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MÜƏLLIFDƏN
Məlum olduğu kimi, folklor hər bir xalqın güzgüsü, onun möhürü
rolunu oynayır. O, xalqın keçdiyi tarixi inkişaf yolunu, onun dünənini,
bugününü, adətini, ənənəsini, mənəvi sərvətlərini yaxşı mühafizə edib
saxlayır. Hər bir ziyalının, hər bir ixtisasçı alimin borcu odur ki, o xalqın
bu mənəvi sərvətini gələcək nəslə çatdırsın.
Bütün dünya xalqları bilməlidir ki, Qərbi Azərbaycan, indiki
Ermənistan adlanan yer, o cümlədən Dərələyəz mahalı sırf oğuz
torpağıdır və bu yerlərdə hələ bizim eradan çox-çox əvvəllər də
azərbaycanlılar yaşamışlar. Bu fikri yalnız mən demirəm, bunu onlarla
tədqiqatçılar və tarixi faktlar deyir. Lakin birinci Pyotrun nəsihətini yerinə
yetirən rus şovinistləri 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra bu
yerlərə, o cümlədən Dərələyəzə Türkiyədən, İrandan, Suriyadan və başqa
yerlərdən çoxlu erməni ailələri köçürüb məskunlaşdırdılar, azərbaycanlıların ən münbit torpaqlarını, strateji cəhətdən əhəmiyyətli kəndlərini
onlara verdilər. Azərbaycanlıları tədricən bu yerlərdən sıxışdırıb çıxartdılar. 1905-1907, 1918-1919-cu illərdə ermənilər qanlı cinayətlər törətdilər,
azərbaycanlıları doğma yurdlarından qovdular, 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıları, əsasən, vətənlərindən Azərbaycanın isti rayonlarına deportasiya etdilər, 1988-ci ildə isə Ermənistan adlanan respublikada olan bütün
azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşadıqları yerdən zorla qovuldular. Sovet
hökuməti isə bilə-bilə buna göz yumdu.
Təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, 70 il müddətində - sovet
hökumətinin hakimiyyəti dövründə Qərbi Azərbaycanın heç bir
bölgəsinin folkloru lazımi səviyyədə tədqiq olunmaмыш вя онун тядгиг
олунмасына qələmə alınmasına şərait yaradılmamışdır.
Bütün bunları nəzərə alıb mən tarixi həqiqətləri, xalqımızın mənəvi
sərvətlərini gələcək nəslə çatdırmaq üçün bu missiyanı öz üzərimə
götürdüm. Düzdür, əvvəlcə bu işi yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirdim,
çünki ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdı. Lakin heç kim bu
ağırlığı üzərinə götürmədi. Dedilər ki, hal-hazırda Dərələyəz camaatının
hərəsi bir yana dağılıbdır. Onlardan məlumat toplamaq çox çətindir.
Yenə sən özün yaxşısan. Sən həm folkloru sevirsən, həm ona yaxşı
tanışsan, həm də sən yazdığın “Dərələyəzin toponimləri və şivə sözləri”
(2003) və “Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı” (2004) adlı
kitablarında bu məsələyə dair çoxlu faktlar vardır. Bundan başqa, səni
4

bütün Dərələyəz camaatı tanıyır. Hansına desən o dərhal faktları yazıb
verəcəkdir. Odur ki, bu işi sən yerinə yetir. Mən də bu təklifi qəbul etdim.
Təbiidir ki, bu birinci nəşrdə müəyyən çatışmamazlıqlar olacaqdır.
Gələcək tədqiqatçılardan xahişim budur ki, onlar diqqətdən qaçan
məsələləri düzəltsinlər.

ÄÐËJÇ ÌÀÀËÛ ЩАГГЫНДА
ГЫСА МЯЛУМАТ
Ãäèì òƒðê-î‹óç ìñêíè îëàí Äðëjç ìàùàëû ùàë-ùàçûðäà èêè
ðàjîíó – Jå‹åãíàäçîð (Êåøêíä) â çèçájîâ (Âàjê) ðàjîíëàðûíû ùàò
åäèð. Ëàêèí Äðëjç ìàùàëû òàðèõí, Íàõ÷ûâàí õàíëû‹ûíà òàáå
îëäó‹ó âàõò áóíäàí äà …åíèø ðàçèíè ùàò åòìèøäèð. Áåë êè,
Àçðáàj‡àíûí ùàë-ùàçûðêû Øðóð ðàjîíóíà äàõèë îëàí Àõóðà, ìçëè,
ìçëè-Äèç, Jàj‡û, †à‹àçèð, Äàíçèê, àâóø, „ƒííƒò êíäëðè, ùì÷èíèí
Åðìíèñòàíûí Âåäè ðàjîíóíóí ×àíàõ÷û, îðòóí, Áà‹÷à‡ûã, †ôðëè, Ãàøãà,
Êåøèø âèðàíû â áçè äè…ð êíäëðè ä ùìèí âàõò Äðëjç ìàùàëûíà
äàõèë èäè.1 Øðóð-Äðëjç ãçàñû Èðâàí Ãóáåðíèjàñûíà äàõèë
åäèëäèêäí ñîíðà èñ áó êíäëð, Øðóð â Âåäè ðàjîíó ðàçèñèí ãàòûëäû.
ßëàâÿ åäÿê êè, óçóí ìƒääò Äðëjç ìàùàëû èë Øðóð áèð èíçèáàòè
á‰ë…ƒj àèä åäèëìèø â áó …àù Íàõ÷ûâàí jàëòèíèí, …àù äà Èðâàí
ãóáåðíèjàñûíûí "Øðóð-Äðëjç" ãçàñû àäëàíäûðûëìûøäûð. Ãçàíûí
ìðêçè èñ Øðóðóí Áàø-Íîðàøåí (†ëèëêíä) êíäè îëìóøäóð.
Òƒðê-î‹óç jóðäó îëàí Äÿðÿëÿéÿç 1920-‡è èë ãÿäÿð Àçðáàj‡àíûí òðêèáèíä èäè. 1920-‡è èë íîjàáðûí 29-äà Åðìÿíèñòàí Ñîâåò Ðåñïóáëèêàñû éàðàíàíäà ðóñ
øîâèíèñòëðè â åðìíè äàøíàêëàðûíûí, õƒñóñí, òöðê äöøìÿíè îëàí Ñòàëèí, Ìèêîjàí
âÿ Øàóìjàíûí ê‰ìjè â òêèäè èë Àçðáàj‡àíûí Çí…çóð, „‰j÷, Ãàðàãîjóíëó
ìàùàëëàðû èëÿ áèðëèêäÿ Äðëjç ä Àçðáàj‡àíäàí àëûíûá Åðìíèñòàíà
âåðèëäè.
1931-úè èл îêòéàáðûí 15-äÿ Äÿðÿëÿéÿç Åðìíèñòàí ù‰êóìòè
òðôèíäí 2 ðàjîíà – Êåøèøêíä (Êåøêíä, Jå‹åãíàäçîð) â Ïàøàëû (çèçájîâ)
ðàjîíëàðûíà á‰ëƒíäƒ.
Äðëjçèí èíäèêè ñàùÿñè 2308 êâ. êì-äèð. Áó ñàùäí 1134 êâ. êì
Jå‹åãíàäçîð (Êåøêíä//Êåøèøêíä) ðàjîíóíóí, 1174 êâ. êì èñ çèçájîâ (Ïàøàëû, Âàjê) ðàjîíóíóí ïàjûíà äƒøƒð.
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Êåøêíä ðàjîíó 1931-‡è èëäí 1935-‡è èë ãäð Êåøèøêíä, 1935-‡è
èëäí 1956-‡û èë ãÿäÿð Ìèêîjàí, 1956-‡û èë îêòjàáðûí 12-äÿí ßçèçáÿéîâ, 1957úè èëäÿí ñîíðà èñÿ Éåüåãíàäçîð (Ãàìûøëû äÿðÿ) àäëàíäûðûëìûøäûð. ßçèçáÿéîâ
ðàéîíó èñÿ 1931-úè èëäÿí Ïàøàëû, 1956-úû èëäÿí ßçèçáÿéîâ, 1988-úè èëäÿí Âàéê
àäëàíäûðûëìûøäûð.
1957-‡è èëä ðàjîíëàð jåíèäí àjðûëäû. Êîíôðàíñäà åðìÿíèëÿð Jå‹åãíàäçîð
ðàjîíóíà jåíèäí Ìèêîjàíûí àäûíûí âåðèëìÿñèíè òÿêëèô åòäèëÿð. Ëàêèí áó àäû Ìîñêâà
òñäèã åòìäè. Áèð ìƒääòäí ñîíðà áó àäû äjèøäèðèá ðàjîíà Jå‹åãíàäçîð (Ãà---------------1. Áàõ: Ñòàòèñòè÷åñêîå îïèñàíèå Íàõè÷åâàíñêîé ïðîâèíöèè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
1833, ñòð.160-176; çèç ëêáðëè. Ãðáè Àçðáàj‡àí, Âåäèáàñàð мащалы, I
‡èëä, Áàêû, 2000, ñù.589.

ìûøëû äð) àäû âåðäèëð. Ïàøàëû ðàjîíóíà èñ jåíèäí çèçájîâóí àäû âåðèëäè.
çèçájîâóí àäûíûí ââë‡ ùð èêè áèðëøìèø ðàjîíà, ñîíðà èñ òê‡ Ïàøàëû
ðàjîíóíà âåðèëìñè áó èêè ðàjîíäà îëàí øîâèíèñò åðìíèëðè ÷îõ íàðàùàò åäèðäè. Áó
àäû äjèøìj ÷àëûøûðäûëàð. òòà èêè ðàjîí áèðëøíä ä áó ùàãäà ÷îõ
ìƒáàùèñëð îëäó.
Íùàjò, 1991-‡è èëä çèçájîâóí àäûíû …‰òƒðƒá ðàjîíà Âàjê àäû
âåðäèëð.
Äðëjç ìàùàëû 9 ðàjîíóí – Øðóð, Ñäðê, Áàáê, Øàùáóç, Êëá‡ð, Âåäè (Àðàðàò), Ãàðàíëûã (Ìàðòóíè), Áàñàðêå÷ð (Âàðäåíèñ),
Ãàðàêèëñ (Ñèñjàí) ðàjîíóíóí ùàòñèíä jåðëøèð, ÷îõ á‰jƒê áèð ðàçèíè
ùàò åäèð.
Äðëjç ìàùàëû éöêñÿê äà‹ ñèëñèëëðè èë ùàò îëóíìóøäóð. Îíóí
òðàô â ñðùäëðèíä À‹ìàíãàí, jðè‡, Ñåëèìèí …äèjè,
Øàùàááàñ//Ñëèìèí êàðâàíñàðàñû, Jàíû‹ûí äƒçƒ, Õàðòäû‹ûí jàëû, Äìèðòï,
Ãàðà÷û jóðäó, Òçêëè, Ìóðòóçà jóðäó, Ñî‹àíëû, Ãà÷àã ãàjàñû, Õàëà‡ëàð
jóðäó, Âåðñèí äà‹û, Äèêïèëëêí, Áðêäð, jðè jîë, Ñîjóãáóëàã, Ñàðû jåð,
Ìóðàäòï, Êå÷ëäà‹, Ãûðõáóëàã, Ãûñûð äà‹, Ãóø÷óáèëê, Áè÷íê
àøûðûìû, Áàòàáàò â ñ. jƒçëðë î‹óç òƒðêëðèí ìõñóñ äà‹ëàð, jàjëàãëàð,
àøûðûìëàð, jîëëàð âàðäûð.
Àðïà ÷àjûíûí èêè á‰jƒê ãîëó ìÿíáÿéèíè Äðëjçèí ñðùäëðèíäí
ýþòöðöá Øÿðóð ÿðàçèñèíäÿ Àðàç ÷àéûíà òþêöëöð.
Äðëjç jåðàëòû â jåðƒñòƒ ñðâòëðè èë ä çí…èíäèð. Áóðàäà
á‰jƒê åùòèjàòëàðà ìàëèê îëàí ãûçûë, …ƒìƒø, ìîëèáäåí, çj jàòàãëàðû, á‰jƒê
ìåøëèêëð, áƒòƒí í‰â ìåjâ áà‹ëàðû âàðäûð. Ìàëäàðëûã-ãîjóí÷óëóã,
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òàõûë÷ûëûã, àðû÷ûëûã, òƒòƒí÷ƒëƒê, õàë÷à÷ûëûã, ãóø÷óëóã …åíèø øêèëä
èíêèøàô åòìèøäèð. Èíøààò ìàòåðèàëû ƒ÷ƒí à‹à‡û â äàøû áîëäóð. Äðëjç
jàáàíû ìåjâëðë â äðìàí áèòêèëðè èë ä çí…èíäèð. Çí…èí ôëîðà âÿ
ôàóíàñû îëàí Äðëjçèí ìåøëðèíä, äà‹ëàðûíäà âùøè ùåjâàíëàð, ãóøëàð
÷îõäóð. Äðëjçèí ãûçûëàëà (ôàðåë) áàëû‹û, äà‹ êå÷èñè â àð‹àëûñû,
õûíàëû â ãó êêëèjè, ñðèí áóëàãëàðû, ìƒàëè‡ ñóëàðû (Ñôîëàð â
„äèêâí… èñòè ñójó) äèëëðä çáðäèð.
Ãàôãàçû ãàðûø-ãàðûø …çí, Ãàôãàçûí òàðèõè, ‡î‹ðàôèjàñû,
òîïîíèìëðè... ùàããûíäà ñàíáàëëû êèòàá jàçàí, Äðëjç jàõûíäàí áëä îëàí
È.Øîïåí jàçûð êè, Äðëjç Ãàôãàçûí Øâåñàðèjàñûäûð.1
* * *
í ãäèì èíñàí ìñêíëðèíäí áèðè ä Äðëjç ìàùàëûäûð. Òàðèõ÷èëðèí ðjèí …‰ð áó jåðëðä "í ãäèì èíñàíëàðûí ìƒøàùèä åäèëìñè å.
. 2-‡è ìèíèëëèj òñàäƒô åäèð".2
--------------------1. È.Øîïåí. Èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ñîñòîÿíèå àðìÿíñêîé îáëàñòå â ýïîõó åå
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè, (Ýðåâàíñêîé ãóáåðíèé) ÑÏá, 1852, ñòð. 350.
2. çèç ëêáðëè. Ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó. – "Åðìíèñòàí", Áàêû, 1994, ñù.17.

Òàðèõäí ìëóìäóð êè, èíäè Åðìíèñòàí àäëàíàí jåð, î ‡ƒìëäí Äðëjç ãäèì òƒðê-î‹óç ìñêíè îëìóø â áóðàäà òƒðê òàjôàëàðû jàøàìûøëàð.
Òàðèõ áîjó áó jåðëðä òƒðê ä‰âëòëðè (...Ñë‡óã, Åëõàíè, À‹ãîjóíëó,
Ãàðàãîjóíëó, Ñôâè â ñ.) ùàêèì îëìóøäóð.1 Òêçèáåäèëìç ôàêòäûð êè,
ùë áèçèì åðàäàí ÷îõ-÷îõ ââë áóðà, õƒñóñí Äðëjç Àëáàíèjàíûí
òðêèáèíä îëìóøäóð. Áèð ñ‰çë, áó jåðëð ãäèìäí òƒðê-î‹óç ìñêíèäèð.
"...åðìíèëð Ãàôãàçà â ˆí Àñèjàjà ÷îõ-÷îõ ñîíðàëàð …ëìèøëð. ñëèíä îíëàð ùå÷ âàõò
‰çëðèíè åðìíè àäëàíäûðìàìûø, ìèëëèjjòëðèí "ùàj", "âòíëðèí"
"ùàjðåíèê" äåìèøëð. Èíäèêè "Åðìíèñòàí" ðàçèñèíä èñ âàõòèë "ðìí"
àäëû òƒðê òàjôàëàðû jàøàjûá â áó ðàçèëð ùìèí òàjôàëàðûí àäû èë
"ßðìíèjj" àäëàíäûðûëûá. "ðìí" åòíîíèìèíèí ñûðô òƒðê ñ‰çƒ îëìàñû äà
äåjèëíëðè òñäèã åäèð. Ñîíðàëàð áó ðàçèëð ê‰÷ƒá …ëí ùàjëàð
òäðè‡í jåðëè ðìí òàjôàëàðûíûí òîðïàãëàðûíäà ‰çëðèí jåð åäðê ùìèí
ðàçèëðèí àäû èë "ðìíè", jíè "ðìíëè", "ðìíèjjëè" àäëàíìà‹à
áàøëàjûáëàð.2 àjëàðûí áó jåðëðäêè åòíèê-ñèjàñè íƒôóçó î ãäð çèô
îëóá êè, ñîíðàëàð áƒòƒí äƒíjà îíëàðû ‰ç àäëàðû èë jîõ, ìùç "ðìíëè, ðìíè"
7

êèìè òàíûjûá. Áóíóíëà áåë, ñîí äð‡ ùèjë…ð îëàí ùàjëàð (åðìíèëð)
çàìàí-çàìàí ‰ç ìêèðëè íèjjòëðèíè ùjàòà êå÷èðìèøëð. Áåë êè, âàõòèë
àí‡àã Àçðáàj‡àí òƒðêëðè jàøàjàí "Åðìíèñòàí" òîðïàãëàðûíäà áó …ƒí àí‡àã
ùàjëàð jàøàjûðëàð".3
Ìëóì îëäó‹ó êèìè, ùë áèçèì åðàäàí ÷îõ-÷îõ ââë äƒíjàíûí í á‰jƒê áèð
ðàçèñèíä ìñêóíëàøàí òƒðê õàëãëàðû òàðèõ áîéó ‰ç äî‹ìà òîðïàãëàðûíû ãîðóìàã ƒ÷ƒí ãàíëû ìƒùàðèáëðë ƒçëøìèøëð. Àòèëëà, ×èí…èçõàí, Òåjìóðëí…,
Èëäûðûì Ájàçèä, Øàù Èñìàjûë êèìè ôàòåùëð áó òîðïàãëàðû ãîðóìàã ƒ÷ƒí ÷îõ èø
…‰ðìƒøëð. Ìà‡àðûñòàíäàí ×ûõîòà, Îá-Jåíèñåjäí Ä‡ë âÿ Ôðàò ÷àjëàðûíà,
Ãàôãàçäàí Èðàí ê‰ðôçèí ãäð óçàíàí òƒðê òîðïàãëàðûíû …‰ç áájè êèìè
ãîðóìóøëàð. Øóìåð ìäíèjjòè, èí‡ñíòè ãäð ãäèì îëàí, îíóíëà áèð ìíáäí
ãèäàëàíàí òƒðê ìäíèjjòèíè, èí‡ñíòèíè, áèð ñ‰çë, óëó òƒðê õàëãûíû â
îíóí àíà òîðïàãëàðûíû äƒíjàjà òàíûòìàã ƒ÷ƒí ëëðèíäí …ëíè ñèð…ììèøëð.
Ëàêèí òƒðê òàjôàëàðû âÿ ä‰âëòëðè àðàñûíäà …åäí ÷êèøìëð,
ìƒùàðèáëð îíëàðûí çèôëíìñèí ñáá îëóðäó. Òåjìóðëí… â Èëäûðûì
Ájàçèä êèìè ôàòåùëðèí ƒç-ƒç …ëìñè òƒðê äƒíjàñûíûí ñàðñûëìàñûíà,
…åò-…åä ïàð÷àëàíìà-ñûíà, äƒøìíëðèí áàø ãàëäûðìàñûíà øðàèò
jàðàäûðäû. Áåë âçèjjòä
------------------1. Àçðáàj‡àí òàðèõè, Áàêû, 1994.
2. çèç ëêáðëè. Ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó – "Åðìíèñòàí", Áàêû, 1994,
ñù.17; Àçðáàj‡àí òàðèõè õÿðèòëðè, "Àçðáàj‡àí Åíñèêëîïåäèjàñû" íøðèjjàò,
Ïîëèãðàôèjà áèðëèjè, Áàêû, 1994.
3. çèç ëêáðëè. Ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó. – "Åðìíèñòàí", Áàêû, 1994, ñù. 1819.

Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðûíû ãîðójóá ñàõëàìàã èøè ä ÷òèíëøèðäè. Áó
‡ùòäí õàëãûìûçûí jåíèëìç î‹ëó Àçÿðáàéúàí Ñôâèëð ä‰âëòèíèí
áàíèñè Øàù Èñìàjûëûí õèäìòëðè äàùà á‰jƒêäƒð. Î, Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðûíà
…‰ç дèêíëð ëàjèãëè ‡àâàá âåðèð, îíëàðëà ãàíëû ä‰jƒøëð àïàðûðäû.
Áó çàìàí î, áèð ñûðà ÷òèíëèêëðë ä ãàðøûëàøûðäû. Áóíóí áèð ñááè ä
Àçðáàj‡àíûí ýåíèø ðàçèéÿ ìàëèê îëìàñû èäè. Îíó äåìê êèôàjòäèð êè, Øàù
Èñìàjûëûí ùàêèìèjjòè ä‰âðƒíä Ñôâèëð ä‰âëòè Øðãä ‰ç áê,
Ãðáä èñ Îñìàíëû Èìïåðèjàñû èë ùìñðùä èäè. Öìóìÿí, Ñôâèëð
ä‰âëòè Àìóð-Äðjàäàí Ôðàòàäê óçàíûá …åäí á‰jƒê áèð ðàçèíè ÿùàòÿ
åäèðäè.
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Òññƒô ùèññè èë ãåjä åòìê ëàçûìäûð êè, Øàù Èñìàjûëûí jàðàòäû‹û
â ƒìóìè ñàùñè 420 ìèí êâ. êì-äÿí ÷îõ îëàí Àçðáàj‡àí ä‰âëòè …åò-…åä
‰ç ì‰âãåjèíè èòèðäè, õàëãûìûçûí çëè òîðïàãëàðû jàäëàðûí ëèí êå÷äè:
"Øèìàëà â †íóáà, Êðêƒê â Äðáíä, Áîð÷àëûjà â Åðìíиñòàíà"
ïàð÷àëàíäû.1
Ìëóì îëäó‹ó êèìè, Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðûíûí ïàð÷àëàíìàñû, ñàñí, I Ïjîòðóí âñèjjòèíäí ñîíðàêû ä‰âð òñàäƒô åäèð. I Ïjîòðóí Ãàôãàç, Àíàäîëó â
Èðàí ùàããûíäàêû âñèjjòèíèí ñàñ ì‹çè áóäóð: Ðóñèjàäàí À‹ äíèç ãäð
îëàí jåðëðè òóòìàã. À‹ äíèç ÷ûõìàã ƒ÷ƒí èñ ìƒòëã Îñìàíëûíû, Èðàíû,
Àçðáàj‡àíû, áƒòƒí Ãàôãàçû èñòèëà åòìê; ùìèí ä‰âëòëðèí äàõèëèíä
÷àõíàøìà ñàëìàã, áó ìñëä åðìíèëðäí èñòèôàä åòìê, Èðàí ä‰âëòèíè
Îñìàíëû Òƒðêèjñè â Àçðáàj‡àí èë ƒç-ƒç ãîjìàã. Èñòèëà åäèëìèø jåðëðä
âàùèì jàðàòìàã, ìƒñëìàíëàðû, õƒñóñí òƒðêëðè ñûõûøäûðûá ãà÷ìà‹à ì‡áóð
åòìê, áóíëàðûí jåðèíä õðèñòèàíëàðû-åðìíèëðè, õàõîëëàðû (ìàëàêàíëàðû),
àëìàíëàðû ìñêóíëàøäûðìàã â ñ.
Ðóñèjà ù‰êìäàðëàðû áó âñèjjòè ñàñ …‰òƒðƒá 1804-1813,
1826-1828-‡è èëëðä Èðàíëà, 1806-1812, 1828-1829-‡ó èëëðä èñ
Îñìàíëû Òƒðêèjñè èë ãàíëû ä‰jƒøëð áàøëàäû, áó ‰ëêëðèí áèð ÷îõ
jåðëðèíè òóòäó, Ãàôãàçû, î ‡ƒìëäí, Àçðáàj‡àíûí øèìàë ùèñññèíè ‰çƒí
òàáå åòäè. Àçðáàj‡àíûí ‡íóá ùèñññè èñ Òƒðêìí÷àj ìƒãàâèëñèí …‰ð
Èðàíûí òàáåëèjèíä ãàëäû. Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðûíûí ñèíñèíäí øûðûìëàð
à÷ûëäû. Áó øûðûìëàð ñîíðàêû ä‰âðëðä äàùà äà ÷îõàëäû. Èêè ñð jàõûí
áèð ä‰âðä Àçðáàj‡àí õàëãûíûí ñèíñèí ñà‹àëìàç äà‹ëàð ÷êèëäè. Àðàç
÷àjûíûí øèìàëûíäà îëàí Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðû 4 jåð ïàð÷àëàíäû. Ðóñèéà
Äðáíäè â áóíóí òðàôûíû ‰çƒí …‰òƒðäƒ, Áîð÷àëûíû, Ãàðàjàçûíû, Áàøêå÷èäè... „ƒð‡ƒñòàíà âåðäè. ×óõóðñä, Êƒìðƒ, Èðâàí, Çí…èáàñàð,
„ðíèáàñàð, Âåäèáàñàð êèìè jåðëðèìèç, Äðëjç, Çí…çóð, „‰j÷,
Ïìáê, À‹áàáà, Ëîðó, Øóðàjåë êèìè ìàùàëëàðûìûç ëèìèçäí àëûíäû. Ðóñèjà
òƒðê-î‹óç òîðïàãëàðûìûçûí ƒçðèíä åðìíèëð ö÷öí ä‰âëò jàðàòäû.
Àçðáàj‡àíûí ëèíä ãàëàí àç
---------------------1. çèç ëêáðëè. Ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó. – "Åðìíèñòàí", Áàêû, 1994,
ñù.9.

áèð ãèñèì òîðïàã äà ñîíðàêû ä‰âðëðä ùèññ-ùèññ, êñèëèá åðìíèëð
âåðèëäè. Áó ïðîñåñ èíäè ä äàâàì åòìêääèð. Áèð ñ‰çë, ðóñ, åðìíè,
9

…ƒð‡ƒ, ôàðñ øîâèíèñòëðèíèí õjàíòè, ìêèðëè ñèjàñòè íòè‡ñèíä
Àçðáàj‡àí òîðïàãëàðû, òƒðê-î‹óç jóðäëàðû òàëàí åäèëäè.
Àçðáàj‡àíûí áó ãäèì òîðïàãëàðûíäà jàøàjàí àçðáàj‡àíëûëàðûí ÷îõó ñûõûøäûðûëûá ‰ç jóðäëàðûíäàí ãîâóëäó, ìùðóìèjjòëð äƒ÷àð îëóíäóëàð. Áóíëàð jóðä-jóâàëàðûíû èòèðäèëð. Áó jåðëð õðèñòèàíëàð jåðëøäèðèëäè.
Àçðáàj‡àíëûëàð åðìíèëð òðôèíäí äôëðë äåïîðòàñèjàjà â
ñîjãûðûìûíà ìðóç ãàëäûëàð.
Àçðáàj‡àí àëèìëðè, øàèðëðè, jàçû÷ûëàðû, åë à‹ñàããàëëàðû,
…åíåðàëëàðû, ƒñåjí †àâèä, ëèáj ƒñåjíçàä, ùìä À‹àjåâ, ùìä †àâàä
êèìè jƒçëðë …‰ðêìëè àäàìëàð âòíèíäí ñƒð…ƒí åäèëäè, jóðä-jóâàñûíäàí
äèäð…èí äƒøäƒ, çèíäàíëàðà ñàëûíäû, ‰ëäƒðƒëäƒ. Áèð ñ‰çë, Àçðáàj‡àíûí
äƒøƒíí áåjèíëðè, âóðàí ëëðè ìùâ åäèëäè.
ëèôáàñû 3 äô äjèøäèðèëäè. ðá ëèôáàñûíäàí ëàòûí ëèôáàñûíà,
ëàòûíäàí êèðèëÿ êå÷èëäè. Èíäèêè íñèëë êå÷ìèø íñëèí àðàñûíäà, ùì÷èíèí äè…ð
òƒðê â ìƒñëìàí ä‰âëòëðè àðàñûíäà ñèðëð áîjó éàðàíìûø ëàãëÿð êñèëäè.
Ýë‡ê íñëèí ñîjê‰êƒìƒçƒ, òàðèõèìèçè, ãäèì äáèjjàò â èí‡ñíòèìèçè, ìäíèjjòèìèçè, áèð ñ‰çë, òàðèõè êå÷ìèøèìèçè ‰jðíìê jîëëàðû êñèëäè. Òƒðê õàëãûíûí ãäèìëèjè èíêàð åäèëäè.
1918-1920-‡è èëëðä Øèìàëè Àçðáàj‡àí ‰ç ìƒñòãèë ä‰âëòèíè
jàðàòäûñà äà áóíóí ‰ìðƒ ÷îõ àç îëäó, 23 àj ‰ìƒð ñƒðäƒ. Ðóñ èìïåðèjàñû áó
ìƒñòãèëëèjè çîðëà îíóí ëèíäí àëäû. Àçðáàj‡àíûí ìƒñòãèë ä‰âëò êèìè
jàøàìàñûíà èìêàí âåðìäè, îíó ‰ç ìƒñòìëêñèí ÷åâèðäè.
Àçðáàj‡àíûí Èðàíûí òàáåëèjèí êå÷í ‡íóá ùèñññèíä ä âçèjjò à‡ûíà‡àãëû îëäó. Àçðáàj‡àíûí áóðàäàêû òîðïàãëàðû jàëòëð, îñòàíëàðà á‰ëƒíäƒ –
Àçðáàj‡àí ñ‰çƒ Èðàí, àçðáàj‡àíëû ñ‰çƒ ìƒñëìàí ñ‰çƒ èë âç åäèëäè. 30
ìèëjîíäàí àðòûã àçðáàj‡àíëûjà àíà äèëèíä îõóìàã, îðòà â àëè òÿùñèë àëìàã jàñàã
îëóíäó. 1943-‡ƒ èëä áóðàäà Ñ.Ú.Ïèøâðèíèí áàø÷ûëû‹û èë ìƒñòãèë Àçðáàj‡àí ä‰âëòè jàðàíñà äà áóíóí ‰ìðƒ ãûñà îëäó. Ðóñ, åðìíè, …ƒð‡ƒ â ôàðñ
øîâèíèñòëðèí õjàíòè íòè‡ñèíä áó ä‰âëò jàøàìàäû. Áóðàäà ìƒñòãèë
Àçðáàj‡àí ä‰âëòèíè jàðàäàíëàð òãèá îëóíäó, äàð à‹à‡ëàðûíäàí àñûëäû,
çèíäàíëàðà ñàëûíäû, âòíèíäí ãà÷ìà‹à ì‡áóð îëäó, ïëàíåòèí áèð ÷îõ
á‰ë…ëðèí ñïëíäèëÿð.
Àçðáàj‡àíëûëàðûí ôà‡èëè …ƒíëðè ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó îëàí
Åðìíèñòàí ðàçèñèíä äàùà jƒêñê âƒñò àëäû. "XIX jƒçèëëèjèí àõûðû â ÕÕ
jƒçèëëèê Åðìíèñòàí àçðáàj‡àíëûëàðûíûí ùjàòûíäà í äùøòëè
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èø…í‡ëð, ãûð‹ûíëàð, ãà÷ãûíëàð, ñîjãûðûìû, ìíâè …åíîñèä ä‰âðƒ
îëìóøäóð".1
---------------------1. È.Ìììäîâ â Ñ.ñäîâ. Åðìíèñòàí àçðáàj‡àíëûëàðû â îíëàðûí à‡û òàëåjè,
Áàêû, 1992, ñù.

Ôèêðèìèç‡, áèð ‡ƒìëä äåjèëí áó ôèêèð …‰ñòðèëÿí ä‰âðƒ jàõøû
êñ åòäèðèð. ßëàâÿ åäÿê êè, XIX â XX jƒçèëëèêëðäÿ àçÿðáàéúàíëûëàð
äàùà ÷îõ ìöñèáÿòëÿð ýþðìöøëÿð. Áó äþâðäÿ àçðáàj‡àíëûëàðûí
ê‰÷ƒðƒëìñè,
ñûõûøäûðûëìàñû,
äî‹ìà
jóðäëàðûíäà
åðìíèëðèí
ìñêóíëàøäûðûëìàñû äàùà á‰jƒê âƒñò àëìûøäû.
Òàðèõ÷è òäãèãàò÷ûëàðûìûç, ãäèì òƒðê-î‹óç jóðäó îëàí Åðìíèñòàíäà
jàøàjàí àçðáàj‡àíëûëàðûí ‰ç òîðïà‹ûíäàí ãà÷ãûí äƒøìñèíè, ñîjãûðûìûíà ìðóç
ãàëìàñûíû, ñàñí, ä‰ðä ìðùëj (1905-1907, 1918-1920, 1948-1953,
1988) á‰ëƒðëÿð.
Òàðèõè ôàêòëàðà ñàñí äåìê îëàð êè, èíäèêè Åðìíèñòàí ðàçèñèíä
jàøàìûø àçðáàj‡àíëûëàðûí ôà‡èëè …ƒíëðè èêè ñð äàâàì åòìèøäèð êè,
áóíó äà èêè jåð àjûðìàã ëàçûìäûð.
1. Àçðáàj‡àíëûëàðà ãàðøû ò‰ðäèëí ‡èíàjòëðèí …èçëè øêèëä
ùjàòà êå÷èðèëäèjè ä‰âð.
2. Àçðáàj‡àíëûëàðà ãàðøû ò‰ðäèëí ‡èíàjòëðèí à÷ûã-àøêàð
øêèëä ùjàòà êå÷èðèëìñè ä‰âðö.
Àçðáàj‡àíëûëàðà ãàðøû ò‰ðäèëí áó ‡èíàjòëð 5 ìðùëä
‰çƒíƒí êóëìèíàñèjà í‰ãòñèí ÷àòìûøäûð. Áóíó àøà‹ûäàêû êèìè
ƒìóìèëøäèðìê îëàð: 1828-1832, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953,
1987-1988-‡è èëëð. Jåðä ãàëàí èëëðä èñ (1804-1828, 1833-1904,
1908-1917, 1921-1940, 1945-1947, 1954-1987) ðóñ, åðìíè â …ƒð‡ƒ
øîâèíèñòëðè àçðáàj‡àíëûëàðû, ñàñí, …èçëè jîëëà, ôèòí-ôñàä jîëó èë
ñîjãûðûìûíà, êƒòëâè øêèëä ê‰÷ƒðìëð ìðóç ãîjìàã ƒ÷ƒí ùàçûðëûã
èøëðè àïàðìûøëàð...
Äƒíjàíûí á‰jƒê, òêðàðîëóíìàç ñèjàñò÷èñè, öìóìèëëè ëèäåðèìèç ‡íàá
åjäð ëèjåâ äåjèð: “Ñîí èêè ñðä Ãàôãàçäà àçðáàj‡àíëûëàðà ãàðøû
ìãñäj‰íëƒ øêèëä ùjàòà êå÷èðèëìèø åòíèê òìèçëì â ñîjãûðûì
ñèjàñòè íòè‡ñèíä õàëãûìûç à‹ûð ìùðóìèjjòëð, ìèëëè ôà‡è â
ìøããòëð ìðóç ãàëìûøäûð. Ìðùë-ìðùë …åð÷êëøäèðèëí áåë
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ãåjðè-èíñàíè ñèjàñò íòè‡ñèíä àçðáàj‡àíëûëàð
àäëàíäûðûëàí ðàçèäí – ìèí èëëð áîjó jàøàäûãëàðû ‰ç
òîðïàãëàðûíäàí äèäð…èí ñàëûíàðàã êƒòëâè ãòë â
ãàëìûø, õàëãûìûçà ìõñóñ ìèíëðë òàðèõè-ìäíè àáèä
äà‹ûäûëûá âèðàí åäèëìèøäèð.“1

èíäè Åðìíèñòàí
äî‹ìà òàðèõè-åòíèê
ãûð‹ûíëàðà ìðóç
â jàøàjûø ìñêíè

-----------------------1. åjäð ëèjåâ. “1948-1953-‡ƒ èëëðä àçðáàj‡àíëûëàðûí Åðìíèñòàí
ÑÑÐ ðàçèñèíäêè òàðèõè-åòíèê òîðïàãëàðûíäàí êƒòëâè ñóðòä äåïîðòàñèjàñû
ùàããûíäà“ Àçðáàj‡àí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ôðìàíû. Áàêû øùðè, 18
äåêàáð, 1997.

DƏRƏLƏYƏZ БAŞQA BЮLGƏ
ŞAИRLƏRИНИН ЭЮЗЦНДЯ
SÀÄÒ ÁÓÒÀ

ÄÐËJÇÄ
(«Дяряляйяз» поемасындан бир парча)
Òîðïà‹à …ƒë-÷è÷ê ìèí áçê âóðóá,
Åë áèë õàë÷àäû, õàëû ñðèëèá.
Ãîíøó ãîíøóñójíàí ÷îõ ìåùðèáàíäû,
Áó åëèí èñòjè ùàãäàí âåðèëèá.
Ãîíøóíóí áà‹ûíà áèð äàø àòàíû,
Äðùàë äàøà áàñàð, äàøà
÷êðëð,
Jàõøû òàíûjûðëàð àãèë àäàìû,
Ì‡ëèñä
jåð
âåðèá
áàøà
÷êðëð.
Áóðäà àä ãàçàíûá ùð êñèí ‰çƒ,
Jàëòà‹ûí, àë÷à‹ûí ‰òìjèá ñ‰çƒ.
Áóðäà jàëàí ñ‰ç äƒç äåjèëìjèá,
Èñìòñèç …‰çë ãûç äåjèëìjèá.
Jàíàíû, ãàíàíû åë ‰çƒ ñå÷èá,
×‰ð-÷‰ïƒí ãîðóíà ê‰ç äåjèëìjèá.

Ùÿñÿí Ìèðçÿ, ùÿð êÿëìÿíèí áàøûíäà,
Îáà äåäèí, îéìàã äåäèí, åë äåäèí.
Âÿòÿíñèçèí ùå÷ âàõò îëìàç ãèéìÿòè,
Äÿðÿëÿçèí òîðïàüûíà ëÿë äåäèí.
Âÿòÿíèíè ùÿð áèð åëäÿ òàíûòäûí,
Òÿðèô éàçûá ñàëäûí îíó äàñòàíà.
Ãÿââàñ îëäóí åë öììàíû è÷èíäÿ,
Ñÿäà ñàëäûí àíàì Àçÿðáàéúàíà.
Ìÿí äÿ äöøäöì ñîðàüûíà, èçèíÿ,
Î äàüëàðû ãàðûø-ãàðûø äîëàøäûì.
Ýþðäöì ñÿíèí äåäèêëÿðèí äîüðóäóð,
Íÿüìÿ îëóá òîðïàüûíà ãàðûøäûì.
Òàíðû Äðëç âåðèáäè ãƒäðò,
Òîðïà‹û ì‰‡ƒç, ùàâàñû íåìò
Èíñàíëàð åë áèл øàèð äî‹óëóá.
Òïäí äûðíà‹à ùèêìò, øåðèjjò,
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Áóðäà ù‰ðìòè âàð øåðèí,
ñíòèí,
Òàðèõè ójójóð áèð ììëêòèí.
Áàáà jàäè…àðû ùð ãàjà, ùð
äàø,
Äðëçè ùå÷ âàõò óíóòìàã îëìàç.

Ãîíà‹ûí ù‰ðìòè, ìðäèí ãèjìòè,
Ñ‰çƒíƒí à‹àñû, ãðàðû ãòè,
Äî‹ðóíó äàíûøàí äèë, Äðëçä.
Ãûç, …ëèíëð áàëà ãàòàð
ãàjìà‹û,
Ãàëàjëû òàâàäà ÷àëàð ãójìà‹û,
×ûë‹ûäà ïåíäèðè, ñðíè‡ä jà‹û,
Ãàëìàã
èñòjèðñí
ãàë,
Äðëçä.

„‰jƒ ùèêìòëèäèð, jåðè ñðâòëè,
Í‹ìäèð, øåèðäèð åë, Äðëçä.
Òàðèõè ãèjìòëè, ñèððè ãèjìòëè,
ë à÷ûëìàjûá áèë, Äðëçä.
Jà‹ûøû ëåjñàíäû, äóìàíû ãàòû,
Áóðäà ùð è…èäèí ê‰ùëíäè
àòû,
Äðìàíäû ùàâàñû, áàë, ãàjìàã
ãàòû,
×è÷ê
Äðëçä,
…ƒë
Äðëçä.

„‰çë áèð õàëûäû òîõójóá ôëê,
Jàìàíû òàïûëìàç åò ëê-âëê,
Ñùð ñðèí-ñðèí ñíä êƒëê,
Ê‰íƒë èñòð ãàëà èë, Äðëçä.
Òàíðûíûí ïàjûäûð ä‰âëòè-âàðû,
ð …ƒë jàðïà‹ûíà ãîíóð áèð àðû,

Ñàëñàëûí ãàëàñû, ó‡à Âåðñ äà‹û,
Ãíäá‰ëí ÷àëàñû, Íáè ñîðà‹û.
†ííò ìèñàëëûäû áà‹÷àñû, áà‹û,
Ñîíàëàð
ìñêíè
…‰ë,
Äðëçä.

Jàç áàøû ðèjð äà‹ëàðûí ãàðû,
Ñû‹ìàç äðëð ñåë, Äðëçä.
Ñå÷ð áèð-áèðèíäí jàõûíû, jàäû,
Ìƒãääñ ñàõëàjûð åë òìèç àäû,
Áó‹äàíûí ÷‰ðjè, ëàâàøûí äàäû,
Áàë
îëàð
äîñòóíëà
á‰ë,
Äðëçä.

"†ëèëè" ƒñòƒíä †ëèë ùàâàñû,
Ì‡ëèñè ìñò åäèá øèðèí ëàjëàñû,
Àøûã Ãùðìàíûí íèòãè, íèäàñû,
ˆòƒá ïðä-ïðä òåë, Äðëçä.

Ãàðà íàõûð Ñî‹àíëûäà äîëàíìûð,
Àõàí ñóëàð à‹ ñƒðƒäí áóëàíìûð,
Jóðä jåðèíèí îä-î‡à‹û ãàëàíìûð,
Ïðí-ïðí îëóá åë, Äðëçä.
Áóòà èñòÿð ãàëà èë, Äðëçä.

Âòíèí ñåâ…èñè ‡àíà ùîïóáäó,
Èëèj èøäèjèá, ãàíà ùîïóáäó,
Ãëáèìèç jàíà-jàíà ùîïóáäó,
Ì‰‡ƒçäè ÷ìí-÷‰ë, Äðëçä.
Jåðëè-jåðèíääè åëèí àäòè,

DƏRƏLƏYƏZDƏDИ*
(Dərələzdədi)
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(поема)
Bu millətin Allah kəsib payın da,
Köməyə
gedən
yox
el
harayında,
Sel-suya qovuşan Arpa çayında,
Çobanın Sarası Dərələzdədi.

Qantəpər,
qulançar
bilməz
divanə,
Yarpızla
baldırğan
kimi
dərmanə,
Xalqın iştahası Dərələzdədi.

Yüz dərdə dərmandı Səfo
bulağı,
Axtarma pendiri, nehrənin yağı,
Kababla yeməyə quzu qulağı,
Çaşır şorabası Dərələzdədi.

Cincilim, unnuca, örtübdü bağı,
Xəlyar baş qaldırır ilk bahar çağı,
Çiyələk çətənə, pişik çaynağı,
Şomu, yer alması Dərələzdədi.
Göbələkdi
bir
çox dərdin
dərmanı,
O daş göbələyin ləzzəti hanı?
Ələyəz,
qırxbuğum
göylər
sultanı,
Yeməli balvası Dərələzdədi.

Terpdəydi Nəcibə, Muzəyyəm,
Püstə,
Lavaşı bişirib yığır üst-üstə,
Kababı təndirdə, ocağın üstə,
Qovurma tavası Dərələzdədi.

Zirincə, fısdığa biganə qalma,
Qarağat, qarellə, həmərsin,
alma,
Payız qar örtdüyü başına çalma,
Qarağat anası Dərələzdədi.

Otun mədənidir Qısırın yalı,
Alaçıx yerləri qalıbdı xalı,
Səhər göy xiyarla, beçənin balı,
Qaymağı, xaması Dərələzdədi.
--------------------------Gicirtkan, kəkotu, əvəlik, nanə,

* Вязнин позулмамасы цчцн «Дяряляйяздяди» сюзц «Дяряляздяди» шяклиндя
ишлянмишдир

Çay tikanı, əzgil, zoğal , gavalı,
Moruğun dadından kim deyil
halı?
Armud, alça, qəysi-ərik, albalı,
Meşəlik zonası Dərələzdədi.

Məni valeh edən Arınc bağıdır,
Sərvətin biri də gəvən yağıdır,
Musiqi sədası fikir dağıdır,
Bil xəyal dünyası Dərələzdədi.
Mehriban qarşılar el qonaqları,
Vallah öyünməyə vardı haqqları,
Çiçəkli dağları, büz bulaqları,
Əmliyi, çolpası Dərələzdədi.

Xınalı kəkliyi, sürüdü çili,
Qırqovulun donu əlvan biçili,
Dağda fır kəkliyi, bülbülün dili,
Əliyin buğası Dərələzdədi.

İlahi yaradıb bu dağ dərəni,
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Özü bəzəyibdi bu mənzərəni,
Ora valeh edir gedib görəni,
Cənnətin forması Dərələzdədi.

Gedən yox millətin xeyir, şərinə,
Həsrət qaldı uşağına, ərinə,
Sulara qərq olan muzey yerinə,
Babalar çuxası Dərələzdədi.

Göy dağa çıxardı Bulaqlar,
Arınc,
Gəzdim o, yerləri hey qarışqarış,
Vaxtsız baharımı aldı boran, qış,
Cənnətin havası Dərələzdədi.

Naləsi kəsilmir tuti dillərin,
Qurbanı oldular ağır illərin,
Həyalı, ismətli qız, gəlinlərin,
Örtülü yaxası Dərələzdədi.
Papaq alıb toy, bayramda
ötüşən,
Getdi ərlər, yoxdu dada yetişən,
Fəryadı dağlara, daşlara düşən,
Analar naləsi Dərələzdədi.

Arıncda sürüdü qaya keçisi,
Qayadan sallanır arı beçəsi,
Qalmayıb bir nəfər orda köçəsi,
Elin matəm yası Dərələzdədi.
Hər daşın dibindən kəklik
uçurdu,
Ot örtüb itirib yaylaqda yurdu,
Qız gəlinlər yığıb ələ qoyurdu,
Daşların xınası Dərələzdədi.

Dözülən
dərd
deyil dərdi,
bunların,
Qurbanı oldular coşğun suların,
Xalqını yaşadan sənətkarların,
Yarımçıq hanası Dərələzdədi.
Şahin,
Sabir,
Nadir
bəy
nəslidilər,
Nəcəfqulu bəyin öz əslidilər,
Yurdların görməyə həvəslidilər,
Baba nişanəsi Dərələzdədi.

Gözü yox dağılan xanımanında,
Övladına fəda edir canın da,
Yuxusuz gecələr beşik yanında,
Gəlinlər laylası Dərələzdədi.
Nəcəfqulu bəyin adı gələndə,
Qorxudan
erməni
girmirdi
kəndə,
El ağladı, Hürü xanım öləndə,
Dağılan obası Dərələzdədi.

Orda ağsaqqalı elin, obanın,
Cəmilin atası Fətdah babanın,
O, torpaq çürütdü baharın canın,
Anaxanım anası Dərələzdədi.

Qarabağ tanıyır Firuddin adın,
Nəcəfqulu bəyin bu bəy övladın,
Aslan oğlu Müseyibin, Azadın,
Xan
Təhməz
babası
Dərələzdədi.

Dəyirman işlədən qara bulağı,
Qışa hazırlıqdı kərmə qalağı,
Yük daşıyan, odun çəkən ulağı,
Lordunun yarası Dərələzdədi.
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Dağılıb mağarı, susubdu toyu,
Əzabla yaşayıb o ömrü boyu,
Gözündən qan tökür Arıncın
suyu,
Təhməzin sonası Dərələzdədi.

Ata babadandı orda bu adət,
Ağsaqqala
hörmət,
dosta
sədaqət,
Gəzdim o
yerləri gördüm
kəndbəkənd,
İnsanların xası Dərələzdədi.

Qaldı ziyarətgah, ocaq da, pir
də,
Getdi, o, yerləri görmərəm bir
də,
Düşmən
tapdağında
qalan
qəbirdə,
Elin gül balası Dərələzdədi.

Ağsaqqal sən, oxumuş sən, pir də
sən,
Oyan, qalx ayağa, ay axund
Həsən,
Bu xalqına təsəlli ver bir də sən,
Min ciyər parası Dərələzdədi.

İtkilər versək də biz qalaq,
qalaq,
Qoyma
intizardan
vaxtsız
qocalax,
Famil,
Çərkəz
yurdumuzu
qaytaraq!
Bünövrə bənnası Dərələzdədi.

Mahalda görmədim Cəmilin
tayın,
İlahi sənətdən vermişdi payın,
Zurnaçı Əhmədin, aşıq Azayın,
Sazı, təzyanası Dərələzdədi.
Dığalar millətə tutduğu divan,
Yenə unudulur keçdikcə zaman,
Əlpənah çaldığı şirin balaman,
Qafarın zurnası Dərələzdədi.

Dedi: - Fazil at döşünə qat məni!
Erməni çatıbdı tez ol at məni!
Baharam qoy görsün camaat
məni,
Qan dolan çalası Dərələzdədi.

El, mahal tanıyır orda Surxayı,
Səxada kim olar Surxayın tayı?
Qarışdı torpağa Qüdrətin payı,
Cavan cənazəsi Dərələzdədi.

Ürəyimin sağalarmı yarası,
Qaldı
şah
Abbasın
Karvansarası,
Sarı yerdi gözlərimin qarası,
Al yaşıl libası Dərələzdədi.

Həyatdan yarımçıq üzüldü əli,
Terpdə qoyulmuşdu mərmər
heykəli,
Babasının adın daşıyır Vəli,
Vəlinin sədası Dərələzdədi.

Heyran idim ora sözün açığı,
Yaylaxda qurardı el alaçığı,
Mərdləri, igidi, əli açığı,
Xalqımın səxası Dərələzdədi.

Arpa çayı kimi axırdı qanı,
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Qurudu torpaqda günahsız canı,
Yetim
qoydu
yurdu
o,
Məmərzanı,
Talan Məmərzası Dərələzdədi.

Koroğlu qayasın alıbdı yağı,
Baba bulağını, Damcı bulağı,
Düşmənlərə qalan Hopurlu dağı,
Həm gümüşxanası Dərələzdədi.

Axtadakı qay arısı dağında,
Təhnəli bulağın matəm çağında,
Əbədi qaralmış hər ocağında,
Qəriblik mənası Dərələzdədi.

Qan göz İsmixanım qalxa
ayağa,
Dura qaçaq Yunus Mehtioğlu
Ağa,
El bir də qayıda Alma bulağa,
Qurbana danası Dərələzdədi.

Bayatı ustası Cırrannı Əli,
Nərə çəkdi ordan çıxanda Əli,
İdrisə dayaq ol ya Həzrət Əli,
Fəryad zənguləsi Dərələzdədi.

İgiddi, cəlladdı, qorxmazdı Ağa,
Onun qarşısında əsərdi dığa,
Baxmışam
qaralan,
sönən
ocağa,
Kül olan sobası Dərələzdədi.

Əhməd
oğlu
Səməd
ceyranlıdandı,
Sözləri kəsərli, gözləri qanlı,
Erməni qırmağa kişi bir candı,
İgidlər yuvası Dərələzdədi.

Ağa erməniyə olmuşdu yağı,
O, kəsən başların yoxdu sorağı,
Silaha sarındı, arvad, uşağı,
Gəlinlər davası Dərələzdədi.

Kurortdu, cənnətdi Culun
torpağı,
Hacı Cəbrayılın yelli yaylağı,
Meşəsi, buzluğu, Oruc bulağı,
Həm kömürxanası Dərələzdədi.

Erməni qıranda turşutmur qaşın,
Camaat içində ucadır başın,
Daldasına sığındığın hər daşın,
O, cəbhəxanası Dərələzdədi.

Tubulqadan
şiş
düzəldib,
yaylaxda,
Gedib kabab bişirərdik ocaxda,
Hacı
Fərhad
yurdundakı
bulaqda,
Dərdlərin çarəsi Dərələzdədi.

Hacı Cəbrailə verib ruzigar,
Üç yüzdən çox nəvə, nəticəsi
var,
Səxadan yaranıb, bax bu
uşaqlar,
Dağılan parəsi Dərələzdədi.

Bir də görəm qızıl balıq xalını,
Meh daraya ilxıların yalını,
Kaş aşa biləydim Köşbəy yalını,
Gözümün qarası Dərələzdədi.

Vidadi unutmur doğma yurdunu,
Yazdığı kitablar göstərir bunu,
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Xanlar yaşadığı ömrü uzunu,
Gənclik
züm-züməsi
Dərələzdədi.

Uçub dağıdılan, viranə qalan,
Elin xarabası Dərələzdədi.
Küllü kainatı yaradan kişi,
Özün asan eylə bu müşkül işi,
Geri qaytarasan, çərxi gərdişi,
Bu xalqın nəfəsi Dərələzdədi.

Eyvaz,
Xalıqverdi,
Vasif,
Hidayət,
Azadla,
Hüseyndə
vardı
dəyanət,
İsayev Şəmilə, deyil ki, xəlvət,
Ellərin dühası Dərələzdədi.

Orda əsir düşüb yüzlərlə insan,
Ümidsiz zindanda axıdırlar qan,
Oyan,
qalx
ayağa
ay
Azərbaycan,
Xalqın təmənnası Dərələzdədi.

Uçub Hüseyinin, Bağırın qəbri,
Bəşirov Mamedin tükənib səbri,
Bütün mahallarda dillər əzbəri,
İdris şikəstəsi Dərələzdədi.

Şahbaz oğlu Calal, nə yatmısan,
qalx!
Bayquşlar ulayan yurduna bir
bax,
İldırım tək gurla, şimşək kimi çax,
Kafirin dığası Dərələzdədi.

Kim vurğun deyil ki, bahar
çağına,
Nəcəfqulu bəyin o, Göy dağına,
Təbiət çəkdiyi gül yanağına,
Dağların laləsi Dərələzdədi.

Vaxtında daşnağa çox ağladıb
qan.
Sükuta dalıbdır ovçu Qəhrəman,
Əjdaha önündə can veribdir,
can,
Əjdaha balası Dərələzdədi.

Çiçəkli
yaylaqlar,
keybir
bulaqlar,
Yalvarsaq ilahi əmanət saxlar,
Haqsızlığı
görür,
dünyada
xalqlar,
Kavır məhəlləsi Dərələzdədi.
Bənövşə yuxarı qaldırmır başın,
Çay çiçəyi, nərgiz axıdır yaşın,
Qaymaq
çiçəyinə
Hüseyn
qardaşın,
Qəlbən vurulması Dərələzdədi.

Təhməz oğlu Aslan çəkdi bayatı,
Sal buzlar içində ömrü, həyatı,
Kişnəmir dağlarda Calalın atı,
Ruhlarının yası Dərələzdədi.

Nə güllə atan var, nə qılınc
çalan,
Dığalar mülkümü eylədi talan,
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Suyundan
doymadı
o,
Qırxbulağın,
Ətrindən məst olduq bağçanın,
bağın,
Dədəsi naməlum o tayqulağın,
Hay adlı tulası Dərələzdədi.

Yayın günəşindən betər yandırır,
Odunsuz, ocaqsız alovlandırır,
Baxışlar, könüllər, işıqlandırır,
Ölüncə baxası Dərələzdədi.
Ümidim sənədir ya Şahi Mərdan,
Özün xilas eylə milləti dardan,
Qaytarsın
yurdunu
qoy
dığalardan,
Xaracın davası Dərələzdədi.

Min cür işvə nazlı, billur biləkli,
Min cür arzu dolu, min cür
diləkli,
Çiyələrə bənzər narıncı rəngli,
Eşqinə yanası Dərələzdədi.

Xarac Salahov
(Qarabağ, Yevlax rayonu,
Malbinəsi kəndi)
Ömrün duyğu yelkəni
Bakı – 1998

Onları görəndə günəş utanır,
Ay özün gizlədir, çox çirkin sanır,
Gözləri
vulkandan dəhşətli
yanır,
Şimşək tək çaxası Dərələzdədi.
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ДЯРЯЛЯЙЯЗ
Эюрмядим щцснцнц бир дяфя
щейиф,
Вурьунам мян сяня, ай
Дяряляйяз.
Дейирляр эюзялсян бу йер цзцндя,
Сянсян Кялбяъяря тай,
Дяряляйяз.

Кимя галыб, эял бу дярдя дюз
инди,
Бу гядяр олмазды пай,
Дяряляйяз.
Щясян кянд, Зейтя кянд улудан
улу,
Щер-щер, Котанлынын кясилди йолу.
Иманлы булаьын эюзляри долу,
Чох сярин олайды йай Дяряляйяз.

Унуда билмирям аьыр елляри,
Шыр-шыр булаглары, ала эюлляри,
Мин нюв чичякляри, мин нюв
эцлляри,
Мян дейим дярдими сай,
Дяряляйяз.

Мещдинин рущуну сачын дарыйыр,
Гарагайа елсиз галыб зарыйыр.
Щясян Мирзя вятян дейиб лалыйыр,
Дярдляр олуб лай-лай, ай
Дяряляйяз.

Щаны Арпа чайын, сцдлц булаьын,
Тякядондуранын, эцл Сяфоларын?
Эюрцнмцр еллярин, аьыр йыьнаьын,
Бу дярди дцнйайа йай,
Дяряляйяз.

Гямли Ялямдарам, цзцм
эцлмяйир.
Вятянсиз галмышам, цряк
эюйняйир.
Сызылтымын сяси сяня эялмяйир?
Ахыр эюзляримдян чай, Дяряляйяз.

Эцллцдцзцн бир бязякли эялинди,
Зорбулаг, Гавышыг, Эядиквянэ
инди,

Ялямдар
Кештякли
(Кялбяъяр)
Бакы – 2005
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ЩОЛАВАРЛАР
Мажэал щодаьын щаны?
Дашын, торпаьын щаны?
Ишдийиф йорулуфсан,
Балын, гаймаьын щаны?!

Юкцз, юкцз, хан юкцз,
Бойну гызыл ган юкцз,
Чяк чайыр-чямяндян,
Сяня ъан гурбан, юкцз.

Якинчи якин ейляр,
Шум ейляр, сяпин ейляр.
Юкцзц арыь олан
Щяр иши чятин ейляр.

Юкцзцн щодаглары,
Салланыб додаглары,
Тез чякин йер гуртарсын,
Гайытсын щодаглары.
Юкцзцн щодахлары,
Салланыф додахлары.
Тез якин йер гутарсын,
Динъялсин щодахлары.

Юкцзцм, ай юкцзцм,
Гашлары йай юкцзцм.
Сяня эцлдян-чичякдян
Сахларам пай юкцзцм.

Эцн дцшдц гар цсдцня,
Баьчада баь цсдцня
Тянбял йатан юкцзцн
Гушдар гонар цсдцня.

Йаз эялиф булуд олсун,
Зямиляр сулу олсун.
Ъцт дцзялдян устанын,
Тящняси долу олсун.

*

*

*

Мажэал:
Мажэал маъдан йапышар,
Щодаг коллугда чашар..
Щодаг, що де.

Зящмят олса, бал олар,
Щагг гапысы йол олар.
Ъцтъц аллащ адамы,
Щяр ня якся, бол олар.

Мажэал:
Юкцз тяр тюкяр эедяр,
Торпаьы якяр эедяр.
Щодаг, що де.
* * *
Мажэал:
Оьлан тез ол йана бах,
Бах, бу эялян ъана бах.
Щодаг, що де

Рящмят атана, щодах,
Маъы тутана, щодах.
Юкцзцн тянбялини,
Гошма котана, щодах.
Даьларын ениши вар,
Дики вар, ениши вар.
Ъцтя эедян юкцзцн
Юзцнцн йериши вар.

Мажэал:
Щушун башында олсун,
Ялин ишиндя олсун.
Щодаг, що де.
* * *

Котанын щодаглары,
Партлайыб додаглары.
Гарьайын котан сынсын,
Динъялсин щодаглары.
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Мажэал:
Гырмызы дон бяри эял,
Щасан гызы, Пяри эял.
Щодаг, що де.
Мажэал:
Узаг эетмя йахын дур,
Гялбим сяня йахындыр.

Щодаг, що де.
* * *
Мажэал:
Мажын гылынъы вар,
Йахшы ити уъу вар.
Щодах, що де.

ЕВ ЩЕЙВАНЛАРЫНЫН ДЕЙИШМЯСИ
Юкцз деди: Мян аьама
нюкярям,
Цч ай гышда тювлясиндя
бекарам.
Йаз оланда ъайыр-чямян
чякярям,
Тахыл долу гуйуларым вар мяним.

Ат деди: эятирин ипяк-шалымы,
Цч эюзяля тохутдурун чулуму.
Говум, тутум габагдакы залымы,
Неъя арзум, щям мурадым вар
мяним.
Дявя деди:
Щеч щейван эютцрмяз мяним
йцкцмц,
Иэид оьлан эяряк чякя ипими.
Ярябистан ичяр мяним сцдцмц,
Узаг-узаг мянзиллярим вар
мяним,
Дизляри бярк нясиллярим вар
мяним!

Иняк деди: мяним аьзым охлуду,
Гышда юлян чяпиш иля тохлуду,
Мяним йаьым щамысындан
чохлуду,
Гарюз-гарюз ъюнэялярим вар
мяним.
Ъамыш деди: саманлыьы
долдурун,
Йаз оланда бойундуруг
йондурун.
Якиня эетмясям, вурун
юлдцрцн,
Ишлямяйя чох гейрятим вар
мяним.

Кечи дейир: адым Адылкяримди,
Гавала чякилян мяним дяримди.
Цч ай гышды, о да Аллащ кяримди,
Гайаларда сещрянэащым вар
мяним.
* * *
Цч ай гышы сай, ютцр;
Гармала, гузу эютцр.

САЙАЧЫ СЮЗЛЯР
(няьмяляр)
Сайачыйам сай бяйляр,

Бир-бириндян йей бяйляр.
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Бу сайа кимдян галды,
Адям атадан галды.
Адям ата оланда,
Дцнйа биннят оланда,
Гызыл юкцз галханда,
Гызыл буьда битяндя,
Алны тяпял гоч гузу,
Сайачыйа веряндя.
Буйнузу бурма-бурма,

Эедярсян йцз ил гойун.
Анам гумрал тат гойун,
Илдян-иля арт, гойун.
Балан мялямякдядир,
Юлмяйясян намярд гойун.
Гойун вар, кяря эязяр,
Гойун вар, бяря эязяр.
Эедиб даьлары эязяр,
Эялиб ювляри бязяр.

Йуну вар йернян сцрмя,
Гойунсуз йердя дурма.

Ала кечи, боз кечи,
Эял елямя наз, кечи,
Мямян овшарлананда
Чапалама дюз, кечи.

Саламялейк, сай бяйляр,
Бир-бириндян йей бяйляр!
Сайа эялди эюрдцнцз,
Салам верди алдыныз,
Алны тяпял гузуну,
Сайачыйа вердиниз.

Няням, ай ала кечи,
Чыхыбсан йала, кечи,
Гойун-гузу азалыб,
Доь ики бала, кечи.

Гойунну евляр эюрдцм,
Гурулу йайа бянзяр.
Гойунсуз евляр эюрдцм,
Гурумуш чайа бянзяр.

Няням, а халлы кечи,
Мямяси баллы кечи,
Уъа гайа башында,
Тутубду йаллы кечи.

Гойун вар кяря эязяр,
Гойун вар кцря эязяр.
Эедяр даьлары эязяр,
Эяляр евляри бязяр.

Няням , ай ямлик гузу,
Эял, йемя йемлик, гузу,
Кюкялсян олаъагсан,
Гонаьа йемлик, гузу.

Анам гойунун аьы,
Доланар эяляр даьы.
Йейяр гара гийаьы,
Гызлара ъещиз аьы,
Чобана чарых баьы,
Гарылар тутар йаьы,
Эялин йейяр гуймаьы.

Няням, ай ябряс гойун,
Даьлара дырмаш, гойун.
Аран юрян олубдур,
Йайлаьа дырмаш, гойун.
Няням, гойунун аьы,
Доланыб эязир даьы,
Чобана чарыь баьы,
Эялинляря ип аьы.

Анам, а гызыл гойун,
Эял йола дцзцл, гойун.
Сянин сащибин олса,
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Анам, аь ябряш гойун,
Гарлы даьлар аш гойун.
Ай гаранлыг эеъядя,
Чобана йолдаш гойун.

Гойунун цчц эялди,
Доланды кючц эялди,
Сцрцнцн габаьында,
Бир йекя кечи эялди.

Гойун, гойун, ай гойун,
Щаны сяня тай гойун.
Бир аз пендир, бир аз йаь,
Эюндяр бизя пай, гойун.

Гойуна бах, гойуна,
Салды мяни ойуна.
Оьлум щачан бюйцйяр?
Кясям онун тойуна.

Бу сцрцнцн гочу вар,
Беля гочдан цчц вар.
Сцрц гочсуз галыфса,
Хан чованын сучу вар.

Няням, ай кялин гойун,
Бязякли эялин гойун.
Ъящд еля, екиз олсун,
Гызарыб йелин, гойун.

Аь гузу эяря эяряк,
Эюй гузу кцря эяряк,
Щяр бир гойун дюл цстя,
Бир гузу веря эяряк.

Няням, ай гызыл гойун,
Эял йола дцзцл , гойун.
Сянин кими щейваны,
Сахларам йцз ил, гойун.

Няням, а гумрал гойун,
Гулаьы хал-хал гойун.
Йуну йохсул кюйняйи,
Буламасы бал гойун.

Чобан, итин гудурсун,
Архаъыда су дурсун.
Ъавансан, гарьамырам,
Тящъя эюзцн тутулсун.

Анам, а назлы гойун,
Гырговул эюздц гойун.
Пендирин кясмя-кясмя,
Гатыьын цздц гойун.
Анам, а гызыл гойун,
Эял йола дцзцл гойун.
Йийян сяня кям бахса,
Гач оннан цзцл, гойун.

Ъаным, а нарыш гойун,
Йуну бир гарыш гойун.
Чобан сяннян кцсцбдц,
Сцдц вер, барыш, гойун.
Няням, а шишяк гойун,
Йуну бир дюшяк гойун.
Буламаны бол еля,
Гырылды ушаг гойун!

Ъаным а гямяр гойун,
Баласы ямяр гойун,
Йийян сянин сайяндя
Гуршуйуб кямяр гойун.

Анам, гойунун аьы,
Долан эял, дцзц даьы.
Гыздара ъещиз аьы,
Чобана чарыь баьы.

Сайа, сайа, сайадан,
Гойун эялир тайадан,
Сайачыйа пай верин
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Дамазлыьы майадан.

Йумру-йумру гайалар,
Эцллясиди чованын.
Чийниндяки хуръуну
Халтасыды чованын.

Няням, а аьбаш гойун,
Гарлы даьлар аш, гойун.
Йаьындан плов олар,
Гуйруьундан аш, гойун.

Ялиндяки аьашдар,
Щасасыды чованын.

Няням гара гаш гойун,
Гарлы даьлар аш, гойун.
Гаранлыг эеъялярдя,
Чобана йолдаш гойун.

Йанындакы боз кюпяк,
Гардашыды чованын.
Эюйдяки эюй булудлар
Йорьаныды чобанын,

Гойунлу евляр эюрдцм,
Гурулу йайа бянзяр,
Гойунсуз евляр эюрдцм,
Гурумуш чайа бянзяр.

Йасты-йасты тяпяляр
Йастыьыды чобанын.
Йумру-йумру гайалар
Йумруьуду чобанын.

Гойун вар кяря эязяр,
Гойун вар кцря эюзяр,
Эедяр даьлары эязяр,
Эяляр евляри бязяр.

Ялиндяки дяйяняк
Галханыды чобанын.

Няням а гызыл гойун,
Архаъа дцзцл гойун,
Яэяр сяня кям бахсам,
Гач мяндян цзцл гойун.

Йанындакы боз кюпяк
Йолдашыды чобанын.
Аьзы гара ъанавар
Дцшмяниди чобанын.

Эюйя эялян булуддар,
Йорьаныды чованын.

ГОЙУНЛАРЫН ЪЦТЛЯНИБ ЙОХЛАНМАСЫ
Ала кяря*, тайын эюрдцм,
Ала кцря**, тайын щаны?
Гара кяря, тайын эюрдцм,
Гумрал шишяк, тайын щаны?

Гара кцря, тайын эюрдцм,
Гара ябряш тайын щаны?
Халлы шишяк, тайын эюрдцм,
Гумрал кяря, тайын щаны?
ЕЙДИРМЯЛЯР

Еняр, эяляр иняйим,

Эяляр, мяляр иняйим.
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Бясдийяр баласыны,
Юпяр, йалар иняйим.
Иняк отдар чямяндя,

Мялийяр эяляр кяндя.
Баласы да севиняр
Кюпцклц сцд ямяндя.
АЛА ДАНА

Мяним данам алады,
Валлащ, баша бялады.

Буйнуз атыр буьуйа,
Охшар щарын аьайа.

------------------------* Гулагсыз.
** Гулаглы.

2

МЮВСЦМ ВЯ МЯРАСИМ НЯЬМЯЛЯРИ
ГОДУ-ГОДУ НЯЬМЯСИ
Году-годуну эюрдцнмц,
Годуйа салам вердинми?
Году бурдан ютяндя
Гырмызы эцн эюрдцнмц?
*
*
*
Эоду-эодуну
эюрдцйцнцзмц?
Эодуйа салам вердийинизми?
Эоду эедяннян бяри
Эцн цзц эюрдцйцнцзмц?
*
*
*
Годуйа гуймах эярящ,
Габлара йаймах эярящ.
Году эцн чыхармаса,
Эюздярин оймах эярящ.

Году-году дурсана,
Чюмчяни долдурсана,
Годуну йола салсана,
Годуйа пай версяня.
Йаь верин йаьламаьа,
Бал верин балламаьа,
Году эцлмяк истяйир,
Гоймайын аьламаьа.
*
*
*
Году, году, дурсана!
Чюмчяни долдурсана!
Годуну йола салсана!
Верянин оьлу олсун!
Вермяйянляр кор олсун!

Сюйляйянляр:
1) Мяммядова Балаханым Ямир гызы, 96 йашлы, Дяряляйязли,
Щешин кянд сакини, 1968-ъи илдя сюйляйиб;
2) Талыбов Рящим Худаверди оьлу, Дяряляйязли, Чайкянд сакини,
86 йашлы, 1968-ъи илдя сюйляйиб;
3) Щаъсамова Забыма Аьа гызы, Дяряляйязин Говушуг кянд
сакини, йашлы, 1976-ъы илдя сюйляйиб;
4) Щязийев Иман, Дяряляйязин Саллы кянд сакини, 62 йашында, 1968-ъи
илдя сюйляйиб.
КОС-КОСА НЯЬМЯСИ
Ай кос-коса эялсяня,
Эялиб салам версяня,
Чюмчяни долдурсана,
Бизляри эцлдцрсяня.

Ай кос-коса, кос- коса,
Саггалы йолдурма эял.
Хуръуну долдурма эял,
Хонча-набатын биздя,
Новруз олду дурма, эял.
* * *
Ай Коса-коса, эялсяня,
Эялиб салам версяня,

Косам бир ойун ейляр,
Гузуну гойун ейляр,
Йыьар байрам дцйцсцн
Пайызда тойун ейляр.
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Чюмчяни долдурсана,
Косаны йола салсана.

Лап ъаван юлдц коса.
Эялмяди кимся йаса.
Косам ики ъанныды,
Кечим оннан ганныды.
Косам бир ойун ейляр.
Юз юзцн тойун ейляр.

Ай уйруьу-уйруьу,
Саггалы ит гуйруьу.
Косам бир ойун ейляр,
Гузуну гойун ейляр.
Йыьар байрам хончасы,
Щяр йердя тойун ейляр.

Мяним косам ъанлыды,
Голлары мяръанлыды.
Косама ял вурмайын,
Косам ики ъанлыдыр.
* *
*
Ай бойу эюдяк коса,
Ай йекя ятяк коса.
Арада ня эязирсян?
Йаланнары дцзцрсян.
Ишин фитня-фелди ки,
Йыьдыьын пай болду ки…
Эюзцн доймур де нядян?
Няди сяни эюйнядян?
Эуйа билмязсян няди,
Эязмяйин бящаняди.
Ямялли саггалын йох,
Сюз демяйя щалын йох.
Ъин ойнашыр эюзцндя,
Зящяр чохду сюзцндя.

Новруз-новруз бащара,
Эцлляр чыхыб нцбара,
Баьчанызда эцл олсун,
Эцл олсун, бцлбцл олсун.
*
*
*
А Кос-Коса, эялмисян?
Эялмисян мейдана сян?
Алмыйынъа пайыны
Чякилмя бир йана сян.
Мяним косам ойнайыр.
Дур косама пай айыр.
Эюр неъя динэилдяйир,
Гулаг асанларын да
Гулаьы ъинэилдяйир.
Шиш папаьы башында,
Гялям ойнар гашында,
Йцз ялли беш йашында,

ЩАМАМ ЩАМАМ ИЧИНДЯ
Щамам щамам ичиндя,
Хялбир саман ичиндя,
Дявя дялляклик еляр,
Кющня щамам ичиндя.
Гарышга шыллаг атды,
Дявянин буду батды.
Щамамчынын тасы йох,
Балтачынын балтасы йох.
Орда бир тазы эюрдцм,

Онун да халтасы йох.
Эцнлярин бир эцнцндя,
Мяммяднясир тининдя,
Эюйтяпянин белиндя,
Шащ Аббас ъяннятмякан,
Тярязийя верди тякан,
Ики гоз, бир эирдякан.
Милчяк миндик, чай кечдик,
Йабайнан довьа ичдик.
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ЙЕЛ БАБА МЯРАСИМИ
(Хырман вахты)
А Йел баба, Йел Баба,
Тез эял, баба, эял, баба.
Совур бизим хырманы,
Атына вер саманы.
Дян йыьылыб даь олсун.
Йел Бабамыз саь олсун.

А йел баба, йел баба,
Гурбан сяня, эял, баба.
Тахыллар йердя галды,
Йахамыз ялдя галды.
А йел баба, йел баба,
Гурбан сяня, эял, баба.

Сюйляйянляр:
1) Щязийев Иман. Дяряляйязин Саллы кянд сакини, 62 йашында,
шаиртябиятли, синядяфтяр ел аьсаггалы, 1968-ъи илдя сюйляйиб;
2) Ъяфяров Ящмяд. Дяряляйязин Яляйяз кянд сакини (ясли
Алханпяйясиндяндир), 102 йашлы, фолклорун эюзял билиъиси, 1968-ъи илдя
демишдир.
ЧИЛЛЯЛЯРИН БЯЩСИ
Бюйцк Чиля иля Кичик Чиля йолда растлашыллар. Кичик Чиля Бюйцкдян
сорушур:
- Эетдин ня гайырдын?
Бюйцк Чиля дейир:
- Тяндирляри йандырдым, кцрсцляри гурдурдум, кцплярин, харалларын
аьзыны ашдырдым.
Кичик Чиля дейир:
- Гой мян эедим, эюр нейнийяжийям? Гарылары тяндирдян басыб
кцфлядян чыхарыжам, кцпяляри, хараллары бошалдыжам, цзцгуйлу гойуб
эялижам.
Бюйцк Чиля дейир:
- Баъармассан…
Габаьын йазды,
Юмрцн азды…
Сюйляйяни: Ящмяд Ъяфяров. Дяряляйязин Яляйяз кянд сакини, 102
йашлы, 1968-ъи илдя демишдир.

* * *

1

Цч чиля вар. Бюйцк Чиля, Кичик Чиля, бир дя Боз Чиля. Бунлар бирбирийля ираслашырлар. Бюйцк Чилядян сорушурлар ки, эетдин нейлядин? Дейир
ки, эетдим силиб-сцпцрдцм, кцпяляри, хумлары бошалтдым, эялдим.
Кичик Чилядян сорушурлар ки, бя сян нейнядин? Дейир ки, гарылары
тяндирдян сохуф кцфлядян чыхартдым, ящятдярин кясиф эялдим.
Боз Чиляйя аьлар-эцляр ай да дейилляр. Быннан сорушуллар ки, бя сян
нейнядин? Деди ки, мян эетдим байрамы апардым, эцл-чичяйи ашдым, якини
ъцъяртдим.
Сюйляйяни: Намазов Бахыш Имамалы оьлу, Дяряляйязин Эцлцдцз
кянди, 79 йашлы, 1970-ъи илдя сюйлямишдир.

* * *
Бюйцк Чиляйнян Кичик Чиля баъыдылар. Кичик Чиля Бюйцщ Чилядян
сорушур ки, эетдин нейнядин?
Бюйцк Чиля дя дейир ки, эетдим ъамащатын дяннярини цйцтдцм,
гавырмаларыны елядим, галахларыны йардым, чюряклярини бишириб эялдим.
Кичик Чиля дейир ки, кцл башына. Мян эедыжам гоъалары тяндирдян
басып кцфлядян чыхарыжам. Щайыф ки, юмрцм азды. Каш сянин юмрцн
мяндя олайды…
Сюйляйяни: Гулийев Шяйилди Кярбялайы Ъяфяр оьлу, Дяряляйязин
Аькянд сакини, 75 йашында, 1968-ъи илдя сюйлямишдир.
ЧИЛЛЯ
Цч чилля вар. Бюйцк Чилля, Кичик Чилля, бир дя Боз Чилля. Быллар бир-бирийнян ирасдашыллар. Бюйцк Чиллядян сорушуллар ки, эетдин нейнядин? Дейир
ки, эетдим силип сцпцрдцм, кцпяляри, хумлары бошатдым эялдим.
Кичик Чиллядян сорушуллар ки, бя сян нейнядин? Дейир ки, гарылары
тяндирдян сохуп кцфлядян чыхартдым, ящядлярини кясип эялдим.
Боз Чилляйя Аьлар-эцляр ай да дейилляр. Быннан сорушдулар ки, бя сян
нейнядин? О да дейир ки, мян эетдим байрамы апардым, эцл-чичяйи ашдырдым,
якини ъцъяртдим. Мяни эюряндя пишик чыхды йцкцн цсдцня. Быьын бурду, ялцзцн йуйуп деди:
Кцрсц алты араным
Йцк цстц йайлаьым.
Сюйляйяни: Новрузова Мялащят Шащбуз району, Коланы кянди
(Дяряляйязин сярщядди), 22 йашында, тялябя. Бах: Азярбайъан Мифоложи
мятнляри, Бакы, 1988, сящ., 57, 192.
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БОЗ АЙ
Гядим заманнарда айлар йохуймуш. Бир вахды инсаннар эюрцр ки, илин
эцннярин гатышдырыллар. Дуруф илин эцннярин айлара бюлцлляр. Щяр айа отуз ики
эцн верилляр, боз айа он дюрд эцн галыр. Эюрцрляр ки, боз ай инъийир, дуруб
галан айларын щярясиннян бир эцн алыб верилляр боз айа. Онлар олур отуз бир
эцн, боз ай олур ийирми беш эцн. Эюрцлляр ки, боз ай эеня иразылашмыр.
Гайыдыф айлардан эеня бир эцн исдийилляр. Айларын йарысы дейир ки, та отуз бир
эцнцмцз вар, веряммярик.
О бири йарысы ися бир эцн верир, щяря бир ики-цч эцн верир. Боз ай олур
отуз бир эцн. Галаннарынын да бязиляри отуз бир эцн, бязиси отуз эцн,
бязиси ися ийирми доггуз-ийирми сяккиз эцн олур. Боз ай эцнляринин чохуну
о бири айлардан алдыьы цчцн гатышыхды. Чцнки боз ай сойух эцнняри гыш
айларындан алып, исди эцнняри йайдан алып, йаьышды эцнняри йаздан,
пайыздан алыф…
Сюйляйяни: Наьыйева Назлы Ибращим гызы, Дяряляйязин Говушуг
кяндиндя бойа-баша чатыб, 75 йашлы, сюйляди 2005-ъи илдя.
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ХЫДЫР НЯБИ
Ханым, айаьа дурсана,
Йцщ дивиня варсана.
Бошгабы долдурсана,
Хыдыры йола салсана.
Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас,
Битди чичяк, олду йаз.
Мян Хыдырын гулуйам,

Боз атынын чулуйам
Хыдыр эетди щайынан,
Бир гуланча дайынан.
Дайы палчыьа батды,
Хыдыр йанында йатды.
Хыдыр, Хыдыр, Хыдыр Илйас,
Битди чичяк, олду йаз.
ХЫДЫР НЯБИ

Хыдыр Няби байрамында ушаглар щансы евя торба атсалар хорла
охуйармышлар:
Хыдыр Няби, Хыдыр Еллаз,
Хыдыр эялди щайыннан,
Битди чичяк, олду йаз.
Бир гараъа дайынан.
Мян Хыдырын гулуйам,
Дайы палчыьа батды,
Боз атынын чулуйам.
Хыдыр йанында йатды.
ХЫДЫР НЯБИ
Хыдыр Нябидя оъаьын башына топлашырлар. Гыш йары оланда Хыдыр Няби
олур. Хыдыр Нябидя дейярляр:
Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас,
Дясмал дявя бойнунда,
Битди чичящ, олду йаз.
Дявя Ширван йолунда.
Хыдыр эялир щайнан,
Ширван йолу буз баьлар,
Алты гара дайнан.
Дястя-дястя эцл баьлар.
Дайы батды палчыьа,
О эцлцн бирин цзяйдим,
Чыхардын щай-щайынан.
Сашдарыма дцзяйдим.
Йаь эятирин йаьлыйах.
Гардашымын тойунда,
Дясмал эятирин баьлыйах.
Сындыра-сындыра сцзяйдим.
Сюйляйяни: Мян юзцм (Щясян Мирзяйев). Дяряляйязли, 80 йаш, Бакы,
2006-ъы ил.
НОВРУЗ БАЙРАМЫНДА ОХУЙАРДЫЛАР:
Сямяни, сахла мяни,
Щяр ил эюйярдим сяни.
* * *

Сямяни, ъан сямяни,
Сяня гурбан, сямяни,
* * *
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Йердян тяндир чапылсын,
Чырппа, лаваш йапылсын.
Итян шейляр тапылсын,
Говушсун айрыланлар,
Щясрятдян говруланлар,
Сямяни, ъан сямяни,
Сяня гурбан, сямяни.

Атыл-батыл, сямяни,
Ведря-сатыл, сямяни,
* * *
Ящвалымыз чаь олсун,
Йедийимиз йаь олсун,
Азар-безар чякянляр,
Шяфа тапсын, саь олсун.

Сюйляйяни: Наьыйева Назлы Ибращим гызы, Дяряляйязин Говушуг
кяндиндя бойа-баша чатыб, 75 йашлы, сюйляди Новханы кяндиндя, 2006-ъы
илдя.
ЙАЗ МЮВСЦМЦ
НОВРУЗ БАЙРАМЫ
БЯНЮВШЯ
Бянювшяйям, бянювшя,
Йаза гонаг щямишя.
Даьда, чюлдя итмишям,
Новрузда йетишмишям.
Гызылэцлдян утаныб
Бойну яйри битмишям.

МЮВСЦМ-МЯРАСИМ НЯЬМЯЛЯРИ ВЯ
ОНЛАРЛА БАЬЛЫ ИНАМЛАР
ЦЗЯРЛИК ЙАНДЫРМА
Мярасимдя истифадя олунан цзяррик йалныз инсан няфяси
тохунмайан, йяни хоруз сяси ешитмяйян йердян йыьылыб гурудулмалыдыр.
Цзярликля бирликдя чох заман соьан, сарымсаг габыьы да йандырылыр.
Щямин тцстцнц нязяр тохунмуш адама ийлядиб охуйурлар:
- Цзярликсян, щавасан,
Щяр дярдляря давасан,
Пис эюзляря йабасан,
Цзярлийим чыртласын,
27

Йаман эюзляр пыртдасын.
Бу няьмядян сонра цзяррик чыртлайарса, бяд рущлар, бяднязярин
няфяси евдян говулур. Эюз дяйян адамы цч дяфя йанан цзяррийин
цстцндян кечирдикдян сонра мярасим сона чатыр.

28

ЙАЬЫШЫ КЯСМЯК
Йаьыш щяддиндян чох йаьыб кясилмяк билмяйяндя инсанлар горхуйа
дцшцр. Онда анасынын илки олан ушаг мис газан эютцрцб ону дашла
дюйяъляйир, юзц дя беля охуйур:
- Мян анамын илкийям,
Аьзы гара тцлкцйям,
Мян кясирям,
Сян дя кяс!
ДЦЗЭЦЛЯР
Ийня, ийня, уъу дцймя,
Шам аьаъы, шатыр кечи,
Гоз аьаъы, готур кечи.
Вур наьара, чых гыраьа.

Ган деди, башым цстя,
Гямярим, гашым цстя.
Гямяр эетди одуна,
Гарьы батды будуна.
Гарьы дейил, гамышдыр,
Беш бармаьым эцмцшдцр.
Эцмцшц вердим тата,
Тат мяня дары верди.
Дарыны сяпдим гуша,
Гуш мяня ганад верди.
Ганадландым учмаьа,
Щагг гапысын ачмаьа.
Гапычы гапы тохур,
Ичиндя бцлбцл охур,
Мяндян кичик гардашым,
Щяггин кяламын охур.
Ай Аллащ, бундан цч дяня
вер,
Цч дяня вермя, беш дяня
вер,
Эюйдя эедян гушдара вер,
Чаладакы эомушдара вер,
Щясрятин чякмишляря вер,
Дярдиндян юлмцшляря вер,
Чюряйин бюлмишдяря вер,
Тамарзы галмышлара вер.

Якил, бякил гуш иди,
Дивара гонмуш иди,
Эетдим ону тутмаьа,
О мяни тутмуш иди,
Мейдана салмыш иди,
Мейданын аьаълары,
Бар эятириб уълары.
Чяпяр чякдим, йол ачдым,
Гызыл эцля долашдым.
Бир дястя эцл дярмямиш,
Няняси эялди, мян гачдым.
Йаьыш эялир йаьа-йаьа,
Долу дцшцр бизим баьа,
Ямим оьлу, Солтан аьа,
Дур эял эедяк ойнамаьа,
Ойнамаьын вахты эялиб,
Гызыл эцлцн тахты эялиб.
А тешти, тешти, тешти,
Вурдум, чяпяри кечди.
Ики хоруз савашды,
Бири гана булашды.
Ган эетди чайа дцшдц,
Чайдан эюйярчин учду.

Ийня, ийня, уъу дцймя,
Сящяр сяккиз, дурна доггуз.
Дурна эялди, дурул чых,
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Тцстц эялди, бурул чых.
Бяли, бяли, бал аьаъы,
Готур кечи, шам аьаъы.
Ямим оьлу щялля деди,

Ямим гызы щцлля деди.
Ямим эялди ешитди,
Вурарам эцлля, деди.
ДЯНБЯЛЯН ЭЮЗ

Бажадан бахан дянбялян эюз
Бириси кящяр, бириси боз.
Миндим бозун бойнуна,
Дцшдцм диван йолуна,
Диван йолу дярбядяр,
Ичиндя меймун эязяр.
Меймунъуьу цркцтдцм,
Гулахъыьын гырпытдым.
Эюйдя эязян хоъалар,
Вурду голуму гырды,
Голум газанда гайнар,
Охлах йанында ойнар.

Охлаьы йеря вурдум,
Йер мана йемлик верди.
Йемлийи тата вердим,
Тат мана дары верди.
Дарыны гуша вердим,
Гуш мана ганад верди.
Ганаддандым ушмаьа,
Щах гапысын ашмаьа.
Гапычы гапы тохур,
Ичиндя бцлбцл охур.
Мяннян кичик гардашым,
Щаггын кяламын охур.

ЦШЦДЦМ, ЩА ЦШЦДЦМ
Цшцдцм, ща цшцдцм,
Даьдан алма дашыдым.
Алмалары алдылар,
Мяни зулма салдылар,
Мян зулумдан безарам,
Дярин гуйу газарам.
Дярин гуйу беш кечи,
Щаны бунун еркяъи?
Еркяъ гайа башында,
Гайанын аь дашында,
Щай елядим эялмяди,
Чириш вердим йемяди,
Чириш газанда гайнар,
Гянбяр буъахда ойнар.

Гянбяр эетди одуна,
Гарьы батды будуна,
Гарьы демя, гамышды,
Баш бармаьы эцмцшдц.
Эцмцшц вердим тата,
Истяди уъуз сата,
Тат мяня дары верди,
Рянэини сары верди,
Дарыны сяпдим даша,
Гурутдум, атдым гуша,
Гуш мяня ганад верди.
Еля билдим ат верди.
Ганадландым учмаьа,
Щагг гапысын ачмаьа.

Сюйляйяни: Щясян Мирзяйев. Дяряляйязин Говушуг кяндиндя
доьулуб бойа-баша чатмыш, 79 йашлы.
*

*

Цшцдцм, ай, цшцдцм,

*
Даьдан алма дцшцрдцм.
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Алмалары йедиляр,
Мяня зцлцм етдиляр.
Дярд ялиндян безарам,
Дярин гуйу газарам.
Дярин гуйу, беш кечи,
Щаны онун юркеъи?
Юркеъ гайа башында,
«Щай» ейлядим, эялмяди,
Чийид вердим, йемяди.
Чийид газанда гайнар,
Гямбяр буъахда ойнар.
Гямбяр эетди одуна,
Гарьы батды будуна.

Гарьы дяйил, гамышды,
Беш бармаьы эцмцшдц.
Эцмцшц вердим тата,
Тат мяня дары верди.
Дарыны вердим гуша,
Гуш мяня ганад верди.
Ганадландым учмаьа,
Щаг гапысын ачмаьа.
Гапычы гапы тохур,
Ичиндя бцлбцл охур.
Мяндян кичик гардашым
Аллащ кяламын охур.

Сюйляйяни: Щясян Мирзяйев (мян юзцм). Дяряляйязли, 79 йашлы.
*

*

Цшцдцм, ща цшцдцм,
Даьдан алма дашыдым.
Алмаларым алдылар,
Мяни йола салдылар.
Мян бу йолдан безарам,
Дярин гуйу газарам.
Гуйу диви беш кечи,
Щаны бунун еркячи?
Аь гайанын гашында,
Еркяъ гайа башында.
Щарайладым эялмяди,
Чийид вердим йемяди.
Чийид газанда гайнар,
Гянбяр буъахда ойнар,

*
Гянбяр эетди одуна,
Гарьы батды будуна.
Гарьы дейил гамышды,
Беш бармаьы эцмцшдц.
Эцмцшц вердим тата,
Тат мана дары верди.
Дарыны вердим гуша,
Гуш мяня ганад верди.
Ганатдандым ушмаьа,
Щах гапысын ашмаьа.
Гапычы гапы тохур,
Ичиндя бцлбцл охур.
Мяннян кичик гардашым,
Аллащ кяламын охур.

Сюйляйяни: Зцлейха Зцлфцгарова, Дяряляйязин Говушуг кяндиндя
доьулуб бойа-баша чатыб, 1935-ъи ил тявяллцдлц, щал-щазырда Абшерон
районунун Новханы кяндиндя йашайыр.
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ДЯРЯЛЯЙЯЗДЯ ЯН ЧОХ СЮЙЛЯНИЛЯН
МИФЛЯР, РЯВАЙЯТЛЯР, ЯФСАНЯЛЯР ВЯ ИНАМЛАР
Дейирляр, Ай Эцняшин оьлудур. О, ушахлыхдан чох дяъял олуб. Бир
дяфя Эцняш эюрцр ки, тякнядя чюряк гуртарыб. Тез ял-айаьа дцшцр,
башлайыр ун гатыб хямир йуьурмаьа. Ай эялиб анасынын йанында дяъяллик
еляйир. Эцняш чох дейир ки,ял чяк, гой ишими эюрцм. Ай даща да гызышыр.
Ахыр-ахырда Эцняш бярк щирслянир. Хямирли яли иля Айын цзцня бир шилля чякир.
Хамырын изи галыр Айын цзцндя. Ай ня гядяр чалышыр цзцндяки лякяни
йусун, амма бу лякя щеч ъцр йуйулмур. Ай цзцндяки бу лякядян чох
утаныр. Она эюря дя ай эеъяляр чыхыр ки, щеч ким бу лякяни онун цзцндя
эюрмясин.
Сюйляйяни: Ибращимов Щцсейн Кярям оьлу, 45 йашында. Шярур
району Йайъы кянди.(Бу кянд яввялляр Дяряляйязя аид олмушдур.)Бах:
Азярбайъан Мифоложи мятнляри,Бакы, 1988, сящ. 36, 190.
ЭЮЗЯ ЭЮРЦНМЯЗ
Ахыр чяршямбя эцнц бир киши дейир ки, ня байрам мян байрам- зад
танымырам.
Эеъя йарысы бы кишини ешийя чаьырыллар. Киши чыхыр ешийя. Арвад-ушаьы ща
эюздцйцр, киши гяйитмир. Дуруп башдыйыллар ахдармаьа, янъях сящяря
кимин щара эедиллярся, «эюрдцм» дейян олмур.
Бир-ики эцннян сора арват-ушах евдя аьладыьы йердя ешикдян эеня
быннары чаьырыллар. Быннар чыхыр кин, ешикдя щеш ким йохду. Бир дя бахыллар
кин, кишинин папаьы эюйдян дцшдц. Демийясян бы киши байрамы
бяйяммядийи цчцн ону чякипляр эюйя. Папаьы да эюйдян дцшцп кин,
ъямящятя билдирсин кин, байрамы бяйяммяся ахыры беля олаъах.
Сюйляйяни: Муртузайев Няриман Ябдцлязим оьлу. Дяряляйязин
Ахта кянди, 28 йашында, тялябя. Бах:Азярбайъан Мифоложи мятнляри, Бакы,
1988, сящ.60, 192.
ЯЖДАЩА
Йайлах вахдыймыш. Бир оба кючцр даьда йурт тутур, чадырларын гурур.
Еля бы вахт эцждц йел ясир, йаьыш йаьыр, боран олур. Ъамащат бир дя бахыр
ки, эюйдян бойну зинъирли бир яждаща енди. Тез эятирип бына бир юкцз
гурбан кясилляр.
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Яждаща щеш кимя дяймир, анъах бир ъаван ийидя дейир ки, мян щара
эетсям, сян дя далымъа эял.
Быннар йола дцзялиф эедилляр. Хейлящ эедяндян сора Аьры даьына
чатыллар. Аьры даьында бы яждаща цзцн тутур Аьры даьына сары, бир цшкцрящ
атыр. Аьры даьыннан бир яждаща йенир ки, быннан да йекя. Демийясян, бы
яждащалар дцшмандылар. Нечя дяфя вырышмышлар. Щяр дяфя дя Аьры
даьындакы эцждцйцпмцш. Инди бы яждаща оьланы юзцня арха эятирипмиш.
Яждащалар башдыйыр вырышмаьа. Аьры даьынын яждащасы бы бирини аз
гала басырмыш. Бы яждаща оьлана ишаря елийир. Оьлан гылынъыны сивирип Аьры
даьынын яждащасыны юлдцрцр.
Сора яждаща оьлана дейир ки, далымъа эял. Быннар эялип бир заьыйа
эирилляр. Оьлан эюрцр ки, бырда цш хум вар, гызылынан долуду. Яждаща
оьлана дейир ки, няггядяр башарырсан эютцр. Анъах еля эютцр ки, бир дя
пешман олуф быра гайытмыйасан. Йохса зярял чякярсян.
Оьлан пцтцн ъиблярини, гол-голтуьуну долдурур гызылынан, сора чыхып
эедир. Бир мцддят кечир. Оьлан бу гызыллары саьа-сола хяшдийип гутарыр.
Тязядяннян дуруп гайыдыр щямин заьыйа. Эюрцр ки, яждаща башыны гойуп
гызыл хумнарынын цсдцня йатып.
Оьлан йавашъа йахыннашыр, хумун аьзын ачып эиздинъя гызыллардан
эютцрмящ исдийир. Бы дямдя яждаща ойаныр. Бахыр ки, оьлан гызыл эютцрцр.
Тцпцрцр бынын цзцня ки, адам оьуррух елямяз. Та оьлан щеш зад
эютурмцйцп дала гяйидир. Анъах яждащанын тцпцрдцйц сифяти гап-гара
гаралып чцрцйцр.
Сюйляйяни: Абдуллайева Зярош. Шярур району, Гаращясянли кянди,
(Шярур иля Дяряляйяз яввялляр бир гязада олмушлар) 83 йашында,
тягацдчц.Бах: Азярбайъан мифоложи мятнляри. Бакы, 1988, сящ.128129,189.
* * *
Бир киши атынан эедирмиш. Бир оъаьын йанындан кечяндя эюрцр ки, бир
ушах йолда дайаныф аьлайыр. Сорушур кин, нийя аьлыйырсан? Дейир ки, филан
йеря эедяъям, анъах йорулмушам, эедяммирям.
Киши быны атын тяркиня миндирир. Хейлящ эедяннян сора бахыр ки, бы
ушаьын айахлары башдады узанмаьа. Киши горхур, анъах щеш ня
дейяммир. Биряз дя эедяннян сора киши щисс елийир ки, ушах атын
цсдцннян дцшцп.
Бы дямдя кишини далдан чаьырыллар. Киши горхусуннан чюнцп бахмыр.
Биряз эедяннян сора быны юз адыйнан чаьырыллар. Киши бы дяфя чюнцп бахыр.
Эюрцр ки, далда йекя яждаща дуруп. Яждаща кишийя дейир ки, анан намаз
цстцндяймиш, яйяр биринъи дяфя чаьыранда чюнсяйдин, сяни парча - парча
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Сюйляйяни: Муртузайев Няриман Ябдцлязим оьлу Дяряляйязин Ахта
кянди, 28 йашында, тялябя. Бах: Азярбайъан Мифоложи мятнляри, Бакы, 1988,
сящ.131-132, 192.
ЪИННИ ДЯРЯ
Дяряляйязин Гавышых кяндиндя «Ъинни дяря» адланан бир йер вар.
Бу дяря Гавышых кянди иля Яляйяз кянди арасындадыр. Гавышых кяндинин
лап йахынындадыр. Бир верс олар. Бы дярянин щяр ики тяряфиндя уъа гайалар
вар. Щяр биринин бойу 4-5 верс олар. Бу гайаларын цзцндя чохлу тахчалар
вар. Щяля дивляриндя балаъа-балаъа заьалар да вар. Эежя вахты бура чох
горхулу олур. Адам бырдан кечяндя адамы гара басыр. Адамын гулаьына
сясляр эялир. Чох адамлар дейир ки, мян эежя ордан кечяндя далдан
мяни чаьырырдылар.
Щамы юз ушаьына дейир ки, эеъя вахты бура эетмяйин. Ахшам
дцшяндя евя тез эялин, бурдан кечмяйин. Кечяндя дя гача–гача
кечин. Буну гоншу кяндлярин адамлары да билир.
Бы дяря иля чайын гавышдыьы йердя, чайын гыраьында бир оттуг да вар.
Йайда бырдан от бичирляр. Бы бичяняк Тащар кишинин бабасы Алщцсенин
йеридир. О йазда вя йайда щяр вахт атыны бырда чыдарлыйар ки, отдасын.
Алщцсен киши бир эцн сящяр-сящяр эялиф атынын чидарыны дяйишяндя эюрцр ки,
аты ган тярин ичиндядир. Бир нечя эежя пусгуда дурур ки, атыны минян
адамы тутсун. Бу пусгуда олан вахтлар ат тярлямир. Явдя йатан эцнняр
ат ган тярин ичиндя олур. О быны ъамаата данышыр. Она дейирляр ки, йягин
сянин атыны ъинняр минир. Сян ахшамлар атын белиня йапышган сцрт. Ъин ата
миняндя йапышыб галаъаг. О беля дя едир.
Сящяри эедиб эюрцр ки, атын цстцндя бир яъайиб яъиння отуруб. Бойу
чох балаъа олан бу яъайиб адама баханда дишдярини аьардыр. О бынын
цстцня тез бир ийня санъыр ки, гачмасын. Сонра да ону эятирир мал
дамынын бир тяряфиндя баьлыйыр диряйя. Кянд бынын тамашасына эялир.
Ушахлары гоймурмушдар. Бир ушах эизлинъя она бахмаьа эяляндя ъин
она дейир ки, бу ийняни цстцмдян чяк сяня ширин щалва верижам. Ушах
ийняни чякян кими ъин йох олур.
Сюйляйяни: Баллы гары(няням), 109 йашында. Гялямя алды: Щясян
Мирзяйев. Дяряляйяз, Говушуг кянди.
CIN TOYU
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«1947-ci ildə Qavışıx kəndində kolxozun subay malını otarırdım.
Malı gecələr Catmın dərəsindəki kahada saxlayırdım. Hər üç gündən bir
kəndə gedib özümə çörək-yavanlıq gətirirdim. Payız ayı idi, çiskin yağış
yağırdı. Malları arxaca qatıb, çəpəri qapısına qoydum. Toran düşmüşdü,
çörək çantamı çiynimə salıb Catmın dərəsi yenişə züm-zümə eliyə-eliyə
gəlirdim. Zagan qayasının üstünə çatanda qulağıma bir səs gəldi.
İmran kişi, ay İmran kişi, hara gedirsən? Dönüb dala baxdım, bir
şey görmədim. Eymənən kimi oldum, tüklərim biz-biz oldu. Bir neçə
addım getmişdim ki, həmin səs bir də məni çağırdı: «İmran kişi, ay
İmran kişi, hara gedirsən, görmürsən toydu». Dala baxdım. Gördüm ki,
bayaq gəldiyim yolla arvad-kişi, olar 10-12 nəfər, oynaya-oynaya mənə
tərəf gəlir. Qabaqda gələn mənə əl elədi. Ona tərəf getdim. Mən də
onlara qoşulub oynuya-oynuya gəldiyim yolla arxaca getdim.
Bissimillah, bissimillah dedim. Gördüm ki, dayanmışam yatdığım
kahada, tərin içindəyəm. Başa düşdüm ki, cin yığıncağına düşmüşəm.
Lanpanı yandırdım. Ocaq qalayıb səhərə qədər yatmadım. Səhər
tezdən malları kəvşənə buraxanda qapıya qoyduğum çəpər öz
yerindəydi. Haradan, özü də malların içindən kahaya gəldiyimi
bilmədim».
Babam İmran kişi bunları danışanda mənim tüklərim ürpəşirdi.
Babamdan soruşdum: Sonralar belə hadisə yenə oldumu? Yox. Ancaq
evə gələndə başqa yolla gəlirdim. Papağıma da iynə sancırdım. Cinnər
iynə olan yerə gəlmir. Babam o vaxt bunu gəlib danışanda kənd
qocaları dedilər ki, sən nəzir ver ki, səni aparıb daşdan-qayadan
salmayıblar.
Söyləyəni: İmiran Həsən oğlu (1890-1963), Qovuşuq kənd sakini.
Qələmə alan: nəvəsi Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Qovuşuq kəndi 1962-ci
il.
CIN TOYU
Bizim kəntdə bir kişi varıymış. Gedirmiş səfərə. Görür dərədə
toydu. Bir vurhavurdu gəl görəsən. Kişi deyir düşüm görüm bu nə toydu.
Gedif baxıf görür ki, qız-gəlinin hamısı burda. Şıppıltıdan qulax tutulur.
Baxıb görür birinin əynində gəlinnərinin paltarıdı. Əlini yağa bılıyıf
paltarın belinə vırır. Deyir qoy görüm. Genışdığa çıxanda baxaram bı
üzdü, ya yox. Bizim gəlinindi, yoxsa gözümə belə görünür?
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Toyda gətirif kişiyə çörək qoyullar. Deyillər: «toydu ye». Axı bizdə
adətdi. Çörək yeyəndə pismillah deyəllər. Kişi də pismillah deyir. Çörəyi
götürəndə görür heç kim yoxdu. Nə çal-çağır var, nə toy. Oturuf yerdə,
qabağında da at təsi.
Kişi geri dönür. Gəlir əvinə. Arvadına deyir. Gəlinnərin paltarını gətir
görüm. Arvad paltarı gətirəndə kişi paltarı o yana çevirir, bu yana çevirir.
Görür Əlinin nişanası buradadı. Deyir: «Hə cin yığıncağına, cin toyuna
getdim düşdüm». İncəvara çörəyi yemiyib. Yesə dəli olarmış. Dəli oluf
düşərdi çöllərə.
Söyləyəni: Bülbül Cəfər qızı Kərimova 1936-cı ildə Dərələyəz
mahalının Qaraqaya kəndində doğulub. Xanlar rayonun Əbləh kəndində
yaşayır. O bu məlumatı 14 avqust 2001-ci ildə vermişdir.
Məlumat folklor institutunun arxivindən götürülmüşdür.
ЪИНИН МАМАЧАСЫ
Мяшщур бир мамачы олур. Бир эцн ъиннярдян биринин арвады
йатмалыймыш, ямя ъиннярдя мамачы йохуймуш ки, ъин арвады йатыздыра
билсин. Ъинняр бир йеря йыьышыф мяслящятдяшилляр кин, бяс филан мамачыны
эятирмящ лазымды.
Чох эютцр-гойдан сора бир ъин кишиси эедип бир ат оьурруйур, миниф
эялир бы мамачынын йанына. Мамачынын евин тапыф, мамачыйа дейир кин, а
баъы, мян филан кятдяням йолдашым ушах эятирир, анъах йата билмир,
эялмишям сяни апарым.
Мамачы минир атын тяркиня, дцшцлляр йола. Эялиф бир харабалыьа
чатыллар. Ъин кишиси дейир кин ,дцш, чатдых.
Мамачы дейир кин,ахы бура кят дейил. Ъин дейир кин, еля бурады, дцш.
Мамачы горхусуннан башдыйыр титрямяйя. Ъинняр йыьышыр бынын башына,
црящ-дирящ вериф, эятирилляр доьан ъинин йанына. Мамачы бу ъин арвады йатыздырыр,
ушаьы тутур.
Ъинняр быннан иразы галыллар.Эятириф мамачыйа бир шявя, бир эюз
мунъуьу, бир кися дя гызыл верилляр. Дейилляр кин, бу эюз мунъуьу щансы
ушаьын цсдцндя олса биз она йахын дцшмярик. Бу шявя нечя щейчялдян
эцжлцдц. Эярящ ушаьы эятирясян бунун цсдцня, буну ушаьын цсдцня
апарсан ушах юляр. Шявянин цсдцня тищсян, биз она зяфяр
тохундурмарых. Сора, эеня ъин кишиси мамачаны ата миндириф эятирир евиня.
Сюйляйяни: Имангулийев Шцкцр Мяммяд оьлу. Дяряляйязин
Эомур кянди, тялябя. Бах : Азярбайъан Мифоложи мятнляри, Бакы, 1988,
сящ.102-103,190.
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CИNИN QARAVAŞLIXDAN QAŞMASI
Bir yol mənim qaynım xəstəydi. Onda mən yoxuydum oralarda.
Qaynanam danışıf eşitmişəm. Gejə görüllər atı minif çapıllar. Şarfaşar,
şarfaşar, şarfaşar. Arvat deyir: «Ay bala durun görün bı nə tappıltıdı
tövlədə». Gedillər ki, bir cinbaş arvad atı minif çapır, o başa, bu başa. At da
qan tər içində. Arvad bını görüf qorxusundan deyir: «pismillah, pismillah».
Baxıllar heşdad yoxdu tövlədə.
Bilillər atı minən cindi. Yekə bir bezin hər iki üzünə qır əridif
töküllər, onu da qoyullar atın belinə. Gecə cin gəlif atı minif çapanda
qıra yapışıf qalır. Səhər gəlillər tövlüyə. Görüllər cin atın belində. Cinin
üstünə iynə sancıf onu qırdan qoparıllar. Paltardan zaddan geyindirif
işlədillər əvdə.
Bir gün cin suya gedəndə ordakı qızdardan birini dilə tutuf iynəsini
üstündən çıxartdırır. İynə üstündən götürülən kimi cin yoxa çıxır. Cini
saxlıyannar iynəni cinin üstündən çıxaran qızla dalaşır. Deyir ki, bizim cini
sən qaçırtdın.
Sюyləyəni: Kərimova Bцlbцl Cəfər qızı. 1936-cı ildə Dərələyəz
mahalının Qaraqaya kəndində doğulmuşdur. Xanlar rayonunun Əbələh
kəndində yaşayır. 14 avqust 2001-ci il. Folklor institutunun arxivindən
götürülmüşdür.
HAL ARVAD
Bir var cin, bir də var hal arvad. Qadınlar zahı yatanda hal gəlif aparırdı.
Ciyarını aparıf suya verirdi. Onnan da doğan arvat ölürdü. Zahı arvatdar uşağa
yatanda onu gözdüyürdülər. Qaravul çəkənnər əllərində qılınç, balta durur.
Doğanın ətrafına cızıq çəkirdilər. Onu haldan qoruyurdular. Arvat zahı yatan
günü xörək, çörək bişirmirdilər. Bajadan tüstü çıxarmırdılar. Deyirdilər qoy uzax
olsun. Hal arvadı görənnər çox oluf. Deyir döşünün birini atırdı bu dala
(çiyninə), o birini atırdı o biri dala.
Söyləyəni: Kərimova Bülbül Cəfər qızı. 1936-cı ildə Dərələyəz
mahalının Qaraqaya kəndində anadan olub. Xanlar rayonunun Əbləh
kəndində yaşayır. O bu məlumatı 14 avqust 2001-ci ildə vermişdir.
Məlumat folklor institutunun arxivindən götürülmüşdür.
* * *
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Щал адамы апаранда дямир гавлары дюйцлляр, тцвяй атыллар,
ханчалнан суйу доьруйуллар. Эярящ щал ъийары апарыф суйа чящмямиш
суйу доьруйасан. Онда ъийар эери гайдыр. Защы юлмцр.
Сюйляйяни: А.Рящимов. Бах: Азярбайъан Мифоложи мятнляри. Бакы,
1988, сящ., 148, 188
* * *
Щал анасы узун ямъящли бир арватды. Ямъящлярини атыр чийниня, эялир
защы арвадын ъийарыны чыхарыр. Эярящ защынын башы алтына бир дямир парчасы,
биряз чюрящ, бир дя гуран гойасан. Онда щал анасы защыйа йахын
дцшяммяз.
Сюйляйяни: А. Рящимов Бах: Азярбайъан Мифоложи мятнляри. Бакы,
1988, сящ.148,188
ЩАЛ АНАСЫ
Бир защы евдя ушаьыйнан тякимиш. Узун тяндир шишини йанына гойуф
отумушду. Бир дя бахыр кин, буну чаьырыллар, ямя таныш сяс дяйил. Горхур,
сорушур кин, кимди?
Бир дя gюрцр кцн, баъадан бир арват башы салланды, бойнунда да
узун бир мунъух вар. Билир кин, бу щал анасыды. Тез шишин гармаьын илишдирир
мунъуьа, дартыр гырыр. Мунъух сяпялянир явя. Защы арват бу мунъухлары
йыьыр бир ясэийя гойур ушаьын башы алтына.
Щал анасы башдыйыр арвады горхузмаьа кин, тез ол, мунъуьу вер,
йохса сяни дя, ушаьы да юлдцррям.
Арват дейир кин, щеш зад елийяммясян, мунъуьун биздяди. Щал
анасы ону щядялийир, йалварыр, ямя арват мунъуьу вермир. Шишинян щал
анасын говур. Сора мунъухлардан пайлыйыр ъамащата. Дейилляр кин, о
мунъухдан кимдя варса, та щал анасы она йахын дцшяммяз.
Сюйляйяни: Имангулийев Шцкцр Мяммяд оьлу. Дяряляйязин
Эомур кянди, тялябя. Бах: Азярбайъан Мифоложи мятнляри, Бакы, 1988,
сящ. 95, 190.
HAL VAHIMƏSI
(olmuş bir hadisənin canlı şahidiyəm)
1935-ci ildə mənim 9 yaşım var idi. Anam Nahad (Nahidə) bacım
Züleyxaya hamilə idi. O zaman doğan qadınlar kənddə ev şəraitində
uşağa yatırdı.
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Anam bacımı doğan zaman çoxlu qan itirdi. Kəndin mamaçası olan
Qaratel və Nabat arvad təlaş içindəydilər. Hər ikisi qohum idi. Anam teztez huşunu itirir, halsız olurdu. Hay-küyə xeyli qadın toplaşmışdı. Onlardan
ağlayanlar da var idi.
Anam birdən huşunu tam itirdi. Qaratel arvad qışqıra-qışqıra bunu
şillələyirdi. Birdən Qaratel arvad qışqıra-qışqıra dedi: tez olun kişiləri çağırın
güllə atsınlar. Kişilər gəlib anamın qulağının dibində bir neçə güllə atdılar.
Anam yavaş-yavaş özünə gəlirdi. Bu zaman Nabat arvad bıçağı əlinə
götürüb evin yanından axan arxa tərəf qaçdı və suyu bıçaqlamağa başladı.
Bundan sonra çaya tərəf qaçdı. Bu zaman Qaratel arvad babamın qara
papağını anamın başına qoydu. Kürkünü əyninə geyindirib belinə də bir
qayış bağladı. Sonra da zorla ona bal şərbəti içirtdi.
Sonra anam yavaş-yavaş özünə gəldi. Bu hadisə bugünki kimi
mənim yadımdadır. Deməli, hal vahiməsi son dövrlərə kimi yaşamışdır.
Söyləyəni: Mən özüm, Həsən Mirzəyev. Bakı, 4 aprel 2006-cı il.
ŞƏFA AĞACI
Belə bir rəvayət var. Qədim vaxtlarda uca bir dağın ətəyində, gur
suyu olan bir bulağın üstündə böyük bir ağac var imiş. Bu ağacın doqquz
yekə budağı olub və hər budağın yarpaqları bir rəngə çalırmış. Çox hündür
və böyük olan bu ağacın kölgəsində qoyun sürüləri yatar və yol ilə keçən
karvanlar dincələrmiş.
Çox zaman karvan sahibləri gecələr bu ağacın altında
gecələyirmiş.
Günlərin birində yoldan keçən karvan burada gecələməyi qərar
verir. Bu karvandakı adamlardan biri bərk naxoş imiş. Bu naxoş adamın
altına palaz atıb yerə uzadır və bunun ölümünü gözdüyürmüşlər. Xəstə
bu ağacın altında bərk yuxuya gedir və səhərə qədər yatır. Səhər
tezdən ayılır və birdən ayağa qalxır. Deyir ki, yaxşıyam. Heç haram
ağrımır. Karvanda olan adamlar vahiməyə düşür. Pıçhapıç düşür. Bunlar
naxoş adama baxıf gözdərinə inanmır. Növbəti gejəni də burda qalmaq
qərarına gəlirlər.
Gejənin bir vaxtında zəif meh əsməyə başdıyır. Görüllər ki, bu
ağacın hər budağından bir səs gəlir. Amma budaxdakı səslər bir-birinə
oxşamır. Hər budaxdan bir musiqi səsi gəlir. Hər budaxda olan
yarpaqlar da ayrı-ayrı rəngdədir. Səhər açılanda görüllər ki, bu musiqiyə
oxşayan səslər kəsildi və ağacdakı yarpaqların irəngi də bir oldu.
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Bu hadisəni bir yaşlı kişidən soruşurlar. O deyir ki, ay bala bu ağac Şəfa
ağacıdır. Hansı xəstə bu ağacın altında yatsa o şəfa tapmalıdır. Ağacın
yarpaqlarındakı qoxu şəfa ətridir. O hamını sağaldır. Əgər yarpaqların ətri
xəstəyə kömək etməyəndə o xəstəni bu ağacda olan doqquz budağın
altında yatırtmax lazımdır.
Bu budaqlarda olan yarpaqlar musiqi səsi çıxarır. Budağın biri
kömək etmiyəndə o birisi edir. Bu yolla xəstələr şəfa tapır. Bu ağac
Allah vergisidir. Allah onu insanlara şəfa vermək üçün yaradıfdı.
Onun budaxları quruyanda onnarı atmırlar. Həmin ağacdan saz
düzəldirlər. O da doqquz hava çalır.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə aldı: Həsən
Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1966, avqust ayı.
НУЩУН ЭЯМИСИ
Нущ пейьямбяр бахыр эюрцркц дцнйанын цзцнц су алъяжещди. Бир
эями гайыртдырыр бюйцщ. Эямийя щяр щейванатдан эютурцр, дишили-еркякли.
Бы заман шейтан да эямийя минир.
Бир нечя вахтдан сорьа Нущ пейьямбяр Аь гузьуну эюндярди ки,
эет эюр су чякилиб йохса-йох. Аь гузьун йенир йеря эюрдцкц инсанщейван ъясятляри йердяди. Гузьун ъясятдяри йемаьа башдайыр.
Нущ эюрдцкц Ак гузьун эялмяди, эюйярчини чаьырыр ки, эет эюр ъаны
йанмыш нийя эялмяди.
Эюйярчин йенир йеря эюрцркц гузьун леш йейир. Эюйярчин дейир:
гузьун сяни ишя эюндирифляр йохса ъясят йемаьа. Гузьун дейир ки, бир
аьзыны ач дилиннян юпцм. Эюйярчин аьзыны ачанда гузьун эюйярчинин
дилини дишдяйир, сонра да гопарыр атыр йеря. Эюйярчин бахыф эюрцркин дили
йохду, димдийиня бир чюп алыф галхыр Нущун йанына. Нущ эюрцр кин су
гуруйуф. Яэяр гурумасайды чюп олмазды. О, йенир Нахчывана. Нущ эялиф
бир явин гапысыны ачыр. Эюрцркин бир гары ъящря яйирир. Нущ дейир гары няня
ня эюрдцн. Гары дейир гары нянян юлсцн Нущ, тяндиримнян бир азъа су
чыхды. Бы заман шейтан эялиф Нуща дейиркин сян мана йахшылыг елядин инди
сана 3-нясиййят елийежем. Биринъи тякяббцр олма, икинъи дцнйа малына
тамащланма, цчцнъц демяйнян дцнйа малы галажещ.
Сюйляйяни: Ъяфяргулу оьлу Ящмяд 102 ил
йашамышдыр.
Дяряляйязин Яляйяз кянди, савадсыз. Ясли Алханпяйяндяндир. Гялямя
алды Кярям Бахыш оьлу Имамалыйев. Яляйяз кянди. 1968-ъи ил.
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ALAGЮLLƏR ƏFSANƏSI
«Alagöllər» Dərələyəz, Kəlbəcər, Göyçə yaylaqlarının arasında
yerləşir. Gölün biri böyük, biri isə xırdadır. Çox yüksəklikdə olan bu
gölün bir tərəfi çəmənlik, bir tərəfi isə çınqıllıxdı. Çınqıllıx olan tərəf
Göyçənin Subatan adlı kəndinin sərhəddidir. Bu gölün suyu ətrafdakı
bulaqlardan gəlir. Suyu dumduru, göz yaşı kimidir. Şirin, içməli suyu var.
Deyilənə görə bu göldə iki su atı var imiş. Rəngləri göy, boyları,
qulaqları balaca, atlar imiş. Bu atlar heç kimin gözünə görünmürmüş.
Yalnız gecələr başlarını sudan çıxarar və ətrafa baxarmışlar.
Rəvayətə görə bu atlar gölün qırağındakı yollarda yatıb qalan,
yorulan, xəstə adamları yuxuda olarkən götürüb öz mənzillərinə
çatdırar, gözə görünmədən geri qayıdıb gölə girərlərmiş. Uzun illərdən
sonra camaat bu sirri öyrənməyə başlayır. Bu arada camaat gölün
qırağında pusqu qurur. Bir də görürlər ki, iki at göldən çıxıf yola tərəf
gəldi. Atlar burada ayıq adam olduğunu hiss edib ildırım sürətilə özlərini
gölə atarlar. Bu hadisədən sonra illər keçsə də atları gördüm deyən
olmur. Deyilənə görə olar qeybə çəkilib.
Bundan sonra el-oba «Alagölləri» müqəddəs yer hesab edir və o
gölə mundar şey atmağı, mundar şey axıtmağı günah sayırlar.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə alanı Həsən
Mirzəyev, Bakı, 1975-ci il yanvar ayı.
ZÜLMƏT DAŞI
Belə rəvayət edirlər ki, İsgəndər dünyanı fəth edəndən sonra belə
qərara gəlir ki, o yerin alt qatlarında olan zülmət dünyasına da getsin,
oradan da badi-xərac alsın. O, dünyada nə qədər rəmmallar, alimlər,
bilicilər varsa hamısını yanına çağırır və onlardan zülmət dünyası haqqında
məlumat almaq istəyir. Bu məclisdə İsgəndərə deyirlər ki, zülmət
dünyasının bircə yolu var. Yalnız o yolla ora getmək olar. Alimlərdən biri
İsgəndərə deyir ki, zülmət dünyasında bir bulaq var. Ona dirilik suyu
deyillər. Hər kim o sudan içsə, dünya durduqca o yaşıyacaxdı.
Bu məlumatdan sonra İsgəndər deyir ki, mən mütləq zülmət
dünyasına səfər etməliyəm. Həm zülmət dünyasından xərac alaram,
həm də ordakı dirilik suyunu içib dünya durduqca yaşıyaram.
Bundan sonra zülmət dünyasına hansı yolla, necə getmək
məsələsi ortaya çıxır? Bura yığışanların heç biri zülmət dünyasının
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qapısının yerini bilmir. Rəmmallardan biri rəm atıb deyir ki, zülmət
dünyasının qapısını yalnız Xızır peyğəmbər bilir. İsgəndər Xızır
peyğəmbəri tapdırır. Xızır peyğəmbər o qədər qocalmışdı ki, ayaq üstə
dura bilmirdi. İsgəndər adam göndərir ki, Xızırı gətirsinlər onun
hüzuruna. Xızır peyğəmbər onun hüzuruna gəlir. İsgəndər fikrini Xızır
peyğəmbərə deyir. Xızır peyğəmbər deyir ki, bu çətin yoldur. Mən
qocalmışam, at üstə otura bilmirəm, mən gedə bilmərəm.
Alimlər İsgəndərə deyir ki, Xızır peyğəmbəri özünlə aparmasan heç
nəyə nail ola bilməzsən. Zülmət dünyası haqqında yalnız o bilir.
İsgəndər qoşunun böyüyünə deyir ki, Xızır üçün bir yumşaq əşyalardan
kravat düzəldin. Xızırı həmin kravatın üstündə aparmalıyıq. Xızır
İsgəndərə deyir ki, zülmət dünyasına nə ilə gedirik? İsgəndər cavab
verir ki, sən narahat olma. Dünyada nə qədər köhlən at varsa, hamısını
yığmışam bura. Xızır peyğəmbər cavab verib deyir: «Onlar zülmət
dünyasına gedib çıxar, amma geri qayıda bilməz. Ora gedəndə
azuqələri götürmək üçün yalnız qatır lazımdır. Çünki bu cins yorulmaq
bilmir. Ordu üçün isə qulunnu at lazımdır. Çünki qulunnu atdar hər
atdımda geri baxacaq, fəhm ilə gəldiyi yolu bələdliyajax. Çünki balaları
qalıbdır. Onlar qayıdanda fəhm ilə yolu tapajaxlar. Belə olmasa ordunun
azuqəsi qurtarar və mənzil başına çata bilməz. Amma qayıdanda
onların cilovunu buraxmaq lazımdır. Onlar yolu yaxşı tanıyırlar. Balaları
üçün sürətlə gedəcəklər». İsgəndər Xızır peyğəmbərin dediyi kimi
hərəkət edib yola düşür. Zülmət dünyasının qapısını açıb yol gedirlər.
Xızır peyğəmbəri pambığın, yunun içində kravata qoyub qabaqda
aparırlar. Zülmət dünyasında İsgəndərin dəstəsi Xızırı itirir. Xızır gedib
dirilik suyundan içir. O həm cavanlaşır, həm də gözü açılır. Lakin Xızırı
aparanların heç biri bu sudan içmir.
Xızır peyğəmbər deyir ki, indi biz geri qayıdırıq. Bu zülmət
daşlardan nə qədər bacarsanız götürün. Bəziləri gülüb deyir ki, heç
özümü apara bilmirəm, daşları necə aparım. Bunlar nəyimə gərəkdir?
Lakin bəziləri bu daşdan az, bəziləri çox götürür. Qulunları işıqlı dünyada
qalan atlar fəhm ilə gəldiyi yerlərlə qaydır, işıqlı dünyaya çıxır. Bir
müddətdən sonra İsgəndər də gəlib çıxır işıqlı dünyaya. Bu vaxt zülmət
daşlarını götürən adamlar baxıb görür ki, bu daşlar hamısı qiyməti
olmayan ləl-cəvahiratdır. Daş götürənlər deyir ki, kaş bu daşdan çox
götürərdik. Götürməyənlər isə deyir ki, niyə götürmədik. Odur ki,
deyirlər zülmət daşını götürən də peşmandır, götürməyən də.
Heç də təsadüfi deyildir ki, bu hekayətə, bu əfsanəyə, həmin dirilik
suyuna aşıqlar qoşmalar da deyiblər.
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İsgəndər zülmətdə tapıb içmədi
Xızır içdi oldu cavan əlləzin.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə aldı Həsən
Mirzəyev, 1966, avqust. Dərələyəz, Qovuşuq kəndi.
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АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЯФСАНЯЛЯРИ
ЭЯЛИН АТЫЛАН ГАЙА
Ел-обайа йайылыр ки, Надир шащын гошуну эялир. Адамлар евлярини атыб
даьлара, мешяляря гачышырлар.
Адамлардан бир бюлцйц уъа бир гайанын белиндян кечяндя Надирин
ясэярляри онлары йахалайыр.
Ясэярлярин бюйцйц сорушур:
-Даьлара гачмаьы сизин йадыныза ким салды?
Бир эялин ъцрятля габаьа чыхыр:
- Даьлара гачмаьы бу адамларын йадына мян салмышам.
Биз ня юзэя евиндян гачырыг, ня дя юзэя торпаьына гачырыг.
-Сян бундакы ъясарятя бах,- дейиб Надирин адамлары эялинин
голундан тутуб гайадан атырлар.
Эялин цст-цстя алты-йедди туман эейибмиш. Туманлар щавада чятир
кими ачылыр вя эялин саь-саламат гайанын айаьындакы чямянлийя дцшцр.
Сюйляйяни: Аллащвердийева Сялминаз Мирзя гызы, Эюйчянин
Ямирхейир кянд сакини, 92 йашлы. Бах: Азярбайъан Халг Яфсаняляри.Бакы,
1985,сящ.16, 270
Мяним ялавям: бу яфсаняни сюйляйян Аллащвердийева Сялминаз
дейир ки, «Эялин атылан гайа» Дяряляйяз елинин яразисиндядир (Бах: щямин
ясяр, сящ.270). Мян бу гайаны йахшы таныйырам. Бу гайа Арпа Чайынын
цстцндя йерляшян Арпа кяндинин эцн доьан тяряфиндядир. Чох уъа,
сылдырым бир гайадыр. Гайанын алтындан Арпа чайы ахыр вя гайанын диби
чямянликдир. Бу яфсаня Дяряляйяздя диллярдя язбярдир. Яфсаняни
данышан дцз дейир. Бу щадися щягигятян олмуш бир щадисядир. Гадынын
туманлары чох олдуьу вяэюйдя чятир кими ачылдыьы цчцн о саь галмышдыр.(Щясян Мирзяйев)
ЭЯЛИН ГАЙА
Йазын эцл эцлц, чичяк чичяйи, булаглар, чайлар, эюлляр соналары
чаьыран вахты имиш. Бир эцн эялин кюрпясини гуъаьына алыб эязмяйя чыхыр.
Эюрцр ки, соналар эюллярдя цзцр. Чох хошуна эялир. О да сойунуб эюлдя
чимир. Эялинин аь, мярмяр бядяни ятрафа ишыг сачыр.
Чичякли даьдан эялиня тамаша едян гоъа, еля билир ки, суда чимян
мялакядир, щейран галыр. Эялин дя гоъаны эюрцр. Онлар бир-бирини
таныйырлар: сян демя, щямин гоъа эялинин гайынатасы имиш. Эялин кюрпясини
дя гуъаьына алыб евя йолланмаг истяйир, анъаг йериндян тярпяня билмир.
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Эялин щяйаланыб цзцнц эюйляря тутуб йалварыр: йа мяни гуш еля, йа даш
еля! Эялин еля орадаъа даша дюнцр.
Сюйляйяни: 100 йашлы Эюйцшова Дурсун Садыг гызы, Ханлар р-ну,
Бах: Азярбайъан Халг Яфсаняляри, Бакы, 1985, сящ. 16, 270
Мяним ялавям: «Эялин гайа» адлы топоним Дяряляйязин яввялки
яразисиндя Щавуш кяндинин йахынлыьында да вардыр. Щал-щазырда бура
Шярур району яразисидир. Йашлы адамлар сюйляйирляр ки, бу гайа да яввялъя
инсан
(эялин) олмуш, лакин сонрадан даша дюнмцшдцр. (Щясян
Мирзяйев)
ЭЯЛИН ГАЙАСЫ
Бурада бир гайа вар, гыза бянзяйир. Бу щагда беля бир яфсаня вар.
Касыб вя мярд эянъин щяйат йолдашына варлы бир бяйин эюзц дцшцр. О,
эялини яля кечирмяк истяйир. Анъаг эянъин мярдлийиндян, онун халг
арасындакы щюрмятиндян горхан бяй бу иши ачыг-ашкар етмяйин мцмкцн
олмадыьыны эюрцр. Фцрсят эюзляйир. Тахыл бичини йахынлашдыьыны эюрян
ъамаат чюля-зямийя эедир. Бу фцрсятдян истифадя едян бяй эялини яля
кечирмяк истяйир. Бяйин щийлясини баша дцшян эянъ вя эюзял эялин аллаща
йалварыр ки, даша дюнмяк даща йахшыдыр. Еля о вахтдан эялин даша дюнцр.
Бу яфсаня иля ялагядар олараг халг арасында бир байаты да йараныб,
«Эялин гайа» яфсаняси йада дцшян кими синяси сюзлц, дили байатылы
няняляримиз ширин зцмзцмяйля йаныглы-йаныглы байаты чякилляр:
Язизим эялин йаша,
Долмамыш эялин йаша;
Яьйара ял вермяйиб
Дюнцбдц эялин даша.
Щямин даша халг арасында «Эялин гайасы» дейирляр.
Сюйляйяни: Эядявяйин Сюйцдлц кянд сакини, 85 йашлы Талыбов
Тапдыг Гасым оьлу. Бах: Азярбайъан Халг Яфсаняляри. Бакы, 1985,
сящ.21, 271
Мяним ялавям: Яфсаняни сюйляйян бунун щансы яразидя, еляъя дя
Эядябяйдя баш вердийини демир. Ону демялийям ки, Дяряляйяздян чохчох адамлар кючцб Эядябяйдя йашайыблар. Бундан башга Дяряляйязля
баьлы ики Эялин гайасы вардыр. Бири индики Шярур районун Щавуш кянди
йанында, бири дя Дяряляйяз иля Зянэязур арасындакы яразидя.(Бах:
Дяряляйязя аид хяритя). Дяряляйяздя сюйляйян яфсаня иля бу яфсаня
демяк олар ки, ейнидир. Мцшащидялярим эюстярир ки, бу яфсаня Дяряляйяз
яразисиндя олан Эялин гайа иля баьлыдыр. (Щясян Мирзяйев)
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ЛЯЛВАР ДАЬЫ
Беля рявайят вар ки, гядимдя бир даь вармыш. Бир эцн бир киши
йухусунда эюрцр ки, щямин даьда бир ойуг вар. О, ойугда лял, гызыл,
ъаващират вар. Киши сящяр дурур, йол тядарцкц эюрцб даьа тяряф эедир.
Эедиб щямин ойуьа раст ъялир. Эюрцр ки, маьаранын габаьында бир
яждаща йатыр. Яждаща кишинин фикрини баша дцшцр ки, онун ляллярини
апармаьа эялир. Яждаща диля эялиб дейир:
-Ей инсан, сян бурда лял олдуьуну щеч кимя демя, щяр эцн эял
сяня бир лял веряъяйям-дейир вя бирини она верир.
Тамащ кишийя эцъ эялир. О, евя гайыдыб ящвалаты гардашына данышыр.
Киши иля гардашы силащ эютцрцб маьарайа эедирляр. Яждаща бунлары эюрцб
фикирлярини баша дцшцр вя щяр икисини удур.
Щямин вахтдан даьын ады Лялвар адланыр. Чцнки киши о даьда
«лялвар» дейя о даьа эетмиш вя яждаща ону уддуьу цчцн эятиря
билмямишди. Лял йеня дя о даьда галмышдыр.
Яфсаняни сюйляйян: Бяхтийарова Эцлнися Шащсувар гызы, Дяряляйязин
Эцлцдцз кянд сакини, 80 йашлы. Бах: Азярбайъан Халг Яфсаняляри. Бакы,
1985, сящ. 42, 272
ГЫСЫР ДАЬ
Бир бяй юз гойунларыны мцфтя сахламаг цчцн адам ахтарыр. Бир
чобан онунла разылашыр. О, чобанла беля бир шярт кясир ки, гойунларымы он
ил мцддятиндя сахла, он ил тамам олдугда мян сяня гойунларымын бир
иллик баласыны верим. Чобан бяйин бу шярти иля дя разылашыр. О эцндян
чобан бяйин гойун сцрцсцнц отармаьа башлайыр.
Нящайят, доггуз ил тамам олур. Щямин ил чобан бяйя билдирир ки,
артыг бу ил вядя тамам олур. Буну ешидян бяй о или бцтцн гочлары
бурдурур.Чобанын ися бу ишдян хябяри олмур. О, гойунлары бюйцк бир
даьын ятяйиндя отарырды. Беляликля, щямин ил гойунларын щеч бири гоча
эялмир вя щеч бир гузу олмур. Гойунлар даьдан арана гайыдыр. Чобан
еля билир ки, гойунларын бала вермямяси, гысыр галмасы о даьын отундандыр,
о даь эцнащкардыр.Чобанын сюзцня эюря о вахтдан индийя кими даьын
ады «Гысыр даь» галыр.
Бу яфсаня Дяряляйязин Эцлцдцз кянд сакини 80 йашлы Эцлнися Шащсувар
гызы Бяхтийаровадан йазылмышдыр. Бах: Азярбайъан Халг Яфсаняляри,
Бакы,1985, сящ.43, 272.
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Мяним гейдим: Гысырдаь Дяряляйяз яразисиндядир. Арынъ,
Эюйаббас, Гысырхараба, Кючбяк кяндляринин ящатясиндя йерляшир,
щцндцрлцйц 2988 метрдир. Бах: Дяряляйязя аид хяритяйя.
АБДУЛЯСЯР ДАЬЫ
Бу даь Мартуни районунун Мядиня кяндиндя йерляшир. Даьын
башында эюзял бир эюл вардыр. Рявайятя эюря Мядиня кяндиндя Абдул
адында бир чобан йашайырмыш. О, кяндин йеэаня эюзяли Шямсинура
вурулубмуш, гыз да ону севирмиш. Эцнлярин бир эцнцндя кяндя
бядбяхтлик цз верир. Дцшмянляр кяндя гяфлятян басгын едиб онун
варидатыны талайырлар. Онлар кяндин йеэаня эюзяли Шямсинуру
ахтарырлармыш. Бу заман гыз гачыб юзцнц щцндцр бир гайадан атмаг
истяркян узун сачлары дцшмянин ялиня кечир. Ону чыхармаьа башлайырлар.
Гыз сачларынын гырылмасыны аллащдан арзулайыр. Гызын сачлары гырылыр, гыз йеря
дцшцб юлцр. Сачлары ися илана чеврилиб дцшмяни чалыр. Бу щадисядян
Абдулун хябяри йох иди.О бу хябяри ешидиб сарсылыр вя башына щава эялир,
йяни бу щадися она ясяр едир. О замандан етибарян даьын ады
Абдулсевяр галыр. Дейилянляря эюря даьын башында эюл дя Абдулун эюз
йашларындан ямяля эялмишдир.
Бу яфсаня Гах районундакы Илису кянд сакини, 86 йашлы Вяли Балай оьлу
Гоъайевдян йазылмышдыр. Бах: Азярбайъан
Халг Яфсаняляри, Бакы,
1985,сящ. 43-44, 272.
Мяним гейдим: Бу яфсаняни Дяряляйяз мащалында да бу шякилдя
сюйляйирляр. Она эюря дя мян икинъи бир адамын данышмасына ещтийаъ щисс
етмядим. Бундан башга, щаггында сющбят эедян Абдулясяр даьы
Дяряляйязин лап йахын районунда йерляшир.Гах районунда олан адамын бу
яфсаняни данышмасына эялдикдя демялийям ки, Дяряляйяздян Гах
районуна кючцб орада йашайанлар олдугъа чохдур. Бялкя дя еля щямин бу
адам йа Дяряляйизлидир, йа да ки, онлардан ешидибдир.
СЯЩЯНЭУЧАН ТЯПЯ
Беля рявайят едирляр ки, эуйа кечмиш заманларда варлы бир киши
йашайырмыш. Онун вары-йоху бир гызы вар имиш. Заман кечдикъя гыз
бюйцйцр, атасы ону юзц кими варлы, дювлятли бир кишинин оьлуна яря вермяк
фикриня дцшцр.Анъаг гыз буна разылыг вермир. Атасы ня гядяр ется дя
гызыны разы сала билмир. Бир мцддят кечдикдян сонра киши гызынын кяндли
оьлуну севдийини билир вя ону евдян говур.
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Гыз йайлаьа, нянясинин йанына эялир. О, бурада атасындан горхуб
щеч йана чыхмазмыш, анъаг ахшамлар гоншу гызлары иля тяпянин
цстцндяки булагдан су эятирмяйя эедярмиш. Нянясинин разылыьы иля о
кяндли оьлуна нишанланыр. Бундан сонра киши гызына даь чякмяк фикриня
дцшцр.
Киши кяндли оьлунун цзяриня щцъум чякир, амма мяьлуб олур. Бир
нечя эцн кечдикдян сонра киши кяндли оьлуну эеъя йатаркян тутдурур,
башыны кясдирир вя тяпянин цстцня гойдурур.
Ахшам гыз сящянэини эютцрцб суйа эедяркян, нишанлысынын щалына
дюзя билмир, йыхылыр вя сящянэи тяпядян дцшяряк сыныр. Она эюря дя бу
тяпя «Сящянэучан» тяпя адланыр.
ƏRGƏZ PIRI
Ərgəz piri Dərələyəzin Ərgəz kəndində yerləşir. Bura Dərələyəzin
ən qədim kəndlərindən və ocaqlarındandır. Bu pir indi də qalmaqdadır.
Tarix boyu azərbaycanlılar bu pirə getmiş, orada qoyun qurbanı kəsmiş
və ona nəzir qoyurmuşlar. İndi də bu belədir.
Rəvayətə görə həmin pir olan yerdən gecələr işıq gələrmiş. Sanki
burada ocaq yanarmış. Camaat buranı pir hesab edib bura ziyarətə
gələrmiş. Sonralar Oğuz tayfa başçılarından biri burada məskən
salmışdır. Ola bilsin ki, bu Dədə Qorquddakı Qazan xandır. Hətta
erməni mənbələrində bura «Arqazan» da deyirlər. Bəlkə də bu Ər
Qazan deməkdir. Çünki erməni əlifbasında «ə» hərfi yoxdur. Ə hərfinin
yerinə «A» hərfi yazılır.
Onu da əlavə edim ki, bu yerlər Qazan xanın oylağı olmuşdur. Bu
pir Göyçədən Əlincə qalasına gedən yolun üstündə, çox yaxınlığında
yerləşir.
Ərgəz kəndinin adı isə Əroğuz sözündəndir.
Söyləyəni: Qabaxlı kənd sakini Nəsir Əsədov (1904-1994).
Qələmə aldı Həsən Mirzəyev.
ERTIŞ PИRИ
Ertiş piri Dərələyəzdədir. Arpa çayının üstündədir. Ertiş kəndi indi
xaraba qalıfdı. Bizimkilər ən çox Ertiş pirinə gedərdi. Qurban aparardıx.
Qoyun, quzu, xoruz aparıf kəsərdik. Niyət eliyif gedirdıx. Kəsirdıx,
yeyirdıx, qalanını da gətirif kəttə paylıyırdıx. Çox kəramətdi piriydi. Yağış
47

yağa-yağa şamı yandırıf pirin divarına qoyurdux. Yağış şamı keçirmirdi.
Orda yanırdı o şam.
Ertiş piri bir kahaydı. Kahanın içərisinə girirdin, su varıydı.
Ortasında bir dirək varıydı. O dirəyin başına hərrənirdin. Mənim özüm
içəri girəndə bir ağ ilan da suyun içində gördüm. Aparıf orya yaylıx
bağlıyırdın, pul qoyurdun, deyirdin kin niyyətin qəbul olsun. Pirdə suya
girirdin. Çıxanda qupquru çıxırdın.
Söyləyəni: Bülbül Cəfər qızı Kərimova. 1936-cı ildə Dərələyəz
mahalının Qaraqaya kəndində doğulub, natamam orta təhsilli. Xanlar
rayonunun Əbləh kəndi, 14 avqust 2001-ci il. Folklor institutunun
arxivindən götürülmüşdür.
SAL-SAL QALASI
Salsal qalası Dərələyəzdə Ələyəz, Hosdun, Erdərin və Щorbadıq
kəndlərinin arasında olan çox uca bir qayanın başında yerləşir. Bu qalanın
sahəsi çox böyükdür və iki qapısı var. Qapının biri daşla hörülmüş gizli
qapıdır. Qala divarlarının enniliyi çox yerdə 3 metrdir. Bu qalaya Qoşavəng
adlı yerdən tüng ilə su çəkilmişdir.
Dərələyəzdəki neçə-neçə kəndlərə gedən yolları bu qaladan
görmək olur. Bu qaladan Dərələyəzin əksər kəndlərini nəzarətdə
saxlamaq mümkündür.
Rəvayətə görə Salsal qalasını Salsal adlı bir pəhlivan tikdirmişdir.
O, bu yerlərə hücum edən orduları bu qalanın köməyi ilə məğlub
etmişdir.
Bir gün Cənab Əliyə xəbər çatır ki, ərəb qoşunları Salsalı məğlub
edə bilmədi. Salsal ərəb qoşunlarının çoxunu qayadan tökdü.
Cənab Əmir Salsal qalasına gəlir və Salsalı döyüşə çağırır. Salsal
əmr edir ki, Əlini buraxın gəlsin qalaya. Salsal Əliyə deyir ki, ikimiz də
pəhlivanıq. Gəl biz vuruşmayaq. Güclərimizi sınayaq. Kim qüvvətli olsa
o qalib hesab olunsun. Belə də edirlər. Qalanın içində də böyük bir daş
olur. Əli deyir ki, bu daşı qalanın içindən niyə çıxarmamısınız. Salsal
cavab verir ki, ağır olduğu üçün çıxara bilməmişik. Əli sağ əlini atıb
daşdan yapışanda Əlinin əli, barмaqları daşın içinə girir. Ya allah deyib
daşı qaldırıb qaladan aşağı yumalayır. Daş gəlib aşağada yolun
qırağında dayanır. Salsal deyir ki, qalib sənsən. Mən müsəlmaнlığı
qəbul edirəm. İndi həmin daşa camaat «Əli daşı», «Əli atan daş» deyir.
Mən də o daşı çox görmüşəm. Çox böyük bir daşdır. Daşın üstünə sanki
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insan əli basmısan. Çox əfsanəvi biр daşdır. Hətta o daşı Dərələyəzin
Qovuşuq kənd sakini, indi didərgin düşən Narıngül öz şerində belə
tərənnüm edir.
Salsalın qalası, Əlinin daşı,
Sinəmə tökülür gözümün yaşı,
Anamın, atamın o məzar daşı,
Yadıma düşəndə vətən, ağlasın!
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu. Qələmə aldı Həsən Mirzəyev.
ШАЩ АББАС
Цш дяня лоту олур, йыьышыллар дама мастащат тюкцлляр ки, эедах
оьурлуьа. Бири дейир эедах кечидян затдан эятирах. О бири дейир
гойундан затдан эятирах. Цчцнъцсц дейир ки, кечидян, гойуннан бир зат
чыхмаз, эедах шащ Аббасын хязинясини оьуруйуф эятирах. Бы вахт шащ
Аббас да башга донда гапыда дурурмуш. Шащ Аббас гапыны ачыб эирир
лотуларын йанына. Дейир ки, бы эеъя мяни дя йолдаш ейляйин юзцнцзя.
Быннар данышыр бийян-ойан, щя йахшы цчух олах дюрт. Шащ Аббас дейир
лотулар щя инди хясиййятинизи дейин эюряк. Лотулардан бири дейир: Мян эеъя
ит щцрцйяндя билирям нядян ютцрц щцрцйцр.
О бириси дя дейир ня гядяр гыфыл олса ял атсам ачылыр.
О бири дя дейир мян эеъя эюрдцйцм адамы эцндцз таныйырам.
Лотулар дейир щя тязя эялян гонах сян дя хясиййятини де сонра эедяк.
Шащ Аббас дейир ки, саь буьуму тярпятсям дцнйа абад олар, сол
буьуму тярпятсям дцнйа бярбад олар, дурун эедах. Щя дуруф эедилляр.
Буннар хязнянин габаьына чатанда ит щцрцр. Итин дилини билян лоту гычын сахлайыф
эетмир. Шащ Аббас лотуйа дейир итин црцмясиня бахма эедах. Эедиб хязняни
даьыдыллар. Щяряси бир мишов гызыл эютцрцр. Эедяннян сорьа сящяр Шащ Аббас
гырмызы эейиниб тахта отурур.
Лотулары чаьырыр. Лотулардан эеъя эюрцб эцндцз таныйан дейир: Яйя
бы Шащ Аббасды. Шащ Аббас сорьу-суалдан сора дейир сизин бы ишинизи
мян неъя ъязаландырым. Эеъя эюрцб эцндцз таныйан дейир: Шащ саь
олсун хайиш елийирых цчцмцзя дя саь быьыны тярпят. Шащ Аббас цч лотуну
да азат етир.
Сюйляйяни: Гянбяров Мусейиб, 70 йашлы, ишсиз, савадсыз.
Дяряляйязин
кянди. 1970-ъи ил. Гялямя алды Кярям Бахыш оьлу
Имамалыйев. 1935-ъи тявяллцд.
БЯЩЛЦЛЦ ДАНЯНДЯ
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Бящлцлц даняндя сяфил-сяфил эязярди.
Гардашы Ъанятмакян райятдя пядшяхлых елийярди. Анъах билирди ки,
Бящлцлц даняндянин щеч бир заман цзц эцлмяз..
Эцнлярин бир эцнцндя Бящлцл даняндя гамиши миниф базарда о баша-бы
баша чапырды. О эедиф бир гасябхананын габаьында дуруф шагга чякиф эцлцр
вя гайыдыф узахлашыр. Гардяши Ъанятимакана сюз чатырки гардашы гасябханада
шагга чякиф эцлцфдц.
Тез ъанятимакян ямир еляйирки Бящлцлц чаьырын мяним йаныма.
Бящлцлц даняндя эялир падшащын йанына. Падшащ дейиркин Бящлцл бы эцн
сян базарда эцлцфсян. Бящлцл даняндя дейир эцлмцшям. Оннан
ютярикин сян о гядяр зцлцмкарсанкин, та дейиляси дяйил. Горхдум ки
сянин чцн о, дцнйада мяни дя йандыралар. Аммаки гасабхана да
эюрдцмки гойуну-гойун яйаьыннан асифлар, кечини кечи яйаьыннан
асыфлар. Ончун эцлдцм та сянин чин мяни йандырмазлар.
Сюйляйяни: Иман киши, йашлы, Дяряляйязин Саллы кянди. Гялямя алды:
Имамалыйев Кярям Бахыш оьлу, али тящсилли дил-ядябиййат мцяллими, Эцлцдцз
кянд сакини, 1969-ъу ил.
ДАЩА ЙАЗА НЯ ГАЛДЫ
Гядим заманларда уъсуз-буъагсыз гойун сцрцсц олан варлы бир
киши вармыш. Вахт олур, гыш чох сярт эялир кишинин гойунлары отлаг сарыдан
гытлыг чякир, гырылмаг тящлцкяси гаршысында галыр
Гоншу кянддя эениш торпаглары, отлаглары иля мяшщур олан хачпяряст
йашайырмыш. Варлы киши наялаъ галыб хачпярястя мцраъият етмяли олур.
Ондан хащиш едир ки, гыш гуртарана гядяр гойун сцрцсцнц отармаг цчцн
она отлаг сащяси версин, явязиндя ня истяся вермяйя щазырды.
Хачпяряст билирди ки, онун эюзяллийи иля алямдя мяшщур олан яркян бир
гызы вар. Буна эюря дя варлы кишийя дейир ки, гызыны она верся хащишини йериня
йетиряр.
Хейли мцддят дярин хяйала гярг олан варлы киши чар-начар бу севдайа
разылыг вермяйя мяъбур олур. Гыз ися башга бир ъаваны, юз елинин-обасынын
иэидляриндян бирини севирди. Бу йахын эцнлярдя оьлан елчи эюндяриб гызын атасынын
разылыьыны алмалы иди.
Атасынын бу севдайа разылашдыьыны эюрян гыз Аллаща йалварыб ону бу
бяладан гуртармаьы диляйир. Бу йалварышын щеч бир хейри олмадыьыны эюрян
гыз атасынын йанына эялиб, эюз йашлары тюкяряк етираз долу цряйини
бошалдыр:
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-Ата, бир гядяр сябр еля, йаза ня галыб ки, щяр йан эюйяряр, сцрцляримиз
отлайар.
-Ня данышырсан гызым! Эюр щяля йаза ня гядяр вар?
Яли щяр йердян цзцлян гыз сон дяфя бир байаты чякир :
Ашыг йаза ня галды,
Халын йазаня галды.
Цлкяр йана салланды,
Даща йаза ня галды.
Бундан сонра кишинин цряйи йумшалыр, сцрцляр гырылса да гызы
хачпярястя вермяйяъяйиня сюз верир.
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ЯЩВАЛАТЛАР ВЯ РЯВАЙЯТЛЯР
МЯММЯДЮЛЯН ЙУРД
Дяряляйяз мащалынын Эюйдаь йайлаьында елатын дцшдцйц бир йурд
вар. Щямин йурдун ады Мяммядюляндир. Беля сюйляйирляр ки, Кянэярли
тайфасындан олан тярякямяляр ора даьа чыхыбмыш. Мяммяд адлы бир
ъаван щямин тайфанын бяйляриндян олан Щясян бяйя чобан имиш. Чобан
Мяммяд Щясян бяйин гызы Нарыны севирмиш. Нарын да Мяммяди
севирмиш. Дейиляня эюря Мяммяд бир нечя дяфя Щясян бяйя елчи дцшся
дя, о, гызыны чобан Мяммядя вермийиф. Нарынла Мяммядин эюрцшмясини
дя гадаьан едибмиш. Нарын атасындан эизлин Мяммядин отардыьы
сцрцдян бир еркяъи юз алачыьына дадандырыр. Щяр эцн сцрц обайа саьына
еняндя еркяъ сцрцдян айылыб Нарынын чадрынын габаьына эяляр, Нарын ися
тящнядяки чюрякляри вя овъундакы кишмиши еркяъя йедиздирярди. Еркяъ
алачыгдан о йана эетмяз, Нарынын алачыгдан чыхмаьыны эюзляйярди.
Мяммяд дя буну бящаня едиб алачыьын габаьына эяляр, еркяъи чякячякя апараркян Нарынла ялцстц сющбятляшиб эюрцшярди. Буну Нарынын
анасы дуйур вя еркяъи тутуб юз алачыгларынын габаьындакы мыхда баьладыр.
Бир эцн Мяммяд ешидир ки, Нарыны юз ямиси оьлуна нишанламаг
истяйирляр. Нарынла сюзляшир ки, сцбщ тездян бир ата миниб обадан чыхсынлар. Еля
дя едирляр. Мяммядин атына тяркляшиб Мурад тяпя йайлаьына цз тутурлар.
Обадан бир аз араланмышдылар ки, шимшяк чахыр, эюй эурулдайыр, эцълц йаьыш
башлайыр. Чахан илдырым аты да, Нарыны да вурур, Нарын юлцр. Бу вахт Мяммяд
ащ-наля едиб беля бир байаты дейир:
Даьлар гарыны аьлар,
Баьлар барыны аьлар.
Шимшяк Нарыны вурду,
Мяммяд йарыны аьлар.
Бу вахт сян демя Мяммядин дя чухасы од тутубмуш. Ъибиндяки
барыт гутусу да од тутуб, партлайыр. Мяммяд дя йаныб Нарынын йанына
йыхылыр.
Бцтцн оба йыьышыб щадися йериня эялир. Бу заман Мяммядин анасы
накам оьлунун вя севдийи гызын бирликдя йаныб юлдцклярини эюрцб, йаныглы бир
байаты чякир:
Эюй даьын булаглары,
Эюй битиб гыраглары.
Кючцб эетди мажэалы,
Даьылды щодахлары.
Еля о вахтдан бу йурдун ады Мяммядюлян йурду адланыр.
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Мянбя: Елми редактору вя информатору олдуьум ясяр, Алы Сяфолу вя
Афигя Алы гызынын «Сазлы-сюзлц Дяряляйяз» китабы, Бакы, 2004, сящ., 71.
ЯСЯДУЛЛАНЫН ЯЩВАЛАТЫ
Мямярза кяндиндя Мяшяди Аббас адлы аьсаггал бир киши вармыш. Чох
аьыллы вя тядбирли кишиймиш. Бир чохлары ондан мяслящят алармыш. Ясядулла
пайызда 30 еркяйи габаьына гатыб Нахчывана апарыр ки, сатыб базарлыг елясин,
гыша тядарцк алсын.
Ясядулла еркяклярин щамсыны сатыр, алмалысыны алыр, хейли пул да
ъибиндя эери дюнцр. Бузговла Итгыран арасында сярт бир дяря вар. Буна
Чалхан дяряси дейирляр. Чох горхулу вя ващимяли дяряди. Гачаг-гулдурлар
бу дярядя чох карванлар соймушлар. Карванлар бу дярядян кечяндя
чалышардылар ки, эцндцз кечсинляр. Шяря-хатайа рцъащ олмасынлар.
Хцлася, Ясядулла ат белиндя бу дярядян кечяндя эюрцр ки, дашын
далындан она бир тцфянэ тушланыб. Дашын далындан сяс эялир ки, атдан дцш,
няйин варса ат йолун цстцня, палтарыны да сойун. Ясядулла гайыдыр ки,
сойундурмаг ядябдян дейил. Дай мяни нийя юлдцрцрсцнцз, отуз еркяк
сатмышам, йахшы базарлыг етмишям, пулум да бах будур, чохду. Ал щамысыны
верим, мяни юлдцрмя, бир чятян кцлфятим вар.
Сяс эялир ки, йахшы, чякил кянара, эери бахмадан йолуна давам ет,
эери бахсан сяни эцллялийяъям. Ясядулла бир нечя аддым атыр вя эюзалты
ятрафа нязяр салыб эюрцр ки, дейясян бу гулдур тякдир, гейриси йохду. Гайыдыр
ки, елоьлу, бяс кимсян, щара адамысан. Щямин адам гайыдыр ки, я, ня
ганмаз адамсан, щеч оьру да адыны, йерини дейярми? Ясядулла гайыдыр ки,
елоьлу, мян дя сян дейян гядяр аъиз дейилям, юзцм дя еля аз-чох вурубтутанам, дедим ки, бялкя таныдыгларымдан олду.
Оьру гайыдыр ки, ди йахшы атыны да верирям, мин эет, гой арвад сяни
данламасын. Оьру Ясядуллайа беля бир байаты сюйляйир:
Язизим Тящлядяням,
Тяк евли Тящлядяням
Тярланын йахшысыйам
Сонаны тяклядяням.
Ясядулла аты минир вя суйу сцзцля-сцзцля эялир кяндя вя мяъбур галыб
бу ящвалаты Мяшяди Аббаса данышыр. Мяшяди Аббас дейир ки, бяс билмядин
щара оьрусудур, щара адамыдыр. Биз щара, кимя хябяр йоллайаг? Чох
эцман ки, бу тяряфлярин адамы олмаз. Бирдян Ясядулла гайыдыр ки, атымы
юзцмя гайтаранда бир байаты сюйляди. Мяшяди Аббас байатыны ешидиб фикря
эедир вя сюйляйир ки, тапдым сяни сойаны. Ясядулла дейир ки, мяшяди, неъя
тапдын, о кимди еля. Мяшяди Аббас гайыдыр ки, сабаща тядарцк эюр, бирликдя
эедяк, сяни сойаны тапаъаьам.
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Сящяри щяр икиси йол тядарцкц эюрцб йол алырлар аран Гарабаьа,
тярякямя ъамаатынын ичиня. Сораглаша-сораглаша Тящля ъамаатынын
обасына эялиб чыхырлар. Мяшяди Аббас обайа нязяр саларкян эюрцр ки,
кянарда бир тякевли алачыг гурулуб. Ясядуллайа дейир ки, бяс сяни сойан
о чадырын сащыбы олмалыды. Аты дцз алачаьын гапысына сцрцрляр. Итлярин
сясиня ев йийяси алачыгдан байыра чыхан кими Ясядулланы таныйыр, амма
юзцнц ора-бура вермир. Мяшяди Аббас салам верир вя дейир ки, гонаг
истямирсянми? Щямин адам ъаваб веряндя Ясядулла сясиндян таныйыр
вя башы иля ишаря едир ки, бу адамды. Мяшяди Аббас гайыдыр ки:
Язизим тутарам мян,
Лябдя мей тутарам мян.
Сяййадын йахшысыйам.
Тярланы тутарам мян.
Даща башга сюз-сющбят олмур.
Щямин адам атларын башыны тутур, гонаглары ичяри дявят едир. Сющбят
яснасында юзц сюз ачыб дейир ки, бу йолдашын суалы мяни ачды вя мян юз
кимлийими сюздя ачдым, фикирляшдим ки, арифдирся, эялиб мяни тапар.
Эятирдийим ня варса, щамысы хуръунда йцкдядир. Арвады чаьырыр ки, о
хуръуну бура эятир. Ясядулла бахыр ки, щеч хуръун ачылмайыб, юз
баьладыьы дцйцндцр. О вахтдан щямин адамла Ясядулла дост олурлар.
Мянбя: Елми редактору вя информатору олдуьум ясяр, Алы Сяфолу вя
Афигя Алы гызынын «Сазлы-сюзлц Дяряляйяз» китабы, Бакы, 2004, сящ., 7173.
ОЬРУ ВЯЛИНИН КЯЛЯЙИ
Дяряляйяздя оьру Вяли адында бир киши варыймыш. Оьру дейяндя,
касыб-кусубун малына ял вурмазды. Таъир, сювдяэяр, аьа, бяй, ханларын
малындан оьурларды. Юзц дя инсафлы оьру имиш. Оьурладыьы малы хырыд
елямямиш оьрулуьа эетмязмиш. Вяли артыг гоъалыр. Яввялки кими чяпик ола
билмир. Юзцня бир кюмякчи эютцрцр. Бир эцн евдян щяр шей гуртарыр. Вяли
шяйирдини эютцрцб «ова» чыхыр. Эюрцр ки, Нахчыван тяряфдян бюйцк бир
карван эялир. Карванын ятрафы иля дя беш-он атлы мцщафизячи. Ща фикирляшир
ня етсин, нейлясин, ахырда оьлана дейир ки, сян чякил эизлян. Мян юзцмц
хястялийя вуруб йолун алтына узанаъаьам. Сян дя архадан гарабагара
эялярсян. Щарда фцрсят олса, йцкдян саларам эютцрцб арадан чыхарсан,
мян дя эялярям.
Еля дя едирляр. Вяли йолун алтындакы отлуьа узаныб зырылдамаьа
башлайыр. Карван эялиб чатыр. Сорушурлар ки, кимсян, щара эедирсян ня
олуб сяня? Вяли дейир ки, бяс гоншу кянддян эялирям, о габагкы кяндя
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эедирям. Санъыланмышам, йол эедя билмирям. Карванбашы дейир ки,
йазыгды, гоъады, ахшам да дцшцр, гоймайын галыб гурд-гуша йем олсун.
Ахырынъы дявянин йцкц гиймятли олса да йцнэцлдцр, гойун дявянин цстцня
та ки кяндя чатырыг.
Вялини лап ахырынъы дявянин йцкцнцн цстцня гойуб йерини ирахлайырлар.
Вяли кяляйинин баш тутмасындан ичин-ичин севинир. Карван йаваш-йаваш
эедир. Оьлан да карванын далынъа гарабагара эюзляйир ки, Вяли ня вахт,
ня салаъаг.
Ахшам дцшцр, гаранлыг чюкцр. Габаьдакы кяндя чатачатда карван
енли бир архдан кечмяли олур. Вяли тез ъибиндяки гямя иля мярфяшлярин
кяндирини кясир вя мярфяшлярин бири дцшцр архын бир тяряфиня, о бири ися диэяр
тяряфя. Вяли оьру йолдаша баша салмаг цчцн беля бир байаты сюйляйир:
Язизим арха тайы,
Йар эейибди хятайи.
Дяряляйяз гоъасыйам,
Салырам арха тайы.
Оьру йолдашы буну ешидиб тез юзцнц арха йетирир вя эюрцр ки, тайларын
икиси дя архын ичиндядир. Бир аз эедяндян сонра Вяли дя сирвилиб дявядян
дцшцр вя йолдашынын йанына эялир. Кянддя айдын олур ки, щямин адам
карванчылара кяляк эялиб. Артыг иш ишдян кечмишди.
Мянбя: Елми редактору вя информатору олдуьум ясяр, Алы Сяфолу вя
Афигя Алы гызынын «Сазлы-сюзлц Дяряляйяз» китабы, Бакы, 2004, сящ.,73-74.
АШЫГ ВЯ ЭЯЛИН
Бир ашыг йолла эедирмиш. Пайыз вахтыймыш. Кяндин ъаванларындан бири
арвады иля тахыл сащясини бичиб, йолун кянарындакы булаьын цстцндя, аьаъын
алтында чюряк йейирдиляр. Исти олдуьундан щям яринин, щям дя гадынын цстбашы ачыг имиш. Гадын йолла кечян адамы эюрцб чаршовуну цстляриня атыр.
Бу ашыг ися чох дярин ашыг имиш, дилини дя динъ гоймазмыш. Истяйир ки,
онлара саташсын. Беля бир сюз атыр:
Язизим нярэизляр,
Бянювшяляр, нярэизляр.
Ясрямиш майа эюрдцм,
Голтуьунда няр эизляр.
Арвад ща эюзляйир ки, кишиси бу ашыьын ъавабыны версин, эюрцр ки,
кишидян сяс чыхмыр. Гайыдыр ки, а киши, иъазя вер о ашыьын ъавабыны верим,
сонра эедиб башга кянддя бизи писляр, дяйяр ки, сюз ганан дейирляр. Киши
арвада гайыдыр ки, яэяр ъавабыны версян, щалалды сяня. Арвад гайыдыр ки:
Ашыг, эетмя, дайан, дур,
Сиррим сяня бяйандыр.
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«Гуран» эятир анд ичим
Юз нярим, юз майамдыр.
Ашыг эцлцр, цзр истяйир. Ашыьы да сцфряйя дявят едирляр.
Мянбя: Елми редактору вя информатору олдуьум ясяр, Алы Сяфолу вя
Афигя Алы гызынын «Сазлы-сюзлц Дяряляйяз» китабы, Бакы, 2004, сящ.,74-75.
АШЫГ НЯБИНИН АЬАВЕРДИЙЯ САТАШМАСЫ
Ъырранны кяндиндя Аьаверди адлы бир бамязя киши варыймыш. Пайыз
вахты кяндин кишиляри щяря бир йцк тутуб Эюйчя мащалына ашармышлар.
Апардыглары матащлары картофа дяйишиб кяндя гайыдармышлар. Аврады Телли
Аьавердийя дейир ки, сян дя эет Мямярза кяндиня, баъындан бир сябят
ярик ал, апар Эюйчяйя. Щеч олмаса гышда бизим дя картофумуз бол
олсун. Аьаверди ики сябят ярик эютцрцб кяндин диэяр кишиляри иля эялирляр
Эюйчянин Чахырры кяндиня. Щяря бир евя гонаг дцшцр. Аьаверди ися бир
дул арвадын евиня галмалы олур. Бир нечя эцндян сонра щамы юз йцкцнц
тутуб эери дюняндя эюрцрляр ки, Аьаверди бош сябятля эялир. Кяндин
ъаванлары ишин ня йердя олдуьуну билиб эцлцшцрляр.
Ашыг Няби дя онларын ичиндяймиш. Эюйчя иля Истису кяндинин
арасында бир булаг вар. Адына Эюй булаг дейирляр. Орда отуруб сцфрялярини
ачыб нащар едирляр. Щяр кяся гонагчысы йол чюряйи гойубмуш.
Аьавердийя ися йол чюряйи дя гойан олмамышды. Йазыг дулун няйи варыйды
ки, ня гойа. Бир чятян кцлфятин эцъля доландырырмыш. Ашыг Няби орда
Аьавердийя беля саташыр:
Чцнки сян ъящряйя олдун даща тай,
Айын чыхды, эцнц сай, Аьаверди.
Ярийи сатыбан газанъ ейлядин,
Теллини елядин бай, Аьаверди.
Картофун неъолду, даьлары ашдын,
Йолдашы тярэитдин, баш эютдцн гачдын
Бирняфяся эетдин даьлары ашдын.
Гуйруьу гырхылмыш дай, Аьаверди.
Щамы эцлцр, Аьаверди ися башыны ашаьы салыр.
Ашыг Няби дейир ки, ай ушаглар, Аьаверди евя эется, Телли бир
гийамят гопараъаг ки, эял эюрясян. Бир чятян кцлфяти тюкяъяк бунун
цстцня, чыхыб эедяъяй дядяси евиня. Биз дя кянддя биабыр оларыг. Эялин
щярямиз алдыьымыз картофдан бир аз веряк она, щеч олмаса евя ялибош
эетмясин. Еля дя едирляр. Аьаверди дя сящвини баша дцшцб,
аьсаггаллардан цзр истяйир.
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Мянбя: Елми редактору вя информатору олдуьум ясяр, Алы Сяфолу вя
Афигя Алы гызынын «Сазлы-сюзлц Дяряляйяз» китабы, Бакы, 2004, сящ.,74-75.
HEYVANLARLA BAĞLI OLAN ƏHVALATLAR
DƏVƏ UŞAQDI?
Bir gün aj və susuz olan dəvə, qurd və tülkü səhrada gəzib əldən
düşürlər. Bir də görürlər ki, çoban qoyun otarır və sürüdən bir az uzaqda
ojax tüstüləyir. Bir az yaxına gedəndə görürlər ki, ojaxdan çörək qoxusu
gəlir. Tülkü deyir ki, çoban yəqin çalveridə (ocaxda) fətir basdırıb. Belə
də olur. Bunlar ojağa yaxınlaşıb fətiri çıxarmaq istəyirlər. Qurd qabaq
ayağı (əli) ilə ocağı dağıtmaq istəyəndə ayağı yanır. Dəvə bunu görüb
kənara çəkilir.
Tülkü deyir ki, fətirin yarısını mənə versəniz mən onu ojaxdan çıxararam. Qurd ilə dəvə bu şərtə razı olan kimi tülkü başlayır çalverini kənardan
eşməyə. O ocağı yandan eşib torpağı ocağın üstünə atər. Ocağı
söndürəndən sonra tülkü fətiri çıxarır və sevinə-sevinə onu yarı bölmək
istəyir. Qurd tülküyə hücum edib deyir: biz səhf eləmişik. Yeni şərt qəbul
etməliyik. Bir çox şərtlər olur və ümumi razılığa gələ bilmirlər. Axırda qurd
deyir: «Kimin yaşı çoxdursa fətirin hamısını o yesin». Birinci qurd deyir:
Mən dünya binnət olanda anadan olmuşam. Tülkü deyir: Dünya binnət
olanda mənim Binnətalı adlı oğlum var idi. Növbə dəvəyə yetişir. Dəvə
deyir ki, mənim bu qədər yaşım yoxdur. Onda heç olmasa qoy ölüm qabağı
çörəyi qoxlayım. Dəvə çörəyi ağzı ilə götürüb boynunu yuxarı qaldırıb udur
və deyir: Sizin deməyinizlə dəvə uşaqdı?
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə aldı Həsən
Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1956-cı il avqust ayı.
PƏLƏNGИN AYAĞINI TÜLKÜ BAĞLAYIR, SИÇAN AÇIR
Bir gün bütün meşə heyvanları bir yerə yığışıb deyir: Bu pələng
meşədə bizə imkan vermir ki, biz sərbəst şəkildə yaşayax. Necə edək ki,
onu aradan görürək. Bu zaman hamı qorxub kənara çəkilir. Xeyli
sükutdan sonra tülkü qabağa çıxıb deyir: Siz söz verin ki, meşədə mənə
dəyməyəcəksiniz. Mənə imkan verəcəksiniz ki, meşədə mən öz bildiyim
kimi yaşayam onda mən pələngi sıradan çıxarajam. Tülküdən qüvvətli
heyvanlar buna gülür. Tülkü deyir ki, siz söz verin, gülməyin. Hamı bu
şərtə razılaşır.
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Tülkü deyir ki, mənə bir neçə arşın yay kirişi gətirin. Tapıb gətirirlər.
Tülkü yay kirişini götürüb pələngə tərəf yollanır. Pələngə xeyli qalmış
tülkü yerə yıxılıb sürünə-sürünə, yaltaqlana-yaltaqlana pələngə
yaxınlaşıb deyir: Bütün meşə heyvanları ilə mübahisə etmişəm. Onlar
deyir ki: pələng bu yay kirişini qıra bilməz. Mən deyirəm ki, əşi kiriş
nədir ki, pələng onu qıra bilməsin... Tülkü pələngin qoltuğuna çox
verdikdən sonra pələng deyir: ə gətir bura. Tülkü dərhal pələngə deyir
uzan yerə. O bu yolla pələngin əl-ayağını möhkəm bağlayır. Pələng nə
qədər güj verirsə yay kirişini qıra bilmir və ayaqlarından qan tökülməyə
başlayır.
Tülkü xa-xa çəkib gülür və pələngə səninki bura kimidir, deyib heyvanlara xəbərə qaçır. Bu zaman siçan özünü pələngə yetirir və deyir: Bu
saat gəlib səni öldürəcəklər. Sən qohumun pişiyə de ki, mənim nəslimə
dəyməsin, mən sənin ayağını açım. Pələng gülüb siçana deyir: mən
pələng bunu qıra bilmirəm. Sən necə qıracaqsan. Siçan deyir: Tez ol
söz ver. Pələng söz verir. Siçan bir anda dişləri ilə kirişi kəsib aslanın
ayaqlarını açır. Pələng ayağa durub deyir: Bir yerdəki pələngin ayağını
tülkülər bağlayıb, siçanlar açır, mən bu yerdə qalmaram. Pələng meşəni
tərk edir.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə aldı Həsən
Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi. 1955-ci il, sentyabr.
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ИНАМЛАР, ЕТИГАДЛАР, ИНАНЪЛАР, СЫНАМАЛАР
❖ Илин ахыр чярчянбясиндя су долусу каса эютцрцф онун уъуна
памбых доланмыш ики ийня атырлар. Яэяр ийняляр бир-бирляриня йахынлашырса,
эюрцшцрлярся онда цряйиниздя тутдуьунуз ниййятя чатажагсыныз.
❖ Ахыр чяршянбя эежясинин сящяри сцбщ тездян дуруф ахар су
цстцня эетмяк, суйа салам вериф цстцннян цч дяфя атданмаг, сонра дя
щямян судан бир габ эятириф щяйят-баъайа, евин дюрд буъаьына сяпмяк
эярякди. Деирляр кин, беля едяндя илин хош эяляр, аьры-аъы эюрмязсян.
❖ Ахыр чяршянбя эежясинин сящяри евин дамына буьда атарлар кын,
бярякятин артых олсун.
❖ Ахыр чяршянбя эежясиндя ун чувалын аьзыны ачых гойарлар кын,
бярякят пайлананда баьлы галмасын.
❖ Ахыр чяршянбя ахшамынын сящяриси евдя ушагдан бюйцйя ня гядяр
адам варса, эедиф щамысы ахар су цстцндян цч дяфя атылар, сонра да сындырыф
дейялляр: «Ня ки, аьры-ажымыз, гада-баламыз варса щамысы бах бу суйнан
эетсин».
❖ Ахыр чяршянбя ахшамында йандырылан тонгалын цстцннян адамлар
атданыф гуртараннан сонра мал-гараны, гойун-гузуну да аддадырлар ки,
чиллядя галмасыннар. Чилля кющня илин аьры-аъысы, гада-баласыды, ожахдан
аддайанда щамысы тюкцлцф одла йаныр. Аддыйыф кечяндя олур анадан
эялмя.
❖ Ахыр чяршянбя ахшамында йандырылан тонгалын цстцннян атданыф
дейялляр:
-Аьыррыьым, уьурруьум, аьрым, ажым, гадам, балам
щамысы
тюкцлсцн, бу одда йансын.
❖ Бир щейван итяндя гурд аьзыны баьлайаллар кын, она ъанавар дяймясин. Амма щейван тапыланда эярящ гурд аьзыны ачасан. Йохса
эцнащды, гурд аж галар.
❖ Юлц басдырыланда цч эцн кешик чякмяк лазымды, щям дя шам
йандырыллар кын, юлцнцн рущуну шяр гцввяляр апара билмясин.
❖ Гябир цсдцня эедяндя бир даш эютцрцф баш дашына
таггылдадаллар кын, юлц адамын эялдийини билсин, щям дя бу заман адыны
демялисян.
❖ Гырхлы ушаьын цсдцня гызыл цзцк, сырьа, билярзик тахан адам
эялся, ушаьы сарылыг тутар. Беля адам эяляндя ушаьы галдырыф баш цсдцня
туталлар. Щямин адам ушаьын алтыннан кечяр. Беля едяндя ушаьа щеч
зад олмаз.
❖ Ушаьын башынын алтына пычах, чахмах дашы гойаллар, онда ушах
бюйцйяндя гочах олар.
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❖ Эежя вахды аьаъ алтында дурмаздар, харабалыг йердян кечмяздяр. Йохса адама шятял тохунар.
❖ Чюряйи айах алтына атмаздар, йохса чюряк чякиляр эюйя,
инсаннар ажыннан гырылар.
❖ Ат налыны аьзы йухары юйцн гапысына вураллар кын, хошбахтлых эятирсин. Яйяр аьзы ашаьы вуруларса, бядбяхтлик эятиряр.
❖ Илан йатан йердя хязиня олур.
❖ Гырхлы ушаьы юйдя тяк гоймаг олмаз, онда ъинняр эялиф ушаьы дяйишя биляр. Беля оланда ушах эцмращ бюйцмцр, чялимсиз олур, онда беля
ушаьа ъин баласы дейилляр. Беля щадисянин баш вермямяси цчцн ушаьын
палтарына вя гундаьына санъах санъарлар, беля едяндя ъинняр она
йахыннаша билмяздяр.
❖ Кюрпя ушаьын диши чыханда, йяни йени диш эятиряндя она щядик
пиширяр вя ону гоншулара пайлайардылар, пай вердийи адамлар да онун
габыны бош гайтармаз. Беля оланда ушаьын диши бяркийяр, хошбяхт олар.
❖ Саьсаьан эялиф гапыда сяслянирся, демяли юйя гонах эяляжяк.
❖ Айаггабы бир-биринин цстя чыханда гонаг эяляр.
❖ Сяфяря чыхан гаршысына бядцьцр адам чыхарса иши дцз эялмяз.
❖ Шяр вахты ев сцпцрцб зибил атмазлар, дейярляр-евин хейир-бярякяти
эедяр.
❖ Эеъя вахты дырнаг тутуб, сач кясмязляр, онда евдя юлцм олар.
❖ Тойуг банлайанда кясмясян евдя пис щадися олар, инсан юляр.
❖ Шяр вахты архын башына отурсан сяни вурьун вурар.
❖ Йухуда дишин дцшмяйи киминся юлмяйи демякди.
❖ Айаггабылар сыра иля дцзцлцбся, чохлу гонаг эяляр.
❖ Шяр вахты ит уламасы бядбяхтлик эятиряр.
❖ Шяр вахты гоз аьаъынын алтына эетмязляр, вурьун ону вурар.
❖ Йеря исти су тюкмяздян габаг «бисмиллащ» демяк лазымды.
Йохса ъинняр зийанлыг эятиряр.
❖ Цстцня гурд йаьы чякилян адамын аьлы-щушу башында ъям олмаз.
❖ Эеъя башгасына пул вермящ олмаз, чцнки евин бар-бярякяти
азалар.
❖ Дуз эцнц, базар ертяси гойун гырхылмаз. Дейирляр ки, гойун
доьмаз.
❖ Цзярлийи дястя баьлайыб евин юн диварындан асарлар ки, ев-ешийя
бяд нязярляр тохунмасын.
❖ Йад адам гырхлы ушаг олан евя эяляндя, яввялъя ушаьы чюля
чыхарарлар.
❖ Гырхлы ушаьын йатанда башынын алтына чюряк, гайчы вя йа бычаг
гойарлар.
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❖ Ахшам чаьы адам яли гойнунда дурмаз. Бу вязиййят бяд
хябяря сябяб ола биляр.
❖ Йухуда ат эюрмяк – беля дейирляр ки, йахшы яламятдир. Йяни мураддыр. Мурадына чатаъагсан.
❖ Йухуда пул эюрмяк – щансыса бир хябяр ешитмяк, сяда
алмагдыр.
❖ Йухуда аьламаг – эцлмяк яламятидир.
❖ Йухуда су эюрмяк – айдынлыг яламятидир.
❖ Евдян сяфяря чыхан адамын архасынъа су атмаг – саламатлыг
яламятидир.
❖ Сцфрядя дузун даьылмасы – дава, далаш яламятидир.
❖ Евин эиряъяйиндян ат налынын асылмасы, евя бярякят эятиряъяк
яламяти демякдир.
❖ Сцпцрэяни башы йухары гоймаг пис яламятдир. Дцшмяня аман
вермякдир, дейярляр.
❖ Гайнар суйу йеря атмазлар, мялакялярин балалары йанар,
дейибляр.
❖ Ат налы алыб сахлайанын ишляри уьурлу олар.
❖ Аты йящяр вя йцйянля бирэя сатмазлар.
❖ Щейваны итмиш шяхс гурд аьзыны баьлатдырыр ки, йыртыъыларын ялиня
кеъиб парчаламасын.
❖ Гарангуш йува гуран щяйятдя щямишя шадлыг олар.
❖ Гулаьын сясляняндя, эейишяндя ким ися сяни йада салыр.
❖ Нишан цзцйцнц эиров гоймазлар.
❖ Оъаьы су иля сюндцрмязляр.
❖ Юлянин далынъа данышмазлар.
❖ Пярдяни гара рянэдя бойамаг олмаз.
❖ Сяфяря чыхан адамын архасынъа су атарлар.
❖ Су ещсандыр.
❖ Цстцндя цзярлик эяздиряня эюз дяймяз – дейирляр.
❖ Йолуннан гара пишик кечибся, эери гайытмалысан, йохса шяря
дцшярсян.
❖ Эялин кючяндя тцфянэ атар, мис гашыьы мис габа дюйярляр ки, шяр
рцщлар эялиня тохунмасын.
❖ Той эцнц эялинин башына гырмызы рянэли ширни, алма атарлар ки, эцнэцзяраны хош кечсин.
❖ Ана ушаьына чох бахмаз. Дейярляр, чох бахса нязяри ушаьа
дцшяр.
❖ Эялин эяляннян сора онун дуваьын гапанда гуъаьына оьлан ушаьы
гойуллар ки, оьлу олсун. Дуваьын да гапыб барлы аьаъа атырлар ки, ювлады чох
олсун.
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❖ Баьы бяднязярдян горумах цчцн йа ат, йа да ит кяллясин аьаъа
кечирип гойаллар баьа.
❖ Илахыр Чяршянбядя гызлар ялляриндя эцзэц тутарлар. Айын шякли
дцшяр эцзэцйя. Шяклин ичиндя оьлан якси эюрцнся, севдийи оьлана эедяр.
❖ Шяр вахты аьаъ алтына эетмяк олмаз. Дейярляр ки, адама сядямя
тохунар.
❖ Палтары сандыьа йыьанда цстцня ийня санъарлар. Дейирляр ъинляр
эеъя апарыб эейяр.
❖ Дейярляр ки, Илахыр Чяршянбя эеъяси обаша йахын чайын суйу дайанар, сюйцдляр башыны яйиб торпаьа дяйяр. Бу вахт щяр ниййят йериня
йетяр.
❖ Кюрпя ушаьын цстцня даьдаьан тикярляр. Дейярляр ки, гой
бяднязярдян горунсун.
❖ Той эеъяси бяй эялинин саь айаьыны айагларса сюз кишинин, эялин
айагларса сюз арвадын олар.
❖ Щансы щяйятдя байгуш уласа ев йийяси горхар. Тез дуз-чюряк
эятирип гушун габаьына гойуп дейяр: «Сяни анд верирям бу дуз-чюряйя,
чых бырдан эет, биздян узах ол». Дейярляр, гуш щямин йеря бир дя
эялмяз.
❖ Ит улайанда бяла эяляр, байгуш улайанда ев даьылар, тойух
банныйанда ев сащибиня зяряр дяйяр.
❖ Шяр вахты йатсан, дейярляр, зяряр чякярсян.
❖ Йухуда цзцм эюрян сящяр аьлайар.
❖ Яйяр билмийип чюряйи айахласан, эярящ цш дяфя юпцп эюзцвцн
цсдцня гойасан, йохса чюрящ сяня гяним олар.
❖ Эюй биринъи дяфя эурулдуйанда йердян торпах эютцрцп явин пушгаьына, тавлыйа аталлар ки, бярякятли олсун.
❖ Эеъя дырнах кясмязляр, зийанных олар.
❖ Эцн дцшян йер мындар олмаз.
❖ Габахдан гара пишищ кечяндя тцпцрцб кечялляр ки, адама
сядямя тохунмасын.
❖ Эюйдян дурна гатары кючяндя даша тохунмазлар, сяфярляри
позулар.
❖ Йухуда сач эюрмящ йолду, гонах эяляъящ.
❖ Йухуда гойун, буьда, ун эюрсян урзан артаъах.
❖ Йухуда папах эюрян уъалар.
❖ Йазаьзы эюй эурулдамаса, пер-пенъяр йемящ олмаз.
❖ Гыза нишан таханда гуъаьына бир оьлан ушаьы отурдуллар ки, ювлады
олсун.
❖ Гырхлы ушаг олан евя ят эятирился фяналыг олмасын дейя йеря
гойарлармыш, ана ушагла ятин цстцндян адлайармыш.
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❖ Гырхы чыхмамыш ушаьын анасынын сцдцнц ушаьы олмайан гадынын
башына тюкяндя ушаьы олаъаьына инанырлар.
❖ Евдя гурбан кясилярся бармаьын уъунда азъа ган эютцрцб ушаьын
аьзына гойурлар. Бунунла ушаьын цстцндя олан аьырлыьын эютцрцляъяйиня инанырлар.
❖ Йола чыханын далынъа су атанда онун йолу айдын олар.
❖ Эцн вя ай тутуланда дейирляр фялакят олаъаг, мцщарибя баш
веряъяй, бащалыг вя аълыг олаъаг. Беля вахтда адамлар эцлля атыр,
барабан чалыр, сяс-кцй салырлар ки, бунлар олмасын.
❖ Пишик ял-цзцнц йалайанда евя гонаг эяляр.
❖ Ушаьа эюз дяймясин дейя боьазына эюзмунъуьу асарлар.
❖ Ахыр чяршянбя эеъясиндя касайа бир аз су тюкцб ичярисиня бир
уъуна памбыг доланмыш ики ийня салырлар. Яйяр ийняляр йахынлашса,
цряйиндя ниййят тутан адам тезликля юз севэилисиня говушаъагдыр.
❖ Ахыр чяршянбя эеъясиндя цряйиндя ниййят тутуб гапы динляйирляр.
Йахшы сюз ешитсян, истяйиня чатырсан.
❖ Ахшам эцн батанда булудлар гызарса сабащ йаьыш йаьар.
❖ Биринин дилиндян пай чыханда юзцндян кичик олана дейяр:
- Дилимя пай чыхыб.
О да эяряк ъавабына десин:
Тцпцр йеря дцшсцн!
Бу щярякят цч дяфя тякрар олунмалыдыр. Онда дилдяки пай дцшяр.
❖ Бычаг йеря дцшярся, дейярляр ки, киши гонаьы эяляъяк.
❖ Дуз тюкцляндя дава дцшяр.
❖ Эялинин габаьына эцзэц, чыраг тутарлар.
❖ Эялин той эцнц оьлан евинин астанасында яввялъядян евиндян
эютцрдцйц бошгабы сындырмалыдыр.
❖ Эялин илк дяфя евиня эяляндя бяйин айаьыны басмалыды. Онда
эялинин сюзц кечярли олар.
❖ Эялин эедяндя габаьында йанан чыраг сюнярся бу
пис
яламятди.
❖ Хямир йоьуранда хямирдян бир тикя сычрайыб йеря дцшярся,
демяли гонаг эяляъяк.
❖ Гашыг йеря дцшяндя, арвад гонаьы эяляр.
❖ Габаьындан гара пишик кечярся, уьурун хейир олмайаъаг.
❖ Пишиклярин аьлашмасы пис яламят сайылыр.
❖ Саь гулаьын ъинэилдяся, кимся хейирлийя, сол гулаьын ъинэилдяся
бядиня данышыр.
❖ Йатан адам горхмасын дейя башынын алтына бир тикя чюряк гойарлар.
❖ Йеря дцшян чюряйи ким эюрся, юпцб эюзцнцн цстцня гоймалыды.
❖ Ъума эцнц палтар йумаздар.
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❖
❖
дяэишяр.
❖
❖
❖
❖

Газан аьзыцстя дурса, арват иля киши арасында дава олар.
Гырхы чыхмамыш ушах евдя тяк галса, ъин эялиб ону юз ушаьыйнан
Бар цстя аьаъы кясмящ эцнащды.
Эюй оту йандыранда йаьыш йаьар.
Эеъя ким дырнах тутса, юмрц гысалар.
Илин ахыр чяршянбясиндя ешидилян сюз дцз чыхар.
ЙАСАГЛАР

❖ Даьдаьан, ъявиз, зоьал, чинар, янъир аьаълары мцгяддяс сайылыр.
Онлары кясян, йандыран саь ъан эюрмяз.
❖ Янъир аьаъынын дибиндя йатан хястяляняр, йа да ону вурьун
вурар, - дейярляр.
❖ Ары аилясинин пятякляриня щарам ял тохунмамалыды, бу заман арылар мящв олар.
❖ Эежя вахды дырнахлары тутмаздар, онда рущлар адамнан инъийяр.
❖ Гырхы чыхмамыш ушаьын цсдцня чий ят апармах олмаз, беля
елийяндя ушаьын бядяни ят кими олар.
❖ Эцняш батаннан сонра евдян башгасына щеш ня вермяк
олмаз. Йохса юйцн бярякяти гачар.
❖ Эежя вахды яляйи, ашсцзяни, хялвири юйдян кянара вермяздяр.
❖ Йеря гайнар су тюкмяк олмаз, она эюря ки, йерин алтында ъиннярин
балалары олур, гайнар су оннары йандырар. Беля оланда ъинняр су тюкяня
гарьыйар.
❖ Чинар вя янъир аьаъыны кясмяк олмаз, буннар сынахлыдыр,
кяссяниз сизя хата тохунар. Бадам, бадамча, ъявиз, гараьаъ, тут
аьаъыны кясмязляр. Буннар мцгяддяс аьаълардыр.
❖ Адамы сцпцрэя иля дюймяк олмаз, шяря дцшяр.
❖ Пай верилян гавы бош гайтармах олмаз, эяряк щямин гава йа
шякяр, йа дуз гойасан.
❖ Шяр вахды йатмах олмаз, чцнки бу вахты юйцн гара-гурасы
йатанын цстцня тюкцляр.
SINAMALAR
❖ Adamın əlinin içi qaşınırsa, onda deyəllər kin, pul gələъək.
❖ Axşamüstü bulut qızarırsa, deməli, yağış yağaъax. Göyün üzü
açıqsa, gün olaъax.
❖ Boş beşiyi yırğalamax olmaz, bu, öydə bədbəxt hadisəyə səvəb
olar.
❖ Duz günü səfərə çıxmazdar.
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❖ Əyər Günəşin üzündə qara halğa əmələ gəlirsə, deməli, bu il
yağmurlu keçəъək.
❖ Əyər kəndin itdəri, pişikləri kənddən çıxıf qaçıllarsa, həmən
yerdə zəlzələ olajağı gözlənilir, ehtiyatlı olmaq lazımdı.
❖ İt axşam vaxdı uluyanda vay gətirər, buna qarşı hazır olmaq
lazımdı.
❖ İki qadının arasınnan keşmək olmaz, deyəllərkin, şərə
düşəъəksən.
❖ Ova gedən zaman qavağınıza tülkü çıxarsa uğurunuz xeyirri,
dovşan çıxarsa uğurunuz uğursuz olaъax.
❖ Pişik əlini yalayırsa, demək, evə qonaq gələъək.
❖ Sarımsağı ələ verməzdər, yerə tullayıllar, gələn onu yerdən alıf
aparar.
❖ Yemək vaxdı duz tökülsə, ehtiyatlı olmaq lazımdı, evdə dava
düşə bilər, bu zaman duzun üzərinə şəkər qoymaq lazımdı.
ИНАМЛАР
ГУРД АЬЗЫ БАЬЛАМАГ
Щейван-зад чюлдя галанда эярящ гурдун аьзын баьлыйасан, йохса
щейваны йейяр.Гурдун аьзыны гара пычахнан баьлайыллар. Гара пычаьы
эютцрцп тутурсан аьзыва сары, йавашъа цч дяфя пиляйиб дуа охуйурсан,
щяр дяфям охуйанда да пычаьы биряз гатдыйырсан. Цчцнъц дяфям
охуйаннан сора пычаьы тямиз гатдыйырсан, няфяс алмадан итян щейванын
дюрт тяряфин нязярдя тутуп пцлцйцрсян. Пцлцйя-пцлцйя беля дейирсян:
Йаьладым,
Заьладым,
Гурдун аьзын
Баьладым.
Быннан да гурдун аьзы баьланыр, о щейвана йахын дцшяммир.
Бир дя эюрцрсян ки, дуа охуйуб пцтцн чюлц баьлайыллар, гурт аж галыр,
щеш ня йейяммир. Бы эцнащды, гурт гарьыш тюкяр, бы гарьышын алтыннан
чыхмаг олмаз. Эярящ анъах итян щейван щарда олурса онун дюрд тяряфин
нязярдя тутуп баьлыйасан. Гурт бы щейвана йахын дцшяммийяъящ, бынын
йанындакы башга щейваннары ися йейяъящ.
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YUXUYOZMALAR
A
At – muraddır.
Ağ gül – uzaqlaşmaq.
At – ucalıxdı.

Q
Qazan – bolluqdur.
Qızıl – səsdir, xəbərdir.
S
Soğan – göz yaşıdır,
ağlayacaqsan.
Sağsağan – müjdədir.
Su – aydınlıq.

B
Bayquş – kimsə sənin paxıllığını
çəkir.
Buğda – ruzi.

Ü
Üzüm – göz yaşıdır. Dərd-qəm
əlamətidir.

Ç
Çimməh – xəstəlihdi.
D
Dağ – ucalıqdır. Dağın başına
çıxıbsansa, vəzifədə
yüksələcəksən,
sorağın
ürəkaçan
işlərdən
gələcək.
Daş – ağırlıqdır.
Don, ayaqqabı, köynək, şalvar –
darlıq əlamətidir.
Daraq – qayğı.
Duz – göz yaşıdı.

Y
Yapıncı – arxadır.
Yuxuda ağlamaq – gülməkdir,
gülmək isə ağlamaqdır.
Yol – ayrılıqdır.
Yuxuda pul – səsdi.
Yuxuda at – muratdı.
Yuxuda vırmax – qüvvəddi.
Yuxuda güzgü – baxtdı.
Yuxuda su – aydınlıxdı.
Yuxuda dişin düşməyi – pisdi.

İ
İt tutsa – düşmandı.

Z
Zəncir – güc, qüvvət deməkdir.

ANDLAR
A
Atamın canına and olsun!
And olsun bizi yaradan Allahın
birri-birriyinə!
Allah haqqı!

And olsun Yeri, Göyü Yaradana!
And olsun bizi yoxdan xəlq
Eləyənə.
And
olsun
gecəni-gündüzü
Yaradana!
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And olsun kəsdiyimiz duzçörəyə!
And olsun dədəm oxuduğu
Qurana!
Allaha and olsun!
Atamın goru haqqı!
And olsun 124 min peyğəmbərə.

H
Həzrət Abbas haqqı!
İ
İmam Əlinin Zülfüqarına
olsun!
İşıx haqqı!
İmam Hüseyn haqqı!
İşığa kor baxım!

B
Bərəkət haqqı!
Bu yol haqqı!
Bizi yaradana and olsun!
Bu çıraq haqqı!
Bu qıvla haqqı!
Bu halal süfrən haqqı!
Bu halal çörəyin haqqı!
Bu çırax haqqı!
Bu ocaq mənə qənim olsun, yalan
desəm!
Bu işığa kor baxım yalan
deyirəmsə!
Bu əziz gün haqqı!
Bu Əli yolu haqqı!
Başın haqqı!
Başıma and olsun!
Balalarımın canı üçün!
Bərəkətə and olsun!

and

K
Kəsdiyimiz duz-çörək haqqı!
Kəsdiyimiz o duz-çörəyə and
olsun.
O
Ocağa and olsun!
O gün haqqı!
Ojaq haqqı!
On iki imam haqqı!
On iki imama and olsun!
O Əlinin qəzəb oğlu qolsuz
ağam Həzrət Abbas haqqı.
Ö
Özüm ölüm!
S
Sənin əziz canına and olsun!

C
Canım üçün!

Q
Qurana and olsun! Qiblə haqqı!
Quran haqqı!
Qiblə haqqı.

Ç
Çörək haqqı!
D
Duz-çörək haqqı!

Y
Yediyim çörək haqqı!

G
Göy haqqı!

V
Vicdan haqqı!
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ALQIŞLAR
A
Allah canını sağ eləsin!
Allah süfrəni açıq eləsin!
Allah şəfa versin!
Allah toy qismət eləsin!
Allah amanında!
Allah səni sevindirsin!
Allah qəbul eləsin!
Allah özü xeyirə calasın!
Allah səni Tur dağına döndərsin!
Allah ziyarətini qəbul eləsin!
Allah günaha yazmasın!
Allah cəmi darda qalanları
dardan qurtarsın içində də biz!
Allah haqqı nahaqqa möhtac
eləməsin!
Allah adamın ağlını əlindən
almasın!
Allah adamın ağlını alınca, canını
alsın!
Allah günahımızdan keçsin!
Allah hərənin qəlbinə görə
versin!
Allah balalarını saxlasın.
Allah başınnan töksün.
Allah bərəkət versin.
Allah min-bərəkət versin.
Allah birini min eləsin.
Allah var eləsin.
Allah qismət eləsin.
Allah qüvvət versin.
Allah gözdən saxlasın.
Allah yolunu açıx eləsin.
Allah köməyin olsun.
Allah səni işıxlığa çıxarsın.
Allah ürəyincə versin.

Allah başınnan töksün, əyağınnan
çıxsın.
Allah verən əlini kəsməsin.
Allah ürəyinə görə versin.
Allah mübarək eləsin.
Allah ömrümnən kəssin ömrünə
calasın.
Allah peşmançılıx verməsin.
Allah pis gün qismət eləməsin.
Allah uruzunu versin.
Allah sənə yar olsun.
Allah sənə oğul versin.
Allah imdadına çatsın.
Allah amanında olsun.
Allah ata-ananı saxlasın.
Allah sənə kömək olsun.
Allah qardaşı qardaşa möhtac
eləməsin.
Allah səni bizə çox görməsin.
Allah səni yarıyannardan eləsin.
Allah səni güldürsün.
Allah səni şərdən uzağ eləsin.
Allah səni min putax eləsin.
Allah səni pis gözdən saxlasın;
qanqal-tikan oluf onnarın gözünə
batasan.
Allah səni pənahında saxlasın.
Allah
səni
çörək
sınağına
çəkməsin.
Allah sənnən razı olsun.
Allah ulduzlarını barışdırsın.
Allah xatadan saxlasın.
Allah
səni
bizdən
əskik
eləməsin.
Allah bərəkət versin, heç yığıbyığışdıra bilmiyəsən.
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Allah işini həkimə və hakimə
salmasın.
Allah səni darda qoymasın.
Allah dadına yetsin.
Allah süfrəni həmişə açıq eləsin.
Allah balalarını gözünə çıraq
eləsin.
Allah xeyir versin.
Alnın açıq, üzün ağ olsun.
Adınnan yaşasın!
Adı ilə yaşasın.
Atın yüyrək olsun.
Atan behiştdih olsun.
Atalı-analı böyüyəsən.
Atalı, analı toy eliyəsən.
Atan behiştlik!
Ananın südü sənə halal olsun.
Azardan-bezardan uzax ol.
Azardan-bezardan uzaq olasan.
Axırın gəlsin.
Axırın xeyir olsun.
Axır qəmin olsun!
Axşamın xeyir!
Ağız şirinliyi, könül xoşluğnan!
Ağzın xeyirriyə açılsın!
Ağzın şirin olsun!
Ağ günlü olasan.
Ağ günə çıxasan.
Arğı, acı görmüyəsən.
Aydınnığa çıxasan.
Ayağın yüngül olsun!
Ayağının altında ölüm.
B
Başın uca olsun!
Balanı Allah saxlasın.
Balalarıyın xeyrini görəsən.
Balaların xeyrin-barın yeyəsən.
Bala dağı görmüyəsən.
Baxtın açılsın.

Başın var olsun.
Başın, dişin ağrımasın.
Başına dönüm.
Başınnan bir tük əksik olmasın.
Bala dağı görməyəsən!
Balalarından yarıyasan!
Balan sağ olsun!
Balaların sağ olsun.
Balalarının toyunu görəsən.
Bayramın mübarək!
Bir-birinizə
can
deyif,
can
eşidəsiniz.
Bir olsun, pir osun.
Bircə balan sağ olsun.
Bir yastıqda qocalasız.
Birin min olsun!
Bərəkətli olsun!
Belinə cənabi Əmir qurşansın.
Böyük oğlan (qız) olasan.
Boyuna qurban.
C
Canın sağ olsun!
Canım sənə sadağa olsun.
Canın azar görməsin.
Cəddinə qurban olum!
Cənabi Əmir sənə dayaq olsun.
Cibin dolu olsun!
Civinə Allah bərəkət versin.
Cigərinyanmasın!- Övlad dağı
görməyəsən!
Ç
Çörəknən
çəkilməyəsən.

imtahana

D
Dadına İmam Hüseyn yetişsin.
Dalında qardaşların dursun.
Dağlar dayağın olsun.
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Dərdin mana gəlsin.
Dərdin alım.
Dərd-bəladan uzağ olasan!
Dərdin ürəyimə.
Dilinə quzu kəsim.
Dilin
dost-düşmən
yanında
həmişə uzun olsun.
Dırnağı bərk olsun!
Dırnağına daş dəyməsin.
Dostun var olsun, düşmənin xar!
Dostun şad olsun, düşmənin kor.
Dost-düşmən yanında başın uca
olsun.
Dost deyən olsun, düşmən deyən
olmasın.
Dövlətin başınnan aşsın.
Dünya duruncax durasan.
Düşmənə möhtac olmayasan.
Düşmənin zəlil olsun.
Dünya durduqca yaşayasan!
Duan müstəcəb olsun!
Duz dağı olasan.

Əlin, qolun ağrımasın.
Əlin, qolun var olsun.
Əlin-qolun yorulmasın.
Əllərin var olsun.
Əziz olasan.
G
Görüm səni heç neylim-necə
eliyim deməyəsən!
Gözü dolu görəsən!
Gözün aydın olsun.
Gözə görünməz qanadının altda
saxlasın.
Gözlərinə qurban.
Gözün dolusu görəsən.
Günün ağ olsun.
Güllən boşa çıxmasın.
Getdiyin yerdən xeyir görəsən.
Getsin o günlər bir də
gəlməsin!
Gejən xeyrə qalsın.
Gəlin gətirə, qız köçürəsən.
Gələn
qədəmlərinə
qurban
olum!

E
Evinizə şadlıq aparın!
Evin şən olsun.
Eviniz abad olsun.
Evli-eşikli olasan.
Evinizə həmişə şaddığa gələk.
Evin ruzulu olsun.
Evin tikilsin.
Eldən əysik olma.

H
Halalın olsun!
Halal süd əmmişə urcah olasan!
Halal süd əmmişə ras gələsən.
Halal xoşun olsun.
Halal olsun səni doğan anaya!
Həzrət Abbas köməyin olsun.
Həmişə toylarda!
Həmişə evində-eşiyində!
Həmməşə öz öyündə, öz
eşiyində.
Həmişə təmizlikdə!
Həmişə xoş sədanı eşidək.
Həmişə şadlıqda olasan.
Həzrət Əli dayağın olsun.

Ə
Əlin-qolun ağrımasın!
Əlin xeyirli olsun!
Əli belini qurşasın.
Əli qolunnan tutsun.
Əli köməyinə dursun.
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Hörmətin artıq olsun!
Hörmət-izzət sahibi olasan.

Qavağında ölüm.
Qadan canıma.
Qadan alım.
Qadan mana gəlsin.
Qazancın artıx, payın çox olsun.
Qapına həmişə toya-düyünə
gələk.
Qardaşın sağ olsun.
Qapına toylara gələk!
Qazancın artıq olsun.
Qapın həmişə açıq olsun.
Qurbanın qoyun olsun!
Qurbanın qəbul olsun!
Qul sahibi olasan.
Qucağın dolu olsun.
Qədəmin mübarək!
Qəbri nurla dolsun!
Qədəmin qayım olsun.
Qəddin əyilməsin.
Qəfil qadıya gəlmiyəsən.
Qoşa qarısınlar.
Qonşuluqdan əskik olmayasan!
Qoşa qarısınlar!
Qoşa qarıyasınız.
Qonaq-qaralı olasan!
Qonaqlı-qaralı olasan.
Qollu-putaxlı olasan.
Qoşa yarıyıb, qoşa qarıyasız.

X
Xata sənnən uzaq olsun.
Xata-bala səndən uzaq olsun.
Xata-bala görmüyəsən.
Xalan sənə qurban.
Xeyir xəbər olasan.
Xeyrini görəsən!- Təzə şey
alanda deyirlər.
Xoş xəbər sahibi ol.
Xoşbəxt ol.
Xoşbəxt olasan.
Xoşbəxt olasınız.
Xətrin xoş olsun.
İ
İman yiyəsi olasan!
İmanın kamil olsun.
İtə-qurda möhtac olmuyasan.
İtə-qurda möhtac olma!
İşin avand olsun.
İşin irəli.
İrağ olsun!
İxtiyar sahibi olasan.
K
Kefdə-damaxda olasan.
Kəmərini əl qurşasın.

M
Mübarək olsun!
Murazını Allah versin.
Min budaq olasan.
Min yaşa.

Q
Qapınnan qara yel əsməsin.
Qardaş dağı görmüyəsən.
Qazancınnan xeyir görəsən.
Qadan alım, başına dönüm.
Qayım-qədim olsun!
Qada görmə.
Qara gün görməyəsəm.
Qapın həmişə xeyirliyə açılsın!

N
Nəvə-nəticə sahibi olasan.
Nəzirin qəbul olsun.
Nəvə-nəticələrin
toyunu
görəsən!
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Neynim,
necə
deməyəsən!

eyləyim

Sənə gələn qada-bala düşmənə
gəlsin.
Sənə gələn dərd-bəla mənə
gəlsin.
Sənə quzu kəsim!
Sənə qurban olum!
Səni istəmiyən kor olsun.
Səni min yaşa.
Səni görüm dizində ağ tüklər
bitsin.
Səni Tur dağına dönəsən!
Səni
görüm
Tur
dağına
dönəsən.
Səni istəmiyənnərin gözü kor
olsun.
Səni istəmiyənnərin gözü çıxsın.
Səni görüm yüz yaşıyasan.
Səni görüm min putax olasan.
Səni
görüm
heç
«ax»
çəkməyəsən!
Səni Allah qorusun!
Süfrəniz açıx olsun.
Süfrənə Allah bərəkət versin.
Südüm sənə halal olsun!
Sözün ötgün, qılıncın kəsgin
olsun.
Sözün ötgəm olsun!
Səsin uca olsun.
Subaylarından görəsən.

O
Oğlu sağ olsun.
Oğullu-qızdı olasan.
Oğullu, uşaqlı olasınız.
Oğlannarın sağ olsun.
O dünyada yerin cənnət olsun.
Oxun daşa dəyməsin.
Ö
Ömrün uzun olsun.
Ömrünə nur çilənsin.
Ömründən doyasan.
Ömrüm-günüm sənə qurban.
Ölənlərinə rəhmət.
Oğul dağı görməyəsən.
Övladının barını dərəsən.
P
Payın çox olsun.
Payın artıq olsun.
Pis gözdən iraq olasan!
Pir olasan.
Pis nəfəsdən, bəd nəzərdən uzaq
olasan.
S
Sabahın xeyirliklə açılsın!
Sağlığına qismət!
Sağlıqla geyəsən!
Sağ get, salamat qayıt.
Saqqalın ağarsın.
Saqqalını nəvən yolsun.
Sağ olasan!
Sağlıqnan işlədəsən!
Saqqalın ağarsın!
Sağ əlin başıma!

Ş
Şərdən-xətadan uzaq olasan.
Şərdən uzaq olasan!
Şadlıqlarda görüşək!
Şad xəbər olasan.
Şadlıq aparasan.
T
Tanrı dadına çatsın.
Toylara geyəsən!
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Toyunda oynuyum.
Toyunuz mübarək olsun.
Toyunu görüm.
Tur dağı olasan.
Təzə-təzə bayramlara çıxasan.
Təhnədən çörəyin tükənməsin.

Yaman yeyənin olsun, yaman
deyənin olmasın.
Yaman gözdən uzaq olasan.
Yaman gün görmüyəsən.
Yaman günnən uzağ olasan.
Yaman deyənin olmasın.
Yastığın yüngül olsun.
Yaxşı gün görəsən.
Yarı yolda qalmayasan.
Yeyənin olsun, deyənin olmasın.
Yerin cənnət olsun.
Yekə qız olsun!
Yekə oğlan olsun!
Yekə kişi olasan.
Yeddi oğulla bir süfrəyə əl uzat.
Yeyib-içdiyin halalın olsun.
Yetirib-bitirdiyinin bəhrini yeyəsən.
Yerində qalanların canı sağ
olsun.
Yolun açıx olsun.
Yolun uğurru olsun.
Yorulmayasan.
Yolun açıq olsun.
Yuxun şirin olsun!
Yüz yaşıyasan.

U
Urvan bol olsun.
Urvatdı olasan.
Uğur olsun!
Ulduzlarınız barışsın.
Umud evi olasan.
Ü
Üzüm ayağınızın altına.
Üzün ağ olsun.
Üzün gülsün.
Üzünə gül doğsun.
Üzünə xeyirri savahlar açılsın.
Üzünnən gülüş əysik olmasın.
Üstünə gün doğsun.
Üstünə xeyir xəbər gəlsin.
Üstündən qara yel əsməsin.
Ürəyin yağda olsun, kürəyin
dağda.
V
Varın-dövlətin başınnan aşsın.
Varın başından aşsın.
Verən əlin var olsun.

Z
Ziyarətin qəbul olunsun.
R
Ruzulu olasan.
Rəhmət düzənə, nəhlət pozana.

Y
Yalandısa, gerçək olsun!
Yarıyanlardan olasan!

QARĞIŞLAR
A
Ağzın qulağının dibinə getsin.

Ağzında dilin yansın!
Ağlını Allah alsın!
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Ağlar günə qalasan!
Ağ gün görmüyəsən.
Ağ günün qara boyansın.
Ağrım ürəyinə.
Ağ günə çıxmayasan.
Ağzına qara daşlar.
Ağ günə həsrət qalasan.
Allah səni verincə bir qara daş
verəydi!
Allah sənə qənim olsun!
Allah səni zəlil eləsin!
Allah bəlanı versin!
Allah sənə nəhlət eləsin!
Allah sənə qotur versin, dırnaq
verməsin!
Allah başına daş salsın, altınnan
çıxa bilmiyəsən.
Allah belini qırsın.
Allah verən əlini kəssin.
Allah qismət eləməsin.
Allah damazdığını kəssin.
Allah evini yıxsın.
Allah yeddi arxa dönəninə lənət
eləsin.
Allah yurdunu tar-mar eləsin.
Allah səni vursun.
Allah səni öldürsün.
Allah balanı öldürsün.
Allah vayısın öyünü yıxsın.
Allah sənə lənət eləsin!
Allah başına daş salsın.
Allah səni yetim qoysun.
Allah kökünüzü kəssin.
Al qana batasan!
Alnına gün doğmasın!
Axır gedişin olsun!
Andıra qalasan!
Adı batmış!
Adın qalsın!

Adın batsın.
Avrın tökülsün.
Anan ağlar qalsın.
Ananın südü burnundan gəlsin.
Ana üzünə həsrət qalasan.
Ananın südü sənə haram olsun.
Anan mələr qalsın.
Anan vayına otusun.
Atan ölsün, yetim qalsın.
Atana lənət.
Axır günün olsun.
Ayvını qara yer örtsün.
Ayaxların sınsın!
B
Baxtın qara gəlsin.
Başına daş düşsün.
Balaların ağlar qalsın.
Başın batsın!
Barmaxların çürüsün!
Balıq kimi gözün ağarsın.
Başına kül əliyim.
Bayramın qara gəlsin.
Bayramın qara geysin.
Balan mələr qalsın.
Bala üzünə həsrət qalasan.
Başına kül olsun.
Balaların yetim qalsın!
Başına ildırım düşsün!
Barmağın qurusun!
Belin sınsın.
Belin qırılsın!
Boynun altında qalsın.
Boğazın tutulsun.
Boyaa xam ip ölçüm.
Boyuna qamış ölçüm!
Boynun qırılsın!
Boğazın şişsin!
Boğazına qara yara çıxsın!
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Boyu yerə girsin!
Boğazından gəlsin.
Boğazında qalsın.
Boyuna ip ölçüm.
Boynuna boz ip ölçüm.
Boyuna boz qatma tutum.
Boynuna ip tutum.
Boynunu yerə soxum.
Boyunu yerə soxum!
Boynun qırılsın!
Boğazına şiş batsın!
Boynun buruq qalsın.
Böyüməyəsən.
Böyrü üstə qalasan!
Burnunnan gəlsin.
Bir əlin olsun, bir dizin.
Binəsi batsın.
Bəlıya tuş gələsən.
Bədəninə qotur düşsün!

Damın başına uçsun.
Deyən dilin qurusun!
Dilin ağzında yansın!
Dilin qurusun!
Dilinə düyün düşsün!
Dilinə qara yara çıxsın!
Dilin ağzında titrəsin.
Dilin yansın.
Dilinə düyün düşsün.
Dilinə qara yara yamansın.
Dilin lal olsun, qulağın kar.
Dilin lal olsun.
Dilindən qara yara çıxsın.
Dilin-ağzın qurusun.
Dilin tutulsun.
Dəhnəni sel aparsın.
Dədən ölsün, dədəsiz qalasız.
Dərdim ürəyinə düşsün.
E
Evin başına uçsun.
Evinə od düşsün.
Evinin çırağı sönsün!
Evi yıxılsın!
Evi dağılsın!
Evinə vay düşsün.
Evin yıxılsın.
Evin dağılsın!
Elə gedəsən ki, arxanca da bir
qara daş!
Elin ağlar qalsın.
El içində xar olasan!
Ehsanın yeyilməsin.

C
Canın çıxsın.
Cavan öləsən.
Cibində siçanlar oynasın
Cigəri yanmış!
Ciyərin yansın.
Ciyərinə güllə dəysin.
Ç
Çarxın çönsün.
Çatdıyıb öləsən.
Çatdıyasan səni!
Çörək səni tutsun.
Çörəyim gözündən gəlsin.
Çörəyim burnundan gəlsin.
Çırağın sönsün.
Çırağın keçsin!
D
Damazlığın kəsilsin!

Ə
Əndamın yerdə qalsın.
Əndamına piltələr döşənsin!
Əndamında qurdlar yerisin!
Əndamın çürüsün.
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Haram olsun o boy-buxunun
sənə!
Havayı gülləyə gələsən.
Haramın olsun!
Heç xeyrini görməyəsən!
Heç bəy libası geyməyəsən.
Həmişə ağlar qal.

Əlin qurusun.
Əlinin barını yemiyəsən.
Əsir-yesir ol!
Ətin tökülsün.
G
Gözünə qara su ensin.
Gözünə güllə dəysin.
Gözünə şiş batsın!
Gözün kor olsun!
Gözün çıxsın!
Gözünə tikan batsın.
Gözün bozarsın.
Gözün kor olsun, qulağın kar.
Gözün tutulsun.
Gözün pırtlasın.
Görüm səni ağlar qalasan.
Gözün tökülsün.
Gözünə güllə dəysin.
Gözdən olasan!
Görüm səni əldə, ayaxda
qalasan.
Goorun çatdasın!
Gorbagor olasan!
Gorun çatlasın.
Gorun çatdasın!
Günün qara olsun!
Günün göy əskiyə dönsün.
Günün göy əskiyə bükülsün.
Günün qara gəlsin!
Gecə-gündüz it kimi uluyasan!
Gedəsən gəlmiyəsən.
Gedər-gəlməzə gedəsən.
Gedişin olsun, gəlişin olmasın.
Gedişin olsun, qayıdışın olmasın.
Gəlin öləsən!
Gərdəyin qara boyansın.

X
Xoş gün görməyəsən.
Xoşbəxt olmayasan.
Xeyir görməyəsən.
Xudavəndi aləm belini qırsın.
İ
İt kimi ulayasan!
İti görüm, qurdu görüm, səni
görmüyüm.
İki gözü kor olasan!
İki əlin olsun bir başın.
İşıq üzünə həsrət qalasan.
İyid öləsən!
İldırım səni vursun.
K
Kökünüz kəsilsin.
Kül başına!
Külün göyə sovrulsun!
Kitavın bağlansın.
Kor olasan!
Kəndirin kəsilsin!
Q
Qarnın cırılsın.
Qazandığın yemiyəsən.
Qapın bağlı qalsın.
Qapında it ulasın.
Qardaşın ölsün.
Qan qusasan!

H
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Qara yerə girəsən!
Qanına boyanasan!
Qara qan qusasan!
Qanına bələnəsən.
Qanına bələn!
Qarayara xirtdəyinə çıxsın.
Qadam ürəyinə.
Qadam sana gəlsin.
Qadam sənə dəysin.
Qadamı alasan.
Qazandığın qana dönsün.
Qazancını itlər yesin.
Qanına bulanasan.
Qara yer səni yesin.
Qarnına şiş batsın.
Qanına qaltan olasan.
Qarnına qara yara çıxsın!
Qara yara!
Qanaa bələnəsən!
Qapın bağlı qalsın.
Qara yellər aparsın.
Qolun qırılsın.
Qolun qurusun.
Qolun yanına düşsün.
Qulaqların tutulsun.
Quran sənə qənim olsun!
Qulaxlarına qurğuşun.
Quran gözünü tutsun.
Qudurasan səni!
Qurda-quşa yem olasan!
Quru yerdə qalasan!
Qucağın uşaq görməsin.
Qulağın Quran səsi eşitməsin.
Qəfil qadaya gələsən.
Qəfil gülləyə gələsən.
Qələmin sınsın.
Qələmin əlindən düşsün.
Qıçın qırılsın.
Qırmızı gülləyə tuş gələsən.

Qismətin qara torpaq olsun.
L
Leşin qarğa-quzğuna yem olsun.
Lənətə gələsən kor şeytan.
M
Matın-mutun qurusun.
Mərdimazarın evi yansın.
Merət qal.
Meyidini görüm!
Murazın gözündə qalsın.
Mürdəşir üzünü yusun.
O
Ojağın sönsün.
Ocaq sənə qənim olsun.
Oxlanasan.
Ö
Öz başını ye!
Övlad üzünə həsrət qalasan.
P
Parça-parça olasan!
Papağın boş qalsın.
Pis gözə bıçaq batsın!
Pis günə qalasan
S
Salamat günün olmasın.
Savaha sağ çıxmıyasan.
Sağ get, salamat gəlmə.
Sağ gedib salamat
qayıtmayasan!
Sağ başı gora salamat
aparmayasan!
Sağ gedif, salamat gəlmiyəsən!
Səsin tutulsun.
Səni görüm zəlil ol.
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Səni ilan vursun.
Sənin gözün çıxsın.
Səni görüm oğul toyu
görmüyəsən.
Səni lal olasan!
Səni zəlil olasan!
Səni yetim qalasan.
Səni çay aşağı itirim, çay yuxarı
axtarım.
Səni sonsuz öləsən.
Səni qız qarıyasan.
Səni ildırım vursun.
Sənin yerinə bir qara daş
doğaydım.
Səni görüm yekəlməyəsən, elə
o boyda qalasan.
Səni ilan çalsın.
Səni yeyilmə yesin.
Səni görüm ilim-ilim itəsən.
Səni görüm əqrəb dişləsin.
Səni görüm balasız qalasan.
Səni görüm səhərə sağ
çıxmayasan.
Səni salamat olmayasan.
Səni görüm qanına bulanasan.
Sənə görüm yaylım gülləsi
dəysin.
Səni böyüməyəsən.
Səni görüm anan mələsin.
Səni zəlil olasan.
Səni gorbagor olasan.
Səni qanına qəltan olasan.
Səni görüm qan qusasan.
Səni görüm qanına qəltan
olasan.
Səni görüm partdamıya
düşəsən.
Səsin batsın.
Səni cavan gedəsən!

Səni yarımıyasan!
Səni gəfil gülləyə tuş gələsən!
Səni görüm qudurub çiyninin
ətini yeyəsən!
Səni topal olasan!
Səni doğunca daş doğaydım!
Səni qara yer qucaqlasın!
Səni yanasan!
Səsin batsın!
Səni heç yarımayasan!
Səni heç sağ olma.
Səni şikəst olasan!
Südünə lənət.
Ş
Şil olasan!
Şil qalasan!
Şikəst qalasan.
T
Tanrı başına daş salsın.
Taxtın tarac olsun, yəhərin
qannan dolsun.
Təpənə daş düşsün.
Təhnən boş qalsın!
Təhnən qurusun!
Toxumun yer üzünnən kəsilsin!
Toy günün vaya çevrilsin.
Toyun yasa dönsün.
Toyun vaya dönsün!
Topal qalasan!
Toxumun kəsilsin!
Tufananan dağılsın.
Tufanın dağılsın.
Tikə-tikə olasan!
U
Ulaya-ulaya qalasan!
Uşaq üzünə həsrət qalasan.
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Yarımayasan.
Yaxşı gün görmə.
Yaman gözə bıçaq batsın!
Yarımayasan!
Yetim qalasan.
Yediyin gözünü tutsun.
Yediyin it qanı olsun.
Yediyini laxta-laxta qusasan.
Yetim qalasız.
Yeddi arxa dönəninə Allah
nəhlət eləsin!
Yəhərin qanla dolsun!
Yerə girəsən.
Yəhərin qannan dolsun.
Yurdun tarmar olsun.
Yuvan dağılsın.
Yurdunda bayquşlar ulasın.
Yurdun dağılsın.
Yuvası dağılsın!
Yoğurduğun küt getsin.
Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər
sənə qənim olsun.

Ü
Üzün ağ olmasın.
Üzün qara olsun.
Üzünü Azreyil görsün.
Üzünə səhər açılmasın.
Üzünü mürdəşir yusun.
Üzün gülməsin.
Üzün üzdər görsün.
Üzünü gor görsün!
Üzünün suyu tökülsün!
Üzün heç ağ olmasın!
Üzün ağ olmasın.
Ürəyinə güllə dəysin.
Ürəyinin başına güllə dəysin.
V
Vayaa oturum!
Vayına qalasan.
Vayısın evi yıxılsın.
Vayında oturum.
Vayna oturum.
Vurğun vursun.
Vurulmuş.
Vurğun səni vursun.

Z
Zəlil qalasan.
Zəlil olasan!
Zəhərə dönsün!
R
Rahat günün olmasın.
Ruzun kəsilsin.

Y
Yaman dərdə düşəsən.
Yalançıya Allah qənim olsun.
Yaxşı günün olmasın.

HƏDƏ-QORXULAR
A
Atanı yandıracam!
Adam kişi olar!
Açıl başımdan!

Baxarsan işinə!
Başına oyun açacam!
Bir özündən deyəndə, beş də
bizdən de!

B

C
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Canını alacam!

S
Sən sən ol, mən də mən!

D
Dana kimi böyürdəcəm səni!
G
Gözünü deşəcəm!
Gözünü çıxardaram!
Get tullan, bala!

U
Ulğumunu üzərəm!
Y
Ya sənə verən Allah, ya da
mənə!

İ
İtil başımdan!
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YALVARIŞLAR
A
Allaha qurvan olum.
Ayağıyın altında ölüm.
Ağzına qurban olum?
Ayağının altında ölüm!
Atam-anam sənə qurban!
Azarın mənə.

Gözünə dönüm!
Q
Qurban olum!
Qavağında ölüm.
Qadovu alım!
M
Məni balalarıyın başına hərrə.
Malım-mülküm sənə qurvan
olsun.

B
Başına dönüm.
Boyuna qurban!
Balalarıyın başına dönüm.

Ö
Ömrüm-günüm, sənə qurvan
olsun.

D
Dədəm sənə qurban!

S
Sənin başına dönüm.
Sənin başına dolanım.
Sənə qurvan olum.
Sənə canım qurban olsun!

Ə
Əlimi əldən üzmə.
Əl mənim, ətək sənin.
G
Gözdərini yeyim.
Gözünü yeyim!

SÖYÜŞLƏR
K
Köpək oğlu!

Y
Yetimçə!

LAĞLAR, ATMACALAR
A
Ağzından süd iyi gəlir.
Arım var, arım var, eşşək arısı!
Acından günorta durur!

A keçəl, başını yudunmu?
Yudum da, daradım da.
A keçəl, haran yaxşıdı,
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Dağdan aran yaxşıdı,
Başın keçəl, gözün kor,
Sənin haran yaxşıdı?

B
Başı girməyən yerə burnunu
soxur.
Bir ayağı burda, bir ayağı gorda.
Bir həsirdir, bir Məmmədnəsir.
Bu da adını kişi qoyub!

Ə
Əlimin içindən gəlir,
İçinin içindən gəlir,
İçində bir noxud var,
Onun da içindən gəlir.

Balağı batdaq,
Dabanı çatdaq.

G
Gözəlağa çox gözəldi, vurdu
çiçək çıxartdı.

Bəzənmisən bu gündəsən,
Bəzənməsən nə gündəsən?
Birə bitdən aşağı,
Bit birədən aşağı.
Gedərəm, qayıdıb gəlləm,
Ollam itdən aşağı.

H
Hamı gedir quş gətirir,
Şaqqulu bayquş gətirir.
Harda aş,
Orda baş.

C
Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş
axtarır.

K
Kor atın, kor da nalbəndi olar.
Kor kora kor deməsə, bağrı
çatlayar.

D
Dadanıbdı dolmaya,
O da bir gün olmaya!

Keçəlin dərdi, başı,
Bir qazan ayran aşı.

E
Evində yel vurub, yengələr
oynayır!
Elə bil yeddi eşşəyi sağına gəlir!
Eşşək nə bilir zəfəran nədir!
Evində yoxdur urvalıq,
Könlündən keçir darğalıq.

Q
Qudurasan qurbağa!...
Ö
Ölmə eşşəyim, ölmə,
Yaz gələr, yanan bilər.
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VƏSFLƏR, BƏNZƏTMƏLƏR, DEYIMLƏR
A
Ağzına atmaq – Bir sözü, sirr saxlamayan bir nəfərə söyləmək.
Ayağına qara su enmək – Çox yeriməkdən yorulmaq.
Ayağını çəkmək – Aldatmaq.
Aralıq atı, kor fatı – Arapozan, söz gətirib-götürən adam.
Arı yuvasına torpaq səpmək – Acıqlı kimsəni hirsləndirmək.
Ağzını Allah yoluna qoymaq – Ağzına nə gəldi danışmaq.
Alımını vermək – Dişinin dibindən çıxanı demək.
Ala qarğa bala çıxartmaz – Qalmaqallı, dedi-qodulu ailə, el adətinə
dönük çıxmış oba, kənd və s. haqqındadır.
Abrını ətəyinə bükmək – Kimə isə dişinin dibindən çıxanı deyib, biabır
etmək.
Ağlına soğan doğramaq – Yalnış məsləhət vermək, məqsəddən
yayındırmaq.
B
Baldırı çılpaq – İşsiz-gücsüz gəzən, səfil.
Başına soğan doğramaq – Aldatmaq.
Beli boş uşaq – Yatağını isladan uşaq.
Bir çeynəm saqqız olmaq – Yoxa çıxmaq.
Bir əli yağda, bir əli balda – Bolluq içində yaşayan.
Bir gözü ayda, bir gözü çayda – Çaş adama deyirlər.
Bir gözlə mənə bax, iki gözlə sənə baxım – Bir qat istəyənə, iki qat
cavab.
Boynunu qırmaq – Zərərə salmaq.
Bu pambuğu qulağından çıxar – Qulaqlarını aş və eşit, söylədiyin və
düşündüyün olmayacaq.
Boyun əti olmaq – Başqasına yük olmaq.
Beşdə alacağı yox, üçdə verəcəyi – Heç bir dərd-səri olmayan, oğuluşaq qəhrinə qatlanmayan, arsız, yüngül həyat keçirən adamlar
barəsindədir.
Başını bəzəmək – Kiminsə adını hallandırmaq, haqsız böhtanlar
demək.
İ
İt sümüyünə calanmaq – Pis adamla qohum olmaq.
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İynəynən gor eşmək – Əzab-əziyyətli, başa gəlməsi mümkün
olmayan iş görmək.
İtdən alıb itə vermək – Danlayıb abrını tökmək.
İtdən peşman olmaq – Həddindən artıq peşman olmaq, xəcalət
çəkmək.
İfliyi üzülmək – Arıqlayıb çöpə dönmək.
İlan dili çıxarmaq – Yalvarıb-yaxarmaq.
Q
Qanına girmək – Öldürmək.
Qaşına-qaşına, çıxdı sədir başına – Özünə layiq olmayan yüksək bir
mövqe tutmaq.
Qırım-qıtlıqda yaşamaq – Az məsrəflə dolanmaq.
Qaşıq-qaşıq yığıb, çömçə-çömçə dağıtmaq – Gəlir çıxarını bilməyən
bədxərc adamlara aiddir.
«Quran»dan don geymək – Suçlu bir adam min cür and-amanla
özünü təmizə çıxarmağa cəhd edirsə, deyərlər: «Qurandan don geysən
də inanmaram».
Qılı qıldan seçmək – Tədbirli, dünyagörmüş adamlar barəsində
deyərlər: «Qılı qıldan seçən adamdır».
Qaşıq çömçədən böyük oluf – Yəni böyük sözünə baxan yoxdu, oğuluşaq özbaşına olub, zamana dəyişib.
Qara qızın dərdi varıymış – Ürəyinin altında sözü varmış, başqa
niyyəti, umacağı varmış.
Qanının arasına girmək – Kimi isə bədbəxt hadisədən xilas etmək,
ölümdən qurtarmaq.
Qarnımnan qara qannar axır – Dərd-qəm içindəyəm, fikir çəkirəm.
D
Dal-budaq etmək – Parçalamaq.
Daşlamaq – 1. Mərcimək, düyü və s. daşlarını arıtlamaq. 2. Söz
atmaq.
Dəm vurmaq – Özünü öymək.
Dəni çöllərdən, suyu göllərdəndi – İçində ədava və s. olmayan dadsız
yeməklərə lağ etmək üçün deyilir.
Dizdən düşmək – Yorulub əldən düşmək.
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Daş daşdan ayrıldı – Xəsis, simic adamlardan bir şey qopara bildikdə,
tərs, inadkar adamları nəyə isə güc-bəla razı saldıqda bu ifadəni
işlədirlər.
Dəvəni xəlbirnən suvarmaq – Cüssəli, yeyimcil şəxslərə yeməyi az
verdikdə işlədilir.
E
Ev basmaq – Təhlükəsizlik orqanlarının qəflətən bir evə girib axtarış
aparması.
Evdən-eşikdən çıxmaq – Çətin vəziyyətə düşərək, olub-qalanı satmaq.
En gedib-uzun gəlmək – Boş-boşuna ora-bura hərlənmək.
Ə
Əl-ayağı bağlanmaq – Bir işi görərkən bütün imkanların kimsənin
əlindən alınması.
Əl-ayaq atmaq, çalmaq – Can vermək, ölüm ayağında olmaq.
Əli qısa – Yoxsul.
Əl uzatmaq – Tamah etmək.
Ətək öpmək – Yaltaqlanmaq.
Əldən-ağıza qalmaq – İmkansızlıq üzündən başqalarına möhtac
olmaq.
Ətin tökülsün – Zarafata salıb biabırçı, nalayiq söz deyənlərə aiddir.
Ələyi ələnmək – Xəstəlikdən, qocalıqdan, pis vəziyyətdən dolayı işi
bitmək.
Əli ağzına çatmır – Tənbəl, aciz adamları belə deyərək
yamanlayarlar.
Əngə vermək – Qulaq ardına vurmaq, bu gün-sabaha saxlayıb hər
hansı işi yerinə yetirməmək.
Z
Zağ-zağ baxmaq – Gözlərini bərəldərək acıqla baxmaq.
Zarıncı olmaq – Ömürlük xəstə olub yatağa düşmək, əldən-ağıza qalıb
başqalarına möhtac olmaq.
Y
Yan vermək – 1. Yoldan ayrılıb harasa çatmaq, 2. Yan keçmək.
Yel əsib, qoz tökülüb – Asan qazanca, müftə yeməyə qaçanlar barəsində
deyilir.
K
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Kəs-biç etmək – Qəddarlıqla vurub öldürmək.
Kor iti xeyir görməz – Həmişə özünü düşünən, başqalarına faydası
dəyməyən adamlar barəsində deyilir.
Kor kor, gör gör – Hər hansı bir şeyin sübuta, isbata ehtiyacı
olmadığını nəzərə çatdırmaq üçün işlədilir.
Köhnə palan içi tökmək – Köhnə inciklikləri yada salmaq, keçmiş işləri
qurdalamaq.
Kirpiyinnən od götürmək – Ağır əzab-əziyyətə, çətinliklərə qatlanmaq.
Kütünü kəsmək – Gözdən - nəzərdən salmaq.
G
Göbəkdən düşmək (getmək) – Çox qorxmaq, ürək-göbəyi düşmək.
Gecə quşu – Gecələr bayırda çox gəzən kimsəyə deyirlər.
Gözünü qırmaq – Birini hürküdüb qorxutmaq.
Gözəmək – Paltarın yırtıq yerini yamamaq.
Gözüynən görmüş – Namusuna toxunulduğunu yaxşıca bilən kişi.
Gördüyünnən göz kirəsi istiyir – Hər şeyə tamah salıb ələ keçirmək
istəyir.
N
Nəfisini kor etmək – İştahını korlamaq, tamahı çəkmək.
O
Ocağı yanmaq – Uzun illərədən sonra övladı olmaq.
S
Saqqal-saqqala bağışlamaq – Bacarmadıqları bir işi bir-birinə həvalə
etmək.
Sağ-səlim olmaq – Sağ-salamat olmaq.
Saç yolma oynamaq – Qadınların davası.
Suya girmək – Parçanı ilk dəfə yuyanda qısalmasına rəğmən
deyirlər.
Suyu qaçmaq – Meyvə quruyub, suyu qalmayanda deyirlər.
Saman altdan su yeritmək – Üzdən sakit görsənib, gizlincə təsəvvürə
gəlməz işlərlə məşğul olmaq.
Səbət dalınnan gilas tökülür? – Qeyz ilə danışan bir şəxsin sözlərinə
gülərlərsə, qulaq asmırlarsa bu ifadə işlədilir.
T
Tazıya dönmək – Çox arıqlamaq, yöndəmsiz olmaq.
Tərəzisi əyilmək – İşi yaxşı getməmək, taleyi üzünə gülməmək.
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Toy toğlusudu – Tənbəl və kök uşaq haqqında söylənir.
Ü
Üz alan –Ənlik-kirşan vuran usta qadın.
Üzünü yerə salmaq – Başını sallayıb susmaq.
X
Xoruzu banlamaq – Evlənmək istəmək.
H
Havada bulut var – Dünya qarışıqdır.
Havarına gəlmək – Köməyinə gəlmək.
Həm yeyərəm, həm də deyərəm – Nankor, yaxşılığa qarşı yamanlıq
edən kimsə haqqında söylənir.
ДЕЙИМЛЯР
A
Ağıl dəryasıdı.
Ağzınnan quş tutur.
Ağzının kəsəri yoxdu.
Aşını bişiriflər.
Avrını ətəyinə püküf.
Adama oxşamıyan.
Adamın adamıdı.
Ağzına su alıf.
Ayağı yalındı.
Ağzına çullu dovşan sığmır.
Ağzınnan qan iysi gəlir.
Ala itdən manşırdı.

Dar günün dayağıdı.
Dəlidən doğru xavar.
Dilotu yemək.
Q
Quş qoyma.
Quşum qonuf.
Qulağı darı dəlir.
Qarğa, məndə qoz var.
Quş qanadnan uçar.
Qulağımnan qut oldum.
Quşqunu boşdu.
E
El gözü tərəzidi.
El içində, öl içində.

B
Başı qoltux görmüyüf.
Bir daş altda, bir daş üstə.
Baş qoşma.

Ə
Əli daş altdadı.
Əngini əzmək.
Əl tutmax.

D
Dilə-dişə düşüf.
Daşı ətəyinnə tök.
Dil pəhləvanıdı.
Dəvəsi ölmüş ərəbdi.

İ
İpi mənim əlimdədi.
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İçi boşdu.

Ödünü qusmaq.

O
Od parçasıdı.

Ü
Ürəyimə dammışdı.
Ürəyim üzüldü.

K
Keçəl suya getməz.
Kələyini kəsmişəm.

N
Nuhu taxtda görüf.
Nuhdan qalmadı.

G
Gül axıtdı.

Ş
Şeytana papış tikir.
Şeytanın dal ayağıdı.

S
Su gələn arxdı.

X
Xamır çox su aparajax.
Xamır yəənin fağırı olmaz.
Xatakun adamdı.

Y
Yıxılı öyün dirəyidi.
Yaş odun satıf.
Ö

ÖYÜD-NƏSИHƏTLƏR, MƏSLƏHƏTLƏR
A
B
Ağzını təmiz saxla.
Bacarmadığın işə qol qoyma.
Ağzına gələni danışma, ağzına çəpər çək. Başqasının işinə qarışma.
VƏSFИ HALLAR
Əzizim aydın olsun,
Ay doğsun aydın olsun.
Yardan xəbər gələcəh,
Gözdərin aydın olsun.

Tanrı məni quş elə,
Qanadı gümüş elə.
Dar yolda, dar küçədə,
Yarı mənə tuş elə.
ИМАМЛАРЫН ВЯСФИ

Дяряйяляз аьсаггалларынын вя Дяряйяляз ъамаатынын дилиндя бу
гошма язбяр иди . Билмяйянляр эедиб Говушухлу Мирзялиоьлу
Ибращимдян юйрянярди.
ХЯБЯР АЛ ДЕЙИМ
Яряб атдар гоч ийидя мейданды,
Мящяммяд сяриндян тюкцлян
ганды,

Биринъи имамым Шащи-мярданды,
Икинъисин мяндян хябяр ал
дейим.
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Сяккизинъисин
дейим.

Атыны миняндя йел кими ясян,
Йетиръяк кафирин башыны кясян.
Икинъи имамым йа имам Щясян,
Цчцнъцсцн мяндян хябяр ал
дейим.
Кярбяла
дяштиндя
галды
Щцсейним,
Охудум гураны ачылды Зещним ,
Цчцнъц
имамым
имам
Щцсейним,
Дюрдцнъцсцн мяндян хябяр ал
дейим.
Бащар олъаг даьлар дейяр
абидин,
Дин ичиндя бяслямишик щамы дин,
Дюрдцнъц имамым Зейналабидин,
Бешинъисин мяндян хябяр ал
дейим.

мяндян

хябяр

ал

Тутэинян оруъун галмасын гяза,
Мящшяр эцнц сяня верярляр
ъяза,
Сяккизинъи имамым гяриб Имам
Рза,
Доггузунъусун мяндян хябяр ал
дейим.
Бещишт
баьчасында онлардыр
саги,
Мюмин эюрян ишляр галмайыб
баги,
Доггузунъу имамым Мящяммяд
таьи,
Онунъусун мяндян хябяр ал
дейим.
Щамыны йандырыр Кярбяла даьы,
Онларын йеридир ъяннятин баьы,
Онунъу имамым Ялиййян Наьы,
Он биринъисин мяндян хябяр ал
дейим.

Мяълися эиряндя аьыр ол, аьыр,
Мцшкцля дцшяндя мовланы чаьыр,
Бешинъи
имамым
Мящяммядбаьыр,
Алтынъысын мяндян хябяр ал
дейим.

Онлардыр Аллащын ялван эцлляри,
Бещишт кюрпцсцнцн эювщяри, зяри,
Онбиринъи
имамым Щясян
ясэяри,
Оникинъисин мяндян хябяр ал
дейим.

Эедирдим гаршыма чыхды бир
щадиг,
Йедик-ичдик
дцнйа
малын
будадыг.
Алтынъы имамым Ъяфяри-Садиг,
Йеддинъисин
мяндян хябяр ал
дейим.
Аллащын бир ады язимдир, язим,
Гялям-дяфтяр эятир мян ону
йазым.
Йеддиъи имамым Мусейи-Казым,

Юмцр бостаныны
тутмасын
думан,
Щамыйа кюмяк ол гадири сцбщан,
Оникинъи
имамым
Сащибдян
заман,
Бундан йахшы даща сизя ня
дейим.
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Сюйляйяни: Назлы Ибращим гызы Наьыйева 1931-ъи илдя Дяряляйяздя
Говушуг кяндиндя доьулмуш, щал-щазырда Абшеронун Новханы кяндиндя
йашайыр.
Гялямя алды Щясян Мирзяйев.
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OYUNLAR
DIRƏDÖYMƏ
(Dizə döymə)
Dirədöymə oyununu uşaqlar çox sevir. Bu oyunda uşaqlar iki
dəstəyə bölünür. Hər dəstədə ən azı üç adam olmalıdır. Dəstənin sayını
istənilən qədər çoxaltmaq olur.
Əvvəlcə iki dəstə başçısını seçirlər. Dəstə başçıları qoşa dayanıb öz
tərəfdarlarını seçməlidir. Uşaqlar buna razı olmadıqda püşk atma
keçirilir. Uşaqlar iki-iki bu başçıların yanına gəlir və püşkə görə hərəsi bir
başçının yanında durur. Hamı gəlib qurtarandan sonra iki dəstə
arasında püşk atılır. Bundan sonra dəstədəki uşaqların sayına uyğun
dairəvi cız çəkilir. Dəstənin biri cızığın içində, biri də çölündə olmalıdır.
Cızığın içindəki uşaqlar bellərindəki qayışı açıb yerə sərməlidir.
Qayışın baş tərəfi cızığa çatmalı, ucu isə düz istiqamətdə cızığın
mərkəzinə tərəf olmalıdır. Bu uşaqlar həmin qayışı qorumalıdır ki,
bayırdakı uşaq onu ələ keçirməsin. O qayışı yalnız ayaqları ilə
qorumalıdır.
Cızığın çölündəki uşaqlar isə öz qayışlarını əllərinə alıb içəridəkinin
ayaqlarına döyə-döyə yerdəki qayışı cızıqdan çölə çıxarmağa
çalışmalıdır. Bu zaman içəridəki adam çöldən hücüm edəni təpiklə vura
bilsə çöldəki dərhal oyundan çıxmalıdır.
İçəridəki uşaqlar qayışlarını qoruya bilməyəndə, çöldəki uşaqlar da
təpiklə vurulanda uduzmuş hesab olunurlar.
Söyləyəni və yazanı: dirədöymə oyununda məşhurlaşan Həsən
Mirzəyev.
Qeyd: Dərələyəzdə bu oyunu cavanlar və kişilər də çox oynayır.
AŞIX-AŞIX
Aşıx-aşıx oyununu uşaxlar çox sevər və ilin hər fəslində
oynayardılar. Bu oyun payız fəslində daha da qızışardı. Dərələyəzdə
payız fəsli bütün evlərdə qavırmalıx kəsəllər. Elə bir əv olmaz ki, o əvdə
qavırmalıx üçün kök qoyunlar kəsilməsin. Qoyunnar kəsilən zaman
uşaqlar aşığı götürmək üçün qəssabın yanını kəsdirərdi. Qavırmalıx üçün
kök və böyük erkəklər kəsilərdi. Bunnarın da aşığı böyük olardı. Belə
böyük və ağır aşıxlara sakka deyərdilər. Belə sakka aşıx kimdə olsa o
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həmişə oyunda udardı. Balaca aşığı olannar isə uduzardı. Bəzən də
yüngül aşıxların içini oyuf ora qurğuşun tökərdilər ki, aşıx ağır olsun.
Aşıx-aşıx oyununun bir neçə forması var. Ən çox qala qurmax
forması oynanılardı. Burada çox aşığı birdən udmax olur. Həm də bu
formada aşığı çox uzaqdan atıb üst-üstə qoyulub qala qurulan aşıxları
vurub dağıtmaq lazımdır. Aşıx-aşıx oyununda aşığın alçı-toxan, cik-bök
durmasından da çox şey asılıdır.
Alçıda – aşıx dik durur, həm də qıraxları dik-dik olan yer üstə düşür.
Toxanda – aşıx dik durur, ancaq çıxıntısı olan hissə üstə düşmür.
Cikdə – aşıx yan üstə yerə düşür, amma çala yeri olan üz üstə
düşür.
Bökdə – aşıx yan üstə yerə düşür, amma çala yeri üstdə olmur
Söyləyəni: Zülfüqarov Kazım (1933). Ali təhsilli coğrafiya müəllimi,
pensiyaçı, Qovuşuq kənd sakini.
Qələmə aldı: Həsən Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1970-ci
il, avqust.
ЭИЗЛЯНПАЧ
Эизлянпач ойунунда хейли ушаг иштирак едир. Ойунун гайдасы
белядир: Ойунда бир няфярин эюзлярини дясмалла баьлайырлар, галан
йолдашлары тез бир вахтда эизлянирляр.
Эюзц баьлы ушаг дейир : - Эизлян пач, эизлян пач! сонра бир аз
эюзляйир. Щеч бир ъаваб алмадыгда эюзлярини ачыр вя эизлянмиш
йолдашларындан бирини тапыб тутмаьа чалышыр. Йолдашларындан бирини тутан кими
тутулан ойунчу эюзлярини йуммалы олур. Йох, яэяр щеч бир ойунчуну тута
билмирся, щямин ойунчу йенидян эюзлярини баьламалы, йуммалы олур.
Эизлянмиш ойунчулар хилас олмаг цчцн ъялд гачыб ялини эюзц баьланмыш
йолдашынын дайандыьы йердяки аьаъа, диряйя, даша, дивара вурмалыдыр. Яэяр
ялини аьаъа вура билмяся онун ойуну дцзэцн сайылмыр.
Ойунда щансы ойунчунун эюзцнц йуммасы мясяляси йа пцшк
атма, йа да санамаларла мцяййянляшдирилир. Разылашдыглары рягям кимин
цстцня дцшцрся о эюзцнц йуммалыдыр.
Сюйляйяни: Зцлфцгарова Зцлейха Ибращим гызы, 72 йашлы,
Дяряляйязин Говушуг кяндиндя доьулуб бойа-баша чатмыш, щал-щазырда
Абшерон районунун Новханы кяндиндя йашайыр. Гялямя алды: Щясян
Мирзяйев.
ЭИЗЛЯНПАЧ
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Яввялъя пцшк атырлар, пцшк кимя дцшся о эюзцнц йумур. Галан
ушаглар эизлянир. Эюзцнц йуман ачмамышдан яввял хябярдарлыг еляйир:
Эизлян пач.
Эизлянмяйян
Йекябаш.
Эюзлярими ачдым гач.
Эизлянянляр дейир:
-Алма десям ачарсан,
Армуд десям, ачмазсан.
Сюйляйяни: Щямзяйева Сабиря Мяммяд гызы, 50 йашлы,
Дяряляйязин Говушуг кянд сакини олуб, али тящсилли мцяллим, щал-щазырда
Абшерон районунун Новханы кяндиндя йашайыр. Гялямя алды: Зцлфцгар
Щади Мяммяд оьлу.
ЕШШЯК БЕЛИ
Ешшяк бели ойунунда 10 няфяря гядяр бязян дя бираз артыг адам
иштирак едир. Ойуна башламаздан яввял пцшк атма васитясиля ахыра галан
адам мцяййян едилир. Ахыра галан адам яллярини дизляриня гойуб белини
яйир о бириляр дя кянардан гача-гача эялиб белиндян тулланыр. Ойун беля
башлайыр:
Ойунчулар 8-10 метр аралы нювбядя дайаныр, ойуну идаря едянин
ишарясини эюзляйирляр. Щаким ишаря верян кими биринъи ойунчу гачараг
яйилмиш ойунчуйа чатыр вя ялляринин икисини дя онун белиня вурараг «Язял
дяймяз» дейиб, айагларыны она тохундурмадан о бири тяряфя атланыр.
Икинъи ойунъу «икинъидя щеч дяймяз»- дейиб биринъинин щярякятини тякрар
едир.
Цчцнъц йумуругларыны «ешшяйин» белиня диряйяряк «цчдя гулунъ
гырарлар»-дейиб атланыр.
Дюрдцнъц : «Дюрддя бир дал вурарлар» -дейиб далы эцн эюрмязи иля
«ешшяй»и вуруб атланыр.
Бешинъи : Вурдум бели гырылды.
Алтынъы: Апардылар щякимя.
Йеддинъи : Щяким деди ким-кимя.
Сяккизинъи: Няйин дядян бюркцня.
Доггузунъу: Бюркцня йох тяркиня.
Сюйляйяни вя гялямя аланы: мцяллиф (Щясян Мирзяйев).
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ЧИЛИНЭ-АЬАЪ
Bu oйунда истянилян гядяр адам иштирак едир vя ушаглар ики йеря
бюлцнцр. яvvяlcя pцшк атылыр, sonra da oйун башлайыр.
Бир метр узунлуьунда щамар аьаъ бир гарыш узунлуьунда да назик
чубуг дцзялдилир. Чубуг чох заман тубульа аьаъындан дцзялдилир ки,
вуранда узаг эетсин. Бир метрлик аьаъ(она «дястя» дейилир) чубуьу (она
ися чялинэ дейилир) вурмаг цчцн щазырланыр.
Дястяляр бир-бириндян аралы дайаныр. Чилинэи буран дястя чилинэи о бири
дястянин башы цстцндян узаьа, йана вурмаьа чалышыр. Дайанан дястя
вурулмуш чилинэи эюйдя вурса, йахуд тутса чилинэ вуран удузмуш щесаб
едилир. Бу вахт дястянин икинъи ойунчусу аьаъ иля чилинэи вурур. Дястя яэяр
чилинэи эюйдя вура бился, чилинэ йеря дцшяндя ону эютцрцб чилинэ дцшдцйц
йердян вурмаг цчцн атыр. Яэяр чилинэля аьаъы вура бился, йеня щямин
адам удузур. Ойуна диэяр йолдаш башлайыр.
Ойуна башлайанын ихтийары вар ки, удузмуш йолдашыны ойуна
гайтарсын. О дейир ки, филан йолдашымы дирилдярям. Бундан сонра яэяр
удузмуш икинъи, цчцнъи йолдаш варса, онлары да «дирилдя» биляр.
Бу гайда иля ойун давам едир. Ойун заманы ким чилинэи узаьа
бура билир, ким мцхтялиф формаларда ойнайа билирся о да ойуну удмуш
щесаб олунур.
Сюйляйяни вя гялямя аланы: мцяллиф – Щясян Мирзяйев.
ЧИЛИНЭ-АЬАЪ
Ушаглар бир узун, бир кичик аьаъ эютцрцрляр. Эюдяк аьаъын ады чилинэ
олур. Сонра ики даиря чякирляр.
Ойунда ики няфяр иштирак едир. Ушаглардан бири даирянин ичиндя дуруб
ялиндяки аьаъла чилинэи вурур. Баъардыгъа узаьа атыр. О бири ушаг йцйцрцб
чилинэи эятирир. Даирянин ичиня атмаьа чалышыр. Чилинэи атан ялиндяки аьаъла
чилинэи эери гайтарыр. Чилинэ атан даирянин ичярисиня дцшярся, ойунчуларын
йери дяйишир.
ЦЗЦК-ЦЗЦК
Бу ойуну Дяряляйяздя гыш айлары ойнайардылар. Ойун тахт, йахуд
кцрсц цстцндя кечирилярди. Яввялляр тяндир цзяриндя гурулмуш айаглы тахта
кцрсц дейярдиляр. Щазырда кцрсц унудулмуш, мяишятдян силиниб эетмишдир.
Ойунда азы 6-7, ян чоху 8 няфяр ушаг иштирак едир.
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Щяр ойунчу цчцн ортайа бир ъораб вя йа дясмал гойулур. Бир няфяр
цзцйц ялинин ичиндя сахлайыб ялини дясмалларын алтына, ъорабларын ичиня
апарыр. Цзцйц йа дясмалын биринин алтына, вя йа ъорабын ичиня гойур.
Ойунчулардан бири цзцйц ахтарыб тапмалыдыр. Цзцк ахтаран ойунчу
истядийи щяр щансы дясмала вя йа ъораба йа «пуч» дейир, йа да бурдадыр
дейир. Яэяр цзцк дедийи дясмалдан вя йа ъорабдан чыхмаса удузмуш
щесаб олунур. Вя йахуд да о дясмала вя ъораблара баха-баха дейир: йа
бындады, йа бында, кечялин гызы кабында. Ялини щямин дясмалын вя йа
ъорабын цстцня гойур. Цзцк «пуч» дедийи йердян чыхса, йеня удузур.
Удузан ойунун шяртляриня эюря «ъязаландырылыр». Йахуд ойун
гонаглыгдан ойнанылыр. Ким даща чох удузса, о мяьлуб щесаб олунур.
Удузан икинъи ойунда цзцйц эизлятмяли олур. Тапылса о, тапылмаса
ися ахтаран удузур. Иштирак едянляр нювбя иля ойуна ъялб олунур.
Сюйляйяни вя гялямя аланы: мцяллиф – Щясян Мирзяйев.
БЕШДАШ
Беш-даш ойунуну Дяряляйяздя чох севирляр. Бу ойун хцсуси
мящарят тяляб едир. Оьланлара нисбятян гызлар бу ойуна даща чох мейл
эюстярирляр. Ойун отураг шякилдя щяйата кечирилир. Йеря палтар салыныр.
Ушаглар палтарын цстцндя даиряви отуруб ойнайырлар. Ойунда беш дяня
хырда йумру даш эютцрцлцр. Яввялъя гярчимяк олур. Дашлары гярчиляйирляр.
Йяни бир дашы атырлар эюйя. О йеря еняня гядяр эяряк йердяки дашларын
щамысыны гармалайыб эютцрясян вя эюйдян эялян дашы да тутасан.
Бундан сонра дяннямя эялир. Дяннямядя дашлары йеря атыб бир-бир
дянляйирляр. Буна дяннямя дейирляр. Дашын дюрдц йердя галыр, бирини эюйя
атырлар. О эюйдян дцшцнъя йердяки дашлары да овуъла эютцрцрляр.
Дяннямядян сонра икилямя эялир. Икилямядя дашы щямин гайдада
эюйя атыб йердякинин икиси иля бирликдя эютцрцрляр. Икилямядян сонра
цчлямя эялир. Цч дашы бир, бир дашы айрыъа эютцрцрляр. Сонра дюрддмя
эялир. Дюрддямя нисбятян чятиндир. Бура чатанда рягиб ойунчу дейир:
- Дюрддя.
- Йердян гапма.
Гапмадан дашын бешини дя овуъун ичиндя тутурлар. Дашын бирини
эюйя атыб, дюрдцнц йеря гойурлар. Сонра щямин дашлары тязядян йердян
эютцрцрляр. Ойунун ахырынъы мярщяляси итялямяди. Итялямядя дашлары
даьыныг атырлар. Бир-бириня битишярся, ойуну давам етдирмяк олмаз.
Бешдашын хцсуси ъяза гайдалары вар: бал чыхартма, гушуну эюстяр,
чимдиклямя, ъырмайлама, йаьлама. Дашларын щамысыны ялин цстцня дцзцр,
атыб тутурлар. Бу иши удузан тяряф иъра едир. Дашлардан щансы йеря
86

дцшцбся, щямин даш рягибин ъязасы олур. Бал чыхартмада дашы
бармагларын арасына гойуб сыхырлар. Бармаг бярк аьрыйыр.
Чимдиклямя белядир: - дашы эюйя атыб тутма мягамында удузанын
ялини чимдикляйирляр. Даш йеря дцшяня гядяр ъяза давам едир.
Йаьламада дашы атыб тутана гядяр рягибин яллярини сыьаллайырлар. Бир
заман бу ойуну тякъя ушаглар йох, бюйцкляр дя ойнамышлар.
Сюйляйяни вя гялямя аланы: мцяллиф – Щясян Мирзяйев.
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БАЙАТЫЛАР
Дярйа мцряккяб олса,
Йаза билмяз вай дярдим.

Язизиням, чямяндя,
Чичяк дярир чямяндя.
Йар биръя бахышыйла,
Мяни салды кямяндя.

Язизиням Гарабаь,
Шяки, Ширван,Гарабаь,
Тцляк тярланын итив,
Айаьында гара баь.

Əzizinəm, oyan gül,
O yan bağça, bu yan gül.
Tez aşdın, tez saraldın,
Məni zülmə qoyan gül.

Язизиням эял бяри,
Узаг дурма, эял бяри.
Кцсмцсян, кюнлцн аллам,
Эендя дурма, эял бяри.

Əzizinəm bu dağa,
Quş qonubdu bu dağa.
Oğullar qurban getdi,
Dözəmmərəm bu dağa.

Язизиням эцл баьа,
Бцлбцл баьа, эцл баьа,
Мян кцсмцшям, эялмирям,
Бары юзцн эял баьа.

Əzizinəm, dur burdan,
İnci burdan, dürr burdan.
Məclisdə yerin tanı,
Deməsinnər dur burdan.

Язизиням сяня даьлар,
Йол эедяр сяня, даьлар,
Тутайдым йар ялиннян,
Чыхайдым сяня, даьлар.

Əzizinəm gözədə,
Kəklik otda gözədə
Sənə də qurban olum,
Sənə baxan gözə də.

Язизиням буда мяни,
Хянжяр ал, буда мяни.
Эюр няэцня галмышам,
Бяйянмир бу да мяни.

Əzizinəm qırov düşdü,
Qar ələndi, qırov düşdü.
Altı körpəm itkin getdi,
Ya düşmənə girov düşdü?!

Язизиням даь-даь олду,
Йаь йанды, даь-даь олду,
Сян йадыма дцшяндя,
Цряйим даь-даь олду.

Əzizinəm dağ eylədi,
Yağı gəldi, dağ eylədi.
Dərələyəzin dərdləri,
Qəlbimi dağ-dağ eylədi.

Язизиням сяня даьлар,
Эюй эеймиш сяня даьлар,
Тутайдым йар дястиндян,
Чыхайдым сяня, даьлар!

Язизиням вай дярдим,
Вай дярманым, вай
дярдим,

Яззиням юрян даьлар,
Эцлц йох, дярям даьлар.
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Эцнцн беля кечярся,
Цряйим вярям баьлар.

Payız gəlsin, yaz gəlsin,
Əgər dəftərin yoxsa,
Bir yarpağa yaz gəlsin.

Язизиням эюзя дя,
Кяклик отдар эюзя дя,
Йарыма гурбан олум,
Ону эюрян эюзя дя.

Язизийям, ойан эцл,
Ойан бцлбцл, ойан эцл
Бу йан зцлмятханады,
Бяс неъяди о йан, эцл?

Язизийям, бу даьа,
Елляр кючцф бу даьа.
Еля ки, мян дюзцрям,
Кимся дюзмяз бу даьа!

Язизийям Сары йар,
Сары кюйняк, сары йар,
Ач белиндян гуршаьын,
Ъяназями сары, йар.

Язизийям, эцля сян,
Аьлайасан, эцлясян.
Баьбан эетди, баь солду,
Щясрят галдын эцля сян.

Əziziyəm ay ağa,
Salma məni ayağa.
Dost baxsa, başa baxar,
Düşmən baxar ayağa.

Əziziyəm bu da məni,
Döy məni, buda məni,
Gör nə günə qalmışam,
Bəyənmir bu da məni.

Əziziyəm qalasız,
Qumunan qayırdılar.
Mən sənnən ayrılmazdım,
Zülümnən ayırdılar.

Əziziyəm bu dağda,
Maral gəzər bu dağda,
Yarımı itirmişəm,
Axtarıram bu dağda.

Əziziyəm, Qannı göl,
Qannı dərə, Qannı göl.
Namərd elə etdi ki,
Qan ağladı Qannı göl.

Əziziyəm gül açar,
Çiçək açar, gül açar,
Yarım qayıdıb gəlsə,
Arzularım gül açar.

Əziziyəm, üzərsən,
Gülü düzdən üzərsən.
Həsrətini çox çəkdim,
Nolar, gəlsən bizə sən.

Əziziyəm saraldı,
Heyva bağda saraldı,
Yolunu gözləməkdən,
Gözümün kökü saraldı.

Əziziyəm mərdana,
Sözü danış mərdana.
Qorxaxdan igit olmaz
İgit gərək mərdana.

Əziziyəm yaz gəlsin,

Язизийям беля йаз,
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Гялям эютц беля йаз,
Накам кюнцл шад олмаз,
Йцз ил эялся беля йаз.

Qəmgin olma ey könül
Leylisiz dağda nə var?
Əzizim keçdi məndən,
Ox dəydi keçdi məndən,
Mərdlərə körpü oldum,
Namərdlər keçdi məndən.

Язизим, Вятян аьлар,
Щалыма билян аьлар.
Йад елиндя юлянин,
Щалына кяфян аьлар.
Язизим, чапар мяни,
Дярд талар, чапар мяни.
Йадыма вятян дцшцф,
Вятяня апар мяни.

Əzizim üzüm qaldı,
Üzümlər düzüm qaldı,
Sevgilimə deməmiş,
Gör neçə sözüm qaldı.

Əzizim qoşa dağlar,
Verib baş-başa dağlar,
Sevdiyim səndə gəzib,
Səni yüz yaşa dağlar.

Əzizim arxa haray,
Su gəlib arxa, haray,
Dəhnəmiz çürük çıxıb,
El, qohum, arxa, haray.

Əzizim buda məni,
Xəncər ol buda məni.
Fələk bir iş işlədi
Sevmədi bu da məni.

Əzizim aydın olsun,
Ay doğsun, aydın olsun,
Eşitdim yarın gəlir,
Gözlərin aydın olsun.

Əzizim ağlayandı,
Gözlərin ağlayandı,
Gedək təbib yanına,
Görək kim ağlayandı.

Əzizim ala gözlər,
Süzülər qara gözlər,
Baxdıqca xumarlanıb,
Könlümü alan gözlər.

Əzizim daşdı dağlar,
Cınqıllı, daşdı dağlar.
Bəyin qızı çobana
Qoşuldu qaşdı dağlar.

Əzizim qıyma mənə,
Yaram var qıyma mənə,
Məni bir namərd vurub,
Sən mərdsən qıyma mənə.

Əzizim qoşa dağlar,
Yaram var qıyma mənə.
Məni bir namərd vurub,
Sən mərdsən qıyma mənə.

Əzizim sərin eylər,
Şeh düşər sərin eylər,
İki dost arasını,
Bir namərd sərin eylər.

Əzizim dağda nə var,
El köçmüş dağda nə var.

Əzizim dağda lala,
Oxşar gül üzdə xala,
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Dərdi, qəmi azalar
Kim yetişsə vüsala.

Имана, диня эяллям.
Язизим далда эязяр,
Эцн эедяр, далда эязяр.
Мярдляр габаьы эюзляр,
Намярдляр далда эязяр.

Əzizim ağ da yandı,
Şamama bağda yandı,
Dalım dağa söykədim,
Alışdı dağ da yandı.

Язизим юзцм сяня,
Дцшцбдц эюзцм сяня,
Сяня гурбан демярям,
Гурбанам юзцм сяня.

Язизим йана даьлар,
Од тутуб йана даьлар,
О эюзяля дейин ки,
Бахсын бу йана даьлар.
Язизим эюздя гара,
Гаш гара, эюздя гара.
Йолларына бахмагдан
Галмады эюздя гара.

Язизим нейним сяня,
Дцшцбдц мейлим сяня,
Мян сяндян айрылмарам,
Айрылсам нейлим сяня.
Язизим оду кечди,
Гялйанын оду кечди,
Йатмысан ойан овчу,
Ъейранын оду кечди.

Язизим йаралыйам,
Ял вурма йаралыйам,
Йар дярди хястя салды,
Вятяндян аралыйам.

Язизим цзя дцшдц,
Гара тел цзя дцшдц,
Алямя пцшк атдылар,
Айрылыг бизя дцшдц.

Язизим аьламаздым,
Эцлярдим, аьламаздым,
Каш биляйдим дярдини,
Сяня бел баьламаздым.

Əzizim simi gözdər,
Tar çalan simi gözdər.
Qaşın kimi göz olmaz,
Gözdərin kimi gözdər?

Язизим бу даьнан,
Ел эетмяз бу даьнан,
Сяня йахшы демязляр,
Мян юлсям бу даьнан.

Əzizim nərdivana,
Ayax qoy nərdivana.
Zər qədrin zərgər bilər,
Nə bilər hər divana?

Язизим, халха ня вар,
Хал дцшмцш, халха ня вар,
Сян мянимсян, мян
сянин,
Билмирям халха ня вар.

Əzizim oda gəldi,
Pərvanə oda gəldi.
Qorxurdum bircə dərddən,
Başıma o da gəldi.

Язизим эцня эяллям,
Кюлэядян эцня эяллям.
Зярряъя цзцн эюрсям,

Əzizim yana canım,
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Od tuta, yana canım.
Özüm nə gündəyəm ki,
Sənə də yana canım.

Gəzməyə qərib ölkə,
Ölməyə vətən yaxşı.
Əzizim, qazan ağlar,
Od yanar, qazan ağlar.
Qəriblihdə ölənin,
Qəbrini qazan ağlar.

Əzizim, oyan, dağlar,
Al-qana boyan dağlar.
Bu yan zülmətxanadı,
Necədi o yan, dağlar?

Əzizim dağda nə var?
El köşdü dağda nə var?!
Leylisiz Məcnun köylüm,
Məcnunsuz dağda nə var?!

Əzizim gedər qalmaz,
Axar su gedər qalmaz.
Vəfalı əlin üzməz,
Vəfasız gedər qalmaz.

Язизим Архашана,
Йол эедир Архашана.
Гочаг еля тулланды,
Ящсян архы ашана.

Əzizim, aylar məni,
Həftələr, aylar məni.
Yüküm qurğuşun yükü,
Yordu bu taylar məni.
Əzizim dalan dağlar,
Gülləri solan dağlar.
Səndə cavan itirdim,
Olasan viran, dağlar.

Əzizim Qısır dağı,
Qız, məmən qısır dağı.
Hərcayı gəzmə, maral,
Ovçular pusar dağı.

Əzizim, dolu gözdər,
Yağışı dolu gözdər.
Mənə deyir ağlama,
Durarmı dolu gözdər?!

Əzizim üzüm qaldı,
Dərmədim, gözüm qaldı.
Sən mənimsən, mən sənin
Ürəkdə sözüm qaldı.

Əzizim, hey ağlaram,
Dərdimə dərd bağlaram.
Qürbət cənnət olsa da,
Vətən deyib ağlaram.

Əzizim ağlar, gəzər,
Dərələr, dağlar gəzər.
Yar yardan ayrı düşsə
Qəlbini dağlar gəzər.

Əzizim dağda nə var,
El köçdü, dağda nə var,
Məcnun xəyallı könlüm,
Leylisiz dağda nə var.

Əzizim arğaçına,
İlməsi nə, arğaçı nə?
Mələr quzum bir də
gəlməz,
Ağılına, arxaçına.

Əzizim vətən yaxşı,
Köynəyi kətan yaxşı

Əzizim dağı getməz,
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Вяфасызлар дцнйада,
Язялдян олмайайды.

Əlimin dağı getməz,
Düşmən getdiyi zülmün
Sinəmdən dağı getməz.

Язизим буда мяни,
Йахма эял ода мяни,
Билмирям ня етмишям,
Салмысан ода мяни.

Əzizim yurddan qallam,
Ölərəm yurddan qallam.
Qürbətdə əlim catmaz,
Xiffətdə, dərddə qallam.

Язизим аьламагдан,
Баьа су баьламагдан.
Баьда хязял галмады,
Йарама баьламагдан.

Əzizim dağı neynim,
Bağçanı, bağı neynim.
Vətənə gedən yolu,
Keçibdi yağı neynim.

Язизим йаза галды,
Даьлар цз-цзя галды.
Севэилим йеня кцсдц,
Дярдимиз тязя галды.

Əzizim ipək yolu,
Çin yolu, ipək yolu.
Bu yol Vətənə gedir,
Döşənib ipək yolu.

Язизим, гараны йаз,
Аь цстян гараны йаз,
Щяр дяфтярин башына,
Мян бахты гараны йаз.

Əzizim Vətən sarı,
Geyinib kətan sarı.
Bir köçəri quşa dönüb,
Uçaydım Vətənə sarı.
Əzizim yaşa baxmaz,
Əyinə, başa baxmaz.
Düşmən yaman zalımdı,
Gözümdə yaşa baxmaz.

Язизим биня галды,
Ел кючдц, биня галды,
Бир дя эюрцшмяйимиз,
Гийамят эцня галды.
Язизим газан аьлар,
Од вурар, газан аьлар,
Бел батмаз, кцлцнэ
кясмяз,
Гябрини газан аьлар.

Əzizim Vətən daşı,
Səngər olar Vətən daşı.
Bu qisası almalıdır,
Vətənin hər vətəndaşı.

Язизим синя-синя,
Эир баьа синя-синя,
Мян щясрятдян юлярям,
Сян бахсан юзэясиня.

Язизим буда мяни,
Йахын эял буда мяни,
Аманды, бу ня ишди,
Саймайыр бу да мяни.

Язизим дястя-дястя,
Гызыл эцл дястя-дястя.
Эцл истядим, вермядин,
Эятир гой синям цстя.

Язизим олмайайды,
Эцн батыб солмайайды.
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Юлсям дя гой мян юлцм,
Сян юлмя, бир дянясян.

Язизим эцллц баьлар,
Мейвяли, эцллц баьлар,
Эцл бцлбцлцн итириб,
Аьлайыр эцллц баьлар.

Язизим сары галды,
Эцн эетди, сары галды,
Гардаш, йол эюзлямякдян,
Эюзцмдя сары галды.

Язизим, йанар ода,
Пярваня йанар ода.
Дярдими даьа десям,
Од тутуф йанар о да.

Елями, йеня эяллям,
Эедярям, йеня эяллям.
Вятяня йолум дцшся,
Имана, диня эяллям.

Язизим йар ичярдян,
Кяс баьрым, йар ичярдян.
Эюзцм йолларда галды,
Эирмяди йар ичярдян.

Елями, кечян аьлар,
Бу йолдан кечян аьлар,
Вятяндян айры дцшян,
Елиня кючян аьлар.

Язизим о эцнейляр,
О гузей, о эцнейляр.
Йар йарыны эюряндя,
Байрамы о эцн ейляр.

Елями, инъи мяннян,
Дцрр мяннян, инъи мяннян.
Сян дейяни демясям
Сонра эял инъи мяннян.

Язизим гара эялсин,
Зцлфцлярин дара эялсин,
Мяни йардан едянин,
Байрамы гара эялсин.

Eləmi keçdi məndən,
Ox dəydi keçdi məndən,
Mərdlərə körpü oldum,
Namərdlər keçdi məndən.

Язизим бу даьынан,
Йол эедяр бу даьынан,
Сяня йахшы демязляр,
Мян юлсям бу даьынан.
Язизим кимя эедим?
Кимим вар, кимя эедим?
Ъаным бир дярдя дцшцб,
Дярмана кимя эедим?

Eləmi gedər qalmaz,
Axar ey gedər, qalmaz.
Vəfalıya can qurban,
Bivəfa gedər qalmaz.
Eləmi qəlbi yerdə,
Su durmaz qəlbi yerdə,
Gedirsən gəl bir gedək,
Getmirsən qal bu yerdə.

Язизим даьда ня вар?
Ел кючцб, даьда ня вар?
Дярирсян дяр шамама,
Гурумуш таьда ня вар?

Eləmi düşmən yeri,
Atlanıb düşmən yeri.
Göz yaşım oda dönüb,
Yandırır düşmən yeri.

Язизим бирдянясян,
Тякъясян, бир дянясян.
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Сяннян кечян эцнлярим,
Йадыма бир-бир дцшяр.

Eləmi, baxdı keşdi,
Su gəlib axdı keşdi.
Gizdincə yarı gördüm,
Yandırıb yaxdı keşdi.

Елями гоша даьлар,
Дуруб баш-баша даьлар.
Эялдик хястя эюрмяйя,
Хястя кючцб, йурд аьлар.

Eləmi, bu dağınan,
El gedər bu dağınan.
Kim sana yaxşı deyər?
Mən ölsəm bu dağınan.

Елями вар эцл баьда,
Эцл баьда, бцлбцл баьда,
Сянсиз дюзя билмирям,
Хязан олса эцл баьда.

Eləmi, lalam qaldı,
Dərmədim, lalam qaldı.
Veran qalmış yurdumda,
Bircə cüt balam qaldı.

Елями, эюзцм аьлар,
Оъаьым, эюзцм аьлар.
Щяр даьлара баханда,
Чякилмир эюзцм аьлар.

Eləmi düşən yeri,
Atdanıb düşən yeri.
Göz yaşım oda dönüb,
Yandırır düşən yeri.

Елями дцшян йери,
Атданыб дцшян йери.
Эюз йашым аташ олду,
Йандырды дцшян йери.

Eləmi, tağ da yandı,
Şamamam tağda yandı.
Dalımı dağa verdim,
Od tutdu dağ da yandı.

Елями, лала йалгыз,
Эцл гоша, лала йалгыз.
Гцрвятдя ъан вермярям,
Ъиназым галар йалгыз.

Eləmi, daşdı dağlar,
Qayalı, daşdı dağlar.
Ayrılığa dözürsən?
Ürəyin daşdı, dağlar.

Елями, эцлц йансын,
Кюйняйин эцлц йансын.
Сяни мяннян едянин,
Аьзында дили йансын.

Eləmi, kimə gedim?
Kimim var, kimə gedim?
Dərddərim həddən aşıf,
Dərmana kimə gedim?!
Eləmi, qara bağlar,
Dərdlilər qara bağlar.
Eldən ayrı düşəni,
Ürəyim yara bağlar.

Елями цзцм йанды,
Тянякдя цзцм йанды.
Сярт бахыша туш олдум,
Алышды цзцм йанды.
Елями о эцн ейляр,
Гар йаьар, о эцн ейляр.
Ана баласын эюрся,
Байрамын о эцн ейляр.

Елями бцлбцл дцшяр,
Атданар, бцлбцл дцшяр.
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Елями, илин йансын,
Саралсын, эцлцн йансын.
Йара йаман гандыран,
Аьзындан дилин йансын.

Бянд олдум ширин диля.
Мян ашигям, йаз ейляр,
Пайыз ейляр, йаз ейляр,
Эюзялин гайдасыды,
Севдийиня наз ейляр.

Мян ашигям, дал дала,
Сирин йаддан дал дала.
Дцшмян йаныф йахылар,
Гардаш верся дал дала.

Мян ашыг Ордубада,
Йол эедир Ордубада.
Сяркярдя гочаг олса,
Щеч вермяз орду бада.

Мян ашыг сана даьлар,
Гар йаьар сана даьлар.
Тутайдым йар ялиннян,
Чыхардым сана даьлар.

Мян ашыг юзэясиня,
Эюзцм йох юзэясиндя.
Йарым аьаъа дюня,
Узанам кюлэясиня.

Мян ашиг, цзянэини,
Итирмя цзянэини.
Танры ъаным алайды,
Сяндян ял цзян эцнц.

Мян ашыг нярдивана,
Айаг гой нярдивана.
Йар гядрини йар биляр,
Ня биляр щяр дивана?

Мян ашиг дярди мяндя,
Дярманын дярди мяндя
Мян дярд ящли дейилдим
Сян гойдун дярди мяндя.

Mən aşıq, aşdı dağlar,
Çınqıllı, daşdı dağlar.
Düşməni niyə qoydun
Sərhədi aşdı, dağlar?

Мян ашиг ган а даьлар,
Бойанды гана даьлар.
Кяклик гонмур гайайа
Гуш учмаз, ганад аьлар.

Mən aşıx belə bağlar,
Həsrəti gülə bağlar.
Yağış yağmaz, su düşməz,
Neynəsin belə bağlar.

Mən aşıq dərdi məndə,
Dərmanın dərdi məndə
Mən dərd əhli deyildim
Sən qoydun dərdi məndə.

Mən aşıx daşa dağlar,
Durub baş-başa dağlar.
Tərlan könlüm qonubdu,
Bir yaşılbaşa, dağlar.

Мян ашигям беля йаз,
Беля бащар, беля йаз,
Ал ялиня гялями,
Эюзяли-эюзяля йаз.
Мян ашыг ширин диля,
Ширин йар, ширин диля,
Билмирям неъя олду,

Mən aşıx, keşdi mənnən,
Ox dəydi, keşdi mənnən.
Yaxcıya körpü oldum,
Yamannar keşdi mənnən.
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Mən aşığam hər aylar,
Hər ulduzdar, hər aylar.
Özümüz qürbətdəyik,
Dilimiz yurd haraylar.

Gəzməyə qürbət ölkə,
Ölməyə vətən sarı.
Mən aşıx, günü günə,
Gün verməz günü günə.
Keçən günə gün çatmaz,
Bağlasan günü günə.

Mən aşıx gül üsdünə,
Şeh düşüb gül üsdünə.
Qızdarda insaf hanı?
Dərd qoyur dərd üstünə.

Mən aşıqəm, vay dərdim,
Vay dərmanım, vay
dərdim.
Xalx gül əhdi, gül bişdi,
Mən gül əhdim, vay
dərdim.

Mən aşıx, bir ay var,
Bir ulduz var, bir ay var.
Gündə gördüyüm yarı,
Görmədiyim bir ay var.
Mən aşıqəm buz bağlar,
Buz bağçalar, buz bağlar,
Qızmar günəş altında,
O nədir ki, buz bağlar?

Mən aşıx, oyan gül,
Dərdə, qəmə boyan, gül.
Tez açıldın, tez soldun,
Məni yalqız qoyan gül.

Mən aşıx, dalda sına,
Qonşunu dalda sına.
Müxənnətə güvənif,
Sığınma daldasına.

Mən aşığam o xannan,
O sultannan, o xannan.
Bir dəstə gül oleydım,
Asıleydim yaxannan.

Mən aşıx suda yanar,
Sel axar, su dayanar.
Dərdimdən halı olsa,
Alışar su sa yanar.

Mən aşıx meylim sənə,
Düşübdü meylim sənə.
Mən dönsəm, üzüm
dönsün,
Sən dönsən, neynim
sənə?

Mən aşığam dal-dala,
Qaç özünü daldala.
Cüt igid ordu basar,
Əyər dursa dal-dala.

Mən aşığam, yaz bağda,
Bülbül bağda, yaz bağda.
Yara mehman oleydim,
Qış otaxda, yaz bağda.

Mən aşıx, ulu dağlar,
Bulaxlı, sulu dağlar.
Eli köçmüş divinnən,
Başında bulud ağlar.

Mən aşıx dərdə Kərəm,
Düşübdü dərdə Kərəm.
Qoşaram qəm cütünü,
Özümçün dərd əkərəm.

Mən aşıx, vətən sarı,
Köynəyi kətan sarı.
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Mən aşığam gülən az,
Bülbül eylər gülə naz.
Fələh bir iş işdətdi,
Ağlayan çox, gülən az.

Mən aşiq, Arxaşana,
Yol gedir Arxaşana.
Yüküm yolda töküldü,
Çatmadım arx aşana.

Mən aşıx qoşa dağlar,
Verib baş-başa dağlar.
Səni də mənim kimi,
Dönəsən daşa, dağlar.

Mən aşiqəm sarısın,
Yar yaramı sarısın.
Yaddar yara sarımaz,
Anama di, sarısın.
Мян ашыг гоша даьлар,
Йахын, баш-баша даьлар,
Сизлярдя йар итирдим,
Дюнясиз даша, даьлар.

Mən aşıx qarğamışa,
Qar yağıb qarğamışa.
Yüz min duaçı neynəsin?
Bir fələh qarğamışa.

Мян ашигям галасыз,
Шящяр олмаз галасыз.
Мянки эедярэи олдум,
Саьлыг иля галасыз.

Мян ашиг эюй дящаны,
Гарахач, Эюйдаь щаны?
Ляля бир бостан якиб,
Ичиндя эюй таь щаны?

Мян ашиг йана ъаным,
Од тутуб йана ъаным,
Юзцмя ня идим ки,
Сяня дя йана ъаным.

Мян ашыг аьа достум,
Саллан эял баьа, достум.
Эюйдя булуд ойанды,
Горхурам йаьа, достум.

Мян ашиг йердя мяни,
Салмайын дярдя мяни,
Намярдя гул олмарам,
Гурбан кяс, мярдя мяни.

Мян ашигям Саллыйа,
Йарым зцлфцн саллыйы.
Анама гурбан олум,
Нишан тахды Баллыйа.

Мян ашигям щяр айлар,
Кечди илляр, щяр айлар,
Намярддя аман олмаз,
Дилим мярди щарайлар.

Mən aşiqəm daş-daşı,
Çaxçax döyər ha daşı.
Namərdlə plov yemə,
Get mərdlə daş daşı.

Мян ашиг йасды даьлар
Чян эялди басды даьлар,
Доггуз ай кеф-дамахды,
Цч айы йасды даьлар.

Mən aşıq ağam, gəl,
Ölməmişəm, sağam gəl.
Qolumda qəm zəncirim,
Yolunda dustağam, gəl.

Мян ашиг баьда дара,
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Ач зцлфцн баьда дара,
Ай инсафсыз, цстцндя,
Чякиллям, баьда дара.

Мян ашиг нярдивана,
Айаг гой нярдивана.
Гядрими щардан биляр?
Щяр надан, щяр дивана.

Мян ашиг эцля-эцля,
Эцл якдим эцля-эцля,
Намярдя бел баьладым,
Аьлатды эцля-эцля.

Mən aşıq yay işin gör,
Qış gəldi, yay işin gör,
Özü kamil ustanın,
Ya özün, ya işin gör.

Мян ашигям щарайлар,
Вар чешмяляр, сарайлар,
Башым ъяллад ялиндя,
Дилим сяни щарайлар.
Мян ашиг галам галды,
Бичмядим, талам галды,
Сиздя мяним, а даьлар,
Алаэюз балам галды.

Mən aşıq oda yandı,
Yar yarsız oda yandı,
Ayrıldı qəm dalınca
Mən getdim, o oyandı.
Mən aşıq tikan gülə,
Sarmaşıb tikan gülə,
Gör neçə göz dikilib,
Mən gözüm dikən gülə.

Мян ашиг йасямяни,
Ачыфдыр йа сямяни.
Фяляйя нейлямишдим,
Батырды йаса мяни.

Mən aşıq dolu gözlər,
Yaxdıqca dolu gözlər,
Yıxıb dədəm evini,
Səndəki dolu gözlər.

Мян ашиг, гям чилянди,
Сямяндим гямчилянди.
Мяним виран кюнлцмя,
Дярд йаьды, гям чилянди.

Мян ашиг далда йери,
Йер тутмаз далда йери.
Ики кюнцл бир олса
Тез тапар далда йери.

Мян ашыг далда йери,
Далда дур, далда йери.
Ики кюнцл бир олса,
Тез тапар далда йери.

Бу даьлара йол эедяр,
Йаьыш йаьар, сел эедяр.
Ел-еля сюйкянмяся,
Йурд даьылар, ел эедяр.

Мян ашиг эцля-эцля,
Эцл якдим эцля-эцля.
Ъанымы еля ал ки,
Цзцмя эцля-эцля.

Bu yol karvansız olmaz,
Dəvə sarvansız olmaz.
Gedək həkim yanına
Həkim dərmansız olmaz.

Мян ашигям галасыз,
Шящяр олмаз галасыз.
Гцрбятя тейлянирям.
Сиз саламат галасыз.
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Бу йеррярин цзцмц,
Йолда гойдун эюзцмц.
Йа рябб, мана Аман вер,
Йара дейим сюзцмц.

Бу даьлар, Кярям даьлар,
Эцлцн йох дярям, даьлар.
Эюзлярям, сян эялмясян,
Цряйим верям баьлар.

Бу эялин сашды эялин,
Дивардан ашды эялин.
Бу эялиня ня эялди,
Евиндян гашды эялин?

Арпачайы ахыр щей,
Эюйдя шимшяк ъахыр щей.
Эюздядим йар эялмяди,
Эюзцм йола бахыр щей.

Bu dağlar ulu dağlar,
Çeşməsi sulu dağlar,
Burda bir qərib ölüb,
Göy kişnər bulud ağlar.

Даь башында гар идим,
Иэид идим, яр идим.
Сяня раст эялян эцннян
Параландым, яридим.

Bu dağlar, yasdı dağlar,
El gəldi basdı dağlar.
Üç ay toylu-bayramlı,
Doqquz ay yasdı dağlar.

Даьдан эялян судуму?
Даш-торпаьы йудуму?
Вядя вердим эялмядин,
Етибарын будурму?
Ай гыз, сяня вурулдум,
Сулар кими дурулдум.
Йоллар цстя дурмахдан,
Йорьун дцшцб йорулдум.

Bu qaya qəlbi qaya,
Kölgəsi düşər çaya.
Özünü yetir, a qardaş,
Adda çayı bu taya.

Сачын уъун щюрмяздяр,
Сяни мяня вермяздяр.
Гой юпцм аь цзцннян,
Гаранныхды эюрмязляр.

Bu yol gedir Çalxana,
Çalxan yolu qəmxana.
Erməni hücüm etdi,
Dağıldı Gümüşxana.

Гызылэцлцн гохусу,
Гой тиканын горхусу.
Йарым йаман бярк йатыф,
Ширин олсун йухусу.

Бу даьдан асмаг олмаз,
Гызылдан башмаг олмаз.
Фяляк еля фялякди
Ялиндян гачмаг олмаз.

Эюйдя улдуз яллиди,
Яллиси дя бяллиди.
Бизим елин гыздары,
Исмятиннян бяллиди.

Бу даьларын башы гар,
Торпаьы гар, дашы гар.
Бу одланан кюнлцмц,
Сюндцрмяйя дашы гар.

Даьа эялян сцрцдц,
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Даьы думан бцрцдц.
Сяннян мана йар олмаз,
Ъаван ъаным чцрцдц

Мцрвят йазана галды.
Гызыл эцлсян, тязясян,
Ячяф, ширин мязясян.
О эцня гурбан олум,
Бизим евя эялясян.

Кямяр беля йахшыды,
Дарах теля йахшыды.
Чох йалвардым фяляйя,
Деди, беля йахшыды.

Ай доьду, цзя дцшдц,
Гара зцлф цзя дцшдц.
Фяляйин ъархы дюндц,
Айрылых бизя дцшдц.

Эюйдя булуд ойнады,
Эюз дцнйадан доймады,
Чох муразын варыйды,
Ганны фяляк гоймады.

Ашых эялир сазы вар,
Гямзяси вар, назы вар.
Щяр пайызын бир гышы,
Щяр гышын бир йазы вар.

Араза эями эялди,
Эямийнян шамы эялди.
Аьла, эюздярим, аьла,
Айрылыг дями эялди.

Сян мяни аьлар гойдун,
Йохду ялаъы, дярди.
Эетди ширин сющбяти,
Галды бир ажы дярди.

Архалыьын шалды, йар,
Дярдин мяни алды йар.
Икимизин эюрцшц,
Гийамата галды, йар.
Кяклик эюрдцм гайада,
Йумуртасы тайада.
Иэид она демишям,
Юпя, йарын ойада.

Ох айры, каман айры,
Даь айры, думан айры.
Дцшцф гцрвят елляря,
Галмышам йаман айры.
Гызылэцл щешям олду,
Дярмядим, щешан олду.
Мян аьламаг билмяздим,
Аьламах пешям олду.

Эедирсян, йолун олум,
Йолда гурбанын олум.
Алтдан зярри кюйняйин,
Цстцннян донун олум.

Булахбашы буз баьлар,
Дюрд йаны йарпыз баьлар.
Кющня йарам гювр еляр,
Тязя йарам эюз баьлар.

Даь башыны гар алды,
Эцлляр солду, саралды.
Кюъ етди ел карваны,
Вятян гцрбятдя галды.

Гыш эялся эцн олармы,
Гышда чискин олармы,
Аьла эюзлярим, аьла,
Бундан пис эцн олармы.

Ашых, йаза ня галды?
Сющбят-сюзя ня галды?
Тахсыр гялямдя дейил,
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Gedirəm ölkə sənnən
Qorxuram yol kəsənnən.
Nə gördüm, nə götürdüm,
Viranə ölkə sənnən.

Qaşının qarasına,
Xal düşüb arasına,
Məni dəstə gül eylə,
Qoy sinən arasına.

Arazı keçəndə var,
Suyundan içəndə var.
O qədər qardaş deyib
Ürəyi keçən də var.

Dağlarda qar olaydı,
Don vurub xar olaydı,
Dil bilən söz anlayan,
Bir nazlı yar olaydı.

Bülbül ucar bağ üstə,
Şamamalar tağ üstə.
Nə qaydadı fələkdə?
Dağı cəkər dağ üstə.

Qoy məni el ağlasın,
El yusun, el ağlasın,
Qəbrimi qardaş qazsın
Çiynində bel ağlasın.

Aşıq yaza nə qaldı,
Sındı saza nə qaldı,
Ülkər yana sallanıb,
Çıx gör yaza nə qaldı.

Aman fələk, dad fələk,
Olma səni şad fələk,
Verdiyin o şərbətdən,
Özün də bir dad fələk.

Xırmanda sarı taya,
Kölgəsi keçdi çaya,
Cəfa cəkdim can üzdüm,
Əməyim getdi zaya,

Analar yanar ağlar,
Günləri sanar ağlar,
Dönər göy göyərçinə,
Yollara qonar ağlar.

Dağ başında ala qar,
Ala çiçək, ala qar.
Hər yana qar yağmışdı,
Yağmamışdı belə qar.

Könlüm ana istəyir,
Yana-yana istəyir,
Ürəyim boşaltmağa
Xəlvət xana istəyir.
Bağça məndə, bar məndə,
Heyva məndə, nar məndə,
Sinəm əttar dükanı,
Hər nə desən, var məndə.

Cənnətin küçələri,
Bannaşır beçələri.
Mən necə yalqız yatım
Bu uzun gecələri.

Araza gəmi gəldi,
Gün aşdı, gəmi gəldi,
Kor olsun qoy gözlərim,
Ayrılıq dəmi gəldi.

Qayanın qaşı mənəm,
Cınqılı, daşı mənəm.
Qəriblikdə qalanın,
Gözünün yaşı mənəm.

İki quyu yan-yana,
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Əlimə yaxdım həna,
Sənə süd verən ana,
Mənə olsun qaynana.

Qaşın bənzər qələmə,
Mən səni gizli sevdim,
Neyçin dedin aləmə.

Qəribəm yoxdu arxam,
Qanadım yoxdu qalxam,
Çıxam qəlbi dağlara,
Vətənə doğru baxam.

Qızıl gülü dərərlər,
Pünhan yerə sərərlər,
Xeyri olsun o qızın,
Sevdiyinə verərlər.

Xırmanda qurdum taya,
Kölgəsi düşdü çaya,
Cəfa cəkdim, can üzdüm,
Əməyim getdi zaya.

Gülüm, gülə neyləyim,
Gül xidmət eylərəm,
Öz gülümü versələr,
Özgə gülü neylərəm.

Məktubun gəl apar,
İtirmə düşmən tapar,
Məndən yaxşısını tapsan,
Məni ona qul apar.

Belə ağlamaq olmaz,
Sinə dağlamaq olmaz,
Əhdə vəfasız yara
Ürək bağlamaq olmaz.

Qərənfil qutudadı,
Xumar göz yuxudadı,
Qəm yemə dəli könlüm,
Mətləb verən xudadı.

Araz axar lilinən,
Dörd bir yanır gülünən,
Qismət ola danışam,
Uzaq düşən elinən.

Su axar lilləndirər,
Baxçanı gülləndirər,
Dərdliyə söz deməyin,
Dərd özü dilləndirər.

Ay qız məni bəndə vur,
Zülfündə kəməndə vur,
Yaxşı olsam qul eylə,
Yaman olsam bəndə vur.

Yetiməm atam yoxdu,
Qəribəm butam yoxdu,
Düşdüm qəm dəryasına,
Qolumdan tutan yoxdu.

Улдуз эялин ай эялин,
Олмаз сяня тай эялин,
Гардашымын тойуду,
Назик йуха йай, эялин.
Эеъя узун ай батмаз,
Дярдлиляр эеъя йатмаз,
Сянин кими эюзяли,
Худам бир дя йаратмаз.

Qızıl gül dən-dən oldu,
Dərmədim dən-dən oldu,
Mən səndən ayrılmazdım,
Ayrılıq səndən oldu.

Бянювшяйям тутарам,
Кол дибиндя битярям,

Teşt altında dələmə,
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Эюзляйярям эялмязсян,
Бойну яйри битярям.

Башы бялалы ъаным,
Эюлц гаралы ъаным,
Бостаным долу дюймцш,
Таьы йаралы ъаным.

Даьлар даьлады мяни,
Зцлфцн баьлады мяни,
Мярд йолунда ъан гойдум,
Елляр аьлады мяни.

Истяканын йарысы,
Ичдим галды йарысы,
Ай гыз инсафдан чыхма,
Инсаф динин йарысы.

Баьа эирдим баьбансыз,
Дявя эюрдцм сярвансыз,
Алямя дярман олдум,
Мян юлцрям дярмансыз.

Даьларын дюшцня бах,
Гар йаьды башына бах,
Севдим юзэя апарды,
Фяляйин ишиня бах.

Ъейран чюля бир дя эял,
Юрдяк эюля бир дя эял,
Анд верирям аллаща,
Гайыд еля бир дя эял.

Сюзц сюздян алан вар,
Зцлфцн цзя салан вар,
Эедян оьлан тез гайыт,
Эюзц йолда галан вар.

Бу йолдан ашмаг олмаз,
Гызылдан башмаг олмаз,
Кцсдцрмцсян кцсмцшям,
Даща барышмаг олмаз.

Даьларын гары мяням,
Эцн дцшся яримярям,
Гябрим гузейдя олса,
Ъаванам чцрцмярям.

Даьларын башы сянсян,
Дибинин дашы сянсян,
Дцнйа ъяннятя дюнся,
Щамынын башы сянсян.

Дцнйада ширин ня вар,
Йемяйя ширин ня вар.
Эяздим дцнйаны эялдим,
Баладан ширин ня вар.

Араз ахар чюлляря,
Сяси дцшяр эюлляря,
Дярдими эизли дедим,
Щардан дцшдц дилляря.

Хырманда шана галды,
Санъылды шана галды,
Йарымын ал дясмалы,
Мяндя нишана галды.

Даьлар, а ханы даьлар,
Эюрдцм вяфаны даьлар,
Бир тярлан итирмишям ,
Эязирям ону даьлар.
Ашыг башына баьлар,
Шалын башына баьлар,
Юлдц бцлбцл, солду эцл,
Галды башына даьлар.

Архалыьын диздян йар,
Эял гапыдан эиздян, йар.
Кимляр сяня ня деди,
Биздян айаг кясдин, йар?
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Аразам, лиля бяндям,
Бцлбцлям, эцля бяндям,
Мян бурда бянд
олмаздым,
Бир ширин диля бяндям.

Даьлары эязиб эялдим,
Дашлары дцзцб эялдим,
Чох ахтардым, тапмадым,
Ялими цзцб эялдим.
Апарды чайлар мяни,
Щяфтяляр, айлар мяни.
Йцкцм айрылыг йцкц,
Йорду бу тайлар мяни.

Дам цстя йатан оьлан,
Ган-тяря батан оьлан.
Нишанлын апардылар,
Бихябяр йатан оьлан.

Аразым аьлар галды,
Йериндя даьлар галды,
Бурда бир гяриб юлдц,
Анасы аьлар галды.

Яляйязин уъундан,
Бир нар алдым хуръундан
Доьма оьул йад олуб,
Йад гызынын уъундан.

Ялимдя саза йаным,
Етдийин наза йаным.
Баш гойум дизин цстя
Гыш йатым, йаз ойаным.

Ай батды, гаш гаралды,
Дидямдя йаш гаралды,
Дярдими дейя-дейя,
Даь йанды, даш гаралды.

Гызылэцл ойум-ойум,
Йара бярабяр бойум.
Йаьыш йаьар йер доймаз
Мян йардан неъя дойум.

Булагда даш олайдым,
Дашла сирдаш олайдым,
Суйа эедян гызлара
Щяр эцн йолдаш олайдым.

Даьлар даьымды мяним,
Гям ортаьымды мяним.
Диндирсян ган аьларам
Йаман чаьымды мяним.

Хырманда Сары тайа,
Йел тюкдц салды чайа,
Ъяфа чякдим йар севдим,
Ямяйим эетди зайа.

Якини якян биляр,
Белини бцкян биляр.
Айрылыг йаман шейди
Эюз йашы тюкян биляр.

Аразы айырдылар,
Гумундан айырдылар,
Мяним ня вядям иди,
Анамдан айырдылар.

Сона эюлдя бир цздц,
Бир чалханды, бир цздц.
Цзцн гой цзцм цстя,
Эюрян десин бир цздц.

Араз, Араз, хан Араз
Кцкряйиб галхан Араз.
Йарым сяндян кечяъяк.
Астаъа чалхан, Араз.

Араз ашанда биляр,
Гуму гарышанда биляр.
Йар йарынын гядрини
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Айры дцшяндя биляр.

Dağlar, necə dağlarsan?
Məni görcəh ağlarsan.
Sinəmdə yer qalmadı,
Sən haramı dağlarsan?

Köynəyin gülü yansın,
Od tutsun, gülü yansın.
Səni mənnən edənin
Ağzında dili yansın.
Çayda balıx yan gedər,
Aşma yaram, qan gedər.
Həsrət çəkən gözdərim,
Səni gözdər, can gedər.

Su gələr, axar gedər,
Yar gələr, baxar gedər.
Oğlan elçi göndərər,
Nişanı taxar gedər.

O yana, hay bu yana,
Gül yasdığı dayana.
Oxu bülbülüm, oxu,
Bəlkə balam oyana.

Arazı ayırdılar,
Qan ilə doyurdular.
Biz yurddan ayrılmazdıq,
Zorunan ayırdılar.

Gedirəm ölkə sənnən,
Qorxuram yol kəsənnən.
Gedirəm gəl danışax,
Ayrıldım bəlkə sənnən.

Ürəyimdə yara var,
Üzdə xal-xal qara var.
Aç ürəyim başını,
Gör yanmamış hara var?

Qızılgül dən-dən oldu,
Dəymədi dən-dən oldu.
Elimnən ayrılmazdım,
Ayrılıx sənnən oldu.

Ələmiş aylar məni,
Həftələr, aylar məni.
Yüküm qurğuşun yükü,
Yordu bu taylar məni.

Bağa girdim bağbansız,
Dəvə gördüm karvansız.
Aləmə dərman verdim,
Balam keşdi dərmansız.

Qərənfiləm, dəstəyəm,
Bülbüləm, qəfəsdəyəm.
Deyillər ki, ölübdü,
Ölməmişəm, xəstəyəm.

Dağları gəzdim gəldim,
Daşdarı düzdüm gəldim.
Getmişdim yar yanına,
Umudum üzdüm gəldim.

Bənövşəyəm itərəm,
Kol dibində bitərəm.
Bilsəm gəldiyin yolu,
Gözüm ora dikərəm.

Ay doğdu, bəyaz oldu,
Su axdı, dayaz oldu.
Yolunu gözdəməkdən
Saşdarım bəyaz oldu.

Qızılgülü seçəllər,
Budağınnan biçəllər.
Vəfalı yar yolunda
Cannan-başdan keçəllər.
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Akuşkada boyağam,
Yatmamışam, oyağam.
Nə qaş-qabaq tökürsən?
Mən gedərgi qonağam.

Kəklih başda nə gəzir?
Qələm qaşda nə gəzir?
Yurdu əldən gedənin,
Ağlı başda nə gəzir?
Dağlar başı dumandı,
Mənim halım yamandı.
Qardaşım duyux düşüb,
Oğlan, gəlmə, amandı.
Ələyəz ələmidi,
Dörd yanı qələmlidi.
Əlyəzə qız verənin,
Ürəyi verəmlidi.

Ağ almanı dişlədim,
Dişlədim, gümüşlədim.
Qardaş gəldi, qıymadım,
Yar gəldi bağışladım.

Yağaram yağış kimi,
Əsərəm qamış kimi.
Könlüm səni isdiyir,
Təzəcə yemiş kimi.

Gözlərin, sini gözlər,
Tar çalan simi gözlər.
Qaşın kimi qaş olmaz,
Gözlərin kimi gözlər?

Göydə bulud yan gedir,
Aşma yaram, qan gedir.
Al yorğanı üstümnən,
Əcəl gəlib, can gedir.

Ay lilparlı bulaxlar,
Üstü qarrı bulaxlar.
Yarım sizdən su içif,
Etibarrı bulaxlar.

Mən aşıx gözdə qara,
Sürmə çəh gözdə qara.
Yollarına baxmaqdan,
Qalmadı gözdə qara.

Kəkliyim səkər gedər,
Tükünü tökər gedər.
İki könül bir olsa,
Dağları sökər gedər.

Selimin gədihləri,
Heyvandır yedihləri.
Əğyar, sən deyən olmaz,
Düzdü yar dedihləri.

Qaya başında çaşır,
Qolun boynumnan aşır.
Qolundakı bilərzik,
Kəkilimə dolaşır.

Araz üstə milçəyəm,
Yel, əsmə, köynəhçəyəm,
Aləmə çirkin olsam,
Öz yarıma göyçəyəm.

Əzzinəm kimə yazım,
Kimim var, kimə yazım.
Dərdbilməzin əlindən,
Dərmənı kimə yazım.

Su atdım yara dəydi,
Əlim divara dəydi.
Dilim-ağzım qurusun,
Nə dedim yara dəydi?
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Dağlara dolu düşdü,
Qar yağdı, dolu düşdü.
Fələk bir balta vurdu,
Qəribin qolu düşdü.

Dərdi dərd üstə mənəm.
Gözdəri yol yorğunu,
Qulağı səstə mənəm.
Ay doğdu, düzə düşdü,
Qıvrım tel üzə düşdü.
Fələh bir iş eylədi,
Ayrılıq bizə düşdü.

Qoy gedim yurda məni,
Tapşırma qurda məni.
Yuvasız bir bəndəyəm,
Öldürmə burda məni.
Dağ başı qala yeri,
Gəz, dolan qala yeri.
Yüz candan yanan olsa,
Heç verməz ana yeri.
Aşıx deyər o yar da,
Bayqu oldu o yar da.
Çox yar gördüm, ötürdüm,
Gözüm qaldı o yarda.

Baxçada xəzələ bax,
O duran gözələ bax.
Öz yarını itirib,
Divanə gəzənə bax.

Dərdə düşüm, bilən yox,
Göz yaşımı silən yox.
Hamı təskinlik verir,
Çarəsini bilən yox.

Nərgizdər, ay nərgizdər,
Kolda bitər nərgizdər.
Sənin kimi balanı,
Torpax örtər, yer gizdər.

Qarabağda bağ olmaz,
Qara salxım ağ olmaz,
Qəriblikdə qalanın
Ürəyində yağ olmaz.

Gəl gedəh, daş. Bulağa,
Suyu sərxoş bulağa.
Birin sən de, birini mən,
Tökər qan-yaş bulağa.

Kəhlik daşda nə gəzər?
Səkər, daşda nə gəzər?
Gəlin bajısı ölənin,
Ağlı başda nə gəzər?

Aşıx yazana qaldı,
Xalın yazana qaldı.
Ülkər yana sallandı,
Görən yaza nə qaldı?

Ölürəm, üstümə gəl,
Yanıram. Tüstümə gəl.
Dərdinnən xəstəyəm mən,
Loğmansan üstümə gəl.

Dağlar dağımdı mənim,
Gül yarpağımdı mənim.
Dindirmə qan ağlaram,
Yaman çağımdı mənim.

Obada xəstə mənəm,

Dağlara göz ələnsin,

Dağlarda lalə yalqız,
Gül qoşa, lalə yalqız.
Qorxuram qərib öləm,
Qəbrim də qala yalqız.
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Qar yağsın, köz ələnsin.
Nə gözüm səni görsün,
Nə dərdim təzələnsin.

Əyil üzünnən öpüm,
Mən özgəsi dəyiləm.
Gecələr gecə keşdi,
Bilmirəm necə keşdi.
Mənimki ah- vayınan,
Səninki necə keşdi?

Qardaşım gəl, qalam gəl,
Ərşə çıxıf nalam gəl.
Uçufdu baş kərpicim,
Dağılıfdı qalam, gəl.

Dağlar marala qaldı.
Otu sarala qaldı.
Soyux bulax, göy çəmən,
O da marala qaldı.

Dağlar, mənə qar göndər,
Əsirgəmə, var göndər.
Əl dəyməmiş dəsmalda,
Gün görməmiş qar göndər.

El getdi, binə qaldı,
Binə nə günə qaldı?
Sənnən mənim görüşüm,
Qiyamat günə qaldı.

Dağların qarı mənəm,
Gün vursa ərimənəm.
Qəbrimi yolüstə qaz.
Cavanam, çürümənəm.
Dağlarda maral azdı,
Ovçu çox, maral azdı.
Ağlama, maral gözdü,
Ölmərəm, yaram azdı.

Kababım közə düşdü,
El köçdü, düzə düşdü.
Vətən dərdi yuxumuz,
Ayrılıq bizə düşdü.

Apardı tatar məni,
Qul eylər satar məni.
Vəfalı yarım olsa,
Axtarar, tapar məni.

Ay bulaq, Xırrı bulaq,
Ətrafı nurru bulaq.
Sənin suyun içənnər,
Söyləyir dürrü bulaq.

Dağları keçdim gəldim,
Daşdarı düzdüm gəldim.
Səni vəfasız gördüm,
Əlimi üzdüm gəldim.

Dərə yurdun alçası,
Çırannının taxçası,
Kotan yurddan gün çıxdı.
İşıqlandı novçası.

Qarabağda talan var,
Zülfün üzə salan var.
Sən getdin, çox əylədin,
Gözü yolda qalan var.

Kotannının yoluyam,
“Dəli tərə” qumuyam.
Məni pirə yetirin,
Qolu bağlı quluyam.

Tut ağacı dəyiləm.
Hər gələnə əyiləm.

Arpa axar Araza,
Araz yanı yar aza.
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Xudadan arzum budu,
Qızlar çatsın muraza.

Ялимдя нар бязярям,
Нары щамар бязярям,
Аьыр елин гызыйам,
Гярибликдя эязярям.

Düyümüz Çindən gəlir,
Çinü-Maçindən gəlir.
Kəndimizə şoş yolu
Terpin içindən gəlir.

Араз мешяли йердя,
Эцл бянювшяли йердя.
Овчу, голун гурусун.
Галдым дюшяли йердя.

Yazda axar bol bulaq,
Axdıqca ha bol, bulaq.
Bulaqların tacıdı,
Soyuq bulaq, Bol bulaq.

Гоъаларын пирийям,
Арьалынын бирийям.
Гуруйуб галыб эаным,
Эюрян дейяр дирийям.

Тарпын йолу дюнэяди,
Йохушду, щям дюнэяди.
Сяня гурбан дедийим,
Цчилик бир ъюнэяди.

Кюйняйи аь сахларам,
Йудугъа аь сахларам.
Бир дя гонаьым олсан,
Йцз ил гонаг сахларам.

Чай кянд цстц Мараьа,
Балыг эяляр маьаьа.
Аллащ еля гарьады,
Телим эялмир дараьа.
Терпин йолу щамарды,
Суйу даммар-дамарды.
Мяни бу дярдя салан
Терпли гызы Гямярди.

Эюйдя улдуз цч кечди,
Cavan ömrüm puç keçdi.
Fələk, gəl isbat eylə,
Hansı günüm xoş keşdi?
Bazara gəmi gəldi,
Gəmilər hamı gəldi.
Gəl bir də halallaşaq,
Ayrılıq dəmi gəldi.

Сян эетдин, йазын галды,
Йадда авазын галды.
Бир «хром» чякмялярин,
Бир Телли сазын галды.

Aşıq qara düşübdü,
Xalın qara düşübdü,
Yayın orta ayında
Gözüm qara düşübdü.

Фяляк дюйдц даш иля,
Эюзцм долду йаш иля
Танры да бир демяди,
Йаваш вур, йаваш еля.

Dan yeri söküləndə,
Zülf üzə töküləndə,
Şeh düşmüş gülə bənzər,
Ağ üzdən öpüləndə.

Баьында цзцм гара,
Йемяйя цзцм гара.
Истярям доста варам,
Ялим бош цзцм гара.

Payım gəldi Zirəkdən,
Zirəkdən, həm Biləkdən.
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Кол дибиндя итярям,
Эюзлярям эялмяйирсян,
Бойнум яйри тутарам.

Allah səni saxlasın.
Qızılca və çiçəkdən.
Göy dağın bulaqları,
Göy bitib qıraqları.
Köçübdü majğalları
Tək qalıb hodaxları.

Галадан ендирдиляр,
Ендириб диндирдиляр,
Юлмяйя кюнлцм йохду,
Зцлм иля юлдцрдцляр.

Qardaş, yolun pusaram,
Gec gələrsən, küsərəm,
Qardaş bir soyuq bulaq,
Yandı bağrım susaram.

Даь айры ,думан айры,
Гаш айры, каман айры.
Тез айрылдыг, тез солдуг,
Дцшдцк бир заман айры.

Göy dağın qarı var,
Dərəsinin darı var.
Mənə bivəfa demə,
Kimin belə yarı var?

Араза эями эялди,
Санадым щамы эялди,
Евин йыхылсын, фяляк,
Айрылыг дями эялди.

Yar gəldi bu diyara,
Könlümə etdi çara.
Gözəl bir qız görmüşəm
Ay camallı, göz qara.

Даьлары эяздим эялдим
Эцллярин яздим, эялдим,
Йары бейвяфа эюрдцм,
Ялими цздцм, эялдим.

Sənək suyu sərindi,
Dəniz dibi dərindi.
Sevmədiyin qızların
Hər biri bir gəlindi.
Göydə bulud olaydım,
Boşalaydım, dolaydım.
Yarım qonax gələndə
Yanında mən qalaydım.

Даьлары дялярям мян.
Торпаьы ялярям мян,
Беля ки дярд вермисям,
Инанма эцлярям мян.
Сюзцн демя ашкара,
Дярдя тапылмаз чара,
Диндирмя, ган аьларам,
Цряйимдя вар йара.

Vedinin yanı dağlar,
Ürəyi, canı dağlar.
Burda bir el var idi,
Siz deyin, hanı dağlar?

Галмады азан йердя,
Гябрими газан йердя,
Эюрцм гялямин сынсын,
Йазымы йазан йердя.

Бянювшяйям битярям,
Даьларда эязян мяням,
Ящдим вар, бязянмяням,
Цряйим йаралыдыр,

Архалыьы бир цздц,
Бир астарды, бир цздц,
Цзцн гой цзцм цстя,
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Бу дярдя дюзяммяням.

Эюрян десин бир цздц.

Эюзлярин шухду сянин,
Киприйин охду сянин.
Дярдин мяни юлдцрцр,
Хябярин йохду сянин.

Булаг башы буз баьлар,
Дюрд йаны йарпыз баьлар.
Эцлля дяйян оьланын,
Йарасыны гыз баьлар.

Ашыг синядян эяляр,
Халын синядян эяляр,
Кимин дярди чох олса,
Ащы синядян эяляр.

Гарабаьда баь олмаз,
Гара салхым аь олмаз.
Гцрбят елдя галанын,
Цряйиндя йаь олмаз.

Дярйада зямин галды,
олмаз,
Бичмядим зямин галды.
олмаз,
Арзун эюзцндя галсын,
Еля ки мяним галды.
Ъанымы алды фяляк,
Дярдляря салды фяляк,
дярдим.
Баьда бир нар йетирдим
Ону да салды фяляк.
дярдим.

Бу даьдан ашмаг
Гызылдан башмаг
Фяляк еля фялякди.
Ялиндян гачмаг олмаз.
Гаршымызда вай дярдим,
Вай дярманым, вай
Дярйа мцряккяб олса,
Йаза билмяз вай

Баьчада барын гала,
Щейва йох, нарын гала,
Гийамят о эцн гопар,
булаг,
Юлясян, йарын гала.

Даьлар марала галды,
Оту сарала галды.
Эюй йайлаг, сярин
Йанмыш марала галды.

Кечмяйир сюзцм нейлим?
Бу дярдя дюзцм нейлим?
Ащ чяксям, алям йанар,
Чякмясям, юзцм нейлим?

Аллащ мяни гуш ейля,
Будаьа гонмуш ейля,
Дар йердя, дар кцчядя,
Йары мяня туш ейля.

Даьлары эяздим эялдим,
Дашыны дцздцм эялдим,
Бахдым вираня кяндя,
Ялими цздцм эялдим.

Эцлц якдим ляйяндя,
Эцл бойнуну яйяндя,
Гоша гурбан кясярям,
Йарым бизя дяйяндя.

Ащулар мяляр эяляр,

Arazın qırağıynan,
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Даьлары дяляр эяляр,
Йар йарыны истяся,
Эежяни дяляр эяляр.

Yol gedir qırağıynan.
İtirmişəm yarımı,
Gəzmirəm sorağıynan.

Араза эями эялди,
Эямиляр щамы эялди.
Далдада аьла эюзцм,
Айрылыг дями эялди

Гызыл эцл щяшям олду,
Дярмядим щяшям олду,
Мян сяндян айрыланы,
Аьламаг пешям олду.

Эеъяляр эеъя кечди,
Билмядим неъя кечди.
Мянимки ащ-вай олду,
Сянинки неъя кечди?!
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MÜXTƏLİF BAYATILAR
Dərələyəzlə bağlı şair Zəlimxan Yaqubun bayatıları
Bu qaya Qaraqaya,
Baş əydi sara qaya.
Tapıb bir bəla göllər,
Xocalı kül olandan
Qəmginmi Alagöllər?
Bağrımda yara qaya.
Üstə çən-duman çöküb
Bürünüb şala göllər.
İş gəlib işdən keçib,
Şisqaya şişdən keçib.
Xeyrimizə şər dəydi,
Mənə dəyən yaranın,
Qəddimizi dərd əydi.
Fəndi keşişdən keçib.
Əyilməzdi Əyricə,
Əyricəni dərd əydi.
Yas yası baxta düzdü,
Zamana, vaxta düzdü.
Dağ üstündə dağ idi,
Göz yaşlarım Kəlbəcər,
Soğanlı yaylaq idi.
Nisgilim Taxta düzü.
Gülləri balla, qaymaq,
Çiçəkləri yağ idi.
Safolu ah-zardadı,
Canım Barxudardadı.
Dağ kimi duran ola,
Bağanis-Ayrım yanıb,
Toy-büsat quran ola.
Əksipara dardadı.
Yayda arxam, həmdəmin
Təkədonduran ola.
Salvartı mənim idi,
Arpaçay aşıb-daşar,
Sünbülüm, dənim idi.
Bulaqlar sızıldaşar.
Bərk Dərənin bərkliyi,
Düşmənə qənim idi.
Dərələyəz deyəndə
Huş gedər, ağlım çaşar.
Dikrilləkən, Mıxtökən
Hanı Başgözəldərə,
Oldu yada diz çökən.
Gözə qaş Gözəldərə.
Sarıyerin dərdidi
Vers dağı kirpikdə nəm,
Bağrımı didib sökən.
Gözdə yaş Gözəldərə.
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АЬЫЛАР
Эялян булаьа эялсин,
Чайа, булаьа эялсин,
Эялсин анам аьласын,
Сяси гулаьа эялсин.

Язизим йохла мяни,
Ох эютц охла мяни,
Ня анам вар, ня атам,
Гардаш эял йохла мяни.

Бурдан бир майа эетди,
Салланды чайа эетди,
Ъан чякдим, ъяфа чякдим,
Ямяйим зайа эетди.

Ъан гардаш ъаным гардаш,
Аьрыйыр ъаным гардаш,
Баш гойум дизин цстя,
Гой чыхсын ъаным гардаш.

Даьларын лаласындан,
Эцлцндян лаласындан,
Адам да айрылармы,
Эцл цзлц баласындан.

Язизим йаман олур,
Айрылыг йаман олур,
Ъаван оьул юлцмц,
Сиз билин йаман олур.

Эетди кцлцм аьларам,
Олду зцлцм аьларам,
Бир вядясиз йел ясди,
Тюкдц кцлцм аьларам.

Язизим белин бцкяр,
Каман тяк белин бцкяр.
Ъаван оьул юлцмц,
Ананын белин бцкяр.

Гардаш мяним кцлцмдц,
Эцлцмдц, бцлбцлцмдц,
Юлся баъылар юлсцн,
Гардаш юлмяк зцлцмдц.

Ана, эерчякдян аьлар,
Йад аьлар, йалан аьлар.
Оьул даьы эюрянин,
Синясин фяляк даьлар.

Мян ашыьам бу тайа,
Бу хырманды, бу тайа,
Йцкляниб гям карваны,
Сян дя йапыш бу тайа.

Йетимям атам йохду,
Дадыма чатан йохду,
Баъымы да итирдим,
Аллащдан кюмяк йохду.

Анам мяни аз аьла,
Чох билирсян аз аьла,
Мян дярдими дейирям,
Сян каьыза йаз аьла.

Йашым эюзцмдя галды,
Ахды цзцмдя галды.
Фяляк бир иш ишляди.
Арзум эюзцмдя галды.

Нярэизляр, а нярэизляр,
Топа битяр нярэизляр,
Щейф юлянин ъаны,
Торпаг юртяр, йер эизляр.

Дярдя дцшдцм дярмансыз,
Дявя эюрдцм сарвансыз,
Эетдим щяким йанына,
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Йеня юлдцм дярмансыз.

Язизийям газан аьлар,
Од вурар, газан аьлар,
Бу йердя гяриб юлсям,
Гябрими газан аьлар.

Гой мяни ел аьласын,
Ел эялсин, ел аьласын,
Гябрим гардашым газсын.
Ялиндя бел аьласын.
Бу даьда марал азды,
Овчу чох марал азды,
Язиз балам, аьлама,
Юлмярям йарам азды.

Апарды чайлар мяни,
Улдузлар, айлар мяни,
Йцкцм дярд-гям йцкцдц,
Йорду бу тайлар мяни.
Аман фяляк, дад фяляк,
Щеч олма сян шад фяляк,
Ичиртдийин бадядян,
Бир юзцн дя дад фяляк.

Бу даьлар ярян даьлар,
Эцлц йох, дярям даьлар,
Сянсиз бир эцн кечирсям,
Цряйим вярям баьлар.

Мян ашиг, йцз ил йанар,
Щяр щяфтя йцз ил йанар,
Сянин дя оьлун юлся,
Цряйин йцз ил йанар.

Даьда думан йери вар,
Гашда каман, йери вар,
Цмцдими кясмярям,
Сяндя эцман йери вар.

Чичякляр щала эялди,
Арылар бала эялди,
Ня эцнащ елядим ки,
Башыма бяла эялди.

Даьлары гар алыбды,
Йаьыбды гар алыбды,
Щеч кимдя эцнащ йохду,
Юз бяхтим гаралыбды.

Язизиням аьламазлар,
Эцлярляр, аьламазлар,
Гярибликдя юлянин,
Эюзлярин баьламазлар.

Даьларда хястя мяням,
Дярди дярд цстя мяням.
Эюзцм йол кянарында,
Гулаьы сясдя мяням.

Галанын йасты йолу,
Сел эялди басды йолу,
Истядим той ейляйим,
Язрайыл кясди йолу.

Даьлар башы ала гар,
Ала чискин ала гар,
Щямишя гар йаьмышды,
Йаьмамышды беля гар.

Язизиням эцл аьлар,
Бцлбцл аьлар, эцл аьлар,
Оьлу юлян аналар,
Баша тюкяр кцл, аьлар.

Мян ашиг эцлц йансын,
Йайлыьын эцлц йансын,
Мян фяляйя нейлядим,
Аьзында дили йансын.

Мян ашиг йцз ил йанар,
Щяр щяфтя, йцз ил йанар,
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Сянин дя оьлун юлся,
Цряйин йцз ил йанар.

Тойунда белим йанды,
Ял атдым ялим йанды,
Гардаш, гардаш
демякдян,
Аьзымда дилим йанды.

Мян ашигям бу даьа,
Гушлар гонар будаьа.
Ъаван йарым юлцбдц,
Неъя дюзцм бу даьа.

Баъылар баъысыйам,
Ширинляр аъысыйам,
Кимин гардашы йохса,
Мян онун баъысыйам.

Араздан кечян дя вар,
Суйундан ичян дя вар,
Гардаш ады чякяндя,
Цряйи кечян дя вар.
Мян ашыг газан аьлар,
Од йанар, газан аьлар.
Бурда бир ъаван юлцб,
Гябрини газан аьлар.

Язизим няляр кечяр,
Ащулар мяляр кечяр,
Оьулсуз аналарын,
Гялбиндян няляр кечяр?
Нярэизляр, ай нярэизляр,
Топ-топ битяр нярэизляр,
Щайыф ъаван ъанындан,
Торпаг юртяр, йер эизляр.

Мян ашыг гар гамыша,
Тикилмиш гар гамыша,
Йцз мин тябиб нейлясин,
Бир фяляк гарьамыша.

Даь дюшцндя бянювшя,
Гоймарам баьры бишя,
Ел йолунда аьламаг,
Мяня олубду пешя.

Йаьыш йаьды чюлляря,
Дамъы дамды эюлляря,
Бурда бир ъаван юлцб,
Хябяр верин елляря.

Мян ашиг думан йердя,
Даь йердя, думан йердя,
Дцшмян фелиня душдцм,
Галмышам йаман йердя.

Бухары гурум баьлар,
Од йанар гурум баьлар,
Оьлу юлян аналар,
О башдан дуруб аьлар.

Ана мяни аз аьла,
Гыш сызылда, йаз аьла,
Ня вахт йадына дцшсям,
Аь каьыза йаз аьла.

Елями лала даьы,
Бцрцйцб лала даьы,
Щяр йара саьалса да.
Саьалмаз бала даьы.

Баьа эирдим баьбансыз,
Дявя эюрдцм сарбансыз,
Щамыйа дярман вердин,
Юзцн эетдин дярмансыз.

Язизийям йара вар,
Йарам цстя йара вар,
Парчаланмыш синямдя,
Ял дяймямиш щара вар?

Язизийям бу даьа,
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Елляр кечяр бу даьа,
Еля ки, мян дюзцрям,
Кимся дюзмяз бу даьа.

Щамысы эетди зайа.
Енишдян еняня бах,
Долайдан дюняня бах.
Муразына чатмайыб,
Чыраьы сюняня бах!

Язизим гараны йаз,
Аэ цстян гараны йаз,
Щяр дяфтярин башында,
Мян бахты гараны йаз.

Нярэизляр, ай нярэизляр,
Дюшдя битяр нярэизляр.
Ъаванда ня гайдады,
Торпаг юртяр, йер эизляр.

Даьлара долу дцшяр,
Гар дцшяр, долу дцшяр,
Гябрими йол цстя газ,
Анамын йолу дцшяр.

Язизим даша дяйди,
Цзцндя гаша дяйди.
Голун гырылсын, овчу,
Ох йеня даша дяйди.

Мян ашиг йцз ил йанар,
Щяр щяфтя йцз ил йанар,
Сянин дя оьлун юлся,
Цряйин йцз ил йанар.
Мян ашыг гоша даьлар,
Йатыб баш-баша даьлар.
Сиздя оьул итирдим,
Дюнясиз даша даьлар.

Бир баь салдым баьбансыз,
Дявя эюрдцм сарвансыз.
Фяляк бир йара вурду,
Щяким эюрдцм дярмансыз.
Мян ашыг синя-синя,
Гар йаьыр синя-синя.
Оьлу юлян аналар,
Даш дюйяр синясиня.

Баъылар баъысыйам,
Ширинляр аъысыйам,
Кимин баъысы юлцб,
Мян онун баъысыйам.

Баъым эял, гардашым эял,
Гана дюндц йашым эял.
Йад аьлар йаман аьлар,
Юз баъым, гардашым эял.

Баьа эирдим баьбансыз,
Дявя эюрдцм сарбансыз.
Алямя дярман дедим,
Балам юлдц дярмансыз.

Бу даьлар кярям даьлар,
Эцлц йох дярям даьлар.
Баъы гардаш демякдян,
Цряйи вярям баьлар.

Юлцрям, цстцня эял,
Йанырам, тцстцня эял.
Саьлыьымда эялмядин,
Гябримин цстцня эял.

Дедим сяня, аз аьла,
Эедян олдун,аз аьла.
Мяннян кечян эцнлярин,
Бир каьыза йаз аьла.

Дам цстя йыьдым тайа,
Йел вурду, тюкдц чайа.
Чякдийим зящмятлярин,
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Дярдли-дярдли аьлама,
Цряйими даьлама.
Дярдим онсуз да чохду,
Дярди дярдя баьлама.

Евин даьылсын, дцшмян,
Синями даьлар гойдун.
Бу даьлара чян дцшдц,
Йел ясди думан дцшдц,
Баламы юлдцрдцляр,
Ъаныма талан дцшдц.

Мян ашыг, эяздим, эялдим,
Отуну яздим, эялдим.
Сянин гябрини эюрцб,
Ялими цздцм, эялдим.

Ана, мяни аз аьла,
Бу дярдимя дюз, аьла.
Гышда сяня гыймарам,
Эцл ачанда йаз аьла.

Сян мяни аьлар гойдун,
Синямя даьлар гойдун.
Бцкдцн мяним бойнуму,
Эюзцмц аьлар гойдун.

Язизим, йанар ода,
Пярваня йанар ода.
Дярдими даьа десям,
Од тутуф йанар о да.

Эюрцнян гара даьлар,
Ятяйи думан даьлар,
Мян дярдими сюйлясям,
Ешидянляр ган аьлар.

Мян ашиг, гям чилянди,
Сямяндим гямчилянди.
Мяним виран кюнлцмя,
Дярд йаьды, гям чилянди.

Юлцрям, цсдцмя эял,
Йанырам, тцсдцмя эял.
Бялкя эюря билмядим,
Гябримин цсдцня эял.
Мян ашиг йасямяни,
Ачыфдыр йа сямяни.
Фяляйя нейлямишдим,
Батырды йаса мяни.

Ъанымы алды фяляк,
Дярдляря салды фяляк,
Баьда бир нар йетирдим
Ону да салды фяляк.
Баьчада барын гала,
Щейва йох, нарын гала,
Гийамят о эцн гопар,
Юлясян, йарын гала.

Дярйада зямин галды,
Бичмядим зямин галды.
Арзун эюзцндя галсын,
Еля ки мяним галды.

Кечмяйир сюзцм нейлим?
Бу дярдя дюзцм нейлим?
Ащ чяксям, алям йанар,
Чякмясям, юзцм нейлим?

Елями, эюзцм аьлар,
Оъаьым, эюзцм аьлар.
Щяр даьлара баханда,
Чякилмир эюзцм аьлар.

Елями, лала йалгыз,
Эцл гоша, лала йалгыз.
Гцрвятдя ъан вермярям,
Ъиназым гала йалгыз.

Эюзляри аьлар гойдун,
Голлары баьлар гойдун.
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Bağa girdim bağbansız,
Dəvə gördüm sarvansız,
Aləmə dərman verdim,
Özüm qaldım dərmansız.

Елями, эцлц йансын,
Кюйняйин эцлц йансын.
Сяни мяннян едянин,
Аьзында дили йансын.

Əzizim, tikə-tikə,
Kəs bağrım tikə-tikə,
Qoy mənə yar ağlasın,
Kəfənim tikə-tikə.
Mən aşiq, qoşa dağlar,
Çatıb baş-başa dağlar,
Sizdə oğul itirdim,
Dönəsiz daşa dağlar.

Яззиням даь-даь олду,
Йаь йанды, даь-даь олду.
Сян йадыма дцшяндя,
Цряйим даь-даь олду.
Mən öldüm ağlamaqdan,
Bağa su bağlamaqdan,
Bağda yarpaq qalmadı,
Yarama bağlamaqdan.

Mən aşiq, bala dağı,
Dolan gəl bala, dağlar,
Sağalsa hər yaralar,
Sağalmaz bala dağı.

Aşiq, naçar ağlama,
Gündü, keçər ağlama,
Fələk bağlayan qapnı,
Bir gün açar ağlama.

СЫЗЛАМАЛАР
Аьларам аьлар кимин
Дярдим вар даьлар кимин,
Хязял оллам тюкцллям
Вираня баьлар кимин.

Йцз ил торпагда галсам,
Ъаванам чцрцмяням.
Даь цстцндя даь олмаз
Тяк аьаъдан баь олмаз,
Щяр кимин оьлу юлся
Цряйиндя йаь олмаз.

Яззиням бала дярди,
Бал дярди, бала дярди.
Бцтцн дярдляр саьалар
Саьалмаз бала дярди.

Мян ашиг бала дярди,
Мян якдим бала дярди,

Бу даьлар, улу даьлар,
Ятрафы сулу даьлар.
Мян юз дярдими ачсам
Эюй кишняр, булуд аьлар.
Бу даьын гары мяням,
Эцн вурса яримяням,

Ананы дярд юлдцрдц
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Синядя бяла дярди.
Язизим баьда дара,
Баьда йу, баьда дара,
Бурда дярман олмады,
Дярманчы, Баьдад ара.
Эюзляри аьлар гойдун,
Голлары баьлар гойдун.
Евин даьылсын, дцшмян,
Синями даьлар гойдун.
Бу даьлара чян дцшдц,
Йел ясди думан дцшдц,
Баламы юлдцрдцляр,
Ъаныма талан дцшдц.
Ана, мяни аз аьла,
Бу дярдимя дюз, аьла.
Гышда сяня гыймарам,
Эцл ачанда йаз аьла.
Араза эями эялди,
Санадым щамы эялди.
Евин йыхылсын, фяляк,
Айрылыг дями эялди.
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XALQ MAHNILARI, TOY MƏRASИMLƏRИNDƏ
OXUNAN MAHNILAR
ARPAÇAY GÖZƏLИ
O yan qumdu, bu yan
qumdu,
Sara atdan düşcək cumdu,
Cilovdar gözünü yumdu,
Apardı sellər Saranı.
Bir ala gözlü balanı.

Arpa çayı aşdı-daşdı,
Sel Saranı aldı qaşdı.
Sara gözəl qələm qaşdı,
Apardı sellər Saranı.
Bir ala gözlü balanı.
Arpa çayı onu aldı,
Aparıb dəryaya saldı.
Cilovdarı dalda qaldı,
Apardı sellər Saranı.
Bir ala gözlü balanı.

Qırx atlıyla çıxdıq düzə,
Pıçaq batsın yaman gözə,
Sarğı başmaq suda üzə.
Apardı sellər Saranı.
Bir ala gözlü balanı.
SARANI

Sel Saraya oldu yağı,
Su bürüdü solu-sağı.
Yasa batdı toy otağı,
Apardı sellər Saranı,
Neylədi baxtı qaranı?

Gedin deyin Xançobana,
Gəlməsin bu il Muğana.
Muğan batıb nahaq qana,
Apardı sellər Saranı,
Neylədi baxtı qaranı?

*
*
*
Quşum qondu daldan-dala,
Yarın yanaxları lala.
Ağ üzündə qara xala,
Qaldım yalvara-yalvara.

Quşum gəlir obasınnan,
Alım dərdi balasınnan.
Yarım çıxdı xanasınnan,
Qaldım yalvara-yalvara.

*

*

*
*
*
*
Quşumu atdım dərinə,
Gəlir ərinə-ərinə.
İki qıza, bir gəlinə,
Qaldım yalvara-yalvara.
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XALQ MAHNILARI
Bu gələn yar olaydı,
Qoynunda nar olaydı,
İkimiz bir köynəkdə,
Yaxası dar olaydı.
*
*
*
*
*
*
Evləri su başında,
Gözüm qaldı qaşında,
Sevdim bir peçə tərsa,
On üç, on dörd yaşında.
*
*
*
Ay çıxdı batan yerə,
Gün getdi yatan yerə,
Sinəmi nişan qoydum,
Yar oxun atan yerə.

Pəncərədən daş gələr,
Xumar gözdən yaş gələr.
Səni mənə versələr,
Allaha da xoş gələr.
*
* *
Naz-qəmzən çoxdu sənin,
Kipriyin oxdu sənin,
Mən ki, səni sevirəm,
Xəbərin yoxdu sənin.
* * *
Bu gələn yara bənzər,
Boyu çinara bənzər,
Qoynundakı şamama,
Soyulmuş nara bənzər.

*
*
*
Qaşların qarasına,
Xal bitib arasına,
Bir qutu məlhəm eylə,
Sürt bağrım yarasına.
AY BƏRИ BAX, BƏRИ BAX
Pəncərənin milləri,
Açılıb qızıl gülləri,
Oğlanı yoldan eylər
Qızın şirin dilləri.
Ay bəri bax, bəri bax,
Can bəri bax, bəri bax.

Pəncərədən daş gəlir,
Xumar gözdən yaş gəlir,
Səni mənə versələr,
Allaha da xoş gəlir.
Ay bəri bax, bəri bax,
Can bəri bax, bəri bax.

Pəncərədə quş mənəm,
Uç desələr uçmanam,
Yar mənə qaş-göz eylər,
Mən heç başa düşmənəm.
Ay bəri bax, bəri bax,
Can bəri bax, bəri bax.
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DEYИŞMƏLƏR
1. Oğlan:
Araqçını yana qoy,
Tellərinə xına qoy.
Ölürəm səndən ötrü,
Bu işə bir bina qoy.
*
*
*
Kələğayın butası,
Ahım kimi tutası.
Qızın könlü məndədi,
Razı deyil atası.
*
*
*
Əzizim, yarı yandı,
Dağların qarı yandı.
Hamı sevdi yar aldı,
Əslinin yarı yandı.
*
*
*
Mən ojax, sən buz, ay qız,
Bu ərzimi yaz, ay qız.
Baş götürüf gedərəm,
Qalarsan yalqız, ay qız.
*
*
*
Araqçının məndədi,
Sərmişəm, çəməndədi,
Dünya gözələ dönsə,
salam,
Mənim gözüm səndədi.
*
*
*
Yeri, dam üstə yeri,
Qızıl cam üstə yeri,
Ayaqların incisə,
Çıx sinəm üstə yeri.
*
* *
Dağ başında quzu var,
Ahu kimi gözü var,
Bir qəlb bir qəlbi tutsa,
Kimin ona sözü var.

2. Qız:
Araqçını qoymuşam,
Tellərini saymışam,
Atam vermir, götür qaç,
Dərd əlindən doymuşam.
* *
*
Gəlinə bax, gəlinə,
Şana vurub telinə,
Gəlinə qurban olum,
Qənd əzilib dilinə.
*
*
*
Araz üstə, buz üstə,
Kabab yanar köz üstə,
Qoy məni öldürsünlər,
Bir alagöz qız üstə.
*
*
*
Dağları aşmaq olmaz,
Narıncı başmaq olmaz,
Bir cüt öpüşdən ötrü,
Yarnan savaşmaq olmaz.
*
*
*
Bu dərə, uzun dərə,
Getdikcə uzun dərə,
İstərəm
bir
bağ
Йар эяля, цзцм дяря
* * *
Samovar yana-yana,
Od düşüb şirin cana,
Danışıram kağıznan
Dil qalır yana-yana.
*
* *
* * *
Ağ dəvə düzdə qaldı,
Yükü Təbrizdə qaldı,
Oğlanı dərd apardı,
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Dərmanı qızda qaldı.
Arazın qıraxları,
Dolu gəlir arxları,
Şeh düşmüş gülə bənzər,
Yarımın yanaxları.
MAHNI
Mən gələndə yaz idi,
Çəmən dolu qaz idi.
İstədim məktub yazam,
Mürəkkəbim az idi.

Geyin, yaraşır, oğlan.
Gəlmə bizim məhləyə,
Anam savaşır, oğlan.
Evləri köndələn yar,
Bizə gül göndərən yar.
Gülün yarpıza dönsün,
Bizdən üz döndərən yar.

Alma-almaya bənzər,
Alma səndə nə gəzər?
Bu diyarın qızları
Dəli ceyrana bənzər.
Köynəyi yaşıl oğlan,
TOY MƏRASИMИ
Verdim bir dana,
Aldım bir sona,

Ay qız anası,
Qal yana-yana.
GƏLИNƏ XИTABƏN

Anam, bacım, qız, gəlin,
Əl-ayağı düz gəlin.

Yeddi oğul istərəm,
Bircə dənə qız gəlin.

QIZ SEÇИLMƏSИ
Mən aşiq gözəl alma,
Tutubdu gözəl alma,

Əsil al, çirkin olsun,
Bədəsil gözəl alma.
BƏYИN TƏRIFИ

Əlimə almışam sədəfli sazı,
Mən kimə eylərəm ərkinən nazı.
Bu toyda olmuşuq hamıdan razı.
Görüm, a bəy, toyun mübarək
olsun,
Sağdişin, soldişin, elin var olsun!

Bir hava çal, bəyin girsin oyuna,
Mən
qurbanam
qamətinə,
boyuna,
Biz də gələk subayların toyuna.
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Görüm, a bəy, toyun mübarək
olsun,
Gələnin, gedənin sənə borc
olsun!

Əlvandır əlində bəyin xınası,
Bu toyun ellərə düşüb sədası,
Bizə xələt versin bəyin anası.
Görüm a bəy, toyun mübarək
olsun,
Sağdişin, soldişin, elin var olsun!

Qismətinmiş sənin güllər butası,
Sən olasan doqquz oğul atası,
Dursun xələt versin bəyin atası.
Görüm a bəy, toyun mübarək
olsun,
Sağdişin, soldişin, elin var olsun!

Qızıl gülü dəstə-dəstə tutası,
Həvəslənib yar yarına atası,
Dursun xələt versin bəyin
dayısı.
Görüm a bəy, toyun mübarək
olsun,
Sağdişin, soldişin, elin var olsun!

Obaşdan
gəlmişəm
sənin
toyuna,
Anan qurban olsun uca boyuna,
Bir də gələk yoldaşının toyuna.
Görüm, a bəy toyun mübarək
olsun,
Sağdişin, soldişin, elin var olsun!

TOY MƏRASИMИNDƏ OXUNAN MAHNI
ARAZ GƏLИR
*
*
*
Araz gəlir, lil gəlir,
Dəstə-dəstə gül gəlir.
O gülün birin üzəydim.
Saçlarıma düzəydim.
Qardaşımın toyunda,
Sındıra-sındıra süzəydim.
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*
*
*
Çıxdım çinar başına,
Baxdım üzük qaşına.
Üzük qaşı laxladı,
Verdim anam saxladı.
Anama qurban olum,
Yarı qonaq saxladı.
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ATALAR SÖZLƏRИ VƏ MƏSƏLLƏR
A
Ağzında bir tay çarıx beləsinə getdi.
Ağıl ağıldan üstündü.
Aza qane olmuyan çoxu tapammaz.
Ayağıma yer eliyim, gör sənə neyniyim?
Al qapıda, sat qapıda.
Ala qarğa bildiyinnən duzduğa düşər.
Ala itdən manşırdı.
Alısı dəli, Vəlisi dəli,
Bu qırılmışın hamısı dəli.
Allah qotur versin, dırnax verməsin.
Allah dağına baxar, qar verər.
Arvatsız kişi, urvatsız kişi.
Ac qılıca çapar.
Ağacı qurd yeyər, insanı-dərd.
Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxını əzərəm.
Acı danışan şirin söz eşitməz.
Annıyana qul ol, annamıyana ağa olma.
At görəndə axsıyır, su görəndə susuyur!
Ağız deyəni qulaq eşitməlidi.
Azacıq aşım, ağrımaz başım.
Allah bilən yaxşıdı.
Ara sözü ev yıxar.
Arvadın ağılı topuğunda olar.
Arvad evin dirəyidi.
Arvadı əri saxlar, pendiri-dəri.
At mıxı qoparar, bir yerə, beş özünə dəyər.
Axar su murdar götürməz.
Aş daşannan sonra çömçə gətirir.
Adamı söz, kababı göz yandırar.
Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan olmusan gülməşəkər.
Ağac nə qədər bar gətirsə, başını əyər.
At iyidin qardaşıdı.
Ağıl bazarda satılmır ki, ağılsız da ala.
Az yeyənin azarı da az olar.
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Arsız hara, namus hara?
Axsaq atın kor nalbəndi olar.
Adın nədi Rəşid, birin de, birin eşit.
Aranda tutdan oldum, dağda quruddan.
Az olur küsür, çox olur qusur.
Azacıq aşım qovqasız başım.
Ağanın malı gedər, muzdurun canı.
Araz axır, gözün baxır.
Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər.
Ağası gülüm olanın, başına külüm olar.
Ayağını isti saxla, başını sərin,
Hər deyilən sözdəri düşünmə dərin.
Aza qəni olmuyan çoxdan qəni olmaz.
Acın nəyi var ki, yalavaca nə versin.
Aralıq atı, kor fatı.
Ağzınnan süd iyi gəlir.
Adını çıxart, dəyirmanda otu.
Aşı bişirən yağ olar, gəlinin üzü ağ olar.
Arım var, arım var it arısı.
Ağac nazikliyindən qırılar, insan yoğunluğundan.
Ac elə bilir hamı acdı, tox elə bilir hamı toxdu.
Ata olmuyuncan ata qədrini bilməzsən.
Amanata xəyanət etməzlər.
Abır istəsən, çox demə,
Sağlıq istəsən, çox yemə.
Ağac səmtinə yıxılar.
Alçaxda yatma – sel aparar,
Ucada yatma – yel aparar.
At olanda ot olmur,
Ot olanda at.
Ata-baba qədrini
Baba olsan bilərsən.
Bacı-qardaş qədrini
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Yalqız qalsan bilərsən.
Araz aşağından, Kür topuğundan.
Asta çal, usta çal.
Azacıq aşım, ağrımaz başım.
Ağıl ağıldan üskəkdi.
Artıx tikə göz çıxartmaz.
Axar su mundarrıx götürməz.
Allahın da yanında bir adamın olsun.
Arpaya qatsan at yeməz, kəpəyə qatsan it.
Aclıq bir il gedər, töhmət min il.
Ağladan yanında otur, güldürən yanında oturma.
Ağanın malı gedər, nökərin canı.
Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol, qoy dərdini çəksinlər.
Aşına ha aşına, çıxdı ocaq başına.
Allah dəvəyə qanad versə, uçurmamış dam-daş qoymaz.
Almanı say ye,
Armudu soy ye.
Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin.
Allahdan qorxmayan kafirdi.
Axacaq qan damarda durmaz.
Adama sözü bir dəfə deyəllər.
Allahdan buyrux, ağzıma quyrux.
Ağacı qurd yeyər, insanı dərd.
Ağacın qurdu özünnən olmasaydı, min il yaşardı.
Ağacdan maşa olmaz, cingənədən paşa.
Adam olana tək bir söz kifayətdi.
Adam çiy süd əmibdi.
Adam iş başında bəlli olar.
Addım-addım yol olı, damla-damla göl olı.
Adam işləmiyincə dişləməz.
Azacıq aşım, ağrısız başım.
Azı bilməyən, çoxu da bilməz.
Aləmə adət, bizə bedat (bəd adət).
Allah dağına görə qar yağdırar.
Allah dəvəyə qanat versəydi, dam-divarı yıxardı.
Allah kərimdi, quyusu dərindi.
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Amanat ata minən tez enər.
Arvad var, ev yapar, arvad var, ev yıxar.
Astarı üzündən bahadı.
At almadan axur yapır.
Attan endi, eşşəgə mindi.
Acın imanı olmaz.
Acın toxdan xəbəri olmaz.
Ağa dedi, sür dəriyə, sür dəriyə.
Axsaq eşşəyin kor nalbəndi.
Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
Axtaran tapar, yoğurar yapar.
At təpiyinə at dözər.
Ayın üzündə ləkə var.
Ata dost kimi bax, düşmən kimi min.
Axmağa söz, günbəzə qoz yapışmaz.
Aş vermişəm-aşımı ver, daş vermişəm-daşımı ver.
At ölüncə otlar.
Ana bala ucundan özünü oda atar.
Artıq tamah daş yarar,
Daş qayıdıb baş yarar.
Ata evin şahıdırsa, ana onun tacıdır.
Arxalı köpək qurd basar.
Adam var ki, adamların naxşıdır,
Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
Arvadı başına buraxsan, axırda başına çıxar.
Adımı an bir çürük qozla.
At murad, oğul baratdı.
At getdi-örkən apardı.
At tapıldı-yəhər tapılmadı.
Ata olmayan atanın qədrini bilməz.
Atı atın yanına bağlarsan xasiyətindən götürər.
Atın ölümü itin bayramıdır.
At təpiyinə at dözər.
At ölər nalı qalar, adam ölər namı qalar.
Atlı ilə atsız bir deyildir.
Ac toyuq yuxusunda darı görər.
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Acın imanı olmaz.
Ac, yalavac qudurğan olar.
Acıqlı başda ağıl olmaz.
Axtaran tapar.
Axırkı peşmanlıq fayda verməz.
Axşamın işini sabaha qoyma.
Axşamın xeyrindənsə sabahın şəri.
Axşam oduna gedən çox olar.
Adama sözü bir kərə deyərlər.
Adam sözünü adama deyər.
Artıq tikə baş yarar.
Arığa batman da yükdür.
Arı şirəyə dolanar.
Az işdən çox iş çıxar.
Aza qane olmayan çoxa yetişməz.
Ağac səmtinə yıxılar.
Ağac bar verəndə başın aşağı tikər.
Ağalamayan uşağa süd verməzlər.
Ağacı içindən qurd yeyər.
Ağır otur, batman gəl.
Allah saxlayanı qurd da yeməz.
Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma.
Allah sağ gözü sol gözə möhtac eyləməsin.
Anlayana qul ol, anlamayana ağa da olma.
Ayaq-ayaq nərdivana çıxarlar.
Ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yox.
Ağıl yaşda olmaz, başda olur.
B
Bal da yesən dirilməz.
Baxdın yatdı, sən də yat.
Başarana can qurvan,
Başarmıyana daş qurvan.
Başını itirən tük üçün ağlamaz.
Başımda qoz qırma.
Belə deyirəm dədəm ölür,
Elə deyirəm anam.
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Beş barmağın beşi də bir döyül.
Bəy nədi, bəyənmədiyin nədi.
Bir ağacın kölgəsində min qoyun yatar.
Bir adamın payı iki adamı aj qoyar.
Bir deyənin oluncax, min yeyənin olsun.
Bir əlin od olsa da,biri su olsun.
Biri palçığa batdı, qalannarı yanında yatdı.
Birənin qannı aldın, cannı aldın.
Biri bilməyən, mini də bilməz.
Birrik harda, dirrik orda.
Bığdan götürüf saqqala qoyur.
Boğaz başdan aşağıdı.
Boş çanax dolu çanağı tökər.
Böyük sözünə baxmayan böyürə-böyürə gedər.
Buyrux sənnən, qullux mənnən.
Burda dəli azıydı, biri də o taydan keşdi.
Bir ağacın altında yüz qoyun yerrəşər.
Bağ çəpərsiz olmaz.
Bayquş xarava sevər.
Bayquş kimi ulama.
Bal yedim, balıya düşdüm.
Başın çıxmayan yerə bədənini soxma.
Başın bədəninə ağırlıq edir.
Bir de, bir eşit.
Bir yandan bağlayan bir yandan açar.
Bir dəli gölə daş atdı, yüz ağıllı çıxara bilmədi.
Bir tikəni bilməyən, yüz tikəni bilməz.
Balığı hər vaxt tutsan təzədi.
Bildirçinin bəyliyi darı sovuluncadı.
Bir gözü aya baxır, bir gözü çaya.
Bazara pulsuz gedən, gora imansız gedər.
Bazara girdin gözü qıpıq, sən də ol gözü qıpıq.
Borclu borclunun sağlığını istər.
Başına vur, çörəyini əlindən al.
Başarana baş qurban.
Bal yemədik, balıya düşdük.
Bir ölümə çara yoxdu.
Bar verməyən ağacı kəsəllər.
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Boğaz boydan aşağıdı.
Bulax gözünnən durulur.
Büyünkü bağır-ökə sabaxkı quyruxdan yaxşıdı.
Bağça bağa qıyır, bağbançı bir giləyə qıymır.
Boğaz başdan aşağıdı.
Borc alan bicdir, borc verən gicdir.
Bostançının kar vaxtıdı.
Birənin ya qanını aldın, ya canını.
Bala baldan şirindi.
Bar gətirən ağaca balta çalmazlar.
Buğda çörəyin yoxdu, buğda dilin olsun.
Bu da dağarcığını sürüyüb çuvallar cərgəsinə qoyur.
Bəhməz aldım bal çıxdı.
Bal-bal deməklə ağız şirin olmaz.
Bal tutan, barmaq yalar.
Balıq başdan qoxar.
Başqası üçün quyu qazan özü düşər.
Başına gələn başmaqçı olar.
Bir daşla iki quş vurur.
Bir dinsizin haqqından, bir imansız gələr.
Bir gül ilə bahar olmaz.
Bir qoltuğa iki qarpız sıxılmaz.
Bir yemirəm-yemirəmnən qorx, bir də gedirəm-gedirəmnən.
Bu xəmir çox su götürəcək.
Bəy dediyin nədi, bəyənmədiyin nədi.
Bir iş var, iki əməl.
Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
Bəylə dalaşmaq olmaz, dirəklə güləşmək.
Buğdanı sütül yeyən xırmanda ac qalar.
Borc alan gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.
Bu evin işığı o biri evə düşməz.
Bağdan ərik qurtardı, salam əleyk qurtardı.
Bir naxırın adını bir dana xarablar.
Bir ac qudurğan olar, bir tox.
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
Biri ölməsə biri dirilməz.
Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
Bəy ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
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Bəy dediyin hansı, bəyənmədiyin hansı.
Bu günkü öpgə sabahkı quyruqdan yeydir.
Borclu borclunun sağlığını istər.
Bu ilki sərçə bildirki sərçəyə civ-civ öyrədir.
Buğda çörəyinin buynuzu olar.
Bu daş, bu tərəzi, yükün ağırdı gəti çəkək.
C
Canavarın qulağını kəsməknən it olmaz.
Can de, can eşit.
Culfa kəfənsiz ölər.
Cavannıx sultanlıxdı.
Can deməknən cannan can əskik olmaz.
Cin atına minmə.
Cəhənnəmdə də adamın olsun.
Cəhənnəmə gedən yoldaşını çox istər.
Camala baxma, kamala bax.
Can sənin, cəhənnəm Tanrının.
Can cahana bir dəfə gələr.
Ç
Çaqqal var, gödən yırtır, qurdun adı bədnamdı.
Çaqqal tülküdən betərdi.
Çağırılan yerə ərinmə,
Çağırılmayan yerə görünmə.
Çənədən saz, ağıldan az.
Çıxan can geri qayıtmaz.
Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
Çox yemək adamı az yeməkdən qoyar.
Çörəyi çörəkçiyə ver, birini də üstəlik.
Çuluna bürün, elnən sürün.
Çayın daşı, çölün quşu.
Çırağ dibinə işıq salmaz.
Çox bilirsən, az danış.
Çaş biri iki görər.
Çatana çatır, çatmayana da daş atır.
Çəkişməsən, bərkişməzsən.
Çomağın iki başı var.
Çox yaşayan çox bilər.
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Çör-çöplə yanan ocağın istisi olmaz.
Çörəyi ayaqlamazdar.
Çılpağa yayda borandı.
Çox danışmaq gümüşdüsə, az danışmaq qızıldı.
Çox yemək adamı az yeməkdən qoyar.
Çıraq dibinə işıq saçmaz.
Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
Çürük taxta mıx götürməz.
Çağrılan yerə ar eləmə, çağrılmayan yeri dar eləmə.
Çay hər axanda qızıl alma gətirməz.
Çolaq dedi: durun qaçaq,
Çətini öyrənənə qədərdir.
Çeynənən saqqız çürüyər.
Çörəyi dizinin üstündə olannan uzax ol.
Çaqqal var baş qoparar, qurdun adı yamandı.
Çıraq dibinə şölə verməz.
Çaqqal var, gödən dağıdır, canavarın adı bednamdı.
Çörək quru, ayran duru.
Çörəyi tək yeyən adam yükünü özü düşürər.
D
Dabbаqxanada gönnü tanıyıram
Dağdan ağır kişidi.
Dağın dərdi dağ boyda olar.
Dam dirək üstə durar.
Dama-dama göl olar,
Dada-dada heç olar.
Danalı dalda qalmaz.
Daş atıf başını tutar.
Daş qayaya rast gəlif.
Daş yerində ağardı.
Dəyirmanım hər cür dən üyüdür.
Dəliyə toy da birdi, vay da.
Dəm dəmi gətirər, qəm qəmi.
Dəmiri döydükcə uzanar.
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Dəmiri isti-isti döyəllər.
Dənini özün üyüt.
Dilənçidən pay umur.
Dolu çanağı tökmə.
Dost başa baxar, düşmən ayağa.
Dövlət əl kiridi, yusan gedər, yumasan getməz.
Döyər, söyər, ərim yox.
Döymə qapımı, döyəllər qapını.
Duz-çörək, düz-çörək.
Düyə göz eləməsə, buğa sıçramaz.
Dünya yiyənə quyruxdu.
Daldan atılan daş topuğa dəgər.
Dana böyür, çulu böyüməz.
Dadanıbsan dolmaya, bəlkə bir gün olmaya.
Damara görə qan alınır.
Danışıq dananı qurda verər.
Daş düşdüyü yerdə ağır olar.
Dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar.
Dəlidən doğru xəbər.
Dünya malı dünyada qalır.
Dəli quyuya bir daş salar, yüz ağıllı fikirləşib çıxarda bilməz.
Dəliyə hər gün bayramdır.
Dərə xəlvət, tülkü bəy.
Dəlini apardılar toya, dedi bura bizim evdən yaxşıdır.
Dəvəçi ilə dost olanın darvazası gen gərək.
Döymə qapımı, döyərlər qapını.
Dəvə ölsə, dərisi bir eşşəyə yükdür.
Dəvə oynayan gün qar yağar.
Dost məni ansın bir çürük ceviz ilə.
Dost başa baxar, düşmən ayağa.
Dinsizin öhdəsindən imansız gəlir.
Dəvəni xəlbir ilə suvarır.
Dilənçinin üzü qara olur, torbası dolu.
Dilini saxlayan salamat olur.
Dağ başına qar yağar.
Deyirəm, xədiməm, deyir, neçə oğlun var?
Dəmiri isti-isti döyəllər.
Dəliyə gündə bayram.
Dəlinin dilini dəli bilər.
131

Dəliyə zaval yoxdu.
Dərdi dağa verdilər, götürmədi, ancaq insan götürdü.
Dərdi çəkənə verəllər.
Dilini dinməzinə qoy.
Deyəsən dilotu yeyif.
Dilbilməz əlinə düşmüşəm.
Dil başa bəladı.
Dil ağılın açarıdı.
Dil yarası qılınc yarasından dərindi.
Dost adamı bir qozla alsın, o da çürük çıxsın?!
Dəymə mənə, dəymiyim sənə.
Dünya gör-götür dünyasıdı.
Dava dağarcıq üstədi.
Dadananla, quduranı saxlamaq olmaz.
Dama-dama göl olar, dada-dada heç.
Daş daşa söykənər divar olar.
Düz əyrini kəsər.
Dərziyə dedilər ki, köç, iynəsin sancdı yaxasına.
Dünya malı əl çirkidi, yuyarsan gedər.
Döyülən ara yerdə gedər.
Dəli ağıl tapsa, öz başına qoyar.
Dünya bir pəncərədi hər gələn baxıb gedər.
Dama-dama göl olar, axa-axa sel.
Dedilər: Əzrayıl bala paylayır.
Dedim: Balama dəyməsin, balasını istəmirəm.
Doğruya zaval yoxdu, çəksələr min divana.
Dünyanın quyruğu uzundu.
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
Daş qayaya rast gəldi.
Dadanıbdı dolmaya, o da ola, olmaya.
Dərzi yaxası cırıq olar, başmaqçı ayağı yalın.
Döymə qapımı, döymüyüm qapını.
Dəm dəmi gətirər, qəm qəmi.
Dəlinin başında palıd ağacı bitmir ha.
Dəmiri döydükcə uzanar.
Dil qarıxar düzünü deyər.
Dəliyə bel ver, altınnan yeli.
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Diriyə də rəhmət var, ölüyə də.
Dost adamı ansın, bir çürük qoznan.
Dedilər: Əzrayıl oğul paylayır. Dedi: Özününkü özünün olsun, mənimkinə
dəyməsin.
Düz söz daşdan keçər.
Damla-damla göl olı.
Daş yerində ağırdı.
Dəvədən böyük fil var.
Dəmir qapının ağac qapıya işi düşər.
Dənizə düşən, ilana sarılar.
Dəliyə yel ver, əlinə bel ver.
Dərya dalğasız, qapı halqasız olmaz.
Divarı nəm yıxar, insanı qəm.
Dil əqil xəzinəsinin açarıdı.
Dişin ağrıyırsa çək qurtul, qonşun xarabsa köç qurtul.
Doğru söz acı olur.
Donuzdan bir tük qoparsan, gənə kardı.
Dost ağladar, düşmən güldürər.
Dünya tükənər, düşmən tükənməz.
Danışıx dananı qurda verər.
Düz həmişə əyrini kəsər.
Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
Dəvəçi ilə qonaq olanın darvazası gen gərək.
E
Ev evə sığmaz, el elə sığar.
El atan daş uzax düşər.
El içində, öl içində.
Elə ağız əyənin ağzı əyilər.
Eldən üzülən, əldən üzülər.
Elnən gələn qara gün toy-bayramdı.
Eşşək anqırar, tayını tapar.
Eşşəyə dedilər: mərifətini göstər. Yıxılıf küllükdə ağnadı.
Eşşəyə minmək bir ayıf, düşmək iki.
Eşşəyə min, ata çatınca.
El içində, ol içində, öl içində.
Elin atdığı daş uzax gedər.
El üçün ağlıyan gözdən olar, yar üçün ağlıyan gözəl olar.
Eşşək qazanar, at yeyər.
El ilə qara gün bayramdır.
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El gözü tərəzi olar.
Ev buzovu öküz olmaz.
El el üstə sığışar, ev ev üstə sığışmaz.
Elçisi gülüm olanın başına külüm olar.
Elə ye ki, həmişə yeyəsən.
Eşşəyə gücü çatmır palanı taptayır.
El elə sığar, öy öyə sığmaz.
El ağzı fal ağzı.
El sevəni aləm sevər.
El qədrini el bilər.
Elm əqlin çırağıdı.
Evdə danışılan çöldə keçməz.
Evin dar olsa da, ürəyin geniş olsun.
Ev bizim sirr bizim, heç kimə demə qızım.
Evində yox urfalıq, könlündən keçir darğalıq.
El içində, ev içində.
Elə döyüş, barışmağa üzün olsun.
Ev oğrusu tutulmaz.
Evin kiçiyi oluncax, qapının iti ol.
Elini hürküt, axsağından yapış.
Eşşək palçığa bir dəfə batar.
Ev davasız, gor əzabsız olmaz
Elindən ayrılanı qurd yeyər.
Eşşəyə dedilər mərifətini göstər, getdi samanlıqda ağnadı.
El üçün ağlayanın gözü kor qalmaz.
El yıxanı heç kəs tikə bilməz.
Evi ev edən arvaddır.
Evin küçügü ol, kiçigi olma.
Etibar insanın sərvətidi.
Ev buzovu cüttə olmaz.
Elə hava çaldır oynaya biləsən.
Ermənidən dost olmaz.
Evdəki söz bazarda keçmir.
Ə
Əkməsən, biçməzsən.
Ələməyə unu yoxdu, pişirməyə xamırı.
Əlini başına yığ.
Əlinin üstə əl yoxdu.
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Əməkçi ol, dilənçi olma.
Ət yeyən quşun dimdiyi əyri olar.
Ətin çiyi ət gətirər, xamırın çiyi dərd gətirər.
Ər eldən gələr, oğul beldən.
Əvvəl meçidin içi, sonra çölü.
Əvvəl fikirləş, sonra danış.
Əyri ol əyriynən, düz ol düzüynən.
Əli qızıldı.
Əli boş, üzü qara.
Əli daş altındadı.
Əl yananda ağıza soxallar.
Ən yaxşı yol – düzlükdü.
Əjəl qapını döyməmiş gəlir.
Əslini danan haramzadadı.
Ətinnən kabab olmaz, qanınnan kasa dolmaz.
Ətnən dırnaq arasına girən iylənib çıxar.
Ət yiyən quş dimdiyindən bəllidi.
Ərlə arvadın suyu bir yerdən götürülür.
Əl tutmaq Əlidən qalıb.
Əlindən gələni beş qaba çək.
Ər eldəndi, oğul beldən, qardaşa canım qurban.
Ərə getmək gələndə böyük bacı olursan, ev süpürmək gələndə kiçik
bacı.
Əzəlin gəlincək axırın gəlsin.
Əslində olan nəslində olar.
Ərnən arvadın torpağı bir yerdəndi.
Əsl dost dar gündə sınanar.
Əql harda, dövlət orda.
Əkmək eldən, su göldən.
Əl uşağı adama övlad olmaz.
Əmanət ata minən tez düşər.
Ən böyük varlıq sağlıqdır.
Ədəb bazarda satılmaz.
Ərsiz arvad cilovsuz at kimidi.
F
Fələyə fələk.
Fağır-fağır oturma.
Fikir min yerə gedər, güman bir yerə.
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Fələk yıxmıyanı kələk yıxar.
Fəqirin parası kimi dostu da az olar.
Fürsət quşdu, buraxmaq olmaz.
G
Gədədən bəy olmaz.
Gəzdi İranı, Turanı, cənnət tapdı buranı.
Göz nə istər iki göz, biri əyri, biri düz.
Gör-götür dünyasıdı.
Genəşikli don gen olar.
Gəzən ayağa daş dəyər.
Gül xarsız, gözəl nazsız olmaz.
Gedər bostan qırası, qalar üzün qarası.
Gədadan ağa, küllükdən təpə olmaz.
Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək çıxartdı.
Göz görməsə, könül sevməz.
Gözdən iraq olan könüldən də qıraq olar.
Gənclik sultanlıqdı.
Günü günə satan iş görə bilməz.
Göz görmək üçündür.
Göz gördüyünü sevər.
Gödək adamın beynindən üç dəfə koxalıq keçər.
Gözəl eyibsiz olmaz.
Gündüz gəzər obanı, gecə sancar dabanı.
Geyişməyən yerdən qan çıxarma.
Gəlinin ayağı, çobanın dayağı.
Gəzəyən gəzə bilməz, gəzməsə dözə bilməz.
Getmə gözümnən, gedərəm özümnən.
Gəlini gərdəkdə, küçüyü deməkdə
Görünməyən oğru, xannan , bəydən doğru.
Görənnən, götürən yarıdı.
Getmişdim gəlin görməyə, gəlin gedib təzək dərməyə.
Gəlin ocağa gələr.
Gəlin gəlin olmaz, gəlin düşən yer gəlin olar.
Get naxıra, gəl axıra.
Gücün çatan işdən yapış.
Gen qaz, dərin qaz. Özün düşərsən.
Gec olar, güc olar.
Görməmişdən al, dadamala ver.
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Gündə-gündə, bir gün səndə, bir gün məndə.
Gəmidə oturuf gəmiçiynən vuruşmax olmaz.
Gedən bağdan gedər, bağbannan nə gedər.
Gedən gün geri dönməz, günü-günə calasan da.
Gəmidə oturub, gəmiçinin gözünü çıxarır.
Gənclik bir quşdu, uçdu tuta bilməzsən.
Gözəllik ondu, doqquzu dondu.
Gözdən iraq olan, könüldən iraq olar.
Gül tikansız olmaz.
Gülün qədrini bülbül bilər.
Gülmə qonşuva, gələr başuva.
Görülmüş işdən gül iyi gələr.
Gəlini gərdəkdə, uşağı bələkdə tərbiyə edən peşman olmaz.
H
Haynan gələn, vaynan gedər.
Hər iti üstünə hürütmə.
Hər sözün öz yeri var.
Hər hürən itə daş atmazdar.
Hərcayı sözün hərcayı da cavabı olar.
Hər şey nazikliyindən sınar, insan yoğunluğunnan.
Hərə gözü öz qabağına çəkər.
Hər işin öz yeri, hər meyvənin öz dadı var.
Həyasızdan həyanı saxla.
Hələ burnu daşa dəymiyif.
Hənək, hənək, dalı dəyənək.
Hər ağızdan bir avaz gəlir.
Haynan gələn huynan gedər, selnən gələn suynan gedər.
Hər daş baş yarmaz.
Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.
Haqq söz acı olar.
Hirsin dövlətə ziyanı var.
Hər nə əkərsən, onu biçərsən.
Hər yarağımız bitdi, qaldı saqqal darağımız.
Hər saatın bir hökmü var.
Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
Hər gözəlin bir eybi var.
Hər saqqaldan bir tük çəksən kosaya da saqqal olar.
Hər sözün yeri var.
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Hər şey öz vaxtında bitər.
Hər meyvənin bir dadı var.
Heç kəs ayranına turş deməz.
Haynan gələn huynan gedər.
Həyasıza salam ver, yanınnan öt.
Həyasıza salam ver keç.
Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
Halva, halva deməknən ağız şirin olmaz
Hər yetənə ürək açma.
Hər quşa öz yuvası istidi.
Hər kəs özünə cavabdehdi.
Hər meyvənin bir dadı var.
Hər ürəkdə bir aslan yatır.
Hərə öz ölüsünü ağlıyır.
Hər yağan qar olmaz.
Hər deyilənə qulax verməzlər.
Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
Hər kəs öz arşınıyla ölçür.
Hərəkət varsa, bərəkət də var.
Hələ başı qoltux altı görmüyüf.
Hərə bir tük versə, kosada da saqqal olar.
Haray bəri başdan.
Həvəsdi-bəsdi,
Gilasdı-bəsdi.
Haynan gələn, vaynan gedər.
Hənək-hənək, dalı dəyənək.
Hər kəs öz evinin nökəridi.
Hörməti pulnan ölçməzdər.
Həm nala vurur, həm mıxa.
Hərəkətdə bərəkət var.
Hər aşiqin bir dövranı var.
Hər gecənin gündüzü var.
Hər kəs əkdiyini biçər.
Hərəkət olmazsa, bərəkət olmaz.
Haqdan qaçan ucalmaz.
X
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Xamır yeyənin fağırı olmaz.
Xeyirin gələn yerə papağını tıxama.
Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
Xırman döyən öküzün ağzını bağlamazdar.
Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
Xəmir suyu çox götürər.
Xalam bildi – aləm bildi.
Xalq gedir quş gətirir, Şaqqulu bayquş gətirir.
Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdik gəlmədik.
Xain xoflu olar.
Xeyir söyləməsən, şər gəlməz.
Xalq atan daş uzağa düşər.
Xain qorxaq olar.
Xoruz bannamasa da sabah olur.
Xeyir Allahdan şər şeytandan.
İ
İki qancıx bir qavda yal yeməz.
İki yana baxan çaş olar.
İnsanın qudurmuşu, itin qudurmuşunnan betərdi.
İmam üçün də ağla, yezid üçün də.
İt azıydı, biri də gəmiynən keşdi.
İt harava gölgəsində yatır, elə bilir öz kölgəsidi.
İt quduranda sahibini tutar.
İt əl çəkdi, motal əl çəkmədi.
İt kimi iy bilir.
İti öldürənə sürüdəllər.
İtik itiyi tapar.
İt otu, bağa yarpağı.
İş ki, qaldı arvada,
Ölən günü sal yada.
İnsaf dinin yarısıdır.
İt itin dişindən qorxar.
İtin dişi, donuzun dərisi.
İt kəlləsini xonçaya qoyarsan, sürüşüb düşər.
İt hürər, karvan keçər, yel qayadan nə aparır.
İt itlə boğuşar, yolçunun işi rast gələr.
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İt qursağı yağ götürməz.
İlan vuran ala çatıdan qorxar.
İlan hara əyri getsə öz yuvasına düz gedər.
İlana balası qənim olar.
İlanın ağına da lənət, qarasına da.
İslanmışın yağışdan nə bakı?
İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
İki baş bir qazanda qaynamaz.
İki güləşənin biri yıxılar.
İt qorxduğu yerə hürür.
İt ola - ət ola.
İt itnən boğuşdu, qurdun işi rast düşdü.
İştah diş dibindədi.
İlan ulduz görməsə ölməz.
İyidin sözü bir olar.
İki əl ilə bir başı saxlaya bilmir.
İl ildən pis gəlir.
İl qulun saldı.
İt itin ayağını basmaz.
İtə daş atmazlar sahibinə görə.
İşin düşdü arvada ölən gününü sal yada.
İt itnən boğuşdu, yolçuya girəvə düşdü.
İt əppəyə, uşaq məhəbbətə.
İştah diş altındadı.
İlanın balası özünə qənimdi.
İynəynən gor qazır.
İş tərs gələndə, xəşil də diş sındırır.
İlanı görənə də lənət, öldürüb basdırmayana da lənət.
İki yana baxan çaş olar.
İt itnən boğuşar, yolçunun işi rast gələr.
İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
İtdən olan küçük olar.
İt itin ayağını basmaz.
İki su bir çörəyin yerindədi.
İş ki qaldı səbirə, tut yönünü qəbirə.
İsmarışnan hac qəbul olmaz.
İsdanmışın yağışdan nə pəki?
İlan vuran ala çatıdan qorxar.
İyid hünərdə, at minərdə.
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İti öldürənə sürüdəllər.
İşdənən dəmir pasdanmaz.
İgidi dərd əyməz, arvad əyər.
İki qarpız bir əldə tutulmaz.
İki qılınc bir qına girməz.
İki əl qırılsın, bir başı yola aparmazsa.
İgidlik ondu, doqquzu qaçmaqdı.
İgidin əyisi dayısına çəkər.
İlan çalan ip sürüntüsündən də qorxar.
İlanı basmasan, çalmaz.
İlanı Seyid Əhməd əliynən tutar.
İnsanın gözü, yerin qulağı var.
İt hürür, karvan yüyürür.
İlanın quyruğunu yox, başını bas.
İnək su içər süd olar, ilan su içər zəhər olar.
İş çətinə düşəndə öküz öküzdən görər.
İnsana dil ilə heyvana ağac ilə.
İnsan dilləşə-dilləşə, heyvan heləşə-helləşə mehriban olar.
İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
İgid oğul düşmənə əyilməz.
K
Kasıf deyər: mübarək, döylətdi deyər: hardan almısan?
Kasıvın bir atı var, o da ayğır.
Keçi öldü, qoturu kəsildi.
Keçəl baxar güzgüyə, adın qoyar özgüyə.
Keçəl yağ tafsa, başına yaxar.
Keçəl suya getməz.
Keçəlin dərdi, başı, bir qazan ayran aşı.
Keçinin ölümü gələndə çovanın çomağına sürtünər.
Keçinin ölümü palıddan olsun.
Kim ayranına turş deyər?
Koyxanı gör, kəndi yıx.
Kor atı minif köndələn çapar.
Kor atın da kor nalvəndi olar.
Kor kora lağ eləməsə, bağrı yarılar.
Kotan nə bilir, qayış nə çəkir?
Könlü balıx əti istiyən suda gərək.
Köçən azan qarıya bu da azdı.
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Küldən təpə olmaz.
Küləyi tutmax olmaz.
Külək qayadan nə aparar.
Kürd qızınnan belə oğul.
Kar könlündəkini anlar.
Kasıb pul tapdı yer tapmadı.
Keçəl dəva bilsə, öz başına eylər.
Kəsik baş söyləməz olar.
Keçinin qoturu bulağın gözündən su içər.
Keçi can qayğısındadır, qəssab piyin axtarır.
Keçən günə gün çatmaz, calasan günü-günə.
Kor kora necə baxar, Allah ikisinə də öylə baxar.
Kor atın kor da nalbəndi olar.
Köçən yurdun qədrini qonan yurdda bilərlər.
Könül sevən göyçək olar.
Köpək qaya kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
Kor tutduğun bərk tutar.
Kotan nə bilir ki, qayış nə çəkir?
Kora gecə-gündüz birdir.
Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni.
Kişi sər verər, sirr verməz.
Keçi keçidi yatdığı yeri dürtmələyir.
Köhnə bazara təzə nırx qoyub.
Kələyinən gələn, küləyinən gedər.
Külü küllükdən götür.
Keçən sözü çəkmə üzə.
Kor koru tapar, su axuru.
Keçinin qoturu başa çıxar.
Kasıvın halın soruşan az olar.
Küləklə gələn küləklə gedər.
Kimini asır, kimini kəsir.
Kişinin sözü bir olar.
Köksüz ağac tez yıxılar.
Köhnə qar ancaq uca dağlarda qalar.
Keçi öldü, qoturu kəsildi.
Kasıb təzə geyəndə deyərlər: Hardan almısan? Varlı təzə geyəndə
deyərlər: Sağlıqnan.
Kar dedi: səs gəlir, kor dedi: odur bax, oğru gəlir. Lüt dedi:
tərpənməyin , gələrlər soyarlar.
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Kəsik baş söyləməz olar.
Keçəl baxar güzgüyə,adını oyar özgəyə.
Kabab köz etdiyimdi, hamısı öz etdiyimdi.
Keçəl halva yeyər, parasına minnət.
Kərgi öz sapını kəsməz.
Kəskin sirkə öz qabına zərər verər.
Köpəkdən olan köpək olar.
Keçi can vayında, qəssab piy vayında.
Keçinin qoturu, gedər bulaq başınnan su içər.
Kor koru tapar, su da çuxuru.
Kələk ilə gələn külək ilə gedər.
Q
Qazancın azı-çoxu olmaz.
Qazaş qudurar, mayyı yeyər.
Qanana da qurvan, qanmıyana da, dad alayarımçıx əlinnən.
Qara kişmişi cibə tökəllər, ağ ayranı itə.
Qaradan artıx rəng olmaz.
Qəbristana gedən ölü qayıtmaz.
Qız ağacı qoz ağacı, hər yetən bir daş atar.
Qızıldan taxtım olunca, bir quruja baxtım olsun.
Qıraxdan baxana döyüş asan gələr.
Qonşu-qonşuya baxar, canını oda yaxar.
Qonşu paxıl olmasa, kor qız ərə gedər.
Qorxulu baş salamat olar.
Qulağımnan qut oldum.
Qurdalama şorunu çıxardajaxsan.
Qüsul suyunu üstümə tökmə.
Quş qanadnan uçar, insan kamalnan.
Qurd balası qurd olar.
Qərib dərdin təh ağlar!
Qaçan da Allah çağırır, qovan da...
Qaz vur qazan doldursun.
Qaşıq çömçədən irəli olub.
Qanı qan ilə yumuyublar.
Qaradan artıq boyaq olmaz.
Qaşını aldığı olmuşdu, vurdu gözün çıxartdı.
Qarınınkı Qurandan keçibdir.
Qazanc qudurub mayanı yedi.
143

Qılınc yarası gedər, dil yarası getməz.
Qisas qiyamətə qalmaz!
Qurd nə bilir qatır bahadır?
Qul xətasız, ağa kərəmsiz olmaz.
Qurda qoyun tapşırmaq olmaz.
Qurddan olan qurd olar.
Qonşun pisdir, qaç qurtul.
Qılıç qınını kəsməz.
Qorunan gözə çöp düşər.
Quş var ətini yeyərlər, quş var ət yedirərlər.
Qonaq qonağı istəməz, ev sahibi heç birini.
Quduran qırx gündən artıq yaşamaz.
Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar.
Qoyunu qoyun ayağından, keçini keçi ayağından.
Qurd dumanlı gün axtarar.
Qonaqdan saldıran yağıdan saldırıb.
Qonşuya ümid olan şamsız yatar.
Qurd yuvasından sümük əskik olmaz.
Qızınamadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə.
Qoca at da arpa yeyər.
Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
Qeyrətsiz dostun olunca, qeyrətli düşmənin olsun.
Qarın başdan aşağıdı-deyiblər.
Qarnı doyur, gözü doymur.
Qarı düşmən dost olmaz keçsə də yüz il belə.
Qonağa yat deyəllər, get deməzlər.
Qızıl taxtım olunca, qızıl baxtım olsun.
Quşu quşunan tutallar.
Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
Qarın sürfə deyil hamıya açasan.
Qatırçının qatırını hürkütmə.
Qarnım üçün döyüləm, qədrim üçünəm.
Qonşu qonşuya tən gərək, tən olmasa gen gərək.
Qırx qazanın damazlığıdı.
Qonşuya umud olan şamsız, oynaşa umud olan ərsiz qalar.
Qonşum-qonşu olsa, kor qızım ərə gedər.
Qohumun kimdi, yaxın qonşum.
Qulaq gündəbir söz eşitməsə kar olar.
Qızım sənə deyirəm, gəlnim sən eşit.
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Qəzadan qaçmaq olmaz.
Qarğa leşə qonar.
Qatal zirvədə, qarğa zibillikdə gəzər.
Qarnıyın qurdu var.
Qara gün adamı qaraldar.
Qaradan artıq rəng olmaz.
Qara baxtım oyanmadı.
Qarın qardaşdan irəlidi.
Qız gərək, tez gərək.
Qəmiş qoyma.
Qəm qəm gətirər, dəm də dəm.
Qızıl hər yerdə qızıldı.
Qızıl pas tutmaz.
Qojalıb uşax uşax həddinə düşüf.
Qorxulu baş bəla görməz.
Qurd ürəyi yeyif.
Qurtdu-qurtdu danışma.
Qurt dedin, qulağı çıxdı.
Qılınc qında paslanar.
Qılınc qınını kəsməz.
Quşqunu boşdu.
Qohum qohumun ətini yesə də, sümüyünü çölə atmaz.
Qar yağıb ayaq üşüməyə.
Qurban olum o qana, üstündən bir gün keçə.
Qılınc kəsməyəni söz kəsər.
Quş dənə gələr, milçək qana.
Qonağın ruzusu özündən qabaq gəlir.
Quru süfrəyə dua olmaz.
Quyruğu qapı arasında qalıb.
Qara gün adamı tez qocaldar
Qarğa çoxbilmişliyindən tuzağa düşər.
Qalan işə qar yağar.
Quru quyudan su çıxmaz.
Qoy məni tanış qurd yesin.
Qonşuyu bir inəkli istə ki, özün iki inəkli olasan.
Qoyun ürkdü, axsax qabağa düşdü.
Qar-qar üstə yağar.
Qazana nə qoysan, çömçəyə o gələr.
Qaldır samanı, gələr zamanı.
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Qız öz başına qalsa ya davulçuya varar, ya zurnaçıya.
Qızını vurmayan, dizini vurar.
Qoyun keçi ayağından asılmaz.
Qonşu baxar, gorun atəşə yaxar.
Qonşuya umudlu olanın əkməgi doğraqlı qalar.
Qudurmuş köpəgin ömrü qırx gündü.
Quyunu qazan düşər.
Qoyun, quzusunun ayağını basmaz.
Qara günün ağ günü də var.
Qız uşağı evin yaraşığıdı.
Qızı anasına, bezi eninə baxıb alarlar.
Qələm yazanı qılınc da poza bilməz.
Qanan qanmaza borcludu.
Qəribin boyu uzun olar, dili qısa.
Quru süfrəyə də bismillah.
Qismətdən artıq yemək olmaz.
Qoyunu qurda tapşırma.
L
Lalın dilini anası bilər.
Lalın dilini yiyəsi bilər.
Lax yumurta suda batmaz.
Lağ eləmə atama, lağ edəllər atana.
Lələ köçüf, yurd ağlar.
Lələ şələni basıf.
Lənət şeytana.
Lalın dilini nənəsi bilər.
M
Manqal maşasız olmaz.
Martda mərək, yarı görək...
Mənə dəymiyən qurd min il yaşasın.
Mərdi qova-qova namərd edəllər.
Mərdimazarı axtarmaxnan döyül, özü axtarıf tapır.
Mərddik üzdən, məhəbbət gözdən oxunar.
Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
Mal yeməzin malını yeyərlər.
Malın şərikli olunca, arvadın şərikli olsun.
Mal sahibinə oxşamasa haramdır.
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Mənzil yaxın, kira çox, bunda bir əlamət var.
Molla halvanı gördü, Quran yadından çıxdı.
Mal gedər bir yerə, iman gedər min yerə.
Məscidin qapısı açıqdır, itin də həyası gərək.
Məndən sənə öyüt, dəni özün üyüt.
Mərd özünnən görər, namərd yoldaşından.
Milçək murdar deyil, amma könül bulandırır.
Meşə çaqqalsız olmaz.
Müftə sirkə baldan şirindir.
Meymunun boğazına su çıxanda balasını ayağı altına alar.
Malı alanda sat.
Mələk donuna girmiş şeytandı.
Malın mal oluncan, bazarın bazar olsun.
Mıs-mıs eliyincə, elə Mustafa de.
Meşə çaqqalsız olmaz.
Mənnən oluf mənə oxşamıyan.
Mərd düşmən namərd dostdan yaxşıdı.
Məsləhətli don gen olar.
Məhəbbətin yaşı yoxdu.
Məclisin dalı-qabağı olmaz.
Milçək şirəyə qonar.
Milçəkdən fil düzəldir.
Mərd ilə daş daşı, namərd ilə bal yemə.
Mərd özünnən görər, namərd özgəsindən.
Mal sahibinə oxşuyar.
Mərdin qulu ol, namərdin ağası.
Min daş-qaşın olunca, bir ağıllı başın olsun.
Mənə dəyməyən ilan yüz il yaşasın.
Meymun baxar güzgüyə, adını qoyar özgəyə.
Mərdin ölüsü namərdin diisindən hörmətli olar.
Məndən sənə öyüd, ununu özün üyüd.
Mıxı mismar eyləyən Allah var.
Malı cinsiynən aldığın kimi, gəlini də nəsliynən al.
N
Nala, mıxa vurur.
Namusu it də yemir.
Namussuz yaşamaxdansa, namusnan ölmək yaxşıdı.
Nə ağına baxır, nə bozuna.
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Nə dostduğu bilinir, nə düşmannığı.
Nə işim işdi, nə əlim boş.
Nə yatıf, nə yuxu görsün?
Nə yatdım, nə vəyğa görəm.
Nə yuğurdum, nə yafdın, hazırca kökə tapdım.
Nə otu var, nə suyu.
Nəhlət pozana, rəhmət düzənə.
Nisyə yeyən iki dəfə keflənər.
Nökər kimi qazan, ağa kimi ye.
Nuhu taxtda görüf.
Nə balını istəyirəm, nə bəlasını.
Nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına.
Nəhəng dəryada olar.
Nisyə çaxır içən iki dəfə keflənər.
Niyyət hara, mənzil ora.
Neyniyəsən, düz əyrini kəsəcək.
Namərdə bel bağlama.
Namərdin körpüsünnən keçmə.
Nə hır qanır, nə zır.
Nə ətdir, nə sümük.
Nə aza qane olur, nə çoxa.
Nə işim işdi, nə əlim boşdu.
Nağdı olsun, soğan olsun.
Nisyə girməz kisəyə.
Nə çağırana hay verir, nə Allaha pay.
Nə əkərsən, onu biçərsən.
Nə beşdə alacağım var, nə onda verəcəyim.
Nə şiş yansın, nə kabab.
Nə olacağa, nə öləcəyə çarı var.
Naxırçı qızı naxır əppəyi istər.
O
O dağa qar yağdı, bu dağa xavardı.
Oğru elə bilər hamı oğrudu, doğru elə bilər hamı doğrudu.
Oğrudan oğruya halaldı.
Odu qoyuf, külü ayaxlıyır.
Olacağa çarə yoxdur.
Ot kökü üstə bitər.
Oğul şüurlu olsa neylər ata malını, bişüur olsa neylər ata malını.
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Oddan kül törər, küldən od.
Od yanmasa tüstüsü çıxmaz.
Od düşdüyü yeri yandırar.
Od ilə oynamaq olmaz.
Oba köçüb, yurt ağlayır.
Oxunu atıb, yayını gizlədir.
Orağı kürk vaxtı, kürkü orax vaxtı alarlar.
Odu pambığa bükmək olmaz.
Oğru elə dindi ki, doğrunun bağrı yarıldı.
Oğul-düşmən çəpəridi.
Olan oldu, torva doldu.
Oxunu atıb yayını gizlətməzdər.
Oğluna sünnət edir, qonşuya minnət edir.
Oğlan dayıya, qız xalaya oxşar.
Ot öz kökü üstə bitər.
Oyunçu deyil, odunçudu.
Oğul düşmən toxmağıdı.
Ö
Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qılı seçir.
Özgə atına minən tez düşər.
Özü əyirif, özü də toxuyur.
Özünə dost qazan, düşman ojax başındadı.
Özünə rəva bilməyəni, yoldaşına da bilmə.
Özünə umac ovammır, başqasına əriştə kəsir.
Özünü bir inəkli bil, qonşunu iki.
Özünü yorulmuş biləndə, yoldaşını ölmüş bil.
Özünü öyən dizinə döyər.
Öy qalıf əyriyə, həm yeyə, həm səyriyə.
Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyir.
Ölümə çarə yoxdu.
Ölünün böyüyü-kiçiyi olmaz.
Ölüsünü ağlamır, öz gününü ağlayır.
Örtülü bazar, dostduğu pozar.
Öskürənin yanında asqırmasan, deyər ağzı yoxdu.
Ölmə eşşəgim, yaz gələr yonca bitər.
Ölmüş eşşək axtarır nalını çəksin.
Ölü ilə ölmək olmaz.
Özgə atına minən tez düşər.
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Özünə umac ova bilmir, özgəsinə əriştə kəsir.
Özü özünə eədiyini el yığılsa eyləyə bilməz.
Ölüsü ölən qırx gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
Özüm dedim, özüm eşitdim.
Öküz əyməsə daş qəribliyə düşməz.
Örkən ha uzun olsa, gəlib doğanaqdan keçəcək.
Özü deyir, özü eşidir.
Özgə malına göz tikmə.
Özü yıxılan ağlamaz.
Öz qədrini bilməyən, özgənin qədrini bilməz.
Ölünü özbaşına qoysan, kəfəni cırıf qaçar.
Ölünün atı yüyrək olar.
Öküzü soyuf quncuğunda bıçağı sındırmazdar.
Öz əliylə özünə quyu qazır.
Öz daşımız, öz divarımız.
Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zulum kimi.
Ölənnən ölməzdər.
Örgənmişə nə toba?
Öz çulunu sudan çıxarır.
Ölmə eşşəyim ölmə, yaz gələr, yonca bitər.
Örkən nə qədər uzun olsa, yenə doğanaqdan keçəcək.
P
Papax altda oğlan yatır.
Piyadanın peşəsi atdıya gülməkdi.
Pirinə təpik atma.
Pis qohumnan yaxşı qonşu yaxşıdı.
Pis qohum baş qaxıncı; atdın nədi, tutdun nədi?
Pişiyin əli ətə yetişməyəndə adını iylənmiş qoyar.
Pişik balasını çox istədiyindən yeyər.
Pişiyin əli ətə çatmaz deyər qoxubdur.
Pişiyi dara qısnayanda dönər üzünü cırmaqlar.
Piyadanın qaydasıdır, atlıya gülər.
Payın azı, çoxu olmaz.
Pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
Padşahın da dəmirçiyə işi düşür.
Paxıl xoflu olar.
Palaza bürün, elnən sürün.
Pazı paz çıxardar.
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Pələng qəfəsdə də pələngdir.
Polad sınar, əyilməz.
Pay bölən ya payınnandı, ya imanınnan.
R
Rəhmət verənə, nəhlət pozana.
S
Saqqalım yoxdu, sözüm keşmir.
Saqqalı hələ ələ verməmişəm.
Saqqalıma soğan doğrama.
Saqqızı zivilə düşüf.
Saqqızını oğurruyuf.
Salavat qüvvətə bağlıdı.
Saman sənin deyil, samannıx ki, sənindi.
Sən tülküsənsə, mən də quyruğuyam.
Sənnən karvan vuran olmaz.
Səsi savax çıxacaq.
Sizə ədatdı, bizə bedat.
Söz var el içində, söz var ev içində.
Söz kimindi, götürənin, sufra kimindi, oturanın.
Söz sözün söykəyidi.
Söhbətin şirin yerində vartazar gəldi: Allah saxlasın.
Su gəlmiş arxa, bir də gələjək.
Su səmtinə axar.
Süddü qoyun süddən çıxmaz.
Saxla samanı, gəlir zamanı.
Sərçədən qorxan gərək darı əkməsin.
Saman altından su yeridir.
Söz qılıncdan kəskindir.
Söz sözü gətirər, arşın bezi.
Südlü qoyun sürüdən ayrılmaz.
Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar.
Suyun lal axanından, adamın yerə baxanından.
Saman altdan su yeridir.
Su qaba girdi oldu içməli.
Saqqalım yoxdu, sözüm ötmür.
Sac əppəyi kim ikiüzlüdü.
Soğan olsun, nağd olsun.
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Səksən, doxsan bir gün yoxsan.
Söz eşidənindi, yer oturanın.
Sonrakı peşmançılıq fayda verməz
Sonsuzun malı ilan sümüyüdü.
Subaylıq soltanlıqdı.
Səni suya aparıf, susuz qaytararam.
Su murdar götürməz.
Su aydınnıxdı.
Suya tüpürməzdər.
Su başından bulanar.
Südünə görə mələ.
Sonulayan ya kora, ya keçələ.
Söz dünyanın bəzəyidir.
Sözü çox desən, qiymətdən düşər.
Sözü söz qanana deyəllər.
Sözün atası –ağıl, anası-dildi.
Söz ver ki, kəsdirir başı, söz var ki, kəsər savaşı.
Söz sözün söykəyidi.
Sözü ağzında bişir, sonra danış.
Salam Allah salımıdı.
Söz vaxtına çəkər.
Siçanın zili də dənizə xeyirdi.
Suyun lal axanı, insanın yerə baxanı.
Sağ gözün sol gözə xeyri yoxdu.
Saman sənin döyül, samannıx ki sənindi.
Söymə nökər atama, söymüyüm bəy atana.
Su bulnmasa durulmaz.
Söz sözü çəkər.
Sən məni atının tərkinə almırsan, mən səni itimin tərkinə almaram.
Söhbət yolun körpüsü.
Saxla gönü,gələr günü.
Saqqalım yox ki, mənə inansınlar
Sağ əlin sol ələ xeyri yoxdu.
Sən ağa, mən ağa, sığırları kim sağa?
Sərçə nədi, şorbası nə olsun?
Son peşmanlıq əl verməz.
Söz var xalq içində, söz var xülq içində.
Söymə qul babamı, söyməyim bəg babavu.
Su başına aparıb, susuz döndərir.
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Söz götürənin, ev oturanın.
Sözün yalanı yox, yanlışı var.
Su-suyu tapar, su da çuxuru.
Süfrənin başı ayağı olmaz.
Sən haqnan ol, haq sənnəndi.
Ş
Şər söyləməsən, xeyir gəlməz.
Şərti şumda kəsək ki, xırmanda toz olmasın.
Şüş qızıl ola, tamahım yoxdu.
Şapalaq ilə üz qızardır.
Şərti şumda kəs, xırmanda şana-kürək sınmasın.
Şeytana papış tikir.
Şeytannan əvvəl yaranıf.
Şeytan şeytannığında qalır.
Şələ lələni basdı.
Şirin dil dəmir qapını da açar.
Şirin yuxuma haram qatma.
Şirin dil ilanı yuvasınnan çıxardar.
Şahın da işi qaraçıya düşər.
T
Toxun ajdan xəvəri olmaz.
Tuturam durmur, buraxıram vurmur.
Tülkü quyruğunu gəzdirə bilmir, dalına da bir şax bağlıyır.
Tülkü tülküyü buyurdu, tülkü də quyruğunu.
Toyux toyuxdu, su içəndə Allaha baxır.
Tazə kuzə suyu sərin saxlar.
Tapan tapanın olsa, naxırçı bir bəy olur.
Tamarzıdan al, dadamala ver.
Tərlan yerini sar tutmaz.
Tək əlin səsi çıxmaz.
Tülkü var ki, baş kəsər, qurdun adı bədnamdır.
Tülkü çox bildiyindən tələyə düşər.
Toyuq bir su içər, bir Allaha bxar.
Tosbağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi.
Torpaq deyir: döy məni, doyurum səni.
Tülkü donuna girmiş canavardı.
Tökülən dolmaz.
Tapan tapanın olsa, çöldə çoban bəy olar.
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Tənbəl çörəksiz qalar.
Tənbəl bir işi iki dəfə görər.
Tək Allahın adıdı.
Torpaqdan pay olmaz.
Toxun ajdan xəvəri olmaz.
Toyda donunu tanıdı.
Tamarzıdan al, dadmala ver.
Təqsir həmişə öləndə olur.
Təzə bardağın suyu sərin olar.
Toyux da su içəndə Allaha baxar.
Toydan sonra nağara, xoş gəldin Bayram ağa.
Toya girmək bir ayıb, toydan çıxmaq iki ayıb.
Tülküyə dedilər: şahidin kimdi?- Quyruğunu göstərdi.
U
Utan utanmazdan, qorx qorxmazdan.
Utananın oğlu olmaz.
Uşax atadan yetim olmaz, ancax anadan olar.
Uşax məhəbətə, it təknəyə.
Ucuz ətin şorbası olmaz.
Uzun adamın ağlı topuğunda olar.
Uşağa iş buyur, dalınca yüyür.
Uşaq yıxıla-yıxıla böyür.
Uşaq gördüyün götürər.
Ustadına kəç baxanın gözlərinə qan damar.
Uşaqsız ev susuz dəyirman kimidir.
Uman yerdən küsəllər.
Uzun dil ömrü gödəldər.
Ucuz-ucuz danışma.
Uca dağ başına qar yağar.
Urvan mənnən olmasa, çörəyin küt gedər.
Utanırsan, üzünə ələk tut.
Uşaq anadan yetim qalar.
Uşaq dədəsini hamıdan güclü bilər.
Uşağı buyur, dalıncax yüyür.
Utananın oğlu olmaz, olsa da xeyrin görməz.
Ucuz ət qazan dibi dələr.
Uşaqsız arvad, meyvəsiz ağaca bənzər.
Uzun-uzun meşələr, sizdən qalmış peşələr.
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Ü
Üz üzdən utanar.
Üzü üzümə, gözü gözümə.
Üstü bəzək, altı təzək.
Üz verdin, astar da istəyir.
Ürək yanmasa, gözdən yaş çıxmaz.
Ürək sırfa deyil, açasan.
Ürək süfrə deyil, hər yetənə açasan.
Üzə gülənnən dost çıxmaz.
V
Vara-yoxa baxmaz.
Vaxtsız bannıyan xoruz bədbəxtlik gətirər.
Ver getsin, it aparan olsun.
Vuran oğul ataya baxmaz.
Varrığa tələsən yoxsulluğa tez düşər.
Vaxsız bannıyan beçəni kəsəllər.
Var evi – kərəm evi, yox evi – vərəm evi.
Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
Vay o adamın halına ki, arvadı ölə, baldızı olmaya.
Varını verən utanmaz.
Varlı yoxsula gülər.
Varlıya mal, kasıva uşax əzizdi.
Verənin üzü ağ olar, verməyəninki qara.
Var əli kəəm əli, yox əli vərəm əli.
Vaxtsız bannıyan xoruzun başını kəsəllər.
Ver yeyim, ört yatım, bəlkə canım çıxmasın.
Y
Yavaş eşşəyi cüt-cüt minəllər.
Yavaş gedən yorulmaz.
Yağlı çörəyin yoxdu, yağlı dilinə nə oluf?
Yaz var, qış var, nə tələsik iş var?
Yaz inəksizin, qış inəklinin halına.
Yazda əkinçi, qışda dilənçi canım.
Yayda yatan qışda dilənçilik eliyər.
Yanlış da bir naxışdı.
Yan mənim üçün, yanım sənin üçün.
Yanan da mən, yaman da mən.
Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
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Yatanın payını yeyəllər.
Yaxşı at igidin yoldaşıdı.
Yaxşı qonşudan adama ziyan gəlməz.
Yaxşılığa yamannıx, kor eşşəyə samannıx.
Yaxşılıx da, yamannıx da yaddan çıxmaz.
Yeyin at özünə qamçı vurdurmaz.
Yeyən də özü, deyən də özü.
Yeməkdənsə, umuddu olmax yaxşıdı.
Yeməknən dost olan illərnən düşman olar.
Yetimə umud verən çox olar, çörək verən az.
Yıxılana baltalı da vurar, baltasız da.
Yıxılana gülməzdər.
Yovşan bəsdəməknən çəmənzar olmaz.
Yolnan gedən yorulmaz.
Yoxun üzü qaradı.
Yumrux çəkənə çomax çəkəllər.
Yüz peyğəmbərə yalvaranatan, bir Allaha yalvar.
Yüz fikir bir borcu ödəməz.
Yüzə dözən, yüz birə də dözər.
Yüngül saqqal olma.
Yaxşılıq eylə at dəryaya, balıq bilməsə xaliq bilər.
Yarı gör özün danış, ev yıxar ara sözü.
Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.
Yatan öküzün başına durn öküz sıçar.
Yerin qulağı var.
Yalançının evi yandı, heç kim inanmadı.
Yanan yerdən tüstü çıxar.
Yağlı əlin var, sürt öz başına.
Yaxşı igidin adını eşit, özünü görmə.
Yaz əkinçi, qış dilənçi.
Yavaş gedən çox gedər.
Yalançını mənzilinə kimi...
Yalvarmaq ilə donuz darıdan çıxmaz.
Yatan iti oyatma.
Yaşın oduna quru da yanar.
Yatan ilanın quyruğunu basma.
Yağışdan qurtuldum, yağmura düşdüm.
Yolçu yolda gərək.
Yüz qayğı bir borcu ödəməz.
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Yoxsulluğu yox olsun.
Yüz mamaça yığılsa, güc doğana düşər.
Yüz ölç, bir biç.
Yorğanına görə ayağını uzat.
Yük əyməsə, daş qəribliyə düşməz.
Yaxşı at qamçı yeməz.
Yoxun üzü qaradı.
Yayda ayransız, qışda yorğansız.
Yetimin əli çörəyə çatanda, başı daşa dəyər.
Yolnan gedən yorulmaz.
Yalançının evi yandı heç kəs inanmadı.
Yeməynən doymayan, yalamağnan doymaz.
Yoğurmadı, yapmadı hazırca kökə tapdı.
Yatan öküzün başına duran öküz çıxar.
Yad gələ-gələ qohum olur, qohum gəlməyə-gəlməyə yad olur.
Yumurtası tərs gələn toyuq kimi hərlənir.
Yalançı tamahkarı aldatdı.
Yer bərk olanda öküz öküzdən görər.
Yaman günün ömrü az olar.
Yan mənə, yanım sənə. Qurbandı canım sənə.
Yağar yağış, bitər qamış.
Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
Yaşına baxma, başına bax.
Yaxşı qonşu qardaşdan irəlidi.
Yaxşı arvad üz ağardar.
Yayını atıb, oxunu gizlətmə.
Yaman gözdən özünü qoru.
Yaxşı yoldaş, yaxşı at, yaxşı arvad igidin başını ucaldar.
Yaralı yatar, ac yatmaz.
Yersiz gəldi, yerri qaç.
Yetənə yetir, yetməyənə də daş atır.
Yumulu ağıza milçək düşməz.
Yüyürən yıxılana baxmaz.
Ya üz, ya düz.
Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərə yalvarınca, bir Allaha yalvar.
Yağmasa da guruldayır.
Yoxdan Allah da bezardı, bəndə də.
Yayın yaxantısı-qışın yavanlığı.
Yetişən meyvə ağacda qalmaz.
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Yersiz söz dostu düşman eləyər.
Yoldaşı öydən götür, əppəyi təhnədən.
Yağışdan qaçdı, doluya tutuldu.
Yaş da quru ayağına yanar.
Yorğan getdi, qovğa bitdi.
Yuxarı tüpürsəm bığdı, aşağı tüpürsəm saqqal.
Yuxu ölümün qardaşıdı.
Yazana baxma, yazdığına bax.
Yüz gün yaraq bir gün gərək.
Yer oturanın, söz götürənin.
Z
Zarafat yorğan altda olar.
Zarafat dostluğun qayçısıdı.
Zər qədrini zərgər bilər.
Zarafat məhəbbətin qayçısıdı.
Zarafatın da sərhəddi var.
Zorla iş görmək olmaz.
Ziyanın yarısınnan qayıtmax da xeyirdi.
Zor zəyrəkdən bəzir çıxardar.
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TAPMACALAR
Алты дашды даш дейил,
Цстц дашды даш дейил.
Мал кими от отлайыр,
Маллара йолдаш дейил.
(Тысбаьа )

Якил, мякил якилди,
Кол дивиня чякилди,
Эюзяллийи ъан алыр,
Бойну нядян бцкцлдц.
(Бянювшя)

О няди ки сайы бир,
Щяфтяси бир, айы бир.
Щамыдан щцндцрдяди,
Ишыьы бир, бойу бир.
(Эцняш)

Мяннян эедяр, мяннян эяляр,
Йатарам йатар, галхарам галхар.
Ишыхда щамыйа эюрцняр,
Гаранныхда йохам дейяр.
(Эюлэя)

Hay gedər,
Huy gedər,
Bir qarış
Yol gedər.

Щяшяли , ай щяшяли!
Gярмяшовлу, мешяли.
Кишинин мин оьлу вар,
Мини дя бир пешяли.
(Ары)

(Beşik,
yüyürük)
Hacılar haca gedər,
Cəhd edər, gecə gedər.
Bir yumurta içində
Qırx-əlli cücə gedər.
(Nar)

Бир гушум вар алаъа,
Эедир гонур аьаъа.
Юзцня бир дам тикир,
Ня гапы гойур, ня баъа.
(Ипякгурду)

Kələm kökü,
Kərki sapı,
Dörd budağı,
Beş yarpağı.

Щеч бир йердя якилмяз,
Тярязидя чякилмяз,
Балдан ширин дады вар,
Дюрд щярфлик ады вар.
(Йуху)

(Bədən, qol-qıç
və barmaqlar)

Ай ана мяня йаь эюндяр,
Ясирэямя бар эюндяр.
Саьылмамыш дцйядян,
Чалханмамыш йаь эюндяр.
(Бал)

Оду эетди, изи йох,
Буду эялди, изи йох.
Дяриси вар, тцкц йох,
Ганады вар,учушу йох.
(Балыг)

Бу мешя эцл мешяли,
Алты тяр бянювшяли,
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Бир кишинин мин оьлу,
Щамысы бир пешяли.
(Бал арысы)
Атдым атана дяйди.
Эетди котана дяйди.
Дярйадакы балыьа
Дцздя ъейрана дяйди .
(Илдырым)

Мяня бир силащ верин,
Кцлляси дашдан олсун.
(Сапанд)
Мяним эцлцм, эцл ачар,
Эцлцмц мцшкцл ачар.
Сянядя бир, айда бир,
Щяфтядя цч эцн ачар.
( Ил, ай, щяфтя эцнляриндя
ишлянян нюгтяляр)

Ай баба, дур эедяк,
Карваныны сцр эедяк,
Сяксян сяккиз гапыйа,
Бир гыфылы вур эедяк.
(Оруълуг)

Сарыды саман дейил,
Дярядляря дярман дейил.
Ганады вар гуш дейил,
Буйнузу вар гоч дейил.
(Чяйиртэя)

Бабадан язиз,
Нянядян язиз,
Гызылдан аьыр,
Балдан ширин.

Биз, биз идик, биз идик,
Отуз ики гыз идик,
Ипяк кимин сцзцлдцк,
Инъи кимин дцзцлдцк.
(Дишляр)

(Нявя)
Мян ашиг йцз ийирми,
Гаш эюзя дцз ийирми,
Вядя башы истярляр,
Алты мин йцз ийирми.
(Намаз)

Бу эцн чяршянбяди,
Кюнлцня дцшян няди?
Оду йох, оъаьы йох,
Кюлэядя бишян няди?
(Дялямя)

О кимди сачлары зяр.
Ъащаны эцля бязяр,
Эеъя йатар динъяляр,
Сящяр дцнйаны эязяр.
(Эцняш)

Бир гуш эюрдц,
Ъаны вар, ганы йох.
Йеря ялин узадыб,
Эюэя гычын узадыб.
(Минаря)

Нар да вар, нар да вар,
Нардан ширин де ня вар?!
Ял тутмаз,бычаг кясмяз,
Ондан ширин щарда вар.
(Йуху)

Чаьырдым бярктдян,
Сяс эялди кянддян.
Аьзы сцмцкдян,
Саггалы ятдян.
(Хоруз)

Язизим дашдан олсун,
Голу гумашдан олсун,
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Алты щача,
Цстц щача.
Ики цзцк,
Ики гылча.

Эюй цзцндя дцзцлцр,
Бахдыгъа эюз сцзцлцр.
Эцн чыханда йох олур,
Эцн батанда чох олур.
(Улдуз)

(Гайчы)
Тап тапмаъа,
Эцл йапмаъа,
Мямяли хатын,
Дишляри йох.

Нар да вар, нар да вар,
Нардан ширин нарда вар?
Ял тутмаз, пычах кясмяз,
Оннан ширин щарда вар?
(Йуху)

(Халча)
Анам, атам вар мяним,
Суда хатам вар мяним.
Дюрд анадан олмушам,
Он ики атам вар мяним.
(4 фясил 12 ай)

Язизийям, нядянди,
Кцлфяси кцл бядянди.
Кютцйцня од дцшцф,
Онун оду нядянди?
(Гялйан)

Баша кялям баьлыйар,
Ичи вярям баьлыйар.
Оьул-ушаьы йыьыб,
Зцлцм-зцлцм аьлыйар.
(Самовар)

Язизим сачдан олсун,
Дону гумашдан олсун.
Мяня бир силащ верин,
Эцлляси дашдан олсун.
(Сапан)
Bal sapı,
Balta sapı,
Bir budağı,
Beş yarpağı.
(Qol, əl, barmaqlar)

Атдым атана,
Дяйди котана,
Чайда балыьа
Дцздя ъейрана.
(Илдырым)
Намаз билмир,
Язан чякир.
Арвад алыр,
Кябин билмир.

Aban, abanı,
Dəvə dabanı,
Altı qıçı var,
İki dabanı.

(Хоруз)

(Tərəzi)

Ганады вар учмаьа ,
Ийняси вар санъмаьа.
Севир иши, зящмяти,
Одур кун, вар щюрмяти.
(Ары)

Əriməz küpə,
Çürüməz küpə,
Min il qalsa,
Çürüməz küpə.
(Qızıl)
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Гар кими аьды,
Су кими ахды.

Баьда сцрцняр, эязяр,
Аз-аз эюрцняр, эязяр.
Охшайыр бир йумаьа
Горхурам ял вурмаьа.
(Кирпи)

(Сцд)
Бир эцзэцм вар гапахлы,
Дюрд гыраьы сачахлы.
(Эюз)

Эюйдян дцшяр сынмаз,
Ода дцшяр йанмаз,
Суйа дцшяр батмаз.
(Кюлэя)

Хырманда бир киши вар,
Гырх-ялли диши вар.
(Вял)
Ъаны вар, ганы йох,
Сцдц вар, яти йох.
(Ары)

O yanı çəpər,
Bu yanı çəpər,
İçində atlı çapar.
(Göz)

Чин отаг, чин-чин отаг,
Гырх пиллякян, мин отаг.
(Кялям)

Ай ана мяня ун эюндяр,
Тохунмамыш чувалда,
Цйцнмямиш ун эюндяр.
(Ийдя)

Бир тящня алмаз,
Саваща галмаз.
(Улдуз)

Ики татар,
Бири галхар,
Бири йатар.

Айах щача, баш щача,
Ики цзцк, ики гылча.
(Гайчы)

(Тярязи)
О йаны чяпяр,
Бу йаны чяпяр,
Ичиндя атлы чапар.
(Нещря)

Биздя бир киши вар,
Цчъя дяня диши вар.
(Саъ айаьы)
Суйа дцшяр исданмаз,
Торпаьа дцшяр пасданмаз.
(Ишыг)

Бир газаным вар,
Аьзы ашаьы гойанда долур,
Аьзы йухары гойанда бошалыр.
(Папах)

Биздя бир киши вар,
Кюндялян йатышы вар.
(Фармаш)

Балаъа гуйу,
Буьланар суйу,
(Гялйан)

Эеъя ишыьы чохду,
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Эцндцз ишыьы йохду.
(Ай)

Чыхдым тяпяйя,
Дцшдцм кцпяйя.
(Айаггабы)

Айаьы йохду, гачыр,
Ганады йохду учур.
(Кцляк)

Дам цстцндя
Дана динэилдяр.

Он ики даваны,
Эязир ели, ованы.

(Долу)
Биздя бир киши вар.
Гырх дяня диши вар.
(Дараг)
Биздя бир киши вар.
Ики ядяд диши вар.
(Гайчы)

(Тярязи)
О йаны чяпяр, бу йаны чяпяр,
Ичиндя атдар гачар.
(Нещря)
Бядяни вар, ъаны йох,
Ганады вар, ганы йох.
(Ары)

Тез-тез саь-сола гачар,
Ичиндя бир ат чапар.
(Нещря)

Бир юкцзцм вар,
Гуйруьуннан тутмасан
отдамаз.
(Цлэцъ)

Ахшам сяпдим нохуду,
Сящяр бахдым йохуду.
(Улдуз)

Чыхдым тяпийя,
Дцшдцм кцпцйя
(Чякмя)

Бядяни йердя
Саггалы эюйдя.
(Турп)

Ахшам бахдым чох иди,
Сящяр бахдым йох иди.
(Улдуз)

Бир сапым вар щюрцлмяз,
Илмяляри сюкцлмяз,
(Киприк)

Базарда олмаз, тярязидя
дурмаз,
Ондан ширин шей олмаз..
(Йуху)

Щейван дейил отлайыр,
Гуш дейил йумуртлайыр.
(Тысбаьа)

Башыны кясдим ганы йох,
Йумуртасынын саны йох.
(Гарышга)

Мин бир оьул , бир ата,
Щамысы миниб бир ата.
(Гарьыдалы)

Башы дараг,
Гуйруьу ораг.

Ахшам олду саралыр,
Сцбщц тездян гаралыр.

(Хоруз)
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(Лампа)

Алты чайды ичилир
(Гойун)

Балдан шириндир
Зящярдян аъы

Щалалар, ща щалалар,
Чюлдя довшан балалар.
(Буьда)

(Дил)
Эял дейирям, эялмир,
Эялмя дейирям, эялир
(Додаг)

Щямишя инсана гулдур,
Эетдийи, эялдийи ейни йолдур.
(Гапы)

Яляк олар, вяляк олар,
Хырманларда эяряк ола.
(Кцляк)
Атамын бир гуршаьы вар,
Дястяклядикъя гуртармыр.
(Йол)

Алтында газан гайнар,
Цстцндя оъаг йанар
(Гялйан)
Алты булах ичярляр,
Цстц зями бичярляр.
(Гойун)

Саггалы узун салланыр,
Даьа-даша дырманыр.
(Кечи)

Сыра-сыра пятящляр,
Бир-бирини кютящляр.
(Дишляр)

Айаглары су ичяр,
Цстцндян елляр кечяр.
(Кюрпц)

Ашаьы яйярям тюкцлмяз,
Гыраьы чяпярди, сюкцлмяз.
(Эюз)

Бу йаны гайа, о йаны гайа,
Ичиндя сары майа.
(Йумурта)

Ичи гырмызы,байры йашыл,
Юзцня шащлыг йарашыр.
(Гарпыз)

Сяси вар, ъаны йох,
Сцмцйц вар, ганы йох.
(Саат)

Бел сапы, балта сапы,
Бир будаьы, беш йарпаьы
(Ял)

Сыра-сыра пятякляр,
Бир-бирини кютякляр.
(Дишляр)

Узун бой, яйри айаг,
Эязяр йасты-йапалаг.
(Дявя)

Узун-узун узаныр,
Щяр илдя бир бязянир.
(Илан)

Эедяр, эяляр,
Евя эирмяз.
(Гапы)

Цстц отду, бичилир.
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Бир балаъа адаъыг,
Ичи долу аь мунъуг.
(Аьыз, дишляр)

(Кирпи)
Алчаг даьдан гар йаьар,
Гыраьы тахта дивар.
(Яляк)

Ганады вар, гуш дейил,
Буйнузу вар, гоч дейил.
(Кяпяняк)

Ъясяди вар,ъаны йох,
Башын кясдим, ганы йох.
(Эябя)

Ганады йохдур,учур,
Айаьы йохдур, гачыр.
(Булуд)

Бу тайы чяпяр, о тайы чяпяр,
Ичиндя атды чапар.
(Нещря)
Тездян дурар,
Нянями миняр
(Сящянэ)

Бир эцзэцм вар,
Алты-цстц сачаглы.
(Эюз)
Аз эедир,чох эедир,
Бирэя гарыш йол эедир.
(Гапы)

Бир табах алмаз,
Сящяря галмаз.
(Улдуз)

О нядир ки, кютцйц эюйдядир,
Будаьы йердя?
(Эцняш)

Вур бюйрцня шапалаг,
Гар йаьсын галаг-галаг.
(Яляк,ун)

Базарда олмаз, тярязидя
дурмаз,
Ондан ширин шей олмаз.
(Йуху)

Ахшам эедяр,
Сабащ эяляр
(Эцняш)

Йолда дуруф бир гоъа,
Гызы юзцннян уъа.
(Чяйирткя)

Башы дараг,
Гуйруьу ораг.

Йердян чыхар аьаппах,
Башында йумру папах.
(Эюбяляк)

Палтары чох,
Дцймяси йох.

Бостанда вар бир арвад,
Палтары галаг-галаг.
(Кялям)

Атдан щцндцр, итдян алчах.
(Йящяр)

Ийняси чох,тикяни йох,
Яти дярман, юзц щейван.

Эюдяк киши даьдан илхы ендиряр .
(Цлэцъ)

(Хоруз)

(Кялям)
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Гара тойуь, гарны йарых.
(Бухары)

Дузсуз бишмиш аш эюрдцм.
(Щалва)

Бир юкцзцм вар; гуйрухламасан
дама эирмяз.
(Гашыг)

Йол цстя газан гайнар.
(Гарышга)

Йол алтында гайнар газан.
(Гарышга
йувасы)

Бир юзц вар, мин эюзц.
(Хялбир)
Кичиъик мязар, дцнйаны эязяр.
(Айаггабы)

Бир будахда беш йарпаг.
(Ял)

Долу эедяр, бош эяляр.
(Гашыг)

Бир дамым вар, бир диряйи вар.
(Эюбяляк)

Эюйдян дцшдц, йеря йапышды.
(Эцняш)

Сящяр дурар ананы миняр.
(Сящянэ)

Мян эедярям о галар.
(Айаг изляри)

Мян эедирям, о да эедир.
(Кюлэя)

Су гачар, даш доланар.
(Су дяйирманы)

О няди ки, итдян щцндцр,атдан
алчаг.
(Цзянэи)

Мян эедирям, о галыр.
(Ляпир)
Гара кюпяк гапыда йатар.
(Гыфыл)

Бир иняйим вар, гуйругламасам
пяйяйя эирмир.
(Гашыг)

Саггалы ики гарыш, бойу бир
гарыш.
(Йун дараьы)

Алчаг дамдан гар йаьыр.
(Яляк)

Йцк цстя пара фятир.
(Ай)

Аьаъ башында сары йумаг.
(Щейва)
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ORANIN YИYƏSI VAR
Baməzə adamların vətəni olan Dərələyəz mahalında dünyaya
gələn Usub kişi ömrü boyu dərziliklə məşğul olmuşdur. Gülmalı oğlu
Usub (1904-1974) məşhur dərzi olmuşdur. Həm kişi, həm də qadın üçün
lazım olan geyimləri tikərmiş. Bir gün kəntdən bir xanım Usub kişinin
yanına gəlib deyir:
Usta, mənə bir dəst paltar tik!
Usub kişi metrəni qadının çiynindən yendirib əlini xanımın
göbəyinin üstünə qoyub deyir:
− Burdan qoyum?
Xanım deyir:
− Usta, bir az aşağı yen.
Usta deyir:
− Bəs burdan necə?
Xanım deyir:
− Usta, oranın yiyəsi var, bir az aşağı düş.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli, el şairi, dərzinin qardaşı oğlu.
Qələmə aldı: Həsən Mirzəyev. Bakı, 2005-ci il.
SƏNИN NƏYИNƏ GƏRƏKDИR ONUN KÜÇÜYÜ VAR, YA YOXDUR
Bir gün Gülmalı oğlu Usub Hacı Kərim adlı bir kişi ilə Soyuq Bulaq yaylağında bir tərəkəmə evində qonaq olurlar. Ev yiyəsi əl-ayağa düşüb
qonaqlara böyük süfrə açmaq üçün hazırlıq görməyə başlayır. Hacı Kərim ev
yiyəsinə sual verir.
− Qardaş, bəs uşaqlarınız niyə evdə yoxdur?
Ev yiyəsi deyir:
− Qardaş, bizim uşağımız olmur.
Hacı Kərim:
− Ayə, evin yıxılsın bu mahalda arvad tapılmır, niyə bu qısıra
evində çörək verirsən?
Qonşu otaqdan bu sözləri eşidən ev yiyəsinin xanımı qəzəblə evə
girib qonaqların qabağından süfrəni yığışdırıb deyir: Rədd olun burdan!
Qonaqlar suyu süzülə-süzülə evi tərk edirlər.
Gülmalı oğlu Usub qəzəblə Hacı Kərimə deyir:
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− A kişi, sənin nəyinə gərəkdir onun küçüyü var ya yoxdur? Niyə
qoymadın isti yerdə oturub bir tikə çörəyimizi yeyək.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli, dərzinin qardaşı oğlu. Dərələyəzin
Qabaxlı kəndində doğulub boya-başa çatıb. Qələmə aldı Həsən Mirzəyev.
Bakı, 2005-ci il.
EŞQ OLSUN SƏNƏ BÜLBÜL, DOĞDUĞUN BÜLBÜL KIMI OXUYACAQ
Dərələyəz mahalında yaşamış baməzə kişilərdən biri də, Surxay
kişi olub. Qabaxlı kəndində yaşayan Surxay kişi çox hazırcavab adam
olmuşdur.
Surxay kişinin xanımı uşağa yatır və bir oğlu olur. Surxay kişi tövləyə
girib görür ki, bəs uzunqulaq da doğub. Surxay kişi tez evə qayıdıb bir
mələfə götürüb, yenidən tövləyə qayıdır, qoduğu mələfəyə büküb Bülbül
yatan otağa gətirib deyir:
− Eşq olsun sənə Bülbül, doğduğun uşağa bax, o da bülbül kimi
oxuyacaq.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə aldı: Həsən Mirzəyev. Bakı,
2005-ci il.
MOLLA DA KEÇMƏZ
Dərələyəz mahalının baməzə kişilərindən biri də Xanmalı kişi
olmuşdur. Gendərəlidi. Ömrü boyu çobanlıq edib. Çox hazırcavab kişi
olub.
Xanmalı kişinin iki ərgən qızı varmış. Birinin adı Humay, o birinin
adı Telli olub. Humayın üzündə kiçik bir qüsur varmış. Gələn elçilərin
hamısı Telliyə elçi düşərmiş. Bunu görən Xanmalı kişi elçilərə deyir:
− Oğul istəyirəm oğlunuz Humayı alsın, onsuz da Tellidən molla da
keçməz.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə aldı: Həsən Mirzəyev. Bakı,
2005-ci il.
KOKAZ NƏ QANIR
Haykaz adlı bir erməni Qabaxlı kəndində Xanmalıya qonaq gəlir.
Məlişgə kəndindən olan erməninin arvadı bir gün xəlvətdə Xanmalıya
ərindən gileylənir:
− Xanmalıcan, Kokaz mənə naz eləyir.
Xanmalı deyir:
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− Qələt eləyir, Kokaz nə qanır mal nədir, əndam nədir.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə aldı: Həsən Mirzəyev. Bakı,
2005-ci il.
NƏ DEDИMKИ ?!
Bir gün Xanmalı kişi mağazaya girib satıcı qıza deyir:
− Canını yeyim mənə bir kilo şəkər ver.
Satıcı qız qəzəblə deyir:
− Əmi ədəbli danış.
Xanmalı deyir:
− Boyy məməni yeyim mən nə dedim ki, incidin.
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qabaxlı kənd sakini. Qələmə aldı
Həsən Mirzəyev. Bakı, 2005-ci il.

167

TƏMSИLLƏR
XORUZLARIN HAMISI SƏNIN TAYINDIR ƏMI!
Qoca həyətə baxır.
Bir gəlinin evinə,
Gəlin tezdən quşlara
Qonaq gəlir bir qoca.
Dən səpirmiş bu vaxtı.
Şam yeməyi yeyirlər,
Qonaq görür xoruz çox,
İkisi bir qavdaca.
Toyuq durub könlü tox.
Ordan-burdan danışıb,
Sorğu-suala çəkir:
Bir az başı qatırlar.
Xoruzların içində
Gəlin durub yer salır,
Bircə dənə toyuq var.
Bir yataqda yatırlar.
Bu toyuğun üstündə
Yatağa girən qoca
Dava salmır ki onlar?
Kəlləni yerə atır,
Qaralmışdı nədənsə
Ürəyi yanan gəlin,
Bütün gecəni qanı.
Nə dincəlir, nə yatır.
Gəlin süzdü qocanı
Biri yuxu dəmində,
Heç bir bəndə çəkməsin
Biri dərdi-qəmində.
Mən çəkdiyim sitəmi.
Səhər açılır bu cür,
Xoruzların hamısı
Hərə öz aləmində
Sənin tayındır əmi.
Evdən dışarı çıxan
Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə alanı: Həsən Mirzəyev, Bakı,
2005-ci il.
VALI DƏYИŞ
Bir xanımın yoldaşı
Ora-bura gedirdi.
Özgə xanımlar ilə
Aşinalıq edirdi.
Bir gün evin xanımı
Məsələni anladı.
Tutub evdə ərini
O ki var da danladı.
Xanımın tənəsindən
Yaman qanı qaraldı.
Patefonun valını
Kişi əlinə aldı:
Bax bu valın hər üzü,

Mahnılardı a ceyran.
Hər gün eyni mahnını,
Dinləsə bezməz insan?
Yeni mahnı dinlərkən,
Mən cənnətə düşürəm.
Ona görə də tez-tez,
Valları dəyişirəm.
Xanım alıcı quş tək,
Onun sözünü aldı.
Qollarını ərinin
Durub boynuna saldı:
Oynun olsun əzizim,
Yaman ayıltdın məni.
168

Mən hərdən bir iynəni.

Sən tez-tez valı dəyiş,

Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə alanı Həsən Mirzəyev, Bakı, 2005ci il.
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XORUZ ИLHAMI
Şəhərdən bir ailə
Kəndə qonaq gəlirlər.
İstirahət eyləyib
Yaxşıca dincəlirlər.
Həyətdə süfrə salır
Onlara ev yiyəsi.
Bürümüşdü həyəti
Ev quşlarının səsi.
Tez-tez şəhərli qadın
Toyuqları süzürdü
Gah çiynini çəkirdi
Gah dodağın büzürdü.
Xanım baxdı toyuq çox
Nədənsə xoruz birdi
İstədiyi fərəni
Xoruz tutub minirdi.
Yorulmadan bu xoruz
Kef edirdi dalbadal
Xanım ev yiyəsinə
Oradaca verdi sual
Baxıram bu xoruza
Xoruz deyil şirdi-şir
Hər gün o neçə kərə
Toyuqlarla sevişir
Xanım, bütün xoruzlar

Vaxtı sərf edir kefə.
Gün ərzində mən bilən
Ən azı on beş dəfə.
Bu sözləri eşidib,
Xanım boynunu burdu.
Kişisinin böyrünə
Ərkilə bir dürtmə vurdu.
Gördün xanım nə dedi?
Gözünü döymə kişi
Görənlər xoruz kimi
Gərək görsünlər işi
Ehtiyatla soruşdu
Kişi ev yiyəsindən:
Bacı, göstər xoruzun
Bizə fərəsini sən
Toyuqların hamısı
Sayılır onun yarı
Xoruz nə vaxt istəsə
Dəyişdirir onları.
Kişi gülümsəyərək
Arvada nəzər salır.
Bildin ceyran bu xoruz,
İlhamı haradan alır?

Söyləyəni: Alim Dərələyəzli. Qələmə alanı Həsən Mirzəyev, Bakı,
2005-ci il.
BƏRƏKALLAH FƏRƏCULLA
Dərələyəzin Qavışıx kəndində Fərəculla adlı bir kişi var idi. O, həddindən artıq kasıb yaşayırdı. 9 uşağı olan Fərəculla ilin on iki ayı evdə
tapılmazmış. Onun-bunun qulluğunda durarmış. Ələyəz dərəsi adlanan
yerdəki 12 kəndin bütün xeyir-şərlərinə Fərəcullanı çağırar, gələn
qonaqların atına baxmağı, odun doğramağı, qoyun kəsib ətini doğramağı
və sairi ona tapşırır, o da canla-başla bu işi yerinə yetirərmiş. Səhərdən
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axşama kimi qan-tərin içində işləyən Fərəcullahın heç nədə gözü
olmazmış. Ta ki, ona hər işin axırında desinlər ki, bərəkalla Fərəculla.
Bu sözü deyəndə sanki ona dünyanı bağışlayarmışlar.
Payızın son aylarının birində Ələyəz kəndindəki toyda olarkən
Fərəcullahın arvadı ona tapşırıq göndərir ki, Fərəcullaya deyin ki, qış
qapını alıf, amma təndir yandırmağa odun yoxdur. Hər yerə qar yağır.
Uşaqlar qışda soyuqda qalacaqlar. İndi də dəyirmanların suyu donur.
Heç olmasa gəlif qış dənini üyütsün, uşaqlar ac qalmasın. Fərəcullah
xəbər göndərir ki, toy qurtaran kimi gəlib qış dənini üyüdəjəm.
Bu vaxt Gülüdüz kəndindən ona xəbər göndərirlər ki, Fərəcullah
toy edirik. Sabah başını orada isdat, burda qırx. Sənsiz işimiz getmir.
Ələyəzdə toy qurtaran kimi Fərəcullah dabanına tüpürüb Gülüdüzə
yol alır. O toy olan kəndə getmək üçün öz kəndlərində evinə 30 metr
olan yoldan keçməlidir. Öz evinin yanından bir başa keçir və yoldan
qışqıra-qışqıra deyir ki, arvada deyin mən getdim Gülüdüzə. Dəni özü
dəyirmana aparıb üyütsün.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə alan Həsən
Mirzəyev. Dərələyəz, 1956-cı il, avqust. Qovuşuq kəndi.
AĞA PRИSTAV, BИZ DAĞ ADAMIYIX
Nikalay dövründə Dərələyəzin Ələyəz kəndinə bir pristav gəlir. Bu
xəbər kəndə yayılan kimi hamı yolun qırağına çıxıb pristavın gəlişinə
tamaşa edir. Bu zaman evi yolun qırağında olan bir kasıb kişi 12 çılınçılpaq uşağı ilə damın üstünə çıxıb pristava tamaşa edirmiş. Birdən
pristavın gözü damın üstündə ayaq üstə duran bu kişiyə sataşıb deyir: −
Bu uşaqların hamısı sənindir? − Bəli, ağa pristav, hamısı mənimdir. −
Malades, malades deyə-deyə pristav kişini ələ salmaq istəyir. Kişi
pristava deyir ki, ağa pristav, biz dağ adamıyıq... uşağımız çox olur.
−Malades, malades! Amma daha aranı kəs. Kişi cavab verir: − Ağa
pristav, kənddə nəfit olmur, nəfiti tez-tez göndərin, aranı kəsməyin.
Bunu pristava tərcümə edəndə pristav hirslənir. Bunun neftə nə dəxli
var? Kişi cavab verir. Ağa pristav, nefit olmayanda işıq olmur. Onda da
bu uşaqlardan ildə biri yorğanın altından pırtdıyıb çıxır. Gülüşmə.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə alanı Həsən
Mirzəyev, Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1963, avqust.
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YA HƏZRƏT ABBAS QAÇ, ÖKÜZ GƏLDИ!
Dərələyəzin Qavışıq kəndində bir kişi yayda öküz ilə buğda dərzi
darayırmış. Buğda əkilən və biçilən yer kəndin qırağındakı böyük təpənin
üstündə idi. Oradan kəndə gələn yol çox sıldırım, eniş-yoxuş, əyri-üyrü
yerlərdən keçir. Həmin yolun altından da Arpa çayının bir qolu olan Canı
çayı gedir.
Öküz yüklü gələn zaman birdən onun yükünün dərəyə tərəf olan
hissəsi əyir. Kişi çiynini öküzün yükünə söyküyür ki, yük aşmasın. O ya
həzrətabbas kömək elə deyə qışqırır. Birdən öküz yüklə bərabər üzü
aşağı aşır. O zaman kişi qışqırır: « Ya həzrətabbas qaç, öküz gəldi ».
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə alanı Həsən
Mirzəyev, Dərələyəz, Qovuşuq kəndi, 1963, avqust.
QONAXSAN QONAX YERИNDƏ OTUR!
Dərələyəzin Qabaxlı kəndində Ramazan adlı bir hazırcavab adam
30-cu illərdə kəndin kolxoz sədri işləyirmiş. Rayonda maliyə müdiri işləyən
bir erməni yayda bu kəndə gəlir. Ramazan kişi evdə olmadığı üçün onu
evdə gözləməli olur. Ramazan kişi bir çoxları kimi böyük əv damında
yaşayırmış. Həmin əv damlarının ortasında həmişə təndir olurdu. Yay
olanda təndiri yandırmır və onun içinə çox zaman küpəyə bal, pendir yığıb
saxlayırmışlar ki, qışa qalsın.
Sən demə Ramazan kişi arılarını süzüb balını dolduruf küpüyə, onu
da qoyuf təndirə, təndirin ağzına da bir sal qoyub örtüfdür.
Ramazan əvə gej gəldiyi üçün qonax darıxır və əvin içində vargəl
etməyə başlayır. Birdən ayağı təndirin ağzındakı sala ilişir, salın qırağı
qırıx olduğu üçün sal təndirə düşür. 30 kq bal doldurulmuş küpə qırılır və
bal təndirdəki külə qarışır. Bu zaman Ramazan kişi gəlib çatır əvə.
Erməni deyir ki, ay Ramazan kirvə əvəzində sənə 2 yeşik arı
verəcəyəm. Ramazan ona cavab verir: «Qonaxsan qonax yerində otur.
Tovlanmağın nə lazım».
Söyləyəni: Ələsgər Ramazan oğlu. Qabaxlı kənd sakini, bu
gülməcəni deyənin oğlu (kolxoz sədri) (1901-198 ). Qələmə alanı
Həsən Mirzəyev, Qovuşuq kəndi, 1957 iyun.
QULEYBANI ƏHVALATI
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Dərələyəzin Cul kəndində Həşin adında çox qoçaq, vuran-tutan bir
aşıq var idi. O, döyüşdə həmişə erməniləri məğlub etdiyi üçün türk paşası
ona orden də vermiş imiş. 1918-ci ilin ağır günlərində səngərdə olarkən
bir də görür ki, bir erməni yüklü qatırın noxtasından tutub yuxuluyayuxuluya gedir. Həsən kişi hiss edir ki, qatırın yükü çörəkdir və onu
erməni döyüşçülərinə aparır. Günün-günorta çağı olur. Bura ermənilərin
səngərinə çox yaxın imiş. Burda güllə atmaq olmazdı. Həşin yanındakı
yoldaşına deyir. Qatırı çəkən erməni yuxuluyur. Mən yavaş-yavaş gedib
noxtanı açıb öz başıma salıb onun dalınca gedajam, sən qatırı uzaqlaşdır.
Həşin kişi üzünə yolun qırağındakı palçıqdan sürtüb özünü quleybanıya
oxşadır və noxtanı öz başına salıb erməninin dalınca gedir. Bir az
gedəndən sonra Həşin kişi birdən ayağını yerə diriyif dayanır. Erməni
qayıdıf dala baxanda ya, ya deyif özünü itirir. Həşin kəkələyə-kəkələyə
deyir ki, quleybanı, quleybanı. Erməni quleybanı, quleybanı deyif yerə
yıxılır. Həşin kişi ermənini tutub ağzına dəsmal basır, sonra da qollarını
bağlayıb öz səngərinə gətirir.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəli oğlu, Həşin kişinin uzaq qohumu (18891982). Qələmə alanı Həsən Mirzəyev, Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1954,
iyul ayı.
MOLLA GƏLMИŞKƏN ÖLƏN ÖLSÜN, QALAN QALSIN
Qədim vaxtlarda Dərələyəzin kəndlərinin birində ölü düşür. Həmin
kənddə molla olmadığı üçün mollanı qonşu kənddən gətirirlər. Gecə
məclis qurtarana yaxın molla evinə getmək istərkən mollanı əvinə aparan
türkəsayaq adam deyir: «Ay camaat molla gedir. Molla gəlmişkən ölən
ölsün, qalan qalsın».
Söyləyəni: Usub oğlu Həsən (1902-19..). Dərələyəzin Ayısəsi
kənd sakini. Qələmə aldı Həsən Mirzəyev. Ayısəsi kəndi, 1958, mart
ayı.
MOLLANIN DUVASI YAĞI ÇOXALTDI
Dərələyəzin Qalaser kəndində Xanmağı adlı bir arvad olur. Bu
Qavışıx kəndində Molla Mirzəlinin yanına gəlib ona deyir. Ay Mirzəli kişi!
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Kənddə hamının yağı çox olur. Amma mənim nehrələrimdən yağ çıxmır.
Xahiş edirəm ki, bir duva yaz, mənim də yağım çox olsun.
Yaxın kəndlərdə olan adamların çoxu bilirmiş ki, yekəbədənli bu
Xanmağa arvat səhər-səhər südün-qatığın üzünü yığıb yeyər, yerdə qalanı
tuluğa tökürmüş.
Bunu Mirzəli kişi də bildiyi üçün duvanı yazıb arvada verəndə
deyir. Sən qavların birinə əl vur. Əgər qavların hamısına əl vursan,
onların bərəkəti qaçıjax və yağın olmuyujax.
Bir xeyli keçənnən sonra Xanmağı arvad bir bayda yağı da götürüf
Mirzəli kişinin yanına gəlir və deyir: Ay Mirzəli kişi, çox sağ ol. Mənim yağım hamının yağından çox oldu. Bu bayda yağı da sənə pay gətirmişəm.
Mirzəli kişi deyir: O duvanı ver mənə açıb sənə oxuyam. O deyir ki, yox
olmaz. Mirzəli kişi duvanı açıb oxuyur «Anam-bacım Xanmağa, sən fikir
ver sağmağa, üzün-başın yalama, yağın düşsün, qalama» gülüşmə
düşür.
Söyləyəni: Molla Mirzəlinin oğlu İbrahim Mirzəlioğlu (18891982), qələmə aldı Həsən Mirzəyev, Dərələyəz, Qovuşuq kəndi, 1963cü il, avqust ayı.
GÖRMÜRSƏN ALLAH VERИBDИR?!
Dərələyəzin Qabaxlı kəndində bir nəfər (Xanmalı) toylarda
toybəyilik edirmiş. O, toyda ən çox kök arvad və kişiləri oynadarmış ki,
camaatın əhvalı yaxşılaşsın. Bunun öz arvadı da həddindən artıx arıx
olduğundan əri bunu oynamağa çağırmazdı.
Bir toy zamanı Xanmalının arvadı əri toya gedəndən sonra əvdə
nə qədər tumanı, koftası varsa hamısını geyir və bədənini altdan şalla
bağlayır. O istəyir ki, kök arvadlar şəklinə düşsün. O belə də edir. Üzünə
də ənlik-girşan vurur və baş şalı ilə başını yaxşıca bürüyür. Bircə gözləri
görünür. Bundan sonra duruf toy məclisinə gəlir. O, bir qənşər yerdə
oturur ki, toy babası bunu da oynamağa çağırsın. Belə də olur. Arvadın
bacılığı toy babasına deyir ki, bu arvad qonşu kənddən Ayısəsi
kəndindən gəlifdi, bunu da oynat. Arvad özünə oxşamayan bir tərzdə,
qaş-göz ata-ata oynamağa başlayır. Toy babası bununla oynamağa
başlayır. Bir xeyli oynuyandan sonra arvad buna deyir ki, Xanmalı.?
Məni tanımısan? Kişi təəccüblənir. Arvadı deyir ki, Allah vergisidir də.
Kişi tez arvada deyir ki, gedək evdə danışaq görüm bu nə əhvalatdır.
Əvə gəlirlər və arvad başlayır paltarlarını bir-bir soyunmağa. Kişi arvada
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deyir: bəs sən deyirdin allah verdi bir gündə kökəldim. Arvad cavab
verir: görmürsən bu vücudu mənə allah belə veribdi? Kişi gülə-gülə bir
vulqar söz deyib toya gedir.
Söyləyəni: Dərələyəzli Qafar Gülmalıyev (1924). Qabaxlı kənd
sakini. Qələmə aldı Həsən Mirzəyev. Qovuşuq kəndi, 1963-cü il, avqust
ayı.
YANDI BИZИM ÇIRAĞIMIZ, SÖNDÜ SИZИN ÇIRAĞINIZ
Dərələyəzin Ayısəsi kəndində bir kişi qızını ərə verirmiş. Gəlin gedən
zaman qızın anası lampanı əlində oynada-oynada deyir: «Yandı bizim
çırağımız, söndü sizin çırağınız». Oğlan evi uzaq yerdən olduğu üçün qızın
eyblərini bilmirlərmiş. Gəlin ər evinə gedəndən sonra aydın olur ki, bu
gəlinnən çırax yandıran olmaz.
Söyləyəni: Zabita Hacsamova (1914-1997). Dərələyəzin Qovuşuq
kənd sakini. Qələmə alanı Həsən Mirzəyev. Dərələyəz, Qovuşuq kəndi,
1962-ci il avqust ayı.
ƏLИM DƏYИB...
Dərələyəzin Qabaxlı kəndində Şiraslan adında bir kişi var idi. Çoxlu
arı saxlayan Şiraslan cavan çağında da baməzə, zarafatcıl imiş.
O kənddə bir gəlinnən xoşu gəldiyi üçün onu almaq istəyirmiş.
Yayda günlərin birində o, al dil ilə gəlini böyük əv damına qatıb qapını
bağlıyır. Gəlin qaçır bu qaçır. Yorulana yaxın qəfildən dala qayıdıf buna
toxunur və gəlinə deyir: «Əlim dəyib mənə gələcəksən».
Söyləyəni: Mehdi Əsədov (1925- 1991). Qabaxlı kənd sakini.
Qələmə aldı Həsən Mirzəyev, 1955-ci il iyun ayı.
TARP VƏ TERP HADИSƏSИ
Dərələyəzdə Arpa çayının üstündə Tarp və Terp kəndləri var, çayın
bir üzündə Tarp, bir üzündə isə Terp kəndi yerləşir. Qədim dövrlərdə
Tarp kəndindən olan bir qızı Terp kəndindən olan bir oğlana
nişanlayırlar.
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Yazda qar əriyən, çaylar daşan vaxtı oğlan deyir ki, gedirəm
nişanlımgilə 2-3 gündən sonra qayıdacağam. Çay çox gur gəlirmiş.
Oğlan çaydan keçəndə sel bunu yıxır və çaydan çıxa bilmir...
3 gündən sonra hər iki tərəf həyəcan keçirir. Məlum olur ki, oğlanı
sel aparıfdı. Bunun meyidini gətirəndə anası ağlaya-ağlaya ağı deyir:
Tarpdakı elə bilir Terpdədir
Terpdəki elə bilir Tarpdadır.
Da sən deməyinən çayda şarapda-şurupdadır.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə alanı Həsən
Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1965-ci il avqust ayı.
NƏ VECИNƏ
Dərələyəzin Qavışıx kəndində belə bir əhvalat olur. Yazda əkin
vaxtı bir kasıf taxılın əkə bilmir. Çünki cütə qoşmaq üçün öküzü yox imiş.
O çox fikirləşəndən sonra gedir Qavışıx kəndində çoxlu var-dövləti olan
Əmir kişinin yanına, çətin vəziyyətə düşdüyünü ona deyif kömək istiyir.
Əmir kişi Mahmud paşa adlı varlı bir adama deyir ki, bu kişiyə kömək
etsin. O buna iki cüt öküz verir və deyir öküzləri sabah gəl apar. Yerini
əkib toxumunu yerə səpib tapdalayandan sonra öküzləri gətir. Ancaq
öküzləri bir şərtlə verirəm. Öküzləri aj qoyma, vaxdı-vaxtında qoy
dincəlsin.
O, öküzləri gətirif gecə-gündüz yerini əkir. Amma öküzlərə yaxşı
baxmır. Öküzlər çox arıxlayıf əldən düşür. Öküzləri aparıb Mahmud
paşaya verəndə Mahmud paşa deyir, oğlum sən həmişə ac olarsaн,
çünki sənə çörək verənin qədirini bilmirsən. Qara meşənin gərməşov
çubuğu ilə öküzləri o qədər döymüsən ki, bellərində zoğ əmələ gəlib.
Öküz də, çubuq da sənin deyil. Öküz Mahmud paşanın, çubux Qara
meşənin. Nə vecinə?
Söyləyəni: İbrahim Mirzəlioğlu. Qələmə alanı Həsən Mirzəyev, Qovuşuq
1966.
QARA ILƏ AĞ QARIŞANDA SORTU YAXŞI OLUR
Aşıx Ələsgərin qardaşı oğlu İman Dərələyəzdə Qovuşuq kəndində
Mirzəlioğlu İbrahimin yanına qonaq gəlir. 28 gün İbrahimin qonağı olur.
İbrahim kişinin arvadı Nahadın (Nahidin) ata (Əmir Ağa) və anasının
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(Nigarın) toyunda Ələsgər də iştirak etmiş və toyun əsas hissəsini o
aparmışdı.
Bir gün İman deyir ki, əmimin toyunu elədiyi adamlar bizə niyə
qonaqlıq vermir? Əmir kişi İmanı qonaq çağırır. İman görür ki, Əmir kişi
ağbəniz, gözəl bir kişidir, amma arvadı Nigar isə qarabəniz, arıq bir
qadındır. Qonaq qaldığı evdə isə İbrahimin atası Mirzəli kişi qarabəniz,
arvadı Ballı isə dümağ qar kimi, lalə yanaq bir arvaddır.
Məclisdə İman zarafata salıb deyir: Əmim yaxşı toy eləməyib.
Deyirlər, ay İman, niyə yaxşı toy eləməyib. O deyir: bu iki qohumun
arvadları ilə kişiləri dəyişik düşübdür. Gərək ağ arvadı ağ kişiyə, qara
arvadı
qara kişiyə verəydilər. Evdə xeyli gülüşmə düşür və
ağsaqqalların biri deyir: «Allahın bölgüsü daha yaxşıdır. Qara ilə ağ
qarışanda sortu daha yaxşı olur».
Söyləyəni: İbrahim Mirzəli oğlu (1889-1982) Qələmə aldı Həsən
Mirzəyev, Dərələyəz, Qovuşuq kəndi, 1963-cü il avqust.
ÇAPBAĞA NƏ VAR
Dərələyəzin Ərgəz kəndində bir varlı adamın yaxşı bir atı var imiş.
Toylarda həmişə bu atı minən papağı birinci gətirər və xələt alarmış. Bir
gün kişinin bacısı oğlu gəlif dayısına deyir ki, ay dayı, toylarda həmişə
atı verirsən kasıblara. Onlar da sənin atınla papağı birinci gətirir və
xələti də onnar alır. Nə olar bir dəfə də atı ver mənə. İndi Gülüdüz
kəndində toydur. Atı ver bu dəfə də nəməri mən alım. Dayısı atı verir və
tapşırır ki, ata yaxşı bax, vaxtlı vaxtında yemlə, yu, qaşovla. Yəhərin
alandan sonra çulla və s.
Bacıoğlu 3-4 gün toylarda olur, nəmərləri alır, amma ata yaxşı
baxmır. Atı gətirən zaman kişi görür ki, atı çox pis gündədir.
Bacısıoğlunun əlində qamçı əvəzinə gərməşov çubuğudur. Dayısı bacısı
oğluna deyir:
- At özgənin, göt özgənin minif çapbağa nə var.
Söyləyəni: İbrahim Mirzəli oğlu (1889-1982) Qələmə aldı Həsən
Mirzəyev. Dərələyəzin Qovuşuq kəndi, 1966-cı il avqust ayı.
YOX BALAM, O BOYDA OLMAZDI...
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Paşalı (Əzizbəyov) rayonunun Ağkənd kəndindən olan Kəblə Oruc
İstisuya bacısı oğlu Aşıq Əhmədgilə qonaq gəlir. Axşam qohum-əqraba
yığışır onun başına. Xeyli söhbət edirlər. Söhbət əsnasında Kəblə Oruc deyir
ki, ay uşaqlar, gələndə yolda bir çöl keçisi vurdum. Təkənin uzun buynuzları
varıydı, ölçdüm uzunluğu düz üç ərşin yarım oldu. Əhməd qayıdır ki, dayı, axı
onun buynuzu o boyda olsa meşədə gəzə bilməz. Oruc sözündə israrlı olur
ki, başınız haqqı elə bir heyləydi.
Bacısı oğlu durub ev damının tirini ölçür, üç arşın olur. Deyir ki, dayı,
bu tir üç arşındı. Sənin dediyindən belə çıxır ki, keçinin buynuzu bundan
yarım arşın da uzun imiş hə. Kəblə Oruc gah tirə baxır, gah yerə baxır,
başlayır gülməyə:
- Yox balam, o boyda omazdı, bir az gödək olardı.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 116.
BUĞA ƏHVALATI
Ağkənddi Kəblə Oruc el arasında ovçu kimi də tanınırdı. Bir gün
kənd arasında axşamüstü xeyli adam varıymış. Kəblə Oruc da ordaymış.
Başlayır ki, uşaqlar, bəs o günü Məmərza kəndinə bacımgilə gedirdim.
Cəvizdiyin yanında qabağıma bir buğa çıxdı. Tez tüfəngimi çevirib
buğanı vurmaq istəyəndə, gördüm buğa üstümə cumur. Macal tapıb
nişan aldım. Güllə buğaya dəydisə də yenə irəli cumdu. Üstümə atılmaq
istəyəndə kənara çəkildim, tullanıb mindim buğanın belinə.
Buynuzlarından bərk-bərk yapışdım. Meşəni keçəndə tullanıb ağacın
budağından sallandım, sonra dartınıb ağacda yerimi iraxladım. Yaralı
buğa geri dönüb ağaca bir kəllə vurdu ki, məni yerə salsın. Zərbənin
gücündən özü böyrü üstə yerə yıxılıb qaldı, qoltuğundan qan axmağa
başladı. Tez yerə atılıb buğanın başını kəsdim. Bir budunu kəsib əlimdə
bacımgilə pay apardım. Kənd camaatına da xəbər verdim ki, bəs
Cəvizdiydə bir buğa vurmuşam, cəmdəyi qoşa palıdın altındadı, gedib
özlərinə ət gətirsinlər. Bütün kənd əli bıçaqlı, baltalı ora cumdu. Hər evə
bir dağarcıq ət pay düşdü.
Yenə gülüşmə düşür. Kəblə Oruc acıqlı-acıqlı deyir:
- Nə gülüşürsünüz ə! Buğa bax, o Hacı Məmişin damı boyda olardı.
Uşaqlar daha ucadan başlayır gülüşməyə.
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Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 116117.
CƏVИZI SOYUQ APARACAQ
Cermuk şəhəri (İstisu kəndi) qışda çox soyuq olan yaşayış
məskənidir. Bir qış axşamı ailə üzvləri rahat yatıbmış. Gecənin bir vaxtı
Sədiqə balkona çıxır, görür ki, şaxtalı gecədir. Fikirləşir ki, qış üçün
aldıqları alma-armudu soyuq apara bilər, şaxta vurar. Tez içəri keçib əri
Qadiri yuxudan oyadır ki, dur alma-armud yeşiklərini köməkləşib içəri
gətirək, şaxtadır, soyuq meyvələri aparmasın. Qadir durur, köməkləşib
yeşikləri içəri gətirirlər. Bir qədər yatdıqdan sonra yadına düşür ki, bəs
cəviz dolu kisə yaddan çıxıb. Tələsik Qadiri bir də oyadır ki, bəs
deməzsən, qoz kisəsi bayaq yaddan çıxıb qalıb balkonda dur onu da
gətirək, yoxsa şaxta cəvizdəri vuracaq. Əvvəlcə çaşbaş qalan Qadir
oyanır və bir də soruşur ki, hansı meyvə qalıb, deyirsən?
- Cəviz.
- Az, nə danışırsan, heç cəvizi də soyuq aparar?
- Bıy, başıma xeyir, düz deyirsən ey mən də bayaqdan fikirləşirəm
ki, cəvizləri indi soyuq apardı, heç ağlıma gəlmir ki, heç cəvizi də
soyuq aparar?
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu
və Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 118.
“QLAZOK” GÖSTƏRMIR
Bir gün Sədiqənin oğlu ”qlazok” alıb gətirir və qapıya bərkidir ki,
qapını döyənin kim olduğunu bilsinlər. Oğlu gedəndən sonra Sədiqə
qapıya yaxınlaşır ki, baxsın görsün “qlazok” necə göstərir.
Qapını açıb bayıra çıxır, bayır tərəfdən ha baxır, ha baxır, içəridə
heç nə görmür. Tez qapını açıb evdəki qızını çağırır ki, a bala, bu
“qlazok” göstərmir axı. Qız da anası ilə qapıya yaxınlaşanda Sədiqə
yenə qapını açıb bayıra çıxır və “qlazok” dan içəri baxır, yenə heç nə
görmür.
Bu vaxt qız başlayır gülməyə. Ay ana bayırdan yox ey, içəridən
baxmaq lazımdır ki bayır görünsün. Sədiqə içəridən baxanda bayırı
görür və deyir:
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- Bıy, başıma xeyir, mən də deyirəm bəs uşağı aldadıb göstərmiyən
“qlazok” veriblər, sən demə tərsinə baxmışam.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 119.
MƏNƏ AYIBOĞAN ORUC DEYƏRLƏR
Bir gün də Kəblə Oruc kənd arasında olarkən söyləyir ki, cavan
vaxtlarımıydı. Nobata getmişdim. Sürünü Tozduğun dərəsinə aparmışdım.
Heç kəs ora sürünü aparmırdı, qorxurdular. Örüş üçün ora münasib olsa da
qorxulu idi. Bir ayı dadanmışdı sürüyə. Hər dəfə sürü geri qayıdanda
heyvandan biri əskik olurdu. Axtaranda baratasını ayının özünə məskən
seçdiyi kahanın qabağında tapardıq.
Sürünü yayılma verdim, özüm də yapıncımı altıma sərib çomağımı
bir böyrümə, tüfəngimi də hazır vəziyyətdə o biri böyrümə qoyub
uzandım ki, bir az rahatlanım. Nətərsə yuxu məni tutar. Bir vaxt hiss
etdim ki, kimsə məni qucağına alıb aparır. Elə bildim yoldaşlarımdandı,
zarafat eliyirlər. Əlimi atdım ki, tüfəng elə qucağımdadı. Yapıncının
arasından əlimi çıxarıb məni aparanı yoxlayanda hiss elədim ki, tüklüdü.
Adam tüklü olmaz axı. Bildim ki, ayıdır. Tərpənəndə ayı da hiss elədi ki,
apardığı keçi, zad deyil mənəm. Məni yerə atdı və başdadı mənimlə
güləşməyə. Bel-buxunumu sındırmaq istəyirdi o kafir. Xeyli əlbəyaxa
güləşdiy. Tüfəngi yerdən gotürməyə macal tapmırdım. Bir əlim onun
qulağına, o biri əlim isə gözünə ilişdi. Gücümü toplayıb o biri qulağından
necə dişlədimsə ayı bağırıb yerə yıxıldı. Tez tüfəngi qapıb qundağıyla
ayının başına-başına döyəclədim, boğazından da tutub boğdum. Ayı
gicəllənib yerə sərildi. Tez qayışımı belimdən açıb onun başına keçirdim,
arxamca darta-darta kəndə tərəf üz qoydum. Ayı səyəllənə-səyəllənə
arxamca gəlirdi. Ayını düz kəndin ortasına gətirib bir ağaca bağladım.
Bütün arvad-uşaq onun tamaşasına yığılmışdı. O vaxtdan həm camaatın
canı keçi-qoyun oğurlayan ayıdan qurtuldu, həm də mənə ayıboğan
Oruc dedilər.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 117.
ALININ BÖYÜK TOYUNA GƏLƏK
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Sədiqənin xalası qızı Şəfiqənin həyat yoldaşı Alının əlli illik
yubileyinə
dəvət olunur. Məclis qurtaran vaxt Sədiqə getmək
istəyərkən xalası qızı Şəfiqəyə yaxınlaşıb:
- Şəfiqə, çox mübarək, gün o gün olsun Alı müəllimin böyük
toyuna gələk. Bu vaxt qız-gəlin gülüşəndə qayıdır:
- Bıy, başıma xeyir, ağlıma bax ey, ağlım kəsmir ki, kiçik toy deyil,
yubileydir.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu
və Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 119.
İMOŞ MƏNИ YEYƏCƏK
Bir gün qonşu Kotanlı kəndində hüzr düşür. Əza yerinə xeyli adam
gəlir. Sadiqə də anası Başxanımla orada iştirak edir. Axşamüstü geri
döncək kəndin mal-qarası örüşdən geri qayıdırmış. Mal-qaranın içində
camış da varmış. Camışı görən Sədiqə anasına tərəf qısılıb deyir:
- Ana, qoyma imoş məni yeyəcək.
Anası qayıdır ki:
- Ay qız, imoş nədi, camışdı, heç camış da adamı yeyər?
- Bıy, başıma xeyir, mən də camışa imoş deyirəm.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 118.
БУ ПАПАГ МЯНЯ ЩАРАМ ОЛСУН
АШЫГ ЯЩМЯД Истисуда гыш сярт олдуьу цчцн пайызда балабанчысы
Ашыг Бещбудла Шярура эедярди. Бцтцн пайызы, гышы Шярур мащалында той
шянликляриндя олар, йахуд да эеъяляр ашыг мяълиси гурар, газанъ ялдя
едярдиляр. Йазда йенидян кяндя гайыдардылар. Ашыг Ящмядин бир чятян
кцлфяти варыймыш. Бу ашыглыьыйнан кцлфятин доландырармыш.
Бир пайыз да Бещбудла Шярура эедирляр. Бир мцддятдян сонра
щямкяндлиляриндян кимся Истисуйа эедирмиш. Ашыг Ящмяд Бещбуда дейир
ки, хейли вахтды эялмишик, инди арвад-ушаг биздян ниэарандыр. Эятир
мяним адымдан ушагларын анасына – Фатмайа бир мяктуб йаз. Ашыг
Ящмяд гайыдыр ки:
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- Йаз ки, Фаты, бизим вязиййят йахшыды, эюр нечя той елямишик,
габагда хейли тойларымыз да вар. Сян ушаглары сахла, йаза саь-саламат
чыхар, мян башымы сахлайа билмясям, бу папаг мяня щарам олсун.
Ашыг Бещbуд да дейилдийи кими мяктубу йазыб щямкяндлисиня верир.
Мяктубу эятириб кянддя охуйанда щамы Ашыг Ящмядин бу зарафатына
хейли эцлцшцр.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 78.
ИМАН ЧАЙЫ КЕЧСЯЙДИ
Истисулу Ащызарын яри Иман йазда чайын гижщагыж вахтында Пцсйан
кяндиня иш далыйъа эедир. Иман эери гайыдаркян эюрцр ки, кюрпцнц сел
апарыб, орадан чайы кечмяк мцмкцн дейил. Чай ашаьы, чай йухары эедир,
амма чайын о бири тайына йол тапыб кечя билмир. Аддамаъдан кечяркян
бирдян айаьы дцшцр чайа. Дашгын чай ону цзцашаьы апарыб дашдандаша чырпыр. Иман щялак олур.
Кяндя щай дцшцр. Сящяри гоншу кяндин нахырчылары чай йатанда
Иманын мейдини тапыб кяндя эятирирляр. Гощум-гоншу йыьышыр, щяря бир
тяряфдян Ащизара цряк-диряк верир, сябрли олмаьы арзулайырлар. Ащызар
аьлайа-аьлайа дейир: мяни йандыран одур ки, дцнян Иман чайы кечсяйди,
евя эялярди.
Инди дя щяр щансы бир иш мцяййян сябябдян баш тутмайанда аталар
сюзц кими дейярляр: «Иман чайы кечсяйди…»
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 78-79.
АРАЗЫ КЕЧЯННЯН ЭЦНЦМ БУДУ
Ирандан Аразын бу тайына кечян бир галайчы шяйирди иля кяндбякянд эязяэязя эялиб чыхыр Дяряляйязин Истису кяндиня. Бяшир кишиэилдя галан галайчы
щяйятдяки чардаьын алтында габгаъаьы галайлар, ахшамлар да динъялярди.
Щямин галайчы юз шейирдини чох инъидяр, ону тез-тез маша иля дюйярди.
Шяйирд ися кянара гачар, устанын щирси сойуйандан сонра эялиб ишиня давам
едярди. Бир дяфя дя уста шяйирди дюйяндя шяйирд аьлайа-аьлайа щяйятин о
бири башына гачыр. Буну эюрян Бяшир киши башлайыр устаны данламаьа ки,
ушагды ганмыр, юзцнля гяриб еля эятирмисян. Ону ата-анасы сяня тапшырыб,
нийя дюйцрсян, йазыгды, билмядийини баша сал, юйрят.
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Шяйирд о йандан аьлайа-аьлайа гайыдыр ки, Бяшир баба, демяйин,
данышмаьын хейри йохду, башынызы аьрытмайын. Аразы кечяндян еля эцнцм
буду.
Бу сюз дя аталар сюзц кими бу эцн дя ишлянмякдядир.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər - Alı Səfolu
və Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” adlı kitabı, Bakı, 2004,
səh.,82-83.
ГАТЫРЧЫЙНАН НАЛБЯНД
Бир гатырчы гатырынын ялиндян ъана доймушду. Щара апарырды, бу гатыр
имкан вермирди ки, ону налласынлар. Чох налбяндляри вуруб сяггят
елямишди. Гатырчы ешидир ки, Эюйчя мащалында Солахай бир йахшы налбянд
вар. Сораглаша-сораглаша эялиб щямин налбянди тапыр, дярдини она
сюйляйир.
Солахай дейир ки, наращат олма, мян ону наллыйарам. Гатырчы
сюйляйир ки, башына дюнцм, ай налбянд гардаш бирдян вуруб сяни сяггят
елийяр, мян байис оларам, чох налбяндляри шил-кцт елийиф бу гатыр. Солахай
дейир ки, сян наращат олма, мян ону истяйирсян лап тярсиня наллайым, еля
сакит дураъаг ки.
Налбянд гатыры чякиб ири бир мыха баьлайыр, кечиб тювлядян бир зырпы
еркяк ешшяйи эятириб онун гяншяриндя диэяр мыха баьлайыб, йахынлашыр
гатыра. Яйилиб онун гулаьына няся пычылдайыр. Гатырчыйа гайыдыр ки, а киши,
тут гатырын айаьыны наллыйым. Гатырчы горха-горха гатыра йахынлашыб яввялъя
онун габаг айагларыны, сонра да дал айагларыны галдырыр, налбянд ращатъа
гатыры наллыйыб гуртарыр. Ялайаьыны йуйур, щяъят-щцъяти йыьышдырыр, ешсяйи
апарыб йеня тювлядя баьлайыб эялир вя дейир: гатырчы гардаш, щаггымы вер,
сяня йахшы йол.
Гатырчы бу ишя мат галыб дейир ки, мяни бу ишдян аэащ елямясян
щаггыны верян дейилям. Де эюрцм, сян гатырын гулаьына ня дедин?
Налбянд дейир ки, а башына дюнцм, сянин ня ишиня мян она ня дедим,
гатырыны налламышам, вер щаггымы. Гатырчы дейир ки, аллаща анд олсун,
демясян сяня бир гяпик дя вермийяъям. Бу сирри мяня ач, сонра ня
гядяр десян пул веряъям. Ахы мян бу гатыры чох йерляря, чох адлы-санлы
налбяндлярин йанына апармышам, наллыйа билмяйибляр. Гатыр эюйя галхырды,
сян ня дедин ки, о гузу кими сакитъя дайанды?
Налбянд эюрдц ки, гатырчы ял чякмир, деди ки, еля бир сюз демядим.
Дедим ки, ня шыллаг-мыллаг атырсан, атана бах, сонра тяпий ат, щямин
ешсяйин баласы дейилсянми? Сян ня Гырат, ня дя Дцратын баласысан. О да
саь олсун, атасына бахыб, гябащятини ганды, тярпянмяди.
Гатырчы сус-пус налбяндин щаггыны вериб, севиня-севиня эери дюндц.
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Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 87.
ЧАЛЫН, ЗУРНАЧЫЛАРЫМ, ЧАЛЫН
Бир нечя няфяр узаг сяфярдян гайыдырмышлар. Ахшам бир кяндин
кянарындан кечяркян бир евдя гонаг олурлар. Ев йийяси гонагларын атыны
иращладыгдан сонра ичяри дявят едир. Хейли сющбятдян сонра сцфряйя
йемяк эялир. Ев йийяси:
- Йейин, асланларым, йейин, дейир.
Сцфря йыьышылыр, гонаглара йер салыныр ки, йатыб динъялсинляр.
Ев йийяси:
- Йатын, гузуларым, йатын, дейир.
Сящяр цзцнцзя хейирлийя ачылсын, сящяр ачылыр, гонаглар йуйнуб
сящяр йемяйини йейиб йола душян заман ев йийяси гайидыр ки:
- Чалын, зурначыларым, чалын.
Гонаглардан йашъа аьсаггал оланы гайыдыр ки, гардаш, чох саь ол,
дцняндян бизя хейли щюрмят эюстярдиниз, язиййятимизи чякдиниз, чох
разыйыг, Аллащ да сиздян разы олсун. Амма дцняндян цч кялмя сюз
ишлятмисян, онун ачмасыны демясян, ял чякян дейилям.
Ев йийяси буйурур ки, сюздц дя демишям.
Аьсаггал чох диряшир ки, олмаз ки, олмаз, мяналарыны сюйлямялисян.
Ев йийяси гайыдыр ки:
- Гонаг олду, ким олду сцфряйя гойулан йемяйи аслан кими иштащла
йемялиди, ев йийяси дя дил-аьыз елямямялиди ки, йахшы олмады, бевахт олду,
ня билим ня, ня...
Икинъиси, гонаьа щарда йер салдын ня ъцр йатаг олурса-олсун гузу
кими йатаъаг, чцнки йорьунду, йол эялиб.
Цчцнъцсц, гонаг эедяндян сонра эюрдцйцнц щяр йердя
сюйляйяъяк, йяни ашыг кими чала-чала эедяъяк. Она эюря дя дейирям
чалын, зурначыларым.
Аьсаггал сюйляйир ки, щяр цч ифадянин бюйцк мянасы вар, чох
дяйярли сюзлярди. Щягигятян дя еляди.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 90-91.
МЦЛКЦ БЯЙ
Мцлкц бяй адлы бир бяй вармыш. Щяр йай аиляси иля бирликдя эялиб,
Дяряляйяз мащалында Бяшир кишийя гонаг олар, цч ай йайы бурада
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йайлайармыш. Бу мцддят ярзиндя Бяшир киши вя аиляси она йахшыъа щюрмят
едярмиш.
Мцлкц бяй ща дейярмиш ки, Бяшир гардаш, бир дяфя дя сян ушаглары
эютцр, бизляря тяряф эял, баь беля , бостан беля.
Бир пайыз дяряляйязлиляр арана базарлыьа эедирляр. Бяшир киши дя
моталдан, йаьдан, еркяй ъямдяйиндян эютцрцб карвана гошулур. Эялиб
чыхыр шящяря. Сораглаша-сораглаша Мцлкц бяйин евини тапыр. Узагдан эюрцр
ки, Мцлкц бяй щяйятдяди. Бяшири эюрян Мцлкц бяй ичяри эириб, кцркц башына
чякир, арвада дейир ки, Бяшир киши мяни сорушса де ки, йаман аьыр хястяди,
щеч щалы йохду дурмаьа.
Бяшир кишини щяйятдя гаршылайан арвад неъя ки, Мцлкц бяй демишди,
еляъя дя гайыдыр ки, щал-гязиййя беля, беля…
Бяшир киши дейир: - Щеч ейби йохду, мяним башга гонаьчым вар,
Мцлкц бяйя дейиляси бир кялмя сюзцм вар, ону дейим, эедирям. Ичяри
кечир ки, Мцлкц бяй кцркц башына чякиб зарылдайыр.
Бяшир киши гамчы иля Мцлкц бяйин кцркцнц галдырыб дейир:
АЙ МЦЛКЦ БЯЙ, МЦЛКЦ БЯЙ,
Эейинибсян кцркц, бяй.
Башга евин асланы,
Юз евиндя тцлкц бяй.
Mənbə: Elmi redaktoru və informatoru olduğum əsər, Alı Səfolu və
Afiqə Alı qızının “Sazlı-sözlü Dərələyəz” kitabı, Bakı, 2004, səh., 95.
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ТЦРКЯЧАРЯЛЯР
Гурудулмуш
итбурну
сидикговуъулуьуна эюря ичилляр.

мейвяляриннян

чай

дямляйиб

Йемишан мейвяляриндян истифадя едян кюрпяли аналарын сцдц артар
вя дурулашар.
Баш аьрысыны кясмяк цчцн йемишан мейвясиннян чай дямляйиб
ичмяк хейирлиди.
Кякликотунун дямлянмиш чайы тяр эятирир, тязйиги ендирир, бядяни
йцнэцлляшдирир.
Мядя йарасыны дявядабаны битэисиннян биширилян бишмиши 40 эцн щяр
сящяр аъ гарына йемякля тамам гуртармаг олур.
Хястядя олан гурддары тюкмяк цчцн щяр сящяр тездян аъ гарнына
габаг тумларыны йемяк файдалыдыр.
Юд говуъу, бюйряклярдяки дашлары яритмяк цчцн ган кясиъи
хцсусиййятя малик олан гарьыдалы сачагларыннан щазырланмыш дуру
мящлулдан истифадя етмяк лазымдыр.
Юскцряй вя синя аьрылары заманы эцлхятими йарпагларындан, чичякляриндян вя кюкляриндян дямлянмиш чайы ичмяк файдалыдыр.
Сачларда ямяля эялян кяпякляри, гову йох етмяк цчцн эиъиткан
колларыны эюй йарпаглары иля суда гайнадыб онун суйу иля башы тямизтямиз, бир нечя дяфя йумаг ян ялверишли мцалиъяди.
Чиван йарасыны соьанла мцалиъя етмяк олур. Йениъя чыхмыш чивана
соьан бюлцмцнц оъагда бир гядяр исидиб йаранын цстцня гойуб сарымаг
лазымды. Соьан йараны йетишдирир, иринлядир. Бу заман ирини чыхарыр вя йараны
йенидян сарыйырлар, йара тез саьалыр.
Балдырьаны чий йемяк баьырсагларын тямизлянмясиня кюмяк едир.
Сидийини сахлайа билмяйян ушаглара гойунда олан гызыл юзян адлы
(йем эедян баьырсаг) баьырсаьы бишириб йедиртмяк хейирлидир.
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Юдговуъу хассяйя малик олан зирниъ йарпагларыны гурудуб чай
дямлямяк вя истифадя етмяк црякбуланманын гаршысыны алыр.
Сящлабын кюкцннян вя чичяйиннян щазырланмыш чайдан истифадя
етмяк адамы сакитляшдирир.
Бюйряк вя сидик йолларындакы хястяликляри эиъирткан йарпаглары, кюкляри
вя чичякляриннян дямлянмиш чайла мцалиъя етмяк олур.
Гыъ олманын гаршысыны алмаг цчцн балдырьан йарпагларынын гурудулмасыннан щазырланан чай хейирлиди.
Зирниъ гурусундан вя мцряббясиннян истифадя етмяк ъийяр
зяифлийинин мющкямлянмясиня кюмяк едир.
Ушагларда тез-тез баш верян мядя хястяликляриндя эцлхятминин
гурудулмуш чичякляриннян щазырланмыш чайла мцалиъя етмяк олур.
Йемишин тумларыннан истифадя етмяк бядяндя олан гурдларын
тюкцлмясиндя чох хейир верир.
Зирниъин спиртли ъювщяриннян истифадя етмяк сидик кисясинин вя
гараъийярин илтищабынын саьалмасына чох хейир верир.
Чюл бянювшясинин гурудулмуш кюкляриннян вя отуннан щазырланмыш
чайла дизентерийаны гуртармаг олур.
Зирниъин тязя дярилмиш мейвяляриннян
хястяликляриндя истифадя етмяк файдалыды.

синга,

рахит,

иситмя

Цряк аьрысы заманы йарпыз битэисинин гурудулмушуннан чай
дямляйиб 10 эцн мцддятиндя щяр эцн нащардан яввял йарым стакан
ичмяк лазымды.
Далаьын шишмясинин гуртармасы цчцн гатыргуйруьу кюкцндян
дямлянмиш мящлулдан эцндя цч дяфя ичмяк лазымды.
Баш аьрысы заманы эцлхятми иля кякотуну гайнадыб башы онун
буьуна вермяк мяслящят эюрцлцр.
Аьыз вя диш йарасыны гуртармаг цчцн аь зяйи язиб, суйа гатыб, аьызы
гаргара едирляр.
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Эиъиртканын чичяйиндян дямлянмиш чайы ичмяк сойугдяймянин гаршысыны
алыр.
Гарын аьрысындан гуртармаг цчцн эцлхятми иля сары чичякдян
щазырланмыш мялщями ичмяк хейирлиди.
Тязя йараны зящярри микроблардан горумах цчцн щямин йараны
сидикля йумаг лазымды.
Гызылъа тутан ушаьы гырмызы рянэли парча иля сарымаг вя она
мцнтязям олараг ширин шей йедиртмяк хястялийи гуртарыр.
Дявядабаны битэисинин зоьларыны 40 эцн мцддятиндя щяр сящяр
нащардан габаг йемякля мядя йарасыны гуртармаг олар.
Баьырсаглары йумшалтмаг цчцн нещря йаьыны сцдля ичмяк чох
хейирлидир.
Бярк сятялъямя тутулан адамы тязя щейван дярисиня бцкцф щяр
тяряфини мющкямъя юртмяк лазымды. Бир суткадан сонра дярини чыхарыф
хястяни отларын гайнадылмыш суйу иля чымиздириф йеня дя юртцкдя йатыртмаг
лазымды.
Илан чалан адама тяъили йардым етмяк лазымды. Яэяр илан гычлары вя
йа голлары чалыфса тезъя ораны мющкямъя сыхмаг-баьламаг, илан чалан
йери ися нештярляйиф зящярри ганы ахытмаг лазымды.
Илан чалан щиссяни ити юлдцрцб бядяниня салмаг чох хейирлидир. Итин
ъямдяйи зящяри йахшы сорур.
Йел хястялийиндя айы йаьы, еляъя дя порсуг йаьыннан эениш истифадя
едилир. Бу тядбири фасилясиз олараг апармаг лазымды.
Йел хястялийиндя хястяни тязя сойулмуш айы дярисиня салмаг чох
хейирлидир. Хястялийи бирдяфялик гуртарыр.
Аь ъийяр хястялийи заманы бал иля лимон туршусуну гарышдырыб гябул
етмяк йахшы еффект верир.
Аьыздан пис гоху эяляндя бир мцддят кешниш вя йа онун тумуну
чейнямякля йох олур.
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Бюйряк аьрысы заманы йарпызы дямляйиб ичмяк файдалыдыр.
Бюйряк аьрылары заманы наняни чай кими дямляйиб ичмяк хейирлидир.
Баш аьрысы заманы кяклик отунун дямляниб ичилмяси чох сямяря
верир.
Гара ъийяр аьрысы заманы тут дошабы файдалы олур. Беля ки, дошабдан
щяр эцн аъ гарына бир хюряк гашыьы гябул етмяк файдалыдыр.
Гарында олан йел вя газларын чыхмасы, азалмасында шцйцд вя йа
шцйцд суйу файдалыдыр.
Кялям йемяк вя йа кялям ширясини гябул етмяк мядя-баьырсаг
цчцн файдалыдыр.
Мядядя йара оланда пющря эиъитиканыны овушдуруб йемяк йаранын
саьалмасына кюмяк едир.
Наняни дямляйиб ичмяк цряк дюйцнтцлярини низама сала билир.
Юскцряк заманы иняк вя йа кечи сцдц ичмяк чох хейирлидир.
Сойугдяймя заманы туршулу яриштя йемяк чох файдалыдыр.
Сарылыг хястялийи заманы хястяйя эцндя 3 дяфя юзцндян хябярсиз
(чайын тяркибиндя) 3-5 дамъы ушаг сидийи ичиртмяк йахшы нятиъя верир.
Сятялъям заманы тут бящмязи ичмяк чох файдалыдыр.
Тязя гаймарит олан адамын алнына, цзцня говрулмуш дузу исти-исти
гоймаг чох хейирлидир. О гаймарити бирдяфялик гуртарыр.
Тязйиги йухары оланлар нар, иннаб, туршянэ йесяляр хейирли олар.
Турп ган тязйигини ашаьы салыр, бядяндян зящярин чыхмасына кюмяк
едир.
Нарын габыьы гарынаьрысына хейирдир
Щейванын туму боьаз аьрысына, юскцряйя хейирдир.
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Ушагларда дизентерийа олдугда палыд габыьы щялиминя нишаста гатылыб
ичилир.
Сарымсаг иштащ артырыр, гурд говур.
Баш аьрысына кюмяк едир.
Бюйряк аьрыйанда сарымсаг йейилмялидир.
Аь турпун ширясиня гянд, йа да бал гарышдырыб юскцряк заманы
эцндя 3-4 дяфя, 1-2 хюряк гашыьы ичмяк лазымды.
Цзярриксян, щовасан,
Минбир дярдя давасан!

188

ШЯФАЛЫ БИТКИЛЯР ВЯ ОНЛАРДАН
ЩАЗЫРЛАНАН МЯЩСУЛЛАР
Кякоту
Даьлыг йерлярдя. Йамаъларда битир. Кякотуну йыьыб кюлэядя гурудурлар. Чай кими дямляйиб ичирляр.
Кякоту чайы хястяни тярлядир, ган дювранын гайдайа салыр.
Гантяпяр
Буна сары чичяк дя дейирляр. Даьлыг йерлярдя, чямянликлярдя битир.
Гантяпяр чайы ган тязйигини ашаьы салыр. Сойугдяймя щалларында
йахшы тясир эюстярир.
Эцлхятми
Эцлхятминин чичяклярини йыьыб кюлэядя гурудурлар.
Чай кими дямляйиб ичярляр. Синя аьрыларыны вя юскцряйи кясир.
Ямянкюмянъи
Йарпагларыны вя зоьларыны йыьыб сыйыг биширирляр. Гуру юскцряк вя синя
тутулмасы щалларында чох тясирлидир.
Эиъиткан
Эиъиткана сюйцд чубуьу, йарпыз, кякоту, гантяпяр, ъюкя чичяйи,
наня гатыб бир йердя гайнадырлар. Гарын аьрысы вя бядян сяпян заман
бунун суйундан истифадя едилир.
Баьайарпаьы
Баьайарпаьы иринлямиш йараларда, чибанда, сызагларда истифадя
олунур. Тязя дярилмиш баьайарпаьыны щямин йараларын цстцня баьлайырлар.
О йараны тямизляйир.
Баьайарпаьы юзяйини дямляйиб ичяндя санъыны кясир.
Бишмиш соьан
Баш соьан габыглы щалда кюздя биширилир. Гат-гат сойуб исти-исти йарайа
дюшяйирляр. Бишмиш соьан щойламыш йараларда, чибанда, доламада чох
хейирлидир.
Явялик
Гара явялик щям даь, щям дя аран йерлярдя битир. Аь явялик тякъя
даьда олур. Явялийин дямлямяси гарын аьрысыны, санъыны кясир.
Армуд
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Армудун мцалиъяви ящямиййяти чохдур. Мядяни гайдайа салыр.
Щязм просесини йахшылашдырыр, ишлямя-гусманы дайандырыр.
Бящмяз
Туту йыьыб, пюртлядиб сцзцрляр. Тут ширясини мис тийанларда гайнадырлар. Бящмяз щазыр олана йахын цзцндя сары кюпцк олур. Буна
сарыкюйняк дейирляр. Сары кюйняйи тюкмязляр. Айрыъа йыьыб, гатыг бящмяз
дцзялдярляр.
Бящмяз синя аьрыларында, юд, гара ъийяр хястяликляриндя тясирли
дярманлардан сайылыр. Суйа, йахуд иняк сцдцня гатыб ичярляр.
Тут гурусу
Туту чырпыб тямизляйир вя сяпиб гурудурлар. Чалышырлар ки, су
дяймясин. Су дяйяндя тут гаралыр, юз кейфиййятини итирир. Бир чох дярдлярин
дярманыдыр.
Эюй юскцряйин дярманы
Аь соьаны дилимляйиб бир гаb сцдцн ичярисиня тюкцб гайнадырлар,
сонра хястяйя верилир, эюй юскцряк арадан галхыр.

ОВСУНЛАР
Зийили йох етмя
Тязя ай доьанда айа баха-баха зийиля кющня сцпцрэя чякмяк,
йахуд юпмяк, бу сюзляри тякрар етмякля зийил йоха чыхыр:
Ай, сяни хош эюрдцк,
Зийил йерин бош эюрдцк.
Дузйандырма
Дузйандырма цзярлик йандырма кими иъра олунур. Эюз дяйян
адамын башына бир чимидик дуз щярляйиб эюзц дяймяъяли адамларын
адларыны чякя-чякя оъаьа атыб, охуйарлар:
Бир овуъ дуз,
Оъагда гыз.
Парта-партла чых,
Балама дяйян эюз.
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ДЯРЯЛЯЙЯЗДЯ ÕÀËÃ ÒЯÁÀÁЯÒÈÍÈ ÉÀØÀÄÀÍËÀÐДАН
БЯЗИ НЦМУНЯЛЯР
à) Ñûíûã÷ûëàð (úÿððàùëàð)
Áóðàäà ìÿí úÿððàùëàðûí ñàüàëäà áèëìÿäèéè ñûíûã âÿ ÷ûõûãëàðû
ñàüàëäàíëàðûí áÿçèëÿðèíè âåðèðÿì.
1. Ùàúìÿùÿììÿä îüëó Ìÿøÿäàüà - Ýöëöäöç êÿíäè. Îâóëìóø, ÷èëèê-÷èëèê îëìóø
ñöìöêëÿðè áèð éåðÿ éûüûá ñàðûéûð âÿ áèòèøäèðèðäè. ßëëÿðèíäÿ ðåíòýåí ùÿññàñëûüû âàð èäè. ×ûõûãëàðû èñÿ äÿðùàë éåðèíÿ ñàëûðäû. Ñîí èëëÿð Øÿðóð
âÿ Äÿðÿëÿéÿç åëè ùÿìèøÿ àõûøûá îíóí éàíûíà ýÿëÿðäè. 90 éàøûíäà Äÿðÿëÿéÿçäÿ
äöíéàñûíû äÿéèøäè.
2. Ìÿììÿäîâà Ãèñìÿò Ìÿøÿäàüà ãûçû - Ýöëöäöç êÿíäè. Áó äà àòàñû êèìè
ìÿøùóð èäè. 1988-úè èë äåïàðòàñèéàñûíäàí ñîíðà Àáøåðîí ðàéîíóíóí
Ìåùäèàáàä ãÿñÿáÿñèíäÿ ìÿñêóíëàøìûøäû. Äÿôÿëÿðëÿ ÀçÒÂ-äÿ îíóí áàúàðûüû
ùàããûíäà âåðèëèø ýåòäè. 2003-úö èëäÿ äöíéàñûíû äÿéèøäè.
3. Ìÿììÿäîâ ßëè Ìÿøÿäàüà îüëó - Ýöëöäöç êÿíäè. Áó äà àòàñû âÿ áàúûñû
êèìè ìÿøùóð èäè. 2001-úè èëäÿ Áàêûäà äöíéàñûíû äÿéèøäè.
4. Ùöñåéíîâ Ùöñåéí Àüàìèðçÿ îüëó - Òåðï êÿíäè. Ùÿääèíäÿí àðòûã ìÿøùóð
ñûíûã÷û îëóá. Ãàïûñûíäà íþâáÿäÿí éåð îëìóðìóø. 1988-úè èëäÿ äöíéàñûíû äÿéèøäè.
5. Òåðïëè Èäðèñ - Òåðï êÿíäè. Ùàë-ùàçûðäà Àáøåðîí ðàéîíóíóí Ìåùäèàáàä
êÿíäèíäÿ éàøàéûð. Éàëíûç ãûðûã-ñûíûãëàðû äåéèë, ôÿãÿðÿ ñöòóíóíäàêû ãûðûã
âÿ áèòèøìÿëÿðè, ÿéðèëÿðè äÿ äöçÿëäèð. Éöçëÿðëÿ õÿñòÿ îíóí ÿëèíäÿí øÿôà
òàïìûø âÿ 100% ñàüàëìûøäûð. Áÿçè õèðóðãëàð ëàçûì ýÿëäèêäÿ îíóí êþìÿéèíäÿí
èñòèôàäÿ åäèðëÿð.
6. Ñûíûã÷û Ùÿñè - Ãîçóëúà êÿíäè. ×îõ ìÿøùóð ñûíûã÷û âÿ ÷ûõûã÷û îëóá.
110 èë þìöð ñöðäöêäÿí ñîíðà äöíéàñûíû äÿéèøìèøäèð. 1949-úó èëäÿ
éóðäóíäàí äåïîðòàñèéà îëóíìóø âÿ Øÿðóð ðàéîíóíóí Äàøàðõ êÿíäèíäÿ
ìÿñêóíëàøìûø âÿ îðàäà äöíéàñûíû äÿéèøìèøäèð.
7. Ñûíûã÷û Ùàúû Ôÿòóëëà - Ìÿìÿðçà êÿíäè. Äþâðöíöí ÷îõ ìÿøùóð
ñûíûã÷ûñû îëìóøäóð.
8. Ñûíûã÷û Ãàéûá - Ñàëëû êÿíäè. Åëäÿ ìÿøùóð ñûíûã÷û êèìè
òàíûíìûøäûð.
9. Ìÿììÿäîâà Ñöñÿí - Ãîâóøóã êÿíäè. 100-äÿí ÷îõ éàøû âàð èäè. Áó ñûíûã÷ûõûãëà éàíàøû äÿðìàí áèòêèëÿðèíè äÿ éàõøû òàíûéûðäû.
10. Çöëôöãàðîâà Íàáàò - Ãîâóøóã êÿíäè. Ñûíûãäàí âÿ ÷ûõûãäàí éàõøû
áàøû ÷ûõûðäû. 80-èëäÿí àðòûã þìöð ñöðäö. Íå÷ÿ-íå÷ÿ àäàìëàðà øÿôà âåðäè.
Î ùÿì äÿ äÿðìàí áèòêèëÿðèíè éàõøû òàíûéûðäû.
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11. Çöëôöãàðîâ Êàçûì - Ãîâóøóã êÿíäè. Àëè òÿùñèëëè ìöÿëëèìäèð.
1988-úè èëäÿ ãîâóëäóãäàí ñîíðà Ñóìãàéûò øÿùÿðèíäÿ ìÿñêóíëàøìûøäûð. Î
ñûíûüû âÿ ÷ûõûüû ÷îõ éàõøû áèëèð. ×îõëàðûíà øÿôà âåðèáäèð.
á) Ùÿð äÿðäÿ, ùÿð õÿñòÿëèéÿ ÷àðÿ òàïàí ïðîôåññèîíàë ùÿêèìëÿð
1. Ñåéèä ßñÿä - Àëìàëû êÿíäè. Áóíóí ñàýàëòìàäûüû õÿñòÿ éîõ èäè.
Åðìÿíèëÿð îíó ñöðýöí åòìÿê èñòÿéèðäèëÿð. Î äà ãà÷ûá Áÿðäÿ ðàéîíóíóí
Õÿñèëè êÿíäèíäÿ éàøàéûðäû. Ìÿíèì ñàü ÿëèìè ÷îáàí èòè àüçûíà ñàëûá ÿçèì-ÿçèì
åëÿìèøäè. Î, 10 ýöí ìöääÿòèíäÿ îíó òàì ñàüàëòäû.
2. Ñåéèä Ðçà - Àëìàëû êÿíäè. Áèðúÿ ôàêò: Äÿðÿëÿéÿçèí Гîâóøóã
êÿíäèíäÿ ßñýÿðîâ Ìàìåä àäûíäà áèð ìöÿëëèì âàð èäè. Áóíóí öçöíäÿí ñàñèñêà
øÿêëèíäÿ þçÿê ÿò ÷ûõàðäû. Áàêûäà, Èðÿâàíäà, Íàõ÷ûâàíäà ýåòìÿäèéè ùÿêèì
ãàëìàäû. ×àðÿ òàïà áèëìÿäèëÿð. Ñåéèä Ðçà éàéäà áèð ùÿôòÿ ìöääÿòèíäÿ îò
ìÿëùÿìëÿðëÿ îíó ÷ûõàðòäû âÿ õÿñòÿ òàì ñàüàëäû. Ìÿí áóíóí úàíëû øàùèäèéÿì.
3. Ñåéèä Òàùèð - Àëìàëû êÿíäè. Áó äà ìÿøùóð ùÿêèì îëìóøäóð.
ú) Õàëã òÿáàáÿòèíè áèëÿí âÿ äÿðìàí áèòêèëÿðèíè éàõøû òàíûéàíëàð
1. Ùîðñëó Øåøå àðâàä - 10-15 èë äîüìàéàí ãàäûíëàðû ìöàëèúÿ åäèá
äîüóçäóðóðäó. Î, Äÿðÿëÿéÿçäÿ 10-ëàðëà áåëÿ ãàäûíëàðû ìöàëèúÿ åäèá
þâëàä ñàùèáè åòìèøäèð.
2. Øàùáàçîâ Úàëàë - Ýöëöäöç êÿíäè
3. Ìàìåäîâ Êÿòÿí - Ýöëöäöç êÿíäè
4. Ìàìåäîâ Ìöðâÿò - Ãàðàãàéà êÿíäè
5. Õàíûì àðâàä - Ãàðàãàéà êÿíäè
6. Äàüäÿëÿíëè Ïÿðè ãàðû - Ãîâóøóã êÿíäè
7. Ñàìàâàð àðâàä - Êîòàíëû êÿíäè
Éóõàðûäà àäëàðû ãåéä îëóíàí àäàìëàð îíëàðëà õÿñòÿëÿðè ìöàëèúÿ åäèá
îíëàðà øÿôà âåðìèøäèð.
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УШАГ ФОЛКЛОРУ
ЛАЙЛАЛАР
Лайлай дедим, йат дедим,
Гызылэцля бат дедим.
Гызылэцл таъын олсун,
Кюлэясиндя йат дедим.
Балам Лайлай, а Лайлай.
Эцлцм Лайлай, а Лайлай.

Нярэизи цзцм Лайлай,
Йахана дцзцм Лайлай.
Сян бюйц, мян гоъалым,
Тойунда сцзцм Лай-лай.

*

*

*

Лайлай гузум аьлама,
Цряйими даьлама,
Йат йухун ширин олсун,
Йухума даш баьлама.

Лайлай чалым щямишя,
Карван эедяр йенишя,
Йорьанында эцл битсин
Йастыьында бянювшя.

Лайлай балам, эцл балам
Эцл балам, бцлбцл балам
Мян севиндим сянинля
Сян дя севин, эцл балам.

Лайлай бешийим лайлай,
Евим-ешийим лайлай,
Сян йухула тез ол йат,
Чяким кешийин лайлай.
Няняси юзц гурбан.
Чямяндя эцлляр,
Сцсян сцнбцлляр.
Эюйъяк эялинляр,
Бу балама гурбан.

Лай-лай чалым йатынъа,
Гызыл эцля батынъа.
Ъаным зинщара эялди,
Сян щасиля чатынъа.
Балам лай-лай, а лай-лай,
Кюрпям лай-лай, а лай-лай.

Даьын чичяйи,
Эцлцн лячяйи.
Елин эюйчяйи
Бу балама гурбан.

Лайлай эцллц бешийим,
Лайла евим-ешийим.
Сян йат ширин йуху тап.
Мян дя чяким кешийин.

Дярйалар дярин,
Булаглар сярин.
Тез бюйц оьул,
Тойуну эюрцм.

Балама гузу гурбан,
Яллиси, йцзц гурбан.
Малдан ня вар гурбана,
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ОХШАМАЛАР
Атым, тутум мян сяни,
Шякяря гатым мян сяни.
Бабан евя эяляндя,
Гуъуна атым мян сяни.

Ня балда, ня шякярдя
Булунмаз бала дады.
Эюэярчин щавадады,
Ялйетмяз йувадады,
Бир ялим башын алтда,
Бир ялим дуадады.

Яззиням бала дады,
Бал дады бала дады.

НАЗЛАМАЛАР, ЯЗИЗЛЯМЯЛЯР
Ай аллащ буннан цч дяня вер.
Цчдяня вермя, бешдяня вер.
Щясрятин чякмишдяря вер.
Эеж яря эетмишляря вер.

Баьчамызда мийана,
Эцл сцнбцля дайана,
Оху, бцлбцлцм, оху,
Бялкя балам ойана.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Лай-лай чаллам йатасан,
Эцл йастыьа батасан.
Эцл йастыьын ичиндя,
Ширин йуху тапасан.
Лай-лай, бешийим, лай-лай,
Евим, ешийим, лай-лай.

Лай-лай, чичяйим, лай-лай,
Эюзял-эюйчяйим, лай-лай.
Бала дярди чякмякдян
Солду бирчяйим, лай-лай.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Даь башында гарымсан,
Намус, гейрят, арымсан.
Щеш бир шейдя эюзцм йох.
Дювлятимсян, варымсан.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Бащарым, йазым лай-лай,
Сющбятим, сазым, лай-лай
Сян йат чяким кешийин,
Кюрпяъя гузум, лай-лай.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Лай-лай дедим, йат дедим,
Гызылэцля бат дедим.
Бюйц, йекя оьлан ол,
Бойа-баша чат, дедим.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Лай-лай дедим, йат дедим,
Йухуна бал гат дедим.
Атан эетди, эялмяди,
Сян атана чат дедим.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.
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Балам йарашыглыды,
Гяндя булашыглыды.
Ай гара милчяк,
Баламдан ял чяк!

Пишийим, пишийим, баьда-сяр,
Ешийя чыхма, йел ясяр.
Бу эежя мяня гонахсан,
Эялян сящяр сярщасяр.

Лайлай дедим йатасан,
Дярди-гями атасан.
Гызыл эцл баьын олсун,
Эцл-чичяйя батасан.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Лайлай бешийим лайлай,
Евим, ешийим лайлай.
Сян эет ширин йухуйа,
Чяким кешийин лайлай.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.

Лай-лай бешийим лай-лай
Евим-ешийим лайлай
Тез ол, сян эет йухуйа,
Евим ешийим лай-лай

Лай-лай дедим йатасан,
Гызыл эцля батасан,
Гызыл эцлцн ичиндя
Ширин йуху тапасан.

Гохусу эцлдян эялир,
Эцлдян, бцлбцлдян эялир.
Баламын эцл бешикдя
Йухусу бирдян эялир.
Балам ай-лай, а лай-лай,
Эцлцм, ай-лай, а лай-лай.
ОХШАМАЛАР
Балама гурбан инякляр,
Балам ня вахт имякляр?

Балама гурбан калчалар.
Балам щачан дил ачар?
Балама гурбан халчалар,
Балам ня вахт ял чалар?
БЯНЗЯТМЯЛЯР

Даь башына гар йаьар,
Булуд кечяр, ай доьар,
Сянин тяк ай парчасын
Аналар тяк-тяк доьар.

Баьда бцлбцл охуйур,
Сача сцнбцл тохуйур.
Баламы ийляйирям,
Еля бил эцл гохуйур.
АЛГЫШ-ЛАЙЛАЛАР
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Анан тел дцзяр сяня,
Баъын эцл бязяр сяня.

Танрыдан ящдим буду,
Дяймясин нязяр сяня.
ГУРБАНЛАР

Лай-лай балам, ъан балам,
Мян сяня гурбан балам.

Аьлайыбан кюнлцмц
Эял ейлямя ган балам.
ОХШАМА

Бир гуш вурдум учанда,
Ов овладым гачанда.
Бир ъцт гурбан демишям,
Нявям айаь ачанда.

Щяр ики эюзцм,
Бу балама гурбан.
Даьдакы атлар,
Гуйруьун гатлар,
Эюйчяк арватдар
Бу балама гурбан.

Атым-тутум мян сяни,
Шякяря гатым мян сяни,
Шякяр ширин олмаса,
Шякяря гатым мян сяни.

Чайдакы газдар,
Тцкцнц тоздар.
Нишанны гыздар
Бу балама гурбан.

Гызыл эцлц якярям,
Ъяфасыны чякярям.
Нявям няня дейяндя,
Гузу гурбан кясярям.

Гохусу эцлдян эялир,
Чичякдян, эцлдян эялир.
Баламын эцл бешикдя,
Йухусу бирдян эялир.

Гызым-гызым, назана,
Гызымын сачы узана.
Гызыма пис баханнар,
Эюрцм дцшсцн газана.

Башына мян доланым,
Мян дюнцм, мян доланым,
Сяни аллащ сахласын,
Сайяндя мян доланым.

Даьын лаласы,
Эюлцн сонасы,
Гыз гайнанасы
Бу балама гурбан.

Гохусу эцлдян эялир,
Эцлдян, бцлбцлдян эялир,
Баламын эцл бешикдя,
Йухусу бирдян эялир.

Баьъада эцлляр,
Лалды чюлляр,
Сары бцлбцлляр,
Бу балама гурбан.

Бала дады, бал дады,
Бала адам алдады,
Ширини ширин олу,
Аъысы да бал дады.

Баьында цзцм,
Изин вер, цзцм.
*

*

Анан сяня йат деди,

*
Гызыл эцля бат деди.
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Бяднязярдян узаг ол,
Дярди-гями ат деди.
Йат, йухун ширин олсун!
Йат, ъяннят йерин олсун!
Баьчамызын эцлцсян,
Евин ширин дилисян.
Ата, ана истяйи,
Ушахларын эцлцсян.
Балам лай-лай, а лай-лай,
Эцлцм лай-лай, а лай-лай.

Диним, иманым,
Йахшы, йаманым,

Ай даьларын лаласы,
Ай суларын сонасы,
Мяним бу эцл балама,
Гурван олсун халасы.

Ай фил-фили, фил-фили
Эял оху бизим дили.
Бизим дилин эцлц вар,
Эцл цстя бцлбцлц вар.

Бу ширин ъаным,
Балама гурван.
Арзум, диляйим,
Эюйдя мяляйим,
Дузум, чюряйим
Балама гурван.

ЪЫРНАТМАЛАР
- Адын няди?
- Бала.
- Йат, гал дала.

- Адын няди?
- Ряшид.
- Бирин де, бирин ешит.
ОЙУН-НЯЬМЯЛЯР
О ГАРА ГАЗАН ДОЛДУМУ?

О гара газан долдуму?
- Долду да, бошалды да!
Анан сачын йудуму?

- Йуду да, дарады да.
Оьлан еви эялдими?
- Эялди дя, апарды да.
БИР-ИКИ

Бир-ики,
Бизимки,
Цч-дюрд
Гапыны юрт,
Беш-алты

Даш алты,
Йедди-сяккиз
Фирянэиз,
Доггуз-он
Гырмызы дон.
ЯКИЛ-БЯКИЛ
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Якил-бякил гуш идим,
Дивара гонмуш идим,
Диварын аьаълары,
Дян эютцрцб уълары.
* * *
Əkil-bəkil quş idi,
Ağaca qonmuş idi,
Getdim onu tutmağa,
O məni tutmuş idi,
Meydana salmış idi.
Meydanın ağacları,

Чяпяр чякдим йол ачдым,
Гызыл эцля долашдым.
Бир дястя эцл дярмямиш,
Няням эялди мян гачдым.
Dən gətirir quşları,
Çəpər çəkdim, yol açdım,
Qızılgülə dolaşdım,
Bir dəstə gül dərməmiş,
Nənəm gəldi, mən qaçdım.

САНАМАЛАР
ИЙНЯ, ИЙНЯ
Ийня, ийня,
Уъу дцймя,
Бал баллыъа,
Баллы кечи,
Шам аьаъы,
Шатыр кечи,

Гоз аьаъы,
Готур кечи.
Щоппан, щоппан,
Йыртыл, йыртыл,
Су ич, гуртул.
БАРМАГЛАР

Баш бармаг,
Баша бармаг.
Узун Щаъы,
Гыл тураъы,
Балаъа баъы.

Бу вурду,
Бу тутду,
Бу биширди,
Бу йеди.
Вай, бябяйя галмады.
ДОЛАМАЛАР

- Дейнян йорьан!
- Йорьан!
- Тикя-тикя доьран.

-

- Дейнян хала!
- Хала!
- Газан диби йала.
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Дейнян тцлкц!
Тцлкц !
Эейнян кцркц.
Дейнян аьыр!
Аьыр!
Белин олсун йаьыр.

- Дейнян бя ня?
- Бя ня?
- Аьзына гыллы эяня.
-

- Дейнян цч!
- Цч!
- Ит габындан су ич.

Дейнян айы!
Айы!
Сян дя онун бир тайы.
Дейнян балыг!
Балыг!
Сахласын сяни халыг.

- Дейнян Гулу!
- Гулу!
- Вер бизим пулу.
- Дейнян йедди!
- Йедди!
- Папаьын ялдян эетди.

- Дейнян ара!
- Ара!
- Ъанына дцшсцн йара.

- Дейнян беш!
- Беш!
- Бурнундан фыртылых еш.

- Дейнян бир!
- Бир!
- Биря гябриня эир.

- Дейнян сяккиз!
- Сяккиз!
- Аьзына саггыз.

- Дейнян дюрд!
- Дюрд!
- Эет гапыны юрт.

- Дейнян он!
- Он!
- Эет дивара гон.

- Дейнян тат!
- Тат!
- Табаг алтда йат.

- Дейнян доггуз!
- Доггуз!
- Башына топпуз.

- Дейнян сарымсаг!
- Сарымсаг!
- Кяс сясини гурумсаг!
ЙАНЫЛТМАЪЛАР
Тяндиря эирдим, силдим, сцпцрдцм, силкиндин чыхдым.
БЯНЮВШЯ
Бу ойунда да иштиракчылар ики дястяйя бюлцнцр. Ойун 6-14 ушаг
арасында апарылыр. Дястяляр бир-бириндян 25-30 метрлик мясафядя цзбяцз
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дайанырлар. Щяр дястяйя башчы сечилир. Дястядяки ойунчулар дцз хятт
бойунъа ял-яля тутурлар. Биринъи дястянин башчысы дейир:
- Бянювшя!
О бири дястянин башчысы дейир:
- Бяндя дцшя.
Биринъи дястянин башчысы:
- Биздян сизя ким дцшя?
О, бири дястянин башчысы гаршыдакы дястядяки ушаглардан биринин адыны
дейир:
- Ады эюзял, юзц эюзял, филанкяс.
Ады чякилян ушаг якс дястяйя, гаршыдакы тяряфя сцрятля гачыр.
Яэяр о гаршыдакы дястядя ял-яля тутмуш ики ойунчунун яллярини гопарыб
кечярся, щямин ойунчулардан бирини юз дястясиня эятирир. Бу ойун бир
дястянин о бири дястянин бцтцн ойунчуларыны ахырадяк юзцнцнкцляря
гатдыгдан сонра баша чатыр.
Бундан сонра ойуна йенидян башланылыр.
Сюйляйяни: Зцлфцгарова Зцлейха Ибращим гызы, Дяряляйязин
говушуг кяндиндя доьулуб бойа-баша чатыб, 52 ил орада йашайыб, щалщазырда Абшеронун Новханы кяндиндя йашайыр. Гялямя алды Щясян
Мирзяйев. Новханы, 2005-ъи ил.
ЛАЙЛАЛАР
Даьларын лаласына,
Эюзлярин аласына.
Бибиляр гурбан олсун,
Гардашын баласына.

Лайлай дедим йатасан,
Йастыьа баш атасан.
Бала, чяким назыны,
Бойа–баша чатасан.
Лайлай балам, а лайлай,
Лайлай эцлцм , а лайлай.

Лайлай дедин эюзцня,
Су ялянсин цзцня,
Щеч вядя эюз дяймясин,
Сянин гара эюзцня.
Лайлай балам, а лайлай,
Лайлай эцлцм, а лайлай.

Лайла дедим йатасан,
Гюнчя эцля батасан.
Гюнчя эцл пайын олсун,
Кюлэясиндя йатасан.

ЩЕЙВАНЛАРА ВЯ ГУШЛАРА ДАИР
ТЦЛКЦ, ТЦЛКЦ
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Тцлкц, тцлкц, тцнбяки,
Гуйруг цстя лцнбяки.
Аслан ала аьамыз,
Гаплан гара гаьамыз,
Хоруз бизим молламыз,
Чаггал бизим чавшымыз.
Ала гарьа ъарчымыз,
Саьсаьан хябярчимиз,
Тойуг бизим чярчимиз,
Илан бизим гямчимиз.
Сарыбабада эязярсян,
Сары быьларын бурарсан,

Бир чомаг вуррам юлярсян,
Тцлкц, тцлкц, тцлкц сяни,
Юлдцрярляр бил ки сяни.
Тцлкц, тцлкц, тцнбяки,
Гуйруг цстя лцнбяки.
Айы ахмаг,
Донуз тохмаг,
Гурд улавуш
Чаггал чавуш,
Илан гамчы,
Тысбаьа чанаг,
Биз она гонаг.
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ÄßÐßËßÉßÇËß ÁÀÜËÛ БЯЗИ ÙÀÄÈÑß
Âß ßÙÂÀËÀÒËÀÐ
ÃАЧАГ НЯБИНИН ДЯРЯЛЯЙЯЗДЯ ЭОБУРНАТЛА ДЮЙЦШЦ
Ìëóì îëäó‹ó êèìè, òîïîíèìëðèí jàðàíìàñûíäà òàðèõè ùàäèñëðèí ä ðîëó
âàðäûð. Áèç áóðàäà Ãà÷àã Íáèíèí jàëíûç Äðëjç ìàùàëûíäàêû áèð
ä‰jƒøƒíƒ â áóíóíëà áà‹ëû jàðàíàí "Íáè ãíä á‰ëí", "Ãíäá‰ëí" òîïîнèìèíèí
òàðèõè ùàããûíäà ãûñà øêèëä ìëóìàò âåðìêë êèôàjòëí‡jèê.
"Íáè ãíä á‰ëí" – "Ãíäá‰ëí" àäëû jåð Äðëjç ìàùàëûíäà, èíäèêè
Åðìíèñòàíûí Jå‹åãíàäçîð ðàjîíóíóí òàðèõè àáèäëðë äîëó îëàí ëjç êíäè
ðàçèñèíä jåðëøèð. Áó òîïîíèì Ãà÷àã Íáèíèí Äðëjç ìàùàëûíäàí êå÷èá
Àðàçà äî‹ðó …åäðêí îëìóø áèð ùàäèñ èë áà‹ëû ìë …ëìèøäèð. Ëàêèí
èíäèjäê Ãà÷àã Íáèíèí áó ñôðè ùàããûíäà ìëóìàò âåðèëìäèjèíè, äèëäíäèë …çäèjèíè íçð àëûá áèç ùìèí ùàäèñíè jàçûjà ê‰÷ƒðìjè ôàjäàëû
ùåñàá åòäèê.
Øðóð-Äðëjç ìàùàëûíäà ÷îõ ìëóìàòëû áèð øõñ êèìè òàíûíàí,
êëàññèê â øèôàùè õàëã äáèjjàòûíà äðèíäí áëä îëàí, 93 èë ‰ìƒð
ñƒðí Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëóíóí (атамын) áó ùàäèñ ùàããûíäà øõñí ìí
ñ‰jëäèêëðè ãûñà‡à îëàðàã àøà‹ûäàêû øêèëääèð.
Jàj àjûíûí àõûðëàðû â jà ïàjûçûí ââëëðèíä Ãà÷àã Íáè ‰ç
äñòñè èë Ñàðû jåð jàjëà‹û òðôèíäí êàçàêëàð â jåðëè ììóðëàðëà
âóðóøà-âóðóøà àõøàì ÷à‹ûíà jàõûí Äðëjç ìàùàëûíäàêû „ƒëƒäƒç êíäèíäí
êå÷èá Íáèëð êíäèí ÷àòûð. Áóðàäà jîëëàðûí ïèñ îëìàñû, Íáèíèí áó jåðëð
áëä îëìàìàñû â àõøàìûí jàõûíëàøìàñû áóíëàðûí èøèíè ÷òèíëøäèðèð.
Êàçàêëàð èñ áóíëàðûí ãàáà‹ûíû êñìj ÷àëûøûðëàð. Áó çàìàí Íáèëð
êíäèíä Ãà÷àã Íáè ó‡àäàí ãûøãûðûð: Àj ‡àìàщàò ìí Ãà÷àã Íáèjì.
„‰ðƒðñƒíƒç êè, êàçàêëàð jàõûíëàøûð. Гой áèð íôð jîëëàðû òàíûjàí àäàì
áèç áëä÷èëèê åëñèí.
Íáèëð êíäèíä ƒñåjíãóëó î‹ëó ëè àäëû áèð íôð èðëè ÷ûõûá
áóíëàðûí ãàáà‹ûíà äƒøƒð. (ƒñåjíãóëó î‹ëó ëè 1936-‡û èë ãäð jàøàjûá â
òõìèíí 120 èë юìƒð ñƒðìƒøäƒð. Ó‡à áîjëó, ãàðàáíèç, ÷îõ ÷åâèê áèð àäàì
èäè. ìèø ÷óõà …åjð â ÷óõàñûíûí òjèíè áèð ëèí äîëàjûðäû.)
Íáèíèí äñòñè Àðïà ÷àjûíûí èêèí‡è ãîëó èë ƒçƒàøà‹û èðëèëjèá
ãàðàíëûã äƒøíä Ãîâóøóã êíäèí ÷àòûð. Áó çàìàí àðõàäàí êàçàêëàð ÷àòûð â
àòûøìà …ƒ‡ëíèð. Íáè ññ-êƒj òîïëàøàí Ãîâóøóã êíä ‡àìààòûíà ìƒðà‡èò åäèá
äåjèð: "Àj ‡àìààò ìí êàçàêëàðûí ãàáà‹ûíû êñðì. Áèð íôð ãåjðòëè â
‰ëƒìäí ãîðõìàjàí àäàì ëàçûìäûð êè, ‡ð ê‰ìê åòñèí. Áóðàäàêû ñðò â
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ó÷óðóì jåðëðä îíóí àòûíûí jƒjíèíäí jàïûøñûí". Êíä ‡àìààòûíûí ìñëùòè èë
âóðóø â ä‰jƒøä ìøùóð îëàí, êèøè õàñèjjòëè à‡ñàìî‹ëó Àáäóëñä â ÷îõ
jàõøû …ƒëëàòàí, ‡ëä îâ÷ó Èñìàjûë àäëû øõñ Íáèj jàõûíëàøûð. Àáäóëñä
‡ðèí àòûíûí ‡èëîâóíäàí òóòóð â áó àíäà ÷îõëó àäàì èðëè ÷ûõûá ê‰ìj
…ëèð.
Êàðâàí ëjç êíäèí äî‹ðó èðëèëjèð. Ëàêèí øèääòëè àòûøìà
…åòäèjèíäí Íáèíèí jƒêëƒ àòëàðûíäàí áèðè êíä ñàêèíè à‡ûíàìàçàëû î‹ëó
ìèðèí ìàë ò‰âëñèí …èðèá îðàäà ãàëûð...
Ãîâóøóãëà ëjç êíäèíèí àðàñûíäà „ƒíåjâí… àäëàíàí êíää êàðâàí
ñàñ jîëäàí ÷ûõûá äà‹ûí ä‰øƒ èë, ãîç (‡âèç) à‹à‡ëàðûíûí è÷ðèñè, ñûëäûðûì ãàjàëàðûí äèáè èë ëjç êíäèíèí ðàçèñèí ÷àòûð â áóðàäà áèð
jàñòàíàäà äàjàíûá Íáè…èëè …‰çëjèðëð. Íáè êàçàêëàðû …åðè
ãàjûòìà‹à ì‡áóð åäèð â îâ÷ó Èñìàjûë Íáèíèí ä‰jƒøí äñòñèíè
Àáäóëñäë âäëøäèjè jåð, ‡ðèí äàjàíäû‹û jåð …òèðèð.
Íáè áóðàäà îâ÷ó Èñìàjûëà áèð òƒôí… áà‹ûøëàjûð â ‡ðë
áèðëèêä áèð á‰jƒê õóð‡óí ãíäè á‰ëƒá áóíëàðû ìƒøàjèò åäí àäàìëàðà
ïàjëàjûð. "Íáè ãíä á‰ëí", "Ãíäá‰ëí" òîïîíèìè áåë jàðàíûð. Áó òîïîíèì â
áóíóí ùàò åòäèjè ðàçè Äðëjç ìàùàëûíäà jàøàìûø óøàãëàðûí äà
äèëèíä çáðäèð:
Гянд бюлян Нябидян галыб йадиэар,
Дядяли кюрпцсцн сюкцб рузиэар.
Халаълар йурдунда лаля фцсцнкар,
Ял узат, бирин цз Дяряляйяздя.
Íáèíèí äñòñè áóðàäà áèð ãäð äèí‡ëäèêäí ñîíðà Ãîâóøóã,
Íáèëð â „ƒíåjâí… êíäèíäí …ëí àäàìëàðûí ùàìûñûíû Íáè …åðè
ãàjòàðûð. Àáäóëñä èñ Íáèíèí äñòñè èë áèðëèêä èðëèëìj
áàøëàjûð. ëjç êíäèíèí â Ñàëñàë ãàëàñûíûí ƒñòƒíäí êå÷í „ƒíåj jîëó èë
…åäèá Àáäóëñäèí áèáèñè (Ãûçõàíûì) jàøàjàí îðáàäûã êíäèí
jàõûíëàøûðëàð. Áëä÷èëèê åäí Àáäóëñä êèøè äåjèð êè, …åäê êíää
áèáèì…èëä (ìàìàì …èëä) äàëäàëàíàã. Ëàêèí Íáè áó ôèêèðë ðàçûëàøìûð
â äåjèð êè, îðàäà áèçè òóòà áèëðëð. Êíä êíàðûíäàêû ãàjàëûã â
ìåøëèêä ãàëñàã jàõøûäûð. „ƒíäƒç ùìèí ãàjàëûã â ìåøëèêä ãàëûá, àõøàì
äƒøí êèìè jîëà äƒøƒðëð.
Àáäƒëñä áóíëàðû äà‹ jîëëàðû èë Àðàçûí êíàðûíäàêû "Àðàçäjí"
àäëû jåð ãäð ìƒøàjèò åäèð. Íáè Àðàç ÷àjûíû …‰ðí êèìè Àáäóëñä
äåjèð: äàùà ñí ãàjûò, Араза чатдыг горхма. Áóíäàí ñîíðà áèð îðäó äà
…ëñ ìíè òóòà áèëìç. Араз чохларыны хилас едибдир. Мяни дя хилас
едяр.Íáè, ‡ð â áóíëàðûí jîëäàøëàðû Àáäóëñäë …‰ðƒøƒá îíà ‰ç
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ðàçûëûãëàðûíû áèëäèðèð â àjðûëûðëàð. Абдулясяд киши Нябиэилдян
айрыланда бир байаты чякир.
Араз, Араз хан Араз,
Нябийя йол вер Араз.
Няби кими иэидляр
Бил ки, тапылыр аз-аз.
Ялавям:Jåðè …ëìèøêí áóðàäà áèð òçàäëû ìñëíè ä äåìê
èñòjèðì. Àáäóëñä ìíèì àòàì Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëóíóí äî‹ìà ìèñèäèð. Àáäóëñä Íáèj ê‰ìê åòäèjè ùàëäà, àíàìûí äî‹ìà ìèñè à‡ûëêáð êèøè
èñ ÷àð êàçàêëàðû òðôèíä Íáèj ãàðøû âóðóøóðìóø. ×àð ù‰êóìòè áó
ä‰âðä âàðëû àäàìëàðû Íáèj ãàðøû âóðóøìà‹à ì‡áóð åäèðäè. Ìàðàãëû
îäóð êè, áó ä‰jƒøä à‡ûëêáð êèøèíèí äàáàíûíà …ƒëë äjèð â ùìèí
…ƒëëäí î øèêñò âçèjjòèí äƒøƒð. à‡ûëêáð êèøè ìíèì jàäûìà
…ëèð. Áîj‡à áàëà‡à îëàí áó êèøè ùìèø àjà‹ûíû ÷êð â àõñûjàðäû.
Äåìëè, àòàìûí ìèñè Íáèj ê‰ìê åòìèø, àíàìûí ìèñè èñ îíà ãàðøû
âóðóøìóøäóð. „‰ð ÷àð Ðóñèjàñû õàëãû íå‡ ïàð÷àëàjûðäû.
Гачаг Нябинин Эобурнатла дюйцшцня халг мащнылар да гошмушду.
Онлардан бири йадымдады:
Гачаг Няби Дяряляйяздян кечяндя,
Ел тюкцлдц, она кюмяй ейляди.
Эобурнатла габаг-гаршы эяляндя,
Няби вурду, йерля йексан еляди.
†ÀÍÛËÛ †ЯËÀË ÁЯJËЯ ÃАЧАГ ÍЯБИНИН ДЮЙЦШЦ
Áó ùàäèñíè ìí Äðëjçèí à‹ñàããàëû, 93 èë jàøàìûø, ìàùàëäà ‡àíëû
åíñèêëîïåäèjà êèìè òàíûíàí Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëó äàíûøìûøäûð.
†àëàëáj Äðëjçèí †àíû êíäèíäíäèð. †àëàëáj ó‡àáîjëó,
ó‡àññëè, ãîðõìàç, ñððàñò …ƒëë àòàí, âàðëû áèð àäàì îëìóøäóð. ×àð
ù‰êóìòè Ãà÷àã Íáèíè òóòìàã ƒ÷ƒí î çàìàí †àëàë ájäí ä èñòèôàä åòìê
èñòjèðäè.
Jàj …ƒíëðèíèí áèðèíä ÷àð ììóðëàðû Äðëjçèí âàðëû àäàìëàðûíû
„åíäð àäëû êíä jû‹ûá äåjèð êè, ñèç Ãà÷àã Íáèíè òóòìà‹à ê‰ìê
åòìëèñèíèç. Áóðà jû‹ûëàíëàð êíäèí êíàðûíäàêû ÷ìíëèêä îòóðóá ÷‰ðê
jåjèðëðìèø. Åë áó àíäà †àëàë áj …ëèð. Îíà îòóðìà‹û òêëèô åäèðëð. Î
îòóðìóð â ë àòûá ñîjóòìà áèøèðèëìèø ãóçóíóí áóäóíó àjàã ƒñò jåìj
áàøëûjûð. Êîáóðíàò áóíóí ó‡à áîjóíà â jåìjèí áàõûá äåjèð êè, Íáèíè ñí
òóòà áèëðñí. †ëàë áj ‡àâàá âåðèð êè, Íáèíè òóòìàã àñàí äåjèë. …ð
àñàíäûðñà, áñ í ƒ÷ƒí èíäèj ãäð îíó òóòà áèëìèðñèíèç.
200

Íùàjò, êîáóðíàòëà ïðèñòàâ á‰ë…ƒ àïàðûð â †àëàëájè Áàçàð÷àjëà
Ñàðûjåð àðàñûíäà Íáèíèí ê‰÷‡jè …ƒìàí åäèëí jåð …‰íäðèðëð. Áèð
ãäð êå÷íäí ñîíðà êîáóðíàò †àëàëáj õáð …‰íäðèð êè, Íáè ñí îëàí
òðô äî‹ðó ùðêò åäèð. Áèð àç ñîíðà †àëàëáj …‰ðƒð êè, Íáèíèí
äñòñè …ëèð.
†àëàë áj ‰ç äñòñèí äåjèð êè, ìíèì …‰ñòðèøèì îëìàäàí ùå÷ êèì
…ƒëë àòìàñûí. Íáè êèìè ãåjðòëè àäàìà …ƒëë àòìàã îëìàç. †àëàëáj
ñí…ðä ãûøãûðûá Íáèj äåjèð êè, ãàáà‹à …ëì, ãàáà‹à …ëñí ñíè
âóðà‡à‹àì. Ñí áàøãà jîëëà …åò. …ð ìí ñíè áó jîëäàí áóðàõñàì êîáóðíàò
ìíè тута‡àã. Îíëàð ìíè òóòìàã ƒ÷ƒí áùàí àõòàðûðëàð.
Áó çàìàí Íáèíèí äñòñèíäí êèìñ àòø à÷ûð. †àëàëáj àòø àòøë
‡àâàá âåðèð. ð èêè òðôèí àäàìëàðû ñí…ð ñû‹ûíûð. Íáè áóíëàðû
÷àøäûðìàã ƒ÷ƒí èêè áîø ïàïà‹û à‹à‡à òàõûá ìƒõòëèô jåðëðäí jóõàðû
ãàëäûðûð. †àëàë áj ñððàñò àòøë áóíëàðûí ùð èêèñèíè âóðóð. Íáè
ó‡à ññë äåjèð êè, , ñí êèìñí áåë ñððàñò …ƒëë àòûðñàí? Бош
папаьа эцлля атмазлар, оьлан! †àëàë áj äåjèð êè, ñí Íáèñíñ, ìí ä
†àëàë ájì. Íáè ñí…ðäí ‡àâàá âåðèð êè, ìí ñíèí àäûíû åøèòìèøì.
Äåjèðëð êè, ñí ÷îõ ‡ñóð â ìðä àäàìñàí. Ëàêèí ìí áóíó ñíä …‰ðìƒðì.
Ì…ð è…èä ä åjíè ìãñä ó‹ðóíäà âóðóøàí è…èä …ƒëë àòàð? Îíó
òóòóá ðóñ êàçàêëàðûíà âåðìê èñòjð? Ñí …‰ðìƒðñí êè, ‡ð
jàíûìäàäûð? Òƒðê î‹ëó äà ãàäûíà …ƒëë àòàð?
†àëàë áj ñí…ðäí ‡àâàá âåðèð êè, ìí áó äàð êå÷èääí ñíè
áóðàõñàì êîáóðíàò ìí èíàíìàç. Îíëàð ÷îõäàíäûð êè, ìíäí øƒáùëíèáëð,
áëê ìíè jîõëàìàã â jà ñûðàäàí ÷ûõàðìàã èñòjèðëð?
Áèð íå÷ äãèãäí ñîíðà Íáè îíà äåjèð êè, ñí äƒç äåjèðñí. Îíäà ìí jƒê
àòëàðûíäàí èêèñèíè ãîjóðàì áóðàäà. Ñí äå êè, îíëàð ÷îõ èäè, ãà÷ûá àðàäàí
÷ûõäûëàð. Ìí îíëàðû …ƒëëáîðàí åäíä áó èêè jƒê àòûíû àïàðà áèëìäèëð.
Ñèç …ƒëë àòìàjûí, ãîjóí áèç óçàãëàøàã, îíäàí ñîíðà …ƒëëíè jà‹ûø êèìè
jà‹äûðûí, ùàj-êƒj ñàëûí êè, êàçàêëàð ñèç èíàíñûíëàð. Äîñò êèìè …‰ðƒøƒìƒç
ãàëñûí ñîíðàjà. †ëàë ájë Íáè áåë ä åäèðëð.
Áó çàìàí êîáóðíàòëà ïðèñòàâûí äñòñè …ëèá ÷ûõûð. †àëàë áj
îíëàðû ãàáàãëàjûá ãûøãûðûð êè, í ƒ÷ƒí ìíèì ê‰ìjèì …ëìäèíèç. Îíëàð
áèçäí ÷îõ èäèëð, …‰ç à÷ìà‹à èìêàí âåðìèðäèëð. Ìí îíëàðû õåjëè ãîâäóì,
jƒêëƒ àòëàðû ÷êèá àïàðìà‹à èìêàí âåðìäèì, äåjñí jàðàëûëàðû äà îëäó.
Àí‡àã í åäèì, …ƒ‡ƒì ÷àòìàäû.
Ëàêèí êàçàêëàð †àëàë ájäí øƒáùëíðê äåjèðëð êè, ñí ì‰ùêì
äóðñàjäûí îíëàð áó äàð êå÷èääí êå÷ áèëìçäèëð. Áóíäàí ñîíðà †àëàë áj
õåjëè ìƒääò êîáóðíàòûí, ïðèñòàâûí …‰çƒí …‰ðƒíìƒð â ‡àìààòà äåjèð: ìí
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Íáè êèìè ð î‹ëó ð, ‡ð êèìè ãåjðò ãàëàñûíà …ƒëë àòñà èäèì,
…ðê áó ÷àë áóõàðà ïàïà‹û áàøûìäà …çäèðìjjäèì.
Гачаг Няби иля Дяряляйязли Ъалал бяйин гящряманлыьы диллярдя
язбярдир. Бунун щяр икисинин шяниня чохлу гошмалар дейилиб.
Гайалардан эялир Нябинин сяси,
Ъалал бяйля эедян ъянэи, няряси.
Ашыг гящряманын хош зянэуляси,
Сюйлянир пайыз, йаз Дяряляйяздя.
†àëàë ájè 1905-‡è èëä Äðëjçèí îðñ êíäèíä, åðìíè-ìƒñëìàí
äàâàñûíäà õjàíò jîëó èë юлдцрцрляр. Ермяниляр ãàëà‹ûí è÷èí …èðèá ону
…ƒëë èë àðõàäàí âóðóðëàð.
†àíûëû, 69 jàøëû Ãàôàð „ƒëìàëûjåâèí äåäèjèí …‰ð †àëàë ájèí
íâñè (Øèðèí) ùàë-ùàçûðäà Øðóðóí Ìììäñàáûð êíäèíä jàøàjûð. Î áèðè
èêè íâñè èñ (†àìàë â åjäð) ðùìò …åòìèøäèð.
ГАНЛЫ ДЯРЯНИН ГИСАСЫ БЯРК ДЯРЯДЯ АЛЫНДЫ
1918-‡è èë åðìíè-ìƒñëìàí äàâàñûíäà åðìíèëð, „‰j÷ä áèð íå÷
êíäèí ‡àìààòûíû jû‹ûá Лачын òðô àïàðûð â îðàäà "Ñƒìƒêëƒ Äð", "Ãàíëû
äð" àäû èë ìøùóð îëàí áèð jåðä ãûðûðëàð. Áó õáð ùð jåð, î
‡ƒìëäí Äðëjç ä jàjûëûð. „ƒëƒäƒçëƒ Øàáàç î‹ëó †àëàë ‰ç äñòñèíè
jû‹ûá äåjèð: "Áèç áó ãàíû jåðä ãîjìàìàëûjûã. Î, ‰ç ‡í…àâð äñòñè èë
„‰j÷ òðô àøûð â àë (àëäàòìà) jîëó èë åðìíèëðèí á‰jƒê áèð
äñòñèíè (82 íôðèíè) àðõàñûí‡à Äðëjç òðô …òèðèð.
Äèêïèëëêíèí Äðëjç ƒçƒíä, "Áðêäð" äåjèëí jåðä îíëàðû ìƒùàñèðj
ñàëûð, "ãûðûð" â „‰j÷ вя Лачын ‡àìààòûíà õáð …‰íäðèð êè,
"Ãàíëûäð"íèí ãèñàñûíû “Áðêäð“ä àëäûì. 72 íôð àçðáàj‡àíëûíûí
ãèñàñûíû 82 íôð åðìíèäí àëäûì". Åðìíèëðèí áàøãà äñòëðè áó
õáðè â †àëàëûí àäûíû åøèäí êèìè ùìèí jåðëðäí óçàãëàøûðëàð. Инди
бу щадися Дяряляйяздя йаваш-йаваш яфсаняйя чеврилир.
Ганлы дяря ган аьлар,
Ъялал щай-щарай салды,
Башына гара баьлар.
Дцшмяни тора салды.
Йетмиш ики адама,
Сяксян ики дцшмяндян
Эеъя-эцнцз йас сахлар.
Бир дяня дя галмады.
Гям йемя Ганны дяря,
Шящидя щямдям дяря,
Дцшмяндян гисас алды
Сяня гардаш Бярк дяря.

Лачын айаьа галхды,
Султанбяй гылынъ тахды.
Йцзлярля дцшмянлярин
Башына эцлля чахды.
202

АШЫГ БЯЩМАНЫН МАРШАЛ И.Х. БАЬРАМЙАНА ЪАВАБЫ
Ìèëëèjjò‡ åðìíè îëàí, Àçðáàj‡àíûí Øìêèð ðàjîíóíäà äî‹óëóá áîjà-áàøà
÷àòàí ìàðøàë Èâàí Õðèñòîôîðîâè÷ Áà‹ðàìjàí 1977-‡è èëä Äðëjçèí Jå‹åãíàäçîð ðàjîíóíà …åäèð. Ðàjîíóí åðìíè áàø÷ûëàðû áóíó á‰jƒê áèð òìòðàãëà ãàðøûëàjûð â Ñåëèì ìà…èñòðàë jîëóíóí ƒñòƒí jåðëøí, òàðèõí
àçðáàj‡àíëûëàðà ìõñóñ îëóá åðìíèëð òðôèíäí õàðàáàëû‹à ÷åâðèëí
Àøà‹û Ñàëëû êíäèíä Áùìàí Ìóñòàôàjåâèí ñàëäûðäû‹û àëìà áà‹ûíäà ìàðøàëûí
øðôèí á‰jƒê áèð ì‡ëèñ äƒçëäèðëð. Áó ì‡ëèñ Ñàëëû êíä ñàêèíè, åë
à‹ñàããàëû, á‰jƒê íƒôóç ñàùèáè 50 èë êîììóíèñò ïàðòèjàñûíûí ƒçâƒ îëàí, 1926‡û èëäí áàøëàjàðàã 1949-‡ó èë ãäð óçóí ìƒääò Ñàëëû êíäèíä ñîâåò
â êîëõîç ñäðè èøëjí Áùìàí Ìóñòàôàjåâè (Àøûã Áùìàíû) ä ÷à‹ûðûðëàð.
Ì‡ëèñèí øèðèí jåðèíä ìàðøàë Áà‹ðàìjàí åðìíè‡ ì‡ëèñäêèëð
äåjèð êè, "Äàðûõìàjûí, jàõûí âàõòäà áó jåðëðä áèð òƒðê ä ãàëìàjà‡àã.
Áèç îíëàðû áóðàäàí ãîâà‡à‹ûã".
Áó çàìàí ðàjîí ïàðòèjà êîìèòñèíèí áèðèí‡è êàòèáè Ñàìâåë Òàðâåðäèjåâ
Áùìàíû …‰ñòðèá äåjèð: "Èâàí Õðèñòîôîðîâè÷, Áùìàí êèøè
àçðáàj‡àíëûäûð, ê‰ùí áîëøåâèêäèð. Áó jåðëðä ñîâåò ùàêèìèjjòèíèí
ãóðóëìàñûíäà ôàë èøòèðàê åäèá". Áàãðàìjàí ‰çƒíƒ èòèðìäí ëèíè Áùìàíûí
÷èjíèí ãîjóá àçðáàj‡àí‡à äåjèð: "Ãî‡à, ìí çàðàôàò åäèðì. Áèç ãàðäàøûã.
Ìí ‰çƒì Øìêèð ðàjîíóíóí ×àðäàõëû êíäèíäíì. Äîñòëó‹óìóç ì‰ùêìäèð".
Åðìíè äèëèíè ìƒêììë áèëí Áùìàí Ìóñòàôàjåâ àjà‹à ãàëõûð, ƒçƒíƒ
ðùáðëð òóòóá äåjèð êè, áèç àçðáàj‡àíëûëàð ñàõòà äîñòëó‹óí jîõ,
ùãèãè äîñòëó‹óí òðôäàðûjûã. Ермянинин юзц дя сахтадыр, сюзц дя. Áó
ñ‰çëðäí ñîíðà î ðàjîí ðùáðëèjèíèí òêèäèí áàõìàjàðàã ì‡ëèñè òðê
åäèð.
Áó ùàäèñäí áèð ìƒääò ñîíðà î Àçðáàj‡àíûí Ãóáà ðàjîíóíäà ïîëèñ ðèñè
èøëjí î‹ëó Ðùìàí Ìóñòàôàjåâèí jàíûíà …ëèá áó ùâàëàòû îíà äàíûøûð â
àõûðäà áåë äåjèð: "Î‹óë, áèçè õèëàñ åë. Áèçè ãûðà‡àãëàð. Áó õûíà î
õûíàäàí äåjèë. Åðìíèëð áó äô áàøëàñàëàð ÷òèí êè, Äðëjçäí áèð
àäàì ñàëàìàò ÷ûõà" (Áàõ: Ðùìàí Ìóñòàôàjåâ. Äƒç jàøàäûì, jàøàäûì, Áàêû, 2001,
ñù.22-23).
ЩЦРЦ ГАРЫНЫН ЩИКМЯТИ, АШЫГ ПАШАНЫН ЗИЛЛЯТИ
Áó ùàäèñíè ìí 1889-‡ó èëä Äðëjçä äƒíjàjà …ëí, ñàç-ñ‰ç
ñíòèíè äðèíäí áèëí, àøûãëà ãàðûíûí ùâàëàòûíûí øàùèäè îëàí àòàì
Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëó äàíûøìûø â ìí îíó 1975-‡è èëä ãåjä äôòð÷ì
jàçìûøàì. àäèñ àøà‹ûäàêû êèìèäèð:
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Äðëjçèí îðñ êíäèíäí îëàí Àøûã Ãùðìàíûí (“Ãùðìàíû“ ùàâàñûíûí
ìƒëëèôè) Àøûã Ïàøà àäëû áèð î‹ëó îëóð. Àøûã Ïàøà Äðëjç ìàùàëûíäà â
áóíà jàõûí á‰ë…ëðä jàõøû îõóìàñû â jàõøû ñàç ÷àëìàñû èë ìøùóð
èìèø.
„ƒíëðèí áèð …ƒíƒ Àøûã Ïàøà Ãàáàõëû àäëû êíää òîj ì‡ëèñèíä îëóð.
Áèð ãäð îõóäóãäàí ñîíðà ãëjàí ÷êìê èñòjèð â áàõûð êè, òƒòƒíƒ
(òíáêèñè) ãóðòàðûáäûð. Î, ì‡ëèñäêè ïàïèðîñ ÷êíëð ìƒðà‡èò åäèð.
àìûñû áèð à‹ûçäàí ƒçëðèíè ƒðƒ ãàðûjà òóòóá çàðàôàò òðçè èë äåjèðëð
êè, jàõøû òíáêè (òƒòƒí) îíäàäûð. Áó çàìàí ì‡ëèñä ‡àíëàíìà jàðàíûð â
àëòäàí-àëòäàí …ƒëíëð ä îëóð. Áó åjùàìëàð ñááñèç äåjèëìèø. ƒðƒ ãàðû
‰ç íâñè Òåëëèíè Àøûã Ïàøàjà âåðìê èñòjèðìèø, Àøûã Ïàøà èñ
áàøãàñûíû ñåâèðìèø. Áó ñáá …‰ð ƒðƒ ãàðû Àøûã Ïàøàäàí èí‡èê èìèø.
Ì‡ëèñäêèëð äèëëè-äèëàâð, ùàçûð‡àâàá, øàèðòáèòëè, òƒòƒí êèááå‡ðìêä ìøùóð îëàí çàðàôàò‡ûë ƒðƒ ãàðûíû äàíûøäûðìàã â îíóí Àøûã Ïàøàjà
ìƒíàñèáòèíè áèëìê èñòjèðëðìèø. ƒðƒ ãàðû èñ èí‡èêëèjèíè ƒç âóðìàäàí
jàõøû òíáêèíè àøû‹à âåðìjèá áñ êèì âåð‡jì äåjèá îíà áèð êèñ òíáêè
…òèðèð.
Àøûã Ïàøà ãëjàíû äîëäóðóá ÷êíäí ñîíðà ƒðƒ îíà äåjèð êè, èíäè áó
ì‡ëèñä ñí áèð òàïìà‡à äåj‡jì. …ð áó òàïìà‡àíû à÷ñàí ñí ƒ÷
êèðâí… jàõøû òíáêè âåð‡jì, …ð òàïìàñàí áó ì‡ëèñä jû‹ûëàí ïóëó
ìí âåð‡êñí. Jåðäí ä áèðè ðåïëèêà àòûð êè, jîõ …ð òàïìà‡àíû à÷à
áèëìñí ƒðƒ ãàðû èë ãîùóì îëàðñàí.
Íùàjò, õåjëè …ƒëƒøëðäí ñîíðà ƒðƒ ãàðû àøà‹ûäàêû òàïìà‡àíû äåjèð:
çèçèì ìƒøêƒë à÷àð,
Ìƒøêƒëƒ ìƒøêƒë à÷àð,
Èëä áèð, àjäà èêè,
ôòä ƒ÷ …ƒë à÷àð.
Àøûã Ïàøà í ãäð ‡ùä åäèðñ òàïìà‡àíû à÷à áèëìèð. ƒðƒ ãàðû
çàðàôàòëà Àøûã Ïàøàjà ñàòàøìà‹à áàøëàjûð â …ƒë-…ƒë äåjèð êè, èíäè
ì‡ëèñè àïàð, ñîíðà ‡àâàá âåððñí.
Àøûã Ïàøà …ƒíëðèí áèð …ƒíƒ, jàj àjûíäà Ãàðàáà‹ åëàòûíà, Ñîjóã áóëà‹à
òîjà …åäèð. Îðàäà áóíà ÷îõëó ãîjóí-ãóçó áà‹ûøëàjûðëàð. Ãàjûäûá …ëíä jîëó
Ãàáàõëû êíäèíäí äƒøƒð. Êíä ÷àòìàìûø jàëûí ƒñòƒíä áó êíääêè äîñòó
Òàðâåðäè àäëû êèøèíèí óøàãëàðûíà ðàñò …ëèð. Áó àðàäà áèð jåìèø ñàòàíà
äà ðàñò …ëèð â jåìèø ä àëûá êñèðëð. Ñîíðà äîñòëàðû Àøûã Ïàøàjà äåjèð
êè, ƒðƒ ñíè êíää áèàáûð åäèáäèð. Òàïìà‡àíû à÷ìàìûñàíñà áó êíääí
…åòì. Àøûã Ïàøà ‡àâàá âåðèð êè, ñàçûìû ìí âåðèí. Ìí îíóí ‡àâàáûíû áó
ñààò ñàçëà à÷ìàëûjàì. Àøûã Ïàøà îíà åë áóðàäà‡à ‡àâàá jàçûð â êíä
…ëèá jîëóíó ƒðƒ ãàðûíûí åâèíèí ãàáà‹ûíäàí ñàëûð. ƒðƒ àðâàä áóíó …‰ðƒá
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äåjèð:  äåjñí òàïìà‡àíû à÷ìûñàí? †àâàá âåðèð êè, áëè, à÷ìûøàì. ƒðƒ ãàðû
äåjèð êè, âä âåðäèjèí âàõòäàí ÷îõ êå÷èáäèð. Jãèí áó ãîjóíëàðû äà ‡ðèì
…òèðìèñí. Àøûã Ïàøà ‡àâàá âåðèð êè, áó ãîjóíëàðûí ùàìûñû ñí ãóðáàíäûð,
òêè òíáêèíè âåðñí.
Áóíäàí ñîíðà Àøûã Ïàøà òàïìà‡àíûí à÷ìàñûíû äåjèð:
Áèð jåìèøè àëûá êñäèì áó jàëäà,
Èíñàô äåjèë Ïàøà ãàëñûí õjàëäà,
Äåäèjèí àììàíû òàïäûì áó jîëäà,
Ñí ä áèë êè, ìíä ùƒíð âàð ƒðƒ!
Òåëëè ùàãäà ñí ‰jðòäèí åëèíè,
Ìí ÷îõ èøëòäèí ôíäè-ôåëèíè
†àíûíà ãûjìàðàì øèðèí äèëèíè,
Jà ãðá äèøëñèí, jà äà ìàð ƒðƒ!
Jàçûã Ïàøà ‡àâàíëàðûí ìðäèäèð,
Ìíè ‰ëäƒðí ñí ƒðƒíƒí äðäèäèð,
Ñí äåäèjèí áàðàìàíûí ãóðäóäóð,
‚÷ …èðâí… òíáêèìè âåð, ƒðƒ!
Ãîøìàíû äåjèá ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ƒðƒ ãàðû Àøûã Ïàøàíû åâ äâò
åäèð â êíä ‡àìààòûíà õáð âåðèð êè, Àøûã Ïàøà ãîíà‹ûìäûð, …ëèí áèç.
†àìààò jû‹ûøûð, ì‡ëèñ ãóðóëóð. Àøûã Ïàøà ƒðƒ àðâàäûí äåäèjè ãîøìàíû ñàç
ƒñòƒíä îõójóð. Áó çàìàí ƒðƒ àðâàä äóðóá Àøûã Ïàøàíûí ƒçƒíäí ‰ïƒð â äåjèð
êè, ‡àâàáûí äƒçäƒð. Áàðàìà ãóðäó èëä áèð äô ãîjóëóð, àjäà èêè äô
îjàäûëûð, ùôòä ƒ÷ äô jàðïàã âåðèëèð.
ƒðƒ ãàðû àjà‹à äóðóá Àøûã Ïàøàjà òíáêè âåðèð â äåjèð: Àj Ïàøà
îõóìà‹ûíà, ñàç ÷àëìà‹ûíà ñ‰ç îëà áèëìç. Àììà øåðèí ÷îõ çèôäèð. Àøûã Ïàøà
‡àâàá âåðèð êè, àj ƒðƒ, âàðûí âåðí óòàíìàç. Áèç íñèëä ñ‰ç jîõ, ñàç
ùàâàñû, ññ çí…óë …ƒ‡ëƒäƒð. Jãèí êè, ãîøìàíûí çèô îëìàñûíû äà
áà‹ûøëàjàðñàí.
ÄЯÐЯËЯÉЯÇ ÀÜÑÀÃÃÀËËÀÐÛÍÛÍ
ÍЯÐÈÌÀÍ ÍЯÐÈÌÀÍÎÂËÀ ÝÞÐÖØÖ
ГАБАР ОНУН ЯЛИНДЯ ЙОХ ДИЛИНДЯДИР
1918-1921-úè èëëÿð àðàñûíäà Ýÿíúÿ, Øÿìêèð, Ýîðàíáîé, Òîâóç,
Àüñòàôà, Ãàçàõ, Òÿðòÿð, Éåâëàõäà îëàí Äÿðÿëÿéÿç ãà÷ãûíëàðû þçëÿðèíÿ 9
àüñàããàë ñå÷èð êè, ãàðøûéà ÷ûõàí ïðîáëåìëÿðè áóíëàð ùÿëë åòñèí.
1920-úè èëäÿ Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ áèð íå÷ÿ ùþêóìÿò íöìàéÿíäÿñè èëÿ Øÿìêèðÿ
ýÿëèð. Àëàáàøëû ñòàíñèéàñûíäà éåðëè úàìààò, î úöìëÿäÿí, áó 9 íÿôÿð Äÿðÿ205

ëÿéÿç àüñàããàëëàðû äà îíó ãàðøûëàéûð. Äÿðÿëÿéÿç ãà÷ãûíëàðû àäûíäàí áó 9
íÿôÿð Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâà äåéèð êè, áèçÿ êþìÿê åäèí âÿòÿíèìèçÿ ãàéûäàã. Í.Íÿðèìàíîâ îíëàðà úàâàá âåðèð êè, îðà èíäè ãàéûòñàíûç áèð ÷îõ ÷ÿòèíëèêëÿðëÿ
ãàðøûëàøàúàãñûíûç. Åðìÿíèëÿð ÷îõ ùèéëÿýÿðäèð, äàøíàêëàð äà ùÿëÿ
áèëäèéèíè åëÿéèð. Îíëàð ñèçèí þç éåðèíèçÿ ãàéûòìàüûíûçû èñòÿìèðëÿð. Áó
çàìàí ùÿìèí àüñàããàëûí ÿí úàâàíû îëàí Èáðàùèì Ìèðçÿëèîüëó áèð ãÿäÿð ãàáàüà
÷ûõûá Í.Íÿðèìàíîâà äåéèð êè, ùþðìÿòëè Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ! Äÿðÿëÿéÿç úàìààòû
áóðàäàêû èñòèéÿ äþçÿ áèëìèð.Ùàìûñû ãûçäûðûð, ÿëëÿðè ãàáàð, ãàðûíëàðû äà
àúäûð. Í.Íÿðèìàíîâ áóíà äèããÿòëÿ áàõûá äåéèð êè, úàâàí îüëàí ùå÷ ñÿíèí
ÿëëÿðèíäÿ ãàáàð éîõäóð àõû! Èáðàùèì Ìèðçÿëèîüëó óòàíûá áàøûíû àøàüû
ñàëûð âÿ áó çàìàí àüñàããàëëàðäàí áèðè äåéèð: Íÿðèìàí ìöÿëëèì, î ãà÷ãûíëàð
ö÷öí èøëÿéèð, îíà ýþðÿ äÿ ãàáàð îíóí ÿëèíäÿ éîõ, äèëèíäÿäèð. Í.Íÿðèìàíîâ
ýöëöìñÿéÿ-ýöëöìñÿéÿ ùÿìèí àüñàããàëà äåéèð êè, ýþðöðÿì ÷îõ äèëàâÿðäèð,
åðìÿíèëÿðëÿ áàúàðà áèëÿð. Ýåäèí, àììà åùòèéàòûíûçû ÿëäÿí âåðìÿéèí âÿ îíëàðà
èíàíìàéûí. Бундан сонра Дяряляйяз ъамааты Няриман Няриманова дува
охуйа-охуйа вятяня гайыдыр.
Няриман бяй рцсхят верди.
Сиз Вятяня эедин деди.
Ермянийя щеч бир заман
Арха чевирмяйин деди.
ИМАНЫН САЗЫ, АХУНДУН СЮЗЦ
Àøûã Èìàí „‰j÷íèí À‹êèëñ êíäèíäíäèð. Àøûã ëñ…ðèí ãàðäàøû î‹ëóäóð. ×îõëó ãîøìàëàðû, ãûôûëáíäëðè, óñòàäíàìëðè â ñ. âàðäûð. Àøûãëàðûí
ùå÷ áèðè îíóíëà äåjèøìj ‡ñàðò åòìçìèøëð. àìû äåjðìèø êè, Èìàíà Àëëàù
òðôèíäí âåð…è âåðèëìèøäèð. Î, ðøäí-êƒðøäí, jåðäí-…‰jäí, òàðèõäí,
Ãóðàíäàí, äèíäí åë ñ‰ùáò à÷àðìûø êè, ùàìû îíóí ãàðøûñûíäà à‡èç ãàëàðìûø.
Èìàí ‡àâàí ÷à‹ëàðûíäà õñòëíìèø, èòêèí äƒøìƒø, áèð äàùà …åðè ãàjûòìàìûøäûð.
Àõóíä ëè Äðëjçèí Ãîâóøóã êíäèíäíäèð, à‡û Íàìàçàëûíûí î‹ëóäóð
(àíàìûí ìèñèäèð). Î, Èðàí â Í‡ôä 20 èë ðóùàíè òùñèëè àëìûø, ñîíðà ‰ç äî‹ìà
êíäèí ãàjûäûá áóðàäà àõóíäëóã åòìèøäèð. Ä‰âðƒíƒí ÷îõ ñàâàäëû ðóùàíèñè îëìóøäóð. Øðóð-Äðëjç ãçàñûíà ðùáðëèê åäí ãàçèíèí ìƒàâèíëðèíäí
áèðèäèð.
Àøûã Èìàíëà Àõóíä ëèíèí ãàðøûëàøìàñûíû ìí ùìèí ñ‰ùáòèí
èøòèðàê÷ûñû îëàí àòàì Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëó äàíûøìûøäûð.
Àòàì äåjèðäè: Ìí Àøûã Èìàíëà èëê äô Êâð ãàëàñûíäà („‰j÷ä) òàíûø îëìóøàì. Jàõûí ãîùóìóì â êíäëèì †àááàð Áàõøàëû î‹ëóíó áèð åðìíè ‰ëƒìƒ
èë áà‹ëû òóòóá Êâð ãàëàñûíäà ñàõëàjûðäûëàð. Îíóí jàíûíà …åäíä
205

…‰ðäƒì êè, ãîùóìóìó Àøûã ëñ…ðèí î‹ëó Áøèðë áèð êàìåðàäà
ñàõëàjûðëàð. Àøûã Èìàí äà îðàäà èäè. Îðàäà ãàëäû‹ûì ƒ÷ …ƒí ìƒääòèíä
Áøèðë â Àøûã Èìàíëà jàõûíäàí òàíûø îëäóì. ×îõ ñ‰ùáòëð åòäèê.
Ãà÷àãà÷ ä‰âðëðèíä, 1920-1921-‡è èëëðä Õà÷áóëàã jàjëà‹ûíäà Àøûã
ëñ…ðë Àòàì Ìèðçëè êèøèíèí ÷àäûðëàðûíûí jàíàøû îëìàñûíäàí, áóðàäà
Àøûã ëñ…ðèí à‹à‡äàí àðàáà òêðè, àòàìûí (Ìèðçëè êèøèíèí) èñ
÷‰ì÷-ãàøûã äƒçëòìñèíäí, jàõøû ãîíøóëóã åòìëðèíäí, Òáðèçä óçóí
ìƒääò ðóùàíè òùñèëè àëìûø àòàì Ìèðçëè êèøèíèí ëñ…ðë øðèòäí
àïàðäû‹û ñ‰ùáòëðäíñ‰ç à÷äûã... Áóðàäà Áøèðë, Èìàíëà, ùä-ïåjìàí
åòäèê êè, áèð-áèðèìèçèí åâèí, Äðëjç â „‰j÷j …åäê. ùäèìèç
ãèñìí ìë åòäèê. Ìí „ƒëƒäƒçëƒ Øàùáàç î‹ëó Ôèðóäóíëà „‰j÷j, ëñ…ð
î‡à‹ûíà …åäðäèì.Àøûã ëñ…ðèí øà…èðäè Ãàðàãîjóíëó Àøûã ñäë ä
åë áóðàäà òàíûø îëìóøäóì...
„ƒíëðèí áèð …ƒíƒ, òõìèíí jàjûí àõûðëàðû ìí äåäèëð êè, åâèíèç
ãîíàã …ëèá ñíè àõòàðûð. Åâ …ëíä …‰ðäƒì êè, Àøûã Èìàíäûð.
Ãó‡àãëàøûá ‰ïƒøäƒê. ð èêèìèçèí …‰çëðè äîëäó... Ñàçûíû äà ‰çƒ èë
…òèðìèøäè. Áèð ãäð jîðíóã â ñƒñò …‰ðƒíƒðäƒ. ââëêè øóõëó‹ó ñàíêè
jîõ èäè. Áèð ãäð ñ‰ùáòäí ñîíðà ñàçûíû èñòäè â äåäè êè, ñèíì áèð
íå÷ ñ‰ç …ëèáäè. Îíó ñí äåìê èñòjèðì. Åâä jàëíûç jàõûí ãîùóìëàðûì
èäè. ââë‡ àòàì Ìîëëà Ìèðçëèäí è‡àç èñòäè, ñîíðà ñàçû ñèíñèí
áàñäû. "Ãàðà÷û" â "Ãàjòàðìà" ùàâàëàðû ƒñòƒíä îõóäó. ×îõ jàíûãëû
îõójóðäó. Îõóäó‹ó ñ‰çëðèíä äèíäí, øðèòäí, Ãóðàíäàí ñ‰ùáò
à÷ûðäû. Àòàì Ìèðçëè êèøè äåäè êè, àj î‹óë øðèò ñàçû ãàäà‹àí åëjèá, àììà
ñí ùå÷ êèì ãàäà‹à ãîjà áèëìç. Ìèðçëè êèøè Àõóíä ëèíèí jàíûíà …åäèá
Àøûã Èìàí ùàããûíäà îíà äà äàíûøûð.
Àòàì Èáðàùèì äåjèðäè êè, Èìàí áèçä ãàëûðäû. Áèð ãäð õñò îëäó‹ó
ƒ÷ƒí ìí îíó áàøãà êíäëð òê …åòìj ãîjìóðäóì. àðà …åäèðäèìñ îíó äà
‰çƒìë àïàðûðäûì.
Êèìñ …åäèá Àõóíä ëèj äåjèð êè, áñ Èìàí ùð …ƒí Èáðàùèì…èëä
ñàç ÷àëûá îõójóð. Ìîëëà Ìèðçëè ä îíà è‡àç âåðèð. Ñùðè …ƒí Àõóíä ëè
áèð åðêê êñäèðèð, Èìàíû åâèí ãîíàã ÷à‹ûðûð. Îíà äàð÷ûíëû, çí‡ôèëëè
ñàìîâàð ÷àjû âåðèð. Øðèòäí ñ‰ùáò à÷ûð, Í äåjèðñ Èìàí îíà äðùàë
äƒç…ƒí ‡àâàá âåðèð. Èìàí ëñ…ðèí, Àëûíûí, Ãóðáàíèíèí, Õñò Ãàñûìûí â
áàøãàëàðûíûí Àëëàù, ïåj‹ìáð, Èìàì, äèí, øðèò â ìƒãääñ êèòàáëàð
ùàããûíäà ñ‰jëäèêëðè êëàìëàðû, ãîøìàëàðû, ãûôûëáíäëðèíè Àõóíäà
ñàäàëàjûð. Áóíäàí ñîíðà äà ‰ç ñèíñèíäí …ëíëðè äåjèð.
Сющбят беля кечди:
Ахунд Ялинин бир бюйцк дамы вар иди. О, щямишя о дамда отурар вя
йанына эялян адамлары орада гябул едярди. Иманы гонаг чаьыранда о,
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кянд аьсаггалларыны вя кяндин молласы Мирзяли кишини дя бу мяълися
чаьырмышды.
3 эцн сющбят олду. Щамысы йадымда галмайыб, йадымды галаннар азды.
Иман билирди ки, о Ахундун йанына эедир. Щяр бир суала щазыр олмалыды.
Иман мяннян ичяри эиряндя Ахунд Яли айаьа галхды вя она йер
эюстярди. Иман отуран кими деди: Ахунд! Мян Дяряляйязя гонаг эялмишям. Амма дейясян гайданы позмушам. Дяряляйязин газисиндян
рцсхят алмамыш саз чалмышам. Ай Ахунд гул хятасыз, аьа кярямсиз
олмаз. Кеч эцнащымдан. Буну дейиб гуртаран кими бир гошма деди.
Гошма белядир:
Йерин, Эюйцн, Яршин, Кцршцн низамы
Яввял бу ъащана баьышла мяни.
Алимляр дилиндя, мюмин ялиндя,
Охунан Гурана баьышла мяни.
Дяшти-Кярбялайа, Няъяф шащына,
Он сяккиз мин алям мещри-мащына,
Ибращим Хялилин гибляэащына,
Вердийи Гурана баьышла мяни.
Бу заман Ахунд Яли Имана маддым-маддым бахды вя ялини онун
чийниня гойуб деди: Оьул, сян щеч бир эцнащ иш тутмамысан. Хащиш
едирям чайыны ич. Мяним чайымдан щеч щарда олмаз.
Иман чай ичян заман Ахунд Яли диндян, шяриятдян сющбят ачды.
Яввялъя Гуранын яввялиндя олан исулиддин вя фиридундан башлады, бир хейли
данышды. Ара вериб чай ичмяк истяркян Иман бу мясяляйя аид чохлу
гошма деди. Амма оннардан икиси-цчц йадымдадыр.
Силуддин, Фируддин динин йарпаьы,
Оруъ тут, намаз гыл, ибадят ейля.
Бешдян бирин хцмс вер, ондан бир зякат,
Зялиля, мцзтяря инайят ейля.
Ахунд Яли эцля-эцля деди: Саь ол оьлум, саь ол оьлум, бярякаллащ.
Сянки биздян йахшы билирсян. Иман Ахунда бахыб деди: Ахунд, устад
ашыглар мяндян дя йахшы дейиб:
Исулиддин бешдир, яввяли тощид,
Дюврцм ядалятдир, сеййим нцбуввят.
Ъащарым имамят, пянъимди миад.
Синин ситуннудур, шярафяти вар.
Ахунд Яли мяълися бахыб деди. Ай ъамаат дини, шярияти беля билян
ашыьа эцнащ елямисян демяк олмаз. Оьул гятиййян сыхылма! Билдикляринин
щамысыны даныш. Сяни бура чаьырмышам ки, данышасан. Иман ъавабы беля
верди:
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Ибтида дилимдя олуб «бисмиллащ»,
Сыьынмышам ол худайа эялмишям.
Мяним язбяримди «ла-фята-иллащ»
Яхз еляйиб йцз мин айя, эялмишям.
Иманын беля щазыръаваб олмасы щамыны щейрятя салмышды. Щеч ким
данышмырды. Ахунд Яли сцкуту позараг деди: Сизин щамыныз сабащ да
мяним гонаьымсыныз. Сабащ о бири кянтдярдя олан моллары да чаьыраъам
эялсин. Мяълис даьылды. Мян севиндийимдян билмирдим ня едим. Иман ган
елийирди.
Сящяри эцн Ахундун явиня чох адам йыьылмышды. Щятта гуран
охуйан йашлы гадынлар да эялиф чаршав башында кишилярин архасында
отурмушдулар.
Ахунд Яли Имана беля суал верди. Оьлум, Иман! Елиниздя, обанызда
ня вар, ня йох? Иман щясрят чякя-чякя деди:
Тярк едян Вятяни, ял цзян елдян,
Гцрбят елдя бир аваря мяням, мян.
Талейи кцр эялян рузи язялдян,
Синяси сяд-щязар пара мяням, мян.
Бу вахт ортайа чюряк-хюряк эялди. Ахунд Яли отураннара деди,
бисмиллащ! Иман дярщал ялавя етди:
Дярс аланда мян дил ачдым,
Ол Гурана бисмиллащ.
Шяриятдян шяртди бизя,
Мцсялмана бисмиллащ.
Щамы бир-биринин цзцня бахыб мат галмышды.
Сцфря йыьышандан сонра Ахунд Яли Имана суал верди: Оьлум
Эюйчядя неъядир. Гуран охуйаннар, шярийяти билянняр чохдуму? Иман
дярщал бу ъавабы верди:
Чарх щярлянир гярар илян,
Эярдиши-дювран дурур.
Мящяммядя назил олан,
Айейи-Гуран дурур...
Бундан сонра щамы бир аьыздан дейирди. Бярякаллащ сяни доьан
анайа. Сян ки, гарейи-гурансан.
Áó ñ‰ùáò äƒç ƒ÷ …ƒí ÷êèð. Àõóíä ëè äåjèð êè, î‹óë èíäèjäê áàøûì
äèíè êèòàáëàðà î ãäð ãàðûøûá êè, ìí àøûãëàð â ñàç ùàããûíäà jàíëûø
ôèêèðä îëìóøàì. Ñèçèí ñàçëà äåäèjèíèç ñ‰çëð áèçèì ñ‰ùáòëðèìèçäí
äàùà ãƒââòëèäèð. †àìààòû áó jîëëà äàùà òåç, äàùà jàõøû áàøà ñàëìàã,
èíàíäûðìàã îëàð. Ìí ìàùàëûí áèð Àõóíäó êèìè áóíäàí ñîíðà ñàç ÷àëìà‹à ãàäà‹à
ãîjìàjà‡à‹àì.
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Íàùàã jåð ñàç ÷àëìà‹û …ƒíàù ùåñàá åòìèøèê. Øðóðäà îòóðàí áàø ãàçû
ìí ‡çà âåðñ ä ôèêðèìäí ä‰íí äåjèëì. „åäèí ÷àëûí äà, îõójóí äà. Áóíó
„‰j÷íèí, Äðëjçèí áàøãà àøûãëàðûíà äà äåjèí.
Àõóíä ëè Èìàíû jîëà ñàëàíäà äåjèð: "Î‹óë ëñ…ðè, àøûã ñíòèíè
ó‡àëòäûí, ñí ãàðåjè-ãóðàíëàð ãäð áèëèðñí, ñíè äî‹àí àíàjà ùàëàë îëñóí.
Àõóíäóí äà äèëèíè áà‹ëàäûí, äàùà í èñòjèðñí. ð …ƒí ñí äàð÷ûíëû,
çí‡ôèëëè ÷àj âåð áèëðì. Òåç-òåç …ë ñ‰ùáò åäê".
Àõûðäà áàáàì Ìèðçëè êèøèj â àòàì Èáðàùèì äåjèð êè, jàõøû îëäó
Èìàíû ìíèìë …‰ðƒøäƒðäƒíƒç. Áèç èíäèjäê àøûãëàð ùàããûíäà, ñàç ùàããûíäà
÷îõ …ƒíàùà áàòìûøûã.
Áó ìèíâàëëà Èìàí äƒç 28 …ƒí Ãîâóøóãäà áèçèì åâä ãàëûð. Áó çàìàí àòàì
3 …ƒíëƒj Èðâàíà …åäèð. Îðàäàí ãàjûäàíäà …‰ðƒð êè, Èìàí ùàðàñà ÷ûõûá
…åäèáäèð. Äåjèðìèø êè, Ñåëèìèí …äèjèíäí àøûá „‰j÷j …åä‡jì.
Àøûã Èìàí ùàããûíäà àíàì èêè õàòèð äàíûøûðäû.
à) Àíàì äåjèðäè êè, ùð …ƒí ñùð-ñùð ñƒôðj jåìê (÷àj è÷ìê) ƒ÷ƒí
ñðì ãàjìàãëà áàë ãîjàðäûì. àìûìûç Èìàíà ãàðøû äèããòëè îëìà‹à ÷àëûøûðäûã. Áèð …ƒí íäíñ ñùð-ñùð ãàjìàã îëìàäû. Ìí ãàjìàã âçèí
ñƒôðj ãàjìà‹û ƒñòƒíä îëàí áðê ãîjóí ãàòû‹û ãîjäóì. Èìàí ƒçƒíƒ Èáðàùèì òóòóá
äåäè: , Èáðàùèì, áèçè ñùð-ñùð èëàí âóðìàjûá êè, áó ìèð À‹àíûí ãûçû
áèç ãàòûã âåðèð. Í áóíó íçì ÷êìê îëàð. Àììà áó äô êå÷èðì...
á) Àíàì äåjèðäè êè, Èìàíûí jíèíä …‰j (áí‰âøjè) ðí…ä ãàëûí ïàð÷àäàí òêëðè …‰äê ïàëòî (jàðûì ïàëòî) âàð èäè. Î Èáðàùèìë ùàðàñà
…åäèðäè. Ìí äåäè êè, Íàùàä áà‡û ìí ãàðà ñàïëà áèð èjí âåð. „‰ðäƒì êè,
ïàëòîñóíóí äƒjìñèíèí ñàïû ãûðûëûáäûð. Äðùàë ïàëòîíó ëèíäí àëûá äƒjìíè
òèêäèì. Èáðàùèì Àøûã Èìàíà äåäè êè, ù äåjñí ìèð êèøèíèí ãûçû ñíäí jàìàí
ãîðõóð. å÷ î ìíèì ïàëòîìóí äƒjìñèíè áåë òåç òèêìèð. Èìàí ‡àâàá âåðèð êè,
ù‡âäí êàôèð ä ãîðõóð.
Атам Ибращим ахырда мяня деди: Дяряляйяздя Ахунд Яли иля Иманын
сющбяти диллярдя язбяр олду. Ашыгларымыз бунлар щаггында чох сюзляр
дедиляр. Амма щеч бири йадымда йохду.
Гейд едим ки, мян дя бу щагда сюз демишям:
Эюзляри охшайыр эцлц, нярэизи,
Щяъяртяк ат чапыр эялини, гызы.
Ахундун Гураны, Иманын сазы,
Щяряси бир улдуз Дяряляйяздя.
МОЛЛА ШАЩВЕРДИНИН ПАША БЯЙЯ ЯРЗИ-ЩАЛЫ
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1918-‡è èë åðìíè-ìƒñëìàí äàâàñûíäà Äðëjçèí Íáèëð êíäèíäí
îëàí Ìîëëà Øàùâåðäè àäëû áèð äèí õàäèìè Ëà÷ûíà ãà÷ûð. Ñóëòàí â Õîñðîâ
ájèí àòàñû Ïàøà áj ñàâàäëû, øàèðòáèòëè áó ìîëëàjà ÷îõ jàõøû áàõìûø,
ù‰ðìò åëìèø â îíó jàíûíäà ñàõëàjàðàã áàøãà jåð …åòìj ãîjìàìûøäûð.
1921-1922-‡è èëëðä ‡àìààò ãà÷ãûí äƒøäƒjƒ jåðäí Äðëjç ãàjûäàí âàõò Ïàøà áj Ìîëëà Øàùâåðäèj òêëèô åäèð êè, ñí ãàë ìíèì jàíûìäà,
Äÿðÿëÿéÿçÿ ýåòìÿ, ùì ìîëëàëûã åäðñí, ùì ä ìíèì jàíûìà …ëí
ãîíàãëàðûìëà ñ‰ùáò åäðñí. Ñäèäí, Ãóìðèäí îíëàðà ìëóìàò âåððñí,
ñíèí øèðèí ñ‰ùáòëðèí ùàìûjà õîø …ëèð. Ìîëëà ‡àâàá âåðèð êè, Ïàøà áj,
Äðëjç ƒ÷ƒí jàìàí äàðûõûðàì, âòí …åòìñì âðìëðì. Ïàøà ájèí òêèäèí áàõìàjàðàã Ìîëëà Øàùâåðäè ä Äðëjç ãàjûäûð. Àçðáàj‡àíûí ìƒõòëèô jåðëðèí äàüûëàí ‡àìààò jàçûí àõûðëàðûíà jàõûí …ëèá Äðëjç
÷ûõûðëàð. Ãà÷ãûí÷ûëûãäàí âòí jåíè …ëí ‡àìààòûí òàõûë êìñèí
åðìíè äàøíàêëàðû ââë‡ ìƒõòëèô jîëëàðëà ìàíå÷èëèê ò‰ðäèðëð. Áèð
ãäð ñîíðà ìàíå îëìàñàëàð äà áó‹äàíûí âàõòû êå÷äèjè ƒ÷ƒí áóíëàð êèí
ñàùëðèí jàëíûç àðïà, ïð÷èê â äàðû ê áèëèðëð. Ìàë-ùåjâàí ƒ÷ƒí ëàçûìû
ãäð îò-àëàô äà jû‹à áèëìèðëð. Ãà÷ãûíëûãäàí ãàjûäàí ‡àìààò ãûø
àjëàðûíäà ÷îõ ÷òèíëèê ÷êèðëð. Ìîëëà Øàùâåðäèíèí ä …ƒíëðè à‹ûð
êå÷èð â 1922-‡è èëä (1284-‡ƒ èëä) Ìîëëà Øàùâåðäè Ïàøà áj
àøà‹ûäàêû "Äðäèì" â "À ájèì" ðäèôëè øåðëðèíè jàçûá …‰íäðèð.
ДЯРÄÈÌ
Ñàáàùà jîõäóð …ƒìàíûì,
„‰ðìƒjƒáäƒð jàçûã ‡àíûì,
Áåë ‡áð ä‰ç äðäèì.

Ñàëàì îëñóí Ïàøà áj
ðç åäèðì ñèç äðäèì.
ëèì òóòìóð ‰çƒì jàçàì
Ìîëëà jîõäó jàçà äðäèì.

Àðïà, ïðèí‡ jåìê îëìóð,
Áåë äðäè äåìê îëìóð,
å÷ áèð êñäí ê‰ìê îëìóð,
Àõûð äƒøäƒ ƒç äðäèì.
Ãàðíûìà ñàëûð âëâë,
Áà‹ûðñà‹ûì …ëèð äèë,
Àç ãàëûð êè, çûðíà ÷àëà,
Ìíè ñàëà ñ‰ç äðäèì.

Ò‡‡ƒá ãàëìûøàì ãûøà,
Àðûã àñìàã îëóá ïåø,
Ãîðõóðàì …‰ájèì äƒø,
Èïëèjèìè ƒç äðäèì.
Ãèjàìò çàáûí …‰ðäƒì,
Èëàí êèìè ãàáûã âåðäèì,
Èíêëðè jàçäà ãûðäûì,
Òàáëàø áåë jàçà äðäèì.

Äƒøìƒøì àùèëí âàjà,
†è…ðëðèì ä‰íƒá ñójà,
Ïóë jîõ âåðì ãíä-÷àjà,

Äõè êñèëèá àìàíûì,
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Áó ÷òèíëèê, áó jîõñóëëóã,
Jåòèðèáäè jƒç äðäèì.

È÷ì áëê ƒç äðäèì.
Ãàðà …ëäè áèçèì jàçëàð,
Jàçìàì ñèç jàëàí ñ‰çëð,
Èïê …åjèá …çí ãûçëàð,
Áƒêƒëƒáäƒð áåç äðäèì.

Ïàøà áj ájëðèí õàñû,
Ôãèð-ôƒãàð àòàñû,
Èíøàëëàù áó‹äà áàùàñû,
„‰íäð‡ê áèç äðäèì.

ˆëƒì îëñóí áåë ñà‹ëûã,
Ãàðà …ƒíë jàøàìàãëûã,
À ÁЯЙИÌ
ùâàëûì ñîðóøñàí äðäèì ÷îõ-÷îõäó,
Õëâòè jàçûðàì ñàíà, à ájèì.
Jîõñóëëóã äà‹ ÷êèá ñà‹ jåðèì jîõäó,
Ïƒíùàíû jàçûðàì ñàíà, à ájèì.

†àíûì ïîëàä èìèø áó äðä ä‰çƒð.
Ãûç …ëèíëð ÷‰ëä jîëîòó
…çèð,
Õ‰ðê ãàjûðñûíëàð ìàíà, à ájèì.

Áäáõò àðâàä êƒ÷-áà‡à òàíûìûð,
Òåjëíèá è÷ðè, jàëâàððàì ÷ûõìûð,
Êñðèì àçàëûá, äà ìíäí ãîðõìóð,
×îõóíó äåìèðì ñàíà, à ájèì.

Êò ÷îõ jåjèðì, ƒðê áóëàíûð,
Îòóðóðàì äàì áàøûìà äîëàíûð.
„çìèðì äåjðëð ìîëëà ñƒëíèð,
Jàçûðàì äðäèìè ñàíà, à ájèì.

Àðâàääàí ãîðõóðàì äåj áèëìèðì,
Àðïà ùîððàñûíû jåj áèëìèðì.

†ùä åäèðì …ëì, jîõäó ùðêò,
Jåð ƒçƒíäí …‰òƒðƒëƒá áðêò,
Òàìàì ìƒìêƒíñƒçäƒð, òàìàì âèëàjò,
Åë äðäèí jàçûðàì ñàíà, à ájèì.

Óòàíûðàì ÷îõóí äåj áèëìèðì,
ðê åäèá jàçûðàì ñàíà, à ájèì.

Èë óçóíó jàçàì äðäèì ãóðòàðìàç,
Ãûð‹ûí îëäó, ÷îáàí ãîjóí îòàðìàç.
Áèð àç áåë …åòñ íôð
ãóðòàðìàç,
Äî‹ðóñóí jàçàðàì ñàíà, à ájèì.

Ïðèí‡ jàðìàñûäû ìíèì õ‰ðjèì,
×‰ëƒí ïí‡ðèäè ëàâàø ÷‰ðjèì,
Áó äðäëð äàâàì åòìèð ƒðjèì,
Jàçûðàì äðäèìè ñàíà, à ájèì.
Ìêòóáó jàçìà‹à àðâàäûì ãîjìóð,
Àðïà ùîððàñûíäàí ùå÷ ãàðíûì äîjìóð,
Àðâàä ùåj ãàð‹ûjûð, jàõøû êè
ä‰jìƒð,
àìûñûí äåìèðì ñàíà, à ájèì.

Jàçûã ‡àíûì àëîâëàíûð, ê‰çëíèð,
ëèìèí ÷àòûíäà äàðû …èçëíèð,
‚ìèä ãàëûá ñàíà jîëóí …‰çëíèð,
Ñí ùà÷àí ÷àòàñàí ìàíà, à ájèì.
Ãëìè …çäèðìê ëèìè jîðäó,
Áîç àòûì jîëëàðäà ìà‹àëëàã âóðäó,

×èðèø ÷îõ jåjèðì êêëèjèì àçûð,
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†àíûì îä òóòóáäó ãîjìàjûí jàíàì,
Òôñèðè jàçìûðàì, ìƒõòñð êëàì
Êôí âà‡èá îëóá ìàíà, à ájèì.

Ãûçëàð åøèò‡jèí à‹ëàøìà ãóðäó,
Áóíó äà äåjèðì ñàíà, à ájèì.
Ãîùóì-ãðàáàjà ñ‰jëjèí ñàëàì,

Ìêòóá Ïàøà áj ÷àòàí êèìè Ïàøà áj á‰jƒê î‹ëó Ñóëòàí áj äåjèð êè,
Äðëjç ‡àìààòû ÷òèí âçèjjòääèð, ñàáàùà áèð êàðâàí äƒçëò. Ìîëëà
Øàùâåðäèj 2 èíê, 10 ñà‹ìàë ãîjóí, òàõûë êìê ƒ÷ƒí áèð ‡ƒò ‰êƒç, ìèíìê
ƒ÷ƒí áèð àò …‰íäð.
Ñóëòàí áj àòàñûíûí òàïøûðû‹ûíû àðòûãëàìàñû èë jåðèí jåòèðèð.
Êàðâàí Äðëjç ÷àòûð â Äðëjç ‡àìààòû Ïàøà áj, Ñóëòàí áj ‰ç
ìèííòäàðëû‹ûíû åäèð.
Ìîëëà Øàùâåðäè êàðâàíëà …ëíëð äåjèð êè, áj …‰íäðìj åë áèð
ðìà‹àíûì jîõäóð. Àí‡àã õàí ãûçû (Íàòâàí) ùàããûíäà jàçäû‹ûì áó 24 áíä ãîøìàíû
îíà …‰íäðèðì. Õàùèø åäèðì êè, áóíó Ïàøà â Ñóëòàí áj ÷àòäûðàñûíûç.
ìèí î øåðëðè àòàì (Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëó) çáð áèëèðäè. Ìí ä îíó
jàçìûøäûì. Ëàêèí øåð â îíäàí áàøãà jàçûëàð Äðëjçäêè åâèìèçä (àòàìûí
øõñè àðõèâèíä) èäè. Àòàìû Áàêûjà …òèðíäí ñîíðà ùìèí jàçûëàðû ÷àìàäàíà
jû‹ûá åâèí çèðçìèñèí ãîjóðëàð. Áóíäàí ñîíðà èò-áàòà äƒøäƒ. ëëèê òàïà
áèëììèøèê.
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DƏRƏLƏYƏZ AYAMALARI
(Kişilər)
Danqa
Zahid
(yekə-yekə
danışan)
Zil
Telman
(Zil-13.0-un
sürücüsü)
Zil İdris (müğənni, zildən
oxuyan)
Dəllək Çərkəz
Baftalı Cəfər
Dəyirmançı Səfo
Letnı Əsgər
Qara Usub
Klarnet Yusif (klarnet çalan)
Paçtalyon Oruc
Mirzəlioğlu (İbrahim)
Kəblə Qurban
Təlxəy Abbas
Yetim Ağa
Dəmirçi Məmməd
Ballı Əsəd
Montyor Həsən
Forsdu Bəyiş
Balıqçı Əli

Qlava Alı (Alı dayı)
Qlava Əhməd
Qlava Allahverən
Qalalı Süleyman
Qara Allahverən
Tapança Məhəmməd (hər
sözə
cavabı tez verən)
Xorxor Məhəmməd
Mələyoğlu Məhəmməd
Dana Məhəmməd
Poçt Məhəmməd
Plen Vəli
Qaqa Hüseyn
Qannı Abbas
Mirovoy Əli
Sarı Yaqub
Çapıx (Azad)
Çılpaq Əli (sözü üzə deyən)
Lal Məşədi Hüseyn
Ları Hüseyn (kök, yoğun)
(Qadınlar)
Xorxor Səlbi
Yastı Gözəl
Alaboğaz (Mina)
Alagöz (Məleykə)
Gödək Ballı
Çopur Məstan
Qotur Gülzar
Key Balaxanım

Qoç Nazəni (ermənilərə
Qarabağı «göstərdi»)
Xallı Çimnaz
Çoxbilmiş Gülzar
Aşpaz Xatirə
Toppuş Adilə
Saçlı Sənəm (hörükləri uzun)
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ÄÐËJЗИН ØÈÂ ÑˆÇËÐÈ
1. ÀÐÕÀÈÊЛЯØЯÍ ÂЯ ÀÐÕÀÈÊËЯØÌЯ ЯÐЯÔЯÑÈÍÄЯ ÎËÀÍ ÑЮÇËЯÐ
Jàøìàõ – ãàäûíëàðûí à‹çûíû, áóðíóíóí â ƒçƒíƒí áèð òðôèíè …‰çëòìê
ƒ÷ƒí áàøëàðûíà ñàëäûãëàðû jàjëûã, ‰ðòƒjƒí áèð ùèñññè, ‰ðòƒê...
ëì (Òó‹) – äèíè òáëè‹ åäðêí èñòèôàä îëóíàí áàjðàã.
‚í – Áó ñ‰ç Äðëjç ìàùàëûíäà "ññ" ìíàñûíäà èøëíèð.
Êƒç – ãóçó ñàëûíàí jåð.
Êƒçäê – Ïàjûçäà …‰jðí îò.
„ƒçäƒê – Ïàjûç ôñëèíä êèëí òàõûë.
„ƒçì – Ïàjûç ôñëè …èðí âàõò ãûðõûëàí ãîjóí jóíó.
Òóø – jóõó.
Гырым – мейл, фикир, истяк, арзу.
Эядик – даь арасындан, дикиндян кечян йол.
Òïë – åjâàíûí àëíûíäà îëàí "à‹ òƒê". Ãàøãà ùåjâàíëàð òïë àäëàíûð.
Ñïí… – Ñïí… èïäí òîõóíóð â äàø àòìàã ƒ÷ƒí èñòèôàä åäèëèð. Äàø
ãîjóëàí ùèñññè áèð àç åíëè â óçóíñîâ îëóð. Áóíóí áà‹ëàðûíûí óçóíëó‹ó 1 â
jà 1,5 ìåòðäí àðòûã îëóð.
2. ÃÎÓÌËÓÃ ÁÈËÄÈÐÍ ÑˆÇËÐ
Òèð – Íñèë ìíàñûíäàäûð.
Óøà‹û – Àèë, íñèë ìíàñûíäà èøëíèð. Ìñëí, Ìøäè óøà‹û, Êðèì óøà‹û â ñ.
Íí – Àíà ìíàñûíäàäûð.
Àâà-àáà-ï – Àíà ìíàñûíäàäûð. ëjç êíäèíä èøëíèð.
Êâ – Êƒðêí.
Jåí… – Äðëjçèí îðáàäûã êíäèíä ãàðäàø àðâàäû, äàjû àðâàäû, ìè
àðâàäû ìíàñûíäàäûð. Jåí… Äðëjç ìàùàëûíûí ùð jåðèíä ùì ä òîj …ƒíƒ
…ëèíè î‹ëàí åâèí àïàðàí ãàäûí ìíàñûíäà èøëíèð.
Ãà‹à – àòà, á‰jƒê ãàðäàø.
Äàäàø – àòà.
Ìàìà//áèáè – àòàíûí áà‡ûñû.
3. ×ÊÈ, ˆË×‚ Â ÏÓË ÂÀÈÄËÐÈÍÈÍ ÀÄËÀÐÛÍÛ ÁÈËÄÈÐÍ ÑˆÇËÐ
×àíàõ - ‰ë÷ƒ âàùèäè 16 êã òàõûë òóòàí â à‹à‡äàí äƒçëäèëìèø ãàá.
„èðâíê - 400 ãð.
Áàòìàí - 14 …èðâíê
×åòâåð - 100 ãð.
×îä - è÷è 13 …èðâíê jàðûì òàõûë òóòàí ãàá.
Òƒð - è÷è 8 êã. òàõûë òóòaí ãàá.
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Jàðûì ïóò - à‹à‡äàí ùàçûðëàíàí ‰ë÷ƒ âàùèäè.
Jƒê - 10 ïóääóã ÷êè.
Õëâð – 30 ïóò.
ðèø – 10 ìåòð
Ãóëà‡ – èêè ãîëóí àðàñûíäàêû ìñàô.
Ñæèí – ÷èí-÷èí ù‰ðƒëí îò, òàõûë („ƒëƒäƒç, Ãîâóøóã, Ãàðàãàjà, ëjç,
îðáàäûã â ñ.).
×ðê – 16 êã. À‹à‡äàí ùàçûðëàíûð.
×ƒj‡ – è÷è 1 …èðâíê, 400 ãð òóòàí ãàá. À‹à‡äàí ãàjðûëûð.
Àõ÷à – ïóë (Ãîâóøóã, ëjç, Ãàáàõëû), Àõ‡ (Çåjò, Ê‰øáê, ×àjêíä).
4. ÂÇÈÔ, Ð‚ÒБ ÁÈËÄÈÐÍ ÑˆÇËÐ
Õàí, áj, ïðèñòàâ, jƒçáàøû, ãëàâà, katda, rəşbər, hampa, naчalnik,
goburnat, straжник, моьроф, силиъчи, дилманъ, вякил, мировой суд, агрожной
суд. Áó ñ‰çëð êñð êíäëðä èøëíèð.
5. ÊˆÍ ÂÅÐ„È ÀÄËÀÐÛ ÁÈËÄÈÐÍ ÑˆÇËÐ
Ò‰j‡ƒ – âåð…è í‰âƒ.
Îäóí ïóëó - âåð…è í‰âƒ.
Äèììâåð – âåð…è í‰âƒ.
Òƒñòƒ ïóëó – ùð åâ, ùð àèëj ãîjóëàí âåð…è.
Ñàëäàò ïóëó – âåð…è í‰âó. ñ…ðëèj, ùðáè õèäìò …åòììê ƒ÷ƒí âåðèëí
íàëîã.
Торпах хяръи
6. ÁÈÒÊÈ ÀÄËÀÐÛ ÁÈËÄÈÐÍ ÑˆÇËÐ
À‹ îò, ãàðà îò, "ãð îò", ãûðõáèçèê, âëèê, "âëèõ", øûïïûð,
ùìê‰ì‡è, êèæèðòêàí, êè‡èðêàí, jàðïûç, ÷èðèø, ÷àøûð, "÷àøóð", àjû
÷àøûðû, ñûðìàøûõ, øƒääƒjàí, áàëäûð‹àí, ÷à÷ûõ, ÷àæóõ, ‡à‡èê, jåìëèê,
jåìèëèù, jåìèëèõ, ãóçóãóëà‹û, õàòûíáàðìà‹û, jîëîòó, ãûðõáó‹óì, ƒ÷ãóëàõ,
ñƒìƒðòêàí, íð…èç, áí‰âø, ãíòïð, ñùëàá, …ƒëõòì, êêîòó, äëèõèìè,
êå÷è áàëäûð‹àíû, òîïàëîò, ‡ûðòäàíãóø, ìîëëàáàøû, ìîëëà ìèíäè, ãàòûðãójðó‹ó,
ïèøèê ‡ûðìà‹û, õèí‡èëîâ, ÷èëäèðèì, êâð, ñƒñíñƒíáƒë, дявядабаны,
гыйах//гийяьот, ханымъажгуьу, гявли, калдар, щавоту, итдавасы, пилтан,
буьа тиканы, эязял, мярюйъя, хоруз пипийи, кортум, гушяппяйи, газайаьы,
лцляпяр, хашхаш, эюбяляк, уннуъа â ñ.
7. ÒÅÐÌÈÍ Ñ†ÈJJËÈ ÑˆÇËÐ
à) Ìèøò, êèí÷èëèê â áè÷èí÷èëèêë áà‹ëû ñ‰çëð
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Ъƒò – (Äðëjçèí êñð êíäëðèíä); Jàáà (Ãîâóøóã, ëjç, Ãàáàõëû,
„ƒëƒäƒç, Ãàðàãàjà, îðñ, †èâ); Øàíà (Äðëjçèí êñð êíäëðèíä), Øàí
(À‹êíä, åøèí, Jåëïèí).
Øèëàâåð – Îðàã í‰âƒ („ƒëƒäƒç, îðáàäûã, Ãîâóøóã, Ãàëàñåð).
Îðàã – Äðëjçèí êñð êíäëðèíä.
„ì, âë – Хырманда дярз дюймяк цчцн алят. („äèêâí…, †èâ, ìà‹ó,
Çåjò).
Ë‹ð – Jåðè èêè òðôëè êìê.
†ûðûì – Jåðèí, òîðïà‹ûí áèð ùèñññè.
Áàôà (Áàô) – Îðàãëà áè÷èëí áó‹äàíûí, àðïàíûí, îòóí â ñ. áèð ëèí è÷èíä
jåðëøí ùèñññè.
Õîçàí – êèëììèø òàõûë ñàùñè, êèëììèø jåð.
Áíäì – Áà‹ áà‹ëàìàã ƒ÷ƒí àç jåòèøìèø áó‹äàíû, àðïàíû êƒëøè òàõûëû
áà‹ëàìàã ƒ÷ƒí èñòèôàä îëóíàí øjà, ãûðûëìàjàí îòëàðûí áèð ùèñññè.
Äðç – Áè÷èëí áó‹äà, àðïà áà‹ëàðûíûí 10-15-íè áèð jåð òàjàëàìàã.
Êƒðêåø – õûðìàíû, ä‰jƒëìƒø ñàìàíû, áó‹äàíû, гары áèð jåð òîïëàìàãäàí
‰òðƒ èøëäèëí, åíè 20-25 ñì, óçóíëó‹ó 40-45 ìåòð ãäð òàõòà â ñàïû
áðê à‹à‡äàí ãàjðûëìûø ë àëòè.
Õûðìàí (Õðìí) – Äðç ä‰jƒëí jåð.
Õîòìà – Êè÷èê îò, òàõûë òàjàñû.
Êƒëø – Õûðìàíà ò‰êƒëí áó‹äà â àðïàíûí ä‰jƒëììèø ùèñññè.
Ñàâûðûõ//Ñàâðûõ – Õûðìàíäà ä‰jƒëìƒø äíè jåë âåðèá ñàìàíäàí àjûðìà.
Áëèì – ùð ùàíñû äíëè áèòêèíèí õûðìàíà äà‹ûëûá âë â âë ãîøóëàí
‰êƒçëðë, àòëàðëà áèð àç ä‰jƒëí, õûðäàëàíàí êƒëøè.
Øàäàðà – áó‹äàíû ãàòûøûãëàðäàí òìèçëjí àëò.
Äàø…èð – Áó‹äàíûí, àðïàíûí äàøûíû òìèçëjí àëò.
Ïèøèê ãójðó‹ó - Áó‹äàíûí, àðïàíûí è÷èíä áèòí äàðûjà îõøàð àëàã îòó.
×ûëïà‹ áó‹äà - áó‹äà í‰âƒ.
Êðäèjàð - àðïà, áó‹äà â äè…ð äíëè áèòêèëðèí ãàðûøû‹û.
À‹ àðïà - àðïà í‰âƒ.
Ñóëó jåð - ñóëàìàã ìƒìêƒí îëàí jåð.
Çèð - jåðëðèí è÷èíäí êîòàíëà, ‡ƒòë çèð ÷êèðëð êè, jåðèí ùð òðôèí ñó
…åòñèí.
Äìj jåð - ñóñóç êèí jåðè.
Õðê - êèëí jåðèí è÷èíä êèëìjí ùèññ.
Ïåøãóðò (ïåø‹óðò) - êèëí òàõûëûí èëê í‰âáàðû.
Ãûðï - áó‹äàíû áàøäàí (ñƒíáƒëäí) äî‹ðàjûá …‰òƒðìê.
Ãàðà àðïà (ãð àðïà) - аðïà í‰âƒ.
Ïðèí‡ - дíëè áèòêè í‰âƒ.
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Çjðê (çjðõ) - äíëè áèòêè í‰âƒ.
á) †ƒòƒí â êîòàíûí ùèññëðèí àèä ñ‰çëð:
Ìàæ - êîòàíûí â õûøûí äñòjè, ë òóòàí jåðè.
Ê‰áàë – (Ê‰áëë) – çí‡èð êå÷í ùëã.
âíä – áèøìèø êíäèðäí ù‰ðƒëìƒø àëò.
Èø…èë – Èêè à‹à‡ûí äåøèjèíäí êå÷èðèëí â áóíëàðû áèð-áèðèí
áà‹ëàjàí à‹à‡, òàõòà, äìèð.
Ëàâàøà (ëàâø) – åíëè äìèðäí äƒçëäèëí, òîðïà‹û jàíû ƒñò ÷åâèðí ùèññ.
Êîòàíûí ÷ìáðjè. Êîòàíëà áîjóíäóðóã çí‡èðèíè áèðëøäèðí êè÷èê
çí‡èð.
Áàçû (áàçè) – õûøûí, ъцтцн í óçóí ùèñññè. Õûøûí äàèð øêèëëè à‹à‡
ùèñññè.
Ñûðíûø – Êîòàíûí òîðïàã â ïàë÷û‹ûíû òìèçëjí à‹à‡.
Ñàìû (ñìè) – Áîjóíäóðó‹óí ùð èêè òðôèíäí äåøèj ñàëûíàí â áîjóíäóðó‹ó ‰êƒçƒí, êëèí áîjíóíà áà‹ëàjàí â èïë áèð-áèðèí áðêèäí jðè à‹à‡.
Áóíëàðûí óçóíëó‹ó 50-60 ñì îëóð.
Ñàìáà‹û (ñìá‹è) – ˆêƒçƒí áîjíóíäàêû èêè ñàìûíû áèð-áèðèí áà‹ëàìàã ƒ÷ƒí
èñòèôàä îëóíàí èï.
Ëàjäûð – Àðàáàíûí jàíëàðû.
Ìàç – Àðàáàíûí òêðëð êå÷í îõó.
jì – 1 ìåòð óçóíëó‹óíäà ïàëûä â jà êðìøîâ à‹à‡ûíäàí ùàçûðëàíàí àëò.
À‹à‡ êñèëèá î‡àãäà èñèäèëèð, jèëèð, ó‡ëàðûíäàí …‰ç à÷ûëûð, ñîíðà äà
ñàìáà‹ûíûí ùð èêèñè áèð-áèð áà‹ëàíûð.
‡) Ìàëäàðëûãëà áà‹ëû ñ‰çëð:
Íàõûð – Ìàëûí ñƒðƒ ùàëäà îëìàñû
Íàõûð÷û – Ìàë îòàðàí øõñ .
Õàëõàë (õàëõë) – (êñð êíäëðä) – jàçäà, jàjäà, ïàjûçäà ìàë ãàòûëàí
jåð. Щðòðôè àë÷àã äàøëà ù‰ðƒëƒð â áèð ãàïû ãîjóëóð.
Êë – áóðóëìàìûø åðêê ìàë.
Ãûñûð – äî‹ìàjàí ìàë â ãîjóí.
„çjàçìà – Áó‹àjà …ëìjí, áèð èë âàõòû êå÷í, äƒj ìàë äåìêäèð.
ðìèê – Äî‹ìàjàí ìàë.
‰ðƒj …ëìàê – Áó‹àjà …ëìê .
Дцйя – икидян артыг йашы олан диши мал.
Гысырямян дцйя – икииллик диши дана.
Бижящ//бижях – вахтындан яввял доьан дцйя.
Ъюнэя – бирдян артыг йашы олан еркяк дана.
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Юкцз – цч йашдан йухары еркяк мал.
Буьа//кяля – цч йашдан йухары
Гузу/гцзц – йени доьулмуш гойун баласы.
Тохлу//тохлц – алтыайлыг гойун баласы.
Шишяк – бир иллик диши гойун
Еркяк//еркящ – бир иллик еркяк гойун
Юйяш//юйяъ – цчдян артыг йашы олан еркяк гойун.
Гяря диш//гара диш – гоъалмыш еркяк гойун
Чяпиш – бир йашадяк кечи баласы.
Гиде – бир иллик кечи баласы.
Охлах//охлях – алты айа гядяр йашы олан кечи баласы.
Кцйяр//кцвяр – ики йашынадяк диши кечи.
Сыбыр//сибир – ики йашындан йухары еркяк кечи.
Сейиз – щейванын габаьында эедян гоъа кечи.
Мор кечи – боз вя эюйрянэли кечи.
Голе//коле кечи – буйнузу олмайан кечи.
Ала кечи – гязили аь вя гара олан кечи.
Бурух – хайасы чеврилмиш еркяк гойун.
Кяря – гулаьы балаъа гойун нювц.
Кцря – гулаьы ири гойун нювц.
Гомрал – рянэи тцнд гызылы гойун нювц.
Ябряш – башы алабязяк олан гойун нювц.
Кялин – буйнузу олан гойун нювц.
Тяпял – алнынды гашгасы олан мал, гойун.
Сякил – айаьынын цстц (дырнаьынын цстц) ики рянэдя олян ат.
Йорьа – ращат йеришли ат.
Майдан – диши ат.
Айэыр – минийя юйрянмямиш еркяк ат.
Ахта – хайалары чыхарылмыш ат.
÷) Òáèò ùàäèñëðè èë áà‹ëû ñ‰çëð.
Õèëëîðó (ãèëëîðó) – Äîëó (áóçëàìûø jà‹ûø).
×èñêèí – Óçóí ìƒääò äàâàì åäí, íàðûí øêèëä jà‹àí jà‹ûø.
Эюйчя йели – йухарыдан, Эюйчя тяряфдян ясян йел.
Ãàðà jåë (ãð jåë) – Øèìàë òðôäí ñí êƒëê, áçí ä ì‡àçè ìíàäà,
õîøà …ëìjí ùàäèñ ìíàñûíäà èøëíèð.
Àjàç jåëè (jàç jåëè) – Ñùð åðò ñí jåë.
Ил гулун атды – йяни пайыз айы гураглыг кечди, гышда йахшы олар.
Боьанах – тозу, кичик гуму, оту бура-бура ком щалында эятирян йел,
кцляк.
Яляйяз йели – ашаьыдан ясян йел.
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÷) Àj, …ƒí, ôñèë àäëàðû èë áà‹ëû ñ‰çëð:
Á‰jƒê ÷èëë (á‰jƒê ÷èë) – Ãûøûí áèðèí‡è 40 …ƒíƒ.
Êè÷èê ÷èëë (ãûøûí èêèí‡è àjûíûí àõûðûí‡û 20 …ƒíƒ).
Êå÷èãûðàí, ãàðûíûí äðäè – Ìàðòûí 22-äí àïðåëèí 2-í ãäð îëàí
âàõò. Бу сюзя «охлаггыран», «охлахгыран», «юхляк ырян» да дейилир.
Êðíáóò – Ìàðòûí 21-äí 30-íà ãäð îëàí ä‰âð.
À‹ëàð – …ƒëð àj – Ãûøûí àõûðûí‡û àjû. Áçí áóíà "áîç àj" äà äåjèëèð.
Áîçàj – ãûøûí àõûðûí‡û àjû. àâàëàðûí òåç-òåç äjèøäèjè àj.
Ãîðà áèðèøí àj – Èjóë àjûíûí 15-äí, àâãóñò àjûíûí 15-í ãäð îëàí
ä‰âð.
Ãójðóã äî‹àí àj (ãójðèõ ä‰…í àj) – Àâãóñòóí èêèí‡è jàðûñû.
†ìëëð – Ôåâðàëûí 21-äí ìàðòûí 21-í êèìè îëàí ä‰âð. Áó ä‰âðä
îëàí ùôòëð. Áçí áóíà "àáè, àòø, õàêè â áàä ùôтяëðè" äåjèðëð.
Jíè áèðèí‡è ùôòä ñó, èêèí‡è ùôòä ùàâà, ƒ÷ƒí‡ƒ ùôòä òîðïàã â
ä‰ðäƒí‡ƒ ùôòä êƒëê èñèíèð, ãûçûð.
д) Тохуъулугла баьлы сюзляр:
Килим Палаз//паляз –
Щана//щаня –
Йер щанасы//йер щаняси –
Эябя –
Халы//хяли –
Эеъим//эежим//ъейим –
Хуръун//хцръцн –
Щяйбя –
Харал//харял –
Чувал//чцвял –
Сеъим//сежим//шежим –
Юркян –
Чаты –
Иряшмя –
е) Той адятляриня аид сюзляр:
Елчи – оьлан евиндян гыз евиня эедиб гызы оьлана истяйян шяхсляр
Башдых – оьлан евинин гыз евиня вердийи гойун, ун, палтар вя пул.
Эялин эюрцмц – гыз ата евиндян оьлан евиня эедяндян бир щяфтя
сонра, гыз тяряфи гызы эюрмяк цчцн оьлан евиня эетмяси.
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Гардашдых//гардяшдых – тойу олан оьланын евиндян оьланла эедиб гызы
ата евиндян ялиндян тутуб эятирян, той эцнц вя той эеъяси евлянянля
бирликдя олан оьлан.
Ъещиз – гызын ата евиндян оьлан евиня апардыьы яшйалар.
Бялэя – евлянян оьлан тяряфиндян гыз евиня эюндярилян биринъи нишаня:
йайлыг, цзцк.
Той бабасы – тойу идаря едян, ойнайанларын хащишини йериня йетирян вя
шабаш йыьан адам.
Бяй эеъяси – гыз оьлан евиня эедян ахшамы оьланла йейиб ичян
адамлар.
Хонча эеъяси – эялин оьлан евиня эедян ахшамы йенэянин эятирдийи
хончаны ачыб пайлайырлар, щяря эютцрдцкъя йериня пул вя йа гиймятли яшйа
атыр.
Йенэя – эялини оьлан евиня апаран гадын.
Шабаш – ойнайан адама верилян пул.
я) Палтар адлары:
Бцзмя – ипякдян тикилмиш голлу гадын эейими
Чяпкан – голсуз гадын эейими
Архалых – киши эейими
Чуха – киши эейими
Вязняли чуха – шал вя йа мащуддан тикилиб бярбязяк вурулан чуха
Диздик//диздих – гадын цчцн туман
Зярбаб – эцллц ипяк парча
Хаз чешмяй – голсуз гадын эейими, галын ипяк парчадан, хяз дяридян
тикилян гадын палтары
Галынча – эюдяк киши пенъяйи
Шал шалвар – ипдян тохунмуш шалвар
Гялош//галош – резин айаггабы
Чус//чуст – дабансыз айаггабы нювц
Кцрдц чарых – бурну узун олмайан чарых
Яжями чарых – бурну миз чарых
Чарых баьы – чарыьы баьламаг цчцн ип вя йа кюшя
Эюллц ъораф – цстцндя мцхтялиф бязяк вурулан ъораб
Гайых ъораф – мющкям тохунмуш ъораб
Тяк гырыш ъораф – бир илмя иля щюрцлмцш ъораб
Сипайи ъораф – бязяксиз ъораб
Довшан нахышы ъораф – довшан шякли чякилмиш ъораб
Эцмцшц папах – бухара папаг
Сачахлы папах – тцкц сачах-сачах олан, тцкц бурулан папаг
Ъящяй – гадынларын туманынын ятяйиня гойулан нахыш
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Сортух//сортоф – пенъяк
Гушкечяр – дикдабан гадын туфлиси
ф) Хюряк адлары:
Аш- пилов
Умаъ//умаш//сцддц омаш//боз омаш – хамырдан щазырланмыш хюряк
нювц
Хашыл//хяшил//хашил – хамыр хюряйи
Гяйсяпя//гайсяпя//ьайсяпя – ярикдян биширилян хюряк
Кяляъош – чох шей гатылмыш хюряк нювц
Чящмя//чякмя – дцйцдян биширилян хюряк нювц
Гатмалы – гаты хамырдан щазырланан хюряк нювц
Ъылвыр//ъилвир – эюйяртидян щазырланан хюряк нювц
Яришдя// сулу яришдя// яришдя ашы – хамырдан щазырланан хюряк нювц
Йармашы –буьдадан щазырланан хюряк нювц
Кяляфятир – саъда биширилян чюряк
Хамыралы – саъда биширилян галын чюряк
Дасдана//дасдяня – тяндирдя биширилян чюряк нювц
Чырпа – тяндирдя биширилян енли чюряк
Шиля ашы – дцйцдян щазырланан хюряк нювц
э) Хястялик адларыны билдирян сюзляр
Сятялъям – сойуг дяймя хястялик
Вурьун//верьын –
Гызылъа//гизилъя –
Чичяк//чичях –
Гулунъ//гулуш//гулиш –
Бабасил –
Готур –
Иланъых –
Чиван//чивян
Кор чивян//чивян –
Сарылых –
Тутма – црякэетмя
Эюбякдцшмяси – мядянин салланмасы
Гара йара –
ь) Сцрцнян вя щяшярат адлары:
Ох иланы, эцрзя илан, шащмар илан, йатаьан илан, боз илан, гара илан,
учан илан, ганадлы илан, яждаща; корамал, илана аьы верян, кяртянкяля,
гайагарпан, ягряб, гырхайаг вя с
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щ) Дянли битки адлары:
Аь буьда, гырмызы буьда, сары буьда, эцлцсор буьда, йаздых буьда,
пайыздых буьда, чылпаг буьда, гылчыхлы буьда, топбаш буьда; пяринъ, зяйяряк, арпа, дары вя с.
х) Ев яшйаларынын адлары
Абыэярдан, гяря чырах, гячи, газан, сини, сярныъ, симавар, сапылъы, саж,
тава, тешт, тящня, табах, тулух, тявяня (палан тикян ийня), дувах,
дюрдайах, дивяк, охлов, шиш, щярсин, ъящря, охлавы, мцйцрц, маша, кяфкир,
зир вя с.
и) Мейвя адлары:
Алча: даь алчасы, турш алча, гырмызы алча, чюл алчасы.
Алма: аь алма, гырмызы алма, аъы алма, даш алма, сюйцд алмасы,
кяпяк алма, мейхош алма, пайыз алмасы, турш алма, ъыр алма, бал алма,
узун алма, гыь алма.
Армуд: даш армуд, аь армуд, гайлан боьаз армуд, гум армуду,
гыш армуду вя с.
Эилас: аь эилас, гяря эилас, сары эилас.
Ъявиз: кятян кюйняк ъявиз, кор ъявиз ...
Ярик: шалах ярик, гыь ярик, ажы ярик, турш ярик.
Цзцм: аь цзцм, гара//гяря цзцм, хатын бармаьы, кечиямъяйи, гызыл
цзцм, гыш цзцмц ...
Йабаны мейвяляр: эивиш, йемшан, гараэилля, яппяйли, давшан алмасы,
гараъа вя с.
ж) Тярявяз адлары:
Йемиш, гавын, гарпыз, эцлбясяр//хийар, бадымъан, гарьыдалы//мякя, пазы,
ирейщан, кишниш, тырп, йер алмасы, кюк, бибар, соьан, сарымсах, зяфяран, эцнябахан.
8. ÄÐËJÇÄÊÈ ØÈÂ ÑˆÇËÐÈÍÈÍ ËÖÜßÒÈ*
À
Àáãîðà – jåòèøììèø ƒçƒì ñójó (øèðñè)
À‹ àðïà – àðïà í‰âƒ
À‹à – àòà, ää
À‹‡èjð – ãîðõàã
À‹÷àìàjà – à‹àïïàã//ê‰ê, …‰çë ãàäûí
À‹ûë – 1. ùð òðôè ùàñàðëàíìûø éåð, ãîjóí ñƒðƒñƒ ñàõëàíàí jåð; 2. çêà
À‹ëàð …ƒëð àj – ãûøûí àõûðûí‡û àjû
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À‹íà‹àç – äjèðìàíäà í‰âáäíêíàð ƒjƒäƒëí àç ìèãäàðäà òàõûë
À‹íàìàõ – 1. äàëû ƒñò óçàíûá àjàãëàðûíû jóõàðû ãàëäûðàðàã, î ƒç – áó
ƒç ÷åâðèëìê; 2. ó÷ìàã, jûõûëìàã, äà‹ûëìàã, ò‰êƒëìê
À‹óç – èíê,‡àìûø, ãîjóí äî‹àí âàõò áèðèí‡è 2 – 3 …ƒí ðçèíä ñà‹ûëàí ñƒä
À‹çûèñòè – ãîðõìàç, ñ‰çƒíƒ äåjí, ñîíó jàõøû …‰ðìjí
Àõ÷à – ïóë
Àäà – ùð òðôè ñó èë ùàò îëóíìóø ãóðó ñàù
Àëà – äðè õñòëèjè, áäí äðèñèíèí à‹àðìàñû
Àëàô – îò.
Àëûøãàí – êèáðèò, ñïè÷êà
Àííàõ – ãàíà‡àã, ìðèôò
Àðà‹àø – åðêí, âàõòûíäàí ãàáàã, ââë
Àð‹àëû – äà‹ ãî÷ó, äà‹ ãîjóíó
Àðõà÷ – ãîjóíó ñàõëàìàã ƒ÷ƒí àjðûëìûø jåð
Àðû – 1. òìèç, ïàê; 2. áàë ùàçûðëàéàí úàíëû
Àðûëûõ – àðû ñáòëðè ãîjóëàí jåð
Àðãà÷ – õàë÷à, ïàëàç, ‡å‡èì, êèëèì â ñ. òîõóíàí çàìàí èñòèôàä îëóíàí èï
Àøûðìà – øàëâàð ƒ÷ƒí ÷èjèíäí êå÷èðèëìèø ãàjûø
Ашарэя – мешядя, чынгыллы бярк йерлярдя мал, гойунун оьурланыб
эизлянян йерин ады; аьыла эялмяйян йер
Àòàëûõ – ‰…åj àòà
Àòû‡û – êå÷÷è, jóíäàí àëà‡ûã êå÷ñè, åâä ä‰øìj ñàëûíàí êå÷íè
ùàçûðëàjàí àäàì
Àòìà – äàìûí, ò‰âëíèí ƒñòƒí ãîjóëàí, àòûëàí à‹à‡
Àâ//Îâ – àð‹àëû, äà‹ ãî÷ó, äà‹ ãîjóíó, äàü êå÷èñè
Àâà//Àáà//ï – àíà ìíàñûíäà
Àâàçûìàã – ðí…è ãà÷ìàã
---------------------* Áàõ: Ìèðçÿéåâ Ù. Äðëjçèí øèâ ñ‰çëðè â áóíëàðûí ëƒ‹òè. “Ää
Ãîðãóä“ æуðí. ¹1, 2003

Àâñàð//Îâñàð – Äâíèí áàøûíà âóðóëàí èï /èðøì/
Àâñàððàìàõ – äâíè íîõòàëàìàã
Àâøàð – èðè áû÷àã, õí‡ð îõøàjàí áû÷àã.
Авыртдах – овурдлары ири, шиш олан адам
Àjàìà – ë‹á
Àjàç jåëè – ñùð åðò ñí jåë
Àjáàøû – ãàäûí îðãàíèçìèíä …åäí ôèçèîëîæè ïðîñåñ
Àjû ä‰øjè – jàáàíû áèòêè, áèòêè í‰âƒ.
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Àjãûð//àjãûð – àõòàëàíìàìûø, õàjàñû, òîõóìëó‹ó... ÷ûõàðûëìàìûø, ìèíèj
‰jðäèëììèø, èëõûíû, àòûí ñƒðƒñƒíƒ èäàð åäí åðêê àò.
Айлыгчы – айлыг ямякэцнц алан адам
Á
Áàá – òàj, ‰çƒí áðàáð
Áà‡àíàõ – áà‡ûëàðûí ðëðè
Áàä – êƒðíèí, òíäèðèí äèâàðû, êðïè‡è.
Áàôà – áè÷èí÷èíèí áèð ëè äîëóí‡àjà ãäð áè÷äèjè òàõûë
Áà‹ – òàõûëû áè÷ðêí 3 – 4 áàôàíûí áèðëøäèðèëèá áà‹ëàíìàñû
Áà‹ëàøìà – øèôàùè õàëã äájjàòûíäà ìƒììà, äåjèøì, ãûôûëáíä äåìê,
àøûãëàðûí äåjèøìñè
Áàëàõ – 6-7 àjëûã ‡àìûø áàëàñû
Áàëäûç – àðâàäûí ðèíèí áà‡ûñû
Áàëõû – âåjèë, ìàjìàã
Áàðìàõëûõ – èø çàìàíû áàðìàãëàðû ìƒäàôè ƒ÷ƒí äðèäí ùàçûðëàíìûø øjà
Áàòìàí – ÷êè ‰ë÷ƒñƒ, 14 …èðâíê
Áàøäûõ – î‹ëàí åâè òðôèíäí ãûç åâèí òîjäàí ãàáàã âåðèëí ïóë, ãîjóí, âàðèäàò
Башдансавма – башдан совду, башдан елямя, иши дягиг эюрмяйян
Áàøjàõ – 1. êëëàïà÷à; 2. áè÷èí çàìàíû jåð ò‰êƒëí ñƒíáƒë, äííì
Башалты - мцтяккя
Áàâàð åëìê – äàâàì åëìê, äàâàì …òèðìê, ìë …ëìê
Áàçû – ‡ƒòƒí, êîòàíûí áèð ùèñññè, í óçóí ùèñññè
Áåäàíà – òîõóìñóç ìåjâ
Áåääàì – áäíàì, áèàáûð, ðƒñâàj
Áåçàð îëìà – òí… …ëì
Áá – ê‰ðï óøàã
Áëáàí – êè÷èê óøàãëàðû ãîðõóòìàã ƒ÷ƒí èøëäèëí õjàëè àä
Áë… – 1. À‹à‡ëà âóðóøàí çàìàí ‰çƒíƒ ìƒäàôè åòìê ƒ÷ƒí ãîëà äîëàíàí
÷óõà, ïàëòî, ïåí‡ê; 2. Àäàõëàíìûø î‹ëàí åâèíäí ãûç åâèí âåðèëÿí, …‰íäðèëí èëê íèøàí øåjëðè
Áëèì – ä‰jƒëìƒø àðïà â äàðû ñàìàíû
Áëë – ãóëà‹û õûðäà ãîjóí, ãóçó
Áíä – 1.áà‹ëàìà; 2.äùí; 3.äƒjƒí
Áíäì – òàõûë äðçèíè, îò õîðóìóíó áà‹ëàìàã ƒ÷ƒí êƒëø äñòñè, îò äÿñòÿñè
Áð – 1. Êå÷èä 2. Ãîjóíëàðû ñà‹ìàã ƒ÷ƒí ùàñàðëàíìûø jåð 3. îâ âóðìàã ƒ÷ƒí
ñå÷èëí jåð
Áðìƒì – àðû ïòjèíä ãàëàí ìóì
Áè÷íê – áè÷èëìê ƒ÷ƒí ñàõëàíûëàí jåð, ÷ìíëèê
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Áèð äôì – áèð äôj
Áèð jîë – áèð äô
Áèøì‡ – èñòèäí ñïìèø äðè, èñòèäí áäíä ìë …ëìèø jàðà
Áî‹ìà èñòêàí – àðìóäó ñòêàí
Áîðäàõ – áñëíìèø, ê‰êëäèëìèø åâ ùåjâàíëàðû
Áîjóíäóðóõ – ‰êƒçƒí áîjíóíà êå÷èðèëí, ãîjóëàí à‹à‡, òàõòàäàí ãàjðûëìûø àëò
Áîçàj – ìàðò àjû
Áîçàj – ãûøûí ñîí àjû, 22 ôåâðàëäàí 21 ìàðòà ãäð îëàí äþâð
Á‰jƒê ÷èëë – ãûøûí èëê 40 …ƒíƒ
Áóëàìà – òç äî‹àí ìàë â ãîjóíóí ñƒäƒíäí ùàçûðëàíàí jåìê
Áóëàìà‡ – áèøììèø óí ùîððàñû
Áóð‡óòìà – ðãñ åäí çàìàí ñûíäûðìàã í‰âƒ; 2. ôèêðèíäí äàøûíìàã
Áóðãó – à‹à‡ øèâèíäí ùàçûðëàíàí àëò
Áóðóì – äô, êð (õ‰ðjè áèð áóðóì ãàjíàò)
Áƒë‰â – áû÷àã, î‡àã, êðíòè, áàëòà, êðêè èòèëjí äàø
†
†àä – äàðû ÷‰ðjè
†à‡ûã – jàáàíû áèòêè
†àì – ìèñ êàñà
†å‡èì – èïê â jà jóíäàí òîõóíìóø çîëàãëû ïàð÷à
†ë – àò ãójðó‹óíóí òƒêƒíäí ãàjðûëìûø òë
†ìë – ãûø ôñëèíèí àõûðûí‡û àjû
†ìëëð – ôåâðàëûí 21-äí ìàðòûí 21-í êèìè îëàí ä‰âð
†âð – õûðäà ñáò
†âèç – ãîç
Ъяйяк – мейвянин ичи
†è‡è-áà‡û – ñèðäàø, ðôèã.
†èâèð – ‰ç-‰çƒí áèòí ñ‰jƒä, ñ‰jƒäƒí áàëà‡à ãàíàäëàðû.
†ûëôûð – …‰jðòèäí áèøèðèëìèø õ‰ðê í‰âƒ
†ûëõà – õàëèñ
Ъыьал – ойуну гарышдыран
†ûëõû – òƒêëƒ ƒçƒ êíàðäà îëàí äðè
†ûðûì – jåðèí, òîðïà‹ûí áèð ùèñññè
†ûâðûõ – 1. jåìëè îò; 2. ãàáû‹û ÷ûõìûø ìåjâ; 3. ëƒò, ÷ûëïàã
Ъывыл – чох арыг адам
†ûçáûç – ãîjóíóí ãójðó‹óíó ðèòäèêäí ñîíðà ãàëàí ùèñññè
†îä – êîáóä, òðñ, jà‹û îëìàjàí
†óíãóø – õûðäà, áàëà‡à
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†óâàð – ñó ïàéëàéàí, ñóâàðìà ƒ÷ƒí ñójó èäàð åäí
†ƒò – õûø
Ъцзбцъя – гыса, аз, мцхтясяр.
×
×àõ-÷àõ – äjèðìàíäà äàøûí ƒñòƒíä òðïíí òàõòà, òàõûëû äàøûí áî‹àçûíà
ò‰êí àëò
×àããàëà//×à‹àëà – jåòèøììèø ðèê, êàë ðèê
×àë‹û – ÷óáóãäàí áà‹ëàíìûø ñƒïƒð…
×àëêå÷èðò – ãàðìàã, …åjèìä èñòèôàä îëóíàí øjà
×àìûð – áàòàãëûã
×àíàõ – 1. ‰ë÷ƒ ãàáû, à‹à‡äàí ãàjðûëìûø ‰ë÷ƒ ãàáû; 2. 16 êèëîãðàìà
áðàáð ‰ë÷ƒ âàùèäè
×àïàúàã – õûðäà áàëòà
×àðäàõ – òàëâàð
×àðûõ – 1. ìàë, ‡àìûø, îò …‰íƒíäí ùàçûðëàíàí àjàããàáû í‰âƒ; 2. àðàáàíûí
òêðèíäêè øèíè òêð à‹à‡ûíà áðêèäí äìèð ùàëãà
×àòàë – èêèj àjðûëìûø, áèð íå÷ ãîëà àjðûëìûø ñàùëðèí áèðëøäèjè,
ãîâóøäó‹ó jåð
×àòû – áà‹, èï ãûðû‹û, íèñáÿòÿí ê‰äê âÿ jî‹óí áà‹, èïäí òîõóíàí øjà
×àòìà – íåùð ÷àëõàìàã ƒ÷ƒí èñòèôàäÿ îëóíàí à‹à‡, ƒ÷ ùà÷à à‹à‡ûí áàøáàøà ãîjóëìàñû
Чапыт – ъулун, палазын, галын парчанын гыраглары
×àøûð – áèòêè í‰âƒ, øîðáàjà ãîéóëàí jåìëè áèòêè íþâö
×åòâåð – 100 ãð
×åjèë – ñóúóã éåð, ñóëó îòëàã éåðè, áàòàãëûã îëàí áè÷ÿíÿê
×ùëèì – ìàë-ãàðàíûí îòëà‹à …åäèø-…ëèø jîëó, èç, èç äöøÿí éåð
×ðê – 25 ñì
×ðê – òñáåù
×ðí÷è – óçóí÷ó
×ðøîâ – ÷àäðà
×òí – àëà÷û‹ûí jàíëàðûíû òóòìàã ƒ÷ƒí ãàð‹ûäàí, ÷óáóãäàí òîõóíàí àëò,
ãàìûøäàí òîõóíìóø ùñèð.
×èëë – ãûø àéû
×èíè – 1. áƒçì; 2. òàðåëêà íþâö
×èë – ãóø í‰âƒ, êêëèê í‰âƒ
Чилик – Ойун ады
Чилик – щамар аьаъ, килимин тохунушунда истифадя олунан алят
×èìèð – ìƒð…ƒ, àç jóõó
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×èðèø – áèòêè í‰âƒ, êò, ãóòàá, õ‰ðê áèøèðèëí áèòêè í‰âƒ
×èø – áàëû ÷ûõàðûëìûø øàí, àðû øàíû
×èñêèí – íàðûí jà‹ûø, äóìàí, ÷ÿí
×èâ – õûðäà ïàç, à‹à‡û jàðìàã ƒ÷ƒí ùàçûðëàíàí äÿìèð âÿ àüàú àëò
×èj – 1. áèøììèø; 2. íì, jàø
×îáàí äƒjƒñƒ – jàçäà jà‹àí äîëó
×îä è÷è – ‰ë÷ƒ âàùèäè, 13 …èðâí… jàðûì.
×‰çëìê – 1. ÷êèá ÷ûõàðìàã, óçàòìàã; 2. ñ‰çƒ – ñ‰ùáòè óçàòìàã
×ƒj÷ – è÷è 1 …èðâí…, 400 ãð, ‰ë÷ƒ âàùèäè
Чин – 1. одуну бир йердя цст-цстя йыьмаг
Ä
Äàäàø – àòà, ãàðäàø
Äà‹àð//äà‹àð‡ûã – jóíó, ãçèëè òìèçëíðê ãîjóí, êå÷è äðèñèíäí
ùàçûðëàíàí ãàá, êèñ
Äà‹äà‹àí – à‹à‡ í‰âƒ
Äàäûõìàõ – ïèñ äàä âåðìê, õàðàá îëìàã, èjëíìê
Äàããà – àüàúäàí, òàõòàäàí ùàçûðëàíàí â òõìèíí 50 ïóò ìàjå òóòàí ãàá
Дамба - кобуд
Äàìáàò//äàììàò – ëîâ‹à, äèêáàø, ìäíèjjòñèç, êîáóä
Äàíãà – ñ‰ç áàõìàjàí, ñ‰ç ãàjòàðàí, êîáóä, ãàíà‡àãñûç, äèêáàø àäàì.
Дангыр – арыг, сцмцкляри чыхмыш мал
Äàðàìàõ – à‹à‡ûí áóäàãëàðûíû êñìê, ñåjðëòìê
Äàjàíà‡àõ – 1. ë à‹à‡û, ñà, 2. àäàìëàðûí ÷îõ jû‹ûëäû‹û jåð.
Äàâ…ëì – ãàëèá …ëì, çîð …ëì
Äñäàíà – ÷‰ðê í‰âƒ, òíäèð ÷‰ðjè
Äàø…èð – áó‹äàíûí, àðïàíûí äàøûíû òìèçëjí àëò
Äàøûõ÷û – òàõûëû, îòó àò, ‰êƒç âàñèòñè èë äàøûjàí àäàì
Äåìè//Äåìèj – ñóñóç jåð, ñó ÷àòìàjàí jåð
Äåjèêëè – íèøàíäàí ãàáàã, óøàã âàõòû áèð-áèðèí àä åäèëìèø …í‡ëð,
âàõòûíäàí ãàáàã, øèôàùè îëàðàã áèð-áèðèí íèøàíëàíìûø …í‡ëð, óøàãëàð
Äááëìê – ôèêðèíäí ä‰íìê, âåðäèjè ñ‰çƒ äàíìàã, èíêàð åòìê, ‡û‹àëëûã åëìê
Ää – àòà
Äùí – …‰ëƒí, ÷àjûí, áóëà‹ûí ñójóíóí áàøãà jåð àjðûëàí ùèñññè,
áóðàõûëàí jåðè
Äëì – à‹àðòû í‰âƒ
Äìáëìäƒç – äƒìäƒç
Äìäìêè – ðjáðj àäàì, ùð ñààòäà áèð ñ‰ç äåjí àäàì, à‹ûëñûç àäàì
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Äìj jåð – ñóñóç êèí jåðè
Äíäí – 1. äàø ù‰ð…ƒñƒíä èøëíí õûðäà äàø, 2. àðàáà òêðèíèí
ùèñññè
Äðç – áè÷èëí áó‹äà, àðïà áà‹ëàðûíûí 10 – 15-íè áèð jåð òàjàëàìàã, jû‹ìàã
Äñòíà – ÷‰ðê í‰âƒ
Äñòðõàí – ñƒôð
Äèáèð//Äƒáƒð – åðêê êå÷è, èêè jàøëû êå÷è
Äèëáàç – äèëëè, ãûëûãëû àäàì
Äèììâåð – âåð…è í‰âƒ
Äèí… – áàøëûã, ãàäûíëàðûí áàøëàðûíà ãîjäóãëàðû áçê
Äèøìê – 1. óøà‹ûí ñƒä äèøëðèíèí äàèìè äèøëðë âç îëóíìàñû, jåíè äèøèí
÷ûõûá ââëêè äèøëðèí ò‰êƒëìñè; 2. äjèðìàí äàøûíûí â ìèøàðûí äèøëðèíè
èòèëìê
Äèçëèê – êèøè òóìàíû
Äûíãèëè – áàëà‡à, õûðäà, êè÷èê
Äîìáà – ÷ûõûã, ãàáàðûã
Äîìáàëàõ àøìàã – äû‹ûðëàíìàã, áàøûí ƒñòƒíäí áäíè àøûðìàã
Äîìóøìàõ – ÷‰ìáëìê, ãûðûøûá îòóðìàã
Äîíóõìà – äîíóá ãàëìàã
Äîçàíãóðäó//äîçàíãóðäó – á‰‡ê í‰âƒ
Доьар – доьан, бала доьан мал, гойун
Äóðóõìàã – äàjàíìàã, ãóðójóá ãàëìàã, ‰çƒíƒ èòèðìê
Äóâàõ – 1. …ëèíèí ƒçƒí ÷êèëí ïðä; 2. ÷‰ðê áèøèððêí êƒíäíè
jàjìàã ƒ÷ƒí èñòèôàä îëóíàí òàõòà àëò; 3. ÷‰ëìjèí à‹çûíà ãîjìàã ƒ÷ƒí ïàë÷ûãäàí ùàçûðëàíìûø ïàïàã;
Äóçäàõ//Äóçëàã – ìàëà, ãîjóíà, àòà äóç âåðèëí jåð
Äƒäì – àõìàã, ñàðñàã, ñôåù, ùå÷ íäí áàøû ÷ûõìàjàí, çûððàìà
Äƒìáê – 1. Íà‹àðà, òáèë; 2. ê‰ïìƒø ãàðûí, jåê äàë
Äƒìñƒê – äƒðòì, âóðìàã, ÷èìäèê …‰òƒðìê
Äƒìñƒêëìê – òðïòìê, jåðèíäí ãàëäûðìàã, ùðêò …òèðìê
Äƒðìê – è÷ðèñèí ïåíäèð â ñ. jû‹ûëûá áƒêƒëìƒø jóõà, ÷‰ðê
Äƒðìêëìê – äƒðìê ãàjûðìàã, áƒêìê
Äƒøƒê – à‹ûëñûç, ñôåù, jàðûì÷ûã àäàì, jåðñèç äàíûøàí, ìäíè ñâèjjñè
àøà‹û îëàí àäàì
Äƒjëê – åjá‡ð, ôîðìàñûíû äjèøìèø, ïàëòàðûíû …‰äëòìèø àäàì,
ôîðìàñû, õàñèjjòè íîðìàë îëìàjàí àäàì
Äƒjìê – áà‹ëàìàã
Å
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Åðêñ – ñƒðƒíƒí ãàáà‹ûíäà …åäí åðêê êå÷è, áójíóçëó êå÷è í‰âƒ
Åjì – è÷èíä ãàòûã ñàõëàíûëàí áàëà‡à, õûðäà ãîjóí, êå÷è äðèñè, òóëóõ
Åjçí – òàìàìèë, бцтцн

ëì (òó‹) – äèíè òáëè‹ åäðêí èñòèôàä îëóíàí áàjðàã
ëjç – jåjèëí jàáàíû áèòêè, …‰jðòè í‰âƒ
íäàì – áäí, âƒ‡óä
ë÷èì – äàðàíìûø ë áîjäà jóí
ðäìëè – ùƒíðëè
ðìèõ//ðìèê – äî‹ìàjàí, ãûñûð ìàë
ðèø – ùàíàíûí øàãóëè èïëðè; ‡àë÷à, …á, êèëèì, ‡å‡èì, ÷óë, õóð‡óí,
‰ðêí òîõójàðêí àð‹à‡à êå÷í èï
Ярзи – тцлц – сюзцн гысасы
Яйал – цшаг
Ямязяй – аъиз, аз йейян
òí – ììëèëðèí äî‹àíäàí ñîíðà èôðàç åòäèêëðè áèð ïàð÷à ò
jì – à‹à‡äàí ùàçûðëàíàí àëò, 1 ìåòð áîjäà îëàí ïàëûä, ñîíðà äà îíóí â jà
êðìøîâ à‹à‡ûíû êñèá î‡àãäà èñèäèá â jèðëð; ó‡ëàðûíäàí …ç à÷ûá
ñàìáà‹ûíû îðà áðêèäèðëð.
Яфсямяк – дцйцнц, тахылы, дянли битэиляри мяъмяйи, сини ичярисиндя эюйя
ата-ата тямизлямяк.
âëàò – ãîùóì
çâàj – 1. à‡èç, áà‡àðûãñûç 2. jóìðó ìåjâ; 3. à‡û,
Ô
Ôàðìàø – ïàëòàð, éîðüàí-äþøÿê jû‹ûëàí ãàá, jóí èïäí õàë÷à êèìè òîõóíàí
á‰jƒê øjà ãàáû
Ôòèð – ÷‰ðê í‰âƒ, ãàëûí áèøèðèëí ÷‰ðê í‰âƒ
Фут олмаг – тцкмяк, гуртармаг
„
„àù…èð – òðñ, òåç-òåç ôèêðèíè äjèøí
„àj – êåj, ãàíìàç, ìàjìàã.
„äèê – àøûðûì, ùƒíäƒð äà‹ àðàñû jîë
Эявян – чюлдя, даьда, хыррыгда битян тиканлы кол, йанаъаг кими истифадя
едилян от нювц.
„ðíáóò – ìàðòûí 21-äí 30-íà ãäð îëàí ä‰âð
„ðì – jàíäûðìàã ìãñäèë ãóðóäóëìóø ìàë ïåjèíè, ìàë òçjè
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„âç – ÷îõäàíûøàí, áîøáî‹àç
„ç – àøûðûì, …çäê, äà‹÷‰êjè, äà‹ûí ãûëû‡ûíäà íàçèê jåð, äà‹ûí
òïñèíäêè ÷‰êêëèê, …äèjèí í àë÷àã jåðè
„çë – ãîçóí â jà ôûíäû‹ûí jàøûë ãàáû‹û
„çjàçìà – áó‹àjà …ëìjí, áèðèí‡è èë äî‹ìàjàí, äî‹ìàã âàõòû êå÷í äƒj
„è‡ – ñàðñàã, àõìàã, ‰çƒíƒ èäàð åä áèëìjí
„è‡áñð – áàøäàí õàðàá, ñàðñàã
„èðâ – ôƒðñò
Эирявяъил – сюзц эирявяляйиб йериндя дейян, мягамы йахшы билян
„‰äí – ãàðûí
„‰äí áà‹ûðñàã – äƒç áà‹ûðñàã. 2. ×îõ jåjí
„‰j – õñèñ
„‰ç – ñó‡óã, áóëàã jåðè, òáèè ñó ìíájè, ñóëó jåð, ñûçãà øêëèíä
÷ûõàí ñó, íìèø îòëóã, jàøûëëûã jåð, ÷ìíëèê.
„ƒëàá – êèí âåðèëí èêèí‡è ñó
„ƒëƒñîð – áó‹äà í‰âƒ
„ƒíƒ – êèøèíèí àðâàäûíûí ƒñòƒí …ëí ñîíðàêû àðâàд.
„ƒç – ãîjóí, ãóçó ñàëûíàí jåð, à‹ûë; ãàð‹ûäàí, ãàìûøäàí ùàçûðëàíàí ãóçó jåðè â ñ.
„ƒçäê – ïàjûç ñïèíè, ïàjûç …‰jðí òàõûë, îò â ñ.
„ƒçäƒê áó‹äà – ïàjûçëûã áó‹äà, ïàjûç êèëäí áó‹äà
„ƒçì – ïàjûçäà ãûðõûëàí jóí

àëàjëàìà – ä‰âðj àëìà, ë-ë òóòóá ä‰âðj àëìà
àìáàë – 1. åâèí ƒñòƒí ãîjóëìóø óçóí à‹à‡; 2. áåëèí ïàëàí áà‹ëàjûá â jà
ë àðàáàñû …‰òƒðƒá á‰jƒê, à‹ûð jƒêëðè äàøûjàí àäàì
àìïà – ä‰âëòëè, çí…èí àäàì
àðûí – ðê‰jƒí, âàðëû, âàð-ä‰âëòèí ÷îõëó‹óíäàí áàøû …è‡ëí àäàì
àâàðà …ëìê – ê‰ìj …ëìê, ùàjà …ëìê
åøàí – òàõûë ñïèëí jåð, jû‹ûì; áèð õûðìàíëûã òàõûë äðçè
åjâð – 1. ÷îõ â jåðñèç äàíûøàí; 2. àâàðà, ãàíà‡àãñûç
ëèì – jóìóøàã, äóðó
Щямяэил – эирявяъил адам, мягамы йахшы билян адам
ëëìãëëì – ùèjë…ð, jàëàí÷û
íê – çàðàôàò
ð – òàõ÷à, ðô
ñëìê – …åðè ÷êèëìê
â – õàë÷à//êá, ïàëàç òîõóìàã ƒ÷ƒí à‹à‡äàí ùàçûðëàíàí àëò
já – ÷èjèíäí àøûðûëàí èêè …‰çëƒ ÷àíòà
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èêê – òðñ, ùèðñëè, jåðñèç ùèðñëíí, ãëáè òìèç îëìàjàí, ïèñ
õàñèjjò
îäàõ – êîòàíà, ‡ƒò ãîøóëàí, èêè ‡ƒò, ƒ÷ ‡ƒò ‰êƒçƒí èäàð åäí àäàì,
èêèí‡è ‡ƒò ‰êƒçƒí áîjóíäóðó‹óíà ìèíèá ãàáàãäàêû â äàëäàêû ‡ƒò ‰êƒçëðèí
êîòàíû, ‡ƒòƒ ÷êìñèíè òíçèìëjí àäàì
îããà – áèð êèëî; jàðûì ùîããà – jàðûì êèëî ÷êè âàùèäè
îããà – ãàíóí, ãàjäà
îããóø – åøøjè ñàõëàìàã ƒ÷ƒí ÷ûõàðûëàí ññ
îâ – èëòèùàá
îçó – ãàáà, êîáóä, ãàíìàç, áàøà äƒøìjí àäàì
‰ðƒj …ëìê – áó‹àjà …ëìê
‰âñì – ñîâóðìà, òìèçëì. Äíëè áèò…èëðèí òìèçëíìñè
Õ
Õàôäàí – ãôëòí
Õàëõàë – jàçäà, jàjäà, ïàjûçäà …å‡ ìàë ãàòûëàí jåð
Õàìà – èj ñƒäƒí ƒçƒ, ìàøûíëà ÷êèëí ÷èj ñƒäƒí ƒçƒ, ãàjìàã
Õàìðà – õìèð ìàjàñû
Õàìðàëû – ÷‰ðê í‰âƒ, ñà‡äà áèøèðèëí äàèðâè â ãàëûí ÷‰ðê
Хамышдых – архайынчылыг, адам олмайан вахт
Õàïà-õàï – …‰çëíèëìäí, ãôëòí
Õàïàí ãàëìàõ – áà‹ëû ãàëìàã, òê ãàëìàã, êèìññèç ãàëìàã, ñàùèáñèç ãàëìàã, âèðàí ãîéìàã
Õàïäàí – áèðäí-áèð, ãôèëäí, …‰çëíèëìäí
Õàð – èêè-ƒ÷ jàøûíäà àõòàëàíìûø êå÷è
Õàðàë – èðè êèñ, èðè òîðáà, jóíäàí òîõóíàí á‰jƒê ÷óâàë
Õàðò – áó‡àã, îðàã, êðíòè èòèëjí ÷àj äàøû
Õàøàë – ñàëëàã, ãàðíû á‰jƒê, ãàðíû jåê
Õêîâ – ñóñóç ãàëìûø êèí jåðè, èêèí‡è ñóâàðìà
Õäèì – áóðóëìóø, àõòàëàíìûø ‡àíëû
Õëáèð – õûðäà òîðïàüû, òàõûëû ëjí àëò, ëêäí á‰jƒê, øàäàðàäàí
êè÷èê …‰çƒ îëàí àëò
Õëâð – ÷êè í‰âƒ (30 ïóä)
Õìð – òàjà
Õð – êèëí ñàùä ãàëìûø õàì jåð
Õðê – êèëí jåðèí è÷èíä êèëìjí ùèññ
Õñèë – òàõûëûí …‰j âàõòû
Хяфя – бцркц, боьуг щава.
Хишдяй – алт кюйняйин голунун алты
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Хырсыз – эцълц, пязявянэ адам
Õûë – õåjëè, ÷îõ, äñò
Õûëëîðó – äîëó (áóçëàìûø jà‹ûø)
Õûðìàí – äðç, ä‰jƒëí jåð
Õûðñûç – …ƒ‡ëƒ, ‡àíëû, êîáóä
Õîððàìàõ – ãîðõìàã, ÷êèíìê, öðêìÿê
Õîðóì – áèð ãó‡àã îò, îòóí áƒêƒëìƒø, áà‹ëàíìûø ùèñññè
Õîçàí – ìƒâããòè äèí‡ ãîjóëìóø çìè; àðïà â áó‹äà ÿêèëìÿìèø jåð, çìè
Õóì – á‰jƒê ñàõñû êƒï
Õój…èð – äëè (àò), òåç äjèøí, âùøè àò, õàñèjjòè äàèìè îëìàjàí
Õƒôò – äðä, ãì, ôèêèð
Худуру – бош данышыг
Хурушданмаг – башгасынын щаггында юз-юзцня данышмаг.
È
Èí‡âàðà – jàõøû êè
Èðà‹ – óçàã
Èðä – ëïèð, ðää
Èðôò – ÷‰ðê, ëàâàøû òíäèð âóðàí àëò, ëàâàøûí õìèðèíè
òíäèðèí äèâàðûíà âóðìàã ƒ÷ƒí äƒçëäèëìèø ä‰øê÷
Èðøì – êå÷è òƒêƒíäí òîõóíìóø jî‹óí èï, êíäèð
Èðèøìê – ãûìûøìàã, õôèô …ƒëìê
Икиавыртды – чюряйи ики овурдуйла йейян
Èø…èë – ‡ƒòä èøëíí õƒñóñè òàõòà; ãàïû â jà ïí‡ðíè äàëäàí
áà‹ëàìàã ƒ÷ƒí õƒñóñè òàõòà; èêè à‹à‡ûí äåøèjèíäí êå÷èðèëí â áóíëàðû áèð
– áèðèí áà‹ëàjàí à‹à‡, òàõòà, äìèð.
Ê
Êàá – àøûðûì, ãàjàëûãäàí êå÷í jîë, ó÷óðóì, äàøëûã
Êàôòàð – ãî‡à, ÷îõ ãî‡à
Êàùà – çà‹à, äàø îjó‹ó, ãîjóí ñàõëàíûëàí jåð
Êàùàë – ãàíìàç, ê‰íƒëñƒç, лагейд
Êàë – 1. Êîáóä; 2. jåòèøììèø ìåjâ; 3. jàðûì÷ûã, áà‡àðûãñûç ìàjìàã
Êàëàôà – ãójó, ó÷óá ò‰êƒëìƒø áèíà, jåð
Êàòäà – êíäè èäàð åäí, ‡àìààòûí øèêàjòèí áàõàí
Êàâ//Êîâ äåjèë – ùåñàáäàí äåjèë, ùеñаáëàíìûð
Êàâðàíãûðàí – óëäóç àäû
Êå÷èãûðàí (Ãàðûíûí äðäè) – ìàðòûí 22-äí àïðåëèí 2-í ãäð îëàí âàõò
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Êô – 1. õ‰ðê áèøèðí çàìàí ñójóí ƒçðèíä òîïëàíàí ê‰ïƒê; 2. ÷àjäàíäà, ñèìàâàðäà ìë …ëí ÷‰êƒíòƒ; 3. ùèjë, êëê; êô …ëìê – êëê …ëìê,
àëäàòìàã
Êô…èð – ñóëó õ‰ðê áèøèðäèêä îíóí ƒçðèíä ìë …ëìèø êôè
jû‹ìàã ƒ÷ƒí àëò
Êôðì – ìèòèë
Êêîòó – êêëèê îòó
Êëê – jàíû äàøëà äƒçëäèëìèø à‹ûë, ùåjâàí ñàëûíàí jåð, äàøëûã, äàø
òîïàñû
Êë‡îø – ãóðóò, jà‹, ñî‹àí, êàðòîôäàí ùàçûðëàíìûø õ‰ðê í‰âƒ
Кялтар арвад – кюк, уъа эювдяли арвад
Êíêàí – êùðèç â ãójó ãàçàí
Êð – 1. áójíóçñóç õûðäà ãóëàã ãîjóí; 2. ðèíììèø (øèò) jà‹; 3. äô
Êðêè – äìèðäí à‹à‡ êñí, à‹à‡ jîíàí àëò
Êðì – òàïäàíûá ãóðóäóëäóãäàí ñîíðà áåë âàñèòñèë êñèëí òçê
Êðò – ìàëûí, êå÷èíèí áójíóçóíäàêû ãûðûø, ãàò, …ç
Êñàò – àç òàïûëàí, àç îëàí øjà
Êñ – êñì jîë, jàõûí jîë, ãûñà
Êâ – jåçí, êƒðêí
Êâøí – ÷‰ë, êèí êèëí â jà ìàë îòàðûëàí jåð
Êè÷èê ÷èëë – ãûøûí èêèí‡è àjûíûí àõûðûí‡û 20 …ƒíƒ
Êèôñèìê – êèô àòìàã
Êèðèø – ãîjóí â êå÷è áà‹ûðñàãëàðûíäàí ùàçûðëàíàí áà‹
Киртик – сабынын, гурудун истифадя олунуб хырда-хырда галан щиссяси.
Êèðêèä – õàë÷à, êèëèì, ïàëàç òîõójàðêí èøëíí äìèð àëò
Êèðêèð – ë äjèðìàíû
Ê‰áàë (Ê‰áë) – çí‡èð êå÷í ùëã
Ê‰êëìê – 1. Ñûðûìàã (äðçèëèêä); 2. ìóñèãè àëòèíè ñàçëàìàã
Ê‰ðƒê – î‡à‹à ùàâà âóðìàã ƒ÷ƒí òóëóõ
Кюрямяз – йемяк ады
Ê‰ñ‰â – ó‡ó jàíìûø à‹à‡
Ê‰ø – ÷àðûã òèêìê ƒ÷ƒí èï êèìè íàçèê êñèëí …ƒí; …‰íƒí ãûðà‹ûíäàí
÷ûõàðûëàí ñèjðûì
Ê‰çì – òèêì, ÷óõóð, äåøèê jåðè èï â ñàïëà òèêèá äîëäóðìà
Êƒôë – ùàâà ÷êí, jåë ÷êí jîë
Êƒëø – õûðìàíà ò‰êƒëí áó‹äà â àðïàíûí ä‰jƒëììèø ùèñññè
Êƒëôò – àèë ƒçâëðè
Êƒðíø – ãîjóí-ãóçóíóí áèð jåð jû‹ûëàí jåðè
Êƒðñƒ – ãûøäà åâèí îðòàñûíäà ãûçûøìàã ƒ÷ƒí ãóðóëìóø òàõòà àëò, êðàâàò
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Êƒðƒøí – áàëûãëàðûí, á‰‡êëðèí áèð jåð ò‰êäƒjƒ ÷îõëó jóìóðòà
Êƒç – ãóçó ñàõëàíàí jåð
Ã
Ãàôñûìàõ//ãàôñàìàõ – çáò åòìê, ë êå÷èðìê, ìíèìñìê
Ãàìãàëàõ – îäóíäàí, òàõòàäàí ãîïàí õûðäà ïàð÷àëàð, ãûðûíòûëàð
Ãàíûõ – ãàíà ñóñàìûø
Ãàíûõìàã – ãàíà ñóñàìàã
Ãàíûðìàõ//ãàíãûðìàõ – áóðìàã, àðõàjà jìê
Ãàíòïð – áèòêèíèí áèð í‰âƒ, ñîjóãäjì, ñòë‡ì îëàí âàõò äðìàí êèìè
èñòèôàä îëóíóí îò
Ãàðà àðïà – àðïà í‰âƒ
Ãàðà jåë – 1. øèìàë òðôäí ñí êƒëê. 2. èøèí áÿä ýÿòèðìÿñè
Ãàðàãàjûø – êîòàíà, ‡ƒò ãîøóëàí ƒ÷ ‡ƒò ‰êƒçƒí àðõàäàí èêèí‡è ‡ƒòëƒjƒ
Ãàðàâëëè//ãðâëëè – ìçùêëè ójäóðìà
Ãàðàjåð – ìçàð, …îð, ãáèð
Ãàðäàøäûõ – òîjó îëàí î‹ëàíûí jàíûíäà äóðàí øõñ, äîñò
Ãàðñûìàõ – äðèíèí, ÷‰ðjèí ƒçƒíƒí ùääí àðòûã ãûçàðìàñû, jàíìàñû, ê‰ïƒøìñè.
Ãàøãà – àëíû à‹ òƒêëƒ àò, èíê, þêöç
Ãàòìà – èï, êíäèð
Гайсяр – сойуг дяймяк
Ãàjíàíà – ðèíèí àíàñû
Ãàjíàòà – ðèíèí àòàñû
Ãàâçàìàõ – ãàëäûðìàã
Ãàâãàðìàõ – ãàáëàøäûðìàã
Ãàçàëàõ // Ãàçàëàã – êêèëëè òóðà‹àj
Гяни – 1.эюзял; 2. доймаг
Ãâð – áû÷à‹û, áàëòàíû, êðêèíè, èòèëjí àëò, jèj
Гявли – от ады
Ãûïûõ – …‰çƒ ÷àø, êèðïèjèíè òåç – òåç âóðàí
Ãûðà – jåìèø í‰âƒ, õûðäà jåìèø
Ãûðõáó‹óì – äà‹ëàðäà, jîëëàðäà áèòí áèòêè, jîë îòó, êò, ãóòàá
áèøèðìê ƒ÷ƒí èñòèôàä îëóíàí áèòêè í‰âƒ
Ãûðõëûõ – ãîjóí ãûðõìàã ƒ÷ƒí èñòèôàäÿ îëóíàí àëò, óçóí ãàj÷û
Ãûðûøìàë – ä‡ë, øóëóã÷ó, îâðàø, íàäöðöñò, àë÷àã àäàì
Ãûõìûõ – ñàìàâàð ãàjíàòìàã, î‡àã jàíäûðìàã ƒ÷ƒí äî‹ðàíìûø êè÷èê îäóí òàõòà
jåøèêëðè
Ãûòìûõ – 1.áèð òèê; 2. êïê í‰âƒ
Гытыррыг – йохсуллуг, мящсул олмайан ил
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Гынды – щорра (хюряк ады)
Ãîëàj – ïèñ, êåjôèjjòñèç, íàðàùàò, íàìƒíàñèá
Ãîøà – ‡ƒò, jàíàøû, ïàðàëåë äàjàíàí àäàì, øjà
Ãîðà – äjììèø òóðø ƒçƒì
Ãîðàáèøèðí – jàjûí îðòà àjû – 15 èjóëäàí 15 àâãóñòà ãäð îëàí ä‰âð
Ãîòàç – ãîjóíóí, äâíèí, êå÷èíèí áî‹àçûíäàí àñûëàí ðí…ëè èï òîïàñû
Ãîjóíùí…è – ìóñèãè ùàâàñû, ãàðà çóðíà èë ãîjóí ñƒðƒñƒíƒ jàâàøûòìàã ƒ÷ƒí
÷àëûíàí ùàâà
Ãîâóðìà – ïàjûç âàõòû ãîâðóëóá ãûø ƒ÷ƒí ñàõëàíàí ò
Ãó êêëèjè – jƒêñêëèêä, ó‡à ãàjàëàðûí áàøûíäà ìñêí ñàëàí, èíñàí ôûøãûðû‹ûíà îõøàð ññëð ÷ûõàðàí èðè, ãàðíûíûí àëòû à‹ òƒêë ‰ðòƒëìƒø,
jàõøû jåìëè òè îëàí ãóø í‰âƒ
Ãóáà – ÷‰ë ‰ðäjèíèí áàëàñû
Ãóëà‡ – èêè ãîëóí àðàñûíäàêû ìñàô
Ãóëà‹à…èðí – ‡ƒ‡ƒ í‰âƒ
Ãóëóí‡ – áåë à‹ðûñû, çë à‹ðûñû
Ãóíäàõ – ê‰ðï óøàã, áÿëÿêëÿíÿí óøàã
Гурра - пцшк
Ãóðñàõ – ‡àíëûëàðûí ìäñèíä îëàí áèð ùèññ
Ãóðóò – øîðäàí, ãàòûãäàí ãóðóäóëìóø àüàðòû íþâö, jåìê
Ãójðóã äî‹àí àj – àâãóñòóí èêèí‡è jàðûñû
Ãóçåj – …ƒí äƒøìjí jåð
Ãóçó÷ó – ãóçó îòàðàí ÷îáàí
Ãóçóëàìàã – òîðïà‹ûí íì, jàø îëìàñû íòè‡ñèíä ó÷óá äàüûëìûøû, äà‹ûëûá
ò‰êƒëìñè
Ë
Ëà‹àð – jåê ãàðûí
Ëà‹àðõ – åjá‡ð, jåê ãàðûí äî‹óëàí ìàë â ãîjóí áàëàñû
Ëà‹ûì – jåð àëòû jîë, îjóã
Ëàïäàí – áèðäí, ãôèëäí
Ëàâàøà – êèí àëòè, åíëè äìèðäí äƒçëäèëí, òîðïà‹û jàíû ƒñò ÷åâèðí
àëò; àë÷àíûí, àëìàíûí ëàâàø ùàëûíà ñàëûíàí òóðøóñó
Ëåùì – áàòàãëûã, ÷èðêëè ñó
Ë‹ð – jåðè èêè òðôëè êìê
Ëæ – áäðôòàð, òðñ, ‰‡
Ëæ äƒøìê – äƒøìí êñèëìê
Ëìï – ÷ûðàã
Ëìñ îëìàã – ñƒñò îëìàã
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Ëòäè – õñò, ÷îõ ‰ñêƒðí
Ëâð – ïèñ, ãàjäàñûíäàí èðè, á‰jƒê
Ëâèí – ‡ƒðá‡ƒð
Лячяр – абырсыз, щяйасыз гадын
Ëè‡èì – …‰ðƒíƒø, ñèð-ñèôò
Ëèëìàð – èëûã.
Ëûðò – ëäí äƒøìƒø, áîø, çèô, òíáë, ò‰ð-ò‰êƒíòƒ
Ëîìáà – ïàð÷à, êîìà
Ëîïà – ïàð÷à-ïàð÷à, jóìðó
Лодур – тянбял адам
Ë‰ùì – ïàë÷ûãëû jåð
Ëƒë – òàìàìèë, áƒñáƒòƒí
Ì
Ìà‡ – êîòàíûí, ‡ƒòƒí, õûøûí äñòjè
Ìà‹ûë – ùå÷ îëìàçñà, jàõøû êè
Ìà‹ìûí – jàçûã, ôà‹ûð
Ìàæüàë – ìàæòóòàí
Ìàìà – áèáè
Ìàíñûðà – ìƒùàñèð
Ìàðû‹ – ïóñãó
Ìàðû‹à äóðìàã – ïóñãóäà äóðìàã
Ìàòàù – íàäèð òàïûëàí, ãûò
Ìàjà – 1. äûðíà‹ûí äèáè; 2. õìèð âóðóëàí à‡û õàìðà; 3. jåíè äî‹ìóø èíjèí
èëê ñƒäƒ; 4. ãàòûã ùàçûðëàìàã ƒ÷ƒí ñƒä âóðóëàí àç‡à ãàòûã; 5. ïåíäèð
ùàçûðëàìàã ƒ÷ƒí èëûã ñƒä âóðóëàí ìàää.
Ìàjûô – øèêñò, êîð
Ìàâðè – ïèøèê áàëàñû
Ìàç – àðàáàíûí òêðëð êå÷í îõó
Ìåéõîø – òóðøìÿçÿ
Ìôðà‹ – çèô, õàðàá îëìóø
Ìëô – ä‰øê à‹û, ïðîñòûí, óøàã àíàäàí îëäó‹ó çàìàí áƒêƒëäƒjƒ ïàð÷à
Ìðê – îò, ñàìàí ñàõëàíûëàí jåð
Ìðê – jû‹ûí‡àã
Ìðíäè – òàõûë áè÷ìê ƒ÷ƒí èøëäèëí èðè îðàã éàðûì äàèðÿâè îðàã
Ìèë – jî‹óí òèð, à‹àú
Ìèøîâ – êèñ, òîðáà
Ìèòèë – ä‰øê, jàñòûã òîðáàñû, à‹û
Ìûðûõ – äîäà‹û êñèê àäàì, äîäà‹û ‰ðòƒëìjí, äèøè …‰ðƒíí àäàì
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Ìûðòäàíìàã//Ìûðòûëäàìàã – ìûçûëäàjà-ìûçûëäàjà äåjèíìê, ‰ç-‰çƒí äàíûøìàã
Ìûñìàõ – êƒñìê, ïóñìàã, …ƒäìê, …èçëíìê: äèíèá äàíûøìàìàã
Ìûñìûðû‹û ñàëëàìàã – ãàø-ãàáàã ò‰êìê
Ìîçàëàí – ìèë÷ê í‰âƒ, èðè ìèë÷ê, áðê ñàí‡àí ùøðàò
Ìóõóðó – äàèðâè, ùöíäöð âÿ èðè àëà‡ûõ, äj, êå÷ èë ‰ðòƒëí äj, èðè
êå÷ àëà÷ûã
Ìóøãóðìàã – äîäàãëàðû áèðëøäèðèá ìàð÷ûëäàòìàãëà ÷ûõàðûëàí ññ
Í
Íàõûð – ñƒðƒ ùàëäà îëàí ìàë, ÷îõëó ìàë éûüûíû
Íàõûð÷û – ìàë îòàðàí øõñ
Íàããàë – ÷îõäàíûøàí, óçóí÷ó
Íàë – 1. äèðêëðèí àëòûíäà îëàí à‹à‡; 2. àòûí, ãàòûðûí, óëà‹ûí àjà‹ûíà âóðóëàí
äìèð
Нямхуда – йахшы, эюзял
Í‡àáò – ê‰êƒ, ñëè, í‡àáòè
Íí – 1. àíà; 2. àòà âÿ àíàíûí àíàñû
Íñ – òðñ, ó‹óðñóç, ïèñ
Íûð‹ûç – õñèñ, áäì‡àç, ñ‰ç åøèòìç, ñ‰ç êàð åòìjí àäàì
Íîõóä – äíëè áèòêè íþâö
Нцшябаьы – тикиш ады
Î
Îéëàð – äîüìà, òàíûø éåð, éóðä...
Îjìà – ãàäûí äîíó
Îéìàõ – éåð, éóðä, åâ
Îéóõ – ãóéó, äàéàíûí, äàøûí, äàüûí, òîðïàüûí äåéèë, ìèñ, ãàçûëìûø, ýåíèøëÿíìèø
éåðè
Îâõàð – êÿðÿíòèíèí, áàëòàíûí, êÿðêèíèí, áû÷àüûí èòèëÿíìÿñè, îâõàð
âåðèëìÿñè
ˆ
ˆääê – ãîðõàã
ˆëƒâàj – à‡èç
ˆï… – à‹ ‡èjð
ˆðêí – óëà‹ûí, àòûí, ãàòûðûí ïàëàíûíû áðêèòìê ƒ÷ƒí èïäí ùàçûðëàíàí
øjà
ˆðƒø – ìàë-ãàðà îòëàjàí jåð
ˆj‡ – ƒ÷äí àðòûã jàøû îëàí åðêê ãîjóí
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ˆjí//âí – âàõò, ìàëûí, ãîjóíóí ñà‹ûëäû‹û, îò-àëàô âåðèëäèjè âàõò

Ï
Ïàê – òìèç
Ïàïûø – 1. ùåjâàíûí äûðíà‹û; 2. ïàïàã
Ïàð÷ – ãóëïëó ñó ãàáû, ìèñäÿí, ýöìöøäÿí ùàçûðëàíìûø ñó ãàáû
Ïàçû – ÷ó‹óíäóð, ãíä ÷ó‹óíäóðó
Ïåí‡ – îòóç, èjèðìè äðç òàõûë
Ïåøãóðò – ò‡èëè ƒjƒäƒëí àçà‡ûã òàõûë, òàõûëûí èëê ìùñóëó
Ïåçè – jåê, èðè, á‰jƒê, j‰íäìñèç, êîáóä, ãàíà‡àãñûç, ãîðõìàç, …ƒ‡ëƒ
Ïë âóðìàõ – ìàíå îëìàã
Ïë – jàíëàðà äî‹ðó jèëìèø áójíóçëàð
Ïíäì îëìàõ – ãáèç îëìàã, äƒç áà‹ûðñà‹ûí òóòóëìàñû
Ïð – äjèðìàíäà ñó ƒñòƒí ò‰êƒëí äàøû ôûðëàäàí à‹à‡
Ïðäè – òàâàí, äàì ƒçðèí ãîjóëàí à‹à‡, øàëáàí
Ïðèí‡ – äíëè áèòêè í‰âƒ
Ïðèø//ïðèí‡ – àðïàjàîõøàð äíëè áèòêè
Ïðñí… – òðçèíè òàðàçëàìàã ƒ÷ƒí èøëíí øjà
Ïðøóì – ãàáàã‡àäàí øóìëàíìûø jåð
Ïèøèê ãójðó‹ó – áó‹äàíûí, àðïàíûí è÷èíä áèòí äàðûjà îõøàð àëàã îòó,
"÷ûëïàã áó‹äà" í‰âƒ
Ïîñäàë – 1. áî‹àçëû, êîáóä ÷êì; 2. jƒí…ƒë àjàããàáû, ÷óñò
Ïîòà – ê‰ê, äîëó
Ïþðøëìê – èñòè ñó âàñèòñèë øjàíû ƒòìê, jàíäûðìàã
Ïƒëƒê – ñƒííò äðèñè
Ïƒñòãàðûí – àçjåjí
Ñ
Ñà‡àjà‹û – ƒñòƒí ãàçàí ãîjìàã ƒ÷ƒí äìèðäí ùàçûðëàíìûø ƒ÷àjàãëû äàjàã
Ñà‹ûð – jåòèì, ñàùèáñèç
Ñàë – 1. ãáèð ƒñòƒíä ãîjóëàí áàø äàøû; 2. jàñòû äàø
Ñàëäàò ïóëó//âåð…è ïóëó – ñ…ðëèj, ùðáè õèäìò …åòììê ƒ÷ƒí
âåðèëí âåðýè
Ñàìàí – õûðìàíäà ä‰jƒëìƒø àðïà â áó‹äà êƒëøèíèí õûðäà ùèñññè
Ñàìáà‹û (Ñìá‹è) – ‰êƒçƒí áîjíóíäàêû èêè ñàìûíû áèð-áèðèí áà‹ëàjàí èï
Ñàìè – áîjóíäóðó‹óí ƒñò à‹à‡û, áîéóíäóðóüà ñàëûíàí àüàú
Ñàïûë‡à – ãóëïëó òàâà
Ñàâûðûõ – õûðìàíäà ä‰jƒëìƒø äíè jåë âåðèá ñàìàíäàí àjûðìà
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Ñàâëàìàõ – àëòëðèí à‹çûíû èòèëìê
Ñàjà – àäè, ñàä
Ñàjûë – äèëí÷è, ãàïû-ãàïû ýÿçèá êþìÿê äèëÿìÿê
Ñàçàõ – ñîjóã ùàâà, ñðò êƒëê
Ñåëîâ – äð, ÷àjáàñàð, ñåë jójàí jåð
Ñäô – 1. äûðíàã; 2. äƒjì í‰âƒ
Ñùëàâ – áèòêè í‰âƒ
Ñæèí – ÷èí-÷èí, öñò-öñòÿ ù‰ðƒëí îò, òàõûë, îäóí
Ñêèë –àòûí àjà‹ûíäà à‹ ðí…ëè òƒê
Ñëëèì – áîø, èøñèç èñòèôàäñèç
Сялгуш – кярянти тийясийля сапыны бирляшдирян щалга
Сямя – авара, эиъ, бош-бош эязян адам.
Ñíê – ìèñäí ãàjðûëìûø ãóëïëó ñó ãàáû
Ñïí… – èïäí òîõóíìóø è÷èíä äàø ãîjóëóá àòàí óçóí ãîëëó øjà
Ñðíè‡ – ñƒä ñà‹ìàã â ãàòûã ÷àëìàã ƒ÷ƒí èêè ãóëïëó ñàõñû â jà ìèñ ãàá
Ñj – äëè, êìà‹ûë
Ñèäð êàôûð – èíñàí ‰ëíäí ñîíðà ìåjèòèí ƒçðèí ñïèëí äðìàí
Ñèë – äîëó, à‹ûçáà‹ûç
Ñèíè – 1. èðè jàñòû áîøãàá; 2. äjèðìè ìèñ ïàäíîñ
Ñèâèøãóëèjà äì âåðìê – ãà÷ìàã, êèëìê, àðàäàí ÷ûõìàã
Ñûðíû – àðàáàíûí òêðëðèíèí êå÷èðèëäèjè äìèð ïàð÷à
Ñûðíûø – êîòàíûí òîðïàã â ïàë÷û‹ûíû òìèçëjí à‹à‡
Ñîðòóõ – ïåí‡ê
Ñîòóõ – áèð ìê …ƒíƒíƒí jƒçä áèðè
Ñóëó jåð – ñóëàìàã ìƒìêƒí îëàí jåð
Ñóëóõ – 1. ñó ÷îõ îëàí jåð; 2. ëèí, áäíèí äðèñèíèí ê‰ïìñè
Ñƒä‡ð//ñƒäæð – ùÿð èë äàëáàäàë, èëä áèðè äî‹óëàí óøàã
Ñƒjñƒí – áîjóí
Ø
Øàäàðà – òàõûëû ëìê ƒ÷ƒí àëò; èðè …‰çëƒ õëáèð
Øàããûëäàã – ãîjóí ãójðó‹ó àëòûíäàêû òƒêëð jàïûøûá ãóðóìóø ïåjèí
Øàìëûã – ÷îõ îòëó jåð
Øàïàëàõ – ñèëë
Øàùàä – äjèðìàíäà òàõûë ƒjƒäí çàìàí äjèðìàí ùàããû îëàðàã âåðèëí òàõûë, óí
Шах – 1. тиканлы кол; 2. Язик олмайан яшйа.
Øèë – ÿëëÿðè, àéàãëàðû èôëèú îëìóø àäàì
Шит –надинъ, йерсиз данышан
Øèøê – 2 jàøëû äî‹ìàìûø ãîjóí
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Øèòí…è – ä‡ë, àäàìû èí‡èäí, íàäèí‡
Øèòíìê – øóëóã ñàëìàã, ä‡ëëèê åòìê
Øûíòûð – ê‰ùí ïàëòàð, ò‰ð – ò‰êƒíòƒ
Øûððàì – íàâàë÷à, íîâäàí, ñó ò‰êƒëìê ƒ÷ƒí ùàçûðëàíàí àëò
Øóìàë – ùàìàð, øóìøàä
Øƒð – òàëàí
Øƒâí – à‹ëàøìà
Ò
Òàá – òàãò, ä‰çƒì
Òà‹ – ãàðïûç, õèjàð ãîâóí â ñ ãàíàäû; ñƒòóí, äèâàð, äèðê
Òàïàí – ÿêèí éåðèíè, òîðïà‹û jóìøàëòìàã ƒ÷ƒí èñòèôàä åäèëí êíä òñððƒôàòû àëòè, äûðìûã
Òàïãûð – àòûí jùðèíèí áèð ùèñññè, ãàðûíàëòûñû, ãjèø í‰âƒ
Òàð – 1. òîjóã jàòàí à‹à‡, jåð; 2. ãàð ó÷ãóíó, ãàð ñƒðƒøìñè; äðj òîïëàíìûø ãàð jû‹ûíû
Òàðï – êè÷èê òï
Талаш - щяйяъан
Òàâëàìàõ – 1. àëäàòìàã; 2. ãîâóðìàã; 3. èïè jèðìê; 4. ùðëìê, ôûðëàìàã
Òàjà – áèð jåð òîïëàíàí îò jû‹ûíû
Тайтымаг – азъа ахсамаг, чашмаг.
Тапан – якилмиш, шумланмыш йерин торпаьыны, кясяйини язмяк цчцн
истифадя олунан алят.
Òåë – 1. Ñàï; 2. áàø òƒêƒ
Òåð – èðè ùåjá, èðè õóð‡óí
Òùí – à‹à‡äàí ùàçûðëàíìûø ãàá, ÷‰ðê ãàáû, òàõûë ãàáû, äàøäàí
îâóëìóø á‰jƒê ãàá, òàáàã
Òëá – ãàáàë, ìóñèãè àëòè
Òí… – ä‰í…, äàëàí
Òíçèô – íàçèê à‹ ïàð÷à, ‡óíà
Òïë – ùåjâàíûí àëíûíäà îëàí "à‹ òƒê" ìíàñûíäàäûð
Òïèëìê – ñîõóëìàã, …èðìê, äƒðòƒëìê
Òððèê – jùðèí àëòûíäàí àòûí áåëèí ñàëûíàí jóí ‰ðòƒê, êå÷
Òñ – àòûí çèáèëè, àòûí ïåjèíè
Òèëèøê – 1. äî‹ðàíàí à‹à‡äàí, òàõòàäàí, îäóíäàí ÷ûõàí êè÷èê, íàçèê ïàð÷àëàð; 2. áàðìà‹à áàòàí òàõòà ïàð÷àñû
Òèð – äàìûí åâèí ƒñòƒí àòûëàí, ãîjóëàí á‰jƒê, óçóí â jî‹óí à‹à‡
Òèð – ãîùóì, ãðàáà
240

Òû‹ äíëè áèòêè jû‹ûíû – 1. õûðìàíäà ä‰jƒëƒá jû‹ûëìûø îò; 2. ñîâðóëìàã
ƒ÷ƒí õûðìàíà jû‹ûëàí ä‰jƒëìƒø ùøí (ùåøí)
Òû‹ âóðìàã – ãàëàã âóðìàã, ƒñò-ƒñò jû‹ìàã, áèð jåð òîïëàìàã
Òûõà‡ – òíäèðèí êƒëôñèíèí, ò‰âëíèí áà‡àñûíûí à‹çûíà òàõûëàí jàñäûã,
øjà
Òîâëàìàã – 1. àëäàòìàã; 2. ñàïû jèðìê, èïè ùàìàðëàìàã; 3. ãàðûøäûðìàã
Ò‰j‡ƒ – âåð…è í‰âƒ
Òóø – 1. jóõó; 2. ƒç-ƒç, åjíè èñòèãàìòä
Òóòìà – 1. Òîðïàãäà áàñäûðûëàí à‹à‡ûí …‰jðìñè; 2. õèjàð í‰âƒ
Òƒëƒ – ùèjë…ð, î‹ðó, ‡èá…èð, ãèäñè ìëóì îëìàjàí.
Òƒð è÷è – 8 êã òóòàí ãàáûí è÷è.
Òƒñòƒ ïóëó – ùð åâ, ùð àèëj ãîjóëàí âåð…è, íàëîã.
Òƒòj – 1. àç òàïûëàí, íàäèð òàïûëàí, ëä åäèëìñè ìƒìêƒí îëìàjàí.

Ó
Óííóõ – òàõòàäàí äƒçëí âÿ ÷îõëó óí òóòàí jåøèê.
Óðâàò – ù‰ðìò.
Óðjà – ÷‰ðê áèøèðèëðêí îíóí ƒçðèí ñïèëí óí.
Óøà‹û – àèë, íñèë.
‚
‚÷ì – ãîjóíóí ƒ÷ ãóçó äî‹ìàñû
‚í – ññ
‚øíìê – ãîðõìàã, ãîðõóíó ùèññ åòìê, òùëƒêíè ùèññ åòìê
‚çáñóðò – ƒçƒç, ãàðøû-ãàðøûjà, ãàáàããàáà‹à
Цтмяъя - бишмямиш
Â
Âàì – áèð ãàjäà èë, àç èñòè èëÿ, àç ùÿðàðÿòëÿ
Âàj‹à – jóõó
Âàjûñ – àðàãàðûøäûðàí, ñ‰ç …çäèðí, ïèñëèê åëìj ÷àëûøàí
Âëìèð – jóëàô
Âí… – àáèä, äàøäàí òèêèëÿí àáèä, äàèìè àáèä, òƒêíìjí àáèä, ì‰ùêì àáèä
Âð – ñûðà, êèíä ‡ð…ëðèí àðàñû
Âðáâð – òäðè‡í, ñûðà-ñûðà, áèð-áèðèíèí àðäûíúà
Âð…àë – âàð …ë, …åò …ë, …çèøì
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J
Jàáû – åðêê àò, òíáë åðêê àò
Jà‹ûð – ñƒðòƒíì íòè‡ñèíä ìë …ëí jàðà, ƒñòƒ à÷ûëìûø, äðèñè
…åòìèø jàðà
Jà‹ûð îëìàã – jîðóëìàã, ÷îõ èøëìê, ëäí äƒøìê
Jà‹ëûãàðà – ‡ûíäûð èë, jñè èë jà‹ â áàëäàí ùàçûðëàíàí ìëùì
Jàë – àò, èò â jà ìàëäàí ‰òðƒ óíäàí, êïêäí â äè…ð jåjèíòè
í‰âëðèíäí ùàçûðëàíìûø äóðó jåìê
Jàë – àòûí áîjíóíäà îëàí óçóí òƒêëð
Jàë – äèêèí, jîõóøóí áàøû, äà‹, òï
Jàëàõ – ÷‰êê jåð, jàë ò‰êƒëí jåð
Jàíï‰ðòƒ – jðè, jàíû ƒñò
Jàïà‹û – jàçäà ãûðõûëàí jóí
Jàïïà – äèâàðà, äàøà jàïûøäûðûëìûø òçê, ìàë çèáèëè
Jàð‹àí – äð, ãîáó, ó÷óðóì jåð
Jàðûì ïóò – à‹à‡äàí ãàjûðûëàí//ùàçûðëàíàí ÷êè âàùèäè
Jàðïûç – ñó è÷èíä â ñó êíàðûíäà áèòí òðâç, íàíj îõøàjàí îò
Jàøìàõ – ƒçƒ …èçëòìê ƒ÷ƒí ‰ðòƒê
Jàòàõ – ÷‰ëä ãîjóí, ìàë, àò äâ ñàõëàíûëàí jåð, ùåjâàí jàòà‹û
Jàòàð – ä‰âëò, ãûçûë-…ƒìƒø, ïóë
Jàâàííûõ – ïåíäèð, jà‹, ãîâóðìà í‰âƒíäí àç-àç èñòèôàä åòìê, àç
èñòèôàä îëóíàí jåìê í‰âƒ
Jàçû – ÷‰ë, ñùðà, äƒçíëèê
Jåçí – êƒðêí
Jåëèí – ùåjâàí ì‡jè
Jåí… – 1. òîj âàõòû ãûç åâèíäí …ëèíë …åäí ãàäûí; 2. ãàðäàø
àðâàäû, äàjû àðâàäû, ìè àðâàäû
Jåìëèê – jåjèëí jàáàíû áèòêè
Jƒê – jîð‹àí ä‰øê jû‹ìàã ƒ÷ƒí äèâàðäà àjðûëìûø jåð, jû‹ûëìûø jîð‹àí-ä‰øê
Ç
Çà‹à – ìà‹àðà, êàùà, äàøûí, ãàjàíûí á‰jƒê îjó‹ó
Çëë – õñèñ, ÷îõ õñèñ
Çíãóí//Çããóì – ÷îõ à‡û
Çjðê (Çjðõ) – áèòêè í‰âƒ, äàðûjà, õûðäà ëïj, ìð‡èìj, îõøàjàí
äíëè áèòêè
Çèð – 1. íëáêè; 2. jåðëðèí è÷èíäí ñójóí àõìàñû ƒ÷ƒí êîòàíëà, ‡ƒòë
÷êèëí ‡ûçûã
Çûíäûõ – ëàï ãàðà, ãàïãàðà
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Çûð – ãàáà, êîáóä, ãàíìàç
Çûðû – jåê, á‰jƒê, ãƒââòëè, ïçâí…
Çûðïû – jåê, íîðìàäàí àðòûã, á‰jƒê, ãƒââòëè, …ƒ‡ëƒ â ñ.
Çûððàìà – ãàíà‡àãñûç, ìäíèjjòñèç, åòèêà ãàjäàëàðûíû áèëìjí, êîðêîáóä, äƒíjàäàí õáðè îëìàjàí
Çîääó – ãƒââòëè, …ƒ‡ëƒ, jåêõàíà, ‰çƒíƒ jƒêñê òóòàí â ñ.
Çîë – ùèññ, øûðûì, ìàë, ‡àìûø, àò …‰íëðèíèí ùèññ-ùèññ, óçóíóíà
êñèëìèø, á‰ëƒíìƒø …‰í, äðè
Çîëàõ – 1. ãàì÷û jåðè; 2. êèí jåðèíèí, áè÷íjèí, îòëà‹ûí, ìåøëèjèí ìƒjjí
áèð ùèñññè
Çƒëƒ …åòìê – ëäí äƒøìê, àðäû-àðàñû êñèëìäí …ƒëƒá jîðóëìàã, ñèíîâ
…åòìê; ùäñèç äð‡ä èñòìê.
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АШЫГЛАР
ÀØÛÃ †ЯЛÈË
Àøûã †ëèë 1850-‡è èëä (òãðèáí) Äðëjç ìàùàëûíûí Ñàëëû
êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. Ñàëëû êíäè Äðëjçä àøûã â øàèð ìñêíè
êèìè ä òàíûíûð. Áóðàäà Àøûã †ëèë, øàèð Òùìç, Äëëê Õëô, Àøûã
ñä, øàèð Àëùƒñåjí, øàèð À‹àììä, øàèð Ðçàãóëó, Àøûã Ãóëó, Àøûã Áùìí,
Àøûã Ìèðçàëû, øàèð Ðùìàí êèìè ñàç-ñ‰ç õèðèäàðëàðû jåòèøìèøäèð.
Jàøëû àäàìëàðûí äåäèjèí …‰ð Äðëjçäí â Àçðáàj‡àíûí áèð ÷îõ
á‰ë…ëðèíäí, ùì÷èíèí áàøãà ‰ëêëðäí …ëí øàèð â àøûãëàð (À‹
Àøûã, Àøûã Àëû, Àøûã ëñ…ð, Àáäàë „ƒëàáëû Àøûã Âàëåù, Àøûã Í‡ô â
áàøãàëàðû) ùìèø Ñàëëûäà àjàã ñàõëàjàð, ñàç-ñ‰ç ì‡ëèñèíä èøòèðàê åäð
â ñîíðà …åäðìèøëð.
Àøûã †ëèë 1918-‡è èë åðìíè-ìƒñëìàí äàâàñûíäàí ñîíðà Øðóð ðàjîíóíóí
Äèç êíäèíä jàøàìûøäûð. Àøûã †ëèëèí èëê óñòàäû †íóáè Àçðáàj‡àíäàí
îëàí Àøûã Àááàñ îëìóøäóð (1866-1867). Ñîíðàêû ä‰âðëðä Àøûã Àëûíûí
jàíûíà äà …åäèá îíäàí àøûã ñíòèí àèä ÷îõ øåj ‰jðíìèøäèð. Ëàêèí îíóí í
á‰jƒê óñòàäû â ùìêàðû Àøûã ëñ…ð îëìóøäóð. "†ëèëè" ùàâàñûíû äà îíà
Àøûã ëñ…ð âåðìèøäèð. ùâàëàò áåë îëìóøäóð: „‰j÷íèí ×àõûðëû
êíäèíä Á‰jƒê Ájèí áà‡ûñû î‹ëóíóí òîjó èìèø. Áó òîjó Àøûã ëñ…ðë Àøûã
†ëèë àïàðûðìûø. „å‡ ì‡ëèñä Àøûã †ëèë áèð ñàç ùàâàñûíûí ƒñòƒíä
ìëàùòëè ññë îõójóð â îõóäó‹ó áó ñàç ùàâàñûíà ÷îõëó õàëëàð ëàâ
åäèð. Áó õàëëàð ñàç ùàâàñûíû ãèñìí jåíè áèð ùàâàjà ÷åâèðèð. ëñ…ð
ì‡ëèñä äåjèð êè, åj „‰j÷ ‡àìààòû. Ñ‰çä, ùèêìòä áèç èðëèäjèê,
ññä, ñàç ùàâàëàðûíûí èôàñûíäà èñ Äðëjç èðëèääèð. Áó ùàâàíû
†ëèë ãäð îõójàí â îíà jåíè-jåíè õàëëàð âóðàí 2-‡è àäàì òàíûìûðàì. Ãîj áó
ùàâà Àøûã †ëèëèí íìðè îëñóí. Äåjñí îíóí íìðè ìíèì íìðèìäí jàõøû îëäó.
Áó ùâàëàòû ìí †ëèëè, ëñ…ðè …‰ðí, îíëàðûí ì‡ëèñëðèíä
èøòèðàê åäí, 1889-‡ó èë òâëëƒäëƒ àòàì Èáðàùèì Ìèðçëè î‹ëó äàíûøìûøäûð. Àòàìûí äåäèjèí …‰ð Àøûã †ëèë ó‡àáîjëó, jàðàøûãëû, ‡ñóð,
ù‰ðìòëè áèð àäàì îëìóøäóð. Î, Äðëjçèí ëjç êíäèíä ì‡ëèñä
(…å‡) “Ìèñðè“ ùàâàñûíäà îõójàíäà íôñè ëàìïàíû ñ‰íäƒðìƒøäƒð. Àøûãëàðûí
ñþéëÿäèéèíÿ ýþðÿ 12 саз щавасы Ашыг Ъялилин ады иля баьлыдыр. «Ъялили»(«Баш
Ъялили», «Орта Ъялили», «Айаг Ъялили»), «Аьыр Шярили», «Йцнэцл Шярили», «Тязя
Нахчывани», «Гайтарма», «Саллама Эярайлы» («Дяряляйяз эярайлысы») вя
башгалары. Ашыг Ъялил щаггында хейли хош хатиряляр вар. Онлардан бир
нечясини гейд едирям.
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1. Фолклору топлайан, йахшы билян Эюйчяли Яли Шамилов йазыр: «Ашыг
Гулу 1938-ъи илдя Бакыда кечирилян икинъи «Ашыглар Гурултайы»ны вя гурултайда Ашыг Ясядин сюйлядийи бир хатиряни инди дя тез-тез йада салыр. Ашыг
Ясяд дейирмиш ки, эянъ йашларында бир дяфя о Ашыг Ъялилля растлашыб. Эюзял
вя шаграг сясиня, мящарятли мяълис апармаг баъарыьына эцвянян Ашыг
Ясяд йашы 50-ни кечмиш Ашыг Ъялиля лагейд йанашыб. Онлар бир мяълисдя
чалыб охумалы олублар. Ашыг Ъялил эюзял ифачылыьы иля сазда чалдыьы щаваларла
мяълис иштиракчыларыны овсунлайыб. Ясядин зил сяси, Короьлудан охудуьу
гящряманлыг мащнылары да Ашыг Ъялилин саз щаваларыны кюлэядя гойа
билмяйиб. Садя, сямими вя тявазюкар инсан олан ел сяняткары мяълисдян
топланан вясаитин чохуну Ашыг Ясядя вермякля дя юз инсанпярвярлийини
бир даща нцмайиш етдирир».
2. Чахырлы щадисяси.
3. Аь кился.
4. Яляйяз.
5. Шярур щадисяси (Яляйязля бирликдя).
ГОШМАЛАР
ÀÐÄÀÑÀÍ
‚çƒëƒáäƒð äî‹ìà jóðääàí àjà‹ûì,
„å‡ëð çƒëìòäèð, ñ‰íƒá ÷ûðà‹ûì.
Àëûíìàç ñí…ðèì, àðõàì, äàjà‹ûì,
Äèëèì,
à‹çûì,
ñ‰ùáò-ñ‰çƒì
ùàðäàñàí?

Êàôèð ñƒí…ƒñƒí êå÷èð ãûç-î‹ëàí,
Àðïà ãàjàñûíäàí ãàí ñƒçƒëƒð, ãàí!
Ãàëìàäû ìàùàëäà ð ñí ãóðáàí,
Øùèä îëóð, î‹ëóì-ãûçûì ùàðäàñàí?
†èâ, Ñàëëû, ð…ç îäà ãàëàíäû,
Ëåjëèãà÷àí, Áƒëáƒë‰ëí òàëàíäû.
Àðïà ãàí à‹ëàäû, ñóëàð áóëàíäû,
À÷ûëìàç áàùàðûì, jàçûì, ùàðäàñàí?

Ñîðóøìóðñàí äîñò-òàíûøäàí ùàðäàjàì?
Ñà‹ûì jà‹û, ñîëóì äƒøìí äàðäàjàì.
Ä‰ðä áèð jàíûì äìèð ãôñ òîðäàjàì,
Jåòèø
äàäà,
‡àíûì-…‰çƒì
ùàðäàñàí?

Êñäèëð jà‹ûëàð áðíè-áíäè,
Îäëàðà ãàëàíäû ìà‹ó êíäè
Áƒòƒí Äðëjç à‹ëàjûð èíäè
Áó äðä ìí íå‡ ä‰çƒì, ùàðäàñàí?

Jàïîí áó jåðëðä ìåjäàí ñóëàjûð,
Íèæäå áåëèìèçä î‡àã ãàëàjûð,
Jóðäóìäà, jóâàìäà áàjãóø óëàjûð,
Ñ‰íƒð îä-î‡à‹ûì, …‰çƒì ùàðäàñàí?
†ëèë äåjð …‰çëðèìèç ãàí à‹ëàð,
Âèðàí îëäó àáèäëð, ñàðàjëàð,
Ñèíì ƒñò …å‡-…ƒíäƒç ùàðàjëàð
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Õàí Àááàñûì, òåëëè ñàçûì ùàðäàñàí?
1918
ÎËÀÐ
ãëèíä îëìàñà èõòèjàð èáëèñ,
Ñ‰âäàäà äƒøìàííàí áèòèøìê îëàð.
Îëñà ëjàãòèí èíñàíëû‹à õàñ
Ôëjíí, ïëjíí ‰ïƒøìê îëàð.

…ð åëìèí îëñà äðèíäí, äðèí,
Î Øàù Ñƒëåjìàíûí, î ïåj‹ìáðèí
Òàõòûíà, òà‡ûíà jåòèøìê îëàð.
†ëèëèí äèëèíä, ãëáèíä àëëàù
Êå÷ð
…ƒíàùûíäàí,
êå÷ð
øàùíøàù.
Á‰jƒê óñòàäëàðäàí äðñ àëûá
âàëëàù,
Óñòàäëûã àäûíà jåòèøìê îëàð.

Õñò ñà‹àëàðìû à‹û îëìàñà,
È…èä ñå÷èëðìè jà‹û îëìàñà
Ñèííä ãîùóìóí äà‹û îëìàñà,
Ãà÷àðäà ‡åjðàííàí ‰òƒøìê îëàð.
Áèëðñí ãèjìòèí èí‡èíèí, çðèí,

ÁÈËÌЯРЯМ
Äåäèëð:
†ííòäèð
íàìðä
ê‰ë…ñè
Äåäèì: Jàòìàìûøàì, jàòà áèëìðì.
Äåäèëð: Àj †ëèë, …ë åjëì íàç
Äåäèì: Ðƒçè…àðà ðêèì âàð áèð àç.
Äåäèëð: Ìíëèjèí ñàòìàñàí îëìàç
Äåäèì: Ñàòìàìûøàì, ñàòà áèëìðì.

Äåäèëð: ×àò…èíí øàíà-ø‰ùðò,
Äåäèì: ×àòìàìûøàì, ÷àòà áèëìðì.
Äåäèëð: Ëççò âàð àðñûç ‰ìƒðä
Äåäèì: „‰ðììèøì, …‰ð áèëìðì.
Äåäèëð: Ñà‹ëàì …‰ð …‰ð‡ê
ùð êñè
Äåäèì: Òáèáëðë åòìðì áùñè.

‚З ÎËÀ
(‡û‹àëû ò‡íèñ)
Jåòí ìíè êàðè …‰ðƒð, ëàë
ñàjûð,
Í âàð äàíûøìà‹à ùð ñ‰ç ƒç îëà
Àøûã äåjð ƒç îëà,
„ð ìƒíàñèá ƒç îëà.
Ñí ÷èjíèíä ÷èíèí,
Ìí òàíðûì ƒç îëà.
Àñòàð êèìè äî‹óëàíëàð ãîj áèëñèí,
„‰çëìñèí …ëèá îíäàí ƒç îëà.

Ìí …‰ñòð äðäñèç àäàì, ùàã
ñ‰çäƒ,
Ë‹âèjjò äåìçëð ùà ùàãã
ñ‰çäƒ.
Àøûã
äåjð
ùàã
ñ‰çäƒ,
àã ‰çƒ ä ùàã
ñ‰çäƒ.
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Jàëàíû jàëâàðìàñûí
†àíûì àëñûí ùàã ñ‰çäƒ.

Ìðä è…èäèí ìðä ‰âëàäû ùàã
ñ‰çäƒ
Áàõò …òèð ƒçƒíä ä ƒç îëà.
Jàðàí âàð, àj †ëèë, …‰çë jàðàjíàí
Jàðàíìûñàí, jàðàðëû òê jàðàjíàí.
Àøûã äåjð jàðàjíàí
Ñàë áû÷à‹û jàð àjíàí
Ôðùàä êèìè êƒëƒí… ÷àë
Ñðò ãàjàíû jàð àjíàí
Âàõò äåjèëñ èíñàí ‰ëìç jàðàjíàí
Èñòð jàðà äðèí îëà, ƒç îëà.
„ЮÇЯ ЭЮÐЦÍÌЯÇ
(Äèâàíè-ò‡íèñ)

Äèëáèëìçèí ñèðèjì íà÷àð, …‰ç …‰ðƒíìç,
Øƒêƒðëƒjì, äà‹-äƒjƒí à÷àð …‰ç …‰ðƒíìç.
Ìðùìòñèç í êèøèäèð ìíì-ìíì äåìñèí,
äá, ðêàí áèëìjíëð ãà÷àð …‰ç-…‰ðƒíìç.
Ñàíìà ìíè äèëà‡ûjàì, …ë ìíè …‰ð ãëáèìä,
Íàøû äåjèë, àíëàjûðàì, äƒðƒñòƒ ä, ãëáè ä,
Àëà ãàð‹à, êîð jàïàëàã ó÷à áèëìç ãëáèìä,
Î ãàðòàëûí ëàjèãèäèð ó÷àð …‰ç …‰ðƒíìç.
„ë Ñàëëûëû †ëèëè ñí ãàíà ñàëìà íàùàãäàí,
Õáðèí jîõ í õàëèãäí, í øàùèääí, í ùàãäàí
Áàõ ‰çƒí, áàõ ‰çƒì àjûð ùàããû íàùàãäàí,
Ñí ñå÷ìñí àj êÿì èíñàô, ñå÷ð …‰ç …‰ðƒíìç.

ÀØÛÃ ÃЯЩÐЯÌÀÍ
Àøûã Ãùðìàí Äðëjçèí îðñ êíäèíäíäèð. Î, ó‡àáîjëó, ‡ƒññëè,
ñàðûáíèç, ì‹ðóð áàõûøëû, òìêèíëè áèð àäàì îëìóøäóð. Онун анадан
олдуьу тарих мялум дейил. Амма о Ашыг Ъялилин шаэирди олмушдур.
Йашлыларын дедийиня эюря о Ашыг Ъялилдян тяхминян 15-20 йаш кичик
олмушдур (Ашыг Ъялил дя тягрибян 1850-ъи илдя анадан олмушдур).
1905-‡è èë åðìíè-ìƒñëìàí äàâàñûíäà Àøûã Ãùðìàí á‰jƒê ãùðìàíëûãëàð …‰ñòðìèø â ùjàò jîëäàøû áó äàâàäà ùëàê îëìóøäóð. Áóíäàí ñîíðà
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î, îðñлуларла гощум олан Говушуглу Худавердинин гызы иля åâëíìèøäèð.
Гадынын адыны хатырлайан йохдур. Лакин онун 4 гардашы (Кярим, Ирящим,
Мцсейиб, Ясэяр) вя бир баъысы (Мясмя) щямишя Говушуг кяндиндя йашамышдыр. Онлардан Мусейиб киши, Ясэяр киши вя Мясмя гары мяним
йадымдадыр.
Àøûã Ãùðìàí î‡à‹ûíäà ÷îõëó àøûãëàð, ìóñèãè÷èëð jåòèøìèøäèð. Î‹ëó
Àøûã Ïàøà äà àòàñû êèìè ìøùóð àøûãëàðäàí áèðè îëìóø â îíóí î‹ëàíëàðû
Ñóëòàí (тар), Йагуб (саз, габал, охумаг), Сийанфяр (каманча) áó íííè
äàâàì åòäèðìèøëð. Äåjèëíëð …‰ð "Ãùðìàíè" ùàâàñûíû îíóí ãäð
jàõøû ÷àëàí â jàõøû îõójàí èêèí‡è áèð àäàì îëìàìûøäûð. Î, "Ãùðìàíè"
ùàâàñûíûí jàðàäû‡ûñû ùåñàá îëóíóð. Ìùç áóíà …‰ð ä Àøûã ëñ…ð áó
ùàâàíûí îíóí àäû èë äåjèëìñèíè ìñëùò áèëìèøäèð.
Àøûã ñíòèíè áèëíëð ñ‰jëjèðëð êè, àøûãëàð ‰ç øjèðäëðèíèí òàì
jåòèøèá jåòèøìäèjèíè ìƒjjíëøäèðìê ƒ÷ƒí ù‰ðìò ëàìòè îëàðàã áèðëèêä
óñòàäëàð óñòàäû Àøûã ëñ…ðèí jàíûíà …åäð, îíóí ñîí ñ‰çƒíƒ, õåjèðäóàñûíû åøèòìê èñòjðëðìèø. Ñàëëûëû Àøûã †ëèë ä áèð …ƒí Àøûã
Ãùðìàíû …‰òƒðƒá „‰j÷j, ‰çƒí óñòàä, äîñò â ãàðäàø ùåñàá åòäèjè Àøûã
ëñ…ðèí jàíûíà …åäèð. À‹êèëñj õáð jàjûëûð êè, Àøûã †ëèë
…ëèáäèð. Jàâàø-jàâàø ‡àìààò jû‹ûëûð. ââë‡ óñòàäëàð ÷àëûá-îõójóð. Áèð
ãäð ñîíðà èñ Àøûã †ëèë ìåjäàíû Àøûã Ãùðìàíà âåðèð. Ãùðìàí óñòàääàí
ƒ÷ äô ƒçð èñòjèá "Äèâàíè" ÷àëûð. Ñîíðà "Îñìàíëû äèâàíèñè", ñîíðà äà çèë
ùàâàëàðà êå÷èð. "Ìèñðè", "Êåøèø î‹ëó", "Êîðî‹ëó" ùàâàëàðûíû ÷àëûá îõójóð.
Àøûã ëñ…ð …‰ðƒð êè, áó, àøûã êèìè jåòèøìèøäèð. Jàõûíà …ëèá Àøûã
Ãùðìàíûí ƒçƒíäí ‰ïƒð. Áó äà èìòàùàíäàí áåø àëìàã äåìêäèð. Ì‡ëèñèí ñîíóíà
jàõûí Àøûã Ãùðìàí jàðàòìûø îëäó‹ó, "Ãùðìàíè" ùàâàñûíû ÷àëûð â çèë
çí…óëñèíè èø ñàëûð. Óñòàä ëñ…ð áó ìíçðj ùåjðàí ãàëûð,
ñåâèíäèjèíäí …‰çƒ jàøàðûð. ‚çƒíƒ Àøûã †ëèë òóòóá äåjèð: "Î‹óë, ñ‰ç
õèðèäàðëàðû áèçä, ùàâà‡àò õиðèäàðëàðû ñèçääèð. Ãîj áó ùàâà‡àò äà ñíèí
áà‡àðûãëû øjèðäèí Ãùðìàíà àä îëñóí". Îäóð êè, áóíäàí ñîíðà ùìèí ñàç ùàâàñû
“Ãùðìàíè” àäëàíûð.
ôñóñëàð îëñóí êè, Àøûã Ãùðìàíûí jàçäû‹û ãîøìà, …ðàjëû, ò‡íèñ,
устаднамя вя ìƒõììñëðи èò-áàòà äƒøäƒjƒíäí áóðàäà îíëàðäàí аз гисмини
охуъулара тягдим едирик. (Бах: Ашыглар, Бакы, 1938; Азярбайъан ашыглары
вя ел шаирляри, ЫЫ ъилд, Бакы, 1984). Гощумларынын дедийиня эюря о
юмрцнцн сон дюврляриндя Шярурун Гархун кяндиндяки гощумларынын
йанына эедиб орада йашамышдыр. Онун ялйазмаларындан мялуматы
оланлар фолклор институтуна мялумат версяляр бюйцк бир хейирхащ иш
эюрмцш оларлар.
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ЭЯРАЙЛЫЛАР
ЕЛЛЯР
Эялиб чатыб йаз айлары,
Кюч-кюч олуб аьыр елляр.
Щяр йанда сяс-сяся вериб,
Ютцшцрляр тути дилляр.

Эюзялляр эедиб булаьа,
Батыблар йашыла, аьа,
Чыхыблар ялван йайлаьа,
Сайрышырлар сийащ телляр.

Обалар дцзцлцб йола,
Гяфля ишляр саьа, сола,
Ятир верир нярэиз, лала,
Ачылыб гончалар, эцлляр.

Хублар йерийирляр сана,
Ала эюзляр сусар гана,
Чалханыр йашылбаш сона,
Буланыр дальалы эюлляр.

Гызлар эялир дястя-дястя,
Гядди ялиф, бойу бястя,
Гящряман алыб гол цстя,
Хош саз чалыр шцмшцд елляр.
ТЯРЛАНЫМ
Дцн эцзарым дцшдц йара,
Эюзял, щавалы тярланым.
Сагын, уйма залым сара,
Эюзял, щавалы тярланым.

Ашыг гонаг елямядин,
Бир хош эялдин, сюйлямядин,
Баьрым башын тейлямядин,
Эюзял щавалы тярланым.

Бойланырсан йаны-йаны,
Эюзяллийин билдирирсян,
Эюзляринин мян гурбаны,
Достларыны эцлдцрцрсян,
О вердийин пейман щаны?
Ахыр мяни юлдцрцрсян,
Эюзял, щавалы тярланым?
Эюзял, щавалы тярланым.
Аьрын алым гоша каман,
Чякдирмя достуна аман,
Илтимас еляр Гящряман,
Эюзял, щавалы тярланым.
ГОШМАЛАР
ЙЕРИНДЯДИР
Дост мязяммятиндян инъимяк
олмаз,
Яэяр онда намус, ар йериндядир.

Эюзлядийин карван чохдан кечибдир,
Санма ки, вяфасыз йар йериндядир.
Хястянин тябибдир, даьдыр чаряси,
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Эюзяля шющрятдир онун вяфасы.
О ня достдур сяндян вардыр
йарасы,

Ейляйир ял-аман, зар йериндядир?!

Гящряман дост цчцн сярдян кечибдир,
Эащы шярбят, эащы зящяр ичибдир.
Сян дейян бцлбцлляр чохдан учубдур,
Ютцшцр будагда, сар йериндядир.
СЕВДИЙИМ
Мяндян узуг эязян Зярнишан
ханым,
Елямя бахтымы гара, севдийим,
Сана гурбан олсун бу ширин ъаным,
Вурма цряйимя йара, севдийим.

Ялляриндян долу бадя ичмишям,
Йар
йолунда
бу
ъанымдан
кечмишям,
Эюзялляр ичиндя сяни сечмишям,
Мяни атма сян кянара, севдийим.

Кирпиклярин ъяллад, эюзлярин йаьы,
Чякирсян гялбимя дцйцнц, даьы,
Гойнунда бещиштин о эюзял баьы,
Вермя гызыл эцлц хара, севдийим.

Бизим баьда салланыбдан эяз
эюзял,
Инъи, сядяф аь бухаьа дцз эюзял,
Мяълисимдя саьа, сола сцз эюзял,
Салма
мяни
гям-губара,
севдийим.

Гоймадын щцснцня бахыб ганам
мян,
Неъя гыйдын бу одлара йанам
мян,
Сяндян дюнмям, яйри телли сонам
мян,
Еля бу дярдимя чара, севдийим.

Мян няляр чякмишям йар сяндян
ютрц,
Бцлбцл фяган еляр чямяндян ютрц,
Сян дя бир щювгя эял гыз, мяндян
ютрц,
Чякмя ашыьыны дара, севдийим.
Сяндян айры неъя дюзяр Гящряман,
Гашына, эюзцня олубду щейран,
Эен эязмя достундан, севдалы ъейран,
Мянля йахын олсун ара, севдийим.
ДЦШЦБДЦ

Бир
сонам
галхыбды
эюл
кянарындан,
Щаваланыб бурда тора дцшцбдц.

Севдийим назлы йар яьйара уйуб,
Бцлбцл эцлдян галхыб хара дцшцбдц.
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Сян эцл гончасына мян олдум
баьбан,
Инсаф ет чякдирмя достуна аман,
Гоймадын ки, мяндя гала диниман,
Мейлим баьчадакы бара дцшцбдц.

Кечмяйир
цряйим
гям
дярйасындан,
Щясрят ъаным ащи-зара дцшцбдц.
Дост сиррими сейраьыба дейибди,
Онун цчцн ялиф гяддим яйибди,
Чцрцдцб гялбими бу дярд, йейибди,
Синям дохсан йердян нара
дцшцбдц.

Айыла билмярям йарын хасындан,
Доймарам
гашынын
тямяннасындан,
Гящряман, мятлябин ъанана сюйля,
Хянъяр ал баьрымын башыны тейля,
Дярмансыз диндирмя бир дярман ейля,
Эюзцм гойнундакы нара дцшцбдц.
БИЛМЯДИМ
Эюзцм дцшдц бир эюзялин гашына,
Истяди мейлими биля, билмядим.
Мящбублугда йохду йар бярабяри,
Щардан
дцшцб
бизим
еля,
билмядим.
Дарайыб телини эярдяня дцздц,
кечди,
Ала эюзлярийнян достуну сцздц,
Ситямкар баьрымын башыны цздц,
Чякди мяни фитня, феля, билмядим.

Цзцкдян кечир бах о назик бели,
Залым сюзляримя демяди бяли,
Аз галдым дярдиндян мян олам
дяли,
Ахды эюзцм йашы силя билмядим.
Саллана-саллана

гаршыдан

Нештяр гайнахлары ъанымы дешди,
Юмрцмц щерчайы будады, бичди,
Достун ющдясиндян эяля билмяди.

Гящряман булмады бир вяфалы йар,
Бу дцшэцн щалыма эцлдц ол яьйар,
Бада эетди йарла етдийим илгар,
Дцшдц сирр сюзлярим диля, билмядим.
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АШЫГ ФЯТУЛЛА
Ашыг Фятулла Ибад оьлу Аллащвердийев 1910-ъу илдя Гярби
Азярбайъанын Дяряляйяз мащалынын
Новлар кяндиндя (Язизбяйов
районунда) Ибад кишинин аилясиндя анадан олмушдур. Атасы Ибад киши
Вятяндаш мцщарибясиндя иштирак етмиш вя 1917-ъи илдя мцщарибядя щялак
олмушдур. Ики оьлу-Фятулла, Абуталыб вя баъылары Зярнишан атадан йетим
галырлар.Аилянин бцтцн йцкц бюйцк оьул Фятулланын цзяриня дцшцр.1917-ъи
илдян 1928-ъи иля кими ашыг Фятулла музурлуг иля мяшьул олмушдур.
Коллективляшмя дюврцндян ися, йяни 1928-ъи илдян 1932-ъи иля гядяр
хцсуси тясяррцфат иля мяшьул олмушдур. Нахчыванын Шыхмащмуд
кяндиндян олан анасы Эцлшян, гардашы вя баъысы иля бирликдя Нахчывана
кючцшдцр. Саз, сюз хиридары олмуш улу бабасы ел сяняткары, сюз билиъиси
ашыг Щагвердинин оъаьындан няфяс алан ашыг Фятулла 1928-ъи илдян саз
эютцрцб ашыглыг етмишдир. Шыхмащмудда устады Ашыг Ъяфяр олмушдур.
Ашыг Фятулла 1938-ъи илдя Азярбайъан ашыгларынын икинъи гурултайына
нцмайяндя сечиляряк орада иштирак етмишдир. О, Москвада Азярбайъан
ядябиййаты вя инъясяняти онэцнлцйцндя дащи Цзейир бяйля, Ашыг Ясядля
бирэя иштирак етмишдир. Сяси граммафон валларына йазылыб вя инди дя
Сясйазмалар архивиндя сахланылыр. ССРИ Елмляр АкадемийасыАзярбайъан Филиалы Низами адына Дил вя Ядябиййат Институтунун 1939-ъу
илдя чап олунмуш «Ашыьын сяси» адлы китабда онун хейли гошма, дивани,
мухяммяс, тяънис вя с. шерляри чап олунмушдур. Ашыг Фятулла дювлят
тяряфиндян вя шяхсян бюйцк Цзейир бяйин имзасы иля фяхри тялтифляря лайиг
эюрцлмцшдцр. Азярбайъан Дювлят Консерваторийасы йанында тяшкил
едилмиш елми-тядгигат мусиги кабинясиня башчылыг едян мяшщур халг
мцьянниси Бцлбцл дя ашыг Фятулла йарадыъылыьына нязяр йетирмишдир. О 50дян артыг саз щавасынын мащир ифачысы кими танынмышдыр. Баъысы оьлу Ашыг
Мещди дейирди: О «Гурбани», «Тащир Зющря», «Ясли Кярям», «Ашыг
Гяриб», «Новруз вя Гяндаб», «Ямращ» кими дастанлары, Ашыг Алынын
Тцркийя сяфярини , Ялясэярин Нахчыван сяфярини, Аь Ашыьын, Хястя
Гасымын, Аббас Туфарганлынын бир чох гошмаларыны мяълислярдя
мящарятля ифа едирмиш.
Ашыг Фятулла 1942-ъи илдя Бюйцк Вятян мцщарибясиня эетмиш вя
Сон
дюйцш йери Харков шящяри ятрафы олмушдур. 1923-ъц илдя
Дяряляйязин Щер-щер кяндиндя анадан олмуш баъысы оьлу Мещди Аташ
оьлу Мещдийевин (Ашыг Мещди) бир ел сяняткары, ел шаири кими йетишмяйиндя
дайысы ашыг Фятулланын бюйцк тясири олмушдур. Аиляли иди. Бир оьлу –
Нясряддин. Бу йахынларда Эянъядя вяфат етди. Ашыг Фятулланын сазы инди
дя гардашы Абуталыбын Тяртяр районундакы евиндядир. Гардаш вя баъысы
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щяр икиси рящмятя эедиб. Граммафон валында «Эюйчя эцлц» саз
щавасында Ашыг Фятулланын юз ифасында лентя йазыбдыр.
Ашыг Фятулланын бцтцн ялйазмаларыны, кцллийатыны анасы Эцлшян вя
баъысы Зярнишан арвад сахлайырмыш. Аиля 1948-ъи илдя Дяряляйяздян
депортасийа олунанда ашыг Фятулланын бцтцн йаздыглары орада галыб вя
индийя гядяр талейи мялум дейил. Онун баъысы Зярнишан синядяфтяр бир
гадын иди. Ашыг Фятулланын бир чох шерлярини синядян язбяр дейярди.
Мян (Щясян Мирзяйев) бунун ъанлы шащидийям.Тяртярин Шящлябад
кяндиндя мян Фятулланын баъысы, Ашыг Мещдинин анасы Зярнишаны дюня-дюня
динлямишям. Ашыг Фятулланынын йаздыьы гошма вя тяънисляри, байатылары язбяр
дейирляр. Тяяссцф ки, онун дедикляри лентя алынмады. О дейирди ки, ашыг
Фятулланын йазыларынын яксяр щиссяси Дяряляйяздя вя бир гисми ися Нахчыванын
Шыхмащмуд кяндиндя галмышдыр.
Бязи мянбялярдя (Азярбайъан фолклору антолоэийасы, Нахчыван
фолклору, Бакы, 1994, шящ. 316) Ашыг Фятулланын доьулдуьу йер вя ил дягиг
эюстярилмямишдир. Орада эюстярилир ки, Ашыг Фятулла 1920–ъи илдя Бабяк
районунун Шыхмащмуд кяндиндя доьулмуш, 1942-ъи илдя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Эюрцнцр Ашыг Фятулла щаггында мялумат верян адам эениш билэийя
малик олмамышдыр:
1.
Ашыг
Фятулла
1920-ъи
илдя
дейил,
1910-ъу
илдя
доьулмушдур..О,1937-ъи илдя Москва декадасында Ашыг Ясядля бирликдя
Сталинин гаршысында чыхыш едяндя онун 17 дейил, 27 йашы олмушдур.
2. Ашыг Фятулла Нахчыванын Шыхмащмуд кяндиндя йох, Дяряляйязин
Щерщер кяндиндя анадан олмушдур. О, Дяряляйязин Щерщер кяндиндя
доьулан, 1949-ъу илдя Тяртярин Шящлявад кяндиня департасийа олунан
шаир вя Ашыг Мещдинин доьмаъа дайысыдыр.
Ашыг Фятулланын дядя-бабалары да тарихян (1703-1730) Дяряляйязин
Щерщер «Щярщяряс» кяндиндя йашамышдыр. Зийа Бцнйадов вя
Щцсамяддин Мяммядовун «Нахчыван санъаьынын» мцфяссял дяфтяри
адлы китабын « Дяряляйяз (нащиййясиня) табе олан Щяр-щяр кянди» башлыг
алтында верилмиш шяхсляр Ашыг Фятулланын вя Ашыг Мещдинин бабаларыдыр.
«Худаверди Пирверди оьлу–беннак, Гасым Щагверди оьлу-беннак,
Новруз Аллащверди-оьлу-беннак» (Бах: Зийа Бцнйадов вя Щцсамяддин
Мяммядов –Нахчыван санъаьынын мцфяссял дяфтяри, Бакы,1997
сящ.308-309).
Ашыг Мещди юз шериндя бабасыны беля йада салыр:
Бящмян
Дяряляздя,
сюз
Ашыг Ъялил ашыгларын атасы,
Дяряляздя.
Ашыг вармы Фятуллаща чатасы
Ашыг Щагвердиди няням бутасы,
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Щерщердя
заман
Майам
Зярнишан,

доьулдум,
Булагларды,

йетирди

Гардашым, йахын эял сюйляйим
пцнщан,
Мещдийя Шярбяти сцз, Дяряляздя.

анам

(Ашыг
Мещди.)
Нахчыван санъаьында эюстярилмиш Аллащверди ады Ашыг Фятулланын улу
бабасыдыр.
ЭЯРАЙЛЫЛАР
ЭЯЛИН
Црякдя пцнщан дярдин вар
Бахышындан од тюкцрсян,
Эяряк дейим сизя эялин.
Орталыьа ган якирсян.
Ялини вер сян ялимя,
Наз иля вясмя чякирсян
Эял сян эедяк бизя эялин.
Гаш алтындан эюзя эялин.
Сянсян арифлярин ъаны,
Синясиндяки эювщяр каны.
Фятулла тяк ашыг щаны
Бу ъябиря дюзя эялин.
ГОШМАЛАР
МЕЙДАНЫ
Ашыг эяряк яля ала сазыны,
Чала синясиндя, сцзя мейданы,
Щягигят кялмяси дилиндя язбяр,
Галмайа мяяттял, цзя мейданы.

Гяввас
олан лял чыхардар
дярйадан,
Бянна олан щими газар бинадан.
Ашыг оду сюзц язбяр синядян
Ъяващир кялмяйя дцзя мейданы.
Фятуллаща кюмяк олсун ярянняр,
Мярд иэиддир мятлябини верянняр.
Мяням-мяням дейиб ъящля эирянняр
Дейя габах вердим сизя мейданы.
ЭЮЗЯЛ

Бир ащ чяксям, даьы-дашы яридяр,
Бясди зинят вердин ъамала, эюзял.

Щяр баханда
кюнлцмя,
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од

саларсан

Дящанын батыбды хуб бала, эюзял.

Аьлын,
щушун,
сюз-сющбятин
йериндя,
Афярин сяндяки камала, эюзял.

Ширинсян
дцнйада
щяр
бир
инсандан,
Вяргадан,
Эцлшадан,
ЙусифКянандан.
Йанаьын лаляди, олубду хяндан,
Мющтаъам аь цздя о хала, эюзял.

Ящвалым позьунду, щалым пяришан
Ешгдян цряйим олубду шан-шан.
Чякирям
щясрятин,
билэинян
пцнщан,
Бир йол рящмин эялсин бу щала,
эюзял.

Гядрини билянсян эювщяр, зярин дя,
Гызылэцл ялиндя, ъыьа сяриндя.
Наэащ алдын Фятуллащын ъаныны ,
Йох кимсяси ала сяндян ганыны.
Алмысан ялимдян дин-иманымы,
Дюндярдин гяддими сян дала, эюзял.
ЗЦЛФЛЯРИН
Бир ала эюзлцйя нязяр ейлядим,
Дарайыб тюкцбдц йана зцлфлярин,
Щалга-щалга,
дястя-дястя,
чинбячин,
Йахшы дцзцб дал эярдана
зцлфлярин.

Эеъя - эцндцз эюзцм эязди,
арады,
Ащ чякмякдян баьрым башы
йарады.
Эеъям ситямлиди, эцнцм гарады,
Дюндяриб
кюнлцмц гана
зцлфлярин.
Фятуллащ Щяр ъюврц ъяфайа дюзяр,
Назы гямзялярин баьрымы цзяр.
Бяхтявяр башына, синяндя эязяр,
Арайар,ахтарар шана зцлфлярин.
БЯНЗЯР

Севдийим,
бянзярсян
Мисир
шащына,
Бухаьында ялван-ялван эцлляри,
О каман гашлары щилала бянзяр.
Варды мяним кими чох бцлбцлляри,
Дцз он дюрд эеъялик айды
Мязяди лябляри, ширин дилляри,
ъамалын
Бу гянди-шякяря, о бала бянзяр.
О шящла ьюзлярин пийала бянзяр.
Бир сянсян, юзэяйя эялмир эцманым,
Сиррим, щям сирдашым, диним, иманым.
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Фятуллащам сянсян язяли-ъаным
Сян эетсян, ишлярим завала бянзяр.
ИСТЯР КЮНЛЦМ
Бащарын хош фясли эцлляр ачанда
Нярэиз, бянювшяли йаз истяр
кюнлцм.
Товуз тамашалы, тярлан дурушлу
Гямзяси ъан алан гыз истяр
кюнлцм.

Кюнлцм бир пай диляр синясиндя
нардан,
Ъамалын ютяди йайлагда гардан.
Бил ки, ял чякмярям вяфалы йардан,
Йарынан голбойун эяз, истяр
кюнлцм.

Диндирсян ъан дейя, ъана ъан
дцзя,
Севдиъийим, бцрцнмцсян ала сян,
Щяр вахт ашигинин ъябриня дюзя.
Бу сыныг кюнлцмц алсан яля сян.
Йанаглар пийаля, додаглар мязя,
Эютцрцб гялями алсан яля сян,
Онда ишвя, гямзя, наз истяр
Мян дейим, дярдими йаз, истяр
кюнлцм.
кюнлцм.
Фятуллащ майылды ъыьалы теля
О гаймаг додаьа, о ширин диля.
Хош йерийя, хош даныша, хош эцля,
Бу нишанлар онда дуз истяр кюнлцм.
ЙАН БАРЫ
Беймцрвят, бейинсаф, ял чяк
зцлцмдян,
Шярик ол дярдимя, алыш, йан бары.
Мяънунам, цзцндян эязирям
дцздя,
Соруш бу дярдими, сян дя ган
бары.

Салмышам
мейлими
гюнчя
эцлляря,
Ейлямя бцлбцлц баьрыган бары.
Уъа даь башыны гуъан гар олар,
Бцлбцлцн гисмяти ащу зар олар.
Гюнчянин ятрини чякян хар олар.
Олма сейрагубла мещрибан,
бары.

Инсафдымы ашыг дцшсцн чюлляря,
Ъар етдим вясфини ъями елляря.
Ютцшян бцлбцлляр гонар будаьа,
Бир ъаным вар, олсун йара садаьа.
алмайнан сары.
Инсаф ящли дюзя билмяз бу даьа,
Ейлямя кюнлцмц пяришан бары.

Фятуллащын ъаны олубду йары,
Тярлансан
гойнуна
Мян язиз тутурам ящди, илгары,
Аз ейля ашиги имтащан, бары.
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АЛЛЫ ГЫЗ
Хятриня дяймяся, бир сюз
дейярям,
Зяр-зиба эейинян йашыл, аллы гыз.
Ятирли бухаьын эцл гюнчясиди,
Ляби ширин, додаглары баллы гыз

Цряйим ачылар олсан мяня йар,
Чыхар бу кюнлцмдян, эедяр гямгубар.
Ешгиндян олубду дцнйа мяня
дар,
Шириндил, ширинсюз, хош хяйаллы гыз.
Фятуллащ ашыгды, илгарда дцздц,
Охларын синямдя яллиди, йцздц,
Башына дюндцйцм ай ала эюзлц,
Аь бухаьы даня-даня халлы гыз.
ЯСМЯРИМ

Вясвини салырам диля , дастана
Ай
габаглы,
гямяр
цзлц
Ясмярим
Бир сюз дейим сяня олсун
бящаня
Эцл яндамын, бойун дцздц
Ясмярим.

Ашыглар
шювг
алыр
сянин
гяминдян
Хошланырам ядябиндян, дилиндян,
Данышанда шякяр дамыр лябиндян
Хош ядалы ширин сюздц Ясмярим.

Фятуллащы салдым гям дярйасына
Йанаьын бянзяйир даь лаласына
Додагларын батыб балын тасына
Гаш ойнатды, эюзцн сцздц Ясмярим.
ДОДАГ-ДОДАЬА
Бащар фясли, эцл мювсцмц
эяляндя
Ютцшяр бцлбцлляр, гонар будаьа.
Ики щясрят бир-бирини гуъанда
Гойарлар
ляб-лябя,
додаг–
додаьа.

Пцнщан-пцнщан
данышырлар,
эцлялляр,
Шцмшад биляк, шана бармаг, эцл
ялляр.
Гайдады, эюзялдян диляк дилялляр,
Ашыглар дилиня олмаз гадаьа.

Фятуллащ ешгиндян ширин эцляндя,
Щярдян йар йанына пунщан эяляндя.
Ишарятля дярди-дилин биляндя
Ъаным олсун беля доста садаьа.
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ДАШ-ДАША
Ашыьын синяси лялди, эювщярди,
Йендирсян сындырар ляли даш
даша.
Ашыг
щиддятийнян
эирся
эярдишя,
Лайыг дейил гейрисийнян дашдаша.

Ясил ашыг юзцн ода йандырса,
Щягигяти анлайана гандырса,
Ашыг
сяни
гейри
щалда
диндирся,
Лайигди сал ода, йандыр аташа,

Фятуллащ да юзцн салды дяриня,
Ъан Гурбан ейляди достун сяриня.
Ел боръуну йахшы йетир йериня,
Яйляшянляр десин ящсян, йцз йаша!
КЦРДЦН ЪЕЙРАНЫ
Сяфяр етдим йолум дцшдц обана
Аьлым алдын башдан, а кцрд
Бир дяня халын вар алнында сянин,
ъейраны.
Эцлцнцн ятри вар ъанында сянин.
Ъедяр олсан, мян дя эяллям щяр
Бир эеъя мещманам йанында
йана,
сянин,
Вясвиня дейярям тяънис диваны.
Щюрмят иля эял сахла мещманы.
Эюзялляр султаны, мялякляр шащы,
Сяндяки инсафа гыллам пянащы.
Доландыр башына мян Фятулланы,
Эюрян десин гябул олсун гурбаны.
ГЫЗ
Хятриня
дяймяся
бир
сюз
дейярям,
Зяр-зиба эейиниб йашыл, аллы, гыз.
Ятирли бухаьы эцл гюнчяси тяк
Ляби ширин, додаглары баллы гыз.

Кюнцл истяр мяня оласан сян йар,
Кюнлцмдя галмасын щеч вахт ащузар.
Ешгиндян олубду дцнйа мяня дар
Ширин дил, ширин сюз, хош хяйаллы гыз.

Фятулла илгарда щямишя дцздц,
Дярдин бу синямдя яллиди, йцздц
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Башына дюндцйцм ай ала эюздц,
Аь бухаьда дяня-дяня халлы гыз.

ДАЬ-ДАЬА
(ъыьалы тяънис)
Доландым дцнйаны нязярдян
кечди
Эюрцрсян ки, сюйкянибди даьдаьа.
Мян ашыьам даь-даьа
Дайаг дуруб даь-даьа.
Фяляк вуруб чал-чарпаз
Бах синямдя даь-даьа
Бинадан ки, ясли кюкц олмаса
Баша эялмяз сюйкясян дя даьдаьа.

Мян тярпяндим щифси олдум
бяладан
Иряббим, ирсялим гювлц бяладан
Мян ашигям вяладан,
Оху дярсин вяладан,
О гядяр ки нарынды
Дейян кечиб вяладан
Щяр эцл эюзял олмаз даьда
лаладан,
Чал-чапаз кюксцндя башдан даьдаьа.

Фятулла дярсини алыб ябъятдян,
Дярс алыб, охуйуб ялиф ябъятдян,
Мян ашигям ябъятдян,
Оху дярсин ябъятдян,
Ешг одуна йанан эцл
Эяряк кечсин ъясятдян.
Ашыгла елминдя щяр сюз, сянятдян,
Кюксцндя щал ола, дура даь-даьа.
AŞIQ BEHBUD
Alıyev Behbud Bəşir oğlu 1916-cı ildə Ermənistanın Dərələyəz mahalının İstisu kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini doğma kəndində, yeddillik təhsilini isə qonşu Cul kəndində almışdır. Bir müddət Dərələyəzin müx254

təlif kəndlərində sinif müəllimi, hesabdar köməkçisi, ferma müdiri, kolxoz
sədri işləmişdir.
1942-ci ildə cəbhəyə yola düşmüş, Tiflisdə kiçik zabitlər kursunu
bitirmiş, cəbhədə səhra komandiri olmuş, kapitan rütbəsinədək
yüksəlmişdir. El arasında Aşıq Behbud kimi tanınan sənətkar saz, tar,
zurna, balaban kimi musiqi alətlərinin mahir ifaçısı olmuşdur. Onun
şerləri hələ sağlığında dillər əzbəri olmuş, müxtəlif mətbuat səhifələrində
dərc edilmişdir.
1975-ci ildə vəfat etmişdir.
GƏRAYLILAR
AĞSU
Yenə gəldi bahar fəsli,
Göyərib yal-yamacların,
Qonaq gəldik sənə, Ağsu.
Yenə gəlir sirdaşların,
Çiriş ilə bənövşəni,
Qapına mehmana, Ağsu.
Yığdıq dənə-dənə, Ağsu.
Axar suyu süddən ağdı,
Bir tərəfin Arpaçayı,
Dörd bir yanın dərə-dağdı.
Gözəllikdə yoxdu tayı.
Nə qədər ki, canım sağdı,
Üç ay yazı, üç ay yayı,
Gəl ol mənə ana, Ağsu.
Bənzəyirsən, xana, Ağsu.
Ötür torağay quşların,
Murad təpədi bir yanı,
Neçə dərdlərin dərmanı,
Behbud, həm Nərimanı,
Gətirdin imana, Ağsu.
GETDI
Bulaq üstə duran qızın,
Saçları xurmadı, getdi.
Mətləb istədim diləyəm,
Söhbətə durmadı, getdi.

Qoynunda yumru görünü,
Qoşa narından birini,
Mənə də qıymadı, getdi.
Behbudun uçub tərlanı,
Canımdan əzizdi canı,
İstədim olam qurbanı,
Qurbanı görmədi. Getdi.

Gəlməsin qada-bəlaya,
Camalın oxşatdı aya.
Sailəm, gəlmişdim paya,
Payımı vermədi getdi.
Bilmirəm eşqin sirrini,
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QOŞMALAR
NECOLDU
Səndən xəbər alım, ay Murad
təpə,
Səndə dövran sürən canlar
necoldu?
Yamaclardan gül-çiçəyin dərənlər,

At oynadan növcavanlar
necoldu?
Bahar fəsli ağır keçir toyların,
Qıj-qıj edir boz-bulanıq çayların,
Gəzdim oylağını, yoxdu toyların,
Durna telli məhtabanlar necoldu?

Gahdan bürünürsən yaşıla-ala,
Yaylağında gəzən məst ola,
Buludtək tökəndə zülfünü dala,
Şahmar zülfün yan açanlar
necoldu?

Dörd yanım duman, çiskin, çən
alıb,
Köçüb ellər. Yurdun-yuvan boş
qalıb,
Ağ sürülü xan çobanlar necoldu?

Payız düşüb, yenə üzün bozarıb,
Behbudun qəlbində çox qanlar axır,
Qalmayıb nə sürü, nə də ki naxır.
Ayrılıq çağları yandırıb yaxır,
Dağ oynadan pəhləvanlar necoldu?
07.VI.1962
SAZIMDI
Məclis-mərəkəni şövqə gətirən,
Əlimdə çaldığım telli sazımdı.
El içində xeyir işlər bitirən,
Əlimdə çaldığım telli sazımdı.

Aşиqlərin ürək sözün bildirən,
Əlimdə çaldığım telli sazımdı.
Döyüş mеydanında mərdana
duran,
Cəbhələr dağıdan, ordular
yaran,
Axır mənzilə də Behbudla
varsan,
Əlimdə çaldığım telli sazımdı.

Sınıq könülləri abad eyləyən,
Vəfalı dostları şən, şad eyləyən,
Həqiqəti, düzü isbat eyləyən,
Əlimdə çaldığım telli sazımdı.

Gecə-gündüz arifləri güldürən,
Dost-aşnanı şirin dillə dindirən,
DÖZƏSƏN GƏRƏK
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Osman qağa, oçağına gəlmişəm,
Ad-sanına, sorağına gəlmişəm,
Sarıyerdən Şahdağına gəlmişəm,
Mənim bu dərdimi yazasan
gərək.
Vurğundan qalmısan bizə yadigar,

Səndə cəsarət var. Səndə hünər
var.
Zəngəzur, Dərələyəz nə qədər nə
var,
Meydanda nər kimi qızаsan
gərək.

Behbud deyir haqqa tutdum üzümü,
Köçürtdüm kağıza ürək sözümü,
Babalardan öyrənmisən dözümü,
Mənim də cəfama dözəsən gərək.
21.09.1971
GÖYÇƏ MAHALI
Car çəkirəm səsim düşsün hər
yana,
Şairlər ocağı Göyçə mahalı.
Hörməti var gələn əziz
mehmana,
İgidlər oylağı Göyçə mahalı.

Kəsir qonağına əmlik quzunu,
Yazıram, deyirəm sözün
düzünü,
Dədə Ələsgərin ustad sözünü,
Xayır ölkələrə Göyçə mahalı.

Ürəkdən sevirəm Miri qardaşı,
Dilimin əzbəri, ürək sirdaşı,
Yolunda qurbandı Behbudun başı,
Pozulmaz növrağın Göyçə mahalı.
10.IV.1965

CERMUK
(İstisu)
Hüsnünə heyrandır gələn
mehmanın,
Meşədir, çiçəkdir, dağdı dörd
yanın,
Suyun dərmanıdır hər xəstə
canın,

Adın dildən-dilə dolaşır,
Cermuk..
Dağ gözəli dağda məskən
salıbdır,
Min-min səyyah gəlib qonaq
qalıbdır,
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Aşıq mahnı qoşub, saz da
çalıbdır.

Gözəllik hüsnünə yaraşır,
Cermuk.

Bir yanın yaylaqdır, bir yanın aran,
Şərbətdir süzülən bulaqlarından,
Həzz alır içəndə qoca, həm cavan,
Aşıq Behbud sənə söz qoşur, Cermuk.
22.VII.1964
HARA HEY
Qadir Sübhan, sənə şikayətim
var,
Yandı yazıq canım ataşlara hey.
Nə müddətdi xəstə könlüm
arzular,
Tamarzıyam yar qoynunda nara
hey.

Əzəl baxtım belə yazıb ilahı,
Adəm oğlu çox daşıyır günahı.
Üstümüzdə duran şahların şahı,
Axirət hakimsən, eylə çara hey.
Yazıq Behbud hey çağırır, ay
ana,
Baş götürüb varım gedim
hayana?
Cismin, canım da alışa, ha yana,
Çatmaz əlim dost-tanışa, yara
hey.

İsmin min hərflə min aya gəldi,
İsmayıl qurbanı Minaya gəldi,
Xəstə diriltməyə yar haya gəldi,
Hicranın əlindən gəldim zara
hey.

BIZIM ARVAD
(həcv)
Ay həzarat, qızlar pencər
yığanda,
Gedir Ələyəzə yaz bizim arvad.
Hamı torbasını dolu gətirir,
Yığır torbasına az bizim arvad.

Sındırır gah teşti, gah da tabağı,
Hər gün qapılardan gəlir sorağı,
Olub beş yaşında qız bizim
arvad.
O qədər tənbəldi işə əl atmaz,
Nəsihət, məsləhət beyninə
batmaz,
Oda düşüb yansan, hayına
çatmaz,
Sındırır başımda qoz bizim
arvad.

Gedir çölə dovğa pencяri yığmır,
O qədər enlənib qapıya sığmır,
Gün axşama yatır, yorğandan
çıxmır,
Dindirəndə satır naz bizim
arvad.
Açılmır heç zaman qaş-qabağı,
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Uşaq baxmır buyruğuna,
sözünə,
Gah vurur başına, gah da
dizinə,
“Güllə dəysin bədəsilin gözünə”
Göstərmir üzümə üz bizim
arvad.

Yazıq Behbud, bir az pulun
olanda,
İpək, məxmər, tirmə şalı alanda,
Axşam evə əli dolu gələndə,
Fırlanır qarşımda tez bizim
arvad.
20.IV.1967

BAĞLAMA
VAR
Naqafildən bir hikmətə tuş
oldum,
Qapısız, bacasız bir qalası var.
İçi mil dəryası gözə görünməz,
Ab içində iki rəng alası var.

Həm təamdı, ləzzət verir
dəhana,
Gah cansızdı, gah da o gəlir
cana,
Bədəni var, ürəyi var, səsi var.

Gündə dərya yığılır cana,
Qalanı tərpədir o yana bu yana,
Bisti-yekdə ayaq basır cahana,
Quh edir, guh edir, çox sədası
var.

Hərdən yumrulanıb daşa
bənzəyir,
Birdən qanadlanıb quşa
bənzəyir,
Sədası bir sirli işə bənzəyir.
Xəlqi oyatmağa çox həvəsi var.

Bir əsrardı, necə gəlib cahana,
Behbud deyir igidlərə candı bu,
Kənd içində aləmə dastandı bu,
İrəli dur, şairə meydandı bu,
Tapa bilsən açmağa mənası var.
30.III.1968
AŞIQ BEHBUD VƏ SAÇLI
Dərələyəzdə qış çox sərt keçir. Həm qar xeyli, həm də soyuq olur.
Qışa payızdan tədarük görürlər. Həm ərzaq, həm yanacaq, həm də isti
pal-paltar tədarükü görürlər. Behbud da baxır görür ki, bütün arvadların
əlində cağ corab, əlcək, fayka toxuyurlar, amma arvadı Saçlı hələ ki,
tərpənmir. Bir axşam Behbud oğlu Vahidə deyir, a bala, o sazı mənə
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ver, bir-iki kəlmə söz gəlib sinəmə, deyim. Arvadı Saçlı qayıdır ki, a kişi,
keçmişdən, olub-keçənlərdən bir az söhbət elə, sazı neynirsən, gecə
keçib, qonşuları narahat eləmə. Behbud qayıdır ki, ay arvad keçən
keçib, gələcək haqda fikir eləmək lazımdı. Behbud sazı köynəkdən
çıxarıb köklədi və görək arvada mətləbi necə çatdırdı:
Arvad, payız düşdü qışa tədarük,
İsti faykaların ehtiyatın gör.
Bu il deyən qış çox soyuq görünür,
Əlъəyini dara hər bir varın gör.
Söz tamam olmamış Saçlı qımışdı. Sən demə əlçəyi darayıb, əyirib
ip tədarükü görübmüş. Evdəki yunu aparıb qardaşı qızı Tümənlə
dəyişibmiş. Dedi ki, a kişi, elə bilirsən təkcə sən sözlə deyə bilərsən,
sazı bəri ver görüm:
Kişi, mən bilirəm qış ehtiyatın,
Söz vermişəm, bir yaxşısın
Yun alıb darayıb, əyirəcəm mən.
hörərəm,
Çox da çəkməz iki həftə ərzində,
Həftəsi
çəkməmiş,
vallah,
Bir fayka toxuyub verəcəyəm
verərəm,
mən.
Yumaqlarım çoxdu bax, dirəmdirəm,
Behbud
Ennicə, uzunca hörəcəyəm
Sən barı tez toxu, geyinim
mən.
görək,
Behbud
Ortasın dar etmə, qolların
Behbud
deyir,
toxu nə ola-ola,
gödək,
Yaxşı toxu, söküb ataram çölə,
Boyaqçıya gedim vurdum bir
Xar olub düşərsən sən dildənrəng,
dilə,
Naxış-ilməsinin hər karını gör.
Sən fayka toxuyan ustadları gör.
Saçlı
Saçlı
Kişi, qorxma özüm mahir ustayam,
Gərək qollarını bir metir qoyam,
Ortan çox yoğundu, yüz ilmək sayam,
Habelə şeylərin ustasıyam mən.
Arvad səhər işə başladı. Payızı bir ayı keçmiş fayka hazır oldu.
Yuyub qurutdu, bir axşam gətirib qoydu kişinin qabağına ki al, bu da
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sənin faykan. Behbud ha çalışdı fayka başından keçmədi. Gördü ki,
hirslənməyin yeri deyil, yenə əlac qaldı saza. Aldı sazı görək nə dedi:
Behbud
Bir aya arvadım fayka toxudu,
Əlacım yox, necə geyim,
neyləyim?
Bir əntiqə şeydi, keçi qəzili
Əlacım yox, necə geyim,
neyləyim?

Saçlı
Kişi, geyinginən əyini yalındı,
Yaxşı toxumuşam, isti, qalındı,
Kürk kimidir, əsil sənin malındı,
Ta
əlimdən
gələn
budu,
neyləyim?

Behbud
Sən bircə hovur gey, yanımda
otur,
Görəsən bədənin necə od tutur?
Qaşımaqdan canım lap oldu
qotur,
Əlacım
yox,
söz deməyə
neyləyim?

Saçlı
Qəzilini mən təndirdə ütərəm,
Geyinməsən bir kasıbа verərəm
Mernos yundan yumağım çox, bir
dirəm,
Toxuyaram yenisini neyləyim.

Behbud
Ay arvad, qorxuram o da puç
ola,
Dava düşər, qanın axa sel ola,
Dərə-divan bilə, milislər gələ,
İxtiyar
yox
səni
döyüm,
neyləyim.

Saçlı
Fayka hazır oldu, geyindi kişi,
Boğazı dar oldu, qısadı dişi,
Məni vurmaq üçün götürdü şişi,
İnsaf mürvəti budu, neyləyim?

Saçlı
Saçlıyam hər işi düşmüşəm başa,
Dedim yazda verim, göz dikdim
qışa,
Özüm də məəttəl qaldım bu işə,
Bacardığım
budu,
deyin
nеyləyim?

Behbud
Arvadım başladı birin də hörə,
Payızın ilk ayı çıxmamış verə,
Behbudam bu işim qaldı səbirə,
Əlacım
yox,
arvadımdı,
neyləyim.
Saçlı başladı qardaşı qızı Tümənlə dəyişdiyi mernos yunla fayka
toxumağa. Beləliklə, payızın iki ayı keçdi, soyuqlar düşdü. Bir gecə
faykanı yuyub quruladı Verdi Behbuda ki, al geyin. Behbud da faykanın
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o yanı, bu yanına baxıb yenə sazı köynəkdən çıxarıb köklədi. Arvad
fikirləşirdi ki, bunun qabağında söz deməsəm, kişinin ayağı yer alacaq.
Behbud
Mernos yunundan başladı,
Dedim səni sağ ol, arvad…
Üç ay üstündə işlədi,
Dedim səni sağ ol, arvad.

Saçlı
Ta neynirsən ayı, günü,
İtirdin məssəbi, dini,
Faykalar lap yordu məni,
Bəsdi, az danla, a kişi.

Behbud
Atalar deyibdi üçə,
İpi əyirdin bir düyçə,
Bu dərdя dözüm mən necə?
Səni üzü ağ ol, arvad.

Saçlı
Bircə geyin, baxım görək,
Əynində duracaq qəşəng
Gödək olsa, aşağı çək.
O yoğun canına, kişi.

Behbud
Behbud deyər sür köçünü,
Özüm bilirsən suçunu,
Allаh qırmasın qıçını,
Ölüncə axsağ ol, arvad.
Saçlı

Üç ay əlimi sökmüşəm,
İpin xəyatı çəkmişəm,
Saçlı deyər, tər tökmüşəm,
Danış imanla, a kişi.

Söz tamama yetişdi. Behbud faykanı əlinə aldı ki, geyinsin. Baxdı
ki, indiki fayka isə lap yekədi. Bu boyda kişidən başqa, bir o boyda
adam da içinə girsə faykaya yerləşər. Behbud çox aşağı-yuxarı baxdı,
fikirləşdi ki, neyləsin. Elə bu dəm bacısı Gülcahan faykanı qardaşının
əlindən alıb, başladı zarafata ki, qağa, balaca toxuyur diyirsən dardı, iri
toxuyur, deyirsən gendi.
Bu dəfə özüm toxuyacam. Gülcahan başladı faykanı sökməyə. Bir
neçə günə çox gözəl bir fayka toxuyub verdi qardaşı Behbuda ki, indi
sözün nədir, bizi el içində biyabır eləmə.
Behbud faykanı alıb o yana bu yana baxdı, gördü ki, elə bil maşın
ağzından çıxıb, fayka nə fayka.İki göz istəyir tamaşa eliyə. Geyindi əyninə.
Həqiqətən fayka onu qutu kimi tuturdu, özü də yaraşıqlı, bərli-bəzəkli idi.
Bacısının əl qabiliyyətinə ürəkdən sevinən Behbud yenə сazı köynəkdən
çıxarıb, aldı görək nə dedi:
Əllərin var olsun, Gülcahan bacı,
Qolların
var
olsun,
qızıl
dəstlisən.
İndi bildim faykalara ustasan.
İlməyi çalmağı yerbəyerində,
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Paqon qoydun sən faykanın
Bir təzə moda da yaratdın genə,
Yeni modalara bircə ustasan.
çiyninə,
Tərsalar da görsə, tez gələr
dinə.
Səndə günah yoxdu, ipidi guzəm,
İlmələrin yaxşı eləmisən cəm,
Behbudu el içində etmədin sərsəm,
Sevindirdin həm qardaşı, dostu sən.
Söz tamama yetişdi. Saçlı da gördü ki, həqiqətən fayka Behbuda
çox yaraşır. Qayıtdı ki, a kişi, mən o faykaları toxuyanda uşaq imkan
vermirdi ilmələrin sayını itirirdim, həm də filan bədnəzər qonşu iki dəfə
də işimin üstünə gəldi, ona görə alınmadı. Amma bacın arxayın oturub
sakit bir evdə , bir həftəyə toxuyub. Hamı gülüşdü və Behbuda faykanın
sağlıqla geyinməyi arzuladılar.
AŞIQ BEHBUDUN QARA KИLSƏ SƏFƏRИ
1944-cü ilin payızı idi. Behbud müharibədən yaralı gəlmişdi.
Kolxoz sədri Süleyman Əhmədov Behbudu çağırır ki, hökumət bizə
Qara Kilsədən (Sisyan) taxıl gətirməyə “limit” ayırıb. Bir neçə öküz və 1015 arvad götür gеt taxıl gətir. Meşəbəyi Laləzarı da sizə ağsaqqal verirəm.
Behbud altı öküz, on dörd qız-gəlin və Laləzarla Sisyana yola düşür. Yolda
öküzləri adamlar arasında bölüşdürürlər. Vanka adlı öküz Behbudun
payına düşür. Payızın son ayı olduğu üçün qar-boran başlayır. Bir günə
gəlib Terpə çatırlar. Gecə orada qalıb obaşdan yola düşdülər.Bir gün
Bazarçayda malakanların yanında qalır, yenə səhəri Sisyana yola
düşdülər. Vanka yorulub heydən düşmüşdü. Bir təhər Sisyana çatıb taxılı
təhvil alırlar. Hər öküzə yüz kiloqram. Hər adama isə otuz kiloqram taxıl
düşür. Hərə öz öküzünü dəhmərələyib yola düşdü. Vanka heç boş gəlib
çıxmırdı, qaldı ki, yüklü yol gedə. Behbud karvandan geri qalır. Öküz
yatdıqca quyruğundan tutub qaldırır. Artıq əldən düşmüşdü. Öküz də,
Behbud da. Bir təhər gəlib Bazarçaya çatırlar. Behbud qırx manat verib bir
ot alıb verir Vankaya ki, bəlkə cana gəlib karvana çata. Behbud görür ki,
Vanka otu iştahsız yeyir. Behbud otun yabasını saz əvəzinə sinəsinə
basıb başlayır Vankaya yalvarmağa:
Ta çatmışıq Malakana,

Vanka, yorulma, amandı.
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Əl-ayağım dona-dona,
Vanka, yorulma, amandı.

Birin göndərdim haraya.
Məni yaman saldın bəndə,
Vanka, yorulma, amandı.

Bir bağ ot da aldım sənə,
Ye, bəlkə gələsən cana,
Yön tutma o yan bu yana ,
Vanka, yorulma. Amandı.

Yükünü böldüm yarıya,
Birin göndərdim haraya.
Niyə dönmüsən xarıya,
Vanka, yorulma, amandı.

Xamır etdim bircə kündə,
Qoy yeyim dincəlim mən
də,
Məni yaman saldım bəndə,
Vanka, yorulma, amandı.

Behbud yaralı qolundan,
Qaldırammır sağ-solundan,
İldırım vursun belindən,
Vanka, yorulma, amandı.

Yükünü böldüm yarıya,
Söz tamam oldu. Səhər açıldı. Behbud öküzün yükünü yarı bölüb
öz şələsinə aldı, yol başladı.
Behbud fikirləşir ki, karvana çata bilmirəm, elə Arxaşandan kəsə
yolla aşım Püsyana, orda yükü düşürüb bаşqa bir at, öküzlə kəndə
чatdıraram. Öküz bir neçə yerdə qara bata-bata bir qədər gəlib dayandı.
Behbud nə qədər öküzün quyruğundan tutub qaldırmaq istəsə də öküz
qalxmadı ki, qalxmadı. Yükü tamam götürdü, öküz qalxmadı, alığını da
aldı, öküz qalxmadı. Çarəsiz qalan Behbud əl ağacını sinəsinə basıb
görək öküzə nə dedi:
Yetişirik Arxaşana,
Vanka, dur yeri, duр yeri.
Lap məni gətirdin cana,
Vanka, dur yeri, dur yeri.

Qaldırmağa yoxdu çara,
Leşini sərəcəm yerə,
Vanka, dur yeri, dur yeri.
Süleyman qurar heyəti,
Mənə verəcək töhməti,
Əlimdən alacaq atı,
Vanka, dur yeri, dur yeri.

Qaldırdım qırdın qolumu,
Şəllədim palan, çulunu,
İndi kəsərəm dilimi,
Vanka, dur yeri, dur yeri.
Dizə kimi batdım qara,

Behbud sözü tamamа yetiрməmiş gördü ki, öküz ölür. Çarəsiz qalıb
cibindən bıçağı çıxarıb Varkanın başını kəsdi ki, haram olmasın. Bir
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qədər fikrə gedib çıxdı qarşıdakı yala və haraya saldı Zirəy və Biləy
kəndinin adamlarına:
Çağırıram Zirəy, Biləy,
Boran məni boğdu, haray!
Qoy eşitsin Quşçubiləy,
Boran məni boğdu, haray!

Harayıma gəlmir qardaş,
Yoxdu yanımda bir yoldaş.
Didəmdən axar qanlı yaş,
Boran məni boğdu, haray!

Məni bir yetirin kəndə,
Çatmışam Allah amana,
İlahi, kömək ol sən də,
Vanka məni gətdi cana,
Tez xəbər verin Püsyana,
Behbud, ümid çoxdu məndə,
Boran
məni
boğdu,
Boran məni boğdu, haray!
haraya!
Bu harayı eşidən Zirək və Bilək kəndinin adamlarından gəlib
Behbudu kəndə aparırlar. Həmin gecə Behbud Zirəkdə qalır. Behbud
səhəri oradan atla İstisuya gəlir, qardaşı Abdulla və Mahmudla ata
minib hadisə yerinə yollanırlar. Görür ki, taxıl, palan, alıx ordadı, amma
öküzün ordan-burdan sümükləri ağarır. Canavarлар o boyda öküzü elə
dağıtmışdılar ki, bir tikə də kəsib evlərinə gətirмяmişdilər. Həmin gecə
çölməkdə bişən öküzün ətindən Behbud da yemişdi, ancaq açıbağaрtmamışdı. Onlar paltar-palazı və taxılı atlara yükləyib İstisuya
dönürlər. Axşam kolxoz idarə heyrətinin iclası qurulur və Behbudu
sorğu-suala tuturlar.Behbud deyir ki, icazə verin, sözümü sazla deyim.
Behbud sazı sinəsinə basıb bu əhvalatı görək necə deyir:
Getdim
Zəngəzurdan
“limit”
gətirəm,
Vanka yaman bala gətdi
başıma.
O, yollarda yata-yata gedirdi,
Quyruqladım zəhər qatdı aşıma.
Haray saldım Zirək gəldi
köməyə,
Öküz ətin bölüşdürüb yeməyə...
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Cəfa çəkdim, sözüm çoxdu
deməyə,
Yaxşı adam heç
çıxmadı
tuşuma.
Axır çul-alığın şələmə aldım,
Arxaşanda
qar-boranda
çox
qaldım,
Öküz dizə gəldi, günahkar
oldum,
Behbud deyər kömək verin
işimə.

Heyətin üzvləri xeyli gülüşdülər, akt bağladılar ki, öküz soyuqlayıb
ölüb, əti isə istifadəsiz olub. Beləliklə, Behbud canını bu şerlə xatadan
qurtardı. Allah da sizləri xatadan-baladan qurtarsın.
AŞIQ QULU
Bayramov Qulu Bayram oğlu 19...-c.. ildə Dərələyəzin Sallı
kəndində anadan olmuşdur. 1948-ci ildə doğma Sallı kəndindən
Səlyana deportasiya edilmiş, 1968-ci ildə Səlyanın Kürqaraqaşlı
kəndində dünyasını dəyişmişdir.
Aşıq Qulu Aşıq Cəlilin şəyirdi olmuş, aşıqlıq sənətini ondan
öyrənmişdir. O ustad Aşıq kimi bir çox yerlərdə tanınmışdır. Onun aşıqlıq
məskəni əsasən Naxçıvan, Şərur və Dərələyəz olmuşdur. Özünün
qohumlarının və nəvəsinin dediyinə görə o Şıxmahmudda Aşıq Cəfər və
Aşıq Fətullah ilə çox məclislərdə olmuşdur.
Aşıq Qulu həm də yaradıcı aşıq idi. Onun qəraylı, qoşma, bağlama
və müxəmməsləri vardır. Bir neçəsini burada verməklə kifayətlənirik.
Mən (Mirzəyev Həsən) Aşıq Qulunun şəxsən tanıyırdım. Onun oğlu
Məhəmmədəli müəllim bizim kənddə (Qovuşuqda) müəllim işləyəndə
(1946-1947) oğlunun yanına tez-tez gələrdi. Şirin söhbətləri var idi. Çoxlu
dastan bilirdi.

GƏRAYLI
KИMИ
Durub dolanım başına,
Şamda pərvanələr kimi.
Yandım sənin atəşinə,
İstəkli analar kimi.

Şad olub gülə bilmədim,
Solmuşam lalalar kimi.
Qulu deyər sözüm haqdı.
Qocaldım ünvanım yoxdu,
Səni saxladım bir vaxtı,
İstəkli balalar kimi.

Kor oldum, gələ bilmədim,
Dərdini bilə bilmədim,
MƏNИ
Bedasıldan mən qaçardım.

Axır gəldi tapdı məni,
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Çox cəfa çəkdim yolunda,
Dar günümdə atdı məni.

Dərdi qəmə calanıram,
Gedib bivəfa alıram,
Öz ağlım aldatdı məni.

Nə yaxşı yamana baxdım,
Canımı odlara yaxdım,
Can deyən yarı buraxdım,
Onun ahu tutdu məni.
Müşkül-müşkül dolanıram,

İgidlərdən mən baş idim,
Qarlı dağlar aşan idim,
Özüm bir nəhəng dağ idim
Yerimdən oynatdı məni.

Fikir etmə dərd azalmaz,
Yaranmış dünyada qalmaz,
Təzdən Qulu cavan olmaz,
Düşmənimə satdı məni.
DAĞLAR
Elin səndən üz bürüdü,
Necə oldu maralım dağlar.
Fələk bizə püşk atıbdı,
Olmuşuq aralı, dağlar.

Əzəlimi kim görərdi,
Mənə bəxtəvər deyərdi,
Kimi istəsəm gələrdi,
İndi yaxın gəlmir, dağlar.

Qız-gəlinlər dəstə-dəstə,
Gələrdi çeşmənin üstə,
Qürbət eldə olduq xəstə,
Düşmüşük aralı, dağlar.

Qulu dərdli, yaralıdı,
Vətənindən aralıdı,
Fələk gör necə dağladı,
Kimə qaldı bizim, dağlar.

XOŞ GƏLDИN
Budur gəldi bahar fəsli,
Sən bu diyara xoş gəldin.
Çilə bizi salıb qəfsə,
Çəkirdi dara xoş gəldin.

İnsanlar girməz içəri,
Açılar güllü, çiçəyi,
Gəlib dünyanın göyçəyi,
Yetib havara xoş gəldin.

Çilənin ömrü azalsın,
Baharın ömrü çoxalsın,
Qoyginən yoxsul dolansın,
Dərdinə çarə xoş gəldin.

Quşlar havasından uçar,
Ördəklər gölünə qaçar,
İnsanın qəlbi açılar,
Düşməz azara xoş gəldin.

Qulu deyər sözüm düzdü,
263

Sonalar gölündə üzdü,
İndi inanmışıq yazdı,
Çatdıq bahara xoş gəldin.
GÖRDÜM
Keçən əsrdən danışım
Qlava kəndi gəzərdi
Əlində bir simli tatar
Yazıq yoxsulu əzərdi
Zəhmətkeşə gün verməzdi
Döyüb ürəyin üzərdi.
Mən ki, doğru söz deyirəm
O şahmar ilanı gördüm.
Çarın arxayın vaxtında
Andranik, o tay qulaq,
Körpə uşaqları qırdı,
Görün necə qan eylədi.
Zülm ərşə dirək oldu

Hansı adam gördü otaq
O cümlədən birisi mən
Yorğan tapmırdıq ki, yataq
Evdə uşaq ağlayırdı
Bir cındır yoxuydu yataq
Xalqın gözünü bağlayan
O şeytan dövranı gördüm.
Kəndləri viran eylədi
Yüzünü alqan eylədi
Vətəndən didərgin düşdüm
Quluyam, boranı gördüm.

QOŞMALAR
DANIŞAQ
Gəl sənə söyləyim ey duran
aşıq,
Tənəfsiz dirəksiz göydən
danışaq,
Yaranmış insanın ruzisin verin,

İstəkli torpaqdan yerdən
danışaq.
Bahar fəsli insan yaxşı qazanır,
Sülhü sevənlərin ömrü uzanır,
Təyyarələr ərş üzündə dolanır,
Elmi artıq olan dildən danışaq.

Səd afərin olsun belə insana
Gör nələr yaradıb çıxıb meydana
Quş kimi səslənib uçur hər yana
O qızıl barmaqdan əldən
danışaq.

Ayla Günəş ərş üzündə
durubdur,
Bu qurğu büsatı bəs kim
qurubdur?
Neçə il bu dünya yetim qalıbdır?
Onlardan bilirsən ondan
danışaq.
Qulu deyər dünya halı necədir?
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Gahdan o gündüzdü, gahdan gecədir.
Göydəki ulduzun sayı neçədir
Hesab eylə gəl onlardan danışaq.
OLDU
Bir zəmanə gördük tərsin
başladı,
Gündə bir kənd yanıb, səngi-sar
oldu.
Altmış meyit birdən düşdü araya
Nə kəfən tapıldı, nə məzar oldu.
İnsanın içinə düşdü bir səda
Yazıqlar bir-birin yandırdı oda.
Erməni dəstəsi oldu bir fida,
Müsəlman seçilib can bezar
oldu.

Kiminin qəlbinə vurdular yara
Müsəlman millətim düşübdür
dara
Bilmədim dünyada qeyri-qal
oldu.
Millətin içinə düşdü vəlvələ,
Danışasan qəmi sığışmaz dilə.
Biz deyərik dalı çəkər yüz ilə,
Kim deyərdi dünya mürğüzar
oldu.

Kimini boynundan çəkdilər dara
Yeni dövran gəldi özün yetirdi,
Düşmənləri qovub burdan itirdi.
Qulu üçün xoş günləri gətirdi
Vətən çiçəkləndi, laləzar oldu.
SAMOVAR
Ciyərim alışdı, ürəyim yandı,
Sızıldama
tez
ol
qayna
samovar.
Töküm
stəkana
nəlbəki,
qənddən,
Bir doyunca içim barı samovar.

Evin yaraşığı, barı samovar.
Ətrafında baxça ola, gül ola,
Sənə qulluq edən incə bel ola,
Stəkanı yuyan şümşad əl ola,
Qonaqların xoş giftarı samovar.
Qaynar qazanlısan, zinə bulaqlı,
Başın qalmaqallı, ağzın yığnaqlı.
Ətrafın dil bilən, əziz qonaqlı,
Ürəyimin ucu barı samovar.

Duruşun tərlandır, baxışın sona,
Çayın həyat verir yorğun insana,
Adın yayılıbdır, çıxıb hər yana,
Qulu sözlərini qoy desin barı,
Eşidənlər məni görməsin karı,
Hər kəsin ki, ola vəfalı yarı,
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Neylər bu dünyada varı samovar.
GƏZИRƏM
Dəli könül, doğru yola düz yeri
Deyir bir vəfalı yarı gəzirəm.
Axtarıram onu tapa bilmirəm.
Qoynunda bəsləmiş narı gəzirəm.

Bülbül cəh-cəh vurar qonar
budağa,
Gülün açılmağı qalar sabaha,
Axşam çağı çörək gələr qabağa,
Yağ əlimdən çıxıb, şoru gəzirəm.

Mənə nə eylədi nainsaf fələk,
Axırda başıma o açdı kələk,
Bir tərəfdə qoyun, bir yanda inək,
Onu itirmişəm varı gəzirəm.

Könül pərvazlanıb namusu atmır,
Qəm tüğyan eyləyir heç yuxu
yatmır,
Arpaya buğdaya qüvvətim çatmır,
Əlacım kəsilib darı gəzirəm.
Qulu deyir vaxtım keçib qalmaram,
Əlac olsa bu sazımı çalmaram,
And içmişəm bihəyanı almaram
Əgər alsam koru, karı gəzirəm.
HƏRBNAMƏ
Yazaram
dəftərə,
verrəm
dastana,
Kimdi mənlə üzbə-üz olan indi.
Həkk olub sinəmə dəftər
kitabım,
Şair-şüardan heç yoxdur pakım.
Qızıldı məzarım, qaynadı abım,
Satan yoxdu bir az bez alam
indi.

Mənə barat verib gözəl ilahi,
Gərək gözəllərdən göz alam
indi.
Oxumuşam həqiqətin bəndini,
Mən də bu dərsimdən yüz alam
indi.
Qəbul
etdim
haqq-taalanın
payını,
Hər kəs görsə, qabağımdan
yayını,
Olmamışam
qohum,
qonşu
xayını,
Mən də mətləbimi tez alam indi.

Aylar öyünməsin yayın yanında,
Horra nə danışar çayın yanında,
Milçək dızlamasın şirin yanında,
Görünməsin gözə mozalan indi.
Aşıq Qulu çağır ədalət höküm,
Axund üləmədan heç yoxdur
qorxum,

Hər kim atın sürsə mənlə
meydana,
Yəhərin boyaram qızıl al qana
266

Bu yolda
əmlakım,

qoymuşam

Mən də əlinizdən saz alam indi.

cəmi

DÜŞÜBDÜ
Ey ariflər gəlin sizə söyləyim,
Ağ kağız üstünə qara düşübdü.
Tərk olduq Vətəndən, qohum
qardaşdan,
Fələk vurdu bu diyara düşübdü.

Onun qızıl gülü xara düşübdü.
Sözün günahını qoy deyim barı,
Ürəyimdə çoxdur qəmin anbarı,
Pərvanə dövr eylər ataşa sarı
Qanadları yansa nara düşübdü.

Kim bilirdi axır belə olacaq,
Hərə bir diyarda düşüb qalacaq,
Yurddan uzaq düşən qərib
öləcək,
Qohum-qardaş
hər
diyara
düşübdü.

Bir kağız yazıram o qardaşıma,
Bu ayrılıq haqdan gəlib başıma,
Hərdən
hirsim
tutur
öz
yoldaşıma,
Könlüm
pərişandır,
dara
düşübdü.
Qərib olan hər dillərdə ad olar
Hansı kəndə düşsə orda yad
olar
Həsrət çəkər axır bimurad olar
Yazıq Qulu bu azara düşübdü.

Yazı beləymiş ki, ayrıldıq eldən,
Sonalar dövr elər tərk olar
göldən,
Sizə
xəbər
verim
şeydabülbüldən,

DAĞLARIM
Əziz dostlar, gəlin sizə söyləyim,
Gör necə xoş keçir halı dağların.
Süsəni, sünbülü, gülü, reyhanı,
Nə gözəl bəslənir malı dağların.

Çeşmələrdə gəzir incə belləri.
Nazik barmaqları, şümşad əlləri,
Nə gözəl tam verir yağı dağların.
Kəklikləri qayalarda səs eylər,
Qaqqıldaşıb bir-biriylə bəhs
eylər,
Ovçu marıtdayıb çox həvəs
eylər,
Üç təpədən keçir yolu dağların.

Onun erkəyinin çoxdu qiyməti,
Boyun əyməz, nədir xalqa
minnəti,
Arısı, becəsi, şanı şöhrəti,
Pətəkdən kəsilir balı dağların.

Al yaşıl geyinir qız gəlinləri
Qulu deyər ayrı düşdüm elmdən,
Başım ayazımır, didəm selindən,
267

Dəmliyəsən çayı səhlab gülündən,
Uzaq düşdü bizə yolu dağların.
BAĞLAMALAR
VAR
(Юzümə aid deyib)
Bir qalada neçə dustaq
görmüşəm,
Nə ağzı məhlimdi, nədə gözü
var,
Hər kəs inanmasa sübut
eylərəm,
Bu doğru sözümə kimin sözü
var.

Hər qalada əllisi var, yüzü var.
Bahar olcaq onlar olur miyana
Onları qazancı nəftir insana
Vaxt olar ki hazır çıxar meydana
Onların bir-birə ərki nazı var.
Onların anası düşüb cahana
Ayaq üstə durub mərdi mərdanə
Sovqatın bağlayıb gedər hər
yana
Neçə oğlanı var, neçə qızı var.

Vaxt olar ki onlar çıxar aşkara,
Dustağın artırar baxın ləşkara,
Kimi ağ geyibdi kimsi qara,
Əvvəl xırda olar, sonra yekələr,
Anasının qucağında kökələr,
Qohuma, qardaşa sovqatı gələr,
Qulu deyər onun söbət-sazı var.
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ARASINDA
Elektrikə (bağlama)
Ey ariflər gəlin sizə söyləyim,
Bir pəhlяvan gördüm el
arasında.
Səddi çıxıb hər mahala yayılıb,
Qüvvəti söylənir el arasında.

Onun qüvvətinə heç qüvvə
çatmaz,
Gündüz gərdiş eylər, gecələr
yatmaz,
Gör necə möhkəmdir özün
unutmaz,
Onun günü keçər çöl arasında.

Heç pəhləvan onla üzbarı
olmaz,
Onun meydanına heç kəs
dolanmaz,
Hər kəs küskü tutsa onu
buraxmaz,
Nəfəsini kəsər əl arasında.

Ustadı oturub nizamın düzür,
Şəyirt fərəhlənib quş kimi süzür,
Onların adəti evləri gəzir,
İnsanı aldadır göz arasında.

Qulu deyər ustadının huşu var
Özü yalqız deyil çox yoldaşı var
Deynən görüm onun neçə yaşı var?
İnsana nəf verir ev arasında.
ÀØÛÃ ÁЯЩМÀÍ (ÑÀËËÛËÛ)
Mustafayev Bəhman Kərbəlayı Səfəralı oğlu 1904-cü ildə
Dərələyəzin Sallı kəndində doğulmuşdur.
1926-1931-ci illərdə Sallı kəndində kənd Sovet sədri, 1936-1943cü illərdə rayon partiya komitəsində instruktor və şöbə müdiri, 19431949-cu illərdə Ələyəz və Sallı kəndlərində kolxoz sədri işləmişdir.
1949-cu ildə Ermənistan hökuməti tərəfindən öz doğma yurdundan
Səlyana deportasiya olunmuş, orada mühitə uyğunlaşa bilmədiyi üçün
yenidən öz doğma kəndinə qayıtmış, erməni təzyiqləri nəticəsində
Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun Arzu kəndinə köçmüş və orada da
dünyasını dəyişmişdir.
Məlahətli səsə, fitri istedada malik olan, saz havalarını mükəmməl
çalan Aşıq Bəhman, həm də yаradıcı aşıq və el ağsaqqalı olmuşdur.
ЭЯРАЙЛЫ
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ÌЯНÈÌ
Íñèjjòèì êàð åjëìèð,
Ãàí à‹ëàð ùjàòûì ìíèì
Äà‹à-äàøà ƒí ñàëûáäûð,
Áó ãìëè áàjàòûì ìíèì.
Áàùàð îëìàç çèìèñòàíñûç,
Àäûì ñà‹äûð, ‰çƒì ‡àíñûç.
Ä‰ç áèëìèðì Òåëìàíñûç,
Ãîïóá ãèjàìòèì ìíèì.
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Ôëê ñûíäûðäû ê‰íëƒìƒ,
Ê‰êƒíäí âóðäó ãîëóìó,
Èòèðäèì äîüìà éóðäóìó,
×àòûá ñîí ñààòûì ìíèì.
HANI1?
Görünmür boz muxruların,
Qan ağlayar çınqılların,
Qoyun, quzu naxırların,
Səndə gəzən ellər hanı?

Bəyəli zəngin düdmandı,
Güllü-çiçəkli ormandı,
Qənimi hökmü-zamandı,
Səndə gəzən ellər hanı?

Köksündə otlar sürülər,
Suyundan içən dirilər,
Əlvan libaslı hürülər,
Səndə gəzən ellər hanı?

Bəhman unutma bu yeri,
Bir gün təkər dönər geri,
Dağıdar səddi, çəpəri
Səndə gəzən ellər hanı?
Gəlsin belə dövran hanı?
ГОШМА
ÀJÛÔ ÎËÄÓ

Áèð òƒëê òðëàíûì ó÷äó ëèìäí,
Àäû çáð îëóá, äƒøìƒð äèëèìäí,
Ãî‡àëìûøàì, áèð èø …ëìèð ëèìäí,
Èøëìèð ãîëëàðûì, äèç ùàjûô îëäó.

Áƒëáƒë èäèì, àjðû äƒøäƒì …ƒëƒìäí,
Çàìàí àjðû ñàëäû ìíè åëèìäí,
Âôàëû äîñòëàðûì ÷ûõäû ëèìäí,
Êñèëäè èõòèëàò, ñ‰ç ùàjûô îëäó.

Âè‡äàí ãáóë åòìèð á‰ùòàí, ìçììò, Ãî‡àëûã ë âåðèá, äà‹ûëûá ùóøóì,
Ãëï ÷ûõûá ìƒñàjèá, jîõäóð ìùááò, Ê‰÷äƒëð äƒíjàäàí ÷îõ òàjûì-òóøóì.
Î‹óëäà, óøàãäà ãàëìàjûá ù‰ðìò,
„îð äåj òèòðjèð áëàëû áàøûì,
Îðòàëûãäà ÷‰ðê, äóç ùàjûô îëäó.
ˆìðƒì áàäà …åòäè, òåç ùàjûô
îëäó.
jàòäà áèð ìƒääò åjëäèì ä‰âðàí,
Àõûðäà áèð áà‹à êñèëäèì áà‹áàí,
Ãçà âóðäó, ñîëäóí, шцара Áùìàí,
ëèíä ñäôëè ñàç ùàjûô îëäó.
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--------------------------------1. 1949-cu ildə Sallı kəndini deportasiya edəndə Aşıq Bəhman bu
gəraylını Bəyalı yaylağına deyibdi. Gəraylının qalan bəndlərini əldə edə
bilmədik.

VƏSИYYƏT1
Ömür yoldaşım Qənəhətə
Acı rüzgar döyəcləyir şəhəri,
Gümüşü qar, elə bil ki, kətandır.
Kirpiyimlə açacağam səhəri,
Əynimdəki paltar deyil, kəfəndir.

Kiçik səhvimi də böyük söz
etdin,
Üzümü darayıb üstümü diddin,
Bəlkə də ölmədim, uzun vaxt
itdim,
Ərə
getmə,
gözlə
məni,
amandır.

Səfərbərlik ya bu gündür, ya
sabah,
Dörd tərəfdə şüvənə bax, yasa
bax,
Aman gətir, ya Sübhanım, ya
Sabah,
Dava deyil, bu taundur, tufandır.

Sən unutma olanları, ötəni,
Heç axtarma qürbət eldə itəni,
Yaxşı saxla Roza ilə Kətəni,
Bilirsən ki, onlar əziz balamdır.

Qurban getsəm bu Vətənə, bu elə,
Çox ağlama, bir neçə gün qəm eylə.
Şər deməsən, xeyir gəlməz qəm ilə,
Üç oğlum var, hər birisi Bəhmandır!
1942-ci il.
ÀØÛÃ ÌÅЩДÈ
Àøûã Ìåùäè Àòàø î‹ëó Ìåùäèéåâ 1923-‡ƒ èëä Ãðáè Àçðáàj‡àíûí
Äðëjç ìàùàëûíûí åð-ùåð êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. Óøàã jàøëàðûíäàí
ñàç-ñ‰ç ñíòèí ùâñ …‰ñòðí Àøûã Ìåùäè äàéûñû Àøûã Ôòóëëàäàí
â áàøãà àøûãëàðäàí äðñ àëàðàã ìàùèð áèð ñíòêàð êèìè jåòèøìèøäèð.
Àøûã Ìåùäè 1941-1943-‡ƒ èëëðä Á‰jƒê Âòí ìƒùàðèáñèíä 416-‡û
Òàãîíðîã äèâèçèjàñûíûí 1373-‡ƒ ïîëêóíóí ïóëåìjîò÷óëàð ðîòàñûíäà ä‰jƒøìƒøäƒð.
1949-1950-‡è èëëðä àçðáàj‡àíëûëàðûí Åðìíèñòàíäàí äåïîðòàñèjà
åäèëìñèíèí í‰âáòè ìðùëñèíä Àøûã Ìåùäè ä ùìâòíëðè êèìè äî‹ìà
åëèíäí äèäð…èí ñàëûíìûøäûð. Î, 1953-‡ƒ èëä Íàõ÷ûâàí ìƒëëèìëðè
Èíñòèòóòóíóí ôèçèêà-ðèjàçèjjàò ôàêƒëòñèíè áèòèððê
ìƒëëèìëèê
ôàëèjjòèí áàøëàìûøäûð. О, «Àçðáàj‡àí ССР Õàëã Ìààðèô ëà÷ûñû»äûð
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(Вясигя: № 7120), 12 феврал 2002-ъи илдян ися «Азярбайъан йазычылар
бирлийи»нин цзвц сечилмишдир (Вясигя: № 874)
-----------------------------1. Rəhman Mustafayev öz atası Bəhman haqqında yazır:
“Dədəm deyərdi ki, 1942-ci ilin qışı, Böyük Vətən müharibəsinin qızğın
vaxtı idi. Almanlar ildırım sürəti ilə SSRİ-nin içərilərinə doğru irəliləyirdilər.
Rayon partiya komitəsi binasında gecə məsul növbətçi idim. Lampa işığında
oturub, gözümü pəncərədən çölə, tufanlı gecəyə zilləmişdim. Yağan qar torpağı ağ
kəfənə bürümüşdü. Yuxum ərşə dirənmişdi. Birinci səfərbərlikdən təkəm-seyrək
qalmış kişilərin, o cümlədən mənim də qulaqlarımız səsdəydi: növbəti səfərbərlik
ya bu gün olar, ya sabah.
Qəm güc gəldi. Qələmi götürüb kağıza cızma-qara etməyə başladım.
Vəsiyyətnamə yazırdım.”

Àøûã Ìåùäèíèí øåðëðè "Êîììóíèñò", "Àçðáàj‡àí …í‡ëðè", "Ñîâåò êíäè",
"Àçðáàj‡àí ìƒëëèìè" ãÿçåòëÿðèíäÿ â áàøãà ìòáóàò îðãàíëàðûíäà ÷àï îëóíìóø,
1995-‡è èëä "„í‡ëèê" íøðèjjàòûíäà "Ãóðáàí îëóì òîðïà‹ûíà, äàøûíà", 2003-úö
èëäÿ “Äåéèðäèí þëÿðÿì ñÿíñèç” àäëû 380 ñÿùèôÿëèê (24 ÷/â) êèòàáû íøð
îëóíìóøäóð. Îíóí ÷îõëó ýÿðàéëû, ãîøìà, áàéàòû âÿ ùÿúâëÿðè âàðäûð êè, áóíëàð
àøûãëàðûí, ìóñèãè÷èëÿðèí, îõóúó êöòëÿñèíèí äèëëÿð ÿçáÿðèäèð. 80 èë þìöð ñöðÿí
Àøûã Ìåùäè 2003-úö èë ìàéûí 13-äÿ Òÿðòÿð ðàéîíóíóí Ñÿùëÿáàä êÿíäèíäÿ äöíéàñûíû
äÿéèøìèøäèð.
GƏRAYLILAR
DAĞLAR
Saysız igid yola salıb,
Özü təkcə qalan dağlar.
Ağ örpəyin örtən kimi,
Matəm marşı çalan dağlar.

Murad təpə yaylağından,
Çobanların oylağından
Gözəllərin bulağından,
Məni ayrı salan dağlar.

Bilinməyir yaşın sənin,
Əyilməzdir başın sənin,
Vüqarlıdır daşın sənin
Payız oldu solan dağlar.

Mehdi baxıb səni süzdü.
Məcnun kimi Leyli gəzdi,
Duman gəldi, dodaq büzdü,
Gah boşalıb dolan dağlar.
DAĞLAR

Ağ dumanı zirvələrdə,
Tutub gedər yallı,dağlar.

Arı uçur çəmənində,
Çiçəkləri ballı dağlar.
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Ağ dumandan örpək tutur,
Quzeyləri xallı dağlar.

Dolaylarda otlar naxır,
Qayasından qartal baxır,
Dərələrdən sellər axır,
Ağ çalmalı,allı dağlar.

Əsən külək ətəkləyir,
Duman gəlir çisəkləyir,
Qar-borandan püsəkləyir,
Hərdən qeylü-qallı dağlar.

Daşlarında kəklik ötür,
Arxasında sürü yatır.
Buz bulaqlar düzə gəlir,
Mehdi görüb, sözə gəlir,
Qoyun-quzu duza gəlir,
Duzlaxları sallı dağlar.

BIZIM DAĞLAR, BIZIM DAĞLAR
Qoynun açıb əl eyləyir,
Bizim dağlar, bizim dağlar.
Hər insana gəl eyləyir,
Bizim dağlar, bizim dağlar.

Kim deyir ki, cəfalıdır,
Ürək açan, səfalıdır,
Qonağa da vəfalıdır,
Bizim dağlar, bizim dağlar.

Çiçəkləri göz eyləyir,
Mehdi baxıb söz eyləyir,
İnsan ömrün yüz eyləyir,
Bizim dağlar, bizim dağlar.
O DAĞLARIN
Dolaylardan axıb gələn
Bulağıyam o dağların.
Ellərinə nəğmə deyən
Dodağıyam o dağların.

Neçə balın,yağın süzən,
Köz üstünə kabab düzən,
Dövrəsində çoban gəzən,
Ocağıyam o dağların.

El şənliyi olsa haçan,
Saz götürüb, söhbət açan,
Məclislərə işıq saçan,
Çırağıyam o dağların.

Göylərində şimşək çaxan,
Qayasından qartal baxan,
Sinəsindən sular axan,
Qucağıyam o dağların.

Duman kimi qalxıb gedən,
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Çaylar kimi axıb gedən,
Mehdi deyər: baxıb gedən,
Qonağıyam o dağların.
DAĞLAR
Ləli-gövhər daşlarını,
Ucaltdı el başlarını,
İnsanların yaşlarını
Çatdırdın sən yüzə,dağlar.

Çiçəklərin əlvan-əlvan,
Seyrəngahsan bizə,dağlar.
Hər tərəfin lalə-nərgiz,
Gəlməyəsən gözə, dağlar.

Sarı yerin Ala gölü,
Qonaq eylər gələn eli,
Mehdinin də şirin dili
Gəldi vəcdə, sözə,dağlar.
DAĞLAR
Gecə-gündüz duman-çiskin,
Əskik olmur səndə, dağlar,
Gəlin kimi örpək tutub,
Gizlənibsən çəndə,dağlar.

Arxacların tala-tala,
Sürülərin çıxar yola,
Xəstə olan gələr hala,
İlham çoşdu məndə,dağlar.

Buz bulaqlar xoşa gəlir,
Qayalar baş-başa gəlir.
Mehdi baxıb coşa gəlir,
Tərif yazır gündə,dağlar
DAĞLAR
Cığırlardan kəmər tutub,
Gəlin kimi belə dağlar.
Ana kimi südün verir,
Vətənimə, elə dağlar.

Otaqların çöl-çəməndi,
Bələnibdir gülə dağlar.
Arxacların talasından,
Çələng hördüm lalasından,
Zirvələrin qalasından,
Doymamışam hələ dağlar.

Quzeylərin şehdi, nəmdi,
Bulaqların yasəməndi,
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“Leyli-Leyli” deyən Məcnun,
Necə dözdün ilə, dağlar.

Qəm libası geyən Məcnun,
Əlif qəddin əyən Məcnun,
Mehdi duman örpəyindən,
Sular axan ətəyindən,
Xan çobanın tütəyindən,
Heç düşərmi ələ, dağlar.
QOYNUNDA-QOYNUNDA
Mərd igidlər sürər səfa
Dağlar qoynunda-qoynunda.
Toy- büsatlı gözəl həyat,
Dağlar qoynunda-qoynunda.

Dan ulduzu açar səhər,
Üz bürüyər səndə ülkər.
Çadırların olub şəhər,
Dağlar qoynunda-qoynunda.

Mehribandı qonaqları,
Xoşa gələn yaylaqları,
Lilpar gözlü bulaqları,
Dağlar qoynunda-qoynunda.

Doğdu günəş,gül oynadı,
Sazımdakı tel oynadı,
Mehdi çaldı,el oynadı,
Dağlar qoynunda-qoynunda.
DÜŞDÜ

Dərələzin güvəndiyim,
Torpağına zəhər düşdü.
Çəməninə bələndiyim
Torpağına zəhər düşdü.

Arpaçayın axarının,
Arxaşanın baxarının,
Murad təpə çıxarının
Torpağına zəhər düşdü.

Çəmən xalça oylağının,
Ellər düşən yaylağının,
Suyu sərin bulağının
Torpağına zəhər düşdü.

Dağlarımın lalasının
O Salsalın qalasının
Ceyran,cüyür balasının
Torpağına zəhər düşdü.

Mehdi deyər kəkliklərin,
Meşədəki əliklərin,
Balbas quzu əmliklərin
Torpağına zəhər düşdü.
AĞARMA, SAÇIM, AĞARMA
Arzu deyir,dilək deyir:
Ağarma, saçım, ağarma.

Yorulmadan ürək deyir:
Ağarma, saçım, ağarma..
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Qarıların birçəyi tək,
Ağarma, saçım, ağarma..

Varla sərvət gəzməmişəm,
Külüng alıb qazmamışam.
Elə bir şey yazmamışam,
Ağarma, saçım, ağarma..

Yaşım əlli,ürək təzə,
Yaylaqları gəzə-gəzə...
Könül istər çata yüzə
Ağarma, saçım, ağarma.

Oğlum yarın gətirməyib,
Sazım kökün itirməyib.
Ömrü başa yetirməyib,
Ağarma, saçım, ağarma..

Könül quşu qara geyər,
Kədər-qüssə qəddim əyər.
Qız-gəlinlər əmi deyər
Ağarma, saçım, ağarma.

Yar axtaran Aslanım var,
Bar üstündə bostanım var.
Yazılmamış dastanım var
Ağarma, saçım, ağarma..

Durma məğrur sarov kimi,
Qış fəslində Murov kimi.
Qüzeylərdə qırov kimi
Ağarma, saçım, ağarma.

Yaylaqların çiçəyi tək,
Gözəllərin göyçəyi tək,
Mehdi deyər:Dürdanəsən,
El-obada bir dənəsən.
Qartal kimi zirvədəsən,
Ağarma, saçım, ağarma.
KИMИDIR
Yazda aşıb-daşan Tərtər,
Payız olub, lal kimidir.
Dəlidağdan su gətirir,
Doymaq olmur, bal kimidir.

Qar basıbdır dərələri
Çoxdan köçüb sürüləri.
Çobanların ocaq yeri
Al yanaqda xal kimidir.

Meşələrin bulaqları,
Buz bağlayıb dodaqları.
Mehdi deyər: yarpaqları
Örpək üstə pul kimidir.
SÜZƏ-SÜZƏ
Ağ dumanlar zirvələrdə
Yallı gedir, süzə-süzə.
Qüzeylərin sinəsinə
Muncuq taxır düzə-düzə.

Bulaqları axarlıdır,
Yaylaqları buxarlıdır.
Ləpələri ovxarlıdır,
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Dənizlərdə üzə-üzə.
Mən Mehdini dilləndirir,
Tavar sazı telləndirir,
Məclisləri gülləndirir,
Mağarları gəzə-gəzə
KƏKLИK
Yalçın qaya-daşda durub,
Qaqqıldayır ana kəklik.
Qüdrətindən bəzəklidir,
Ayağında xına kəklik.

Yeri yalçın qayalıdı,
Qanadları cunalıdır,
Ayaqları xınalıdır,
Dimdik batıb qana,kəklik.

Əzəldən vurğunam sənə,
Xoş səsindi müjdə mənə,
Mehdi deyər: dönə-dönə,
Oxu daşda, sona kəklik.
NƏRGИZ
Səhər-səhər qarşı gəldi
Bənövşə durur nazında.
Çiçək açmış lalə,nərgiz.
Çay qırağı qar ağzında,
Alıb ələ ətir çəkdim,
Gözün dikib yola nərgiz.
Qəlbim döndü bala nərgiz.
Fəsillərin ilk yazında,
Daşır çaylar, qalxır ləpə,
Çiçəklənib yaşıl təpə,
Mehdi istər səni öpə,
Sarı çiçək,bala nərgiz
BƏNÖVŞƏ
Bahar çağı səhər-səhər,
Açılıbdır gül bənövşə.
Könül səni çox arzular,
Bir de,danış, gül,bənövşə.

Bülbül bizə qonaq gəlmiş,
Gül dibində boynun əymiş,
Dəstə tutub qızlar dərmiş,
Gizli fikri bil,bənövşə.

Coşur ürək,coşur əllər,
Şadlıqdadır bizim çöllər,
Mehdi çalar,titrər tellər,
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Gülüb-oynar əl, bənövşə.
BULAQ
Lülpər gözlü, buzlu bulaq,
Tərlanların oylağısan.
Məclis qurub,dövran sürən,
İgidlərin bulağısan.

Suyun axır Ala gölə,
Adın düşüb dildən-dilə.
Qızlar içib vurur telə,
Siyah zülfün darağısan.

Məftillidir sənin adın,
Ağızlardan getməz dadın,
Var olsun hörən ustadın,
Pərvanələr çırağısan.

Şahın kimi süzənlərin,
Örpək kimi üzənlərin,
Kabab kimi düzənlərin,
Şirin-şərbət arağısan.

Əkbər sənə çəkib cəfa,
Suyun içən sürür səfa,
Qonaq gələn görür vəfa,
Çox sevirsən qonağı sən.

Mehdi,oxu asta-asta,
Şəfa tapsın bir çox xəstə,
Leyli gəlsə bulaq üstə,
Məcnunun da sorağısan.
GƏLDИ

Ellər, gözəl Vətənimə
Gül-çiçəkli bahar gəldi.
Quçağında çəmən,nərgiz,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.
Ətəyində süsən-sünbül,
Bağçasında şeyda bülbül.
Götür sazın çal,oyna-gül,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.
Gah qaynayan, gah buz olan,
Qayalardan tər süzülən,
Yarpağına şeh düzülən,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.

Bənövşəsi boynun əyər,
Bülbülləri nəğmə deyər,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.
Əl çomağı kaman çoban,
Yapıncısı duman çoban,
Gözəlləşir zaman,çoban,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.
Mehdi deyər: lalə bitən,
Daşlarında kəklik ötən,
Vurğununam,gözəl Vətən,
Gül-çiçəkli bahar gəldi.

Meşələri yaşıl geyər,
GƏLИR
Sazın götür,mahnı oxu,
Yəqin o da sizə gəlir.

Əziz ata,canım ata,
Xıdır baba bizə gəlir.
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Qədəmləri bar gətirir,
Namus-qeyrət ar gətirir.
Soy – kökümə var gətirir,
Təbrik üçün sözə gəlir.

Budur, düzə-düzə gəlir.
Mən Mehdinin var vüqarı,
Pozulmazdı düz ilqarı,
Götür sazı köklə barı,
Qonum-qonşu bizə gəlir.

Qova-qova küləkləri,
Yeni ildə diləkləri,
Süfrələrə yeməkləri,
GƏLƏNDƏ

İnsan oğlu qanan ola,
El halına yanan ola,
Mənlə bircə canan ola,
Deməliyəm söz gələndə.

Bağban gülər,bağlar gülər,
Qar əriyib,yaz gələndə.
Aşıqlar da cuşa gələr,
Öz həmdəmi saz gələndə.

Mehdi,çalıb məzələnir,
Şirin sözlər süzələnir,
Könül tez-tez təzələnir,
Yarım qarşı düz gələndə.
AZƏRBAYCAN
Hər bir yanın ətir qoxur,
Gül çiçəkli Azərbaycan.
Bülbüllərin nəğmə oxur,
Gül çiçəkli Azərbaycan.

Xoş arzular bayrağısan,
Qara qızıl bulağısan,
Qəhrəmanlar oylağısan,
Gül çiçəkli Azərbaycan.

Məhsuldardır çöllərimiz,
var,
Gül çiçəkli Azərbaycan.
Vüqarlıdır ellərimiz,
Sonalıdır göllərimiz,

Əcəb gözəl çağların
Gül çiçəkli Azərbaycan.
Başı qarlı dağların var,
Könül açan bağların var,

Elmi ilə zəfər çalır,
Ay üstündə ləpir salır,
Mehdi baxıb ilham alır,
Gül çiçəkli Azərbaycan.
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AZƏRBAYCAN
“Lenin” ordenin mübarək,
On bayraqlı Azərbaycan.
Hər il sizi xoşbəxt görək,
Çilçıraqlı Azərbaycan.

Bağlarında bar siləmə,
Tarlalarda var siləmə,
Dağlarında qar siləmə,
Buz bulaqlı Azərbaycan.

El-obası tar-kamanlı,
Qızıl əlli,mərd insanlı,
Zəhmət sevə qəhrəmanlı,
Gözəl çağlı Azərbaycan.

Arzum mənim, diləyimsən,
Partiyalı ürəyimsən,
Mehdi deyər: çörəyimsən,
Bal-qaymaqlı Azərbaycan.

MИLLƏTИMИZ XOŞ GƏLИBDИ
(Məhsəti türklərinə)
Azərbaycan torpağına
Millətimiz xoş gəlibdi.
Odlar yurdun ocağına,
Millətimiz xoş gəlibdi.

Kimlər sizi obanızdan,
Perik saldı yuvanızdan,
Qorхmadılar davanızdan
Millətimiz xoş gəlibdi.

Qarşılarıq elnən sizi,
Şirin-şirin dilnən sizi,
Dəstə-dəstə gülnən sizi,
Millətimiz xoş gəlibdi.

İz qoyarsız, izim üstə,
Nəvəm gəlsin dizim üstə.
Mehdi deyər gözüm üstə,
Millətimiz xoş gəlibdi.
BAYRAĞIDIR

Osmanlının Ağrı dağı
İgidlərin papağıdı.
Kür-Arazın şəlaləsi.
Xalqımızın çırağıdı.
Ərzurumun ətəkləri,
Bənövşəli birçəkləri,
Oymaq-oymaq çiçəkləri,
Çobanların yaylağıdı.
Atatürkün vəsiyyəti,

Türk xalqına nəsihəti,
Məsləhəti, söz-söhbəti,
El-obamın mayağıdı.
İstanbula gedən yollar,
Qolumuza keçən qollar,
Əfəndilər, əhli hallar,
Odlar yurdun dayağıdı.
QALDI
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Ayrılıram yarım səndən
Sinəmdə dağların qaldı.
Şaxta vurdu bostanımı,
Saralmış tağların qaldı.

Yar əlindən cam almadım
Çıraq tutub şam almadım.
Fələk vurdu kam almadım
Növcavan çağlarım qaldı.

Bulaqları büllur gözlü,
Ağ çalmalı məxmər üzlü,
Quzeyləri durna gözlü,
Dumanlı dağların qaldı.

Anam olar dəli kimi
Yarım sazın teli kimi
Hikmət kimi,Əli kimi
Dalımca ağlarım qaldı.

VALLAH-VALLAH
O qız mənnən danışmayır.
Lal kimidir vallah-vallah.
Küsülüdür, barışmayır,
Bal kimidir vallah-vallah.

Qadan alım,asta yeri,
Hərdən məni səslə,yeri,
Al yanaqda busə yeri,
Xal kimidir,vallah-vallah.

Aşıq Mehdi, çaldı başın,
İndi kim olar sirdaşın?
Gözdən axan qanlı yaşın.
Sel kimidir, vallah-vallah.
QURBAN OLUM
Sürmələnmiş qaşlarının
Naxışına qurban olum.
Gözlərinlə gözlərimin
Baxışına qurban olum.

Gül-çiçəyi əkənlərin,
Yolunda tər tökənlərin,
Bizə zəhmət çəkənlərin,
Alqışına qurban olum.

Mehdi deyər: ellərimin,
Bülbül qonaq güllərimin,
Sənlə keçən illərimin
Hər qışına qurban olum.
DEYИM, DEMƏYИM
Qəlb evimə salma talan,
Oğrun baxıb, canım alan,
Mənlə yaşa,qoşa dolan,
Bilmirəm deyim, deməyim.

Ürəyimdə bir sözüm var,
Bilmirəm deyim, deməyim.
Könlüm hər an səni istər,
Bilmirəm deyim, deməyim.
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Haqq yolunda davalısan,
Ömür-günün amalısan,
Dərdlərimin dərmanısan,
Bilmirəm deyim, deməyim.

Mən xəstəyə nar olmağı,
Dağ başında qar olmağı,
Həmişəlik yar olmağı,
Bilmirəm deyim, deməyim.

Aşıq sazın çalmaq istər,
Gözəl yurdda qalmaq istər,
Mehdi səni almaq istər,
Bilmirəm deyim, deməyim.
SƏNSƏN
Özün balsan,sözün şirin,
Alma yanaq üzün şirin.
Mənə baxan gözün şirin
Yay-oxunu çaxan sənsən.

Lilpar gözlü bulaq kimi
Şırıl-şırıl axan sənsən.
Səni sevən ürəyimi
Atəşlərə yaxan sənsən..

Mehdi olub sənə vurğun,
Yeriyirsən yorğun-yorğun,
Hərdən dönüb orğun-orğun
Daldalardan baxan sənsən.
DAYNA
Dedim gözəl bu nə işvə,
Sizə baxan gözdü,dayna.
Dedi bir də belə baxma,
Dedim bir azdı,dayna.

Acıqlanma, sözdü,dayna.
Ələyində ələnərəm,
Gülşənində güllənərəm,
Buxağına bələnərəm,
Dərdin məni üzdü, dayna.

Quzeylərdən nərgiz dərək,
Gül-çiçəkdən çələng hörək,
Bu dünyada bir gün görək,
Qoşa gəzək,yazdı,dayna.

İnciməzsən qonağından,
Bal süzülür dodağından,
Bir busə ver, yanağından,
Yeri qalmaz,üzdü, dayna.

Atəşinə qalanıram,
Xilqətinə calanıram,
Mən başına dolanıram,

Mehdi deyər, bizə gəl sən,
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Eynim yaşın özün silsən,
Dərdlərimin satını bilsən,

Ürəyimdə yüzdü,dayna.
Dərdin məni üzdü,dayna.
GÜLƏ-GÜLƏ

Bir uca boylu sərvinaz,
Qarşı gəldi gülə-gülə.
Xoş ürəklə əlim tutdu,
Əhval bildi gülə-gülə.

O gəlirdi çöl düzündən,
Cavab aldım mən gözündən.
Damcı-damcı ağ üzündən,
Tərin sildi gülə-gülə.

Mehdi can qoyub yolunda,
Gəlib dayandı solumda.
Soruşdum nədi qoynunda?
Dedi güldür,gülə-gülə.
NƏDƏNDИ
Mina boylu büllur buxaq,
Dönüb baxmağın nədəndi?
Hər baxanda atam evin,
Vurub-yıxmağın nədəndi?

Al ağacı,məni buda,
Oda yaxmağın nədəndi?
Yetirib qoyubsan dəmə,
Sinəndədir bir cüt məmə.
Mehdi istər onu əmə,
Yaşmaq tutmağın nədəndi?

Hərdən məni salsan yada,
Bənd olmuşam gözəl ada,

NAZLANA-NAZLANA
Baharın gülşən çağında,
Gəlir nazlana-nazlana.
Bülbül təki gül bağında,
Gəzir nazlana-nazlana.

Zəbanı dür,ləbi ballı,
Ağ buxaqlı, qoşa xallı.
O Sərvinaz əhli-hallı
Gəlir nazlana-nazlana.

Bəzəmişdi otağını,
Şamamanın çüt tağını,
Yazıq Mehdinin bağrını
Əzir nazlana-nazlana.
ZИYARƏTDИR
Bu dünyada qəlbə dəymək,
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Qəbahətdi, qəbahətdi.
Yıxılana dayaq durmaq,
Mərhəmətdi, mərhəmətdi.

Yoldan azıb yana baxmaq,
Təmiz ada qara yaxmaq,
Yar yolunda yoldan çıxmaq,
Cinayətdi, cinayətdi.

Səyyad olan ova gedir,
Qaçan ceyran kava gedir,
Şikar üstə dava gedir,
Ədavətdi, ədavətdi.

Əyri əllər yoxa çıxa,
Qayıl olmur aza-çoxa,
Biri yeyə, biri baxa,
Qiyamətdi, qiyamətdi.

Mehdi, dosta dilək vermək,
Çətin gündə ürək vermək,
Gülə-gülə çörək vermək,
Ziyarətdi, ziyarətdi.
YARAŞIR
Gözəl elin gözəl qızı,
Ağ buxağa xal yaraşır.
Şəvə kimi saçlarına
Qızılgüllü şal yaraşır.

Nə baxarsan sağa, sola,
Könlüm istər mənim ola.
Sənin kimi əhli-hala,
Mənim kimi qul yaraşır.

Gözəl-göyçək ellərinə,
Ağ bilərzik əllərinə,
Qaymaq dodaq ləblərinə
Şanındakı bal yaraşır.

Anaların alqışına,
Qaşlarının naxışına,
Mehdi deyər: baxışına
Yüz min tümən pul yaraşır.
QUCAĞINDA

Dərdə dərman axtarıram,
Zalım,sənin qucağında.
Dodaqların şəhdi-şəkər,
Balım sənin qucağında.

Kirpiyinlə oxla məni,
Axşam-səhər yoxla məni,
Yarım deyib saxla məni
Qalım,sənin qucağında.

Mən nəğməni yaza qoşum,
Səndə olan naza qoşum,
Tellərini saza qoşum,
Çalım sənin qucağında.

Eşit birgə xoş səsimi,
Sən gəl qırma həvəsimi,
Mehdiyəm, son nəfəsimi,
Alım sənin qucağında.
BELƏ SИNƏ
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Məcnun kimi dolanaram,
Kərəm kimi qalanaram,
Иlan kimi yalanaram,
Belə sinə, belə sinə.

Gözlərimi qamaşdırır
Belə sinə, belə sinə.
O sinədən min bir busə,
Belə sinə, belə sinə.

Mehdi sevib-çağlayıbdır,
Qəlbin sənə bağlayıbdır,
Çalın-çarpaz dağlayıbdı,
Belə sinə, belə sinə.
DAĞLAR OĞLU MƏMMƏD ARAZ
60 yaşın çox mübarək
Dağlar oğlu Məmməd Araz.
Hər il səni xoşbəxt görək,
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

100 yaşında qoşa duraq.
Qayalarda təkə vuraq.
Zor bulaqda məclis quraq,
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

Batabatdan yollar keçək
Qanlı göldə yaylaq seçək.
Hər bulaqdan bir cam içək.
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

Şerlərin bal kimidir.
Dürdanədir ləl kimidir.
Al yanaqda xal kimidir
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

O daşlarda maral ataq.
Şiş bəziyək ocaq çataq,
Sağlıq deyək, qədəh tutaq,
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

Əldə tərlan ova gedək,
Boran olsa geri dönək
Cığır tapaq Nursa yenək.
Dağlar oğlu Məmməd Araz.

Mehdi tutub çırağından,
Doymaq olmur bulağından,
Bal süzülür dodağından
Dağlar oğlu Məmməd Araz.
GƏZƏ-GƏZƏ
A Bəxtiyar, gözün aydın,
Müjdə gəldi təzə-təzə.
Nəvən sənin boya çatsın
Gəlsin sizə gəzə-gəzə.

Babasıyla desin, gülsün,
Yorulanda tərin silsin,
Dəlidağa qonaq gəlsin,
Lalələrdən üzə-üzə.

Nərgizlərdən ilham alsın,
Qırxbuğumdan kətə salsın.
Aşıq Mehdi sazın çalsın,
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Gül- çiçəyi üzə-üzə.
BAĞIŞLAYIB
Həsən Mirzəyə ithaf edirəm
Süfrə açan əllərini,
Allah özü bağışlayıb.
Şölə saçan əllərini,
Allah özü bağışlayıb.

Dostlar yeyən çörəyini,
Əyilməyən biləyini,
Səxavətli ürəyini,
Allah özü bağışlayıb.

Meydanlarda tac almağı,
Düşmənindən bac almağı,
Hatəm kimi ucalmağı
Allah özü bağışlayıb.

Ağarmayan birçəyini,
Dəstələnmiş çiçəyini,
Balla dolu pətəyini
Allah özü bağışlayıb.

Kişi kimi dolanmağı,
Koroğlu tək sallаnmağı,
Mehdi kimi xal yığmağı,
Allah özü bağışlayıb.
Bakı, 1996
YARADIB
Dağlar oğlu Həsən müəllim!
Allah səni pir yaradıb.
Ellər deyir yüz nəfərdi,
Yox-yox ancaq bir yaradıb.

Çiçəkləri gilə-gilə,
Qüzeylərdə silə-silə,
Muradtəpə gəldi dilə,
Öz oğlunu şir yaradıb.

Dağlarımın lalasını,
Vətənimin qalasını,
Иbrahimin balasını,
Yaradanım dürr yaradıb.

Döyüşlərdə döyülməyən,
Namərdlərə əyilməyən,
Mərifətdə söyülməyən,
Ər oğlunu ər yaradıb.

Mehdi, demə bu bir baxtdı,
Xal qazanıb xalı çoxdu,
Kişilikdə tayı yoxdu,
Gövhər üstə zər yaradıb.
Xızı-Altıağac, 14 i yun 1998

285

QARDAŞ
Koroğlu tək insanların
Qadasını alım qardaş.
Leyli deyən cavanların
Toy şənliyini çalım,qardaş.

Könlüm istər bu çağımda,
Dədəm əkən gül bağımda.
Suyu buzlu göy dağımda,
Bircə gecə qalım, qardaş.

Ələyəzin çiçəyindən,
Arı qonan ləçəyindən,
Gözəllərin göyçəyindən,
Sazla söhbət salım,qardaş.

Günəş doğar karvan keçər,
Qəvvas olan göhər seçər,
Kim nə əksə onu biçər,
Biz olmayaq zalım,qardaş.

Mehdi yalan yazanlara,
Yuxunu tərs yozanlara,
Bizə quyu qazanlara,
Qılıncımı çalım, qardaş.
BALASINI
Polad kimi əriyirəm,
Dörd bir yanın bürüyürəm,
Kirpiyimlə qoruyuram,
Gözlərimin alasını.

Oğlum gedib əsgərliyə,
Gözüm gəzir balasını.
Qoruyuram gözüm kimi,
Dağlarımın lalasını.

Mehdi deyər, yoxlayaram,
Hara getsən, haqlayaram,
Köksüm üstə saxlayaram,
Ürəyimin parasını.
O DAĞLARIN ÇOBANLARI
Qoyunlardan quzu alar
Koroğluya qardaşdılar
O dağların çobanları.
O dağların çobanları.
Bulaqlara sirdaşdılar
Dost yolunda candan keçər,
O dağların çobanları.
Çəhlimlərdən yollar keçər.
Hatəm kimi süfrə açar
Atı nazlı çaxmaq çalar,
O dağların çobanları.
Dolaylarda cığır salar.
286

O dağların çobanları.

Mən demirəm ərinirlər,
Çən-dumana bürünürlər,
Şimşək kimi görünürlər
O dağların çobanları.

Toy günündə sevinirlər,
Cıdırlarda öyünürlər.
Uduzanda deyinirlər
O dağların çobanları.

Qartalların qıy səsidi,
Babəklərin nəvəsidi
İgidlərin dədəsidi

Vətənimə çıraqdılar,
Mən Mehdiyə ocaqdılar,
Bir-birindən qoçaqdılar
O dağların çobanları.
DANIŞIR
Dildən iti olan kəslər,
Yerli-yersiz söz danışır.
Anlamayan elə bilir
Alim kimi düz danışır.

Söz –söhbətin yerin bilən,
Elimləri dərin bilən.
Hər suala düz danışır.
Yaltaqlıqla başa çıxan,
Vicdan satıb,evlər yыxan,
Haq-divanda peşman baxan,
Dil dolaşır,göz danışır.

Söz var düşər dildən-dilə,
Söz var bəmdən qalxar zilə.
Söz var bənzər qızılgülə,
Çox bilənlər az danışır.
Altunların qədrin bilən,

İnsanların qeyrətindən,
Mərd igidin şöhrətindən,
Qəhrəmanlar qüdrətindən,
Mehdi yazıb,söz danışır.
QOŞMALAR
SAXLA
(Ustadnamə)
Aqil məclisində, natiq yanında,
Yersiz demə, danışmağa söz
saxla.

Mübtəlası olma varın-dövlətin
Dostun olsa, ilqarın düz saxla.
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Arı kimi pətəyində bal qazan,
Sərsəm olma, el-obada xal
qazan,
Könül qırma, zəhmət çəkib mal
qazan,
Dalaşanda barışmağa üz saxla.
Namərd adamların yorğunu
olma,
Suyu axarı ol, durğunu olma,
Hər yetən gözəlin vurğunu olma,

Fitnə başına baxma, göz saxla.
Süfrə aç, çörək ver, xəsis
utandır,
Qananın qulu ol, qanmazı
qandır,
Ocaqlar söndürmə, ocaqlar
yandır
Qar-boranlı günlərinə köz saxla.

Sərvətin olsa da qumara qoyma,
Şeytana aldanıb, tumara uyma,
Mehdinin sözlərin əfsanə sayma,
Pisləri at, yaxşıları yaz, saxla.
OLMAZ
Dəli könül, demə dünya
mənimdir,
Ömür karvanını əyləmək olmaz.
Hər yetən gədəyə sirdaşdı
deyib,
Sir sözünü ona söyləmək olmaz.

Ürəkdən xaini, qəlbi qaranı,
Qəlbimi bürüyən kədər boranı,
Sinəmə vurulan yaman yaranı,
Vaxtı yetişməmiş teyləmək
olmaz.

Mehdi də canını odlara yaxdı,
Çevrildi dövranı, çevrildi taxtı,
Əcəl yastığına dayanan vaxtı,
Azreili aldadıb piylənmək olmaz.
OLMAZ
Uzaq görən, ata sözü eşidən,
Tutduğu işlərdən xəcalət olmaz.
El içində pak oturub, pak duran
Ürəkdən sağ olar, xəyanət
olmaz.

Boş qabıyla el içində tanını,
Gül-çiçək yerinə qanqal əkənin,
Özünü varına çəpər çəkənin,
Gözü əldə olar, səxavət olmaz.

Yaxşı adam el içində tanını,
Hey artırar şöhrətini-şanını.
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Mehdi dostdan əsirgəməz canını,
Namuslu insanda qəbahət olmaz.
OLMAZ
Yaxşılıq toxumun ək ki, biçəsən
Həmişə əlində ixtiyar olmaz.
Ağılsız insana taleh neyləsin
Sərvəti olsa da bəxtiyar olmaz.

Haqq yolunda zəhmət çəkən
usanmaz,
Doğru söz itidir əyilər, sınmaz,
Dost dostdan inciyər ürəkdən
dönməz,
Dönsə ilqarında etibar olmaz.
Mehdi, dərd bilənə de sən dərdini,
O, öyərinib hər kitabı, hər dini,
Harayla şahların şahı mərdini,
Dadına yetişər qəlbi xar olmaz.
OLMAZ

Könül, hər deyilən sözə inanma.
Çünki hər sözün beh-bazarı
olmaz.
Arvad təklif edib, qonaq eyləsə,
Qaxar başa inan, ilqarı olmaz.

Hər ötən sirrini ona söyləmə.
Hərdən də hirslənib, üzünə
gülmə,
Hörmətdən düşərsən, həmkarı
olmaz.

Arvad malın özünə mal eyləmə,
Ürəkdən yanana belini bağla
Bəxtinə yazılan elinə bağla.
Mehdi, səhvlərini dilinə bağla
Azaldar hörmətin, dəmvarı olmaz.
İSTƏMƏ
İstəyirsən sənə yaxşı desinlər,
Qarşındakın nadan sanıb,
pisləmə.
Yaxşılardan yaxşı dərs al, adam
ol,
Tüstü olub,könlüm evin hisləmə.

Tərəqqindən düşsən, tənəzzül
etsə,
Talehin tərlanı uzaqdan ötsə,
Tutduğun tərlanın əlindən getsə,
Hay vurub, qıy vurub, artıq
səsləmə.

Mehdinin öz xalqı saysa yaxşıdı,
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Halal qazanc, halal maya yaxşıdı,
Cavan oğlan, abır-həya yaxşıdı,
Məzluma əl açıb, pərə istəmə.
GEDƏCƏK
Bu dünya deyilən, geniş
meydandır,
Hər gələn atını çapıb, gedəcək.
Əqlilə talehi cəm olan kəslər,
Dünyanın şöhrətin tapıb,
gedəcək.

Zəhmətsiz özgədən şirə
çəkənlər,
Qonşunun malına gözün
dikənlər,
Quzğun kimi leş axtarıb
sökənlər,
Namusun, qeyrətin atıb,
gedəcək.

Ləl axtarıb, dəryalarda üzənlər,
Laçın kimi səmalarda süzənlər,
Fərhad kimi “Şirin” deyib
gəzənlər,
Yalçın qayaları çapıb, gedəcək.

Aldanma xainin yağlı dilinə,
Zəhər tökəcəkdir dostluq
gülünə,
Gücü çatsa, səni alıb əlinə,
Çolpa qiymətinə satıb, gedəcək.
Mehdinin dilinə gəlməz yalanlar,
Əhdiylə ilqarı doğru olanlar,
Kökləyib sazını eldə çalanlar,
Axır muradına çatıb gedəcək.
DƏYMƏ

Özgələr sözünə uyan qardaşım,
Sinəsi alovlu budağa dəymə.
Bağban ol, gül yetir, bülbül
incitmə,
Bizim bağçamızda budağa
dəymə.
İlişmişəm fitnəkarın çilinə,

Qurulub, uymusan şeytan
felinə,
Qadağa ver həcv deyən dilinə,
Mərifətlə danışan dodağa
dəymə.

Mehdinin sözünü sən özün haqla,
Ondakı fikiri əməlli yoxla,
Ağır ol, çəkini özündə saxla,
Tarazı saxlayan qadağa dəymə.
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GÜLƏRMIŞ
Ürəkdən xainə, qəlbi qaraya
Ariflər kəc baxıb, mahal
gülərmiş,
Mərdin məclisinə namərd
gələrsə
Müxənnət həcv deyib, naqqal
gülərmiş.

Məcazi mənalı nakəs bir bəndə,
Utanmaz-utanmaz düşür hər
kəndə.
Gördüyü işlərə, tutduğu fəndə,
Şeytan fitnə verib, baqqal
gülərmiş.

Namusu yedəkdə vara çəksələr,
Mehdini yandırıb, nara çəksələr,
Aslanı zəncirdə dara çəksələr
Tülkü meydan açıb, çaqqal gülərmiş
GEDƏR
A dostlar, məhəbbət olmasa
əgər,
Yer üzündə bəşər yox olub,
gedər.
Qızlar oğlan deyər,oğlanlar da
qız,
Gecə-gündüzləri ax olub, gedər.

Lazımdır ki, yar qadasın yar ala,
Dəli könül, əm ləbindən, yarala.
“Qoca ləzzət çəkə, cavan
sarala”
Qağa, belə işlər çox olub, gedər.

Mehdi də həmişə toyda-büsatda,
Gözəllik eşqilə yaşar həyatda.
Xoruzsuz yumurta toyuğun altda,
Nə qədər çalxasa, lax olub gedər.
QALARMIŞ
Bu dünyada heç bir kəsi
olmayan,
Susuz səhralarda çöldə
qalarmış,
Fırtınalı gündə, dəniz içində,

Gəmisi qərq olub, göldə
qalarmış.
Əriməz dağ kimi qarı olmayan,
Qonaq eyləməyə varı olmayan,
Məhəbbət artıran karı olmayan,
Piyada yorulub, yolda qalarmış.
Mehdinin cibində pulu olmasa,
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Süfrədə çörəyi dolu olmasa,
Haqqı dərgahına yolu olmasa,
Bütün arzuları dildə qalarmış.
YAXŞIDI
Qürbət ölkələrin gözəl qızından,
Qonşu qızlarının koru yaxşıdı.
Namərd süfrəsinin yağlı aşından,
Mərdin turş ayranı, şoru yaxşıdı.

Behiştə bənzəyən cənnət
bağından,
Anamın tutduğu kərə yağından,
Deməm, yağının bəhr-barı
yaxşıdı.

Doymamışam Dərələzin
dağından,
Necə oldu mən Mehdinin babası,
Ermənilərə qaldı eli-obası,
Cənnət oldu yad ellərin sobası,
Ocağımın külü, qoru yaxşıdı.
MANAT
Saxəli mərdlərin şanı-şöhrəti,
Açılan süfrəsi, əlisən manat.
Bağlı qapıların min bir açarı,
Xeyri deyənlərə bəllisən,
manat.

Lalların dilisən, bəşərin gözü,
Şirincə kamalı, şirincə sözü,
İnsanın mənliyi, insanın özü,
Qohumu, qardaşı, elisən,
manat.

Məclisdə demirlər: “Kimin oğlusan?”
Cibində yoxdursa, qolu bağlısan,
Çirkin gözəlliyi, dəli ağlısan,
Mehdinin qılıncı, dilisən, manat.
ÇƏLƏBI FATMANI ZИYARƏT EYLƏ
İqbal səni Tərəqqindən salarsa,
Çələbi Fatmanı ziyarət eylə!
Cəllad olub həyatını çalarsa,
Çələbi Fatmanı ziyarət eylə!

Allaha yalvarıb eyləyir fəqan,
Övladın qürbətdən qayıdan
zaman,
Çələbi Fatmanı ziyarət eylə!

İnsanın bəlası hey gəlir pünhan,
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Asılmaz, basılmaz dayaq olarsa,
Xilqətdən sirilən payın olarsa,
Oğlunun, qızının toyu olarsa,
Çələbi Fatmanı ziyarət eylə!

Mehdi, öp Həcərin qanlı
daşından
O İmam Hüseynin kəsik
başından
Sonra da Fatmanı ziyarət eylə!
Çələbi Fatmanı ziyarət eylə!
DAĞLAR

Payız fəsli ellər səndən
köçəndə,
Viranə görünür yurdların, dağlar.
Hər yerindən gediş-gəliş yox
olur,
Oylaqda ulaşır qurdların,dağlar.

Torağayı sınır güney döşündə,
Qız-gəlin görünmür bulaq
başında,
Tərlanlar qıy vurur qarlı daşında
Şaxtadan bozarır otların,dağlar.

Elə ki, başlayır qara-borana,
Mehdinin qəlbini edir virana,
Ellər də köç edir,köçür arana,
Düzlərdə səyrimir atların, dağlar.
O DAĞLAR
Köçbəyin baharı, Qısırın dağı,
Hilalın gəzdiyi dağdı o dağlar.
Fərhadın bulağı, gözümün ağı,
Hilalın gəzdiyi dağdı o dağlar.

Yüz bulaqdan keçdim Dəvə
üzünə,
Süfrə sərdim bulaqların gözünə,
Ordan yendim Bazar çayın
düzünə,
Dedim Hilal gəzən dağdı o
dağlar.

Daş körpüdə Arpaçaydan
keçdiyim,
Əyilib doyunca suyun içdiyim,
Turşsudan özümə yaylaq
seçdiyim,
Hilalın gəzdiyi dağdı o dağlar.

Dəli Dağdan aşdım Sultan
Heydara,
Gecələdim səhər gəldim
Qoşqara,
Biri dedi: sən hara, bura hara,
Dedi Hilal gəzən dağdı o dağlar.

Ala göldə su çilənib üzümə,
Keti dağda maral dəydi gözümə,
Sarı bulaq qüvvət verdi sözümə,
Dedi Hilal gəzən dağdı o dağlar.

Tərtər çaydan qızıl balıq
ovladım.
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Meşəsində ceyran, cüyür
qovladım,

Quzu kəsib qazançada
tovladım,
Dedi Hilal gəzən dağdı o dağlar.
Mehdiyəm bağrım başın teylədim,
Saz götürüb el-obanı əylədim,
Hüseyni də tapıb ona söylədim,
Xəzan vurdu, viran oldu o dağlar.
Dedi Hilal gəzən dağdı o dağlar.
DAĞLARIN

Yenə payız gəlib, solub, saralır,
Hikkəli təbiət min hava çalır,
Yamanca dəyişib halı dağların.
Qışda yetimlər tək kimsəsiz
Çiçəyi sovulub nazlı yaylağın,
qalır,
Çəkilib şirəsi, balı dağların.
Dərəsi, təpəsi, yalı dağların.
Əsən küləklərdə hay-haray salır,
Mehdi, qartal qonub güney daşına,
Zirvələr buludu çəkib başına,
Qar elə qalanıb Gədik qaşına,
Hər yandan kəsilib yolu dağların.
GƏLИR
Yayda yaylamalı səfalı dağlar,
Toy libası geyib ellərin gəlir.
Yağış yağır, qar əriyir, ot bitir,
Bənövşə qıvrımlı tellərin gəlir.

Qayaları döyəcləyib ötüşən,
Dənizlərlə qucaqlaşıb öpüşən,
Çöl-çəmənin harayına yetişən,
Min bir şəlaləli sellərin gəlir.

Şimşəklər oynayır, kəsilir nərəm
Mehdiyə səs verir kəklikli dərən,
Məxmər quzeylərdən gül-çiçək dərən,
Bəzəyi solmayan əllərin gəlir.
YADIMA DÜŞDÜ
Qarlı quzeylərin lalə, nərgizi,
Dəli Dağın gözü yadıma düşdü.
Ala güllər, Murad təpə, Çaxmal
daş,
Qar arxacın düzü yadıma düşdü.

At belində o yerlərdən keçdiyim,
Oylaqlarda gözəl yaylaq
seçdiyim,
Əyilib doyuncan suyun içdiyim,
Bulaqların gözü yadıma düşdü.
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Arxaçlarda çobanların ocağı,
O dağlarda yaylaqların qucağı,
Maral inəklərin sarı qaymağı,
Çiyənin ağ üzü yadıma düşdü.

Keti axarında çoban bulağı,
Qırmızı dağ o dağların papağı,
Pəsinin, Musanın gözəl yaylağı,
Min çiçəkli yazı yadıma düşdü.

Kəngərlidə şehli-şehli gəzdiйиm,
Dəstə tutub bənövşəsin üzdüyüm,
Mehdiyəm, vəsfinə dastan yazdığım,
Sarı yerin özü yadıma düşdü.
QALIB
Ay Mənsurə, getdim çıxdım
vətənə,
Sonalı göllərim sonasız qalıb.
Bir kəklik ovlayıb bağrıma
basdım,
Dimdiyi, ayağı xınasız qalıb.

Qıy vurdum qayalar səs verdi
mənə,
Sarıyerdə düşdüm dumana
çənə,
Güneyvəngdən alça gətirdim
sənə,
Ceyranlar, cüyürlər anasız qalıb.

Getdim çıxdım Herherdəki
evimə,
Nəzir, niyaz qoydum Ərkəz
pirinə,
Qırxbulaqdan torpaq yığdım
civimə,
O yaşlı yaylaqlar obasız qalıb.

Bol bulaqdan su gətirdim
gözümdə,
Necə getdim-gəldim bilməm özüm
də,
Dostlar, kimlər olar məntək
dözümdə,
Sonalı göllərin sonasız qalıb.

Nərgizlərdən dəstə tutub
bağladım,
Ağ bulaqda ellər deyib ağladım,
Çaylar kimi aşıb-daşıb çağladım,
Toy-büsatlı dağlar kamansız
qalıb.

Dığalar o yerdə məskən salıbdır,
Vətən Dərələyəz girov qalıbdır,
Yurdumun başını duman alıbdır,
Qıy vuran qartallar yuvasız
qalıb.

Mehdi, Mənsurənin gözü yoldadır,
Torpaq su istəyir, bu vüsaldadır,
Vətən həsrətindən yaman haldadır,
Yurdunu itirib, yuvasız qalıb.
OLMUŞAM
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Məcnunuyam çiçək açan
dağların,
Vətəni yolunda Kərəm olmuşam
Bülbülüyəm nərgiz bitən bağların
Xilqətimi o yerlərdən almışam.

Hicranın dərdi də qəddimi əydi,
Vətən oğulları hamısı bəydi.
Üçüncü bəndində xətrimə dəydi,
Sizdən şübhələnib məəttəl
qalmışam.

Gen dərədən Gяdikvəngə
keçmişəm,
Bulaqlardan ovuc-ovuc içmişəm,
Qumunu əliyib göhər seçmişəm,
Qəvvas kimi dəryalara
dalmışam.

Ovçu oylağında özümü yordum,
Dostun qulluğunda qul kimi
durdum.
Gəlinlər gətirdim, məclislər
qurdum,
Sazımı zilbəndə, elə çalmışam.

Mehdi deyər daşa dəyməsin oxum,
Malanı çəkmərəm səpməsəm toxum,
Gündüz xəyalımsız, gecələr yuxum,
Həmişə sizləri yada salmışam.
SOLUBDU
Nazəniyə de sən, məlul
Elimin, günümün vətən Ballısı,
durmasın,
O lalə yanaqlar niyə solubdur?
Kədərdən, qüssədən özün
Qaranlıq gecədə şam kimi
yormasın,
yanan,
Düşmən toxmağıdır tez
O şəhla gözlərin niyə дolubdur?
qocalmasın,
Hayların qəlbinə o xal qalıbdır.
Yendim getdim Qırxbulağın
düzünə,
Novruz bulağından içib
Süfrə saldım bulaqların gözünə,
doydunuz,
Qar yağmışdı ayağının izinə,
Yaramın qaysağın yaman
Daşların üstünə əksin qalıbdır.
soydunuz.
Xızı meşəsində bir iz qoydunuz,
Bu da ürəyimdə bir dərd olubdu.
Sağlıq olsun, gəlim bir də görüşək,
Yallı gedək, deyək, gülək, gülüşək.
Mehdi deyər dostlar, gəlin sarışaq,
Fələk ömrümüzə qılınc çalıbdır.
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GÖYÇƏ SИZИNDИR
Doğma yerlərindən perik
düşənlər,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.
Yurd-yuvasını atıb gedənlər,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Şeytanın felinə uyub gəldiniz,
Ömür sarayını oyub gəldiniz,
Ələsgər, Alını qoyub gəldiniz,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.
Zodlu Abdullanın qohumqardaşı,
Talıbın, İmanın ürək sirdaşı,
Qəza üz veribdi olmayın naşı,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Məlul-müskül olmuş o uca
dağlar,
Yadınıza düşər, könül qan ağlar,
Şaxta olar, yollarınız buz bağlar,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Saçlar ağarsa da, ürək təzədi,
O yerlərdə insan ömrü yüzədi,
İsmixan, Haqverdi, sözüm
sizədi,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Hanı aşıqların o telli sazı,
Ellər oxşardı gözəl avazы,
Göyçə mahalının gəlini, qızı,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Zəhər düşdü süfrənizin aşına,
Dolanaram mahalının başına,
Qurban olum torpağına, daşına,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Orda dəfn olunub ulu babalar,
Sizləri səsləyir, ellər-obalar,
Sönübdü çıraqlar, yanmır
sobalar,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.

Həsrət ürəyimi çarpaz dağladı,
Qəhərləndi çaylar kimi çağladı,
Mehdi sizi gördü yaman ağladı,
Vətənə qayıdın, Göyçə sizindir.
GÖYÇƏ
Qərib insanların yay düşərgəsi,
Könül quşlarının budağı Göyçə.
Şaqraq bulaq kimi qaynayır, axır,
Cığalı təcnisin ocağı Göyçə.

Mərd oğula süd veribdir
mərdanə.
Ellər də söyləyir mərdimərdanə,
Hamıdan çox sevir qonağı
Göyçə.
Ələsgəri doğan doğdu dürdanə
Mən Aşıq Mehdinin binası sənsən,
Ağarmış saçların xınası sənsən.
Aşıq sənətinin anası sənsən,
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Saz tutan əllərin qucağı Göyçə.
DAĞINDA
Yollar yolçusuyam, səyyar bir
səyyah,
İqbala yetişdim Murat dağında.
Mərdlər məclisində qarşıma
çıxdı,
Gül kimi açıldı ellər bağında.

Pərişan məclisdə şəkliyə döndü,
Oxuyan oxudu, dinləyən güldü.
Şükür də bağbandır, qardaşı
güldü,
Gəlib əyləşmişdir özgə çağında.

İgidlər butağı, Murat təpəsi,
Mehdinin oylağı Murat təpəsi,
Ellərin fərağı Murat təpəsi,
Elə bil asılıb bostan tağında.
İSTİSU
Xəstə ikən yolum düşdü obana,
Dağlar çiçəklənib elə İstisu.
Şehli çəmənlikdə sənəm çiyninə
Müжdə gətirmişdi sənə İstisu.

Bulutları burum-burum burulur,
Qayalar qoynunda çadır qurulur,
Gələn qonaqların halı sorulur,
Çox mehriban gəldi mənə İstisu.

Bir yanı obadır, bir yanı qaya
Sızar bulaqları, tökülər çaya,
Coşqun fəvvarələr qalxır
havaya,
Bürünüb dumanə çənə İstisu.

Gəldi bahar, açıb qızılgülləri,
Gör necə gözəldi Azər çölləri,
Mehdi də sazıynan şirin dilləri,
Söyləyir bir dənəsən, dənə
İstisu.
DÜŞÜB
Aranın başının papağı düşüb.

Kəlbəcər dağları qana bələnib,
Ömür bağçamızın yarpağı düşüb.
Qoyunlar,
quzular
mər-mər
mələşib,
Çobanın əlinin çomağı düşüb.

Sarı bulaq Təhlə deyib çağlayır,
Ceyran bulaq Tatalları ağlayır,
Həmin qaya sinəmizi dağlayır,
Çünki torpağa yad ayağı düşüb.

Dumanlı, çiskinli dağları qarlı,
Hatəm səxavətli, süfrəsi varlı,
Loğman təbiətli, zərli, zibalı,

Tərtər çayı indi daha neynəsin,
Sağ solunda bəs kimləri əyləsin,
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Qız, gəlinlər
söyləsin,

dərdin

kimə

Xalçası talanıb, darağı düşüb.

Mehdinin sazı da telin itirib,
Yaşılbaş sonalar gölün itirib,
Kəlbəcər mahalı elin itirib,
Talanmış dağlara sorağı düşüb.
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YAVAŞ-YAVAŞ
Mən bilmirəm, sən də mən
həvəsdəsən,
Yardan yaralısan, həm də
xəstəsən,
Axşam-səhər yarı görmək
istəsən,
Güllü bağçaları gəz yavaş-yavaş.
Sevib-seçilməyə uymuşam mən də,
Mehdiyəm, canımdan doymuşam mən də,
Yolunda başımı qoymuşam mən də,
İstərsən kəs, istərsən əz yavaş-yavaş.

Bağçalar içində gəzən gözəl qız,
Lalədən, nərgizdən üz yavaşyavaş.
Əlində saxlama, inciyər səndən,
Buxağın altına düz yavaş-yavaş.

OLMAZ
Mən sənə baxanda,baxma
deyirsən
Məhəbbət gözdədir, baxmasam
olmaz.
Sənin kimi bir gözəlin yolunda,
Canımı odlara yaxmasam
olmaz.

İstər öldür, istər məni yarala,
Al bıçağı, vur neştəri, yarala,
Ovçu bərəsinə düşmüş marala
Çəkilmiş çaxmağı çaxmasam
olmaz.
Hürülər pərisi, canan yolunda,
Dərdimin dərmanı,qanan
yolunda,
Sənin təki bir cananın yolunda,
Çaylar kimi daşıb, axmasam
olmaz.

Bəs necə sevməyim açan bir
gülü?
Ağladıb, incitmə şeyda bülbülü,
Laləni, nərgizi, süsən, sünbülü,
Tər buxaq altına taxmasan
olmaz.

XOŞUM GƏLИR
Qaşların cəllad tək alır canımı,
Alırsan canımı al, xoşum gəlir.
Hökümdarsan, höküm işlər, ay
zalım,
Eşqin zindanına sal, xoşum
gəlir.

Yanağın almadır, gözlərin
mərcan,
Dodağın qaymaqdır, döşlərin
fиncan,
Hüsnünə valehdir bütün bu
cahan,
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gəlir.
Geyibsən əyninə şal, xoşum
Darayıb zülfünü hörəndə, gözəl,
Mehdini axtarıb görəndə, gözəl,
Zəbanı dəhanə verəndə, gözəl,
Dəhanda dadacaq bal, xoşum gəlir.
DEYИLƏM
Yanıram oduna, könül ver
Qarlı dağlar əgər kəssə aranı,
mənə,
Dörd yanımı alsa çovğun-boranı,
Qəlbimi özgəyə verən deyiləm.
Get gətir and içim, “ Quran”ı,
Qoynunda xəstəyə dərman
Sən dönsən də, mən ki, dönən
deyirlər,
deyiləm.
İcazə verməsən, deyən deyiləm.
Mehdiyəm, istərəm sübh-sabahdan,
Mehtaba gözəldən, ayna qabaqdan,
Bir busə istərəm dildən-dodaqdan,
Əməcəyəm doyunca, yeyən deyiləm.
GÖRDÜM
Bir gün Ədəbiyyat muzeyində
Kəsilmiş saçları pərişan halda,
mən,
Ölməz sənətkarın sazını
Sanki şer deyir böyük bir zalda.
gördüm.
Hansı şair olar bəs bu kamalda,
Dünya xalqlarına təravət verən,
Deyirəm Vurğunun özünü
Sirlər xəzinəsinin sözünü
gördüm.
gördüm.
Mehdiyəm, ağlayıb bulud tək doldum,
Gül kimi açılıb, gül kimi soldum,
Tüfəngi götürüb bir nişan aldım,
Nişanda ceyranın gözünü gördüm.
AY BABA
Qəbrinə əyildim öz nəvən kimi,
Nələr yaradıbsan bizə, ay baba.
Yüz il bundan qabaq yazdığın
şeri,
Elə bil yazmısan təzə ay baba.

Dərin ümmanları təkcə
keçmisəm,
Dəryalardan ləli-gövhər
seçmisən,
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Anan Göyçə, Geytidən su
içmisən,
Onçun yaşın çatıb yüzə, ay
baba.

Təcnisdə vurğunam sizə,ay
baba.
Qəbir torpağından bir az
götürdüm,
Dağlar aşıb Kəlbəcərə gətirdim,
Tərtər çayla Qarabağa yetirdim,
Onu yaydım bizim düzə, ay
baba.

Qəbrinə baxdıqca mən heyranheyran,
Daşından oxudum neçə min
dastan,
Sənətin laçını,ey böyük insan,
Babam Ələsgərin məşhurdu adı,
Qəlbimi yandırır ayrılıq odu,
Mehdinin arzusu, diləyi budur,
Sən gəzən yerləri gəzə, ay baba.
YAVAŞ-YAVAŞ
Ay böyük sənətkar, ay Dədə
Şəmşir,
Qəvvassan, dəryada üz, yavaşyavaş.
Yazıb-yaratdığın duzlu sözləri,
Könül dəftərinə düz yavaşyavaş.

Bu gözəl Vətəndə, bu gözəl
çağda.
Vurğunu gəzəydi o Dəlidağda,
Qazaxda, Gəncədə, Mil,
Qarabağda,
Sədəfli sazınla gəz yavaş-yavaş.
Aşığın mizrabı ayrılmaz teldən,
Bu gözəl Vətəndən, bu gözəl
eldən,
Bərəkətli düzdən, pambıqlı
çöldən,
Dastanlar yaradıb, yaz yavaşyavaş.

Qurbanı yetirən bağın barısan,
Azəri yurdumun iftixarısan,
Böyük sənətkarın yadigarısan,
Tərlansan, dağlarda süz yavaşyavaş.

Həştad yaş da sizə azdı a Şəmşir,
Məhəbbət körpüsü sözdü, a Şəmşir,
Mehdi deyir, indi yazdı, a Şəmşir,
Lalədən, nərgizdən üz yavaş-yavaş.
VURĞUN
O rəssam fırçanla, qızıl qələmlə,

Saysız lövhə cızdın çöllərə,
Vurğun.
302

Ana torpağıma zər-ziba düzdün,
İncilər yaratdın ellərə, Vurğun.

Şölə saldın, Mil-Muğanın
düzünə,
Min-min bəzək vurdun güllərə,
Vurğun.

A qartal qanadlı, laçın xəyallı,
Məcnun məhəbbətli, Leyli
vüsallı,
Dodağı nəğməli, sözləri ballı,
El-obada düşdün dillərə, Vurğun.

Ceyran bulağında şirin söz
dedin,
Aşıq Şəmşir, Dəlidağı gəz dedin,
Kəklikli daşlara belə yaz dedin,
Vurğundur Dürrədə tellərə
Vurğun.

Söz çatarmı bir de, sənin
sözünə,
Sürmə çəkdin ceyranların
gözünə,
Kaş Mehdiyə dərsi özün verəydin,
Könül sarayını zərlə hörəydin,
Ölməyəydin, bax bu günü görəydin,
Nəğmələr qoşaydın illərə Vurğun.
XOŞ GƏLDИN
Ey ana yurdumun əziz şairi,
Bahar təzə, könül təzə, xoş
gəldin.
Saz götürüb qulluğunda
durmuşam,
Sənətdə vurğunam sözə, xoş
gəldin.

Həqiqət vicdanı salıbdır daşa,
Şerin mayağısan, səni yüz yaşa,
Şölənlə dünyanı bəzə, xoş
gəldin.
Dağlarımızın sürmə çəkir qaşına,
Qartallar qıy vurub, qonur
başına,
Ehtiram Vurğunun qoç
qardaşına,
Mən bunu demirəm üzə, xoş
gəldin.

Yada salıb Qarabağın elini,
Sizə salam deyir qızı, gəlini,
Şair Bəxtiyarın sıxıb əlini,
El-oba söyləyir: bizə xoş gəldin.

İki səs səhnədə verib baş-başa,
Mehdinin qüdrəti, ey böyük alim,
Görüşünə gəlib qohumum, elim,
Sinəmdə ürəyim, ağzımda dilim,
Deyir cansağlığı, sizə xoş gəldin.
AYRILDI
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Xalqın sənətkarı Məzahir Daşqın
Obadan ayrıldı, eldən ayrıldı.
Sözün süxəndanı, şerin dəryası,
Sazının mizrabı teldən ayrıldı.

Alovlu odlarda bişən şairin,
Qələmi əlindən düşən şairin,
Ayağı çəməndən, çöldən ayrıldı.
Mehdi, ustad köçdü sözlü
yaylaqdan,
Qartal qayalardan, ovçu
oylaqdan,
Bağban bağlarından, tərlan
bulaqdan,
Bülbülün naləsi güldən ayrıldı.

Ay ellər, siz gəlin, tez gəlin
görək,
Əyildi nə qafil o polad bilək,
Daşqın yol üstədir, dayandı
ürək,
Şana barmaqları teldən ayrıldı.
Uca zirvələrdən aşan şairin,

SƏNDƏDИ
(Söz ustası Xuduya)
Sənətin allahı,sazın ustası,
Ağaca dil verən əllər səndədi.
Ərzurum dağında borana düşən,
Kərəmə yol verən yollar
səndədi.

Kərəm tək alışıb, Məcnun tək
coşan,
Dəniz tək çağlayan, çaylar tək
daşan,
Sazlarda titrəyən tellər səndədi.

Qarlı gədiklərdən aşrımlar aşan,
Mehdiyəm, ay xuda, qəvvaz istərəm,
Qadiri-sübhandan muraz istərəm,
Bu qoca çağımda bir az istərəm
Onda min dil açan dillər səndədi.
XOŞ GƏLMИŞSИNИZ
Özbək qardaşımız, özbək elimiz,
Odlar torpağına xoş gəlmişsiniz.
Xalqının diliylə Vətənim deyir,
Anam qucağına xoş gəlmişsiniz.

Vurğun nəğməsinin min bir
qəzəli,
Dodaqları ballı, sözü məzəli,
Oğlumun Leylası,əkə gözəli,
Ozan ocağına xoş gəlmişsiniz.
Yurdum-yuvam qarşılayır çörəklə,
Sinəsi ordenli polad biləklə,
Mehdiyəm, deyirəm açıq ürəklə,
Yazın gül çağına xoş gəlmişsiniz.
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4 iyun 1979-cu il
Özbəklərin Azərbaycana gəlməsi ilə yazdım.
NƏVƏN OLUB
(Bəxtiyar Vahabzadəyə ithaf edirəm)
A şair Bəxtiyar, gözünüz aydın,
Kök atsın, ucalsın qollu-budaqlı,
Eşitdim, çox şükür qız nəvən
Göylərə sığmasın zəkası ağlı.
olub.
Sözün süxəndanı, şer dəryası,
Hürülər pərisi, o şam çıraqlı,
Ömrü uzun olsun, yaz nəvən
Elçilərə etsin naz, nəvən olub.
olub.
Saçın hörsün, çalma çalsın başına,
Tuman geysin,döşlük taxsın döşünə,
Geyvənlik etsin toy qardaşına,
Aşıq Mehdi çalsın saz, nəvən olub.
MƏNИM
Ay Aşıq Ələsgər, yatmısan oyan,
Qəmlər dəryasına batıb getdilər.
Hara köçür gedir ellərim mənim?
Həsrət ocağını çatıb getdilər,
Göyçə mahalına bir deyinən
Xalqa çatmayacaq əllərim
dayan.
mənim.
Vaxtsız saralacaq güllərim
Milli dərəsində kəklik
mənim.
vurmuşam,,
Talıba de, Kəlbəcərə atlansın,
Versin dağlarında köhlən
Nəcəfə de, Qarabağa yollansın,
yormuşam,
İslama de, Mil-Muğana
Keti yaylağında məclis
sallansın,
qurmuşam,
Sonasız qalacaq göllərim
Kimsəsiz qalacaq çöllərim
mənim.
mənim.
Doğma yurdların atıb getdilər,
Mehdi, unutdunuz Aşıq Alını,
Ozan sənətinin Rüstəm-Zalını,
Gətirə bilmirəm sözün dalını,
Necə nəğmə desin dillərim mənim.
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SEVИNИR
Oddan alovludur, buzdan
sərindi,
Hər sözü-söhbəti baldan şirindi,
Dodağa dəydikcə dillər sevinir.

Aşıq Ələsgərin bayram günüdür,
Vətənim sevinir, ellər sevinir.
Göyçə təcnis deyir, Qarabağ
muğam.
Bənövşə, nərgizli çöllər sevinir.

Mehdi müəlliməm, əlimdə çıraq,
Oxudum babamı mən varaqvaraq.
A dostlar, yığılın bir məclis
quraq,
Bu gün sazımdakı tellər sevinir.

Dəli Alı igidlərin yüzüdü,
Səhnəbanı gözəllərin gözüdü,
“Xırdaca qız ” Ələsgərin özüdür.
Bülbüllər oxuyur, güllər sevinir.
El aşığı ümmüm kimi dərindir,

ЭЯЗЯЙДИК ГОША
(Щясян мцяллимя итщаф едирям)
Мирзяли оьлунун гартал баласы,
Вятян даьларыны эязяйдик гоша.
Шиш бязяня, оъаг йана, кюз
дцшя,
Мцшфигля шишляри дцзяйдик гоша.

Гары няня чайдан сцзя чайлайа,
Гызйетяргачандан чобан щайлайа,
Гузу кяся, гоншулара пайлайа,
Эюйдян гядящляря сцзяйдик
гоша.

Гыз-эялинляр даьа чыха,йайлайа,
Гырхбулагдан кятя сала,
йаьлайа,
Бянювшядян чялянэ щюря,
баьлайа,
Сцсяни,сцнбцлц цзяйдик гоша.

Гармаг атаг Эядиквянэин чаyына,
Гайыл олаг Аллащ верян пайына,
Ял галдыраг щагг-таланын сайына,
Нярэиз ,бянювшядян цзяйдик
гоша.

Кящяр атлар Гырхбулаьа чатанда,
Мурадтяпясинин сярт
Саз дилляня эцняш эедиб
йохушундан,
батанда,
Зирвядян гарталын ов бахышындан,
Арпачайы лайла чала йатанда,
Мяхмяр гузейлярин ал нахышындан,
Нявяляр тойунда сцзяйдик гоша.
Инъиляря дцзцб йазайдыг гоша.
Щясян де йящярлясин атыны,
Еллярдя башласын той-бусатыны,
Мeщди , сян ач китабларын гатыны,
Ибращимдян инъи дцзяйдик гоша.
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Тяртяр 1999
ОЛМА
(Щясян мцяллимя мцраъият)
Щясян мцяллим , Дярялязя
эедяндя,
Елимин даьларын эязмямиш олма!
Бащарын илк чаьы мяхмяр
гузейдян,
Бянювшя , нярэизин цзмямиш
олма!

Елимин мяълиси баша эяляндя,
Гыз–эялин бязяниб гоша
эяляндя,
Ялиня саз алыб ъоша эяляндя,
Эирибян мейдана сцзмямиш
олма!
Эюйляр кишняйяндя ахыр селляри,
Лалязар ейляйир мави чюлляри,
Дярдимин дярманы мяхмяр эцлляри,
Тяр бухаг алтында дцзмямиш
олма!

Ганлы эюл эюйляря назыны сатыр,
Йалчын гайалары баш –баша чатыр.
Щяр дашын алтында бир китаб йатыр,
Кцлцнэц эютцрцб газмамыш олма!

Мян Мещдинин баьласалар эюзцнц,
Итирмярям елляримин изини,
Мирзяли оьлунун инъи сюзцнц ,
Кюнцл дяфтяриня йазмамыш олма!
Бакы 1974

İştahan itidir, Zori Balayan,
Cızdığın planlar zay olar,dığa.
Sən bilmirsən soyum qulaq
kəsəndir,
Xalqımız səylərə tay olar, dığa.

DIĞA
(Həcv)
Sinənizə çal-çarpaz dağ
vurarlar,
Hayastanda haray-hay olar,
dığa.
Gorusu, Sisyanı keçmək
istəsən,
Arpaçayın suyun içmək istəsən,
İravan şəhərinə köçmək istəsən,
Mindiyin köhlən yox, day olar,
dığa.

Qarabağdan əl çək, əlin kəsilər,
Papa, mama deyən dilin kəsilər,
Xıcıdur, Vartazar elin kəsilər,
Leşiniz itlərə pay olar, dığa.
Özgə torpağına baxma qırarlar,
Damğa vurub ağzınızı cırarlar,

Meydanda olmusan buynuzlu
kosa,
Şənliyiniz dönər vay-şivən, yasa,
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Qanınız qıcqırıb dolubdu kasa,
Qan yollarınızda çay olar, dığa.

Bizə kəc baxanın qəbrini qazım,
Sizə bəs eyləmir benzinim,
qazım,
Torpaq sənə oxlu yay olar, dığa.

Şirinlik yaxşıdı, acı nə lazım,

Laçınımdı zirvədə, həzrət dilində,
Koroğlu sərhəddə, Qırat belində,
Dəlilər yanında, qılınc əlində,
Vətən bölünməz bil, vay olar, dığa.
KÖPƏKOĞLU
(Həcv)
Qudurdub qançığı salmısan çölə,
Mıxçasın qapıda çal, köpəkoğlu.
Ərsiz arvad, yüyənsiz at,deyiblər,
Noxtasın başına sal, köpəkoğlu.

Bazara gedəndə on beş put
çatır,
Çöllərdə qurtdanıb, küllükdə
yatır,
Ayağına vurdu nal, köpəkoğlu.

Dağların başını duman eyləyən,
Üç kişi evini talan eyləyən,
Dəliləri keçib yalan eyləyən,
Dəlinin qaydına qal, köpəkoğlu.

Soruşan yox, yazıq Mehdi,
halını,
Sözüm çoxdur deməmişəm
dalını,
Qancığın qudurdub versən
yalını,
Eşit bu sözləri öl, köpəkoğlu.

Eşşəkdən törəyən olubdur qatır,

САЛЫМ
(Щяъв)
Адыны сорушдум Етибар деди.
Сянин етибарсыз эютцня салым
Тушлады цстцмя тапанча кими,
Гырыг камерана, лентиня салым.

Йеди шеир деди бащардан,
йаздан.
Кянди Дярячичяк, району Раздан,
Сянин районунун кяндиня салым.

Бириси Сабирди, сазды боьаздан

Бириси Маликди, бир аз хястяди,
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Гуйругдан, тикядян йеди
ясняди.
Сонра да о мяндян шеир истяди.
Алдатма вермяди фяндиня салым.

Йедиляр, ичдиляр бахдылар кефя.
Мещди адам билиб эятирдин евя,
Сянин дя йанылмыш зяндиня
салым.

Сцфря ятрафында дюндцляр девя,
DÖNƏRSƏN
(Həcv)
Gün kimi şığaram açılar başın,
Əriyib qar kimi suya dönərsən.
Dəyərsən yollarda daşdan-daşa
sən,
Nəzilib-nəzilib muya dönərsən.

Hərdənsə düşürsən şeytan
donuna.
Qaşıyaram çəkərsən ağac
ununa,
Qarışıb şalvarda... dönərsən.

Qacar tək susasan insan
qanına,
Mehdiyəm tor atıb tutaram səni,
Bazarda dana tək sataram səni
Alıb lapatqaya ataram səni,
Yapıxıb küllük quyuya dönərsən.
ARVADIM
(Bəzi çoxdanışan arvadlara)
Arvadın əlindən zara gəlmişəm,
Söylənməyi edib peşə arvadım.
Dindirsək, əlüstü muftanı basır,
Sürəti dəyişir beşə arvadım.

Olubdur buynuzdan şeşə
arvadım.
Dindirəndə hərdən özünü öyür,
Əllərin oynadıb, yanına döyür,
Özümü danlayıb,üzümə söyür,
İstəyir boynumu eşə arvadım.

Top kimi atılır, ayaqda çaxmaq,
Utanıb-çəkinmir o dəli-axmaq,
Sol əldə iskənə, sağ əldə
toxmaq,
Az qalır başımı deşə arvadım.

Mən ona yabıyam, o mənə yağı,
Əridib canımı, qalmayıb yağı,
Aradan götürüb qaranı-ağı,
Evimdə söykənib leşə arvadım.

Qonşu qalmır, qohum qalmır,
dalayır,
Cismimi yandırıb, oda qalayır,
Halal çörəyimə haram calayır,

Nəzildir ki, iynədən keçirə məni,
Dağlardan-daşlardan uçura
məni,
Yamanca tanıyıb biçarə məni,
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Hey dərimdən çəkir köşə

arvadım.

Mən Ataş oğluyam,oddan düşmüşəm,
Dəmirim korlanıb, zoddan düşmüşəm,
Daha qocalmışam, moddan düşmüşəm,
Əyilmiş qəddimə döşə arvadım!
СЯНИ
Ъаван оьлан кяс сясини ,гыфылла,
Шумлайыб бостан тяк якярям
Даша чякиб гылынъымы совларам,
сяни.
Ишыглыдан о зцлмятя говларам,
Сянин
кими
чох
гочаглар
Мян бир овчу, бил ки ,сяни овларам,
эюрмцшям,
Доьрайыб гуйуйа тюкярям сяни.
Ушагсан архамъа чякярям сяни
Адым Мещди, юзцм шири-ширзадам,
Алынмаз галайам , бир бюйцк йурдам,
Яслим Дяряляз, гурдоьлу гурдам,
Ямлик гузу кими сюкярям сяни.
MEHDИYƏM
Qartal vüqarlıyam, dağlar
oğluyam,
Vətənə nəğmələr qoşan
Mehdiyəm.
Dörd yüz on altının qoç
balasıyam,
Hitlerin bağrını deşən Mehdiyəm.

Vurğun görüşündə mehman biz
idik,
Koroğlu nərəli cavan biz idik.
Düşməni meydandan qovan biz
idik,
Hünər meydanında coşan
Mehdiyəm.

Avtomat əlində, döşüm qundaqda,
Əsgərə dayaqdır yaxşı yaraq da,
Qələbə günündə durub qabaqda,
Dostlarımla qucaqlaşan Mehdiyəm.
416-nın ƏSGƏRİYƏM MƏN
Cəngavər döyüşlü, cəngavər
atlı,

Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm
mən.
Sinəsi zirehli, Həzi ürəkli.
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Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm
mən.
Şaxtalı günlərdə səngərdə
yatan,
Düşmənin qanını torpağa qatan,
Qələbə günündə Berlinə çatan,
Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm
mən.
İgid Mehdilərdən dərsini alan,
Faşizmin yurduna vəlvələ salan,
Hitlerin tacına qılınclar çalan,
Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm
mən.
İldırım çaxışlı,şimşək küləkli,
Əyilməz vüqarlı, polad biləkli,
Qəhrəman cüssəli, aslan ürəkli,
Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm
mən.

311

Günəşli ölkəmi seyr edib gəzən,
Altmış baharında incilər düzən.
Mehdiyəm, Vətənə nəğmələr yazan
Dörd Yüz On Altının əsgəriyəm mən.
УТАНМЫР
Ъибя эирян, гулаг кясян
дялядуз,
Халга малы баща сатыр утанмыр.
Ядалят зянъирiн бойнуна кечир
Дярин цмманлара батыр утанмыр.

Арпа йолмур тикан бата ялиня,
Буьда бичмир аьры дцшя белиня,
Виъдан йох, доьру эяля дилиня,
Намус, гейряти сатыр утанмыр.

Бурулгандан бурум-бурум бурулур,
Чиркин ямял сцзэяcлярдян
дурулур,
Мцгяссиря низам тагаз гурулур,
Сойуг зинданларда йатыр утанмыр.

Мещди, рцшвятхорлар щалал билмяйир,
Зящмят чякиб алын тярiн силмяйир,
Беляляри эюрян нийя юлмяйир,
Щалалы щарама гатыр утанмыр.
MƏNИ

Göydə Allah, yerdə sizi
bilirəm,
Qoymayın gədələr dolaya
məni.
Saqqallı uşağam,altmışdı
yaşım,
Nadanlar çalışır bələyə məni.

Mən qulammı bazarlarda
satılam?
Arpayammı samanlara
qatılam?
Duz salıyam, duzlaxlara
atılam?
Hər yetən yetirib, yalaya
məni.

At görməzlər atın çapır
yanımdan,
Bəzi insanların xilqəti saxta,
Qəsbkarlar istər içsin
Taleyi gətirib, çıxıbdı taxta.
qanımdan,
Qurumuş odunam, atılmış
Düzün deyim, usanmışam
taxta,
canımdan,
Uşaqlar ocağa qalaya məni?
Bəzən bənzədirlər dəliyə
məni.
Doğulubsuz Vətənimin elindən,
Heç düşməzsiz mən Mehdinin dilindən,
“Qardaş” deyib, yapışmışam əlindən,
Qoymayın salalar tələyə məni,
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Gədələr istəyir dolaya məni.
LƏKƏLƏNMƏSИN
Əlsiz-ayaqsız tək nəzir yığanlar,
Gəlirinə baxıb, yekələnməsin.
Qarğa kimi qanad çalıb səmada,
“ Laçın mənəm” deyib
silkələnməsin.
Hər oğuldan olmaz ərkin qalası,
Alında qaşqası, beldə alası,
Bir qotura düşmüş keçi balası,
“Təkə mənəm” deyib
təkələnməsin.

Duz-çörək ye, cibkəsənə
sarışma,
Evlər yıxıb, əyrilərə qarışma,
Oğruluq eyləyib, yalan danışma,
Haqq divanda dilin kəkələməsin.
Vəzifən var, buraxmısan siftəni,
Çolpa-plov, tez-tez gələn küftəni,
Acgöz olub təpişdirmə müftəni,
Mədənə yığışıb kökələnməsin.

Mehdini eşitsən, torpaqla yarış,
Varlanmaq istəsən, zəhmətə alış,
Adı gözlə, danışanda düz danış,
Ləkə düşüb, adın ləkələnməsin.
TƏCNİSLƏR
DƏR ИNDИ
Zəhmət çəkib bağ becərdim, gül
əkdim,
Damcıladı damcı-damcı, dər
indi.
Aşıq deyər, dərindən,
Dərdə dərman dər indi.
Loğman gəlsə azalar,
Şəfa verər, dər indi.
Yar bağının bağbanısan, a
zalım,

Meyvə dəyib, vaxtı çatdı, dər
indi.
Sözü desən, utanma, de üzə
sən,
Şirin ol dosta ki, şirin üzəsən.
Aşıq deyər, üzəsən,
Dənizlərdə üzəsən.
Sözü daldada demə,
Həmişə de üzə sən.
Qəvvas olub dənizlərdə üzəsən,
Görərsən ki, ləl dəryası dərindi.

Mehdi istər öz bağının almasın,
Görməyəsiz təbiblərin almazın.
Aşıq deyər almasın
Yar gətirsin almasın.
Qoy canımı o alsın,
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Özgələri almasın.
Bir kişinin Allah ağlın almasın,
Bəxt gətirsə, fələk açar dər indi.
ALMASIN
(Təcnis)
Bu xəstə qəlbimin təbibi Leyli,
Yarama nəştər vur dərin olmasın.
sürməsin.
Qoynun cənnət bağı barı tərtəmiz,
sürməsin,
Saxlama pünhanda dərdin almasın.

Məni atan uzun ömür sürməsin,
Yadlar gəlib karvanını
Qoy mən görüm qaşlarının
Can alansan üzə-üzə alma sən.

Düşüb eşqin dəryasında üz barı,
Gəl Mehdinin güllərini üz barı.
Qoy söykənsin sinən üstə üz barı
Məkəs qonub şirəsini almasın.
BAX-BAX
Laçın könlüm, pərvaz eylə
havaya,
Qarğa tərlan tutur, cürətə, baxbax.
Qurbağa tullanır, ceyran sayağı,
Ondakı yerişə, sürətə bax-bax.

Baxan varmı şər işlərin halına,
Nə düşmüsən, düz ilqarın dalına,
Dünyanın güzgüsünü götür
əlinə,
Binası əyilmiş cənnətə bax-bax.

Vəfalı dost xəstə dosta qan verir,
Yalan dostu bunu görüb yan verir,
Bir gün gördüm nəfəs gedir, can verir,
Tünbətün deyilən lənətə bax-bax.
ÇATAÇAT
Əti duzla, çək şişləri hazırla,
Odun doğra çat ocağı,
çataçat.
Köz düşəndə şişi döşə
qızarsın,
Yar dediyi vaxta tələs çataçat.

Neyləyirsən özgələrin sinisin,
Vətənin qucağında sin isin,
Yadlar görsə sevdiciyin
sinəsin,
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Cəsəd yanar, alovlanar
çataçat.
Mehdi istər yar da yardan yarısın,
Fəda etsən yara canın yarısın,
Canan görsə cananının yarısın,
Görəcəkdir cadarlanıb çataçat.
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BAYATLILAR
Язизиням, цз яля,
Вермярям цз яля.
Намярдин ич цзцнц
Тюк яляйя йцз яля.

Язизим, сана дцшцр,
Агилляр сана дцшцр
Эядяляр эязянляр,
Щямишя гана дцшцр.

Язизиням, бир ики,
Бцлбцл бирди эцл ики.
Ъясятиндя беш шей вар
Дюрдц цчдц бири ики.

Кяклик дашын аьрыдар
Гялям гашын аьрыдар.
Арвад билдийин едир,
Киши башын аьрыдар.

Язизим, гарасына,
Гашларын гарасына.
Йолларын ишыг олсун
Аь йана гарасына,

Язизим, ялим чыхыб,
Вятяндян елим чыхыб.
Булаглар щайа галды
Сусуздан дилим чыхыб.

Язизиням, шир Асдан,
Ябилщясянди Ширасдан.
Бу эцн бир оьлан эюрдцм
Щям тойдан эялир, щям
йасдан.

Язизим, чискин олар,
Даь башы чискин олар.
Итирдим вятяними
Бундан да пис gцn олар.
Язизим, йаса mяни,
Дяр эятир йасямяни.
Апарырсан тойа апар
Апарма йаса мяни.

Язизиням, бир дянди,
Доьулубду бир дянди.
Дцнйайа бах бирдянди.
Эедишин бах бирдянди.

Язизиням, бал дцшяр,
Ары учар бал дцшяр.
Оьлан гызы юпяндя,
Йанаьына хал дцшяр.

Язизим, юзэясиня,
Ширинди юзэя синя.
Эюзлярин ня гяшянэди
Бахмайа юзэясиня.

Язизим, оддан чыхмаз,
Пярваня оддан чыхмаз.
Дяряляйязи итирдим
Ахы бу йаддан чыхмаз.

Язизим, йедяк сахла,
Атына йедяк сахла.
Истясян саь галасан,
Дилини эюдяк сахла.

Ашыг йаман чаьлайыр,
Гялбин еля баьлайыр.
Эиров дцшян Тяртярим
Сящра дейиб аьлайыр.

Ашыг, йазым аьласын,
Ялдян сазым аьласын.
Йадлар йалан аьлайыр
Гойун гызым аьласын.

Язизиням, ня тярзи,
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Ня даш вер, ня тярязи.
Кишини тез гоъалдар
Арвадын натярязи.
Язизиням, сылдырымы,
Гайаларын сылдырымы.
Кишинин пайын йейяр
Аrвадын щолдуруму.

Достлуьун саьы йахшы.
Намярдин шан балындан
Мярд верян аьы йахшы.
Мян ашыг, дярдин олсун,
Гызылдан зярин олсун.
Кюнтюй бахма достуна
Достлуьун дярдин олсун.

Язизим, цзцндян юп,
Кетинин цзцндян юп.
Яйил Сары булаьын
Гуъагла эюзцндян юп.

Язизиням, мярд цнц,
Шеш ат, ойна нярдини.
Бири ойунда удар
Бири чякяр дярдини.

Язизиням, ня симди,
Пярдясиз бу ня симди.
Чыхам бир дя даьлара
Даща дейям бясимди.

Язизиням, синяси,
Мярд иэидин синяси.
Туш олду намярд оха
Иэид оьул синяси.

Язизим, од ялянди,
Аьаъы о дялянди,
Даьлар йадыма дцшдц,
Башыма од ялянди.

Ашыг дейяр, цзясян,
Цмманларда цзясян.
Сюзц далдада демя
Де, щямишя цзя сян.

Ашыг дейяр, дяринди,
Дярдя дярман дяр инди.
Лоьман эялся азалар
Шяфа веряр тяр инди.

Мян ашигям тяр эцля,
Бцлбцл гонур тяр эцля.
Эирям йарын гойнуна
Бяляням мян тяр эцля.

Ашыг дейяр, алмасын,
Йар эятирсин алмасын.
Гой ъанымы йар алсын
Юзэяляри алмасын.

Язизиням, йцз гала,
Юмцр йашын йцз, гала.
Ямим йарын лябиндян
Силинмяйян из гала.

Язизиням, гар силя,
Дярялярдя тар силя,
Дцнйадан арзум буду
Йар тярини йар силя.

Язизиням, даьа эял,
Эцл саралды даьа эял.
Кюнцл сяни истяйир
Мин атына даьа эял.

Язизиням, йара де,
Цряк сюзцм йара де.
Щяким эялся саьалмаз
Лоьманымды, йара де.

Язизиням, лал ейляr,
Ары шанда бал ейляр,
Йарын оьрун бахышы
Инан мяни лал ейляр.

Мян ашыг, саьы йахшы,

Язизиням, бух ара,
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Башында вар Бухара.
Мян ки, эцля вурьунам
Эцл вурьунду бух ара.
Язизиням, мярд ана,
Сяни доьуб мярд ана.
Эюзляриня вурьунам
Гой сюйляйим мярдана.

Цз вермиш йара ганлы,
Йарла ганлы олмаздым
Сян етдин йара ганлы.
Эюзлярин хумар инди,
Йаш тюкяр, йумар инди.
Эюзлярим йары эюрдц
Севэисин умар инди.

Язизиням, аь дама,
Йолум дцшдц Аьдама.
Достуна кяж баханын
Эюзляриня аь дама.

Пянcярядян бахан yar,
Cаным ода йахан йар,
Аьа кими отуруб
Йаьы кими бахан йар.

Аты бозду эядянин,
Кефи сазды эядянин.
Базбурутдан йахшыды
Аьлы азды эядянин.

Сябят долу эавалы,
Йедим олдум щавалы,
Елиниздян гыз севдим
О да чыхды давалы.

Елями, юзэясиня,
Йарамаз юзэя синя.
Йарыма cаным гурбан
Бахмарам юзэясиня.

Ай йарым, Араз мяням,
Кцр сянсян, Араз мяням.
Сян ахыб дурулмусан
Ешгимля тараз мяням.

Язизиням, йцз ил йаз,
Йцз ил бащар, йцз ил йаз.
Щцснцн кими эцл олмаз
Дювран кечся йцз ил аз.

Язизиням, дястя эцля,
Телиндян дястя эцля.
Намярди гойма,кюнцл,
Дярд билян доста эцля.

Мян ашыг, дашла мяни,
Ал дашы дашла мяни .
Фялякдян бяла йенся
Йазар щей башда мяни .

Баьча сызлар бар цчцн,
Алма цчцн, нар цчцн,
Гяриб cаным чцрцдц
Бир вяфалы йар цчцн

Язизиням, йайынды ,
Каман охдан йайынды.
Намярд эюрдц дардайам
Тез йанымдан йайынды

Эцн тяки батмаз олдун,
Йаман ял чатмаз олдун.
Эюзцм йолларда галды
Нядян гайытмаз олдун?

Елями синяси ням,
Даьларын синяси ням.
Лилпарлы булаьын
Яйил синясиндян ям.

Устад яли бутанда,
Ал эейиняр кятан да.
Намярд арха чевиряр
Яли газанc тутанда.

Мян ашыг, йара ганлы

Язизиням,йад цзя,
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Йа дяряйя,йа дцзя.
Гойма гюнчя эцлцмц

Ялин атыб йад цзя.
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AŞIQ MИRZALI
Mirzəyev Mirzalı Əziz oğlu 1929-cu ildə Dərələyəzin Sallı kəndində
dünyaya göz açmışdır. Çox erkən ata-anasını itirən Mirzalı Banının himayəsində yaşamışdır. Orta təhsilini Dərələyəzin Qovuşuq kəndində
aldıqdan sonra o babası Aşıq Cəlilin sənətini yaşatmağa meyl etmiş və
Sallılı Aşıq Qulunun şəyirdi olmuş və eldə, obada yaxşı səsə, yaxşı
avaza malik olan bir aşıq kimi tanınmışdır. 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz qalmış, Azərbaycanın Səlyan
rayonunda məskunlaşmışdır.
Respublikada ustad aşıq kimi tanınan Aşıq Mirzalı 1965-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Aşıqlar birliyinə sədr təyin edilir və
1970-ci ilə qədər orada fəaliyyət göstərir. 1970-ci ildən başlayaraq
Tərtər rayonunun Qaynaq kəndinə köçüb ömrünün axırına kimi orada
yaşayır. Sadəlövlük ucundan 1981-ci ildə türməyə də düşmüşdür. 1992ci ildə böyrək xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdir. İndi onun 4 oğlu, 2
qızı var.
Aşıq Mirzalı saysız-hesabsız qoşmaların, gəraylıların, deyişmələrin,
dastanların müəllifidir. Onlardan bir qismini burada verməklə
kifayətlənirik.
GƏRAYLI
VAR
Doğru tanı məni hakim,
Ellər sevən sənətim var.
Həqiqətdən söz açanda,
Dürlü göhər qiymətim var.

Zülüməti görür gözüm,
Daha tükənibdi sözüm,
Haqsız işə necə dözüm,
Nə dövlətim, sərvətim var?

Şeytanlar bərədə yatdı,
Müstəntiq məni allatdı,
Mirzəliyəm baxtım yatdı,
Oyatmağa minnətim var.
QOŞMALAR
QALMADI
(Ustadnamə)
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Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər
getdi,
Fani dünya Süleymana qalmadı.
Kərəm yandım dedi, Fərhad dağ
çapdı,
Məcnun Leyli dedi, bir kam
almadı.
Kimi var topladı, kimisi ağıl,
Kimi söz gəzdirdi, kimisi ahıl,
Kimi qız bəslədi, kimisi oğul,
Kimisinə övlad qismət olmadı.

Yüz ağıl neyləsin bir yatan
baxta,
Baxtın oyanarsa çıxarsan taxta,
Ağılsız baş vallah saxtadı, saxta,
Saxta ağıl boş kəlləyə dolmadı.
Çoxunun qisməti gəldi çətindən,
Barsızlıq
yaxşıdır
el
töhmətindən,
Çoxu var topladı el sərvətindən,
Axır getdi, heç kəs yada
salmadı.

Çoxların sınadım daşdı ürəyi,
Hesaba almayan duzu, çörəyi,
Mirzəli, çoxları etdi diləyi,
Qəvvas olub dəryalara dalmadı.
BAĞIŞLA
(Cənabəmir Əlehsalama ərizə)
Yolunda can versəm bəxtiyaram
mən,
Bilirəm qarşında günahkaram
mən,
Yazılıbdı baxtım qara bağışla.

Şahların şahısan möhlət ver ağa,
Özün et dərdimə çarə bağışla.
Köməyim ol övladlara çatmağa,
Əlindəki Zilfiqara bağışla.
Allahın şirisən əzizdir adın,
Sənə bel bağlıyan alır muradın,
Kərbəla düzündə on bir evladın,
Şəhid olan imamlara bağışla.

Yalvarıram yad et zəlil bəndəni,
Bağışla günahım əff eylə məni,
Bu günümdə sevindirmə
düşməni,
Havadarsan havadara bağışla.

Pirhünər adına düz ilqaram
mən,
Əvvəli ibtida adındı Əli,
Haqqın kəlamına demisən bəli,
Sığınır adına yazıq Mirzəli,
Özün et dərdinə çara bağışla.
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ARASINDA
Özün gör yarını, özün danışdır,
Belə bir misal var el arasında,
Dostlar
sadiq
olar
qohum
mehriban,
Olmasa hərcayi dil arasında.

Hər şeydən üstündür vicdan, düz
ilqar.
Pak bir gülüstana qona bilməz
xar,
Bülbül
sehr
eyləyər
gül
arasında.

Ömür bəzəyidi bir Vəfalı yar,
Mirzəli burada çəksən də zillət,
Çalış qardaşa da eyləmə minnət,
Qərib ellər dönüb olsa bir cənnət,
El-obana qayıt qal arasında.
HƏSRƏT
Qollarım da bağlı, yolum da
bağlı,
Xəstə könlüm qalıb dağlara
həsrət.
Gecə yuxum yoxdu, gündüz
qərarım,
Tükənib göz yaşım ağlara
həsrət.

Nə deyim dövrana, nə deyim
vaxta,
Umud qalmayıbdı o
yatan
baxta.
Devran puç olubdu insanlar
saxta,
Keçirdiyim gözəl çağlara həsrət.

Mirzəli mərtlərə məhəbbət bəslə,
Alacax cəzasın kim dolsa qəstə,
Bülbül kimi nalə çəkib qəfəsdə,
Bağçalara həsrət bağlara həsrət.
AŞIQ
Mərd ilə çörək ye, mərd ilə
əyləş,
Namərdin yanında qalma, ay
aşıq.
Əsli kök olandan əmanət istə,
Sonradan görəndən alma, ay
aşıq.

Tale düz gətirə gərək əzəldən,
Ətir
gəzmə
payız
tökən
xəzəldən,
Ehtibar
gözləmə
yetən
gözəldən,
Eşqin ürəyinə salma, ay aşıq.

Mirzəli, gizlətmə xoş avazını,
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Sədaqətə çatdır öz murazını,
Ruhları oxşayan telli sazını,
Qanmazın yanında çalma, ay aşıq.
OĞUL
(nəsihət)
Vəsiyyət yüngüllük həm də
şəfadır,
Dünya cifasına aldanma, oğul!
Nə qədər çox olsa dostun,
sirdaşın,
Nə bada heç kəsə inanma, oğul!

Nəlayıq işləri heç vaxt yuma,
Dünya vəfasızdır yatma, uyuma,
Çalış şöhrət qazan yubanma,
oğul!
Haqqın yazısından tapsan da
xata,
Kəsmə
umudunu
düşsən
zülmata,
Bir qohum ki səni dar gündə
ata,
Tez uzaxlaş ondan dayanma,
oğul!

Hər gözələ uyma, onlardan yan
keç,
Ömür şərbətinin zülalından iç,
Əvvəl nəslin yoxla, sonra zatın
seç,
Nacins bedasıla calanma, oğul!

Mirzəli tanıyır mərd insanları,
Zəhmətinlə topla dövləti varı,
Talan gördüm haqsız var
yığanları,
İbrət al onlardan talanma, oğul!

Əvvəldən belədir dünyanın işi,
Daim qarşıdadı yeniş, yoxuşu,
Əvvəldən fikirləş tutduğun işi,
Heç kəsin yanında utanma,
oğul!
Ehtibar eyləmə dosta, qohuma,

11 sentyabr 1981-ci il.
YAXŞIDIR
(nəsihət)
Namərd
dünyasında,
bic
əyyamında,
Sirrini saxlasan pünhan yaxşıdır.
Həqiqi düz sözlər isbata keçmir,
Namərdə söyləsən yalan yaxşıdır.
Ağır gündə ehtibarsız qohumnan,

Beqeyrət
qohumdan
arsız
qohumnan,
Açıx-aşkar
xeyir
karsız
qohumnan,
Qan içən bir qəddar düşmən
yaxşıdır.

Mirzəli axtarma həqiqət dostun,
314

Səsin öz qəlbindi, sədaqət dostun,
Hərcayı, saxtakar, bemərfət dostun,
Yükləsən belinə palan yaxşıdır.
14 sentyabr 1981-ci il
ƏLИ
(Oğlum Əliyə)
Gözümün nurusan, son
beşiyimsən, Sənsiz vurmaz
mənim ürəyim, Əli!
Yaraşır adına Ağamın adı,
Çünki sənsən şöhrət, dirəyim,
Əli!

Dar gündə Ağamdan vaxt
diləyəydim,
Canımı yolunda qurban
verəydim,
Möhlət alıb bir də səni görəydim,
Deyil artıx ömür gərəyim, Əli!

Gecə gündüz səbrim yoxdur
yatmağa,
Daha dözəmmirəm vaxt
uzatmağa,
Səbrim tükənibdi sənə çatmağa,
Adın özü olsun köməyim, Əli!

El, oba oxuyur nəhlət şeytana,
Haqqın özü verib möhlət
şeytana,
Həm namussuz, həm beqeyrət
şeytana,
Qənim olsun halal çörəyim, Əli!

Əziz balalarım, əziz övladlar,
Cəzasına çatacaxdı zülümkar,
Mirzəli də sizə xoş gün arzular,
Budur tək Allahdan diləyim, Əli!
20 sentyabr 1981-ci il.
DИLИNDƏDИR
Mərifətli, qabiliyyətli, insanın,
Hər zaman layıxlı söz dilindədir.
Hər kim dönüb olsa bir od, bir
alov,
Özünü yandırar köz dilindədir.

Hərcayı
danışan
bemürvət
insan,
Hörməti, izzəti bir dəfəlik qan,
Söyüşlər yağdırıb desən də
hədyan,
Onun dadı, tamı öz dilindədir.
Unutma qəlbində söz yaraşığın,
Çətindi görəsən namərd işığın,
Mirzəliyəm vətən sevən aşığın,
Daim güllü bahar, yaz dilindədir.
10 avqust 1981-ci il.
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SAZDADIR
İnsan ürəyinin şah damarında,
Musiqinin xoş avazı sazdadır.
Ata babaların hikmətli sözü,
Ömrümüzün
gələn
yazı
sazdadır.

Hatəmin, comərdin izi sazdadır.
Sazdı təranəsi açılan gülün,
Onu sevməyənlər nadandı bilin,
Əli zülfüqarı atı düldülün,
Ləpiri gözəldir, tozu sazdadır.

Sazdadır ünsiyyət həm də
həqiqət,
Dosta həm düşmənə yaradır
ülfət,
Dünya
tarixində
saf
bir
məhəbbət,
Vəfalı gəlini qızı sazdadır.

Hər kim yada salsa keçən
anların,
Bilki dayağıdı müsəlmanların,
Tarixdə ad qoyan Pəhlivanların,
Qüvvə alan güclü dizi sazdadır.
Rуhani, Sarıtel çal sərin-sərin,
Aşıxlıx elmidi mənada dərin,
Aşıx Alı, iman bil Ələsgərin,
Söhbəti sazdadı, sözü sazdadır.

Sazda çalınanda yanıx kərəmi,
Dəhşətə gətirir bütün aləmi,
Alimin, şairin odur həmdəmi,
İslam aləminin özü sazdadır.

Düşəndə ellərdə aşıxlıx bəhsi,
Yüksəldi göylərə Cəlilin səsi,
“Cəlili” havası, bülbül nəğməsi,
Göldə üzən quba qazı sazdadır.

Haqqın özü barat veribdi ona,
Ustatdır
kamana,
tara,
qarmona,
Verəndir
yaraşıx
min
bir
dastana,
Haqq
yolunun
Piyandazı
sazdadır.

Xalqıma bağlıdı bu saf ürəyim,
Şad olsun vətənim, budur
diləyim,
Eşqim,
məhəbbətim,
duzum,
çörəyim,
Mirzəlinin görən gözü sazdadır.

Sazınan bəhs etsə əgər gitara,
İşıx kəsiləndə qalar avara,
Sazdı şöhrət verən mərd
insanlara,
YEREVANDADIR
Əslimi, nəslimi soruşan qardaş,
Ömrümün növrağı Yerevandadır.
Birgə xalqı niyə iki bölürsən,
Nəslimin sorağı Yerevandadır.

Yersiz
yerli
xalqımın,
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deyib

seçən

Dost yolunda candan keçən
xalqımın,
Öz elində qərib düşən xalqımın,
Yanan çıl çırağı Yerevandadır.
Göyçə bir mahaldır şair oylağı,
Səs salıb dünyaya düşüb sorağı,
Aşıq Ələsgərin qaynar bulağı,
Şeir güllü bağı Yerevandadır.

Çox sinə gərmişəm qarda,
boranda,
Yayın istisində bürkü vuranda,
Aranın qonağı Yerevandadır.
Qeyrətlilər öz xalqını atarmı,
İyid olan vətənini satarmı,
Mərd
namərdin
kölgəsində
yatarmı,
Qədir bilməz yağı Yerevandadır.

Bir cənnət bağıdır bil Dərələyəz,
Ormanı, oylağı gül Dərələyəz,
Namusda,
qeyrətdə
Cul,
Dərələyəz,
İyitlər yığnağı Yerevandadır.

Andronik hцcum etdi Sisyana,
Qoç iyitlər onu boyadı qana,
Düşmən təslim oldu Kəlbəli
xana,
Tarixin varağı Yerevandadır.

Bir zaman
aranda,

Abbasqulu bəy də xalqı oyatdı,
Çox qisaslar aldı, murada çatdı,
Əbədi göz yumdu, Vedidə yatdı
Aldı sinə dağı Yerevandadır.

gəzmişəm

dağda,

Mirzəliyəm, indi bəs niyə yadam,
Azər vətənimdi ürəkdən şadam,
Yadıma düşəndə anamla-atam,
Yatdığı torpağı Yerevandadır.
EYLƏR
Yazıq kasıb cömərdlikdən dəm
vurar,
Varını paylayar bir ülfət eylər.
Varlı xəsisliklə milyona çatar,
Birvarı çıxanda bir il fət eylər.

Leyli nahar çağırıram ay ağa,
Vətənimdə büküleydim ay ağa,
Namərd günahsızı salar ayağa,
Mərd günah bağışlar mərhəmət
eylər.

Mirzəliyəm tükənibdi qanım az,
Nəf eylərəm bu dünyada qanım az,
Nakəs vəzifədə qohum tanımaz,
Ömür kitabında bir qələt eylər.
ETDИM
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Əvvəldən haqsızsan ay qoca
Haqqı gəzən, fəda edən canını,
dünya,
Dağıtdın onun da xanımаnını,
Sən neçə dəhşətli nahaq qan
Şeytanların dəyişdirdin donunu
etdin.
İslam аləmində müsəlman etdin.
Mərdləri
eylədin
namərdə
möhtac,
Nakəs gədaları firavan etdin.
Könül sarayını alıbdı duman,
Aldanma fənaya ey aqil insan,
Külli baharımı eylədin duman,
Yazıq Mirzəlini imtahan etdim.
YATIR
Bu qoca dünyada ikinci məzar,
Görməmişdim gördüm hər insan
yatır.
Bulunmaz
dərdinə
dərman
axtaran,
Dərtli qoca yatır, həm cavan
yatır.
İqbalın kəc gəlsə gün olsa qara,
Fələk qarğıyana tapılmaz çara,
Qəza bəd gətirib düşübdü tora,
Qolları qüvvətli pəhlivan yatır.

Bu sonsuz məzarın Türmədi adı,
Burda yatan seçir qohumu, yadı,
Görəndə dadına çatan olmadı,
Dünyadan əl üzüb hər zaman
yatır.
Kimi ana deyir, qəm, kədər
çəkir,
Kimi bala üçün göz yaşı tökür,
Kimi öz qəmini içində çəkir,
Kimisi ah çəkir ucadan yatır.

Ah vay içindədi neçə min canlar,
Bəzən hiddətlənib özünü danlar,
Kamına
çatmayan
cavan
oğlanlar,
Sürməyib həyatda bir dövran
yatır.

Bəzi düz sözünün bəlasın, çəkib,
Bəzi daimalıx qəm kədər əkib,
Bəziləri namus üstə qan töküb,
Bəzisi eyləyib nahaq qan yatır.

Başacan görmədim şirin tam dadan,
Haqq görmədim bu vəfasız dünyadan,
Sağ böyrümdə ah çəkirdi bir nadan,
Mirzəli onunla yanba-yan yatır.
TÜRMƏDƏ
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Saniyəsi bir gün, dəyqəsi bir
ay,
Hər saatın bir il olur Türmədə.
Düşgün
ixtiyarlar,
cavan
iyitlər,
Saralıb
gül
kimi
solur
Türmədə.

Çoxları bu yerdə baxtın
sınadı,
Qəmlər
ocağında
gülən
olmadı,
Bi ehtibar dostu, qohumu,
yadı,
Onları sınayır bilir, Türmədə.

Bəzi şərə düşüb nahaxdan
yatıb,
Bəzi həm özünü, həm dostu
satıb,
Bəzi qəm ucundan dəryada
batıb,
Ağlayıb göz yaşı silir türmədə.

Vəfasız
dünyaya
yoxdu
ehtibar,
Gahdan günəş eylər, gah yağdırır
qar,
Vəfalı
qohumlar,
həqiqi
dostlar,
Bir onlar salama gəlir,
Türmədə.

Bəzilərin qəza tutub maşında,
Cəza çəkir fərqi yoxdu
yaşında,
Bəzi sərxoş olub süfrə
başında,
Ayılıb başını yolur türmədə.

Hər kim ki dözəmmir haгsız
işlərə,
Türməni xoş bilir yatır bir
kərə,
Ton çıxır təkrar gəlir dübarə
Kamına
çatmayır
ömür
türmədə.

Qeyrətin ucundan tutulan da
var,
Bu dünya malına satılan da
var,
Pis ailə ucundan atılan da
var,
And
içib
daima
qalır,
Türmədə.

Bir vaxt zəli kimi soran insanı,
Göz
yumurdu,
tanımırdı
sübhanı,
Soyulub qabığı çıxanda canı,
Onda
ibrət
dərsin
alır
türmədə.

Dərindi bu yerin sorğu suvalı,
Zəhərdən acıdı şəkəri, balı,
Çox sözlər eşitdi Aşıq Mirzalı,
Gah ağlayır, gah da gülür, Türmədə.
MƏNИ
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Varsa da ölümüm möhlət ver
Cəbrayıl da ərş üzündə dayandı,
Allah,
O min bir adına bağışla məni.
Cavab verəmmədi şapəri yandı,
Qazamatda
yatan
məsum
Yetmiş il dəryada günlərin sandı,
bəndədi,
Onun ustadına bağışla məni.
Özün sal yadına bağışla məni.
Özün sağalt Mirzəlinin yarasın,
Unuda bilmirəm imamət yasın,
O qolları kəsik Həzrət Abbasın,
Ahu fəryadına bağışla məni.
EYLƏDИN
Dad sənin əlindən zülmətli
türmə,
Çoxların yurdunu veran eylədin.
Zimistana döndü güllü baharı,
Ömür yollarında boran eylədin.

Arzum var düşmən də görməsin
səni,
Zəlil eyləmisən şahı, gədanı,
Bircə sevindirdin biti birəni,
Taxta bitini də şulan eylədin.

Ağartdın başını neçə canların,
Çoxların başından aldın ağlını,
Vayısı
sən
oldun
nahaq
Zəhərə döndərdin şəkər, balını,
qanların,
Yığıb topladığı halal malını,
Yalanı
bilməyən
mərd
Rüşvətxora verib talan eylədin.
insanların,
Doğru sözünü də yalan eylədin.
Mirzəli, varını versən də cərmə,
Qətlinə fərman ver bu yerə girmə,
Cəhənnəmin son bucağı ey türmə,
Kədərlər artırıb tüğyan eylədin.
8 oktyabr Xalaç 1981
GÖRMÜŞƏM
Ey dəhşətli türmə, qorxulu
türmə,
Səndə alimi də dəli görmüşəm.
Pəhlivan cüssəli mərd iyitlərin,
Əsməcə tutmuşdu əli görmüşəm.

Nəlayiq işləri çoxdu dünyanın,
Çoxunun zəli tək sordular qanın,
Bülbül təki ötən natiq insanın,
Daha
söz
tutmurdu
dili
görmüşəm.
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Orda
umud
gözləyən
sirdaşından,
Ehtibar görmədi öz qardaşından,
Həsrət ilə çox gözlərin yaşından,
Qanlı dərya kimi gölü görmüşəm.

Kaş ki görməyəydim qurulaydı
dar,
Dar günündə qaçan dostlar,
qohumlar,
Dəyişdi onların halı görmüşəm.

Altay oldu altmış ilə bərabər,
Mirzəli dostları, düşməni tanı,
Yetişsin dadıma kərəmin kanı,
Yaşasan da mərd edirsən dünyanı,
Çoxları sağ ikən ölü görmüşəm.
10 oktyabr 1981-ci il Xalaç
UNUTMA
(Türmənin rəisinə)
Mahmud
müəllim
ədalətin,
hörmətin,
Güntək tutub bu diyarı unutma.
Darda
qalanlara
Pənah
olmusan,
Səbəbkarsan
səbəbkarı
unutma.

Dünyanın gərdişi bir uçan quşdu,
Bu
vəfasız
həyat
yeniş,
yoxuşdur,
İnsan ömrü həmi bahar, həm
qışdı,
Zimistanda yağan qarı unutma.
Kim ki dost vəfasın dar gündə
gördü,
Elə bil xəznədən simuzər götdü,
Demirəm insanlar hamısı birdи,
Baxtı yaman dustaxları unutma.

Məzlumları hər kim yada salıbdı,
Dastan olub tarixdə ucalıbdı,
Ata həsrətilə məlul qalıbdı
Gözü yaşlı balaları unutma.

Mirzəliyəm bu kəç bаxtı atıram,
Dərd qəm adlı bir dəryadı batıram,
Qazamatın bucağında yatıram,
Nəzərdə tut sənətkarı unutma.
15 iyul 1981 Xalaç
CƏBRAYILOV
(Yenə də xalaç türməsinin rəisinə)
Əlim ətəyində, dilim duvada,
Məni nəzərinə al Cəbrayılov.

Vicdanın təmizdi bütün el bilir,
Sənətkarı yada sal Cəbrayılov.
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Xoş
kəlamla
məhbusu
dindirirsən,
Yaxşını, yamanı seçib bilirsən,
Ərzəsini alıb sevindirirsən
Çəkirsən
mübarək
qol
Cəbrayılov.
Sükan kimi əldə tutub qeyrəti,
İşığa salırsan hər bir milləti,
Hər vaxt unutmursan haqq,
ədaləti,

Seçmisən
Cəbrayılov.

bir

doğru

yol

Məhbus kimi məndə sıraya
durdum,
İlhamlı şeirdən bir qala qurdum,
Çıxış eliyirdi mən fikir verdim,
Süzür
hər
kəlmədən
bal
Cəbrayılov.

Mirzəliyəm əlli iki yaşım var,
Dostlarım önündə uca başım var,
Könlümdə mərd adlı bir sirdaşım var,
Sən özün qaydıma qal Cəbrayılov.
16 iyul 1981 Xalaç
ANAMIN
Səndən
gileyliyəm
Səlim
qardaşım,
Yaxşı seç dostunu, düşməni tanı,
Dedin mənə qəmli sözün
Anadan müqəddəs bir insan
anamın.
hanı,
Deyəydin
qardaşım
toya
Geşd eləyib cənnət görsən hər
gedibdi,
yanı,
Nəmli
etməyəydim
gözün
Könül tələb edir özü anamın.
anamın.
Mirzəliyəm telli sazı çalaydım,
Ana laylasından ilham alaydım,
Arzum budu ölməyəydim, qalaydım,
Dadaydım xörəyin, duzun, anamın.
AĞLADIM
Gördüm su basıbdı bütün
Bu gecə yuxuda vəfasız qardaş,
türməni,
Sənin
gül
üzünü
gördüm
Özünü yetirib ayıltdın məni,
ağladım.
Gözümü açanda görmədim səni,
Bir vaxt devran sürdük eldə,
Uşax tək bir şivən qurdum
obada,
ağladım.
İndi qazamatdı yurdum ağladım.
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Həqiqət yolunda səfərdə oldum,
Mirzalıyam haqsız türmədə oldum,
Dostlux aləmində sərkərdə oldum,
Baxdım ki dağılıb ordum ağladım.
18 iyun 1981-ci il Şuşa
ŞAMO DAYI
Boylandı
hasardan
məni
görməyə,
Əlində bir dəsdə gül, Şamo dayı.
Baxdım
gözlərinə
nəmli
göründü,
Ağlama göz yaşın sil, Şamo dayı.

Bu günlərim qoy sinəmdə dağ
olsun,
İstəyən qohumlar, dostlar sağ
olsun,
Ömrün işıxlansın, canın sağ
olsun,
Daim ömür boyu gül, Şamo dayı.

Car çəkirəm eşitsinlər, bilsinlər,
Pis adamlar sənə qurban
olsunlar,
Gözləyirlər cinazama gəlsinlər,
Sən özün üstümə gəl, Şamo
dayı.

Haqqa min bir ada eylərəm
şükür,
Hər kim pislik əksə özüçün əkir,
Bu bir imtahandır seçdim
birbəbir,
Tanıdım hamını bil, Şamo dayı.
And içirəm yaxşıları atmaram,
Pis qohuma bir də əl uzatmaram,
Mirzəliyəm bu günü unutmaram,
Lap keçsə də neçə il, Şamo dayı.
3 oktyabr 1981 Xalaç
AĞLASIN

Bu günümdə qohum qardaş yad
oldu,
Mənim əvhalımı ellər ağlasın.
Ümmana qarışdı çeşmimin yaşı,
Car oldu köhsümdə sellər
ağlasın.

Kaş
ölüb
qalaydım
öz
torpağımda,
Qürbətə gətirən yollar ağlasın.
Tək gəldim cahana yoxdu
qardaşım,
Qəmnən ayılmadı bəlalı başım,
Qürbətə atıldı torpağım, daşım,
İmdadsız
məhbusu
çöllər
ağlasın.

Can deyən çox oldu işrət
çağımda,
Əbədi gül yetişmədi bağımda,
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Ərişdə
vuran
şeydullahı
çağırram,
Bunu yad eyləyən dillər ağlasın.

Zalım fələk tərsə yazdı yazımı,
Döndəribdi Zimistana yazımı,
Alıbdı əlimdən xoş avazımı,
Qəmli sazımdakı tellər ağlasın.

Dar gündə sınallar qohumqardaşı,
Bu bir imtahandır deyiləm naşı,
Könül sarayından atılan daşı,
Yazıb nəzmə çəkən əllər
ağlasın.

Həqiqət
yolundan
üz
döndərmədim,
Həvəslənib
evlad
toyu
görmədim,
Qızımın səadət saçın hörmədim,
Bülbüllər qəm yesin, güllər
ağlasın.

İnsaflıydım nainsafa tuş oldum,
Gördüm ki cəlladdı mən behuş
oldum,
Özüm təkəm, tək allahı çağırram,
Dünyanı mərd etdim, mən bir quş
Dada yetən qibləgahı çağırram,
oldum,
Uçuban gedirəm, illər ağlasın.
Əldə dəsmal Mirzəlini ağlayın,
?
qoyun başa qara bağlayın,
İnnən sonra çaylar kimi çağlayın,
Ummana qarışan göllər ağlasın.
28 aprel 1981-ci il Şuşa
ALLAH KƏRИMDИR
Demə ki dardayam kömək duran
Gözü yolda qalan zavallı
var,
məhbus,
On iki imam var, əldə Quran
var,
İnşaallah
çıxarsan
Allah
Zülfüqarla kafərləri qıran var,
kərimdir.
Sənə qatil olan zalım nakəsin,
Zülmətdən
çıxarsan
Allah
kərimdir.
Axrına çıxarsan Allah Kərimdir.
Bir zülmətin min işıxlı yolu var,
Ömür karvanının sağı-solu var,
Günəş də var, yağış da var, dolu
var,
Şimşək tək çaxarsan Allah
kərimdir.

Səni ağladanı ağlar görərsən,
Çəkilər köksünə dağlar görərsən,
Yurdunda
verana
bağlar
görərsən,
Şadlıxla baxarsan Allah kərimdir.
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Aşıx Mirzəli də gördü türməni,
Ağlı olan kəslər qınamaz məni,
Vaxt olar insafsız yağı düşməni,
Yandırıb yaxarsan Allah kərimdir.
1 may 1918 Şuşa
AĞLAMA
(Bacım Bakıda məhkəmədə ağlayanda)
Əziz bacı sən Allahı sevərsən,
Amandı eşidər düşmən ağlama.
İnsanın ömrü bir nərdə bənzər,
Yek du gətiribdi, zaman ağlama.

Çoxu bais oldu nahaq qanlara,
Fitva verdi günahsız insanlara,
Ədalətsiz qansız, bevicdanlara,
Bir gün qurulacax divan ağlama.

Demə ki heç yerdə ədalət
yoxdu,
Çoxlu zülmkarın çevrildi taxtı,
Haqqı
ayaxlayan
vicdansız
çoxdu,
Hələlik sürürlər dövran ağlama.

Qəmli Mirzəlidi bu tək qardaşın,
Ona görə axır qəmli göz yaşın,
Beş oğul, iki qız, uca tut başın,
Şükür et sevinsin hər yan
ağlasın.
12 iyun 1981-ci il

SEVИNSИN
Deyirlər dustaxlar azad olacax,
Xoş xəbər yayılsın ellər sevinsin.
Gözü yolda qalan gəlinlər,
qızlar,
Darasın saçını tellər sevinsin.

Gözünün yaşını əbədi silsin,
Qardaşlar,
bacılar
salama
gəlsin,
Bağlarda açılan güllər sevinsin.
Ata həsrətini çəkən uşaxlar,
Atası sağ ikən yasını saxlar,
Düzü qoyub tərsə yazan
sarsaxlar,
Düşsün
biyabana,
çöllər
sevinsin.

Subay qayıdana nişan taxılsın,
Sağdışın əlinə xına yaxılsın,
Çuğulun, satqının evi yıxılsın,
Haqq sözü danışan dillər
sevinsin.

Atalar şad olsun, analar gülsün,
Mirzəli sıtqınan çağırır Ağa,
325

Özü kömək olsun cəmi dustağa,
Qurbanlar paylansın həm sola, sağa,
Düşməni məhv edən əllər sevinsin.
3 may 1981-ci il Şuşa

BACANAX
Alim kimi qayda-qanun yaratdı,
Atalar misalı yeddi şəxs gördüm,
Dar günümdə məni bəs niyə
Yolda bir birini dandı bacanax.
atdı,
Bir vaxt qürrələndim, ehtibar
Bəlkə məni haqsız sandı
etdim,
bacanax.
Sonra həqiqəti dandı bacanax.
Biri cəddi ağır seyidəm deyir,
Biri sənətində qızıllar dərir,
Qaçıb gizlənməyə iyidəm deyir,
Səxavət əhlidir özün göstərir,
Güllü bağçalarda söyüdəm deyir,
Deyir, işə gəlmir nəmər göndərir,
Xoş
söhbətə
bircə
candı
Əza yerindən də yandı bacanax.
bacanax.
Biri qardaş dedi məni aldatdı,
Biri Mirzəlidi baxtı yatıbdı,
Bəlkə günahkardı dostlar atıbdı?
Gileyin güzarın vaxtı çatıbdı,
Bu möhnətdən çox usandı bacanax.
Şuşa 23 iyun 1991-ci il
MƏNИ
(Türmənin rəisi Vəlyəddin müəllimə)
Vəlyəddin məllimə salamlar
olsun,
Təvəqqəm var nəzərinə al məni.
Dövrün
hatəmisən,
özüm
duymuşam,
Çünki başa saldı el mahal məni.

Dost
bağından
qızıl
güllər
üzürdüm,
Vəfalı mərtlərə dastan yazırdım,
Əfi ilan çaldı dalbadal məni.
Bir qərib aşığam bəlalı başım,
Uzağa
düşübdü
qohumqardaşım,
Qəza tutdu qurumadı göz yaşım,
Fələk tora saldı bu minval məni.

Əlimdə saz el, mahalı gəzirdim,
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Məni o pak vicdanına bağışla,
Sən münasib bir kalona sal
məni.

Ömrüm pay-puş oldu boranla,
qışla,
Mirzəli çırpınır qarla, yağışla,

25 iyun 1981 Şuşa
SALAM DE
Kağız gedər olsan Bakı şəhrinə,
Xalqım kimin bir ummanı salam
de,
Namuslu,
qeyrətli
Azərbaycanda,
Neçə-neçə qəhrяmana salam
de.

Qanat çal sehr elə uç get
Xaçmaza,
Meylini bağlasın o telli saza,
Deynənki aşığı tapıbdı qaza,
Ağsaqqal sən Bəhmana salam
de.

Ona pis olmadım, o məni atdı,
Qürbətdə yollarda qalıbdı gözü,
Bir namə yazmadı vaxtı uzatdı,
Həqiqət yerini seçibdi özü,
Gen gündə gəlmədi, dar gündə
Dinəndə кəlməsi atalar sözü,
yatdı,
Qənəhət tək xoş zəbana salam
Abbas kimi bevicdana salam de.
de.
Baxtı kəclər bu diyara düşübdü,
Çəkib zimistanı qara düşübdü,
Söylə iş dolaşıb dara düşübdü,
Mirzalıdan sən Rəhmana salam de.
3 iyul 1981-ci il Xalaç
VAR
(Məhkəməyə son söz)
Özüm xəstə, həm də qəlbimdə
Tərəhhüm et mənə möhtərəm
yara,
hakim,
Məni sağaltmağa səndə qələm
Səbəbkar qədrini seçib bilən
var.
var.
Elin sənətkarı, saz ustasıyam,
Haqqı, ədaləti axtar özün seç,
Şeir ələmində hündür qalam var.
Günahkar olsam da taxsırımdan
keç,
Əvvəldən talehim yazılıb qara,
Belə xəyallara düşməmişdim
Beş dəfəm köçmüşəm iki diyara,
heç,
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Bunu sübut edən bütün aləm
var.
Mən
yetim
yaşımdan,

olmuşam

Ah-vay çəkmək heç çıxmadı
başımdan,
Üç
dənə
bacının
tək
qardaşından,
Ağlayıban göz yaşını silən var.

tifil

Əlli iki yaşın, sənətim aşıq,
Sənətdi dünyaya verən yaraşıq,
Qəza vurdu işim düşdü dolaşıq,
Kamına çatmayan yeddi balam var.
12 iyun 1981-ci il Ağdam
BAĞIŞLA MƏNИ
(Məhkəmənin iclasına son söz)
Haqqı atdı iş tərsinə quruldu,
Məhkəmə iclası, məhkəmə zalı,
Brejnevdən sülhə nota vuruldu,
Doğru haqqı saya bağışla məni.
Ədalət notaya bağışla məni.
Peyklərimiz ulduzları seyr edir,
Ulduzlu səmaya bağışla məni.
Çilidə zülm etdi çoxlu insana,
Neçə-neçə məzlum boyandı
qana,
Şahın rejim bir dağ çəkdi İrana,
Bu azad dünyaya bağışla məni.
Azərbaycan iri addımlar atdı,
Misli
görünməmiş
mayaq
yaratdı.
On bir ədəd qızıl bayrağa çatdı,
Tükənməz
dəryaya
bağışla
məni.
Moskva dünyaya saldı haqqı
say,
Səmada parladı həm ulduz həm
ay,
İşıx saldı 26-cı qurultay
Şanlı qurultaya bağışla məni.

Faşistlər vətənə hücum etdilər,
Ağzı daşa dəydi, geri getdilər.
Es-es-çilər çox zülümlər etdilər,
Haгlı qələbəyə bağışla məni.
Fəhlə kəndli qoşuldular parata,
Dahi Lenin bir son qoydu
zülmətə,
Bütün dünya onu çağırır ata,
Müqəddəs ataya bağışla məni.
Amerikada yetən olmadı dada,
Neçə min zəncilər getdilər bada,
Sülh sözü dillərdə oldu bir nida,
Həqiqi nidaya bağışla məni.
Çində neçə-nahax işlər görüldü,

Mirzəli sözlərin deyir sərasər,
Bir xəstə məhbusam yazıram əsər,
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Partiyanı sevirsənsə müxtəsər,
Doğma partiyaya bağışla məni.
12 iyun 1981-ci il
AŞIX MURAD
Ələsgər diyarlı, iman misallı,
Uzaxdan salamım al, Aşıx
Murad!
Şeirdə alimsən, sənətdə nərsən,
Söhbəti, ləhcəsi bal, Aşıx
Murad!

Dostlarla
danışıb
gülmək
istəsən,
Çeşminin yaşını silmək istəsən,
Mənim əhvalımı bilmək istəsən,
Bir yanıx kərəmi çal, Aşıx Murad!

Arifsən, aqilsən özün hər işdə,
Dost əlilə mənə bir ox atdılar,
Düzgün yol seçənsən yeniş,
Namusu, qeyrəti pula satdılar,
yoxuşda,
Beqeyrətlər məqsədinə çatdılar,
Küskün talehimdə, bu boran
Düşdü ürəyimə xal, Aşıx Murad!
qışda,
İtirdim tapmadım yol, Aşıx
Murad!
Bu qoca dünyadan olmadım halı,
İtirdim, tapmadım yatan iqbalı,
Düşübdü zindana aşıx Mirzəli,
Hərdən bir yadına sal, Aşıx Murad!
04 iyul 1981-ci il Xalaç
İSLAM
(Aşıx İslamın məzarına)
Nə deyim mən belə dostlara,
İslam!
Qəza
tutdu
gecə-gündüz
yatmadım,
Dostlar qaçdı çox yüyürdüm,
çatmadım,
Dört göz oldum, səni gəzdim
tapmadım,
Dərdimi söylədim sulara, İslam!

Torpağın nurludu, yerin behişdi,
Ərzim var yatdığın məzara,
İslam!
Vəfasız fənada yerin bilindi,
Sən idin dərtlərə bir çara, İslam!
Qürbət el sormadı mənim
halımı,
Qəza qarışdırdı xoş əhvalımı,
Heç görmədim əmoğlu tək
zalımı,
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Hamıya dost bir sən idin
Gözəl kəlamların düşəndə yada,
dünyada,
Bir dərdim beş oldu dübara,
Heyif aramızdan
tez getdin
İslam!
bada,
Mirzalıyam bu dərdlərə dözürəm,
Can deyən dostlardan ərzə yazıram,
Kəc dolanıb itən baxtı gəzirəm,
Mən tapa bilmirəm, sən ara İslam!
10 iyul 1981 Xalaç
DƏMИRÇИ
(Dostum dəmirçi Abbasa)
İldırım sürətlə yayıldı adın,
Yayıldı adına sada dəmirçi.
Duz çörək kəsmişik bir qardaş
kimi,
Dar günümdə yetiş dada
dəmirçi.

Dövrün imanısan el yaraşığı,
Şövq verir hər yerdə şirin işığı,
Dostlara naxələf çıxan aşığı,
Hərdən bir özün sal yada
dəmirçi.

Bu
fənada
heç
ürəkdən
Hərdən yada düşür dağların
suyu,
gülmədim.
Elatın məclisi kürdüstan toyu,
Hicran
ataşından
heç
Qazamat buçağı istisi yayı,
üzülmədim,
Çoxlarını verdi bada dəmirçi.
Tora düşdüm heç özüm də
bilmədim,
Beyqıfıl atıldım oda dəmirçi.
Sərraf bazarından bir səni andım,
Dostların yolunda atama yandım,
Mirzalıyam hər yetənə inandım,
İnanmaynan sən nə bada dəmirçi.
15 iyul 1918-ci il Xalaç
DANIŞ
Əvvəl salam olsun qardaşım
Qafar,
Müştaqam o şirin dillərə danış.

Hər günüm, saatım bir aya
bənzər,
Vaxtı gecikdirən ülkərə danış.
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Doğma qardaş olub nяrə
Baxçamızda
dostluq
gülü
əkirdik,
çəkirdik,
Pozduğun ilqarı güllərə danış.
Ayrılanda
qəmlənib
yaş
tökürdük,
Çoxlu şahlar tərк elədi taxtını,
Ömür keçir itirir öz vaxtını,
Qəmli Mirzəlinin dəli baxtını,
Gəzib dolandığım ellərə danış.
Xalaç 1981-ci il avqust

SAZLA AŞIQ MИRZƏLИNИN DEYИŞMƏSИ
Saz
Özün günahkarsan düşmüsən
bura,
Bəs mənim nə idi günahım aşıq?
Yanıq kərəmiynən çağır sübhanı,
Söylə bir Allahdı pənahım aşıq.

Hara addım atdım gördüm
xatadı,
Könüllər
oxşayan
həndəmli
sazım.
Saz
Mənimlə gəzirsən aranı, dağı,
Bilginən insana insandı yağı,
Burax gedib gəzim ana torpağı,
Sənə kömək olsun ilahım aşıq.

Aşıq Mirzəli
Sənin hüzurunda günahkaram
mən,
Ahu zar eyləmə ey qəmli sazım.
Sənsiz dözəmmərəm bil ki
dünyada,
Yaraşıxlı sazım, ey telli sazım.

Aşıq Mirzəli
Bəzi insanlardan etibarlısan,
Aran vuqarlısan, dağ vuqarlısan,
Havacat
elmində,
sözdə
varlısan,
Ey elli obalı aləmli sazım.

Saz
Mənim nəcabatım bilki ozandı,
Ağac parçasıyam içirəm andı,
Çuğullux etməknən kim nə
qazandı,
Tutacax düşməni bil ahım aşıq.

Saz
Adın Mirzəlidi naşısan özün,
Beqeyrət
dostları
gördümü
gözün,
İnsan evladısan düz olsa sözün,
Güləcəkdi mənim sabahım aşıq.

Aşıq Mirzəli
Mənim nəcəbətim adam atadı,
Sözümün mənası allah fatadı,
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Aşıq Mirzəli
Ahı nalən niyə yandırır daşı,
Sən gəl Mirzəlini saymaynan
Cəlili, Sarıtel, Dilqəmli sazım.
naşı,
Sınadım dostları yüz ilin başı,
BAYATILAR
Əzizim bala dərdi,
Baladan bala dərdi.
Hər dərdə dözmək olar,
Çətindi bala dərdi.

Mən aşıq bala saxlar,
Quş uçar bala saxlar.
Atanı öz atası,
Balanı bala saxlar.

Mən aşıq balasına,
Qurbanam balasına,
Dünya altuna dönsə,
Kim qıyar balasına.

Əzizim oda atar,
Tüfəngin oda atar,
Ata baladan ötrü,
Özünü oda atar.

Mən aşıq bala gəzər,
Sonsuzlar bala gəzər.
Kasıb çörək axtarır,
Varlılar bala gəzər.

Mən aşıq bala neynim,
Düşmüşəm qala neynim.
Var dövlət həddi aşıb
Gəzirəm bala neynim.

Mən aşıq bala deyin,
Arını bala deyin,
Ürəyim gecə gündüz
Sızıldar bala deyin.
Ал ъавабы дейим ай Ашыг Сялим
Бу цсулдан
МИРЗЯЛИ ВЯ КЯТАН ДАСТАНЫ
Дяряляйяз адлы бир мащал варды,
Орда аьыр оьуз ели йашарды.
Калбахялил эялиб бир сящра тапды,
Адын Саллы гойуб щимини йапды.
Щавасын йохлады калба Исмайыл,
Суйуну ичянляр олдулар гайыл.
Бир кянд дцзялтдиляр аранлы даьлы,
Щям эцллц, сяфалы, мейвяли, баьлы.
Дюрт тяряф мешялик, сярин булахлар

Тапынан, бяйяли эюзял йайлахлар.
Гышлаьын бюйрцндя вахсей
Мешяси,
Нярэиз бянюйшяли, ъяннят
эушяси.
Щяр фясил динлянир кяклик няьмяси.
Бцлбцл сейранэащы кясилмир сяси.
Калба Сяфяралы чайда кянд салды,
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Мяммяд Кярим йухарыда бянд
алды.
Онунчун йаранды ашаьы Саллы,
Щям бяргярар олду йухары Саллы.
О кянддя йаранды эюзял
мянзяря,
Эцллц, эцлцстанлы, йашыл даь дяря.
Гурт тяпяси бирдя ки дяря баьы.
Цстцндя ъар олду Мярдан
булаьы.
Адына дейилди дашды эцнейи,
Йайда гар сахларды гара гузейи.
Кяндин бахарында отайын дцзц,
Щеч яскик олмурду мал, гойун,
гузу.
Бир тяпя цстцндя гоша армудлар,
Бялкя дя онларын мин ил йашы вар.
Чяряли булаьы алтдан йол дцшдц,
Гулу булаьындан елляр су ичди.
Газах дярясинин алма, щейвасы,
Аь гойун юлянин буьда, арпасы.
Хястя шяфа тапды шоррах
суйундан
Кяклик оту ят отунун ийиндян.
Гуру дяря, юкцз учан дяряси,
Эюрцнмяйиб Бяйяли мянзяряси.
Щайана баханда чямяни, дцзц
Сещрикарды пырт-пырт булаьын эюзц.
Дящня дярясиндя ъаъых,
балдырьан,
Яляйяз пенъяри явялик, шошан.
Хорасана бахыр гибля булаьы,
Солу Тапды, Баллы гайады саьы.
Суйу аби кювсяр Сцддц булаьын,
Ел дцшцрдц цстцня йыьын-йыьын.
Ъяннятя бянзяйян бу эюзял
кянддя,
Аранлы, йайлахлы бу мямлякятдя.
Дяли Язиз адлы дямирчи варды,
Ики яйалиля бирэя йашарды.
Биринъи яйалын Фатмайды ады,

Бир мцддят Язизля бирэя йашады.
Фатимадан бир гыз дцнйайа
эялди,
Бир йоллух евладын далы кясилди.
Оьлу олмах цчцн Ъащаны алды,
Вахт олду Ъащанын бир оьлу олду.
Йыьылды гощумлар эялдиляр бяли,
Гойдулар оьланын адын Мирзяли.
Ушаьы сахлады алты ил дайа,
Йеддидя гойдулар мяктябханайа,
Он ил мяктябиндя охуду яла.
Амма сянятиндян галмады дала.
Мирзяли сюйляди олаъам ашых,
Сянятди дцнйайа верян йарашых.
Бир щикмяти варды щяр бир сянятин,
Щеч кяси аъ гоймаз олса да
чятин.
Дедиляр лазымдыр сяня бир устад.
Устад эюрмяйянляр алмайыбдыр ад.
Сюйлядиляр ашых Ъялилдир бабан,
О да дярсин алыб Камил
устаддан.
Ашых Ъялил юзц беля сюйляйиб,
Ашых Ялясэярля достлух ейляйиб.
Яфсус ки, Ялясэяр дцнйада йохдур,
Амма няслиндя пцркамал чохдур.
Саллыда вар иди бир ашых Гулу,
Деди бала эетмя бу узах йолу.
Эял мяня шяйирд ол, мяндян дярсин
ал,
Йедди ил гуллух ет, аларсан
камал.
Гулуйа шяйирдлик етди бир заман,
Бейгафыл юлкяни алды бир думан.
Щитлер истяди ки, ала ъащаны,
Дящшятя эятирди бцтцн дцнйаны.
Цстцмцзя эялди азьын фашистляр,
Даьылды нечя кянд, нечя
шящярляр.
Устад Гулу кюч ейляди узаьа,
Кючцнц йцкляди дцз Гарабаьа,
333

Мирзяли бир мцддят галды йарымчых,
Саллыда вар иди йеня бир ашых,
Габил бир сяняткар еля йарашых.
Кешиш кянддя о гуллуьа
далмышды,
Шющрятиля бир вязифя алмышды.
Ады Бящман иди юзц дилавяр,
Нечя дастан сюйляйирди сяра-сяр.
Мирзяли сюйляди ейля мяни шад,
Тявяггя едирям, ол мяня устад.
Бящман гябул етди щямин
сюзляри,
Сянят давам етди о эцндян
бяри.
Варды Мирзялинин биръя сирдашы,
Аьыр эцнцн досту сигя гардашы.
Ады Язиз иди, Короьлу мисал,
Нечя дюйцшлярдя газанмышды
бал.
Язиз Мирзялийля бирэя эязирди,
Гялби хаинлярин аьзын язирди.
Мяммядсалащ эялди Шярилдян
гонах,
Бящманын евини ейляди сорах.

Бящманын евиндя мяълис
гурулду,
Йедиляр, ичдиляр кефляр дурулду.
Сюйлянди дастанлар, чалынды
сазлар,
Мяълися топланды эялинляр, гызлар.
Уста, шяйирд бюйцк мяълис
ачдылар
Гадын, киши мяълися топлашдылар.
Бир киши вар иди, ады Зилфигар,
О Саллыда ишляйирди щесабдар.
Мирзяли вурулду онун гызына,
Гыз ися бянзярди дан улдузуна.
Ады Кятан иди о эюзял гызын,
Эцлц, чичяйийди бащарын, йазын.
Гыз да вурулмушду бил Мирзалыйа
Бу сяс йайылмышды бцтцн Саллыйа.
Мирзяли устадын елчи эюндярди,
Сащибкар елчини эери дюндярди.
Сюйляди Зилфигар олмады разы,
Дейир ки, мян она вермярям
гызы.
Ойду ки Мирзяли кюкляди сазы,
Алды эюряк нядир онун авазы.

Мирзяли
Сяня гурбан олум гасидим уста,
Ня деди дярдимин дярманы
мяня.
Щазырам йолунда гул кими инан,
Верся дя нечя ъцр фярманы
мяня.

Севся дюняр атасынын сюзцндян
Хябяр эялди Яриклинин дцзцндян
Вядя йери верди ораны мяня.
Бящмян
Эедиб яввял анасыны диндирдим,
Заты алко ъин атына миндирдим
Гыза намя вериб чох
севиндирдим
Аз галды бяхш едя бинаны мяня.
Мирзяли
Умуд сяня баьлайыбды Мирзяли,
Ешгин фиргятиндян олмушам дяли.
Атасы, анасы демяся бяли
Ох атыб чякялляр каманы мяня.

Бящмян
Сян ки, шяйирдимсян оьлум
явязи,
Зилфигар ейляди бяйани мяня.
Деди гызы бир варлыйа вермишям,
Онунчун дар етди дцнйаны
мяня.
Мирзяли
Щяр шей асылыдыр гызын юзцндян,

Бящмян
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Ешгин аташына дцшмцшдцм мян
Бящмяни – Гянящят салмышды
дя
бяндя,
Садам йайылмышды шящяря,
Талещ йазды бу ъцр ъананы
кяндя.
мяня.
Бящмян деди ей Мирзяли, сян эял чох фикир ейлямя
Дярдини де билян кяся, сян щяр надана сюйлямя.
Ярз ейлядим Зилфигара, сяни йаман асыр-кясир,
Сюйляйир ки, о йохсулду, евиндя йохду бир щясир.
Сонра деди о дялиди, башында йохду камалы,
Щяр йетяня бир даш атыр, о чох салыр галмагалы.
Устад деди, Мирзяли сян бурдан кюч эет Шяриля,
Бир мисал вар мейвя эяряк йетишян вахты дяриля.
Сяс дцшдц Мирзяли кючцр хябяр эедиб гыза чатды
Эюз йашыны ахыдараг лейсан тюкдц, гямя батды.
Анасына чох йалварды, ъаваб алды анасындан,
Деди сяня нишан эялир бир варлынын баласындан.
Ъаваб верди гызы она, мян севмирям юзэясини,
Ящдиня садиг олмайан алыр елин тянясини.
Гыз нишана эюндярди ки гой галсын онда йадиэар
Деди ахыр мян онунам эетсядя дийарба-дийар.
Хцлася ки, кюч йцклянди йыьылыбан эялди щамы,
Ашыг Бящман саз эютцрдц чцн ъоша эялди илщамы.
Алды Бящмян
Гцрбят еля сизи йола салырам,
Еля билирям ки, бир йаным эедир.
Гямдя аьлайырдыг тойда эцлцрдцк,
Короьлу тяк бир ъцт ъаваным эедир.

Намярдляря ейлямяйин минняти.
Тявяггям вар, унутмайын
сяняти
Саз чалыб сюз дейян дювраным
эедир.

Мян дя чох эюрмцшям гяриб
гцрбяти,
Щагг тала йаздыьы йазыйа инан
Рцсхят верся ачылаъаг йол яркан,
Чох одлара йаныб бу йазых Бящман,
Достлара садаьа бир ъаным эедир.
Алды Мирзяли
Гцрбят еля йол алырам,
Йарын дярди артаъахды.
Мян эедирям эцллц бахчам
Йа ряб, кимя галаъахды.

Сюзцм дцшдц дилдян-диля,
Дидям йашы дюндц селя,
Мян эедирям гцрбят еля,
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Йарым аьлар галаъахды.
Мирзяли дя ода йанды,
Ешгин одуна галанды,
Йолум дцшдц гцрбят еля,
Йарым тянща галаъахды.
Мцяййян вахтдан сонра биз бир-биримизя йетишдик. Гызын анасы
Гарател щяр икимизя аналыг едирди. Буну беля бяйан едирям:
ГАРАТЕЛ
Щями гайнанамсан, щям дя ки
анам,
Мян дцшяндя билдим дара,
Гарател!
Юмрцмдя нечя йол долашыб ишим,
Юзцн ейлямисян чаря, Гарател!

Дюйцш илляриндя мярдликля дурдун,
Беш бала сахладын, цстцндя
дурдун.
Йетим-йесирляря тасаттых вердин,
Бахмадын тцкянян вара, Гарател!
Мящяммядля дюйдцн он беш
ермяни,
Боьосйан чаьырыб ачды тцрмяни,
Рафиг мящкямяйя вермишди мяни,
Сян вурдун онлара йара, Гарател!

Мян варам, юзцнц оьулсуз билмя,
Дцшмян цряйиндян кядяри силмя,
Арзум вар гоъалма, арзум вар
юлмя,
Гой сачларын галсын гара, Гарател!

Мирзялийям, сюзцн дцзцн дейирям,
Намусда, гейрятдя сяни юйцрям,
Лейли Мяънунсунуз буну дуйурам,
Йарашырсан Зцлфцгара, Гарател!
Дастаны йазан вя ону сюйляйян Дяряляйязин Саллы кяндиндян олан
Ашыг Ъялилин нятиъяси Ашыг Мирзалы.
ЪЯФЯР ВЯ ФЯТУЛЛАЩ ДАСТАНЫ
Мян бу кичик дастаны Ашыг Щясяндян алдыьым мялуматлар ясасында
йаздым. Бу дастаны итщаф едирям юз азярбайъанлыларыма, дили дилимдян,
ганы-ганымдан олан бцтцн дастан севянляря
Сизя щарадан хябяр верим, Нахчывандан. Нахчыванын той
мяълислярини бязяйян Ашыг Ъяфяр вя онун шаэирдляриндян. Ашыг Ъяфяр
Ялясэярдян дярс алмыш устад ашыгдыр вя Нахчыван ашыгларынын устады
сайылыр. Ашыг Ъяфяр Ермянистанын Чобанкяря кяндиндян олмаьына
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бахмайараг, Нахчыванын Шыхмащмуд кяндиндя йашайыр. Онун
шаэирдляриндян Ашыг Фятуллащ, Ашыг Абдулла, Ашыг Гулуну вя б. эюстяря
билярик.
Ашыг Ъяфяр юз дястяси иля бирликдя Шащбуз, Ордубад, Ъулфа, Норашен районунда тойлар кечирмиш вя байрам шянликляриндя иштирак етмишляр. Ону да дейим ки, шаэирдляр арасында йяни Фятуллащла – Абдулланын арасында мцнасибят
пис иди. Бунлар йола эетмирдиляр. Чох мцбащисяляри олурду. Эцнлярин бириндя
Шыхмащмуд кяндиндя Фятуллащла Абдулла сынаг мяълиси тяшкил етмяк фикриня
дцшцрляр ки, бялкя араларында олан мцнасибят айдынлашсын вя щягигятян кимин
цстцн олдуьу билинсин.
Бяли, мяълис тяшкил олунур, щямин мяълися Вайхыр кяндиндян устад
ашыг Ялякбяр, устад ашыг Язим дя дявят едилир.
Ейни заманда бу мяълися гонаглар да дявят едилмишди.
Норашендян Баьыр, Ялищцсейн, Искяндяр, Шащбуздан Яли, Гяшям,
Гышлаг кяндиндян шаир тябли Гасым, Щейдяр, Ордубаддан, Ъулфадан да
гонаглар вар иди. Ятраф кяндлярдян дя хейли адам вар иди.
Лакин мяълисдя олан адамларын яксяриййяти аьсагаллар иди. Ону да
хатырладым ки, Устад Ъяфяр щямин эцнляр Шыхмащмуд кяндиндян башга
йеря тойа дявят едилдийи цчцн, кянддя йох иди. Бяли, мяълис гызды. Ики
шяйирд Фятуллащ вя Абдулла мейдана эирдиляр.
Фятуллащ
Устадлар устады вериб дярсими,
Пцр
камала
долуб
варам
мейданда.
Ещтибар, сядагят анасыйам мян,
Сянятим
чичякдир,
барам
мейданда.

Одур тараз едян эюзял бямими,
О, кюкляйиб сазда мяним
симими,
Мяълисляр
бязяйи
йарам
мейданда.
Абдулла
Мян чаьрырам дада йетяндир
ону
Шир кими ъошурам гыздырыр ганы
Полат донда мющкям едибдир
ъаны
……………………………………
…

Абдулла
Устаддан алмышам язбярдир
дярсим,
Дурмушам
гаршында
мяням
мейданда.
Сюзляр тутарлыдыр эюзялдир сясим,
Севилиб
йейилян
накам
мейданда.
Дярйада
эямими,

Фятуллащ
цздцрцр

Фятуллащ
Ъошьун едиб сясим цммана
бянзяр,
Мейдан мянимкидир, о, едир
нязяр,

мювлам
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Горхум йохдур дцшмян олса да
щазар,
Щазырам
гырмаьа
сарам
мейданда.
Абдулла
Сюз дейярям кясяр гылынъдан
бетяр,
Сядан яршя чыхыб эюйляря йетяр,
Мяни вуран кяся вурарам
нештяр,
Аларам
ганымы,
ганам
мейданда.

Ъянэидир инанын, сазын мейданы,
Гылынъла низядир сюзцн мейданы,
Чох олур эяляни олмур гайданы,
Йанарам, чятин ки, сяннян
мейданда.

Фятуллащ
Рцстями Зал кими, ъянэи тутарам,
Кямярдян йапышыб эюйя атарам,
Ъящ-ъящ вуруб сясдя сяни
ютярям,
Дар
аьаъы
мяндя,
дарам
мейданда.

Абдулла
Абдулла сюзляри дейир сяриндян,
Кюкляйиб
гопаррам
сяни
йериндян,
Хябяр верим гцввя щям дя
эиримдян,
Гачмарам чятин ки, дюням
мейданда.

Фятуллащ
Истясян сюз иля вурушум сянля,
Сяндя Фятуллащла данышма кинля,
Ялдян аллам сазы, ешит сян динля,
Юлцнъя
мян
щазыр
варам
мейданда.

Абдулла
Абдулла иля Фятуллащ дейишяндян сонра афярин, саь ол сядалары бцлянд
олду. Еля ишин гызьын йериндя, мяълисин ширин йериндя Устад Ъяфяр эялиб чыхды.
Абдулла иля Фятлуллащ сус дурдулар. Устад диллянди. Щя, ейби йохдур. Мянсиз
мяълис кечирирсиниз, бу пис олмаз. Лакин еля един ки, ъамаатын хошу эялсин.
Бцтцн йердя отуранлар Устад Ъяфяря бир аьыздан: чох йахшы охуйурлар, саь
олун устад, дедиляр.
Беля олан яснада Устад Ъяфяр сазыны кюйнякдян чыхардыб, мейдана
эирди. Эюряк о, мяълися аид вя отуран аьсаггаллар цчцн ня ъцр сюз
охуду, биз дейяк, сиз дя динляйин:
МЮВЛАМДЫР
Мяълися йыьышан ящли мюминляр,
Дцнйаны
йарадыб
гуран
мювламдыр.
Баьлы гапылары ачыг ейляйяр,
Биналар
уъалдыб,
щюрян
мювламдыр.

Сюзляри йазылыб онун Гуранда,
Дярдя дярман вардыр башда
дуранда,
Одур ялаъ едян гышда, боранда,
Дар
эцнцндя
сяни
эюрян
мювламдыр.
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Гязяби тутанда будайыб вурур,
Щям йарадыб, щям дя юлдцрцб
гырыр,
Йерини билмирсян, щарада дурур,
Йарадандыр,
башда
дуран
мювламдыр.

Ямял ет сюзцня, йолундан
чыхма,
Дящняни мющкямлят, щеч вахты
йыхма,
Дярйада гярг олуб, цммана
ахма,
Дяниздя
эямини
буран
мювламдыр.
Кярями ъошанда гышы йаз ейляр,
Севинъ веряр, сющбят ейляр, сюз ейляр,
Ашыг Ъяфяр сюзц мяълися сюйляр,
Щяр вахт имдад йерим, чарям, мювламдыр.

Устад Ъяфяр охуйуб гуртарандан сонра Фятуллащ вя Абдуллайа деди
ки, инди мейдан сизинди. Эялин эюрцм, ня едяъяксиниз.
Мян бурада олмайанда охудуьунуз ъамаатын хошуна эялиб. Инди дя
охуйун устадыныз сизя бахыб гиймят версин вя сизин гцввянизи билим.
Эюрцм ки, щансыныз даща йахшы баъарырсыныз.
Фятуллащ
Сяни шикар едиб тора салмышам,
Мейданда гяними дюйян мяням,
мян.
Сазы ялдян алыб, црйан едярям,
Аллам ъаны, сяни сойан мяням,
мян.

Сяни паймал едиб, зярбяни
чалам,
Анд ичирям, сяня язрайыл олам,
Яъял кюрпцсцндя, дайан, мяняммян.
Абдулла
Мейданда дурмушам галхан чяк
баша,
Тутарыг ъянэини, биз гоша-гоша,
Йа мян йашайарам, йа да сян
йаша,
Щай саларам, едян бяйан мяняммян.

Абдулла
Мейданында
дуран
даьа
бянзяйир,
Сярт йолларда сяни гойан мяням,
мян.
Гый вуррам учарсан, щцндцр
зирвядян,
Гаршында вар, бюйцк гайан, мяням,
мян.
Фятуллащ
Мягсядим будур ки,
алам,

Фятуллащ
Мян сяни говарам кючярсян
елдян,
Фятуллащам,
сяни
саларам
дилдян,
Ъаны гор едярям, кечярсян
йелдян,

ганымы
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Дурарам йеримдя, сайан мяняммян.

Йазыг, Абдулланы салма щеч
дилдян,
Ъанымы гор етмя кечирмя
Абдулла
йелдян,
Сян говарсан, мян дя эедярям
Пасибан оларам, щайан мянямелдян,
мян.
Бяли, Абдулла иля Фятуллащ дейишяндян сонра мяълися сцкут чюкдц.
Ашыг Ъяфяр динмяз-сюйлямяз шаэирдляря бахырды. О диллянди. Щя, демяк
дярдиниз вар. Эяряк еля бу мяълисдя ачайдыныз. Фятуллащын сюзляри
Абдулланы гылынъ кими кясди. О, сусмушду. Бу дейишмя сцбут етди ки,
……
Устад Ъяфяр цзцнц мяълися тутуб деди ки, ай ъамаат, сиз дейирсиниз
Фятуллащ Абдуллайа цстцн эялди, онда мян бир нечя бянд гыфылбянд
дейяъям. Яэяр ки, бу шаэирдлярин щансы ону ачдыса, гуввяли одур. Беля
шейляринян ашыг гцввяси билинмяз. Уста Ъяфяр мейдана дцшдц вя эюряк
неъя гыфылбянд деди вя сонрасы неъя олду:
КИМДИР
Ъаваб
верин
Фятуллащ
вя
Абдулла,
Тахтасы ня олду, дцлэяри кимдир?
Нечя мин мыхчаны вурдулар она,
Гаршыдакы сцкан сяркяри кимдир?

Йалваран ким олду, ким эетди
ярзя,
Ким сюзя бахмады, о алды ъяза,
Йерляри титрятди эятирди лярзя,
Яршин, кцршцн дайаг лянэяри
кимдир?

Ким юлчдц метрля планы ъызды,
Бяс ким щагг-щесабы дяфтяря
йазды,
Йцкц нядян олду, дярйада
цздц,
Де, онун дювряси пярэары
кимдир?

Мягсяд ня олмушду, дцнйа гярг
олду,
Ъанлылар гырылыб, щамысы солду,
Ким иди евиндя саламат галды,
Онун да дайаьы, сянэяри
кимдир?

Гярг олуб, каинат цммана
батды,
Ъисми ъанлылары эямийя атды,
Кюмяйи ким олду, ким дада чатды
Онун ишыг айы, илкяни кимдир?

Щарайа баш алды, дайанды дурду,
Юмцрлцк мяскяндир, щям дя ки
йурду,
Ъиловун баьлайыб бярк йеря
вурду,
Ъяфяр, онун дайаг лювбяри
кимдир?
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Фятуллащла Абдулла йерляриндя донмушдулар, усталарынын сюзцнцн
габаьыны дейя билмядиляр. Ъамащат да наращат иди. Устад Ъяфяр диллянди
вя деди ки, ашыглыг асан дейил, эяряк беля мейданлардан чыхмаьы
баъарасан. Мадам ки, сюзцн габаьыны дейя билмядиниз, ейби йохдур.
Бура юз мяълисимизди. Башга йердя беля олса чох писдир. Щям сизя вя
щям дя мяня. Демяли бу сынаг мцяййян етди ки, щяр икиниз ейни
гцввядя олан ашыгсыныз. Яэяр ки, бириниз цстцн олсайды, онда баьламаны
ачарды. Шаэирдляр донмушдулар. Ня ися, щандан-щана дилляниб юз
устадларындан цзр истядиляр. Эюряк мейдандан онлар щансы сюзляринян
юзлярини тямизлийя чыхармаьа чалышыр, биз дейяк, сизи дя щямишя тямиз вя
дурулуьа чыхасыныз.
Фятуллащ
Гыфыллы галыбдыр сандыг,
Сян баьышла бизи устад,
Габаг-гаршы
биз
дя
Хар олмушуг биз гаршында.
дондуг,
Артыгдыр щюрмятин ъандан,
Црякдян од тутуб йандыг,
Юлдцр бизи юз гаршында.
Йандыр бизи кюз гаршында.
Абдулла
Ъавабын вермядик сянин,
Тагсыркарыг биз гаршында.
Яфф ет бизи гой йашайаг,
Щеч чалмарыг саз гаршында.

Фятуллащ
Гуртарыб сюзцмцз йохдур,
Дярд-гямимиз,
билин
чохдур,
Фятуллаща дяйян охдур,
Сян тагсыры йаз гаршында.

Фятуллащ
Зящмятини ейля щалал,
Щеч гурмадыг биздя ъялал,
Бизи тутду мющнят, мялал,
Ъан веририк цз гаршында.

Абдулла
Юлдцрцрсян юлдцр бизи,
Абдулланын будур сюзц,
Галдырырсан галдыр бизи,
Сян тагсыры поз гаршында.

Абдулла
Устад Ъяфяр вя мяълис ящли щамы шаэирдляри баьышлады. Онлар да сюз
вердиляр ки, бир даща беля олмайаъаг вя йахшы охуйаъагларына сюз
вердиляр. Билдирдиляр ки, щяр икиси йяни Абдулла вя Фятуллащ мещрибан
олаъаглар.
Бундан сонра Устад Ъяфяр цзцнц мяълися дявят едилмиш Вайхыр
кяндиндян эялян уста ашыг Ялякбяря вя Пайыз кяндиндян эялян уста
ашыг Язимя тутараг деди ки, биздян инъийярсиниз ки, бизи охутмадылар.
Хащиш едирик сиз дя мейданда бир нечя гатар охуйасыныз.
Ашыг Ялякбярля Язим айаьа галхыб дивани цстя эюряк неъя
охудулар вя мяълис ящли неъя динляди.
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Ашыг Ялякбяр
Алями ъяннят едибдир,
Табе олаг биз ризвана.
О, пцнщандан бахыр бизя,
Биз тез инанаг Гурана.

Ашыг Ялякбяр
Нащагдан гачыб йорулма,
Ня йазыбса о, олаъаг.
Верян одур, алан одур,
Истяся о солдураъаг.

Юзц бирди, ады мин бир,
Одур сирри каинат.
О да сяни атар кюзя,
Инан башда дурана.

Гябр евиндя о, галдырар,
Дирилдяр Ялякбяри
Сорьу-суал едян одур,
О баьышлар Ялякбяри.

Ашыг Язим
Эюзя ишыг о верибдир,
Сюзя верибдир дили,
Он ики айы хялг едиб,
Бизя верибдир или.
Щяр шей бизя ятирлидир,
Тикандыр гызыл эцлц дя,
Гцдрятдян о, хялг едиб,
Бизя верибдир эцлц.

Ашыг Язим
Щям юлдцрцр, щям саьалдыр,
Одур щамыны аьладан.
Йашайышда щава судур
Одур, синями даьладан.
Каинаты сюкян одур,
Язим горхмайыр ъанындан,
Гцввяли од, кцляк, судур,
Бяла верся кеч ганындан.

Мяълисдяки аьсаггаллар вя ашыглар щамы разы олду, устадлара
тяшяккцр етдиляр.
Бундан сонра Устад Ъяфяр цзцнц Ъаван Гулуйа сары тутараг деди
ки, ай оьул, сян дя эял сазыны эютцр эир мейдана. Беля мейданда
охумаьын да сяня чох кюмяклийи олар. Ъаван оьлансан, эяляъяйин вар.
Бяли, ъаван ашыг Гулу сазы синясиндя мейдана дцшдц вя эюряк неъя
деди, неъя динлядиляр.
Башына дюндцйцм
гядиримювлам,
Гол, ганат вер мяня, сазла
мейданда.
Ъошьундур кярямин, мян сяня
гурбан,
Кюмяк ол, сян мяни назла
мейданда.
Пянащ
сыхма,

ол,

мяълисдя,

Йалварырам сяня, мяня кям
бахма,
Црякдя сахларам, эял мяни
йыхма,
Кюмяк ол, сян мяни эюзля
мейданда.
Устадлар
йанында
пянащым
сянсян,
Дярдя гямя дцшсям щям ащым
сянсян,

гялбими
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Щамыдан уъада щям
сянсян,
Йандырма сян мяни
мейданда.

шащым

Шащи султанымсан вурма сян
низя,
Сян Гулуну мющтаъ етмя щеч
сюзя,
Няьмяляр
гошарам,
сюзля
мейданда.

эюзля

Ялимя саз алыб дцшмцшям изя,

Ъаван ашыг Гулунун охумаьы щамынын хошуна эялди вя ящсян
дедиляр.
Бундан сонра устад Ашыг Ялякбяр йеня иъазя алды – сазыны
кюйнякдян чыхардыб мейдана дцшдц.
Мяълисдя
отуран
мюмин
гардашлар,
Йахшылыг ейляйин, сиз алын сатын,
Замына верирям Аллаща сизи.
Шяфа веряр сизя ямбийа, хатун,
Сюзцнцз
црякдян
щаггы
Мейдана эиряндя ямякдян
сюйлясин,
тутун,
Мян сирдаш едирям валлаща сизи.
Мян тапшыррам бисмииллаща сизи.
Бу дцнйа ишляри фанидир, фани,
Нечя ъанлар эетди, сиз дейин щаны,
Ялякбяр дя дейир Аллащы таны,
Тапшырырам Гцлфцаллаща сизи.
Отуранлар Ашыг Ялякбярин бу сюзляриня чох йахшы гиймят вердиляр вя
бу мяълисин эедишиня уйьун сюз олдуьуну тясдиг етдиляр.
Ашыг Ялякбяр дя юз миннятдарлыьыны билдириб, сакит-сакит эедиб отурду
йериндя. Мяълис чох гызышды, ашыглар чох охуду. Нящайят ахырда Ашых
Ъяфяр Фятуллаща билдирди ки, мцхяммяс цстя бир сюз охусун.
Фятуллащ устадынын сюзцнц ешитъяк гуш кими мейдана атылды вя
башлады:
Мяълисимиз баша чатыр
Вар олуб, бюйцк йери,
Чалдылар сазы ширин
Гялейи хейбяр алынды.
Мян хошбяхтям шякяр гатыр
Дар олуб бюйцк йери
Чякирляр назы ширин.
Боьулуб тора салынды.
Пислярин сечиб атыр,
Гар олуб онун йери,
Чоху щям азы ширин
Башындан гылынъ чалынды.
Гялям мцряккябя батыр
Гор олуб онун йери,
Каьызда йазы ширин
Алова йаныб галанды.
О, кялмяни дейиб сатыр
Кямяриндян Яли тутур,
Аьызда сюзц ширин.
Гарадыр эюзц ширин.
Баьбан олуб, баь саланда,
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Бары олса йахшыдыр.
Ели доланыб аланда,
Вары олса йахшыдыр.
Габаьа сцфря саланда,
Нары олса йахшыдыр.
Ялякбяр, Язим чаланда,
Саз, щям тары йахшыдыр.
Гулаг асаг, сян эял отур,
Эцлдцряр цзц ширин.

Азадлыг эюряк юзцмцз.
Ъяфярин цзц эцлсцн,
Бинаны щюряк юзцмцз.
Абдулла бура эялсин,
Щям дюврян сцряк юзцмцз.
Гулу гой сюзцмц билсин.
Мяълиси гураг юзцмцз,
Фятуллаща сян эял йетир,
Эцълцдцр эюзц ширин.

Дцшмяни вурун юлсцн,
Бяли ашыг Фятуллащын бу охумаьы щамыны разы салды. Мяълисин ахырында
Ашаьы Гышлаг кяндиндян эялян шаир тябли Гасым цзр истяди вя устад
ашыглар щаггында йаздыьы юз шерини охуду.
Устадлар устады Ъяфяри таны,
Ялясэяр шаэирди йадиэар одур.
Фятуллащ, Абдулла, онун барыдыр,
Кюнцллярдя
йашар,
Мещрийар
одур.

Бюйцк сяняткарлар елдя доланыр,
Ябяди йашайыр, дилдя доланыр,
Сясляри эурлайыб зилдя доланыр,
Таъир кими эязян сювдяэар одур.
Онлар билирляр ки, сяняткар йашар,
Щямишя
солмаздыр,
диляфкар
йашар,
Мейвяси бол олар, гайнайыб
дашар,
Чичяйи чох олан баьда бар одур.

Ялякбярля Язим, сырада Гулу,
Ишыглыдыр бунун эяляъяк йолу,
Сяняткарла долуб, саьы щям
солу,
Щеч эюрцнмяз эюзя сещрийар
одур.

Улулар улусу, язиз сяняткар,
Сизинля эюрцшцм галсын йадиэар,
Гышдаглы Гасымам, мяним дя чох вар
Яримяз щеч вахты даьда гар одур.
Шаир Гасымын да бу шери чох хоша эялди. Бунунла мяълис гуртарды.
Мяълис Устад Ъяфяря вя онун шяйирдляриня йцксяк гиймят верди вя онлара
тяшяккцр етди.
Дастан Шащбуз районунун Ашаьы Гышлаг кянд сакини 1939-ъу ил
тявяллцдлц Сярраф Гасым Яййуб оьлуна итщаф олунмушдур. Дастан
Дяряляйязин Саллы кянд сакини Ашыг Мирзялинин шяхси архивиндян
эютцрцлмцшдцр. Ашыг Мирзяли йазыр: Дастаны йазыб гуртардым 13 май
1968-ъи илдя эеъя саат 1-я 15 дягигя ишлямиш.
СЯРРАФ ГАСЫМ ВЯ МОЛЛА ЩЦСЕЙН ДАСТАНЫ
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Язизлярим. Сизя кимдян дейим, кимдян хябяр верим Шащбуз
районунун Ашаьы Гышлаг кянд сакини Сярраф Гасымдан. Язизлярим
Сярраф Гасымын щахдан йазмасы, щягигятдян сюз демяси щяр йеря
йайылмышды. Бу хябяр моллалара да чатмышды. Сярраф Гасым Нахчыванлы
олдуьу цчцн Нахчыван ашыглары вя Нахчыванын ашыгпяряст адамлары
узагдан узаьа да олса Сярраф Гасымы Нахчыван мясъидинин бир нечя
молласына таныш етмишдиляр. Сярраф Гасым бир эцн Шащбуз районунун
Ашаьы Гышлаг кяндиндян (юз доьма кянди) Нахчыван шящяриня эялир.
Онун йолу Мясъидин йаныннан дцшцр. Бу заман Сярраф Гасым ордан
кечяркян бир аьсаггал киши Сяррафы сясляйяряк оьул сизинян бир аз ишим
вар дейиб ону сахлайыр. Бу аьсаггал щямин Нахчыван Мясъидинин Баш
молласы Щцсейн олур. Молла Щцсейн Сярраф Гасыма дейир ки, ай оьул,
мян дилдян-аьыздан, ашыглардан бир нечя сюз ешитмишям. О сюзляри сян
йазмысан? Сярраф Гасым дейир ки, Молла ями, де эюрцм щансы сюзц
дейирсян. Ойду ки, Молла бир нечя дяфя ешитдийиня эюря сюзляр онун
йадында галмышды, Молла Щцсейн башлады ешитдийи, юйряндийи сюзляри
демяйя:
Минада гадир Аллащ.
Сяня кцллц саламым вар
Ъябрайыла бир гоч верди
Халиги сцбщан баба.
Эюндярди гурбан баба.
Сян ня вахтдан бяргярарсан
Щакими ъащан баба.
Пак бятиндя пак оласан
Дур ач тарих китабыны
Мярйями Иса кими.
Суалыма ъаваб вер
Щах йанында кяламуллащ
Эялди эетди, нечя Давуд
Кяламы Муса кими.
Ибни Сцлейман баба.
Гисас аласан Фирондан
Сян нащагга мейдан вермя
Сябяб нядир билмирям мян,
Ядалят диван баба.
Дярд вердин, дярманы йох.
Адями дя йола салдын
Алями ярващда йаздын
Кючцрдцн карваны йох.
Дюрд китабы далбадал.
Ким чякди Нущун гатарын
Хялг ейлядин бади атяш
Габахда сарваны йох.
Щям турабы далбадал.
Хябярсизкян Нябийуллащ
Чар олду чешмейи зям-зям
Охудун фярман баба.
Косяр абы далбадал
Али яба беш пянъини
Зибщ едяндя Исмайылы,
Сян вердин нишан баба.
Ибращим Хялилуллащ
О дямдя мярщямят етди
Сярраф Гасым Мящяммяддир
Яршя кцршя сейфуллащ
Тябяби хейрял шяфа
Кясмяк цчцн рява билди
Щагг она хябяр верибдир
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Цч мин сюз, цч мин вяфа
Щям Ялидир, щям дя сянсян
Юзцн яфсял пейгянбярсян,
Натиги гуран баба.
Мцбцввяти Мустафа
Молла сюзляри язбяр дейяндян сонра Сярраф Гасым деди ки, бяли бу
сюзляр мяним сюзцмдцр. Молла дцбаря гайытды ки, ай оьул бу сюзляри дя
сян йазмысан? Сярраф Гасым гайытды ки, щансы сюзляри, ай молла ями.
Йеня Молла Щцсейн язбярдян деди:
Алями ярващда язял йаранды,
Бири Адям, бири Щявва, бири Нущ.
Мящяммяд пейгянбяр, Фатимя,
Яли,
Бири Алым, бир Мещди, бири шащ.

Беля зянн ет аьыл башында тасдыр,
Чалыш дящанындан дцр сюзляр
асдыр,
Бу
адям
бабадан
бизя
мирасдыр,
Бири бяли, бири хейир, бири бащ.

Мяьрибля мяшриги тез эюрянлярин,
Ъащан йолларында ат сцрянлярин,
Бах бу аьаларын, бу ярянлярин,
Бири гямяр, бири шямсдир, бири
мащ.

Дящридя инсаны гоша аьладар,
Башына гараны, алы баьладар,
Цряк сакит едяр, ъиэяр даьладар,
Бири севинъ, бири кядяр, бири ащ.

Сярраф Гасым, сян сяррафсан буну бил,
Щаггын щагг елмини щякк етди габил,
Ямирля Гураны йахды нечя ил (мин ил),
Бири гялям, бир каьыз, бири лощ.
Бяли, Молла Щцсейн ями сян ки, язбярдян дедийин бу сюзляр ки вар бу сюзляри мян 1968-ъи илдя Сабирабад районунда ишляйян заман щямин районун
мяшщур ахунду Мцсейибин йанында демишям. О да иъазя верди ки, бу сюзляри
эюндяр гой ашыглар охусун. Мян дя эюндярдим ашыглара. Бяли бу сюзляри
мян йазмышам. Молла Щцсейн еля зянн едирди ки, бу сюзляри индики замананын адамы йаза билмяз. Бу йягин йа Хястя Гасымын, йа да ки кимин
сюзцдцрся юз адына вурур.
Сярраф Гасым бу сюзляри Молла Щцсейня дейяндян сонра Молла
Щцсейн эюрдц ки, доьрудан да Сярраф Гасым чох гиймятли сюзляр дейир.
Молла Щцсейн Сярраф Гасымдан сорушду ки, ай оьул, сянин бу щахдан
демяйин, мяним чох хошума эялди, сюзлярин гиймятлидир.. Инди мяня де
эюрцм сянин савадын задын нядир. Сярраф Гасым Моллайа деди ки, мян
кянд тясяррцфат институтуну гуртармышам, зоотехникям. Бундан башга
мяним гейри дярсим дя вар. Эюр о дярси мян кимдян алмышам. Алды
Сярраф Гасым:
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Охуйуб охуйуб сярраф олмушам,
О, бир йарадандан дярс алмышам
мян.
Щягигятдя юзц бир, ады мин бир,
О, сирри сцбщандан дярс алмышам
мян.

Арифсян нятиъя чыхар бурадан,
Щагга мейл ет, гялбин чыхсын
гарадан,
Торпагдан
йоьуруб,
Адям
йарадан,
Щикмяти, хяндандан дярс алмышам
мян.

Ялиф-бей
демишям
мим
щесабында,
Тябим
цмман
олуб
ъим
щесабында,
Молла билирсянми ким щесабында,
Отуз ъцзб Гурандан дярс алмышам
мян.

Сидги дилля гцдрятя анд ичмишям,
Елм
ичиндя
цмманлардан
кечмишям,
Алимляр алимин мяллим сечмишям,
Уъада дурандан дярс алмышам
мян.

Гялямя
щюкм
едиб
лощу
йаздыран,
Ъансыза ъан вериб ону эяздирян,
Гярг оланда Нущ эямисин
цздцрян,
Исми кярям-кандан дярс алмышам
мян.

Мещри Мцбцввятдян, он дюрд
яряндян,
Мещраъа
тяк,
бураг
атын
сцряндян,
Мящяммядя
айя,
вящ
эюндяряндян,
Катиб Эощяркандан дярс алмышам
мян.
Сярраф Гасым дейяр Зцлфцгарыны,
Щаггын ямудуну, щах татарыны,
Гязябиндян ящмярини, нарыны,
Янтяря вурандан дярс алмышам мян.

Молла Щцсейн эюрдц ки, Сярраф Гасым чох дярин йерлярдян дярс
алыб. Она эюря дя, Молланын гялбиндяки бцтцн гаралар чыхды вя Сярраф
Гасыма ящсян деди. Сонра Молла Щцсейн Нахчыван мясъидинин
минарясиня баха-баха, дивардакы йазылары охуйа-охуйа Сярраф Гасыма
деди. Сяня бир нечя суалым вар. Онлары ача билсян даща сяня щеч бир
сюзцм йохдур.

Молла Щцсейн
Мяндян салам олсун
Гасыма

ГЫФЫЛБЯНД
Язял башдан Гялям лоща ня
йазды?
Сярраф
Мян ашигям ня йазды
Щансы каным ня йазды
Сюйля кимин ямрийля
347

Гялям лоща ня йазды.
Ня олду мятляби, ня олду сюзц,
Ня ашкар ейляди даща ня йазды?

Мян ашигям пянаща
Пянащ эятир пянаща
Сыьын юз мцршцдцня
Бир суал вер пянаща.
Пейгянбяри ким эятирди дярэаща
Мустафайа, хейрил шаща ня
йазды?

Сярраф Гасым
Мяндян салам олсун Молла
Щцсейня
Язял, гялям лаща бисмиллащ
йазды.
Мян ашигям лащ йазды
Кярям каным лащ йазды
Щаггын ямрийля гялям
Лоща бисмиллащ йазды.
Яшщядц ян олду, мятляби сюзц
Ашкар, лаилащяилляллащ йазды.

Сярраф Гасым
Щагг
яли
Мящяммяд
Рясулаллаща
Бяхш ейляди вящ эюндярди
пянаща.
Мян ашигям пянаща
Пянащ эятир пянаща
Сыьын юз мцршцдцня
Бир ъаваб вер пянаща.
Пейгянбяри щах эятирди дярэаща
Хейрил шаща Гураны аэащ йазды.

Молла Щцсейн
Щансы
ял
Мящяммяд
Рясулаллаща,
Бяхш ейляди, ня эюндярди
пянаща?

Юз кюнлцм деди бяли
Эюрцн кимя инанды
Хейрийя деди бяли.
Бяс кимин йериндя Ялини Вяли,
Мювлам, ярзя, кащымаща ня
йазды?
Сярраф Гасым
Сярраф Гасым дейяр он бир
шахяли,
Баьын баьманына щах деди бяли.
Мян ашиг деди бяли,
Юз эюнлцм деди бяли,
Мящкямядя инанды
Хейрийя деди бяли.
Пейгянбяр йериндя Ялини Вяли
Мювлам эащы – Маза Шируллащ йазды.

Молла Щцсейн
Молла Щцсейн дейяр нечя шахяли
Баьын баьманына ким деди бяли?
Мян ашиг деди бяли

Сюз тамам оландан сонра, Сярраф Гасым Моллайа деди ки, мян
билмирдим ки, мяни имтащан едяъяксян. Мадам ки, белядир, мяним дя
сяня бир нечя суалым вар. Молла разы олду. Алды Сярраф Гасым:
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Сярраф Гасым
Алями ярващда исми мцбаряк
Багидя, сагидя щазыр нечядир?
Мян ашигям нечя дцр,
Нечя йагут, нечя дцр,
Нуру Ящмяд баьында,
Талиб Баьман нечядир.
Сярраф олан десин нечя фазили
Айейи Гуранда йазыр нечядир?
Молла Щцсейн деди саь ол, оьул. Сюзляринин гиймяти йохду. О, бири ханясиндя де, фикирляшиб ъаваб верярям. Сюз чох узанды, молла ъаваб веря
билмяди. Молла гоъалдыьына эюря суалда чашдыьыны билдирди. Сярраф Гасым суала
юзц ъаваб верди.
Сярраф Гасым
Алями ярванда исми мцбаряк
Багидя, сагидя щазыр ондюртдцр.
Мян ашигям он дюртдцр,
Ондюрд йагут ондюртдцр,
Нуру Ящмяд баьында,
Талиб баьман ондюртдцр.
Сярраф олан дейян он дюрд фазили
Айейи Гуранда йазыр ондюртдцр.
Молла Щцсейн
Нечя мцсафирин нечя низамы
Нечядир онларын Косярдя ъамы
Мян ашыг косяръамы
Долдур вер Косяр ъамы
Сялсябил чешмясиндя
Нечядир косяр ъамы.
Нечянин арзусу, нечянин камы,
Нечя пцнщан, нечя ашкар, нечя сир.
Сярраф Гасым
Он дюрд мцсафирин, он дюрд низамы
Он дюрддцр онларын косярдя ъамы.
Мян ашиг Косяр ъамы
Долдур вер косяр ъамы
Сямябил чешмясиндя
Ондюртдцр косяр ъамы.
Он дюрдцн арзусу, он дюрдцн камы
Он дюрд пцнщан, он дюрд ашкар, он дюрд сир.
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Молла Щцсейн сюзя ъаваб тапа билмяди. Сярраф Гасым бу
гыфылбяндя дя юзц ъаваб верди.
Сярраф Гасым
Гышлаглы Гасымам, ейлярям яйан
Нур цстцндя о, минайя даш гойан
Мян ашигям даш гойан,
Тямял гойан, даш гойан
Айя йазыб Гуранда
Нечя ешгя даш гойан.
Щах вериб хябярин вар биръя гурбан,
Он дюрд нязир, он дюрд оъаг, он дюрд пир.
Сярраф Гасым эюрдц ки, Молла Щцсейн буну имтащан едир. Бу сюзцн
гаршысында алды Сярраф Гасым:
Сярраф Гасым сюзцн ахырынъы ханясиндя юз адыны доьма кяндинин
ады иля бирляшдирди. Гой ашыглар мяни щямишя Сярраф Гасым вя Гышлаглы
Гасым кими охуъулара танытсынлар.
Ойду ки, Сярраф Гасым (Гышлаглы Гасым) сюзцн ахырынъы ханясиндя
эюряк ня деди:
Билирсянми:
Молла билирди ки, Сярраф Гасым Шащбуз районунун Ашаьы Гышлаг кяндиндянди. Ойду ки, деди оьул, йцксяк адым-саным вар. Биз даща таныш
олдуг. Мяни ел ичиндя биабр етмя вя бу сюзляри гойма диля аьыз дцшсцн.
Сярраф Гасым баш цстя деди.
Ахырынъы сюзя дя Сярраф Гасым (Гышлаглы Гасым) юз ъаваб верди:
СЯРРАФ ГАСЫМ
АЙ ЯЙЯР-ЯЙЯР
Ярянляр пириндя базар салмаса
Исмайыл Минада зибщ олмасайды,
Мящяммяд
мещраъа
эцзар
Мяккя бярг олмазды ай яйярсалмаса
яйяр
Мян ашигям салмаса
Мян ашиг айя инди
Бир ярзим вар салмаса
Ня галыб айя инди
Аьа мин кялмя даныш
Натигям мян охурам
Мин бирдя де салмаса
Гурандан айя инди.
Яршя кцршя яли нязяр салмаса
Шин шог иля чалынанда син-синя
Йер тялатцм ейляр ай яйяр-яйяр.
Ялиф дал гяддини ай яйяр-яйяр.
Сярраф Гасым дейяр эюзял атасы
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Сей сабитдя верди эюзяля тасы
Ашиг, эюзял атасы
Верди эюзяля тасы
Яйляшиб мягамында
Оду эюзял атасы.
Истяся гайтарар эюзял атасы
Эцнц эцнортадан ай яйяр-яйяр.
Сюз тамама йетяндян сонра Молла Щцсейнля Сярраф Гасым
саламлашыб айрылдылар.
СЯРРАФ ГАСЫМ ВЯ ДЯЛИ КЦР ДАСТАНЫ
Язиз достлар Нахчыван ашыглары 1968-ъи илин май айында бир ай
Сабирабад районуна гастрол сяфяриня эетдиляр. Щямин вахты Нахчыванын
Шащбуз районунун Ашаьы Гышлаг кяндиндян олан Сярраф Гасым да
Институту гуртарыб Сабирабад районунда ишляйирди. Нахчыван ашыгларынын
Сабирабад районуна консерт вермяйя эялдийини билян кими Сярраф Гасым
бир баш мещманханайа ашыгларынан эюрцшмяйя эялди. Эюрцшдцляр.
Ашыглар щяр эцн кяндлярдя консерт верирдиляр. Бир эцн дя ашыглар Кцрцн
цстян бярядян (Кцр кюрпцсцндян) кечиб тцрк кяндиня консерт вермяйя
эетдиляр.
Щямин эцн ашыглар Сярраф Гасымы да юзляри иля апардылар. Сярраф
Гасым вя Нахчыван ашыглары бир машина миниб бир баш эедяряк Кцрцн
цстяки бяряйя чатдылар. Бяли, чох эюзлядиляр, бярянин йцкц дцзялди.
(Бярянин цстя 3 автомашын, 70-я гядяр адам олду). Бяря тярпянмяйя
башлады. Бу вахт май айы, гара тутун йетишян, Дяли Кцрцн ян ъошгун
вахты иди.
Бяря бир аз эетмишди ки, тросун бир тяряфинин столбасы йериндян чыхды.
Бир о гядяр инсан вя машынлар да бярянин цстя бяря ахмаьа башлады.
Бяря Кцрцн цзцндя гярг олмаг яряфясиндя эюряк Сярраф Гасым ня деди:
Сярраф Гасым:
Дар эцндя чаьыр кяррары,
Кюмяклийи ондан истя.
Тахты-таъы щям игбалы,
Яли кими хандан истя.

Арзу истяк вцсалыны,
Ахтар йолда ясалыны,
Щаггын доьру мисалыны,
Гадири субщандан истя.
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Щарайа чаьыр аьаны,
Гапыда ащу саьаны,
Шямс иля гоша доьаны,
Исми Кярямкандан истя.

Гоймасын
гярг
олаг
накам,
Шяфа бадяси долмуш ъам,
Версин он икинъи имам
Сащибял Замандан истя.
Сярраф Гасым Мятлябини,
Сел кими ъошан тябини,
Дярдляринин сябябини,
Ол, Шащи Мярдандан истя.

Сюз тамам олса да, бяря дайанмаг билмядян Дяли Кцрцн цстцйнян
бир тахта парчасы кими ахырды. Сярраф Гасым бир адамлара бахды, бир
бярянин ахмасына бахды. Эюз доландырыб йеня дя аьаларын ятяйиндян
йапышараг эюряк ня деди:
Сярраф Гасым:
Няъяфдян чаьрырам Шащсувары
мян,
Йалварырам тез эял сян бяри Яли.
Мцшэцля
дцшмцшям
гуртар
мцшэцлдян,
Кюнлцмц севиндир, дюн бяри Яли.

Тапдым, ярянляри, пири бурадыр,
Он дюрд мящсум цчцн он дюрд
сырадыр,
Мясъиди яхзанын мянбяри Яли.
Мян Сярраф Гасымам эялмишям
диля,
Шащым Шащи Мярдан мярщямят
еля,
Ей бабил щявайич сян эцля-эцля,
Вер дцлдцлц, эюндяр гянбяри Яли.

Эюндярирям баратымы ал оху,
Дцшдцм дара ишдян щалы ол оху,
Ниъат гапысына нязяр сал оху,
Аллащын эювщяри, янбяри Яли.

Бойаныбдыр кцнбязляри гарадыр,
Сярраф Гасым бу сюзляри тамамлайанда бахды ки, бяря цстцндя
адамларла долу бир тяряфя йан алды. Неъя дейярляр, сюйкянди Кцрцн
хяндяйиня дайанды. Сярраф Гасым бярянин дайандыьыны эюрцб ъамаата
цряк-диряк верди ки, горхмайын аьалар кюмяйимизя эялди.
Сярраф Гасым
Достлар
гярг
олуруг
Кцр
бярясиндя,
Чаьырдым, аьамы эялди ща эялди.
О, щавадар бизя ниъат веряндя,
Эушума саламы эялди, ща эялди.
Мещраъын щакими Мещраъын йары,

Ора дцшдц Мящяммядин эцзары,
Ябялфязим,
Аббас
щагг
ялямдары,
Ялиндя ялями эялди, ща эялди.
Цзцмцзя ачды гапысын дярэащ,
Бизим щалымыздан тез олду аэащ,
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Игбал китабыны йазан бариэащ,
Эялди сярянъамы эялди, ща эялди.
Йцз ирми дюрд мин о ямбийанын,

Мещри
Мцбцввятин,
Зящра
ананын,
Бярщягг олан, о, он ики имамын,
Долу, шяфа ъамы эялди, ща эялди.

Дцлдцлцн сащиби Гянбяр аьасы,
Цздя нигаб, башда эюй яммамасы,
Сярраф Гасым ярянлярин щамысы,
Он дюрд щагг гуламы эялди, ща эялди.
Сюз тамам оларкян тцрклярин кяндиндян кюмяйя эялдиляр. Бярянин
бурну Кцр хяндяйиня илишиб дурдуьу цчцн ип атараг, адамлары бир-бир
чякиб ордан чыхардылар. Бу минвалла адамлар ордан чыхды. Тцрк ъамааты
марагландлы ки, ня йахшы бяря батмамыш вя гярг олмамышсыныз.
Сярраф Гасым Тцркляря беля ъаваб верди:
Ящвал сорушанлар, юлцмдян бизи,
Билин ки, Лащила фята гуртарды.
Ордакылар, сыьындылар Ялийя,
Башымыздан бюйцк хата гуртарды.
Бяря
тярся
батмамыш,

дюнцб

Санки,
бурульанда
эюля
батмамыш,
Щамымыз
саь
икян
щяля
батмамыш,
Ъцмлямизи о, ябята гуртарды.

селя

Сярраф Гасым дейяр йетмиш инсаны
Ял цстя сахлады о, Кярям каны
Чох шцкцр едирям бу гядяр ъаны
Дяли Кцрдян талиб ата гуртарды.
Айдын олду ки, бу гядяр инсаны Дяли Кцрдян ярянляр, аьалар гуртарыб
(Машынлары да кранла чыхардылар). Бяли ахшам чаьы ъамаат саь-саламат
гуртарды. Нахчыван ашыглары щямин эеъя о тцрк кяндиндя еля чалыб охудулар
ки, эял эюрясян.
Аллащ щамыны дардан гуртарсын. Мяълисдякиляр дя щямишя Сярраф
Гасымын бу сюзцн охусун.
Юзц дцшяр, алар, доьру гыйматын.
Щаггы, ядаляти, ахтаран щаким,
Тез ейляйяр, йахшылыьын исбатын.
Салам вер арифя син кюкц цстя,
Виъдан иля, намус, гейрят
Эял ганмазы диндир, дин кюкц
сатылмыр,
цстя,
Инсаф мятащ дейил аласан сатын.
Бир бар аьаъынын, мин кюкц цстя,
Щяр
инсан
эюстяряр
юз
Иблис кими йолдан чыхыб аханлар,
няъабатын.
Щагг йанында нащаг фярман
йазанлар,
Юзэясиня дярин гуйу газанлар,
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О, йцз ирми дюрд мин мцбцввят
Щалал сцфрясиндя сяхавят иля,
иля,
Мярдляр веряр, намярдлярин халатын.
Щаггын мяълисиня эял дявят иля,
Сярраф Гасым, ня говрулма, ня бишмя,
Кянардан кеч, щарам мала илишмя,
Дцнйада пул йыьмаг ешгиня дцшмя,
Беш аршын кяфяндир, сянин гысматын.
Бяли, язизлярим! Хош кечян мяълис бу сюзлярдян сонра баша чатыр.
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AŞIQ HƏŞИM
Aşıq Həşim 1868-ci ildə Dərələyəzin Cul kəndində anadan olmuş,
1966-cı ildə Yevlax şəhərində dünyasını dəyişmişdir.
1919-cu il erməni-müsəlman davasında Azərbaycana köçmüş, bir
neçə il sonra öz yurduna qayıtmış, 1949-cu ildə təkrarən deportasiya
olunub Yevlax şəhərinə gətirilmiş və dünyasını dəyişənə qədər burada
yaşamışdır.
1919-cu ildə Naxçıvanda ermənilərlə vuruşan Lazım Paşa aşıq
Həşimin qoçaqlığını və erməni dilini bilməsini öyrənib onun vasitəsi ilə
Gəncədə türk qoşunlarına başçılıq edən Nuru Paşaya gizli bir məktub
göndərir. Aşıq Həşim sazın çanağının içində məktubu Nuru Paşaya çatdırır.
Nuru paşa aşıq Həşimin qoçaqlığına valeh olur və ona “Qəhrəman türk
əsgəri” medalı verir. Aşıq Həşim 1918-1919-cu illərdə ermənilərlə
mübarizədə böyük qoçaqlıq göstərmişdir. Həşimin cəngavər dəstəsi erməni
şovinisti Yeranı öldürdükdən sonra ona belə bir şer də yazır:
“Dəli” Yeran – “qoç” Yeran,
Gözlərini aç, Yeran.
Qana çox susamışdın,
Öz qanından iç, Yeran.
Aşıq Həşim yaxşı çalıb oxuyurdu. Mən 1960-cı ildə Yevlaxda onun
evində olmuş, şirin söhbətlərinə qulaq asmışam. Qoşmalarını hələlik
əldə edə bilməmişik.
AŞIQ PAŞA
Aşıq Paşa Qəhrəman oğlu Dərələyəzin Hors kəndində anadan
olmuşdur. Məşhur “Qəhrəmanı” saz havasının yaradıcısı Aşıq
Qəhrəmanın oğludur. O, çox məşhur aşıq olmuşdur. Dərələyəzdə,
Şərurda, Vedibasarda, Zəngəzurda, Göyçədə, elat camaatı içərisində
olan şənliklərin əksəriyyətinə onu çağırarmışlar. Zil, məlahətli səsi
olmuşdur. Camaat deyirmiş ki, onun səsi kəllədən gəlir. Saz havalarının
da mahir ifaçısı olmuşdur. Ucaboylu, zarafatcıl, yaxşı qaravəlli danışan
bir aşıq olmuşdur. Onun oğlanları Sultan tar, Siyanfər kamança çalır, o
biri oğlu isə dəf və saz çalıb oxuyardı. Mən (Həsən Mirzəyev) şəxsən
onların Ələyəz kəndində keçirdikləri toy məclisində olmuş və oynamışam.
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Aşıq Paşa həm də yaradıcı aşıq olmuşdur. Lakin hələlik onları tapa
bilməmişəm. Yalnız Dərələyəzin Qabaxlı kəndindən olan Hürü arvadın
toyda ona verdiyi bir tapmacanın cavabında yazdığı qoşma vardır.
Tapmaca belədir:

çèçèì ìƒøêƒë à÷àð,
Ìƒøêƒëƒ ìƒøêƒë à÷àð,
Èëä áèð, àjäà èêè,
ôòä ƒ÷ …ƒë à÷àð.
Aşıq Paşanın cavabı:
Áèð jåìèøè àëûá êñäèì áó jàëäà,
Èíñàô äåjèë Ïàøà ãàëñûí õjàëäà,
Äåäèjèí àììàíû òàïäûì áó jîëäà,
Ñí ä áèë êè, ìíä ùƒíð âàð ƒðƒ!
Òåëëè ùàãäà ñí ‰jðòäèí åëèíè,
Ìí ÷îõ èøëòäèí ôíäè-ôåëèíè,
†àíûíà ãûjìàðàì øèðèí äèëèíè,
Jà ãðá äèøëñèí, jà äà ìàð ƒðƒ!
Jàçûã Ïàøà ‡àâàíëàðûí ìðäèäèð,
Ìíè ‰ëäƒðí ñí ƒðƒíƒí äðäèäèð,
Ñí äåäèjèí áàðàìàíûí ãóðäóäóð,
‚÷ …èðâí… òíáêèìè âåð, ƒðƒ!
AŞIQ NƏBИ
Aşıq Nəbi Əhməd oğlu Dərələyəzin Cırrannı kəndindəndir.
Dərələyəz mahalında məşhur aşıqlardan olmuşdur. Aşıq Nəbi Nikolay
dövründə yaşamış və dövründəki hadisələri öz şerlərində tərənnüm
etmişdir.
Aşıq Nəbinin oğlu Əhməd, nəvələri Baloş, Zülfi, Oktay da atalarının
yolunu davam edirmişdir. Aşıq Baloş son illərə kimi el şənliklərində
atasının, ustad aşıqların havacatlarını, sözlərini çalıb oxuyardı. Aşıq
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Nəbinin oğlu Zülfi Böyük Vətən müharibəsində, Oktay isə 1976-cı ildə
İstisuda elektrik qəzasından həlak olmuşdur. Oktay atası kimi qoşmalar
yazırdı.
DAĞLAR
Dağılıb ağır elləri,
Həsrət qalıb xasa dağlar.
Dərdin, qəmin şərbətindən,
İçibdi bir kasa dağlar.
Mərdlər ilə öyünübdü,
Güllü donun soyunubdu.
Kərəm təki geyinibdi,
Bir qara libasa dağlar.
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Ağrının dağı qoşadı,
Gülü nərgiz, bənövşədi.
Qıran tayqulaq paşadı
Dünya döndü yasa, dağlar.
CAN SƏFƏRALI
Xəbər gəldi, Məmmədalı tutulub,
Qol-qanadı qandalağa bükülüb.
Bedavi minədə qullar tökülüb,
Yüz atlı dağıdan can Səfəralı,
Düşmənə yaladır qan Səfəralı.

Ətrafı bəzənib güllü, çiçəkli.
Ey enli kürəkli, pələng biləkli,
Yetir, qandalı aç, can Səfəralı,
Qırır bəyi, xanı gen açır meydan,
Kasıb, yoxsullara eyləyir ənam.
Dünyaya gəlmiyif heç belə
insan,
İçir düşməninə qan Səfəralı.

Pristav öldürüb izin izlədi,
Sir sözünü şirin dildə gizlədi,
Tikəni yemədi yoldaş gözlədi,
Hatəmə tay olan xan Səfəralı.
Göydağda çadırın qurub dirəkli,

Neçə para kəndi eylədi azad,
Qırdı ermənini qəlblər oldu şad.
Aşıq Nəbi aldı bir ağır xələt,
Düşmənə içirtdi qan Səfəralı.
İGİD SƏFƏRALI, QOÇ MƏMMƏDALI
Aslan kimi cumdu rusun üstünə,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.
Ata-oğul düşmənlərin qəsdinə,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Nizəyə taxanda düşmən başını,
Qoymadı daş üstə qala daşını.
Qırıb tökdü sərçə kimi qoşunu,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Qaçdı İvan, qorxdu Nikolay,
Saşa,
Afərin, türk oğlu, söylədi Paşa.
Qoç ata var olsun, oğul yüz
yaşa,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Göydağdan yollandı Ağrıya şir
tək,
Hay saldı dağlara nərə çəkərək,
Anadan doğulub bu dünyada
tək,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Aşıq Nəbi igidliyi şan eylər,
349

Ellərə səs salıb bir dastan eylər.
Rusa hücum çəkib neçə qan eylər,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.
AŞIQ XANLAR
Aşıq Xanlar Dərələyəzin Herher kəndində, aşıqlar məskənində
anadan olmuşdur. Çoxlu gəraylı və qoşmaları vardır. Onlardan ikisini
veririk. O yaxşı aşıq kimi eldə hörmət qazanmışdır.
QALDI
Yaslı dağlar, qan boyanan
dərələr,
Deyin görüm Əmağudan kimi
qaldı.
Yapon əclaf al elədi ellərə,
Yandı ellər, bizlərə də qəm
qaldı.

Hiylə ilə əldən silah alındı,
Arvad-uşaq tövlələrə salındı.
Od vuruldu, nəhəng tonqal
qalandı,
Oda yandı, evlər uçdu, him
qaldı.

Belə dərdi Xanlar necə götürsün,
Səs-sədası eldən elə yetirsin.
Allah «hay»ı yer üzündən itirsin,
Kədər aldıq, sitəm gördük, dəm qaldı.
MƏNİ
Nə müddətdi qan ağlayır
Görüm dağ-dərəni, sorum halını,
gözlərim,
Zeytə gözəlini şah camalını.
Nə olar vətənə yetirin məni.
Öpüm torpağımı, verim canımı,
Qırmızı lalənin qara xalını,
Doğma
qəbristana
götürün
O doğma yerlərə ötürün məni.
məni.
Mən Xanlaram getdim yurda daş qoyum,
Vətən deyim, uğrunda baş qoyum.
Bu dünyada bu həyatdan bir doyum,
Nə olar imana gətirin məni.
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AŞIQ MƏHƏMMƏD
(FÜQARƏ MƏMMƏD)
Aşıq
Məhəmməd
(füqarə
Məmməd)
yaşlı
adamların,
informatorların dediyinə görə XIX əsrin 20-ci illərində Dərələyəzin
Amağu kəndində doğulmuşdur. O füqarə Məmməd ləqəbi ilə də tanınır.
Təbiət etibarilə sakit adam olduğu üçün bu ləqəbi qazanmışdır.
İnformatorların dediyinə görə çoxlu qoşmaları vardır. Lakin hələlik
bunların hamısını əldə edə bilməmişik.
Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, füqarə Məmməd Şərurun Yaycı
kəndində doğulmuşdur. Bu dəqiq məlumat deyil. O, Amağu kəndində
doğulub orada da boya-başa çatmışdır. O yaşlı vaxtlarında Yaycıya
köçüb orada yaşamışdır.
Əvvələn, məqalə yazan bilməliydi ki, məlumatı verən Aşıq Həmidin
özü də Dərələyəzlidir. Dərələyəzin Kotanlı kəndindəndir.
İkincisi, bu tədqiqatçı onu da bilməliydi ki, füqarə Məmmədin
yaşadığı dövrdə Yaycı və Danzik kəndləri də Dərələyəzin ərazisi
olmuşdur.
Füqarə Məmməd yüz ildən çox ömür sürmüşdür. Bu onun “Hey”
rədifli qoşmasında da vardır.
HEY
Seyraqubu
döyün
getsin
qoyuna,
Tutun boğazına salıb bağlar hey.
Tifil kimi onu basıb bağrına,
Döşünü ağzına salıb ağlar hey.
O kimdir ki, allahına ox atıb,

Şikarına balıq verib, o xatıb.
Gör nə gözəl xəlq eyləyib o
katib
Qaranın altından salıb ağlar hey.

Ey Füqara, dərin qazdır sini sən,
Yetirmisən indi yüzə sinni sən.
Düzdürmüsən məclisinə sini sən,
Fələk sinən üstə salı bağlar hey.
FÜQARALIQDIR
(qıfılbənd)
Bizdən salam
danlara,

olsun

sübhü

Adəmi Səfidən neçə tarixdi?
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Bu yerdən dumana, dumannan
günə,
Gündən
də
asmana
nə
qadalıxdı?

Ona ruzi verir gündə pünhana.
Doqquz ay, doqquz gün salır
zindana,
Bu necə qurğudu, nə ustalıxdı?

Nə idi su ikən gətirdi cana,
O necə padşahdı, min bir adı var,
Bir adı Kərimdi, bir adı Cabbar,
Sиq ilə çağırram qadiri Qaffar,
Bağışla günahım Füqaralıqdır.
GÖR KİMƏ QALDI
Ay ariflər, gəlin sizə söyləyim,
Yurdumun sərvəti gör kimə
qaldı?
Atamın görgahı, babamın mülkü,
Əlimin zəhməti gör kimə qaldı?

Əyricə, Ələyəz, Qısırın dağı,
Sandıqlı, Sarıyer, Yazı yaylağı,
Göy dağın meşəsi, Morun bulağı,
İstisu cənnətdi, gör kimə qaldı?
Yazdığın lavaşı, əmliyi əti,
Balığın kababı, zirincin məti,
Məhəmməd,
süfrənin
şanışöhrəti,
Şəkəri-şərbəti gör kimə qaldı.

Arpa çayı tərsə saldı axarın,
Təpəsidəlik heç vaxt pozmaz
vüqarın.
Rus haya pay verdi Herher
bağların,
Culun səltənəti gör kimə qaldı.

TERPLİ AŞIQ ƏLİ
Aşıq Əli – Kərimov Əli Fərman oğlu 1923-cü il aprel ayının 22-də
Dərələəz mahalının Terp kəndində anadan olmuşdur. 1937-ci ildə atası
siyasi dustaq kimi Sibirə sürgün ediləndə onun 14 yaşı var idi. O, aşıqlıq
sənətinə də elə bu kiçik yaşlarından maraq göstərmişdir.
1942-ci ildə o, Böyük Vətən müharibəsinə getmiş, 1947-ci ildə
ordudan təxris olunmuş, 1948-ci ildən isə aşıqlıq sənətini davam
etdirmişdir. Aşıq Əli Dərələyəzdə, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda
xüsusən Şahbuzda olan toy şənliklərində, aşıq məclislərində çox
olmuşdur.
Başqa həmvətənliləri ilə birlikdə Aşıq Əli 1949-cu il Ermənistan
hökuəti tərəfindən Azərbaycana, Səlyanın Qarabağlı kəndinə
departasiya olunmuş və orada yaşamışdır.
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Aşıq Əlidən sual-cavab edənlərə, harada doğulmusan deyənlərə o
həmişə aşağıdakı kimi cavab vermişdir.
Qoy deyim mən kiməm, nə axtar, nə gəz,
Doğma ata yurdum o Dərələyəz.
Aşıq Əli sazın mahir ifaçısı kimi, yaradıcı, qoşmalar, gəraylılar
yazan bir aşıq kimi böyük hörmət qazanmışdır.
O, toylara, şənliklərə ən çox bacısı oğlanları Budaq Həsənovla
(qara zurna çalan), Ələmşah Həsənovla (nağara çalan) və yeznəsi
Bulud Həsənovla (balaan çalan) gedərmiş.
Onun altı övladı (3 oğlu, 3 qızı) var. O, 2003-cü ilin yanvar ayında
dünyaını dəyişmişdir.
Aşıq Əlinin anası Kərimova Anaxanım Ələkbər qızı şairə, sinədəftər
bir qaın olmuşdur. Anaxanımın gəraylısı:
GƏRAYLILAR
HANI
Bu dərədə axan çaylar,
Ondan içən gözəl baylar,
Bedav daylar, köhlən atlar,
İlxı-ilxı duran hanı?

Əvvəl əlifbey deyənlər,
Zəbər üstə dal yazanlar,
Yaxşı kamil oxuyanlar,
Əllərində quran hanı?

QOŞMALAR
NAXÇIVAN
Hayana baxırsan güldü, çiçəkdi,
Səfalı yaylaqlı, dağlı Naxçıvan.
Bağ-bağçada
güllər
ləçəkləçəkdi,
Almalı, heyvalı bağlı Naxçıvan.

Sədərəkdən düş gəl Şərura sarı,
Tale bəxş eyləyib meyvəni, barı,
Qışda qovurması, motalı, şoru,
Qaymaqlı, pendirli, yağlı Naxçıvan.

Tarixlərə baxsan böyük adın
var,
Şairin, alimin, çox övladın var,
Cəlilin, Cavidin, Ordubadin var,
Min şerli, yüz dastanlı Naxçıvan.

Batabatı gözəl, xoş mənzərəli,
Yenişli, yoxuşlu, düzlü, dərəli,
Nanəli, yarpızlı, acıtərəli,
Qorkuda,
Cavidə
bağlı
Naxçıvan.
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Əliyəm, deyirəm sözün düzünü,
Ordubad meyvəsi, Şahbuz üzümü,
Hər yerdə söylərlər sənin sözünü,
Qəlbim də səninlə bağlı, Naxçıvan.
Oğluna yazdığı “Oğul” rədifli qoşmadan yalnız bir bəndi oğlu Fikrətin
yadaşında qalıbdır.
Nə aman dilədim, nə də ah çəkdim,
Nə ömür istədim, nə də var seçdim.
Əliyəm ər kimi yaşayıb keçdim.
Bu fani dünyanın odundan oğul!
Əlini Naxçıvanda, xüsusən Şahbuzda olan el şənliklərinə çox
çağırarmışlar. Bunları yaxşı görən və Əlini yaxşı tanıyan Şahbuzlu məşur
el şairi Qışdağlı Sərraf Qasım Aşıq Əliyə bir qoşma həsr etmişdir:
Bızqovdan at sürək dağlara sarı,
Olaq o yerlərin mehmanı-yazı,
Təkəli, salvartı əritmiş qarı,
Çıxaq zor bulağın daşına Əli!

Naxçıvan xalqının vərdişi, işi,
Əzəldən gəlibdir xoşuna Əli.
Kef məclisi quraq biz Batabatda
Dostların yığışsın başına Əli!
Qasımam deyirəm sözün düzünü,
Axtar yolun doğrusunu, düzünü,
Ömürlər talayan çətin illərin,
Düşmə boranına, qışına Əli!
AŞIQ HƏMİD

Aşıq Həmid Məmmədbağır oğlu Ağamalıyev 1925-ci ildə
Dərələyəzin Kotannı kəndində (Paşalı rayonu) dünyaya göz açmışdır. O,
uşaq vaxtından saza meyl etmiş və babası aşıq Adıgözəl ona saz
çalmağı öyrətmişdir. Yaşlıların dediyinə görə onun səsi dayısı Aşıq
Surxayın səsinə bənzəyirdi.
Kiçik yaşlarından Dərələyəz aşıqlarının məclislərində oturub onlara
heyranlıqla baxan Aşıq Həmid saz havalarını məharətlə ifa etmiş və
çoxlu dastanlar sinəsində gəzdirmişdir. Aşıq Həmid eyni zamanda
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yaradıcı aşıqdır. Onun çoxlu gəraylı və qoşmaları vardır. Ermənilərin
təqibi nəticəsində Dərələyəzdən köçüb Şərurda məskən salan Aşıq
Həmid ömrü boyu məlahətli səsi, sözü, avazı ilə vətəninи tərənnüm
etmişdir. Məlahətli səsə, gözəl ifaçılıq qabiliyyətinə malik olan Aşıq
Həmid xeyli müddət Şərurda aşıqlar ansanblının rəhbəri olmuşdur. O,
1986-cı ilin noyabr ayında Şərur rayonunun Yenikənd
kəndində
dünyasını dəyişmişdir.
GƏRAYLI
DAĞLAR
Məğrur olan qartalların,
Hər qayanın min sirri var,
Ağ çalmandı zirvə qarın
Hər daş altda tarix yatar
Səndən köçsə dostun,
Hər yaz quşlar qatar-qatar,
yarın,
Sənə qonaq gələr, dağlar.
Qəlbim
sızlar,
mələr,
dağlar.
Həm əzəmət, həm hünərsən,
Bahar gəlъək təzə-tərsən,
Bir gün məndən üz döndərsən
Aşıq Həmid ölər, dağlar.
VƏTƏN DARDADI, DARDADI
Şahinlərim qanadlanın,
Vətən dardadı, dardadı.
Yaraqlanın, tez atlanın.
Vətən dardadı, dardadı.

Canımızdan keçək gərək.
Qanımızdan keçək gərək.
Bu yolda and içək gərək.
Vətən dardadı, dardadı.

Azğınlara qan uddurun.
Başlarına toy tutdurun,
Adlarını unutdurun,
Vətən dardadı, dardadı.

Nəğmələri bayquş ötər,
Bağ-bağçada qanqal bitər,
Mənlik itər, qeyrət itər,
Vətən dardadı, dardadı.

Nə sızla, nə də ah eylə,
Öz gücünə pənah eylə.
Həmid sazı silah eylə,
Vətən dardadı, dardadı.
356

Aşıq Həmid Ağamalıyev,
İliç rayon. Yenikənd kəndi.
QOŞMALAR
BİLƏRSƏN
Əziz dostum, sən Şərurun
qiymətin
Mehman olmaq üçün gəlsən,
bilərsən.
Gəzib qarış-qarış hər torpağını,
Bəhrəsin əlinlə dərsən bilərsən.

Sən də vurğunu ol halal
zəhmətin,
Burda oğlan mətin, burda qız
mətin,
Əhmədin, Yusifin şanın-şöhrətin,
Yaxından
danışıb
görsən
bilərsən.
Dəyişib donunu Şərurun zaman,
Gəl söz sal İsadan, Həlməxatından,
Həmid tək yurdumun abadlığından,
Şeir çələngini hörsən bilərsən.
OLMUSAN

Gördüm gözlərini, kövrəldim
yenə
Məhzun, lal baxışın dərd oldu
mənə.
Kimin gücü çatar ürək deyənə,
Qəlbimin təşnəsi, odu olmusan.

Nə deyim fələyin fitnə-felinə,
Qərq edib eşqimi tilsim gölünə,
Bu yazıq, vəslinə həsrət dilinə,
Min bir qıfılbəndli cadu olmusan.

Bir zaman qəlbimin həmdəmi idin,
İlk eşqin naminə bir də danış, din,
Vəfasız, nə oldu, Aşıq Həmidin,
İndi ən uzağı, yadı olmusan.
SƏNİ
Aldım məktubunu, qardaşım
İdris,
Nə bir dərd görəsən, nə qada
səni.
Ürəyim hey səni arzulayırdı,

Çatasan arzuya, murada səni.
Birlik olan yerdə nə dağ, nə
kərən,
Kim əyər dünyanın işini görən,
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Sanıram tufana döşünü verən,

Dəryada möhtəşəm bir ada
səni.
Həmidəm, ürəyim dostlar üçündü,
Bir dost salamından qəlbim uçundu,
Yığış, ürəyimə yığış köç indi,
Tapmasın bir xata dünyada səni.
04 mart 1986-cı il

VƏTƏN, BİZƏ SƏN ƏMR ELƏ, ƏMR ELƏ
Göylərində qara bulud oynaşır,
Vətən, bizə sən əmr elə, əmr
elə.
Yağı düşmən
qarışqa
tək
qaynaşır,
Vətən, bizə sən əmr elə, əmr
elə!

Vətən, bizə sən əmr elə, əmr
elə!
İnam olsa gül açdırrıq kolunda,
Birləşərik, güc olarıq qolunda,
Sinəmizi sədd edərik yolunda,
Vətən, bizə sən əmr elə, əmr
elə!

Qucağında
yaşamaqdan
doymarıq,
Adi qara daşına da qıymarıq,
Torpağını
tapdanmağa
qoymarıq,

Həvəsliyik yaratmağa, qurmağa,
Gözütoxuq, ilişmərik qarmağa,
Həmid
deyər,
keşiyində
durmağa,
Vətən bizə sən əmr elə, əmr
elə!

Aşıq Həmid Ağamalıyev,
İliç rayon. Yenikənd kəndi. 26.01.1944-cü il.
DEYİŞMƏ
Günlərin birində Aşıq Həmid saz çiynində bir dağ kəndinə səfər
edərkən şair Əhməd Sədərəklini əlində dəftər qələm, pərişan halda bir
qayaya dirsəklənib xəyala daldığını görür. Aşıq Həmid bu mənzərəni
seyr etdikdən sonra sazı köynəkdən çıxarıb görək nə deyir.
Oldun elə sən gərəkli,
El də səni anar, şair.

Aşıq Həmid
Salam, Əhməd Sədərəkli,
Od oğlusan, od ürəkli.

Əhməd Sədərəkli
Aşıq Həmid, salamın al,
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Bir əfsunlu «Sarıtel» çal.
Pərdələrdə bu el, mahal
İstəyinə dönər, aşıq.

Hörmət
umma
nadanlardan,
Qəlbi bуzdуr-donar, aşıq.

Aşıq Həmid
Dağxislətsən, dağlara bax,
Ləpələri yaşıl varaq.
Hər yazdığın şer-çıraq
Əməlindir-anar, şair.

Aşıq Həmid
Bir çələngdir hər əsərin,
Hər sözündə məna dərin.
Dünya olar ilham pərin,
Ürəyinə qonar, şair.

Əhməd Sədərəkli
Bir dastan de bu aləmdən,
Oxu dəmdən, oxu qəmdən.
Bu hikməti, inan ki, sən,
Nadan çətin qanar, aşıq.

Əhməd Sədərəkli
Zirvələrin getməz qarı,
Nəğməkardır elin varı.
Kim dansa da sənətkarı,
Tarix çətin danar, aşıq.

Aşıq Həmid
Fitrətində nə qüdrət var?...
Qələmindən çaylar çağlar.
Sənsən bizim ulu dağlar,
Özün tənha sanar, şair.

Aşıq Həmid
Şerin gəzir dilimizdə,
Çiçək açır-çığır izdə.
Həmid deyər: xoшdur-bizdə
Yetdi sən tək çinar, şair.

Əhməd Sədərəkli
«Şəruru» çal-parlasın dan,
Ülfət görək dosдan yardan.

Əhməd Sədərəkli
Qəlbə verər min həvəsiSazın sehri, sazın səsi.
Əhməd kimi məğrur kəsi
Dünya yoxlar-sınar, aşıq.

MÜXƏMMƏS
ŞƏRURA
Yaraşıqlı binaların
Bərabəri, tayı hanı?
Günü-gündən abadlaşır
Gülzara dönür hər yanı.
Boz səhralar, susuz çöllər
Olubdu hünər meydanı.
Yaxın, uzaq, hünərin var
Gəl bu eli indi tanı.
Halal olsun bu cah-cəlal
Bu qurğu, dövran Şərura.

Əzizlərim qulaq asın
Deyirəm dastan Şərura.
Oğlanları igid, mətin,
Qızları ceyran Şərura.
Gündə yüz min qonaq
gəlsə,
Olacaq heyran Şərura
Görməyənlər gəlib görsün
Olsunlar mehman Şərura.
Neçə zirvə fəth eyləyib
Yaraşır ad-san Şərura.
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Min yaşasın partiyanı.
Çatdırıbdır şərəf-şana.
Qırılmaz tellə bağlıyıq,
Anamız Azərbaycana.
Keçici al bayraq alıb,
Səs saldın bütün cahana.
Belə bir elin yolunda
Hansı igid qıymaz cana?
Bir canın var, aşıq Həmid
Qoy olsun qurban Şərura.
AŞIQ HÜSEYN ARPAÇAYLI
Aşıq Hüseyn Arpaçaylı 1926-cı ildə Dərələyəzin Arpa kəndində
anadan olmuşdur. Arpaçayının üstündə yerləşən, ta qədim dövrdən
azərbaycanlılara məxsus olan və türk tayfasının adını daşıyan bu
kənddə indi ermənilər yaşayır.
Aşıq Hüseyn Arpaçaylı lap uşaq yaşlarından aşıq sənətinə həvəs
göstərmişdir. Onun ilk ustadı Dərələyəzin Qaravəng kəndindən olan
dayısı Aşıq Məhəmməd olmuşdur. Saz çalmağı, oxumağı, dastan
söyləməyi ona dayısı öyrətmişdir. Qaravəngdən köçüb Şərurun Aralıq
kəndində yaşayan Aşıq Məhəmməd 1979-cu ildə həmin kənddə
dünyasını dəyişmişdir.
Aşıq Məhəmməd ona Ağ Aşıqla Aşıq Alı haqqında çox şey
öyrətmişdir. Cavan vaxtlarının çoxunu Dərələyəzdə, Şərurda keçirən Ağ
Aşıqla Alının deyişmələri onların çoxuna məlum olmayan gəraylı və
qoşmaları, Aşıq Alının Türkiyə səfəri Hüseyn Arpaçaylıya dayısı Aşıq
Məhəmməddən yadigar qalmışdır. Neçə-neçə rəğbətləndirmələri olan
Aşıq Hüseyn Arpaçaylı 40-dan artıq saz havasını ifa etməyi bacarır.
Aşıq Hüseyn dayısı Aşıq Məhəmməddən yadigar qalan bir
deyişməni-Ağ Aşıqla Aşıq Alının deyişməsini burada verməyi faydalı
hesab etdim.
AĞ AŞIQLA ALININ DEYİŞMƏSİ
Alı
Əvvəl-əvvəl bu dünyaya,
O kimdir ki, maya gəldi.
Söylə kimdən əmr olundu,

Nə üzünə həya gəldi?
Ağ Aşıq
Əvvəl-əvvəl bu dünyaya,
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Adəm ata, Həvva gəldi.
İlahidən əmr olundu,
Yer üzünə həya gəldi.

Kəlmə-kəlmə ayə gəldi.
Alı
Neçə dəstədi gülümüz,
Nə idi gəldi dilimiz,
Ey ustad kimdir pirimiz,
Kimdir ona dayə gəldi?

Alı
Hansı nərə gəldi maya,
Kim əl götürdü duvayə,
Kimin üstə gəldi sayə,
Kəlmə-kəlmə ayə gəldi?
Ağ Aşıq
Həvva gəldi bu dünyayə,
Məryəm əl götdü duvayə.
Məhəmmədə gəldi sayə,

Ağ Aşıq
On iki imam gülümüz,
Kəlmədə gətdi dilimiz,
Aşıq Alı var pirimiz.
Salman ona dayə gəldi.

Bu qıfılbəndi Dərələyəzin Qaravəng kənd sakini Aşıq Məhəmməd
sinəsində saxlamış. O da bacısı oğlu Aşıq Hüseyn Arpaçaylıya vermişdir.
Dərələyəzli Aşıq Hüseyn Arpaçaylı da bunu məclislərdə söyləmişdir.
AŞIQ QAFAR
Aşıг Qafar Dərələyəzin Axta kəndində doğulmuşdur. O, 1949-cu
ildə Dərələyəzin Axta kəndindən deportasiya olunmuş və Əlibayramlı
rayonunda məskunlaşmışdır. Aşıq Hüseyn Cavanın şəyirdi olmuş və
kamil aşıq kimi yetişmişdir. Aşıx Qafar saz çalıb oxumaqla yanaşı, həm
də qoşma və gəraylı da yazıbdır. Sallılı Aşıq Mirzalı ona bir qoşma da
həsr etmişdir.
QOŞMA
PULDUR
Cibdə olmuyanda rəngin də
solur,
Qaşların çatılır, gözlərin dolur,
Hər dərdin, dərmanın dirəyi
puldur.

Hər kasıb dövləti bəşəriyyətin,
Dilinin əzbəri, çörəyi puldur.
Bəzi milyonerdi, gözləri doymur,
Bəzinin çırpınan ürəyi puldur.
Cibin dolu olsa kefin kök olur

Bəzinin cibindən qaçaq olubdu,
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Bəzinin
çantası dümdüz
dolubdu,
Neçə padşahları taxtdan salıbdı,
Bəzinin olmayıb yeməyi, puldur.

Bəzi varlananda adı ucalır,
Bəzi Koroğlu tək qılıncın çalır,
Bəzini bulunmaz dərdlərə salır,
Bəzi ah-vay deyir, diləyi puldur.

Ahutək gözəllər mənliyin satır,
Qardaş dinar üstə qardaşın atır,
Çox bayıslar gündə min qana batır,
Qafar, çətin günün gərəyi puldur.
UNUTMA
Dərdin çoxdur dərd əhlini
unutma,
Qulluq eylə yaxşı sözlər alınca.
Sınanmamış kəsdən dost olmaz
tutma,
Qiybət edər, düz danışmaz
dalınca.

Qonağım ol sözün diliynən
deyir,
Yeməkdir adəti, pul vermək
xeyir!
Yeyir, içir gedib belə söyləyir,
Xam tapmışdım, yedim, içdim,
doyunca.

Yaxşısı var, yaman qoymur
tanıyax,
Vəfalısın nə cür seçək, sınayax?
Çoxların dost edir araxla,
kanyax,
Mehribandı istəkanı dolunca.

Belələri özün insan sınamır,
Qohum da, qardaş da bezir,
qınamır,
Özü öz mənliyin hələ unamır,
Şeirə yazılıb ifşa olunca.

Bir dərin fikirlə xəyala dalın,
İnsan olub insanlıqdan ad alın,
Səxalı mərd adı ilə ucalın,
Qafar şeirində yada salınca.
Aşıq Mirzalı
QARDAŞ
Aşıq Qafara ithaf edirəm
Sənətin şonqarı, el yaraşığı,
Eşitmişdim sorax alanda qardaş.

Ellər sənə xoş məhəbbət
bəsləyir,
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Məclislərdə qonax qalanda
qardaş.

Ustan Cavan Söyün dərsini
verir,
Səninlə fəxr edib göyə yüksəlir.
Bütün bəşəriyyət həvəsə gəlir,
Sən Orta sarıtel çalanda qardaş.

Elin Dərələyəz adın Qafardı,
Şəyirdin Əfsəl də çox bəxtiyardı.
Boş qalmayıb atan Fərmanın
yurdu,
Coşursan qaynayıb dolanda
qardaş.

Aşıq Teymurunan qoşa çal sazı,
Şirindir ləhcəsi, xoşdur avazı.
Səlimin xoş gəlir baharı, yazı,
Nəcəfqulu siznən gələndə
qardaş.
Sözüm sona çatır bağışla məni,
Hər vaxt yad edirsən eli, vətəni.
Aşıx Mirzalı da unutmaz səni,
Bəlkə də unudar öləndə qardaş.

Aşıx Mirzalı
AŞIQ FİRİDUN
Aşıq Firidun – Allahverdiyev Firidun Balaxan oğlu 1923-cü ildə
Dərələyəzin Cul kəndində anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti onu öz doğma yurdundan deportasiya etmiş və o Cul kəndinin
əhalisi ilə birlikdə Yevlax rayonunda məskunlaşmışdır. Ömrünün axırına
qədər burada yaşayan Aşıq Firidun 1989-cu ildə dünyasını dəyişmişdir.
Məlahətli səsə, xoş avaza malik olan Aşıq Firidun həm də yaradıcı aşıq
olmuşdur. Onun bir sıra gəraylı və qoşmaları vardır. Lakin hələlik bunları
əldə edə bilməmişik.
GÜLƏ-GÜLƏ
İşləyirik gecə-gündüz,
Yaxşı keçir günlərimiz.
Müqəddəsdir vətənimiz
Vəsv edirik gülə-gülə.

Qeyrətlidir oğlan qızı,
Sevindirir qəlbimizi,
Firidunun xoş avazı,
Mahnı deyir gülə-gülə.
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AŞIQ NƏSİB
Aşıq Nəsib Musa oğlu 1926-cı ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində
anadan olmuşdur. Qovuşuq kənd orta məktəbində oxumuş, 1943-cü ildə
Böyük vətən müharibəsinə getmiş, Berlinə qədər döyüş yolu keçmiş, bir çox
orden və medallarla təltif olunmuşdur. Müharibədən qayıtdıqdan sonra
Göyçənin İnəkdağı kəndindən olan Aşıq Qənbərə şəyirtlik etmiş, sonra da
müstəqil şəkildə aşıqlıq etmişdir. O ustadından öyrəndiyi «Sarıtel»,
«Dilqəmi», «Kərəmi», «Misiri» və sair bir çox saz havalarını məharətlə ifa
edirdi. Onun «Dağlar», «Axşam-Səhər», «Bu yerdə», «Eyləyəр»,
«Gözləyər», «Sənsən», «Bəri», «Bizə doğru» və bu kimi qoşmaları vardır.
O hərbi xidmətdə olarkən sehrbazlıq sənətini öyrənmişdir.
Aşıq Nəsib 1973-cü ildə Moskvadan gələrkən avtomоbil qəzasına
düşmüş və həlak olmuşdur. Qəbri Dərələyəzin Qovuşuq kəndindədir.
Qoşmalarından birini verməklə kifayətlənirik.
BİZƏ DOĞRU
Novruz da baharın ilk nişanıdır,
Azadlıq həsrəti çəkən diyarım.
İstəyirik gəlsin yaz bizə doğru.
Onu da döndərsin tez bizə
Könül
pərvazlanıb
qalxsın
doğru.
havaya,
Aşıqlar da çalsın saz bizə doğru.
Açıb ana-bacı qolun, qanadın.
Sevgili sevgiyə eyləyir nazı.
Ucaldır dünyada vətənin adın,
Hacı bir-birindən qalır razı.
Sevib, seçilməyə səs verən
Məhəbbət bürüyüb çölləri, düzü.
qadın,
Yazılır ilqarlı söz bizə doğru.
Edir işvə, ərin, naz bizə doğru.
Gətirib bağçalar çiçəkli barı.
Açıb üzümüzə xoş rüzgarı,
Aşıq Nəsib sənin söhbətin, sazın,
Bürüyür elləri coşqun avazın,
Əlində qaşı at şeytanın izin
Açılsın könüllər düz bizə doğru.
AŞIQ ŞÜKÜR
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Aşıq Şükür Əli oğlu Məmmədov 1927-ci ildə Dərələyəzin Terp
kəndində anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Ermənistan hökuməti
tərəfindən deportasiyaya məruz qalmış, Səlyan rayonunun Qarabağlı
kəndində məskunlaşmış və hal-hazırda həmin kənddə yaşayır.
Yaxşı səsə malik, gözəl saz ifaçısı kimi tanınan aşıqdır. O həm də
yaradıcı aşıqdır. Bir sıra qoşma, gəraylı və bayatıları vardır.
QOŞMALAR
OLMASA
Qopsa tufan, əssə külək,
Dizdə qüvvət, davam gərək,
Elsiz olsan qalarsan tək
Köməyin, hayın olmasa.

Quzu neyləyər damğanı
İnsanlar xain olmasa,
Günün keçər ahı-vayla
Yarın öz tayın olmasa.

Bələd oldun belə sözə,
Ağır ellər gəzə-gəzə,
Dost-tanışın baxmaz üzə,
Əlində payın olmasa.

Quş qəfəsdən çıxa bilməz,
Su göllənsə axa bilməz
Namərd mərdi yıxa bilməz,
Yatıb arxayın olmasa.

Aşıq Şükür dostu ara,
Qəmlər səni çəkər dara,
Tərlan könlün dönər sara,
Arxanda elin olmasa.

DÜNYA
Dünya insafsızsan əzəldən bəri,
Namərdi yemlədin mərd baxabaxa.
Yaxşını yaşatdın zillət içində
Apardın məzara dərd baxabaxa.

Fəryada baxmayıb üz tutub
getdin
İgidlər başına çox oyun gətdin,
Varlıya diz çökdün yaltaqlıq
etdin,
Kasıbın üzünə sərt baxa-baxa.

Pələng bəndə düşüb ahi-vaydadı,
Pişik meydan açıb şir nə haydadı,
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Fələyin işidi gözəl qaydadı,
Şeş yekə uduzur nərd baxa-baxa.
BAYATILAR
Əzizim, 100 də var,
50 də var, 100 də var,
Öpməli ayaq gördüm,
Tüpürməli üz də var.

Əziziyəm keçdi məndən,
Ox dəydi, keçdi məndən.
Mərdlərə körpü oldum
Namərdlər keçdi məndən.

Əzizinəm 100 qandı,
50 qandı, 100 qandı
Qanana can qurban,
Qanmayana 100 qandı.
AŞIQ VƏ XANƏNDƏ QARDAŞXAN
Əliyev Qardaşxan Dilizbar oğlu 1935-ci il sentyabrın 14-də
Dərələyəzin Terp kəndində anadan olmuşdur.
Kərimov Əli ona aşıqlıq etməyi demiş, lakin Qardaşxan muğam və xalq
mahnıları oxumağa daha çox meyl etmişdir. Muğamın sirlərini ona Səlyan
rayon mədəniyyət evində ansaмblın rəhbəri Məzahir Manaf oğlu
Məmmədov öyrətmişdir.
Çıxmayır
yadımdan
uca
dağları,
Yaşıl güneyləri, ceyran oylağı,
Tər
qaymaq
çiçəyi,
quzuqulağı,

Körpə
düşdü.

mərövcəsi

yadıma

Bulaqları qoşa-qoşa,
Hər birisi bir tamaşa,
Qardaşxan da getmir huşa,
Bizdən uzaq qalan dağlar.
Aşıq və xanəndə Qardaşxan başqa stildə də şeir yazmışdır. Ondan
birini ixtisarla veririk.
MƏNİ QAYTARDILAR HƏYATA BİR DƏ
Öd kisəsi, bir də prostat vəzi,

Mənimlə saxladı kini, qərəzi,
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Biri daş topladı, birisi şişdi,
Hiss etdim bu dərdlər böyük
təşvişdi.

Həm kamil həkimdi, həm gözəl
insan.
Ona
da
edirəm
qəlbdən
təşəkkür,
Mənə həyan oldu hər saat, hər
an,
Qulluğumda durdu tibb bacıları,
Olmasın bir ağrı, bir acıları.

Səlyanda dərdimə olmadı əlac,
Sistem köçürdülər, sаxladılar ac.
Daha yəqin etdim юləsi oldum,
Təcili Bakıya gələsi oldum.
Burda Respublika xəstəxanası,
Üzülən canımın oldu xilası,
Həkimlər ürəkdən yandı halıma,
Min şükür eylədim bu iqbalıma.

Tahirə, Mirvari, Aişə, Fatma,
Zahidə, Səadət, Gözəl – onları,
Unuda
bilmirəm,
zəhmət
çəkdilər,
Mən onlarda gördüm qayğı, həm
hünər.

Məni bir otağa tez apardılar,
Özüm
də
bilmədim
necə
yardılar.
Yetmiş
daş
dənəsi
öd
kisəsindən,
Həkimlər çıxardı, bu işə əhsən!

Allah bəxtlərini yeyin eyləsin,
Çəkməsinlər heç vaxt nə qəm, nə
qəhər,
Qoy deyim mən kiməm, nə axtar, nə
gəz,
Atadan-babadan
köküm
Dərələz.

Kəsilib atıldı prostat vəzi,
Bədənimdə onun qalmadı izi.
İkicə gün keçməmiş aradan,
Mən durub gəzirəm, şükür
yaradan.

Çoxdandı,
Səlyanda,
Qarabağlıda,
Yurd salsam da, olmaz yurduma
əvəz.
Babam
Əli
olub,
adım
Qardaşxan,
Belə həkimlərə can qıyaram,
can.

Ölümün əlindən məni aldılar,
Həkimlər
qəlbimdə
oldular
vüqar.
Elmlər doktoru Akif Bağırov,
Qoymadı azara olum mən bir
ov.
Minnətdaram onun bu hünərinə,
Əcəllə apardı bıçağıyla dov,
Qayğıkeş
alimdi
Qasımov
Elman,

Məni qaytardılar həyata bir də,
Yox oldu qəlbimdən qorxu,
həyяcan.
Bakı, 01/IV- 2003
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AŞIQ TALIB
GEDİR
Alış indən belə, yan indən belə,
Ər ölər, əyilməz, nadana enməz.
Ay könül, sevdiyin xar alıb gedir.
Bir sənsən üstümdə gözə
Yalçın qayalara get döy başını,
görünməz,
Gədə igid kimi yar alıb gedir.
Tərlanın şikarın sar alıb gedir.
Kasıblıq
odunda
tutuşan
sönməz,
Talıb nə yatmısan, mal qazanginən,
Sərinə sevdanı al, qazanginən.
Əlləş, çalış, vuruş, öl qazanginən...
Gözəllər malını var alıb gedir.
OLDU
Ağla könül, sızla könül
Mayaxanım gedər oldu.
Daha bir də sağalmaram,
Mənim dərdim betər oldu.

Yar olan arxa çevirdi,
Taxtımı yana devirdi.
Bu necə murad dövrüdü,
Gəldi mənə kədər oldu.

Talıb kimə gümanın var,
Dağsan, başda dumanın var.
Sənin ahın-amanın var,
Qazandığın kədər oldu.
AŞIQ ABDULLA
QOŞMALAR
AFƏRİN
Ayrılıram, yana-yana ağlama,
Vallah, dünya belə qalmaz,
Afərin.

Verən tanrı, bəndə kimdi
neyniyə,
Yaxşı günü Allah almaz, Afərin.
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Bəla tutub, od düşübdü hər
Fürsət
düşüb
müxənnətə,
yana,
xayına,
Kövrək könül ha alışa, ha yana.
Göydəkini yada salmaz, Afərin.
Abdullayam iraq ollam elimdən,
Ayırırlar çiçəyimdən, gülümdən.
Telli sazım daha çıxdı əlimdən,
Bir də onu kimsə çalmaz, Afərin.
YAVAŞ-YAVAŞ
Kimin gəlinisən, kimin qızısan,
Bələnir dodağa bal yavaş-yavaş.
Bu qərib aşığa qaynadı qanın,
Sürüşdü başından şal yavaşyavaş.
Özün
əhli-halsan,
bəstədi
boyun,
Məni də yandırdı alovun-odun.
Nəzərə gələrsən, bəd gözdən
yayın,
Yaşmağı dodaqdan sal yavaşyavaş.
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Aşıq Abdullayam sinəm dağlıdı,
Eşqim daşa dəyib, qolum bağlıdı.
Deməynən bu aşıq qaş-qabaqlıdı,
Düşmənin qəlbinə xal yavaş-yavaş.
AŞIQ
Meydandakı bir uşaqdı, giribsən meydana, aşıq,
Deyirsən, əla iş tutdum, olubsan mərdana, aşıq,
Nə deyim ki, anlayasan, sən gələsən, dona aşıq,
Qansızlığın yayma elə, bu yerdən dörd yana, aşıq!
İşin olmasın uşaqla, nə sözüm var mənə buyur,
Qızışıbsan göz təpəndə... Düşüb işə çəkə, aşıq.
Vurağan öküzlər kimi fısıldayıb önə, buyur,
Hirs qaraldar sifətini, verməz xeyir cana, aşıq!
Abdulla deyilən mənəm, tanıdınmı daha məni,
Xəstə yataqda yatırdım, çıxarırsan dağa məni,
Fikrin budu öldürəsən, tez bükəsən ağa məni,
Aşıq odu dərd anlaya, sənətkarı qana, aşıq!
KİMİ
Yellənirsən elə-belə, mollanın əbası kimi,
Cibin elə genişdi ki, tiyançı torbası kimi.
Adın bəllidi hamıya, kəndin ən qabası kimi,
Od tutubsan, ataşdasan sən Allaha ası kimi.
İşin nədi, gücün nədi, ona-buna tənə demək,
Səninki iş görmək deyil, tərpətməkdi çənə, demək.
Zəhərli sözlərin birbaş şamil olub mənə, demək?
Qolun uzundu, ay aşıq, çobanın yabası kimi.
Sənə bir gəliş gələrəm, yanılarsan öz yolunu,
Azıb qalarsan dərədə, tapammazsan öz yolunu,
Ağlın azıb qudurubsan, gedəmmirsən düz yolunu,
Abdulla yandırar səni, qışın sərt havası kimi.
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XALOĞLU
Bir gün seyraqubdan bir söz
eşitdim,
Meyl
edirsən
heyva-nara,
xaloğlu.
Deyirlər ki, çox aşiqsən məşuqa,
Bel bağlama dilivkara, xaloğlu.

Həsrət qaldın xiridara, xaloğlu.
Göydən dul adına enə bir pəri,
Nə sözü düz olar, nə də ilqarı.
Yadına düşəndə qabaqkı əri,
Başlayacaq ahu-zara xaloğlu.
Abdulla da desin sözün düzünü,
Qonaqlıqda göstərəcək özünü.
Daha burda qurtarıram sözümü,
Çəkmə özün bərkə, dara,
xaloğlu.

Sən içən şərabdan mən də
içmişəm,
İndi
peşman
olub,
başa
düşmüşəm.
Sənə baxıb mən bir dükan
aşmışam,

AŞIQ AYPARA DƏRƏLƏYƏZLİ
Cabbarova Aypara Qambay qızı 30.06.1986-cı ildə qədim Dərələyəz
mahalının İstisu (Cermük) şəhərində anadan olmuşdur. Hələ uşaq
yaşlarından onda xalq musiqimizə, muğamlarımıza olan böyük həvəsi
onu 1994-cü ildə Sumqayıt şəhər Fikrət Əmirov adına 5 saylı musiqi
məktəbinə gətirir. O, az vaxtda həm saz üstə köklənmiş səsilə, həm də
saz havalarını tez qavrama və ifa qabiliyyətinə görə müəllimlərin
diqqətini cəlb edir.
Aypara Aşıq Ələsgərin, Aşıq Alının, Aşıq Şəmsirin, Səməd Vurğunun
şerlərini əzbərdən söyləyir, aşıq havalarını məharətlə sazda dilləndirib
oxuyur. Onun kamançada da xalq mahnılarımızı, muğamlarımızı necə
həvəslə ifa etdiyini görən 5 saylı musiqi məktəbinin direktoru onu
kamança sinfinə keçirir.
1996-cı ildə Aypara Cabbarova Azərbaycan Dövlət Uşaq
Filormoniyasına solist kimi qəbul edilir. Orada o, sevimli bəstəkarımız
Əfsər Cavanşirovun, Tofiq Quliyevin qayğısı altında qədim xalq
musiqimizə, hətta bəstəkar mahnılarımızı, sazda isə qədim xalq
havalarını çalır, həm də oxuyur.
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1998-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə “Kainat”
Gənclik Mərkəzinin birgə keçirdiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Alətləri
ifaçıları müsabiqəsinin yekun konsertində fəal iştirakına görə diplomla
təltif edilmişdir.
1999-cu ilin aprel ayında Respublika Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən,
uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin müsabiqəsi
keçirilmişdir. Aypara bu müsabiqənin də qalibi olmuş, müsabiqənin
Diplomantı adına layiq görülmüşdür. Dəfələrlə Azərbaycan dövlət
televiziyasında, “Sumqayıt” qəzetində onun uğurları işıqlandırılmışdır.
Hazırda Aypara Cabbarova Azərbaycan Uşaq Filarmoniyasının
solisti, Azərbaycan Televiziyası və Radiosu “Bənövşə” mahnı və rəqs
ansamblının solisti və Üzeyir Hacıbəyov adına Musiqi Akademiyasının
istedadlı uşaqlara verdiyi təqaüdün təsisçisidir. Aypara ara-sıra şerlər də
yazır.
BALASIYAM
Vətənimdən gələn durna!
Mən Dərələyəz balasıyam.
Danış, söylə, din ay durna!
Mən yurdumun balasıyam.

Ayparadır mənim adım,
Ayrı düşüb qohum-yadım.
Yurdda qalıb ağız dadım,
Mən yurdumda qalasıyam.

KİMİYƏM
Aşıq Behbud babanın xatirəsinə
Oxudum şerini, ey şair babam,
Sandım o dağlardan keçmiş
kimiyəm.
Tərif eylədiyin o buz bulağın,
Saf şərbət suyundan içmiş
kimiyəm.

Tərənnüm etmisən gələn qonağı,
O türfə gözəli, o al yanağı.
Bənövşəli dağı, Güllü yaylağı,
Cənnətdir, yoxsa nə, çaşmış
kimiyəm.

Ayparayam, cavab axtarıram mən,
Lap zara gəlmişəm yağı əlindən.
Didərgin ellərim, ey qərib vətən!
Fikirdən yuxusu qaçmış kimiyəm.
2000-ci il
SƏNİN
Gülən üz gül qönçəsidir,
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Gül tək ömrün gülsün
sənin.
Dostla ülfət bağlayanda,
Kaş qədrini bilsin sənin.
Sən
gülsün,

söz

söylə

Gül
dodaqdan
bal
süzülsün.
Qıyma
könlüm
səndən
küssün,
İntizarın itsin sənin.

ömür

Айпараны эял инъитмя,
Йахына эял, узаг эетмя
АШЫГ МЯММЯДТАЬЫ
Мяммядов Мяммятаьы Ъяфяргулу оьлу 1925-ъи илдя Дяряляйязин
Щорс кяндиндя анадан олмушдур. О, ашыглыг сянятиня ушаг йашларында
башлайыб. Устады Эюйчянин Дашкянд сакини, Алгайыдын атасы олмушдур. О,
ян чох Саллылы Ашыг Мирзалы иля Дяряляйяздя, Шярурда, Нахчыванда
мяълисляр кечирмишдир.
1988-ъи илдя ермяниляр тяряфиндян доьма йурдундан зорла
говулмуш вя Шярурда гызынын йанына эетмиш, орадан да Бакыйа эялмиш
вя орада мяскунлашмышдыр. Бакыда эюйчяли ел шаири вя ашыг Алгайытла
мяълисляр кечирмиш, 1998-ъи илдя, 73 йашында Бакыда дцнйасыны
дяйишмишдир.
ГОШМАЛАР
ВАР МЯНИМ
Ай елляр ешидин ана йурдумда,
Эцл-чичякли баьча-баьым вар
мяним.
Йурдум
Дяряляйяз
ъяннят
дийарда
Тцкянмяйян ъащ-ъялалым вар
мяним.

Ермяниляр няляр эятди башыма,
Зящяр гатды мяним бишмиш ашыма,
Дярд чякмякдян аь тцк эялди
башыма,
Гяриб йердя бир ъцт балам вар
мяним.
Ашых Таьы дейин инди нейнясин?
Хянъяр чяксин, ермянини тейлясин,
Бир ъаны вар, йурда гурбан
ейлясин,
Бу йцрцшя гейрят-арым вар
мяним.

Яряб ат цстцндя эязирдим даьы,
Достума дост олдум, дцшмяня
йаьы,
Ермяниляр чякди гялбимя даьы,
Онлара чякяси даьым вар мяним.
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ЭЯРАЙЛЫ
ГАЛДЫ
Елин эедир, аьла даьлар,
Даьлар, сяндя изим галды.
Щцснцндян
щеч
вахт
доймадым,
Даьлар, сяндя эюзцм галды.

Ел-обанын эюзц йолда,
Даьлар, сяндя изим галды.
Сцсян-сцнбцлцн синяндя,
Нярэиз бянювшя чямяндя,
Мящяммядтаьы саз синяня,
Дейилмямиш сюзцмгалды.

Бизим даьын йолу далда,
Булуд ойнар саьы-солда,
ЙОХДУ
Дяли кюнцл, ня эязирсян,
Баьчаларын баьы йохду.
Дидярэинин бу эцнцндя
Гапысыны ачан йохду.

Вятянимчцн чох аьладым,
Щайа эцлля чахан йохду.
Таьыйам, няди эцнащым,
Яршя дайаныбды ащым,
Кимсядян йохду пянащым,
Инди дада чатан йохду.

Чохларына бел баьладым,
Сазла гялбляри даьладым,
AŞIQ NƏBИ

Aşıq Nəbi Əhməd oğlu 1904-cü ildə Dərələyəzin Cırranlı kəndində,
Göydağın ətəyində anadan olmuşdur. 1905-ci ildəki erməni-müsəlman
davasında Cırranlı kəndi ermənilər tərəfindən yerləyeksan edildikdən
sonra bu kəndin sağ qalan əhalisi, o cümlədən Aşıq Nəbinin ailəsi
yaxınlıqdakı İstisu kəndinə yığışıb orada məskunlaşırlar. O, tayqulaq
Andranikin və onun dəstəsinin Dərələyəzdə törətdiyi vəhşilikləri öz
gözləri ilə görmüş və “Dağlar” rədifli gəraylısını bu məsələyə həsr
etmişdir.
Aşıq Nəbi 1943-cü ildə Böyük Vətən müharibəsinə getmiş, 1945-ci
ildə yaralanıb Dərələyəzin İstisu kəndinə qayıtmış, 1948-ci ildə doğma
yurdundan deportasiya olunmuş və Yevlaxda məskunlaşmışdır. 1950-ci
ilin sonunda Yevlaxda dünyasını dəyişmişdir. Lakin onun həyat yoldaşı
Fatma, oğlanları Aşıq Baloş, şair Oqtay və qızı Diləfruz 1956-cı ildə
Yevlaxda iqlиmə uyğunlaşmayıb Dərələyəzə-İstisuya qayıtmışlar.
Aşıq Nəbi həm müharibədən əvvəl, həm də müharibədən sonra
Dərələyəzdə, Zəngəzurda, Göyçədə, Kəlbəcərdə, Laçında yaylaqlara
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gələn tərəkəmə camaatı içərisində aşıqlıq etmiş, toy şənliklərində,
məclislərdə dastan söyləmişdir. O məъlislərə ən çox Aşıq Behbud və
Aşıq Qoşnalı ilə gedirdi.
Aşıq Nəbi həm də yaradıcı aşıq idi. Onun çoxlu qoşma və gəraylıları vardır.
“Qaçaq Səfəralı” dastanındakı qoşma və gəraylıların bir hissəsi də bu Aşıq
Nəbinindir.
AŞIQ ƏHMƏD
Aşıq Əhməd Dərələyəzin Cırrannı kəndində anadan olmuşdur. O,
aşıqlıq sənətini babası Aşıq Məhəmməddən və atası Aşıq Nəbidən
öyrənmişdir. Aşıq Əhməd el şənliklərinə atası Nəbi ilə birlikdə gedər,
dastan söyləyərkən atası ilə tərəf müqabil olar və az-az da gəraylı və
qoşma yazarmış. Lakin hələlik onun yazdıqlarını tapa bilməmişik.
Aşıq Əhməd öz doğma kəndində dünyasını dəyişmiş və Cırrannı
kəndindəki köhnə qəbiristanlıq adlanan yerdə basdırılmışdır.
AŞIQ BALOŞ
Aşıq Baloş Nəbi oğlu 1920-ci ildə Dərələyəzin İstisu kəndində
anadan olmuşdur. O, lap uşaq vaxtlarından atası Aşıq Nəbidən
sazçalmağı öyrənmişdi. Baloşun yalnız atası deyil, babası Əhməd də,
Əhmədin atası Aşıq Nəbi də, Aşıq Nəbinin atası Məhəmməd də aşıq
olmuşdur. Bunların doğma yurdu Dərələyəzin Cırranlı kəndi olmuşdur.
Dərələyəzin başqa kənd əhalisi kimi Aşıq Baloş da Ermənistan
hökuməti tərəfindən Azərbaycana deportasiya olunmuşdur. Lakin
mühitə uyğunlаşa bilməyib 1957-ci ildə Dərələyəzə qayıtmışdır.
Aşıq Baloş Dərələyəzin, Şərurun, Naxçıvanın, yaylaxlara gələn tərəkəmə
camaatının toylarında çalıb oxumuşdur. O, məclislərə çox vaxt Qovuşuqlu Aşıq
Nəsiblə gedərdi. Çünki aşıq Nəsib aşıqlıqdan başqa uşaqları sünnət eləməyi
də bacarırdı.
Erməni rəhbərləri başqa aşıqlar kimi, Baloşu da təqib etdiyi üçün o,
Yevlaxda yaşayan dayısı Səməndin yanına getdi və 1986-cı ildə
Yevlaxda dünyasını dəyişdi.
Baloş həm də yaradıcı aşıq idi. Lakin onun yazdığı gəraylı və
qoşmaları hələlik əldə edə bilməmişik.
AŞIQ BƏYLƏR
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Şabanov Bəylər Abtalıb oğlu 1925-ci ildə Sallı kəndində
doğulmuşdur. Professional aşıqlıq sənəti ilə məşğul olmamışdır. Saz
çalmağı müstəqil öyrənmiş və məhdud el məclislərinə musiqi bəzəyi
vermişdir.
Bəylər Şabanovdan belə bir məzhəkəli söhbət qalmışdır:
- Böyük Vətən müharibəsi illərində və bundan sonrakı illərdə
Dərələyəzdə, o cümlədən Sallı kəndində maddi həyat tərzi çətin
olmuşdur.Yay vaxtı əhali Əyricə yaylaqlarına eşşəklə odun, meyvə, tərəvəz
aparıb, qatığa, şora, üzsüz pendirə, bəzən ətə dəyişib gətirərlərmiş. Bu
məşğuliyyət Bəylərdən də yan keçməyib.
O illərdə çox ciddi əmək rejimi var idi. Əmək günü normasını yerinə
yetirməyənlər cinayət məsuliyyəti daşıyırdılar, sürgünə göndərilirdilər.
Növbəti Əyricə səfərindən sonra briqadir Bəyləri çağırır, iş gününü
üzürsüz səbəbə buraxdığı üçün ona hədə-qorxu gəlir. Başını aşağı salan
Bəylər birdən dikəlir və yavaş-yavaş deyir:
Bağçalar ağlayır bardan ötəri,
Almadan, heyvadan, nardan ötəri,
Biçarə Şabanov şordan ötəri,
Əyil, boz eşşəyin dırnağından öp.
Aşıq Bəylər də başqa azərbaycanlılar kimi 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti
tərəfindən
deportasiyaya
məruz
qalmış,
əvvəlcə
Azərbaycanın Səlyan rayonuna, oradan da Bərdə rayonunun İmirli
kəndinə getmiş, orada məskunlaşmış və ömrünün axırına qədər orada
yaşamışdır.
Qəbri Bərdə rayonunun İmirli kəndindədir.
AŞIQ KИRMAN
Aşıq Kirman – Muradov Kirman Kərəm oğlu 1930-cu ildə Dərələyəzin
Terp kəndində anadan olmuş, bu kənddə məktəbə getmiş, 12 yaşından
aşıqlıq sənətinə yiyələnmişdir. Gənc yaşlarında Dərələyəzin Gülüdüzü,
Köçbək, Cul, Zeytə və başqa kəndlərində olan el şənliklərinin iştirakçısı olmuş
və çalıb oxumuşdur.
1949-cu ildə Ermənistan hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz
qalmış, Azərbaycanın Səlyan rayonuna köçürülmüş və buradakı
Qarabağlı kəndində məskunlaşmış və hal-hazırda orada yaşayır.
Azərbaycana gələndən sonra da o aşıqlıq sənətini davam
etdirmişdir. Azərbaycanın Əlibayramlı, Səlyan, Tərtər, Yevlax, Bərdə,
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Sabirabad rayonlarında, Naxçıvanda, Gürcüstanın Qardabani
rayonunda və digər yerlərdə toy şənliklərində, məclislərdə çalıb oxumuş
və camaatın hüsn-rəğbətini qazanmışdır. Ustadı, əsasən, Aşıq Səyyub
olmuşdur.
AŞIQ SƏYYUB
Aşıq Səyyub – Quliyev Səyyub Ağa oğlu 1924-cü ildə Dərələyəzin
Zeytə kəndində doğulmuşdur. O, 14-15 yaşlarından aşıqlıq sənətinə
sahib olmuşdur. Onun ilk ustadı atası Aşıq Ağa və Dərələyəzin Herher
kəndindən olan Aşıq Fətulla olmuşdur. 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti tərəfindən öz doğma kəndindən represiya olunmuş,
Azərbaycanın Əli-Bayramlı rayonunda məskunlaşmışdır. O ustad aşıq
kimi tanındıqdan sonra Əli Kərimin, Girman Məmmədin və Musa İmanın
ustadı olmuşdur. Əli Bayramlı mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən Aşıq
Səyyub saz havalarını yaxşı çalır, klаssik dastanların əksəriyyətini
məclislərdə məharətlə söyləyir və ifa edirdi.
O, həm də yaradıcı aşıq olmuşdur. Lakin hələlik onları əldə edə
bilməmişik. Oğlanları söz verib ki, onun qoşma və gəraylılarını tapıb
verəcəklər.
Səlyanda Şirvan aşıqlarının çalıb oxumasını da mükəmməl
öyrənmişdir. O, 1969-1970-ci ilin sonu 1970-ci ilin əvvəllərində
respublikada saz çalmaq üzrə III yeri tutmuşdur.
Zeytəli Musa da Səyyubun balaban çalanı olmuşdur.
QƏRИB MAMEDOV
Qərib Mamedov 1936-cı ildə Dərələyəzin Zeytə kəndində
doğulmuş və Aşıq Səyyubun balabançısı olmuşdur.
1949-cu ildə Ermənistan hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz
qalmış, Azərbaycanın Yevlax rayonunun Malıbəyli kəndində məskunlaşmış və
orada da yaşamışdır. Qərib savadsız olmasına baxmayaraq çox hazırcavab
bir balabançı olmuş, duzlu-məzəli sözləri, lətifələri ilə məclisləri həmişə
şənləndirmişdir. Zeytə kəndindən Musa adlı birisi də balaban çalan olmuş və o
da Səyyubla toylara getmişdir.
CIRRANLI AŞIQ MƏHƏMMƏD
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Aşıq Məhəmməd XIX yüzilliyin əvvəllərində yaşamışdır. Dərələyəzin
Cırranlı kəndindən olan Məhəmməd dövrünün çox adlı-sanlı aşığı olmuşdur.
Yaşlıların dediyinə görə o Aşıq Alı, Aşıq Cəlil kimi ustadlarla bir məclislərdə
çalıb oxumuşdur. Əfsuslar olsun ki, onun yaradıcılığı haqqında heç bir şey
əldə edə bilmədik.
Lakin oxucular bilməlidir ki, bu ocaqdan çıxanların əksəriyyəti aşıq
olmuşdur. Onların yaxşı saz çalmaları, məlahətli səsləri, yaxşı dastan
söyləmələri hamıya məlum idi. Bu ocağın səcərəsinə baxaq:
Aşıq Məhəmməd→oğlu Aşıq Nəbi→oğlu Aşıq Əhməd→oğlu Aşıq
Nəbi→oğlu Aşıq Baloş→və el şairi Oqtay Nəbi oğlu.
AŞIQ MƏHƏMMƏD
Aşıq Məhəmməd Ələkbər oğlu Cəfərov Dərələyəzdə (Keşkənddə)
dünyaya göz açmışdır.
O, 1904-1910-cu illərdə Dərələyəzdə muzdur olmuş, 1910-1914cü illərdə Rusiyanın Tula vilayətində, 1914-1917-ci illərdə Bakıda Musa
Nağıyevin neft buruqlarında fəhlə işləmişdir. 1921-ci ildə öz doğma
vətəni Dərələyəzə qayıtmış, lakin ermənilərin təzyiqi nəticəsində o
Gədəbəyə köçmüş. Sonra da Ağdamın Qərvənd kəndində
məskunlaşmış və orada da dünyasını dəyişmişdir.
AŞIQ MÜZƏFFƏR CƏFƏRLИ
Aşıq Müzəffər – Müzəffər Bəşir oğlu Cəfəрli 1901-ci ildə
Dərələyəzin Qaravəng kəndində anadan olmuşdur. O, 18 yaşına qədər
öz doğma Qaravəng və qonşu Ərgəz kəndində muzdurluq və çobanlıq
etmişdir.
1918-ci ildə erməni daşnakları və şovinistlərinin törətdiyi ermənimüsəlman davasında doğma yurdunu tərk edərək Ağdamın Qiyaslı
kəndinə getmiş, bir müddət orada qaldıqdan sonra Ağdamın Qarvənd
kəndində məskunlaşmışdır.
O, Dərələyəzli Aşıq Məhəmmədin, Dərələyəzin Hors kəndindən
olan Aşıq QƏhrəmanın oğlu Aşıq Paşanın və Göyçəli Aşıq Bəhmanın
şəyiridи olmuş, onlardan aşıq sənətinin sirlərini, incəliklərini, dastan
söyləməyi, məclis aparmağı öyrənmiş, sonra da ustad aşıq kimi eldəobada tanınmışdır. O, həm də mahnı ifaçılığı ilə Qarabağda böyük
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hörmət qazanmışdır. Onun yaradıcılığı haqqında elə bir məlumat toplaya
bilməmişik.
ÇИVƏLИ AŞIQ ƏLИ
Aşıq Əli təxminən XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Dərələyəzin
Çivə kəndində doğulmuşdur. O, uşaq vaxtından saz çalmağı öyrənmiş və
məlahətli sяsi ilə məclislər keçirmişdir. Arvadı Səlbi xanım sinədəftər bir
qadın olmuş və ərinin bu sənətə yiyələnməsində maraqlı olmuşdur. Aşıq
Əlinin Səlbi xanımdan dörd oğlu (Müzəffər, Qəzənfər, Səfər, Qəfər), bir qızı
(Zinhar) olmuşdur.
Aşıq Əli erməni-müsəlman davasından sonra Çivə kəndindən
köçüb əvvəlcə Qərbi Dərələyəz ərazisində olan, sonra da Şərura verilən
Yaycı kəndinə köçüb orada yaşayır və aşıqlıq sənətini burada da davam
etdirir.
Bir gün Aşıq Əli evdə olmayanda oğlu Qəzənfər anası ilə sözləşir
və xəkəndazı ona tərəf atır. Xəkəndaz anası Səlbinin başına dəyir və
Səlbi ölür. Aşıq Əli evə gəlib bu mənzərəni görəndə dəlilik dərəcəsinə
gəlir və xəstələnib o da ölür. Onun sənətini 2 oğlu davam etdirir.
AŞIQ BƏRXUDAR
Bərxudar Müsdəcəb oğlu Quliyev, təqribən 1900-cu ildə
Dərələyəzin Qurdqulaq kəndində doğulmuş, erkən yetim qalmış,
əmisinin himayəsində böyüyüb onun qızı Mələknisə ilə evlənmişdir.
1930-cu illərdə Sallı kəndinə köçüb gəlmiş və orada yaşamışdır. Lakin
1949-cu ildə Ermənistan hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz
qalmış, öz doğma kəndini tərk edərək Azərbaycanın Səlyan rayonuna
gəlmiş, oradan da Bərdə rayonuna köçüb İmirli kəndində məskunlaşmış
və ömrünün axırına qədər orada yaşamışdır.
Aşıq Bərxudarın çox güclü və qəlbəyatan səsi olmuşdur:
“Aşıq Bərxudarın gur zənguləsi,
Yerdə sədasıydı odlu şimşəyin...”
Aşıq Alını, Aşıq Ələsgəri, Növrəs İmanı, şair Rzaqulunu əzbər
bilmişdir. Saz çalmaqda Sallıdakı başqa aşıqlar qədər mahir olmamışdır.
Qəbri Bərdə rayonunun İmirli kəndindədir.
AŞIQ KƏRƏM
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Aşıq Kərəm XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamışdır. O,
təxminən 1890-cı ildə Dərələyəzin Hors kəndində dünyaya göz
açmışdır. Horslu şair Şüvara Bayramın, Sallılı şair Rzaqulunun
qıfılbəndlərini, Aşıq Cəlilin və Aşıq Qəhrəmanın sözlərini sevə-sevə
oxumuşdur. Yaşlıların dediyinə görə həddindən artıq zarafatcıl, yumorlu
bir aşıq olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, Dərələyəzdə baş vermiş qanlı
hadisələr, qaçhaqaçlar nəticəsində ondan elə bir yadigar qalmamışdır.
Gələcək tədqiqatçılar qoy axtarsınlar, bəlkə bir şey əldə edə bildilər.
AŞIQ BИLAL
Aşıq Bilal Dərələyəzin Zeytə kəndində doğulmuşdur. O yaxşı saz
çalar və yaxşı da oxuyarmış. Çoxlu dastan bilirmiş. Yaşlıların dediyinə
görə el şənlikləri onsuz keçməzmiş. Lakin o Böyük Vətən müharibəsinə
gedib geri qayıtmamışdır. Deyilənə görə çoxlu qoşma və gəraylıları
olubdur. Lakin biz hələlik onları əldə edə bilməmişik.
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SAZ, BALABAN, ZURNA, TÜTƏK, NAĞARA,
KLARNET, QARMON ÇALANLAR
BALABAN VƏLИ
Balaban Vəli Sallı kəndində ən böyük tayfa olan Ayrım
tayfasındandır. Sallı kəndində adları çəkilən xalq yaradıcılığı
nümayəndələrinin əksəriyyəti bu tayfadandır. Bu tayfaya deyərdilər: “Su
şırıltısına oynayan ayrımlar.”
Balaban Vəli aşıq Cəlili, aşıq Qulunu, aşıq Bəhmanı, aşıq Bərxudarı
müşaiyət etmişdir. Çox tərs adam olmuşdur. Xətrinə dəyən
kimi:”Çalmınam, çalmınam!”- deyib məclisi tərk edərmiş. Balaban Vəli
xeyli ömür sürmüş və balabanı əldən yerə qoymamışdır. Onun qəbri
Sallıdadır.
KƏRИMOV XUDAKƏRИM
Xudakərim Dərələyəzin Ərgəz kəndində doğulmuş, sonra o XIX əsrin
əvvəllərində qonşuluqda olan Kotanlı kəndinə köçüb orada yaşamış və
oradan da evlənmişdir. O, Dərələyəz mahalında qara zurna, balaban və
tütək çalan sənətkarların ustadı olmuşdur. Xudakərim öz oğlu Məhəmmədə
də öz sənətini öyrətmiş və bunların bütün törəmələri göstərilən sənətin
mahir ifaçıları olmuşlar. Anadan olduğu və dünyasını dəyişdiyi illər
haqqında məlumat əldə edə bilmədik.
KƏRИMOV MƏHƏMMƏD
Kərimov Məhəmməd Dərələyəzin Kotanlı kəndində doğulmuş,
orada yaşamış orada da dünyasını dəyişmişdir. Onun iki arvaдdan 10
uşağı olmuşdur. Kotanlı qızı Sonadan 3 oğlu (Əhməd, Qaçay, Balay) iki
qızı (Ağcagül, Təzəgül), İstisulu Qaçaq Səfəralının nəvəsi Ceyrandan da
3 oğlu (Surxay, Azay, Kərim) iki qızı (Bağdagül, Qəmzə) olur.
Məhəmməd həm qara zurna, həm balaban, həm tütək, həm də
dəf çalırdı. O özünün bu sənətini altı oğlunun altısına da öyrətmiş və
bunları mahir sənətkar etmişdi. Mən (Həsən Mirzə) onun məclislərində
çox olmuşam. Qoca vaxtları idi. Bəzən oğlanları qara zurnanı çalanda
özü onlara mey tuturdu. Lakin saz məclislərində çox vaxt balabanı onun
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özü çalırdı. O, Dərələyəzdə, Naxçıvanda, Zəngəzurda ustad bir
sənətkar kimi tanınırdı.

KƏRИMOV ƏHMƏD
Neçə-neçə festivallar laureatı olan, qara zurnanı qoşa çalan (eyni
vaxta iki qara zurnanı çalan), balabanı ilə aşıx məclislərini yaraşığa
mindirən Əhməd Məhəmməd oğlu Kərimov 1929-cu ildə Dərələyəzin
Kotanlı kəndində anadan olmuş və 1948-ci ilə kimi doğma kəndində
yaşamışdır.
Lakin Ermənistan hökumətinin mənfur qərarı ilə o 1948-ci ildə
doğma kəndindən deportasiya olunanda Naxçıvana üz tutur.
Qardaşlarından Qaçay və Balay da onunla Naxçıvana gedir və orada
məskunlaşırlar.
Əhməd həm qara zurnanın, həm balabanın, həm yan tütəyin, həm
də tulumun mahir ifaçısı olmuşdur. Mən onun həm toy, həm də digər
məclislərində çox olmuşam. Həmişə qara buxara papaq, uzunboğaz
çəkmə, kolferi şalvar və ona uyğun köynək geyər, belinə nazik qədim
qayış bağlayardı. Aşıqlar cəhd edərdilər ki, onlarla balabanı Əhməd
çalsın.
Toy məclisləri üçün Əhmədin razılığını almaq çox çətin məsələ idi,
vaxtı olmurdu. Onu tez-tez həm Azərbaycan rayonlarından, həm də
digər yerlərdən şənliklərə aparırdılar. Hamı istəyirdi ki, onun toyunda
Əhməd çalsın. Onun çaldığı cəngi havasını, çoban bayatısını və qoyun
həngisini heç kim çala bilməyib, bəlkə bundan sonra da çala
bilməyəcək.
QAÇAY KƏRИMOV
Qaçay Məhəmməd oğlu Kərimov 1930-cu ildə Dərələyəzin Kotanlı
kəndində doğulub. 1948-ci ilə kimi doğma kəndində yaşayıb, 1948-ci
ildə deportasiyaya məruz qalıb, 2 qardaşı ilə birlikdə Naxçıvana köçüb
orada yaşamışdır.
O, atası Məhəmməddən nəfəs alətlərinin sirlərini yaxşı
öyrənmişdir. Lakin 1960-cı illərdən başlayaraq o nağara çalır və
376

oxuyardı. O, xalq mahnılarına və aşıq havalarına daha çox meyilli idi.
Naxçıvanın Mədəniyyət evində xeyli müddət inspektor da işlədi. 1982-ci
ildə Naxçıvanda dünyasını dəyişdi.
KƏRИMOV SURXAY
Surxay Kərimov 19-ci ildə Dərələyəzin Kotanlı kəndində anadan
olmuş, atası Məhəmməddən qara zurnanı, balabanı, tütəyi çalmağı
öyrənmişdir. Əksər vaxtlarda qardaşı Əhmədin və Azayın yanında qara
zurnanın dəm tutanı olmuşdur. Lakin o müstəqil şəkildə də toy
məclislərini aparmışdır.
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən öz doğma yurdundan qovulmuş,
Bakıda məskunlaşmış və 2005-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişmişdir.
BALAY KƏRИMOV
Balay Məhəmməd oğlu Kərimov 1934-cü ildə Dərələyəzin Kotanlı
kəndində anadan olmuşdur. O, gənc yaşlarından atası Məhəmməddən
zurna, balaban, tütək çalmağı, sonra da müstəqil şəkildə klarnet çalmağı
öyrənmişdi. Balay Kərimov həm qardaşları, həm də Dərələyəzin başqa
sənətkarları ilə el şənliklərində olmuş və öz istedadına görə böyük
hörmət qazanmışdır.
Bir müddət Naxчıvanda olmuş, lakin sonra doğma kəndinə
qayıtmışdır. 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən zorla doğma kəndindən
qovulmuş və Bakıd məskunlaşmışdır. O bir sıra festivalların qalibi
olmuşdur.
KƏRИMOV AZAY MƏHƏMMƏD OĞLU
Kərimov Azay Məhəmməd oğlu 1933-cü il mayın 10-da Dərələyəz
mahalının Kotanlı kəndində anadan olmuşdur. 1939-1949-cu illərdə
Kotanlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır. Musiqiçi ailəsində anadan
olan Azay Kərimov ilk musiqi təhsilini babası Xudakərimdən, atası
Məhəmməddən və böyük qardaşı Əhməddən almış, 1950-ci ildən
başlayaraq musiqi ilə məşğul olmuşdur.
1952-ci ildən Naxçıvan şəhərinin İliç rayonunda “Zurnaçılar”
ansambılının bədii rəhbəri işləmiş, Qərbi Azərbaycanın “40 illiyində” çıxış
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etmiş, fəxri fərman və musiqi ordeni ilə təltif olunmuş, bir çox
olimpiadaların qalibi olmuşdur. 1970-ci ildə ümumittifaq festiвalında,
Moskva şəhərində festiвalın xüsusi döş nişanı ilə təltif olunub.
1988-ci ilin fevral ayında Ermənistandan deportasiya edilmiş Azay
Kərimov hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. 1988-1989-cu ildən
“28 May” mədəniyyət evində “Zurnaçılar” ansamblında bədii rəhbər
işləyir.
O bir çox xeyriyyə konsertləri vermiş, 1993-1994-cü illərdə “Ozan”
folklor ansamblının nəzdində Almaniyaya getmiş və orada qara zurna
ilə Azərbaycanı təmsil etmişdir. 1990-cı ildə Almaniyada tək zurna, qoşa
zurna, balaban və tulumla gözəl ifasına görə ona fəxri fərman
verilmişdir.
Azay Kərimovun fondunda 80-ə yaxın el havası qorunub saxlanır.
O, 20-yə qədər havacat yaratmışdır. İki qara zurnanı eyni vaxtda
ağzında, iki neyi isə eyni vaxtda burnunda yaxşı çala bilir.
KƏRИMOV MƏMMƏD
Kərimov Məmməd Əhməd oğlu 1946-cı ildə Dərələyəzin Kotanlı
kəndində anadan olmuş, babası Məhəmməddən, atası Əhməddən və
əmilərindən musiqi alətlərinin sirrini öyrənmiş və elin obanın toy
şənliklərində zurna, balaban, klarnet çalaraq camaatın hüsn-rəğbətini
qazanmışdır. O klarnet alətlərinin məşhur ustası kimi Dərələyəzdə,
Naxçıvanda, Şərurda şöhrət qazanmışdır.
O, 1980-ci ildə Naxçıvanda qəflətən ürək tutmasından vəfat
etmişdir.
SƏFИYEV QOŞUNƏLИ ATAŞ OĞLU
Səfiyev Qoşunəli 1910-cu ildə Dərələyəzin İstisu kəndində anadan
olmuş, 1948-ci ildə Bərdənin Qaradəmirçi kəndinə deportasiya olunmuş,
1953-cü ildə yenidən doğma yurdu İstisuya qayıtmışdır.
16-17 yaşlarından aşıqlığa başlamış, Cırranlı, İstisulu Aşıq Əhməd,
Aşıq Nəbi və Aşıq Alının ustadı olmuşdur. Çoxlu yallı havaları çalırdı.
1936-cı ildə Zaqafqaziya хalqları ümumi festivalının laureatı olmuşdur.
1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinə getmiş, Kerç uğrunda
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döyüşlərdə ayağından yaralanmış və 1943-cü ildə hərbi xidmətdən təxris
olunmuşdur.
Onun çalğısı haqqında əfsanələr mövcuddur. O, balaban, qara
zurna ilə “çobanbayatı” havasını çalanda qoyun sürüsü arxaca gələrmiş.
Onun şöhrəti Qarabağ elinə, Laçına, Kəlbəcərə, Naxçıvana da
yayılmışdır. O, çoxlu şagirdlər yetirmişdir.
Bu el sənətkarı 1974-cü ildə öz doğma yurdunda dünyasını
dəyişmişdir. Onuн qəbri Dərələyəzin Cırranlı kəndindədir. Övladları
Cərrah Eldar, Şəhriyar, Zünrüd hal-hazırda Yevlaxda yaşayır.
AĞAYAROV HÜSEYNQULU
Hüseynqulu Qəhrəman oğlu Ağayarov 1915-ci ildə Dərələyəzin
Ərgəz kəndində doğulmuş, lakin bir müddətdən sonra ailələri köçüb
yaxınlıqda olan Qabaxlı kəndində məskunlaşmışdır. Böyük Vətən
müharibəsinə getmiş və salamat geri qayıtmışdır.
O, 12 yaşından nağara çalmağa meyl etmiş və bu sənəti
incəliklərinə qədər mənimsəmişdir. Hüseynqulu nağara çalmaqla yanaşı,
həm də saz və balaban üstündə oxuyardı. Gözəl, məlahətli, ürəkləri
oxşayan səsi ilə hər məclisdə oxuyaр və camaatı şənləndirərdi. Bəzən
aşıq məclislərində aşıqlarla qabaq-qabağa dayanıb oxuyar, öz səsi və
avazı ilə ona qalib gəlməyə çalışardı. Hətta toylarda yallı gedilən zaman
üçlük ortada dayanıb çalanda o musiqiyə uyğun bir avazla oxuyardı.
Camaat sarıgəlin, üçayaq və tello havalarında yallı gedərkən
Hüseynqulu mütləq oxumalı idi. Mən şəxsən dəfələrlə bunun canlı şahidi
olmuş və bu havalar üstündə yallı getmişəm.
Dərələyəzdə toyları əsasən üçlük aparırdı. Qara zurna çalan, onun
dəmkeş tutanı və nağаra çalan. Hüseynqulu həmişə zurnaçı Azay, dəm
tutan Surxayla toylara gedərdi.
1988-ci ildə Ermənistan hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz
qalan və Sumqayıtda məskunlaşan Hüseyнqulu 20 oktyabr 2000-ci ildə
85 yaşında dünyasını dəyişmişdir.
ÇƏRKƏZ CABBAROV
Cabbarov Çərkəz Əmiraslan oğlu 1914-cü ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində anadan olmuş, 1941-ci ildə Böyük Vətən Müharibəsinə yola
379

düşmüş, uzun döyüş yolu keçmiş, 1943-cü ildə yaralandığı üçün təxris
olunmuşdur. O, 1987-ci ilə kimi el şənliklərində, əsasən, nağara
çalmışdır. Bununla yanaşı Çərkəz zurna və balabanı da çalır, həm də
uşaqları sünnət etməyi də bacarırdı. Bu səbəbdən onu el şənliklərinə
çox çağırardılar.
Çərkəz Qurbanov 1987-ci ildə Dərələyəzin İstisu qəsəbəsində
rəhmətə getmiş və yaxınlıqdakı Cırranlı qəbristanlığında basdırılmışdır.
QURBANOV YUSИF
Qurbanov Yusif Ağa oğlu 1939-cu ildə Dərələyəzin İstisu kəndində
anadan olmuşdur. O, kiçik yaşlarından əmisi Aşıq Qoşnalıdan zurna,
balaban və tütək çalmağı öyrənmiş, sonra da klarnet çalmaqda məşhur
olmuşdur.
1948-ci ildə doğma kəndindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna
deportasiya olunmuş, 1956-cı ilə qədər orada yaşamış, orada mühitə
uyğunlaşa bilmədiyi üçün doğma kəndinə qayıtmışdır. O, Bərdədə
olarkən Bərdə rayon mədəniyyət evi nəzdində xalq çalğı alətləri
ansambılının rəhbəri kimi yay aylarında Dərələyəz və tərəkəmə
yaylaqlarında konsertlər vermişdir.
O, hal-hazırda Bərdə şəhərində yaşayır.
MAMED HÜMMƏTALI OĞLU
Hümmətalı oğlu Mamed Dərələyəzin İstisu kəndində doğulmuşdur. O,
Aşıq Qoşnalının qardaşı oğludur. Onun ustası əmisi olmuşdur. Əmisi
Qoşnalı ona zurna, balaban, tütək çalmağı öyrətmişdir. Klarnet çalmağı isə
başqalarından öyrənmişdir. O, əmisi Qoşnalı, qohumu Çərkəz Əmiraslan
oğlu və əmoğlusu Xasayla bir dəstə düzəltmişdi. Həmin dəstə eldə-obada
toy məclislərini keçirirdi. Aşıq oxuyanda da bunlar balaban çalırdılar, aşıqla
qoşa dövran edirdilər.
Ustad sənətkar kimi formalaşan Mamed Hümmətalı oğlu 1982-ci
ildə İstisu (Cermuk) qəsəbəsində dünyasını dəyişmiş və yaxınlıqda
xarabaya çevrilən Cırranlı kəndinin qəbristanlığında dəfn edilmişdir.
ŞABANOV HACIMƏMMƏD
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Şabanov Hacıməmməd Kəblə Babış oğlu çox məzəli bir kişi
olmuşdur. Böyük ustalıqla toylarda qara zurnanı nağarayla müşaiyət
etmişdir. Arada çox gülməli qaravəlлиlər söyləmişdir. Hacıməmməd də
1949-cu ildə deportasiyaya məruz qalmış və Azərbaycanın Şəmkir
rayonunun Muxdariyyə kəndində məskunlaşmış və ömrünün axırına
qədər orada yaşamışdır.
Qəbri Şəmkir rayonunun Muxdariyyə kəndindədir.
SƏFИYEV SAHИB
Səfiyev Sahib Əvəz oğlunun ailəsi 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti tərəfindən deportasiya olunarkən bunlar Bərdənin
Qaradəmirçi kəndində məskunlaşmışlar. Lakin isti mühitə alışa
bilmədikləri üçün 1956-cı ildə öz doğma yurdlarına qayıtmışlar.
Sahib əvvəlcə tarı, sonra da эitaranı ifa etməyə həvəs göstərmiş
və mahir эitara ustası olmuşdur. O el şənliklərinə ən çox əmisi Yusiflə
getmiş və onun dəstəsinin bir üzvünə çevrilmişdir. O, hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
XASAY CABBAROV
Xasay Əmiraslan oğlu Cabbarov 1934-cü ildə Dərələyəzin İstisu kəndində doğulmuş, Aşıq Qoşnalının şəyirdi olmuş, musiqi alətlərində - zurnada,
balabanda, tütəkdə çalmağı ondan öyrənmiş və Qoşnəlinin dəstəsində də
toy şənliklərində çalmışdır. Aşıqlar sazda çalıb oxuyanda bəzən onların
yanında balaban da çalardı.
Cabbarov Xasay 1976-cı ildə Dərələyəzdə maşın qəzasına düşmüş
və elə oradaca dünyasını dəyişmişdir.
MEHRƏLИYEV MƏHƏMMƏD
Mehrəliyev Məhəmməd Mürsəl oğlu 1936-cı ildə Sallıda
doğulmuşdur. Atası Böyük Vətən müharibəsindən qayıtmamışdır. Anası
Güllünün himayəsində böyümüşdür.
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Musiqi təhsili almamışdır. Əvvəl qamışdan düzəltdiyi tütəyi çalmağı
öyrənmiş, sonra isə yastı balabanın mahir ifaçısı olmuşdur. Uzun
müddət aşıq Mirzalını müşaiyət etmişdir. 1949-cu ildə Ermənistan
hökuməti tərəfindən deportasiyaya məruz qalmış və gəlib Gəncə
şəhərində məskunlaşmış və ömrünün axırına qədər orada yaşamışdır.
Gəncə şəhərində yaşayır.
Məlumatı Rəhman Mustafayev yazdı. 15 may 2006-cı il.

İLAYƏT İSMAYILOV
İlayət Hidayət oğlu İsmayılov 1966-cı ildə Dərələyəzin İstisu
(Cermuq) qəsəbəsində anadan olmuş, atası Hidayətdən qarmon
çalmağı öyrənmiş, sonra da pianinoda xalq havalarını ifa etməyə
başlamışdır. Yaxşı, məlahətli səsi olduğu üçün o sonra müğənnilik
etmişdir.
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən zorla doğma yurdundan çıxarılmış
və Bakıda məskunlaşmışdır. Hal-hazırda o şadlıq saraylarında, toy
mərasimlərində, eldə-obada toy şənlikləri aparır.
NƏCƏFOV CÜMŞÜD
Nəcəfov Cümşüd Göydağ oğlu 1969-cu ildə Dərələyəzin İstisu
(Cermuk) şəhərində anadan olmuş, kiçik yaşlarından nağara, qoşa
nağara çalmaq həvəsinə düşüb. O, həm çiliklə (ağacla), həm də əli ilə
nağara çalır. 1988-ci ildə ermənilər onu öz doğma yurdundan zorla
çıxarıbdır. O hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır və el şənliklərində
fəal iştirak edir.
MUĞAM, XALQ MAHNISI VƏ AŞIQ HAVALARINDA OXUYANLAR
NƏBИYEV İDRИS
(xanəndə-aşıг)
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Nəbiyev İdris 1936-cı ildə Dərələyəz mahalının Səfolar İstisuyu kəndində (indiki Cermuq şəhərində) anadan olmuş, 30-cu illərin axırlarında Yevlağa
köçmüşdür.
O, 16 yaşından xanəndəliyə başlamış, Bərdədə xanəndə Cəlalın, xalq
artisti Yaqub Məmmədovun, Xan Şuşinskinin vallarından bəhrələnmiş,
Habil Əliyevlə, Rəmişlə, Bərdəli tarçalan Mamedlə, Hacı Məmmədovla,
Əhsən Dadaşovla tədbirlərdə, məclislərdə çıxış etmişdir. Xan Şuşinskinin,
Arif Babayevin, Yaqub Məmmədovun, Avtandil İsrafilovun dostu olmuşdur.
O, Ümumittifaq festivalının qızıl mükafatını, Cabbar Qaryağdı adına
festivalın diplomunu almış, Qarabağ şikəstəsinin, xaric segahın ən mahir
ustası olmuşdur. O, Şur dəstgahı, Rast, Bayatı-Şiraz, Cahargah, Zabul
segah muğamlarını çox yaxşı ifa edir. Zəminxarə muğamı, Humayun
dəstgahı, Mirzə Hüseyn segahı, Bayatı-kürd, Bayatı-qacar, Qarabağ
şikəstəsi, Kəsmə şikəstənin, Heyratı, Mənsuriyyə, Çoban bayatının mahir
ifaçısıdır. O, həm də aşıq sənətinin gözəl ifaçısıdır. Sarıtel saz havası üstündə onun kimi yaxşı oxuyan ikinci bir adama az-az rast gəlmək olar
Hal-hazırda Yevlax şəhərində yaşayır.
ŞAHMALI KÜRDOĞLU
Soy-kökü, ata-babası Dərələyəzin Ərgəz kəndindən olan Şahmalı
Kürdoğlu 1930-cu ildə anadan olmuşdur. Atası Mirsəqulu Əhmədalı oğlu
erməni quldurları tərəfindən öz doğma yurdundan didərgin salınmışdır.
Şaщmalının atası “xalq düşməni” elan edildiyindən anası məcburiyyət
qarşısında Şahmalının soyadını dəyişmişdir.
Şahmalı 1949-1950-ci illərdə Ağdam musiqi məktəbini bitirmiş,
Aşqabad şəhərində hərbi xidmətdə olmuş, sonra Aşqabad Universitetinin
hüquq fakültəsinə daxil olmuş, lakin vətən həsrətinə dözə bilməyib təhsilini
yarımçıq qoymuşdur. 1960-1964-cü illərdə Asəf Zeynallı adına Musiqi
məktəbinin muğam şöbəsini, S.Şuşinskinin sinfini bitirmiş, Azərbaycan Opera
və Balet teatrında solist olmuşdur.
1962-1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsini bitirmiş, xeyli müddət Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
solisti olmuş, 1976-1992-ci illərdə fasilələrlə Ağdam orta ixtisas musiqi
məktəbində muğam şöbəsinin müəllimi işləmişdir. O xalq mahnılarının
mahir ifaçısı idi. Şahmalı Kürdoğlu yeri gələndə saz havaları üstündə də
oxuyurdu. Azərbaycan musiqisinin, eyni zamanda folklorun inkişafında
383

onun xüsusi yeri vardır. Duzlu-məzəli söhbətləri, lətifələri məclisdə
olanlara ruh verirdi.
1992-ci il noyabrın 6-da erməni hücumu zamanı oğlu ilə birlikdə
doğma kəndində şəhid olmuşdur.
AĞAYAROV SƏLИM
Ağayarov Səlim Qəhrəman oğlu 1941-ci ildə Dərələyəzin Qabaqlı
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış, bir müddət Xocalıda
yaşamış, ondan sonra Sumqayıtda məskunlaşmış, ömrünün axırına
qədər orada yaşamış və 1995-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.
Səlim muğam və xalq mahnıları oxumağa da çox meyl etmişdir.
Bununla belə o saz havaları üstündə də məharətlə oxuyardı.
Yüksək, məlahətli səsə malik olan Səlimin ilk müəllimi yaxın
qohumu Şahmalı Kürdoğlu və böyük qardaşı Hüseynqulu olmuşdur.
O Sumqayıtda “Tello” folklor ansaмblını yaratmış və ölənə qədər
onun bədii rəhbəri olmuşdur. Bu ansaмblda bədii rəhbər olduğu
müddətdə çoxlu musiqiçilər, xalq mahnısı və muğam oxuyanlar
yetirmişdir. Həqiqət Ağayeva, Kamal Əmrahov, Ədalət Quliyev, Vəli
Quliyev, Sevda Kazımova, Mətanət Piriyeva, Mənzurə Musayeva kimi
oxuyanlar Səlimin yetişdirmələridir.
Onun rəhbərlik etdiyi ansaмbl bir çox xarici ölkələrdə (Rumыniya,
Polşa, Almaniyada) qastrol səfərlərində olmuş və bunların radionun qızıl
fondunda çoxlu kasetləri vardır.
Ağayarov Səlimin nəsli çalıb oxuyan adamlar kimi Dərələyəzdə
məşhurdur.
QEYDLƏRИM
Oxuculara onu da çatdırmalıyam ki, kökü, soyu, ata-babası, özü
Dərələyəzdən olan saz-söz ustaları, musiqiçilər Azərbaycanda böyük adsan qazanmışlar.
Kəlbəcərdə böyük ad-san sahibi olan ustad Qəmkeş Allahverdinin,
Kəlbəcərli Aşıq Ədalət Dəlidağlının, hal-hazırda Kəlbəcərdən gedib
Şəmkirdə qaçqın kimi yaşayan və tanınan Aşıq Əhlimanın, Aşıq Pəri
məclisində fəaliyyət göstərən, məlahətli səsi və avazı olan Aşıq Aybəniz
Laçınlının, məlahətli səsləri və avazları ilə Azərbaycanda hamı
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tərəfindən sevilən Şahnaz və Aybəniz bacılarının və bir çoxlarının soyu,
kökü Dərələyəzlə bağlıdır.
Tədqiqata cəlb edə bilmədiyim aşıqlar əsasən, aşağıdakılardır. Qoy
gələcək folklorşünaslar bunları araşdırsınlar.
Aşıq Novruz – (XIX əsr) Zeytə kəndi.
Aşıq Musa – Zeytə kəndi.
Aşıq Məmmədtağı – Hors kəndi.
Aşıq İbrahim – Hors kəndi.
Aşıq İbad – Herher kəndi.
Aşıq Nəcəf – Qurdqulaq kəndi.
Aşıq Qaçay (Aşıq Abdüləzimin oğlu) – Bulaqlar kəndi.
Aşıq Zeynəb – Ertiş kəndi.
Aşıq Cabbar – (təcnis Cabbar) – Şəmkirdə dünyasını dəyişib.
Aşıq Qurban – Amağu kəndi.
Aşıq Sərxan Alxan oğlu – Gomur.
Aşıq Zalxan Alxan oğlu – Gomur.
Aşıq Allahverdi İsmayıl oğlu – Gomur.
Aşıq Məhəmməd – Qaravəng (Şərura köçüb).
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AĞ AŞIQ VƏ SÜSƏNBƏR DASTANI
Ustadnamə ustadlarından ad alar, o da əhli-məclisə dad
olar.Götürdü görək ustad nə dedi: biz deyək bir olsun, əhli dinləyiciləri
pir olsun:
Həqiqət
deyən,
Qəvvas
üzhaüz.

bəhrinə
isən,

gir

qəvvasam

Parçalandı gəmim qaldı dərində,
Mən qərq oldum dəryalarda,
dərində.
Aşıq deyər dərində,
Dayazında, dərində.
Sidqi haqqa düz olan,
Hərgiz qalmaz dərində.
Qismət olsa o mövlanın dərində,
Üz döşəyək, səcdə qılaq üzhaüz.

dəryaya

Aşıq deyər üzhaüz,
Sonam göldə üzhaüz.
Qarı düşmən dost olmaz
Yalvarasan üzhaüz.
Bir mərd ilə İlqarını vur başa.
Namərd ilə kəs ülfəti üzhaüz.

Xəstə Qasım deyər: canan can deyə,
Can eşidə, can danışa, can deyə.
Aşıq deyər can deyə,
Vəfalıya can deyə.
Görmədim hərcayilər
Cananına can deyə.
Yox vəfalım, can deyənə can deyə,
Bivəfadan çək əlini, üzhaüz.
Ustadlar ustadnaməni bir deməzlər iki deyərlər, biz deyək iki
olsun, dostlar başı dik olsun:
Qulluğunda üçcə kəlmə sözüm
var:
Birin eşit, birini öyrən, birini qan.
İyidin başına üç dövlət qonar:
Biri ağıl, biri gənci, biri şan.

Heç kəsin eyliyi, heç kəsdə
qalmaz,
Arayıb-axtaran itiyin bulmaz.
Yəqin bil, dünyada üç şey zay
olmaz:
Biri eylik, biri elim, biri nan.
Dərdli Kərəm, diləyini dilə sən,
Ağlayasan, sızlayasan, güləsən.
Ey yaradan, mənə üç dərd verəsən:
Biri alış, biri tutuş, biri yan.

Ustadlar ustadnaməni iki deməzlər, üç deyərlər, biz deyək üç
olsun, düşmən ömrü puç olsun:
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Dərdə mərdim.
Yüz yalvar,
Düşməsin dərdə mərdim.
Yüz bilən var, yüz al var.
Mənə dərman neyləsin,
Namərddə səxa olmaz
Tifilkən dərd əmərdim.
Yüz ətəklə, yüz yalvar.
Dərd arxalı,
Ya rəbb, varmı mənim tək
Sərilmiş dər-dərxalı.
Qəm övlü dərd arxalı.
Bəli, sizə haradan və kimdən danışım. Sizə Şərul mahalında Kosacan
kəndində Qara Osman oğlundan danışım. Qara Osman oğlu sazı-sözü ilə
Arazdöyənin hər iki tayında toy məclisi aparar, güzəran keçirərdi. Dünya
malına nəfsi olmayan, gözü-könlü tox adam idi. Özü şıx olsa da, əlsizayaqsızlara əl tutar, nəzir-niyaz verərdi. Qara Osman oğlu el-obanın xeyirşərində hər şeyə yarayan adam idi. Hamı onunla məsləhətləşər,
məclislərinin başında əyləşdirərdi. Şıx oğlunun qoca dünyadan heç bir
təmənnası yox idi. Yeganə dərdi züryət dərdi idi.
Çillənin son günləri idi. Şıx oğlu bir gün vayğada gördü ki, atası
cənnətməkan ağ əbada qənşərinə gəldi, dedi:
- Oğul! Bil və agah ol. Arazın xəndəyinin qaşında cavan bir
dağdağan ağacı var. Sən onun yerini dəyişməsən, baharın ilk sellərsuları onu yuyub aparacaq. Onun ilk nübarı ilə sənin də ilk barın olacaq.
Onu sənə, səni də bir olan allaha tapşırıram.
Qara Osman oğlu yuxudan hövlənək durdu. Səhərin gözü
açılmamış özünü yetirdi atasının yuxuda vəsiyyət etdiyi yerə. Baxdı ki,
ey dili-qafil, dağdağan son əmici telindən asılı qalıb. Əl atıb ağacı çəkdi.
Göyürüb evə qayıtdı. El-oba sabahı salamlamamış Şıx oğlu ağacı
qapısının doqqazında əkdi. Dibinə bir sərnic su tökdü.
Əl qərəz, aylar-illər dolandı. Amma Şıx oğlu yuxusunu heç kəsə
danışmadı. Qara Osman oğlunun hesabında bu il dağdağan bar verməli
idi. Axşam əl-ayaq yığışdırılanda Şıx oğlu baxdı ki, baş yoldaşı nə isə
ondan həyalanır. Nağılçılar dili mübarək olar demişlər. Günlər keçdi,
həftələr dolandı. Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat, doqquz dəqiqə,
doqquz saniyə tamam oldu. Şıx oğlunun həyat yoldaşı, yükünü yerə
qoydu. Elə o ili də dağdağan ağacı ilk nübar verdi. Qara Osman
Oğlunun həyətində qurbanlar kəsildi, yeddi qapıya nəzir-niyaz paylandı.
Kosacanın qarı-quruları göz aydınlığına yığışdılar. Hərə uşağa bir ad
qoydu. Biri Yarməmməd, biri Əlinəzir, biri Xıdır, biri Məhəmmədəli deyə
ad qoydu. Axırda mamaça irəli gəlib dedı:
- Uşağın adı Allahverdidi. Adını mən verdim, ruziqasını allah-taala
versin. Hamı mübarək deyib, şirin-şərbətdən nuş eylədi. Uşaq iməkləyib
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oturanda baxdılar ki, hey ayağını dartır. Hərə bir cür yozdu. Bunu görən
anası Yasəmən nənə dedi:
- Oğul! Uşaq ki oturanda ayaqlarını ağzına tərəf çəkdi, bil ki, özünə
tay axtarır. Sənin qızın olacaq. Ölüm-itim dünyasıdır. Ömrüm vəfa
eləməsə, qızın adını Ümmülbanu qoyarsan.
Günlər keçdi, ay dolandı Qara Osman oğlunun bir qızı oldu. Adını
Ümmülbanu qoydular. Bəli, günlər günlərə qarışdı, uşaqlar boya-başa
çatdılar. Şıx oğlu Allahverdini mollaxanaya qoydu. Allahverdini
mollaxanada yoldaşlar rənginin ağlığına və məlahətli səsinə görə “Ağ
Aşıq” deyə çağırırdılar. Allahverdi gündüzlər mollaxanada oxudu,
gecələr isə atasından saz-söz öyrəndi. Allahverdi mollaxananı başa
vurdu. Təhsilini mədrəsədə davam etdirdi. Mədrəsəni başa vurduqdan
sonra Qurandan yox, bir baş çömçə, bir başı nimçədən yapışdı. Elobalarda Ağ Aşıq adı ilə şöhrət tapdı. Aşığın səsi gah Bağdaddan, gah
Təbrizdən, gah İstanbuldan, gah Bəsrədən, gah da Rumdan gəldi.
Bir gün Telli Cəfər Ağ Aşığı oğul toyuna dəvət etdi. Ağ Aşıq 40 gün,
40 gecə Telli Cəfərin oğul toyunu necə keçirdiyini özü də bilmədi. Telli
qızı Süsənbər Ağ Aşığın səbir-qərarını kəsdi.
Bəli, Süsənbər də bir Süsənbər idi. Ay onun gözəlliyindən üz
bürüyür, gün xəcalət təri tökürdü. Ağ Aşıq baxdı ki, ey dili-qafil, toyun
son günüdür, belə getsə Süsənbərin dərdi onun ürəyində qövr
eyləyəcək. Saralıb sapa, incəlib ipə dönəcəkdir. Ürək sözünü ona deyə
bilməyəcəkdir. O idi ki, sazının bəmini-bəm, zilini-zil eyləyib basdı
sineyi-sandığa. Götürdü görək nə dedi, tərəfindən bir ərz eyləyərək siz
şad olun:
Gözəllərə bağlıyıram dastanı,
Bir mələyin eşqı canı yandırır.
Sərraf olan lələ qoyar qiyməti,
Göz görəndə din-imanı yandırır.

Sonam
cilvələnib
qarşımda
durur,
Xedəngini bağrım başına vurur,
Bürümür üzünü, mərdanə durur,
Bir baxışla yüz min canı yandırır.

Gözəllər açıbdır Yusif bazarı,
Bəsləyib sinədə Hindistan narı
Gözüm görür, artır canım azarı,
Ağ Aşıq tək binəvanı yandırır.
Ağ Aşıq baxdı ki, söz qızları yaman tərpətdi. O idi ki, sazın Beçə
pərdəsində bir bayatını zilə çəkdi.
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Eləmi, sona gözəl,
Gəzmə oysana gözəl.
Baxdım ağlım apardın
Vuruldum sana, gözəl.
Məclisdə əyləşən kəmərqurşaq bəynişan qızlar bir-birini himlədilər
ki, görəsən aşıq daşı kimin bağına atdı. Ağ Aşıq usta idi. Sözün yerinə
düşdüyünü görüb götürdü dübarə:
Mən aşıq, gəldi keçdi,
Günlərim gəldi keçdi.
Yarın odlu baxışı,
Sinəmi dəldi keçdi.
Qızlar gözlərini zillədilər ki, görsünlər aşıq oxuyanda kimi gözaltılayıb.
Aşıq götürdü görək öz ovunun səmtini necə isnad verdi, biz deyək siz şad
olun:
Çevirib yönümü haqq dərgahına,
Ürəyim istəyir halalı, pakı,
Çağırıram bəlkə gələydi baxtım.
Şeytanı qəlbimdən qovaydım
Keçə günahımdan kərəm sahibi,
hakı.
Mənim də üzümə güləydi
Rəbbimə duadır dodağımdakı,
baxtım.
Qanlı göz yaşımı siləydi baxtım.
Könlünə nə dəyib, inciyib belə,
Bəlkə uyubdu o, fitnəyə-felə?
Ağ Aşığın dönüb göz yaşı selə,
Nola əhvalımı biləydi baxtım.
Ağ Aşıq gördü ki, qızlar bir-birini yamanca himləyib. Ovu ov
barəsində görmək istəyirlər. Fürsəti əldən verməyib, saza tərsə-ovand
təzənə çəkdi:
Əzizim, barəsinə,
Ov gəldi barəsinə.
Teylənib şux nigarım,
Ovçu, sin barəsinə.
Söz tamama yetdi. Qızlar baxdılar ki, Süsənbərin halı özündə
deyil. Rəngi əhməri alma kimi yalaf-yalaf yanır. Kiprikləri ox kimi nişan
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alıb aşıqın bağrının başını. Ağ Aşıq sazın kökünü dəyişdi. Bəmini-bəm,
zilini-zil elədi. Götürdü görək nə dedi, tərəfindən qulluğunuza ərz
eyləyək, siz şad olun:
Belə olmaz ancaq boyu,
buxunu.
Müjganından çəkib xədəng
oxunu,
Yaralı sinəmə çaldı, qayıtdı.

Bir maral baxışlı, tərlan cilvəli,
Gəlib məni gördü, güldü, qayıtdı.
Pünhana göstərdi gül camalını,
Buxağına şəbnəm doldu, qayıtdı.

Mən görmüşəm gözəllərin
çoxunu,
Gözləyərkən gözlərimə sataşdı,
Xəstə canım eşq oduna alışdı.
Şəhrayıdan qıya baxıb ötüşdü,
Ağ Aşığa nəzər saldı, qayıtdı.
Söz tamama yetişdi. Ağ Aşıq sazla dediyini, sözlə də dedi. Baxdı
ki, Süsənbər mətləbi aldı. Fürsəti-fövtə vermədi, sazın kökünü dəyişdi:
Yanaqların çox gözəldi,
Ay qız, bil sənin, bil sənin.
Hüsnün huridən əzəldi,
Ay qız, bil sənin, bil sənin.

Gərdən mina, sürah boyun,
Alosmanda yoxdur tayın.
Tutacağam özüm toyun,
Ay qız, bil sənin, bil sənin.

Keşd eylədim eldən-elə,
Yıxdın evim bilə-bilə.
Müştağınam, salma dilə.
Ay qız, bil sənin, bil sənin.

Camalındı şəmsi-qəmər,
Bahar səndən şəbnəm əmər,
Peşkəşindi qızıl kəmər,
Ay qız, bil sənin, bil sənin.

Ağ Aşığın günü qara,
Ciyar oldu hazar para.
Bir busəndi mənə çara,
Ay qız, bil sənin, bil sənin.
Söz tamama yetişdi. Ağ Aşıq Telli Cəfərin oğul toyunu mübarək
duvaqqapmasını oxudu. Döndü Kosacan kəndinə. Evə çatan kimi
bayaqdı düşdü üzü üstə. Bu ilmi ölmüsən, bildirmi. O yatan yeddi gün,
yeddi gecə heç kim ondan bir kəlmə söz eşitmədi. Qara Osman Şıx
övladı idi. Bildi ki oğluna hər nə olubsa Telli Cəfərin oğul toyunda olub.
387

Özü də deyəsən eşq sövdasıdır. Yerlər qulaqlı olar demişlər. Sözsöhbətin uc-qulağından Şıx oğluna çatdı ki, bə bilməzsənmi, oğlun Telli
Cəfərin qızına vurulub.
Qara Osman oğlu dilli-dilavər sazı divardan endirib, dilə gətirdi,
təzənəni simlərə tərsə-ovand çəkdi. Aldı görək nə dedi:
Nədir dərdin söylə mənə?
Ağlar gözlərim, gözlərim.
Qurban sənə şirin canım,
Ağlar gözlərim, gözlərim.

Sən mənim dini-imanım,
Qurban sənə xanimanım,
Boynu buruq Ümmülbanım,
Ağlar gözlərim, gözlərim.

Şıx oğlunun sanı vardı,
Elçilər ata suvardı.
İstədiyin sənə yardı,
Ağlar gözlərim, gözlərim.
Söz tamama yetişdi. Şıx oğlu sazla dediyini sözlə də dedi:
- Oğul! Mən ölmüşəm ki, sən xiffət çəkəsən. Telli Cəfər mənim
dostumdur. Biz özümüz ağırda onunla duz çörək, düz çörək kəsmişik.
İnşallah bu gün-sabah Telli Cəfərin şad qapısına elçi gedərəm. Bir qızdan
ötrü ürəyini niyə sıxırsan?
Atasının ürək-dirəyindən Ağ Aşığın söz sinəsində tüğyan etdi. Sazı
atasından alıb mindirdi sineyi-sandığına. Götürdü görək öz halını sazla
dədəsinə necə dedi. Biz deyək, əhli-məclis şad olsun:
Yarım çıxıb yaylaqlara,
Qaldım, yalvara-yalvara.
Bərə qurdum oylaqlara,
Durdum, yalvara-yalvara.
Qurban dedim yar adına,
Qamət çəkib naz eylədi,
Bir dərdimi yüz eylədi.
Bağrım başın köz eylədi,
Yandım yalvara-yalvara.

Səs vermədi fəryadıma.
Şahi-mərdan, yet dadıma,
Öldüm yalvara-yalvara.
Gülər üzlü, boyu bəstə,
Dağ çəkibdi sinəm üstə.
Ağ Aşığı etdi xəstə,
Qaldım, yalvara-yalvarа.

Söz Qara Osman oğlunun bağrınıн başını köz kimi yandırdı. Dedi:
- Oğul, o nə qızdı ki, səni xəstə edən? Bəyəm Şıx oğlu ölmüşdür ki,
gözünün ağı-qarası xiffət çəksin? Sən qızın adını de, dalısı ilə işin yoxdu.
Bəli, götürdü görək Ağ Aşıq sevgilisi Süsənbəri atasına təsnif üstə
necə nişan verdi. Tərяfindən biz ərz eyləyək, siz şad olun:
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Qulac saçdı,
Qələm qaşdı,
Ağzın açdı,
Gövhər saçdı,
Süsənbərim.

Kəklik səkər,
Boynun bükər,
Ovçun çökər,
Qanın tökər
Süsənbərim.

Şəhla gözü,
Gözəl üzü,
Şirin sözü,
İlqar düzü
Süsənbərim.

Yaşıl başlı,
Çatma qaşlı,
Şux baxışlı,
Yaraşıqlı
Süsənbərim.

Sən əzəlsən,
Dil məzəsən,
Çox gözəlsən,
Bir dənəsən
Süsənbərim.

Telli sazım,
Xoş avazım,
Bahar yazım,
Sən murazım
Süsənbərim.

Şirin avaz,
Kirpik almaz,
Aşıq sınmaz,
Yardan dönməz,
Süsənbərim.

Bulaq başı,
Gözüm yaşı,
Var təlaşı,
Qəlb sirdaşı
Süsənbərim.

Budur sözüm,
Qurban özüm.
Telli sazım,
Şən avazım
Süsənbərim.

Sən halalsan,
Bir cəlalsan,
Mənə yarsan,
Bizə varsan
Süsənbərim.

Aşıq Ağdı,
Toy təlağdı,
Xoş sorağdı,
Gözəl çağdı,
Süsənbərim.

Söz tamam oldu. Şıx oğlu anladı ki, qızın adı Süsənbərdir. Qohuməqrəba məşvərətə yığıldı. Qərara gəldilər ki, elçiliyə getsinlər.
El dili mübarək olur-demişlər. Kosacanın müdrik qocaları üz
qoydular Telli Cəfərin dərgahına. Günə bir mənzil, teyi-mənzil, qırdılar
yolun damarını. Ertəsi gün atdan endilər Telli Cəfərin dərgahında. Telli
Cəfər Şıx oğlunun elçilərinə xoş gəldin deyib, onları ağzı qıfıllı bir qapının
ağzına apardı. Şıx oğlu arif bir adam idi. Mətləbi qandı. Cibindən bir
açar çıxarıb qapını açdı. Dedi:
- Telli Cəfər! Bil və agah ol, qıfıl sizdə, açarı bizdədir.
Telli Cəfər elçilər oturanda ortalığa süfrə əvəzinə bir baş şalı sərdi.
Şıx oğlu tez şalın üstünə bir papaq, bir kəmər, bir xəncər qoydu. Dedi:
- Telli Cəfər! Biz kişi üçün qapına elçi gəlmişik. Şal sahibinin
namusunu qorumağa qeyrətimiz çatar.
Telli Cəfər dizinin üstünə bir parça çörək qoydu. Şıx oğlu çörəyi Telli
Cəfərin dizi üstən götürüb öpdü. Sonra üstünə duz qoydu. Dedi:
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- Telli Cəfər! Bil və agah ol. Şıx oğlunun əsl-nəcabəti var. Bizim
çörəyimiz heç vaxt dizimizin üstə olmayıb. Qohumluğumuz düz çörək,
duz çörək üstə qurulur.
Telli Cəfər ortalığa bir qab bibər qoydu. Şıx oğlu bibəri götürüb
bayıra atdı. Süfrəyə qənd-noğul səpdi. Dedi:
-Telli Cəfər! Şirinlik olan yerdə acılıqdan söhbət açmaq yersizdir.
Telli Cəfər süfrəyə iynə, sap, qayçı qoydu. Şıx oğlu bir boğça açdı.
Əvəzində süfrəyə üzük, sirğa, boyunbağı, gümüş kəmər, başlıq qoydu.
Sonra hamısını boğçaya yığıb ağzını bağladı, verdi Telli Cəfərə. Telli
Cəfər ayağa qalxdı. Boğçanı öpüb-mübarəkdir!- dedi. Süfrəyə şirin çay
gəldi.
Bəli, əzizlərim! Allah-taala sizin də bəynişanlarınızı mübarək etsin.
Ağ Aşıqla Süsənbərin tale ulduzlarının sövda məşvərəti qurtardı. Hər iki
ailədə toya hazırlıq başlandı. Nağılçılar dili mübarək, köhlən at yüyrək
olar demişlər. Şıx oğlu Ağ Aşığa bir toy etdi ki, səs-sorağı Alosmana
yayıldı.
Aylar-illər dolandı. Qara Osman oğlu nəvə buyurub-çağırır. Gün o
gün oldu ki, qocalar ömür-günlərini cavanlara bağışladılar.
Arazdöyən tərəflərdə şah qoşunlarının talanı başladı. Camaat elobasından pərən-pərən oldu. Əl-ayağı tutan vəzndə ağır, çəkidə yüngül
hər nəyi vardı farmaşa qabğardı. At-ulağa yükləyib Dərələzə, Göyçəyə
tərəf pənah apardılar. Ağ Aşıq da külfəti ilə günə bir mənzil, teyi-mənzil
üz qoydu Göyçəyə. Güllüdərənin gədiyindən aşanda dönüb Araz tərəfə
boylandı. Ürəyi qubar eylədi. Dili-dilavər sazı köynəkdən çıxarıb bəminibəm, zilini-zil köklədi. Aldı görək nə dedi. Biz deyək, siz şad olun:
Gözəlləri söhbət sözüm,
Bahar gəldi bu dağlara,
Şövqə gələ telli-sazım.
Gülüm gələ, gülüm gələ.
Cövlan edə xoş avazım,
Yay olanda yaylaqlara,
Söz deməyə dilim gələ.
Elim gələ, elim gələ.
Ağ Aşığın xoş çağıdı,
Gül yanaqlar oylağıdı.
Göyçə bir gülşən bağıdı,
Tərifinə dilim gələ.
Söz tamama yetdi. Ağ Aşıq baxdı ki, Süsənbər bulut kimi qara
çüyütdü. Bir himə bənddi yumub tökə. Götürdü dübanə:
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Dağlar səndən duman qalxar,
Çərxə dolana-dolana.
Göy guruldar, şimşək çaxar,
Çərxə dolana-dolana.

Tər çiçəklər ilməyindi,
Nərgiz-çəmən köynəyindi.
Duman çalman-diləyindi,
Çərxə dolana-dolana.

Ağ Aşıq tək havalısan,
El-obanın calalısan.
Bahar fəsli davalısan
Çərxə dolana-dolana.
Söz tamam oldu. Üz qoydular karvansaraya. Ağ Aşıq
karvansaraya çatanda gördü ki, ey dili-qafil, Göyçə elə bil cənnətmisil
behiştdi. Gül bülbülü, bülbül gülü çağırır. Sыra dağlar ağ buludlardan
başına tac qoyub, Göyçə gölündə güzgülənir. Ürəyi cuşa gəldi. Götürdü
görək Göyçənin vəsfinə nə dedi, tərəfindən ərz eyləyək, siz şad olun:
İgid olsa elə arxa,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.
Çörək verib ala səxa,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.

Göyçə gözəllik oylağı,
Güldü-çiçəkdi yaylağı,
Murğuz, Murov, Kəpəz dağı,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.
Güzgüsüdü Göyçə gölü,
Tamaşadı bütün eli.
Şəhdi-şəkər şirin dili,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.

Dağlar başı qarlı gərək,
Bağça bağlar barlı gərək,
İlqar özü varlı gərək,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.

Ağ Aşığın odu sönməz,
El-obadan üzü dönməz,
İgidlərin başı enməz,
Can sadağa beləsinə
Gözlərinin giləsinə.
Ağ Aşıq külfəti ilə gecəni karvansarada gecələdi. Karvansara əhli aşığın
başına toplaşdılar. Xahiş etdilər ki, biz də yolçu, sən də yoлçu. Arazdöyəndən
bir neçə yarpaq söz oxu, səhərin açılmasına körpü sal. Ağ Aşıq baxdı ki, heç
insafdan deyil ki, karvansara əhlinin xatiri sına. O idi ki, İmran dilli sazını
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köynəkdən çıxardı, zil-bəm eyləyib dilə gətirdi. Aldı görək nə dedi. Biz
deyək, siz şad olun:
Rəiyyət qərq olur qəmə,
Dərdimizi deyək kimə?
Zəhrimardı alıb yemə,
Kəndxudanın nan əlindən.

Vətənimdən cida düşdüm,
Bəy əlindən, xan əlindən.
Heç birində insaf yoxdur,
Onların aman əlində.

Ağ Aşığı dostu yoxlar,
Dərdi-qəmi canda saxlar.
Köksünə tuşlandı oxlar,
Dil bilməz nadan əlindən.
Məclis əhli bir ağızdan dedi:
- Sağ ol, aşıq! Sən yaxşı deyərsən, ustadına bərəkallah!
Məclis əhli bir ağsaqqal dedi:
- Aşıq! İndi gəda-güda dünyasıdır. Hanı sən gördüyün səxasan. Ağ
Aşıq arif adam idi. Bildi ki, dünya görmüş bu piranə hansı simə ilmə çalır.
Götürdü dübarə:
Qəm çəkmə, ey könül, fani
dünyada,
Qılınc çəksən dərdə, aha
yaxşıdır.
İbadət et, leyli-nahar sal yada,
Şükür etsən bir Allaha yaxşıdır.

Düşün ədaləti, unutma daha,
Ağada iman yox, sultanda səxa.
Nəsihət sözləri deyim bir daha,
Haram yüzdən, halal şaha
yaxşıdır.

Ağ Aşıq, elini etdilər talan,
Əl çirkidi qızıl, mal ilə dövlət,
Namərdlər mərd olub, mərdlərsə
Kim tapıb onunla dünyada
yalan,
şöhrət?!
Atalar ölərkən yurdunda qalan,
Namussuz, qeyrətsiz olsa bir
Qeyrətli övladı daha yaxşıdır.
övlad,
Onu atsan fızıllığa yaxşıdır.
Söz tamama yetişdi. Məclis əhlindən əhsən səsi ucaldı.
Səhər açıldı. Üzünüzə mübarək səhərlər açılsın. Ağ Açıq da üz
qoydu Göyçənin Kərkibaş kəndinə. Şər qarışar-qarışmaz Kərkibaş
kəndinə varid oldu. Aşığı tanıyanlar, bilənlər evinə dəvət etdilər, ona elə
gecəykən bir kümə düzəltdilər. Allah hamınızı evli-eşikli eləsin. Səhəri
Ağ Aşıq külfətini yığdı küməsinə. Amma baxdı ki, Süsənbərin halı heç
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özündə deyil. Bıçaq vursan qanı çıxmaz. Ağ günü elə bir göy əskiyə
düyülüb. Ağ Aşıq sazı divardan endirdi, zil-bəm elədi, dedi:
- Mehribanım! Sənin bu baxışın könlümü qan elədi. Sinəmə bir
neçə xana söz gəlib. Deyim, qulaq as.
Aldı Ağ Aşıq:
Mah camalın şölə saçır ay kimi,
Gözüm, könlüm ay Süsənbər
səndədir,
Qaşların sinəmi oxlar yay kimi,
Bir
ahusan,
müşki-ənbər
səndədir.

Yandı Qürbət eldə
dilimdodağım,
Çatıb Alosmana sözüm-sorağım.
Bir busa ver, dada gəlsin
damağım,
Yandı
cigər,
abi-kövsər
səndədir.
Üzündə xallara salmışam nəzər,
Daldalan, görməsin xoyrat, bədnəzər,
Nadanlar nə bilir, nədir gövhər, zər?
Ağ Aşığam, od dürr-gövhər səndədir.

Söz tamama yetişəndə aşıq baxdı ki, Süsənbər üzünü dağlara
çevirib için-için ünləyir. Dərdi təzələndi. Saz sinədə yön çevirdi dağlara.
Aldı görək Ağ Aşıq nə dedi. Qulluğunuza biz ərz eyləyək, siz şad olun:
Dağlar başı tamam qardı,
Məcnun deyə Leyli ünü,
O ki elə bir vüqardı.
Düşdü dağlara, dağlara.
Niyə günahkar dağlardı?
Kərəmi də keşiş dini,
Derlər: dağlara, dağlara...
Saldı dağlara, dağlara.
Murğuz, Murov, Kəpəz xandı,
Alvız, Ağrı bir sultandı.
Ağ aşıq hələ cavandı,
Alqış dağlara, dağlara.
Söz tamam olanda Ağ Aşıq baxdı ki, Süsənbər mileymləndi. Sözün
yerinə düşdüyünü görüb öz-özünə dedi:
- Zənən xeylağıdır, bir az qubarlanıb. Gəl könlünü bir də al. Bir-iki
yarpaq könül açan söz oxu. O idi ki, Ağ Aşıq sazı Beçə pərdədə zilə
çəkdi:
Aşığam şana qaldı,
Saçında şana qaldı.

Busa aldım üzündən,
O da nişana qaldı.
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Könlüm məlhəm istər
Təbibsən-onu sarı.

Mən aşıq sənə sarı,
Üz çevir mənə sarı.

Mən aşıq, sinəsinə,
Dağların sinəsinə.
Gül olub taxılaydım
Yarımın sinəsinə.
Söz tamam oldu. Aşıq sözlə dediyini səslə də dedi. Baxdı ki, ey
dili-qafil, Süsənbər yüz nazü-qəmzə ilə özünə sığal verib. Götürdü
dübarə:
Mənim gülənbərim!
Qurban olum boy-busata,
Budur gəldi fəsli-bahar,
Seyrə çıxaq asta-asta.
Mah camallı Süsənbərim,
Bağçanın barından dosta,
Mənim gülənbərim!
Nübar yolla, Süsənbərim,
Sənə qurban şirin canım,
Mənim gülənbərim!
Mah camallı Süsənbərim,
Mah camala qara tellər,
Vurğundu şeyda bülbüllər,
Ağ Aşığı da lal eylər,
Qoşa xallı Süsənbərim,
Mənim gülənbərim!
Bəli, söz tamam oldu. Süsənbərин kefi durdu.
Bu minval ilə aylar-illər keçdi. Gün o gün oldu ki, Ağ Aşığın ağ günü
qara əskiyə düyüldü. Urum elindən Sərdar Hüseyinin fərraşları
Kərkibaşda aşığın doqqazında atlarının başını çəkdilər. Fərmanı verdilər
aşığa. Buyurdular ki “Sərdar Hüseyinin mərəzi qalxıb, yuxusu ərşə
çəkilib. İranın, Turanın loğmanları onun mərəzinə ağ adamın qanını
dərman buyurub. Hazırlaş, yarın bizimlə Uruma varmalısan”- deyə
atlarının başını çevirdilər kəndxudanın evinə. Ağ Aşığın ürəyində yara
yenidən qövr eylədi. Ürəyi qubarlandı. Sazı divardan endirdi.
Köynəkdən çıxarıb əl gəzdirdi kökünə. Mindirdi sineyi-sandığa:
Bir yanda pristav, bir yandan
koxa,
Biçarə rəiyyəti dara çəkirlər.

Qazı, darğa xalqı soyur soğan
tək,
Dirikən üstündən qara çəkirlər.
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Fitnə-fəsaddan düşdüm zavala
mən.
Necə dönüm, üzüqara dala
mən?
Ürəyimi atəşə, nara çəkirlər.

Dağ çəkildi Naxçıvana, Sulduza,
Duz nədir ki, həsrət qala el
duza?
Axund, molla, seyid dönüb
quduza,
Elin sərvətini hara çəkirlər?

Ağ Aşıq da, dərd əlindən dəlidir,
Kəndə koxa qanı soran zəlidir.
Sığındım Göyçəyə, bu mahala
Gözüm yaşı, dağ çayının selidir,
mən,
Sinəmə dağ-düyün, yara
çəkirlər.
Söz tamama yetər-yetməz Ağ Aşıq baxdı ki, oğlanları Məhərrəm ilə
İsmayıl anaları Süsənbərin boynuna yaz sarmaşığı tək elə sarılıblar ki,
illər-aylar həsrətlisi kimi, göz istəyir on yerindən yumub tökə... Bir
tərəfdən də biçarə bacısı Ümmülbanu əl eləyib gözünə. Bahar bulud
kimi tökür. Ürəyi qövr eylədi, götürdü görək Ağ Aşıq vəziyyətinə bahəm
nə dedi. Qulluğunuza biz ərz eyləyək, cəmi dinləyənlər şad olsun:
Fərraş hüzurunda qolu bağlıyam,
Müxənnət
kəndxuda,
sinə
dağlıyam.
Haqq-ədalət
hanı
dərdim
ağlıyam,
Dərd bağlayacağam haçana
kimi?!

Dərdin karvanıyam, qəmin suvarı,
Üzü
gülməyəcəyəm
haçana
kimi?!
Gecəli-gündüzlü işığa həsrət,
Yanıb çağlayacağam haçana
kimi?!
Sərdar Hüseyn tək sitəmkar olmaz,
Zülmündən dünyada kimsənə qalmaz.
Ağ Aşıq, dərdini təbib də bilməz,
Məlhəm bulmayacam haçana kimi?!

Söz tamam oldu. Süsənbər baxdı ki, ay dili-qafil, kişi heç özündə
deyil. Qəhər onu boğub, istədi ki, ürək-dirək versin. Ağ Aşıq götürdü
dübarə:
Taleyim
belədir,
yaranan
gündən,
Nahaq odlara, qalanmalıyam.

Nə qədər əlləşsəm, var-dövlət
yığam
Bir yandan çapılıb-talanmalıyam.
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Ürəyimdən od düşübdür üstümə,
Belə
Heyran-heyran
baxanlar
var
dolanmalıyam.
tüstümə.
Təndir bilib sığınırlar istimə.
Qəlbimi qanadan yar yarasıdır,
Bəxtimin taleyi məni sarsıdır.
Ağ Aşıq, haqq deyə hey yanasıdır,
Od oğluyam, oda qalanmalıyam.

dolanmışam,

Söz tamama yetişdi. Ümmülbanu ürəyi qəmli, gözləri nəmli
bayaqdı ipək saçlarından üç tel ayırdı. Basdı sineyi-sandığa. Aldı görək
ürəyi yaralı, dili naləli nə dedi. Tərəfindən biz ərz eyləyək, siz şad olun.
Aldı Ümmülbanu:
Can-ciyərim,
getmə,
aman
günüdür,
Çalışıb düşmə güzarına sərdarın.
Baş götürək, gedək qürbət
diyara,
Yox etibar, ilqarına sərdarın.

Aldı Ağ Aşıq:
Sultanların taxtı olaydı taraş,
Xan zülmkar, ağa cəllad, bəy
fərraş.
Cumdum dərin ümmanlara, vurdum
baş,
Dolaşmışam
mən
toruna
sərdarın.

Aldı Ağ Aşıq:
Gəl görüşək, halallaşaq, ay
bacım,
Gedər oldum hüzuruna
sərdarın.
Yazıq qardaşını qara qul kimi,
Aparırlar bazarına sərdarın.

Aldı Ümmülbanu;
Yaralıyam tayım-tuşum içində,
Dağ əriyər qanlı yaşım içində
Ümmülbanu qəm-ataşın içində,
Lənət deyər məzarına sərdarın.
Aldı Ağ Aşıq:
Ağ Aşıq taleyi qara, baxtı kəm,
İqbalıma mənim fələk baxdı
kəm.
Doğrananda qıyma-qıyma baxdı
kəm,
Ollam məlhəm azarına sərdarın.

Aldı Ümmülbanu:
Sənsiz necə dözüm qəm
möhnətinə?
Özümü
öldürrəm
düşsən
qürbətə.
Şeytan da vurmaz əl, haram
dövlətə
Od ələnsin yollarına sərdarın.
Söz tamam oldu. Aşıq baxdı ki, Süsənbər heç özündə deyil, bir
himə bənddi. Ağ Aşıq bir oğullarına, bir bacısına, bir də ömür-gün
yoldaşına baxdı. Ürəyi od tutub yandı. Sazı basdı sinəsinə. Götürdü
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görək “Kərəmi” üstə vəziyyətini necə ərz eylədi, tərəfindən biz deyək,
siz şad olun:
Zəhmət ilən bağça saldım
Qızılgül becərdim ərşə boy atdı,
becərdim,
Muştaq oldu qəmxarına ha dərdim
Ah-fəğanım el-obanı oyatdı.
.
Fələk məni bəxtiqara yaratdı,
Bülbül tək gül üçün candan
Müştaq oldu qəmxarına ha
keçərdim,
dərdim.
Müştaq oldu qəmxarına ha
dərdim.
Ağ Aşıq tutuldu gündə min dərdə,
Huş getdi, qalmadı ağlı da sərdə,
Ayrılıq üz verdi bu bəd səfərdə,
Müştaq oldu qəmxarına ha dərdim.
Söz tamam oldu. Fərraş içəri daxil oldu. Ağ Aşıq əhli-əyalı ilə
halallaşanda baxdı ki, ey dili-qafil, Süsənbərin bayaqdan bəri qurumuş
gözlərində leysan kimi yaş şoralanır.
Ağ Aşıq dedi:
- Fərraş! İnsaf eylə. Sinəmə bir neçə xanə söz gəlib. Onu da
deyim. Sonra ixtiyarı sahibisiniz.
Fərraşlardan biri dedi:
- Ayə, gəvur oğlu! Biz nə hayda, sən nə hayda. Pəzəvəng yanşaq,
haydı hüzuruna sərdarın!
O biri fərraş dedi:
- Efəndim! Bir qaç sюz üçün şimdi darılma.
Ağ Aşıq sazı zilə çəkdi. Aldı görək Süsənbərə nə dedi. Qulluğunuza
ərz eyləyək, siz şad olun:
Fərman gəldi yaman oldu,
Könlüm şəhri talan oldu.
Demə, dərdim pünhan oldu,
Ağla, mənim Süsənbərim,
Gözü yaşlı sitəmkərim!

Sərdar Söyün fərman verdi.
Ağla, mənim Süsənbərim,
Gözü yaşlı sitəmkərim!
Yolum oldu gedər-gəlməz,
Ağla, mənim Süsənbərim,
Gözü yaşlı sitəmkərim!

Əlif qəddim döndü yaya,
Ömür-günüm gеtdi zaya.
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Dərdim gəlməz haqqa-saya,
Ağla, mənim Süsənbərim,
Gözü yaşlı sitəmkərim!
Bəli, söz tamam oldu. Ağ Aşıq Sərdarın fərraşları ilə öz qoydular
Uruma. Günə bir mənzil, teyi mənzil, qırdılar yolun damarını. Çatdılar
Uruma. Bu o vaxt idi ki, sərdarın fərraşlara verdiyi vaxt artıq tamam
olhaol idi. Aşığı Sərdar Hüseynin hüzuruna apardılar. Ağ Aşıq baxdı ki,
ayə, burada nə inni-çinni desən var. İlan vuran, iman quran, ipəyi,
köpəyi qarılardan tutmuş, tas quran cindara kimi hamı burdadır. Cəllad
da əlində ovxarlı balta qətl üçün əmrə müntəzirdir. Saz əlində aşığы
görəndə hərə bir tərəfə çəkildi. Sərdar Hüseyn baxdı ki, ayə bu bir
oğlandır ki, Allah xoş saatında, xoş dəqiqəsində qələmini çəkib onun
xətti-xalına. Yemə-içmə, bax boy-büsatına. Allah, bir baxan deyir, qoy
bir də baxım. Ürəyində dedi:
- Bəxti qara! Allah da səni mənim dərdimə dərman yazıb. Nə
etmək olar, yazıya pozu yoxdur - deyiblər. Görünür, sənin də vədən
bura kimi imiş.
Ağ Aşıq ədəb-ərkаnla Sərdar Hüseyn və məclis əhlinə salam verib,
baş əydi.
Sərdar dedi:
- Aşıq, hələlik amandasan. Sazını köynəkdən çıxar. Bir keyfimizi
oyla.
“Bəçəşm” – deyib, Ağ Aşıq sazı köynəkdən çıxardı, bəmini-bəm,
zilini-zil elədi. Götürdü görək ölümqabağı nə dedi. Tərəfindən biz deyək, siz
şad olun:
Ağ Aşığam, xətim-kəlamdır bu
gün,
Cənnətül məvaya götürün məni.
Eldə sirr sözümü etmədim
bəyan,
Cəlali-üqbaya yetirin məni.

Əlacım eyləsin on iki imam,
Bu fani dünyadan gedirəm
nakam.
Gözləyir yolumu biçarə anam,
Qəbir əzabından ötürün məni.

Cəlilüşşən mələk həmdəmim ola,
Ol xəlili-xəlit namazım qıla.
Tez verin duamı, salın da yola,
Siz Baği-cinana götürün məni.
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Söz tamama yetişdi.Ağ Aşıq sazla dediyini, sözlə də dedi. Aşığın
yanıqlı oxuması Sərdar Hüseynin canına məlhəm kimi yayıldı. Xahış etdi
ki, aşıq bir mahnı da oxusun. Ağ Aşıq götürdü dübarə. Aldı görək nə
dedi:
Ömür oldu tamam, gün oldu
tamam,
Götürün çevirin qilbəyə məni.
Dursun namazıma on iki imam,
Yetirin cənnəti-əlayə məni.

Xəzan əsdi, vaxtsız soldu
güllərim,
Yetişsin imdada Xudayi-Kərim.
Eldə qalan nəsihətli sözlərim,
Qaldıracaq ərşi-əlayə məni.

Ellər gələr Ağ Aşığın yasına,
Süsənbər qərq olar qəm dəryasına.
Ya rəbb, qıyma onun cüt balasına,
Aparın fənadan üqbaya məni.
Söz tamama yetişdi. Saray əyanları, əşrəfləri baxdılar ki, Sərdar
Hüseyn keçinib. Loğman da əvvəl-əvvəl elə bildi ki, sərdar o söz...Hamı
bir-birinə dəydi. Loğman sərdarın yoxladı. Gördü ki, şirin yuxudadı.
Dedi:
- Hazarat! Sərdarı rahat buraxın. Özü ayılmayınca onu narahat
etməyin. Hamı çəkilib getdi. Ağ Aşığı da Sərdar Hüseynin Gülşən bağında
qonaq otağına apardılar. Sərdar o yatan 40 gün, 40 gecə yuxudan
ayılmadı. Bu 40 gün Ağ Aşıq üçün 40 ilə bərabər oldu. Canına vəsvəsə
düşdü. Dağı arana, aranı dağa daşıdı. Baxdı ki, budur bir dəstə durna qatarı
səf çəkib vətənə sarı. Ürəyi qubar eylədi. Sazı köynəkdən çıxardı. Zilini-zil,
bəmini-bəm eylədi. Götürdü görək Urumdakı halını əhli-əyalına necə
ismarladı. Tərəfindən biz ərz eyləyək, siz şad olun:
Səf
çəkərsiz
düzümQərib-qərib ötən durna,
düzüm,
Durna, yara salam söylə.
Şahpəri boynundan uzun.
Bir-birinə yetən durna,
Sizsiz mənim iki gözüm.
Durna, yara salam söylə.
Durna, yara salam söylə.
Göydən enər qatar-qatar,
Dırnaqları quma batar.
Gecə gedər, gündüz yatar,
Durna, yara salam söylə.

Sağ gedin səfər başına,
Yol gözləyir dost-aşına
Mənnən yara bir nişana,
Durna, yara salam söylə.
Vədə verdim, vədəm bitdi,
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Ayım-günüm ilə yetdi.
Telli sazım qəmgin ötdü,
Durna, yara salam söylə.

Gülü əkdim, güldən oldum,
Yar deməkdən dildəн oldum.
Cida düşdüm eldən oldum,
Durna, yara salam söylə.
Ağ Aşıqın məlul çağı,
Zindanımdı Gülşən bağı.
Qəsdimdədi cəllad, yağı
Durna, yara salam söylə.

Söz tamam oldu. Aşıq baxdı ki, sərdarın fərraşы ona tərəf gəlir. Fərraş
dedi:
- Yanşaq! Haydı sərdarın hüzuruna.
Ağ Aşıq sərdarın hüzuruna gəlib, ədəb-ərkanla salam verdi.
Sərdarın əmrinə müntəzir dayandı. Sərdar Hüseyn dedi:
- Yanşaq! Loğmanlar mənim mərəzimin sağalması üşün davadərman tapmadılar. Elə mənim dava-dərmanım sənin sazın-sözündür.
Mən harda, sən də orda olmalısan.
Nağılçılar dili yüyrək olar. Bu minvalla Ağ Aşıq sərasər 3 il Sərdar
Heseynin qulluğunda çalıb oxudu. Amma Sərdar Hüseyn insafa gəlmədi
ki, gəlmədi.
Bir bahar günü sərdar dost-aşnası ilə Gülşən bağına seyrəngaha
çıxmışdı. Qulağına səs gəldi. Baxdı ki, aşıq yanıqlı-yanıqlı oxuyur:
Xun-ciyərim oldu səd həzar
para.
Səni loğman bildim, olmadı çarə,
Varın,
deyin
yar-yoldaşa
dərdimi.

Başına döndüyüm, gül üzlü
yarım,
Qoymaram həddini aşa dərdimi.
Rumun
loğmanında
çarə
bulmadım,
Varın, deyin Qızılbaşa dərdimi.
Bülbül güldən ötrü yalvara xara,

Ağ Aşığam, vəsfə gəlməyir sözüm,
Heyif, gen dünyanı görməyir gözüm.
Bircə allah bilir, bir də mən özüm,
Bilmir sərdar, nə də paşa dərdimi.
Söz tamama yetişəndə Sərdar Hüseynin ürəyi kövrəldi. Öz-özünə
dedi:
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- Ey dili-qafil, heç insafdan deyil ki, belə bir aşığı dustaq edəsən.
Sərdar başının adamları ilə içəri daxil oldu, dedi:
- Yanşaq, məndən istək-arzunu dilə. Nə istəsən yerinə yetirərəm.
Ağ Aşıq baxdı ki, ölümün ağuşundan süyüşüb. O idi ki, sazın ustad
kəlamına köklədi. Aldı görək nə dedi, biz deyək, siz şad olun:
Dedim: könül bacar yaxşılıq
eylə,
Həmişə əlində ixtiyar olmaz.
Çox da bel bağlama dünya
malına,
Nə mala, nə mülkə etibar olmaz.

Yaxşı olar mərd igidin fənməli,
Namərd tutmaz heç kəsə dad
əli.
Hər qul qəmbər olmaz, hər ağa
Əli.
Hər qılınc kəsməklə zülfüqar
olmaz.

Dəli könlüm, səndə də bu nə
haldı?
Yenə başındakı hansı xəyaldır?
Birisi büdrəsə, qolundan qaldır,
Hər zaman dost-dosta səbəbkar
olmaz?

Aşıq oldun hər ağrıya dözəsən,
Sinən üstə odlu közlə əzəsən,
Gündoğanla, günbatanı
gəzəsən,
Ağ Aşıq kimi heç xirdar olmaz.

Söz tamam oldu. Ağ Aşıq sazla dediyini sözlə də dedi. Hər yerdən
alqış sədası ucaldı. Sərdar Hüseyn xəzinədarı çağırıb aşığa çoxlu ənam
verməyi əmr etdi. Sərdarın əyan, əşrəfləri də Ağ Aşığa çoxlu xələt
verdilər. Ertəsi günü Sərdar Hüseynin fərraşları Ağ Aşığın kəhər
köhləninin gümüşü üzəngisini basdılar, aşığa Urum elində uğur dilədilər.
Bəli, əzizlərim! Sizin də görüm üzünüzə gün doğsun. Heç dardamanda qurtardı. Urum elindən kəhər köhləninin Göyçə deyə cilovunu
boşaltdı. Günə bir mənzil, teyi-mənzil qırdı yolun damarını, Ağrı dağının
ətəyində atdan endi. Baxdı ki, boz qayada xınalı kəklik səkir. Ürəyinə bir
neçə xanə söz gəldi. Götürdü görək aşıq xınalı kəkliyə nə dedi, biz
deyək, siz şad olun:
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Məskən salar qayalarda,
Özü göyçək boyalarda.
Gözdən iraq sayalarda,
Çökər daşdan-daşa kəklik.

Baharın gülşən çağında
Uçar daşdan-daşa kəklik.
Ovçu görsə, səkər asta,
Sinər daşdan-daşa kəklik.

Süsənbərim göylər mahı,
Ağ Aşığın qibləgahı.
Əyər belim yarın ahı,
Bükər başdan-başa kəklik.
Söz tamama yetişdi.
- Yolçu yolunda gərək, -deyiblər. Ağ Aşıq da üz qoydu yolun
tənginə.
Nağılçılar dili mübarək, köhlən kəhər yüyrək olar-demişlər. Qırdı
yolun damarını.Qoşabulağa çatanda atdan endi. Əl-üzünü yuyub
sərinlədi. Baxdı ki, ey-dili qafil, bənövşələrin ətri adamı bihuş edir. Sazı
köynəkdən çıxardı. Aldı görək nə dedi. Tərəfindən biz ərz eyləyək, siz
şad olun:
Sən baharın qonağısan,
Boynu buruq bənövşələr.
Eşq əhlilər qınağısan,
Boynu buruq bənövşələr.

Məcnun Leyli xəyalında,
Kərəm Əsli sorağında.
Qurbanının qəm bağında,
Boynu buruq bənövşələr.

Ağ Aşığın bəxti kəmdi,
Fələkdən bu bir sitəmdi.
Dərdim bil səndən betəmdi.
Boynu buruq bənövşələr.
Söz tamama yetişdi. Aşıq köhlənin belinə qalxdı. Ağanı allah
saxlasın deyib, şər qarışanda özünü yetirdi Kərkibaşa. Ağ Aşığın sağsalamat qayıtması el-obada toy-bayrama çevrildi. Aşıq Urumda
gördüklərindən dəm verdi çənə söhbətinə. Bir də baxdı ki, Süsənbər
özünə bir zinyət verib ki, gəl məni gör, dərdimdən öl. Söz sinəsində
Qoşa bulağ kimi çağladı. Götürdü görək Süsənbərə nə dedi, tərəfindən
ərz eyləyək, siz şad olun:
Leyli-nahar hüsnünə mən,
Həsrətəm ay ilə-ilə.
Şəhdi-şəkər ləbinə mən,
Həsrətəm ay ilə-ilə.

Bu yerlərdə bahar-yazdı,
Yaylaqları söhbət-sazdı.
Demə ki bu nə avazdı,
Həsrətəm ay ilə-ilə.
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Qürbət oldu mənə yağı,
Ürəyimə çəkdidağı.
Ağ Aşığın cavan çağı,
Həsrətəm ay ilə-ilə.
Söz tamama yetişdi. Ağ Aşıq sazla dediyini sözlə də dedi. Kərkibaş camaatı Ağ Aşığına külfətinə gözaydınlığı verdi. Məclisdə iştirak edən piranə bir
aşıq sazını götürüb zilini-zil, bəmini-bəm köklədi. Basdı sineyi-sandığa. Kərkibaşda tamamlanan bu məclisə bir duvaqqapma oxudu. Tərəfindən biz ərz
eyləyək, siz şad olun:
Getmiş idim bir aləmə,
Soruşursan ərzi-halım,
Tunc əridən havası var.
Deyim haradan gəlirəm.
Hazırlaşıb leşkərləri,
Satmışam əqil-kamalı,
Kimin ilə davası var.
Dərdin simadan gəlirəm.
Məqamını tam dolandım,
Fikir gəzir asimanı,
Yeddi böyük qalası var.
Ərşi-əladan gəlirəm.
Hər qalanın qapısında,
Tilsimlərin açarıyam,
On min dənə halqası var.
Sirri-binadan gəlirəm.
Tutmuşam mən yüklərimi,
Neyləyirsən xəbər alıb,
Muzdu babalda gəlirəm.
Sehri-səfadan gəlirəm.
Yetmiş mindən yetmiş minə,
Zərb eylədim bir hesabı.
Doxsan minlik sərlövhədə,
Yazılıbdı var kitabı.
Çahar altı yan-yana yaz,
Hesab eylə, ver cavabı.
Neynirsən xəbər alıb,
Ləldir Valehin mətahı.
Gəl ziyarət eylə məni,
Turi-Sinadan gəlirəm.
AĞ AŞIQ HAQQINDA QEYDLƏRИM
Azərbaycan xalqının adlı-sanlı, sinədəftər, təkrarsız aşıqlarından
biri də Ağ Aşıqdır. Lakin onun tərcümeyi-halı haqqında tədqiqatçıların
fikri yekdil deyil. Tədqiqatçılardan, folklorşünaslardan, şairlərdən bəziləri
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məsələyə böyük Azərbaycan prizmasından yox, region prizmasından
baxır. Biri deyir Ağ Aşıq Şərurun Kosacan kəndində anadan olmuş,
sonradan 40-41 yaşında Göyçəyə köçmüşdür. Başqa birisi deyir ki, Ağ
aşıq Qazaxlıdı. Qazaxdan Naxçıvana, oradan da Göyçəyə köçmüşdür.
Başqa birisi də deyir ki, Ağ Aşığı Göyçə mühitindən kənarda axtarmağa
ehtiyac yoxdur.
Mənim fikrimcə bu məsələdə folklorşünas professor Mürsəl
Həkimovun fikri daha inandırıcıdır.
Məsələnin tam aydınlaşması üçün mən əvvəlcə söylənən fikirləri,
qəzetlərdə, kitablarda gedən məqalələrdən bəzilərini verib sonra öz yekun
sözümü deyəcəyəm.
Əli Şamilovun “Sovet Naxçıvanı” qəzetində, sonra da Rafiq Odayın
“Şərur folkloru” kitabında yazılır:
“Ağ Aşıq – Allahverdi kimdir? Aşıq Alının ustadı kimdir?”
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 28 iyun 1969-cu il tarixli
nömrəsində yazılır: “XVIII əsrin axırında Göyçə mahalında doğulub 70 ilə
yaxın ömür sürmüş Ağ Aşıq məşhur saz və söz ustadı Aşıq Alının müəllimi
olmuşdur. Əsil adı Allahverdidir” yazan H. Arif sonrakı məqalə və
çıxışlarında yazır ki, Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Kosacan kəndində
doğulmuş və Göyçədə yaşamışdır. (Filologiya elmləri namizədi M. Həkimov
da “Sovet Ermənistanı” qəzetinin 1981-ci il 3 sentyabr tarixli nömrəsində
dərc etdirdiyi “Aşıq Alının sazlı-sözlü dünyası” məqaləsində bu fikri təkrar
etmişdir). “Azərbaycan” jurnalının 1982-ci il 11-ci nömrəsində dərc olunmuş
müsahibəsində isə H. Arif deyir: “Ağ Aşıq əslən Qazaxlıdır, sonra
Naxçıvana köçmüş, oradan da Göyçə maщalına gəlmişdir”.
Alının ustadı olmuş Allahverdi haqqında belə dolaşıq müddəalar
özünə geniş yer tapmışdır. Hətta N.Məmmədova “Azərbaycan qadını”
jurnalında (1981, №11) dərc etdirdiyi məqaləsində Aşıq Alının 11 ildən
artıq süldüzlü Ağ Aşığa (Allahverdiyə) şagirdlik etdiyini yazır.
Bir adam neçə yerdə doğula bilər? Alının ustadı olmuş görkəmli el
sənətkarı Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi haralıdır? İran Azərbaycanının
Urmiya gölü yaxınlığındakı keçmiş Sulduz mahalındandır, qazaxlıdır,
yoxsa Kosacan (Şərur rayonu) kəndindəndir?
Mətbuatda özünə geniş yer tapmış yalnış fakt bir çox müəlliflər kimi
bu sətirlərin müəllifinin də səhv fikir (bax: “Sovet Naxçıvanı” qəzeti,
1981-ci il, 18 sentyabr) söyləməsinə səbəb olmuşdur. Sonralar
dəfələrlə Göyçənin və Naxçıvanın kəndlərində ağsaqqal-ağbirçəklərlə,
aşıqlarla ətraflı söhbət edib material topladıq. Toplanmış materialları
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tutuşdurduq. Aydın oldu ki, iki eyni ad və təxəllüslü el sənətkarlarının
tərcümeyi-halı eyniləşdirilmişdir.
Bu sənətkarlardan biri bizə nisbətən yaxın dövrdə yaşamış
Kosacanlı Allahverdidir. Onun son beşik qızı Zülfünaz nənə hazırda
Aşağı Aralıq kəndində yaşayır. Yaşı 87-ni keçib, 60-a yaxın nəvə-nəticəsi
var. Zülfünaz nənənin və başqa qocaların xatırladığına görə Allahverdi
1919-1920-ci illərdə şərurlular daşnaqların zülmündən Иrana qaçanda
Ərəblər kəndində (Araz çayının sağ sahilində, Şahtaxtı kəndinin qarşı
tərəfindədir) 80-100 yaşлalrında vəfat etmişdir.
Qızının və kəndlilərinin xatırladığına görə Allahverdinin atasının adı
Baba, anasının adı Nənəqız imiş. Ailənin yeganə övladı olan Allahverdi
ərköyün böyümüş, gəncliyində aşıqlığa meyl göstərmişdir. İki dəfə evlənən
aşığın birinci arvadı Siyaqut kəndindən Zeynəb, ikinci arvadı isə Qərbi
Azərbaycanın Əzizbяyov rayonunun Zirək (Püsyan) kəndindən Pəri
olmuşdur. Zeynəbdən Abbas, Əli, Qiyas adlı oğulları, Pəridən isə Gülşən,
Ərkinaz, Zülfünaz adlı qızları olmuşdur. Qışı Şərurda, yayı Dərələyəzin
Əyricə yaylaqlarında keçirən aşıq bu yerlərin el şənliklərində çalıb
oxuyarmış. Allahverdi Baba oğlu şer də qoşarmış.
Allahverdi Baba oğlu təxminən 50-60 yaşlarında (Zülfünaz anadan
olmamışdan bir neçə il əvvəl) Kərbяlaya ziyarətə getmiş, ziyarətgahda sazını
sındıraraq bir daha çalmayacağına and içmişdir. Ömrünün axırınadək əlinə
saz almayan sənətkar getdikcə düzüb qoşduğu şeirləri də yaddan
çıxarmışdır. Elə buna görədir ki, aşığın şeirləri doğulduğu Şərurda belə geniş
yayılmamış ailə üzvlərinin də yaddaşından tez silinib getmişdir. Aşığın adını
daşıyan nəvəsi 1930-cu illərdə vəfat edib.
Ağ Aşıq haqqında məlumat toplayan Göyçənin Şəfəq kənd orta
məktəbinin müəllimi Z. Cəfərova görə Allahverdinin atasının adı Qara
Osman, anasının adı isə Hürü imiş. H.Arif də bu fikri doğru hesab edir.
Aşığın nəslinin шийя təriqətinə mənsub olduğunu bildiyimiz halda atasının
adı Qara Osman olması şübhə doğurur. XVIII əsrin əvvəlində şiyə
təriqətinə mənsub bir şəxsin övladına Osman adı verməsi o qədər də
inandırıcı deyildir. M.Həkimov 1982-ci ildə çap etdirdiyi “Folklordan çöl
materialları toplusu üzrə (bayatılar) metodik iş” kitabında Ağ Aşığın
(Allahverdi) 1754-cü ildə doğulub, 1860-cı ildə vəfat etdiyini yazır. Söylə-nilənə görə yüz ildən artıq ömür sürmüş, haqqında yazılı bir mənbə (qəbir
daşı, sənəd və s.) qalmayan bir şəxs haqqında beлə qəti hökm vermək
bizcə doğru deyil.

402

Ağ Aşığın vətənini, təxəllüsünü aydınlaşdırmaq üçün şeirlərinə
müraciət etmək daha doğru olar. Göyçədən toplanmış şeirlərdə
oxuyuruq:
Eləmi Göyçəyə mən,
Gözələ, göyçəyə mən.
Qürbətdə həsrət qaldım
Vətənim Göyçəyə mən.

Allahverdi neylər dünya malını,
Vəsf edər Göyçəni öz mahalını,
Yaxın dostlar Ağ Aşığın halını,
Sormaq üçün Kərkibaşa gəlibdir.

Və yaxud:
Və yaxud:
Əlqərəz ruzumuz oldu üç batman,
Növbə mənə çatcaq sındı dəyirman,
Yerdə qalanını apardı siçan,
Güldü Ağ Aşığa Göyçə mahalı.
Bu cür nümunələrin sayını artırmaq da olar. Ağ Aşığın şeirlərində
Göyçə mahalının bir çox oykonimlərinin adı çəkildiyi kimi, Kərkibaş
kəndində sənətkarın adı ilə bağlı sahə, ev yeri, əşyalar və sair vardır.
Şeirlərində haqsızlığı, bəy-xanların zülmünü kəskin tənqid edən aşıq
kəndlərindən xeyli aralıdan axıb Göyçə gölünə tökülən çaya həsr etdiyi
şeirində deyir:
Dərya kimi çalxalanıb daşırsan,
Salırsan Göyçəyə qalma-qal, Gilli.
Bəy-xan kimi çox həddini aşırsan,
Vermirsən yolçuya bir macal, Gilli.
Aşığın qəbri Kərkibaş kənd qəbirsanlığındadır. Evinin yerində isə
nəticəsi Bəsdi ev tikdirib yaşayır.
Onu da qeyd edək ki, Aşıq Alının ustadı olmuş Ağ Aşığı Göyçə
mühitindən kənarda axtarmağa ehtiyac yoxdur... (Bax: Əli Şamilov.
“Sovet Naxçıvanı” qəzeti, Rafiq Oday. Şərur folkloru, Bakı, 2006, səh.,
6-11.)
Tədqiqatçı Əli Şamilovun söylədiyi fikirlər, əsasən, inandırıcıdır.
Lakin onun “Ağ Aşığı Göyçə mühitindən kənarda axtarmağa ehtiyac
yoxdur” fikri ilə razılaşmaq olmaz. Çünki Ağ Aşıq 40-41 yaşında Göyçəyə
getmişdir. Bu qədər müddət ərzində o, əsasən, Şərur – Dərələyəzdə
aşıqlıq etmişdir. Göyçədə Aşıq sənəti yaxşı inkişaf etdiyi kimi
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Dərələyəzdə də bu sənət yaxşı inkişaf etmişdir. AĞ aşığı yalnız Göyçə
mühiti ilə məhdudlaşdırmaq olmaz.
Professor Mürsəl Həkimov yazır: “Göyçə müdriklərinin, ağsaqqallarınnı
verdikləri məlumatlara görə Ağ Aşıq yalnız Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz, İrəvan, Göyçə, Dərəçiçək, Kəlbəcər, Laçın, Qazax, Şəmkir, Şəmsəddin, Gəncəbasarda deyil, həm də Bağdad, Bəsrə, Təbriz, Buxara, Urum ellərində də
ağır-ağır toy məclisləri keçirmiş, bir çox məşhur aşıqlar ilə deyişmişdir.
İrəvanda Aşıq Duraxan, Naxçıvanda və kiçik Məzrədə keşişoğlu ilə deyişmiş,
hamısında da qələbə çalmışdır...
Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana hücumları zamanı
Arazdəyəndə oba-oymaqlar talan olduğundan əhali öz doğma ocağını
tərk edib dağlara tərəf pənah aparır. Ağ Aşıq da vəziyyətin ağırlığından
təxminən 1794-95-ci illərdə, 40-41 yaşlarında, həyat yoldaşı Süsənbər,
bacısı Ümmilbanu və oğulları Məhərrəmlə İsmayılı götürüb Göyçə
mahalına pənah gətirir. Kərkibaş (İndiki Şəfəq kəndində) hazırda “şairin
diki” adlandırılan yerdə sakin olur...”
M. Həkimov
“Ustad aşıqlar” kitabı,
Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı, 1983-cü il.
Əli Şamilov Ağ Aşığın yalnız Göyçənin adını çəkdiyi qoşmaları
misal gətirir. Nə üçün onun Şərurla bağlı dediklərini misal gətirmir:
BABA YURD
Bu da bir cür yazı idi, yazdılar,
Yol boyunca qələmələr əl eylər,
Hər kəlməmi tərs uvanda yozdular. Sıldırmlar öz qoynunu yol eylər,
Ürəyimi qazma-qazma qazdılar,
Arpaçayı
aşar-daşar
sel
eylər,
Gedər oldum, salamat qal, Baba yurd. Gedər oldum, salamat qal, Baba
yurd.
Ağ Aşığam, günüm qara, neyniyim,
Elim, günüm düşüb dara, neyniyim,
Dözəmmirəm, ahu-zara, neyniyim
Gedər oldum, salamat qal, Baba yurd.
DÜNYA
Nə veribsən alammırsan,

Suçum nədi görən, dünya?
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Gündə min cür üz göstərib,
Min bir dona girən dünya.
El-obadan cida saldın,
Neyləmişdim oda saldın,

Ev-eşiyə qada saldın,
Dərd üstdən dərd verən,
dünya.

Ağ Aşığam, taleyi kəm,
Görməmişdim belə sitəm.
Qolubağlı rəiyyətəm,
Az gücünə güvən, dünya.
*

*

Əzizim, Şərilə mən,
Düşmüşəm şər ilə mən.
Sərdar, evin yıxılsın
Həsrətəm Şərilə mən.

*
Əzizim, buda məni,
Xəncər al buda məni.
El-obadan ayırıb
Saldılar oda məni.

Əziziyəm, qaralmaz,
Sevən könlü qar almaz.
Şəril elində qalan
Od-ocağım qaralmaz.
Faktlardan göründüyü kimi Ağ Aşıq Şərili (Şəruru) baba yurd, doğma
od-ocağı hesab edir. Yaşlı adamların dediyinə görə Ağ Aşığın Şərurun
Kərki kəndində də qohumları olmuş və ona görə də Göyçədəki Kərkibaş
kəndinə getmişdir. Belə bir rəy vardır ki, Şərurdakı Kərki kəndi ilə
Göyçədəki Kərkibaş kəndi eyni soydandır.
АШЫГ АЛЫНЫН ТЦРКИЙЯ СЯФЯРИ
Бяли, язизлярим! Гуллуьунуза кимдян вя щарадан ярз ейляйим,
Эюйчя мащалында Гызылвянэли Калвайы Мирзядян. Калвайы Мирзя бир вахтлар
гонаг-гонча гябул етмякдя, сцфря ачмагда ад-сан чыхармыш, ел-обада
сяхавят газанмышды. Бир вахтлар Калвайынын да эялиринин тозщатоз вахты
варды. Заман, инди о заман иди ки, Калвайы Мирзянин бяхти бяд эятирмиш,
вар-дювляти ялиндян цшяляниб эетмиш, йохсуллуг гылынъыны цстцня чякмишди.
Калвайы Мирзя нашцкцр адам дейилди. О, цмидини-пянащыны бянювшяйи
быьлы оьлу Алыйа баьламышды. Алы гядди-гамяти, пящляван ъцссяли сярраст
ъаванлардан иди. Тай-тушлары арасында аьлы-камалы, мялащятли сяси иля
щамыдан сечилирди. Алы охуйанда йолчу атынын башыны чякяр, рянъбяр ишини
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дайандырыб, солуьуну аларды. Алынын бцлбцл кими ъящ-ъящини ешидянляр,
истяйирди бир дя ешитсин. Гызылвянэ аьсаггаллары щей тяяссцфлянирдиляр ки, беля
гумру сясли-няфясли ъаваны Калвайы нащаг бир устада шяйирд вермир. Ондан
эюзял ел ашыьы чыхар – дейирдиляр.
Ел аьзы фал, наьылчылар дили мцбаряк олар. Эцнлярин бир эцнц Эюйчя,
Дярячичяк, Дяряляз, Чухурйурд, Эянъябасар, Шямкир, Шямсяддин,
Газах, Борчалы, Нахчыван вя Алосманда «Аь Ашыг» тяхяллцсц иля шаншющрят газанмыш Ашыг Аллащверди Гызылвянэдя той кечирмяйя эялмишди.
О, «Ашыг Гяриб – Шащсяням» дастанынын ширин йериндя сющбятини
дайандырыб, чай ичмяк истяйяндя Гызылвянэ аьсаггалларындан аьзы
мцбаряк бир пираня диллянди:
-Устад! Мяълисин мцбаряк, шющрятин шякяр! Бя бир аздан сянин
кюзярян синянин кюйрцйцнц ким басаъаг? Гара торпаьын цзц дюнцкдц.
Сянин бу лязиз сющбятляринин, дастанларынын, эюзяллямяляринин,
тяхмисляринин, ел щаваларынын бир пцркамал сащиби олаъагмы?
Аь Ашыг ариф адам иди. Баша дцшдц ки, дцнйа эюрмцш пиранянуряня сюзц еля-беля щавайы демир. Деди:
-Ня едим! Доьрусу, мяни тапанлары саз диндирир. Сазы диндирянляри
ися щялялик мян тапмырам.
Аьсаггал:
-Устад! Ахы аталар дейиб ки, ахтаран тапар…
Аь Ашыг:
-Еля олмаьына елядир! Амма мян ки, щялялик тапмамышам. Яэяр
бяхти эятирян олса, о да мяним ел-обамыза устадлыг боръум оларды. Аьыраьыр ел мяълисляриндян устадлыг рящмятим кясилмязди.
Сюзцн мягамынын чатдыьыны эюрян аьсаггал:
-Устад! Сынаг да бир инамдыр. Сизя язиййят олмазса, бизим Калвайы
Мирзянин оьлу Алыны бир бяркя-боша салардын. Бялкя дюшцня йатды.
Аь Ашыг чайдан бир гуртум ичиб:
-Буйурсун, Алы баламыз! – дейя цзцнц мяълися тутду. Мяълисдякиляр
Алыны дцртмяляйя-дцртмяляйя иряли итялядиляр. Аь Ашыг Алынын тящяр-тюрцня
тяфяринъля бахды. Бой-бухуну хошуна эялди. Цряйиндя деди: «Ей дили-гафил!
Бу бой-бухунун сяси-няфяси дя олсайды, ня мян дейян оларды.»
Аь Ашыьын зящми Алыны йаман басмышды. О йахшы билирди ки, Аь Ашыьын
мейданына ат сцрмяк щяр ашыьын иши дейил. О иди ки, пис йердя ахшамламышды.
Юз-юзцня цряйиндя: «Ня олсун ки, Аь Ашыгдыр? Горха-горха ъяннятя
эетмякдянся, щоппана-щоппана ъящяннямя эетмяк даща йахшыдыр. Бирики йарпаг сюздц охурам, хошуна эяляр-эяляр, эялмяз мяни дара
чякмяйяъякдир ки?! –дейиб байагды Аь Ашыьын имран дилли-дилавяр сазыны
«Эюйчя эцлц» кюкцн бямини-бям, зилини-зил еляди. Миндирди синейи-сандыьа.
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Эютцрдц эюряк Алы устадлар устады Аь Ашыгдан эюзяллямяни неъя деди,
тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Мян
эюрмцшям
эюзяллярин
Бир марал бахышлы, тярлан ъилвяли,
чохуну,
Эялиб мяни эюрдц, эцлдц, гайытды.
Беля
олмаз
анъаг
бойу,
Пцнщаны эюстярди эцл ъамалыны,
бухуну.
Бухаьына
шябням
долду,
Мцжэанындан
чякиб
хядянэ
гайытды.
охуну,
Йаралы синями чалды гайытды.
Эюзлярийнян эюзляримя саташды,
Хястя ъаным ешг одуна тутушду.
Шящрайыдан гыйа бахыб ютцшдц,
Аь Ашыьа нязяр салды, гайытды.
Сюз тамама йетишди. Алы сазла дедийини, сюзля дя деди. Алынын пясяндя
ашыг кими сазы диля эятирмяси, сюзляри щаваъатла, шювгля сярраст охумасы,
зянэуляляри йерли-йериндя вурмасы, охуйаркян боьазынын ачыглыьы Аь Ашыьын
дюйшцня йатды, деди:
- Шяйирд! Сювдамыз мцбаряк олсун! Амма оьул! Ашыглыг ня пинячиликдир,
ня дя даначылыг. Яэяр сян тамам-камал ел ашыьы олмаг истяйирсянся, дцз
онъа ил мяня шяйирд дурмалысан. Яэяр сябрин чатарса, еля бу эцндян
шяйирдимсян ки, шяйирдим.
Бяли, язизлярим! Устад дили мцбаряк олар. Алы еля о эцндян Аь Ашыьын
шяйирди олду. Ел-обанын тойларыны, шанларыны бирэя кечирдиляр. Он илдя Алы
устадындан ашыглыьын сиррини тамам-камал синядяфтяр етди.
Инди Аь Ашыг юзц мяълисдя олса да, хейир иши апармаьы Алыйа етибар
едирди. Бу устадын шяйирдини бяркдя-бошда сынаг имтащаны иди. Эцн о эцн
олду ки, Алы устады иля Гызылвянэдя хейир иш кечирирди. Аь Ашыг цзцнц мяълис
ящлиня тутуб деди:
- Щязарат! Дцз он ил бундан габаг мян сиздян бир мяълис яманяти
алмышам. Бу эцнкц хейир ишимизи о апараъаг.
Устадын ишаряси иля Алы бу мяълиси еля шян-шух апарды ки, щяля
Гызылвянэдя рузиэарын эюзц беля той эюрмямишди. Аь Ашыг Алынын шян-шух
мяълис апармасындан иряйи даьа дюндц. Йериндян сычрайыб сазынын симини
зил-бям едиб, сазыны шяйирдинин синясиня йахын тутду. Эютцрдц Аь Ашыг
бядащятян эюряк ня деди, шаиэрд она ня ъяаваб верди. Биз ярз ейляйяк,
сиз шад олун:
Алды Аь Ашыг:
Бащар олъаг чыхаг
сейриня,

Бцлбцл тяк чяк чичяк гящрин далдала.

чямян
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Мяънунсанса
гатлан
йарын
гящриня,
Лейли тяк сян дя чяк гящрин далдала.

Гяза эялди, щясрят галдын йара
сян,
Йа рябб, ейля мялщям она, чара
сян,
Аллащ, Алынын да гящрин дал-дала.

Алды Ашыг Алы:
Исмин цч щярфинян ейлярям
бяйан,
Мимди, ъинди, нун йазылыб далдала.
Сейрагубла, мцхяннятнян ишим
йох,
Ялиф гяддин бяд йазылыб дал-дала.

Алды Ашыг Алы:
Фярзянд олуб эеъя-эцндцз дярс
алдым,
Зящмят чякиб, дярэащында тяр
салдым,
Доста щялим, мцхяннятя тярс
олдум,
Диваним-ъянэим дцзцлцб далдала.

Алды Аь Ашыг:
Тяшня ъийяр, йар ялиндян йаралы,
Щаггы чаьыр, йара йетсин йар яли,
Сийащ теля шана чяксин йар яли,
Чин-чин етсин о, ясмярин далдала.

Алды Аь Ашыг:
Аь Ашыг, щяр кяламын бир щяйатды,
Шяйирдлярин нур чешми бир
щяйатды,
«Дивани», «Дуваггапмам» бир
щяйатды,
Шцкцр щагга, верди бящрин далдала.
Алды Ашыг Алы:
Ашыг Алы, мярди мейдан ичиндя,
Саз синядя, сяртди мейдан
ичиндя,
Устадым Аь Ашыг мейдан
ичиндя,
Сцзцлцб айяси одур, дал-дала.

Алды Ашыг Алы:
Сяййадсанса, даьлар сянин, эяз
долан,
Алышыбан йар одуна, аз галан,
Овун
эялир,
кеч
бяряндя
далдалан,
Нештяр хядянэиня дцзцб далдала.
Алды Аь Ашыг:
Эеъя кечди, дан атынъа йара
сян,

Алы мяълисин дуваггапмасыны охуйанда, Аь Ашыг:
-Йа Аллащ! – дейиб, Алыйа бир устад шилляси чякди ки, сяси Ала даьда
якс-сяда верди. Узун иллярдян бяри устадынын шиллясини эюзляйян Алы Аь
Ашыьын мцбаряк яллярини юпдц. Сазынын симлярини «Щагг гапысы» цзяриндя
зиля чякди. Эютцрдц эюряк неъя деди, тяряфиндян биз дейяк, сиз хошбяхт
олун:
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Мян бимарам, устам тябиб эюзляр мялщям, чара мяни,
Онсуз фираван долансам, эюрсцн эцнц гара мяни.
Чатдырыбды гцдрятийля, щазыр бящря-бара мяни.
Мещрин мяндян кясся бир ан, даьда-дашда ара мяни,
Хидмятиндя зай оланда, атын ашкар нара мяни.
Ябяс камил ашыг дейя, эюндярин шикара мяни.
Язялиндян ата билиб, сыьынмышам кюлэясиня,
Ъан евиндя ъаным олду, мейлим гонмаз юзэясиня.
Фярзянд цчцн истиращят, ясла олмаз юзэя синя,
Кянар олсам эюзляриндян, инанмарам дюзмясиня,
Тянща эцзар етсям йана, говлар елдян дара мяни.
Дцшцнцрям, анламырам, ябяс дейир камил мяня,
Ещтийаъым гайьысында, щяр эцн мяня, щяр ил мяня,
Сайя салмаса цстцмя, дейин ясил зялил мяня,
Щягигяти сюйлямяйя, юйрядибди о дил мяня,
Ъида дцшцб ханясиндян ейляйибди мянзил мяня,
Иран щара, ашиням йох, йоллайыр эюр щара мяни.
Мян сызгайам, цмман оду, дярйа оду, дамла мяням,
Эюй цзцндя ябри оду, мян зирвядя бир аз чяням.
Бир сюзцня ъавабым йох, щикмятлярдя дола синям,
Аьа гара деся беля, имканым йох ясла диням,
Щям цзцня аси олсам, олум гялби пара мяни.
Сяхавятдя, кярамятдя, о шащым, мян эяда олдум,
Щцзурунда лелйи-нащар, йол яркана яда олдум,
Йолунда пешкяшди сярим, бялкя елдян гада олдум,
Рущум галар дярэащында, бялкя елдян ъида олдум,
Инадындан дюнян дейил, сювг ейляйир кара мяни.
Мярд эялди, мярданя эедяр, елмин янасир устады,
Шющряти алям кимиди, щяр йаны доланыр ады.
Ясил ислам фярзяндиди, елин севяр, севмяз йады,
Щяр елимдян щалы олду, арамагдан дайанмады,
Сайсыз щикмят сащибиди, асини бяшяр санмады.
Хоф етмярям рягибимдян, гоймаз дцшям дара мяни.
Илащи, сян устадымы, кянар ейля бяд щалятдян,
Эюстяр сират мцстягими, узаг олсун зялалятдян.
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Аман версин юмцр мяня, бялкя чыхам хяъалятдян,
Ариф-агил бир кимсяди, усанмады дялалятдян,
Сярраф эюзц ням эюрмясин, кянар олсун мялалятдян,
Алыйам, шых цммятийям, эюрмясин бичара мяни.
Мяълис ящли бир аьыздан деди:
-Тойумуз кими, ады да мцбаряк, оьул!
Бяли, язизлярим Аь Ашыьын шяйирди Ашыг Алы дейилян ел-обанын дилляр
язбяри олду. Чал-чаьыры мащалдан-мащала йайылды. Калвайы Мирзя оьлунун
сяс-сораьындан гцррялянди. Арвадына деди:
-Ай Фатма! Сян билирсян ки, атанын ювлада цч мцбаряк боръу вар:
биринъи одур ки, ата эяряк оьлуну ящли-мцсялман етмяк цчцн ону сцннят
етмялидир, икинъиси одур ки, ата оьлуну бир тикя чюряк цчцн сянят сащиби
етмялидир, цчцнъцсц одур ки, оьлуну ев едиб ял-айаьыны башына йыьмалыдыр.
Шцкцр Аллащын бирлийиня! Оьлумуз муразынын икисиня чатыб. Бизим дя
башымыз эора титряйир. Щесабымда онун евлянмяк вахты чатыбдыр.
Сцмцйцм дя кюврякляшиб, эялин буйуруб-чаьырмаг, нявя ойнатмаг
йаманъа кюнлцмя дцшцб. Сян ня дейирсян?
-Ня дейим, ай пир олмуш! Лап цряйимдян дедин. Арзун мцбаряк
олсун, киши! Дейирям щяр неъя олса да, юмцр-эцнцмцн йарашыьы Алынын да
бир аьзыны арайаг. Бялкя еля эюзалтысы вар. Кимдян яскикдир? Су
суаатында, булаг башында, ярйян гызларын дилиндян дцшмцр. Шцкцр
Аллащын вердийи пайына, кор дейил, кечял дейил. Бойуна бахан дейир, бир дя
бахым.
-Дцз дейирсян, ай Фатма! Сян еля бу ахшам оьлунун аьзыны ара,
кимин гапысына эетсяк йох демязляр.
Бяли! Хейир ишя мцбаряк дейярляр. Фатма арвад еля ахшам Алыны
йанында яйляшдирди. Бой-бухунуну охшайыб деди:
-А малым-пайым! Биз кимдян яскийик. Кюнлцмя эялин буйуруб-чаьырмаг дцшцб. Сян ня дейирсян?
Ашыг Алы арифдян дярс алмышды. Данышырды ки, анасы щансы симя илмя
чалыр. Дилли-дилавяр сазы дивардан ендирди, кюкцнц зил-бям едиб, басды
синейи-сандыьа. Деди:
-Мещрибан анам! Дил-ъавабымы сюзля десям, дилим аьзымда кюсюй
олар. Иъазя вер сазла дейим. Бялкя бир шей анладын. Алды Ашг Алы:
Ялдян алыб ихтийарым,
Бир бойу бястя юлдцрцр.
Щясрятини чякя-чякя,
Дцшмцшям хястя, юлдцрцр.

Кярямям оъаьа дцшдцм,
Фярщад олуб даьа дцшдцм,
Сянанам сораьа дцшдцм,
Мяънун щявясдя юлдцрцр.
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Ясли-Лейли оду дцзц,
Бухаг бцллур, айна цзц,
Лаля йанаг, шящла эюзц,
Йохду бир кясдя, юлдцрцр.

Алы гяфил дцшдц ода,
Лейли-нащар дцшдц йада,
Ъан аланды мялякзада,
Дурубду гясдя юлдцрцр.

Фатма арвад деди:
-Оьул! Башына дюнцм, валлащ сянин охудуьун гарьа дилиндян бир
шей баша дцшмядим. О севэилинин бяйям ады йохдурму?
Ашыг Алы бахды ки, анасы мятляби алмады. О иди ки, сазын кюкцнц
дяйишди. Эютцрдц эюряк истяклисинин исми-пцнщанлыьыны анасына неъя иснад
верди. Биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Тай олмаз сядриня бир гейри
Щябибимди, тябибимди Бясди йар,
синя,
Уйду кюнлцм о дилдара доланды.
Гоймады гойнуна бир гейри синя,
Вяфасыз дцнйанын вяфалы йары,
Йарым мейл етмяди бир гейрисиня,
Ямр ейляди, дцз илгара доланды.
Эялди нечя зцлфц гара доланды.
Йазы щагдан олду, о долду йанды,
Щярдян ябрц тяки о долду йанды,
Севда аляминдя од олду йанды,
Алы сямяндярди, нара доланды.
Сюз тамама йетишди. Алы сазла дедийини, сюзля дя деди. Бяли,
язизлярим! Фатма арвад оьлунун милейиминдян анлады ки, о кяндин варлыщаллы бяйи Нифталынын гызы Бясди ханымы эюзалтылайыб. Щятта дейясян,
араларында ящди-пейман да баьлайыблар. Ахшам чяня сющбятиндя
Калвайы Мирзя сорушду:
- Арвад! Бир шей юйряня билдинми?
- Бяли, ай киши! Юмцр-эцнцня садаьа олдуьум, Нифталы бяйин гызы
Бясди ханымы эюзалтылайыб. Араларында ящди-пейманлары да вар. Калвайы
бяйин адын ешидяндя позулду, еля бил гаш-габаьыны боран дюйдц. Иши беля
эюрян арвады:
- Бый башыма хейир, а киши! Сяня ня олду, цз-эюзцн нийя туршуду?
- Ещ, ай Фатма! Беля ганырам ки, оьлумуз дейясян айаьыны
йорьанына эюря узатмайыб. Бяй щара, биз щара, бяйинки дямдян-дямя,
бизимки ися бямдян-бямядир. Горхурам бяйля севдамыз баш тутмасын.
- Гулаглара гурьушун, ай киши! Аьзыны хейирлийя ачсана. «Гыз гапысы,
шащ гапысыдыр», сян бяйин аьзыны ара, оьлумун эюзцнцн илк овунун
гапысында няс данышма. Саггалы сары, бир чяня тярпят. Бялкя Аллащын
кюмяклийи иля бяй «щя» деди.
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- Ня дейирям, ай арвад! Гой сян дейян олсун. Саггал тярпят дейирсян,
тярпядим.
Калвайы Мирзя еля о ахшам Нифталы бяйин евиня эетди. Нифталы бяй
Калвайынын ел-обада сюзц ютян аьсаггал олдуьуну билирди. Калвайынын шяр
гарышанда бейвахт онун гапысына еля-беля эялмядийини дуйду. Юз-юзцня
деди: «Адамды, бялкя бир шейя ещтийаъы вар. Гоншулугда ялини тутмаг
лазымдыр.» Бяй Калвайыны чайа дявят етди. Сюз-сющбят хейли узанды.
Бясди ханым сцфрядяки чайы тязяляйяндя Калвайы мятлябя кечди:
- Бяй, шцкцр елимизин-эцнцмцзцн адятиня! Дейирям, танрынын буйурмаьы, пейьямбярин саьырмаьы иля нюкярийин хейир ишинин вахты чатыб.
Мяслящятдирся, бир чяня тярпядярик.
- Ня олар, Калвайы! Алы Эюйчядя адлы-санлы ъавандыр. Обаоймагларда щамы онун мярифятиндян данышыр. Кимя дейирсян елчи эедяк.
Хейир ишдян мизаг етмяк Аллащын йанында цзцгаралыгдыр. Алы кими оьулун
елчилийи узаьлыьыдыр. Она елчи эетмяйя мян ъан-башла щазыр.
Калвайы бахды ки, бяй мятлябдян чох узаглашды. Деди:
- Бяй, ев-ешийин мцбаряк! Дейясян мятлябими аншырмадын.
Дейирям ки, бизим бцлбцл сизин эцлцстандакы гызыл эцлцн хиффятини чякир. Сян
ня дейирсян?..
Калвайынын эялишинин мятляби инди бяйя чатды. Нифталы бяй пярт олса да
цзя вурмады. Арвадынын сясиня байыра чыхды. Калвайынын мятлябини
арвадына деди. Бяйин арвады гызынын Алыда эюзц олдуьуну билдирди. Амма
бяйя ачыб-аьартмагдан горхурду.
Деди:
- Бяй! Ганыны гаралтма. «Гыз аьаъы, гоз аьаъы, щяря бир салба атар,
кимин бахтына дцшдц-дцшдц.» Сян Калвайынын аьзыны бир гядяр даьадаша сал, касыб олса да, ел арасында ютян адамдыр. Хатирини сындырма.
Онсуз да сян дейян сювданын алтына эиря билмяз. Гой эцнащы юзцндя
эюрсцн.
- Дцз дейирсян, ай арвад! Нащаг йеря демяйибляр ки, аьыл-аьылдан
сцйцшцклц олар.
Нифталы бяй ичяри эиряндя, юзцнц еля эюстярди ки, эуйа Калвайыйа етираз
етмир.
- Калвайы Мирзя! Сян дцнйа эюрмцш адамсан. Билирсян ки, бяйля
гощум оланын дарвазасы эен эяряк. Мяним дя юзцмя эюря Эюйчя,
Дярячичяк, Дяряляз, Иряван чухурунда адым-саным вар. Мян щяля
Газах, Шямсяддин, Шямкир, Гарабаь, Нахчыван, Борчалы кими обаоймаглары демирям. Оймаглардан атлананлар Гызыл вянэдя мяним
гапыма дцшяъяк. Одур ки, арамыздакы сювдамызын баш тутмасы цчцн
тойун хяръини бир каьыза йазым. Бах, яэяр эцъцн чатарса, ня дейирям.
Аллащ гощумлуьумузу мцбаряк ейлясин. Йох, яэяр эцъцн чатмазса, бир
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даш алтына, бир даш цстцня. Ня дил билсин, ня додаг – дейиб бяй той
хяръини каьыза йазды. Каьыз бцкцб верди Калвайы Мирзяйя.
Калвайы Мирзя:
- Эеъян хейря галсын, а бяй! – дейиб евиня гайытды. Оьлу Алыйа:
- Я, а бала! О чыраьы бир бяри эятир. Бяйин каьызыны оху эюрцм, ня
йазыб? Мяним онун сюзцндян – сющбятиндян ня ися сцмцйцм бир шей
санъмады – деди.
Алы Нифталы бяйин каьызыны чыраьын шюлясиндя охуйуб, мязмуну иля
таныш олду. Оьлунун сусдуьуну эюрян Калвайы щювсялядян чыхды.
- Айя, а бала! Суруьват дейирсян ки, я бир диллянсяня эюряк орада ня
йазылыб?
Алы деди:
- Атайи-мещрибан! Сян билирсян ки, беля щалларда ашыглар дил-ъавабыны
сазла дейяр, сюзля йох. Иъазя вер, эюр бяй сяндян гощумлуг цчцн ня
истяйир, -дейиб дивардан сазы ендирди. Бямини-бям, зилини-зил еляди. Эютцрдц
эюряк бяйин Калвайы иля гощумлуг сювдасыны сазла неъя бяйан еляди.
Тяряфиндян ярз еляйяк, сиз шад олун:
Елчи бяйляр, хятринизя дяймясин,
Бу сювдада елин ишин истярям.
Ябрцдян,
ипякдян,
атлас,
харадан,
Тирмялярдян,
шалдан
башын
истярям.

Ики дявя эятир, йанында кюшяк,
Аь кюшяк йунундан тутулсун
дюшяк,
Дамазлыг эятирин ялли беш шишяк,
Ялли дя еркяйин лешин истярям.

Пут йарым чай эятир, он пут да
Эятирин башлыьа цчъя мин манат,
шякяр,
Ъцт гызыл билярзик, бир гызыл саат,
Йеря бахырсыныз, чох дедим
«Щя» сюзцн дяйяри ики кющлян ат,
мяжяр?
Алмаздан
цзцйцн
гашын
Бу тойун мцддяти гырхъа эцн
истярям.
чякяр,
Гысыр иняклярдян бешин истярям.
Шых Алы йазыьы бу сурсат яйи,
Чаьыррам мяълися ряййяти, бяйи,
Он беш пуд йаьынан, гырх беш пуд дцйц,
Ел йемяйя яппяк, ашын истярям.
Сюз тамама йетишди. Алы сазла дедийи кими, сюзля дя деди. Калвайы
Мирзя бахды ки, бу хына о хынадан дейил, деди:
- Я, оьул! Мяним бир айаьым бу дцнйада, бир айаьым о дцнйададыр.
Синнимин бу ихтийар чаьында дизими Нифталы бяйин гаршысында нийя
титрядирсян? Ня гядяр ки, сюз-сов ел-обайа йайылмайыб, эял дашы
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ятяйиндян тюк. Ел мясяли вар: «Атыъы атар, тайыны тапар.» Оьул, дейясян
сян тайыны тапмайыбсан. Бяйин истяйи ъянняти-мякан шащ оьлу Шащ
Аббасын бир илдя ел-обадан алдыьы баъ-хяраъдыр. Онун иштящасы Щязрят
Сцлейманын тамащындан да итидир. Еля мян бу эцнц габагъадан
эюзляйирдим.
Алы бахды ки, атасы бярк сарсылыб. Эютцрдц сазы, зилини-зил, бямини-бям
еляди. Алды эюряк атасына бу ишдян эери дурмамаг цчцн неъя йалварды.
Биз дейяк, сиз шад олун:
Тянща ювладынам, тярк етмя
Ейля
мярщямятин,
чатым
мяни,
мурада,
Рцсхятиндян оллам, дювлятдян
Шад олар мятлябин алан, атаъан!
гяни,
Бцлбцлям
эцлцмсцз
фяьан
Кярям ет, анд веррям мювлайа
ейлярям,
сяни,
Аман истяр дарда галан, атаъан!
Йашамаз
Бястисиз
балан,
атаъан!
Пеймана дайандым, аьарды сачым,
Мцбтяла Ъцнунам, сящрайа гачым?
Алыйам, рящм ейля вар ещтийаъым,
Гойма мяни дили-налян, атаъан!
Сюз тамама йетишди. Алы бахды ки, атасы гям дярйасына гярг олуб.
Щеч щалы юзцндя дейил. Анасы ися ял ейляйиб эюзцня. Цряйи гювр еляди.
Цзцнц тутду анасына. Эютцрдц эюряк анасына дярдимяндини неъя деди.
Тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Эюзяллийи бяндясиня халигим,
Вермяйяйди,
ня
веряъям,
анаъан!
Бир Бясдийя бяхш олунуб
гцдрятдян,
Онсуз гямди эцндцз-эеъям,
анаъан!

Хилгят хялг олунду, танрыйа баьлы,
Мцшкц кясяр юмрц гаралы-аьлы,
Юмцр
йейди,
йашамагдан
насаьлы,
Ня гисмятди ей эюряъям,
анаъан!
Ешг даьына вяфа иля дырмандым,
Илгарым
позулмаз,
садигди
андым,
Ибтидадан
пеймана
мярд
йарандым,
Щагг-нащагдан дцрцст сечям,
анаъан!

Щуриди-мялякди, щейиф дили сянэ,
Салды ъан евимя арам, олмаз,
ъянэ,
Беля дилбяр эюрмяйибди ня фирянэ,
Ня румидир, ня дя яъям,
анаъан!
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Алыйам, сахларам ады-санымы,
Щейиф йохду, ъананымын йанымы,
Ъисмим галды, йар апарды ъанымы,
Язраиля ня веряъям, анаъан?
Сюз тамама йетишди. Алы сазла дедийини, сюзля дя деди. Алынын беля
фаьыр-фаьыр йаныглы охумасы гаратикан эюзц олуб Фатма арвадын баьрынын
башына йапышды. Эюзц нямли, цряйи гямли цзцнц тутду Калвайы Мирзяйя,
деди:
- Ай киши! Ня тез ялинин архасыны йеря гойдун. Мян сяни беля
билмяздим. Аллащ бяндясини дар-даманда гоймаз, бир гапы ачар.
Дейирям, щялялик бялэя цчцн мяним эялинлик цзцйцмц, тянялярими,
билярзийими, бир дя бойунбаьымы апар. Ад еля. Сонрасы дцзяляр. Чалыш
тойун вахтыны эялян пайыздан сонрайа сал. Бир иля гядяр дя Аллащ
кяримдир. Алы да ел-оба тойларындан ялиня бир шей салар. Ел-обанын хейир
ишляри бярякятли олар, ай киши!
Ашыг Алы:
- Атейи-мещрибан! Анам дцз дейир. Устадлар устады Ашыг Гярибин дя
талейи еля мянимки кими олуб. Амма дилли-дилавяр саз ону дар-даманда
гоймады. Иншаллащ мяни дя дар-даманда гоймаз. Бир иля бяйин
истядиклярини эятирярям. Эюрцрям, бяйин севдасындан чох позулубсан.
Ейиб етмяз, щяр шей дцзяляр. Амма синямя бир нечя йарпаг сюз эялиб.
Истяйирям ки, мян сяфярдян эяляня гядяр о сюзляр тясялли олсун, - дейиб,
байагды дилли-дилавяр сазыны кюйнякдян чыхарыб юпдц. Миндирди синейисандыьа. Эютцрдц эюряк Ашыг Алы имран дилли сазыны, ня деди, биз дейяк,
сиз шад олун:
Дущасыйнан,
нидасыйнан,
Шан-шющряти даим елдя галанды,
сясийнян,
Дцшдц ел изиня, елля йолланды.
Елин щцзурунда дайанды сазым!
Одлар кечди, даьлар ашды,
Ня нагисди, ня говьакар, ня
доланды,
залым,
Ня човьуна дцшдц, ня йанды
Нущи-нябиййидян яйанды сазым!
сазым!
Елинян шад олду, елнян аьлады,
Пейман етди, юмрцн еля баьлады,
Иши ня шяринян, ня нащаглады,
Елля йатды, елля ойанды сазым!

Нечя дил сюйляйян бу пара тахта,
Биллащ, гцдрятини севибди щагда,
Доланды Тцркцстан, Иран, Ирагда,
Дедиляр
щикмятдя
бойанды
сазым!
Руща гида верир, мяълися нювраг,
Кечмишдян, кечяндян верянди сораг,
Алынын ялиндя эюрмяди фяраг,
414

Шющрятин алямя йайанды сазым!
Бяли, сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини, сюзля дя деди.
Калвайы Мирзянин кцлфяти щяря юз арзусу иля йорьан-дюшякдя сящяри
ачдылар.
Эюрцм цзцнцзя нечя-нечя хейирли сабащлар ачылсын. Калвайы Мирзя
Гызылвянэин сюзцютян аьсаггаллары иля Нифталы бяйин гапысына эетди. Бялэя
цчцн апардыьы шейляри юпцб, Аллащ мцбаряк елясин – дейя Нифталы бяйин
гаршысына гойду.
Нифталы бяй деди:
- Калвайы! Бялэян мцбарякдир. Амма сюзцмцз дя сюздцр. Сяндян
ня истямишям, щамысыны тойда алаъаьам. Бу аьсаггалларын йанында шярти
шумда кясирям ки, сонра хырманда йабалашмайаг. Еля олмасын ки, сонра
позулушаг, ел гынаьы олаг.
Калвайы Мирзя:
- Бяй, Мян, Гызылвянэин сюзцютян аьсаггалларыны щеч вахт ришхяндя
гоймамышам. Бир иш тутанда йцз юлчцб, бир бичмишям. Щяля ки, папаьым
юз башымдадыр. Ня истямисян онун щамысы иншаллащ той эцнц гапындадыр.
Мян дя чий адам дейилям, -деди.
Нифталы бяйин ишаряси иля сцфряйя ширин чай эялди. Гызылвянэ
аьсаггаллары:
-Хейир ишимиз мцбаряк олсун! – дейиб, Алы иля Бясди ханымын бялэялийинин ширинлийини нуш етдиляр. Той ишини ися эялян пайыздан сонрайа
вядяляшдиляр.
Бяли, язизлярим! Сизин дя субайларынызын хейир ишлярини эюряк.
Ашыг Алы дан йери сюкцляндя, йа мядяд сяндян! –дейиб цз тутду
Ирявана. Эцня бир мянзил, гырды йолун дамарыны. Ертяси эцн юзцнц йетирди
Иряванда Мирзяли ханын драхтынына. Ъаван ашыьын ялиндя саз ичяри эирдийини
эюрян бяйнишан оьланлардан бири:
-Ашыг гардаш! Сазын дямдяди, йа гямдя?
Ашыг Алы:
-Бяйнишан оьланлар цчцн дямдяди – деди.
-Адын нядир, ашыг гардаш?
-Ашыг Алы.
-Ашыг гардаш, Бизим цчцн бир «Ираван чухуру» охуйарсанмы? –
дедиляр.
Ашыг Алы сазы кюйнякдян чыхаранда, бяйнишан оьланлардан бириси
сазын синясиня цч тцмян гойду:
-Ашыг гардаш! Щялялик сифтяндир, -деди.
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Ашыг Алы арифдян дярс алмышды. «Мяълисиниз мцбаряк», дейиб, эютцрдц
эюряк бяйнишан оьланларын мяълисини неъя эцлляндирди, тяряфиндян биз ярз
ейляйяк, сиз шад олун:
Щушйар ол, алим вар щикмятли
Еля мцяммадыр ашыг сяняти,
сюйляр,
Бир исимдя дюрд щикмяти дяринди.
Елми дайаз ашыг начарды,
Шаирдир,
мязякар,
сазан,
нейляр?
хошаваз,
Мяълис кудрят чякяр, гялбини
Фящм ейля ъямини бящря дяр
тейляр,
инди.
Буну дярк етмязин ягли сяринди.
Бу мягамда ящсянляр вар, миннят
вар,
Бир дярэащды, ичря зцлмят, ъяннят
вар.
Фирудин вар, силудин вар, сцннят вар,
Ал мятащын тайбатайды дяр инди.

Йетмиш ики дилди бир пара тахта,
О устад ялиндя доланмаз сахта.
Эащ башда доландыр, эащ да
айагда,
Ейля гям евини дярбядяр инди.
Адямдян Хатямя сазда дялил
вар,
Анламасан тярк ет, мейдан етмя
дар.
Алы нясищяти галсын йадиэар,
Хябярдар олунсун, бу хябяр
инди.

Ашыг олдун агиллярдян елм ара,
Ариф мяълисиндя эялярсян кара.
Щям щикмят сюйлянся тапмасан
чара,
Чуьлайар гялбини дярди-сяр инди.

Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини, сюзля дя деди.
Бяйнишан оьланлар эюрдцляр ки, яйя, бу ъаван ашыьын ляфзи о гядяр ширин,
сяс о гядяр мялащятлидир ки, бу боьаз, бу няфяс ня ашыг Дураханда, ня
дя Ашыг Сямяддя йохдур.
«Йерляр гулаглы олар» демишляр. Ашыг Алынын чалыб-чаьырмасы илдырым
сцряти иля Ирявана йайылды. Мирзалы ханын драхтыны о эцндян сонра
зийарятэаща чеврилди. Драхтында ийня салсан йеря дцшмязди. Мирзалы ханын
сцмцйц шыртыг чалырды. Ашыг Алы ися мяълися бцлянд олмушду. Чал-чаьырдан
щяфтялярин айларын бир-бирини неъя явяз етдийиндян Ашыг Алынын хябяри йох
иди.
Бир эцн Ашыг Алы драхтында охуйаркян, бир няфяр эялиб Ашыьын сазынын
синясиня нямяр гойду:
-Мяълисин мцбаряк, ашыг! –деди. Сонра да цзцнц мяълися тутуб:
-Щязарат! Хейир ишим вар. Истярдим ки, Ашыг Алы бу эеъя мцбаряк
ишимизи йола версин. Цзр мяндян, рцсхят сиздян.
Мяълис ящли:
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-Хейир ишин мцбаряк, ай гардаш! Изиндир, -дедиляр.
Ашыг Алы сазын симини силиб кюйняйиня гойду. Той сащиби иля хейир ишя
эетди.
Инди сизя щарадан, кимдян хябяр верим. Хябяри сизя Иряван
чухурунда сазы-сюзц иля ад-сан газанмыш Ашыг Дурахандан верим. Ашыг
Дурахан тойа мяълис апаран ашыг кими дявят олмадыьы цчцн бычаг
вурсан ганы чыхмазды. О иди ки, яввял-яввял истяди тойа эетмясин. Сонра
баша дцшдц ки, йахшы демязляр. О бири тяряфдян дя Ашыг Дурахан Румлу
Ъяфяр пашанын оьлунун той иши цчцн сифариш алмышды. Юз-юзцня деди:
«Эедим эюрцм бу неъя ашыгдыр, яйяр габында бир шей варса, еля юзцмля
Рума апарарам. «Шяйирдимдир! Дейярям. Бялкя Румлу Ашыг Йыьвалын
йыьвалыны еля бу ашыг дюндярди», дейиб той мяълисиня эялди. Ашыг Дурахан
той сащибинин мяълисини мцбаряк ейляйиб, ашыьа нямяр верди. Кечиб
мяълисин баш тяряфиндя яйляшди. Ашыг Дурахан эюрдц ки, ъаван ашыьын
ядяб-ярканына, мяълис апармасына сюз ола билмяз. Ашыг Алы ариф адам
иди. Эюзц мяълися эялян адамдан су ичмяди. Сазын кюкцнц дяйишди.
Имран дилли-дилавяр сазын симляриня Бечя пярдядя тярся-аванд тязяня
чякди. Алды эюряк гонаьын эялишиня ня деди, тяряфиндян ярз ейляйяк, сиз
шад олун:
Нида чякиб чаьырарам имдада,
Рейляри, даллары щейлярям асан.
Щикмят
базарынын
сяррафы
мяням,
Эюзцмля бяд гялби тейлярям
асан.

Беш суря «Зябур»дан, цчц
«Тюврат»дан,
Йедди суря
щагды «Инъил»
хурфатдан,
Алты мин алты йцз ясил ниъатдан,
Айяни «Гуран»дан сюйлярям
асан.
Ащ, ярзими щагла кечяр исбата,
Цчц-цчля ачды ясил бихята,
Гоймарам гисасын мян гийамата,
Бир гана йцз ганы ейлярям асан.

Ашыг Дурахан, ъаван ашыьын ядяб-ярканына, мяълис апармасына
цряйиндя севинди. «Мяр ахдардыьымы тапмышам», − деди. Мяълис
даьылышанда Ашыг Дурахан Ашыг Алыйа йахынлашды, деди:
-Оьлум! Ашыгсан, йа шяйирд?
Ашыг Алы сюз сяррафы иди. Баша дцшдц ки, Ашыг Дурахан ня демяк истяйир. О
иди ки:
-Устад Ашыг олмасам да, 10 ил Аь Ашыгдан дярс алмышам- деди.
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Аь Ашыьын адыны ешидян Ашыг Дурахан анлады ки, еля камил устадын
йанындан ялдягайырма ашыг чыхмаз. Амма юзцнц о йеря гоймады.
Деди:
-Оьлум, эюрцрям, ашыглыг елминдян аз-маз хябярин вар. Амма бир
цч ил дя мяня шяйирдлик елясян тамам-камал ашыг оларсан. Цч илдя елоба той-нишанларындан йыьылан нямярин щяр йцз манатынын бешини сяня
верярям.
Ашыг Дураханын беля йекяхана данышмасы Алыны тяшвишя салды.
Цряйиндя «Айя, эюрясян бу неъя сюз дярйасыдыр ки, устадын юйрятдийи
устадлар ичярисиндя ондан бир кялмя дя олсун мяня юйрятмяйиб. Аь
Ашыгдан сонра щяля бир цч ил дя буна гуллуг едим. Юзц дя йыьылан
нямярин йцз манатындан беш манатыны алым». Устады Аь Ашыьы
йаманлады. Ашыг Дурахан бахды ки, сюзц Ашыг Алыны йаманъа тутуб. Деди:
-Оьул! Йцзцн йарысы яллидир. Мян бир сюз иди ярз елядим. Шяйирдим
олсан да, олмасан да фярги йохдур. Амма бу эеъя гонаьымсан.
Ашыг Алы Дураханын «гонаьымсан» сюзцня етираз етмяди.
Онлары Ашыг Дураханын щяйятиндя ъаван бир оьлан гаршылады. Ашыг
Дурахан деди:
-Таныш ол, шяйирдим Ашыг Сямяддир.
Ашыг Сямяд, Ашыг Дурахан евя кечяндя имкан тапыб деди:
-Айя, йыьвалы дюнмцш! Сян дями Ашыг Дураханын торуна дцшцб,
гурбаны олдун? Ай йазыг, бу чюкякдя Ашыг Дураханы бир тапан севиняр,
бир дя ондан ъаныны гуртаран.
Ашыг Алы деди:
-Гардаш! Ня гурбан, ня той? Ашыг Дурахана бу эеъялик гонаьам,
Иншаллащ, сабащ чыхыб эедяъям.
Ашыг Сямяд деди:
-Бичаря! Ашыг Дурахан еля мяни дя мяълисдян бир эеъялик гонаг
эятирмишди. Будур, цч илим тамам олмаьа ня аз, ня чох дцз йеддиъя
айым галыб. Иншаллащ! Сян дя цч ил мяълислярдян йыьылан нямярин щяр йцз
манаты цчцн соьан габыьы кими сойуланда Ашыг Дураханын кимлийини
билярсян. «Шяйирдляри» сющбятиндян Ашыг Дураханын сяси айырды. Орталыьа
йениъя чай-чюряк эялмишди ки, дарваза дюйцлдц. Ики няфяр тцрк йасавулу
ики ат йедяйиндя щяйятя эирдиляр. Йасавуллардан бири Ашыг Дурахана бир
мцшямбяли намя верди. Ашыг Дурахан намяни ачыб охуду. Сонра да
юпцб эюзцнцн цстцня гойду. «Бячешм», дейиб, йасавуллара яйляшмяйи
тяклиф етди. Цзцнц Ашыг Алыйа тутуб деди:
-Оьлум, Алы! Бяхт улдузумуз парлайыб, гядямлярин мцбаряк имиш.
Намя Румлу Ъяфяр пашадандыр. Йазыб ки, «Башыны Ираванда ислат,
Румда гырхдыр». Иншаллащ! Пашанын оьул тойундан нямяримиз дя
цряйинъя олар. Тойдан йыьылан щяр йцз манатын ону сяниндир.
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Ашыг Алы деди:
-Устад! Еля мян юзцм дя той тядарцкцндяйям. Вядимя нахяляф
чыха билмярям. Еля бураларда да нямярим бабатдыр. Мяним Румда ня
итийим вар?
Ашыг Алынын сющбятини анлайан тцрк йасавулларындан бири деди:
-Эедя, пязявянэин бириси! Насыл Ъяфяр пашанын дцэцнцня
вармыйорсан? Эавурун бири эавур! Бен сяне йцз зопа вуруйорум, онда
сян пек ийи эедийорсын.
Ашыг Алы бахды ки, пис йердя ахшамлайыб. Йасавуллар юлцбюлдцрмякдян данышыр. Цряйи габарланды деди:
-Яфяндилярим!
Онда
эяряк
мян
карвансарайа
эедиб
щямйерлиляримдян дил-ъаваб эюндярям ки, евдя ниэаран олмасынлар.
Йасавуллар Ашыг Алы иля разылашдылар. Ашыг Алы карвансарайа йолланаркян
Ашыг Дурахан йасавуллардан бириня ишаря етди ки, ону эюздян гоймасынлар.
Йасавул да Ашыг Алы иля карвансарайа эетди. Алы кяндлиляриндян бир няфяр
тапыб Иряванда йыьылан нямярляри она верди. Хащиш етди ки, ата-анасына
чатдырсын. Сонра да бир намя йазыб верди ки, Нифталы бяйин гызы Бясди ханыма
чатдырарсан. Ашыг Алы щямйерлиси иля щалал-щцммят едяндя гящяр ону
боьду. Сазыны кюйнякдян чыхарыб, зилини-зил, бямини-бям еляди. Эютцрдц
эюряк дярди-щалыны щямйерлисиня Эюйчядя нишанлысы Бясди ханыма неъя
исмарлады, тяряфиндян биз дейяк, сиз шад олун:
Гасид, эедяр олсан бизим елляря,
Ярзи-щалым о ъанана деэинян.
Намярд
олсан
илгарындан
дюняни,
Эюз тикмясин башга йана
деэинян.

Уймасын севдийим накяс дилляря,
Эялярям фясиля галмам илляря,
Ращи-ряван олдум гцрбят елляря,
Йолум
дцшдц
Алосмана
деэинян.
Дил ъавабы йана-йана деэинян.
Бцлбцлям
гонмарам
гейри
эцлляря,
Йарым ял вермясин юзэя ялляря,
Сяфярим цз гойду тозлу йоллара,
Аьламасын, мащтавана деэинян.

Дуруб о йоллара варандан сонра,
Сян бизим елляри эюряндян сонра,
Бу дилсиз намяни веряндян
сонра,

Соруш ящвалыны, неъяди щалы,
Йары ъида салды дцнйанын малы.
Дилиндя Бясти тяк йар Ашыг Алы,
Гясд ейляди ширин ъана деэинян.
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Бяли, сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини, сюзля дя деди.
Сонра да йасавулла Ашыг Дураханэиля гайытды. Ашыг Дурахан онлары
доггазда йящярли-йцйянли атла гаршылады. Алынын атынын цзянэисини басды:
-Йа, Аллащ, оьул! Йолчу йолунда эяряк, -деди.
Бяли, мяним язизлярим! Устад дили мцбаряк, кющлян ат йцйряк олар
демишляр. Йолчулар дярялярдян сел кими, тяпялярдян йел кими ашараг эцня
бир мянзил, тейи-мянзил йолун дамарыны гырдылар, юзлярини йетирдиляр Рума.
Эцн йахар-йахмаз Ъяфяр пашанын щяйятиндя атдан ендиляр. Ъяфяр паша
Ашыг Дураханла щал-ящвал тутдугдан сонра цзцнц ъаван ашыглара
чевирди.
Ашыг Дурахан деди:
-Пашам саь олсун! Бу бяндейи-фягирляр мяним шяйирдляримдир.
Йанымда щярляйирям ки, эяляъякдя бир тикя чюряк сащибляри олсунлар, бу
да бир савабдыр.
Ъяфяр паша:
-Евет, ефендим! Пек ейи, -деди. Сонра да ашыглары мяълися дявят етди.
Ашыг Дурахан кечиб султанларын, пашаларын йанында яйляшди. Цзцнц Ашыг Алыйа
тутуб деди:
-Шяйирд! Мяълисин мцбаряк. Ъырымы кюйнякдян чыхарт. Хас лафталар
цчцн хас ъырра.
Буну демякля Ашыг Дурахан истяйирди ки, эюрсцнляр о, устад, Ашыг
Алы ися шяйирддир. Ашыг Алы Дураханын юзцнц беля лоббаз апармасындан
бярк инъиди. Иши беля эюрян Ашыг Сямяд деди:
-Ашыг Алы! Дур, Ъяфяр пашанын той мяълисини мцбарякляндир. Онсуз да,
щарада олса устадымызын гяними Ашыг Йыьвал индилярдя эялиб чыхаъаг. Онун аь
эцнцнц эюй яскийя дцйяъяк, йыьвалыны гара бойайаъаг. Йыьылан нямярини
силиб-сцпцряъякдир.
Ашыг Алы мяълися «Баш дивани» щавасы иля башлады, ъями устадлары
йада салды. Цзцнц султанлара, пашалара тутуб:
-Аьалар, сифариш сиздян, ъавабы биздян, -деди.
Пашалар Гафгаз ашыьынын дилли-дилавярлийини эюрцб хащиш етдиляр ки,
Йунис Имрядян бир сюз охусун.
Ашыг Алы:
-Пашалар! Тцрк ашыгларындан Йунис Имря, Гараъаоьлан, Дадалоьлу,
Пир Султан, Авдал, Ашыг Юмяр, Ашыг Ямращ, Юйсцз Дядя, Гайыгчы Гул
Мустафа, Гул Мещмед, Гул Щцммят, Ашыг Щясян вя башгалары
синядяфтяримдир, -дейиб эютцрдц эюряк тцрк пашаларынын сифариши иля Йунис
Имрядян ня деди, тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Биз дцнйадан эедяр олдуг,
Гыланлара салам олсун!
Галанлара салам олсун!
Яъял бцкя белимизи,
Бизим цчцн хейир-дуа
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Сюйлятмяйя дилимизи,
Хястя икян щалымызы
Соранлара салам олсун!

Дуранлара салам олсун!
Бу гайдады, эялян эедяр,
Яъял ки вар, бизи эцдяр,
Бизим щалымыздан хябяр,
Соранлара салам олсун!

Тяним ортайа ачыла,
Йахасыз кюйняк бичиля,
Бизи асан бир вяъщ иля,
Йуйанлара салам олсун.

Дярвиш Йунис, сюйляр сюзц,
Йаш долудур ики эюзц,
Билмяйянляр билсин бизи,
Билянляря салам олсун!

Кимся дурмаз гясдимизя,
Эедяр олдуг достумуза,
Намаз цчцн цстцмцзя,
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы бахды ки, Йунис Имрянин устад кяламы
мяълиси йаманъа тутду. Фцрсяти-фювтя вермяди. Сюз синясиндя тцьйан
етди. О иди ки, эютцрдц эюряк Ашыг Алы ня деди, тяряфиндян ярз ейляйяк, сиз
шад олун:
Гоъа дцнйа чохун йола салыбды,
Кючян
кючцб,
кючмяйянляр
кючяъяк,
Гафил, ичмя бу эцн яъял шярбятин,
Ичян ичиб, ичмяйянляр ичяъяк.

Неъолду вар цчцн ганлар
тюкянляр?
Язиз ъанын ал гумаша бцкянляр,
Унутмасын шярми-хята якянляр,
Бичян бичиб, бичмяйянляр
бичяъяк.
Йазыг Алы, ня тез дцшдцн щявясдян,
Сярраф олан сечяр гызылы мисдян,
Ариф олан кясляр, йахшыны писдян,
Сечян сечиб, сечмяйянляр сечяъяк.

Сюз тамама йетишди. Султанлар, пашалар Ашыг Алынын башындан о
гядяр ахчалар тюкдцляр ки, яли гялямли мирзя истяйирди ки, буну щесаба
алсын.
Пашалар:
-Мяълисин мцбаряк! Устадын афярин – дедиляр. Мяълисин еля бу йериндя
ашыг гийафясиндя нурани бир адам ичяри эирди. Ъяфяр пашанын той хялятини
верди. Кечиб султанларын, пашаларын йанында яйляшди. Ашыг Алы Ашыг Сямядин
ишаряси иля Ашыг Дурахана бахды. Эюрдц ки, Ашыг Дураханы ясмяъя тутуб,
гарагыздырмалы адам кими тир-тир ясир. Анлады ки, Ашыг Сямядин дедийи Ашыг
Дураханын гяними Ашыг Йыьвал еля будур. Ашыг Алы Ашыг Йыьвала мящял
гоймады. Сазын зил эушясиня Тябил ъянэи пярдядян башлады. Бечя пярдядя
Короьлу кими бир няря чякди ки, Алосманда чохлары горхулуьуну эютцрмяк
цчцн молла ахтармаьа башлады.
Алды Ашыг Алы:
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Ящли-црфан мяълисиндя цзц аь,
Доланан
дийарлар
щяйалы
мяням.
Сащиби-щцнярдян
дярсим
алмышам,
Мющтябяр
кяслярин
хяйалы
мяням.

Эушейи-иззятдя
далмадым,
Симузяря
ясла
салмадым,
Ятраби
сцхяннян
галмадым,
Сяняти,
сющбяти
мяням.
Сащиби-иманда заты накама,
Паки-дил олмагда адил щакима,
Сянятдя устадым пцр гямнакама,
Сяхада Щатямя тай Алы мяням.

хаба
нязяр
эери
сяйалы

Ашыг Йыьвал эюрдц ки, бу ъаван ашыьы щязм етмяк цчцн она юрдяк
мядяси лазымды. Фцрсяти-фювтя вермяди. Ашыг Алы бир дя бахды ки, Ашыг
Йыьвал будур йериндян дурду, мяълис ящлиня хейир-дуа верди. Ашыг
Дураханын гаршысындакы мцърцлярдя галагланан ахчалары ъибиндян
чыхардыьы бир торбайа йыьышдырды. «Бу мяним нямярим» - дейиб цз гойду
гапыйа тяряф. Ашыг Алыны тяяъъцб бцрцдц. Амма ону да дейяк ки, Ашыг
Йыьвалын беля тезликля эетмяси Ашыг Дураханын сифятини дурултду, цзцндяки
ясмяъядян ясяр-яламят галмады. Эюзляри севинъиндян ов эюрмцш пишик
кими пар-пар парылдады. Ъяфяр паша ариф адам иди. Эюрдц ки, Ашыг Алы щеч
юзцндя дейил, ня ися бир щимя бянддир. Деди:
-Оьлум, ганыны гаралтма! Сян Румлу Ъяфяр пашанын оьул
тойундасан. Сяни Алосмандан адыма лайиг шан-шющрятля йола салаъаьам.
Мяълисини давам етдир.
Ашыг Алы:
-Пашам! Шярт сизин мяни Алосмандан адымыза лайиг йола салманызда
дейил. Бизлярдя ашыглыьын бир адяти вар: явял-яввял дейиширляр, рягиби мяьлуб
етдикдян сонра сазыны аларлар. Ирялиъядян шяртляшдирилян адят-яняняйя эюря
ашыьа ъяза верярляр. Амма Ашыг Йыьвалын мяни мяълисдя баьламадан,
сазымы алмадан нямярими йыьышдырыб апармасы ганаъагсызлыгдыр. Бу
голузорлулуг, торпагбасдыглыдыр. Юзц дя сизин кими Алосманда адлы-санлы
пашалар мяълисиндя, - дейиб сазын кюкцнц дяйишди. Эютцрдц эюряк ящвалына
бащям ня деди, биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Сярищ
мцгяввасан,
няр
мейданында,
Устадын юнцндя нашы дайанмаз.
Атяшлярям, йанар ъисмин ашикар,

Ъар
олар
дайанмаз.

ейнинин

йашы,

Вурма сярин ясил гцдрят сянэиня,
Суал, ъаваб баис олар дянэиня,
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Ясла
таб
ъянэиня,
Рубащларын
дайанмаз.

ейлямяз
пцр

аслан

Имтащанда ягли чашы, дайанмаз.

савашы,

Няфси нагис гям цстцндян гям
баьлар,
Говьакарлар щямдямлийя чям
Агил биляр няга нярся, фил дя вар,
сахлар,
Гяза, гядяр щяр щяфтядя, илдя
Гцдрятин гящриня тутар дям
вар.
даьлар,
Фярсизлярин щцняр кары дилдя вар,
Учанда торпаьы, дашы дайанмаз.
Кечяр дювран, Ашыг Алы гоъалар,
Эцман етмя рягиб ондан баъ алар,
Бир бина ки, ибтидадан кяъ олар,
Учар бцнюврядян, башы дайанмаз.
Ъяфяр Паша эюрдц ки, Ашыг Алынын синяси долудур. Юзц дя Ашыг
Йыьвалдан пясинмир. Мяълися ган-гаралыьы дцшмямяк хатириня деди:
-Оьлум! Сян щяля чох ъавансан, Османлы мямлякятиндя щяля Ашыг
Йыьвал иля дюш-дюшя эялян олмайыб. О, бир дярйадыр. Габарыб-ъошанда
йаман олур. Шцкцр еля ки, мяним 419
мяълисим иди. Башга бирисинин мяълиси
олсайды, сяни дя устадыйын эцнцня саларды. Оьлум! Сян нащаг
позулурсан.
Ашыг Алынын тярсляшдийини эюрян Ашыг Дурахан Ъяфяр пашанын сюзцня
гцввят верди:
-Оьлум, Алы! Ъяфяр Паша дцз дейир. Йыьвалы дюнмцшцн ятяйинин ня
иши калын буйнузунда ки, эюйдян йеря дцшцб парча-парча олсун. Аллащы
севярсян ишиндя ол. Аьрымаз башымызы аьрытма. О ахчалар да онун олсун,
Аллащын дярд-бяласы да. Нямярин йцзя ийирми манаты сяниндир.
Иши беля эюрян султанлар, пашалар Ашыг Алынын тяряфиндя дурдулар.
Чийни зяр щашийяли пашалардан бири:
-Щазарат, биз дяфялярля Ашыг Йыьвалын да мяълисляриндя олмушуг. Бир
улу танры шащиддир ки, бу ъаван ашыг ондан ширин охуйур. Ашыг доьру дейир.
Ашыг Йыьвалын да щядди-щцдуду олмалыдыр. Ня вахтаъан о гяриб-гцрбят
дийардан эялян ашыгларын нямяриня шярик чыхаъагдыр? Мян тяляб едирям,
Ашыг Йыьвал мяълися эялсин, Ашыг Алы иля дейишсин.
Наялаъ галан Ъяфяр Паша адам эюндяриб Ашыг Йыьвалы мяълися
дейишмяйя чаьыртдырды.
"Дявяти" ешидян Ашыг Йыьвал:
-Йахшы олду, -дейиб сазыны эютцрцб, апардыьы аьчалар иля мяълися
эялди. Ахчалары мцърцнцн йанына гойду. Цзцнц Ашыг Дурахана тутуб:
-Эеда, талейи дюнмцш! Кечянилки тювбям сяня дярс олмадымы? Саз
эютцрцб йеня Рума мяълис апармаьа эялдин, -деди.
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Ашыг Дурахан дили долаша-долаша:
-Устад! Мяни башына чевир, бяхтим, йыьвалым дюнсцн ки, мян
дейилям. Сизи дейишмяйя бу ъаван оьлан чаьырыб, -дейя зорла яли иля Алыны
эюстярди.
Ашыг Йыьвал:
-Аьзы гатыглы чоъуг! Щяля сяндян ана сцдцнцн ийи эялир. Инди сянин
эюзлярини ойдурарам, йериня гурум гойдурарам. Нямярини аларам,
гулаьындан Румун эиряъяйиндя дивара мыхчаларам. Бяхтини-йыьвалыны
гара эейдирярям. Нишанлыны дул гойдурарам. Онда билярсян ки, Ашыг
Йыьвал кимдир. Ямяли азмыш, талейи дюнмцш ъоъуг! Шимди эял архамъа, дейиб, зяр щашийяли сазыны "Османлы диваниси" кюкцндя кюкляди. Чоъуг! –
деди, -Бизлярдя адятдир йолу гярибя верярляр. Фцрсят сяниндир.
Алды Ашыг Алы:
Бир мярдя гонаг эяляндя, эцля-эцля нан веря,
Намярд бир мещман эюряндя, эюрярсян ки, йан веря,
Щаны щатям кими щатям, сцфря салыб ад ала,
Щаны лоьман кими лоьман, хястяляря ъан веря.
Алды Ашыг Йыьвал:
Елдя устад юлмяйиб ки, йетяня дювран веря,
Гяриб эется гцрбят еля, мярифятля сан веря,
Йолун азан хяраъ веряр, мярд мейданы суламаз,
Юз хошуна вермяся дя, зцлмцнян данан веря.
Алды Ашыг Алы:
Бир кимсядян халиг ала, эцндцз она эеъядир,
Бир кимсяйя гарьыш кечя, чалышдыьы беъядир,
Бир кяся ки, алгыш кечя, онун щаггы уъадыр,
Бир кяся ки, халиг веря, эюрярсян щяр йан веря.
Алды Ашыг Йыьвал:
Бир кяси ки, ела ата щясрят гала ъамала,
Бир кяс ярканы билмяйя чата билмяз камала,
Бир кяс ки, кяъряфтар ола, дярди сатыб гям ала,
Бир кяс ки, щяддини аша, гяза тута ган веря.
Алды Ашыг Алы:
Давуд кими Няби щаны, гямляри дям ейляйя,
Щямзя кими иэид щаны, рягиби рям ейляйя,
Сцлейман тяк Сцлейман йох, алями ъям ейляйя,
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Киши эяряк ел йолунда ъаныны гурбан веря.
Алды Ашыг Йыьвал:
Бир кяс щагдан ял цзмяйя, агибятдя шад ола,
Бир кяс гача наирзайа, сяадятдя йад ола,
Бир кяс гача кяс бящряйя, ханяси бярбад ола,
Бир кяс Гасим гисминдянся, рузисин асан веря.
Алды Ашыг Алы:
Эял бичаря Ашыг Алы, сыьын щаггын адына,
Ята ейля намазына, халиги сал йадына,
Щарда дара дцшяр олсан йетишяр имдадына,
Мятлябини гули-Гянбяр, о шащ-Мярдан веря.
Алды Ашыг Йыьвал:
Бир кяс юзцн шащи биля, щагда эюрсцн ямяли,
Бир кяс елдя мяьрур ола, тез дя уча тямяли,
Ясла кцтащ олмаз сюзцм, хейли варды демяли,
О щаг ки, Йыьвала достду дярсини нищан веря.
Сюз тамама йетишди. Ашыг Йыьвал деди:
-Ъоъуг, инди сюз сяниндир, "Дивани" цстя эет эюрцм, бахым
мящарятиня.
Ашыг Алы сазы синя пярдядя зиля чякди. Эютцрдц эюряк ня деди,
тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Ашыг Алы:
Ашыг Йыьвал:
Кяндиня ашыгам дейян,
Сян
дамласан,
мян
Ашыгсан мейдана эял.
дярйайам,
Намярд эялмяз бу мейдана,
Ахыбан цммана эял.
Мярдисян, мярдана эял.
Мян данышым, сян гулаг вер,
Кянди олан кяндисини
Мярифят, яркана эял.
Юймяйи лайиг дейил,
Сян сатансан мян аланам,
Сазыны сян ал ялиня,
Ачэынан дцканыны,
Бу ъянэи-ъювлана эял.
Сярраф мяням хырд ейлярям,
Мятащын алана эял.
Ашыг Алы бахды ки, Йыьвал чох габил сяняткардыр. Сюзляри щямин
гафийядя йерли-йериндя дейир. Деди: Бялкя бу доьрудан да, щагг ашыьыдыр.
Гой бир ону йохлайым. Одур ки, алды эюряк ня деди:
Яэяр щагг ашыьысанса
Ашыг Алы:
Сюйля кямалын эюрцм.
Ей арифя бир салам вер,
"Инъил",
"Зябур",
"Тюврат",
Даныш сян, щалын эюрцм.
"Гуран",
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Эюстяр кяламын эюрцм.
Достум, яэяр бцтпярясдян
Бу нари-нираня эял.

Щягигятдян сюз дейярям,
Мярифят кямалында.
Шимди пашам гуллуьунда,
Сядири-язям йанында.
Щаггымнан диван кясярляр,
Ядалят дивана эял.

Ашыг Йыьвал:
Исайыйам, Мусайыйам,
Щяр няйям юз йолумда.
Ашыг Алы:
Ашыг Алы лейли-нащар
Пашам сюйлярям мядщи.
Щягигят, мярифят щагды,
Анла, ган тяригяти.
Исайысан "Инъил"и сев,
Мусайысан "Тюврат"ы.
Эяр Мящяммяд щцмбятисян
Бойун яй "Гуран"а эял.

Ашыг Йыьвал:
Ашыг Йыьвалам, газиляр,
Фярзи-сцннят ганырам.
Ялиф Аллащын адыдыр,
Бей пейьямбяр танырам.
Тей тябяррящ, гяни Аллащ,
Она сяъдя гылырам.
Хилгятим Адям атады,
Хей хаки-йексана эял.

Ашыг Йыьвал бахды ки, айя Ашыг Алы сюзлярини чох сямтли-суатлы охуйур.
Сясиня дя сюз ола билмяз. Деди:
-Ай оьул! Сян щяля чох ушагсан. Сяня йазыьым эялир. Сяни
синяндяки саз диндирир, сян сазы йох. Ашыглыг елминин гырх гапысы вар. Бил
вя аэащ ол, сян онун 39-нун гапысыны ачсан да, гырхынъыда йыьвалыны
дюндяряъям. Ня гядяр ки, кцкряйиб ъошмамышам, щайды мяълисимдян.
Ашыг Алы бахды ки, Ашыг Йыьвал щядя иля ону горхутмаг истяйир. Деди:
-Ашыг Йыьвал! Мяням-мянямлик устада йарашмаз! О ки, галды сизин
дедийиниз ашыглыьын гапысынын щагг ачары, о мяндядир, щярзя-щядйан
данышма.
Ашыг Йыьвал деди:
-Щя ъоъуг! Неъя дейярляр: "Адын нядир Ряшид, бирини де, бирини ешит".
Инди дя фцрсят мянимдир. Мян дейим, сян ъаваб вер. Танрым йа сяня веряр,
йа мяня.
О айдыр ки, отузунда ъавандыр,
Алды Ашыг Йыьвал:
Он бешиндя гоъалардан улудур.
О нядир ки, отузунда ъавандыр?
О гялямдир дили айры, сюзц бир,
Он бешиндя гоъалардан улудур.
Елм дярйасы щяр дярйадан
О нядир ки, дили айры, сюзц бир?
долудур.
Щансы дярйа щяр дярйадан
долудур?
Алды Ашыг Йыьвал:
Щансы тядбир сябир иля эюрцляр?
Алды Ашыг Алы:
О нядир ки, мящяббятля щюрцляр?
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О нядир инсана яманят вериляр?
О нядир ки, о да онун эцлцдцр?

Щагг тядбири сябир иля эюрцляр,
О кюнцлдцр мящяббятля щюрцляр.
О рущдур, инсана яманят вериляр,
Илгар, иман о да онун эцлцдцр.
Алды Ашыг Алы:
Бющтан сюздцр щагг йанында
нащагдыр,
Щагг
нязяри
йерля,
эюйя
дайагдыр.
Щаггын
юзц
йатмайыбдыр,
ойагдыр,
Бу сюзляри ачан Ашыг Алыдыр.

Алды Ашыг Алы:
Алды Ашыг Йыьвал:
О нядир ки, щагг йанында
нащагдыр?
О нядир ки, йерля, эюйя
дайагдыр?
О кимдир ки, йатмайыбды ойагдыр?
Ашыг Йыьвал щяр елмидян щалыдыр.

Бяли, мяним язизлярим! Ашыг Алынын Ашыг Йыьвалла гоч кими
мейданда дюйцшц Ашыг Дураханы севиндирди, буну эюрян Ашыг Сямяд
деди:
-Ай чархы дюнмцш, талейи кям! Сян нийя севинирсян? Ашыг Алы
Йыьвалын бяхтини эюй яскийя дцйяндян сонра мейдана дейишмяйя сяни
чаьыраъаг. Йазыгсан, ня гядяр эеъ дейил, башына бир чаря гыл. Щяля ки,
Ашыг Алы кяляфини долашдырмайыб, бядбяхт, Аразы кеч о тайа. Сяня
йазыьым эялир. Мяня ня вар, узаг башы, бярк айагда дейяъяйям ки,
устадымсан. Йыьвалы кям, бяс бу зырпылыгда сян ня дейяъяксян? Щяля
бир Ъяфяр пашайа, султанлара йекя-йекя юзцнц устад кими гялямя
вердин. Бя билмирдин ки, "Иланын анасына баласы гяним олар?" Ашыг Алы сяни
синясиня чякмяйя мейдан ахтарыр. Бах, бу да мейдан. Дур, байыра
чыхмаг бящанясиля сцрцк яппяйини эютцр, ъаныны гуртар.
Ашыг Дурахан деди:
-Я, Сямяд! Бяс мяним о телли-тоггалы имран дилли сазым неъя олсун?
Ашыг Сямяд:
-Я, дяфтяри дюнмцш, кяляфи долашмыш! Бу щянэамядя сазыны юзцня
башдашы гойаъагсан? Бу гыздыр-басдырда саз вахтыдырмы?
Ня чохдур ел-обада бир башы нимчя, бир башы чюмчя.
Ашыг Сямядин сюзляриня инанан Ашыг Дурахан байагды "Аьаны Аллащ
сахласын" –дейиб чухасынын ятяйини йыьышдырды. Ъяфяр Пашанын мяълисиндян
"Аста гачана эюй имам гяним" –дейб архасына бахмадан сцпцрцлдц.
Ашыг Сямядя дя еля бу лазым иди. Онун Ашыг Дураханын сазында
чохданды ки, эюзц галмышды.
Бяли, язизлярим! Гуллуьунуза ярз ейляйим ки, бу эеъяки дейишмядян
щеч ня щасил олмады. Ашыгларын дейишмяси галды сабаща. Эеъя Ашыг Алы
Ашыг Сямяддян сорушду:
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-Бяс бизим "устадымыз" щардады? Щеч эюзцмя дяймир. Аллащ
елямямиш хястяляниб елямяйиб ки?
Ашыг Сямяд деди:
-Ашыг Алы! Бир Аллащдан эизли олмайан, сяндян ня эизли. Ашыг
Дураханы эюндярдим фяляйин бадына. О даща бизим "устадымыз" дейил. Инди
о Аразы чохдан кечиб. Еля йахшы олду ки, эетди. Сазым юткям дейилди.
Доьрусу, Ашыг Дураханын сазында чохдан эюзцм варды. Бу да мяним
цч иллик "шяйирдлик" зящмятимин гянимяти.
Ашыг Сямядин сюзляри кюз олуб йапышды Алынын цряйинин башына.
Дураханын намярдлийи цряйиндя губар ейляди. Деди:
-Ашыг Сямяд! Сазы мяня вер цряйимя бир нечя йарпаг сюз эялди,
ону да дейим, бир эцн эяряйин олар.
Алы сазы Сямяддян алыб зил-бям ейляди. Эютцрдц эюряк ня деди.
Тяряфиндян ярз ейляйяк, сиз саь олун:
Бядямял синнийя кялам охума,
Пейкяри кяъляри мязар дцзялдяр.
Хяннасдан кянар ол, тяня
тохума,
Вярдиши биянъам азар дцзялдяр.

Гязайа сювг едян нящр лал
ахар,
Сцдля эялян мяъаз сцмцкля
чыхар,
Иблис ямяллиляр айаьа бахар,
Щямдяминя
гуйу
газар,
дцзялдяр.
Алы, бяднамлыгды эцъсцзя зяфяр,
Бядхащла бир йана ейлямя сяфяр,
Фитняляр ящлиди щцнярдян биляр,
Гябащятин дастан йазар, дцзялдяр.

Бяли, мяним язизлярим! Сабащ ачылды. Эюрцм сизин дя цзцнцзя нечянечя хейирли сабащлар ачылсын. Ашыг Сямяд яллярини эюйя галдырыб Аллащдан
диляк диляди ки, йа рябб! Сян гяриб-гцрбят торпагда Ашыг Алыны хар елямя. Ашыг
Йыьвал баьлансын. Онун гызыл щашийяйя тутулмуш сазыны алсын. Буну эюрян
Ашыг Алы бяркдян эцлдц:
-Айя, Ашыг Сямяд! Доьруданмы инанырсан ки, Ашыг Йыьвал мяни баьлайаъаг? Беля чыхыр ки, 10 ил нащагдан Аь Ашыьын йанында папаьымы эцня
йандырмышам. Бу эцн о Ашыг Йыьвалды, няди онун бяхтини, йыьвалыны
дюндярмяк мяня боръ олсун. Она бир той тутум ки, юз тойуну унудуб,
атасынын тойу йадына дцшсцн.
Бяли, язизлярим! Аллащ щеч кяси гяриб-гцрбятликдя дар-даманда
гоймасын. Ашыг Алы иля Ашыг Йыьвал бир ярясят диваны гурдулар ки, эюз
истяйирди тамаша етсин. Яввял-яввял бир-бирляриня щярбя-зорба эялдиляр.
Амма бир-бирляриня дов эяля билмядиляр. Саз щаваъатларында сынашдылар.
Бундан да бир иш мясряф олмады. "Ашыьын гяними" сайылан Бечя
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пярдясинин зил зянэулялярини "Тябил ъянэи" пярдялярдя эязишдиляр, йеня дя
бир-бириня дой эяля билмядиляр. Инди фцрсят Ашыг Алыйа кечди. Алды эюряк,
Ашыг Алы гыфылбянд цзяриндя Ашыг Йыьвала щансы килидлянмяни деди,
тяряфиндян бир ярз ейляйяк, сиз шад олун.
Алды Ашыг Алы:
Сяндян хябяр алым, ай Ашыг
Йердяди,
эюйдяди,
щардады
Йыьвал,
Яннар?
Шярийяти няйля ейлярсян ашкар?
Яршдя ики гуш вар, мцдям дян
Бей алтында о нюгтяни бяйан ет,
дянняр,
О нюгтядян ейля мяни хябярдар.
Эащдан пцнщан олур, эащ олур
ашкар.
Йедди дамы, сяккиз ъяннят йягин
вар,
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини сюзля дя деди. Ашыг
Йыьвалын гылчалары боз айда эютрцм дцшцм хары кими башлады ясмяйя.
Додаглары йалгузаг эюрмцш гойун кими тяпиди. Башлады ъыьаллыьа. Деди:
-Паша! Бу ъоъуьун дедийи гыфылбяндин мянасы йохдур. Яэяр о
охудуьу бяндин мяна-мярамыны тяръцмя ется, онда мян сазымы онун
гаршысына гойарам.
Эютцрдц эюряк Ашыг Алы Ъяфяр пашанын той мяълисиндя юз
гыфылбяндиня неъя хитам верди, тяряфиндян гуллуьунуза ярз ейляйяк, сиз
шад олун.
Алды Ашыг Алы:
Демяйнян ки, бу сюзлярим
Тяригятдян мярифятя эялмишям,
йаландыр,
Щягигятдя йол ярканы билмишям,
Ай, эцн, Зцмрцд, Зцщал она
Ашыг Алы дейяр: мятял галмышам,
гуламдыр.
Де, Чярхи-дявваряда нечя елм
Заты Зцлъялалды, юзц каламдыр,
вар?
Пейьямбярдян
галыб
щядис
ашикар.
Ашыг Алы устаддан дярс алмышды. Бахды ки, Ашыг Йыьвалын йыьвалы
дюнцб. Дяйирманын суйу тцкяниб. О иди ки, гыфылбянди устад кяламы иля
явяз етди:
Хяъил олар сянятиндя яринян.
Сяррафам, базарым хиридар истяр,
Мейдан ачма сян яр оьлу
Бищуда сурсатын базара вермя.
яринян,
Бир дяфя саларам, ялаъын олмаз,
Щяля дярс ал динля, йаз, ара
Ъисмини чарасыз азара вермя.
вермя.
Алям билир:
няринян,

кюшяк

чякмяз
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Габаьа
сычрама,
дала
дцшярсян,
Дцшмямисян,
гейли-гала
дцшярсян.
Лал ейляйярям, мцшкцл щала
дцшярсян,
Бивядя ъисмини мязара вермя.

Щягигят елминдя кечяк исбата,
Мяна веряк ярзя, щям каината,
Бир
дастан
баьлайаг
щяр
щуруфата,
Тярдяст ол, мязарын газ, ара
вермя.

Чярхин елмин тюкян олса арайа,
Арамаьа сярин эялмяз щарайа,
Гарайа аь, аь дейирсян гарайа,
Аьлыны иблися, ня зара вермя.

Верди сазын ел ичиндя ар олду,
Наданын ялиндян о безар олду,
Гач, фцрсят ъанындан безара
вермя.

Шых Алыйа ъянэ ейляйян хар олду,
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини сюзля дя деди. Ашыг Йыьвал
кцрт тойуьун сон ъцъяси кими суйу сцзцля-сцзцля гызыл щашийяли сазыны гойду
Ашыг Алынын гаршысына. Ашыг Сямяд ял атды ки, Ашыг Йыьвалын сазындакы гызыл
щашийяляри сюксцн.
Ашыг Алы деди:
-Я, Ашыг Сямяд! Бир ял сахла, ня етмяк фикриндясян?
Ашыг Сямяд:
-Устад! Ящдим варды. Яйяр сян Ашыг Йыьвалы баьласайдын, онун
сазында
-Устад! Ящдим варды. Яйяр сян Ашыг Йыьвалы баьласайдын, онун
сазындакы гызыллары сюкцм. Румлу зярэярляриня верим. Нишанлын Бясди
ханыма билярзик, цзцк, тяня вя бир дя бойунбаьы баьладым. Шцкцр Аллаща,
диляйим йериня йетишди. Румдан Эюйчяйя яли бош гайытмайаъаьам ки? –
деди.
Ашыг Алы:
-Ашыг Сямяд, бяйям саз ойунъагдыр ки, онунла истядийин кими
ряфтар едясян? Ашыг Йыьвалын сазы Османлы мямлякятиндя нечя-нечя
бяйнишан оьланларын аьыр-аьыр тойларынын йадиэарыдыр. Онун Имран дилли
сядасы иля нечя-нечя аиля хошбяхт олуб. Щяля нечяляри дя бундан сонра
олаъаг. Ашыг Йыьвал мяним устадым Аь Ашыг синниндядир. Беля бир ашыьын
сазыны алмаг эцнащдыр. Иэид басдыьыны кясмяз. Аман да бир имандыр, дейиб сазы Ашыг Сямяддян алды, юпдц вя Ашыг Йыьвалын гаршысына гойду,
деди:
-Ашыг Йыьвал! Алла-таала гой Ъяфяр Пашанын оьлуну оьуллу-гызлы елясин.
Мяълисдя йыьылан нямяря шяриксян. Щалалындыр.Ня гядяр хатириндир
ихтийарындадыр.
Ашыг Алынын ядяб-ярканындан хошщал олан Ашыг Йыьвал йериндян
галхыб Ашыг Алынын алнындан юпдц, "Устадына бярякаллащ!" – дейиб
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ъибиндян бир хышма гызыл чыхарыб Алынын башына сяпди. "Щалалындыр, оьлум", деди.
Бяли, язизлярим!Эюрцм щамынызын той-дцйцнцнцз мцбаряк, ишиниз
аванд олсун. Мяълисин йеддинъи эцнц Ашыг Алы Ъяфяр пашанын оьлунун
дуваггапмасыны охуйурду, бу вахт бр гасид эялиб, ядяб-яркянла салам
верди. Ялиндяки намяни гойду Ъяфяр пашанын габаьына. Ъяфяр паша
намяни охуйуб бярк тутулду. Щамы бир-биринин цзцня бахды. Ъяфяр паша
деди:
-Пашалар! Йерляр гулаглы олар, - демишляр. Истамбулдан Ясмяр ханым намя йазыб ки, ешитмишям Гафгаздан эялян бир ъаван ашыг оьлунун мцбаряк
ишини кечирир. Юзц дя Ашыг Йыьвалы баьлайыб. Инди эяряк Ашыг Алыны мянимля
дейишмяйя эюндярясян. Яэяр эюндярмясян, гой пашалыг ады сяня ар олсун.
Яэяр Ашыг Алы дявятимдян бойун гачырса, мяним йайлыьым гой папаг явязи
она юрпяк олсун, -дейиб, Ясмяр ханымын эюндярдийи мцшямбяли мяктубдакы
дявят гошманы да охуду:
Аланда намяни, ай Ашыг Алы,
Эютцр сазын, бу мейдана, дурма
эял.
Эялмясян эятиррям, эялсян щяп
эюзял,
Йана гачыб, щеч юзцнц йорма
эял.

Бяйан ет ашыгсан, йохса
начармы?
Шямс варкян, сяййаря нуру
сачармы?!
Яр оьлу яр, зянанядян гачармы?
Аьлайыб, сызлайыб бойун бурма,
эял.

Адым Ашыг Ясмяр, бир назянин эянд,
Мейданымда таб етмяйиб бир щяпянд,
Нечя-нечя ашыг ейлямишям бянд,
Заты-пакы цнванымы сорма, эял.
Мяълисин ган-гаралыьыны эюрян Ашыг Алы деди:
-Ъяфяр паша! Ясмяр ханым щаглыдыр. "Бизлярдя пиря эялян гурбанлыьы
гайтармазлар." Аллащ йа Ясмяр ханыма веряр, йа да мяня. Эютцр
гасиднян ъаваб эюндяр ки, Ашыг Алы дявяти гябул едир. Иншаллащ, 3 ютяр, 4
дейян эцн Истамбулдайам. Щазырлашсын.
Ашыг Алынын мярди-мярданялийи Ъяфяр пашайа хош эялди:
-Мяни истяйянляр ашыьа хялят, -деди.
Ону да дейяк ки, Ъяфяр пашанын оьул тойунда Ашыг Алыйа о гядяр
нямяр йыьылмышды ки, бу нямярля Эюйчянин сай-салтал оьланларынын
йцзцнцн тойуну кечирмяк оларды. Ертяси эцн Ъяфяр пашанын нюкяр-наиби
ики кящяр кющлянин цзянэисини басды. Ъяфяр паша Ашыг Алы иля Ашыг
Сямядя уьур диляди. Ясмяр ханым баьласан, ябришин гоч гурбанлыьын
мяндя. Сяни оьлум кими Румдан Гафгаза юзцм йола салаъам, -деди.
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Бяли, язизлярим! Ашыг Алы иля Ашыг Сямяд "Йа мядяд!" –дейиб цз
гойдулар Истамбула. Онлар йолун дамарыны гырмагда олсунлар, инди
гуллуьунуза ярз ейляйим Истамбулда Ясмяр ханымдан. Ясмяр ханым
ешидяндя ки, Ашыг Алы Истамбула эялир, ямр етди, бцтцн кцчяляря,
базарлара, мейданлара ъар чякилсин ки, шянбя эцнц Баш мейданда
Ясмяр ханым Гафгаздан эялян Ашыг Алы иля ядалят диваны гураъаг. Ким
щагг диваны эюрмяк истяйирся, тяшриф эятиря биляр. Ясмяр ханымын еланыны
ешидян щяр кяс бу хябяри бир ъцр йозду. Гяриб ашыьа йазыглары эялди.
Дедиляр:
-Йазыг олсун сяни доьан анайа. 19-ъу ашыьа тякъя биръя няфяр
чатышмырды, о да сян олдун.
Ашыг Алы иля Ашыг Сямяд ися Истамбулу щагламагда идиляр. Ашыглар
эюй чямянликдя атлары йанчидар едиб динълярини аланда, Тцркийя даьларыны
эюрян Ашыг Алыны гящяр боьду. Ата-анасы, нишанлысы, гощум-яграбасы,
Эюйчя йайлаглары йадына дцшдц. Бахды ки, ей дили-гафил! Вердийи вядядян
дя хейли кечир. Кюнлц гцбар еляди. Деди:
-Ашыг Сямяд! Ел-обам йадыма дцшдц. Вердийим вядядян дя артыг
кечир. Бу тяряфдян дя Ясмяр ханым. Синямя бир нечя ханя сюз эялиб,
гой ону да дейим, сонра йолумуза давам едярик. Эютцрдц эюряк Ашыг
Алы Алосман йайлагларына юзцнцн гяриб-гцрбят елдя ящвалыны неъя бяйан
ейляди. Тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Сядрин сяфалыды, сярин сювдалы,
Алями имканда сядалы даьлар.
Туфана йенилмяз, шаща баш
яймяз,
Вцгарлы-ъцссяли, ядалы даьлар.

Алты ай зцлъялал, алты ай гямин,
Елляр
йыьнаьындан
йаранар
дямин,
Дяйишся щалыны асиман, зямин,
Чякяр бир-бириндян щад алы
даьлар.

Тялатцм зярбиндян олундун
бина,
Мцгяддяс йеринди Турунан,
Мина,
Щазиранда дюндц рювзц ризвана,
Зимистанда гяфил-гадалы даьлар.

Сяханы, сайяни бимцрвят даны,
Йейилди гойнунда мин елин наны,
Абы кювсяр цстдя зянбурун шаны,
Немятиндян дойан дад алы
даьлар.

Бащар ел мяканы, хязанды каны,
Хоткарын, сярдарын, султанын щаны?
Вясфикары кючян бир бцлбцл таны,
Галмаз ня Аь Ашыг, ня Алы, даьлар.
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы бахды ки, досту Ашыг Сямяд юзцндя
дейил. Одур ки, эяздийи сцсянли, лаляли йайлаглар, сяфалы даьлар йадына
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дцшдц. Ашыг Алынын дярди дяли даь чайы кими тцьйан етди. Йюн чевирди
даьлара. Деди:
-Эял бу даьлары сорьу-суала тут, соруш эюряк онун кюксцндян
нечя-нечя ярянляр кечиб…
Алды Ашыг Алы:
Даьлар
синясиндян,
йайлаг
йолундан,
Нечя-нечя пасибанлар кечибди.
Архасында ляшкяр, башында яйан,
Нечя хаган, нечя ханлар
кечибди.

Кючдц
Лоьман,
ещтийаъы
дярманда,
Нечя яр оьлу яр, башы фярманда,
Ъянэ ейляди, сяри галды орманда,
Наля-фярйад,
ащ-аманлар
кечибди.

Нечя фатещ салды бурдан изини,
Исэяндярдян бяри дейим йцзцнц,
Нечя агил бурда йазды сюзцнц,
Сащиб ъялал ня инсанлар кечибди.

Бошалды нечяси, долду нечяси,
Ачылды нечяси, солду нечяси,
Ган ейляди, ганлы олду нечяси,
Алынмайан нечя ганлар кечибди.

Мякан, мяскан эюрдцм даьларын
башын,
Кимся апармады лялин, дашгашын,
Кечянин, кечмишин ким биляр
йашын,
Ня гяриня, ня заманлар кечибди.

Сабащын
сцбщцндя,
сяба
йелиндя,
Црбянди сяриндя, йагут телиндя,
Кющлян синясиндя, няга белиндя,
Байаз синя, нечя ъанлар кечибди.
Шамикян
кючяни
сящяр
эюрмцшям,
Нечя
зцлм,
нечя
гящяр
эюрмцшям,
Нечя
дийар,
нечя
шящяр
эюрмцшям,
Абдал Алы бийабанлар кечибди.

Мяьрибдян,
Мяшригя
щюкм
верянляр,
Эялди,
эетди
Мераъ
евин
эюрянляр,
Нечя щябибуллащ, нечя ярянляр,
Эялиб нечя Сцлейманлар кечибди.

Ашыг Алынын "Кярями" цстя цнлямяси Ашыг Сямядин дя синясини даьлады.
Деди:
-Ашыг Алы! Дцзц охумаьын мяни дя кюврялтди. Иншаллащ, Ясмяр
ханымын да пайыны палчыьа дюндяряндян сонра сяня Эюйчядя бир той
едяъям ки, кцлли-каинатда рузэарын эюзц беля той эюрмямиш олсун.
Ашыг Сямядин той сющбяти Ашыг Алынын цряйинин башыны эюйнятди.
Бясди ханым йадына дцшдц. Эютцрдц эюряк бу йердя Ашыг Алы ня деди,
тяряфиндян биз ярз ейляйяк, сиз шад олун:
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Йар, йанында эцнащкарам,
Доьру сюзцм йалан олду.
Йериш етди гям ляшкяри,
Кюнлцм шящри талан олду.

Бах бу гаша, бах бу эюзя,
Йанды баьрым, дюндц кюзя.
Кечян сюзц чякмя цзя,
Кечян кечди, олан олду.

Ашыг Алы сяня гурбан,
Эял ейлямя баьрымы ган.
Сяни мяндян айры салан,
Филан оьлу, филан олду.
Сюз тамама йетишди. Ашыьын цряйи од тутуб йанды. Эютцрдц дцбаря:
Ня гядяр доландым Туран елини,
Йеня юз торпаьым йадыма
Эялиб хяйалымдан кечди о
дцшдц.
чаьлар,
Сарыняр йайлаьы, Эюйчя мащалы,
Йай фясли атланыб эялян гонаглар,
Юз эюзял ойлаьым йадыма
О эцллц, чичякли алышан даьлар,
дцшдц.
О Гибля булаьым йадыма дцшдц.
Гызыл даьы, Мяъиддинин ойлаьы,
Доьма йурдун, доьма оду, оъаьы
Алынын кюксцндя щиъранын даьы,
О гаймаг додаьым йадыма дцшдц.
Сюз тамама йетишди. Ашыглар Истамбула эетмякдя олсунлар. Инди
сизя кимдян дейим, сизя сющбяти узун иллярдян бяри Истамбулда йашайан
Тцрк пашасынын гызы иля хошбяхт аиля гуран Эянъяли Щаъы аьадан дейим.
Щаъы аьа Истамбулда бир сюзц ики олмайан кишилярдян иди. Олдугъа
сяхавятли, щям дя тяяссцбкеш иди. Ясмяр ханымын еланыны ешидиб юзюзцня деди:
-Ей дили-гафил! Щеч инсафдан дейил ки, ел-обамдан бир ъаван ашыг эялиб
Истамбулда зянян хейлаьынын ялиндя зябун олсун. Щаъы аьа оьланларыны
чаьырыб деди:
-Оьулларым! Билин вя аэащ олун. Сиз эяряк бу эцндян йол айрыъларыны
кясясиниз. Чийниндя саз олан Ашыг Алы кимдирся, ону ядяб-ярканла
евимизя дявят едясиниз. Наьылчылар дили мцбаряк олар. Щаъы аьанын
оьланлары бахдылар ки, будур чийинляриндя саз, ики ашыг Истамбулун шящяр
дарвазасындан эирща-эирдиляр. Танры-таала еля бил хош дягигяляриндя, хош
саатларында гялями онларын щцснуня чякмишди. Щаъы аьанын бюйцк оьлу
иряли йерийиб, ядяб-ярканла салам верди. Деди:
-Ашыг гардаш! Ашыг Алы щансынызсыныз?
Ашыг Алы:
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-Мяням, -деди.
Щаъы аьанын оьланлары мятляблярини дедиляр. Ашыглар Щаъы аьанын
дявятини щюрмятля гябул етдиляр. Бир аздан Щаъы аьанын щяйятиндя атдан
ендиляр. Щямйерлиляриндян ана торпаьын ятрини дуйан Щаъы аьа чайчюрякдян сонра мятлябя кечди. Деди:
-Оьлум, Ашыг Алы! Чох шадам ки, сянин кими ъаваб бир щямйерлинин ады
Истамбул кими шящярдя мямя дейяндян, пяпя дейяня щамынын дилинин язбяридир. Амма оьул! Бил вя аэащ ол. Ясмяр ханым нечя илдир ки, 18 ашыьы баьлайыб, сазыны ялиндян алыб, дустаг едиб. Онун горхусундан инди бир ашыг беля бу
тяряфляря щярлянмяйиб. Яэяр сян ону баьласан, о 18 няфяр фаьыр да
зиндандан азад ола биляр. Йох баьлайа билмясян, щамынызын дяфн-кяфяниниз
Баш мейданда бирдян олаъаг. Шяр демясян, хейир гяншяря эялмяз. Яэяр
синяндя бир шей варса, Аллащ аманында олсун. Йохдурса, гонаг Аллащ
гонаьыдыр. Ня гядяр истясяниз ев-ешийим сизя пешкяшдир. Онда эяряк сизин
Ашыг Алы олдуьунузу ня дил билсин, ня диш. Оьлум! Ясмяр ханым зор ашыгдыр.
Бил вя аэащ ол ки, о, Ашыг Йыьвалын тайы дейил. Синяси сюз хязинясидир.
Ашыг Алы деди:
-Щаъы аьа! Аталыг мяслящятиниз цчцн чох саь олун. Онсуз да ики
эцлшян пящляванын бириси басылмалыдыр. Мян щялялик саз вермяйя адят
елямямишям. Иншаллащ, Ясмяр ханымын Имран дили Бульурлу сазыны алыб,
баш юрпяйи иля эюзцнцн йашыны силдирярям.
Ашыг Алынын ъясаряти Щаъы аьайа хош эялся дя, цряйи наращат иди.
"Пянащ Аллаща!"- дейиб эютцрцб Ясмяр ханыма беля бир намя йазды:
"Ясмяр ханым! Яввял-яввял салам-дуа. Сонра бил вя аэащ ол ки,
Ашыг Алы мяним гонаьымдыр. Яэяр сящярки мяълисиндя йерсиз пяртлик олса,
торпаг басдылыг елясяниз мяндян йох, юзцнцздян кцсцн. Онда эяряк
мян башыма Эянъяли оьлунун папаьыны гоймайым. Истамбул лячяйи
юртям. Цмидварам ки, мятлябим сизя яйандыр…
Щюрмятля Щаъы аьа Эянъяли."
Щаъы аьа мяктубу мцшянбяляйб бюйцк оьлуна верди. Ясмяр ханыма
чатдырмаьы хащиш етди. Эеъядян хейли кечяндя Щаъы аьа бахды ки, Ашыг Алы еля
бярк йатыб ки, гырх башлы яждащанын нярилтиси дя ону айылда билмяз. Бу Щаъы аьаны
севиндирди.
Бяли, язизлярим! Сящяр ачылды. Цзцнцзя нечя-нечя хейирли сящярляр
ачылсын. Ашыглар тоггаларынын алтыны бяркидиб Щаъы аьа вя оьланлары иля
Ясмяр ханымын гурдурдуьу Баш мейдана эетдиляр. Мейдандакы инсан
йыьнаьыны эюрян Ашыг Сямяд юзцнц итирди. Дили аьзында гуруйуб боьазына
йапышды. Деди:
-Туфаннан даьылсын, Ашыг Алы! Дурдуьумуз йердя ишя дцшдцк.
Гяриб-гцрбятликдя ъаван ъанымызы аьламаьа бир симсар тапылмайаъаг.
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Ашыглары мейданда гырмызы эцлмяхмяр эеймиш Ясмяр ханым
гаршылады. Ясмяр ханым да бир Ясмяр ханым иди. Аллащ-таала еля бил хош
саатында, хош дягигясиндя гялямини онун эюзяллийиня чякмишди. Ашыг
Сямяд онун гамятиня, хятти-халына, йцз наз иля салланышына щейран галды.
Давах вурмуш дана кими аьзынын суйу ахды. Юз-юзцня деди: "Худавянди
алям! Йаратдыьына шцкцр. Каш юляндя язрайылым бу олайды. Намярдям
"уф" да десям."
Ясмяр ханым Ашыг Алыйа "хош эялди", -дейиб ону мейданын ортасында
гойулмуш столун ятрафында яйляшян мцнсифляр щейяти иля таныш етди. Щяр икиси
мцнсифляр щейятинин щазырладыьы шяртляри охуйуб имза атдылар. Амма Ашыг Алы
бахды ки, ортада ики стул бошдур. Столун биринин юртцйцндя беля бир кялам йазылмышдыр: "Баьладым, гулумсан". О бириндя ися йазылмышдыр ки, "Баьландын,
гулунам." Ашыг Алы щал ящли иди. Щеч бир сюз демядян "Баьладым, гулумсан"
сюзц йазылмыш стулун цстцндя яйляшди. Щеч бир дявят эюзлямядян сазы
кюйнякдян чыхартды.
Буну эюрян Ясмяр ханым деди:
-Ашыг Алы! Сящв едирсян. Щяля ки, сянин гулун дейилям.
Ашыг Алы деди:
-Ясмяр ханым! Бил вя аэащ ол, мян юмрцмдя щеч вахт сящв
етмямишям. Еля фярз еля ки, бяри башдан ихтийарымдасан.
Ясмяр ханым:
-Ашыг Алы! Няням Ярябзянэи демиш: "Щяля йемямишдян эяйирмя."
Ашыг Алы:
-Ясмяр ханым! Йягин йадындадыр ки, еля мяним бабам Шащ Исмайыл
рящмятлик дя нянян Ярябзянэини бу сюзляриня эюря рам етмишдир.
Ясмяр ханым бахды ки, беля эется сюз алтында гала биляр. О иди ки,
Бульурлу сазыны ипяк кюйнякдян чыхарыб, бямини-бям, зилини-зил кюкляди.
Басды турунъ мямяляринин цстцня. Деди:
-Ашыг Алы! Чохдан иди ки, бир ашыг цчцн эюзлямякдян эюзляримин кюкц
саралмышды. Шцкцр, танрынын бюйцклцйцня. Инди гурбанлыг гойун кими юзцн юз
айаьынла эялиб чыхдын. Ананы аьлар, йарыны дул гойарам. Бу эцн сазыны
ялиндян алыб 18 ашыгла иншаллащ ганындан ялимя щяна йахарам, - дейиб
Бульурлу сазыны диля эятирди.
Ъцмлясиня
сян
садаьа
Алды Ясмяр ханым:
эялмисян.
Бир гяриб ашыгсан дцшцб эцзарын,
Вер
дилиня
сян
гадаьа,
Алды Ашыг Алы:
эялмисян.
Ал ъавабыны дейим: Ай Ясмяр
Он
сяккиз
ашыьы
бяндя
ханым,
салмышам,
Голларыны баьламаьа эялмишям.
Сазыны, сюзцнц бир дя юзцнц,
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Дустаг
едиб
эялмишям.

сахламаьа

Ач
мятащын,
эялмишям.

Алды Ясмяр ханым:
Дада йетяр Ъябрайылын устасы,
Ялимдян тутарсан тцкянмяз
йасы,
Йохду сяндя ашыглыьын симасы,
Бу дийара сян насаьа эялмисян.

йохламаьа

Алды Ясмяр ханым:
Ясмярям, гяддини дюндяррям
йайа,
Кимсянян
йохдур ки, йетишя
щайа,
Аларам сазыны, дцшярсян вайа,
Сюйля
эюрцм,
ня
сораьа
эялмисян?

Алды Ашыг Алы:
Йад олуб синямя бисямяр
щушум,
Оддан хоф ейлямяз Сямяндяр
гушум,
Лаф ейлямя, щядйан ешитмяз
эушум,

Алды Ашыг Алы:
Чаьыррам Ялини, щям Мустафаны,
Гурарам шяниня щаггы диваны.
Алыны сянятдя бир сярраф таны,
Сян
Ясмяри
баьламаьа
эялмишям.
Ясмяр ханым фцрсяти-фювтя вермяди.

Эютцрдц дцбаря:
Алды Ашыг Алы:
Сагын мейданымдан ай ъаван ашыг, Гяза тутду, дцшдцн сярраф ялиня,
Сяни гара гяпик пул ейлярям мян.
Йащу етсян, кялмя эялмяз
дилиня,
Дцшярсян ялимдя сюнмяз атяшя,
Мярдляр уйа билмяз намярд
фелиня,
Йандырыб ъясядин кцл ейлярям мян.
Галалар даьыдыб йол ейлярям
мян.
Алды Ашыг Алы:
Алды Ясмяр ханым:
Эял сяня сюйляйим, ай Ясмяр ханым,
Йахшы дцшдцн сян Ясмярин
эириня,
Чох сянин кимисин гул ейлярям мян. Щядйан дейиб, сюзц салма дяриня,
Дивани, тяънися чякярям сяни,
Минярям белиня кющлян йериня,
Аьлыны зай, дилин лал ейлярям мян.
Арпа-саманыны бол ейлярям
мян.
Алды Ясмяр ханым:
Ал мяндян нясищят, сирр вермя йада,
Чякдийин зящмятин тез эедяр бада.
Он ики шяйирдим варды бяйзада,
Сяни дя онлара гул ейлярям мян.
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Ашыг Алы бахды ки, Ясмяр ханым ярсиз арвад, йцйянсиз ат сющбятиня
кечди. Сюзцндя, абыр-исмятя мящял гоймады. Эюзц щямйерлиси Щаъы
аьайа саташды. Щаъы аьа деди:
-Оьул, Алы! Даща абырдан кечиб. Утанма, щяръайи сюзцн, мяръайи
ъавабы олар. Саггалы яля вермя, ъавабыны вер.
Алды Ашыг Алы:
Ашыг Алы тявяккцлдц пириня,
Йетмяк олмаз ярянлярин сирриня,
Кцкцлямиш ганъыг кими щцрцмя,
Арпадан йалыны бол ейлярям мян.
Сюз тамама йетишди. Ясмяр ханым бахды ки, Ашыг Алы щяля йениъя
гызышыр. Гясдян ону пярт етмяк цчцн деди:
-Я, Ашыг Алы! Кялмейи-шящадятини оху, Щаъы аьайа, эюзц йолда
галанларына вясиййятини еля. Юлцм габаьы амандасан. Сонра эеъ олар.
Ашыг Алы:
-Ясмяр ханым! Аьы демяк бизлярдя гадын пешясидир. О ки, галды
юлмяйя, мян Истамбулда юлмяк цчцн эялмямишям. Ня чохду Гафгазда
сяфалы йерляр. Яэяр юлмяли олсам, орада дяфн едярляр. Амма бил вя аэащ
ол, бизляр гяриб-гцрбят еллярдя ъан вермирик, ъан алырыг. Иншаллащ! Сянин дя
аь эцнцнц эюй ясэийя дцйцб 18 ашыьы да азад едярям. Сонра эеъаваны
гара эейдирярям.
Ашыг Алынын сюзляриндян гейзлянян Ясмяр ханым эютцрдц эюряк ня
деди:
Ашыг олуб бу дийара эялянин,
Язял башдан пцр камалы дцз
эяряк.
Иэид одур мярд мейданда
дайана,
Дура мцгабилдя цзбя-цз эяряк.

Мейдана эирмяйя няря-няр
эяряк.
Алды Ясмяр ханым:
Фярзянд хар оланда чякяр дярд
ана,
Ща ъящд едя, ола билмяз няр
дана,
Ариф олан ъаваб веряр мярдана,
Синясиндя гыфылбянди йцз эяряк.

Алды Ашыг Алы:
Йахшы йердя дцшдцн мяним
ъянэимя,
Ъянэимдян чыхмаьа бир щцняр
эяряк.
Майа дура билмяз няр
мейданында,

Алды Ашыг Алы:
Намярд дала чякяр, мярдляр
габаьа,
Ялимдян гачарсан арана, даьа,
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Шащин кими эюйдя ганад
чалмаьа,
Щавада сцзмяйя балц пяр
эяряк.

Набялядя бящри цмман, цз
эяряк.
Алды Ашыг Алы:
Ъамалын шогундан Алыды дилтянэ,
Ешгин
сювдасыны
ейлямисян
ъянэ,
Сян цмман пяриси, мян дя бир
нящянэ,
Щикмят анламаьа агил сяр эяряк.

Алды Ясмяр ханым:
Ясмярям, щаггымы щагдан
умарам,
Сядагятдя Сянан цчцн
Хумарам.
Бир гяввасам дярйалара
ъумарам,

Сюз тамама йетишди. Эянъяли Щаъы аьа бахды ки, Алы чох зор ашыгды. Амма
Ясмяр ханым торпагбасдылыг едир, ашыг ядяб-ярканыны позур. Еля щей габагъа
юзц дейир. Деди:
-Щазарат! Дейишмя адятиня эюря инди дя габагъа Ашыг Алы десин,
Ясмяр ханым ъаваб версин.
Мяълис ящли:
-Щаъы аьа доьру дейир. Гяриб ашыьа да фцрсят верилсин.
Ашыг Алы:
-Щазарат! Бизлярдя адятди йолу зянян хейлаьына верярляр. Ясмяр
ханымын хатири ня гядяр истяйир изиндядир. Хам дайчаны боьмаг цчцн
ъомярдин бир кямянди бясдир.
Ашыг Алынын сюзляриндян гейзлянян Ясмяр ханым гыфылбяндя кечди.
Алды Ясмяр ханым:
Сяндян хябяр алым, ай Ашыг
Алы,
О нядир ки, онда дцррц щал
олур?
О нядир ки, щей доланыр нам
цстя,
Ня сайаг дцзцлцр, далбадал
олур?

Эцнлярди доланыр ясил нам
цстя,
Щяфтяси, айлары далбадал олур.
Алды Ясмяр ханым:
Нечя эцн цстцндя даьлары
ашыр?
Нечя мянзилиндя карваны
дцшцр?
Нечя газанында хюряйи бишир?
Нечя мяъмяидя пайимал
олур?

Алды Ашыг Алы:
Ал ъавабын дейим, ай Ясмяр
ханым,
О дцнйадыр онда дцррц хал
олур.

Алды Ашыг Алы:
Йедди эцн цстцндя даьлары
ашыр,
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Он ики айында карваны дцшцр,
Дюрд фясил ичиндя хюряйи бишир,
Цч йцз алтмыш алты пайимал
олур.

Ону тапан ашыг пцркамал
олур?
Алды Ашыг Алы:
О Гурандыр эюйдян енди
гарасыз,
О юлцмдц бу дцнйада
чарасыз,
Мязархана
бир
шящярди
дарьасыз,
Алы щара эедир, галмагал олур.

Алды Ясмяр ханым:
О нядир ки, эюйдян енди
гарасыз?
О нядир ки, бу дцнйада
чарасыз?
Ясмяр дейяр, ня шящярди
дарьасыз?
Сюз тамама йетишди. Бяли, язизлярим, дцз 3 эцн иди ки, ашыглар Баш
мейданда ярясят диваны гурмушдулар. Амма щеч бир кяс бири-бириня зор
эяля билмирдиляр. Ясмяр ханым юз-юзцня деди: «Сян эял бу ъаван ашыьы
динляр тарихиндя бяркя-боша сал, имтащан еля. Бялкя долашды.»
Алды Ясмяр ханым:
Вер ъавабым, сян ай Ашыг Алы,
О ким иди дюрд шей йетишди
бара?
Щансы гяза эялди дцшдц
арайа?
Нечяси шад олду, нечяси гара*
Алды Ашыг Алы:
Фатмейи-Зцлфцгар,
ДцлдцлиГянбяр,
Ол шащи-мярдана верилди барат.
Кярбяла сющбяти кечди арадан,
Цчц шад, ханейи-Фатимя гарат.

Алды Ясмяр ханым:
О ким иди, щаннан-щана
атдылар?
Сахла дейя, кимя ямир етдиляр?
О ким иди, ъисмин ода тутдулар?
О ким иди, она етди илтифат?
Алды Ашыг Алы:
Адями, Щяввайла йеря атдылар,
Сахла дейя йеря ямир етдиляр
Ибращимди ъисмин ода тутдулар,
Сара иди, она етди илтифат.

Алды Ясмяр ханым:
Мян Ясмярям, будур сюзцмцн дцзц,
Щагг нядян йаратды гызыл юкцзц?
Нечя ял-айаьы, нечядир эюзц?
Нечя мин тцкц вар эятир бир исбат?
Ашыг Алы бахды ки, Ясмяр ханымын сюз базары касадлайыр, кющня
палан ичи тюкцр. Ону кечмиш яфсаняляря чякир. Юз-юзцня деди: «Адамдыр,
гой хятри галмасын. Бу суала да ъаваб верим».
Алды Ашыг Алы:
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Ашыг Алы дейяр: халигин юзц,
Оддан хялг ейляди гызыл юкцзц.
Дюрд ял-айаьы вар, икиди эюзц,
Улдузун санында тцкцдцр исбат.
Сюз тамама йетишди. Мцнсифляр щейяти деди:
-Ясмяр ханым! Нечя эцндцр ки, яввялъя сян дейирсян, даща
бясдир. Инди фцрсят Ашыг Алынындыр.
Ашыг Алы фцрсяти-фювтя вермяди. Эютцрдц эюряк Ясмяр ханыма
килидлямя цстцндя ня деди, тяряфиндян гуллуьунуза ярз ейляйяк, сиз шад
олун.
Алды Ашыг Алы:
Йердя, эюйдя инни-ъинни йох икян,
Щагг ямир ейляди, йер нядян олду?
Пярдяйи ниъатдан бир дясти эялди,
О дястин ичиндя сирр нядян олду?
Ашыг Алы бахды ки, Ясмяр ханымын эцл йанаьы пайызын зящмяри
вурмуш нар йарпаьы кими сап-сары саралды. Эютцрдц дцбаря:
Щагг ямирин ейляди эющяр тярляди,
Гятряси бир дярйа цмман ейляди,
Кимдян сяда эялди, кимя сюйляди?
Шащпярин йандыран нар нядян олду?
Ашыг Алы бахды ки, Ясмяр ханымын щалы юзцндя дейил. Еля бил гярибгцрбятликдя Ашыг Алы йох, Ашыг Ясмярди. Бульурлу сазы синясиня гысыб,
санки ондан имдад диляйирди. Эютцрдц дцбаря:
Ашыг Алы, дува истяр пириндян,
Мярщямят диляйир халиг рящминдян,
Щансы дцррц хялг ейляди нуриндян,
О дцрдян йаранан нур нядян олду?
Бяли, язизлярим! Сюз тамам олду. Ашыг Алы сазла дедиклярини, сюзля
дя деди. Ясмяр ханымын гулаглары илдырым вурмуш адам кими эцйцлдяди.
Ашыг Алы иля сюз эцляшдирмяди. Ясмяр ханым Бульурлу сазы диля эятирди.
Эюряк Ашыг баьламасынын явязиндя ня деди, тяряфиндян биз дейяк, сиз
шад олун:
Башына мян дюнцм, Ай Ашыг Алы,
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Эял ал мяни, мян дя сяннян варалым.
Чох чякмишям инан, мян гейлц-галы,
Эял ал мяни, мян дя сяннян варалым.
Ашыг Сямяд бахды ки, айя, Ясмяр ханым инди асыб-кясмякдян йох,
Гафгаза эялин олмагдан данышыр. Деди:
-Ясмяр ханым! Устадым Ашыг Алы иля Румдан эяляндя арамызда
илгар кясмишик. О илгара ясасян инди сян мяня чатырсан.
Ясмяр ханым:
-Ашыг Алы! Бу кимди йуйулмамыш гашыг кими ортадан чыхыб, башындан
бюйцк данышыр?
Ашыг Алы?
-Ясмяр ханым! Ашыг Сямяд пцркамал сяняткардыр. Юзц дя халис
субайдыр. Йолдашлыгда, достлугда ящдиня вяфадыр.
Ашыг Алынын ейщамыны анлайан Ясмяр ханым юзцнц о йеря гоймады.
Амма сярраф эюзляри иля Ашыг Сямяди сцздц. Доьрудан да, Сямядин
гядди-гамятиня, хятти-халына, пящливан ъцссясиня сюз ола билмязди. Буну
эюрян Ашыг Алы Ясмяр ханыма эютцрдц эюряк ня деди, тяряфиндян биз
дейяк, сиз шад олун:
Башына дюндцйцм, ай Ясмяр ханым,
Мян эялиб гцрбятдя гала билмярям.
Мяним эюзц йолда интизарым вар,
Мян эялиб гцрбятдя гала билмярям.
Ясмяр ханым юз-юзцня деди: «Алы ки, беля зор ашыгды, эял ону достуна
етибарда бир дя сына.»
Алды Ясмяр ханым:
Майыл олдум сянин ширин дилиня,
Дярйа камалына, эювщяр-лялиня.
Гябул ейля мяни апар елиня,
Эял ал мяни, мян дя сяннян
варалым.

Алды Ашыг Алы:
Дярин-дярин дярйалара даларам,
Ширин ъаным ешг одуна саларам.
Сян Ясмяри шяйирдимя аларам,
Мян эялиб гцрбятдя гала
билмярям.

Алды Ясмяр ханым:
Ясмяр дейяр: сянля олайдым сирдаш,
Аьларам дидямдян эедяр ганлы йаш.
Мян сяня баъыйам, сян мяня гардаш,
Гардашымсан, бу илгарда дуралым.

437

Сюз тамама йетишди. Ясмяр ханым сазла дедийи сюзля дя деди.
Бульурлу сазыны гойду Ашыг Алынын габаьына. Ашыг Алы Ясмяр ханымын
зиндана салдыьы 18 ашыьы азад едиб, цзцнц тутду Эянъяли Щаъы аьайа:
-Щаъы Аьа! Дейирям, ел адятимизя эюря Алосмандан эялинимиз
Ясмяр ханымы Гафгаза кябинсиз апармаг эцнащдыр. Ашыг Сямядля
Ясмяр ханымын тойуну Истамбулда башламаьымыз пис олмазды. Сиз ня
дейирсиниз?
Ашыг Алынын бу сюзляриндян разы галан мяълис ящли Баш мейданда
гойулмуш столун цстцня о гядяр нямяр тюкдцляр ки, Истамбулун яли
гялямли мирзяляри ону 3 эцн 3 эеъяйя щесаба алмагда чятинлик чякярди.
Щаъы аьа деди:
-Щазарат! Мцбаряк ишя, мцбаряк дейярляр. Щамынызы тойа дявят
едирям.
Гасид эюндярдиляр. Газы чаьырдылар. Еля мейдандаъа Ашыг Сямядля
Ясмяр ханымын мцбаряк кябинини кясдиляр. Эянъяли Щаъы аьа ел-адятиля
Ашыг Сямядля Ясмяр ханымын Истамбулда йедди эцн, йедди эеъя бир той
мяълиси кечирди ки, Алосманда онун тайы-бярабяри олмамышды. Ашыг Алы
тойахыры онларын мцбаряк дуваггапмасыны охуду. Бир нечя эцн дя
Ясмяр ханымын ханяэащында галдылар. Чякидя йцнэцл, вязндя аьыр
шейлярдян эютцрцб, Щаъы аьа вя оьланлары иля щалал-щцммятдян сонра цз
тутдулар Румлу Ъяфяр пашанын мянзилиня.
Эеъяни-эцндцзя гатыб йетишдиляр Рума. Ъяфяр паша онларын
пишвазына чыхды. Бир нечя эцн евиндя гонаг сахлайыб камал-ядябля щяр
цчцнц адына лайиг Гафзага йола салды. Ашыглар йа мядяд сяндян! –
дейяндя Ъяфяр паша Ашыг Алыйа бир мющцрлц каьыз да узатды. Деди:
-Ал, оьлум! Йолда эяряйин олар. Гачаг-гулдура, азан-тязяня раст
эялсяниз бу каьызы эюстярин. Мющцрцмдян таныйыб, сизя тохунмазлар.
Ашыг Алы:
-Пашам саь олсун! Биз ел ашыьыйыг. Ел сяняткарына тохунан обасынын
урватына тохунар, -дейиб Ъяфяр паша иля щалал-щцмбят еляди. Эютцрдц сазы
синейи-сандыьа. Алды эюряк Ашыг Алы ня деди, биз дейяк, сиз шад олун:
Гощум-гардаш
йеня
дцшдц
йадыма,
Дедим, кюнцл, бир сяфярим вар,
эедяк.
Щеч эюрмядим ящдя пейман
оланы,

Надан гурду тярлан цчцн тор,
эедяк.

Ону эюрдцм атдым дярди, вярями,
Мцбаряк дястиндян алдым саламы,
Эютцрдцм ялимя дяфтяр-гялями,
Кюнлцм истяр о даьлардан гар,
эедяк.
Ъяфяр паша Алынын сюзляриндян еля аншырды ки, Ашыг дейясян ондан
наразы эедир. Деди:
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-Оьлум, эяряк ки, мян сяни адыма лайиг йола салдым. Бяс нийя беля
сюзляр охудун?
Ашыг Алы деди:
-Ъяфяр паша! Аллащдан эизли олмайаны, сяндян ня эизлядим. Евдя
вердийим вядядян бир илдян чох кечир. Бир эеъя йухумда эюрдцм ки,
Нифталы бяй дейясян ящди-пейманына дюнцк чыхыр. Одур ки, губарландым, дейиб, эютцрдц эюряк тапшырма бяндиндя ня деди:
Алы тякдир, гцрбят елдя доланыр,
Оьрун-оьрун йар одуна галаныр.
Аь ялляря той хынасы буланыр,
Хорйад цздц эцллц баьдан нар, эедяк.
Сюз тамама йетишди. Ашыглар йюн алдылар Гафгаза. Кющлян атлар
няггаря кими аьызларыны ачыб гырды йолун дамарыны. Ашыг Алы бир дя бахды ки,
будур, Аьры даьыны щаглайыблар. Деди:
-Ушаглар Билин вя аэащ олун. Аьры даьынын ятяйиндя Ъялалы Кцрд адлы
бир щарами пейда олуб. Онун горхусундан бу щяндявярлярдян гяфлягатыр кечмир. Гатыр кечся дырнаг, гуш сякся ганад салыр. Сярвахт олун.
Ишдир, бир янярян-ъинярян эюрсяниз, тез мяня хябяр ейляйин.
Ашыг Алы сюзцнц йениъя гуртармышды ки, Ашыг Сямяд деди:
-Устад! Гурд де, гулаьыны бур. Одур ей, бир нечя атлы сяръя эюрмцш
лей кими цстцмцзя шыьыйыр.
Ашыг Алы:
-Ясмяр ханым! Сиз горхмайын. Атдан енин. Йериниздян тярпянмяйин.
Мян онлара бир той тутум ки, адларыны йадларындан чыхартсынлар, -дейиб тез
йахынлыгдакы ири сал гайайа мятярислянди. Щарамиляр Ясмяр ханымла Ашыг
Сямяди гомарладылар. Ашыг Алы сазыны силащ кими гайанын архасындан
онлара тушлады. Деди:
-Ядя, щарами ушаьы! Тярпянмяйин! Ня гядяр ки, сизи ъящяннямлик елямямишям силащларынызы тюкцн, ялляринизи галдырын! Кцрдляр сяся ганрылыб баханда эюрдцляр ки, айя, будур бир зящмли силащ онлара тяряф тушланыб. Наялаъ галыб
силащларыны тюкдцляр йеря. Бу о вахт иди ки, Ъалалы Кцрд дурбинля бахырды ки, эюрсцн буэцнкц гянимятлярини ата неъя дюшлядяъяляр. Амма ня эюрдц? Бахды
ки, кцрдляр силащларыны тюкцб яллярини эюйя галдырыблар. Яввял-яввял еля билди ки,
кцрдляр гянимятин чохлуьундан Аллаща шцкцр едирляр. Сонра анлады ки, бу дуа
ящвалатына охшамыр. О иди ки, тез кющлянин йалманына йатды. Юзцнц йетирди
йолдашларына. Деди:
-Ай инсан! Щяр кяссян чых дашын далындан. Мяним иэид адамлардан
хошум эялир. Анд ичирям бабамын чатмасына! Дяймярям, амандасан.
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Ашыг Алы Ъалалы Кцрдцн мярдлийи щаггында чох ешитмишди. Билирди ки, о
андыны басан дейил. О иди ки, саз ялиндя гайанын архасындан чыхды. Ял атды
ки, Тцркийя сяфяриндя мяълислярдян газандыьы нямярлярдян она янам
версин. Буну эюрян Ъалалы Кцрд деди:
-Ашыг гардаш! Бир олан Аллащ шащиддир ки, бизим ишимиз касыбкусубларла ашыгларла йох, таъир-туъъар, хан-хаванларладыр. Амма сиздян
бир диляйим вар. Доьрудан да, камил ашыгсанса эяряк башы булудлардан,
айаьы хан Араздан баъ алан бу Аьры даьына кюнцл ачан бир тяриф
дейясян.
Ашыг Алы «бячешм» -дейиб, сазынын бямини-бим, зилини-зил еляди.
Эютцрдц эюряк Ъялалы Кцрдцн истяк-арзусуну неъя йетирян йетирди,
тяряфиндян биз дейяк, сиз шад олун:
Ъцмля даьдан эцняш сяня дан
дцшяр,
Ейлярям шющрятин ъар, Аьры даьы.
Йеня йада дцшдц ъяннятин баьы,
Нечя гапысы вар, нечя таьы.
Нущ
эямиси,
пейьямбярин
булаьы,
Сайсыз сиррилярин вар, Аьры даьы.

Щаваланыб ярз цзцня галхмысан,
Даьларын султаны няр, Аьры даьы.
Бащар яййамыды, зимистан кечиб,
Яксилмяз сяриндян гар, Аьры
даьы.

Яримяз буз даьы, ил цстян кечяр,
Еля орманын вар эцлцстан кечяр.
Сяриндян
ачылмаз
зимистан
кечяр,
Ятяйиндя баьча-бар, Аьры даьы.
Мцямман вар, Алы цчцн сирриди,
Шамдан яввял бир тяряфин йериди.
Тозун галхыб Ираваны бцрцдц,
Етдин Ахураны хар, Аьры даьы.

Орманында хан атланар, хан
дцшяр,
Лешкяр эяляр, мащаллара ган
дцшяр.

Бяли, сюз тамама йетишди. Ашыг Алы сазла дедийини, сюзля дя деди.
Ъялалы Кцрд бахды ки, айя, бу бир ашыгдыр ки, йемя-ичмя, хятти-халына
тамаша ет. Охумаьы щяля ондан да эюзял. Ашыг Алынын Аьры даьына
дедийи сюзляри Ъалалы Кцрдцн дюшцня йатды. Ял атды ъибиня, бир овуъ дашгаш чыхарыб, гойду ашыьын сазынын синясиня. Буну эюрян щарами кцрдляр
дя Ашыг Алыйа лайигли нямяр вердиляр.
Ашыг Алы кцрдлярля щалал-щцммят едиб, цз гойду Ираван чухуруна.
Иравана чатанда Ашыг Алы Ашыг Сямядин дя нямяр пайыны верди. Щяр цчц
ящди-пейман баьлайыб, араландылар. Ашыг Алы цз гойду Эюйчяйя.
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Бяли, язизлярим! Ашыг Алы йолун дамарыны гырмагда олсун. Инди сизя хябяр верим Гызылвянэли Нифталы бяйдян. Нифталы бяй Калвайы Мирзяни чаьырыб
деди:
-Калвайы! Бир олан Аллащ шащиддир ки, мян сюзцмцн аьасы олдум.
Сизля баьладыьым цлфятдян ня аз, ня чох, дцз бир ил цч ай кечир. Бу
тяряфдян дя елчиляр гапыны йаьыр едиб, оьлундан да ки, бир хябяр-ятяр
йохдур. Мян гызымын бяхтини баьлайыб, евимдя ун чувалына тай едя
билмярям. Сянинля олан гощумлуг ящди-пейманым бу эцндян позулур.
Сяня мяслящят эюрярдим ки, эцнащдыр. Оьлуна щеч олмаса ил ещсаны вер.
Бу Аллаща да, бяндяйя дя хош эедяр. Сабащ елчилярим эялир. Иншаллащ,
шянбя эцнц хейир ишя башлайаъаьам.
Бяйдян бу сюзляри ешидян Калвайы Мирзянин цряйинин башы эюйняди,
кор-пешман евиня гайытды. Инди баша дцшдц ки, тцрк йасавуллары оьлуну
гызыл эцлляйя гурбан еляйибляр. Яр-арвад гапыны баьлайыб, Алынын палтарыны
тюкдцляр габагларына. Ял елядиляр эюзляринин горасына. Эюзляри кор олана
гядяр йашларыны сыхдылар. Бу тяряфдян дя Нифталы бяйин тяняли сюзляри
Калвайы Мирзянин гырды белини. Фатма арвад эюрдц ки, кишисиндя щей
галмайыб, тясялли цчцн деди:
-Ай Калвайы! Аллащын йазысына позу олмаз. Амма, киши, юзцн
щямишя дейярдин ки, евдя бирин юлцнъя, чюлдя минин юлсцн.
-Ещ, рящмятлийин гызы! Сян дя тясялли вермяйя адам тапдын. Мяним
чыраьым сюнцб, оъаьым гаралыб. Сянся…
Калвайынын сюзц аьзында галды. Гапы дюйцлдц. Калвайы Мирзя:
-Кимсян, ай инсан? Кеч ичяри, гапы ачыгдыр.
Ашыг Алы:
-Аллащ гонаьыйам, ай ата! Бу эеъялийя гонаг гябул етмязсинизми?
-Оьул! Гонаг Аллащ гонаьыдыр.
Ашыг Алы бахды ки, бу бир илдя атасы-анасы еля ихтийарлашыблар ки, эюрся йаьынын да йазыьы эяляр. Амма ата-анасынын ня ися эюзляри нямли, цряйи гямлидир. Деди:
-Атейи-мещрибан! Сизя ня дярд цз вериб беля гямлисиниз? Дейин,
бялкя бир ялаъ елядим, кюмяйим дяйди.
-Оьул, фяляк чырпан гапыны, бяндя ача билмяз. Бизим дярдимиз оьул
дярдидир. О, ашыг иди. Эедяр-эялмязя эетди. Ихтийар вахты белимизи гырыб, бизи
кюмяксиз гойду. Инди бу эцн, сабащ нишанлысыны да башгасына
веряъякляр.
Алы эюрдц ки, бир аз да беля эется цряйи партлайаъаг. Эютцрдц эюряк
юзцнцн эялмясини ата-анасына неъя иснад верди. Тяряфиндян биз дейяк, сиз
шад олун:
Ъаным ата, эюзцм ата,
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Аьлама ата, аьлама.
Сяня гурбан юзцм ата,
Аьлама ата, аьлама.
Сясиндян оьлуну аншыран Калвайы Мирзя:
Алды Ашыг Алы:
Ня олубду йара дейин,
Сюзцнц ашкара дейин.
Алыйа бир чара дейин,
Аьлама ата, аьлама.

Ъаным оьул, эюзцм оьул,
Аьларам оьул, аьларам.
Сяня гурбан юзцм оьул,
Аьларам оьул, аьларам.

Алды Калвайы Мирзя:
Мян Мирзяйям, бу дцнйада,
Дярдимдир щяддян-зийада.
Севэилин вердиляр йада,
Аьларам оьул, аьларам.
Сюз тамама йетишди. Алы иля ата-анасы йаз сармашыьы кими бир-бириня
сармашдылар. Бу минвар иля сабащы ачдылар. Цзцнцзя мцбаряк сабащлар
ачылсын.
Хорузун илк банындан Гызылвянэя сяс дцшдц ки, Ашыг Алы Ираванда
Ашыг Дураханын, Румда Ашыг Йыьвалын, Истамбулда 18 ашыьы баьлайыб
зиндана салан Ясмяр ханымын дизлярини йеря эятириб, баьлайыб. Инди йедди
архадан долананына чатаъаг янамла Гызылвянэя гайыдыб. Сюз-сову
ешидян Нифталы бяй тутдуьу ишдян пешман олду. Эцнащ-вябалыны йумаг
цчцн зурначылара сящяр сазыны башлатды. Ашыг Алыны да тязябяй кими евиня
дявят етди. Ашыг Алы гардашы Сямядя вя баъысы Ясмяр ханыма хябяр
эюндяриб тойуна дявят етди.
Тойун ширин йериндя Ашыг Алы бахды ки, севэилиси Бясди ханым гырх
инъя белли гызын ичярисиндя щяр кирпик чалдыгъа эюзляриндян Пяри булаьы кими
эилдир-эилдир йаш сцзцлцр. Цряйи губарланды. Деди:
-Ашыг Сямяд! Сазынын синясини бир мяня тут:
Сяня гурбан ширин ъаным,
аьлама.
Вахт варды, беляйди бизлярдя
адят,
Варлы йохсула верярди язиййят.
Бизя дя бир гапы ачылар ялбят,
Алаэюзлцм,
вар
эцманым,
аьлама.

Айлар,
илляр
мяним
йолум
эюзляйян,
Ала эюзлцм, Бясди ханым,
аьлама.
Йандырыб
баьрымы
сян
кцл
ейлядин,

Мян Ашыг Алыйам, илляр айрысы,
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Бцлбцлям баьчанда эцлляр айрысы.
Мяънун тяк дцшмцшям чюлляр айрысы,
Сяня гурбан ширин ъаным, аьлама.
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы бахды ки, Бясди онун йалварышындан
милейимлянди. Эютцрдц дцбаря:
Сян шямси, мян кянарында
ситаря,
Рцсхят вер сяриня доланым,
Бясди!
Ъан фяда ейлярям, ей мащипаря,
Будур сярмайядян оланым,
Бясди.

Сянсян
Бясди.

ъаны

вериб,

аланым,

Игбалым дадыма йетмяди бир ан,
Ситяминдян олду ъан еви виран,
Истярсян эязярям Ираны, Туран,
Гцрбят
дийарлара
йолланым,
Бясди.

Кярямям,
Яслисиз
эирйан
Умма мярщямяти гяни дарадан,
нейлярям?
Яэяр севирсянся чыхаг арадан.
Мяънунам,
дяштидя
црйан
Кярям щасил олар надир чарадан,
нейлярям?
Тярсиня одлара галаным, Бясди.
Няинсаф,
щалыма
бир
йан,
нейлярям?
Дярщи ъифя чохларыны тювлады,
Уйду бабан рясуллары говлады.
Алы сянля бир дийарын ювлады,
Гойма йад елляря ъаланым, Бясди.
Сюз тамама йетишди. Ашыг Алы бахды ки, ей дили-гафил, Бясди су сонасы кими
силкиниб, эярдан чякиб, бахан дейир, гой бир дя бахым. О иди ки, Ашыг Алы сазын
кюкцнц дяйишиб зил-бям етди. Эютцрдц эюряк ня деди. Тяряфиндян биз дейяк,
сиз шад олун:
Эюзялляр шащыды назлы ниэарым,
Кимсяня Бясдийя тай ола билмяз.
дюзцмля,
Хилгятиня худасындан верилян,
Бундан гейри ъялил пай ола билмяз.
билмяз.

Шямс олдум алямя агил сюзцмля,
Уъалмышам,
ъяфалара

Буьдайыйа гара дедин, а залым?
бинадан,
Бир ан эюрмяйяндя позулар щалым.
анадан.
Оду пяри нисбят шямси-ъамалын,
Шябащяти улдуз, ай ола билмяз.

Канарам гцссядян башдан-

Наинсаф, сейр ейля йары эюзцмля,
Щилал гашы кими йай ола

Ъялил

хилгят

тюряр,

ъямил

Ащ эювщяр сяррафыды, а надан,
Иншаллащ ъяфасы зай ола билмяз.
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Сюз тамама йетишди. Щамы Нифталы бяйля Калвайы Мирзяйя
эюзайдынлыьы вердиляр. Мяълисин йеддинъи эцнц ашыг Сямядля Ясмяр
ханым гаршы-гаршыйа Ашыг Алыдан эцллц гафийя цзяриндя Алы иля Бясди
ханымын дуваггапмасыны эютцрдц эюряк неъя охудулар. Тярфиндян биз
ярз ейляйяк, сиз шад олун:
Бир нишан истядим, эцлцзлц йардан,
Дирсяйин эюстярди: «Алысан» деди.
Дедим: «Ай гыз, кючдцм сяннян
ял чякдим»,
«Щялбят бир йадына салысан» - деди.

баьларам»
,
Деди: «Бахма нишаныны сахларам»,
Деди:
«Щясрятиндян,
билнян,
аьларам,
«Горхма, йахын вахтда эцлцсян» дедим.

Дедим: «Ай бяхтявяр, бу ня
бцсатдыр?»
Деди: «Нязяр ейля эюр ня
суфатдыр*»,
Дедим: «Чешмин йашы йери ислатды»,
«Веррям дясмалымы, силисян» деди.

Дедим: «Ай гыз, ня эюзялдир
шамама»,
Деди: «Дярмя, юмрцн йетяр
тамама».
Дедим: «Ай гыз, ял узадым
бутама»,
Дедим: «Ай гыз, гямнян дяфтяр
«Юзцнц нцфуздан салысан» - деди.
Дедим: «Хястялярин ъан дярманысан»,
Деди: «Ашиглярин кярям канысан».
Дедим: «Ай гыз, мяним адым танысан»,
«Яввялдян билирям, Алысан» - деди.
Бяли, язизлярим! Сюз тамама йетишди. Ашыг Сямядля Ясмяр ханым
гардашлары Алы иля Бясди ханымын мцбаряк ишиня хейир-дуа вердиляр. Онлар
хошбяхт юмцр сцрцб йцзц ашдылар, эюрцм сизи дя ики ялли йаша доласыныз.
Амин!
AŞIQ ALI HAQQINDA EŞИDИB BИLDИKLƏRИM
Oxucuların nəzərinə çatdırım ki, Dərələyəz uzunömürlülər
məskənidir. Qafqazın məşhur tədqiqatçısı, alman tarixçisi Şopen 1852-ci
ildə yazdığı kitabında göstərir ki, Azərbaycan Qafqazın İsveçrəsidir.
Cənnəti xatırladan Dərələyəzin təbiəti burada insanların uzun ömür
sürməsinə səbəb olmuşdur.
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Mən hal-hazırda 80 yaşın içindəyəm. Mən uşaqlıq və gənclik
illərimdə orada 150 il ömür sürən Qalaserli Əli kişini, 130 il yaşayan
Nəbilərli Hüseynqulu oğlu Əlini, 120 yaşında olan Qovuşuqlu Fatan
qarını, 114 il yaşayan Ayısəsikli Nağı kişini görmüş və onların
söhbətlərini eşitmişəm. 1940-cı ildə dünyasını dəyişən 101 yaşlı babam
Mirzəli kişinin, 1957-ci ildə həyatdan gedən 107 yaşlı nənəm Ballının,
1982-ci ildə dünyasını dəyişən, canlı ensiklopediya olan 93 yaşlı atam
İbrahim Mirzəlioğlundan və yüzlərlə belə adamlardan Dərələyəz folkloru
və aşıqlar haqqında çox məlumatlar eşitmişəm.
Dərələyəzdə aşıq sənətinə böyük ehtiram olmuşdur. Mənim ana
babam Əmirin və nənəm (anamın anası) Nigarın toyunu Aşıq Ələsgər
etmişdir. O, 3 gün çalıb oxumuşdur.
Mən bizim evdə Dərələyəz və Dərələyəzə kənardan gələn aşıqları çox
görmüşəm. Atam folkloru, klassik ədəbiyyatı, şəriəti yaxşı bildiyi üçün bu
sahələrin mahir bilicisi olduğu, həm də Dərələyəzin bir nömrəli ağsaqqalı
olduğu üçün aşıqlar həmişə əvvəlcə gəlib onunla görüşər, onun xeyir-duasın
alar və ondan sonra oxuyardılar. Göyçədən Aşıq Əsəd, qardaşı Aşıq
Məhəmməd, Növrəs İman, Daşkəndli Aşıq Hacı, Qannılı Aşıq Mehdi,
Tovuzdan Aşıq Mirzə, Gürcüstandan Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Əmrah, Aşıq
Əhməd və onlarla belə aşıqlar atamın qonağı olmuşlar.
Mən də bu mühitdə böyüdüyüm üçün aşıq ədəbiyyatına böyük
həvəsim olmuşdur. Elə bunun nəticəsidir ki, mən aspiranturaya qəbul
olanda ən çox söylənən 9 dastanı sözləri ilə, Xəstə Qasımın, Ələsgərin,
Alının və başqalarının yaradıcılığını əzbər bilirdim. Lakin bu ixtisas üzrə
dissertasiya yazmaq mənə qismət olmadı və onların çoxu indi
yaddaşımdan silinibdi.
Bütün bunları sadalamaqda məqsədim odur ki, mən bu sahə üçün
təsadüfi adam deyiləm. Bilmədiyim şeyi də yazmıram .
Aşıq Alı haqqında bildiklərim:
Dərələyəzin yaşlı adamlarının hamısı deyir ki, Dərələyəzin toyları,
aşıq məclislərində Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Aşıq Cəlil, Aşıq Qəhrəman həmişə
məclisin başında olardılar.
Aşıq Alının anadan olmasının, illik yubileyini keçirmək üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev fərman vermişdi. Bu yubileyə hazırlıq üçün
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və Aşıq Alı haqqında məlumat
toplanırdı.
O zaman mənim işlədiyim Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunda işləyən folklorşünas professor Mürsəl Həkimov Aşıq Alının
442

həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat toplamaq üçün 6 aylıq elmi
məzuniyyətə göndərildi. O, bu 6 ay müddətində Vedi (həmçinin
Qarabağlar), Dərələyəz, Şərur və Göyçəyə getdi, bu yerlərdə olan
aşıqlar, ziyalılar, tarixçilər və yaşlı adamlarla, ağsaqqal və ağbirçəklərlə
söhbətlər apardı və Alı haqqında çoxlu məlumat topladı. Bakıya
qayıtdıqdan sonra folklorşünaslarla, filoloq və tarixçilərlə bu məlumatlarla bağlı söhbətlər apardı. Mən yuxarıda adı çəkilən bölgələri yaxşı
tanıdığım, şifahi xalq ədəbiyyatına, xüsusən aşıq yaradıcılığına yaxşı
bələd olduğumu bildiyi üçün məni bu məsələlərlə bağlı sorğu-suala
tuturdu.
Nəticədə o Aşıq Alı haqqında topladığı məlumatları 72 makina
səhifəsində ümumiləşdirdi. Mürsəl Həkimov Aşıq Alı haqqında yazdığı bu
məqaləni 2 dəfə mənə oxudu. Birinci dəfə institutda, ikinci dəfə isə Cənub
mehmanxanasında. Mehmanxanada Aşıq Alı haqqında məlumat toplayan
başqa adamlar da var idi.
Mürsəl Həkimovun gəldiyi nəticə bu idi ki, Aşıq Alı Vedibasarın
Gilanlar kəndində doğulmuş, 8 yaşında Şərurun Başnoraşen (Cəlilkənd)
kəndində molla məktəbinə qoyulmuş, 12-14 yaşlarında saz çalıb
oxumağa başlamış, Kosacanda Ağ Aşığa şəyirdlik etmiş və xeyli müddət
Ağ Aşıqla birlikdə Şərur, Dərələyəz və Vedibasarda aşıqlıq etmişdir.
Yaşlı adamlar ona demişdi ki, Aşıq Alının tayfası ilə qonşu kənddəki
bir bəyin arasında düşmənçilik düşür. Bəy bunların nişanlı qızını zorla
qaçırır, qız da özünü atın üstündən uçuruma atıb öldürür. Sonra da qız
sahibləri gəlib onlardan adam öldürür. Bəyin əlindən Alının tayfası
Göyçəyə köçür. Bir hissəsi Qızılvəngdə məskunlaşır, bir hissəsi isə
əvvəlcə Göyçənin Qırxbulaq kəndində məskunlaşmaq istəyir, lakin
hansı səbəbdənsə sonra Kəlbəcərə gedib orda məskunlaşırlar. Bundan
sonra Alı Göyçənin Qızılvəng kəndində yaşayır.
Mürsəl Həkimov Aşıq Alı haqqında eşidib bildiklərini yubileyin
hazırlanmasına kömək edən əziz şairimiz Hüseyn Arifə danışır. Hüseyn
Arif deyir ki, yubileyə çox az qalır. Belə mübahisəli məsələləri yubileyə
çıxarmaq olmaz. O yazdığını ver mənə diqqətlə oxuyum.
Bundan bir neçə gün sonra Hüseyn Arif məşhur, Azərbaycanın
fəxri olan akademik Həmid Araslıya müraciət edir və yubiley ərəfəsində
mübahisələrə son qoymaq üçün onun rəyini istəyir. Akademik Həmid
Araslı qəzetdə çox qısa, məlumat xarakterli fikrini bildirdi ki, Aşıq Alı
Göyçədə doğulmuşdur. Mənim fikrimcə bu yazı yubileyi sakit keçirmək
üçün atılan addım idi. Odur ki, yubileydə Mürsəl Həkimovun
yazdıqlarına toxunulmadı.
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Mənə elə gəlir ki, gələcək tədqiqatçılar bu məsələlərdə qaranlıq
yer qoymamalı və bu məsələləri dəqiqləşdirməlidirlər.
2006-cı ilin mart ayı idi. Professor Mürsəl Həkimov mən işləyən kafedraya (Müasir Azərbaycan dili kafedrasına) gəlmişdi. Mən ondan kitab
istəmişdim, o da bu kitabı (Azərbaycan xalq dastanları, əfsanə-əsatir və
nağıl deyimləri kitabını) gətirmişdi. Professor Buludxan Xəlilov da
yanımda idi. Məndən soruşdu ki, bu kitab 1999-cu ildə çapdan çıxıbdı,
səni maraqlandıran hansı məsələdir? Mən dedim ki, Dərələyəz aşıq
məskəni olmuşdur. Dərələyəz camaatının əksəriyyəti Ağ Aşıqla Alını çox
sevir, bunlardan çoxlu qoşmalar bilirlər. Həm də Dərələyəz və Göyçə
aşıqları həmişə bərabər çalıb oxumuşlar. Aşıq Cəlil, Aşıq Qəhrəman Aşıq
Ələsgərlə çox məclislərdə olublar. İndi mən Dərələyəzin folklorunu
yazıram, istəyirəm ki, Ağ Aşıq və Süsənbər dastanını və “Aşıq Alının
Türkiyə səfəri” dastanını da bura daxil edəm. Bu, Dərələyəz camaatına
bir töhфə olar. O, cavab verdi ki, fikrin məqsədə uyğundur. Sonra da
dedi ki, mən indi yazdıqlarımın hamısını çap etdirirəm. Amma Aşıq Alı
haqqında yazdığım iri həcmdə bir məqaləm çap olunmayıb. Professor
Buludxan Xəlilov dedi ki, o məqaləni gətir mən redaktoru olduğum
“Dədə-Qorqud” jurnalında çap edim. O cavab verdi ki, məqalə əlimdə
yoxdu. Aşıq Alının yubileyində mən onu Hüseyn Arifə verdim, o vaxt
onu mənə qaytarmadı. Məndə də səhlənkarlıq oldu. İndi məlumat
almışam ki, Hüseyn Arif o yazını Aqstafada, yoxsa Qazaxda Aşıqlar
evinə veribdir. İndi ürəyim məni bir az incidir, yaxşılaşan kimi gedib onu
gətirəcəm verəcəm çap eləyəsən. Çox keçmədi ki, Mürsəl Həkimov dünyasını dəyişdi. Aşıq Alı haqqında olan məlumatlar hələlik açıqlanmadı.
Aşıq Alı haqqında mübahisələrə son qoymaq üçün aşağıdakı
məsələlər ətraflı şəkildə araşdırılmalıdır:
1. Aşıq Alı 8 yaşında Şərurda (deyilənə görə Başnoroşendə Cəlilkənddə) molla məktəbində oxuyanda Göycədən bura necə gəlibgedirmiş. Valideynləri necə razı olmuşlar ki, o bu uzaq məsafədə olan
məktəbdə oxusun. Məgər Göyçədə molla məktəbi yox idi?
2. Aşıq Alı nə üçün qoca vaxtı, gözləri tutulanda gedib 15 il
Kəlbəcərin Milli kəndində qalmışdır. Qızıl Vəngdə niyə qalmamışdır?
Adətən insan qocalanda öz doğmalarını, doğma vətənini axtarar. Bu istək
nədən əmələ gəlmişdir?
3. Ağ Aşıq Göyçəyə köçəndə onun 2 böyük uşağı olmuşdur. Bu, Ağ
Aşığın dastanında da var. Ağ Aşıq Göyçəyə köçəndə xeyli yaşı var imiş.
Aşıq Alı nə üçün bu uzun yolu Şərurda Ağ Aşığın yanına gəlib gedibdir.
Məgər orada ustad bir aşıq yox idi ki, Alıya saz çalıb oxumağı öyrətsin?
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4. Hansı səbəbdəndir ki, Dərələyəz, Şərur və Vedibasar
camaatının əksəriyyəti Aşıq Alını çox sevir və qoşmalarını oxuyur?
5. Nə üçün professor Mürsəl Həkimovun Aşıq Alı haqqında tapdığı
geniş məlumat it-bata düşüb, indiyədək çap olunmayıb?
6. Nə üçün Azərbaycanın fəxri sayılan Akademik Həmid Araslının
Aşıq Alı haqqında məqaləsi çox qısadır, məlumat şəklindədir? Onun bu
məqaləsinin məlumat şəklində olmasının səbəbi nədir?
Arada belə bir söz də gəzir ki, keçmiş Qarabaьlar rayonundakı Milli
dərəsində olan əhali guya kürдdür. Aşıq Alı bura gedib bağlansa kürd
olar. Bu həddindən artıq yanlış fikirdir.
Əvvəlcə xalqlara belə göz ilə baxmaq olmaz.
İkincisi Millilərin soyu kürd deyil. Onlar sufizmi yayan türk qəbilələrindəndir. Onlardan bir kənd də Dərələyəzdədir. Dərələyəzin Heşin
kəndi Milli dərəsindən gəlmədir. Dərələyəzin bir çox yaşlı adamları, o
cümlədən ensiklopedik məlumata malik olan atam İbrahim Mirzəlioğlu
deyirdi ki, Millilərin xüsusi adətləri var. Onlar məclislər keçirəndə
dərvişlər kimi oxuyar, hətta bəzilərinin ağzы köpükləyərmiş. İsmayıl
Şıxlının “Dəli Kür” əsəri əsasında çəkilən “Dəli Kür” filmi kimi, mollalar da
dərviş kimi oxuyarmışlar.
Atam Mirzəlioğlu İbrahim Heşin kəndindən olan Camala (sovet
sədri), Mamedov Həsənə (hakim), Savalana (kolxoz sədri) və başqa
Heşinlilərə deyərdi ki, sizin ildə bir dəfə olan mərasiminiz nə vaxt
olacax? Həmin mərasim vaxtı siz özünüzdən çıxırsınız. O vaxt sizə
etibar eləmək olmaz...
Nəticə olaraq deməliyəm ki, hər bir xalqın, hər bir tayfanın özünə
məxsus adət-ənənələri olmuşdur. Bunlara görə xalqı xırdalamaq olmaz.
Məsələyə region prizmasından yox, bütöv Azərbaycan prizmasından
baxmaq lazımdır.
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ГАЧАГ СЯФЯРАЛЫ
ВЯЛИ КИШИ
Сизя кимдян хябяр верим, Сяфяралынын дядяси Вяли кишидян. Вяли киши
Газах мащалындан иди. Щям юз кяндиндя, щям дя ятраф кяндлярдя
бюйцк щюрмяти варыйды. Онун хасиййяти ъамаатын хошуна эялирди. О, ня
чох варлы, ня дя чох касыбыйды. Орта щал доланырды. Йахшы рянъбяр, гочаг
адамыйды. Кянддя щеч кясин хятриня дяймямишди.
Вяли киши щям дя сцфряси ачыг, гонагсевян бир адамыйды. Гоншу
кяндлярин адамлары да онун щюрмятини сахлайырдылар. Вяли кишинин ики гызы,
ики оьлу варыйды. Бюйцк оьлунун ады Имран, кичийинин ады Сяфаралыйды.
Сяфяралынын евлянмяли вахтыйды.
Сяфяралы Кялбяъярин Оруълу кяндиндян Балаханым адлы бир гызы
севирди. О да Сяфяралыны севирди. Балаханым сайылыб-сечилян тайфадан иди.
Мяшяди Сяфярин, Мяшяди Шцкцрцн, Мяшяди Алынын баъысыйды. Балаханымы
да тай-тушлары, ата-анасы Баллы дейиб чаьырырдылар.
Аьсаггал, гарасаггал Вялинин цстцня дцшдцляр ки, ай Вяли, бу
Сяфяралыны евляндир, севдийи гызы она ал, гой эюзц ордан-бурдан кясилсин.
Атасы Вяли Сяфяралыйа цч эцн-цч эеъя йахшы бир той чалдырыб,
Балаханымы она алыр. Вяли киши бюйцк щюрмят сащиби олдуьундан гоншу
мащаллардан вя кяндлярдян хейли гонаг эялди. Вяли киши тойа эялянляря
разылыьыны билдирди.
Сяфяралы иля Балаханым чох мещрибан йашайырдылар. Сяфяралы
Балаханымы Баллы дейя чаьырыр, Баллы да Сяфяралыйа Сяфо дейя мцраъият
едирди. Сонралар Сяфяралынын йолдашлары вя ъамащат да она Сяфо дейя
мцраъият етдиляр. Ел-оба Сяфяралыйа гыса олсун дейя вя Балаханымын
истяйи иля Сяфо дедиляр.
Мащала, кяндя эялянлярин чоху Вяли кишийя гонаг оларды. Вяли киши
дя адына лайиг гонаглара щюрмят едярди. Вяли кишинин арвады
Бядиййяъамал да чох щюрмятъил, гонагсевян зянянийди.
Эцнлярин бириндя Газах мащалына бахан пристав ики няфяр стражникля
Вялиэилин кяндиня эялир. Вяли киши онлары нащара гонаг дявят едир. О, оьлу
Сяфяралыны чаьырыб дейир:
- Тез эет бир щейван эятир гонаглара кясяк.
Сяфяралы кявшяня эетмякдя олсун, сизя Вялидян дейим. Вяли киши
гонагларын атларыны иращлайыр, арпа-саманыны верир. Гонаглара да
щяйятдяки тут аьаъынын кюлэясиндя тахтын цстцндя отурмаг цчцн йер
эюстярир.
Вялинин арвады Бядиййяъамал вя гызы Эцняш тахтын цстцня халча,
нимдяр дюшяйиб башга иш далынъа эедирляр. Вяли киши гызы Эцняшя дейир ки,
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ай гызым, афтафаны, дясмалы эютцр, гонагларын ялиня су тюк, гой йуйунуб
сяринлясинляр.
Эцняш чох эюзялийди. Узун сачы, ири гара эюзляри, бухаьы сцддян
аь, еля бил ки, йанаьына лаля санъылмышды. Щяддян артыг эюзял олдуьундан
гыз-эялинляр она Эцняшли дейирмишляр.
Эцняшли бир голунун цстцндя дясмал, о бири ялиндя афтафа
гонагларын ялиня су тюкяндя, пристав алтдан-алтдан ону сцзцр. Гыз утаныб
цзцнц йана чевирир. Бу ейнидя пристав ялиндяки суйу гызын цзцня чиляйир
ки, гыз она тяряф дюнсцн.
Гыз диксиниф уъадан «алчаг» - дейиб дясмалы вя афтафаны тахтын
цстцня атыр. О, ев дамына – анасынын йанына гачыр вя дейир:
- Атам нийя щяр йолдан ютян ити-гурду евя эятирир?
Бядиййяъамал сорушур ки, гызым, нолуб, нийя беля щирсдянмисян?
Гыз ящвалаты анасына данышмагда, Вяли киши ичяри эирмякдя.
Бядиййяъамал ящвалаты олдуьу кими яриня данышыр. Вяли киши сцкут
ичиндя чыханда эюрцр ки, Сяфяралы атын цстцндя, гуъаьында да бир еркяк
гузу юзцнц щяйятя йетирди. Вяли киши аъыглы-аъыглы Сяфяралыйа дейир:
- Оьул, Сяфяралы, щейваны апар пяйяйя, аты да баьлыйыф тез бура эял.
- Аты бурахыф щейваны кясимми?
- Йох, щейваны кясмякдян кечди, аты да бурахма.
Сяфяралы эюрцр ки, атасы чох бярк щирсляниф. Аты баьлайыр, еркяйи дя
пяйяйя салыб эялир атасынын йанына.
Вяли киши дейир:
- Оьул, бизим бу гядяр газандыьымыз щюрмят щеч олду. Щялбят
бизим чюряйимиз ганла йоьрулуф. Биз бу тящгир алтында гала билмярик. Елин,
обанын ганыны соран бу алчаг пристав баъынын цзцня су чиляйиб. Щалал
олсун Эцняшлийя, о да шяряфсизин ъавабыны йахшы вериб. Амма ня олсун?
Аталар дейиб ки, отуз ики дишдян чыхан, отуз ики мащала йайылар. Бу
щадисяни гонум-гоншу, ятраф кяндляр, бцтцн мащал ешится биабыр
олаъаьыг. Онларла щесаблашмалыйыг, яълаф о бирилярин дя ганына баис олду.
Сяфяралы о саат атасынын фикрини баша дцшдц. Белиндяки хянъяря ял
атанда, Вяли киши дейир:
- Ай оьул, щювсялясизлик елямя, ганы да оъаьымыза тюкмя. Сяфяралы
бир гядяр фикря эетир, хянъяри гынына гойуф ичяри кечир.
Сяфяралыэилин евляринин архасы галын мешялий иди. Гонаглара дейир ки,
дурун эедяк мешя ятрафына эязиняк, та ки йемяк щазыр олсун.
Гонаглар силащларыны евдя гойуф байыра чыхырлар, мешялийя тяряф цз
тутурлар. Йаваш-йаваш мешянин ичийнян аддымламаьа башлайырлар.
Мешянин лап дярин йериндя Сяфяралы эери дюнцб сорушур ки, кимийди
баъыма су атан?
Щеч ким динмир. Пристав дейир:
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- Айя, Сяфяралы, ня дейирсян, дяли олмусан, няди?
Сяфяралы дейир:
- Сянин о пис, яхлагсыз щярякятин ялбяття ки, мяни дяли еляйиб.
Сяфяралы ял атыр хянъяря. Яввялъя приставы, сонра о бирисини
ъящяннямя васил еляйиб гайыдыр эери. Атасы Вяли кишийя дейир:
- Ата, мян юз ишими битирдим, та сюзцн няди?
Атасы дейир:
- Бундан сонра та бизим бурада галыб йашамаьымыз кечди, эеъяни
арайа салаг, бу вилайятдян чыхаг.
Щейля дя олур. Вяли киши эцндцзц эцнбатана гядяр ял-айаьын йыьыр,
неъя дейярляр, аьырын тюкцб, йцнэцлцнц эютцрцр. Ял-айаьы йыьыб щазыр олурлар.
Еля эцн батан кими малы-дювляти тюкцб щяря бир ата сцвар олуб, арвад-ушаглы
даьлара тяряф эедирляр. О вахт Вяли киши ешитмишди ки, Эюйчя, Дяряляйяз
мащалында сяфалы йерляр чохду. Цз гойурлар Эюйчя мащалына, анъаг
эюрцрляр бурада мешялик йохду.
Бурада бир нечя эцн галдыгдан сонра йеня йолларына давам
едилляр. Дярин-дярин дярялярнян, чох щцндцр даьларын белийнян эялиб
чыхырлар бир балаъа чайын гыраьына. Бу чайын цстцндя дашдан кюрпц
варыймыш.
Вяли киши бахыб эюрцр ки, бурада дашдан кюрпц гайырыблар, йанында
да эюзял бир булаг. Дейир ки, эялин бурада дцшяк, атлар бир аз динъялсин,
эюряк башымыза ня эялир. Дцшцб атлары бурахыллар, атлар чай йухары шамда
отлайыр вя юзляри дя Аллащ веряндян нащар еляйиб динъялирляр. Вяли киши щям
йахшы саз чалыр, щям дя тяби ъуша эяляндя бядащятян шер сюйляйярмиш.
Вяли киши мянзяряйя бахыб тяби эялир. Нечя эцн кюйнякдя лал-динмяз
галан сазыны тярки кюйняк едиб синясиня басыр, эюряк дярдли-дярдли ня
дейир:
Ана
вятянимдян
дцшцб
дярбядяр,
Бу дцнйада мялул галан мян
олдум.
Гощумдан-гардашдан цзцлдц
ялим,
Айрылыг тябилин чалан мян олдум.

Бир симсарым йохду дадыма
чата,
Чятин эцнляримдя ялимдян тута,
Дярдими йцклядим бир кющлян ата,
Карваны йорулуб галан мян
олдум.

Фяляйин йанында дцшмцшям эюздян,
Шалын явязиня эейирям бездян,
Щяръайы кялмядян, тяняли сюздян,
Ай Вяли, цряйи йанан мян олдум.
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Сюз тамама йетишяндян сонра Вяли киши дейир:
- Сиз бурада динъялин, мяним атымы эятирин, мян бир еним дяря
енишя, эюрцм бураларда мешядян-заддан вармы, анъаг мяня бир
балаъа йол чюряйи гойун, йолчунун ишини билмяк олмаз, бялкя лянэидим.
Вяли киши щейбясиня бир нечя чюряк гойуб баьлайыр йящярин гашына.
Сцвар олуб ата, йола ряван олур. Дяря енишя ъыьыр варыймыш. Бу ъыьырларын
бири иля хейли эетдикдя эюрцр ки, бир дярин дярядян бюйцк бир чай ахыр.
Анъаг бу чайын о тай-бу тайы гялби даьларды, даьларын дюшцндя дя йашыл
мешяляр галхыб эюйцн бир гатына, неъя дейярляр, булудларнан йолдаш
олублар.
Бир гядяр чай ашаьы еняндян сонра эюрцр, ики даьын арасында
бюйцк бир дцз вар. Дцзцн ортасында щямин бюйцк чай дярин дяряйнян
ахыр. Йеня дя чайын о тай, бу тайында гялби лачын гайалар вар. Адам хоф
елийир йахынлаша. Гайанын ичиндя еля бюйцк кащалар вар ки, Аллащ
гцдрятиндян йараныб. Щяр бири дюрд-беш йцз баш гойун тутар. Еля кащалар
вар ки, ичиндя чешмяси вар, суйу эюз йашындан дуру, адамын цряйинин
йаньысыны сюндцрцр. Вяли бахыр ки, мешянин бир тяряфиндя даьын дюшцйнян
ян азы алтмыш-йетмиш булаг ахыр. Щамысынын суйу ахыб щямин бюйцк чайа
тюкцлцр. Булагларын ятрафы о гядяр йашыллыг, чямянзарлыгдыр ки, балдырьанын,
лцлпярин, йарпызын, нярэизин, бянювшянин ятри бир-бириня гарышыб, инсан щеч
истямир бурадан чыха. Адамын щайыфы эялир чямянликдя отурсун. Бура
санки ъяннятин бир эцшясидир.
Вяли киши бу чямянлийнян йаваш-йаваш йухары галхыб бу мисли эюрцнмямиш чямянзарлыьы сейр еляйирди. Бирдян сойуг булагларын арасында исти
бир булаьа раст эялир, бахыр ки, бурада исти су пыгщапыгла чыхыр. Белиндян
хянъяри чякиб бир аьаъ кясир, уъуну итиляйиб бураны газмаьа башлайыр,
атыны бурахыр отламаьа. Бу исти суйун ятрафыны хейли газыр, сонра отуруб бир
чахмаг чалыб гялйан чякир. Ялини эюлмячянин ичиня салыр, эюрцр ки су чох
истиди, адамын ялини йандырыр. Еля бил бурада гясдян оъаг галайыб бу суйу
исидибляр. Вяли киши ня фикирляширся сойунуб бу эюлмячядя чимир. Юз-юзцня
дейир ки, бу мянзяряни йарадан Аллащ еля мяним цчцн йарадыб. Ясл
гачаг йериди, исти суйу, сойуг суйу, ичиндя йашыллыьы, мянзяряси, сых
мешяси, кащалары. Та артыг юлдц вар, дюндц йохду. Эедим кючцмц йыьым
эятирим, башлыйым бурада йашамаьа, ахыры ня олар, олар. Мяним гисмятим
бураймыш, беля гисмятдян гачмаг олмаз.
Ата сцвар олуб, йолуна давам едир. Эетдийи ъыьырнан эери гайыдыр
ушагларынын йанына. Аиля-ушаг чох севинир ки, Вяли киши саь-саламат
гайыдыб эялди. Арвады Бядиййяъамал дейир ки, де эюрцм ялибош эялдин,
йохса ялидолу? Хошуна эялян йер олду йа йох.
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Вяли киши сюйляйир ки, ай арвад мян эюрдцйцм мянзяряни еля-беля
десям дилим йанар. Гулаг ас эюр няляр эюрмцшям. Эюряк Вяли киши бурда
эютцрцб ня дейир:
Газахдан мян сяфяр етдим
Мурова,
Эетдикъя Сары йер йолларын
эюрдцм.
Йашыл мешялярин, уъа даьларын,
Ал йашыл бязянмиш колларын
эюрдцм.

Йаьыш йаьыр, аби-лейсан тюкцлцр,
Исти суйу эащ гайнайыб чякилир,
Синясиндя эцл бянювшя бцкцлцр,
Мин бир ятир сачан эцллярин
эюрдцм.
Гойну
ъащ-ъялаллы
ъяннятиризван,
Йалчын гайалары дурубду мцдам,
Нечя Рцстям-Заллар сцрцбдц
дювран,
Ютян ясрлярин иллярин эюрдцм.

Даьа бойлан, йамаъа бах, йала
чых,
Дяря дярин, гузей кюлэя, йол
ачых,
Тяр чичякляр арасында алачых,
Гонаглы-гаралы йурдларын эюрдцм.
Ай Вяли, тярифин йаз гочагларын,
Няьмя гош дастана дцз гочагларын,
Атадан лцтфяси йцз гочагларын,
Гайалар ашыран голларын эюрдцм.

Сюз тамама йетяндян сонра Вяли киши дилъавабы да бяйяндийи
мяскянин мянзярясини аилясиня данышды.
Вяли киши кюч ещтийаты эюрдц, ахыр эялиб чатдылар щямин йеря. Бахдылар ки,
Вяли киши бир демишди, бура беш артыгды, бурада гялби лачын гайалар вар ки,
адам баханда хофланыр. Щяр гайанын алтында еля вар ки, щяр бири беш-алты йцз
баш гойун тутар. Вяли киши кючц бу кащаларын бириня йыьыр вя бурада
йашамаьа башлайырлар.
Бир нечя эцндян сонра ата-оьул атлары миниб ашаьы-йухары
эяздикдян сонра щямин дцзянэащларын айаьында бир кяндя раст эялирляр.
Эюрцрляр ки, доггуз евди. Сорушурлар ки, бу щансы кяндди? Дейилляр ки,
бура Гушчубиляй кяндидир. Бундан ашаьы Пцсйан, Эцмцшхана,
Чайкянд, Эиндивас кяндляридир.
Гушчубиляй кяндинин адамлары Вяли кишиэилнян мараглананда Вяли
киши онлара дейир:
- Биз чох узаг йердян эялмишик. Мяним аилям даьын о цзцндян –
Кялбяъярдяндир. Цч-дюрд айды бурада, мешянин ичиндя бир кащада
йашайырыг.
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Щяфтядя бир дяфя дя эедиб о исти эюлмячялярдя йуйунуруг.
Йуйундугдан сонра юзцмцзц эцмращ щисс едирик.
- Бялкя орада кянд салдыг. Мян истяйирям буранын ады Истису олсун.
О эцндян кянд Истису адланыр. (Сонралар ермяниляр щямин ады дяйишиб
Ъермуг гойдулар).
СЯФЯРАЛЫ ИЛЯ МУРОВУН ЯЩВАЛАТЫ
Вяли кишийнян ювладлары бурада йашамагда олсун, сизя кимдян
дейим, Гушчубиляйнян Эиндивас кяндиндя йашыйан эялмя ермянилярдян.
Бу о вахтлар иди ки, 1829-ъу илдя олан Рус-Иран мцщарибяси гуртармыш,
Араз щяр ики дювлят тяряфиндян сярщяд олмушду. Николай щюкумяти
Ираннан, Тцркийядян эялян «гахтаьан» ермяниляри Дяряляйязя
йерляшдирирди. Онлар Вяли кишинин Истисуда юзцня йурд-йува салмасындан
ещтийатланырдылар. Мурова хябяр верирляр ки, билмирик щарданса бир кюч эялиф
биздян йухарыда кянд салыфдыр. Хащиш едирик, эялиф ону бурдан чыхарасыз.
Муров гязябнак олуб ики няфяр стражникнян Вяли кишинин олдуьу йеря
эялир ки, эюрсцн бунлар кимди. Вяли кишинин Ъяващир адлы эюзял-эюйчяк ярлик
бир гызы да варыйды. О да баъысы Эцняш кими эюзялийди.
Муров чюлдя Ъяващири эюрян кими она вурулур вя юз-юзцня дейир:
- Аллащ йахшы йетириб, бир гяриб адамды, башына вуруб гызы ялиндян
аларам.
Еля бу фикирнян дя атдан дцшцр. Муров Вяли кишийя щеч ня
демир.Вяли киши оьлу Имраны чаьырыб дейир:
- Ай оьул, тез Бедавы мин, чапараг эет бу йахын кяндлярин бириндян бир
щейван ал эятир гонаглара кясяк. Беля сярин булаьын цстцндя кабаб
йемямяк эцнащды. Имран эетмякдя олсун, сизя Муровдан дейим.
Хялвятлийя салыб гызы диля тутур. Гыз ися она тутаг вермир. Эеъяни бу гайда иля
кечирдикдян сонра сящяр дейир. Вяли киши чюлдя олан заман Муров ону йанына
чаьырыр вя фикрини Вяли кишийя дейир.
- Эяряк сян о гызыны верясян мяня, гощум олаг, йохса сизи
щардан эялмисиз ора гайтарарам.
Вяли киши ня гядяр юйцд-нясищят елядися Муров аз ешитди. Ахырда
эюрдц ки, олмур, башлады тяня елямяйя:
- Ай аьа саь олсун, бизим вилайятин бяйиндян, ханындан гачыф эялдим
бурайа ки, гулаьым динъялсин, инди дя ондан бетяриня раст эялдим. Аллащы
севярсян етмя, елямя бюйля зцлцмкарлыг олмаз. Мян гяриб адамам, гыз
да сянин тайын дейил.
Беля дейяндя Муров стражникляря ямр едир ки, гызы тутуб йаныма
эятирин. Стражникляр евя тяряф ирялиляйяндя Вяли киши хянъяря ял атыб Мурова
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тяряф эедир. Муров кянара чякилиб ямр едир ки, тутун буну. Стражникляр
Вялини тутур. Вяли бойнундан йараланыр. Арвад-ушаьын ичиня вайнюйся
дцшцр. Еля бу вахт Сяфяралы юзцнц йетирир. О, атасыны йаралы эюряндя
дцнйа башына дар олур. Шыьыйыр онларын цстцня. Мурову да, стражникляри дя
о дцнйайа эюндярир. Йазыг Вяли киши гулаьы динъ йер ахтарырды, инди дя
башга бир хятайа дцшдц.
Сяфяралы атасына дейир:
- Ата, анд ичирям, бундан сонра сянин ганына мин ган алаъаьам,
беля зцлцмкарларын няслини щарада эюрсян гойун кими кясяъям.
Бу щадисяни ешидян йахын кяндлиляр губернатора хябяр верирляр ки,
танынмаз йердян бир кюч эялиб, йухарыда юзцня мяскян салыб. Мурову
вя онун стражниклярини юлдцрцб. Губернатор вя пристав ямр еляйир ки,
щямин шяхси тутуб онун йанына эятирсинляр.
Вяли киши оьлу Сяфяралыны чаьырыб дейир:
- Оьул, та бу эундян сонра динъ чюряк йемяк бизя щарамды. Гой
ев беляъя галсын, биз кючяк бу сяринэащларын бириндя доланаг эюряк
башымыза ня эялир. Гям дярйасына батан Сяфяралы атасына дейир: Ата
атейи-мещрибан, синямя бир нечя кялмя сюз эялиб изн вер дейим, сонра
йола дцшярик.
Буйур, оьул, буйур.
Алды Сяфяралы:
Бащар фясли зянбур бара чыханда,
Чичякли чюллярдя барын ахтарыр.
Кюнцл гушу учуб галхыр щавайа,
Баьчада щейвасын, нарын ахтарыр.

Даща кясилибди сябри гярарым,
Яьйара дейян йох, бясди, а
залым,
Бу илляр хястяси йарын ахтарыр.

Фяляк салды бизи йаман базара,
Бизим дярдимизя булунмаз чара,
Бцлбцл неъя дюзсцн эцл цстя
хара,
Дяли кюнцл дцз илгарын ахтарыр.

Дювлят ялдян эетди, йохду бир
килим,
Гящри-зимистанда тутулур дилим,
Тамарзы чюряк дя тапмыр бир
дилим,
Даданмыш
дцнйанын
варын
Эязир сямаларда фикри-хяйалым,
ахтарыр.
Юмцр бешэцнлцкдц, фаниди дцнйа,
Язялдян кющняди, йениди дцнйа,
Сяфяралы сяни таныды дцнйа!
Тутуб ялляриндян эорун ахтарыр.
Бяли, сюз тамама йетди.
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Вяли кишиэил Сары йер дейилян даьын ятяйиндя мешянин галын йериндя
бир бюйцк каща тапдылар ки, эял эюрясян. Еля бил ясл гачаг йериди, ичиндя
булаьы, дюрд ятрафы мешя вя уъа гайалар. Сяфяралы дейир:
- Щя, бах беля, йеримиз еля буду. Бура бизя сыьынаъаг ола биляр.
Гайыдыб еви йцкляйиб апарырлар ора. Бу мцнвалла эцнляр кечир.
Бу ящвалатдан сонра гобурнатын ямриня эюря жандармалар, бяйляр,
ханлар гасидляр эеъя-эцндцз Сяфяралыны ахтарыр. Амма ону тапа
билмирдиляр.
Бир эцн Сяфяралы оьланларыйнан мешядя ов елийяндя 5-6 няфяр
бунларын цстцня чыхыр. Онлар дейирляр ки, тяслим олун. Сизи апарыб цзя
чыхардаъаьыг. Бу заман Сяфяралы дейир:
- Яши, биз ушаг дейилик, бизи алдадырсыз. Бизи алдада билмязсиниз. Мян
сизин нечя сяркярдяляринизи доьрамышам, сизин цряйиниз бизимнян
дцзялмяз.
Сяфяралы сюзцнц гуртаран кими эюз еляйир оьлу Мящяммядалыйа ки,
инди иэидлик вахтыды. Вурун. Онлар бирдян силаща ял атыб бунлары бу мешя
ашаьы еля пялясянэ едирляр ки, даща на дейим. Юлян юлцр, галаннары да
шил-кцт олуб гачырлар. Давада Вяли киши йараланыр амма оьланларына
демир ки, горхарлар. Сонра оьланлары бир йеря ъям олан вахты дейир:
- Ушаглар, мян дя йараланмышам.
Онлар тез аталарыны эютцрцб апарырлар евя. Вяли киши дейир:
- Та бурада галмаьын ады йохдур. Эялин йеримизи дяйишяк.
Онлар бурадан кючцб Эюйдаь адланан бир бюйцк даьда йурд салырлар.
Онун ятрафы чох галын мешялик иди. Амма даьын йамаъы ачыг тала иди. Бунлар
кючцб ора эедирляр. Орада юзляриня йатаъаг йери дцзялдиб йашамаьа
башладылар. Бир нечя эцндян сонра Вяли киши бу алдыьы йарадан юлцр. Ону еля
орада, Эюйдаьын дюшцндя басдырырлар. Бу дяфя евин аьсаггаллыьы вя йцкцн
аьырлыьы дцшцр Сяфяралынын цстцня.
Сяфяралы щярдянбир атасынын иъазясийнян сазы эютцрцб дынгылдадар,
бязян атасыйнан сюз дя «эцляшдирярди». Бир сюзнян, сюз демяйи, саз
чалмаьы юйрянмишди. Атасынын юлцмцндян сарсылан Сяфяралы сазы
кюйнякдян чыхарыб «Йаныг Кярям»и цстдя эюряк ня дейир:
Фани дцнйа, сяня етибар йохду,
Сяндя нечя ъанлар дурду да
эетди.
Нечяси камыны алмамыш кючдц,
Юзцнц гойнунда йорду да
эетди.

Кярями атяшя, ода йандырдын,
Фярщад кими пящляваны юлдцрдцн,
Гул
Аллащгулунун
сазын
сындырдын,
Дцнйада йарымчыг чалды да
эетди.

Гул Аббас Эцлэязин одуна йанды,
Нечя имтащанда о, Щаггы анды,
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Сяфяралы, бу да дюврц-заманды?
Синяня йаралар вурду да эетди.
Сюз тамама йетди. Сяфяралынын оьлу Мяммядалы атасына деди:
- Атаъан, сян щеч горхма, фикир дя елямя мян тякъя йцз казака
ъаваб верярям. Мяммядалы беля дейяндя Сяфяралынын кефи ачылды.
Эцнляр кечдикъя Сяфяралынын да ады щяр йана йайылырды. Бундан сонра
бир чох адлы-санлы гачаглар эядиб Сяфяралы иля йолдашлыг едирдиляр. Щятта
Даьыстан торпаьындан бир нечя адлы-санлы оьланлар, - Лязэи Ящмяд, Лязэи
Исмайыл, Тцркийядян Шяриф, Йылмаз адында иэидляр дя Сяфяралынын дястясиня
гошулмушдулар. Бу гайдайнан Сяфяралынын башына йцздян чох гачаг
топланмышды. Сяфяралы Дяряляйяз, Зянэязур, Кялбяъяр, Эюйчя, Лачын, Шярур
мащалларында адлы-санлы гачаг кими танынырды.
ГАЧАГ СЯФЯРАЛЫНЫН ЗЯНЭЯЗУР СЯФЯРИ
Дейилянляря эюря Сяфяралынын дястяси щяр ил йазын бащар айында
Истису кяндиндян чыхыб Эюйдаь адланан даьын башында чадыр гурар, йайы
орда кечирдярмиш. Эюйдаьын дюрд тяряфи галын мешяйиди, бу мешядя дя
щяр ъцр йыртыъы щейван варыйды. Даьын ятякляриндя йашайан кяндлиляр
мешядян одун йыьан заман хоф елядикляриня эюря мешянин о дярин
йериня эетмирдиляр. Даьда бюйцк бир таланын ичиндя ики булаг варды. Лап
Короьлунун йаьы горуьуна охшайырды. Хцлася, баш аьрысы олмасын, бир
эцн Сяфяралы евдя олан заман арвады Балаханым деди:
- Ай Сяфяралы, унумуз гуртарыб, тахыл цйцтмяк лазымдыр.
Сяфяралы дярщал оьлу Мяммядалыны чаьырыб деди:
- Оьлум, анан дейир ун гуртарыб, евдя дян вар, цч ат йцкля апар
цйцтдцр эятир.
Мяммядалы тез цч ат паланлайыб йцкляйяннян сонра юз атыны да
йящярляйиб минди, хянъяри баьлады белиня, айналы тцфянэи ялиня алыб йола
дцшдц. Бу заман атасы Мяммядалыйа беля деди:
- Мян билирям, сян бир ордуйа да ъаваб верярсян, щеч кяс сяня
дав эяля билмяз. Узаг сяфярляря чыханда йатма, сяни тутсалар анъаг
йухуда тутарлар.
Мяммядалы дцшдц йола, анъаг, билмирди щара эетсин. Дейилянляря
эюря, о вахт бураларда щеч бир йердя дяйирман йохуйду. Дяйирман
анъаг Зянэязурнан Лачын торпаьынын сярщяддиндя Килисяли адланан
даьын ятяйиндя бир дярядяйди. Она Бцкцн дяйирманы дейярдиляр.
Мяммядалы цз тутду ора.
Мяммядалы йол эетмякдя олсун, сизя хябяр верим Гаракился
йахынлыьында Чалбайыр адлы йайлагда йайлайан кючяри ъамащатындан. Орада
бир нечя оба торпаг цстцндя бир-бири иля далашмыш вя дава заманы бир няфяр
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юлдцрцлмцшдц. Обадакы варлыларындан бир няфяр Эорусун гяза приставынын
йанына адам эюндярмишди.
Пристав еля ки, ешитди адам юлцб, о саат башына он-он беш няфяр
стражник йыьыб эялди обайа. Еля бу вахт обанын башчысы да бир дявяни
Гарабаьын сары буьдасыйнан йцклядиб верир нюкяря. Дейир апар Бцкцн
дяйирманында цйцтдцр эятир. Ишди, яэяр нювбя олса, дяйирманчыйа сюйля,
аьа буйурду ки, гонаьымыз чохду, гой нювбяни сяня версин.
Бу дявячи дяйирмана чатанда, Мяммядалы да ора чатды. Щяр кяс
юз минийинин йцкцнц ачды, апарды дяйирмана. Бурада о деди, мян биринъи
цйцдяъям, бу деди мян цйцдяъям. Мяммядалы айналысыны саз явязи
синясиня басды, эюряк дявячийя ня деди:
Адам оьлу, йол-ярканы таны, бил,
Дяйирманда
йал-йамаъдан
данышма,
Ядябдян, гайдадан чыхма
кянара,
Шяраб ичиб щяр сярхошдан
данышма.

Мяълися эиряндя таны йерини,
Щяр йетяня сян данышма сиррини,
Кямсавадсан, чох ахтарма
дярини,
Камал
дярйасында
щушдан
данышма.

Яйри йолла эетсян дцшярсян тора,
Дилин эюдяк олар, цзцн дя гара,
Мяммядалы дейяр, тапмазсан чара,
Арифляр йанында яршдян данышма.
Сюз тамама йетди, амма Мяммядалы эюрдц дявячи щеч ону баша
дцшмцр. Дяйирманчыны кянара чякиб деди ки, Гачаг Сяфяралыны
таныйырсан?
Дяйирманчы деди:
- Ешитмишям.
- Ешитмисянся, дяни цйцт, йохса сянин цчцн пис олар.
Бу сюзц ешидяндя дяйирманчы динмяз-сюйлямяз эялди башлады
Мяммядалынын дянини цйцтмяйя.
Дяйирманчы дявячини кянара чякиб деди:
- Ай башына дюнцм, демя бу Гачаг Сяфяралыймыш, динмя ща, сяни
дя юлдцряр, мяни дя.
Дявячи йаваш-йаваш арх ашаьы эедиб бир аз араланандан сонра
«аста гачана эюй имам гяним» олсун дейиб дабан эютцрдц обайа. Бу
намярд ящвалаты аьасына дейян кими, аьасы бели сынмыш да дабан
эютцрдц приставын йанына.
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- Аьа пристав саь олсун, билясян ки, Гачаг Сяфяралы эялиб, Бцкцн
дяйирманында дян цйцтдцрцр. Ону тутмаг лазымдыр. О, биз варлыларын чюряйини
щарам едиб.
О саат пристав обадан хейли атлы эютцрцб Бцкцн дяйирманына тяряф йола
дцшдц.
Бунлар йола дцшмякдя олсун, сизя Мяммядалыдан дейим. Дявячи
эедяндян сонра Мяммядалы дяйирманчыйа деди:
- Мян йорулмушам, бир аз йатаъам. Атлардан муьайят ол.
Хянъярини белиндян ачды, айналы тцфянэийнян сюйкяди дивара,
йапынъыны да чякди башына.
Пристав дяйирмана чатан кими ямр еляди, дяйирманын ятрафына ятдян
гала чякдиляр, ораны цзцк гашы кими бцрцйяндян сонра дяйирманчыны
чаьыртдылар.
- Дяйирмандакы кимдир?
Дяйирманчы деди:
- Гачаг Сяфяралыдыр.
Пристав сорушду:
- О нейлийир?
Дяйирманчы деди:
- Йатыб, хянъярини, тцфянэини дя сюйкяйиб дивара.
- Эет онун тцфянэини, хянъярини эятир вер бизя. Гапыдан чаьыр ки, ай
Сяфяралы атлары оьрулар апардылар, юзцн дя гач йанымыза эял.
Намярд дяйирманчы эедиб тцфянэи, хянъяри эютцрцб эятирди верди
пристава. Сонра гапыдан чаьырды:
- Ай Сяфяралы дур, оьрулар атдары апардылар.
Мяммядалы дурду ня дурду, бахды тцфянэи, хянъяри йохду. Силащсыз
ня едя билярди ки, сонра истяди чюля чыхсын. Бахды ки, эюзляр олсун
эюрмясин, ятрафы ятдян гала йапыблар.
Пристав деди:
- Бах, баъысы эюйчяк, беля эцнляр вар ща. Инди щалын неъяди тяслим олурсанмы, йа йох? Гачаг Сяфяралы буду эетди, оду эетди, йяни ахырын бу дейил,
тяслим ол.
Мяммядалы деди:
- Щяр кяси юз адыйнан чаьырарлар. Мян Сяфяралы дейилям.
Пристав деди:
- Бяс кимсян? Инди горхудан адыны данырсан?
Мяммядалы деди:
- Мян горхан оьул дейилям, бир аз тялясмя, адымы дейярям.
Алды Мяммядалы:
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Сяня нишан верим намярд
пристав,
О намярд дявячи тез мяни сатды,
Сяфяралы дейил, Мяммядалыйам.
Алчаг дяйирманчы араны гатды,
Нечя Муровларын ъанын
Мяни див йухусу бурдаъа тутду,
алмышам,
Сяфяралы дейил, Мяммядалыйам.
Сяфяралы дейил, Мяммядалыйам.
Сяфяралы бабам эяляъяк щайа,
Сянин гящгящлярин дюняъяк вайа,
Юзцннян чох демя, басма щай-кцйя,
Сяфяралы дейил, Мяммядалыйам.
Сюз тамама йетди.
Пристав деди:
- Щя, инди горхудам адыны данырсан? Сяфяралынын оьлусан лап йахшы.
Инди сяни апарыб боьазына тяняф атарам, онда адыны данмазсан.
Чох щярбя-зорбадан сонра пристав ямр еляди ки, яллярини йухары
галдыр, иряли эял. Силащ цзцндян дцшмяня яйилян Мяммядалы иряли йериди.
Ики няфяр эялиб Мяммядалынын голларыны далда баьлайандан сонра ону
салдылар габагларына. Обайа тяряф йол башладылар. Мяммядалыны апарыб бир
чадыра салдылар. Ял-айаьына гандал вуруб ятрафа да он-он беш стражник
дцздцляр.
Сяфяралынын тутулмасыны ешидян варлылар, бяйляр, ханлар севинирди.
Амма касыблар, нюкярляр чох пяришан олмушдулар ки, ахырымыз итди. Йеня
бу бяйляр бизим эюнцмцзц сойаъаг.
Мяммядалы бурада галмагда олсун, сизя кимдян хябяр верим,
приставдан. Пристав бцтцн обалара, йахын кяндляря адамлар эюндярди ки,
Сяфяралыны тутмушам. Ким эюрмяк истяйир эялсин онун щалына бахсын.
Сабащ йох, о бири эцн апараъам Эоруса. Бу сюзц ешидян обалар,
кяндляр сяьирдян-кябиря тюкцлдцляр Чалбайырын дцзцня. Торпаг атсан
инсандан йеря дцшмязди. Амма сизя ярз еляйим ки, йахын кянддя
Сяфяралынын алдыьы арвадын Мяъид адында гочаг бир гощуму вар иди.
Сяфяралынын гызы Айна да бу кяндя яря эетмишди. Мяммядалынын тутулма
хябярини ешидяндя Айнанын яри евдя йох иди. Йаьышлы бир эеъя иди. Айна
яринин палтарыны эейинди, тцфянэини чийниня салды ки, йолда она саташан
олмасын, дцз эялди Мяъидэиля. Мяъид бу хябяри ешидян кими, тез дуруб
дцшдц йола. Эялиб Чалбайыр йайлаьына чатды. Мяъид эюрдц ки, инсандан
йер йохду. Онларын арасындан биртящяр кечиб бахды ки,
тутулан
Мяммядалыды. Мяммядалы Мяъиди эюрян кими ишаря еляди ки, няйя
дурмусан, гач атама хябяр апар. Ики эцндян сонра мяни апараъаглар
Эоруса. Орадан мяни чятин гуртарар. Мяъид киши дцзялди йола. Эцнорта
Чалбайырдан чыхан Мяъид эеъяни дя йол эедиб дан йери сюкцлян вахты
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Архашан эядийиндян ашыб Эюйдаьын гяншяриндяки Гысыр даьынын дюшцня
чатды. Мяъид киши фикирляшди ки, та ки, мян бу дяряни ениб-чыхам чох вахт
эедяъяк. Йахшысы будур ки, чаьырым, бялкя ешитдиляр.
Сяфяралы эеъя йухусуну гатмышды, гушлар ъцйцлдяйяндя дурду йола
бахсын эюрсцн Мяммядалы эялмир ки. Сяфяралы чюля чыхмагда олсун,
Гысырдаьын дюшцндя 7-8 км мясафядян Мяъид киши щарай салмагда.
Сяфяралы бахды ки, гулаьына щарай сяси эялир. Сакит динляйиб эюрдц сяс
Мяъид кишинин сясиди:
- Ай Сяфяралы, щей… Мямядалыны дяйирманда тутдулар. Дурма эял.
Бу сюзляри ешидяндя Сяфяралынын еля бил башына гара булуд чюкдц.
Тез чадыра гайыдыб щарай салды ки, няйя дурмусунуз, Мяммядалыны
тутублар, Мяъид щарайлайыр. Щамы ъям олду Сяфяралынын башына. Дедиляр:
- Ня елямяк лазымды, Сяфяралы баба?
Сяфяралы деди:
- Гулаг асын, дейим ки, нейнямяк лазымдыр.
Алды Сяфяралы:
Байрамалы, Гурбаналы, ей Алы,
Щазыр олун, Зянэязура эедирям.
Инди
йол
эюзляйир
ъан
Мяммядалы,
Щазыр олун, Зянэязура эедирям.

Щясяналы,
няря
чякярсян
щярдян,
Лязэи Ящмяд даьы
тярпяд
йериндян,
Галанын гапысы полад дямирдян,
Щазыр олун, Зянэязура эедирям.
Сяфяралы дейяр, тез дцшцн йола,
Дава вахты щеч ким бахмасын дала.
Дцшмяни даьыдын саьа вя сола,
Щазыр олун, Зянэязура эедирям.

Сюз тамама йетди, Сяфяралы дилъавабы да фикрини деди.
Йола дцшян дцшсцн, галан адамлар обаны эюзлясин. Дцшмянляр
фцрсятдян истифадя едиб обаны талан еляйярляр.
Сяфяралы Байрамалыны, Щясяналыны, Гурбаналыны, Алыны, Лязэи Ящмяди
вя о бири гачаглары да эютцрцб Эоруса тяряф йола дцшдц. Эедиб Архашан
эядийиня чатанда эюрдцляр Мяъид йолун кянарында отуруб буннары
эюздцйцр. Сяфяралы сорушду ки, Мяммядалыны ня вахт апараъаглар
Эоруса?
Мяъид деди ки, сабащ йох бири эцн апараъаглар.
Сяфяралы цзцнц Эоруса тяряф тутуб даьы-дашы лярзяйя эятирян
йаныглы бир сяснян алды эюряк ня деди:
Аман Аллащ, айрылыьын ялиндян,

Яриди бу ъаным селляря дюндц.
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Эеъя-эцндцз йолларына бахырам,
Ахды эюз йашларым селляря
дюндц.
Оьул дярди ъанымдан од апарыр,

Голу баьлы галыб щарай гопарыр,
Шаггалайыб бир тяряфим апарыр,
Яриди бу ъаным кцлляря дюндц.

Яр иэидляр эедин, эедин габаьа,
Сяфяралы ъанын гойуб садаьа.
Мяммядалы дцшцб биздян ираьа,
Щиъран узун чякди, илляря дюндц.
Сюз тамама йетди. Сяфяралы гайытды ки, вахт итирмяк олмаз. Дястя йола
дцшдц.
Сяфяралы йола дцшмякдя олсун, сизя кимдян хябяр верим
приставдан. Пристав щямин эеъяни Чалбайырда кечирди. Башга бир дустаьы
Мяммядалыйнан голбянд елятдирди, онлара гандалаг вурдурду, дцшдцляр
йола. Фармаштяпя адланан йайлагдан кечиб ендиляр Минкяндя.
Бунлар бу эеъя Минкянддя галмагда олсун, сизя Сяфяралыдан
хябяр верим. Сяфяралынын дястяси Мяъиди дя эютцрцб о эцнц ат сцрдцляр.
Эялиб Чалбайыра чатанда эеъядян хейли кечмишди. Бунлар обалары бир-бир
эязсяляр дя, Мяммядалынын щансы обада олдуьуну юйряня билмядиляр.
Бир чынгылын йанында атлардан тюкцлцшцб бир гядяр динъялдиляр.
Бунлар бурада галмагда олсун сизя приставдан хябяр верим.
Пристав щямин эеъяни Минкянд кяндиндя галды. Щава ишыглананда,
Мяммядалыйнан чобаны эютцрцб йола дцшдцляр. Минкяндин ашаьысындакы
Моллаящмядли кяндиндян кечиб Эоруса тяряф йол башладылар.
Бунлар йол эетмякдя олсун, сизя хябяри Сяфяралыдан верим. Дцнйа
Сяфяралынын башына дар олду, щирсиндян аз галды баьры чатласын ки, мян
нийя Мяммядалынын йерини юйряня билмядим. Дан улдузу доьанда сцвар
олдулар атлара. Бир дяря иля эетдикляри заман бир чобана раст эялдиляр.
Бурада эюряк Сяфяралы чобандан приставын йерини неъя хябяр алды:
Бярякятли олсун, ай чобан
гардаш,
Приставын йыьынъаьы щардады?
О Мяммядалыны зиндана салыб,
Йа юлдцрцб, йа да саьы щардады?

Ата истяр эюря оьул ъамалын,
Диндиря юзцнц, сора ящвалын.
Бу гоч иэидляри тез йола салын,
Билирсянми,
дцшмян,
йаьы
щардады?

Мян Сяфяралыйам, она адашам,
Щям ата-оьулуг, щям дя гардашам.
Дцшмян эцъц чатмаз мян аьыр дашам,
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Тез хябяр вер мяня, йаьы щардады?
Чобан фикирляшди ки, мян дилъавабы десям, дейяъякляр чобанды,
баша дцшмцр. Чомаьы саз явязи синясиня басыб алды эюряк чобан онлара
ня ъаваб верди:
Ийид оьлан, дедийими билэинян,
Эетдиляр
Эоруса,
чата
билмязсян.
Ики эцндц онлар йола дцшцбдц,
Гуш олсан да учуб тута
билмязсян.

Дурушундан бялли, ийидсян сян
дя,
Бир чобан да тутуб салыблар
бяндя.
Дцнян
ахшам
апардылар
Минкяндя
Йолун узаглашды йетя билмязсян.
Чобанам, дейирям сюзцн дцзцнц,
Мян дя ъящд елядим эюрям цзцнц,
Дцшмяни чюкдцрцн, гырын дизини,
Лешкярляри чохду, бата билмязсян.

Сюз тамама йетди.
Чобан дилъавабы да сюйляди ки, эеъикмисиниз, пристав бир ъащиъялал
дцзялдиб ки, той чалдыра-чалдыра тутдуьу адамлары апарды Минкяндя. Бу
эцн орадан Эоруса апараъаг.
Бу сюзц ешидян Сяфяралы аз галды йерин дамарыны чякя. Атына бир
тазйана чякиб Минкяндя тяряф сяйиртмяйя башлады. Бир аз эетмишдиляр ки,
Минкяндин йанындан кечяндя бир гузучуйа раст олдулар. Сяфяралы ондан
сорушду:
- Ай баъыоьлу, приставын дястяси неъолду?
Гузуъу деди:
- Эетдиляр Эорус тяряфя. Инди онлар Моллящмядли кяндиндян кечмиш
оларлар.
Сяфяралы аты дящмярляди, амма Сяфяралынын аты йорулуб щалдан
дцшмцшдц. Биртящяр дяря енишя эедиб Бозлу дейилян кяндин айаг
тяряфиндя баьлы-мейвяли шам варды, чатдылар ора. Бунлар баьын ичиндя
дцшцб атлары бир аз отардылар. Бахдылар ки, бурада бир адам вар. Ону
чаьырдылар йанларына, сорушдулар:
- Ай киши, сян кимсян, нячисян?
- Мян баьбанам, гадан алым.
Сяфяралы сорушду:
- Бу баь киминди, беля?
- Бу баь мяним аьам мяшщур варлы Мяммядшяряфсултанын баьыдыр.
- Онда йахшы атлар вармы?
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- Онун аты чохду, бир илхыды. Щамысы да йахшы атларды. Амма илхынын
ичиндя бир алапача айьыр вар. Инанма ки, Зянэязурда беля ат олсун, дцз алты
илдир минилмир.
Сяфяралы бир беля шейи Аллащдан истяйирди. Деди:
- Баьбан, инди аьан щардады?
- Одей, ашаьыда бир аьаъын кюлэясиндя йатыб.
Тез Сяфяралы дястяси иля эетди эюрдц ки, доьрудан да
Мяммядшяряфсултан йатыб. Чаьырыб буну дурьузанда киши эюрдц башынын
цстцндя хейли адам вар, щамысы да силащлы. Кишинин рянэи дяйишди вя
сорушду:
- Сиз кимсиниз, ня истяйирсиниз?
Сяфяралы деди:
- Дяряляйяз мащалындан Гачаг Сяфяралыны ешитмисян?
Буну ешидян кишинин рянэи аьарды:
- Бяли, ешитмишям.
- Пристав мяним оьлуму тутуб апарыр Эоруса. Инди мяним атым
йорулуб. Сяндя яла бир айьыр вар, ону вер сяйирдиб чатыб оьлуму гуртарым.
Сюз верирям, гайыданда йеня юзцня гайтарар вя щюрмятиндян чыхарам.
Мяммядшяряфсултан деди:
- Ай башына дюнцм, мян неъя верим, о аты щамы таныйыр. Пристав
бился ки, айьыры юзцм вермишям, дяримя саман тяпяр. Инди ки, белядир,
мян бир йахшы сюз дейим. Илхы инди бу саат Молла Мящяммядин дярясиндя
отлайыр. Яэяр тута билсян, эет орадан тут мин эет. Мяндян сорушсалар,
дейяъям гачаг адамды, атымы да чюлдян тутуб апарыб, бялкя онда
ъаным гуртара.
Бу сюз Сяфяралынын аьлына батды. Аталар дейиб «Рящмят дцзяня, лянят
позана».
Сяфяралыэил дцшдц йола, бир аз эетмишдиляр ки, дярядя илхыйа раст
эялдиляр. Кямянд атыб айьыры тутдулар. Йящяри белиня басыб ряван олдулар
йола.
Инди сизя приставдан дейим. Приставын башына обалардан о гядяр
адам топлашмышды, эял эюрясян. Бунлар Моллаящмяд кяндиндян ютцб
Дыь адлы ермяни кяндинин баш тяряфиндян кечирдиляр. Мяммядалы билирди ки,
бу эцн цч эцндцр ону тутублар, Сяфяралы бабасы щарда олса чатаъаг
пристава.
Мяммядалы пристава деди:
- Ай пристав, тявягге едирям мяни тез апар чатдыр Эоруса. Инди
вахтды, атам эяляъяк. Эялся Аллащ эюстярмясин, бурадакылардан бирини дя
саь гоймаъайаг. Еля сяни юлдцрсяйиди, дярд йарыйды.
Пристав гязябляниб деди:
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- Яйя, баъысы эюйчяк, та бабан юлдц, о, горхудан эялмяз. Яэяр эялся
дя бу дястяйя ня едяъяк. Сянин бабан ня фасон адамды ки, сян ону беля
тярифляйирсян?
- Мяним бабам енли кцряк, пялянэ биляк, щцндцр, йекя адамды.
Адама баханда адам горхуйа дцшцр. Бир дя онда бир сяс вар ки, ня
дейим, щямишя ялиндя уъу щача ъидяси вар, башында да балаъа гырмызы
байдаь баьлы олур. Дцшмяннян давада няря чякяндя дцшмянин дизляри
гырылыр, эюзцня гаранлыг чюкцр.
Бунлар бу сющбятдя икян Сяфяралынын дястяси эеридян йалын башына
чыхды. Онлар приставын дястясини эюрдцляр. Йолдашлары тялясик сорушдулар:
- Нейляйяк, Сяфяралы?
О деди:
- Гулаг асын, дейим ки, ня едяъяйик.
О, тцфянэи саз явязиня басды дюшцня, эюряк йолдашларына ня тапшырды,
ня деди:
Мян дейим, ешидянляр саь олсун:
Та чатмышыг пристава,
Иэидляр, дцзцлцн бир-бир.
Гылынъ чалын сола-саьа,
Онлары, юлдцрцн бир-бир.

Бир тазйана чякин ата,
Пристав бахсын бцсата,
Аъ гурд кими гобурната,
Дюрд йандан сохулун бир-бир.

Мян
габаг
сямтдян
эяляъям,
Эавырын баьрын дяляъям,
Баьырдыб атдан салаъам,
Сиз йалдан тюкцлцн бир-бир.

Ийид мейданда таныны,
Шярбят биляр юз ганыны,
Гырын анъаг бяй, ханыны,
Тутун, башын кясин бир-бир.

Оьлуму елийяк азад,
Ешидян достлар олсун шад,
Сяфяралы гурсун бцсат,
Солдатдан цзцлцн бир-бир.
Сюз тамама йетди. Сяфяралы адамларына эюстяриш верди.
- Мян тякъя ала айьыры сяйирдиб дяря иля габаьы кясяъям, сиз дя
архадан йцз метрдян бириниз бир-бир эялин ки, еля билсинляр чох адам вар.
Амма бирдян башыныз давайа гарышар, Мяммядалыны тяляф едярляр. Тез
онун цстцнц кясин ща.
Сяфяралы алапача айьыра бир тазйана чякиб дяряашаьы сяйирдди,
габаьы кясди. Мяммядалы Сяфяралынын нишаныны пристава дейиб гуртаран
анда, Сяфяралы габагдан чыхды.
Пристав деди:
- Балам, бу кимдир габагдан эялир?
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Мяммядалы бахан кими эюрдц ки, атасыдыр. Севинъяк деди:
- Вай, пристав, атам эялир, ишиниз битди.
Пристав деди:
- Сянин атан Эорусданмы эялир, йохса Эюйдаьдан? Бяс сян
дейирдин о, няря чякир, дейясян милляти чох эюрцб сяси батыб.
Бу дямдя Сяфяралы няря чякяряк алапача айьыры ойнада-ойнада
эютцрдц эюряк пристава ня деди:
Ямр едирям, ашыг ъянэини
чалсын,
Залым эавыр, бу эцн мейдан
мянимди.
Ийид олан бу мейданда ад алсын,
Залым эавыр, бу эцн мейдан
мянимди.

Илдырымлар йаьдыраъам башына,
Ана-баъын бахсын о эюз йашына,
Щаны гоч иэидин, чыхсын гаршыма,
Тябил чалдыр, бу эцн мейдан
мянимди.
Лязэи Ящмяд инди чатанда сана,
Бахарсан мейданда тюкцлян
гана,
Сяфяралы дейяр эялмишям ъана,
Ъянэи чалдыр, бу эцн мейдан
мянимди.

Инди ойдураъам о эюзлярини,
Даббаг
цчцн
сойдураъам
дярини,
Талан етдиряъям Эорус шящрини,
Ъянэи чалдыр, бу эцн мейдан
мянимди.
Сюз тамама йетишян кими Сяфяралы еля биринъи приставы атдан ашырды,
ъящяннямя васил еляди. Она кими Лязэи Ящмяд архадан чатды, сийирмя
гылынъ стражниклярдян он-он беш няфяри габаьына гатды. Онлар тярпянмяйя
маъал тапмадылар.
Сяфяралынын дястяси Дыьынан Эорус арасында олан бу дцздя бир дювран
ачды ки, эюзляр олсун эюрмясин. Ики эюз лазымды чыхыб бир гялби йердян бура тамаша елясин.
Сяфяралынын йолдашлары чатанда Сяфяралы деди:
- Лянэийибсиз.
Тцфянэин гундаьы иля гандалаьы сындырдылар вя Мяммядалынын
голундан гандалаьы ачдылар. Сяфяралы деди:
- Ай оьул, бяс бу ня едиб ки, тутублар?
Мяммядалы деди:
- Онун ялиндян хата чыхыб, адам юлдцрмцшдц, тутмушдулар. Онунла
ишиниз йохду, бурахын гой эетсин.
Щямин чобан эетмяйиб деди:
- Мян дя сизинля йолдаш олаъам, эетмярям.
Сяфяралы дястясиня эери гайытмаг ямри верир. Бу заман приставын
чаьырдыьы ашыглар дейир:
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- Ай башына дюнцм, бяс бизи щара апарырсан?
Сяфяралы дейир:
- Сиз горхмайын, пристав йахшы той чалдыра билмяди. Инди мян йахшы
той чалдыраъам. Буну дейяндян сонра Сяфяралынын дястяси эялиб Бозлу
кяндиня чатды. Сяфяралы Мяммядшяряфсултаны чаьырды ки, айьыры версин.
Мяммядшяряфсултан аты эютцрмяйиб деди:
- Сяфяралы , сян ки, бу иэидлийи елядин, айьыры сяня баьышладым.
Бу арада Мяммядалы деди ки, ата, бяс о Чалбайыр тяряфдян эялян
атлы дястяси кимийди? Онлар да приставын адамларына щцъум етдиляр, сизин
галиб эялдийинизи эюрцб бир-бириня ишаря вериб арадан чыхдылар. Сяфяралы
деди:
- Балам, эюрясян ким олуб, йягин бизи истяйянлярдян олублар. Йягин
сяни гуртармаьа эялиблярмиш. Сяфяралы беля дейяндя чобан гайытды ки,
Сяфяралы баба, онлар Гачаг Нябинин дястясиндянийдиляр. Онлардан
бязилярини таныдым.
Сяфяралы буну ешидяндя чох шад олду вя деди:
- Щалал олсун Нябийя. Доьрудан да иэид иэидин дцшмян ялиндя
галмасына разы ола билмяз. Гачаг Няби еля билиб ки, мян чата билмярям.
Она эюря дя сяни гуртармаьа эялибмиш. Щяр шей айдындыр.
Сяфяралынын дястяси щямин эцнц вя эеъяни атлары сцрцб эялиб чатырлар
Эюйдаьа. Бу мцнасибятля цч эцн-цч эеъя шадйаналыг еляйилряр. Цч
эцндян сонра ашыглар да иъазя алыб евляриня гайыдырлар.
Сяфяралы ашыглара хейли хялят, пул верир. О заман Дяряляйязли Ашыг
Няби дя бу мяълисдя иштирак едирди. Цч эцн иди ки, чалыб-чаьырырды. Ашыг Няби
Сяфяралыны гочаг, мярд, сяхавятли олдуьуну щям ешитмишди, щям дя юз
эюзлярийнян эюрмцшдц.
Лязэи Ящмяд цзцнц Ашыг Нябийя тутуб дейир:
- Ай Ашыг Няби, мян бир ишя мяяттял галдым. Сян юзцн юз эюзляринля
Сяфяралы бабанын иэидлийини, сяхавятини, ъомярдлийини эюрдцн. Ня яъяб, бу
щагда бир шей сюйлямядин?
Бу заман Ашыг Няби гайытды ки, а Лязэи Ящмяд, иэидин цзцня тяриф
демязляр. Ашыг эюрдцйцнц чаьырар. Мян бурда эюрдцйцмц чала-чала елобада сюйляйяъяйям. Инди ки, дейирсян, ня олар, дейим дя.
Ашыг Няби сазы кюйнякдян чыхарыб зилини-зил, бямини-бям елийиб алды
эюряк ня деди:
Дяйирманда
Мяммядалы
тутулду,
Гол-ганады гандалаьа бцкцлдц,
Бедавыны минди гуллар тюкцлдц,
Мин атлы даьытды ъан Сяфяралы,

Дцшмяня йалатды ган Сяфяралы.
Приставы узун йолда изляди,
Сирр-сюзцнц цряйиндя эизляди,
Тикяни йемяди, йолдаш эюзляди,
Елдя Щатям олан ъан Сяфяралы,
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Ийидляр сярдары хан Сяфяралы.
Бу сюзляри дейяндян сонра алды сюзцн о бири ханасыны.
Гырыр бяйи, ханы эен ачыр мейдан,
Эюй даьда чадыры гуруб диряйли,
Касыба, йохсула ейляйир янам,
Ятрафы бязяниб эцллц-чичякли,
Дцнйайа эялмийиб щеч беля
Ей енли кцрякли, пялянэ билякли,
инсан,
Тез йет гандалаьы ач, Сяфяралы,
Елляр ящсян дейир ъан Сяфяралы,
Йохду бярабярин гоч Сяфяралы.
Ичирдир дцшмяня ган Сяфяралы.
Нечя пара кянди ейляди азад,
Гырды дцшмянляри гялбляр олду шад,
Ашыг Няби алды бир аьыр хялят,
Эорусда ад алды ъан Сяфяралы,
Эавыра ичиртди ган Сяфяралы.
Сюз тамама йетишди. Лязэи Ящмяд яйниндяки вязняли мащуд
чухасыны чыхарыб Ашыг Нябийя хялят верди. Щамы щяр икисиня ящсян
дедиляр.
ГАЧАГ СЯФЯРАЛЫНЫН ГАРААРХАЪ СЯФЯРИ
Даьыстан мащалында, Исмайыл адында бир оьлан варыйды. О, 6-7
йашында оланда ата-анасы юлмцшдц. Щямин кяндин адамларындан бири
буну эютцрцб сахлайыр. Исмайыл 13-14 йаша чатанда юз тай-тушуйнан
эязяндя бирийнян сюз-сюзя эялир. Она дейярдиляр ки, Исмайыл, сяни
аллащлыьына сахлайыблар, кимин вар ки.
Бир эцн Исмайыл бу тющмятдян чыхмаг мягсядийнян сящяр тездян
аьаъыны эютцрцб йола дцшцр вя цзцнц тутур Азярбайъан торпаьына. Гарабаь
мащалында Ъинни адланан бир кянддя Щаъы Бябир адында варлы бир адама
раст эялиб дейир:
- Ай ями, бу эеъя мяни гонаг едярсянми?
- Нийя елямирям, а бала, гонагсыз еви Аллащ даьытсын. Аллащ
гонаьыйам?
Киши буну евя апарыр, чюряйдян, чайдан йейиб-ичяндян сонра
сорушур ки, а бала, бяс кимсян, щара эедирсян?
Исмайыл дейир:
- Эялмишян бир йердя нюкяр олуб башымы сахлайам.
Щаъы Бябир дейир:
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- Мяня нюкяр оларсан?
-Нийя олмарам, гисмятимя еля сян чыхмысан.
Исмайыл бурада ики-цч ай галдыгдан сонра эюрцрляр ки, евдар,
тясяррцфатъыл оьланды. Бир эеъя отуруб сющбят елийяндя Щаъы Бябир
Исмайылдан сорушур:
- Исмайыл, няйин, кимин вар евдя?
Исмайыл дейир:
- Аллащдан эизли дейил, бяндядян ня эизлядим, мяним атаманам вяфат едиб. Щеч бир кимсяням йохду.
Щаъы Бябир бу иши биляндян сонра бир эцн арвадыйнан хысынлашды ки,
эял бир иш елийяк.
- Ня елийяк?
- Сян билирсян ки, бизим вар-йох биръя гызымыз вар, ондан башга евладымыз
йохдур. Еля эял Исмайылы юзцмцзя щям оьуллуьа эютцряк, щям дя Балгызы
веряк она.
Арвад разы оландан сонра бир эеъя Щаъы Бябир мясяляни ачыб
Исмайыла сюйляйир.
Исмайыл бир гядяр сцкута эедиб юз бахтындан разылыг етдикдян сонра
ъаваб верир. Бяс беля тяклифя нийя разы олмайым. Индян беля сиз оларсыз
мяним атам, мян дя сизя оьул.
Щаъы Бябир бу сюзц ешитдикдян сонра сабащы щейван кясдириб чюряк
бишитдирди. Кяндин бир нечя щюрмятли адамларыны чаьыртдырды евя. Сцфря
ачылды, чай-чюряк йейилиб гуртарандан сонра сцфряйя нямяр эялди…
Отуранлар сорушдулар ки, бяс бу ня нямярди?
Щаъы Бябир деди:
- Мян гызым Балгызы Исмайыла нишан тахырам.
Бу сюзц ешидяндя щамы:
- Аллащ мцбаряк елясин деди.
Бундан сонра ев олду Исмайылын. Исмайыл олду ъями нюкярляря
сяркар.
Бунлар бурада галмагла олсунлар, сизя хябяр верим Щаъы Бябирин
гардашларындан. Бунлар йыьылыб бир йеря дедиляр:
- Эюрцрсцнцз, бизим гардашымыз гызы бизя рява билмяди, верди бир
йетим лязэийя. Эялин еля елийяк ки, йетим лязэи гызы ала билмясин.
Йазын орта айыйды. Тярякямя ъамааты йайлаьа эетмяйя щазырлашырды.
О заман Гарабаьын бяйляри, ханлары, варлылары сяфалы йерлярдя йайлайарды.
Муров даь, Сары йер, Мурад тяпя, Ала эюлляр, Гараархаъ, Дивяйли, Тиканны
йурд, Залха, Гызыл тяпя, Дявяюзц, Сандыхлы, Дашкюрпц, Дяря йурд, Соьанны,
Дикъя пиллякян, Версин даьы, Сойуг булаг, Эюй булаг, Кянэярли йайлаьы кими
йерляр онларын истиращят йерляри иди. Щямин или Щаъы Бябирин обасы Гараархаъ
йайламаьына эедяси олду. Эялиб йайлаьа чатандан сонра Щаъы Бябир деди
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ки, той тядарцкц эюрмяк лазымды. Артыг Балгыз да йекялиб, Исмайыл да. Даьда
той елямяйин юзэя ляззяти вар.
Бир эцн Щаъы Бябир обадан кянара чыхыб бир эцллц-чичякли
чямянзарда йыьынъаг гурду, гардашларыны чаьырды йанына.
- Эялин мяслящятляшяк. Мяним ювладымын тойуну башлайаг.
Нахчыван мащалындан дуз, дцйц эятирмяйя, Эянъя шящяриня гянд-чай
эятирмяйя адам эюндярмяк лазымдыр.
Бу сюзц ешидян гардашлар дярщал бир-бириня ишаря елядиляр. Чцнки ахы
бир-бириня сюз вермишдиляр. О саат гардашлардан бири деди:
- Бизи щавах мяслящятя чаьырмысан? Яэяр сян о гызы Исмайыла
версян, биз сянин гардашын дейилик, ня дя тойуна эяляъяйик. Сян гыза
нишан тахандан бяри ъамаатын ичиндя биабыр олмушуг. Щамы дейир ки, айыб
дейилми сизин кими адлы-санлы адамлар, гызы йетим лязэийя яря верирсиниз.
Бу сюзц ешидян Щаъы Бябир чох фикря эетди, щандан-щана деди:
- Бяс ня дейим?
Дедиляр:
- Бах, гызы щансымызын оьлуна верирсян вер, тойуну башлайаг, ону
да бу саат говалайаг эетсин.
Щаъы Бябир чох фикирли щалда эялди евя. Ахшам олду. Щамы евя
эяляндя Щаъы Бябир деди: Исмайыл, мяним гардашларым разы олмур гызы
сяня верим. Сян эял бу ишдян щеч инъимя, амма бу обада кимин гызыны
дейирсян алым, той еляйим, йеня гал евимдя.
Исмайыл бу сюзц ешидяндя рянэи дяйишди, чюля чыхды. Щирсиндян
щямин эеъя чадыра эялмяйиб галды гойунларын ичиндя. Ишыглашанда сцрцнц
щайлайыб йайлыма апарды. Бир заман эюрдц той сяси эялир. Йахынлашыб
эюрдц ки, тойу башга гапыда башлайыблар. Исмайыл буну беля эюряндя
гапыйа эялиб Щаъы Бябиря деди:
- Йедди ил сяня нюкяр олмушам, щаггымы верин, эедирям. Бу сюзц
ешидяндя Щаъы Бябирин гардашлары эялиб Исмайылы дюйцб обадан
чыхартдылар. Исмайыл тяк ня етсин? Йюн чевириб аьлайа-аьлайа башга
обалара йолланды.
Исмайыл бир гядяр йол эетдикдян сонра бирдян Гачаг Сяфяралы
йадына дцшдц, юз-юзцня деди:
- Ахы мян ешитмишям ки, Эюйдаьда Гачаг Сяфяралы вар. О, чох
рящмдил, нюкярлярин щямишя щаггыны тяляб едян, ким инъидярся онлара ъяза
верян адамды. Дцз эедирям онун йанына. Дярдими она дейим, бялкя
дярдимя ялаъ еляся, о еляйяр.
Исмайыл сораглаша-сораглаша Даш кюрпцдян, Мурадтяпя йайлаьындан
ашыб дцз эялиб чыхыр Эюйдаьда Гачаг Сяфяралынын обасына. Сяфяралы ону
эюрцб сорушду:
- Кимсян, бура нийя эялмисян?
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Исмайыл башына эялян гяза-гядяри наьыл еляди Сяфяралыйа. Лязэи
Ящмяд Исмайылын лязэи олдуьуну билиб бу ишя црякдян гол гойуф
Сяфяралыйа деди:
- Сяфяралы баба, эяряк бу иши дцзялдясян?
Мяммядалы обада йохуду. Сяфяралы
ямр еляди ки, тез
Мяммядалыны чаьырын йаныма. Мяммядалыны чаьырдылар эялди. Деди:
- Ата, мяни нийя чаьырмысан?
Сяфяралы деди:
- Гулаг асын иэидлярим, эюрцн ня дейирям.
Алды Сяфяралы:
Гараархаъа доьру
сяфяримиз
вар,
Йыьылсын бурайа ел, Мяммядалы.
Шимшяк кими щяр тяряфя чахарсыз
Эютцрсцн
щяр
йаны
сел,
Мяммядалы

Исмайылын эяряк эятиряк йарын,
Гыз атасы эяряк итирсин варын,
Дава
мейданында
цзбяцз
дурун,
Гой танысын сизи ел, Мяммядалы.

Шащин кими шыьыйарсан обайа,
Ял вурмайын орда йурда,йувайа,
Чох да фикир вермяйясиз давайа,
Гызы чал тяркиня ал, Мяммядалы.
Сюз тамама йетди. Сяфяралы сорушду ки, гызы щавах апарырлар?
Исмайыл деди:
- Щяля йедди эцн той елийяъякляр, бу эцн тойун цчцнъц эцнцдц.
Сяфяралы архайынлашды. Щямин эеъяси тядарцк эюрцб йатдылар. Сабащ
ачылан кими атлара сцвар олуб дцшдцляр йола, амма бир ат да Исмайыла
вердиляр. Чцнки о олмасайды ня биляъякдиляр ки, щансы гызы апараъаглар.
Бунлар йол эетмякдя олсунлар, сизя хябяри Щаъы Бябирдян верим.
Бунлар тойу башлайанда нечя-нечя тящлифчи атлылар йола салдылар. Бир уъу
Муровдаь, Дялидаь, Чалбайыр, бир уъу Сарыйер, Мурадтяпя, Алаэюлляр,
Гызыл тяпя, Кянэярли дяряси бунун арасында ня гядяр ки, ящали варды,
щамысыны дявят етдиляр тойа. Нечя-нечя приставлар, нечя-нечя даьбяйиляр
юз дястясийнян йыьышмышдылар тойа. Гараархаъ дцзцндя инсан гарышга
кими гайнашырды.
Эюйдаьнан Гараархаъын арасы 50-60 километр йолуйду. Эцнорта
олмамыш Сяфяралынын дястяси чатды бир йалын башына. Йухары чыханда
обадакы ъащи-ъялалы эюряндя Исмайыл горхуф деди:
- Сяфяралы баба, бу миллятин ичиндя гыз эятирмяк олмаз. Сизи дя тяляф
едярляр, мяни дя юлдцрярляр. Хащиш едирям гайыдын эедяк. Еля яввялдян
мяним бяхтим гара эялиб.
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Бу сюзц ешидяндя Сяфяралы чох тясирлянди, тцфянэини саз ейляйиб,
эюряк Исмайыла ня деди:
Даь дюшцндя тураъ, кяклик чох
олар,
Тярлан эюръяк тез эизляняр,
Исмайыл.
Ганад чалсам чоху долушар
кола,
О баъармаз дура уча, Исмайыл.

Яр, мейданда бахмаз икийяцчя,
Гартал ъайнаьына таб етмяз
бечя,
Аслан эяряк бу мейданда ган
ичя,
Гылынъ чала, дювран ача, Исмайыл.
Сяс салаъам
Гарахаъа,
Исмайыл.

Мян ки, гыздым шимшяк кими
чахаъам,
Боз-буланныг бир сел кими
ахаъам,
Залымлары гырыб, евин йыхаъам,

Дюрд олаъаг Щаъы Бябирин эюзц,
Пристав тяряфдян юляъяк йцзц,
Сяфяралы эятиряъяк Балгызы,
Эяряк ашыг дювран ача, Исмайыл.

Сюз тамама йетди.
Сяфяралы бир гядяр фикря эетди. Юз-юзцня деди: «Биз дястяйнян
обайа эиря билмярик. Нащаг ган чох тюкцляр. Юзц дя гызы беля басдырыгда
тапыб, чыхармаг чятин олаъаг».
Бцтцн той адамларынын атлары йящяр-йийянли обанын кянарында
баьланмышды. Сяфяралы бир гядяр фикирляшяндян сонра ики няфяр айырды ки,
эедин гонагларын атларынын йцйянини, щюрцйцнц кясиб габаьыныза гатыб
оба ашаьы апарын. Щай дцшяъяк ки, оьрулар атлары апардылар. Щамы
дцшяъяк сизин арханызъа. Тяпяни ашан кими атлары дяряйя тюкцб йалын
далыйнан эялин бура, биз дя сащибсиз обайа эириб гызы эютцрцб арадан
чыхарыг. Сонра Дашкюрпц дярясиндя эюрцшярик.
Бу мяслящят щамынын цряйинъя олду. Сонра Лязэи Ящмяд сийирмя
гылынъ юзцнц йетирди ня гядяр ки, тойа эялянлярин атлары варды, щюрцйцн кясиб
щамысыны гатыб бир-бириня атдюшц елийиб йалдан ашырды. Ъамаат буну эюрян
кими атларын далынъа дцшдцляр. Бу тяряфдян дя Сяфяралы дястясийнян шыьыды
обайа, Исмайыла деди:
- Гыз щарадады, бизи о чадыра апар.
Дцз сцрдцляр щямин алачыьын габаьына. Мяммядалы чох
щцнярпярвяр, ъянэавяр, гцввяли бир пящляван иди. Юзцнц атдан атыб
ъумду чадыра. Ичяридя бир нечя гыз-эялин варыйды. Ял атыб бир гызы
эютцряндя сян демя, бу башга эялинмиш. Эялин ящвалаты дуйуб гышгырды
ки, ай башына дюнцм, Балгыз мян дейилям. Гыз оду эярдяйин
архасындады.
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Мяммядалы тез эялини бурахыб эярдяйдян гызы чыхартды чюля вя деди:
- Яйя, кечял, гыз будуму?
Исмайыл деди:
- Щя, оду, гадан алым.
Мяммядалы аты минди, гызы тяркиня гуъаьына басыб Эюйдаьа сары
йола дцшдц. Бир аз обадан кянара чыхандан сонра щай дцшдц ки, гызы
апардылар. Приставлар, даьбяйиляр бцтцн тойа йыьыланлар эюрдцляр ки, бир
няфяр гызы апарыр. Мяммядалы гызы Исмайылын гуъаьына басыб деди:
- Сян сцр эет.
Сяфяралы, Мяммядалы, Гурбаналы, Бахшалы, Нифталы, Ъаббар, Аташ, Микайыл, Лязэи Ящмяд вя о бири гочаглар щяря бир тяряфдян бунларын далынъа
эялянляри еля пялясянэ етдиляр ки, эюзляр олсун эюрмясин. Приставын дястяси
эуйа юзцнц ийид щесаб едиб щцъума кечяндя Сяфяралы Короьлу кими няря
чякиб пристава деди:
Эялмя иряли, Пристав,
Позарам ящвалын сянин.
Синянин цстя чюкярям,
Аларам ъаныны сянин.

Талан саларам елиня,
Чяпяр чякярям йолуна,
Гандал вурарам голуна,
Йандыррам иманын сянин.

Мисри гылынъы чаларам,
Башын бядяндян саларам,
Йурд-йувана од саларам,
Сел тяк ахар ганын сянин.

Сяфяралы тутар сяни,
Тулуь ейляйяр дярини,
Эюрцрсян ийидлярими?
Тярс эяляр дювранын сянин.

Сюз тамама йетишди.
Пристав йавашъадан дястясини эери чякиб гачмаьа башлады. Еля
гача-гача Сяфяралыдан хябяр алды:
- Сян ки, Сяфяралысан, дейирляр ъамаат тяряфдарысан. Бя нийя халхын
той цстя эялинини апарырсан юзцня?
Сяфяралы деди:
- Сящв дцшмя пристав, мян щямин гызы апарырам нишанлысы Исмайыла.
Гызын щягиги нишанлысы будур, о дейил.
Буну ешидян ъамаат щамы эери гайытды. Сяфяралы юз дястясийнян
эялиб йетишди Исмайыла. Эюйдаьа чатан кими орада цч эцн-цч эеъя
Исмайылнан Балгыза той елядиляр. Той гуртарандан сонра лязэи Ящмяд
деди:
- Ай Исмайыл, бяс Сяфяралы бабам бу гядяр язиййят чякиб нишанлыны
эятириб верди сяня, сян она ня хялят веряъяксян?
Йазыг Исмайыл чох фикир елядикдян сонра деди:
- Сяфяралы бабама бу язиййятин габаьында пулун, малын лайыьы
йохду. Гулаг ас эюр Сяфяралы бабама ня верирям, алды Исмайыл:
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Вар-дювлятим йохду, биръя ъаным
вар,
Гурбан олсун сяня ай Сяфяралы.
Галалар даьыдыб орду позурсан,
Рцстям-Зал кимисян ай Сяфяралы,
Йох сяня дцнйада тай Сяфяралы.

Эорусда дювраны сян вурдун
баша,
Намуслу кишисян, сяни йцз йаша,
Тяфавцт гоймурсан
йолдаш,
гардаша,
Сян буну елляря йай, Сяфяралы,
Йох сяня дцнйада тай Сяфяралы.

Муровлар юлдцрцб, писи язирсян,
Аслан кими щяр мейданда
эязирсян.
Мцхяннятин
боьаз-башын
цзцрсян,
Йетимляр атасы, ай Сяфяралы,
Йох сяня дцнйада тай Сяфяралы.

Юз фикрини пристава йетирдин,
Сян
Балйызы
Гарахачдан
эятирдин.
Исмайылы хош мурада йетирдин,
Гой доьсун цзцня ай Сяфяралы,
Йох сяня дцнйада тай Сяфяралы.

Сюз тамама йетишди.
Щямин эцндян сонра Исмайыл да Сяфяралынын йанында бир оьлу кими
галасы олду. Ики илдян сонра Щаъы Бябир миннятя адам эюндярди. Юзц
эялди ки, ай Сяфяралы, сян билирсян вар-йох биръя ювладым Балгызды. Иъазя
вер, Исмайылы да, гызы да апарым. Еля мяним цряйимъя олду, бу мяним
яввялки фикримийди.
Сяфяралы иъазя верди вя она деди: ай Щаъы Бябир, яэяр Исмайылын
башындан бир тцк яскик олса, торпаьыны ат торбасында дашытдырарам.
Исмайыл Сяфяралы бабайнан, дялилярнян юпцшцб щалаллашды, эетди Щаъы
Бябирин йанына. Балгызла Исмайыл хошбяхт олуб мурадларына чатдылар. Сизи дя
мурадыныза чатасыныз.
Гачаг Сяфяралынын Гачаг Нябийнян Эюбякдашда эюрцшмяси
Зянэязурда Гачаг Няби адында бир гочаг варыйды. Башында да хейли
атлысы. О да Зянэязур мащалында гачаглыг елийирди. Щямин дюврдя
Нахчыванын Шащбуз бюлэясиндя Гачаг Гушдан, Эюйчядя Гачаг Ширин
адды-санны гочахларыйды. Гачаг Сяфяралы бир дяфя ешитди ки, Нябинин дястяси
щарданса эялирмиш. Йолцстц Дявяэюзц йайлаьындан Архашана тяряф цз
тутурлар. Эеъя эцълц чяня дцшцрляр. Эялиб чыхырлар Дяряляйязя –
Эцмцшханайа. Эцмцшхананын дярясиндя атлардан дцшцб динъялирляр.
Сящяр ачылыр, эцн чыхыр, чян чякилир, дястя йолуна давам едир.
Зянэязура йола дцшяндя Эцмцшханалы Язиз адында бир кишинин
илхысындан бир нечя ат да сечиб апарырлар. Юз атлары йорулубмуш. Мянзил
кясмязмиш.
Бу хябяр Эюйдаьда Сяфяралыйа чатыр. Сяфяралы бу ишя мяяттял галыр.
Дейир ки, ахы Гачаг Няби беля иш тутмаз. Нийя кянд аьсаггалы
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Эцмцшханлы Язизин атларыны апарсынлар? Сонра ешидир ки, Нябинин
дястясиндян бир нечя адам щямин эеъя кянддян бир нечя гойун да
апарыб, Эцмцшхана дярясиндя кясиб йейибляр. Сяфяралы Нябийя беля бир
хябяр йоллайыр:
- Нябийя дейин бир дя бу тяряфляря цзцкмясин. Эядяляриня тапшырсын,
ъамааты инъитмясинляр, йохса онун атларынын йал-гуйруьуну гырхдырарам.
О вахт атын йал-гуйруьуну гырхмаг тящгир сайылармыш. Бу хябяри Гачаг
Нябийя Чалбайырда чатдырырлар.
Няби дейир ки, ешитмишям, Гачаг Сяфяралыны да ийид сюйлцйцрляр.
Дястямиз чяня дцшдцйц цчцн биз Дяряляйяздян йолумузу салмалы олдуг.
Галды эцмцшханлы Язизин атларына, бизим атлар йорулдуьундан онун атларыны
минмяли олдуг. Юз атларымызы орада гойдуг, сонра кишинин атлары йола
салмышам. Галды бир нечя еркяйи эятирмяйя, ушаглар нечя эцн иди ки, аъ
идиляр. Ня олар, адам-адама гонаг эедяндя щейван кясирляр. Еля зянн
етсинляр ки, евляриндя гонаг олмушуг.
Бу сющбятдян сонра Няби дя Сяфяралыйа хябяр йоллайыр ки,
Сяфяралынын иэид оьлу Мяммядалыны йатдыьы йердя эютцздцрярям, хябяри
олмаз. Няби ешитмишди ки, Мяммядалы чох иэидди, амма йатанда аьыр
йатыр.
Щяр ики гачаьын арасында беля хошяэялмяз исмарыъ олмушду.
Анъаг онлар цз-цзя эялмямишдиляр. Сяфяралы Нябийя хябяр йоллайыр ки,
бизим бир дцшмянимиз вар, о да чарды, онун йерлярдяки адамларыды.
Муровду, приставды, чиновникди. Биз онлара диван тутмалыйыг. Йахшы олар ки,
биз гачаглар бирляшиб бирликдя онлардан гисасымызы алаг.
Сизя кимдян дейим Гачаг Нябидян. Гачаг Няби ешидир ки, пристав
Гачаг Сяфяралынын оьлу Мяммядалыны дяйирманда тутуб Эоруса апарыр.
Лакин она демишдиляр ки, бу тутулан Гачаг Сяфяралыдыр. Пристав щяр йеря
ъар чякмишди ки, Гачаг Сяфяралыны тутмушам, цч эцндян сонра Эоруса
апараъам. Ким истяйирся эялиб эюрсцн. Бу хябяр Чалбайырда мяскян
салан Гачаг Нябийя дя чатыр. Фикирляшир ки, бу кишиликдян дейил. Мян эяряк
она кюмяк едям, ону дардан гуртарам. Галаны сонракы ишди.
Гачаг Сяфяралынын
дястяси Цчтяпядя приставын дястясиня
йетишмякдя, Гачаг Нябинин дястяси дя ора чатмагда. Бир-бириндян
хябярсиз приставын дястясини пярясянэ ейляйиб пярян-пярян салырлар.
Мяммядалы азад оланда атасына дейир ки, ата, бир башга дястя дя
Чалбайыр тяряфдян приставын дястясиня ъумду. Чобан дейир ки, о Гачаг
Нябинин дястясийди.
Сяфяралы бир гядяр фикря эедир. Сонра лязэи Ящмяд она дейир:
- Сяфяралы баба, сян аты чапыб дцшмянин габаьыны кясмяйя
эедяндя бир дястя атлы Чалбайыр тяряфиндян эялиб бизя гарышды. Сорушанда
дедиляр ки, гачаг Сяфяралыны гуртармаьа эялмишик. Биз дя сюйлядик ки,
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тутулан Сяфяралы дейил, оьлу гоч Мяммядалыдыр. Сяфяралы юзц приставын
дястясиня габагдан щцъум едяъяк. Дястянин ичиндя боз атлы, шиш
папаглы, шешя быьлы, айналы тцфянэли бир няфяр дястя цзвляриня няся дейиб
дястядян чыхды. Цзцндя црбянди дя варды. Щямин дястя дя бизнян
щцъума кечди. Ахырда бахдыг ки, щеч бири йохдур.
Сяфяралы:
- Щяр шей айдынды, о рцбяндли Нябиймиш.
Бир нечя эцн сонра Сяфяралы оьлу Гурбаналыны чаьырыб деди ки, киши
эяряк кишийя борълу галмасын. Атыны мин, о боз црэяни дя йящярля, сцр
Чалбайыра. Нябини тапарсан, щямин боз црэяни баьышларсан она, мяним дя
саламларымы, тяшяккцрцмц йетирярсян. Де ки, вахты олса, бир эюрцшяк. Щарда,
ня вахт, ону да дягигляшдир.
Сяфяралы оьлу Алыны чаьырды ки, цряйимя цч кялмя сюз эялиб, мян
дейим, сян йаз эюндяряк Няби гаьайа.
Алды Сяфяралы:
Айналы тцфянэли, ешмя быь оьлан,
Достун сядагяти доста эярякди,
Аьрын алым, цряк йара, инъимя.
Гялб сирдашы валлащ
балды,
Сойуг олсаг дцшмян бундан
чюрякди,
севиняр,
Эеннян-эеня
сюзляр
няйя
Бизи ейляр эцнц гара, инъимя.
эярякди,
Едяр бизи пара-пара, инъимя.
Муровлары язяк эялсин фярйада,
Йахшы ад галаъаг фани дцнйада,
Сяфяралы сяни салаъаг йада,
Эилей-эцзарлардан кцсмя, , инъимя.
Гурбаналы ики эцн ат сцрдц, Нябинин олдуьу обаны тапыб деди:
- Нябийя чатдырын ки, Дяряляйяздян-Эюйдаьдан она Гачаг
Сяфяралынын исмарыъы вар. Йалныз юзцня демялийям, мяни гябул елясин.
Бир эеъя Гурбаналыны обада гонаг сахладылар. Сящяри эцнорта
Гурбаналынын эюзлярини баьлайыб Нябинин йанына эятирдиляр. Гурбаналы
юзцнцн кимлийини сюйляди. Деди ки, Гачаг Сяфяралынын оьлу Гурбаналыйам.
Мяммядалынын азад едилмясиня кюмяк етдийинизя эюря атам тяшяккцрцнц
билдирир. Атам сяня йящярли-йцйянли бир ат, бир гамчы, бир дя бир мяктуб
эюндяриб. Атам сяннян эюрцшмяк дя истяйир, хащиш едир ки, йерини вя вахтыны
дейясян. Юзц дя эюрцшя щямин боз црьяйнян ялиниздя дя щямин эцмцш
дястякли гамчыйнан эялмяйинизи хащиш етди.
Няби Гурбаналыйа диггятнян гулаг асандан сонра бир хянъяр вериб
дейир ки, Цчтяпянин йанында Эюбякдаш дейилян бир гайа вар, онун
йанында щямин боз црэянин цстцндя олаъам. О да бу хянъяр белиндя
орада олар. Икиъя адамла эяляр, биз дя цч няфяр олаъаьыг. Эеъикмясин,
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щансымыз тез чатсаг, 15-20 дягигя эюзляйярик, алынмаса, демяк эюрцш
баш тутмады.
Няби дя Сяфяралыйа цч бянддян ибарят ъаваб мяктубу йазыб верди
Гурбаналыйа.
Сяфяралы, алдым сянин намяни,
Чох шад олдум мяни йада
салмысан,
Пешкяш эюндярмисян сян боз
црэяни,
Чох саь ол ки, сян Нябини
анмысан.

Кишинин ялиндян чыхар щяр хата,
Мярд иэидляр эяряк хисляти ата,
Истярям ярянляр мурада чата,
Йахшы ки сян буна кюрпц
атмысан.

Еля бил ки, кюз басылыб йарама,
Фикрим даьыныгды, кюнлцм вирана,
Няби дейир, сян эял мяни сынама,
Сян дя ел-обайа кюмяк олмусан.
Буннан сонра Гурбаналы йола дцшдц Эюйдаьа.
Гачаг Няби иля Гачаг Сяфяралы вядяляшдикляри вахтда Эюбякдашда
эюрцшдцляр. О вахтдан онлар мющкям дост олдулар, бу достлуг елдян-еля,
дилдян-диля йайылды.
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QAÇAQ SƏFƏRALININ GИNDИVAS SƏFƏRИ
Yazın ilk ayıydı. Aşağılarda havalar isinişmişdi. Səfəralı dəstəsinə
tapşırdı ki, dağa çıxmaq vaxtıdı. Düzdü, Göydağ hələ açılmamışdı, yerdə
xeyli qar varıydı. Göydağa qalxmaq mümkün olmasa da onun
ətəyindəki Dərəyurdda müvəqqəti yola getmək olardı.
Səfəralının dəstəsi bir neçə gün idi ki, Dərəyurdun Böyük kaha
deyilən kahasında köç salmışdılar. Dərə yurdun çayı göynən gedirdi.
Göy dağın qarı əriyib selə dönürdü.
Qaçaq Səfəralının adamları çirişdən, qırxbuğumdan, yarpızdan,
bütün yeməli pencərlərdən yığıb kətə bişirir, qaynadıb sarımsaq-qatıqla
yeyir, “dişlərini dəyişirdilər”.
Belə bir vaxtda sizə kimdən deyim Gindivas kəndlisi Hacalıdan.
Hacalı bir neçə günüydü ki, oğlu Şıxalıya deyirdi: Səfəralını qonaq çağıraq,
bir onuynan söhbətləşək, məsləhətləşək görək bu işə nə deyir. Axı
Səfəralının Gümüşxana kəndiynən qohumluğu da var. Hamı Səfəralının
xətrini istiyir, bir sözü iki olmur.
Bu görüş ona görəydi ki, Hacalının bacısı oğlunun gümüşxanalı bir
nəfərlə sözləri çəp gəlmişdi, araya qannıçılıx düşmüşdü. Hacalı onu da
eşitmişdi ki, Qaçaq Səfəralı artıq Pir kahasından köçünü Dərəyurda
dəyişib, beş-on günə Göydağa qalxacaq. O, Şıxalını səhər obaşdan
göndərdi Dərəyurda.
Şıxalı Dərəyurda çatan kimi Qaçaq Səfəralıya dedi: atam deyir ki,
ya sabah obaşdan, ya da axşamüstü bizə buyursun gedək
Gümüşxanaya, araya qan düşüb, bu ədavəti aradan götürək, barışıq
olsun.
Qaçaq Səfəralı Şıxalıya diqqətlə qulaq asdı, sonra işarə elədi, ortaya
süfrə gəldi. Birlikdə doyunca çiriş kətəsi, qırxbuğum kətəsi yeyib, yarpızlı
çay içdilər.
Səfəralı Hacalının oğluna belə dedi;
- Hacalı babana salam söylə. De ki sübh tezdən, çay çox
qalxmamış orda olaram. Səfəralı qalasında məni gözləsin.
Şıxalını axşamüstü kəndə yola saldılar. O, kəndə çataçatda kəndin
başında “qaxtağan” dəllək Harutunla rastlaşdı. Onu da deyim ki, bu
ərəfədə bu kəndə İran və Türkiyədən on-on beş ailə erməni
köçürülmüşdü. Müsəlmanlarla bir kənddə qarışıq yaşayırdılar. Ermənilər
dəlləklik, ustalıq edir, müsəlmanlara ot-alaf toplamaqda, təsərrüfat
işlərində köməklik göstərir, sərbəst dolanırdılar.
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Harutun Şıxalının hal-əhvalını, atası Hacalının kefini xəbər alıb bu
dar vaxtı hardan gəldiyini soruşanda Şıxalı hardan gəldiyini, Qaçaq
Səfəralının sübh tezdən onlara qonaq gələcəyini dəllək Harutuna
danışdı.
Dəllək Harutun evinə gedəndə yolda qonşusu Kostanla qarşılaşdı.
Söhbət əsnasında dedi ki, sabah sübh tezdən Qaçaq Səfəralı Hacalı
ağaya qonaq gələcək. Qaçaq Səfəralı Hacalıyla Gümüşxanaya gedib
qan düşmüş tərəfləri barışdıracaqlar.
Kostan dəllək Harutuna heç nə deməyib tez iti addımlarnan evinə keçdi,
xeyli fikirləşib qardaşını, bir də oğlunu yanına çağırdı. Tapşırdı ki, tez mişarı
götürüb enin Arpaçayın dərəsinə, ta ki, su yatıb keçin o biri taya. Hər iki
atmanı-tiri kəsin, bir balaca qalmış qoyarsınız ki, üstünə çıxan anda sınsın.
Özünüz də yuxarı addamacdan, Səfəralı qalasının tuşundan addıyıb evə
gəlin. Çalışın sizi heç kəs görməsin.
Kostanın qardaşı və oğlu soruşdular ki, körpünü niyə kəsək, sən nə
danışırsan, bəs camaat hardan o taya-bu taya keçəcəklər?
Kostan astadan dedi ki, sabah tezdən Qaçaq Səfəralı öz
adamlarıynan bura gələcək, Hacalıgilə. Hacalı onu qonaq çağırıb. Körpünü
kəsərik, Qaçaq Səfəralı igidləri ilə çaya düşər, bu qıjhaqıjda ordan heç fil də
qurtara bilməz. Onlar ölər, xəbər Dərəyurda çatar, Səfəralının dəstəsi elə
düşünür ki, Hacalı qəsdən Qaçaq Səfəralını qonaq adı ilə çağırtdırıb, hiylə
qurub körpünü kəsib. Onun dəstəsi də hücum edib Hacalı ağanın nəslini
kəsər, kənd qalar bizə, ağa biz olarıq.
Namərd Kostan dığaların tapşırığını verib yola saldı, özü də
səbirsizliknən onların yolunu gözlədi. Gecədən xeyli keçmiş dığalar
gəldilər ki, tapşırığı çox ustalıqla yerinə yetirdik. Bizi heç kim görmədi.
Sizə xəbər verim, Qaçaq Səfəralıdan. Səfəralı sübh tezdən durub
təhrat aldı, namaz qıldı, çay-çörəyini yedi. Böyük oğlu Məmmədalını
çağırdı ki, tək getməyin adı yoxdu. Sən də elə dayıngillə görüşərsən.
Göydağa qalxanda ta payıza kimi kimdi aşağı düşən. Bir az da taxıl
götürüb endirərsən Gindivasın dəyirmanına, üyüdərsən, mən də
qayıdanda birlikdə qayıdarıq.
Səfəralı, Məmmədalı, Alı, iki nəfər də qoçaqlardan atlara minib
Gindivasa yola düşdülər. Səfəralı dedi:
- Ay uşaqlar, atları yeyin sürün ki, çayı səhər-səhər keçək. Çünki
su indi yatıb. Bir azdan dərələrin seli töküləcək çaya, Arpaçay da
göynən gedəcək. Körpünü su basır belə olanda.
Onu da deyim ki, Səfəralı həmişə yol gedəndə oğlu Məmmədalını
qabağa salar, özü də onun ardınca at sürərdi. Məmmədalı çox igid, özü
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də sərvaxt adamıydı. Çox ehtiyatla at sürər, diqqətlə ətrafı yoxlayardı.
Gözləri də çox iti idi, uzağı yaxşı görərdi. Bu işdə Səfəralıya çəkən o imiş.
Arpaçay dərəsində elə körpüyə çathaçatda birdən Səfəralının gözü suyun
üzündəki ağac kəpəyinə sataşdı. Məmmədalı elə az qalmışdı ki, çıxsın
кörpünün üstünə Səfəralı qışqırdı:
- Məmmədalı, dayan, körpünün üstünə çıxma.
Onlar tez atdan düşdülər, körpünün altına boylanıb gördülər ki,
tirlərin hər ikisi yarıdan çox kəsilib. Mişarın ağzından çıxan kəpək də
suyun üzündə burulub üzür.
Səfəralı iri bir daş götürüb görpünün üstünə atan kimi körpü şaqqıltıynan sınıb çaya düşdü, su körpünü götürüb apardı. Səfəralı xeyli
fikirləşməli oldu.
Məmmədalı dedi ki:
- Ata, Hacalı oğlu Şıxalını elə-belə yollayıbmış ki, sən inanasan,
yox demiyəsən. Özü də körpünü kəsdirib ki, bizi məhv eləsin.
- Oğul, sən ağıllısan, Hacalı oğlunu axı başqa işdən ötrü
göndərmişdi. Əgər elə fikri olsaydı, başqa bir adam göndərərdi. Burda
başqa məsələ var. Çox güman ki, Hacalını istəməyənlərdir, düşmənidir
bunu edən. Biliblər ki, Hacalı məni qonaq çağırıb, bu tələni qurublar ki,
bizi məhv eləsinlər. Siz də Hacalını məhv eliyəsiniz, kənd qala
başqasına. İndi biz gərək onu öyrənək ki, bu ətrafda kimdi Hacalının
düşməni.
Sizə xəbəri verim Hacalıdan. Sübh tezdən Hacalı kürkü çiyninə salıb
çıxmışdı yolun qənşərindəki Səfəralı qalasının üstünə ki, görsün Səfəralı
gəlirmi? Hacalı gördü ki, dərədə, körpünün yanında bir atlı var, onlar atdan
düşüb o tərəf, bu tərəfə addımlayırlar. Amma bu taya keçmirlər. Xeyli
gözlədi-gözlədi baxdı ki, atlılar çayı keçmək istəmirlər. Elə zənn etdi ki,
kötpünü su basıb. Tez geri döndü kiçik oğlunu ata mindirib körpüyə yola
saldı ki, get gör onlar kimdi, orada nə edirlər.
Hacalının oğlu körpüyə çatmaqda, Səfəralının atlıları geri dönməyə
hazırlaşmaqda. Səfəralı gördü ki, bir atlı çaparaq özünü körpüyə çatdırdı.
Soruşdu ki, a bala, kimlərdənsən, belə tezdən hara tələsirsən?
Oğlan baxdı ki, körpü yerində deyil, çay aparıb. Ucadan dedi:
- Əmi, mən Hacalının kiçik oğluyam. Atam sizi burda görmüşdü,
məni yolladı ki, get gör kimlərdi, çayı niyə keçmirlər. Bəlkə körpünü çay
basıb.
Məmmədalı hövsələsizlik edib dedi:
- Ədə, get atana de ki, bizi qonaq çağırır, körpünü də mişarladır ki,
Səfəralını məhv etsin hə? Əgər kişidirsə atamla üz-üzə gəlsin, Şıxalını
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göndərmişdi ki, inanıb gələk, o da bizi məhv edə, hə. Atana söylə ki,
səni bax indicə məhv edərəm, kişi düşmənçiliyi belə etməz. Sonra
görüşərik, yadında saxla ki, Səfəralının körpüsünü kəsənin nəsli kəsilər.
Oğlan and-aman elədi ki, babam sizdən narahat idi. Ona görə
sübh tezdən çıxmışdı ki, görsün gəlirsinizmi, sizi özü qarşılasın. Sizin
adınıza heyvan kəsdirib, qazan asdırıb, samavar odlatdırıb atam. And
olsun o bir Allaha bizim bu işdən xəbərimiz yoxdur. Mən bu dəqiqə
qayıdıb atama hər şeyi söylərəm.
Səfəralı dedi:
- Oğlum, sən ona fikir vermə, atana söylə ki, görüşümüz baş
tutmadı, qaldı sonraya. Amma atana bir neçə kəlmə sözüm var,
çatdirarsan ona:
Dağ üstə dağ çəkir yağı insana,
Sən məni çağırdın çatam hayına,
Yayılıb sorağım mənim hər
Çatammadım bu diyarı görəndə.
yana,
Körpünü kəsəni tez axtar, tez
Namərdin yolunda qəsd etmə
tap,
cana,
Pərvazlan
sən
vəfədarı
Şadlıq elə düz ilqarı görəndə.
görəndə.
Səfəralı sözün saxla yadında,
Kişi kişi olar, varsa zatında,
Alışar ürəyim dostun badında,
Zəhləm gedir biilqarı görəndə.
Hacalı xeyli gözlədi ki, oğlu gecikir. Yenə qayanın başına çıxıb
dərəyə boylandı. Gördü ki, oğlu at yedəyində, piyada yoxuşu qalxır.
Körpünün yanına heç kim yoxdu. Hövlank oğlundan soruşdu:
- Ay oğul, kim idi onlar, bəs nə əcəb kəndə qalxmadılar?
Oğlu qayıtdı ki:
- Baba, onlar Qaçaq Səfəralı, oğlu Məmmədalı, Alı, iki nəfər
onların silahdaşları idi. Sən demə körpünü gecə kəsiblər, amana bənd
imiş. Qaçaq Səfəralı şübhələnib, böyük bir daş atan kimi körpü sınıb onu
çay aparıb. Məmmədalı bizdən şübhələndi. Dedi ki, Hacalının əgər
atamnan ədavəti varsa, üz-üzə gəlsin, belə nakişilik etməzlər. Körpü
kəsmək kişilik deyil. Hacalının oğlu həmin üç bənd şeri atasına söylədi.
Hacalı kişini elə bil ki, ildirim vurdu. Tez geri dönüb Şıxalını
çağırıb sorğu-suala tutdu ki, sən gedib-gəldiyin haqda kimə nə
söyləmisən. Kim səni görüb, sən dünən gələndə
körpü nə
vəziyyətdəydi.
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Əvvəlcə Şıxalı heçnə anlamadı, necə gedib gəlməyini söylədi.
Səfəralının qonaqpərvərliyini, oğlanlarının onu ta Quşçubiləyə kimi
ötürməsini babasına dedi. Onu da dedi ki, təkcə axşamüstü kəndə
çathaçatda qonşumuz dəllək Harutyunu gördüm, bu işnən o maraqlandı.
Mən də səhər tezdən Qaçaq Səfəralının bizdən olacağını ona
söyləmişəm.
Hacalı dedi:
- Dəllək Harutyun çox künə adamdı, qorxaqdı, öldürsən də gecə
çölə çıxmaz. Qaldı ki, qan-qan deyən Arpaçayın üstündəki körpünü
kəsə. Bu kimdirsə bizə düşmən adamdı.
Hacalı kiçik oğlunu göndərdi ki, tez dəllək Harutyunu bura çağır.
Oğlu tez qaçıb dəllək Harutyunu çağırdı.
Dəllək Harutyun Hacalının oğlunu görəndə dedi:
- Axı, atanın baş-gözünü dünən qırxmışam. Bəlkə qonağınız var,
qayçı-darağımı da götürümmü?
Oğlan dedi:
- Yox, sənə vacib sözü var.
Dəllək Harutyun bir azdan Hacalının həyətinə daxil olanda gördü
ki, allaha and olsun Hacalının qanı elə qaralıb ki, çırtma vursa qan sel
olub axar. Harutyun Hacalıya dedi:
- Ay kirvə, nolub, qanın niyə qaradı?
- Harutyun, biz neçə ildi qonşuyuq. Sənə bir pisliyim keçməyib ki?
Bizdən nə pislik görmüsünüz? Gətirib sizə qoltuğumuzda yer verdik ki,
ev-eşik yiyəsi olasız. De görüm dünən Şıxalının sənə dediyi sözü kimə
çatdırmısan?
Hacalı bütün əhvalatı olduğu kimi danışanda Harutyun işi başa
düşdü.
- Ara, kirva, o Kostan bizim həyətə gəlmişdi, mən söyləyim ki,
yaxşı olar arıya barışıq salsın, qan davası aradan qalxsın. Dedim ki,
sabah Qaçaq Səfəralı Hacalıya qonaq gəlir. Burdan da Gümüşxanaya
gedəcəklər.
- Bəsdi, hər şey aydındı. Olmuya-olmuya bu söhbətimizi bir
kimsəyə deyəsən ha. Onda səni bütün ailənnən o çaya tökərəm.
Kostanla mənimki qalsın sonraya.
Sonra Hacalı özü Dərəyurda, Qaçaq Səfəralının yanına gəldi,
əhvalatı ona olduğu kimi danışdı. Səfəralı dedi ki, Hacalı, Məmmədalı
cavanlıq elədi, sən onu bağışla, mən onu da fikirləşdim ki, sən bu nakişiliyi
eləməzsən. Bu düşmən işidi, səni gözü götürməyənlərin işidir. Kim
fikirləşibsə çox hiyləgərcəsinə fikirləşib. Biliblər ki, uşaqlar düşünəcəklər ki,
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sən dəvət eləmisən, bu işi də sən təşkil eləmisən. Ona görə də səni məhv
eləmək istəmişlər. İndi get özün düşmənini məhv elə. Qaldı barışıq
məsələsi, mənim adımdan digər tərəfə xahiş elə, çox güman ki, barışar.
Barışmasa payızda özüm aşağı enəndə məsələni yoluna qoyaram...
Dərələyəzdə hansı körpüdən ki, keçmək istəyirdilər, düşüb yoxlayır,
sonra keçirdilər. Həmin görpü də “Kostan kəsən körpü” adı ilə son illərə
kimi qalırdı. Bəli, erməniyə etibar eləməy olmaz. Belə bir atalar sözü var.
Atın kolasına, itin tulasına, erməni balasına etibar yoxdu. Səfəralı hamıya
deyirdi: erməniyə arxa çevirməyin. Dərələyəzdə qadınlar aşağıdakı
bayatını tez-tez oxuyardı:
Əzizim quzu qurban,
Qoç qurban, quzu qurban.
Qeyrətli türk oğluna,
Hayların yüzü qurban.
QAÇAQ SƏFƏRALININ TÜRKИYƏ SƏFƏRИ
Artıq xeyli müddətiydi ki, Qaçaq Səfəralı Dərələyəzdə, qonşu
mahallarda ad-san qazanmışdı. Bir çox müşkül işləri yoluna qoyur,
qananı sözlə, qanmazı bizlə qandırırdı. Onun dəstəsi günü-gündən artır,
elin qeyrətli oğlanları onun dəstəsinə axışmaqdaydı. Bunu görən ağalar,
bəylər qorxuya düşdülər, necə olursa-olsun Səfəralını aradan götürmək
qərarına gəldilər.
Bir neçə vaxt idi ki, Səfəralı Qaraarxac səfərindən geri dönmüşdü.
Dəstə istirahət edirdi. Hər kəs atını tumarlayır, silahını təmizləyir,
yağlayır, xəncərini itiləyir, bir sözlə, dəstədə döyüş hazırlığı gedirdi.
Göydağda bir çal-çağır idi ki, igidlərin nərəsindən, atların kişnərtisindən,
güllə səsindən sanki dağlar-dərələr bir-birinə dəyirdi. Elə bil Göydağda
aramsız ildırım çaxırdı. Nabaləd adam orda olsaydı bağrı yarılardı.
Səfəralının
dəstəsinə
Dağıstandan,
Türkiyədən,
qonşu
mahallardan da igidlər gəlirdilər. Yenicə dəstəyə gəlmiş türkiyəli Şərif
söylədi ki, Səfəralı baba, ruslar bizim ölkəmizə hücum ediblər, qanlı
döyüşlər gedir. Paşa bütün türkləri ruslara qarşı cihada çağırıb. Sən bu
işə nə deyirsən?
Bu söhbətdən sonra Qaçaq Səfəralı bütün dəstə üzvlərini bir
araya toplayıb dedi:
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- Hər necə olursa-olsun biz qanıbir qardaşlarımıza kömək
etməliyik. Bütün dəstəni ora aparmaq, Paşanın dəstəsinə qoşulmaq
məsləhətdir, yoxsa dəstədən qolu-qüvvətli, cürətli, qoçaq igidlərdən
ayırıb getmək məsləhətdir?
Dəstədə ağıllı, fərasətli və məsləhəti ilə seçilən igidlər çox idi.
Onlar xeyli söhbətdən sonra qərara aldılar ki, Göydağı da sahibsiz
qoymaq olmaz. Hamılıqla Türkiyəyə getmək və ruslara qarşı döyüşmək
məsləhət deyil.
Qaçaq Səfəralı işi belə görəndə dedi: Mən özüm, oğlanlarım –
Məmmədalı, Qurbanalı, Bayramalı, Həsənalı, Atəş, İbrahım, dəstə
üzvlərindən Qoçu Məmməd, Ləzgi Əhməd, Div Salman, Qurd Həsən,
Pələng Səməd, Keçəl Murad, Qara İsa, Kürd Mamo, Qatıq Mamur,
Qanlı Abbas, Cinni Yəhya sabah sübh tezdən hazır olsunlar ki,
Türkiyəyə yola düşək. Cəmi otuz nəfər oldular.
Dan üzü ağarhaağarda Qaçaq Səfəralı dediyi adamlarnan üz tutdu
Ağrı dağa sarı, Türkiyəyə. Qaçaq Səfəralı türkiyəli Şərifi də özüynən bələdçi
götürdü.
Aşıq dili yüyrək olar, onlar bir neçə günə gəlib çatdılar Türkiyəyə.
Qaçaq Səfəralının dəstəsi münasib bir ucqar kənddə dincəlməli oldu.
Sizə xəbər verim türk Paşasından. Paşa bu qərara gəlmişdi ki, hər
iki tərəfin qoşununu üz-üzə döyüşə salmaq münasib deyil. O, köhnə
qayda-qanuna üstünlük vermişdi-təkbətək döyüşü seçmişdi.
Səfəralı elə ki, dəstəsiynən Türkiyəyə çatdı, Şərifə bir namə verib
türk Paşasının yanına göndərdi. Görək Qaçaq Səfəralı namədə nə
yazmışdı:
Paşam,
nə
müddətdi
mən
dərbədərəm,
Urusun
dağı
var,
qar
sinəmdədi.
Elim dad eyləyir onun əlindən,
Axır gözüm yaşı, car sinəmdədi.

Əzəldən meylimi saldım Vətənə,
Kazakları qırdım mən dönədönə.
Pristav, murovlar əl çəkmir
yenə,
Qəriblik həsrəti, tor sinəmdədi.

Gecə-gündüz
gözüm
qalıb
yollarda,
Yanıb odlanıram atəşdə, narda,
Sizinlə qanımız birdi damarda,
Yurdumun ağrısı var sinəmdədi.

Mərdlərin əlinə çatmayır əlim,
Naxələflər qoymur yaxına gəlim,
Harda rahat olum, harda dincəlim?
Osmanlı ordusu, zor, sinəmdədi.
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Səfəralı qisas alar urusdan,
Geyib qəm libasın, çıxmayıb yasdan.
Namussuz, qetrətsiz, vəfasız dostdan,
Düşüb ürəyimə qor, sinəmdədi.
Məktubu ucadan oxudular. Hamının xoşuna gəldi, ürəyincə oldu.
Qaçaq Səfəralı məktubu büküb verdi Şərifə. Belə ki, Şərif məktubu
aparıb ordu generalına, yəni türk paşasına təqdim etdi. Qaçaq Səfəralı,
onun dəstəsi, yeri haqqında, qaçaq düşməsi səbəbini olduğu kimi türk
generalına danışdı. Onu da dedi ki, Qaçaq Səfəralının dəstəsi xeyli
böyükdü. O, istəyirdi ki, bütün dəstəsi ilə sizə köməyə gəlsin. Amma
ehtiyat etdi, fikirləşdi ki, ruslar fürsətdən istifadə edib yurdda qalan
qocalara, cocuqlara hücum edərlər. Namərddən nə desən çıxar. Ona
görə də, dəstədən otuz nəfərə yaxın adam ayırıb köməyə gəlib.
General türk Paşasıynan əlaqə saxladıqdan sonra Şərifə dedi:
- O ki, Qaçaq Səfəralı könüllü olaraq bizə köməyə gəlib, anasının
südü ona halal olsun. Yazdığı namədən görürəm ki, qeyrətli türk
balasıdı. Mənim təşəkkürümü ona çatdır, ona söylə ki, dəstəsi ilə gəlsin
bura, onun dəstəsinin döyüş hazırlığını yoxlayıb,sonra onu təkbətək
döyüşə buraxarıq.
Türk generalı Qaçaq Səfəralıynan, onun oğlanlarıynan, o biri
qaçaqlarnan yaxından tanış oldu. Səhəri gün onlarnan türk əsgərlərinin
təlim məşqini seyr etdilər. Özləri də məşqdə iştirak etdilər. Türk generalı
Qaçaq Səfəralının, onun qaçaq yoldaşlarının döyüş məharətinə, döyüş
hazırlığına heyran oldu.
- Ay Səfəralı, bu nizami məşqi siz harada, necə öyrənmisiz. Axı
siz qaçaqsınız, dağda, daşda bu cür hazırlıq heç mənim xəyalıma belə
gəlməzdi.
- Paşam sağ olsun, əsl təlim məşqini dağda-daşda keçirmək
lazımdır, düzəngahda məşq keçməyə nə var ki.
- Düz deyirsən, sənin adamlarının çevikliyi, səriştəliyi həm
mühitdən, həm də Vətənə bağlılıqdandı. Halal olsun sizə.
Məmmədalıynan Qannı Abbas təkbətək döyüşə buraxaram, sizə əlavə
əziyyət vermək istəməzdim. Heç onları da buraxmaq istəmirəm, ruslara
layiqli cavab verməyə qüvvəmiz çatır. Ruslar Osmanlı ordusu qarşısında
duruş gətirə bilməz.
- Paşam sağ olsun, əvvəlcə özümnən Məmmədalı döyüşə girəcəyik.
Sonra lazım bilsəniz, o biri uşaqlar da türk xalqı, Osmanlı uğrunda ölümə
hazırdır.
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General Səfəralının Məmmədalının təkbətək ruslara qarşı
döyüşməsinə icazə verdi, daha bir neçə gün ciddi məşq etdilər.
İlk əvvəl Səfəralı meydana çıxdı. Səfəralı fikirləşdi ki, işdi, nə
bilmək olar, müharibədə hər şey ola bilər, qoy mən oğlumun ölümünü
görməyim.
Səfəralı rəqib rusla meydana çıxdı, elə ilk həmlədə at üstündəki
rus pəhləvanının başını yerə dığırladıb nizənin ucunda paşanın
qarşısında yerə tulladı. Hamı “əhsən” deyə, əl çaldı.
İkinci həmlədə Məmmədalı ata minib meydana çıxdı. Onunla
döyüşə bir heyvərə rusu çıxardılar. Məmnmədalı atı cövlana gətirib o
başa-bu başa sürdü, qırğı kimi rus pəhləvanın üstünə cumdu. Bir anın
içində onu atdan necə aşırdısa, əl atıb boynundan təkəlli yapışdı, qartal
caynağında sərçə tutan kimi, onu gətirib paşanın qabağında yerə atdı.
Hamı “iyi”, “iyi”-deyib əl çaldı.
Bu igidliklərinə görə Türk paşası Qaçaq Səfəralıya gümüş,
Məmmədalıya qızıl medal verdi.
Qaçaq Səfəralının və oğlu Məmmədalının bu igidliyi həm
Türkiyədə, həm də digər mahallarda söyləndi, şairlər, aşıqlar, el
sənətkarları onlar haqqında dastanlar söylədilər, qoçaqlıqlarına
mahnılar qoşdular.
Səfərdən üzüağ qayıdan Qaçaq Səfəralını hamı böyük hörmətnən
qarşıladı. Qələbə münasibətiynən üç gün-üç gecə çal-çağır oldu.
Zəngəzurdan, Göyçədən, Kəlbəcərdən, Laçından, Şərurdan Qaçaq
Səfəralının dəstəsini təbrikə gələnlər də oldu. Aşıq Nəbi yenə meydana
çıxdı. Şadyanalığın üçünçü günü adəti üzrə Aşıq Nəbi Qaçaq Səfəralının
və oğlu Məmmədalının Türkiyədə göstərdikləri igidliyi belə vəsf etdi:
Aslan kimi çıxdı rusun üstünə,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı,
Ata-oğul düşmənlərin qəsdinə,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Nizəyə taxanda rusun başını,
Qoymadı daş üstdə qala daşını,
Qırıb-çatdı sərçə kimi qoşunu,
İgid Səfəralı, Qoç Məmmədalı.

Qaçdı İvan, qorxdu Nikolay,
Saşa,
Afərin, türk oğlu, söylədi Paşa,
Qoç ata var olsun, oğul yüz
yaşa,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.

Göydağdan yollandı Ağrıya şir
tək,
Hay saldı dağlara nərə çəkərək.
Anadan doğulub bu dünyada
tək,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.
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Aşıq Nəbi igidliyi şan eylər,
Ellərə səs salıb bir dastan eylər,
Rusa hücum çəkib neçə qan eylər,
İgid Səfəralı, qoç Məmmədalı.
Söz tamama yetdi, aşıq sazı yerə qoydu.
Hamı Aşıq Nəbiyə əhsən dedi. Qaçaq Səfəralının dostları aşığa ağır
xələt verib, onu yola saldılar.
ГОЧУ ЩЯШИМИН ГАЧАГ САФЯРАЛЫЙА ЭЦЛЛЯ АТМАСЫ
Сяфяралы о вахт чар щюкумятиндян наразы олдуьуна эюря щям чар
щюкумятийнян, щям дя йерлярдя онлара кюмяк едян бяйлярнян,
ханларнан, варлыларнан мцбаризя апарырды. Иш о йеря чатыр ки, Шярур,
Дяряляйяз, Зянэязур Эюйчя мащалында йашайан варлы щюкумят
тяряфдарлары Нахчыван губернаторуна яризя йазырлар ки, Гачаг Сяфяралы
бизим аман-иманымызы гырыб, гоймур динъяляк. Щара тярпянирик
карванымызы вя малымызы талайыр, адамларымызы да юлдцрцр. Вар-дювлятимизи
дя аъа-эиъя, касыб-кусуба пайлайыр.
Бу шикайятляр губернатору йаман наращат еляди. О елан еляди ки,
щяр кяс Гачаг Сяфяралыны ону тутуб щюкумятя верся, йа да юлдцрся
щюкумят она кцлли мигдарда хялят-барат вя бяйлик рцтбяси веряъяк.
Бунлар бурада галмагда олсун мяним истяклилярим, инди сизя хябяри
верим Дяряляйяз мащалынын Ъул кяндиндя адлы-санлы Гочу Щяшимдян.
Гочу Щяшим бу еланнамяни аланда бирини эютцрцб салды папаьынын
гулаьына. Ата сцвар олуб Нахчывана йюн чевирди. Бир нечя эцня эедиб
Нахчыван шящяриня чатды, губернаторун диванханасыны соруша-соруша
эедиб тапды. Гапыда елчи дашы варыйды. Щяр кяс губернаторун йанына
эетмяк истяся эяряк о дашын цстцндя отурайды. О вахтын адяти дя
беляйди. Щяшим эедиб дашын цстцндя яйляшди. Губернатора хябяр вердиляр ки, елчи дашында бир адам отуруб. Ямр еляди ки, эятирин щцзурума эюрцм ня истяйир. Эялиб Гочу Щяшими апардылар губернаторун йанына. Сизя
ону да дейим ки, о вахты бюйцклярин йанына эедяндя голу дюшцндя
эедярмишляр. Гочу Щяшим ичяри дахил оланда голуну чарпазлайыб, чюкцб
баш яйди. Аьадан сяда эялди ки, ня истяйирсиниз, ким сизя зцлм едиб
эялмисиз?
Гочу Щяшим йавашъадан еланнамяни папаьынын гулаьындан
чыхарыб гойду аьанын столунун цстцня, деди:
-Аьа саь олсун, сизин бу йаздыьыныз яэяр дцз олса, мяня дя кюмяк
версяниз щямин Гачаг Сяфяралыны юлдцрярям.
409

Гобурнат бу ишя чох шад олуб, деди:
-Бяс мяндян ня кюмяк истяйирсян?
-Аьа саь олсун, мяня 20-30 атлы казак вер, мян Сяфяралынын йерини
билирям, эедиб юлдцрярям.
Губернатор бу ишдян чох разы галды. Гочу Щяшими о эеъяси сахлады
йанында, онун шяряфиня бюйцк мяълис гурду. 30 няфяр казакын сийащысыны
тяртиб едиб мющцрляди, верди Гочу Щяшимя. Сабащдан щямин казаклары
чаьырыб верди Гочу Щяшимин ихтийарына деди:
-Та бура эяляня кими сизин аьаныз Гочу Щяшимди.
Бунлар дцшдцляр йола. Эялиб чатдылар Ъул кяндиня. Ики эцн орада
динъялдикдян сонра ахшам эцнбатанда дцшдцляр йола.
Бунлар йола дцшмякдя олсун, сизя хябяри Гачаг Сяфяралыдан
верим. Истисуйнан Гушчубиляй кяндляринин арасында бир бюйцк дяря варды.
Арпа чайы адланан чай щямин дяряйнян ахыр, онун гыраьы бюйцк
мешяликдир.
Щямин мешялийин ичярисиндя гялби гайалар вар. Гайаларын биринин
алтында ики бюйцк каща варды. Она Пир кащасы дейирдиляр. Йазын илк айы
олдуьундан Гачаг Сяфяралы щямин Пир кащасынын бириндя юзц йашайырды,
бириндя дя о бири гачаглар галырды.
Сяфяралы Пир кащасында юз оьланларыйнан, аилясийнян архайын
йатмаьында олсун, эеъянин бир вахты Гочу Щямишин дястяси эялиб Пир
кащасыны цзцк гашы кими бцрцйцр. Анъаг Гочу Щяшим юзц тякъя гайанын
бюйрцндян чыхыб кащанын башыны кясир. Айналы тцфянэи палыд колунун
щачасына гойуб кащанын аьзыны эюздцйцр. Дан улдузу доьанадяк
эюздцйцр. Бирдян Щяшим чох фикирляшир, бу ишя пешиман олур. Юз-юзцня
дейир: Бу ня ишди мян тутдум. Ел-оба ешидиб мяни гынайаъаг. Ня едим,
еля беля эери дюнмяк дя олмаз. Губернатор еля зянн едяр ки, ону
алдадыб яля салмышам. Гой чаьырым бялкя чюля чыха. Онда эцлля атарам
дяйяр, дяймяз, ня олар, олар.
Щяшим чыьырмаьа башлады:
-Ай Сяфяралы, ай Сяфяралы!
Сяфяралынын гулаьына сяс эялди. Тез эеъя палтарында чюля чыхмаг
истяйяндя арвады Баллы гоймады.
-Яши, щара чыхырсан? Юзцн гачаг, дцшмянин чох. Адам эеъя
палтары иля чюля чыхар? Эейин, сонра чюля чых.
Гачаг Сяфяралы эцлцб деди:
-Арвад, мяним горхумдан щеч ким буралара айаг баса билмяз. О,
кимдися, йахын адамды. Сяфяралы йапынъыны чийниня салыб кащанын
гапысындан чыханда Гочу Щяшим кащанын башындан бир эцлля атды. Эцлля
Сяфяралынын сол чийниндян дяйди. Сяфяралы тез эери гайытды. Ев, ушаг
эцллянин сясиня бир-бириня гарышанда Гачаг Сяфяралы деди:
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-Щеч сяс елямяйин, билсяляр ки, эцлля мяня дяйиб, сизи гырарлар. Тез
эятирин голуму сарыйын, чыхаг давайа. Йягин ки, бизи мцщасиряйя алыблар.
Сяфяралы еля йаралы-йаралы алды эюряк ня деди:
Аман
Аллащ,
щеч
етибар
галмайыб,
Иэидляри йола салан дцнйады.
Нечя падшащлары чякиб камына,
Язрайыл тяк ъанын алан дцнйады.

Ялбят илащидян беляди йазы,
Эялян иразыды, эедян наразы.
Ня вахт гурулаъаг низам-тярязи?
Щамыны алдадан йалан дцнйады.
Ъялд тярпянин кюмяк един бирбиря,
Ъаным гурбан иэидлярин сяриня,
Сяфяралы, уйма дцнйа фелиня
Сян кючяри, дцнйа галан
дцнйады.

Щеч ким дювраныны вурмады
баша,
Нечясинин охун о вурду даша,
Чохун щясрят гойду гощумгардаша,
Йуниси дярйайа салан дцнйады.

Арвады Баллы тез фярмяшдян бир дяня кечмиш Эянъя кялаьайысы
чыхарыб йараны сарыды. Оьланлары Мяммядалы, Алы, Байрамалы, Гурбанлы,
Няъяфалы, Щясяналы, Аьамалы, Бахшалы, Набаталы, Аташ, Ъаббар, Лязэи
Ящмяд, Лязэи Исмайыл, Кцрд Мамо о бири гачаглар щяр кяс юз силащыны
эютцрцб атлары йящярлядиляр. Башладылар башга ещтийата.
Бунлар бурада щазырлашмагда олсун, сизя хябяри гочу Щяшимдян
верим. Гочу Щяшим бу эцлляни атан кими гачыб эетди казакларын йанына.
Деди:
-Ешитдинизми эцллянин сясини? Сяфону юлдцрдцм, ди эялин эедяк.
Казаклар севинъяк дцшдцляр йола. Гушчубиляк кяндиня тяряф бир гядяр
эетмишдиляр ки, Гачаг Сяфяралы дястяйнян атлары миниб кащадан чюля
чыхдылар. О йан-бу йана атлары сяйирдиб бир шей тапа билмядиляр. Йюн
чевирдиляр Эюйдаьа тяряф.
Бунлар йол эетмякдя олсун, сизя хябяр верим казаклардан.
Казаклар бир гядяр эетдикдян сонра дурдулар. Щяшим деди:
-Бяс нийя дурдунуз, атлары сцрцн эедяк.
Казакбашы деди:
-Йох, эетмийяъяйик, она эюря ки, аьамыз бу ишя гяти инанмаз,
дейяк ки, бяс юлдцрдцнцз, нийя онун щеч бир нишанясини эятирмядиниз?
Эялин гайыдаг евлярини талайаг, щяр няйи варса даьыдаг. Тутаг арвадушаьыны, евини талан едиб апараг ки, щамы инансын.
Онлар истяр-истямяз мяъбуриййят алтында галыб гайытдылар эери. Пир
кащасына дахил оланда эюрдцляр ки, щеч ким йохду.
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Гочу Щяшим дцнйада юлся дя Сяфяралынын цстцня щцъум етмязди.
Чцнки о Сяфяралынын ийидлийини чох ешитмишди, йахшы билирди. Ахы Сяфяралы
онун баъысынын яри, йезняси олмушду.
Хцлася, казаклар щцъум едиб кащайа долушдулар. Щеч зад йохуду,
анъаг эюрдцляр ки, гайанын цзцня ики дямир чив вуруб, бир йцйрцк асыблар,
ичиндя бир ушаг йатыб. Гочу Щяшим деди:
-Бах, инди сюзцмя инанырсыз, йа йох? Йягин аиляси Сяфяралынын
мейитини чякиб бир йана апарыб, ушаьы да тярэидибляр. Аща, бу да сизин
ялиниздя бир сцбут апарын губернатора. Сян демя, йцйрцкдяки Исмайыл
имиш. Тялям-тялясик чыхдыглары цчцн бир-бириляриня архайынлашыблар, ушаг
йаддан чыхыб галыб бурада.
Казакларын башчысы деди ки, бу щеч кишиликдян дейил. Онун анасынын ащналяси даьы-дашы эютцряр. Пристав бизи гынайар, дейяр ки, Сяфяралыйа эцъцнцз
чатмайыб, бу тифили эятирмисиз? Йох, эялин тез чыхаг, мцтляг онун анасы эери
гайыдыб ушаьы апараъаг. Онун сюзцня бахмырлар, Исмайылы юзляри иля эютцрцб
Гушчубиляк кяндиня апарырлар.
Казаклар эедиб долурлар Гушчубиляк кяндиня, орада башлайырлар
шадлыьа ки, Гачаг Сяфяралыны юлдцрдцк.
Бунлар бурада кеф етмякдя олсун, хябяри Гачаг Сяфяралыдан
верим. Гачаг Сяфяралы Эюйдаьын ятяйиня чатанда бирдян арвадынын
йадына дцшцр ки, вай, Сяфяралы евин йыхылмасын, Исмайыл галды кащада
йцйрцйцн ичиндя. Еля сян вуруланда фикрим гарышды, ушаг йадымдан чыхыб
орда галыб.
Щамысынын рянэи дяйишди, Сяфяралы деди:
-Арвад, Гурбаналы галсын бурада, биз эедяк Исмайылы эятиряк.
Баллы деди:
-Яши, щара эедирсян, юзцн дя йаралы. Бялкя габаьына адам чыхды,
еля бил бир ушаг да доьмадым, неъя дейярляр, еля бил бир йумуртамыз лах
чыхды.
Бу сюз Гачаг Сяфяралыны йаман тутду, рянэи дяйишиб деди:
-Ахы, арвад ня ганыр ийидлийин тящярин, бялкя биз кащадан чыхандан
сонра дцшмян долду кащайа, ушаьы эютцрцб апардылар. Дейяъякляр
Гачаг Сяфяралы ушаьыны да гойуб дцшмян габаьындан гачыб эетди.
Онда мян юлсям йахшыды. Арвад, ешит эюр ня дейирям. Алды Сяфяралы:
Иэид олан ад газанар,
Бу дцнйада, бу дцнйада.
Ешгин дя одуна йанар,
Бу дцнйада, бу дцнйада.

Аьлы башда йарын олсун,
Доста етибарын олсун,
Бир вяфалы варын олсун,
Бу дцнйада, бу дцнйада.

Мяммядалы гачмаз аста,
Бел баьлама сян щяр доста,
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Аллащындан гцввят истя,
Бу дцнйада, бу дцнйада.
Онлар истяди йола дцшсцнляр. Сяфяралынын сюзляри арвада тясир елядийиндян
деди:
-Инди ки, еляди, мян дя сизиннян эяляъям. Бялкя дя дцшмяннян габаглашдыг, мян дя сизиннян давада иштирак едярям. "Асланын еркяйи, дишиси,
олмаз" дейибляр.
Бир аздан бир дястя адам гайытды эери. Эялиб Пир кащасына чатанда
эюрдцляр ки, итляри вурублар, ичяри эирдиляр ки, ушаг йохду. Гачаг Сяфяралы
гязяблянди:
-Анд олсун анамын сцдцня, атамын ямяйиня, о ушаьы Нахчыванагубернаторун йанына апарсалар да, эедиб ушаьын бир ганына мин ган
алаъам.
Гачаг Сяфяралы даща сонра деди:
-Дурмайын, тез эедяк Гушчубиляк кяндиндян сорушаг. Бялкя онлар
адам зад эюрцбляр. Сонра атлары сяйирдяк. Инди щяр кясдилярся щяля
йахында оларлар. Даща онлар эюйя учмадылар ки!
Тез атлары сцрдцляр Гушчубиляк кяндиня. Йолда бир нахырчыйа раст
эялдиляр. Сорушдулар ки, сян атлы эюрмядин ки?
Нахырчы деди:
-20-30 казак атлысы Сяфяралыны юлдцрцбляр. Ушаьы да ясир эятирибляр,
оду кянддя шадлыг едирляр.
Сяфяралы йаралы олса да атыны иряли сцрдц. Щцъум етдиляр кяндя. Кянди
мцщасиряйя алдылар вя хябяр эюндярдиляр ки, ушаьы вермясяниз щамынызы
гыраъаьыг. Ушаьы эятирдиляр вя анасына веряндя дедиляр ки, кяндя ган
тюкмяйин.
Сяфяралы арвадына деди ки, сян ушаьы эютцр бурдан аралан ки, биз
давайа башлайаъайыг.
Арвад ушаьы эютцрцб Эюйдаьа тяряф йола дцшдц. Сяфяралы дястяни
чякиб эетди Гысыр даьынын ятяйиндя бянди-бяряни кясиб эюзляди. Бир
мцддятдян сонра эцнцн ахшам чаьында эюрдц ки, казаклар дястяйля
эялирляр. Гачаглар бурда бир мейдан ачдылар ки, Аллащ эюстярмясин.
Сяфяралынын дястяси бунлардан 14 няфяри юлдцрдц, бирини дя ясир
тутду. Галанлары да щяряси бир йана гачды. Гачаглар ясири дя эютцрцб
дцшдцляр йола. Эедиб Баллыйа чатдылар. Арвад ясири эюряндя хябяр алды:
Бу кимди, ай Сяфяралы?
Сяфяралы деди:
-Онлар ушаьы апарырдылар, амма иш тярсиня дюндц, юзляри ясир дцшдц.
Арвад ишдян щалы оландан сонра кишийя деди:
-Та орада ня елядин елядин, бунун да ганына баис олма. Бурах чыхсын
эетсин.
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Сяфяралы бу йекяпяр казакы цч эцн сахлайандан сонра бурахды.
Деди, эет сизин аьайа де ки, ай йекябаш, бах, бу сяня ибрят олсун.
Гатырчынын гатырыны цркцтмя, йохса эялиб ящвалыны гатарам.
Галды ки, Гочу Щяшимин кимлийиня вя Гачаг Сяфяралынын цстцня казак
эятирмясиня. Бу узун ящвалатды. Бу, беля олмушду. Гачаг Сяфяралы Гочу
Щяшимин баъысыны алмышды. О арваддан да бир гыз олмушду. Гыз 5-6 йашында
оланда анасы хястяляниб юлмцшдц. Сяфяралы арвадларын ичиндя чох да эюзял
олмайан, лакин иэидликдя Сяфяралыдан эери галмайан Балаханымы чох
истяйирди. Буна да Щяшимин баъысы хуруш елийярди. Юлян вахты йаландан
гызына дейир ки, Щяшим бабана дейярсян ки, Сяфяралы бабам оъаг дашы иля
анамын бюйрцндян вурду, бу сябябдян анам юлдц.
Дяфндян сонра Щяшим ушагдан сорушур ки, бя нийя анан юлдц?
Сяня бир сюз-зад дедими? Ушаг гайыдыр ки, мян щеч ня билмирям, амма
анам деди ки, Щяшим дайына де ки, атам ону оъаг дашыйнан вурдуьуна
эюря юлдц.
Бир нечя эцн сонра Щяшим Сяфяралыйа деди ки, сян гачаг адамсан,
даьда-дашда олурсан, бу да гыз ушаьыды. Инди бизимки беля эятирди, анасы
рящмятя эетди. Балаханымын да ушаьы балаъадыр, ялиушаглыдыр. Разы ол, бу
йетими апарым кяндя няняси сахласын.
Сяфяралы гайнына щеч ня демядян, разылашды.
О аъыьа Гочу Щяшим Сяфяралыдан гисас алмаг истямишди. Сонралар бу
мясяля ачылды, Сяфяралы гайныны баьышлады. Гочу Щяшим щям Ъулун, щям дя
гоншу кяндлярин аьсаггалларыны, моллаларыны Сяфяралынын йанына миннятя
эюндярди, сящвини бойнуна алды. Сяфяралы ону баьышлады. Щяшимин кичик гызыны
оьлу Щясяналыйа алыб йенидян гощум олду. Наразылыг арадан галхды, нясил
бир-бириня гарышды.
МЯММЯДАЛЫНЫН ЪУЛ СЯФЯРИ
Гачаг Сяфяралы арашдырыб юйрянди ки, Пир кащасында оларкян
приставын, муровун дястясини онун цстцня эятирян Ъуллу Гочу Щяшимдир.
Гочу Щяшим Гачаг Сяфяралынын гайны иди. Аиля зямининдя наразылыг
йарандыьы цчцн Гочу Щяшим беля бир аддым атмышды. Мямядады щей
вурнухурду ки, ата, мян бу щайыфы Гочу Щяшимдя гоймуйаъам.
Бир эцн пайыз вахты Мяммядалы ики-цч атлы эютцрцб, ашаьы
кяндлярдян бир нечя ат йцкц буьда алды, апарды Эиндивасын
дяйирманында цйцтмяйя. Дяйирман няся баьлыйды. Ордан кечиф
Чайкяндин дяйирманынан эялдиляр. Дяни дяйирмана бошалтдылар. Атлылар цст
палтарларыны сойунуб узандылар ки, бир аз динъялсинляр. Мяммядалы деди ки,
сиз динъялин, мян бир бахым эюрцм бу чайдан бир аз балыг тута би481

лярямми. Дишимизи дяйишяк, бир аз балыг йейяк. Мяммядалы йахшы балыг тутурду. Мяммядалы хейли чай йухары эетди бир мцнасиб йердя ада кясди,
маьаь гурду. Балыглар сящяря йахын, ойнайан вахт маьаьа тюкцлцр.
Мяммядалы хейли эюзлямяли олду. Бирдян йадына дцшдц ки, еля йахшы айлы
эеъяди. Балыг маьаьа долунъа, эедим Ъула, Щяшимнян щагг-щесабы
чцрцдцм. Мяммядалы щеч кяся демядян атын башыны чевирди Ъула тяряф.
Эеъядян хейли кечмиш. Щяшимин дамынын цстцня чыхыр, эюрцр ки,
баъанын дюрд тяряфи чятянля щюрцлцб. Хянъяри чякиб чятяни доьрайыр вя
бахыр ки, Гочу Щяшим дирсякляниб мцтяккяйя гялйан чякир, гаршысында да
чай.
Мяммядалы баъадан тцфянэи тушлайыб Щяшими нишан алыр. Бирдян
Щяшимин эюзц тцфянэя саташыр. Бахыр ки, артыг нишанэащдадыр.
Гочу Щяшим дя аьыллы адамыймыш. Билир ки, бу, мцтляг Мяммядалы
олаъаг. Гайыдыр ки, Мяммядалы, таныдым, сянсян. Юлдцрсян дя сюзцм
йохдур. Аллащ шейтана лянят елясин. Мяни башга ъцр баша салмышдылар.
Мяммядалы иши беля эюрцб дейир ки, ай Гочу Щяшим, инди ки, таныдын,
бир нечя кялмя сюз дейяъям, йахшы ешит:
Алынмаз галады Ъулун дяряси,
Кяндин
баь-баьатлы
ел
Сиррини ким сахлар, ай етибарсыз.
йыьнаьыды,
Орманлары
ъейран,
ъцйцр
Бир тяряфи Ганлы эюлцн даьыды,
ойлаьы,
Инди щямдямляри дцшмян,
Ютдц
кечян
чаьлар,
ай
йаьыды,
етибарсыз.
Гара
эейиб
баьлар,
ай
етибарсыз.
Эялдим ютян эцнляр йадыма дцшдц,
Чайы аби-кювсяр, дашы эцмцшдц,
Мяммядалы дейяр ъийярим бишди,
Щийлян гялби даьлар, ай етибарсыз.
Сюз тамама йетди.
Мяммядалы деди ки, Щяшим, сян бизим оъаьда чюряк йемисян. Биз
дя бу евдя тикя кясмишик. Башга адам атамын цстцня эялся иди, бизя йер
елямязди. Сян мяним атама эцлля атмысан.
Щяшим гайыдыр ки, дцздцр атмышам, амма гясдим юлдцрмяк
олмайыб, она эюря эцлляни йан атмышам. Чцнки сиз мярдсиз. Мярди
юлдцрмяк намярдликдир. Инди фцрсят сяндядир, иэидлик галыб сяня, истяйирсян
ат, истяйирсян атма.
Мяммядалы гайыдыр ки:
-Щяшим, биз щеч вахт басдыьымызы кясмямишик. Амма бцтцн щяр
йердя бу эеъяки ящвалаты сюйляйярсян.
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-Буну едярям, сяни анд верирям Аллаща, дцш эял ичяри, билирям ки,
сян мяни юлдцрмяйя йох, йягин ки, башга ишя эялмисян. Ня диляйин вар,
ач сюйля, щяйятдя йахшы гочлар вар, ятдий апар, он гуйу да тахылым олуб,
дцш бир нечя ат йцкц дян апар, йаванлыь да чохдур.
-Анд олсун Аллаща атамын бура эялмяйимдян хябяри йохдур. Тахылымыз
да вар, еля дяйирмана, Чайкяндя дян эятирмишям, ушаглар динъялир, мян
дя ада кясиб балыг тутурдум, еля бейнимя эялди бурайа цз тутдум. О ки,
Аллаща анд верирсян, щяйятиндян бир гузу апарарам, ушаглар дяйирманда
кабаб елийиб йесинляр.
Гочу Щяшим ня гядяр тяклиф етди, Мяммядалы евя эялмяди, бир
гузуну атын цстдя гуъаьына алыб дяйирмана эялди. Йолдашлары ону
эюзляйирдиляр. Мяммядалы гуъаьында гузу эялиб дяйирмана чатанда, атын
айаг сясляриня чыхыб ону эюрдцляр.
-Мяммядалы, бу няди, балыг олду гузу, щарданды бу?
Мяммядалы онлара щеч ня демяди. Биръя ону деди ки, Аллащын
гисмятиди бу.
Онлар тез дяйирман булаьынын йанында бир оъаг дцзялтдиляр. Гузуну
кясиб шишя чякдляр. Бир аз да динъялиб обайа гайытдылар.
Мяммядалы бу ящвалаты атасына данышды.
Сяфяралы деди:
-Мяммядалы, нащаг еля щярякят елямисян, Гочу Щяшим бизим дцшмян
дейил, ону бизи истямяйянляр гызышдырмышдылар. Щяшим дцз дейир, мяни юлдцря
билярди, буну етмийиф. Аллащ шейтана нящлят елясин. Сяня ямяйим щалал олсун
ки, башга ъцр щярякят елямямисян. Мян Гочу Щяшимнян гощумлуьу
тязяляйяъям, саьлыг олсун.
Щя, язиз ешидянляр, беля дя олду, Гачаг Сяфяралыйнан Гочу
Щяшимин гощумлуьу тязялянди, кин-кцдурят арадан эютцрцлдц.
ГАЧАГ СЯФЯРАЛЫНЫН НАХЧЫВАН СЯФЯРИ
Дейирляр ки, казаклар Сяфяралынын цстцня щцъума эялиб, бир шей ялдя
едя билмяйяндян сонра оннан чох марагландылар. Сяфяралы гышда
Арпачайын ятрафында олан кащаларда, ян чох Пир кащасында гышлайырды. Чцнки
орада бир нечя каща сырайнан йерляширди. Кащанын ичиндя булаг варыйды. Малщейваны да сувармаг асан олурду. Щяр тяряфи сярфяли гышлаьыйды. Мешянин
ичиндя эениш бир тала варды. Мешядян о талайа хцсуси бир ъыьыр ачмышдылар.
Бяндярэащы тутандан сонра щямин талайа щеч бир миникля эялмяк мцмкцн
дейилди, щямин талада ики булаг варды. Бура санки Короьлунун Чянлибелийди.
Эюйдаь чох вахтлар чянли, думанлы олурду.
Сизя кимдян дейим, казаклардан. Онлар Сяфяралы даьлара
галхандан сонра дейирляр ки, эедяк эюряк о даш-кясяйин ичиндя
дястясийнян гышда неъя галыр, неъя йашайыр…
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Эялиб эюрцрляр ки, йан-йана бир нечя каща. Бириндя Сяфяралы аилясийнян галырмыш. Саь, сол тяряфиндяки кащаларда ися гачаглар галырмышлар.
Кащаларын габаьы бюйцк гайаларнан санки щюрцлмцшдц.
Башга бюйцк бир кащада ат, щейван цчцн бцтцн шяраит
йарадылмышды. Атларын ахуру, нохда йери, щейванларын аракясмяси,
суварылмасы, от тайасы йыьылан йерин ращатлыьы, чайа кими узанан тящлцкясиз
йолаьа, щяр шей сялигя-сящманла йерляшдирилмишди.
Кясилян мал-щейванларын сцмцйц бянд-бянд галагланмышды дярянин бир
тяряфиня.
Казакларын бюйцйц бу мараглы мянзяряни олдуьу кими дяфтяриндя
гейд еляди. Гушчубиляйдян, Эиндивасдан, Ъулдан, Чайкянддян олан
адамлардан да сорушуб ешитдиклярини, дяфтяриня йазды. Хябяр алды ки, бу
гядяр мал-щейван сцмцйц ки вар, бу ятдийи бу гачаг щардан ялдя едир.
Йягин ки, сизин мал-гараны оьурлайыб, талан едир. Сяфяралынын 100-дян чох
атлысы вар. Онлар чюряйи, ярзаьы щарадан ялдя едирляр?
Сяфяралыны щаггында гоншу кяндлярин адамлары сюйляйирляр ки, аьа
началник, Сяфяралы чох гочаг олдуьу гядяр дя дцзэцн адамдыр. Онун
дястясиндян бир зийан эюрмямишик. Яксиня, о, бизи башга гачаггулдурлардан горуйур. Онун горхусундан Дяряляйязя башга вилайятдян
щеч ким айаг ача билмяз. Пайызда билирсиниз ки, биздя гар тез йаьыр. Тахылы
чатдырыб топлайа билмирик. Онун адамлары бизя кюмяк едир. Тез бир
заманда топлайырыг. Якяндя дя, бичяндя дя бизя кюмякляри дяйир.
Аллащдан эизли дейил, сиздян ня эизлядяк, о, бизя кюмяк елядийи цчцн, бизи
диэяр гачаг-гулдурдан горудуьу цчцн биз дя она кюмяк едирик, ону
ятдий, тахыл, йаванлыгла тямин едирик. Эюйчя, Зянэязур, Шярур мащалында
да чохлу достлары вар. Онлар да кюмяк едирляр. Сяфяралы ган барышдырандыр,
щансы кянддя мцшкцл иш олса, ган ишлярини барышдырыр, щям дя Аллащ адамыдыр, намаз гылыр, оруъ тутур, гурбан кясир, Аллаща йахын адамдыр.
Дястясиндя щяр вилайятдян адам вар. Щамысы да ондан, оьланларындан
разылыг едирляр. О, оьланларыйнан гачаглара тяфавцт гоймур. Чохуну
евляндириб, аиля ушаг йийяси едиб. Даьлара эялян елат, тярякямя
ъамаатыйнан йахшы ряфтар едир. Бир сюзля, бу дярядя щеч ким ондан
наразы дейил.
Бцтцн бу сющбятлярин мязмунуну казакларын башчысы бир-бир
дяфтяриня гейд еляди. О, эери дюняндя Эцлцдцз, Говушух, Яляйяз, Саллы,
Аь кянд, Ердяпин, Ямаьу, Арпа, Данзик вя башга кяндлярин
аьсаггалларындан, варлыларындан да Сяфяралынын щаггында фикирлярини
сорушуб дяфтяриня йазды.
Дяряляйяз о вахт Нахчыван губернийасына табе иди. 1849-ъу илдя
йаранан Иряван губернийасынын мяркязи илк вахтлар Нахчыван олмушду.
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Казакларын башчысы бцтцн бу мялуматы олдуьу кими, губернатора
чатдырды. Онунла эялян казаклар да бцтцн эюрдцклярини, ешитдиклярини
данышыб казакбашынын сюзцнц тясдиглядиляр.
Губернатор чох фикирляшди ки, ня елясин ки, 25 ил гачаглыг едян
Сяфяралыйнан эюрцшсцн. Чох эютцр-гойдан сонра Нахчыванын газысыны,
ахундуну йанына чаьыртдырды. Онларнан да бу щагда сющбят апарыб
фикирлярини юйрянмяк истяди. Беля гярара эялдиляр ки, Сяфяралы кими бир гочаг
адама онларын ещтийаъы вар. Онсуз да о бюлэядян верэини лазымынъа
топлайа билмирляр, щям дя Сяфяралы кими иэидин онлара зийаны дяймяз.
Фикирляшдиляр ки, нейнийяк, Сяфяралынын йанына кими эюндяряк ону
инандырсын, она хош ниййятля эюрцшмяк истяйимизи чатдырсын.
Гобурнат ахунда деди ки, эял сян она бир намя йаз эюндяряк,
Сяфяралыны дявят елийяк бура. Гой эялсин юзцйнян цзбяцз сющбятляшяк.
Сонра чара бу щагда мялумат вериб ондан мяслящят истяйирик, мяслящят
неъя оларса еля дя елийярик.
Гобурнат йаздырды: Сяфяралы, анд олсун Аллаща, Аллащын эюндярдийи
Гурана мян сяни тутмаг фикриндя дейилям. Ешитмишям ки, сян ел
адамысан, щеч кяся дяйиб-долашмырсан. Эял мяним гонаьым ол, мян
ахунднан, газыйнан да мяслящятляшмишям, сяни истяйирик ки, азадлыьа
чыхараг, истяйирик эедиб бундан сонра ращат йашайасан. Ня вахта кими
кащаларда, даьларда сяййары юмцр сцряъяксян, сяня бизим ещтийаъымыз
да вар.
Сизя кимдян дейим Сяфяралыдан. Еля ки, казаклар Сяфяралынын цстцня
Пир кащасында щцъум елямишдиляр, щеч няйя наил олмамышдылар, Сяфяралы деди
та бурда галмаг олмаз, йеримизи билирляр, ола биляр даща эцълц дястяйнян
цстцмцзя эялсинляр. Дцздц щяля йазын илк айыйды, Эюйдаь щяля гарыйды,
ачылмамышды. Сяфяралы деди ейб елямяз, Дяря йурдда бюйцк кащалар вар,
щямишяки кими чякиляк орда галаг она кими даьын йоллары ачылар. Сяфяралы
дястясини Дяря йурда чякди.
Сяфяралынын дястяси бир мцддят Дяря йурдда галыб сонра Эюйдаьа
цз тутду. Сизя хябяр верим, гобурнатдан.
Еля ки, гобурнат мяктубу йаздырды, зярфя гойуб цстцнц йаздырыр вя
цч йердян мющцррцйцф йола салды Дяряляйязя – Эюйдаьа.
Сяфяралынын беля бир хасиййяти варыйды. Щамыдан тез дурар, дан цзц
афтафа эютцрцб обадан бир гядяр узаглашарды, чешмя башында йуйунар,
ятрафы йохлайарды. Бир дя бахыб эюрдц ки, Мурад тяпя тяряфдян бир гаралты
Эюйдаьа тяряф эялир. Тез чыхды йалын гашына бахды ки, бу эялян бир атлыды.
Обайа гайыдыб деди ки, бир атлы Мурад тяпядян бизя тяряф эялир. Юзц дя
набяляд адама охшайыр. Эюз-гулахда олун эюрцн о кимди.

485

Хейли вахтдан сонра хябяр эялди ки, бяс бу шяхс Нахчывандан
эялиб, гобурнатдан Сяфяралы бабайа намя эятириб, онунла эюрцшмяк
истяйир. Сяфяралы эюстяриш верди ки, о адамы йаныма эятирсинляр.
Щямин шяхс эялиб ядяб-ярканнан салам верди, гобурнатын саламыны дилъавабы да Сяфяралыйа чатдырыб мяктубу она узатды. Сяфяралыйнан тякбятяк
сющбят еляди, гобурнатын фикрини Сяфяралыйа чатдырды. Деди ки, мян гобурнатын
тапшырыьыйнан щяр кяндин главасыйнан эюрцшмцшям, сющбятляшмишям щеч
кяс сяндян наразы дейил.
Сяфяралы эялян нцмайяндяни цч эцн гонаг сахлады. Гонаг да бу цч
эцндя дястядя олан низам-интизама, Сяфяралыйа олан щюрмятя, дястянин айрыайры цзвляринин бир-бириня мцнасибятиня, кечдикляри тялимя бахыб щейран олду.
Сяфяралы щямин шяхсля хябяр йоллады ки, мяслящятляшиб фикрими аьа гобурната
чатдырарам.
Сизя кимдян дейим, гобурнатдан. Гобурнат чапары йола саландан
сонра да Нахчыван, Шярур бяйлярини топлайыб онларла да бу щагда
мяслящятляшди. Щамы сюйляди ки, бу нечя илдя биз ешитмямишик ки, Гачаг
Сяфяралы нащагдан кимяся дяйиб-долашсын. Щяля ешитмишик ки, о
Зянэязур, Эюйчя, Лачын, Кялбяъяр гачаглары иля дя ялагя йарадыб. Щеч
кяся зяряр йетирмямяк, ъамааты инъитмямяк щаггында сювдяляшибляр. О
гачаглар бюйцк гцввядиляр. Яэяр дцшмян бизим вилайятя щцъум ется
яминик ки, онлар бизя кюмяк едярляр, вятяни дцшмяня сатмазлар. Онларын
щамысы елин гейрятли оьул-гызларыды. Биз бяйлярин бязи щярякятляриня етираз
кими онлар исти оъагларындан перик дцшцбляр. Бяйляр дя етираф едирляр ки,
ъамаатла дцзэцн ряфтар олса, юзцмцздян инъик салмасаг, щеч онлар да
истиращятлярини позуб даьлара, чюллц-бийабана дцшмязляр. Гобурнат дейир
ки, Сяфяралыйа намя йолламышам, эюзляйяк эюряк ня ъаваб эялир.
Сизя хябяр верим чапардан. Еля ки, ону даща кяся йолнан эятириб
Гушчубиляйя ютцрцрляр, о кяндбякянд эери гайыдаркян аьсаггаллардан,
кяндлилярдян Гачаг Сяфяралы щаггында фикирлярини юйряниб гейд еляйир.
Бцтцн бунлары ялиндя дястявуз еляйиб гобурната чатдырыр. Сюйляйир ки, аьа
гобурнат, Сяфяралынын дястясиндя о даьын башында олан интизам щеч
бизим бу диванханада йохду. Щамы Сяфяралыйа "Баба" – дейя мцраъият
едир. Бюйцйя хцсуси щюрмят вар дястядя. Зянянляр дя чохдур. Сяфяралы
ъаванлары евляндириб севдикляри гызлары онлара чатдырыр. Дястядя йашдан
ялавя вязифя бюлэцляри еля апарылыб ки, щяря тездян дурандан ахшама кими
юз ишини билир. Щеч ким диэяринин ишня гарышмыр. Гярибядир ки, кимин ким
тяряфиндян тапшырыг алмасы, ня вахт алмасыны эюрмцрсян. Эеъя нятяр
тапшырыг алырларса, эцндцз щяря юз ишиндяди, щям дя ойлаглары еля бир йерди
ки, ора гуш да сякя билмяз. Биръя йолаьасы вар, о да ки, ъидди мцщафизя
олунур. Гышлагларында да олдум. Еля кащалар, сянэярляр вар ки, Аллащ
гцдрятиндян йарадыб о йерляри. Онлара щеч бир дястя йох, он дястя дя
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эется бата билмяз. Бцтцн мащалын яксяриййяти онлардан разыдырлар. Щеч
ким шикайят етмир. Яксиня, кяндлиляр сюйляйирляр ки, бяйляр, главалар онлары
инъидяндя, Сяфяралыйа мцраъият едирляр, о да юз нювбясиндя щадисяляри
сцлщ йолуйнан дцзцб гошур. Ъамащат йерли бяйлярдян, аьалардан чох
Сяфяралыйа щюрмят гойурлар. Сяфяралы Эюйчя, Кялбяъяр, Зянэязур, Веди,
щяля Нахчыван гачагларыйнан да сых ялагядяди. Онун дястясиндя щяр
йердян, щятта Даьыстандан, Тцркийядян, Ирандан да адамлар вар. Щамысы да чох мещрибан вя сюзцбир адамларды.
Бунлар бурда галмагда, олсун сизя Сяфяралыдан дейим.
Еля ки, Сяфяралы чапары йола салды, бцтцн дястя цзвлярини топлайыб
Баллыдан сазы истяди. Баллы гайытды ки, ай Сяфо, дейясян тябин ъоша эялиб?
Сяфяралы деди ки, Баллы, гулаг ас, эюр ня дейирям:
Дад сянин ялиндян, а ганлы фяляк,
Падшащлары тахтдан салан сян
олдун.
Кимдян цз дюндярдин вурдун
бойнуну,
Айрылыг тябилин чалан сян олдун.

Нечя
карванларын
кясдим
йолуну,
Нечя залымларын гырдым голуну,
Сяфяралы дейяр атам Вялини,
Ялимиздян вахтсыз алан сян
олдун.

Баллынын эюзцнцн селляниб йашы,
Сян апардын нечя досту, сирдашы
Цз-цзя гойурсан гардаш-гардашы,
Ел обаны айры салан сян олдун.
Сюз тамама йетди.
Сяфяралы дястя цзвлярийнян мяслящятляшди. Деди ки, иэидлярим, артыг
25 илдир ки, мян бу даьларла сирдаш олмушам. Сиз дя мянимля нечя иллярди
дост, гардаш кими доланырсыныз. Бир сюзцмц ики елямямисиз, бюйцйя,
кичийя щюрмят гоймусуз. Дястядяки зянянляри ана-баъы билмисиз.
Мяндян иъазясиз артыг-яскик иш эюрямисиз. Сизин щеч бириниздян шикайят
ешитмямишям. Буйурдуьум иши йарытмысыныз. Щяр дюйцшдян гялябяйнян
чыхмысыз. Дюйцш мейданында йаралы йолдаш гоймамысыз. Силащыныза
сядагятли олмусуз, намярдлик етмямисиз. Сизин дя ананызын,
юврятляринизин эюзц йолдадыр. Инди бизя гобурнат беля бир намя йазыб, ня
дейирсиз, нейлийяк?
Щамы буйурду ки, Сяфяралы баба, бюйцйцмцз сизсиз, аьсаггалымыз
неъя мяслящят бился, еля олаъаг, мяслящят сизинди.
Сяфяралы деди ки, мян мцтляг Нахчывана гобурнатын йанына
эетмялийям. Юзцмля кичик оьлум Алыны апармаг истяйирям, Алы чох
тядбирлиди, йазы-позуну да билир. Галанларыныз галын бурда. Бюйцк оьлум
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Мяммядалы мян эяляня гядяр сизя рящбярлик елийяъяк. Гобурнат
Гурана анд ичибся горху йохду. Йягин ки, саь-саламат гайыдарыг.
Мяммядалы гайытды ки, ата, анд олсун анамын сцдцня, мян дя
эедяъям, мян бурда гала билмярям. Дястяни башга адама тапшыр. Гой
Алы гаьам галсын, мян эедим, орда савад йохламыр ки, гобурнат, йазыпозуйа чаьырмыр ки сяни.
Сяфяралы ня гядяр деди Мяммядалы ешитмяди, щюъятлик едиб
фикриндян дюнмяди. Гошун ящли дя Сяфяралыйа хащиш етди ки, хятриня
дяймя, ону да апар. Наиллаъ галан Сяфяралы разылашды, дястянин
аьсаггаллыьыны диэяр иэид оьлу, гочаглыьыйнан щамыдан сечилян
Гурбаналыйа тапшырды.
Нахчывана йола дцшян заман цзцнц Эюйдаьа тяряф тутуб алды
эюряк ня деди:
Ярисин Эюйдаьын гары,
Мяня щямдям гоч Баллыды,
Тюкцлсцн Шярура сары.
Ийидлярим шир голлуду,
Аллащ, сахла гочулары,
Сярдары Гурбаналыды,
Эюзля
мян эялирям,
Эюзля
мян эялирям,
даьлар.
даьлар.
Сяфяралы кямянд атды,
Елин дцшмянини тутду,
Обам, йурдум аманатды,
Эюзля мян эялирям, даьлар.
Сюз тамама йетди.
Сяфяралы, Мяммядалы, Алы йол башладылар Нахчывана. Йолда гонагчысы
олдуьу кяндлярдя бязи достлары эетмямяйи, бязиляри ися она эетмяйи
мяслящят билдиляр. Сяфяралы деди ки, иэид тцпцрдцйцнц йаламаз, сяфярдян
эери дюнмяк няс эятиряр. Аллаща тявяккцл. Яэяр гобурнат йаздыьына ямял
етмяся, буну халг эюряъяк. Мян буна инанмырам ки, щийля олсун. Алы да
чох аьыллы, узагэюрянийди. О да атасынын сюзцня гцввят верди ки, бу бойда
йалан олмаз. Намянин алтында гобурнатла бярабяр Нахчыванын ахунду,
газысы, орду команданы имза атыблар.
Хцлася, онлар эялиб Нахчывана чатдылар, сорушуб диванхананын,
гобурнат отуран бинанын гаршысына эялдиляр. Бцтцн шящяр ящли бу цч атлыйа
щейрятля бахырды. Башларында папаг, чяркязи архалыг, чийинляриндя тцфянк,
белляриндя хянъяр, патрон гатары, атлары да дюйцкя-дюйцкя эюйнян
эедирди. Бинанын габаьында атдан дцшцб гобурнаты сорушдулар. Хябяр
гобурната чатды ки, бяс цч атлы эялиб, цстляри дя силащлы-шашка-тцфянэи.
Дейирляр ки, Дяряляйяз мащалындан, Эюйдаьдан эялибляр, Гачаг
Сяфяралыдыр.
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Гобурнат тапшырды ки, атларыны ирахлайын, юзлярини дя тярксилащ
етмядян, неъя варларса еля дя бурахын йаныма.
Тез бир нечя адам атлары чякдиляр ичяри, габаьына арпа-саман
тюкдцляр, гонаглара хошэялдин едиб ичяри апардылар. Онлар бир отагда отуруб
эюзлядиляр. Бир аздан бир йасовул ичяри дахил олуб буйурду ки, дурун эедяк,
губернатор сизи эюзляйир.
Сяфяралы буйурду ки, цст палтарынызы, силащымызы щарда сойунаг, ахы
беля эетмяк ядябсизликди.
Йасовул сюйляди ки, хейр, губернатор тапшырыб ки, неъя вар еля дя
бурахын.
Йасовул габаьда, Сяфяралыэил дя архасынъа дахил олдулар ичяри.
Башда хцсуси тахтда отуран губернатор айаьа галхыб отаьын ортасында
гонагларла саламлашды. Ичяридя даща бир нечя адам варыйды. Онлар да
гонагларла саламлашдылар. Губернатор щяр цч ъянэавярин бой-бухунуна,
эейиминя, силащына эюзалты нязяр йетирди, онлары яйляшмяйя дявят етди.
Сяфяралы гайытды ки, аьа гобурнат, сизин гябулунуза силащла эирмяк
ядябдян дейилди. Биз истямясяк дя йасовул иъазя вермяди ки, аьа
губернатор беля буйуруб, инди иъазя вер силащларымызы, чухамызы сойунуб
сизля цз-цзя отураг, силащла отуруб сющбятляшмяк ядябдян дейил.
Губернатор иъазя вериб, йасовула тапшырды ки, силащлары ас дивардан.
Губернатор ичяридяки адамлара отаьы тярк етмяйи тяклиф етди. Цч
няфяр ата-бала, бир дя губернатор хейли
487сющбятляшяндян сонра гобурнат,
чиновниклярдян чаьырыб онлара тапшырыг верди, деди ки, йол эялмисиниз, эедин
истиращят еляйин, лазым оланда сизи юзцм чаьыртыдраъам.
Сяфяралы, оьланларыны хцсус гонаг евиня апарыб отаг айырдылар.
Онлары дцз он эцн бурада сахладылар. Арада Мяммядалы деди ки, ата, бизи
юлдцряъякляр, йягин бунлар йухарыларын разылыьыны алмаг истяйирляр. Ялбят
Николайа йазыб ки, Сяфяралыны тутмушам, ямри эюзляйир.
Алы гайытды ки, гаьа, еля шей олмаз. Илк эцндян бизи истясякди газамата
салдырыб ишини ращат эюрярди. Дцздц, чох эцман ки, йухарыйа – Николайа,
бизим эялмяйимизи хябяр вериб, ондан хцсуси сярянъам эюзляйир. О,
бизимля эялян эцнц тяам да еляди, чюряк кясди. Бизи эейимли-кечимли, силащлы
ичяри бурахмагда мягсяди бизим гийафямизя бахмаьыйды. Чох аьыллы адама
охшайыр. Бизим эцзаранла, дястямизин щяр бир цзвц иля хцсуси марагланды.
Эюзляйяк эюряк ахыры ня олур.
Доггуз эцндян сонра йасовул эялди ки, щазырлашын, сизи губернатор
эцнорта гябул едяъяк. Мяммядалы гайытды ки, йягин мящкямя гуруб
тягсирнамямизи цзцмцзя охуйаъаг, бизи тутуб газамата салаъаглар.
Алы деди ки, Мяммядалы бир щювсялян олсун. Гобурнатын фикри бизи
юлдцрмяк олсайды, инди чохдан юлдцрцб Николайа да тел вурарды ки, Гачаг
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Сяфяралыны оьланларыйнан юлдцрмцшям. Юзц дя хейли янам аларды. Бурда
няся башга шей вар, мяслящятляшмя эедир.
Сяфяралыны, Мяммядалыны, Алыны щамама апардылар, цз-эюзлярини
гырхыф, йеня силащларыны юзляриня вериб губернаторун маликанясиня
эятирдиляр. Артыг бу дяфя гябул отаьында дедиляр ки, силащларынызы чыхарын,
асын дивардан, ичяри силащсыз кечин. Мяммядалы тез атасынын цзцня бахды.
Сяфяралы ишаря еляди ки, наращат олма, ишин ахырыны эюзля.
Щяр цчц силащларыны дивардан асыф, ичяри кечдиляр. Губернатор,
Нахчыван шящяринин ахундуну, газысыны, даща бир нечя няфяри дя
гонагларла таныш етди, отурмаг цчцн йер эюстярди. Губернатор отуранлары
бир-бир тягдим етдикдян сонра, гонаглары да онлара тягдим етди ки, бу
Гачаг Сяфяралыдыр. О, Сяфяралынын бюйцк оьлу Мяммядалыды, бу да оьлу
Алыды.
Губернатор сюзя башлайыб деди ки, бяс сиз бу 10 эцн мяним
гонаьымыйдыныз. Бу эцн кечирик рясми ишя. Мян сиз бура эялян эцнц тел
вурмушдум Николайа ки, сиз мяним гонаьымсыз. Ондан габаг да сянин
щаггында Николай ялащязрятляриня эениш мялумат вермишдим. Сянинля
барышыг етмяк разылыьыны алмышдым. Сяня йаздыьым намянин бир нцсхясини
дя йухары эюндярмишдим. Николай ялащязрятляринин ъавабыны рясми шякилдя
эюзляйирдим. Дцнян мялумат алдым ки, сянинля данышыг апармаьа разыдыр.
Инди сизин эялдийиниз эцнц мяня вердийиниз мялуматы бир даща сюйлямяйи
хащиш едирям. Чцнки ахундун, газынын иштиракы иля мирзяляр бу дейилянляри
йазыйа алмалыдылар ки, бизим ахырда гярар чыхармаьа ялимиздя ясас олсун.
Сяфяралы гачаг дцшмя сябябини, Дяряляйязя неъя эялмяйини,
дялилярин онун башына топлашмасыны, щяр дялинин щарадан олмасы, нийа
гачаг дцшмясини ятрафлы данышды. Губернатор хащиш етди ки, Алы юзц
гачагларын щамысынын адыны, щардан ня вахт, ня сябябя гачаг дцшмяси
сийащысыны да тяртиб етсин.
Дцз цч эцн бу ъцр сющбятляшмя эетди. Дюрдцнъц эцнц губернатор
рясми бир зийафят тяшкил етди, зийафятдя Сяфяралыйа азадлыг каьызыны тягдим
едиб онун бир даща беля хятайа дцшмямясини арзулады. Гачагларын да
щяр биринин адына олан азадлыг, тохунулмазлыг каьызыны тягдим еляди. Деди
ки, инди галды сянин юз разылыьын, истясян юз елиня, вилайятиня гайыдарсан,
истямязсян щарада истяйирсян орада юзцня йурд-йува сала билярсян, щеч
ким сяня, ня дя о бири гачаглара дяйиб-долаша билмяз.
Сяфяралы еля орадаъа сюйляди ки, мян даща юз вилайятимя
гайытмарам. 25 илдян артыгды бу даьлар мяним сянэярим, пасибаным
олуб. Иъазя версян, Дяряляйязин ян йухары нащийясиндя, Эюйдаьнан
Мурад тяпясинин ашаьы ятяйиндя, Арпачайын кянарында, Пир кащасындан
йухары, Гушчубиляй кяндиндян 6 аьаъ кянарда бир балаъа дцзянэащ вар,
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орада сойуг суйнан йанашы турш су, исти су да чыхыр. Еля орада юзцмя
йурд саларам. Атам Вялинин дя арзусу беля олмушду.
Губернатор деди ки, сиз эедярсиз, сонра мян "Землйонери"
эюндярярям эялиб сяня кянд сатмаг цчцн торпаг сащяси айырар, кянд
салмаьа иъазя каьызыны веряр.
Сящяри щяр цчцнцн силащларыны да гайтардылар, атларыны чякиб, бир нечя
йасовулла Ъящрийя кими эятириб ютцрдцляр.
Сяфяралыэил Эюйдаьа цз тутдулар. Сизя кимдян дейим, Гочу
Щяшимдян. Гочу Щяшим Нахчывандан эялирди. Ъящрийнян Итгыран кянди
арасында эюзял бир булаг вар. Суйу кейбирди дейирсян. Щямишя йолчулар
бу чешмя башында дцшцб йуйунар, динъялиб эцнорта нащарыны едяр, атыны
щюрцкляйиб бир гядяр ата да ращатлыг верярдиляр. Булаьын цстцндя бир
бюйцк палыд аьаъы да варыйды. Ясрлярин шащидийди. Бу кюлэяликдя
динъялмяк адама ляззят верирди. Гочу Щяшим дя бу булаьын башында аты
щюрцкляйиб динъялирди.
Сяфяралы вя оьланлары йолда бу нечя эцнкц сяфярляриндян данышыр,
мяслящятляширдиляр. Булаьа чатмамыш сярт бир дяря кечмяли олурсан,
сонра йала чыхыб булаьа чатырсан. Мяммядалы аты бир аз лянэ сцрцб эери
галмышды. Сяфяралыйнан Алы йала чыханда Сяфяралы эюрдц ки, булаьын
цстцндя, аьаъын йанында бир ат щюрцйлцдц. Йахынлашдылар ки, бир няфяр
йапынъысыны чякиб башына йатыб. Алы аты таныды. Деди ки, ата, бу, Гочу
Щяшимин атыды. Сяфяралы еля атын цстцндя гамчысыйнан йапынъыны кянара
итяляди ки, эюрсцн кимди бу адам. Бахды ки, гайны Гочу Щяшимди. Ону
дурьузуб деди ки, евин йыхылмасын, дур тез ата мин тярпян, Мяммядалы
эялир, йохса сяни бир тящяр елийяр. Горхудан Щяшимин додаьы партлады.
Сяфяралы деди ки, няйя бахырсан, тез ол тярпян, йохса "дяли" Мяммядалынын ъянэиндян гуртара билмязсян.
Алы эюрдц ки, киши карыхыб. Тез атдан дцшдц, Щяшимин атынын
щюрцйцнц хянъярля кясди, Щяшими йапынъы гарышыг атын цстцня гойуб аты
дящмярляди ки, тез ол орадан чых. Щяшим гайытды ки, яэяр мяни архадан
атаъагсанса, еля бурда юлдцр, даща нийя архадан вурурсан. Сяфяралы
деди ки, а киши, аьлын олсун, сян ня данышырсан. Юлдцрсяйдим еля йатдыьын
йердя юлдцрярдим. Ня мян, ня оьланларым архадан щеч кяся эцлля
атмамышыг, нащаг йеря ган тюкмямишик, сянинля дя гощум олмушуг,
нящлят шейтана, тез ол арадан чых, онун щирси щяля соймайыб.
Щяшим ата сувар олан анда Мяммядалы йала чыхды, эюрдц ки, атасы,
гардашы булаг цстцндяди, атдан йениъя дцшцб атлары ирахлыйырлар. Атыны
йейин сцрцб булаьа чатды, сорушду ки, гаьа, о кимийди?
Алы деди ки, ня билим кимди, эюрдц ки, биз йалдан чыхдыг, ялбят горхду,
гачды.
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Мяммядалы диггятля бахыб деди ки, гаьа, о, Гочу Щяшимди.
Архадан она биръя эцлля атаъам.
Алы деди ки, ай гардаш, Щяшимин бурда ня иши вар. Эюрясян кимди, бу
кяндлярдян олар. Бахыб ки, биз ики атлыйыг, горхуб эетди дя, дейиб бирдян
гачаг-гулдур олар, кишини инъидяр.
Мяммядалы бахды ки, атын товламыхы йеря чалыныб, цстцндя дя бир
гядяр щюрцйцн кяндири. Билди ки, атасы Щяшими юзц йола салыб. Мяммядалы
гайытды ки, ата мян ону юз евиндя атмадым, дедим кишинин ганыны юз
оъаьы башында, юзц дя узанмыш вязиййятдя тюкмяйим. Бу, кишиликдян
дейил. Иэид эяряк дцшмянля дюш-дюшя эяля, тякбятяк вуруша ад ала. О,
Щяшимди, нийя гоймурсуз биръя эцлляйя ону йеря сярим.
Сяфяралы да, Алы да Мяммядалыны сакитляшдирдиляр ки, аьлын олсун,
халхла ишин олмасын. Биз нечя илди бу мащалдайыг, ялимиздян нащаг ган
чыхмайыб. Инди эедиб азадлыг каьызыны аландан сонра ган тюкмяк
истяйирсян? Дцш, ата язиййят вермя, ач щюрцкля, динъяляк, йолумуз
узагды эцнбатана анъаг обайа чатарыг.
Мяммядалы аты щюкурляди, йуйунду вя отуруб чюряк йейяндя атасы
гайытды ки, Мяммядалы, щирсин сойуду?
Мяммядалы атасынын ня дейяъяйини анлайыб деди ки, ата, данышма,
йахшы анамы аьлатдын. Щяшимин анасы намаз цстдя имиш, йохса мян тез
чатсайдым ону саь бурахмаздым.
Алы гардашына юйцд-нясищят верди ки, аьлын олсун, дцздц о, Щяшим
иди, щюрцйц дя мян кясиб ону ата миндирдим. О юзц юз сящвини баша
дцшцб. Щяшим дя иэид адамды. Ону шейтан йолдан чыхартмышды, щям дя
бала ширинди. О, еля билиб ки, атамыз онун баъысыны гясдян юлдцрцб. Биз
бундан сонра кянд салыб доланмаг, йурд-йува йийяси олмаг истяйирикся,
щамыйнан мещрибан доланмалыйыг. Кечяня эцзяшт дейярляр.
Сяфяралы деди ки, ай ушаглар, мцбащися елямяйин, Нахчыванын
истисиндян чыхдыг бу эюзял, сярин булаьын цстцндя истиращят няйя десяниз
дяйяр. Бу булаг бизим кими чох иэидляр, йолчулар йола салыб. Булаьа бир
нечя кялмя дейим, сиз дя гулаг асын.
Алды эюряк Сяфяралы булаьа ня деди:
Йазын бурну гайнайыбды,
Ачылыб йолларын булаг.
Ятрафын лалязар олуб,
Битибди эцллярин, булаг.

Эялирми еллярин, булаг.

Алты ай батмышдын йаса,
Чискин, чян цстцнц баса,
Йеня эялмисян щявяся,
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Биз севирик дцз илгары,
Ачылды кюнлцм губары,
Ата-баба йадиэары,
Сорушдум щалларын булаг.
Мяммядалы да, Алы да аталарына ящсян дедиляр. Цчцнцн дя кефи хейли
дурулду.
Бир гядяр динъяляндян сонра Эюйдаьа сары йола дцшдцляр. Щансы
кяндин ятрафындан кечирдилярся щамы севинирди ки, Сяфяралыйнан оьланлары
саламат эери дюндцляр. Ешидяндя ки, Сяфяралыйа вя диэяр гачаглара
азадлыг каьызы верилиб, даща чох севиндиляр.
Сяфяралы вя оьланлары эялиб Эюйдаьа чатдылар. Бцтцн дястя онларын
саь-саламат эялмясиня севиниб шадйаналыг елядиляр, гурбан кясдиляр.
Гоншу обалардан, ятраф кяндлярдян пай-пцрцш эюндярдиляр. Сайылыбсечилян адамлар, аьсаггаллар, бяй, кяндхудалар Сяфяралыны тябрикя
эялдиляр. Дцз йедди эцн Эюйдаьда кеф мяълиси гурулду, Ашыг Няби дя
сазы эютцрцб дцшдц мейдана бу ъащ-ъялалы алгышлады. Сяфяралынын, диэяр
гочагларын шяниня чалыб-чаьырды.
Мяълисин ахырына йахын Сяфяралы сазы Ашыг Нябидян алыб синясиня
басды, мяълис ящлиня цзцнц тутуб эюряк ня деди:
Цстцня гар йаьсын эцллц
Эюйдаьым,
Бу эцн щямдямлярин сяндян йан
эедир.
Ятрафыны думан, чискин бцрцйцб,
Эюзляриндян йаш тюкцлцр, ган
эедир.

Щаны бу Эюйдаьда эязян
ъаванлар,
Хянъяр
гуршананлар,
гылынъ
чаланлар,
Йердян-эюйдян
баъ-хяраъы
аланлар,
Инди йол салыбды бир заман эедир.

Пайыз дцшцб эцл-чичяйин азалыб,
Иэидлярин эедир, рянэин созалыб,
Еля бил Язрайыл чянэялин чалыб,
Кясиб няфясини, даща ган эедир.

Киминин гялбиня вурмусан йара,
Кимини салыбсан йанан одлара.
Говурсан дястяни ай цзц гара,
Сяфяралы гачыр сяндян йан эедир.

Сюз тамама йетди.
Сяфяралы орадакы эюрцшц неъя олмушду еля дя мяълисдякиляря
данышды. Ашаьы кяндлярдя дя гобурнатын бу иши бяйянилди. Сяфяралынын бу
дярядя йурд-йува салмаг ниййятини дя бяйяндиляр. Сяфяралы бир мцддятдян
сонра бцтцн дястяни йыьды, деди ки, щамыныза азадлыг каьызы алмышам, ким
истяйир юз вилайятиня гайыда биляр, щеч кяс сизи инъидя билмяз. Николайын
491

мющцрлц сярянъамы вар, сизя дяйиб-долашмазлар. Ким дя истяся галар
йанымда, кянд салыб йашайарыг.
Дястянин бир щиссяси чыхыб юз ел-обаларына эетди. Диэяр щиссяси
Сяфяралынын йанында галыб Арпачайын кянарында, Мурад тяпясинин, Сары йерин
ятяйиндя, Сяфяралынын дядяси Вяли кишинин яввялъя бяйяндийи йердя – Истисуда
йурд салдылар. Сяфяралыйа щямин яразидя кянд салмаг цчцн хцсуси торпаг
сащяси айрылды. Оьлу Алыны да яввялъя щямин кяндя кяндхуда, сонра ися
Дяряляйяз мащалынын 22 кянддян ибарят олан Эиндивас кянд иъмасына
глава тяйин елядиляр1.
________________
1. 25 ил (5 сечки) Алы глава ишляди.

ГОЧУ ЩЯШИМИН ЦЗРХАЩЛЫЬЫ
Гачаг Сяфяралы еля ки, Нахчыван губернаторундан азадлыг каьызы
алды, цз тутду Дяряляйязин ян уъгар нюгтяси олан Эюйдаьа, Мурад
тяпясиня. Яввялъядян бялядлядийи, эюзалты елядийи йери кянд салмаг
мягсядийнян губернатордан истямишдися дя йол бойу да чох фикир еляди,
эяляъяк агибятляринин неъя олаъаьыны дцшцндц, дцшцндцкъя дя мцяййян
гярарлар гябул елядийи юзлцйцндя.
Артыг дястя Эюйдаьдан ашаьы – Пир кащасына енмишди. Вядяляшдикляри
кими, губернатор торпаг, ярази бюлэцсцйнян мяшьул олан шяхси бир нечя
адамла бура эюндярмишди. Гушчубиляй кяндиндян, диэяр ятраф кяндлярдян
дя нцмайяндя эюндяриб щямин кяндя ярази верилмясини тапшырмышды.
Сяфяралы ятраф кяндлярин аьсаггал, гарасаггалларыйнан эюрцршцб бу
мащалда кянд салмаг фикриндя олдуьуну сюйлямишди. Щамы бу ишя разылыьыны
билдирмишди. Губернатор юз нцмайяндясини бу мащала эюндярди. Сяфяралыйа
кянд салмаг цчцн ярази айрылды. Арпа чайынын саь сащилиндя, Кянэярли
дярясинин айаьында, исти су чыхан булагларын йанында, хейли дцзянэащ бир
сащядя Сяфяралы юзцня кянд салды. Сяфяралыйа Эюйдаьдан айрылмаг чох
аьыр эялирди. Сазы синясиня басыб эюряк даьларнан неъя щалаллашды:
Щаны, эюрцнмцр еллярин,
Йолдашсан думана даьлар!
Баьламысан йолу, изи,
Галмышам йамана, даьлар!

Гойун, гузу мяляйяндя,
Чобан оъаг галайанда,
Йаьыш йаьыб сулайанда,
Рущ верирсян ъана, даьлар!

Алчаг, уъа йайлагларда,
Иэид эязяр ойлагларда.
Сяфяралы овлагларда,
Юмрц вурар сона, даьлар!
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Сюз тамама йетди.
Щамы Сяфяралыйа цряк-диряк верди ки, буду Эюйдаь башынын цстцндя,
истядийин вахт эедиб зийарят елийя билярсян.
Сизя кимдян дейим, Сяфяралынын гайны Ъуллу Гочу Щяшимдян.
Гачаг Сяфону Нахчыван губернатору чаьырыб, онунла бир нечя эцн
сющбятдян етдикдян онун бцтцн дястясиня истядикляри мащалда ращат
йашамаг щцгугу вердикдян вя бу разылыьы рус чары имзаладыгдан сонра
Гочу Щяшим йахшы баша дцшцрдц ки, онунла яввялки йахынлыьы там бярпа
етмяк лазымдыр. Гачаг-гулдурдан бу мащалы горуйан беля бир адамла
арада мещрибанчылыг чох ваъибдир.
Кянд аьсаггалларыйнан мяслящятляшян Гочу Щяшим еля мящз
Ъулун сайылыб-сечилян аьсаггалларыны, кяндин молласыны, мащалын диэяр
сайылыб-сечилян щюрмят сащиби оланлары башына топлайыб Сяфяралынын биня
салдыьы Истисуйа эялди. Истисуйа чатачатда моллалар ялляриндя "Гуран", бир
нечя гадынын ялиндя дуз-чюряк, гаршыларында бир нечя гоч кяндя дахил
олдулар. Сяфяралынын гапысында дуалар охунду, бу кянди салмагда, йурдйува йийяси кими она Аллащдан уьурлар дилядиляр. Сяфяралы чюряйи дуза
батырыб дадды. Гураны юпцб эюзляри цстя гойандан сонра, гадынлары, гыз
эялинляри бир евя, кишиляри диэяр бир ев дамына дявят етдиляр. Гонаглара
бюйцк щюрмят, ещтирам эюстярилди. Сяфяралы гайны Гочу Щяшимя дя, диэяр
гонаглара да олуб-кечянляри унутдуьуну сюйляди, Аллащ шейтана лянят
елясин деди.
Сяфяралы цзцнц мяълис иштиракчыларына тутуб алды эюряк йеня ня деди:
Мяним
эюзцм мещрибаныны
Щансы
сяййад
салыб
тора,
ахтарыр,
билмирям.
Бахырам
щяр
йана
эюря
Чешмимдян тюкцлцр мящяббят
билмирям.
йашы,
Йолунда
мцштаьам
эялмир
Яридир торпаьы, йандырыр дашы,
бяряйя,
Гцрбятдя галыбды цряк сирдашы,
Хябяр алыб ящвал сора билмирям.
Сяфяралы язиз тутур гураны,
Сейрагублар гарышдырды араны,
Тябиб, лоьман йцз баьласа йарамы,
Сиздян гейри, доста вара билмирям.
Сюз тамама йетишди.
Сяфяралы бундан сонра да Гочу Щяшимя бюйцк щюрмят елийяъяйини
деди.
Сонралар Сяфяралы Гочу Щяшимин кичик гызыны оьлу Щясяналыйа алды,
уму-кцсцнц тамам арадан эютцрдц, гощумлуьу тязяляди.
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СЯФЯРАЛЫНЫН ПРИСТАВЫ ГОНАГ ЧАЬЫРМАСЫ
Сяфяралыйа азадлыг каьызыны тягдим едян вахты о, пристава хащиш
етмишди ки, она гонаг эялсин.
Пристав ъавабында зарафатла билдирмишди ки, ай Сяфяралы, сян чюлчц
адамсан, евин йох, ешийин йох. Мян дя сяфяря чыханда билирсян ки, щеч
олмаса 10-15 атлыйнан чыхырам. Сян бу гядяр адамын йатаъагдураъаьыны, габ-гаъаьыны щарадан алаъагсан?
Сяфяралы сюз алтда галмайыб ъавабында деди ки, ай пристав, сян еля
билирсян ки, биз даьда-дашда йашайанда гонаьымыз олмур? Бизим
гонагларымыз да олур, гонаг-гарайа лайиг йатыб-дураъаьымыз да юз
йериндя. Галды ки, Аллащ гонаьын рузасыны юзцндян габаг йетирир.
Сяфяралы да она беля зарафат еляйир ки, бу ипяк, атлаз йорьандюшякдя йатмаьын ляззяти бир юзэя, даьда-дашда йатмаьын тамам
башга ляззяти вар. Кишинин йастыьы эяряк гайа, йорьаны думан ола ки, ъаны
бяркийя, щям дя бу атлаз йатаъаьын гядрини биля.
Пристав гайытды ки, бу дейилянляр зарафатдыр. Сюз верирям ки, юзцня
йурд-йува салан кими хябяр едярсян, эялиб гонаьын оларам.
Сяфяралы пристава деди ки, бизим йерлярдя олмуйубсунуз. Иъазя вер
бизим елляр щаггында сяня бешъя кялмя сюз дейим.
Алды эюряк бурда Сяфяралы пристава юз ели-обасы щаггында ня деди:
Эяздим
щяр
дийары
тапа
Дурна эюзлц чешмяляри аханда,
билмядим,
Сящяр-сящяр
эцн
булуддан
Дцнйанын эюзяли бизим еллярди.
чыханда.
Щавасы
мялщямди,
суйу
Эюзялляри ъаным ода йаханда
дярманды,
Сющбяти мязяли бизим еллярди.
Лоьманын язяли бизим еллярди.
Эюйляр шащы сачаьыны сачанда,
Исти су хястяни ъана эятирир,
Еркяк кясиб аьыр мяълис ачанда.
Ъансыза ъан верир, гана эятирир.
Аьыр елляр щяр ил даьа чыханда,
Чюлялриндя лаля, нярэиз битирир
Йайлаьы саз олан бизим еллярди.
Ъяннятин тямяли бизим еллярди.
Сяфяралы дейир, бизя эялясян,
Дцзляриндян эцл-чичяйин цзясян.
Соналарын тойларында сцзясян,
Иэидляри бялли бизим еллярди.
Бяли, сюз тамама йетишди.
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Пристав бир даща сюз верди ки, иншаллащ саьлыг олсун, бир йай фяслиндя
даьлара галхыф сянин гонаьын оларам.
Бир мцддят ютдц. Сяфяралы юзцня ев-ешик, лазыми истиращят йаратды,
сонра пристава йазда хябяр йоллады ки, буйурсун, гонаьым олсун. Пристав
вердийи сюзя ямял еляди. Беш-он атлыйнан аилясини дя эютцрцф Дяряляйяз
мащалына – Истисуйа, Сяфяралыйа гонаг эялди. Ону кянддян-кяндя бюйцк
гайьыйнан, тянтяняйнян ютцрцрдцляр. Приставын ханымы хцсуси
мцшайятнян Истисуйа эялди.
Сяфяралы яввялъядян щазырлыг эюрмцшдц. Сяфяралы булаьындан
ашаьыда йердян гайнайыб чыхан мядян суйу – истису олан йердя эюзял
бир щовуз газдырыб дцзялтдирмишди. Щовузун ятрафына щцндцр щасар
чякдирмишди. Щовузун цст йанында кечядян ики мухуру (чадыр)
гурдурмушду. Мухуруларын ичи халча-палазла дюшянмишди, йатыб-дураъаг
да ки юз йериндяйди.
Сяфяралы приставы бир нечя атлы иля Мяммядалы дцзцндя гаршылады,
онлары мухуруйа эятирди. Пристав бу сялигя-сащмана щейранлыьыны билдирди.
Юзц дя, ханымы да бу щовуза бахыб щейрятини эизлятмядиляр.
Щяр эцн гонаглара еркяк кясилир, Арпачайдан гызылала балыг тутулур,
ов яти иля гонаглыг верилирди. Приставын адамлары щяр эцн щовузда чимир,
сяфалы мешяни, ойлаглары эязир, эюзял истиращят едирдиляр.
Сяфяралы пристава сюйляди ки, бу эюрдцйцнцз щовузлары да мян дцзялтдирмишям. Амма бу щовузу сизин адыныза лайиг, сизин шяряфя дцзялдирмиш,
ятрафыны ися щасарлатмышам. Сизин шяряфя бу щовузун-эюлцн адыны гойурам
"Пристав эюлц".
Пристав вя ханымы лязиз хюрякляри йедикъя, Истисуйун эюзял тябиятини
сейр етдикъя, щовузда чимиб йцнэцлляшдикъя Сяфяралыйа миннятдарлыг
елийиф, дейирди ки, юмрцмдя беля эюзял, фцсункар тябиятли йер
эюрмямишям. Доьрудан да сюйлядийин тярифя лайигди. Гобурнат эцля-эцля
Гачаг Сяфяралыйа суал верди: Ай Сяфяралы бурадакы кишилярдян,
гадынлардан щансыннан сорушурсан дейир ки, Сяфяралынын оьлуйам,
Сяфяралынын гызыйам. Бу гядяр ушаг сяня щардандыр.
- Аьа гобурнат оннар дцз дейир. Мяним 4 арвадым вар, щярясиндян
дя хейли оьлан, гыз. Биринъи арвадым Кялбяъяр гызыды. Ады Балаханымды.
Ондан 8 оьлум, 6 гызым вар: Мяммядалы, Набуталы, Байрамалы,
Гурбаналы, Щясяналы, Алы, Аташ, Исмайыл; Тават, Хырда, Набат, Башханым,
Гюнчя, Айна.
Икинъи арвадым Дяряляйяз гызыдыр. Эцмцшхана кяндиндяндир. Ады
Бащардыр. Ондан 5 оьлум, 4 гызым вар: Аьамалы, Нифталы, Бахшалы,
Ъаббар, Хаса, Йахшы, Бясти, Фитат.
Цчцнъц арвадым Лачын гызыдыр. Минкянддяндир. Ондан бир оьлум,
бир гызым вар. Ибращим вя Бянювшя.
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Дюрдцнъц арвадым Дяряляйяз гызыдыр. Ъулдандыр. Гачаг Щяшимин
баъысыдыр. Ондан да Сцсян адлы бир гызым вар.
Губернатор: еля сянин бир гошун ювладын вар ки?
Сяфяралы: бяли.
Губернатор: Ай Сяфяралы, сяня бу Сяфо ады щардандыр?
Гачаг Сяфяралы: Аьа Губернатор. Бу ады мяня биринъи арвадым
Балаханым гойубдур. Оннарын кяндиндя яри гыса шякилдя демяк адятди.
О мяня Сяфо дейир, мян дя она Баллы. Гачагларын щамысы Баллынын хятрини
чох истядийиндян оннар да бязян Сяфо дейирляр. Бу йерлярдя ады гыса
демяйи хошлуйурлар.
Бир мцддятдян сонра приставы чох щюрмятля йола салдылар, Сяфяралыйнан
пристав мющкям дост олдулар. Бундан сонра пристав щяр ил истиращятини бурда
кечирярди.
ГАЧАГ СЦЛЕЙМАН
ГАЧАГ СЦЛЕЙМАН ЩАГГЫНДА ОЛАН
ШЕИР ВЯ РЯВАЙЙЯТЛЯРДЯН ПАРЧАЛАР
1880-ъы иллярдя Шярур-Дяряляйяз гязасынын Гарагайа кяндиндя
анадан олан Сцлейман Мяммяд оьлу аиля-мяишят зямининдя башламыш
бир мцнагишяйя эюря гачаг дцшцр. Башына дястя топлайыб даьлара
чякилян Сцлейманы узун илляр щябс етмяк вя йа юлдцрмяк мцмкцн
олмур. Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя Османлы ъябщясиндя дюйцшян
Русийа ордуларына силащ вя ярзаг дашыйан араба карванларына басгынлар
едян вя ящалидян араба, ат, ярзаг топланмасына янэялляр тюрядян
гачаг дястясини ачыг дюйцшдя мящв едя билмяйян щюкцмят мямурлары
дястянин ичярисиня юз адамларыны йерляшдирмяк вя гачагларын етибарыны
газанмыш инсанлары яля алмагла онлары мящв етмяйя эиришдиляр. Гачаг
Сцлейманы да 1916-ъы илдя Чивяли дялляк Сяфяралынын ялиля Данзикин йахынлыьындакы Зярдя дярядя (индики Шярур району яразисиндя) юлдцрцрляр.
Ашаьыда Гачаг Сцлейман щаггында 1980-1985-ъи вя башга иллярдя
топланмыш шеир вя рявайятляри веририк.
1985-ъи илдя Гарагайалы, 84 йашлы Ялякбяр Мяшяди Ялясэяр оьлу
Мяммядовун дедикляри:
Гачаг Сцлейман ямимди. Бабам Мяммяд Гарагайалы, няням
Эющяр Айисяслилиди. Онларын 11 ушаьы олуб. Гызлары: Алмаз, Баллы,
Нярэизхатун, Вясмиййя. Оьланлары: Ямираслан, Ибращим, Ябдцлязим,
Ябдцлкярим, Паша, Ялясэяр, Щяшим, Сцлейман.
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Сцлейманын гачаг йолдашлары: ямилярим Ябдцлязим, Ямираслан, няням
Эювщярин гардашы оьлу Яли, нянямин баъысы оьлу Пясяряк, Сарашды Будаг,
Бяшки кцрдляриндян Щясо вя башгалары. Бу гачаглардан Будаьын, Щясонун
юлцмцндя щюкцмятин яли вар иди. Пашайа ися Тцркийядя зящяр вериб
юлдцрдцклярини сюйляйирдиляр.
Йашы 80-и кечмиш, Шярур районунун Совхоз кяндинин сакини
Сцлейман Ящмядовун 1982-ъи илдя дедикляри:
Гачаг Сцлейман щаггында олан гошмалардан 3-ц йадымда галыб:
Йорьаны адйалды, дюшяйи щясир,
Ады чякиляндя пиристав ясир,
Нячянникляр йазыр, диван иш кясир,
Диллярдя язбярдир, Гачаг
Сцлейман,
Анасы юзцндян гочаг
Сцлейман.

О ата миняндя рус деди назат,
Нябитяк она да йарашыр Бозат,
Ишлярин майасы бинамаз Щцрзат,
Диллярдя сюйлянир Гачаг
Сцлейман,
Анасы юзцндян гочаг
Сцлейман.

Бешачылан тцфянэи мыхдан ендирди,
Ендирибян синя цстя миндирди,
Йедди эцндя он беш дцшмян юлдцрдц,
Иэидликдя тякди Гачаг Сцлейман,
Анасы юзцндян гочаг Сцлейман
Дяряляйязин Котанлы кяндиндя доьулан, сонра кючцб Данзикдя
мяскунлашан ашыг Щямид Аьамалыйевин Ъаьазирли Ъяфярдян ешитдийи
гошмалар, 1983-ъц ил.
Дяряляйяздя чохлары истяйирди ки, Гачаг Сцлейманла гощум ола.
Яляйяз кяндиндя онун эюзял мамасы (бибиси) гызлары вар иди. Чох
адамлар онлара елчи эюндярирди. Дейяъяйим гошмалар о заман йараныб.
Гурбан олум башындакы яймяйя,
Эюзцм дцшцб йахандакы
дцймяйя,
Ящдим буду анан сяни
дюймяйя.
Аз наз ейля, Кялбя Хялилин гызы,
Хара туман, минтяняси гырмызы.
Гачаг Сцлейманын мамасы
гызы.

Гурбан олум башындакы
пушдуйа,
Анан гоймур сян эялясян
гоншуйа,
Сян сюз вермя наданлара,
нашыйа,
Аз наз ейля, Кялбя Хялилин гызы!
Хара туман, минтяняси гырмызы!
Гачаг Сцлейманын мамасы
гызы.

Гурбан олум башындакы чянэяля,
497

Даьларын башына думан, чян эяля,
Йазыг Сцлейманы салдын янэяля,
Аз наз ейля, Кялбя Хялилин гызы!
Хара туман, минтяняси гырмызы!
Гачаг Сцлейманын мамасы гызы.
Дяряляйязин Гарагайа кянд сакини, 67 йашлы Мяръан Рзайевин
1985-ъы илдя дедикляри:
Бир анам варды. Шаир иди, шаир кими синядяфтяр бир адам кими тойа да
апарырдылар, йаса да. Анам отуруб-дуруб Сцлейманнан данышарды.
Сцлейманын дядяси Мяммяд Гарагайалы, анасы Эющяр гоншу кянддянАйысясиндянийди. Онларын 7 оьлу, 4 гызы олуб. Сцлейман кичик йашларында
мамасы (атасынын баъысы) Щцрзадын гызы Сяадятля нишанлайыблар.
Аллащ баисин евини йыхсын. Сонралар ня олурса, бу ики аилянин арасында
бир сойуглуг олур. Сяадяти дядяси Гасым вя анасы Щцрзат хялвяти
Гарабаьлы бир таъиря яря верирляр. Юзц дя «Сцлейман гызымы гачырыб» дейя
щай-щарай салырлар.
Йалан айаг тутар, йеримяз, дейибляр. Ишин цстц ачылыр. Сцлейман
Гасымы юлдцрмяк истийир. Аьсаггал-гарасаггал йыьылыр. Дейилляр: «Гасым
бир сящвдир еляйиб, ганмайыб. Буна эюря ики нясил арасында ган
дцшмянчилийи салмаг олмаз. Бири дяли оланда, бири аьыллы олар». Гасымын
гардашы глава Щясян дейир: «Алты гызым вар. Сцлейман щансыны истийир, ону
алсын. Тяки нясилляримиз арасында ган дцшмянчилийи салмасын».
Сцлейман аьсаггал-гарасаггал сюзцнц ешидиб сакитляшир вя дейир:
«Щяр шейя дюзцжам, щяр шейи баьышлайажам. Амма кимся буну мяним
башыма гахса, Гасымы да, оьланларыны да юлдцрцжам».
Щеч арадан бир ил кечмир. Сцлейман еркяк отарырмыш. Башы гарышыр
еркякляр Фатма гарынынын нохуд зямисиня долур. Фатма гары да, ня
Фатма гары! Ачыр аьзыны, йумур эюзцнц: - Нишаннысыны сахлайа билмяйян
гурумсаг, мяни сащибсизми эюрцбсян?! Нохудуму отарырсан?! – дейир.
Сцлейман Фатма гарынын тящгир вя сюйцшцндян ъан гуртармаг цчцн
гачыб евя эирир вя дейир: «Мяня даща папаг эяздирмяк щарамдыр».
Йеня аьсаггал-гарасаггал йыьылыр. Чох нясищят едир, дялил эятирирляр.
Сцлейман сакитляшмир ки, сакитляшмир. Сцлейманын анасы Эющяр киши кими
гадынмыш, йанында силащ эяздирярмиш. Дяфялярля Ирявана эедиб
началникнян, губернатынан данышыбмыш. Еля олуб ки, щябс олунмуш
оьланларыны щябсдян, Сибир сцрэцнцндян азад етдириб. Онун
дцшмянляринин гаршысына силащла чихмасына, Ирявана эетмясиня дя шерляр
гошулубмуш.
Иряванын ушахлары,
Кятаннанды гуршахлары,

Аллащ гой тяндирдя йансын,
Сябябкарын ушахлары.
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Синями бцрйан ейлярям,
Дидями эирйан ейлярям,

Даща ъаннан усанмышам,
Гойсалар гурбан ейлярям.

Сцлейманын дюйцшляриндян, чар ясэяр вя забитлярини цч-дюрд гачаг
йолдашы иля дармадаьын етдийиндян, жандарма вя полиси дяфялярля
пярянпярян салдыьындан да данышырдылар.
Сцлейманын шяхси интигам щисси иля башладыьы мцбаризя эетдикъя иътимаиляширмиш. Биринъи Дцнйа Савашы илляриндя Рус ордулары Карс-Ярзурум ятрафында
ъямляшибмиш. Дюйцшян ордуйа ярзаг, щярби сурсат дашымаг цчцн ат, араба
сяфярбярлийя алынырмыш. Ъамаат бундан наразы галса да щюкцмятин горхусундан кюнцлсцз дя олса, ямри йериня йетирирмиш. Сцлейман ъябщяйя кюмяк
едянляри ъязаландырыр, щядяляйир, йцк апаран карванлара басгынлар тяшкил
едирмиш. Османлы ордулары иля дюйцшян рус ордуларынын архасында беля
тяхрибатчы гцввялярин олмасы щюкцмяти бярк наращат едир. Бир тяряфдян
щюкцмят даьлара – гачагларын архасынъа силащлы дястяляр эюндярир, о бири
тяряфдян дя гачаглары юз ичярисиндян парчалайыб даьытмаг цчцн эизли
ъасуслардан истифадя едирмиш. Гачагларла йахынлыг едян адамлары ашкарлайыб
яля алырмыш.
Сцлейманын да башына беля бир иш эялир. Чивяли дялляк Сяфаралы нечя иллярмиш Сцлейманын сачыны-саггалыны гырхырмыш. Сцлейман да она чох инанырмыш.
Сцлейман эялир Данзикин йахынлыьындакы Зярдя дяряйя вя Сяфяралыйа сифариш
эюндярир. О да эялир. Сцлейман Гызылгышлаьын йени сащиби Арпалы Тетовосу да
юзц иля эятирибмиш. Тетовос ат, араба, ярзаг топлайыб рус ордусуна
эюндярирмиш. Сцлейман она нечя дяфя хябяр эюндяриб, бу ишдян ял чякмяйи
тапшырыб. Амма Тетовос чар Николайдан орден алмаг, щюкцмят йанында
нцфузуну артырмаг цчцн даща да фяаллашырмыш. Сцлейман йолда она раст
эяляндя ял-голуну баьлайыб эятирибмиш ки, ъязаландырсын.
Сцлейман сачыны-саггалыны гырхдырмаг истяйян вахт йорьун
олдуьундан йуху ону тутур. Бундан истифадя едян Сяфяралы Тетовосун
ял-голуну ачыр. Бирляшиб Сцлейманын башына бюйцк бир даш салыб ону
юлдцрцрляр. Бу хябяр яввялъя Сцлейманын дцшмянляриня чатыр. Онлардан
Щажы Намазаллы оьлу Гара (Говушуглу) эедиб Сцлейманын ъяназясини юз
эюзц иля эюрцр. Гамчысыны да ганына бяляйир. Сонра да Сцлейманын
гощумларына «Эедин итинизин лешини сцрцйцб бир чухура атын. Гохуйуб
ордан кечяннярин цряйини буландырыр!» сифаришини эюндярир. Бу сюз
Сцлейманын адамларына йаман тохунур. Онлар яввялъя эедиб Гараны
юлдцрцр, сонра Гачаг Сцлейманын мейидини апарыб ел адятиля дяфн
едирляр.
Дейирляр, Щажы Намазаллы Гаранын йасында гардашы арвады Нийар беля охуйурмуш:
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Щяйатдарын, щяйатдарын,
Тювлядя бядой атдарын,
Ханым-хатын арватдарын,
Балгонуйнан кимя галды?!

Щай диздярин, щай диздярин,
Чухура енди эюздярин,
Зяр-зибя эейян гыздарын,
Балгонуйнан кимя галды?!

Мяръан Рзайева анасы Ханымдан ешитдикляриня ясасланыб фикрини
беля давам етдирди:
Ел тющмятиня дюзмяйиб Сцлейман вар-дювлятини сатыб, баш эютцрцб
кянддян эедир. Бир ил ня юлдцсцндян, ня дя галдысындан хябяр чыхыр.
Бир эежя Сцлейман, йанында да бир йолдашы иля кяндя эялир.
Мягсядляри Гасымы юлдцрмяк олур. Эежя Гасымын евинин цстцня чыхыллар.
Бажадан бахыб ичяридя ким олдуьуну юйрянмяк истийилляр. Щцрзад евин
ичиндя эязинирмиш. Йолдашы тцфянэи цзцня эютцрцр, истийир ону вурсун.
Сцлейман гоймур. Дейир: «Ушаглыгда дизиня чох баш гойуб, лайласына
гулаг асмышам. Бир дя дейярляр Сцлейманын зору кишийя чатмады, арвад
юлдцрдц».
Эежяйнян Гасымы ахтарыллар. Эцлцдцз кяндинин цстцндя тахыл
зямисини суваран йердя тапыллар. Йолдашы Гасымы вурмаг истяйяндя
Сцлейман гоймур. Дейир: «Архадан вурсаг, кишилик олмаз. Цзбяцз
эялсяк дя бизи таныйыб гачажаг. Юлдцря билмяйяъяйик. Бир дя гыз онунду.
Кимя истяся веря биляр. Буна эюря дя ону юлдцрмяйя щаггымыз йохду».
Чох юлчцб-бичдикдян сонра Гасымы щирсляндирмяйи гярара алыллар. Эялиб
архы учуруб йахынлыгда эизлянилляр. Гасым эялиб чятинликля архы дцзялдиб зямини
сувармаьа эедир. Цчцнъц дяфя су кясиляндя Гасым бунун гясдян едилдийини
анныйыр. Амма Сцлейманын гайытмасы аьлына эялмир. Сюйцш сюйя-сюйя архын
учан йерини дцзялтмяйя эялир. Онда Сцлейман дейир: «Инди вахт эялди. Анабаъымызы сюйяни юлдцрмяйя щаглыйыг». Эиздяндийи йердян чыхыб Гасымы вурур.
Щцрзадын Сцлеймана тикдийи архалыьы вя беш патрону да Гасымын мейидинин
йанында гойуб даьлара чякилирляр. Сабащ Гасымын мейидини тапыллар. Нишанялярдян Сцлейманын эялдийини билилляр.
Бу эцн дя Эцлцдцзцн цстцндяки дяряйя Гасым юлян дяря дейилляр.
Буннан башга кяндимизин йайлаьында Сцлейманын адыйла баьлы йерляр вар.
Гызылгайада Сцлейман сянэяри, Сцлейман кащасы вар. Бунлар гачаг
Сцлейманын адыйла баьлыдыр. Соьанны йайлаьында ики гачаг гайасы вар.
Сцлейман о гайаларда да чох олмушдур.
Гарагайа кянд сакини 45 йашлы Аьакярим Ящмядовун 1985-ъи илдя
дедикляри:
Яляйязли Кялбя Хялилин гызлары Зящра, Сона вя Ханым чох эюзял вя
гочаг имишляр. Щяр цчцнцн ири эюзляри вар имиш. Икисинин эюзц гара, биринин
эюзц ала имиш. Оннар ня щюкцмятдян горхурлармыш, ня дя Сцлейманын
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дцшмянняриннян. Сцлейманын юлдцрдцйц Гасым глава Щясянин гардашы
олса да, Кялбя Хялилин гызлары щямишя Сцлеймана эизлиъя чюряк, патрон
апарар, вязиййятдян ону щалы елийярмишляр. Она эюря дя Сцлейман онлары
чох истяйирмиш. Ислам аляминдя гадынын адынын чякилмяси гябащят
сайылдыьындан Сцлейман вя ъамащат онлары Кялбя Хялилин Гыздары дейя
тяриф едиб. Бу гызларын анасы Тцкяз Сцлейманын доьмаъа ямиси гызыймыш.
Кялбя Хялилин гызларына гошулмуш мащны дилляр язбярийди. Тякъя
Дяряляйяздя дейил, Шярурда, Нахчыванда да тойларда охунарды.
Онлардан йадымда галан буннарды:
Яляйязин цстц хаш-хаш,
Хаш-хашы бичялляр йаш-йаш,
Бир ъцт мямян мяня пешкяс,
Чяпэяни хал-хал Гарагюз,
Мямяндя вар бал, Гарагюз.
Гараэюз.

Яляйязин ъявиздяри,
Кялбя Хялилин гызлары,
Йарымын ала эюздяри,
Чяпэяни хал-хал Гарагюз,
Мямяндя вар бал,

Яляйяздя Сонам тякди,
Ящмяд йанында кюпякди,
Сцлейман кясян ипякди,
Чяпэяни хал-хал Гараэюз,
Мямяндя вар бал, Гарагюз.
Гараэюз ад дейил, гызлары адлары иля йох, эюзляри иля адландырырлар.
Сцлейман юлдцкдян сонра онун дястяси башсыз галды, щюкцмят аз
вахтда онларын бязини щябс етди, бязини дя юлдцрдц.
Сцлейман Гарабаьа эедир. Дилянчи палтарында нишанлысы олмуш
Сяадятэиля эедиб ондан пай истяйир. Сяадят эюзляриндян Сцлейманы
таныйыр. Ярини юлдцряъякляриндян горхуб щай-щарай салыр. Ня гядяр
ахтарырлар, Сцлейманы тапа билмилляр. О гачыб арадан чыхыр. Сцлейман
Гарабаьлыларын сцрцлярини йайламаьа бурахмыр. Сцлейманын гачаглыьы
дюврцндя 72 адам юлцр. Сцлейман чох ъялд вя чевик имиш. Эцллясиндян
кимся йайына билмязмиш. Гушу эюзцндян вурармыш. Рус гошунуну бу
даьларда чох пярян-пярян салыбмыш.
Она эюря дя ашыг Сцлейманы:
Чыхарыб чящмяни, эейибди мяси,
Орду позур, топ даьыдыр эцлляси,
Даьлары титрядир сяси, няряси,
Гочаглыгда тякди, тякди Сцлейман,
Руслара турп якди, якди Сцлейман.
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Дейилянляр ону эюстярир ки, Гачаг Сцлейман щаггында зяиф дя олса,
бир дастан варымыш. Бу дастанын йарадаъыларындан бири, бялкя дя еля
биринъиси шащаблы Ашыг Ъялил имиш.
Гасаг Сцлеймандан сюз ачанларын тез-тез тякрарладыглары бир
дейим дя йаддашыма щопуб:
Аз гачаглыг еляди,
Чох гочаглыг еляди!
Шан-шющряти еллярдяди,
Гочаглыьы диллярдяди.
Дяряляйязин Говушуг кянд сакини, ел аьсаггалы 93 ил юмцр сцрян
Ибращим Мирзялоьлунун 1980-ъи илдя дедикляри:
Гачаг Сцлейманы дастан олуб-олмамасы щаггында сюйлянилян
фикирляри, рявайятляри охуъулара чатдырмаг истяйирям. Ашаьыда дейяъяйим
фикирляри мяня ел аьсаггалы, фолклорун мащир билиъиси атам Ибращим
Мирзялиоьлу сюйлямишдир: «Гачаг Сцлейман щаггында Шааблы Ашыг Ъялил
дастан йазырды. О заман мяним 26-27 йашым вар иди. Шащаблы Ашыг Ъялил
(Веди районундандыр) Дяряляйязин Айысяси кяндиня тез-тез эялярди.
Айысяси кяндиндя онун гощумлары вар иди. Гачаг Сцлейманын анасы
Эювщяр Айысяси кяндиндян иди вя Гарагайа кяндиня яря эетмишди. Онун
Шащаблы Ашыг Ъялиля гощумлуьу чатырды. О, 1914-1917-ъи иллярдя Гачаг
Сцлейманын башына эялянлярля баьлы дастан йазмышды. Лакин бу дастаны
орда-бурда эизли шякилдя охуйардылар. Чцнки Гачаг Сцлейманын нишанлысы
гачандан сонра онун цстцндя 72 адам юлмцшдц. Дяряляйяздя
дцшмянчилик вар иди. Гачаг Сцлейманын тяряфи биринин хошуна эяляндя о
биринин хошуна эялмирди.
Шащаблы Ашыг Ъялил Айысяси кяндиндян олан бир гызла да евлянмяк
истяйирмиш. Щятта Гачаг Сцлейманын халасы оьлу Песяряк вя онун досту
Торпагйейян (щяр икиси гачаг олублар) тякид едирмишляр ки, Ъялилля о гызын
ады чыхыбдыр. Ашыг Ъялил мцтляг ону алмалыдыр.
Бир эцн Ашыг Ъялил Айысяси кяндиндян эялиб Ведийя эедирмиш. Йол
Говушуг кяндинин ичиндяндир. О, мцтляг бурадан кечмяли иди. Говушуг
кяндиндя Гачаг Сцлейманын цстцндя Песяряк вя Торпагйейян
тяряфиндян юлдцрцлян Щаъынамазалы оьлу Гаранын гардашы оьлу Чяркяз
Гайыбулаг дейилян йердя, дяйирманын габаьында итляри ачыб ютцрцр Ашыг
Ъялилин цстцня. Итляр Ашыг Ъялилин шалварыны да ъырыр, ялиндяки хуръунун
ичиндяки яшйалар, дяфтярляр йеря тюкцлцр. Дяйирманчы юзцнц чатдырыб итляри
говур вя Ашыг Ъялили йола салыр. Сонра Ашыг Ъялил бу щадися иля баьлы 3
бянд гошма да йазмышды. (Щямин гошмалары атам Мирзялиоьлу Ибращим
мяня дейиб мян дя йазмышам. Лакин инди архивимдя щара дцшцбся тапа
билмирям. Йягин ки, бир эцн тапылаъаг.)»
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Бязиляри дейир ки, о заман итляри ачыб Ашыг Ъялилин цстцня ютцрян
Чяркяз онун яшйаларыны туллайыб чайа. О яшйаларын ичиндя Гачаг
Сцлейман щаггында йазыланлар чох олмушду.
Башга бир фярзийя дя вар: 1918-ъи илдя ермяниляр Шащаблы Ашыг Ъялили
дящшятли бир шякилдя юлдцрмцшляр. Онун белиня гайнар симавары баьлайыб
кярмя галаьынын ичиня салыр вя дири-дири йандырырлар.
Сонра да эедиб евиня од вурурлар. Дейиляня эюря Ашыг Ъялилин
йаздыглары гошмалары, дастанлары о заман йаныб кцл олмушдур.
Гялямя алды Щясян Мирзяйев, 1927-ъи ил тявяллцдлц, Бакы, 1980-ъи ил.
Гачаг Сцлейманын нишанлысы олан вя цстцндя 72 адам юлян 19591960-ъы иллярдя Бакы шящяри 14-ъц Нагорны кцчяси 14-дя йашайан
Физзянин (Сяадятин) Гачаг Сцлейман щаггында Щясян Мирзяйевя
дедикляри.
1959-cu ildə Bakıda aspiranturaya qəbul olunanda kirayədə qalmaq
üçün ev axtarırdım. Bakının Yuxarı dağlıq küçəsində mənə dedilər ki, bu
küçədə 14№-li evdə Fizzə adlı qadının çoxlu otaqları var, o həmişə
otaqlarından bir neçəsini kirayəyə verir. Ondan soruşun. Mən həyətə girib
onun qapısını döydüm və kirayə qalmaq üçün ev axtardığımı dedim. Mənə
cavab verdi ki, mən tələbə götürürəm. Başqa adamları götürmürəm. Sonra
onlar evdən çıxmırlar. Məndən haradan gəldiyimi soruşdu, mən də yerimi
dedim. Mən Dərələyəzliyəm deyəndə gözləri doldu və məni içəri dəvət etdi.
Hal-əhval tutandan sonra məlum oldu ki, bu Qaçaq Süleymana nişanlı olan,
sonra Şuşalı Məşəd Ələsgər tərəfindən qaçırılan Səadətdir. Hətta onun ana
tərəfdən mənə uzaq qohumluğu da çatırdı. Mənə dedi ki, evim çoxdur,
hansından xoşun gəlir, orada da qal. Amma mən səndən kirayə pulu
almaram.
Əri rəhmətə getdikdən sonra o ikinci bir kişiyə (Abbas kişiyə) ərə getmişdi. Amma bütün Şuşalılar, o cümlədən Xan Şuşinski həmişə dəstə-dəstə
gəlib onu yoxlayar və dərdindən halı olardılar. Onun Bərdə şəhərində
yaşayan bacısı Abuzəndənin qızı da onunla birlikdə qalırdı. Həm oxuyur
həm də xalasına qulluq edirdi.
Bir gün mən ondan bu hadisələrin necə baş verdiyini, necə sona
çatdığını ondan soruşdum. O, boş vaxtlarda kövrələ-kövrələ, Qaçaq
Süleymanla bağlı olan hadisələri mənə danışırdı.
Fizzənin (Səadətin) dedikləri:
Məni Qaçaq Süleymana nişanlayanda yaşım az idi, amma boyum iri
qızlara bənzəyirdi. Həyatı yaxşı başa düşmürdüm. Amma Süleyman boylu501

buxunlu, gözəl bir oğlan idi. Ona meylim də var idi. Amma anam Hürzat
onu istəmirdi. Deyirdi ki, Qaraqayalılar kasıbdırlar. Süleymanın ana tərəfi
də çox kasıbdı. Həm də onların çoxu qaçaqdırlar. Hökumətə qarşıdırlar. Bir
gün yəqin Süleyman da onlara qoşulacaq. Bizim tərəfin adamları isə həm
varlı, həm də hökumət adamlarıdır. Mən istəyirəm ki, sənin ərə getdiyin
adamlar bizdən də varlı-hallı olsunlar.
Mənnən olsa sən Soyuqbulaqda olan Qarabağlıya gedəsən.
Öyrənmişəm Şuşa şəhərində yaşayır. Həm var-dövlətləri var, həm də
Şuşa yaxşı yerdir. Hələ səndən kiçik bacın Abuzəndəni də o tərəfə
verəcəyəm. Mən o bizə iki atlı ilə gələn Ələsgəri deyirəm. Gözəl-göyçək
oğlandı. Yaxşısı odur ki, ona qoşul qaç. Nişanı qaytarmaq olmaz.
Süleymanın dayısı qaçaq Pesərək hamımızı qırar. Mən də anamın sözü
ilə Şuşalı Ələsgərə qoşulub qaçdım.
Mən Şuşa şəhərinə gəldim. Ələsgərin Şuşada çox yaxşı şəraiti var
idi. Qohum-qardaşı, dost-tanışı da həddindən artıq çox idi. Günlərim çox
yaxşı keçirdi. Uşağım olmasa da mənə çox mehriban idi.
Günlərin birində Şuşada gördüm ki, bir nəfər qapını döyür. Qapını açanda gördüm ki, dilənçidir. Çörək istəyir. Çörəyi gətirib verəndə o dedi ki, yavannıq da ver və içəri girmək istədi. Üzü-gözü tüklü idi. Gözlərinə baxan kimi
onu dərhal tanıdım. Bu mənim nişanlım olmuş qaçaq Süleyman idi. Mən möhkəm qışqırdım. Yanındakı adam dedi ki, qışqırma. Mən dərhal onu tanıdım.
Atamın yaxın qohumu, gülüdüzlü Hacməhəmməd oğlu Bəhlul idi. O, mənim
Qarabağlıya getməyimə razı deyildi. Bəhlul da vuran-tutan, yaxşı güllə atan
adam idi. Süleymanı da çox istəyirdi.
Yenə qışqırdım. Qonşular töküləndə bunlar yox oldular. Ərim evə
gələndə vəziyyəti görüb dedi: Biz Şuşadan getməliyik. Qaçaq Süleyman
yerimizi öyrənibdi. Biz az bir müddətdə köçdük Bakıya və bu həyəti
aldıq. Bu evlərin hamısı bizim idi. Sonra yavaş-yavaş bunlardan bir
hissəsini satdıq. Məşəd Ələsgər burada rəhmətə getdi. Qohumqardaşları, o cümlədən Xan (Şuşinski) tez-tez məni yoxlamağa gəlirlər.
Onu da deyim ki, biz Şuşadan bura köçəndə ərim Məşəd Ələsgər
dedi ki, Qaçaq Süleymanı günahlandıra bilmərik. Onun haqqı var idi.
Amma indi Dərələyəz üçün burnumun ucu göynəyir. 45 ildi oradan
çıxmışam. Amma ora getməyə də utanıram. Axı mənim üstümdə
Süleyman qaçaq düşdü, hökumətə qarşı çıxdı, onu öldürdülər. Qannıçılıq
düşdü. 72 adam öldü.
Mən dedim ki, bunlar hamısı keçibdi. O zaman başa düşməyən
dövrünə düşübdü. Günah da ananda olubdur. Mən sənin qardaşın
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Mehdi və başqa qohumlarınla söhbət edərəm, onlar səni Dərələyəzə
apararlar. Belə də oldu. Sonra o, hər yay ayı Dərələyəzə gedirdi.
Fizzə (Səadət) 19.. - Bakıda dünyasını dəyişdi. Məclisə rəhbərliyi
Xan Şuşinski edirdi.

EL ŞAИRLƏRИ
FOLKLORUN ALLAHI, DƏRƏLƏYƏZИN AĞSAQQALI
İBRAHИM MИRZƏLИOĞLU
Yarım əsr Dərələyəz mahalının ağsaqqalı olan İbrahim Mirzəlioğlu
1889-cu ildə həmin bölgənin Qovuşuq kəndində anadan olmuş, 93 il ömür
sürmüş və 1982-ci il yanvarın 6-da Bakı şəhərində qəflətən infarktdan vəfat
etmişdir. O, Azərbaycan folklorunun, Şərq ədəbiyyatının, şəriətin gözəl
bilicisi, saz-söz sənətinin xiridarı, “Leyli-Məcnun”u, “Gülüstan-Büstan”i,
“Şahnamə”ni əzbər bilən, Abbası, Xəstə Qasımı, Qurbanini, Valehi, Ələsgəri,
Alını əzbər bilən, Nizamini və Nəsimini, Şərqin hikmətlərini yaddaşında
gəzdirən, daim Vətən, yurd dərdi ilə qəlbi döyünən, ensiklopedik məlumata,
güclü yaddaşa, geniş dünyagörüşə malik olan sinədəftər, şair təbiətli el
ağsaqqalı olmuşdur. 1920-ci ildə Xaçbulaq yaylağında Aşıq Ələsgərlə, sonra
Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşirlə (Kəvər qalasında yatarkən), qardaşı oğlu İmanla
tanış olan, Aşıq İmanı 28 gün Dərələyəzdə öz evində qonaq saxlayan,
Göyçə, Borçalı, Tovuz, Kəlbəcər aşıqları ilə tez-tez məclislər keçirən, onlarla
fikirlərini bölüşən İbrahim Mirzəli oğlu folklor xəzinəsi kimi tanınırdı.
O, kiçik və gənc yaşlarında təxminən 15 il ruhani təhsili almışdır.
Ona dərs deyən müəllimlər, əsasən, Təbriz və Mərənd axundları,
Təbrizdə ruhani təhsili almış atası Mirzəli kişi və 20 il Nəcəfdə oxumuş
yaxın qohumu Axund Əli olmuşdur. Fars dilini professional tərcüməçilər
səviyyəsində mənimsəmiş, ərəb, rus, erməni dillərini isə orta səviyyədə
öyrənmişdir.
O, 1918-ci il erməni-müsəlman davasında Andranikin dəstələrinə
qarşı vuruşurmuş.
1918-ci ildən 1921-ci ilə kimi Şəmkir rayonunda qaçqın olmuş,
1920-ci ildə Şəmkirin Alabaşlı stansiyasında Dərələyəz qaçqınlarının 9
ağsaqqalı ilə birlikdə Azərbaycanın böyük oğlu Nəriman Nərimanovu
qarşılamış, qaçqınlarla bağlı, doğma yurda qayıtmaq haqqında onunla
xeyli söhbətlər etmişdir. Nəriman Nərimanov bu cavan ağsaqqalın
söhbətindən çox razı qalaraq demişdir: “Görürəm, çox dilavərsən,
ermənilərlə bacara bilərsən”.
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1921-1935-ci illər arasında Dərələyəz camaatını ermənilərin
şərindən, hiyləsindən, təzyiqindən qorumuş, 1935-ci ildə bir neçə kəndin
kənd sovet sədri işləyərkən Ermənistan daxili işlər naziri Dülqaryan adlı
şəxslə Qovuşuq kəndində sözləşmiş, onların millətçilik etdiklərini,
azərbaycanlıları sıxışdırdıqlarını üzünə demiş və əlbəyaxa olmuşlar. Bu
hadisədən 40 gün sonra, gecənin birində gəlib onu tutub aparmış, xalq
düşməni, siyasi məhbus adı altında (onu üçlük məhkəmə etmişdir) Sibirə
sürgün etmişlər.
5 il Sibirdə millətçi adı altında dustaq olmuş, 1940-cı ildə azad
edilmiş, lakin Dərələyəzə qayıtmağı ona qadağan etmişlər. Odur ki, o
1940-1953-cü illər arasında, əsasən, Qarabağ, Gəncə və Naxçıvanda
yaşamalı olmuşdur. 1953-cü ildən sonra o, öz doğma kəndinə
qayıtmışdır. İbrahim Mirzəlioğlu 1953-1976-cı illərdə öz doğma
kəndində,1976-cı ildən 1982-ci ilə qədər isə Bakı şəhərində yaşamış,
1982-ci il yanvarın 6-da Bakıda dünyasını dəyişmişdir. Şərur-Dərələyəz
eli, Naxçıvan, Qarabağ, Gəncə, Göyçə, Vedi, Zəngibasar, İrəvan, Laçın,
Kəlbəcər camaatı dəstə-dəstə axışıb onun dəfninə gəlmişlər.
İbrahim Mirzəlioğluna həsr olunmuş poema və şerlərdən bəzi
sətirləri oxucuların nəzərinə çatdırırıq.
Qulac qolu çatılsa da,
Əlli il ağsaqqal olub,
Əyilməyib bir an yada,
Bu mahala Mirzəloğlu.
Deyib sözün Mirzəloğlu.
Hayları lərzəyə salıb,
Pür kamallı, Mirzəloğlu.
Hara getsə Mirzəloğlu,
Dost-tanışı arayardı.
El yolunda qoyubdu can,
Harda olsa Mirzəloğlu,
Sülh yaradıb, tökməyib qan,
Dərdə-sərə yarayardı.
At belində sürüb dövran,
Dağ qartalı Mirzəloğlu.
Harda bir qan düşdü, qada
gəldisə,
Orda loğman oldu Mirzəlioğlu,
Naşı neştər vurdu, yara qanadı,
Dönüb dərman oldu Mirzəlioğlu.

Zirvə deyib dağı gəzib,
Bağбan olub, bağı gəzib,
Öldürməyə yağı gəzib,
Sinə dağı Mirzəloğlu.
Ellər verib qiymətini,
Candan sevib millətini,
Tanrı verib fitrətini,
Dərin zəka, Mirzəloğlu.

Soyunu yaşadır o, öz adında,
Təmizlik, paklıq var əsil-zatında,
Dostun salamını yel qanadında,
Dostuna yetirdi Mirzəlioğlu.

Zindanlara atılsa da,
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Qurani-Kərimi təbliğ eylərdi,
Hər bir surəsini əzbər söylərдi,
Sözün qüdrətilə karvan əylərdi,
Şirin söhbətliydi Mirzəlioğlu.

Qapılar açıldı onun üzünə,
EL yığıldı ocağına, közünə,
Bil, haram qatmadı, çörəkduzuna,
Elə arxa oldu Mirzəlioğlu.

Şərqin şeriyyəti dostu, həyanı,
Nizami, Fizuli, Sədi, Xəqani.
Əzbərdən deyərdi o “Gülüstan”ı,
Hikmət sahibiydi Mirzəlioğlu.

Məclisdə oturdu yuxarı başda,
Ağsaqqal dedilər ən cavan
yaşda,
Əməli gül açdı torpaqda, daşda,
Elə bağban oldu Mirzəlioğlu.

Nəsimi, Firdovsi dilində əzbər,
Şərqin tarixindən verərdi xəbər,
Dastanlar söylərdi o, sinədəftər,
Böyük ümman idi Mirzəlioğlu.

Göy atın belində gəzdi mahalı,
Daşdan od qopardı atının nalı,
Başına topladı cavanı, çalı,
Oddan od götürdü Mirzəlioğlu.

Ustad meydanında usta dinərdi,
Sazın hikmətinə baş endirərdi,
Haqqa sığınardı, haqqa dönərdi,
Sözün sərrafıydı Mirzəlioğlu.
Səadət Buta

Sevinci, kədəri el ilə böldü,
El ilə ağladı, el ilə güldü,
Qəlblərdən dərd-qəmi, ələmi
sildi,
Elə Loğman oldu Mirzəlioğlu.

AĞLADI
İbrahim Dünyadan köçüb
gedəndə,
Vətənim çırpındı, ellər ağladı,
Mirzəli oğlunun gəzdiyi dağlar,
Dumana büründü, sellər ağladı.

Eşidənlər hayıf dedi, dilləndi,
“Misri” nalə çəkdi, zilə zilləndi,
Gəraylılar kirpiklərdən ələndi,
“Yanıq Kərəmi”də tellər ağladı.
El yaman ayrıldı ağsaqqalından,
Hayları titrədən dağ qartalından,
Sordum İbrahimi Arpa çayından,
Ləpələr çırpındı, göllər ağladı.

Amansız ölümün yoxdur imanı,
Vədə yetişəndə vermir amanı,
Vers dağından sordum İbrahim
hanı,
Nərgizlər titrədi, çöllər ağladı.

Aşıq Mehdi,
12 yanvar, 1982. Bakı şəhəri.
*

*
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Dilində Fizuli, Sədi, Ələsgər,
Elin ağsaqqalı bir sinədəftər,
Bu məğrur İbrahim Mirzəli oğlu,
Qarışdı torpağa yer oldu Gövhər.
Məmməd Aslan,
6 yanvar, Bakı, 1982.
AY HƏSƏN
Doqquz aydır Sizdən məktub
almırdım,
Doymuş idim şirin cana, ay
Həsən!
Sibir zindanında, qəm diyarında,
Dönmüş idi bağrım qana, ay
Həsən!

Gərək çıxam
Həsən!

müsəllaya,

ay

İki məktub Sizdən, biri Amildən,
İksi Süleymandan, biri Bəbirdən,
Altı məktub altısı da bir yerdən,
Gətdilər, verdilər mənə, ay
Həsən!

Əziz oldu bu ay mənə hər
aydan,
İyirmi yeddi gün keçmişdi
maydan,
Aldım məktubunu fərz oldu
qurban,

Gəncənin,
Bərdənin,
həm
Qarabağın,
Bəbirin məkanın verən Yujlağın,
Yaxşı-yaman hər qəribə əhvalın,
Məktublar söylədi mənə, ay
Həsən!
Fikr eləmə atan zindanda
qalmaz,
Elin qisasın düşməndə qoymaz,
Mirzəloğlu heç vaxt övladdan
doymaz,
Qayıdıb gələrəm qorxma, ay
Həsən!

Vətən
torpağından
gəlib
ərməğan,
Tel tükü, bənövşə dərdimə
dərman,
Nərgiz nalə çəkir gözündə
leysan,
Ərzi-hal söyləyir mənə, ay
Həsən!

İbrahim Mirzəli oğlu,
Sibir, 28 may 1938.
BƏNÖVŞƏ
Doğma torpağımdan, doğma
elimdən,

Ərməğan
bənövşə.
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gəlmisən

mənə,

Övlad
həsrətimə,
Vətən
dərdimə,
Sən dərman gəlmisən mənə,
bənövşə!
Bənövşə
dillənmir,
yalvar
nərgizə,

Tel tükü göndərib nişanə bizə,
Allah ömür versin o bir cüt qıza,
Göndəribdi səni mənə, bənövşə!

Xınalı kəkliklər daşda səkirmi?
Dağ erkəci sürüsünü çəkirmi?
Şeyda bülbül bağ-baxçada ötürmü?
Bircə-bircə söylə mənə, bənövşə!
İbrahim Mirzəli oğlu,
Sibir, 28 may 1938.
QONAQ GƏL İLYAS
Vətənə gəl, getmə bizdən
uzağa,
Məcnun kimi bizi salma sorağa,
Həsəni də gətir Yastıbulağa,
El-oba istəyir, qonaq gəl, İlyas!

Vətən Dərələyəz səni gözləyir,
Öz doğma yurduna qonaq gəl,
İlyas!
Lalə-nərgiz, çöl-çəməni bəzəyir,
Bu cənnət məkana qonaq gəl,
İlyas!

Sən gələndə elə yayılır ətir,
Bil ki, həsrətini vilayət çəkir,
Gələndə özünlə qənd-çayın
gətir,
Bu minvalla bizə qonaq gəl,
İlyas!

Yamyaşıldır,
gül-çiçəkdir
yaylaqlar,
Göz oxşayır, at sürdüyün
oylaqlar,
Suyu
keybir,
şır-şır
axan
bulaqlar,
Yolunu gözləyir, qonaq gəl,
İlyas!

Həmid
qardaşımdır,
raya
qızımdır,
Sultan ümidimdir, iki gözümdür,
Mirzəloğlu deyir axır sözümdür,
Onlarla bərabər qonaq gəl,
İlyas!

Demə, Dərələyəz uzaq səfərdi,
Vəkilovlar adı eldə əzbərdi,
Fikirləşmə, qonaq neçə nəfərdi,
Bütün nəsillikcə qonaq gəl,
İlyas!

İbrahim Mirzəli oğlu,
15 aprel 1964.
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ANAM NAHADIN (NAHИDИN) ATAM SИYASI MƏHBUS
OLARKƏN SИBИRƏ GÖNDƏRDИYИ BAYATILAR
Dərələyəz bahardı,
Viranə Sibir qardı,
3 ildi zindandasan
Lalə rəngim saraldı.

Bənövşəni, nərgizi,
Tel tükü qızlarındı,
Baxıb xatırla bizi.
Anam Nigar ağlayır,
Ürəkləri dağlayır,
Uşaqların nərgizdən
Sənə dəstə bağlayır.

Ağaydı atam Əmir,
İndi dərdnən qəm əmir,
Sən tutulub gedəndən,
Çoxları bizə gəlmir.

Elin səni gözləyir,
Məktubunu izləyir,
Həsənin1 toy-düyündə,
Gözü səni gəzir.

Atan gizlin ağlayır,
Anan qara bağlayır,
Onların ah-fəğanı,
Ürəyimi dağlayır.
Qəbul eylə nərgizi,

EL AĞSAQQALINA AŞIQ ƏLƏSGƏRIN OĞLU TALIBIN
GÖNDƏRTDИYИ MƏKTUB
Saz-söz sənətinin xiridarı olan İbrahim Mirzəlioğlu Aşıq Ələsgər
yaradıcılığının vurğunu idi. Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşirlə, qardaşı oğlu
İmanla və Ələsgərin şagirdi Aşıq Əsədlə yaxından tanış olan Mirzəlioğlu
İbrahim Gülüdüzlü Camaloğlu Firudunla Aşıq Ələsgər ocağına tez-tez
gedərmiş.
1976-cı ilin yazında mən Dərələyəzə getmişdim. Atamı müalicə üçün
Bakıya gətirirdim. Elə bu vaxt bizə poçtalyon bir məktub gətirdi. Atam
xəstə-xəstə həmin məktuba cavab yazdı (ərəb əlifbası ilə) və həmin
məktuba Ələsgərin bəzi qoşmalarını da yazdı. Biz maşına minəndə tapşırdı
ki, bu konverti həmin adresə göndərin. Sonra onun göndərdiyi məktubun
taleyindən xəbərimiz olmadı.
İbrahimə göndərilmiş məktubu olduğu kimi verirəm.
Арм.

ССР.

Говушуг,
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Ехегнадзорский

р-н,

село

Ибрагиму (Ашыг Əлəскəрпəрəст)
378812, Арм. ССР, Варденисский р-н,
cело Зеркенд,
от Самедова Габиба Юсиф оглы.
--------------------------1. Mirzəloğlu toylara gedəndə həmişə oğlu Həsəni özü ilə apararmış. Ona
işarədir.

Hörmətli İbrahim əmi
Səmimi salamlarımı qəbul edin. Sizin həmyerliniz, Ələyəz kənd
sakini Allahquluyev Cəfərqulu Aşıq Ələsgərin nəvəsi İslam müəllimə
yazdığı məktubda qeyd edir ki, Aşıq Ələsgərin şerlərindən mətbuatda
dərc olunmayanlardan sizdə var. Bu xəbər bizim hamımızı hədsiz
dərəcədə sevindirdi. Biz Aşıq Ələsgər irsinin qorunub saxlanmasında
əməyini əsirgəməyən hər kəsə həmişə minnətdarıq. Qeyd etməliyəm ki,
mətbuatda dərc olunan şerlər heç də Aşıq Ələsgər şerlərinin əksəriyyəti
deyil. Onun şerlərinin toplanması işi üçün xüsusi ekspedisiyalar lazımdır.
Biz belə qərara gəlmişik ki, İslam müəllim, Haqverdi (İslamın kiçik
qardaşı) və mən sizin görüşünüzə gələk. Tanışlıq verim ki, mən də Aşıq
Ələsgərin ana tərəfdən qohumlarından biri olmaqla onun ən çox
pərəstişkarlarındanam.
Hələlik məktəb işləri ilə əlaqədar olaraq görüşə tez gələ bilmədik.
Bu işi tətil günlərində yerinə yetirməyi nəzərdə tutmuşuq. İndi sizdən bir
xahişimiz var ki, sizdə olan sözlərin kimin vasitəsi ilə və yaxud nə
zamandan yazılması haqda bizə qısa məlumat verəsiniz.
Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıb bu xeyir xəbər üçün bütün Ələsgər
nəsli adından sizə dərin təşəkkürlərini bildirir. İndi onun 99 yaşı
olmasına baxmayaraq, özünü yaxşı hiss edir.
Heç şübhəsiz ki, sizin bu xeyirxah işiniz mətbuat səhifələrində
geniş qeyd olunacaqdır.
Hörmətli İbrahim əmi, xahiş edirəm məktubu alarkən mənə cavab
göndərəsiniz. Cəfərqulu sizin kiminiz olduğunu bilmirik, amma onun bu
şad xəbəri üçün hamımız ona minnətdarıq.
Bütün ailənizə və istəyənlərinizə salamlarımız var.
Səmimiyyətlə əlinizi sıxıram.
Salamlarla Həbib müəllim.
12 fevral 1976-cı il.
Ünvanım: Vardenis (Basarkeçər) r-nun Zərkəndi.
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El ağsaqqalı İbrahim Mirzəli oğlunun həyat yolu ilə bağlı faktlar
saysız-hesabsızdır. Onlardan burada bir neçəsini demək Dərələyəzin
gələcək tədqiqatçıları üçün faydalıdır.
30-u 9 RƏQƏMI ILƏ YARILA
1970-úè èë àâãóñòóí àõûðëàðûíäà Íàõ÷ûâàíûí Õàëõàë êÿíä ìöÿëëèìè
Òÿìîéåâ Èñìàéûë îüëó Ãà÷àéëà áèðëèêäÿ Äÿðÿëÿéÿçäÿí (Ýÿäèêâÿíý êÿíäèíäÿí)
Íàõ÷ûâàíà ýåäÿðêÿí éîëöñòö Ãîâóøóãëó Ìèðçÿëèîüëó Èáðàùèìèí éàíûíà äþíöá îíóí
Íàõ÷ûâàíà ýåäèá-ýåòìÿäèéèíè ñîðóøóð. Èáðàùèì êèøè úàâàá âåðèá äåéèð êè,
áèç äÿ áó ýöí ýåäèðèê, íÿâÿ òîéóíà ýåúèêìÿê îëìàç, áèð àç ýþçëÿéèí, áÿðàáÿð
ýåäÿê.
Èáðàùèì êèøè úàâàí îüëàíûí ùàíñû èõòèñàñ ñàùèáè îëäóüóíó ñîðóøóð.
Èñìàéûë ìöÿëëèì ÷àé è÷ÿ-è÷ÿ áóíóí (Ãà÷àéûí) ðèéàçèééàò÷û îëäóüóíó äåéèð
âÿ îíó òÿðèôëÿéèð. Ìèðçÿëèîüëó äåéèð êè, ùÿëÿ ãàáàãúàäàí ÷îõ òÿðèôëÿìÿ.
Îíà áèð ìèñàë äåéÿúÿéÿì, îíó à÷à áèëñÿ, äîüóðäàí äà òÿðèôÿ ëàéèãäèð. Àììà
èíäè éîë öñòÿéÿì, Íàõ÷ûâàíäà äåéÿðÿì. Ãà÷àé òÿêèä åäèð êè, èíäè äåéèí,
úàâàáûíû Õàëõàëäà äåéÿðÿì. Èáðàùèì êèøè ìèñàëû äåéèð:
Î, þç ñþùáÿòèíÿ áåëÿ áàøëàéûð: "Ðÿâàéÿòÿ ýþðÿ ãÿäèì çàìàíëàðäà áèð
ìöñÿëìàí þëêÿñèíäÿ îòóç íÿôÿð ùåéÿòè îëàí áèð ýÿìè ìöÿééÿí ìöääÿò ö÷öí äÿíèç
ñÿéàùÿòèíÿ ÷ûõûð. Ýÿìèíèí áîñìàíû ìöñÿëìàí îëäóüóíäàí ýÿìèäÿêè ùåéÿòèí 15
íÿôÿð ìöñÿëìàí, 15 íÿôÿð åðìÿíèäÿí èáàðÿò îëäóüóíó ÿââÿëúÿäÿí áèëèðìèø. Áèð
ìöääÿò êå÷äèêäÿí ñîíðà äÿíèçäÿ ÷îõ ýöúëö áèð ôûðòûíà áàøëàéûð. Áîñìàí úÿëä
ùåñàáëàìà àïàðûð êè, áó ýÿìèíèí ùåéÿòè âÿ ùåéÿò ö÷öí ýþòöðöëìöø ÿðçàüûí âÿ
àäàìëàðûí éàðûñû äÿíèçÿ òþêöëìÿëèäèð. Áîñìàí äÿíèç ùåéÿòèíè áèð äöç õÿòò
áîéóíúà ñûðàéà äöçöð âÿ äåéèð êè, ìÿí åëÿ áèð ðÿãÿì äåéÿúÿéÿì êè, áàøäàí
áàøëàéàðàã áó àäàìëàðû ñàéäûãúà ùÿìèí ðÿãÿì êèìèí áÿõòèíÿ äöøäöñÿ îíó
äÿíèçÿ òóëëàìàã ëàçûìäûð. Ùàìû áîñìàíûí ýþñòÿðèøè èëÿ îíóí äåäèéè êèìè äöç
õÿòò áîéóíúà äöçöëöð. Áîñìàí áó ðÿãÿìèí "äîããóç" îëäóüóíó åëàí åäèð. Éÿíè 1äÿí 9-à ãÿäÿð ñàéûðñàí. 9 ðÿãÿìè êèìèí öñòöíÿ äöøöðñÿ î äÿíèçÿ àòûëìàëûäûð.
Þçö äÿ áóðàäàêû 30 àäàì ãàðûøûã øÿêèëäÿ äóðìàëû, áèð äàèðÿíèí, áèð
÷åâðÿíèí öñòöíäÿ éàí-éàíà äöçöëìÿëèäèð. Ýÿìè êàïèòàíû áó ÿìÿëèééàòû àïàðäûãäàí ñîíðà àäàìëàðû ñàéìàüà áàøëàéûð. ßí ñîíóíúó ÿñýÿð "éÿíè îí áåøèíúè
ÿñýÿð" ñóéà àòûëäûãäàí ñîíðà ìÿëóì îëóð êè, ñóéà àòûëàíëàðûí ùàìûñû åðìÿíè
èìèø".
Ñóàë: "Áîñìàí îíëàðû íåúÿ äöçìöøäöð? Íåúÿ îëìóøäóð êè, áèð íÿôÿð äÿ
îëñóí äîñò äÿíèçÿ àòûëìàìûøäûð?”
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Íàõ÷ûâàíäà òîé ãóðòàðàí ýåúÿ Èñìàéûë ìöÿëëèì Èáðàùèì êèøè ö÷öí þç
åâèíäÿ ìÿúëèñ äöçÿëäèð. Òîéà ýÿëÿí âÿ áóðàäà îëàí çèéàëûëàðû îíóí áàøûíà
éûüûð. Èáðàùèì êèøè øèðèí ñþùáÿòëÿðè èëÿ ùàìûíû ùåéðàí åäèð. Ìÿúëèñäÿ
Èáðàùèìèí Ãà÷àéà âåðäèéè ñóàëäàí äà ñþùáÿò äöøöð. Áàøãà
ðèéàçèééàò÷ûëàð, î úöìëÿäÿí Èñìàéûë ìöÿëëèìèí áþéöê îüëó ðèéàçèééàò÷û
×àïàé Òÿìîéåâ äÿ ìèñàëûí ùÿëëèíÿ ãîøóëóð. Ëàêèí áöòöí ýåúÿíè ÷àëûøñàëàð
äà ìèñàëû ùÿëë åäÿ áèëìèðëÿð. Éàëíûç Ãà÷àé ìöÿëëèì èíàäûíäàí äþíìöð.
Ñÿùÿðÿ éàõûí ìèñàëûí ùÿëëèíè òàïûð.
Ìöñÿëìàí:
Åðìÿíè:

Èáðàùèì êèøè
áó
ìÿñÿëÿíèí
ùÿëëèíè ùÿìèøÿëèê éàääà ñàõëàìàã ö÷öí îíà ùÿñð îëóíàí øåðè äåéèð. Øåðäÿí
àéäûí îëóð êè, ãàðà ðÿíýëÿðÿ èøàðÿ äöøìÿíëÿðÿ èøàðÿäèð.
Äþðä ãþí÷ÿ ýöëöí ùÿìäÿìè áåø çàü èäè ýþðäöì,
Èêè ýöë áèð çàü÷àéà ìöøòàã èäè ýþðäöì,
Ö÷ òöðêö ïÿðè áèð ùÿáÿøÿ ãóë,
Áèð öçäÿ èêè õàëè ýèðèôòàð èäè ýþðäöì.
Èêè ñÿíÿì, ö÷ ñÿíýè ñèéàù, áèð ìÿùèòàáàí,
Èêè ýåúÿ, èêè äÿ ýöíäöç
Ýþð íÿ ÿúÿá õàá èäè ýþðäöì.
Áóíäàí ñîíðà ìÿúëèñäÿêèëÿð ùÿì Èáðàùèì êèøèéÿ, ùÿì äÿ Ãà÷àéà ÿùñÿí
äåéèðëÿð. Èáðàùèì êèøè ÿëàâÿ åäèð êè, Ìÿí Äÿðÿëÿéÿçäÿ îëàí ýÿíúëÿðÿ, úàâàíëàðà áó ìèñàëû þéðÿäèðÿì. Ñèç äÿ Íàõ÷ûâàíäà þéðÿäèí. Ãîé îíëàð áåëÿ ìÿãàìëàðäà äöøìÿíëÿðèìèçÿ ãÿëÿáÿ ÷àëñûíëàð.
Atam bu misalı cavanlara verəndə ona aid izahatı bəzən bədii şəkildə
deyərdi:
Otuz nəfər hamısı,
Qalmalıdı yarısı.
Otuzu böl yarıya,
Yarısın at dəryaya.

Düz cərgiyə hamını,
Sən itirmə sayını.
Doqquz-doqquz say götür,
Onu dənizə ötür.
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Söyləyəni İbrahim Mirzəlioğlu (1889-1982). Qələmə aldı oğlu
Həsən Mirzəyev. Dərələyəz, 1957, Qovuşuq kəndi.
ÁÎÐЧÀËÛ ÀØÛÃËÀÐÛÍÛÍ ДЯÐЯËЯJЯÇ ÑЯÔЯÐÈ ВЯ МИРЗЯЛОЬЛУ
ИБРАЩИМЛЯ СЮЩБЯТЛЯРИ
Àøûã ìÿñêÿíè êèìè òàíûíàí, Àøûã Úÿëèë, Àøûã Ãÿùðÿìàí, Àøûã Ïàøà, Àøûã
Ôÿòóëëà, Àøûã Ìÿùÿììÿä, Ашыг Мирзалы, Àøûã Áÿùìàí êèìè óñòàä àøûãëàð, Àøûã
Ìåùäè, Àøûã Ðçàãóëó êèìè åë øàèðëÿðè éåòèðÿí Äÿðÿëÿéÿç ìàùàëûíäà ñàçàñþçÿ, àøûã ñÿíÿòèíÿ õöñóñè ùÿâÿñ âÿ ùþðìÿò îëìóøäóð. Åëÿ áóíà ýþðÿäèð êè,
Àü Àøûã (Àøûã Àëëàùâåðäè), Àëû âÿ ßëÿñýÿð êèìè Äÿäÿ àøûãëàð, Øàùàáëû
Úÿëèë (Âåäè), Íþâðÿñ Èìàí, Àøûã Ìóñà (Ýþй÷ÿëè), Àøûã ßñÿä, Àøûã Áÿùìÿí
(Ýþé÷ÿëè), Àøûã Ùöñåéí (Øÿìêèðëè), Àøûã Ìèðçÿ (Òîâóçëó), Àøûã Ùöñåéí
Ñàðàúëû, Àøûã ßìðàù Ýöëìÿììÿäîâ, Àøûã ßùìÿä Ñàäàõëû, Àøûã Ùàúû (Ýþé÷ÿëè),
Àøûã Çèéàä (Ýþé÷ÿëè Àøûã ßñÿäèí øàýèðäè), Àøûã Ìåùäè (Ýþé÷ÿëè, Ãàííûëû),
Àøûã Ùöñåéí (Ýþé÷ÿëè, Ìÿçðÿ êÿíäè), Úèëëè Àøûã Ìöñåéèá âÿ áó êèìè áèð ÷îõ
ýþðêÿìëè àøûãëàð, ñàç-ñþç óñòàäëàðû âàõòàøûðû Äÿðÿëÿéÿçÿ ýÿëìèø, áóðàäà
àøûãëàðëà, åë øàèðëÿðè èëÿ, àãèëëÿðëÿ, äèí õàäèìëÿðè èëÿ ñààòëàðëà,
ýöíëÿðëÿ ñþùáÿòëÿð àïàðìûø, ñóàë âåðèá úàâàá àëìûø, ñîíðà äà ìÿúëèñ ãóðóá
äàñòàí ñþéëÿìèøëÿð. Ùÿòòà ÷îõ çàìàí áó àøûãëàð Äÿðÿëÿéÿçäÿêè òîé
ìÿúëèñëÿðèíè äÿ àïàðìûøëàð. Ìÿñ: Ìÿíèì íÿíÿì Íèýàðûí (àíàìûí àíàñû) âÿ áàáàì ßìèðèí
òîéóíó Àøûã ßëÿñýÿð àïàðìûø, ö÷ ýöí ÷àëûá ÷àüûðìûøäûð.
Äàñòàí ýåúÿëÿðèíäÿ úàìààò ùÿìèøÿ àøûãëàðäàí õàùèø åäÿðäèëÿð êè,
îíëàð äàñòàíäà èøëÿíÿí ãîøìà, ýÿðàéëû, òÿúíèñ, гûôûëáÿíäëÿðèí áöòöí
âàðèàíòëàðûíû äåñèíëÿð. Áóðàäà àøûãëà ìÿúëèñÿ éûüûøàíëàð àðàñûíäà
ñàíêè éàðûø ýåäÿðäè. Ùÿòòà áÿçÿí ñþç àøûüûí éàäûíäàí ÷ûõàíäà éåðäÿí
çàðàôàòëà îíó àøûüûí éàäûíà ñàëàðäûëàð. Áÿçè àøûã ìÿúëèñëÿðèíäÿ
êèøèëÿðëÿ éàíàøû, ãàäûíëàð âÿ óøàãëàð äà îòóðàðäû. Äÿðÿëÿéÿçäÿ ÷îõ àçàç àäàì òàïûëàðäû êè, î ãîøìà âÿ äàñòàí áèëìÿñèí.
Äÿðÿëÿéÿçäÿ áåëÿ áèð àäÿò ìþâúóä èäè êè, êÿíàð éåðäÿí àøûã ýÿëÿíäÿ
î, ÿââÿëúÿ åë àüñàããàëûíûí âÿ éà êÿíä àüñàããàëûíûí éàíûíà ýåäÿð, îíóíëà áèð
ãÿäÿð ñþáÿò åäÿð, îíóí ÷àéûíû è÷ÿð, ÷þðÿéèíè éåéÿð, ñîíðà äà ÷àëûá-îõóìàã
ö÷öí îíäàí èúàçÿ èñòÿéÿðäè. Бунлардан бири дя Ибращим Мирзялиоьлудур.
Éóõàðûäà àäûíû ÷ÿêäèéèìèç àøûãëàðûí áèð ÷îõó åë àüñàããàëû Èáðàùèì
Ìèðçÿëèîüëóíóí ãîíàüû îëàðêÿí, îíóí øèðèí ñþùáÿòëÿðèíÿ ãóëàã àñìûø, Øÿðã
òàðèõè, êëàññèê øåð, äèí, øÿðèÿò, ìöãÿääÿñ êèòàáëàð, ïåéüÿìáÿðëÿð, èìàìëàð,
Íèçàìè, Ôöçóëè, Ñÿäè, Ôèðäîâñè, Íÿñèìè ùàããûíäà онун äåäèêëÿðèíè äèããÿòëÿ
äèíëÿìèøëÿð. Õÿñòÿ Ãàñûì, Ãóðáàíè, Àááàñ Òóôàðãàíëû, Âàëåù, Àëû âÿ
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ßëÿñýÿðèí èøëÿòäèéè ÿðÿá-ôàðñ ñþçëÿðèíè òÿùëèë åäÿðêÿí, îíëàðûí äèíëÿ
áàüëû ìÿòáóàòäà ÷àï îëóíìаéàн ãûôûëáÿíäëÿðè, ãîøìàëàðû ùàããûíäà ìÿëóìàò
âåðÿðêÿí îíà ùåéðàíëûãëà ãóëàã àñìûøëàð.
Áåëÿ áèð ôàêòû äà ãåéä åäèì êè, Àøûã ßëÿñýÿð èðñèíè àðàøäûðàíëàð,
òÿäãèã åäÿíëÿð ÷îõ âàõò Äÿðÿëÿéÿçäÿêè ñèíÿäÿôòÿðëÿðÿ äÿ ìöðàúèÿò
åòìèøëÿð. Ìÿñ: 1976-úû èëäÿ Ýþé÷ÿíèí Çÿð êÿíä ñàêèíè Ñÿìÿäîâ Ùÿáèá Éóñèô
îüëó Ìèðçÿëèîüëóíà ìÿêòóá éàçûá ßëÿñýÿðèí ÷àï îëóíìàéàí ãîøìàëàðûíû îíäàí
èñòÿìèøäèð (Мяктуб Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâин «Àøûã ïîåçèéàñûíäà йашайан
àäëàðûìûç âÿ òàðèõèìèç» адлы китабында верилмишдир. Бах: Áàêû, 1997, ñÿù.
309-310).
Ìÿí éàëíûç ñîí äþâðëÿðäÿ Äÿðÿëÿéÿçÿ ýåäèá атам Ìèðçÿëèîüëó Èáðàùèìèí ãîíàüû îëàí èêè àøûüûí ñþéëÿäèéè ôèêðè äåìÿêëÿ êèôàéÿòëÿíÿúÿéÿì. Îíà
ýþðÿ ñîí äþâðäÿ ìèñàë âåðèðÿì êè, ùÿìèí àøûãëàðäàí èíäè áèðè ñàüäûð,
ìàðàãëàíàíëàð ñîðóøà áèëÿðëÿð.
1. Òÿõìèíÿí 17 èë áóíäàн þíúÿ, Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ïåäàãîæè Óíèâåðñèòåòèíäÿ ïðîô. Ìöðñÿë Ùÿêèìîâ Ýöðúöñòàí àøûãëàðû èëÿ òÿëÿáÿëÿðèí
ýþðöøöíö òÿøêèë åòìèøäè. Ýöðúöñòàíäàí Àøûã Ìÿùÿììÿä âÿ Àøûã ßùìÿä
Ñàäàõëû äà áó ýþðöøäÿ èøòèðàê åäèðäè. Ýþðöøäÿí ÿââÿë éûüûøäûüûìûç
îòàãäà àøûã ñÿíÿòèíÿ âÿ ñàç ùàâàëàðûíà àèä õåéëè ñþùáÿò îëäó. Àøûã ßùìÿä
ìÿíèì ùàðàäà äîüóëäóüóìó ñîðóøäó. Ìÿí Äÿðÿëÿéÿçäÿ äîüóëäóьуму äåäèì. Àøûã
ßùìÿä äåäè êè, ùÿ ñèçèí úàìààò àøûüû ñåâèð âÿ áó ñÿíÿòè éàõøû áàøà äöøöð.
Öçöíö àëèìëÿðÿ òóòóá äåäè êè, ìÿí óñòàäûì Àøûã Ùöñåéí Ñàðàúëû èëÿ
Äÿðÿëÿéÿçÿ ýåòìèøäèì. Áèç îðà ÷àëûá-îõóìàã ö÷öí ýåòìÿìèøäèê. Îðàäà àøûã
ñÿíÿòèíè, ãÿäèì ñàç ùàâàëàðûíû, Àááàñ âÿ Ýöëýÿç äàñòàíûíûí áöòöí
âàðèàíòëàðûíû, àøûãëàðûí øÿðèÿòëÿ, äèíëÿ áàüëû äåäèêëÿðè ãîøìàëàðû,
ìöÿììàëàðû äÿðèíäÿí áèëÿí Èáðàùèì àäëû êèøèéÿ ãîíàã ýåòìèøäèê.
Èêè ýöí úàìààò íÿ ãÿäÿð õàùèø åòäèñÿ äÿ óñòàäûì Ùöñåéí Ñàðàúëû îõóìàäû. Äåäè êè, ìÿí áó êèøèíèí ñþùáÿòèíÿ ãóëàã àñìàüà, îíäàí áÿçè øåéëÿðè þéðÿíìÿéÿ ýÿëìèøÿì. Ìÿí èêè ýöíäöð îíà ãóëàã àñûðàì, àììà ùÿëÿ äÿ ñþùáÿòèíäÿí
äîéìàìûøàì. Àüçûíäàí ëÿë òþêöëöð, ìÿí äÿ îíëàðû áèð-áèð éûüûá þç õÿçèíÿìÿ
òþêöðÿì êè, áÿðê ýöíäÿ ýÿðÿéèì îëàð. Èíäè ìÿí áó ëÿëè ãîéóá ñèçèí ãÿïèêãóðóøóíóçóí äàëûíúà ýåòìÿëèéÿììè? Õåéð, ãàðäàø, áèçÿ áó êèøèíèí ñþùáÿòè,
ùèêìÿòè ñÿðô åëÿéèð. Áó çàìàí Èáðàùèì êèøè öçöíö Ùöñåéí Ñàðàúëûéà òóòóá
äåäè:
Àé Ùöñåéí, éàõøûñû áóäóð êè, îõóéóí, ñþùáÿòèìèçè ñîíðà äàâàì
åòäèðÿðèê. Áåëÿ äÿ îëäó. Ìÿúëèñèìèç ÷îõ øÿí êå÷äè. Àììà îíó äåéèì êè, «àøûã
ñÿíÿòèíÿ äÿðèíäÿí áÿëÿá îëìàéàí ñÿíÿòêàð Дяряляйяздя áàø ÷ûõàðà áèëìÿç,
äÿðùàë õîðóçóíó ãîëòóüóíà âåðÿðëÿð». Äÿðÿëÿéÿç ÷àìààòû áþéöêëö512

êè÷èêëè ñèíÿäÿôòÿðäèð. Õöñóñÿí Ìèðçÿëèîüëó Èáðàùèì. Îíóí ñþùáÿòëÿðèíäÿí
äîéìàã îëìóðäó. Ùÿð áèð ìöÿììàíû òÿùëèë åäÿíäÿ îíóí êþêöíÿ ýåäèá ÷ûõûðäû.
Àøûã ßùìÿä áåëÿ äàíûøäûãúà Ìöðñÿë Ùÿêèìîâ ýöëöðäö. Àøûã àç
ãàëìûøäû ïÿðò îëñóí. Ìöðñÿë ìöÿëëèì ýöëÿ-ýöëÿ äåäè êè, àøûã, ñèçè ñîðüóñóàëà òóòàí áó Ùÿñÿí ìöÿëëèì ùÿìèí êèøèíèí îüëóäóð.
Àøûãëàð - Ìÿùÿììÿä âÿ Àøûã ßùìÿä àéàüà ãàëõûá ìÿíÿ éåíèäÿí ÿë âåðäèëÿð. ßùìÿä äåäè êè, î êèøè Àëëàù âåðýèñèäèð.
2. 16.03.1998-úè èëäÿ Àêàäåìèéàíûí Àêò çàëûíäà Àøûã ßëÿñýÿðèí 175
èëëèê éóáèëåéè êå÷èðèëèðäè. Ìÿí, øàèð Çÿêè Èñëàì, äîñ. Ðÿùèì ßëèéåâ, ïðîô.
Ìöðñÿë Ùÿêèìîâ âÿ "Ñàðûòåë" âåðëèøèíèí àïàðûúûñû Åëõàí Ìÿììÿäëè (Áîð÷àëû)
éàíàøû îòóðìóøäóã. Àøûã ßùìÿä Ñàäàõëû äà áóðàäà èäè. Öçöíö áó àäàìëàðà
òóòóá äåäè: Ìÿí ÷îõ éåðëÿð ýÿçìèø âÿ ÷îõ ìÿúëèñëÿð éîëà ñàëìûøàì. Àøûã
ñÿíÿòèíè áó Ùÿñÿí ìöÿëëèìèí àòàñû Èáðàùèì êèøè êèìè äÿðèíäÿí áèëÿí èêèíúè
àäàìà ðàñò ýÿëìÿìèøÿì. 1966-úû èëèí èéóí àéûíäà ìÿí âÿ Àøûã Ùöñåéí Ñàðàúëû
îíóí ñîðàüû èëÿ Ýöðúöñòàíäàí Äÿðÿëÿéÿçÿ ýåòäèê. Ñîíðà äà 1967-úè èëèí
ìàéûíäà Ùöñåéí Ñàðàúëû èëÿ ßìðàù Ýöëìÿììÿäîâ îíóí éàíûíà ýåòäèëÿð. Ùÿì 1966,
ùÿì äÿ 1967-úè èëäÿ îíóí ãîíàüû îëàíäà, áèç èêè ýöí áàøãà ìÿúëèñëÿðÿ
ýåòìÿäèê. Àøûã ÿäÿáèééàòûíûí äÿðèíëèêëÿðèíè, õöñóñÿí "Àááàñ âÿ Ýöëýÿç",
"Ãóðáàíè", "Âàëåù âÿ Çÿðíèéàð" äàñòàíëàðûíäàêû äèíè ìÿñÿëÿëÿðè, ãÿäèì
âàðèàíòëàðû, ãûôûëáÿíäëÿðè þéðÿíìÿê ìÿãñÿäèëÿ îíóí éàíûíäà îòóðäóã. Îíóí
äåäèéè ãîøìàëàðà, ìöÿììàëàðà ãóëàã àñäûã. Ãóðáàíèíèí "Éåêàéåê" äèâàíèñèíè
äåäè âÿ îíó åëÿ òÿùëèë åòäè êè, áèç îíà ùåéðàí ãàëäûã. Î, àøûã ïîåçèéàñûíäà
èøëÿíÿí ÿðÿá-ôàðñ ñþçëÿðèíèí ìÿíàëàðûíû à÷ûãëàäû. Áÿçè ñàç ùàâàëàðûíûí
ãÿäèì àäëàðûíû äåäè. Áèç îíäàí ÷îõ øåé þéðÿíäèê. Òÿÿññöô êè, áåëÿ
åíñèêëîïåäèê ìÿëóìàòà ìàëèê îëàí àäàìû åðìÿíèëÿð ùÿìèøÿ èíúèòìèø, ÷îõ âàõò îíó
äîüìà éóðäóíäà éàøàìàüà ãîéìàìûøëàð.
Щясян Мирзяйев (Щясян Мирзя).
Бакы, 2001-ъи ил.

«ЩАМЫСЫ СИНЯДЯФТЯРДИР. АДАМЫН ПИШИЙИНИ
АЬАЪА ДЫРМАШДЫРЫРЛАР»
Áèð íå÷ÿ èë áóíäàí þíúÿ, Áàêûíûí Êîðàäèë êÿíäèíäÿ Ãóäàì Ðÿùèì ìöÿëëèìèí
áàü åâèíäÿ àøûüû ñåâÿí áèð íå÷ÿ àäàìëà Ýþé÷ÿëè Àøûã Ùàúûíû âÿ Àøûã
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Çöëôèééÿíè îõóäóðäóã. Èêè éàøëû íÿâÿì Ðöôÿò äÿ ãóúàüûìäà èäè. Îéíàã ñàç
ùàâàëàðû ÷àëûíàíäà îíó îéíàäûðäûì. Óøàã òåç-òåç Àøûã Ùàúûíûí ñàçûíû òóòìàã
èñòÿéèðäè. Àøûã Ùàúû þçöíÿìÿõñóñ éóìîðëà äåäè êè, àé úàìààò, ýþð èø íÿ
éåðäÿäèð êè, êþðïÿ óøàã äà ñàçûìû ÿëèìäÿí àëûð. Ìÿí äÿ éóìîðëà úàâàá âåðèá
äåäèì êè, íÿâÿ àëà áèëìÿäè, àììà áàáàñû ñàçûíû ÿëèíäÿí àëàúàãäûð. Ñÿíÿ áèð íå÷ÿ
ãûôûëáÿíä äåéÿúÿéÿì, à÷à áèëìÿñÿí, íÿâÿìÿ ñàç ÷àëìàã þéðÿäÿúÿêñÿí.
Ðàçûëàøäûã.
Ìÿí Âàëåùëÿ Çÿðíèéàðûí áó ýöíÿ ãÿäÿð ìÿòáóàòäà ÷àï îëóíìàìûø âÿ àòàìäàí
ìÿíÿ éàäèýàð ãàëìûø 10 áÿíä ãûôûëáÿíäèíè äåäèì. Áóíäàí ñÿñ ÷ûõìàéàíäà 5
áÿíäèí à÷ìàñûíû äà äåäèì. Àøûã Ùàúû áèð ãÿäÿð ôèðêÿ ýåòäèêäÿí ñîíðà äåäè
êè, "Áó ãûôûëáÿíäè ìÿí Äÿðÿëÿéÿçëè Ìèðçÿëèîüëó Èáðàùèìäÿí éàçìûøäûì, ëàêèí
åëÿ îðäà äà ùÿìèí ãûôûëáÿíäè èòèðäèéèì ö÷öí ÿçáÿðëÿéÿ áèëìÿäèì. Áèç
Ãîâóøóãäà èêè ýöí îíóí ãîíàüû îëäóã. Èêè ãÿäèì ñàç ùàâàñûíû äîäàüûíäà ÷àëûá
áèçÿ þéðÿòäè. ×îõ ñàâàäëû àäàì èäè. Îíóíëà ùÿð àøûã äàíûøà áèëìèðäè. Îíóí
ñèíÿñè ñþç õÿçèíÿñèäèð. Èêè îüëó âàð èäè. Èêèñèíèí äÿ áàøû öëýöúëÿ
ãûðõûëìûøäû, áàøëàðû àü êÿëÿì êèìè àüàðûðäû. Áèð îüëó äà Áàêûäà èäè, áèç
îíó ýþðìÿäèê.
Àììà Äÿðÿëÿéÿçäÿ áàøûìà ýÿëÿí áèð ÿùâàëàòû ùå÷ óíóäà áèëìèðÿì.
Ãîâóøóã êÿíäèíäÿ øàèð òÿáèÿòëè Ãàðàùÿñÿí àäëû áèð ùåñàáäàð ìÿíèì êèìè
éóìîð ñàùèáèíè äîëàäû. ßùâàëàò áåëÿ îëóáду: Éàéûí àõûð àéû èäè.
Áàëàáàí÷ûì èëÿ Äÿðÿëÿéÿçÿ ýåäèðäèê. Ýþé÷ÿäÿ îëäóüó êèìè, Äÿðÿëÿéÿçäÿ äÿ
àøûã ñÿíÿòèíÿ áþéöê ìÿùÿááÿò, äèããÿò âÿ ãàéüû âàðäûð. Äÿðÿëÿéÿç äÿ
Ýþé÷ÿ êèìè õåéëè óñòàä àøûã éåòèðìèøäèð.
Áèçèì îòóðäóüóìóç ìàøûí Ñåëèì éîëó èëÿ áèðáàøà Äÿðÿëÿéÿçÿ ýÿëèðäè.
Ùàâà áèð ãÿäÿð èñòè îëäóüó ö÷öí ìàøûí Äÿðÿëÿéÿçèí àøàüû êÿíäëÿðèíäÿ
äàéàíìàäû. Ãîâóøóã êÿíäèíèí ãûðàüûíäà "Îòàéáóëàã" àäëàíàí áóëàüûí öñòöíäÿ
ÿéëÿíäè. Áàøãà ñÿðíèøèíëÿð êèìè áèç äÿ ìàøûíäàí äöøöá ÿë-öçöìöçö éóäóã âÿ
ñÿðèí ñóäàí è÷èá äèíúÿëäèê. Ñîíðà äà áàëàáàí÷û èëÿ ãÿðàðà ýÿëäèê êè, áèð
íå÷ÿ ýöí áó êÿíääÿ ãàëûá îõóéàã.
Ìÿí áó çàìàí áóëàüà ñó è÷ìÿéÿ ýÿëÿíëÿðèí áèðèíäÿí ñîðóøäóì: áèëèðñèíèç
áó êÿíääÿ àøûãïÿðÿñò, àøûãñåâÿí àäàìëàð êèìëÿðäèð? Î äÿðùàë úàâàá âåðäè
êè, åëÿ áèðè áèçÿ òÿðÿô ýÿëÿí ùåñàáäàð, øàèð Ãàðàùÿñÿí. Ùÿìèí àäàì
áóëàüà ÷àòàíäà áèçÿ ñàëàì âåðäè, õîøýÿëäèí äåäè, ñîíðà äà ñó è÷èá ýåòìÿê
èñòÿðêÿí ìÿí ñîðóøäóì: äåéèðëÿð àøûãñåâÿíñÿí, äîüðóäóðìó?
- Äîüðóäóð, àììà Ùÿøèì êèøè êèìè àøûãïÿðÿñò èêèíúè áèð àäàì éîõäóð.
Îíóí åâè äÿ ÷îõ ýåíèøäèð. Ìÿúëèñÿ éûüûëàí àäàìëàðûí ùàìûñûíû òóòóð. Ìÿñëÿùÿòäèð êè, ãàáàãúà îðà áàø âóðàñûíûç. Îäóð åé éîëóí öñòöíäÿêè åâ îíóíäóð.
Êèìäÿí ñîðóøñàíûç äåéÿð: "Ùÿøèìòðåñò íîë äîããóç".
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Áèç ùÿìèí äåéèëÿí êö÷ÿéÿ òÿðÿô éîëëàíäûã. Éîëäà ãàðøûìûçà ÷ûõàí áèð
àäàìäàí ñîðóøäóì: äåéÿ áèëÿðñÿíìè "Ùÿøèìòðåñò íîë äîããóç" ùàðäàäûð? Î,
ìþùêÿì ýöëäö âÿ ìÿíÿ úàâàá âåðìÿéèá êå÷äè. Áóíäàí ñîíðà éîëóí öñòöíäÿ àüàú
ñóëàéàí áèð êèøèéÿ éàíàøûá ùÿìèí ñóàëû âåðäèì. Êèøè áÿðê ÿñÿáëÿøèá
äåäè: áó àäðåñè ñèçÿ î ïéàíñêà âåðäèìè? Áèð àç áóíäàí ãàáàã áóðàäàí êå÷äè,
àéàã öñòÿ äóðà áèëìèðäè, àðàã ãîõóñó âåðèðäè. Ìÿí äÿ îíà àüçûìà ýÿëÿíè
äåäèì. Ùÿð ýöí áåëÿäèð. Àøûãëàð ýÿðÿê áåëÿ àäàìëàðà èíàíìàñûí. Áó ñþçëÿðè
äåéÿíäÿí ñîíðà ÿëèíäÿêè áåëè éåðÿ àòûá áèçÿ ÿë âåðäè, õîø ýÿëäèí äåäè,
ñîíðà äà åâÿ äÿâÿò åòäè. Åâÿ ÷àòàí êèìè ãîéóí êÿñèá éàõøû áèð ñöôðÿ à÷äû.
Ìÿí éàìàí ïÿðò îëìóøäóì, þçöìÿ ýÿëÿ áèëìèðäèì. Ùÿøèì êèøè áóíó ùèññ åäèá
äåäè: Ñÿí áåëÿ àäàìëàðà ÷îõ ôèêèð âåðìÿ, àüñàããàëà äåéÿðèê îíó òÿíáåù åäÿð.
Äóðóí ýåäÿê Èáðàùèì êèøèíèí éàíûíà. Áèçäÿ ãàéäà áåëÿäèð êè, êÿíäÿ ýÿëÿí àøûã
ÿââÿëúÿ àüñàããàëûí éàíûíà ýåòìÿëè âÿ îõóìàã ö÷öí îíäàí èúàçÿ àëìàëûäûð.
Äóðóá àüñàããàëûí åâèíÿ ýåòäèê. Î áó ÿùâàëàòû áèëÿíäяí ñîíðà äåäè: ñèç
äàùà ùå÷ ùàðà ýåäÿí äåéèëñèíèç, ìÿíèì ãîíàüûì îëàúàãñûíûç. Áåëÿ äÿ îëäó. Èêè ýöí
îíóí ãîíàüû îëäóã. Ùÿìèí Ãàðàùÿñÿí äÿ ýÿëèá çàðàôàò åäÿ-åäÿ áèçäÿí öçð èñòÿäè,
2-3 ýöí äÿ êÿíä úàìààòû ö÷öí îõóäóã. Ùàìûñû ñèíÿäÿôòÿðäèð. Àäàìûí ïèøèéèíè
àüàúà äûðìàøäûðûðëàð. Ëàêèí íå÷ÿ èë êå÷ìÿñèíÿ áàõìàéàðàã èíäè äÿ î ÿùâàëàòû
óíóäà áèëìèðÿì. Êåôëè àäàìûí ÷îõ úèääè ýþðêÿìëÿ ìÿíè äîëàäûüû éàäûìäàí ÷ûõìûð.
"Ìÿí àéàüà ãàëõûá äåäèì êè, î êèøèäÿí þéðÿíäèéèí ùàâàíû ÷àëñàí ñàçûíû
àëìàéàúàüàì. Îíóí ùÿìèí Áàêûäàêû îüëó äà ìÿíÿì. Áîéíóìó ãóúàãëàäû âÿ êèøèíèí
þëäöéöíö åøèäÿíäÿ ýþçëÿðè äîëäó. Áó àíäà Çöëôèééÿ Ãàðà÷û öñòöíäÿ ùÿçèíùÿçèí îõóìàüà áàøëàäû. Ìÿí Âàëåùëÿ Çÿðíèéàðûí àøàüûäà éàçäûüûì
ãûôûëáÿíäëÿðèíè Àøûã Ùàúûéà âåðäèì êè, "Âàëåù âÿ Çÿðíèéàð" äàñòàíûíû äàíûøàíäà ùÿìèøÿ àòàìûí õàòèðÿñèíè éàä åòñèí. Áó èøè éåðèíÿ éåòèðìÿê ãàëûá îíóí
þç âèúäàíûíà.
ÃÛÔÛËÁßÍÄ
(Âàëåùëÿ Çÿðíèéàðûí äåéèøìÿñè)
Ãûðõ ñÿêêèç ùÿôòÿñè, ö÷ áàéðàìû
Çÿðíèéàð
âàð,
Î íåúÿ øÿùÿðäèð îí èêè áàçàð?
Ö÷ éöç àëòìûø àëòû ýöí
Ãûðõ ñÿêêèç ìÿùÿëëÿ, ö÷ êö÷ÿñè
ùåñàáûäûð,
âàð.
Àëòû ìèí éöç èéèðìè âàõò íàìàçû
Ö÷
éöç
àëòìûø
àëòû
âàð.
ùöúðÿñèíäÿäèð1,
Àëòû ìèí éöç èéèðìè ìèí ùÿì õàúÿñè âàð.
Çÿðíèéàð
Âàëåù
Î íåúÿ øÿùÿðäèð îí áåø ÷ûðàüû?
Áèð èëèí è÷èíäÿ îí èêè àéäûð,
Äîããóç áàüáàíû âàð, îí èêè áàüû,
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Ìöòòÿñèë ïÿðýàðäûð îíóí îòàüû,
Ãàïûñûí à÷àíûí íÿ èõëàñû âàð?

Ñóëèääèí, Ôèðóääèí îí áåøäèð
ùàìû,
Äîããóç éîë îüëóäóð îí èêè èìàìû,
Ìöòòÿñèë ïÿðýàðäûð úÿííÿòè, äàìó,
Ìþìèíèí áåùèøòäÿ ÷îõ èõëàñû âàð.

Âàëåù
---------------------

1. Ùöúðÿñèíäÿäèð - è÷èíäÿäèð, òàõúàñûíäàäûð.

Çÿðíèéàð
Àëòû ìèí éöç èéèðìè îíóí äöêàíû,
Îí éåääè ìÿíçèëäèð éàðûí ìÿêàíû,
Íåúÿ ïÿùëÿâàíäûð, éàõëàéàí îíó?
Òàï ýþðöì ñþçöìöí íÿ ìÿíàñû âàð?

Àëòû ìèí, àëòû éöç, àëòìûø àëòûäû
àéÿ,
Îí äþðä ñÿúäÿ òàïàð, îíäà ùèäàéÿ,
Ñÿêêèç ìèí, àëòû éöç, ãûðõ äþðä
ñöùàéÿ,
Îíó éàëãûç éàïàíûí áèð Àëëàùû âàð.

Âàëåù
Àëòû ìèí éöç èéèðìè íàìàçäûð áèð
èë,
Îí éåääè ðèêÿòäèð áèð ýöí éÿãèí
áèë,
Éåääè ÿçàí éåðÿ äÿéÿð ìöòÿññèë,
Ìÿí äåéèì ñþçöìöí áó ìÿíàñû âàð.

Çÿðíèéàð
Éöç îí äþðääÿ éÿãèí åéëÿðÿì øöêöð,
Éöç áèð äÿðâèø îðäà åéëÿéÿð
çèêèð,
Áó Çÿðíèéàð ñÿíÿ ÷ÿêÿð áèð
ôèêèð,
Øÿôèÿë ìÿçëóì2 òÿê ùÿì àüàñû âàð.

Çÿðíèéàð
Àëòû ìèí, àëòû éöç, àëòìûø àëòûäû
ùàúû,
Îí äþðä îâ÷óñó âàð, âàð îíóí ýöúö,
Ñÿêêèç ìèí, àëòû éöç ãûðõ äþðä
êÿðïèúè,
Îíó éàëãûç éàïàíûí íÿ áÿííàñû âàð?

Âàëåù
Éöç îí äþðääöð éÿãèí ñóðåéè-Ãóðàí,
Éöç áèð òÿñáåù åäÿð çèêðè éà
ñöáùàí,
Âàëåùÿ êþìÿê îë, éà Øàùè-Ìÿðäàí3,
Áó ÿìðäÿ êöëëö ìöääÿàñû4 âàð.
Щясян Мирзяйев (Щясян
Мирзя)

Âàëåù
ÈÁÐÀÙÈÌ ÌÈÐÇЯËÈÎÜËÓÍÓÍ ÁÀÊÛ СЯФЯРИ
1965-úè èë èéóí àéûíûí 25-è èäè. Ìÿí ùÿìèí ýöí Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò
Ïåäàãîæè Óíèâåðñèòåòèíèí àêò çàëûíäà íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñû ìöäàôèÿ
åäèðäèì. Àòàì äà Äÿðÿëÿéÿçäÿí ýÿëèá ìöäàôèÿéÿ ãóëàã àñûðäû.
Àòàì óíèâåðñèòåò êîëëåêòèâè ö÷öí áèíàíûí 1-úè ìÿðòÿáÿñèíäÿêè éåìÿêõàíàäà ñòîë à÷äûðìûøäû. Ìöäàôèÿ ãóðòàðàí êèìè Áàêû øÿùÿð ïëàí êîìèòÿñèíèí
ñÿäðè Èëéàñ Âÿêèëîâëà (ãîùóìó èëÿ) áèðëèêäÿ ùàìûíû îðà äÿâÿò åòäè. Èëéàñ
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Âÿêèëîâ áóðäà îëäóüó ö÷öí óíèâåðñèòåòèí áöòöí ðÿùáÿðëèéè áó ìÿúëèñÿ
ýÿëäè. Óíèâåðñèòåòèí éåìÿêõàíàñû áàøäàí-àéàüà ãÿäÿð àëèìëÿðëÿ äîëó èäè.
Èíñòèòóòóí ðÿùáÿðëèéè, ñîâåò öçâëÿðè, îïïîíåíòëÿð ìöäàôèÿíèí éàõøû
êå÷äèéèíè, òÿíãèäëÿðÿ âåðäèéèì úàâàáëàðûí éåðëè-éåðèíäÿ îëäóüóíó âÿ ñ.
ñþéëÿäèëÿð. Àõûðà éàõûí Èëéàñ Âÿêèëîâ óíèâåðñèòåòèí ðåêòîðó ïðîô. Øþâãè
Àüàéåâÿ äåäè êè, áó äèññåðòàíòûí àòàñû íèéÿ áåëÿ ñàêèò ÿéëÿøèá, ãîé ùå÷
îëìàñà áó àëèìëÿðÿ þç ðàçûëûüûíû áèëäèðñèí.
Ìèðçÿëèîüëó àéàüà äóðóá äåäè: Ìÿí ñàäÿúÿ áèð êÿíäëèéÿì. Áó àëèìëÿðèí
ãàðøûñûíäà ìÿí íÿ ñþç äåéÿ áèëÿðÿì. Áó çàìàí éåðäÿí îíó òàíûìàéàíëàð äåäè êè,
à êèøè, ãîðõìà áèð-èêè êÿëìÿ ñþçëÿ þç ðàçûëûüûíû áèëäèð.
--------------------1. Øÿôèÿë ìÿçëóì – ìÿçëóìëàðûí àòàñû, Ìÿùÿììÿä Ïåéüÿìáÿð.
2. Øàùè-ìÿðäàí – Èìàì ßëè
3. Çÿðíèéàð ÿùä åëÿìèøäè êè, êèì ìÿíè áàüëàñà îíà ýåäÿúÿéÿì, îíà ýþðÿ Âàëåù
äåéèð êè, áó ìÿñÿëÿäÿ ÷îõëó èääèàì, óìàúàüûì âàð.

Î, ñþçÿ áàøëàäû: îüëóì ñÿðô-íÿùôäÿí (ãðàììàòèêàäàí) äÿðñ äåéèð. Ìÿí ñèçäÿí
áèëìÿê èñòÿéèðÿì, îüëóì áó ÷ÿòèí ôÿííè óøàãëàðà áàøà ñàëà áèëèðìè? Áó èøÿ
úàí éàíäûðûðìû? Áó ñóàëäàí ñîíðà î, áèð áåéò øåð äåäè: "Ñÿðôè-íÿùâèí åìàëû
÷îõäóð, äàø-äÿìèðäÿí áàø ýÿðÿê. Éà îõóéàí ñàùèá-êàìàë, éà äÿðñ äåéÿí ãàðäàø
ýÿðÿê".
Áóíäàí ñîíðà Øÿðã òàðèõèíÿ, ãàáóñíàìÿéÿ, Êÿëèëÿ âÿ Äèìíÿéÿ ìöðàúèÿò
åòäè, Ãóðàíäà åëì âÿ àëèìëÿð ùàããûíäà äåéèëÿíëÿðè éàäà ñàëäû. Íèçàìè
Ýÿíúÿâèíèí, Ñÿäè Øèðàçèíèí, Ôèðäîâñèíèí íÿçì èëÿ äåéèëÿí íÿñèùÿòëÿðèíè,
ìöäðèê êÿëàìëàðûíû ôàðñúà äåéèá àçÿðáàéúàíúàéà òÿðúöìÿ åòäè. Ñÿäè
Øèðàçèíèí "íàÿùëÿ òÿðáèéÿ âåðìÿê ìÿñúèäèí áàøûíà àòûëàí ãîç êèìèäèð"
íÿñèùÿòèíèí öñòöíäÿ Àçÿðáàéúàíûí ìÿøùóð ïåäàãîãëàðû ïðîô. ßùìÿä Ñåéèäîâ âÿ
ïðîô. Ìÿðäàí Ìóðàäõàíîâëà õåéëè ìöáàùèñÿéÿ ýèðèøìÿëè îëäó. Î, Ñÿäè
Øèðàçèíèí "Ýöëöñòàí" âÿ "Áóñòàí" ÿñÿðëÿðèíäÿí íÿçìÿ ÷ÿêèëìèø áàøãà
íÿñèùÿòëÿðèíè ÿçáÿð äåéèá òÿðúöìÿ åòäè. "Êèì ìÿíèì þâëàäûìà áèð ãÿòðÿ
áèëèê âåðñÿ, ìÿí þìöð áîéó îíóí ãóëó îëàðàì" ìèñàëûíà åòèðàç åäÿí
óíèâåðñèòåòèí ïðîðåêòîðó äîñåíò ßñÿä Èáðàùèìîâà ÿðÿá âÿ ôàðñ äèëëÿðèíäÿ
äåéèëìèø õåéëè ìèñàëëàðû, òàðèõè ôàêòëàðû õàòûðëàòäû.
Áóíäàí ñîíðà ñåâäèéè, ÿçáÿð áèëäèéè Ìÿùÿììÿä Ôèçóëèéÿ ìöðàúèÿò
åòäè. Õåéëè øåð âÿ ãÿçÿë ïàð÷àëàðûíû ÿçáÿð äåéèá îíó äÿðèíäÿí òÿùëèë
åòäè. Ìÿúëèñäÿ ùå÷ êèì äàíûøìûð, ùàìû îíà ãóëàã àñûðäû. Áó çàìàí
óíèâåðñèòåòèí ðåêòîðó ïðîô. Ø.Àüàéåâ çàðàôàòëà äåäè: Èáðàùèì êèøè
ÿäÿáèééàò êàôåäðàñûíäà ìöÿëëèì èøëÿìÿéÿ ðàçûëûã âåð, áó ñààò ÿìðèíè
âåðèðÿì. Îðàäà éàëíûç Íèçàìè, Ôöçóëè, Íÿñèìè, Ôèðäîâñè âÿ Ñÿäè Øèðàçèíèí
ÿñÿðëÿðèíè óøàãëàðà òÿùëèë åò. Éåðäÿí Ìèðçÿ ßëÿêáÿð Ñàáèðèí îüëó
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Ìÿììÿäñÿëèì Òàùèðëè ñþç àòäû êè, ìÿí ïðîðåêòîð êèìè ðàçûëûã âåðìÿéÿúÿéÿì,
÷öíêè Ñàáèðè éàäà ñàëìàäû. Èáðàùèì êèøè äÿðùàë Ñàáèðäÿí ö÷ øåð ÿçáÿð
äåäè âÿ Ñàáèðÿ ñþéêÿíèá ìÿäÿíè øÿêèëäÿ ìöÿëëèìëÿðÿ ñàòàøäû. Òàùèðëè
Èáðàùèì êèøèéÿ ðàçûëûüûíû áèëäèðäè. Áóíäàí ñîíðà êå÷äè øèôàùè õàëã
ÿäÿáèééàòûíà. Ãóðáàíèäÿí, Âàëåùäÿí, ßëÿñýÿðäÿí, Àááàñ Òóôàðãàíëûäàí,
Õÿñòÿ Ãàñûìäàí ìÿúëèñèí íÿáçèíÿ óéüóí ãîøìàëàð äåäè, äèíè ìÿñÿëÿëÿðÿ ùÿñð
îëóíìóø ãûôûëáÿíäëÿðè à÷äû. Ïðîô. ß.Äÿìèð÷èçàäÿ, ïðîô. Ô.Ãàñûìçàäÿ, ïðîô.
Ç.Òàüûçàäÿ, ïðîô. Ô.Ôÿðùàäîâ ÿäÿáèééàòà áåëÿ äÿðèíäÿí áÿëÿä îëäóüó ö÷öí
Èáðàùèì êèøèéÿ þç ðàçûëûãëàðûíû áèëäèðäèëÿð. Ìÿúëèñäÿ îòóðàíëàð ùàìûñû
áóíà ÿë âóðäó.
Èáðàùèì êèøè îòóðìàã èñòÿðêÿí äåäè: "Èêè øåé àäàìû ùþðìÿòäÿí ñàëàð.
Áèð, ñþç ìÿãàìûíà ÷àòàíäà äåìÿìÿê, áèð äÿ ñþç ìÿãàìûíäàí êå÷ÿíäÿ äåìÿê. Áèð
ñþçö äåìÿñÿì öðÿéèì ñàêèòëÿøìÿç. Ìöäàôèÿ áèð íå÷ÿ ñààò ÷ÿêäè. Áóðàäà
äàíûøàíëàðûí ùàìûñû âÿ îüëóì òåç-òåç äåéèðäè, "Ôåëè ñèôÿò áåëÿ ýÿëäè,
ôåëè ñèôÿò áåëÿ ýåòäè. Àõû áåëÿ ìþâçóëàðûí èíäèêè äþâðäÿ úÿìèééÿòÿ íÿ
ôàéäàñû âàð. Ìÿí äÿ îüëóìó ýþíäÿðìèøÿì êè, ýåäèá àëèì îëñóí. Áåëÿ àëèì îëìàüà
íÿ âàð êè? Белясиндян илдя 5-ни йетирярям." äåéèá éåðèíäÿ ÿéëÿøäè.
Ùàë-ùàçûðäà éàøàéàí âÿ ùÿìèí ìÿúëèñäÿ èøòèðàê åäÿí àëèìëÿðäÿí ïðîô.
Ãÿçÿíôÿð Êàçûìîâ, ïðîô. Ìöðñÿë Ùÿêèìîâ, ïðîô. Àôàã Ãóðáàíîâ, ïðîô. Úÿôÿð
Úÿôÿðîâ, äîñ. Éóíèñ Ìÿììÿäîâ, Äÿðÿëÿéÿçëè Íîâðóç Äöíéàìàëûéåâ âÿ áàøãàëàðû
áó äåäèêëÿðèìèí úàíëû øàùèäëÿðèäèð.
ŞAИR ALHÜSEYN
El şairi Alsöyün şair Rzaqulunun və Aşıq Qulunun dayısıdır. 1860cı ildə Dərələyəz mahalının Qurbankəsilən kəndində doğulmuş və orada
yaşamışdır. Erməni-müsəlman davasında bu kəndi erməni daşnakları
yandırmış, tam dağıtmışdır. Bundan sonra o Dərələyəzdə bacısının ərdə
olduğu Sallı kəndinə köçmüş və orada yaşamışdır. Dövrünün savadlı
adamlarından olmuşdur. Şəriəti yaxşı bilirmiş. Onun əlimizdə olan qoşma
və bağlamasını veririk.
QOŞMALAR
AMANDI
Yön çevirib biz Vətənə gedirdik,
Yol ver-yol ver bizə dağlar
amandı,

İrayın döndərsən min qan
eylərsən,
Göstərməyən yaman çağlar,
amandı.
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Üç yoldaş bir özüm düşmüşük
dara,
Qəmэin olub didəm ağlar,
amandı.

Çoxlarının gözü yolda-yarı var,
Bu sınıq könlümün ahu-zarı var,
Qohum-qardaş, dalda intizarı
var,
Vurma sinəsinə dağlar, amandı.
Səhrada
avara,
Bir kəs
havaya,

Duman qalxar qanla boran tərs
eylər,
sərkəndən
qaldıq
Dağlar inildəyər, daşlar səs
eylər,
yoxdur burda yetə
Bu əhvalı gedib xəbər versələr,
Anam, bacım qara bağlar,
amandı.
Alsöyünəm bu növrağa qailəm,
Əcəl qəflətindən çətin ayılam,
Zalım dağlar ölməyimdən deyiləm,
Tapılmaz beş arşın ağlar, amandı.
ÖLSÜN
Alhüseynəm, yaralıyam, yasdıyam,
Dindirməyin məni qəm həvəsdiyəm,
Nə müddətdi bir tüngəni bəsdiyən
Onu məndən alan bemiraz ölsün.
KИMИDИR
(tikiş maşınına xitabən)
Qıfılbənd

Bu gün bir əcaib gördüm,
Təşbehi zənan kimidir.
Oturubdur taxt üstündə
Əsası sultan kimidir.
Vüsalını xəbər alsan,
Bir qara tərlan kimidir.
Əl vuranda elə sancır,
Bir şahmar ilan kimidir.
O hirsindən cahat eylər,
Başında titrəyər dili.
Hər işi yöndəmə salar,
Sol tərəfdə var bir mili.

Alnında bir gözü vardır,
Kəlləsində ipək teli,
Sənətini elə yazır,
Sər xətti loğman kimidir.
Dəhanında təam yeyir,
Nə qədər yeyir, heç yemir.
Gecə-gündüz qanad çalır,
Yoruldum, usandım demir.
Üç əzasın nişan verim.
Bir anac, bir sümük, dəmir.
Qəlib olub bir-birinə,
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Ona ki, bir əl vuranda,
Mətəl qalırsan sirrinə,
Cəmi əzası səslənir,
Köçünən karvan kimidir.

Hamısı bi rcan kimidir.
Alsön deyər, mətəl qaldım,
Mən onun əməlinə.
Batinində əməl çoxdur,
Aşkar deyil ki, görünə.

Alsön deyər məttəl qaldım
Mən onun iki işinə
Dodağını söykəyibdir.
Döşündə dəmir dişinə.
Quyruğu təkərə bənzər
Başı qulanın başına.
Əməlindən baş açmadım
Müxtəsər şeytan kimidir.
Qeydim:
Qıfılbəndin yazılma tarixi belə olmuşdur: Nikolay hökuməti dövrü
imiş. Kənddə tikiş maşını yox imiş. Camaat paltarı əl ilə tikirmiş. Bir gün
kəndə xəbər yayılır ki, kəndə bir dərzi gəlib, özü də paltarları maşınla
tikir. Şair Alhüseyn də tamaşaya gəlir və dərzinin yanında oturub ona
diqqətlə baxır və dərzini sorğu-suala tutur. Səhərisi gün bu qıfılbəndi
yazıb tamamlayır.
Bu məlumatı mənə 1928-ci ildə Dərələyəzin Sallı kəndində
doğulan, 1949-cu ildə departasiya olunan, hal-hazırda Bərdə
rayonunun İmirli kəndində yaşayan Vəliyev Rəbbil Əli oğlu yazıb
göndərmişdir.

ØÀÈÐ ÐÇÀÃÓËÓ
Щцсейнов Ирзагулу Байрам оьлу 1870-‡è èëä Äðëjçèí Ñàëëû
êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. Шаир Алщцсейнин баъысы оьлу, Саллылы ашыг Гулунун
доьма гардашыдыр. Î, ñàç ÷àëìà‹û áà‡àðñà äà, åë è÷èíä àøûãëûã
åòììèøäèð.
1948-‡и èëä äî‹óëóá áîjà-áàøà ÷àòäû‹û Ñàëëû êíäèíäí Ñàëjàí ðàjîíóíóí Êƒðãàðàãàøëû êíäèí äåïîðòàñèjà îëóíìóø, 1956-‡û èëä áóðàäà
äƒíjàñûíû äjèøìèøäèð. Áèð î‹óë, ƒ÷ ãûç àòàñû îëàí øàèð Ðçàãóëóíóí ÷îõëó
ãîøìà, …ðàjëû, ãûôûëáíäè âàðäûð. Áèç áóðàäà îíëàðäàí áèð íå÷ñèíè
âåðìêë êèôàjòëíèðèê.
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Мян шаир Рзагулуну шяхсян таныйырдым. О, Дяряляйязин той вя йас
мяълисляриндя чох олар вя ширин сющбятляр едярди. Синядяфтяр адам иди.
ЭЯРАЙЛЫЛАР
ДАЬЛАР
Мян ки сяни шад эюрмцшдцм,
Нийя батдын йаса даьлар.
Дярдин-гямин шярбятиндян,
Ичирсянми каса даьлар.

Пайыз олаъаг гачыр ганын,
Позулур гурьу дювранын.
Сяриндян эетмяз думанын,
Эюрцнмязсян эюзя, даьлар.

Сяндя дювран сцрян щаны,
Йетиш дада кярям каны,
Олдун байгушлар мяскяни,
Верярляр сяс-сяся, даьлар.

Шаир сяни мялул эюрдц,
Пишвазына салам верди.
Сяксяни ютцбдц дярди,
Инди йетиб йцзя, даьлар.

Эетмяз цстцндян чянлярин,
Бош галыбды сярдянлярин,
Эялся назик эярдянлярин,
Эялярсян щявяся, даьлар.

Неъолду сяфа сцрянляр,
Ипяк чадырлар гуранлар,
Ойнуйа ганлы боранлар,
Кцляклярин яся даьлар.

Кечди чохларын чыраьы,
Эцнбяэцн артды фяраьы,
Буду эялди бащар чаьы,
Дур бцрцн либаса, даьлар.

Мян Рзайам, чохдур йарам,
Эеъя-эцндцз ащузарам.
Истядим тябибя варам,
Йолум дцшдц дцзя, даьлар.
ГОШМАЛАР
ОЛСУН
Âàðìû åë áèð …ƒë, åë áèð
÷è÷ê,
À÷ûëñûí, ñàðàëûá ñîëìàìûø îëñóí.
Áèëìèðì í ƒ÷ƒí …ëäèì ‡àùàíà,
Äƒíjà ìíñèç ãàëàðäûìû âèðàíà,
Ìí …‰ñòð…èíí åë áèð àíà,
ëëðè ãîjíóíäà ãàëìàìûø îëñóí.

Àøûã ãàðäàø, åë áèð ùàâà ÷àë
êè,
ëñ…ð ä îíó ÷àëìàìûø îëñóí.
Ìí …‰ñòð…èíí åë áèð èíñàí,
Òàíðû îíó äðä ñàëìàìûø îëñóí.
Îjíàjûð …‰çƒìä jåí ä øèìøê,
„‰çƒìäí jàø àõûð áàùàð ñåëè
òê,

Äƒíjàjà øàèðèí …‰çëðèjë áàõ,
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jàòäà jàõøûëûã ãàëà‡àã àí‡àã,
Èíñàí îëñóí, ìçàð îëìàìûø îëñóí.
Âàðìû åë áèð jåð, åë áèð òîðïàã,
Ðçà, àç‡à àëûø, àç‡à îäà jàí,
Äƒíjà áåë ãóðóëóáäó áèíàäàí,
Ìí …‰ñòð…èíí åë áèð èíñàí,
Ôëê ãûëûí‡ûíû ÷àëìàìûø îëñóí.
ДАЬЛАРЫН
Кюнцл,
бир
чыхэинян
сейранэащлара,
Буду эялди бащар чаьы даьларын.
Уймаэинян
гям
мющнятя,
ащлара,
Ачылаъаг ъяннят баьы даьларын.

Щяр кяс эюрся артар мющняти,
гями.
Чешмя булаглары абы-зямзями,
Пайланмыр
цстцндян
саги
даьларын.
Чякиляр цстцндян гара думанлар,
Вирана йурдунда байгушлар банлар,
Эязмяся
цстцндя
тющвя
ъаванлар,
Солар чичякляри таьы даьларын.

Олар бу даьларын варлы щаллары,
Пятякдян кясилян бечя баллары,
Балбас гойунлары, гяссаб маллары,
Пендири, гаймаьы, йаьы даьларын.

Гурулмур алачыг, чякилмир нями,
Фяляк салды мяни бялайа, дярдя,
Мярдя сюйлямядим, дедим намярдя,
Аьыл башдан эедиб, галмайыб сяр дя,
Рза олуб гям ортаьы даьларын.
ДАЬЛАР
Сяни эюръяк щалым олду пяришан,
Галыбды чюллярин вирана, даьлар.
Ящвалыны мяня верэинян нишан,
Анд верирям сяни гурана, даьлар.

Ясманы йандырыр ащынан нала,
Кянд гарышыб кяндя, мал ися
мала,
Щамысы дюнцбдц щарама, даьлар.

Бу ъябри-ъяфайа сян неъя
дурдун,
Сяс салыр байгулар, улашыр гурдун,
Мяним кими артыб сянин дя дярдин,
Дярдини де билиб эюряня, даьлар.

Ясир ганлы боран, эялир кцлякляр,
Чешмялярдян
су
эютцрмцр
мялякляр,
Дува ейля щасил олсун дилякляр,
Кябянин щимини щюряня, даьлар.

Еллярин галыбды ня йаман щала,
Ирза кялмясини охур дилиндя,
Гярг олдум дярйанын дярин эюлцндя,
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Фяляк гылынъыны тутуб ялиндя,
Бурур йарам цстя йарама, даьлар.
ЗЕЙНЯБ
Гцдрятдян чякилиб гашын, гялямин,
Гуранда
охунур
Сянайа,
Зейняб.
Ъамалын шюляси тутуб алями,
Бянзяйирсян Эцня сян Айа,
Зейняб.
Бяднязяря эюрцнмяйнян бары
сян,
Щансы эюзял баьчаларын барысан,
Кящряба тяк юз щяддиндя
сарысан,

Зцлфцн мющтаъ дейил щянайа,
Зейняб.
Эюзялляр эюзяли, мялякляр ханы,
Щцснцн тяъалласы тутуб дцнйаны,
Лазым будур, кясдиряляр гурбаны,
Нечя гурбан эялди Минайа,
Зейняб.

Эюзялликдя сюйляйилляр сюзцнц,
Мцжэан киприйини, сцзэцн эюзцнц,
Эютцр црбяндини бир ач цзцнц,
Гой бахсынлар сян тяк сонайа,
Зейняб.
Юзцн бир ъавансан тязя, нюврястя,
Йасямян теллярин дястябядястя,
Рза дейяр сяни эюрся щяр кяс дя,
Тез веряр юмрцнц фянайа, Зейняб.
ЕЙЛЯСИН

Башына
дюндцйцм,
гурбан
олдуьум,
Танры сяни мяня мещман
ейлясин.
Щяр
йанына
габаг-гаршы
эяляндя,
Ъан эяряк йолунда гурбан
ейлясин.

Юзц гаш-эюз иля нишан ейлясин.

Худам сяни
ъащана,

Сюйля
эюрцм,
ня
игбала
эедирсян?
Адын дцшцб дилдян-диля дящана,

Севдиъийим неъя йандырыр бизи,
Гарадыр гашлары, аладыр эюзц,
Тязядян достлуьу ейлясин юзц,
Гайытмаг бинасын пцнщан ейлясин.

Овчу олан юз овуну овлайар,
Даьлардан,
дашлардан
салыб
Бцлбцлляр доланыр баьчаны, баьы,
говлайар,
Бязяндийим назлы йарын отаьы,
Рзайам, ъийярим йара баьлар,
Эяряк дост эяляндя сящярин
Дилбяр эяряк ону дярман
чаьы,
ейлясин.
ЭЕДИРСЯН
бяхш

ейляйиб

521

Бир щилалсан, бир щилала эедирсян?

Щирсляняндя
санки
вурурсан
3
сянэя ,
Дюнцрсян
аслана,
мцшэцпялянэя,
Щювсялян
йатанда
чюкцрсян
щянэя,
Ъиловдарнан щяр мащала эедирсян?

Йаранмышлар олуб бил сяня табы,
Ня эеъя динъялир, ня йатыр хабы1.
Йыьылыр бир йердя ялдя тянабы2,
Ъящд
ейляйиб
гейлц-гала
эедирсян?
Бир хябяр вер бостанлардан,
баьлардан,
Бостанчылар
мурад
алыр
таьлардан,
Далбадал кюмяйин эялир даьлардан,
Архайын олубсан дала эедирсян?

Рза дейяр, бяс сян щарда
галарсан,
Яэяр галсан даьы-дашы дялярсян,
Щирсляняндя диллянярсян, мялярсян,
Сян диллисян нийя лала эедирсян?

---------------------------1. Хаб – йуху.
2. Тянаб – дар аьаъынын кяндири.
3. Сянэ – дал.

ЭЕДИРЯМ
Эилейлийям фяляк сянин ялиндян,
Йюн чевириб бир дийара эедирям.
Салдын бир тцкянмяз яййуб дярдиня,
Олду
бир
саьалмаз
йара
эедирям.

Мярдлярин аьасы сян ейля чара,
Чалышдым, вурушдум дювлятя
вара,
Ялляри бош, цзц гара эедирям.
Мярд атадан мярд тюряйяр мярд
олар,
Намярд адам, бир эцн евин йурд
олар,
Вятян айрылыьы йаман дярд олар,
Щясрят галдым булаглара, эедирям.

Кими сцрэцн олду, кими таланды,
Зцлцм артды, зцлцм цстя галанды,
Дюндц рузиэарым тярся доланды,
Тящр ейляйиб рузиэара эедирям.
Галмышам
авара,

сярэяндар,

бевеъ,

Ирза кялмясини охур дилиндя,
Ей арифляр, ешидин дя, билин дя,
Гоймушам башымы аллащ йолунда,
Сыьынмышам имамлара, эедирям.
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МЯЗАР САНДЫГ 1
Суращи эярдянляр, о гарьу
Мцхяннят зяманя няляр гайырды,
гашлар,
Ойнады йериндян ел, мязар
Тябибдян,
лоьмандан камаллы
сандыг.
башлар,
Гяза вурду бизи сяндян айырды,
Цстцня дюшяниб сал, мязар
Даща дцшмяз сяня йол, мязар
сандыг.
сандыг.
Фяляйин ялиндян эедирям дада,
Фяляк бизя гисмят етди гцрбяти,
Илащидян
эцн
эюрмядим
Йандырды ъанымы гямин фиргяти,
дцнйада,
Эцнбяэцндян
олдум
гям
Щярдян юз вятяним дцшяндя
фялакяти,
йада,
Бу гямли ъанымы ал, мязар
Ъар олур дидямдян сел, мязар
сандыг.
сандыг.
Тярк едя билмирям ата, анамы,
Кимляр сизя веряр хейир фатаны,
Йа гисмят ки, бир дя эюряк
вятяни,
Сяни дя саламат гал, мязар
сандыг.
Сяндя
йасланыбдыр
гардашлар,

Йадыма
дцшяндя
сящралар,
чюлляр,
Титряйир дящанда данышан дилляр,
Аьласын
цстцндя
йасямян
эцлляр,
Даш-торпаьын олсун лял,
мязар
сандыг.

гощум
Ирза дейяр галды вераня баьлар,
Чякилди синямя дцйцнлц даьлар,
Титряйяр мязарлар, уруфлар аьлар,
Тярпян бизя сары эял, мязар сандыг.

------------------------1. 1949-ъу илдя вятяндян депортасийа олунаркян Саллыда гябиристанлыьа эедиб
валидейнляриня вя гябристанлыг ящлиня фатищя верир вя орада отуруб бу гошманы
йазыр.

ЯМОЬЛУ
Бир йаным Араздыр, бир йаным Кцрдцр,
Эеъя эцндцз мян чякдийим фикирдир.
Йайы Ярябистан, гышы Сибирдир,

Билмирям ки, гачым щара Ямиоьлу.
Биздя эялдик йахын олдуг шящяря,
Фяляк бизи эятди салды гящяря,
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Беля доланмаьы дюнсцн зящяря,
Аь эцнцмцз олду гара Ямиоьлу.

Беля вилайяти олмасын авад,
Щаны сян эюрдцйцн унлуг, крават,
Доьрайыб йандырдыг наря Ямиоьлу.

Цч ай гышы мян эирмишям чямиря,
Худам щесаб елямясин юмцря,
Црчащ эялдик Гарагашлы Темиря,
Ону да эятирдик зара Ямиоьлу.

Ялимизя кечди бир ити дящря,
Дящряйя нейлясин бу йазыг нещря,
Ня стол галмады ня дя бир ъящря,
Онлар олду парча-пара Ямиоьлу.

Боран эурулдайыр кцлякляр ясир,
Ешикдя галанын няфясин кясир.
Каш ки, Вятянимдя олайдым йесир,
Эялмяйяйдим
бу
тармара
Ямиоьлу.

Ким дейяр ки, мяним эцнлярим аьдыр,
Црякдя изтираб, синямдя даьдыр.
Ирзайам ъан эедиб ъясядим
саьдыр,
Ейля бу дярдляря чаря Ямиоьлу.

Йахшы йаман доланырыг бир бабат,

Салйан 1950
Шаир Рзагулу Сялйанда оланда ямиси оьлу Елйас кишийя (Саллыйа)
йазыбдыр.
ДЕЙИШМЯ
АРПА ИЛЯ БУЬДАНЫН ДЕЙИШМЯСИ
Буьда
Арпа, бийят ейля буьда сюзцня,
Верярям бяндямин
щямишя,
арпа.
Туь кими узаным галхым щавайа,
Ейля эярдянимя тамаша, арпа.

Иэидин йахшысы олар тюсмяряк,
Узун адам дейил бир шейя эяряк,
Бил ки, мян олмасам, тапылмаз
чюряк,
Эязярляр дцнйаны баш-баша,
буьда.

Арпа
Буьда
Сябяб нядир, сян эирирсян гынына,
Баш
ачмамыш
бцрцнцрсян
донуна,
Дяйирманчы тез-тез бахыр унуна,
Зцлмц ейляйирсян о даша, арпа.
Арпа

Яэяр олса зодлу мяним дямирим,
Эцнбяэцндян
шяфа тапар
юмцрцм,
Чох йоьуруб йетирсяляр хямирим,
Бянзяйяр
чюряйим
хашхаша,
буьда.

Буьда
Цзцня чякмисян бир назик фитя,
Лайыхсан ешшяйя, атыннан итя,

Щазырдыр бюйрцмдя бир иряфятя,
Эялэинян, бахэинян лаваша, арпа.
Арпа
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Буьда, ял чяк анд верирям
гурана,
Мян олмасам, дцнйа галар вирана,

Мяним анбарларым кечди Ирана,
Ирянъбяри
бцкдцм
гумаша,
буьда.

Буьда
ки, сяннян

Арпа
Сян билирсян мян эялмишям
давайа,
Баш гошмурам сянин кими
йавайа,
Баис олдун Адям иля Щяввайа,
Бунлары салмысан аташа, буьда.

Билэинян
давадыр
давам,
Истяйирям сяни мащалдан гавам,
Гырмызы фятирям, сары пиловам,
Доьрамазлар сяни бозбаша, арпа.
Буьданын дили гуруду. Алды дцбаря:

Арпа
Адым Рзагулу, юзцм билиъи,
Сян дя билирсян ки, мяндяки эцъц,
Щями шешпярийям, щями гылынъы,
Инсаф дейил мянля саваша буьда.
ÃÛÔÛËÁÍÄ
НЕЧЯДИР
Áèçäí ñàëàì îëñóí øóâàðà Áàjðàì
×‰ëä
…çí
äèëëè
àùó
íå÷äèð?
Î íå÷ øõñ èäè …ëäè äƒíjàjà,
Îíóí ñèíñèíä àùû íå÷äèð?

Àjûáäû, ñí åòì áåë ùðêò,
ãèãòäèð ãƒëôƒ-Àëëàùƒ ùò,
àíñû êëì âåðèð îíà ìíèjjò,
ãèãòèí áíäð…àùû íå÷äèð?

Èíäè ñí ‡ì åëjèì äôòðè,
Èñðôèë í ƒñò, ñóðó í ƒñò,
Êèì îëäó êèìëðèí çèç jàâðè,
Îíà ø‰ë ÷êí íóðó í ƒñò,
Ìùììä äƒíjàjà …ëíäí áðè,
Ñå÷èëìèø äñòíèí ïðè í ƒñò,
Ñàëàâàòû, áèñìèëëàùû íå÷äèð?
Áèð õáð âåð òåç, êƒòàùû
íå÷äèð?
Ìí áàðàò âåðèá øàùëàðûí øàùû,
Ñèíìä à÷ûëûá ñððàô ìòàùû,
Ðçà äåjð áóäóð ñ‰çƒí êƒòàùû,
Äðjàíûí òðêèíä ìàùû íå÷äèð?
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Мяним гейдим: Гыфылбяндин ямяля эялмя тарихи белядир: Шаир
Рзагулунун доьулдуьу Саллы кяндинин ящалиси ясасян, Кянэярли вя айрым
тайфаларындандыр. Щамысы саз-сюз вурьуну вя синядяфтярдиляр. Бу кянддян
30-дан артыг шаир вя ашыг чыхмышдыр. «Ъялили» саз щавасынын йарадыъысы Ашыг
Ъялил дя бу кянддяндир.
Бу кяндя гоншулугда олан Щорс кяндинин ящалиси дя белядир.
«Гящряманы» саз щавасынын йарадыъысы Ашыг Гящряман да Щорс
кяндиндяндир. Бу кянддя дя чох ашыг вя шаир олмушдур. Шцвара Байрам
адлы шаир дя бу кянддяндир. Щорс кянд сакини ъаван Ашыг Кярям бир эцн
эялир шаир Рзагулуйа дейир ки, су дяйирманына йаздыьын гыфылбянди мяня
де йазым. Мяълисляря эедяндя мяня лазым олар. Шаир Рзагулу гыфылбянди
верир. Ашыг Кярям гыфылбянди эютцрцб Шцвара Байрамын йанына эялиб дейир
ки, Рзагулу сяня гыфылбянд йазыбдыр. Ону ачмалысан. Одур ки, бунлары
гаршы-гаршыйа гойур. Узун илляр щяр икиси бр-бирини имтащана чякир. Шцвара
Байрамын йаздыглары галмайыб. Анъаг Рзагулунун она йаздыьы
«Нечядир» рядифли баьламасы галмышдыр. Щятта шаир Рзагулунун Шцваря
Байрама йаздыьы щярбя-зорбадан бир бянд дя йадда галмышдыр:
Сян эял чыхма уъа даьын башына,
Думан олу, боран олу, гар олу.
Бир шащмар иланам чыхсам гаршына,
Щяр щяряннан вурсам тари-мар олу.
Йашлыларын дедийиня эюря беля йазышмалар Дяряляйяз ашыглары вя ел
шаирляри арасында чох олмушдур. Буну ъамаат биля-биля едирди ки, мяълисляри
шян кечсин...
Бу мялуматы мяня 1928-ъи илдя Саллыда доьулан, щал-щазырда Бярдя
районунун Имирли кяндиндя йашайан Вялийев Ряббил Яли оьлу бир мяктябли
дяфтяриндя юз хятти иля 25 апрел 2006-ъы илдя йазыб эюндярмишдир.
ВАР
(Евя хитабян)
Бу эцн бир щейвана нязяр
ейлядим,
Тяпясиндя бир шавахлы эюзц вар.
Яждаща щюкмцндя аьзын айырыр,
Бир даь мисалында онун юзц вар.

Бу доьма сюзцмя кимин сюзц
вар.
Камандар фяндини гурубду сара,
Юзц тяслим олур ъащар-щамара,
Инанмырсан, бу сюзляри сян ара,
Щяр ъязрядя яллиси вар, йцзц вар.

Ачыбдыр эюзцнц йарадан йара,
О щейван табедир дювлятя, вара,
Эялин дейим, дуруб алям ашкара,
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Бир гулу вар саьдан, солдан
эятирир,
Худам ону мятлябиня йетирир,
Бир ашбазы щяр сялгясин битирир,
Бир-биря етмяйя ишвя-назы вар.

Онун бу ъцр, бу ъцр ойунбазы
вар.
Ятрафында йцз пящливан дцзясян,
Мцшкцл олар, ону йердян цзясян,
Сямтя эетмяк олмур, гарнын
эязясян,
Ятлазы, гумашы, бялкя вазы вар.

Бири ишя эетмир, сяллими эязир,
Бири гайьу чякир, ъанындан безир,
Бири гязябляниб бирисин язир,
Рзагулу, юмрцн йетди бу йаша,
Ахырында йанды ашкар аташа,
Щяр кяс бу ямманы тез дцшся баша,
Вермяли нязири, чох нийазы вар.
ÃÛÔÛËÁÍÄ
(Дяйирмана хитабян)

ДОЛАНМАЗ
Аьлы кямляр бу сюзляря инанмаз.
Бу эцн бир пящляван чыхды
гаршыма,
Алыбды дюшцня бир эцмцш айна,
Чякмяся
мейдандан
дара
Товлананда
йетмяк
олмур
доланмаз.
сайына,
Щюкрцйцб
мейдандан
чыхса
Зярбя вурмур алтындакы тайына,
кянара,
Мейдан
ашыб
хош
кифтана
Йердя олар пара-пара, доланмаз.
доланмаз.
Йалгыз дейил, вар онун бир
щямдями,
Атадан, бабадан бяйянмяз
нями,
Бир сойуг мейданда ишляди эями,
Чыхыб эцняш, рузиэара доланмаз.

О гядяр ойнайыр йаннары шишир,
Ойнайыб, усаныб тахтындан дцшцр,
Ъанына дохсан мин йара йетишир,
Олмаса ъанында йара доланмаз.
Ямяли салещди, талейи кцрдц,
Мцхянняс олмаса оъаьы пирди,
Эеъя-эцндцз учур мянзили бирди,
О
мянзилдян
бир
кянаря
доланмаз.

Пящливан ойнайыр бир аь отагда,
Йаланчы отуруб бир гялби тахтда,
Нохчалар чаьрышыр башында нохта,

Ирза сюзцн дяфтярляря йаздырар,
Елмин ъящятиля сюзбясюз дурар,
Чиля эяляр щавасыны аздырар,
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Ейлийяр эцнцнц гара доланмаз.
МЦХЯММЯС
ЩАРАЙ
Бцлбцл баьи-эцлцстанда
Чаьырыр ганным щарай.
Пярваняйям, ешг одунда
Гоймайын, йандым, щарай.
Мяънун кими йол эюзлярям,
Эялмяди йарым, щарай.
Гями-мющнят ял верибди,
Артыб азарым щарай.

Кюнцл, гайыт бу севдадан,
Баша эялир бялалар.
Ачылыбды дост баьында,
Гызыл эцлляр, лалалар.
Мяэяр юлцб шейда бцлбцл,
Даща эялмир налалар.
Эетди бащар, эялди чиля,
Солуб эцлшаным, щарай.

Бисутунда даш чапарам,
Фярщадам Шириним дейиб
Рзайам мян ган аьларам,
Эялмяди йарым бу эцн.
Гями-мющняти ял верибди,
Артыб азарым бу эцн,
Аты дцлдцл, гулу Гямбяр,
Шащы Мярданым щарай.
ÃÛÔÛËÁЯÍÄ МЦХЯММЯС
МАШЫН
(Чяйиртэяйя мцраъият)
Бу эцн бир машын эюрмцшям,
Гянядин верир ичяри.
Ортасында бир топу вар,
Щяр тяряфиндя цч пяри.
Мцддясил мцъяррярди,
Габаьында бир мещтяри.
Охуну дцзэцн ейлясян,
Бил ки, эедяр гана машын.

Онун биръя кямяри вар,
Тярся-уванда товланыр.
Эеъя-эцндцз ганад чалыр,
Гясд ейляйир ъана машын.
Онун тяк бир йолдашы вар,
Гянят эятирир бойнуна.
Дящанында полад диши,
Йорулмаг эялмир ейниня.
Йахшысын зцлал ейляйир,
Писин долдурур гойнуна
Отурубду сейранэащда,
Чыхыбды ъювлана машын.

Эял кяндирбазындан дейим,
Охунун цстя товланыр.
Гылчын гойур дцзэцн йеря,
Ортасындан буховланыр.
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Рзагулу дейир, эюрдцм.
Охундан наля чыхардыр.
Кимиси буйнузлудур,
Кимисин кола чыхардыр.

Щяр саат тамам оланда
Щярдян бир бала чыхардыр.
Чиннийибди балаларын,
Дцзцбдц йан-йана машын.
ÂÀЩИÄ ЗÈÇ

Âàùèä ßçèç (Úÿôÿðîâ Âàùèä ßçèç îüëó) 1945-úè èë íîéàáðûí 23-äÿ
Äÿðÿëÿéÿçäÿ - ßçèçáÿéîâ ðàéîíóíóí Ùåðùåð êÿíäèíäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Î,
äþâðöíöí ÿí ãàáàãúûë çèéàëûñû, Äÿðÿëÿéÿçèí ßçèçáÿéîâ ðàéîíóíäà âÿ
Àçÿðáàéúàíûí áèð ÷îõ ðàéîíëàðûíäà éöêñÿê âÿçèôÿëÿðäÿ (ðàéêîìóí II êàòèáè,
Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè...) èøëÿéÿí, õàëãûíû ñåâÿí, åðìÿíèëÿðëÿ ìöáàðèçÿ
àïàðìàüû áàúàðàí Úÿôÿðîâ ßçèç êèìè áèð øÿõñèí àèëÿñèíäÿ áîéà-áàøà
÷àòìûøäûð. Àèëÿñè 1949-úó èëäÿ åðìÿíèëÿð òÿðÿôèíäÿí äåïîðòàñèéà îëóíóá
Òÿðòÿðäÿ ìÿñêóíëàøàí Âàùèä ßçèç îðòà òÿùñèëèíè áóðàäà àëìûø, 19641969-úó èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ïîëèòåõíèê Èíñòèòóòóíó áèòèðìèøäèð.
Î, áèð ÷îõ ìÿñóë âÿçèôÿëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàí Ìÿðêÿçè Êîìèòÿñèíäÿ
øþáÿ ìöäèðè, Éàçû÷ûëàð Èòòèôàãûíäà êàòèá èøëÿìèøäèð. Î, ÷îõëó ñàéäà øåð
êèòàáëàðûíûí ìöÿëëèôèäèð, Àçÿðáàéúàíäà øåðëÿðèíÿ ÿí ÷îõ ìóñèãè
áÿñòÿëÿíÿí øàèðëÿðäÿí áèðèäèð.
ЭЯРАЙЛЫ
ÂЯÒЯÍ ÑÅÂЭÈÑÈ
Ñåëì – äà‹äàí ƒçƒëƒðì,
Äóðóëóá, áóëàíìàã ƒ÷ƒí.
Ãàðòàë òê çèðâ …çèðì,
Áàøûíà äîëàíìàã ƒ÷ƒí.

Áèëí áèëèð êèìëèjèìè,
Âàðìû ãûðàí ìíëèjèìè?
×àðìûõà ÷êìjèí ìíè,
Ñ‰çƒì èíàíìàã ƒ÷ƒí.

å÷ êñ jàøàìàç äîjóí‡à,
Çèðâ jîõ Âòíäí ó‡à,
Àòûëàðûã ãó‡àã-ãó‡àã,
Îäóíäà ãàëàíìàã ƒ÷ƒí!

Ñðêðäñèç áàòàð ãîøóí,
Àëàjëàðà í‹ì ãîøóí,
Âòí …ðê àðõà îëñóí,
Òóôàíäà äàjàíìàã ƒ÷ƒí!

Âòí, ñíäí àä àëìûøûã,
„‰çëðèíäí îä àëìûøûã,
Áàjðà‹ûíû ó‡àëòìûøûã,
„‰jä äàë‹àëàíìàã ƒ÷ƒí!

ˆëƒì áèð jóõóäóð, jîçóí,
Òçäí îjàíìàã ƒ÷ƒí,
Òîðïàã …ðê ùàçûð îëñóí
Ó‹ðóíäà ÷àí âåðíëðèí
Ãàíûíà áîjàíìàã ƒ÷ƒí!..
529

ÁÈËÌÈÐЯМ
ˆëƒðì – ‰ë áèëìèðì,
Ãàëûðàì – ãàëà áèëìèðì,
Ïðí-ïðí ïðäëðè,
×àëûðàì, ÷àëà áèëìèðì.

„åðè ä‰íìç íå÷ è…èä,
Íå÷ ãóðáàí, íå÷ øùèä,
Ñà÷ëàðûìû, ñàëõûì ñ‰jƒä,
Ñíèíòê jîëà áèëìèðì.

Áó í ùè‡ðàí, í âƒñàëäû,
Äƒíjà ñàâàø, ãàëìàãàëäû,
Çèðâëðä îáàì ãàëäû,
„åäèðì – àëà áèëìèðì.

Àíàí ‰ëñƒí, ãà÷ãûí …ëèí,
Í …ƒíäjìèø ê‰ðïëðèí,
Ãíäèí, ñƒäƒí jàä åëëðèí,
Á‰ëƒðì, á‰ë áèëìèðì.

è‡ðàí jƒêƒ áíèçèìä,
Áàòäûì ùñðò äíèçèíä,
Òð ÷è÷jì jåð ƒçƒíä,
Áèðjîëëóã ñîëà áèëìèðì.

ˆëƒì îëìàç áóíäàí áåòð,
Óçàã áàøû ãáðèì èòð,
Áó ìƒñèáò í âàõò áèòð,
Âóð ‰ëäƒð, âàëëàù, áèëìèðì.
ГОШМАЛАР
×АЛÛÍ

Áèð àøûã ÷à‹ûðûí äàñòàí áàøûíäà,
Äðä …ëèá ãàïûíû à÷àíäàí áðè,
Êðìè àëûøñûí äàñòàí áàøûíäà,
Åë çƒëìƒí ëèíäí ãà÷àíäàí áðè,
Èíñàí jóðä jåðèíä,áîñòàí áàøûíäà
Jåí ä‰âðàíûíû ñƒððìè, ÷àëûí.
Íå÷ êè, ïàjûçäûð, "Êðìè" ÷àëûí.
ˆòƒøí âàõò äåjèë, õçëäè
Î äà‹ëàð äà‹ûëñûí, ìí ãàëìàäû,
áëê,
Äà‹ëàðû ÷êìj ñèí ãàëìàäû,
ˆìƒð çàáûjëà …‰çëäè áëê,
Jóðä-jóâà äà‹ûëäû, áèí ãàëìàäû,
Äƒíjà áèð jàçûjëà äƒçëäè áëê,
„‰ðƒí Ñàðû àøûã …‰ððìè,
Åj ãëì òóòàíëàð, ãëìè ÷àëûí.
÷àëûí.
Êêëèjè …‰ðìäèì ó÷àíäàí áðè,
Äèäð…èí ìí îëäóì, ñèçëð í âàð,
‚ðjèì …‰jíjð, …‰çƒì jàëâàðàð,
Áèëìèðñèç ãëìèí ìèí ñèôòè âàð,
Äåìèøäèì ÷àëàíäà áåëìè ÷àëûí?
БИЛЯСЯН
Áƒòƒí áîjàëàðû jójóð jà‹ûøëàð,
„ë, à‹û ãàðàäàí ñå÷, ñå÷ áèëñí.

Î‹óëëóã åòìäèì ñí, áà‹ûøëà,
Âòí, …ƒíàùûìäàí êå÷, êå÷ áèëñí.
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Íå‡ äàjàã äóðäó êƒò, …è‡ –
áèëñí!..

„‰ð
íëð
êìèøäèì,
íëð
…‰jðäè?
„‰ð êèìëð ‰ìðƒìƒí áàðûíû äðäè?
ð jàíäà áîj àòûá òèêàí ‡ƒ‡ðäè,
Èíäè áó "çìèíè" áè÷, áè÷ áèëñí.

Í âàð êè, ìíñèç ä ä‰ç áèëðñí,
Àçìûäûð äƒíjàäà äèäð…èí …çí?
Jóðäóíäàí óçàãäà …‰çë …ƒí
…çí,
Í ÷îõäóð ãƒðáòä jîë, êƒ÷ – áèëñí?

Jàä ìíì! ˆç…ëð ãäèð áèëíäè!
Íàìðäëèê ƒñòƒí ùàðäàí ëíäè?
Äèëèì ä, à‹ëûì äà Òàíðû âåðíäè,
Áèð ãóðòóì çùðì è÷, è÷ áèëñí.

àðà ƒç òóòà‡àì, èíäè í ôðãè?
„èëåjèì õàëû òê jîëëàðû ñðäè,
Òîðïàãäàí àjðûëäûì, äèçèì òèòðäè,
Èíäè, Âàùèä çèç, ê‰÷, ê‰÷
áèëñí?!
Âòí, …ƒíàùûìäàí êå÷, êå÷ áèëñí...

Èëëðë ãàïûìû ä‰jí îëìàäû,
Ê‰ðï òê ù‰íêƒðäƒì ùÿjàí îëìàäû,
å÷ jàíäà ñ‰çƒìƒ äåjí îëìàäû,

ЦСТЦНЯ
Áÿõòèìèí ÷àðõûíû ôÿëÿê èøëÿäèð,
Ãàðûøûá ñóëàðà íÿôÿñèì éàíûð,
Ñþç âåðèð, àëäàäûð, êÿëÿê
Ýþéíÿéÿ-ýþéíÿéÿ íÿôÿñèì éàíûð,
èøëÿäèð,
Àé Àëëàù, äåéÿñÿí òèëèñèì éàíûð,
Éöç
èëäèð
éîëëàðûì
Áàéàòû ÷èëÿíèð Øèðàç öñòöíÿ.
êåøìÿêåøäÿäèð,
Èíäè ýÿëèá ÷ûõàð Àðàç öñòöíÿ.
Áèëìèðñÿí þçöíö ùàðà âóðàñàí,
Íàõ÷ûâàí, Õàíêÿíäè, Äÿðáÿíä, Õîðàñàí,
Éàçûã Àçÿðáàéúàí, ïàðà-ïàðàñàí,
Êàø êè ýöí äîüàéäû áèð àç öñòöíÿ.
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ÑÍ ÌÈÐÇ
Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu (Həsən Mirzə) 1927-ci il noyabr
ayının 26-da Qərbi Azərbaycanda, Dərələyəzin Qovuşuq kəndində
anadan olmuşdur.
1948-ci ildə orta məktəbi, 1950-ci ildə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər
İnstitutunu, 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini,
1977-ci ildə Marksizm-Leninizm Universitetini fərqlənmə diplomları ilə
bitirmiş, 1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri doktoru, dilçi-türkoloq, professor,
kafedra müdiridir. O, bir çox elmi və bədii əsərlərin – məqalə və
kitabların müəllifidir. Yazıçılar və jurnalistlər birliyinin üzvüdür.
Respublikanın 70-dən çox şair və şairtəbiətli adamları onun şəxsiyyətinə
və yaradıcılığına 100-dən artıq şer və 2 poema həsr etmişdir. Yazıçılar
və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 1959-cu ildə kənd sovetinə, 1990-cı
ildə Bakı Şəhər Sovetinə, 1998-ci ildə birinci çağırış, 2000-ci ildə ikinci
çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.
1998-ci ildə Məşhəd, 2000-ci ildə Həcc ziyarətində olmuşdur.
ЭЯРАЙЛЫ
ÄАЬЛАР
Óøàãëû‹ûì, í õîø ÷à‹ûì,
Ñíä êå÷èá, ñíä äà‹ëàð.
òjèíä áà‹÷à, áà‹ûì,
Ãàëûá ìíäí …åíä, äà‹ëàð.

Jà‹ûøäàí ñîíðà …‰ðƒí,
„‰j ãóðøà‹û ñíä, äà‹ëàð.
Ãóçãóëà‹û äóçëà îâàì,
Ãàð àëòûíäàí jàðïûç jû‹àì,
Äîñò-òàíûøëà ì‡ëèñ ãóðàì,
Jàòàì ãàëàì ñíä, äà‹ëàð.

àíû î î‹óç åëëðèí,
Íäí ñîëóáäó …ƒëëðèí,
Íèj ëàë îëóá äèëëðèí,
Ñóñìà äèëëí ñí ä, äà‹ëàð.

Øåù ÷ìíä èçèì äƒø,
Ïàëûä ê‰çä êàáàá áèø,
Ëèëïàð äîë÷àí èø äƒø,
Ì‡ëèñ ãóðàì ñíä, äà‹ëàð.

Jóðäóíäà åëèí …‰ðƒíìƒð,
Î‡àãëàðûí jàíûá ñ‰íìƒð,
Jàí òƒòjèí ññè …ëìèð,
Ä‰ç áƒ äðä ñí ä, äà‹ëàð.

Ñìà ó‡à åíììèðì,
Ãó‡à‹ûíà …ëììèðì,
Ñíè ãîjóá …åäììèðì,
Ðóùóì ãàëûð ñíä, äà‹ëàð.

„‰j÷ …‰ëäí äóìàí åí,
„‰jòïä ÷í ñƒðƒí,
530

Ëàëëð ‰ðïê øàëûíäûð,
×è÷êëð õàë÷à-õàëûíäûð,

ñí Ìèðç ãîíà‹ûíäàð,
Äå ãàëñûíìû ñíä, äà‹ëàð?
Íàõ÷ûâàí-Áàêû òjjàðñè,
21 ìàðò 1999
ДЯРЯЛЯЙЯЗ

Äî‹ðàíûáñàí äèëèì-äèëèì,
Åëèí èòèá èëèì-èëèì,
Ãðèá jåðä çƒëƒì-çƒëƒì,
Åë à‹ëàjûð, Äðëjç!

ðèjèðì …èë-…èë,
„‰ç jàøëàðûì ñèë-ñèë,
Ò‰ðäèëí ôèòí-ôåë
‚ðê ä‰çìƒð, Äðëjç!

Jà‹ûjà ãàëûá äèjàðûì,
Ñ‰êƒëƒá ‰ìƒð ñàðàjûì,
Äƒíjàjà jåòìèð ùàðàjûì,
Áèð àç äà ä‰ç Äðëjç!

Õîø áàùàðûì ãûøà ä‰íƒá,
Jàíàí ÷ûðàãëàðûì ñ‰íƒá,
Çàìàíàíûí ƒçƒ ä‰íƒá,
Ñíñ ä‰íì, Äðëjç!
BU GÖZƏLƏ

Qürurludur söz götürmür,
Yersiz yerə deyib gülmür,
Eyş-işrətlə ömür sürmür,
Kömək edin bu gözələ.

Mərcan dişli, bal dodaqlı,
Mərmər sinə, ağ buxaqlı,
Şux baxışlı, al yanaqlı,
Allah bəxt ver bu gözələ.

Zümzüməsi layla çalır,
Baxışıyla canlar alır,
Həsəni də oda salır,
Nə deyəsən bu gözələ.
Bakı, 18 yanvar 2001
Ф СУНКФТЭЬ
Рцк ифчэжэт ишк сфт фдэк,
Ецлсц пцяьц, ф сункфтэь!
Рцк тфчэжэт ишк йфт ыфдэк,
Ыцт ецл пцяьц, ф сункфтэь!

Пбяцдшыцт ишяшь удшт,
Юбркцышыцт йэяэд пъдът
Цяцдшыцт жшкшт вшдшт,
Йцьдш пцяьц, ф сункфтэь!

Тцйцкфе
Сункфтэь, ф сункфтэь!
Ецлсц пцяьц, ф сункфтэь!
Ьцт ецл пцяыць униш нщчвг,
Ыцт ецл пцяьц, ф сункфтэь!

Лшкзшлдцкшт зунлфт, щчвгк,
Пбяцддшлвц ефнэт нщчвгк,
Ыцтц ьундш щдфт ющчвгк,
Ецтрф пцяьц, ф сункфтэь!
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Вфхдфквф ишецт дфдфыфт,
Ыгдфквф ъяцт ыщтфыфт,
Шыецкць ьцтшь щдфыфт,
Вщвфй иъяьц, ф сункфтэь!

Йфжэт пбяът сфтдфк фдэк,
Ужй црдштш щвф ыфдэк,
Ыцтш пбкцт фдщмдфтэк,
Нфдйэя пцяьц, ф сункфтэь!

Ецк йбтюцвшк ифхюф-ифхэт,
Жбдц мукшк фд нфтфхэт,
Йцвкштш ишд сфмфт юфхэт,
Ьцтш ъяьц, ф сункфтэь!

Нгкв ыфдьэыфт лбтъддцквц,
Вфыефт щдьгыфт вшддцквц,
Пувши ещнвф, вънътдцквц,
Ьцтышя ыъяьц, ф сункфтэь!
Ьъжефйфь йбтюц пъдътц,
Рункфтфь жшкшт вшдштц,
Ыштцтвц ьцксфт нукштц,
Зцкцл въяьц, ф сункфтэь!

Ешдышьдшыцт, сфт фдэкыфт,
Фжшйш вцквц ыфдэкыфт,
Шжфкцвцт ыбя йфтэкыфт,
Ьцтышя пцяьц, ф сункфтэь!

Юцьцтдцкшт егкфсэыфт,
Цешкдшвшк ифрфк, нфяэт,
Пбяцддцкшт ифж ефсэыфт,
Йцди щчжфнэк чщж фмфяэт,
Вцквдцкшьшт цдфсэыфт,
Шсфяц мук юцлшь тфяэт,
Гяфй пцяьц, ф сункфтэь!
Путвц пцяьц, ф сункфтэь!
Ыцт лбтдъьвц ишк ифрфкыфт,
Яшкмцвцлш въь фх йфкыфт,
Рцыцт Ьшкяц ыумцт нфкыфт,
Ьцдгд пцяьц, ф сункфтэь!
Рцыцт Ьшкяц
Ифлэ, 12 аумкфд 2005

NƏVƏLƏRIM
Nəvələrimə - üç qız nəvəmə ithaf edirəm
Biri dağlar lalasıdır,
Biri sular sonasıdır,
Biri çiçək topasıdır,
Nəvələrim, nəvələrim.
Mənim gözəl nəvələrim.

Birisi Dan ulduzumdur,
Birisi dadım-duzumdur,
Birisi körpə quzumdur,
Nəvələrim, nəvələrim.
Mənim çiçək nəvələrim.
Biri çəməndə çiçəkdir,
Biri hamıdan göyçəkdir,
Biri topqara birçəkdir,
Nəvələrim, nəvələrim.
Mənim gəşəng nəvələrim.

Biri süsən-sünbülümdür,
Biri tər qönçə gülümdür,
Biri şeyda bülbülümdür,
Nəvələrim, nəvələrim.
Mənim göyçək nəvələrim.
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Birisi ağ göyərçindir,
Birinin teli çin-çindir,
Birisi pərvaz laçındır,
Nəvələrim, nəvələrim.
Körpə-kövrək nəvələrim.

Birisi fərə kəklikdir,
Birisi körpə əlikdir,
Birisindən yoxdur, təkdir
Nəvələrim, nəvələrim.
Mənim ceyran nəvələrim.

Biri tovuz qanadıdır,
Biri ağzımın dadıdır,
Biri nənəmin adıdır,
Nəvələrim, nəvələrim.
Şən-mehriban nəvələrim.

Birinin qaşı düyməli,
Biri özündən sürməli,
Birisi şirin, yeməli,
Nəvələrim, nəvələrim.
Şəkər-baldı nəvələrim.
Birisi çəmən turacı,
Birisi gözəllər tacı,
Birisi dərd-qəm əlacı,
Nəvələrim, nəvələrim.
Şipşirindi nəvələrim.

Birisi kəklik xınası,
Birisi Bağdad xurması,
Birisi cənnət alması,
Nəvələrim, nəvələrim.
Nazlı-duzlu nəvələrim.

Biri qara göz nərgizim,
Biri canım, iki gözüm,
Həsən deyər budur sözüm:
Xoşbəxt olun, nəvələrim,
Ey, mənim gönçə güllərim.
Bakı, 6 noyabr 2001
ГОШМАЛАР

Åj àíà òîðïà‹ûì, åj ‡àí äèjàðûì,
àíû î ñíäêè åë, Äðëjç?!
Åj ‡ííò ìêàíûì, åj äà‹ âƒãàðûì,
Ïðí-ïðí îëóá åë, Äðëjç!
Jàðàì …‰ç-…‰ç îëóá áèë,
Äðëjç!

ÄЯÐЯËЯJЯÇ
Àjëàðûì îëóáäó èë, Äðëjç!
Ñíñèç ëàë îëóáäó äèë, Äðëjç!
ˆìƒð ñàðàjûìû ñ‰êƒð ùñðòèí,
„‰çƒìäí ãàíëû jàø ò‰êƒð
ùñðòèí,
Ãääè-ãàìòèìè áƒêƒð ùñðòèí.
ñðòäí à‹àðûá òåë, Äðëjç!
Äðäèíäí jàj îëóá áåë, Äðëjç!

Äƒøìí ëèíäñí …ë áèëìèðì,
Àõàí …‰ç jàøûíû ñèë áèëìèðì,
Äðä ìíè ‰ëäƒðƒð, ‰ë áèëìèðì,

Сяндя мяним баьча-баьым
галыбдыр,
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Кечмишим, тарихим, таъым галыбдыр,
Ъяннят кими бир мяканым галыбдыр,

Мцтляг эяляъяйям бил, Дяряляйяз!
Чох ютцб кечся дя ил, Дяряляйяз!

Ñíñèç ãûøà ä‰íƒá áàùàðûì, jàçûì,
Ñóñóáäóð êàìàíûì, äèëëíìèð ñàçûì,
ñíì, áó äðäè, äå, íå‡ jàçûì?
Äèäð…èí îëóáäó åë, Äðëjç!
„‰ç jàøûì îëóáäó ñåë, Äðëjç!
Áàêû, 17 ôåâðàë 2001
ÄЯРÄÈÌÈ
Ëëèì, ‡âàùèðèì, àáèäì, ïèðèì,
Àøûã Óëäóç, ÷îõ äà äðäëèjì äåì,
Ãîj àjà‹à ãàëõñûí è…èäèì, ðèì,
Ñ‰jëñì ãóðòàðìàç èë äðäèìè.
Áëê, áó øàä õáð ñèë
ëäí …åäèá jóðäóì, jóâàì, ìñêíèì,
äðäèìè.
Jƒêëñì ÷êììç ôèë äðäèìè.
Çîðëà ê‰÷ƒðƒáëð Î‹óç åëèìè,
Áàáàìûí î jåðä èçè ãàëûáäûð,
Áó ãì jƒêƒ jàìàí áƒêƒá áåëèìè,
Ííìèí í‹ìëè ñ‰çƒ ãàëûáäûð,
Äèëèì-äèëèì äî‹ðàjûáëàð äèëèìè,
Òƒðê-î‹óç
jóðäóíóí
…‰çƒ
Àøûãëàð ñ‰jëñèí åë äðäèìè.
ãàëûáäûð,
Ò‰êñì ä àïàðìàç Íèë äðäèìè.
Âòí ùñðòèìè jàçñûí Çëèìõàí,
Ñƒ‡àò, Ñàäò, Àëãàjûò, Áùìàí,
Ïàð÷àëàíûá, øàããàëàíûá âòíèì,
ðëð ãûëûí‡ ÷êñèí jåòèøèá
Òàïäàëàíûá, ùåj òàëàíûá âòíèì,
çàìàí,
Òîíãàëëàðà ÷îõ ãàëàíûá âòíèì,
Àãèëëð …òèðñèí äèë äðäèìè.
Ò‰êñì äðjà îëàð …‰ë
Галхын, Вятян оьлу, галхын
äðäèìè.
айаьа,
Доьма йурда сащиб чыхмасын
Áîð÷àëû äî‹ðàíûá, Äðáíä äî‹ðàíûá,
дыьа,
Èðâàí äî‹ðàíûá, Òáðèç äî‹ðàíûá,
Говун нанкор щайы, говун
Òîðïà‹ûìûí ÷îõó jàäà ïàjëàíûá,
узаьа,
Ìí íå‡ óíóäóì áåë äðäèìè.
Арпа чайда верим селя дярдими.
Äƒøìí ëèíääèð ìƒãääñ jåðèì
Óëäóç õàíûì, äàùà ÷àëìà "Äèëãìè",
"Ñàðûòåë" ÷àë áèð àç óíóäàã ãìè,
ñí äåjð …ëñèí õîø …ƒíëð äìè,
Äàðàjûì ñàçûíäà òåë äðäèìè.
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Àëòûà‹à‡, 15 èjóí 1998
ÄАЬЛАР
Jà‹ûëàð ëèíä ãàëìûñàí ñèð,
Ñèíìè äà‹ëàjûð áó äà‹ûí äà‹ëàð!
ñðòäí ƒðjèì ñûçëàjûð, ñèð,
Òåç …‰òƒð ñèíìäí áó äà‹û,
äà‹ëàð!

Ñî‹àíëûíû, Ê‰jòïíè …çìèðì,
Ñƒñí-ñƒíáƒë áí‰âøñèí ƒçìƒðì,
Âåðñ ÷ûõûá „‰j÷ …‰ëƒí
…‰ðìƒðì,
Ìí íå‡ jàøàäûì áó äà‹û, äà‹ëàð?!

Ãëáèìè …‰jíäèð ùè‡ðàíûí äà‹û,
Ñèíì îëóá ãì äðjàñû, ãì äà‹û,
ñí Ìèðç ÷ê áèëìèð áó äà‹û,
Ñí íå‡ ÷êèðñí áó äà‹û, äà‹ëàð?!
Áàêû, 16 jàíâàð 2003-‡ƒ èë
ДЯÐЯËЯJЯÇ
*
*
*
Ñян мяним анамсан, мян сянин
балан,
Баланы гойнуна ал, Дяряляйяз!
Тарих шащиддир ки, бу йурд бизимдир,
Щайлардан гисасы ал, Дяряляйяз!
Шахтайа, борана сал, Дяряляйяз!
Елинин гайдына гал, Дяряляйяз!
*
*
*
Щясрят арта-арта Яршя дайаныб,
Цряйимиз чалын-чарпаз даьланыб,
Синям бцрйан олуб, атяшдя йаныб,
Сян буну тарихя йаз, Дяряляйяз!
Дцшмянин гябрини газ,
Дяряляйяз!
Синяндя чаьласын саз, Дяряляйяз!
*
*
*
Щясрятиндян одланырам, йанырам,
Йеня тяк галмысан ъан,
Дяряляйяз!
Эеъя дя, эцндцз дя сяни анырам,

Сян дя бу щясрятдян йан,
Дяряляйяз!
Гой доьсун цстцня Дан,
Дяряляйяз!
Щясян Мирзяни дя ан, Дяряляйяз!
*
*
*
Баь-баьчамда даща бцлбцлляр
ютмцр,
Дярд-гямим тцкянмир, щясрятим
битмир,
Щарайым, фярйадым щеч йеря
йетмир,
Гяддим йайа дюнцб ей,
Дяряляйяз!
Бядяндя галмайыб щей,
Дяряляйяз!
Мян сяни анырам щей, Дяряляйяз!
*
*
*
Йаьы дцшмян бизи чюлляря салыб,
Соналы эюллярим сонасыз галыб,
Сяндя ъаванлыьым, хатирям галыб,
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Йаман аьыр кечир ил, Дяряляйяз!
Ятрини эятирмир йел, Дяряляйяз!
Гялбимдян кядяри сил, Дяряляйяз!
*
*
*
Сяфалы, шяфалы Ъяннят баьымсан,
Щякимим, тябибим, сян
лоьманымсан,
Щеч кимя вермярям, юз
дийарымсан,
Щясян Мирзя эяляр дюз,
Дяряляйяз!
Йаьынын башыны яз, Дяряляйяз!
Дидярэин елини эяз, Дяряляйяз!
*
*
*
Сян мяним анамсан, Ъяннят
баьымсан,

Йурдумсан, йувамсан, башда
таъымсан,
Ъанымсан, ганымсан, шащ
дамарымсан,
Сян даь вцгарымсан, ай
Дяряляйяз!
Доьма дийарымсан, ай
Дяряляйяз!
Ана торпаьымсан, ай Дяряляйяз!
*
*
*
Елими Вятяня гайтар, ай Аллащ!
Йурдума, йувама гайтар, ай
Аллащ!
Щясрятдян гамятим йайа
дюнцбдц,
Щясяни бу дярддян гуртар, ай
Аллащ!

OLARMI?
Osman Sarыvəllinin «Olarmı?» rədifli qoşmasına nəzirə

Ömrüm gilə-gilə əriyib gedir,
Bəzən silə-silə əriyib gedir,
Gözəlim, baharım əriyib gedir,
Gül baxçana qonaq gəlim,
olarmı?

Niyə kədərlisən, niyə qəmlisən,
Dərdini səninlə bölüm, olarmı?
Kirpiyindən leysan kimi tökülən,
Gözünün yaşını silim, olarmı?
Gözlərimdə
sən
hamıdan
gözəlsən,
Gülərüzlü, şirindilli gözəlsən,
Əhdə
sadiq,
eşqə
sadiq
gözəlsən,
Cığa telə çiçək düzüm, olarmı?

Hürisən,
pərisən,
mələk
misalsan,
Həkimsən,
təbibsən,
məhitabansan
Həsənin
dərdinə
çarə,
dərmansan,
Çarəyə, dərmana gəlim, olarmı?
Bakı, 26 noyabr 1998
AY NARINC XATIN

Yox yerdən yaratdın «Pəri
məclisi»n,
Saz-söz vurğunusan, ay Narınc
Xatın!

Dünyaya
tanıtdın
«Pəri
məclisi»n,
Elin ər qızısan, ay Narınc Xatın!

536

Şeir yazdın, hikmət dolu söz
dedin,
Hər kəlməni sərrast dedin, düz
dedin.
Pərilərə könüllərdə gəz dedin,
Qoşqar vüqarlısan, ay Narınc
Xatın!

Solmaz can evində
saxlayır,
Axar-baxarlısan,
ay
Xatın!

muğam
Narınc

Gülarəni, Kəmaləni sevir el,
Misralara sığal çəkir Cığatel,
Gültəkinə gəlgəl deyir sazda tel,
Qollu-qanadlısan, ay Narınc
Xatın!

«Dilqəmi»də qəmə batdın, qəm
yedin,
«Kərəmi»də nalə çəkdim, inlədin.
«Qaytarma»da yurd həsrətin
söylədin,
Araz məlallısan, ay Narınc
Xatın!

Məclisə ruh verir Tellinin nazı,
Məlahətli səsi, gözəl avazı,
Qorqud yadigarı müqəddəs
sazı,
Ellərə yayırsan, ay narınc Xatın!

Seçdin söz sərrafın, sazı duyanı,
Qəmli Gülayəni, dərdli Butanı,
Əziz tutdun Dilarəni, Tərlanı,
Durna qatarlısan, ay Narınc
Xatın!

Sağ-solunda zər-zibalı pərilər,
Dil açanda məftun olur könüllər.
Qoy
açanda
belə
çetdə
bülbüllər.
Sona diyarlısan, ay Narınc
Xatın!

Zülfiyyənin sazı qəlbi dağlayır,
Ulduz «Misri» üstə çoşur,
çağlayır,
Dastanlar yaratdın el gəzə-gəzə,
Məhəbbətdən yazdın can üzə-üzə,
Həsən Mirzə istər yetəsən yüzə,
Ruhən tər-təzəsən, ay Narınc Xatın!
Bakı, 2 noyabr 2002
АЗЯРИ ГЫЗЫ
Азярбайъан гызларына 8 Март
Бейнялхалг Гадынлар эцнц мцнасибятиля
Аллащ пай верибдир она нахышы,
Нури тяъалладыр Азяри гызы.
Ъан алыр, ган салыр хумар бахышы,
Бир ай паrчасыдыр Азяри гызы.

Сюзцня садигдир, илгары дцздцр,
Инъябел, шириндил, о лаля цздцр,
Дярдиндян юляни яллидир, йцздцр,
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Чямян тураъыдыр Азяри гызы.
Тяр гюнчядир кечян йашы билинмир,
Юзиля эяздирир бащары, йазы,
Щямишя бащардыр, гышы билинмир,
Ашиги юлдцрцр гямзяси, назы,
Йагут тяк парлагдыр, дашы
Хястяни саьалдыр эюзял авазы,
билинмир,
Дярд-гям ялаъыдыр Азяри гызы.
Эцняшля баъыдыр Азяри гызы.
Мина эярдян эюз охшайыр, ъан алыр,
Ряссамы рам едир, кямяндя салыр,
Кирпик охдur ешг ящлини охлайыр,
Эюзялляр таъыдыр, Азяри гызы.
Бакы, 8 март 2005
TAPIN GƏTИRИN
Niyə qan-yaş tökür, niyə ağlayır,
O qıza nə olub, tapın gətirin!
Fəryadı, naləsi ürək dağlayır,
O su sonasını tapın gətirin!

Söhbəti də gözəl, sözü də gözəl,
Qəmzəsi də gözəl, nazı da
gözəl,
O nazlı dilbəri tapın gətirin!

Üzə baxan kimi qəlbi oxuyur,
Bağ-baxçası
müşkü-ənbər
qoxuyur,
İnsana xoş sözdən çələng
toxuyur,
O sehrikar qızı tapın gətirin!

Göz oxşayır tovuz kimi naxışı,
Canlar alır oğrun-oğrun baxışı,
Rəssamı ram edir ceyran
duruşu,
O Ahu-Ceyranı tapın gətirin!
Kim qəlbinə dəydi o şux
gözəlin?
Hara uçub getdi o şux nazənin?
Şair təbiətli Həsən Mirzənin,
İlham pərisini tapın gətirin!

Ağ bədən, ağ buxaq, incəbellidir,
Qaraqaş, qaragöz, siyahtellidir,
Şux yeriş, gülərüz, şirindillidir,
O ağ göyərçini tapın gətirin!
Ədası da gözəl, özü də gözəl,

Bakı, dekabr, 2000
GÖZƏLDИR
Bir həkim hər səhər nəbzimə
baxır,
Gülər üzü, xoş rəftarı gözəldir.
Duyan könülləri yandırıb yaxır

Şirin dili, şəkər sözü gözəldir.
Xaliq heç bir payın kəsməyib
ondan,
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Qıyqacı baxanda olursan candan.
Mələk yaradıbdı onu yaradan,
Ağ üzündə zənəxdanı gözəldir.
Cığa teli tökülüb ağ buxağa,
Ala gözü şölə verir yanağa,
Çoxu istər ola ona sadağa,

Çünki onun hər ədası gözəldir.
Yeriyəndə sanki kəklikdi, səkir,
Oğrun baxışları qəlbə dağ çəkir,
Görün indi Həsən Mirzə nə çəkir?
Gəlişi də, gedişi də gözəldir.
Bakı, Nefçilər xəstəxanası,
21 iyul 2002

TƏBRИZ
Yetmiş il yolları bağladı yağı,
Qoymadı
üzünü görməyə,
Təbriz!
Sinəmi yandırdı, dağladı yağı,
Qoymadı
gülünü
dərməyə,
Təbriz!
Qardaşı, bacını görməyə, Təbriz!

Görüşə ulusun, elin gəlibdir,
Parlamandan
çoxlu
Ərən
gəlibdir,
Səninlə dərdini bölməyə, Təbriz!
Qəlbindən
niskili
silməyə,
Təbriz!
Baxdım, heyran oldum, Ellər
gölünə,
Qar düşmüşdü çiçəyə, gülünə,
Şəhriyarın doğma, şirin dilinə,
Qurbanam, qurbanam, qurbanam,
Təbriz!
Səttərxan
elinə
qurbanam
Təbriz!

Gəlmişəm üçcə gün qoynunda
qalam,
Qardaş tək qolumu boynuna
salam,
Başına dolanam, qadanı alam,
Səs ver kamanına, sazına
Təbriz!
Qovuş baharına, yazına, Təbriz!
İllərdəн ən əziz ilin gəlibdir,

O taylı, bu taylı boyların birdir,
Güneyli-Quzeyli soyların birdir,
Dərd-qəmin, ələmin, toyların birdir,
Qardaşıq, qardaşı unutma, Təbriz!
Həsən Mirzəni də unutma, Təbriz!
Təbriz, 26 dekabr 1998
ДЕЙИШМЯ
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ДЯÐЯËЯJЯÇÄЯ
(Àøûã Ìåùäè èë äåjèøì)
Àøûã Ìåùäè
Àòàì Ìóðàäòï, àíàì Áîëáóëàã,
Jàðàøûð äåìj ñ‰ç Äðëçä.
Jàjûí èñòèñèíä õñò èñòñ,
Òàïàðñàí ÷ûíãûëäàí áóç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
Ãàëàñåð êíä ãîíøóëàðëà jàðûøûð,
†àíû êíäè óëäóçëàðà ãàðûøûð,
ëjçä äîñò-äîñòóíà ñàðûøûð,
Äîñòëó‹à ìåùðèáàí ñ‰ç Äðëçä.

ñí Ìèðç
À Ìåùäè! Áèëèðñí øàèð äåjèëì,
Ñíèí òê äåjì ñ‰ç Äðëjçä.
Jàääàí ÷ûõàíëàðû jàäà ñàëûðàì,
Ñí áèð ä äîëàí, …ç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Ãàjàëàðäàí …ëèð Íáèíèí ññè,
†àëàë ájë …åäí ‡í…è, íðñè,
Àøûã Ãùðìàíûí çèë çí…óëñè,
Ñ‰jëíèð ïàjûç, jàç Äðëjçä.

Àøûã Ìåùäè
Ñîjóãáóëàã jàjëàãëàðûí …‰çƒäƒ,
Ñî‹àíëû äà‹ ÷ìíèäè, äƒçƒäƒ,
Âåðñèí äà‹û àøûãëàðûí ñ‰çƒäƒ,
Áàõìàãëà äîjìàjûð …‰ç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
„ƒëƒäƒçäƒ áó jåðëðèí ñàñû,
Ãîjìàç jà‹û äƒøìíëðä ãèñàñû,
„äèêâí…äèð Àðïà÷àjûí áèíàñû,
×è÷jè ñîëìàjàí jàç Äðëçä.

ñí Ìèðç
àñàðäûð Çí…çóð, Êëá‡ð,
„‰j÷,
Íàõ÷ûâàí, Øðóðäƒç, Âåäè, jðè‡,
À÷àðäû À‹ìàíãàí, À‹ðû, ëèí‡,
Áóíëàðû øåð äƒç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Jåòèøèá ÷îõ àøûã îðñäà, Ñàëëûäà,
åðùåðä, ð…çä, Çåjòä,
†óëäà,
×åøèäëð âóðóëà, õàë÷à õàëûäà,
‚ñòäí àñûëà ñàç Äðëjçä.

Àøûã Ìåùäè
Äà‹ ä‰øƒíä ëàë ƒñò ãàíà áàõ,
Ãàáàõëûäà ïòêäêè øàíà áàõ,
Ãîâóøóãäà ñí ø‰ùðò, øàíà áàõ,
ˆìð åäèð, ãî‡àëàð jƒç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
Äàíçèê, Ãîçóë‡àäà …‰çƒì ãàëûáäû,
Àðäàðàç êíäèíä ñ‰çƒì ãàëûáäû,
Äðìäèì áà‹ûìäà ƒçƒì ãàëûáäû,
Ãîjìà, jàäëàð äðñèí ƒç Äðëçä.

ñí Ìèðç
Ãíäá‰ëí Íáèäí ãàëûá jàäè…àð,
Ääëè ê‰ðïƒñƒí ñ‰êƒá ðóçè…àð,
Õàëà‡ëàð jóðäóíäà ëàë ôƒñƒíêàð,
ë óçàò, áèðèí ƒç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Ñàëñàëûí ãàëàñû ì‹ðóð, âƒãàðëû,
Ãî÷äàøëû ãáèðëð ñèíñè äà‹ëû,
Àëáàí êèëñëðè ñèðëè-ñîðàãëû,
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Ñàëûá òàðèõ èç Äðëjçä.
Àøûã Ìåùäè
Áƒëáƒë‰ëí î jåðëðèí õàëû äà‹,
Jàíûõ, jð ä‰âëòèäè, ìàëû äà‹,
Àëõàíïj âòíèìèí áàëû äà‹,
Íåìòäí ñƒôðj äƒç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
îðñóí jàjëà‹ûäû Ìóðàäòïñè,
Ê‰íëƒì èñòð Àðïà ÷àjäàí ‰ïñè,
Òíäèðèí ëàâàøû, ‡âèç òïñè,
„ë‡ê ñƒôðj òåç Äðëçä.

ñí Ìèðç
Äà‹à ãàðòàë òêè ãîíàí Ãîøàâí…,
†âèçäí åë ïàj âåðí „ƒíåjâí…,
Àëáàí jàäè…àðû – óëó Øàäûâí…,
Äåjèð …ë ìíè …ç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Øàù Èñìàjûë áóðäà ãûëûí‡ ÷àëûáäû,
Òåjìóðëí… Êåøêíää ìñêí ñàëûáäû,
Jîëäà Êàðâàíñàðà øàùäàí ãàëûáäû,
Ãàëäûìû áèð î‹óç Äðëjçä?

Àøûã Ìåùäè
ñíêíäë îñòóí ñ‰íìƒø ÷ûðàãäû,
Êàðâàíñàðà, îðòóí äóìàíëû äà‹äû.
Íáèëð, îðáàäûã ìåjâëè áà‹äû,
Õàðòäûãäà ÷ìíè …ç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
Ãàðàãàjà àðûëàðûí ïòjè,
Àjíçèðäè î äà‹ëàðûí òjè,
Èëàíëûäû ÷îáàíëàðûí òƒòjè,
×à‹ûðûð ñƒðƒíƒ jàç Äðëçä.

ñí Ìèðç
„‰çëðè îõøàjûð …ƒëƒ, íð…èçè,
‡ðòê àò ÷àïûð …ëèíè, ãûçû,
Àõóíäóí ãóðàíû, Èìàíûí ñàçû,
ðñè áèð óëäóç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Áó jåðä ÷îõ àøûã îëóáäó ãîíàã,
Àááàñäàí, Âàëåùäí òóòóáäó ñîðàã,
àìû ñèíäôòð à÷ âàðàã-âàðàã,
Ñåâèëèð
ñ‰ùáò,
ñàç
Äðëjçä.

Àøûã Ìåùäè
Àìà‹ó, Çåjòäí jåí †û‹àòàjà,
àõëû, Ãóðòãóëàãäà Òêëèãàjà,
Ìîçäà, Äàjëàãëûäà íå÷ íð ìàjà,
Áàõ, ãîjóá …åäèáäè èç Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
Àðïàäàí, Ãîjòóëäàí ÷ûõñàí Áàøêíä,
Àëìàëû, Ìëèøê, ×àíàõ÷û êíä,
Ãàðàâí…, Îðòàêíä, Jåëïèí, Êåøêíää,
jjàìäàí òàïàðñàí èç Äðëçä.

ñí Ìèðç
Áàø êñèá, ä‰ø êñèá áóðäà
ãñáèêàð,
Àíäðàíèê àäëû òàj ãóëàã, ìóðäàð,
Ñƒí…ƒj ÷êèëèá ê‰ðï óøàãëàð,
„ë ä áó äðä ä‰ç Äðëjçä!

ñí Ìèðç
À‹ àøûãëà Àëû áàøäàí áèíàäàí,
Ñàç òóòóá, áó jåðä åäèáëð
ä‰âðàí,
ëñ…ð, Ñàðà‡ëû, î Í‰âðñ Èìàí,
èêìò à÷ûáäû jƒç Äðëjçä.

Àøûã Ìåùäè
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Êîòàííûäàí àøñàí †îððàííû êíä,
Àçàðñàí „‰jäà‹äà, äóìàíäà, ÷íä,
Áèð äîjóí‡à jëø Îðó‡‰ëíä,
Àøûã, ùð í …‰ðñí jàç
Äðëçä.

†óë êíäè ìøùóðäó áà‹ëû, ìåøëè,
Àõòà, „îìóð, Êàáóä òð áí‰âøëè,
ƒñåjíëèä ùð êñ ìèí áèð ïåøëè,
×êèëëð áèð-áèð íàç Äðëçä.
ñí Ìèðç
Î‹óëëàð jåòèøèá ãîðõìàç, jåíèëìç,
Õà‡îjà äèç ÷‰êìç, ùàjà jèëìç,
Äîñòà ñäàãòëè, ÷‰ðê èòèðìç,
×îõäóð Ãîðãóääàí èç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
Äèëèíä Ôƒçóëè, Ñäè, ëñ…ð,
Åëèí à‹ñàããàëû áèð ñèíäôòð,
Àòàì Èáðàùèìäè ãîj áèëñèí åëëð,
àjà ÷‰êäƒðƒá äèç Äðëjçä.

Àøûã Ìåùäè
Àðûí‡,
ð…ç,
Íîâëàð
òð
jàñìíäè,
„‰jàááàñ, „åíäð jàøûë ÷ìíäè,
„ƒìƒøõàíà, Çèðê, Ñôîëó êíäè,
Äðäëð
äðìàíäû
…ç
Äðëçä.

Àøûã Ìåùäè
×ûðàã, Òàðïëà, Òåðï, Ê‰÷áêë
jàíàøû,
Ëåjëèãà÷àí …åjèá ëâàí ãóìàøû,
×àj êíäèí ôƒñƒíêàð êêëèêëè äàøû,
Áèç ãèñìò îëäó àç Äðëçä.
ñí Ìèðç
Ãûç-…ëèíè ãî÷àã, ì‹ðóð, âƒãàðëû,
Øèðèí òáññƒìëƒ, ‡ð ìèñàëëû,
Àë jàíàã, à‹ áóõàã, à‹ òèðì øàëëû,
×îõ
…‰çë
…‰ðäƒê
áèç
Äðëjçä.
Àøûã Ìåùäè
Òêäîíäóðàíäà jàòìàã èñòñí,
Îâ÷ó Ãùðìàíà ÷àòìàã èñòñí,
Òêíè ãàjàäà àòìàã èñòñí,
Ãîjìàëûñàí jåð äèç Äðëçä.
ñí Ìèðç
Áó jóðääà ÷îõ îëóá äàâà-ãàëìàãàë,
Jàïîíà äà‹ ÷êèá ãùðìàí †àëàë,
ƒðƒíƒí àøû‹à âåðäèjè ñóàë,
Èòèá-áàòìàñûí òåç Äðëjçä.
Àøûã Ìåùäè
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ñí Ìèðç
Ñƒñíëè, ñƒíáƒëëƒ ó‡à äà‹ëàðû,
Ëàëëè, íð…èçëè áàõ÷à, áà‹ëàðû,
ìäìë …çñí áàùàð ÷à‹ëàðû,
Åäñí ‰ìðƒ jƒç Äðëjçä.
Àøûã Ìåùäè
×èâíè, åøèíè …çììèø îëìà,
Ñàëëûíûí íð…èçèí ƒçììèø îëìà,
À‹êíäèí ÷ìíèí çììèø îëìà,
Òîðïàãäà …‰ð í âàð,
Äðëçä.

Àøûã àãâåðäèäè ííì áóòàñû,
Áùìàí Äðëçä, ñ‰ç Äðëçä.
ñí Ìèðç
Êàø êè, î jåðëðè áèð ä …çjäèê,
Íð…èçèí …‰çƒíäí ‰ïƒá, ƒçjäèê,
Íòè‡ òîjóíäà jàëëû ñƒçjäèê,
Èøëð îëàjäû äƒç Äðëjçä.

jƒç

Àøûã Ìåùäè
åðùåðä äî‹óëäóì, jåòèðäè çàìàí,
Ìàjàì Áóëàãëàðäû, àíàì Çðíèøàí,
Ãàðäàøûì, jàõûí …ë, ñ‰jëjèì ïƒíùàí,
Ìåùäèj øðáòè ñƒç Äðëçä.

ñí Ìèðç
Ëà÷ûí ãàjàëàðäà ãàðòàë ãûj âóðóð,
Øèøáójíóç òêëð íèçàìà äóðóð,
Õûíàëû êêëèj íð…èç …‰ç
âóðóð,
„ƒë-…ƒë åäèð íàç Äðëjçä.

ñí Ìèðç
À Ìåùäè, âñô åë ó‡à äà‹ëàðû,
Òƒðê-Î‹óç jóðäóíó, …‰j jàjëàãëàðû,
Ëèëïàðëû, jàðïûçëû áóç áóëàãëàðû,
ñíë áèð… …ç Äðëjçä.
Áàêû, 1997

Àøûã Ìåùäè
Àøûã †ëèë àøûãëàðûí àòàñû,
Àøûã âàðìû Ôòóëëàùà ÷àòàñû,

"ÃÀËÄÛ" – "ÃÀËÌÀÇ"
(Àøûã Ìåùäè èë äåjèøì)
Jàçûíûí jàjëà‹û, †óëóí ùàâàñû,
Êêëèjèí õûíàñû, ãàðòàë jóâàñû,
Ìåøíèí íð…èçè, äà‹ëàð ëàëàñû,
Àðàìà, Ìàðêàðà, À÷îjà ãàëäû.
ñí Ìèðç
À÷ òàðèõè êå÷ìèøèí íçð ñàë,
„‰jòƒðêëðè, Àòèëëàíû jàäà ñàë,
Òåjìóðëí…äí, Áàjàçèääí ãûëûí‡
àë,
Ä‰jƒø, âóðóø, jóðäóì À÷îjà ãàëìàç.

Àøûã Ìåùäè
„ë ñí ñ‰jëjèì çèç ãàðäàøûì,
Âòí Äðëjç Õà÷îjà ãàëäû.
Ãóìëóíóí áóëà‹û, Ìóðàäòïñè,
Ìðjìèí äû‹àñû Âà÷îjà ãàëäû.
ñí Ìèðç
Àøûã Ìåùäè ì‹ðóð äàjàí, ì‹ðóð äóð,
Âòí Äðëjç Õà÷îjà ãàëìàç.
Ãóìëóíóí áóëà‹û, Ìóðàäòïñè,
Ìðjìèí äû‹àñû Âà÷îjà ãàëìàç.

Àøûã Ìåùäè
Ãàjàëàðûí êñè, è…èä íðñè,

Àøûã Ìåùäè
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jðè‡ jàjëà‹û, †û‹ûí äðñè.
Áå‡íèí øàí áàëû, jà‹ûí êðñè,
Àíäîjà, Ñàìñîíà, Ãûí‡îjà ãàëäû.

ñí Ìèðç
Ñî‹àíëû, Âåðñäà‹û, Òêäîíäóðàí,
òjè áí‰âø, áàøû ÷í, äóìàí,
†ííò Äðëjç, î …‰çë ìêàí
Äûðîjà, Ñåðîjà, Àðìîjà ãàëìàç.

ñí Ìèðç
Âòí jàäà ãàëñà Òîìðèñ ãàí à‹ëàð,
Áàáê äàø ìçàðäà îä òóòóá jàíàð,
Øàù Õòàèì áèë êè, Àëëàùû äàíàð,
ƒíð …‰ñòð, jóâàí Ãûí‡îjà ãàëìàç.
Àøûã Ìåùäè
Áàëáàñûí ãàjìà‹û, êƒïíèí jà‹û,
Àðûí‡ûí áàëû‹û, ïàëûä î‡à‹û,
Êå÷ àëà÷û‹û, Ãûñûðûí äà‹û,
Ãàðíèê, Ñðêèç, Ãûñäîjà ãàëäû.

Àøûã Ìåùäè
À
Ìåùäè,
äà‹ëàðäà
jàøûë
jàjëàãëàð,
Òàëàñû
áàëäûð‹àí,
ñðèí
áóëàãëàð,
Ìåøëðä ê‰çƒ äƒøìƒø î‡àãëàð,
Âàç…åí, Ïîãîñà, Ìàøîjà ãàëäû.

ñí Ìèðç
Àòàòƒðêƒí ãåjðòèíè áèëèð ùàj,
Ñòòàð õàíûí ‡ƒðòèíè áèëèð ùàj,
åjäðèìèí ãƒäðòèíè áèëèð ùàj,
Ãîðõìà, ðëð jóðäó Ëà÷îjà ãàëìàç.

ñí Ìèðç
Ñƒñíëè-ñƒíáƒëëƒ jàøûë jàjëàãëàð,
Ëèëïàðëû,
jàðïûçëû
øûð-øûð
áóëàãëàð,
Ääì Ãîðãóä …çí ãäèì îjëàãëàð,
ñí äåjð ùå÷ âàõò Ìàøîjà ãàëìàç,
Âòí Äðëjç Õà÷îjà ãàëìàç!
Áàêû, 10 ôåâðàë 2000

Àøûã Ìåùäè
Áîëáóëà‹ûí ñójó, À‹õà÷ òïñè,
Õûíàëû êêëèjèí ÷îëïà ôðñè,
Òíäèðèí ëàâàøû, ‡âèç òïñè,
Âàñêàíà, †èâàíà, Àðìîjà ãàëäû.
“AY HƏSƏN MİRZƏ” – “BUTA”
(Buta ilə deyişməsi)
Buta
Gəl məni dindirmə fəğan
eylərəm,
Yaman yaralıyam, ay Həsən
Mirzə!
Didərgin eллərin qərib qiziyam,
Ağlı-qaralıyam, ay Həsən Mirzə!

Sюz mülkündən seçib ləli,
gövhəri,
İnci tək misrana düzürsən, Buta!
Buta
Göyçə göl sinəmin çarpaz
dağыdыır,
Qarabağ bəxtimin qara bağıdır,
Yurdum başdan-başa qəm
oyləğıdır,

Həsən Mirzə
Saz-söz xiridarı, dillər əzbəri,
Йenə zirvələrdə süzürsən, Buta!
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Araz məlallıyam, ay Həsən
Mirzə!

Koroğlu bəyənib minməz Düratı,
Çən-duman bürüyüb eli, elatı,
Bağrı paralıyam, ay Həsən
Mirzə!

Həsən Mirzə
Sən Dədə Camala heykəl
qoymusan,
Heykəlin ləldən təməl
qoymusan,
Şer dünyamıza məşəl
qoymusan,
İlham ümmanında üzürsən,
Buta!

Həsən Mirzə
Yurdum əldən gedib dözə
bilmirəm,
Ağsaqqal tək eldə gəzə
bilmirəm,
Toy-düyündə daha süzə
bilmirəm,
Sən bu dərdə necə dözürsən,
Buta!?
Buta
Dərdi-qəm əlindən bad oldu
Buta,
Özünü yandıran od oldu Buta,
Güllü Baş Keçиdin yad oldu Buta,
Eldən aralıyam, ay Həsən
Mirzə!

Buta
Alimsən, aqilsən, şairsən
qardaş,
Canımda od, alov, kipriyimdə
yaş,
Vurub gözüm tökdü, kim düzəltdi
qaş,
Başı bəlalıyam, ay Həsən Mirzə!
Həsən Mirzə
Qoşmaları yana-yana yazыrsan,
Sözlərini qatıb qana yazırsan,
Hikmətləri ruha-cana yazırsan,
Şerimizə çələng hörürsən, Buta!

Həsən Mirzə
Eldən elə gedib Hüsen Saraclı,
Əmrah Gülməmmədov, Əhməd
Sadaxlı,
Görüblər atamı sazlı, qonaqlı,
Sən Həsən Mirzəsiz gəzirsən,
Buta!

Buta
Həmzələr fəndilə aldı Qıрatı,

Bakı, 10 aprel 2000

Həsən MIRZƏ
VƏTƏN BAYATILARI
Dərələyəz vətənim,
Yoxdur gedib gələnim,

Haylar yurdumda qalsa,
Yanar qəbrim, kəfənim.
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Soğannını qar aldı,
Duman aldı, qar aldı,
Süsən-sünbül, bənövşə,
Elsiz qaldı saraldı.

Dərələz yada qalıb,
Məni kədər-qəm alıb,
Vətəndən ayrılandan,
Rəngim-rufum saralıb.

Laçın qayalı yurdum,
Qədim oylaqlı yurdum,
Elin səni unutmur,
Qayıdıb gələr yurdum.

Dərələyəz qədimsən,
Hər bir yerdən qədimsən,
Sənə həsrət qalandan
Əlif qəddim əyifsən.

Təkədonduran ağlar,
Başına qara bağlar,
Keşik çəkən Adamdaş,
Hər gün el deyib ağlar.

Dərələyəz dardadı,
Qızıl gülü sardadı,
Aləm cənnətə dönsə
Mənim gözüm ordadı.
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ËÈ ÊÁЯÐ
ëêáðîâ ëè ƒñåjí î‹ëó 1927-‡è èëä Jå‹åãíàäçîð ðàjîíóíóí Ãîâóøóã
êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1950-‡è èëä Ãîâóøóã îðòà ìêòáèíè áèòèðäèêäí ñîíðà áèð ìƒääò ìƒëëèì èøëìèøäèð. 1962-‡è èëä Àçðáàj‡àí Ä‰âëò
Óíèâåðñèòåòèíèí ôèëîëî…èjà ôàêƒëòñèí äàõèë îëìóø, 1968-‡è èëä îðàíû
áèòèðìèøäèð. 1965-‡è èëäí 1988-‡è èë ãäð Ãîâóøóã êíä îðòà
ìêòáèíä äèë â äáèjjàò ìƒëëèìè èøëìèøäèð.
Ìƒëëèì èøëìêë jàíàøû, î, "ëè êáð" òõëëƒñƒ èë áäèè jàðàäû‡ûëûãëà äà ìø‹óë îëìóøäóð. Äðëjçä îëàðêí jàçäû‹û øåðëðèíèí áèð
ùèñññè "Ñîâåò Åðìíèñòàíû" ãçåòè â "äáè Åðìíèñòàí" àëìàíàõûíäà ÷àï
îëóíìóøäóð. Îíóí jƒçëðë øåðè, ÷îõëó ïîåìàëàðû â ìíçóì äðàì ñðëðè âàðäûð
êè, áóíëàðûí áèð ùèñññè èãòèñàäè ÷òèíëèê ƒçƒíäí ùëëèê ÷àï îëóíìàìûøäûð.
1988-‡è èë äåïîðòàñèjàñûíäàí ñîíðà Åðìíèñòàíäàí ãîâóëàí áèð ãà÷ãûí êèìè î †åjðàíáàòàí ãñáñèíä ìñêóíëàøìûøäûð. àë-ùàçûðäà †åjðàíáàòàí îðòà ìêòáèíä ìƒëëèì èøëjèð.
САРЫТЕЛ
Эюзяллярин эюзялисян,
Йохду сяня тай, Сарытел.
Инъя беля чох йарашыр,
Эцмцш кямяр, ай Сарытел.

Сян олмусан даь чичяйи,
Додаг гаймаг, эцл лячяйи,
Тяр бухагда хал эюйчяйи,
Гашлар олуб йай, Сарытел.

Кюнлцмц ялимдян алдын,
Цряйимя дярди салдын,
Гялбими ешгинля чалдын,
Сюзцм йохду дай, Сарытел.

Даь башында гар эюрцнцр,
Аь синядя нар эюрцнцр,
Кюйняк она дар эюрцнцр,
Олсун бизя пай, Сарытел.

Эял булама сян башыны,
Чатма о гялям гашыны,
Тюкмя Ялинин йашыны,
Ахыб олар чай, Сарытел.
30 апрел 1996
СОНА
Бащарын эцлшян чаьында,
Сейря чыхыб эязян сона.
Сцзэцн бахыб ъан алырсан,
Гялбимизи язян сона.

Сюкцлцр кюнцл сарайым,
Сянсиз кечмиш эцнцм,
айым,
Бахмаьынан неъя дойум?
Синямя од дцзян сона.
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Долмусан севэи йашына,
Щейранам чатма гашына,
Щяр эцн доланнам башына,
Додаьыны бцзян сона.

Эял ялини вер ялимя,
Кямяр баьлансын белиня,
Гызыл санъаг тах телиня,
Эялин кими бязян сона.

Ялидир ешгиня йанан,
Мяънун, тяк ъандан усанан,
Инсаф ейля, сян ей ъанан!
Цряйими цзян сона.
10 ийун 2004
ВУРУЛМУШАМ
Бир эюзяля вурулмушам,
Синям цстя чякиб даьы.
Ширин дилли бир мялякди,
Додаглары йаз гаймаьы.

Шявяйя дюнцб гаш-эюзц,
Ширин шякярди щяр сюзц,
Эюзялликдя тякди юзц,
Хал бязяйир эцл йанаьы.

Диндиряндя наз еляйир,
Сцзэцн бахыб тоз еляйир,
Еляся дя аз еляйир,
Ешгин ъошуб-дашан чаьы.

Бир азяри баласыдыр,
Эюзяллярин лаласыдыр,
Кимя гисмят оласыдыр.
Онун бу эцлшян гуъаьы.

Сейря чыхыб тцл бцрцнцр,
Щюрцкляр йерля сцрцнцр,
Тяр синядя нар эюрцнцр,
Гойну олуб ъяннят баьы.

Ешг одуна йанма Яли,
Оларсан Мяънун тяк дяли,
Йетишмяся гадир яли,
Йанармы бяхтин чыраьы.
18 октйабр 1998
ДЯЛИ КЮНЦЛ

Ъошдун йеня дяли кюнцл,
Селляр кими чаьлайарсан.
Итирмисян назлы йары,
Ган-йаш тюкцб аьлайарсан.

Щей ахар эюзцнцн йашы,
Ялдян эетди ъан сирдашы,
Алышар баьрынын башы,
Ешг одиля даьлайарсан.

Даща ялин йетмяз йара,
Булунмаз дярдиня чара,
Сян галдын тянща, авара,
Кимя кюнцл баьлайарсан?

Кечян эцнляр дцшяр йада,
Галанарсан оддан-ода,
Хош эцнлярин эетди бада,
Хатиряндя сахлайарсан.
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Талейин эялдими гара?
Баьрын олду пара-пара,
Яли, дюзсян бу даьлара,
Юляняъян аьлайарсан.

25 апрел 1995
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ГУРБАН ОЛУМ
Ай гыз, цз йана тюкцлян,
Телляриня гурбан олум.
Алма йанагда ачылан,
Эцлляриня гурбан олум.

Гойнун дюнцб бир эцлшяня,
Бцллур олуб мярмяр синя,
Доьулдуьун айа, эцня,
Илляриня гурбан олум.

Бир де эюрцм щаралысан?
Гашы-эюзц гаралысан,
Щансы елин маралысан!
Елляриня гурбан олум.

Инан, ъандан кечясийям,
Зящяр версян ичясийям,
Сяни тябиб сечясийям,
Ялляриня гурбан олум.

Йурдумун эюзял гызысан,
Юмрцмцн дан улдузусан,
Ешгин сядяфли сазысан,
Телляриня гурбан олум.

Яли йарын гящрин чякяр,
Сянсиз аьлар, ган-йаш тюкяр,
Сюзц дцрлц, ширин шякяр,
Дилляриня гурбан олум.
2 феврал 1997

ДЮНМЯРЯМ
Эцляр цзлцм, инъя беллим,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.
Йанаглары гызылэцллцм,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.
Мяни топа гойсалар да,
Эюзлярими ойсалар да,
Нясимитяк сойсалар да,
Сян
дюнсян
дя,
дюнмярям.

Эюйлярдян даш тюкцлся дя,
Эюзцмдян йаш тюкцлся дя,
Гялбим еви сюкцлся дя,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.
Йолунда ъандан кечмишям,
Ешгин бадясин ичмишям,
Мян тякъя сяни сечмишям,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.

мян

Эцняшмисян, сян аймысан?
Баьрымын башын оймусан,
Ялини аьлар гоймусан,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.

Гурбанам эцлцм, адына,
Салма мяни ешг одуна,
Сюзлярини сал йадына,
Сян
дюнсян
дя,
мян
дюнмярям.

11 ийун 2004
НАЗПЯРИ
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Йанагларын Лаля кими,
Охшадын эцля, Назпяри!
Эюзлярин пийаля кими,
Дцшмцсян диля, Назпяри!

Даь башында гар эюрцнцр,
Баьчанызда бар эюрцнцр,
Аь синядя нар эюрцнцр,
Гой дярим беля, Назпяри!
Сцзэцн бахыб ъан алырсан,
Мяни одлара салырсан,
Айрылыг сазын чалырсан,
Ял сцртмя теля, Назпяри!

Эязирсян назлы-гямзяли,
Олмусан елляр эюзяли,
Эял сяня эцлляр эюзяли,
Верим дцз теля, Назпяри!

Яли сянсиз ган аьлайар,
Гялбиня йара баьлайар,
Ешгин йасыны сахлайар,
Щяр илдян иля Назпяри!
20 март 1961
ЭЮЗЯЛ
Эял сцздцрцб гаш-эюзцнц,
Оьрун-оьрун бахма, эюзял!
Эютцрцб ешгин кюзцнц,
Синям цстя йахма, эюзял!

Баьчамызда ачан эцлсян,
Аьзымдакы ширин дилсян,
Эял эюзцмцн йашын сил сян,
Мящяббяти чахма, эюзял!

Тязя дяймиш нар олмусан,
Гузейдяки гар олмусан,
Бир истякли йар олмусан,
Юзэясиня ахма эюзял!

Щейран етмисян чохуну,
Алдын ялдян вар-йохуну,
Сян аллащ, ешгин охуну,
Цряйимя тахма, эюзял!

Эял юлдцрмя сян Ялини,
Чякмя ялимдян ялини,
Анамын эюзял эялини,
Сюзц баша гахма, эюзял!
20 август 1991
ЭЮЗЯЛИН ИЗТИРАБЫ
Тале цзя эцлмяди,
Эюз йашымы силмяди,
Щамынын йары эялди,
Мяним йарым эялмяди.

Чян эялди, думан алды,
Йолуну эюзлямякдян,
Эюзцмдя сары галды.
Йарым, сян щара эетдин?
Эцнцмц гара етдин,

Даьлары думан алды,
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Нийя эялиб чыхмырсан?,
Гялбими йара етдин.
Тянща эязя билмирям,
Чичяк цзя билмирям,
Нийя мяндян кцсмцсян?
Сянсиз дюзя билмирям.
Цряйими оймусан,

Бойну буруг гоймусан,
Юзэясиня уйуб сян,
Йохса мяндян доймусан?
Кечди нечя ил, йарым,
Эял дярдими бил, йарым,
Ахан бу эюз йашымы,
Юз ялинля сил, йарым.
29 май 2001
ЭЮРМЯДИМ

Эюзяллярин эюзялисян,
Щцснцн кими ай эюрмядим.
Чатма гашлар дартылыбды,
Бярабяри йай эюрмядим.

Гара эцлцн тяр бухагда,
Сюзцн ширин дил-додагда.
Гызылэцлцн вар йанагда,
Марал, сяня тай эюрмядим.

Яли вурьун олуб сяня,
Гойну долу бир эцлшяня,
Аллащым эюндяриб мяня,
Сян тяк ширин пай эюрмядим.
19 август 1991
ЭЦЛЯР
Эюзялликдя йохду тайын,
Олмусан бир сона, Эцляр.
Гцдрятдянми чякилибди?
Бу эюзяллик сана, Эцляр.

Щяля кюрпя бир сонасан,
Ешгин эюлцня гонасан,
Юзцнц мяляк санасан,
Бахасан дюрд йана, Эцляр.

Лаля ачылыб йанагда,
Гаймагдыр инъя додаг да,
Хал бязяниб тяр бухагда,
Эирмисян эцл дона, Эцляр.

Бцллур бядян, инъя белли,
Мярмяр синя, ипяк дилли,
Сюзц шякяр, ширин дилли,
Йарашырсан буна, Эцляр.

Нар синяндя тязя дяйиб,
Шащ будаьын бойнун яйиб,
Эюзяллийин донун эейиб,
Дяйярсян мин ъана, Эцляр.

Сцзэцн бахыш шеир, гязял,
Назы-гямзян ондан язял,
Эюрян, сяни беля эюзял,
Доьуб щансы ана, Эцляр.

Эюзялликдя эцлтяк галыб,
Црякляря бир од салыб,
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Ялинин гялбини алыб,
Дюндярирсян гана, Эцляр.
28 апрел 2000
УСТАДНАМЯ-НЯСИЩЯТНАМЯ
ДЦНЙАДЫ
Гардаш, бу дцнйанын уйма
Щагдан гуршанмайыб онун
фелиня
кямяри,
Мярди намярдляря сатан
Йенилмяз ярляри, мярд иэидляри,
дцнйады.
Апарыб гол-гола чатан дцнйады.
Эюзля дцшмяйясян дашгын
селиня,
Чохларын эюрмцшям юзцндян
Апарыб цммана атан дцнйады.
дейян,
Инанмаг олармы чярхи-фяляйя?
Алчаглыг ъилидин яйниня эейян,
О бир шейтан олуб эирир цряйя,
Сяни чалмаг цчцн фцрсят
Достлугда кясилян щалал чюряйя,
эюзляйян,
Эизлинъя зящяри гатан дцнйады.
Шащмар илан кими йатан дцнйады.
Эядянин щеч заман олмаз
щцняри,
Артыг кечиб эедиб мярдлик заманы,
Ъоша цряйиндя, гялбиндя ганы,
Ай Яли, де эюрцм йахын дост щаны?
Щийлялик ичиндя батан дцнйады.
3 март 1986
ЭЕТДИ
Достум, эилейлянмя фани
дцнйадан,
Чохлары камыны алмады, эетди.
Алданыб уйдулар дювлятя, вара,
Онлардан нишаня галмады, эетди.

Учурмаз эюлцндян юрдяйи, газы,
Чыхарыб кюйнякдян сядяфли сазы,
Ня дейим, чохлары чалмады,
эетди.
Чалыш ки, достлугда сян эцл
якясян,
Достлуьун гядрини дост тяк
чякясян,
Достлуг щими ешиб бетон
тюкясян,
Щимляр газылса да долмады,
эетди.

Бахырсан чохлары дям верир сюзя,
Галхыр зирвяляря енмяйир дцзя,
Юзц биля-биля кцл атыр эюзя,
Намярддя щеч мярдлик олмады,
эетди.
Инсан даим севяр бащары, йазы,
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Ай Яли, эял йорма даща юзцнц,
Наданлара уъуз сатма сюзцнц,
Сян ки дейян заман сюзцн дцзцнц,
Чоху щеч аьлына салмады эетди.
5 окtйабр 1991
ВЯТЯН ЩЯСРЯТИ ВЯ ВЯТЯНИН ТЯРЯННЦМЦ
ВУРЬУНАМ
Ей ана Вятяним! Азярбайъаным!
Щцснцндя ачылан эцля
вурьунам.
Сян мяним ъийярим, сян мяним
ъаным,
Зярли эейиндийин тцля вурьунам.

Щяр сюзцн бир инъи, кялмяси ширин,
Мянасы гцдрятли, эюйлярдян
дярин,
Ъошуб гуъаьында эен дярялярин,
Гойнунда чаьлайан селя
вурьунам.

Дурналарын гатарлашыб учанда,
Ъейранларын щей щцркцшцб
гачанда,
Тяр чичякляр гюнчялярин ачанда,
Эюзяллик бцрцнян чюля
вурьунам.

Фцсункар йарадыб тябият сяни,
Эцлшяня дюндяриб чайыр-чямяни,
Бахдыгъа илщама эятирир мяни,
Сонасы чырпынан эюля вурьунам.
Ня эюзялди баьчаларын, баьларын,
Зирвяси гарталлы уъа даьларын,
Бащарда ъяннятя дюнян
чаьларын,
Ясян кцляйиня, йеля вурьунам.

Сящралара каналлары чякилян,
Щяр тяряфи баьча-баьа бцкцлян,
Гыз-эялинин цз йанына тюкцлян,
Сыьалланмыш дурна теля
вурьунам.

Торпаьында мин ъцр неймят
битирян,
Шющрят цстя эцндя шющрят
эятирян,
Низамиляр, Фцзулиляр йетирян,
Бу доьма йурдума, еля
вурьунам.

Нечя мин гяриня, ясрляр кечиб,
Нясилляр щей эялиб, нясилляр кечиб,
Бабалар лялини, эювщярин сечиб,
Бизя бяхш етдийи диля вурьунам.

6 феврал 1987
АЗЯРБАЙЪАНЫМ
Сян ей ана Вятян, ей ана дийар!
Сянин торпаьына, дашына гурбан.

Бир тяряфин олуб азад, бяхтийар,
Бир тяряфдя ахан йашына гурбан.
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Сян одлар йурдусан, одлар
юлкяси,
Онунчцн талейин одлара дцшдц.
Цряк тян бюлцндц, йары щиссяси,
Аразын о тайы йадлара дцшдц.

Шащмар илан кими чалдылар сяни.
Сянин ювладларын айрылыг дашын,
Бирляшиб цстцндян атаъагдылар.
Биздян айры дцшян доьма
гардашын,
Арзусун бир-биря гатаъагдылар.

Чоху йараланды айагдан, ялдян,
Амма сянин йаран цряйиндядир.
Тябризим гойнунда доьулан
илдян,
Залимин зянъири биляйиндядир.
Гялби парчаланан
Азярбайъаным!
Даим ялдян-яля салдылар сяни.
Вурдулар синяня гылынъ йарасы,

Ей доьма Вятяним, эял гямляр
чякмя!
Бцлбцл щяр баьында ютцшяъякди.
Заман эяляъякди, эюз йашы
тюкмя,
Йаралы цряйин битишяъякди.
27 нойабр 1969

ИТИРМИШЯМ
Дейирсян аьлайыб, сызлама
гардаш,
Вятян итирмишям, чюл итирмишям.
Инди гямляр олуб кюнлцмя
сирдаш,
Йашылбаш соналы эюл итирмишям.

Шянликляр долусу ил итирмишям.
Бащарда чайлары кцкряйиб ъошан,
Дярин дяряляря сыьмайыб ашан,
Сулары бцллур тяк чаьлайыб дашан,
Шаггылдайыб ахан сел итирмишям.
Эюйляря баш вуран уъа даьлары,
Юмцрдян хош кечян эюзял
чаьлары,
Щяр немят йетирян ъяннят
баьлары,
Ал-йашыл бцрцйян тцл итирмишям.

Эцняши эюйлярдян нур тюкцб
сачан,
Овлары сцриля щцркцшцб гачан,
Чюлляри бязякли тяр чичяк ачан,
Мин ятир чиляйян эцл итирмишям.

Инсана рущ верян даьлар
Хястяйя ъан верян бащар
щавасын,
кцляйин,
Доьма йурдумузун кефин,
Ширин арзуларын, ширин диляйин,
сафасын,
Фярящля чырпынан щяр бир цряйин,
Ата-бабамызын исти йувасын,
Сындырыб сазыны тел итирмишям.
Зяр-зиба йайлаглар гойнунда эязян,
Цлви мящяббятин эцллярин цзян,
Тойларда, дцйцндя сона тяк сцзян,
Шян гызлы, эялинли ел итирмишям.
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1 май 1994
СУЛТАН ДЯРЯЛЯЙЯЗ, ХАН ДЯРЯЛЯЙЯЗ
Язял торпаьысан Азярбайъанын,
Онунла баьлыдыр сянин ад-санын,
Гялбимдя чаьлайан ганымдыр
ганын,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
Эеъяляр чалдыгъа чобан тцтяйи,
Йайырды чюлляря бащар кцляйи,
Ъана эятирирди гямли цряйи,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Оьуз бабамызын йадиэарысан,
Елин доьма йурду, мцлки,
варысан,
Юмрцмцн аь эцнц, илк
бащарысан,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Сцрцляр отлаьа сяпялянирди,
Булудлар памбыг тяк тяпялянирди,
Эюллярин мцнъцг тяк ляпялянирди,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
Чайларын мащнылар бястяляйирди,
Бащарын эцл-чичяк дястяляйирди,
Эцняшин эюйлярдян нур яляйирди,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Дашларында кякликлярин гаггылдар,
Дярялярдян селляр-сулар
шаггылдар,
Эур булаглар йердян ъошуб
паггылдар,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Тойлу бусатлыйды щяр заман
щалын,
Бянзяри йох иди о ъящ-ъялалын,
Чичякдян сцзцлцб ахарды балын,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Уъа баьлар ал-йашыла бцрцнцр,
Ятяйиндя аь думанлар сцрцнцр,
Мешялярин чох фцсункар эюрцнцр,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Бяхтийар кечирди айын, иллярин,
Няьмя охуйурду ахан селлярин,
Ялван ачылырды гюнчя эцллярин,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Гыз-эялин назланыб сцзэцн
бахарды,
Эцлляриндян дяриб дюшя тахарды,
Оьланлары йандырарды, йахарды,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Хяйалдан бахырам щцснцня щяр
ан,
Бизи айры салды бу алчаг заман,
Эцнащсыз елимя тутдулар диван,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Йайлагларын сяф-сяф олуб дцзцлцр,
Цз-эюзцндян шер йаьыб сцзцлцр,
Гярибликдя валлащ ъаным цзцлцр,
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Тапдаглар алтында галыб чюллярин,
Сонасы дидярэин олуб эюллярин,
Сазын синясиндя сусуб теллярин,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Цзцмя вурайды щязин йеллярин,
Дарайыб тюкяйди эцняш теллярин,
Гайыдыб эяляйди гачгын еллярин,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Гарталын зирвядян узаглашыбды,
Эюйлярин гузьунла гуъаглашыбды,
Дярдин цряйимдя ашыб-дашыбды,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Даьларын башына галхыб чыхайдым,
Бир дойунъа йайлаглара
бахайдым,
Йаьылары йандырайдым, йахайдым,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Шещли чямянлярдя изим галыбды,
Мирвари дцзлярдя эюзцм галыбды,
Щяля дейилмямиш сюзцм галыбды,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Бир ичяйдим кякотулу чайыны,
Чатдырайдым сяня шер пайыны,
Азалдайдым дярдин, гямин
сайыны,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Нечя нясилляри йола салмысан,
О шан-шющрятинля щей уъалмысан,
Инди йаьыларда эиров галмысан,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
Айрылыг гялбими щей дартыб цзцр,
Цмид кясилмяйиб, щиърана дюзцр,
Инди гуъаьында эюр кимляр эязир,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Чичяйини дястяляйиб гохлардым,
Чялянэ щюрцб башымда таъ
сахлардым,
Ойлаглары бир-бир эязиб
охлардым,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
Цряк губар едир эязсин даьлары,
Няьмякар бцлбцллц, эцлшян
баьлары,
Хяйалдан кечирир ютян чаьлары,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Ачылайды о баьланмыш йолларын,
Бир дяряйдим эцллярини колларын,
Доланайды каш бойнума
голларын,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Эюзцмдя ъанланыр щцснцъамалын,
Инди хябярсизик неъядир щалын,
Айрылыг гялбимя салыбдыр халын,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Эяляйдим гойнунда бир даш
олайдым,
Дярдиня-гяминя сирдаш олайдым,
Исти гуъаьында юлцб галайдым,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
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Эюрцш щясрятиля йашайырыг биз,
Сянсиз ачылмайыр бир ан
кюнлцмцз,
Ахан эюз йашымыз олуб бир дяниз,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!
Вахт олар щюкмцнц дяйишяр
заман,
Вермярик дцшмяня бир даща
аман,
Йурдуму зябт едян олаъаг
пешман,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Чямянин, чичяйин, эцлцн
солмасын,
Булудлар аьлайыб сачын йолмасын,
Йурдумуз доьмаъа елсиз
олмасын,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Башыны дик сахла, яйилмя бир ан,
Чякиляр цстцндян о гара думан,
Азад олаъагсан дцшмяндян
инан,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Синяндя йаьылар эязиб доланыр,
Цряймин башында одлар галаныр,
Бцтцн варлыьымыз йаныб таланыр,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Гойнунда мяълисляр
гурулаъагды,
Бадяляр бир-биря вурулаъагды,
Кефляр кюкяляъяк, дурулаъагды,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Ахы сян тарихи йурдумсан
мяним,
Бяс нийя говулдуг, артды дярдгямим?
Инди су цзцндя галыбдыр эямим,
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Йаьылар ялиндя гоймарыг сяни,
О эцллц-чичякли чайыр-чямяни,
Ей доьма елимин доьма Вятяни!
Султан Дяряляйяз, хан
Дяряляйяз!

Заман тарихляря бир лякя салды,
Щалал, торпаьымы ялимдян алды,
Йаралы синямя бир гылынъ чалды,
Сянин торпаьына, дашына гурбан,
Эюзляриндян ахан йашына гурбан,
Кядярдян чатылан гашына гурбан,
Султан Дяряляйяз, хан Дяряляйяз.
Доьма ана йурдум, ъан Дяряляйяз!
20 декабр 1997
ДЯРЯЛЯЙЯЗ
Бащарда даьларын йашыл бцрцнцр,

Ятяйиндя аь думанлар сцрцнцр,
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Зирвясиндян Аьры даьы эюрцнцр,
Биз сяндян дцшмцшцк эен,
Дяряляйяз!

Гый вуран гарталын эялмяйир сяси,
Одлар йурдумузун эюзял эцшяси,
Олмусан эюзцмдя юн,
Дяряляйяз!

Йадыма дцшцрсян эцндя мин
кяря,
Эюзцмдя ъанланыр щяр даь, щяр
дяря,
Биздян узаглашыб галхдын
эюйляря,
Ялим сяня чатмыр ен, Дяряляйяз!

Соьанлыда аь сцрцляр бяслянмир,
Кякликлярин даша гонуб
сяслянмир,
Кюрпялярин гуъаьында яслянмир,
Дюнмцшдцн ъяннятя дюн,
Дяряляйяз!

Гойнунда эяздирир хяйаллар
мяни,
Дяряляр, тяпяляр, о йаллар мяни,
Ахыр юлдцряъяк бу щаллар мяни,
Щаны о эюрдцйцм эцн,
Дяряляйяз!

Ешитмишям булудларын аьлайыр,
Булагларын ган-йаш тюкцб
чаьлайыр,
Йайлагларын елсиз гара баьлайыр,
Сяндян ким чевиряр йюн,
Дяряляйяз!

Эеъяляр чалдыгъа чобан тцтяйи,
Чюлляря йайырды бащар кцляйи,
Сянсиз гярибликдя йанан цряйи.
Сюндцря билярми цн, Дяряляйяз!

Бизя зцлм еляди бу алчаг заман,
Йурдумуз, йувамыз даьылды
тамам,
Инсафсыз фяляк дя вермяди аман,
Белимдян чыхартды эюн,
Дяряляйяз!

Кющлян сцрцб Тязяклидян
кечяндя,
Гырхбулаьын суларындан ичяндя,
Кабаб цчцн ямлик гузу
сечяндя,
Йаныб аловланма сюн,
Дяряляйяз!
Тякядондуранын уъа зирвяси,

Ай Яли, юмрцнц вермя йелляря,
Сцртмя бармаьыны гямли телляря,
Даща ня едяк ки, дцшдцк
чюлляря,
Чякилди цстцндян эцн,
Дяряляйяз!
28 декабр 1992
ЮП

Ашыг гардаш, йолун дцшся
Вятяня,
Сярин йайлагларын дцзляриндян
юп.
Бцллур кими ахан буз булагларын,

Щцснцня сяъдя ет, эюзляриндян
юп.
О сазлы, сющбятли ютян чаьларын,
Эцлшяня бянзяйян эюзял
баьларын,
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Зярнишан эейинян уъа даьларын,
Бойнуну гуъагла, цзляриндян
юп.

Ашыг Ялясэярин сюзляриндян юп.
Сцр эюзял йурдумда кющлян
атыны,
Мурад тяпясиндян ал баратыны,
Юйрян Дяряляйяз кцллцйатыны,
Илщам пярисинин дизляриндян юп.

Эцняши эюйлярдян шяфяг
сачанда,
Дурналар гатарла галхыб учанда,
Овлары сцриля щцркцб гачанда,
Шещли чямяндяки изляриндян юп.
Кеч Гызыл гяйядян, Соьанлыйа
чат,
Султанын йурдунда бир дойунъа
йат,
Аш Кцрдцн йалыны, Эюйчядя
йарат,

Эетсян о йерляря сазыны эютцр,
Ялинин саламын йурдуна йетир,
Чыхсан Яйри гара, бир нубар
эятир,
Хыналы дашларын цзляриндян юп.
3 ийул 1998

ОЛАЙДЫМ
Эялиб бир эюрцшяк, бир дейибДяряляйяз, бащар фясли эяляндя,
эцляк,
Чямяндя чичяйин, эцлцн
Щиърансыз айларын, илин олайдым.
олайдым.
Эцняш эюйляриндян бахыб
Цзцня эцляйди о эцлшян йазын,
эцляндя,
Чайлара гонайды юрдяйин, газын,
Гарын яридикъя селин олайдым.
Уъалыб кюксцндя сядяфли сазын,
Няьмяси ъар олан телин олайдым.
Йадыма щей дцшцр гойнун,
гуъаьын,
Зирвяляри булудлара бцрцнян,
Ъяннятя бянзяйян щяр бир
Ятяйиндя думанлары сцрцнян,
буъаьын,
Щяр тяряфи зяр-зибалы эюрцнян,
Гялбими эюйнядир шян, эюзял
Сцсянли, сцнбцллц чюлцн олайдым.
чаьын,
Няьмяли бцлбцлцн, дилин олайдым.
Даьларын гашында овлары эязян,
Дурнасы эюйлярдя дювр едиб
Эюрмяйя ъан артыр синямдя
сцзян,
цряк,
Мави суларында чырпыныб цзян,
Елин сясляйирми ачан эцл-чичяк?
Йашылбаш соналы эюлцн олайдым.
Инди эюзляримдян олмусан ираг,
Цмидим гырылыб, сюнцбдцр чыраг,
Ай Яли, Вятяндян эялмир сяс-сораг,
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Каш ясян кцляйин, йелин олайдым.
15 октйабр 1997
АЛЛАЩ
Каш эязиб йурдумун ал
йайлагларын,
Ялван эцлляриндян сечяйдим,
Аллащ!
Бцллур кими ахан буз булагларын,
Ширин суларындан ичяйдим, Аллащ!

Эцлшяня бянзяйян эюзял
баьларын,
Думана бцрцнян уъа даьларын,
Гуш олуб башында учайдым,
Аллащ!
Дойунъа бахайдым чямяня,
чюля,
Йашылбаш соналар гонайды эюля,
Синями веряйдим бир сярин йеля,
Няьмяли чайлардан кечяйдим,
Аллащ!

Белиня галхайдым кющлян атларын,
Эязяйдим гойнунда доьма
йурдларын,
Узаныб цстцндя ипяк отларын,
Дяриб чичяклярин бичяйдим, Аллащ!
Щясрятин чякдийим ютян чаьларын,
Доьма евимиздя бир дя йатайдым,
Щиъраны гялбимдян тамам атайдым,
Бу арзу, амала биръя чатайдым,
Сонра бу дцнйадан кючяйдим, Аллащ!

10 апрел, 1996
ВЯТЯН ЩЕЙ!
Ня вахтдыр ки, эюряммирям
цзцнц,
Эязяммирям йайлагларын
дцзцнц,
Сюндцрян йох цряйимин кюзцнц,
Мян галмышам йана-йана, Вятян
щей!!

Гярибликдя сызылдайыб аьларам,
Синям цстя йаралары баьларам.
Селляр кими щей ъошарам,
чаьларам,
Доьма йурдум, язиз ана, Вятян
щей!
Хяйал эязиб гуъаьында доланыр,
Варлыьымыз ялдян эедиб таланыр,
Кюксцмцздя од-оъаглар галаныр,
Ня пис эялди бу замана, Вятян
щей!

Бир чыхайдым даьларынын башына,
Щей бахайдым торпаьына,
дашына,
Дюзмяк олмур ахан бу эюз
йашына,
Гцрбят елдя дойдум ъана, Вятян
щей!

Ахтарырам, тапаммырам тайыны,
Итирмишям айын, эцнцн сайыны,
Ешидян йох щарайымы, щайымы,
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Сясим чатмыр щеч бир йана, Вятян
щей!

Дярман иди эцл-чичяйи, щавасы.
Говулдуму йурдун ели, обасы?
Баьры дюнцб инди гана, Вятян
щей!

Ня олайды айрылыьы атайдым,
Голларымы баш алтында чатайдым,
Гуъаьында бир дойунъа
йатайдым,
Бир эяляйдим дин-имана, Вятян
щей!

Тарих йазсын гой бунлары адына,
Салды бизи фяляклярин одуна,
Йетян йохду имдадыма, дадыма,
Налям дцшцб асимана, Вятян
щей!

Тале бизя йар олмады, ня ишди,
Бу гям-кядяр бизя йаман илишди,
Елин чоху дцнйасыны дяйишди,
Вахтсыз чатды юмрц сона, Вятян
щей!

Дяряляйяз, йолларымыз баьланды,
Ъийяримиз чалын-чарпаз даьланды.
Мязарлар да эиров галыб сахланды,
Йашым дюнцб бир цммана, Вятян
щей!

Дярдли эетди, дюзяммяди цряйи,
Эюзляриндя галды арзу-диляйи,
Щарама дюндцмц щалал чюряйи,
Тарих эирди дондан-дона, Вятян
щей!

Ермяниляр су гатдылар ашына,
Йийялянди торпаьына, дашына,
Няляр эялди елимизин башына,
Щясрят галдыг инди сана, Вятян
щей!

Ана йурдум, щяр вахт сяни
анырам,
Хошбяхтлийи гуъаьында санырам,
Сянсиз бурда алышырам, йанырам,
Бянзяйирдин эцлцстана, Вятян
щей!

Яли артыг дярдя, гямя батыбды,
Шянлийини, севинъини атыбды,
Гоъалыбды юмрц баша чатыбды,
Гисмят олмаз торпаьына, Вятян
щей!
О мещрибан гуъаьына, Вятян
щей!

Гойнунда вар мин ъцр дярдин
давасы,

26 сентйабр 1998
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МЯНИМ
Ясди цстцмцзя аъы туфанлар,
Даьылды йурдумдан еллярим
мяним.
Фяляк гылынъ чалды, тюкцлдц
ганлар,
Ахды эюзляримдян селлярим
мяним.

Солду баьча-баьым, эцллярим
мяним.
Аналар, баъылар тюкдц эюз йашы,
Итирди чохлары гощум-гардашы,
Яля кечянлярин язилди башы,
Сусду туту кими диллярим мяним.

Вятян башдан-баша эейинди
гара,
Щягигят боьаздан чякилди дара,
Залымлар гялбимя вурдулар йара,

Чятинликля кючдцк боранда,
гарда,
Чохлары ялаъсыз галмышды дарда,
Башымыза няляр эялди йолларда,
Гырылмышды цмид теллярим мяним.
Бу гядяр гям йемя, Яли аманды,
Йолларымыз тамам чянди, думанды,
Даща сызылдама чох пис заманды,
Демя ки, хош кечмяз илляри мяним.
31 август 1991
ЩЯСЯН МЦЯЛЛИМЯ

Чыхмыр
хяйалымдан
доьма
йурдумуз,
Ахыр эюзляримдян чай, Щясян
мяллим!
Эязсян йер цзцнцн бцтцн щяр
йерин,
Тапылмаз йурдума тай, Щясян
мяллим!

Ъяннятя
бянзяйян
баьлары,
Эюзцмдя
ъанланыр
чаьлары,
О ел шянликляри, той,
мяллим!

эюзял
кечян
Щясян

Ширин няьмялиди буз булаглары,
Даьларын эцл ачыр ал йанаглары,
Йурдумун эцлцшян о йайлаглары,
Дцшцрмц йадына, ай Щясян
мяллим!

Ады Дяряляйяз, явязсиз дийар,
Гойнунда
йашайан
олур
бяхтийар,
Дцшмяня вермяйи ким она
гыйар,
Олду ермянийя пай, Щясян
мяллим!

Бащарда ал-йашыл дона бцрцнцр,
Щярдян
синясиндя
думан
сцрцнцр,
Йалчын гайаларда овлар эюрцнцр,

Эюйляря баш вуран уъа даьлары,
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Гялбимя од салыр уй, Щясян
мяллим!
Йада салырсанмы ъошьун чайлары?
Юмцрдян хош кечян или, айлары,
Фцсункар
йурдумун
йазы,
йайлары,
Эялсин эюз юнцня Май, Щясян
мяллим!

Тякядондураным даьларын ханы,
Гырхбулаг, Соьанлы, Тязякли,
Ъаны,
Мян дейим бирбябир сай, Щясян
мяллим!
Ахыр бцллур кими сулары сярин,
Цзцндян
нур
йаьыр
мави
эюзлярин,
Ятри ъар олдугъа бяйаз чюллярин,
Йаз кими кечирди йай, Щясян
мяллим!

Кякликляр учушуб гонарды даша,
Гонаглар эяляндя кечярди баша,
Мещрибан оларды йолдаш-йолдаша,
Инди тамам олуб зай, Щясян
мяллим!

Чох валещ едирди эялиб-эедяни,
Яйлярди щяр заман йолдан ютяни,
Беля эюзял йери, эюзял Вятяни,
Алды ялимиздян щай, Щясян
мяллим!
Щеч яксик олмазды башынын гары,
Щяддини ашмышды дювляти, вары,
Щяр эцн йюн чевириб Вятяня сары,
Щясрятля бахырам дай, Щясян
мяллим!

Мяълис гуруларды чешмя башында,
Ямлик кясилярди кюрпя йашында,
Овлар вуруларды Адамдашында,
Дцшмясин йадына гой, Щясян
мяллим!
Инди соналары цзцр эюллярдя,
Эцл-чичякляр ятир тюкцр чюллярдя,
Щязин-щязин ясян сярин йелляр
дя,
Даьлайыр синями ой, Щясян
мяллим!

О эцн олсун доьма йурдла
эюрцшяк,
Гуъаглашыб бир црякдян юпцшяк,
Ана-бала кими севяк, севишяк,
Бу да олсун бизя пай, Щясян
мяллим!
15 ийун 1997

Щаны Дямиртяпя, Эюйтяпя щаны?

ЭЮРЯ БИЛМИРЯМ
Бащарда чалмасын атанда
даьлар,
Кимя ачылаъаг голларын, Вятян!
Тюкяъяк ятрини баьчалар, баьлар,
Гойну бянювшяли колларын, Вятян!

Эцлцндян бир чялянэ щюря
билмирям,
Эюр неъя баьланды йолларын,
Вятян!
Щиъран синямизи йаман даьлайыр,
Гялбимиз эцнбяэцн йара
баьлайыр,

Ня вахтдыр цзцнц эюря билмирям,
Зярли чичяйиндян дяря билмирям,
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Сянсиз эюз йашымыз селтяк
чаьлайыр,
Нийя мцшкцл олду щалларын,
Вятян!

Танрымыз кюмяйя йетмяди бир
ан,
Алды башымызын цстцнц думан,
Йаьылар бизляря вермяди аман,
Сянэяря дюндцмц йалларын,
Вятян!
Дяряляйяз, мащалларын башысан,
Оьуз йурдун торпаьысан, дашысан,
Дидярэин елимин ганлы йашысан,
Сызлайыр Ялитяк гулларын, Вятян!
12 апрел 1998
НЕЙЛЯЙИМ

Хяйал доландыгъа Вятян
торпаьын,
Гялбимдян гара ган ахыр,
нейляйим?!
Дцшмянляр эяздикъя баьчасын,
баьын,
Синямя одлары йахыр, нейляйим?!

Бащарда ъанланыр фцсункар
мешя,
Пющряляр бойланыб, бахыр
Эцняшя,
Колларын дибиндя шещли бянювшя,
Гялбиня гям-гцсся тахыр,
нейляйим?!

Зирвясиндя гарталлары гый вуран,
Эур булаглар цстя мяълисляр
гуран,
Атдюшц еляйиб овларын йоран,
Овчусу щясрятля бахыр,
нейляйим?!

Йада дцшцр доьма йурдун щяр
дашы,
Щей йаныб-эюйняйир баьрымын
башы,
Гурумаг билмяйир эюзцмцн
йашы,
Сел кими чаьлайыб, ахыр,
нейляйим?!
Ай Яли, гямляря гярг олма даща,
Юмрцнц сызладыб, баьлама аща,
Гуртара билмязсян бу дярддян йаха,
Фяляк эцллясини чахыр, нейляйим?!
4 декабр 1992
ДАЬЛАРЫН

Рюйада эюрцрям дальын
эюрцнцр,
Синясиндя гара думан сцрцнцр,
Чямянляри гюнчяляря бцрцнцр,
Ачылмыр чичяйи, эцлц даьларын.

Чобанлар сцрцсцн йаймайыр
дцзя,
Гарталы зирвядя эюрцнмцр эюзя,
Гайалар кядярли дуруб цз-цзя,
561

Елсиз гырылыбды бели даьларын.

Сусубду няьмякар буз
булаглары,
Эязиб доланан йох тяр ойлаглары,
Эюрцн кимя галды ел йайлаглары,
Ахыр эюзляриндян сели даьларын.

Дцзлярдя кишнямир кющлян атлары,
Тамам йаса батыб аь булудлары,
Даща сыьалламыр ипяк отлары,
Сярин-сярин ясян йели даьларын.
Эялмяйир бащары, эялмяйир йазы,
Мяълисляр гурулуб чалынмыр сазы,
Учубду гойнундан юрдяйи, газы,
Сонасыз галыбды эюлц даьларын.

Бинялярдя чадырлары гурулмур,
Чешмялярин ганлы йашы дурулмур,
Яли, бярялярдя овлар вурулмур,
Дидярэин олубду ели даьларын.
25 май 2001

АЙРЫЛЫГ
Аь чалмалы, щай-щарайлы даьларын,
Бянювшяли, эцл йанаглы баьларын,
Сазлы-сюзлц хош няфясли чаьларын,
Йаз ятирли гуъаьындан айрылдыг,
Ата-баба оъаьындан айрылдыг.

Тябиятин бяхш етдийи пайларын,
Сцсяниндян, сцнбцлцндян
айрылдыг,
О няьмякар бцлбцлцндян
айрылдыг.
Зирвяляри булудлара бцрцнян,
Ятяйиндя думанлары сцрцнян,
Синясиндя аь сцрцляр эюрцнян,
Булаг эюзлц дярялярдян айрылдыг,
Ов овланан бярялярдян айрылдыг.

Эюйляриндя гарталлары гый вуран,
Гайалары ъярэяляниб сал дуран,
Црякляря шянлик, севинъ
долдуран,
Мешялярин няшясиндян айрылдыг,
Онун дилбяр эушясиндян айрылдыг.

Бащар назландыгъа чямяндя,
чюлдя,
Соналар сулашыр айналы эюлдя,
Ачыб лячяйини чичяк дя, эцл дя,
Дарайыб тюкдцйц телдян айрылдыг,
Цзцня чякдийи тцлдян айрылдыг.

Марал эязян йайлагларын
дцзцндян,
Зцмзцмяли булагларын
эюзцндян,
Доьма йурддан, вятянимин
юзцндян,
О мцгяддяс йувамыздан
айрылдыг,
Елимиздян, обамыздан айрылдыг.

Орда бюйцмцшдцк ушаг
йашындан,
Ким айрылар торпаьындан,
дашындан,
Од вурдулар цряйимин башындан,
Аловландыг, йана-йана айрылдыг,
Айрылмаздыг, дойдуг ъана,
айрылдыг.

Тяр мащнылар бястяляйян
чайларын,
Юмрцмцзя юмцр верян айларын,
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Йада салыб црякляри даьлама,
Ай Яли бу гядяр йаныб аьлама,
Миллятчилик йаратдылар, айрылдыг,
Селляр кими ашыб-дашыб чаьлама,
Эцъля бизи чыхартдылар, айрылдыг.
12 сентйабр 1988
ЯМОЬЛУ
Юзцндян бу гядяр демя,
«Ямоьлу»,
Эял бизим елляри эяз, онда даныш.
Лалядян, нярэиздян, тяр
бянювшядян,
Щансын истяйирсян цз, онда
даныш.

Сюзцнц гиймятсиз вермя
йелляря,
Эюзля дцшмяйясян ъошан
селляря,
Яэяр баъарырсан гой нясилляря,
Йадиэар олараг из, онда даныш.

Эязсян йурдумузун ал
Эялиб бир эюрясян бащар
йайлагларын,
чаьларын,
Ъейранлы, ъцйцрлц тяр ойлагларын,
Алмалы, щейвалы мейвя баьларын,
Бястякар чайларын, буз
Зирвяси гарталлы уъа даьларын,
булагларын,
Бечя балларыны сцз, онда даныш.
Няьмясин шериня дцз, онда
даныш.
Надан лякя вурар юз ад-санына,
Намярд чюряк доьрар мярдин ганына,
Эял, бир дцш Ялинин сюз цмманына,
Яэяр, баъарырсан цз, онда даныш.
15 йанвар 1985
ЭЯЛМИШЯМ
Цряйимдя арзуларым галыбды,
Щиъран бизи йаман щала салыбды,
Йурдумузу йаьы дцшмян алыбды.
Дярд ялиндян
ъана
дойуб
эялмишям,
Ъяннят кими вятян
гойуб
эялмишям.

Гям-гцссядян
эялмишям.

гялбим

долуб

Щясрят галдыг доьма йурда,
вятяня,
Ялим чатмыр бир говушам мян
сяня,
Эял ейлямя гардаш бизя щеч тяня
Йолларымыз баьланыбды, эялмишям,
Ъийяримиз даьланыбды, эялмишям.

Итирмишям шан-шющряти, елими,
Хош эцнцмц, хош айымы, илими,
Сцсяними, сцнбцлцмц, эцлцмц,
Чямянимдя
чичяк
солуб
эялмишям,

Инанмайын гялбим дейиб-эцляъяк,
Кимляр эялиб эюз йашымы силяъяк,
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Нясиллярим эяляъякдя биляъяк,
Неъя олуб йана-йана эялмишям,
Баьрым
дюнцб
гызыл
гана
эялмишям.
Йаддан чыхмыр о йурдумузйувамыз,
Айры дцшдц елляримиз, обамыз,
Даща чатмыр щеч йеря сяссядамыз,
Цряйимдян йараланыб эялмишям,
Вятянимдян араланыб эялмишям.

Áèçè îäà ñàëûáäûëàð, …ëìèøì.
åj ñàëäûëàð ìèëëò÷èëèê àçàðûí,
Äà‹ûòäûëàð
õàëãûí
äîñòëóã
áàçàðûí,
Àòàìûçûí,àíàìûçûí ìçàðûí,
Àj åëëðèì îðäà ãîjóá …ëìèøì,
Ñàðñûëìûøàì, ‡àíà äîjóá …ëìèøì.
Äèíäèðìjèí ê‰êñƒì jàíûð àìàíäû,
Ñèíì ƒñò îä-î‡àãëàð ãàëàíäû,
Âòí äðäè ùð áèð äðääí jàìàíäû,
Ñûëäûðûìëû jîëëàð êå÷èá …ëìèøì,
Áó òîðïà‹û Âòí ñå÷èá …ëìèøì.

×êìê îëìóð àjðûëû‹ûí äà‹ûíû,
ðèäèáëð ƒðjèìèí jà‹ûíû,
Jåðèìèçèí áà‹÷àñûíû, áà‹ûíû,
ëèìèçäí àëûáäûëàð, …ëìèøì,

ÀЬËÀÐÀÌ
Äðëjç, äî‹ìà jóðäóì Âòíèì,
Áà‹ðûì ñíñèç ä‰íƒá ãàíà à‹ëàðàì,
Ãì-ãƒññj ãðã îëóáäó ùð äìèì,
Îä äƒøƒáäƒ øèðèí ‡àíà à‹ëàðàì.

†èjðèìèç ÷àëûí-÷àðàç äà‹ëàíäû,
Äðä ëèíäí …‰ç jàøûìûç
÷à‹ëàíäû,
Ññèì äƒøƒá àë-îñìàíà à‹ëàðàì.

Àjðûëìûøûã jàjëàãëàðûí äƒçƒíäí,
Çƒìçƒìëè áóëàãëàðûí …‰çƒíäí,
Åë-îáàíûí äàäëû-äóçëó ñ‰çƒíäí,
Äà‹ûëìûøûã ùð áèð jàíà à‹ëàðàì.

ˆç… jóðääàí âòí îëìàç ãà÷ãûíà,
Äî‹ìàëàøìàç ‰…åj îëàí áèð àíà,
Äàùà òùíèçëðäí äîjìóøóã ‡àíà,
Àëûøìûøàì, jàíà-jàíà à‹ëàðàì.

„åòìê îëìóð, jîëëàðûìûç áà‹ëàíäû,
Àj ëè, ãëáèíè ñûõìà áó ãäð
Ãìëè jàøàìà‹ûí ùäðäèð-ùäð,
Àõûð ‰ëäƒð‡ê ìíè áó êäð,
ˆìðƒì âàõòñûç ÷àòàð ñîíà à‹ëàðàì.
МЯЩЯББЯТ ГОШМАЛАРЫ
СЯН АЛЛАЩ
Пяриляр пяриси, ей назлы сона!

Мцжэаны синямя чахма, сян
Аллащ!
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Аьам сяни мяня бута верибди,
Юзэяйя дил вериб бахма, сян
Аллащ!

Сцрмя олуб чякилярям гашына,
Рящим еля эюзляримин йашына,
Гялбими одлара йахма, сян
Аллащ!

Гурбан олум йарандыьын о эцня,
Эюзяллийин мяни салды ешгиня,
Бязяндикъя эюзялляшир тяр синя,
Башгасы эцл верся тахма, сян
Аллащ!

Эюзцм галыб гойундакы нарында,
Лябляринин гузейинин гарында,
Чох инъидиб мяни ешгин торунда,
Кюнлцмцн евини йыхма, сян
Аллащ!

Пярваня тяк доланарам башына,
Яли сянсиз йашайармы дцнйада?
Йолунда дцшяъяк щей оддан ода,
Севян ашигини эял вермя бада,
Инсафдан, имандан чыхма, сян Аллащ!
13 феврал 1996
НЕЙНИРЯМ
Юмрцмцн эцлцсян, ей назлы
Ъамалын эцняш тяк эюз
ниэар!
гамашдырыр,
Сянсиз бу дцнйаны, вары
Аьлымы башымдан алыб чашдырыр,
нейнирям.
Гялби цмман кими чошуб
Алям эюзялляшиб олса бир бащар,
дашдырыр,
Бащары нейнирям, бары
Сазы кюклямишям, тары нейнирям.
нейнирям.
Эюзялляр султаны, мялякляр шащы,
Диним-иманымсан, рущум,
Эюйляри йандырыр кюксцмцн ащы,
ъанымсан,
Нядир севянлярин билмям
Цлви мящяббятим, асиманымсан,
эцнащы?
Ешгимин нурусан,
Ешгин хястясийям, нары
ханиманымсан,
нейнирям.
Тюкмя цстцмцзя, гары
нейнирям.
Бир ъяннят баьыдыр гойнун, гуъаьын,
Балын гаймаьыдыр инъя додаьын,
Яритмя Ялинин кюнлцнцн йаьын,
Сяндян юзэя олса, йары нейнирям.
31 йанвар 1996
ИНЪИМЯСИН
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Башына дюндцйцм, ай эедян
сона,
Еля салланэинян йол инъимясин.
Йахан ачылыбды, эюрцнцр синя,
Еля дцймяля ки, гол инъимясин.

Алырсан ъаныны сян эцля-эцля,
Тюкмя эюзляриндян ганлы йаш
беля,
Гялбимин щямдями ол инъимясин.
Ешгин хястясидир, йохдур чарасы,
Ону саьалтмады даьлар щавасы,
Сянин варлыьындыр онун давасы,
Дярдинин дярманын бул
инъимясин.

Эюрцрям, ясдикъя бащар йелляри,
Дарайыб цз йана тюкцр телляри,
Эял йарын баьында ачан эцлляри,
Еля дярэинян ки, кол инъимясин.

Ашигин мцштагды о ширин диля,
Мцжэанын ох олуб баьрыны дялир,
Алышыр, аловлу эюйя йцксялир,
Яли щцзуруна сяъдяйя эялир,
Еля дара чяк ки гул инъимясин.
4 май 1998
ЭЦЛ СЯНЯ ВУРЬУНДУР, ЙОХСА СЯН ЭЦЛЯ
Дюшцня бир дястя эцл тахан
эюзял,
Эцл сяня вурьундур, йохса сян
эцля?
Цз йана тюкцлцб гара теллярин,
Тел сяня вурьундур, йохса сян
теля?

Эцл бахыб щцснцня рянэини солур,
Лаля ачылмаьа пeшиман олур,
Чичякляр эизляниб коллара долур,
Эцл сяня вурьундур, йохса сян
эцля?
Мялякляр утаныб эюйя галхдылар,
Ъамалына оьрун-оьрун бахдылар,
Ащ чякдиляр, гялби ода йахдылар,
Эцл сяня вурьундур, йохса сян
эцля?

Эюзяллийин цз-эюзцндян сцзцлцр,
Назы-гямзян йолларына дцзцлцр,
Сяни эюрян ъандан олуб цзцлцр,
Эцл сяня вурьундур, йохса сян
эцля?
Гцдрят гялямини чякиб щцснцня,
Эюрянляр эялирляр имана, диня,
Яли бу шерини бяхш едир сяня,
Эцл сяня вурьундур, йохса сян эцля?
3 ийун 2001
СЯН ОЛМАДЫНМЫ?
Мящяббят
эюзял,

ня

иди,

билмирдим

Мяни
ешгя
салан
сян
олмадынмы?
Айырыб зцлфцндян назик телляри,
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Синя цстя чалан сян олмадынмы?

Елябил цстцнц алмышды думан,
Санки фырланырды башына ъащан,
Эюзц
йашла
долан
сян
олмадынмы?

Ширин
сющбят
ачдын
юз
бащарындан,
Ятир тюкцлцрдц сюз бащарындан,
Мяня
кюнцл
вериб
сиз
бащарындан,
Гялбими
бяс
алан
сян
олмадынмы?

Инди ня олуб ки, сусмусан беля?
Цлви мящяббяти вермисян йеля,
Севирям сюзлярин бир эялмир диля,
Мяня
вурьун
олан
сян
олмадынмы?

Мянся данышмадым, динмядим бир
ан,
Илгарына дцз чых, пешман оларсан,
Сонра сачларыны дартыб йоларсан,
Эцл кими саралыб бирдян соларсан,
Бяс Ялини булан сян олмадынмы?

3 декабр 1998
СЯН ОЛМАСАЙДЫН
Дцнйа эюзялляри йыьылса беля,
Инан, йар сечмяздим сян
олмасайдын.
Баьлана билмяздим ъанлы бир
эцля,
Гялбими ялимдян сян
алмасайдын.

Чатмамышдын щяля йеткин йашына,
Вурулмушдум гювси-гузей
гашына,
Пярванятяк доланмаздым
башына,
Кюнлцмцн сазыны сян
чалмасайдын.

Севэи нядир, валлащ ону
билмяздим,
Бойну буруг гапыныза
эялмяздим,
Ган-йаш тюкцб эюз йашымы
силмяздим,
Ешг одун ъаныма сян
салмасайдын.

Бир йахын эял, гой бир бахым
дойунъа,
Цряйимин сян пярдясин сойунъа,
Аьлайардым валлащ юмрцм
бойунъа,
Нур олуб эюзцмя сян
долмасайдын.

Севмяйянляр цлвилийи санмазды,
Бу йолларын чятинлийин анмазды,
Яли ешгин одларына йанмазды,
Йурд салыб гялбимдя сян галмасайдын.
5 ийул 1991
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ЭЮРМЯМИШЯМ
Йанагларда эцл ачылыб, ай пяри,
Ъамалын тяк эцняш, ай
эюрмямишям.
Доланыб дцнйаны, эяздим щяр
йери,
Щцснцня бярабяр тай
эюрмямишям.

Инъя беля эцмцш кямяр
баьланыр,
Ешг одуна синям йаныб
даьланыр,
Сянин тяк бир ширин пай
эюрмямишям.

Гара зцлфцн чийинляря тюкцлцр,
Додаьындан бечя балы сцзцлцр,
Нар синядя зяр кюйняйя бцкцлцр,
Тел тюкцлцб цз йанында дцзцлцр,
Тяр бухаьа хал гцдрятдян
Бахышындан валлащ ъанлар цзцлцр,
чякилир,
Гялям гашларын тяк йай
Эюзяллярдя беля сой
эюрмямишям.
эюрмямишям.
Эюзяллийин ятир тюкцб, чаьланыр,
Сюзцн ширин шякяр, эцлцшцн эюзял,
Йоллара наз сатан эялишин эюзял,
Ялийя рущ верян щяр ишин эюзял,
Мяляклярдя беля бой эюрмямишям.
18 йанвар 1996
ЩАРДАН БИЛЯЙДИМ
Ширин дил тюкцрдцн алдандым
сяня,
Ня дейим сян мяни севдийин
эцня,
Дейирдин эялмирсян имана, диня,
Сонра ня етмяни щардан
биляйидим.

Дейирдин юлцнъя дюнмярям
сяндян,
Ъан гурбан етмишям севдийим
эцндян,
Сяни артыг севян олармы
мяндян?
Беля тез итмяни щардан биляйдим.

Гаршымда дайаныб, щей диз
чюкцрдцн,
Йалварыб йашыны сел тяк тюкцрдцн,
Бир севян ашыг тяк бойун
бцкцрдцн,
Мяндян йан ютмяни щардан
биляйдим.

Билмядим, гялбими ялимдян алдын,
Хяйанят еляйиб дашлара чалдын,
Севэи-мящяббятин одуна салдын,
Бу йолла эетмяни щардан
биляйдим.

Даим арзуларын эюзцндя галсын,
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Шащмар илан олуб гялбини чалсын,
Мяня о кяъ бахан эюзцн кор олсун,
Бу эцня йетмяни щардан биляйдим.
23 апрел 2002
НЯДЯНДИР
О гара эюзлярин ашигийям мян,
Эюзлярини сцздцрмяйин
нядяндир?
Билирсян гялбими вермишям сяня,
Бяс юзцнц яздирмяйин
нядяндир?

Чайлар кими сян эял ъошуб
чаьлама,
Мящяббятин йолларыны баьлама,
Ешг одуна ашигини даьлама,
Бахыб эюзц сцздцрмяйин
нядяндир?

Ачыланда мярмяр кими аь синя,
Ъамалын бянзяйир эцняшя, эцня,
Бяс нийя эялмирсян имана,
диня?
Эцлцм, гялби эяздирмяйин
нядяндир?

Чох ъяфа чякмишям йолларында
мян,
Гялбимя ян йахын сян олдун
щямдям,
Зцлм едиб башыны булама
щярдям,
Йар гялбини цздцрмяйин
нядяндир?
Сярви бойлум, ач гялбинин гарасын,
Тябиб эялсин гой дярдини арасын,
Яли сяня ахырадяк гул олсун,
Бяс додаьы бцздцрмяйин нядяндир?
8 феврал 1958
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ЭЮЗ ДЯЙЯР СЯНЯ
Сящяр-сящяр тцл эейиниб бахма
эял,
Ясян сярин йелляр тез дяйяр
сяня.
Дяриб чичякляри дюшя тахма эял,
Эцллярин ичиндя эюз дяйяр сяня.

Йерийяндя йоллара наз сатырсан,
Йанагларда эцлц эцля гатырсан,
Эцндян-эцня эюзяллийя
батырсан,
Чох сящря чыхмайан тоз дяйяр
сяня.

Де, щардан алмысан бу ишвя-назы?
Диллянир кюксцмдя кюнлцмцн сазы,
Юлдцрмя Ялини, ай залым гызы,
Гялби фярйад едяр сюз дяйяр сяня.
2 ийун 2004
БЯНЗЯЙИР
Эюзялляр эюзяли, гызларын хасы,
Йанаглар ачылан эцля бянзяйир.
Тяр бухагда гара халын олмасы,
Бяйаз ъамалында эюля бянзяйир.

Щцснцндян бащарын ятри
чаьлайыр,
Зцлфцн чийинлярдя дястя баьлайыр,
Сцзэцн бахышларын гялби даьлайыр,
Мящяббят ъар олуб селя
бянзяйир.

Ачыланда айна габаг, аь синя,
Санки эюз гамашыр, бахырсан
эцня,
Ким эюрся о эялир имана, диня,
Додаг нярми-назик тцля
бянзяйир.

Гцдрят гялямини чякибдир гаша,
Тязяъя йетмисян севилян йаша,
Гялбини эяздириб салма даьдаша,
Севэи чох зярифди, теля бянзяйир.
Сюйля, эюзяллийи щардан алмысан?
Ялинин гялбиня бир од салмысан,
Ешгин зирвясиндя чыхыб галмысан,
Енмирсян, эцнлярим иля бянзяйир.
27 ийун 1991
ЭЦЛ СЯНЯ ГУРБАН

Щярдян сейря чыхыб баьда эязян
йар,
Йениъя ачылан эцл сяня гурбан.
Дяриб чичякляри дястя дцзян йар,
Аьзымда титряйян дил сяня
гурбан.

Эюзялим, эязирсян назлыгямзяли,
Эюрмядим сяни тяк биръя эюзяли,
Додаглары гаймаг, гашы
сцрмяли,
Бойнуна доланан гол сяня
гурбан.
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Эетдикъя саралыр юмцр чичяйим,
Сянсян мящяббятим, сянсян
цряйим,
Мяни аьлар гойма, ей
севдиъийим,
Эял эюзцмцн йашын сил, сяня
гурбан.

Билирям црякдян ащу-зарын вар,
Ешгин, мящяббятин олуб таримар,
Сяня ъан демяйян вяфадарын
вар,
Сянсиз йашамарам, бил сяня
гурбан.

Щярдян сцзэцн бахыб алма ъанымы,
Ох вуруб гялбимя тюкмя ганымы,
Бяс нийя сормурсан мяним щалымы?
Ялидир ешгиня гул, сяня гурбан.
6 май 1960
ИНЪИМЯРЯМ
Ала эюзлц, гялям гашлы, эцл цзлц,
Эял синям цстцндя эяз,
инъимярям.
Ширин данышыглы, дцрданя сюзлц,
Гялбими ешгинля яз, инъимярям.

Алыш десян аловлара бцрцнням,
Думан десян айаьына
сцрцнням,
Эюрцн десян щяр ан эялиб
эюрцнням,
Десян ки, гялбини цз, инъимярям.

Оьрун бахыб сян ъанымы алма
эял,
Цряйимя ешг одуну салма эял,
Инсаф еля, чох инсафсыз олма эял,
Билсям ки, дейирсян дюз,
инъимярям.

Бцлбцл олуб каш гонайдым
эцлцня,
Кямяр олуб доланайдым белиня,
Санъаг олуб тахылайдым телиня,
Десян ки, безярдим без,
инъимярям.
Ай Яли, илщам ал беля эюзялдян,
Ащу баласындан, бу гюнчя эцлдян,
Сцрцн дизин-дизин эетмясин ялдян,
Ким ня дейир десин сюз, инъимярям.
28 ийун 1991
ЮЗЦНЯ ГУРБАН

Сярви бойлум, ай габаглы
мяляйим,
О ширин дилиня, сюзцня гурбан.
Гашларын алтында сцзцлцб ахан,
О марал бахышлы эюзцня гурбан.

Бащарлы чаьына, барлы баьына,
Варлы аранына, гарлы даьына,
Эцл кими ачылан ал йанаьына,
О мярмяр синянин дцзцня
гурбан.
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Гямзяли эязмяйи етмисян пешя,
Дяриб чичякляри таxырсан дюшя,
Сяня щясяд чякир шещли
бянювшя,
О чюллярдя галан изиня гурбан.

Гыврым сачы чийинляря тюкцлян,
Щюрцкляри илмя-илмя сюкцлян,
Гцдрятдян цз йана гялям
чякилян,
О гара халларын юзцня гурбан.

Ялинин гялбиндя эцл кими ачан,
Сона кими ешгин эюлцня учан,
Эцняш кими шюляляниб нур сачан,
Зярнишан ъамаллы цзцня гурбан.
5 феврал 1984
БЯНЮВШЯ
«Эюзяллярдя наз ейлямяк
гайдадыр»,
Эял мяни одлара салма,
Бянювшя!
Синян биллур кими, цз дя айнадыр,
Юзэясин гойнуна алма,
Бянювшя!

Нячцн наз ейляйиб гямзя
сатырсан?
Ахшам эцняши тяк бирдян
батырсан,
Гялям гашларыны нийя чатырсан?
Эцл кими саралыб солма,
Бянювшя!

Сюз веряндя сюз йериня
эялмирсян,
Аьлайанда эюз йашымы силмирсян,
Нийя данышмырсан, нийя
эцлмцрсян?
Сонсуз хяйаллара далма,
Бянювшя!

Айры дцшсям сянин кими
мялякдян,
Аллам хябярини ясян кцлякдян,
Вурьунунам, ач гялбини
црякдян,
Дярин дярйалара далма,
Бянювшя!

Бцлбцл щеч кцсярми гюнчя эцлцндян?
Соналар айрылмаз мянъя эюлцндян,
Иъазя вер Яли юпсцн ялиндян,
Айрылыг сазыны чалма, Бянювшя!
15 май 1958
ПЯРВАНЯ
Сян эюзял гызысан бизим еллярин,

Бянзяйирсян
Пярваня.
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Эцня,

Айа,

Тюкцлцр цз йана гыврым теллярин,
Эюз
истяйир
бахыб
дойа,
Пярваня.

Йохса бир мяляксян, эирмисян
дона,
Ня эюзял доьубду, гыз сяни ана,
Щейранам бу эюзял сойа,
Пярваня.

Кюрпя бир сонасан, чох дейил
йашын,
Эюзяллик
гой
олсун
даим
йолдашын,
Гцдрят гялямиля чякилиб гашын,
Чатылыб бянзяйир йайа, Пярваня.

Пярваняляр шам башына доланыр,
Одда йаныр, аловлара галаныр,
Эял сян йанма, баьрым башы
таланыр,
Олмусан бир аьъа майа,
Пярваня.

Эцл
ачыб
щцснцндя,
ал
йанаьында,
Гаймагдыр о инъя бал додаьын
да,
Аь синя цстцндя, тяр гуъаьында,
Нарын
чох
йарашыр
бойа,
Пярваня.
Эцняшя бянзяйир эцлцшцн, сона,

Эюзялликдя
йохду
тайын
дцнйада,
Бир маралсан, йарашырсан бу
ада,
Ашиги йандырыб, эял салма ода,
Эюз
йашлары
дюняр
чайа,
Пярваня.
21 сентйабр 2000

ГОШМАЛАР
АЙ ПЯРИ
Салланыбан сян булаьа эяляндя,
Юрпяйи ендирмя гаша, ай Пяри.
Сящяр эцняшитяк бирдян
эцляндя,
Гялбими дюндярмя даша, ай
Пяри.

Дяриб гохламагдыр ятрини гайда.
Сян ялиндя судан дуранда
чайда,
Охшадын товузтяк гуша, ай Пяри.
Сян бир маралмысан, йохса бир
мяляк?
Эцнбяэцн ачырсан бир гюнъя эцл
тяк,
Хястяйям дярдимя дярман ет
эюряк,
Юмрц йетирмяйим баша, ай Пяри.

Дал эярдяндя щюрцклярин бурулур,
Ъамалыны эюрян сяня вурулур,
Бцллур бухаг, гаймаг додаг
сорулур,
Та эедиб чатынъа дишя, ай Пяри.
Билирям, гызыэцл ачылыр йайда,
Аь синядя гоша дцшян нарын вар,
Бяс ня едим дейирляр ки, йарын вар,
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Ялини юлдцрян эцл ъамалын вар,
Рящм еля эюзцмдя йаша, ай Пяри.
22 ийун 1958
ХЯЗЯНЭЦЛ
Сящяр-сящяр
чыхыб
эцлшян
сещриня,
Шещли
чямянлярдя
эязмя,
Хязянэцл!
Щцснцндян
утаныр
эцлляр,
чичякляр,
Дцшяр айаьына язмя, Хязянэцл!

Танрым бута вериб мяня адыны,
Ня эюзял йарадыб Аллащ гадыны,
Ешгин аловуну, ешгин одуну,
Тюкцб синям цстя дцзмя,
Хязянэцл!
Сян бир ъанлы эцлшян, сюз йохдур
буна,
Инан тяк эялмисян ъцмляъащана,
Чохлары дярдиндян олуб дивана,
Йанан цряйими цзмя, Хязянэцл!

Чох да ъилвялянмя, эюз дяйяр
сяня,
Додаглар гаймагдыр, пцсдядир
чяня,
Нарын тязя дяйир, тярлидир синя,
Вахтсыз
будаьындан
цзмя,
Хязянэцл!
Дярдимин дярманы о бир ъцт нарды,
Бядянин бцллурду, аь синя гарды,
Гаршында Кярям тяк алышан йарды,
Ялийя эял додаг бцзмя, Хязянэцл!

26 йанвар 1999
ЭЦЛШЯН
Эюзяллик гялямин чякиб щцснцня,
Щюрцкляр тюкцлцб далына, Эцлшян!
Гашлар арасында бир шявя кими,
Эюрян щейран олур халына,
Эцлшян!

Сцзэцн бахышынла сцзцлцб ахма,
Гялбими одлара йандырыб йахма,
Мцжэаны ох едиб синямя тахма,
Бах бир ашигинин щалына, Эцлшян!
Йохдур
бярабярин
дцнйада
щаша,
Ширин арзуларым гой йетсин баша,
Ешгими ялинля эял вурма даша,
Чыхма
мящяббятин
йалына,
Эцлшян!

Цз йанында телляр дястя баьлайыр,
Ъамалындан эюзялликляр чаьлайыр,
Гара эюзляр цряйими даьлайыр,
Вурулдум
йанаьын
алына,
Эцлшян!
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Айры йашамарам биръя эцн беля,
Йох сюзцн эятирмя сян Аллащ диля,
Ялини щясрятли эял гойма эцля,
Гаймаг додагларын балына, Эцлшян!
14 март 1996
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ЕЛНАРЯ
Бир бащар эцнцндя чыхыб
гаршыма,
Тянща марал кими эязмя,
Елнаря!
Мящяббят севдасын салдын
башыма,
Кюнлцмц эял сыхыб язмя, Елнаря!

Баьрыма кюз тюкцб дцзмя,
Елнаря!
Сян эюзял гызысан бизим еллярин,
Тюкцлцб цз йана дурна теллярин,
Йанагда ачдыгъа гызыл эцллярин,
Ятрини чаьлайыб сцзмя, Елнаря!

Эюзяллик гойнунда бясляйиб
сяни,
Башындан тюкцбдц эцлц-эцлшяни,
Яэйарын йанында хар етмя мяни,
Гаймаг додаглары бцзмя,
Елнаря!
Ялидир ешгинля алышыб йанан,
Атяшляр ичиндя ъандан усанан,
Гаршында диз чюкцр, ей назлы ъанан!
Ялини ялимдян цзмя, Елнаря!
3 октйабр 1995

Щярдян наз еляйиб, гыйгаъы
бахма,
Ешгин охларыны синямя тахма,
Мяни Кярям кими йандырыбйахма,

ФАТМА
Сцзэцн бахышынла мяни даьлайыб,
Ешгиын одларына галама, Фатма!
Ай цзцндян эюзяллийин чаьлайыб,
Кюнлцмцн евини талама, Фатма!

Солдурарсан
чичяклянмиш
колларын,
Цлви мящяббятин ачыб голларын,
Юзэянин бойунуна долама,
Фатма!

Диндиряндя
наз
едирсян,
эцлмцрсян,
Аьлайанда эюз йашымы силмирсян,
Пцнщан-пцнщан
ярийирям,
билмирсян,
Юмрцмц
щиърана
ъалама,
Фатма!

Эюзялисян тяр чичяйин, эцлцн дя,
Бир няьмясян гялбин инъя
телиндя,
Йашылбаш
сона
тяк
ешгин
эюлцндя,
Чырпыныб
башгасын
сулама,
Фатма!

Эял баьлама талейимин йолларын,
Яли фярйад едяр, ъошуб чаьлайар,
Кюксцня саьалмаз йара баьлайар,
Мяънун тяк чюлляря дцшцб аьлайар,
Башыны эял беля булама, Фатма!
26 сентйабр 1995
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ЭЦЛПЯРИ
Гцдрят гялямиля чякилиб гашын,
Йанаьын бянзяйир эцля, Эцлпяри!
Щяля тамам дейил он алты йашын,
Гялбими сян алдын яля, Эцлпяри!

Дил-додагдан
бал
тюкцлцб
сцзцлцр,
Цряклярдян тяр чичякляр цзцлцр,
Дцзмяк цчцн эцмцш теля,
Эцлпяри!

Мящяббят одуну ъаныма салдын,
Аьлымы апарыб башымдан алдын,
Ешгимин язяли, илки сян олдун,
Дцшцб эюзяллийин диля, Эцлпяри!
Гара зцлфцн чийинлярдя дцзцлцр,

Тцл кюйнякдя гоша нарын
эюрцнцр,
Хал бухагда эюзяллийя бцрцнцр,
Зяр дцймяли хялят йерля сцрцнцр,
Хуб йарашыр кямяр беля, Эцлпяри!
Ащу эюзлцм эял булама башыны,
Ат гой эетсин инадлыьын дашыны,
Сян ахыдыб Ялинин эюз йашыны,
Дюндярмя чаьлайан селя, Эцлпяри.
21 сентйабр 1995
ЭЦЛЯНДАМ

Ня эюзял йарадыб, йарадан сяни,
Бянзяйирсян
гызылэцля,
Эцляндам.
Ачыб зяр дцймяни, бцллур бядяни,
Чох
вермя
кцляйя,
йеля,
Эцляндам.

Тяр синядя шащ будаьын яйибди,
Щцснцн даща ялван донум
эейибди,
Кямяр
олум,
баьла
беля,
Эцляндам.
Гара зцлфцн дал эярдяндя
дцзцлцр,
Сцзэцн бахыш ала эюздян
сцзцлцр,
Гыйа бахма, валлащ ъаным
цзцлцр,
Эюз йашларым дюняр селя,
Эцляндам.

Лаля ачылыбды о эцл йанагда,
Ширинлик ъар олур дилдя, додагда,
Хал
бязянир
цз
йанында,
бухагда,
Эюз дяймясин гыврым теля,
Эцляндам.

Тцл кюйнякдя нарын тязя дяйибди,
Су ичяндя боьазында эюрцнцр,
Ай ъамалын эюзяллийя бцрцнцр,
Яли ешгин йолларында сцрцнцр,
Инсафа эял, инсаф еля, Эцляндам.

5 октйабр 1996
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ПЯРИ
Илащи мялякми йарадыб сяни?
Сян бир мялейкясян, йохса гыз,
Пяри?
Сянин ялиндядир талейим мяним,
Неъя истяйирсян еля йаз, Пяри!

Йохдур тайын, йердя, эюйдя,
юлкядя,
Беля десям йанылмарам бялкя дя,
Бу сюзляр сянинчцн олар аз, Пяри!
Бир чыхаг сещриня чямянин, чюлцн,
Дяряк гюнчясини ачылан эцлцн,
Гонсун синясиня сонасы эцлцн,
Суларында цзсцн юрдяк, газ, Пяри!

Тцл эейибсян, бцллур бядян
эюрцнцр.
Шух мямяляр санки эцля бцрцнцр,
Дал эярдяндя хялят йерля сцрцнцр,
Ня эюзял йарашыр сяня наз, Пяри!

Эял ешгин баьында, биз эязяк
гоша,
Мящяббят охумуз дяймясин
даша,
Ширин арзуларым гой йетсин баша,
Бу йолда олмасын думан, тоз,
Пяри!

Сийащ зцлфцн чийинляря тюкцлцр,
Хал йанагда гаралара бцкцлцр,
Эюрмяйяндя баьрым башы сюкцлцр,
Гялбимя ешг одун салма аз, Пяри!
Эцляндя бащары хатырладырсан,
Йерийяндя йоллара наз сатырсан,
Гыйа бахыб мцжэан охун атырсан,
Санъылыр синямя олур саз, Пяри!
Эюзялликдя эцняш галыр кюлэядя,

Яли вурьун олуб, о гаша, эюзя,
Инъя додаглара, о эцляр цзя,
Ешгин зирвясиндян сян енсян
дцзя,
Гялбин зимистаны олар йаз, Пяри!
1 йанвар 1999
ДЕЙИШМЯЛЯР

«ЯМОЬЛУ» « ЯМИГЫЗЫ»
Ямоьлу
Ешгиндян Мяънун тяк дяли
олмушам,
Эял мяни чюлляря салма, ямигызы!
Гара
булуд
кими
тамам
долмушам,
Аьладыб ъанымы алма, ямигызы!

Ямигызы
Ешгя садиг олан дцшцб чюлляря,
Юзэя хяйаллара далмаз, ямоьлу!
Юз
эцлцн
сызладыб
башга
эцллярдян,
Мящяббят
гохусун
алмаз,
ямоьлу!
Дцзэцн сюзляриня щеч йохдур
сюзцм,
Эяряк кор олайды щяр ики эюзцм,
Айрылыг сазыны чалма, ямигызы!

Ямоьлу
Эцнащ мянимкидир, гой дейим
юзцм,
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Щямишя ширин дил тюкцрдцн мяня,
Сюзлярин
гялбимя
долмаз,
ямоьлу!.

Ямигызы
Эюзял ахтарырдын, эет ахтар йеня,
Мящяббят ойунъаг олмушду
сяня,
Ямоьлу
Сяня
йалварырам,
кеч
эцнащымдан,
Эюйляр
гарсылмасын
мяним
ащымдан,
Айрыла билмярям гибляэащымдан,
Башга хяйаллара долма, ямигызы!

Ямигызы
Эцнащын
бюйцкдц,
кечя
билмярям,
Шярбятин бал олса, ичя билмярям,
Сизя бир эялин тяк кючя
билмярям,
Дцз сюздян хятирин галмаз,
ямоьлу!

Ямоьлу
Ямин оьлу айаьына сцрцняр,
Ода йанар, аловуна бцрцняр,
Чякдир дара, ня данышар, ня
диняр,
Баьышла, инсафсыз олма, ямигызы!

Ямигызы
Ямин гызы гой сюйлясин сюзцнц,
Сахта ешгя щеч йандырма
юзцнц,
Чяк дейирям бирдяфялик эюзцнц,
Сяндян мяня бил йар олмаз,
ямоьлу!
27 август 1991

«ОЬЛАН» - «АЙ ГЫЗ»
Гыз
Нийя дюнцк чыхдым ешгя, илгара?
Гялбими сындырыб сян етдин йара,
Дейирдин дярдимя эял ейля чара,
Инди нийя мяндян гачырсан
оьлан?

Оьлан
Билмям неъя олуб севмишям
сяни,
Щцснц-ъамалыны, эцлц, эцлшяни,
Инди эюзяллийин ачмайыр мяни,
Сяндян дя эюзяли варыймыш, ай
гыз!

Гыз
Далымъа сцрцнян сян
олмадынмы?
Ешгимя бцрцнян сян
олмадынмы?
Илгары эюрцнян сян олмадынмы?
Гялби юзэяйями ачырсан, оьлан!

Оьлан
Севдийим о эюзял мялякдирмяляк,
Онсуз дюзя билмир синямдя
цряк,
Онунла хош кечяр юмцр,
эяляъяк,
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Синяси даьларын гарыймыш, ай гыз!

Гыз
Вяфасыз оьлана ня дейим даща,
Щеч дюзя билмирям бу гядяр
аща,
Эял инсаф еляйиб бах бир Аллаща,
Баьрыма нийя ох санъырсан,
оьлан?!
Оьлан
Мяндян ялини цз, цмид баьлама,
Эюз йашы ахыдыб селляр чаьлама,
Аллаща йалварыб даща аьлама,
О мяня истякли йарыймыш, ай гыз!
14 апрел 2002

МАЩНЫЛАР
ДУЕТ
Оьлан
Ялимя вер ялини,
Цз йана тюк телини,
Ай гыз, эял эедяк бизя,
Ол анамын эялини.

Оьлан
Ахы севирям сяни,
Щцсну долу эцлшяни,
Сянсиз дюзя билмярям,
Эюзял, юлдцрмя мяни.

Гыз
Эедя билмярям, оьлан,
Дейиб эцлмярям, оьлан,
Юзэясиня верибляр,
Сяня эялмярям, оьлан.

Гыз
Дярдиндян щалыйам мян,
Даьлар маралыйам мян,
Чох бянд олма, ай оьлан,
Юзэянин малыйам мян.

Оьлан
Гашлары гара, эюзял,
Дярдимя чара, эюзял,
Назын юлдцрцр мяни,
Чякинян дара, эюзял.
24 апрел 2002
АЙ ОЬЛАН
Ай бойу бястя оьлан,
Дурма йол цстя оьлан,
Кюнлцм сяни чох севир,
Эял мяни истя оьлан.

Эял дайанма аралы,
Гялбим олар йаралы,
Ким севмяз мяним кими,
Эюзял, эюйчяк маралы.
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Йахын эял, дурма эендя,
Мяни салмысан бяндя,
Ешг одуна йанырам,
Даща ъан йохду мяндя.

Эюзцмцн гарасысан,
Гялбимин парасысан.
Ня вахтаъан, ай оьлан?
Мяндян эен дурасысан.

Сян олдун варым оьлан,
Дяйибди нарым оьлан,
Елчи эюндяр бизя сян,
Гой олум йарын оьлан.
21 март 2001
БАЙАТЫЛАР
ВЯТЯНЯ АИД БАЙАТЫЛАР
Даьлары думан алды,
Чян эялди, думан алды.
Ермяниляр йурдуму,
Ялимдян йаман алды.

Вятяндян айрыланын,
Гялби йара баьлайар.
Йаьынын кцлц йансын,
Од тутсун эцлц йансын,
Вятянимдян гованын,
Аьзында дили йансын.

Чайларым буз баьлады,
Гар йаьды буз баьлады,
Ел Вятяндян кючяндя,
Йас тутуб йурд аьлады.

Ганадлы гуш олайдым,
Вятяня туш олайдым,
Гонайдым гуъаьына,
Орда бир даш олайдым.
Даьлары чешмялидир,
Сулары ичмялидир,
Вятяними аланын,
Ъийяри бишмялидир.

Галды баьчамын бары,
Алма, щейвасы, нары,
Мян юляндя басдырын,
Цзц Вятяня сары.
Демяйин щаралыйам,
Вятяндян аралыйам,
Тохунмайын гялбимя,
Цряйи йаралыйам.

Чайлары лал ахарды,
Сал гайалар бахарды,
Вятян чичякляриндян,
Сцзцлцб бал ахарды.

Йолумуз гар олубду,
Кясилиб тар олубду,
Вятян, Вятян демякдян,
Дилим габар олубду.

Щаны о ъящ-ъялалым,
Йаман пис кечир щалым,
Ермянийя галдымы?
Дяряляйяз мащалым!

Эюзцмцз ган аьлайар,
Ъошар селляр чаьлайар,
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Язиййям эцнцм гара,
Олубду эцнцм гара,
Вятяним ялдян эетди,
Инди мян эедим щара?

Ел кючцб гуъаьындан,
Кясилибди пайлары.
Язиййям эюзцм галды,
Вятяндя изим галды,
Юлцрям, ай еллярим,
Демяйя сюзцм галды.

Йолумуз дашлы галды,
Тюкцлдц дашлы галды,
Вятян цчцн елимин,
Эюзляри йашлы галды.

Дяряляйязин йазы,
Учмур юрдяйи, газы,
Вятяндян айрылмышыг,
Беля йазылыб йазы.

Сюзц сюз гайырдылар,
Йаланлар йайырдылар,
Вятяндян айрылмаздыг,
Эцъ иля айырдылар.

Эюйцн цзц гаралды,
Чямянляри саралды,
Гарталларын йурдуну,
Заман верди, сар алды.

Йолума даш тюкцлдц,
Баьрым башы сюкцлдц,
Вятян ялдян эедяндя,
Белим сыныб бцкцлдц.

Чямянин эцлц солду,
Саралды, эцлц солду,
Гябирляр галды эиров,
Аналар сачын йолду.

Галды Салсал галасы,
Тязяклинин чаласы,
Вятяними аланын,
Гой пюртдясин баласы.
Щарай, еллярим щарай!
Эялмир селлярим, щарай!
Вятянимдян ясмяйир,
Сярин йеллярин, щарай!

Язизиням долан эяз,
Ач зцлфцнц, долан эяз,
Вятянин щясрятиля,
Гцрбят елдя долан эяз.
Щаны гарлы даьларым?
Баьчаларым, баьларым?
Галмышыг гям ичиндя,
Щаны о шян чаьларым?

Дяряляри дяринди,
Щавалары сяринди,
Вятяним Дяряляйяз,
Инди эюр кимляринди.

Сулар ганлы ахырды,
Дцшмян кинли бахырды,
Йаьылар кюрпяляри,
Низяляря тахырды.

Язизиням йан-йана,
Нащагдан батдыг гана,
Дярдин, гямин ичиндя,
Даща доймушуг ъана.

Позмаг олмаз йазыны,
Ашыг эютцр сазыны,
Вятяндян айрылырыг,
Чал Кярям авазыны.

Дяряляйяз айлары,
Няьмя демир чайлары,
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Гой эюйярсин сямяни,
Щямишя ширин олар,
Щамыйа юз Вятяни.

Язизиням бу йана,
Йолум дцшдц бу йана,
Сярин йайлагдан эялиб,
Дцшдцк исти арана.

Дурнасы учан даьлар,
Булуду гачан даьлар,
Эюрцшцмцз билмирям,
Олаъаг щачан даьлар?

Даьларда марал мяляр,
Ениб дцзляря эяляр,
Доьма Вятянин гядрин,
Айры дцшянляр биляр.

Чякилмир эюйдян думан,
Вермир бизляря аман,
Ня вахт гайыдаъайыг,
Биз Вятяня Зийадхан?

Щагг йерини алмады,
Эцн даьлара чалмады,
Вятяндян айры дцшян,
Ел гырылды, галмады.

Вятяндян араландыг,
Црякдян йараландыг,
Щяря бир йана кючдц,
Биз нийя параландыг?

Бир ев тикдим дяйирми,
Пянъяряси ийирми,
Елим, щара кючцрсян,
Бу йурд сянин дейилми?

Даьлар чяня бцрцняр,
Ятяйиндя сцрцняр,
Эял чыхаг бир зирвяйя,
Вятян ордан эюрцняр.

Гайалары баш-баша,
Эцнейляри тамаша.
Биз айрылдыг Вятяндян,
Инди Зийадхан, йаша.

Язизиням, Зийадхан,
Баьрымыз олду ал-ган,
Биз кимя нейлямишдик?
Бизя кяъ бахды заман.

Думан даьы алыбды,
Гялбимя од салыбды,
Вятяндян айрылмышыг,
Ел Вятянсиз галыбды.
Гцрбят ел бизя нейняр,
Юмрцмц дидиб чейняр,
Вятянимдян ютяри,
Бурнумун уъу эюйняр.

Бир човьун, боран ясди,
Йолу долдуруб кясди,
Йаман зцлцм етдиляр,
Бу да бизляря бясди.
Дцшмян йурдуму алды,
Бизи чюлляря салды,
Вятяня дюнмяйимиз,
Тале йазана галды.

Шахта, боран олубду,
Чичяклярим солубду,
Бяс ня едим, Зийадхан?
Гялбим йаман долубду.

Синямдя од галанды,
Вар-йохумуз таланды,
Йахамыз доьма йурдда,

Синийя долдур дяни,
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Хачолара ъаланды.

Аллащ, эюзцмдя галды.

Рцзиэар силкялянди,
Миллят гана бялянди,
Вятян дярди чякмякдян
Сачыма гар ялянди.

Язиййям галасына,
Батдыг елин йасына,
Эюрцн неъя туш олдуг,
Фяляйин бяласына.

Даьлардан ашмаг олмаз,
Гарла савашмаг олмаз,
Талейиня йазылан,
Йазыдан гачмаг олмаз.

Валлащ ачылмыр ейним,
Хараб олубду бейним,
Гярибликдя галмышыг,
Цряк долубду, нейним.
Хяйалым учду кяндя,
Вятяним дцшдц бяндя,
Щясян Мирзя нейнийим,
Даща ъан йохду мяндя.

Айлар доланды эетди,
Сулар буланды эетди,
Бах юмрцмцз, эцнцмцз,
Эюрцн ня йеря йетди.

Язиййям, ай Зийадхан,
Эцнляри, сай Зийадхан,
Вятянсиз гяриб елдя,
Юлцрям дай, Зийадхан.

Мян ашигям эялян йох,
Эюз йашымы силян йох,
Дярдимиз олуб бир даь,
Щеч сорушуб билян йох.

Бащарда эцлляр эцляр,
Айналы эюлляр эцляр,
Бир архдан су эялибся,
Иншаллащ бир дя эяляр.

Йарам дизимдя галды,
Вятян сюзцмдя галды,
О ширин арзуларым,

10-25 йанвар 2001
ГАРАБАЬА АИД БАЙАТЫЛАР
Улдуздан ай олармы?
Архдан да чай олармы?
Гарабаь ялдян эедиб,
Торпагдан пай олармы?

Доьма Вятяни цчцн,
Анан, баъын аьлайыр.
Язиййям Гарабаьда,
Ел йохду Гарабаьда,
Даьылды абидяляр,
Галмады Гарабаьда.

Оба йохдур даьында,
Эцлляр солуб баьында,
Галыб йурдум Гарабаь,
Ермяни тапдаьында.

Эюзцм гарасы Шуша,
Гялбин парасы Шуша,
Йурдум Азярбайъанын
Цряк йарасы Шуша.

Йурдум-Лачын аьлайыр,
Ачыб сачын аьлайыр,
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Даьда думан аьлайыр,
Йохдур эцман аьлайыр,
Гарабаьдан айрылан,
Елим йаман аьлайыр.

Доьма йурда баьлыйам,
Синям цстц даьлыйам,
Вятяними сорушсан,
Гардаш, Гарабаьлыйам.

Бу гядяр йатмаг олмаз,
Гейряти атмаг олмаз,
Бу йурд сянин йурдундур,
Вятяни сатмаг олмаз.
Ичимиздян атдылар,
Пис ниййятя чатдылар,
Эюзял Гарабаьымы,
Дцшмянляря сатдылар.

Язиййям гайасына,
Гуш гонмур гайасына,
Гарабаьым таланды,
Елим батды йасына.
Чичякляри солдуму?
Булудлары долдуму?
Елсиз улу даьларым,
Сачларыны йолдуму?

Эетмяк олмайыр кяндя,
Йоллар эюрцнмцр чяндя,
Гарабаьым дцшцбдц,
Дцшмян ялиндя бяндя.

Охумур хары бцлбцл,
Сусубду сары бцлбцл,
Ел-оба айры дцшдц,
Ахтарыр йары бцлбцл.

Гялбим кечмиши аныр,
Хяйал эязиб доланыр,
Йаддан чыхмыр Гарабаь,
Ичим эюйняйиб йаныр.

Язизиням эялян йох,
Эюз йашымы силян йох,
Гарабаь дярдимизи,
Бир сорушуб билян йох.

Гейрятимиз щардады,
Йурд боранда, гардады,
Гой ел галхсын айаьа,
Гарабаьым дардады.
Эедяк Ъыдыр дцзцня,
Гарабаьын юзцня,
Биз айрылдыг Шушадан,
Щясрят галдыг цзцня.
МЯЩЯББЯТ

Бу бяла щардан енди?
Заманын цзц дюндц,
Гарабаьын чыраьы,
Дцшмян ялиндя сюндц.
1-10 йанвар 2001
БАЙАТЫЛАРЫ

Мян ашигям телиня,
Йанагдакы эцлцня,
Бир гызыл кямяр олуб,
Доланайдым белиня.

Йолунда ъан гоймушам,
Эял апар чякдир дара.
Гашлары гара эюзял,
Бир дайан, щара, эюзял,
Эял етмя ашигинин,
Гялбини йара, эюзял.

Мян ашиг зцлфцн дара,
Тюк тели зцлфцн дара,
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Мян ашиг гарасына,
Халларын гарасына,
Эюрян кими вурулдум,
Эюзлярин гарасына.

Даьларын маралысан.
Эюзялляр гаш-эюз ейляр,
Баьрымын башын тейляр,
Гялбим йанды, йахылды,
Ачылмыр зяр дцймяляр.
Даьларда гар эюрцнцр,
Баьларда бар эюрцнцр,
Тцл кюйняйин ичиндя
Синяндя нар эюрцнцр.

Камалын чохдур сянин,
Кирпийин охдур сянин,
Аллащ эюзял йарадыб,
Гцсурун йохдур сянин.
Мян ашигям цз йана,
Тел тюкцлцб цз йана,
Гара халлар бухагда,
Дцзцлцбдц цз йана.

Сонасан, ай гыз, сона,
Эцндя эирмя бир дона.
Бяс нийя сюз вермирсян?
Галмышам йана-йана.

Щяр сюзцн ширин, шякяр,
Назын гялбими сюкяр,
Иъазя вер мяляйим,
Олум гапында нюкяр.

Ашигиням галасы,
Эюйтяпянин таласы,
Эял мяни юлдцрмя сян,
Ай залымын баласы.

Мян ашигям нара бах,
Аь синядя нара бах,
Гцдрятдян йараныбды,
Гялям гашлы йара бах.

Пярим, вурьунам сяня,
Нийя эялмирсян диня,
Сянсизликдян доймушам,
Йазыьын эялсин мяня.

Ашиг олдум ойнуна,
Бащар эялиб гойнуна,
Бир бойунбаь олайдым,
Асылайдым бойнуна.

Вер ялимя ялини,
Мящяббятин лялини,
Эял биз севяк, севиляк,
Ол анамын эялини.

Думан даьда эюрцнцр,
Ятяйиндя сцрцнцр,
Эюзялим су ичяндя,
Боьазында эюрцнцр.

Улдуз дюнцб ай олмаз,
Йаз эетмяся йай олмаз,
Мяним севдийим гыза,
Эюзялликдя тай олмаз.
Ай гыз, мяня бах мяня,
Бир дянясян, бир дяня,
Яэяр разы сян олсан,
Елчи эюндяррям сяня.

Ашигиням чямяндя,
Салмысан мяни бяндя,
Эеъя йата билмирям,
Биръя эцн эюрмяйяндя.
Эюзял, сян щаралысан?
Гашлары гаралысан,
Сцзэцн бахыб ъан алан,

Мян ашигям бойуна,
Гурбан олум сойуна,
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Биръя дяфя щя де сян,
Щазырлашаг тойуна.

Эцлцм, юлдцрмя мяни.
Язиййям, алды эетди,
Гялбими чалды эетди.
Айрылыьын одуну,
Ъаныма салды эетди.

Эял додаьы бцзмя сян,
Цряйими цзмя сян,
Мящяббятин одуну,
Синям цстя дцзмя сян.

Ъамалын айа бянзяр,
Гашларын йайа бянзяр,
Назын юлдцряр мяни,
Бяс Яли неъя дюзяр.

Ахы севирям сяни,
Щяр эцлцнц, эцлшяни,
Бу ешгин йолларында,

25-30 йанвар 2001
БАЙАТЫЛАР
Даьлары думан алды,
Чян эялди, думан алды,
Ермяниляр йурдуму
Ялимдян йаман алды.

Йаьынын эцлц йансын,
Од тутсун эцлц йансын,
Вятянимдян гованын
Аьзында дили йансын.

Чайларым буз баьлады,
Гар йаьды буз баьлады,
Ел Вятяндян кючяндя,
Йас тутуб йурд аьлады.

Ганадлы гуш олайдым,
Вятяня туш олайдым,
Гонайдым гуъаьына,
Орда бир даш олайдым.

Дяряляри дяринди,
Щавалары сяринди,
Вятяним Дяряляйяз
Инди эюр кимляринди.

Думан даьы алыбды,
Гялбимя од салыбды,
Вятяндян айрылмышыг
Ел Вятянсиз галыбды.

Чямянин эцлц солду,
Саралды эцлц солду,
Гярибляр галды эиров,
Аналар сачын йолду.

Яззийям эюзцм галды,
Вятяндя изим галды,
Юлмцрям, ай еллярим
Демяйя сюзцм галды.

Гцрбят ел бизя нейняр,
Юмрцмц дидиб чейняр,
Вятянимдян ютярин
Бурнумун уъу эюйняр.
Мян ашыгям эялян йох,
Эюз йашымы силян йох,
Дярдимиз олуб бир даь,
Щеч сорушуб билян йох.

Щагг йерини алмады,
Эцн даьлара чалмады,
Вятяндян айры дцшдцк,
Ел гырылды, галмады.
Дурнасы уъан даьлар,
Ъейраны гачан даьлар,
Эюрцшцмцз билмирям
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Олаъаг щачан даьлар?
10-15 йанвар 2001
МЯЩЯББЯТ БАЙАТЫЛАРЫ
Йанагда эцл гяшянэдир,
Цз йанда тел гяшянэдир,
Аь яндамын ичиндя,
Эейдийин тцл гяшянэдир.

Зирвядян бир ен дцзя,
Дойунъа бахым цзя,
Мяни йандырыб, йахма,
Эир гола, эедяк бизя.

Чыхма чямяня, дцзя,
Бахма юзэя бир сюзя,
Чох язилиб бцзцлмя,
Ай гыз, эялярсян эюзя.

Дурналар гатар эедяр,
Эюйлярдя йатар эедяр,
Илгары олмайанлар,
Йарыны атар эедяр.

Ъанлы эцлшян, бир дяря,
Пцстядир аьыз, чяня,
Чох наз-гямзя ейлямя,
Пярим, эюз дяйяр сяня.

Кирпиклярин охду, гыз,
Ишвя-назын чохду, гыз,
Эюзяллик аляминдя,
Щеч бир тайын йохду, гыз.

Мяляксян, ай гыз, мяляк,
Сцзэцн бахышлы, эюйчяк,
Баьрыма од салмысан,
Дюзмцр синямдя цряк.

Бахышдан гыйгаъысан,
Эцняшля ъцт баъысан,
Йыьылса мялякляр дя,
Сян онларын таъысан.

Гаш чатмадыр, эюз ала,
Щейранам цздя хала,
Аьлымы ялдян алыб,
Мяни салма пис щала.

Язизиням эцл бядян,
Эцл ъамалы, эцл бядян,
Мяни ъандан ейляйиб,
Сцзэцн бахыш, эцл бядян.
Мян ашиг эцля-эцля,
Эцл ачар эцля-эцля,
Эял юлдцрмя Ялини,
Цзцня эцля-эцля.

Бцлбцлцн кюксц сары,
Олуб эцл няьмякары,
Юмрц щядяр кечирмя,
Сян дя оларсан гары.

20-25 феврал 2001
RƏHMAN MUSTAFAYEV
Aşıq Bəhmanın oğlu Rəhman Mustafayev 1937-ci ildə Dərələyəzin
(Yeğeqnadzor rayonunun) Sallı kəndində anadan olmuşdur. 1945-ci ildə
birinci sinfə daxil olmuş, 1952-ci ildə 7-ci sinfi bitirdikdən sonra Ordubad
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pedaqoji texnikumuna qəbul olmuşdur. 1956-cı ildə texnikumu
fərqlənmə diplomu
ilə bitirib Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin tarix-filalogiya fakültəsinə daxil olmuş və 1961-ci ildə
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970-ci ildə Hüquq fakültəsini
bitirmişdir.
1961-ci ilin sentyabr ayında 1962-ci ilin fevral ayına qədər (İmişli
rayonunun) Sarxanlı kəndindəki orta məktəbdə dərs hissə müdiri
işləmişdir. 1962-1963-cü illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmiş,
1964-cü ildən 1992-ci ilə qədər isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.
Rəhman Mustafayev Bakı şəhəri Lenin rayon daxili işlər şöbəsinin
rəis müavini, Quba rayon DİŞ-nin rəisi, Nəsimi rayon DİŞ-in rəisi, Bakı
şəhər Daxili İşlər İdarəsinin rəis müavini, Lenin rayon DİŞ-in rəisi, Daxili
İşlər Nazirliyinin Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi
vəzifələrində işləmiş, 1995-ci ilin mart ayından istefaya çıxmışdır.
1963-cü ildən 1990-cı ilin yanvar ayına qədər Sov. İKP sıralarında
olmuşdur.
GƏRAYLILAR
ЩАРАЙ ВЯТЯНИМ!
Саллынын йолу йохуш,
Бяйяли йолу нахыш,
Оьуз изи галмамыш,
Щарай, Вятяним, щарай!

Саллыда Иман варды.
Даьында думан варды,
Эюрмяйя эуман варды…
Щарай, Вятяним, щарай!

Саллыда изим галды,
Щцснцндя эюзцм галды,
Дашында сюзцм галды,
Щарай, Вятяним, щарай!

Саллы, Вятяним мяним!
Руща ютяним мяним!
Юлсям, кяфяним мяним!
Щарай, Вятяним, щарай!
21.07.2002
ШУША ЩЯСРЯТИ
(ишьал эцнц йаньысыйла)

Ясир Шушам, ъан Шушам!
Мян сяня гурбан, Шушам!
Сяндян узаг дцшяли
Чох дярдя туш олмушам.

Йухумда Ъыдыр дцзц
Вагифин щясрят сюзц.
Мин тясниф, мин эушяли,
Бир муьама далмышам.
Хан гызынын наляси,
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Даьларын шялаляси,
Буз булаглы, чешмяли,
Мян тешняляб галмышам.

Бцлбцл, Цзейир аьлар,
Иса булаьы чаьлар,
Йцз кюклц, мин ришяли…
Саралмышам, солмушам.
08.05.2003

МИЛЛЯТИМИН ГЕЙРЯТИ
Ай, Гарабаь, Гарабаь,
Цряйимдя йара, бах!
Буна нядир чаря? Бах,
Миллятимин гейряти!

Гызым адахлысыздыр,
Мяълисим халысыздыр,
Ъянэисиз, йаллысыздыр,
Миллятимин гейряти!

Сийасят бир ойундур,
Уйма она амандыр!
Ня йатмысан, ойан, дур!
Милятимин гейряти!
2001
ДЯРДИМ ВАР
Хянъяр кими цряйими,
Йаран дярдим вар, дярдим

Сюндцрмцшям од-оъаьы,
Сойугдур фикрин гуъаьы.
Йол азмышам гцруб чаьы,
Торан дярдим вар, дярдим

вар.
Зянъир кими биляйими,
Гыран дярдим вар, дярдим
вар.

вар.
Санки вятянимдир Азых,
Дюрд тяряфим цнвансызлыг,
Дейян йохдур: - Бядбяхт, йазыг,
Цмман дярдим вар, дярдим вар!
Боран дярдим вар, дярдим вар!
21.03.2002
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ЭЯЛСИН
Оьул дейил, елдян эялян,
Оьул, эяряк, белдян эялсин.
Щяр ноьула, ноьул демя,
Эцлаб дейил, селдян эялян,
Щяр оьула, оьул демя,
Эцлаб,
эяряк,
эцлдян
Щяр сыьала, сыьал демя,
эялсин.
Сыьал, эяряк, телдян эялсин.
Сач аьарыб, башым гарды,
Йашадыьым эцн бийарды,
Десяляр ки, Рящман варды…
Якс-сядам елдян эялсин.
10.11.2001 Бакы
ТЯЯССЦФ
Гялбим кядярля долур,
Сян йадыма дцшяндя.
Цряйим шан-шан олур,
Сян йадыма дцшяндя.

Эуйа аьыллы идим,
Сюзлц, наьыллы идим,
Аьзы ноьуллу идим,
Сян йадыма дцшяндя…

Эюр неъя кал олурам,
Еля бил лал олурам,
Юлц, бищал олурам,
Сян йадыма дцшяндя.

Эюрян эюзцм кор олду,
Гулагларым кар олду,
Юмрцм зящримар олду,
Сян йадыма дцшяндя.
2001
ИСТЯРЯМ

Сян чичяксян, мян
Сян силащсан, мян тятийям,
баьбанам,
Сян арысан, мян пятяйям,
Барыны эюрмяк истярям.
Сян зирвясян, мян тяпяйям,
Сян лячяксян, мян
Гарыны эюрмяк истярям.
лоьманам,
Варымы эюрмяк истярям,
Сян ъавансан, мян йашлыйам,
Ешгимля башы дашлыйам,
Чятин ки, сянсиз йашыйам,
Йарыны эюрмяк истярям.
Бакы-2000
ДЯЙЯРМИ
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Сян ишыгсан, мян зцлмятям,
Гям цстцндя кюклянмишям,
Гыьылъымын мяня бясдир.
Ондан ъязана эялмишям,
Сян
севинъсян,
мян
Язилмишям, ялянмишям,
мющнятям,
Бу да юзцмя бир гясддир.
Зил дя сясдир, бям дя сясдир.
Сахладым ешгимин йасын,
Тутун, боьазымдан асын,
Рящман, йанма хысын-хысын,
Дцнйа ютяри щявясдир.
Ода галандын та бясдир!
Бакы-2000
ЯЗИЗИМ
Шцбщялярим даь гядяр,
Щяр эцн мяни гящр едяр.
Ня севинъдир, ня кядяр,
Бяс бу нядир, язизим?

Хош эцнлярин анымы,
Алыр ширин ъанымы,
Мяним кюнцл шамымы,
Дярд яридир, язизим.

Эащ долурам нифрятля,
Эащ юлцрям щясрятля,
Ичимдя мящяббятля,
Гям, гцссядир, язизим!

Бир эюряйдим цзцнц,
Ешидяйдим сюзцнц,
Сюйляйяйдим дцзцнц,
Бу щцнярдир, язизим!
24.10.199 Бузовна
ЭЮЗЛЯРИН

Эюзляринин эюзяллийи,
Эюзялляри эюздян салыб.
Эюзляриня эюз дикянляр,
Эюзляйя-эюзляйя галыб.

Эюзцн эюзлярин эюйчяйи,
Эюзцн эюзялляр чичяйи,
Эюзцм эюзцндян ичмяйи,
Булаьын эюзцндян алыб.

Чох эюзялди эюзцн, эюзял,
Эюз-эюз олуб сюзцм, эюзял.
Кюзярирям юзцм, эюзял,
Кюзц эюзлярин галайыб!
6-7 нойабр 1999 Губа-Бакы
ПЦНЩАНЫМ
Эял отураг цз-цзя,
Бахышдыгъа эюз-эюзя,

Гиймят гойаг щяр сюзя,
Сатылмайаг, Пцнщаным!
582

Мян пайызам, сян бащар,
«Йашымын ня фярги вар?»
Сянсиз юмрцм бигярар,
Утанмайаг, Пцнщаным!
Ибрят алаг бяшярдян,
Гачаг йаландан, шярдян,
Асылмайаг гяншярдян,
Тутулмайаг, Пцнщаным!
01.09.2002 Бакы
ОЛАЙДЫН
Гарьышыммы тутду сяни?
Каш ки, дилим, лал олайды.
Дящшятляр дидир синями,
Аъы дилин бал олайды…

Щагг оланы сюйлямишдим,
Эюрдцйцмц дцз демишдим,
Сян
тялясмя,
дюз,
демишдим,
Эяряк ящли-щал олайдым.
Инди эеъдир, удузмусан,
Бяхтини гара йазмысан,
Юзцн йыхылыб, азмысан,
Тядбири-вцсал олайдын!
03.07.2001 Бакы
ЭЮЗЯЛ

Дярд
мяним,
дярман
сянин,
Дярманымы ейля, эюзял,
Суч мяним, щюкм сянин,
Фярманыны сюйля, эюзял.

Сяндян аман эюзлямирям,
Щяр ямриня мцнтязирям,
Ъан итириб, бяхт эязирям,
Инсафдырмы бюйля, эюзял.

Айагларда сцрцнмярям,
Дярдя-гямя бцрцнмярям,
Эюзцня дя эюрцнмярям,
Учма беля эюйля, эюзял.
04.01.2002
БЕЛЯСИНИ
Сюзцм дцзлярин дцзцйдц,
Севяммяздим белясини.
Севэим гялбимин эюзцйдц,
Севяммяздим белясини.

Шейтан икян, мяляк олду,
Щеч ким икян, фяляк олду,
О башыма кяляк олду,
Севяммяздим белясини.

Рящманын диляйи щагды,
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Ешгя хяйанят нащагды,
Бейнимдя илдырым чахды…
Севяммяздим белясини.
03.06.2003 Бакы
ЩЯГИГЯТ
Юмрцм анбаан азалыр,
Дярд чякмяйя дяймяз,

Эцняш пайдыр каината,
Нур чиляйир пак щяйата,
Дюзмяйирям хяйанятя,
Ондан имдад эялмяз,

бала!
Эцнцм чыраг тяк созалыр,
Гямим мяни яймяз, бала!

бала!

Щягигят ящддир, инамдыр,
Щягигят али имандыр,
О ня шцбщя, ня эумандыр,
Дюзяр, анъаг юлмяз, бала.
Декабр 1999, Бакы
QOШMALAR
АМАНДЫР
Охудум, охудум мин дяфя азы,
Бир даща кяшф етдим Мяммяд
Аразы,
Щарданды о щикмят, о мцдрик
йазы?
Илащи, шаиря гыйма, амандыр!

Изиндя мющнят чох, сябриндя
щюрмят,
Илащи, шаиря гыйма амандыр!

Щагга щаг сюйляди, нащагга
йаман;
Сюзцндян дярс алды-сюздян пай
уман,
Онун явязиня дилядим аман,
Илащи, шаиря гыйма, амандыр!

Бир юмцр йашады аьлы, гаралы,
Бир юмцр йашайыр аьлар, йаралы,
Шериня ял чалыр даьлар маралы,
Илащи, шаиря гыйма амандыр!
Ня эюз йашы тюкдц, ня пай
истяди,
Хышы йахшы якди, дяни цстяди,
Аьлы йашы ютдц, ъаны хястяди,
Илащи, шаиря гыйма амандыр!

Сюзцндя сярщяд йох, гялбиндя
нифрят,
Дцзцндя ифрат йох, ямриндя
тющмят,

Йцз илдя бир дяфя тапылыр кцлчя,
Она тапылаъам анъаг юлцнъя,
Кешик чякир Хан Аразын, Ялинъя,
Илащи, шаиря гыйма амандыр!
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Бакир муразымдыр
Азярбайъаным,
Шеримдир, сазымдыр
Азярбайъаным,
Мяммяд Аразымдыр
Азярбайъаным,
Илащи, шаиря гыйма амандыр!
25.06.2001 Бакы

Диз чюкярям Ясщабцл-Кяфя мин
кяря,
Кюмяк олсун шаиримя бир кяря,
Анд верирям Ярянляря, Ярляря!
Илащи, шаиря гыйма амандыр!

ДАЬЛАР
Эюйтяпядя аь думанын
Язямятли Дямиртяпя тяк дурар,
сцрцнмцр,
Мави эцзэцсцдцр эюллярин,
Де, нийя сусубдур диллярин,
даьлар.
даьлар.
Цзбяцз мяьрурдур
Тякядондуран,
Йайын оьлан чаьы гар йедим
Халыдыр, халчадыр эцллярин, даьлар.
сяндя,
Долашдым дойунъа йашыл
Сюйля, билян вармы сянин йашыны,
синяндя.
Думан, чян бцрцйцр гарлы
Неъя дя гяшянэди мяхмяр
башыны,
чямяндя,
Эяздим торпаьыны, эяздим
Ахан эур суларын, селлярин,
дашыны,
даьлар.
Мяни горхутмады йеллярин,
даьлар.
Гядрини билмяйян де, эюрцм
кимди?
Соьанлыда оьуз елин эюрцнмцр,
Сянин сящяр шещин ъанлы щякимди.
Тяр бухаглар ъыьа теля
Билирям, кимсясиз галмысан инди,
бцрцнмцр,
Перикиб йурдундан еллярин,
даьлар.
Саллы Бяйялидя даща динъялмир,
Эялиб сизи эюрдц Рящман мин
кяря,
Бящманын сядяфли сазы диллянмир.
Динляди сясини щяр даь, щяр
дяря,
Ахан эюз йашларын юлчцйя эялмир,
Галды цряйимдя щязин хатиря,
Сырсыра баьлайыр теллярин, даьлар.
Йад етсин айларын, иллярин, даьлар.
1959, Ямирин йурду
ÂЯÒЯÍÈÌ
Ïðîôåññîð ñí Ìèðçj õèòàá
Ìí íå‡ óíóäóì óëó äà‹ëàðû?

Äðëjç âòíèìäèð, âòíèì!
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„‰j÷ àøûãëàðû ì‡ëèñ ãóðàðäû.
ð è…èä î‹ëàíäà, èñìòëè ãûçäà,
Íáèíèí, ‡ðèí ãåjðòè âàðäû.

Àëìàëû áà‹ëàðû, áóç áóëàãëàðû,
†ííò ìèñàëäûð, ìíèì âòíèì.
Ájëè jàjëà‹û, Ãèáë áóëà‹û,
†ííòèí ëàëçàð áèð ïàð÷àñûjäû.
Áà‹ðûíà áàñàðäû …ëí ãîíà‹û,
Ñàëëû
áó
jåðëðèí
…ƒë
õàë÷àñûjäû.

Åëëð ìùðì èäè, âè‡äàíëàð
òìèç,
Áèð êñ î áèðèí òë ãóðìàçäû.
‚ðêëð ïàê èäè, èíñàíëàð òìèç,
Ãîíøó ãîíøóñóíà çèjàí âóðìàçäû.

"†ëèëè" ñóëàðûí çƒìçƒìñèäèð,
Õåjèð-äóàñûíû ëñ…ð âåðèá.
Ãëáëð ìëùìäè Áùìàíûí ññè,
Jàðàäàí ëî‹ìàíà áðàáð âåðèá.

ùðèìàí
äà‹ûòäû
…‰çë
í‰âðà‹û,
Ìóðäàð ëëðèjë ãójóëàð ãàçäû,
ˆçƒíƒíêƒ åòäè äàøû, òîðïà‹û,
Òƒðêƒí áàø äàøûíà àäûíû jàçäû.

Ðçàãóëó, Ãóëó, Àøûã Ìèðçàëû,
Ñíòêàð èäèëð áàøäàí, áèíàäàí.
à‡ìùììä ìèì, áàëàáàí Âëè,
Èëùàì àëàðäûëàð åëäí, îáàäàí.

Ãèñàñ
ãèjàìò
ãàëìàç!
äåjèáëð,
Áèð …ƒí îjàíà‡àã ðóùó áàáàìûí!
Òîðïàãäàí ïàj îëìàç, îëìàç! – äåjèáëð,
Òàíðûjà ÷àòà‡àã àùû áàáàìûí!

Àøûã
Áðõóäàðûí
…óð
çí…óëñè,
Jåðä ñäàñûjäû îäëó øèìøjèí.
Äà‹ëàðäà …óðëàjàí ñåëëðèí
ññè,
ƒ‡óì íðñèjäè ìðä è…èäëðèí.

–

"Äà‹ëàð" øåðèí ƒðjèìè äà‹ëàäû,
Ìëùì î äà‹ëàðäûð, íå‡ …òиðèì?
"Äðäèìè" äåjíä åëèí à‹ëàäû,
Äðäëè åëè jóðäà íå‡ jåòèðèì?

jðè‡ jîëójäó Ñëèì …äèjè,
Jàjëà‹à …åäðäè Øðóð åëëðè,
ð óëó à‹à‡û ê‰÷ ê‰ë…ëèjè,
Èìàíûí Äðñè ƒíñèjjò jåðè.

ñí Ìèðç ùñðòèí øðèêì,
Óëó Âòí jîëóìóçó …‰çëjèð.
Ìí Ðùìàíàì óñàíìàðàí ƒìèääí,
Äðëjç, åëèìèçè …‰çëjèð.

×è÷êëè áàùàðäà, áàðëû ïàjûçäà,
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ДАЬ БÎJÄÀ ДАЬ ЩЯСРЯТИ
àíû Äìèðòï, Òêäîíäóðàí,
Çí…çóð äðäèäèð ‡àíû jàíäûðàí.
Ñàëâàðòû
ùñðòè
ãëá
óñàíäûðàí,
Áèð äðääèð äà‹ áîjäà, ‡àíëàð
àëûáäûð.

Äëè äà‹ûì, Ìóðîâ äà‹ûì ìƒêääð,
Áîjëàíûá jîëëàðà åëèíè …‰çëð.
Ää Øìøèðèìèí ðóùó äðáäð,
†åjðàí áóëà‹ûíäà ãì äàëûáäûð.
Áó äðä óñàíäûðûá äójàí ùð
êñè,
Àðàíû ññëjèð äà‹ ñèëñèëñè.
Ìóðàä ùñðòëèäèð Ìóðàä òïñè,
Ãàðà
…ëí
áõòè
ãàðà
ãàëûáäûð.

jðè‡ jàjëà‹û, „‰j÷ ìàùàëû,
Èòèðèá í‰âðà‹û, ‡àùè-‡ëàëû.
Àíäûã‡à ãëáèìèí àðòûð ìëàëû,
Áóðäà
ëñ…ðèì
ìèçðàá
÷àëûáäûð.

Í jàìàí ñðò …ëèá ãûøû äà‹ëàðûí,
À‹àïïàã ÷àëìàäûð áàøû äà‹ëàðûí.
„‰ðñí, íå÷äèð jàøû äà‹ëàðûí,
Íå÷ Ñƒëåjìàíëàð jîëà ñàëûáäûð.
04.11.1999, Áóçîâíà.
ÃÀÐÄÀØ
"Äðäèìè" ãîøìàñûíûí ìƒëëèôè
ïðîôåññîð ñí Ìèðçj
ñí Ìèðç, äðäèí ìí, çèçèì,
Äðä äåjèá, äðäèìè îjàòäûí,
ãàðäàø!
Ãîj, ìí ä ñ‰jëjèì ñí, çèçèì,
Ìƒêääð ãëáèìè ãàíàòäûí, ãàðäàø!

Ñàëëû Ñàëjàí îëäó... Îíà …‰ð
ä,
Ãàíûìû áèð äàùà ãàðàëòäûí,
ãàðäàø!
Ìñêí
îëäó
Áðä,
Òðòð,
Êëá‡ð,
ëjç ƒç ÷åâèðäèê áèðòùð,
Åðìíè ä‰øƒíƒ åjëäè ñèïð,
Øðóð åëëðèí ‡àí àòäûì,
ãàðäàø!

Jóðä jåðè ñèíìä jàðà jåðèäèð,
ñðò ƒðjèìèí ãàðà jåðèäèð,
Âòí òàìëû‹ûìûí ïàðà jåðèäèð,
È÷èìä âóëêàíû îjíàòäûí, ãàðäàø!
Èëê …ƒëë Ñàëëûjà äjäè äðä,
èjë ãóðóëìóøäó êƒí‡ä, áðä,

Ñàëëûjà …å‡ ä‰íäƒì ‰ë…ƒí,
íàèëëà‡,
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Áèð ãàðûí ÷‰ðj, ÷ûðà‹à
ì‰ùòà‡,
Âàðûìûç, jîõóìóç îëìóøäó òàðà‡,
Î èëëð òùñèëä áîj àòäûì,
ãàðäàø!

Áƒòƒí
Àçðáàj‡àí,
áƒòƒí
á‰ë…ëð!
Îðäà âàð, áóðäà âàð, àõòàðìà
ùäð...
Jàõøû êè, "Äðëç" jàðàòäûí,
ãàðäàø.

Ñêñíèí‡è èëëð, äîõñàíà jàõûí,
Åðìíè ôûðëàòäû ñîí ó‡à ÷àðõûí,
Ãîðáà÷îâ ñ‰jëäè: – Äà‹ûäûí, jûõûí!
Ãóáàjà jîëëàíäû ñîí àääûì, ãàðäàø.

Èíäè åêðàíëàðäà …‰ðƒøƒð åëèì,
Âòí, Âòí! – äåjèð ãàáàðëû
äèëèì,
Àìàí âåð, ƒðjèì, àìàí âåð, ‰ëƒì,
Áëê î jåðëð ãàjыòûäûì,
ãàðäàø!

Ñàëëûëû ãáèðè àõòàðñàí …ð,

Ãìëè ùåêàjòèì áèòìj‡êäèð,
Áó äà‹ëàð ñèíìäí …åòìj‡êäèð,
Äðëç jóõóìäàí èòìj‡êäèð,
Ðùìàíàì, Âòíäèð ñîí àíäûì, ãàðäàø!
ДАЬЛАР
Йайлаьа чыханда сцрцйля эеъя,
Дейирям щарданса бахыб эизлиъя,
Бир шей атылаъаг бу ан, индиъя,
Йерийиб
дурдугъа
харкятя,
даьлар.
Щяр дярян, щяр тяпян тящлцкя,
даьлар.

Чичяк дянизидир, бахсан, щяр
йанда,
Севэилим сачыны щюрцб сайанда,
Веряйдим онунла баш-баша,
даьлар.
Едяйдим
щцснцня
тамаша,
даьлар.

Мин ятир дуймушам отлагларында,
Щансы ляззят йохдур гузей
гарында,
Яскилмяз еллярин хош чаьларында,
Иэидин, щцнярин, кящярин, даьлар.
Йараьын, гантарьан, йящярин,
даьлар.
Гартал
йува
гурар
йалгыз
гайанда,

Айна булагларын ахдыгъа ахыр,
Гызларын дюшцня эцл, чичяк тахыр,
Шаграг эцлцшляри шимшяк тяк
чахыр,
Сынанмыш мцгяддяс илгарын,
даьлар.
Елин вцгарыдыр вцгарын, даьлар.
18.12.1957 Бакы шящяри

БУЛАГ
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Эцняшля
йухудан
дуруб
бярабяр,
Ахышыр цстцня гызлар, эялинляр,
Суйунда эюз олуб дя щяр сящяр,
Онлара
дойунъа
бахайдым,
булаг.
Ширин суйун олуб ахайдым,
булаг.

Одунсуз,
оъагсыз
суйун
гайнайыр,
Ичдикъя ичирям, эюзцм доймайыр,
Дювряндя эюзялляр салыр, ойнайыр,
Сянсян щям мцьянни, щям ашыг,
булаг.
Щям тойа, дцйцня йарашыг
булаг.

Шющрятин долашыр доьма вятяни,
Араны, йайлаьы, чюлц, чямяни,
Щяр ъанлы, щяр ъансыз хошлайыр
сяни,
Сянсиз щеч олмасын бир йайлаг,
булаг.
Щяйатда щяйатсан, булаг, ай
булаг.

Нечя гяриняйя йолдаш олмусан,
Мин бир мящяббятя сирдаш
олмусан,
Мцгяддяс
арзумла
гардаш
олмусан,
Эюзцндя бир дашын олайдым,
булаг.
Ябяди йолдашын олайдым, булаг.

Гядрини чох билмиш гядирбилянляр,
Саьлам эери дюнмцш хястя эялянляр,
Сяня мещман олмуш Вурьун, Ялясэяр,
Дюрд йанын эцл-чичяк, эцлцстан, булаг.
Аздыр сяня йазсам мин дастан, булаг.
ДЦНЙАДА
Отурмушам, дцнйа тякдир, мян дя
Йахшы демя щяр эюрдцйцн
тяк,
йахшыйа,
Ябядилик ким галыбдыр дцнйада?
Йахшы одур црякляри охшайа,
Мяндян сонра йурдума ким
Щяр аддымда сахта чыхыр гаршыйа,
эяляъяк?
Мяляк
учуб,
чин
галыбдыр
Йахшы итиб, кин галыбдыр дцнйада.
дцнйада.
Ня билясян, налан кимдир, йаман ким,
Ня билясян, щаглы кимдир, йалан ким,
Ня билясян эцлян кимдир, юлян ким,
Бир щягигят-дин галыбдыр дцнйада!
22.02.2001 Бузовна
БИР ИМИШ
Севда мястлийиня уйуб йатана,

Бащар да бир имиш, гыш да бир
имиш.
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Ешги уъуз алыб, уъуз сатана,
Чащар да бир имиш, шеш дя бир
имиш.
Мящяббят
мцгяддяс,

бакиря,

Ешгдя цлвилик, црякдя щявяс,
Даша дяйян оху дцзялтмя ябяс,
Гямбяр дя бир имиш, даш да бир
имиш.

севэи

Рящман, гаврамадын сахта цлфяти,
Зяря дяйишмядин саф мящяббяти,
Дуйа билмяйянчцн бу щягигяти,
Гящяр дя бир имиш, йаш да бир имиш.
14 нойабр 2000 Бакы
ЛЯЛЯ
Мян сяня цз вердим, сянся
гудурдун,
Вязифян бюйцкдц, эялирин артды,
Гудуран гырхъа эцн йашайыр,
Аьан бюйцк зирвяйя дартды,
ляля!
Онун
иштащыйла
лап
чох
Ляпирим
йериня
сян
баш
гопартдын,
гойурдун,
Варис пейсярини гашыйыр, ляля!
Тарих щяр ъцр йцкц дашыйыр, ляля!
Ня гул, мян ня дя ки, мцти олмушам,
Мян дцзя дцз дейиб нюгтя гоймушам,
Мян щагдан юзцмя гала гурмушам,
Намярд диварыма дырмашыр, ляля!
25.03.2003
ДЦШЦБДЦР
Бу дцнйанын гарасы чох, аьы аз,
Гара мяня, аьы сяня дцшцбдцр.
Муьан исти, даьлар ися эцллц йаз,
Аран
мяня,
даьы
сяня
дцшцбдцр.

Шору
мяня,
йаьы
сяня
дцшцбдцр?
Йарышырыг гоншуларын бящсиня,
Йашайырыг дцнйамызын тярсиня,
Фырланырыг зяманянин яксиня,
Солу мяня, саьы сяня дцшцбдцр.

Юзцлцйям
чох
диварын,
мющрянин,
Сон
уъуйам
бу
фырланан
ъящрянин,
Бяс
нядяндир
чалхаланан
нещрянин,

Белядир, язизим, дцнйанын иши:
Гайьыда, зящмятдя олур яр киши!
Эял унутма, адятляри, вярдиши:
Кору
мяня,
саьы
сяня
дцшцбдцр.
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2001
СУАЛ
Де эюрцм, мян щара дуруб
тялясим,
Башымдан
говумму
гям
Йолуму
эюзляйян
вармыдыр,
щавасыны,
эюрян?
Сюйлядим
щансыны,
дейим
Кимсяйя чатармы йаныглы сясим,
щансыны,
Юзцмц
юзляйян
вармыдыр,
Бу дярд либасынын эейим щансыны,
эюрян?
Щалымы изляйян вармыдыр, эюрян?
Рящманам, башымдан йаьыр дярд-гямим,
Ня бир ъанйананым, ня бир щямдямин,
Ичимдя говрулур арзум, истяйим,
Йаньыма сызлайан вармыдыр, эюрян?
10.01.2002 Бакы
БИЛМЯДИМ
Мян булаг башында эюрмцшдцм
сяни,
Эюзялляр ичиндя биръяйидин, биръя,
Билмядим, балаьа, йа сяня
Эейимин, либасын мина бойунъа,
бахым.
Эярдянин мярмярди, дяхи бел
Щцснцн бязямишди ятраф чямяни,
инъя,
Билмядим, бухаьа, йа синя
Билмядим
додаьа,
Йасиня
бахым.
бахым.
Хяйалым эюйляря учмушду о ан,
Итмишди бейнимдя щягигят, заман,
Демя ки, гоъалыг, рущсуздур Рящман,
Билмядим, нювраьа, йа синня бахым?!
07.11.2003
ПЦНЩАНЫМ
Гялбим
йараланыб
намярд
охундан,
Эял,
зяриф
ялинля
баьла,
пцнщаным.
Эюрцб
ъамалыны,
галхдым
йухудан,
Юмрцня
булаг
тяк
чаьла
пцнщаным.

Бащар
няфяслисян,
тярсян,
тязясян,
Эюрцм эялмяйясян, ясла, эюзя
сян,
Хязан талейими чякдин йаза сян,
Ону
бащар
кими
сахла,
пцнщаным.
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Ящдимя садигым, йохдур гялятим,
Сахта цнсиййятя чохдур нифрятим,
Мятиндир, дюнмяздир саф мящяббятим,
Лап имтащан ейля, йохла, пцнщаным!
29.09.2001 Бакы
НОВРУЗ МЯРАСИМИ
Новруз мярасими чох
Кечяли, косасы тох,
Анъаг бярабяри йох,
Йумурта дюйцшцнцн!
Тутардыг эюзцмцзя,
Вурардыг дишимизя.
Шадлыьы юмрцмцздя,
Йумурта дюйцшцнцн!
Бюйцдцм, йаша долдум,
Аьсаггал киши олдум,
Нявямля севинъ бюлдцм
Йумурта дюйцшцндя!

Дост эюрдцм, цнванымы,
Сойадымы унутду.
Дост эюрдцм, мярамымы
Мурадымы унутду.
Достлар идими онлар,
Ойунъаглар, ойунлар,
Гарынгулу гойунлар,
Щардадыр эюрян, Новруз?
Дост иди, гощум иди,
Ъаныма гурбан иди,
Инди Аллащлыг едир,
Йаддашын дюняр, Новруз!

Дост да йумурта кими,
Эюзя тутулмалыймыш.
Дост да йумурта кими
Дишя вурулмаймыш.

Бу эцнцн сабащы вар,
Йаддан чыхармы бунлар?
Бир эцн бярк тутар азар,
Чыраьын сюняр, Новруз!

Ня билясян, бу достун
Мятанятли, садигдир.
Ня билясян бу достун
Ляйагятли, дягигдир.

Истярям ки, Новрузум,
Йашасын яср-яср.
Новрузун эялишиня,
Цряк дюзмцр, тялясир…

Дост эюрдцм, ары кими,
Чичяйя, эцля гонду.
Дост эюрдцм, аьры кими,
Кечиб цряйя гонду.

Гой эялмясин достларым,
Битмяз газанъым, варым,
Йеня байрам эяляъяк,
Нявялярим эцляъяк.

Дост эюрдцм, мювгейимдя,
Йеди, йатды, мяст олду.
Дост эюрдцм, бяд эцнцмдя,
Данышмады, сцст олду.

Йумурталар сынаъаг,
Ушаглар шад олаъаг,
Эял, эял Новрузум мяним!
Танрыдан рузим мяним!
16.10.2000 Бакы
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ЩЯФТЯ БАЙАТЫЛАРЫМ
Бу эцн базар ертяси,
Эялмир телефонун сяси.
Юля дя билмирям мян,
Эцнцм вармыш эюряси.

Бц эун ъцмяди, нейним!
Кимя чатыр эилейим?
Эялян ъцмя эцнцня,
Дцшяйди йеддим мяним!

Чяршянбя ахшамыдыр,
Гисмят йанан шамындыр.
Дцняня бу эцн шцкцр!
Щяр сящяри шам удур.

Бу эцн базар ахшамы,
Йаныр эюйлярин шамы.
Ян язиз доьмаларым,
Унудуб цнванымы.

Бу эцн чащарды шянбя,
Йола гатарды шянбя.
Йыьышдыр чул-чуханы,
Юлцм нащарды, шянбя!

Бу эцн базар эцнцдцр
Ъанын азар эцнцдцр
Йаддан чыхыб адым да,
Юмрцн безар эцнцдцр.

Эялди ъцмя ахшамы,
Рущлара йандыр шамы.
Йас ахтар, йемяйя эет!..
Буйумуш юмрцн давамы.

Эцнлярин эцнащы ня,
Танры йазыб бяхтиня,
Эюрцрсян ки, эятирмир,
Дюз бу зцлмя, чятиня.

ДЦНЙА БАЙАТЫЛАРДА
Бу дцнйа-аъы дцнйа,
Башымын таъы дцнйа.
Галыб одсуз, оъагсыз,
Нянямин саъы, дцнйа.

Бу дцнйа башы дашлы,
Севэиси эюзцйашлы.
Язяли муштулуглу,
Сону щалвалы, ашлы.

Бу дцнйа-нашы дцнйа,
Гябримин дашы дцнйа.
Милйон илляр кечся дя,
Бир парча кашы дцнйа.

Бу дцнйа-йалан дцнйа,
Йыьдыьы талан дцнйа.
Киминя палан дцнйа.
Бу дцнйа-залым дцнйа,

Бу дцнйа-щядяр дцнйа,
Сон уъу кядяр дцнйа,
Йедикъя йейяр доймаз,
Еля аъ эедяр дцнйа.

Гаданы алым, дцнйа!
Гисмятимя гайилям,
Гойма, таланым, дцнйа!
Мян дя баланам, дцнйа…
Гыйма диляним, дцнйа!
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Апрел 2002
ЗАКИР ШЯЩРИЙАЗ
Закир Шящрийаз - Ялясов Закир Яляс оьлу 1954-ъц илдя Дяряляйязин
Айысяси кяндиндя анадан олуб. Йарадыъылыьа орта мяктяб илляриндян
башлайыб. Индийя гядяр шаирин ики китабы «Йазанда еля йаз…» вя
«Дяряляйяз дейя-дейя» чапдан чыхмышдыр.
УСТАДНАМЯЛЯР
КОРЛАНМАСА
Сяррафын базары гиймятдян дцшмяз,
Истяся эцнцнц кечирмяз
щядяр,
Нашылар ялиндя лял корланмаса.
Баьыны беъярян мейвясин
дяряр.
Баш юз бядяниндя саламат галар, Эюзяллик эюзяля йарашыг веряр,
Бошуна данышыб дил корланмаса.
Щюрцкляр кясилиб тел
корланмаса.
Шящрийазын ъанындадыр бу истяк,
Няйи дейирикся эяряк дцз дейяк.
Лякялянмяз виъдан, аьрымаз цряк,
Няфис бцтцн олса, ял корланмаса.
ПАРАЛАНМАСЫН
Мяълисдя йахшыдыр гайда эюзлямяк,
Тямкинли ол, яйрилийя алышма,
Чалыш ки сюзлярин щаваланмасын.
Билмядийин ишя щеч вахт
гарышма.
Сябрин дярин олсун, цряйин эениш, Имканын олса йерсиз данышма,
Цстцня башгасы ловьаланмасын.
Эюзцн эюз йанында
далдаланмасын.
Шящрийаз, пис кялмя эятирмя диля,
Бу да бир эцн иди щеч дцшмяз яля.
Щяр эялиб эедяня баш гошма беля,
Цряйин од тутуб параланмасын.
НЯ ВАР
Севдийини эяряк ъандан севясян,
дейинсин,

Бошбоьазы гойма йерсиз
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Няйинся хятриня севмяйя ня вар.
билинсин.
Нимдаш палтарыны йахшы эейясян,
Тязяни бязяйиб эеймяйя ня вар.
вар.
Няр инсан бир шейя ейляйир вярдиш,
олсун,
Пис олмаз вахтында эюрцняндя иш.
олсун.
Щцнярин чатырса эцълцйя илиш,
олсун,
Эцъсцзц, зяифи дюймяйя ня вар.

Щарайа эетсян дя йерин
Оьул дейярям ки, ичмямиш динсин,
Ичяндя юзцнц юймяйя ня
Шящрийаз, сян демя сюзцм чох
Арамызда щюрмят-иззят йох
Мяълися эедяндя эюзцн тох
Ялиня кечяни йемяйя ня вар

ЩАЙЫФ ОЛАР
Оьлум Сядийя
Сармашыг долашыб йолуну тутар,
Эюз алдадан иши эюрцб
чалышма,
Баьбан нашы олса эцл щайыф олар.
Эиъляря гошулуб эиъ-эиъ
долашма.
Йийясиз галмасын, ай елляр, чюлляр, Ъавансан, ай оьул, йалан
данышма,
Йийясиз галанда чюл щайыф олар.
Йалан данышанда дил щайыф
олар.
Ясли-заты олан щаггы итирмяз,
Йашландыгъа адам чох сюзц удур,
Бойнуну гызартмаз, миннят эютцрмяз. Сойсузлар йувасын тезъя
унудур.
Щалаллыг адама зийан эятирмяз,
Шящрийазы еля йандыран
будур,
Щарама юйряшся ял щайыф олар.
Йурддан айрыланда ел щайыф
олар.
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ЪИНАСЛЫ БАЙАТЫЛАР
Азары,
Чох бал вермяз аз ары.
Нашы тябиб гуртармаз,
Ъанда олан азары.

Цзлцдц,
Ев гатыьы цзлцдц.
Ел ичиндя еля эяз,
Демясинляр цзлцдц.

Ляля сяни,
Тутублар ляля сяни.
Горхурам Кярям олам,
Гойалар Ляля сяни.

Йар гана,
Йар анлайа, йар гана.
Йахшы отур, йахшы дур,
Щеч дцшмясин йар гана.

Долана,
Даьда булуд долана,
Тохунмайын эюзляри,
Долухсунуб долана.

Дюрд ялли,
Ики йцздцр дюрд ялли.
Аъ эюзляр йаман тутуб,
Бу дцнйаны дюрд ялли.

Эцндя сян,
Кюлэядя йох эцндясян.
Байрам олар евимдя,
Бизя эялсян эцндя сян.

Бухара,
Башга папаг бухара.
Юзбяклярдя эюзялдир,
Сямяргяндля Бухара.

Гуранды,
Охудуьун Гуранды.
Йахшы оьул щямишя,
Ата еви гуранды.

Халыды,
Тохухудуьун халыды.
Йара йарашыг верян,
Цзцндяки халыды.

Алмалы,
Чых базара ал малы.
Дцшмян еля од гойуб,
Кцля дюнцб Алмалы.

Чякмяни,
Йахшы сахла чякмяни.
Инсаф ейля, демядим,
Эцндя дара чяк мяни.

Азадам,
Сюз анлайыр аз адам.
Дярд црякдян гуртармыр,
Дейям дярддян азадам.

Бир биря,
Бир гарышга, бир биря.
Гоншулар йахшы олса,
Дцшмян олмаз бир-биря.

Дцз йаза,
Щясрят галыб дцз йаза.
Гялям тутан эярякдир,
Дярдлярими дцз йаза.

Дцшярсян,
Эял габаьа дцшярсян.
Намярд олсан Вятяня,
Ел эюзцндян дцшярсян.
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Дин сизи,
Щифз елясин дин сизи.
Танры эора эюндярсин,
Имансызы, динсизи.
Каса дярин,
Олубдур касад ярин.
Вермисян неъя ичим?
Шяраб тцнд, каса дярин.

Ъанымда цшцтмя вар,
Оъаьын гала йери.
Йад ана,
Йа юкцздцр, йа дана.
Балайа доьма олмаз,
Юзэя ата, йад ана.
Даш алты,
Гайа алты, даш алты.
Тяля гурду хаинляр,
Яля кечди Дашалты.

Гурд ала,
Щяр сюзц аз гурдала.
Вай о эцня, эцн эяля,
Ит йерини гурд ала.

Кечяля,
Демядим эет кеч яля.
Короьлу тяк няр иэид,
Алданыбдыр кечяля.

Сцрцняр
Чобан нярди, сцрц няр.
Тянбялин гайдасыдыр,
Далдаларда сцрцняр.

Даш баша,
Эюзцн дцшцб даш-баша.
Сабащ пешман оларсан,
Эялиб дяйся даш баша.

Юзэядян,
Юзэя сцмбцл, юзэя дян.
Юз ишини юзцн эюр,
Кюмяк умма юзэядян.

Мядяни,
Эцъя салма мядяни.
Еля даныш десинляр,
Мядянидир, мядяни.

Дярд оху,
Ова дяйямяз дярд оху.
Сян ки, ганан ящлисян,
Ач китабы дярд оху.

Араны,
Эцн йандырар араны.
Данышана гулаг ас,
Гарышдырма араны.

Гара эцнц,
Унутма гара эцнц.
Бир ъананын цстцня,
Эялибдир гара эцнц.

Ща лалы,
Долашдырма ща лалы.
Боьаздан ширин кечяр,
Чюряйинин щалалы.

Гар дашы,
Исладаъаг гар дашы.
Йаман эцндя унутмаз,
Йеня гардаш гардашы.

Йар аьы,
Эейинибдир йар аьы.
Йахшы иэид щямишя,
Йахшы сахла йараьы.

Гала йери,
Ев йери, гала йери.
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Аьрыйа,
Гойма ъанын аьрыйа.
Ведибасар елляри,
Щясрят галыб Аьрыйа.

Гарьа йар,
Эцля гонуб гарьа йар.
Пахылын пешясидир,
Башгасына гарьайар.
ЭЯРАЙЛЫЛАР
ЙАЗМАМЫШАМ
Цряйимдян кечянляри,
Цряйимъя йахмамышам.
Доьру сюзц, щягигяти,
Йалан йеря йозмамышам.

Марал эязяр эюл йанында,
Бцлбцл ютяр эцл йанында.
Цзцм аьдыр ел йанында,
Дцз йолуму азмамышам.

Чал ай Азай эялсин сясин,
Сюнмясин эюзял щявясин.
Шящрийазам, биръя кясин,
Айаг алтын газмамышам.
ДАЬЛАР ЙЕНЯ МЯНСИЗ ГАЛДЫ
Бу бащар да беля кечди,
Даьлар йеня мянсиз галды.
Йухуларым чин олмады,
Даьлар йеня мянсиз галды.

Архаъында яйляшмядим,
Булаьынла юпцшмядим,
Цряйимъя эюрцшмядим,
Даьлар йеня мянсиз галды.

Юмрцн йарсын вердим йеля,
Кюврялиб чох эялдим диля.
гядяр.
Эцн кечирдим еля-беля,
Даьлар йеня мянсиз галды.

Шящрийаз олду бир тящяр,
Йурдсуз йандым Кярям
Арзуларым олду щядяр,
Даьлар йеня мянсиз галды.

ЭЯТИРЯР
Зимистанда гар оланда,
сярин,
Бащар чичяк эцл эятиряр.
Араны исти йандырар,
Йайлаг сярин йел эятиряр.

Чох олса да дярдиБашга олар сянин йерин.
Ахшам цстц ширин-ширин,
Сюз-сющбяти дил эятиряр.

Дейяммирям дейям аьы,
Синямдядир Вятян даьы.

Шящрийаз, сян олма ахмаг,
Эюрцрсян дярс верир сарсаг.
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Йаьыш йаьса йаз габаьы,
Чайлар дашар сел эятиряр.

Эюзцн гайдасыдыр бахмаг,
Айаг эедяр, ял эятиряр.

ДУМАН ЭЕТМИР БУ ДАЬЛАРДАН
Аббас Туфарганлыйа
Ня мцддятдир эет демисям,
эялиб,
Думан эетмир бу даьлардан.
Даьлардан бар истямисян,
Думан эетмир бу даьлардан.
даьлардан.

Дярди чякмяк бизя
Щяйасызлар цзя эялиб.
Еля бил ки, эюзя эялиб,
Думан эетмир бу

Даща мяним йохдур чарам,
ичмир,
Биилгарла олмаз арам.
Сызылдайыр кющня йарам,
Думан эетмир бу даьлардан.
даьлардан.

Гойун-гузу судан
Бичинчиляр оту бичмир.
Шящрийазын сюзц кечмир,
Думан кечмир бу

ДЕЙИЛ
Сян надана ъан десян дя,
хяйалды,
Надан сяни ганан дейил.
Йаш палыды ода атыб,
Нейлясян дя йанан дейил.

Бу дцшдцйцм ня
Дцнйа малы кимя галды?!
Гартал зирвядя гарталды,
Кола-коса гонан дейил.

Шящрийазы биля-биля,
Эял сян тутма ширин диля.
Ъаны гурбан верся беля,
Дцз сюзцнц данан дейил.
ЙАРЫЙАР
Эюзяллярин адятидир,
Теллярини йан дарайыр.
Вахты эялиб йетишяндя,
Юзцня щямдям арайыр.
гарыйар.

Няляр эюрдцк йаланларда,
Юмцр кечди таланларда.
Дярди-гями оланлар да,
Гоъалыб вахтсыз
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Ай Шящрийаз, бир аз дайан,
Ня йатмысан, сян дя ойан.
Ел веряни унутмайан,
Елин ишиня йарайыр.
БАЬЛАНА-БАЬЛАНА
Йаз эяляндя чай сулары,
доьру,
Ахар чаьлана-чаьлана.
Нянялярин газанлары,
Гайнар буьлана-буьлана.

Гышдан кечдик йаза
Црякдян эетсин аьры.
Диллян сазым дцшмян баьры,
Галсын даьлана-даьлана.

Шящрийазла эял эюрцшя,
Чичяк дяриб чыхаг дюшя.
Горхурам ки, гар тез дцшя,
Йоллар баьлана-баьлана.
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ДАЬЛАР, МЯНДЯН ИНЪИМЯЙИН
Эюрцшмяйя эяляммядим,
Даьлар, мяндян инъимяйин.
Эцллярини цзяммядим,
цнцм,
Даьлар, мяндян инъимяйин.

Сиздя кечди юмрцм-эцнцм,
Башыныза юзцм дюнцм.
Сизя чатмыр щайым,
Даьлар, мяндян инъимяйин.

Дцшмян намярд, йоллар баьлы,
Цряк хаин, дилляр йаьлы.
Галмышам синяси даьлы,
Даьлар, мяндян инъимяйин.

Айры дцшмяк ня йаманды,
Гузейлярин чян, думанды.
Шящрийазын ниэаранды,
Даьлар, мяндян инъимяйин.

ГЯРИБ ЕЛДЯ
Гардашым Якбяря
Вятянимдян араландым,
Гяриб олдум гяриб елдя.

Эетдим узаг елляря мян,
Дцшдцм дашгын селляря мян.

Дярд ялиндян йараландым,
Гяриб олдум гяриб елдя.

Щясрят галдым эцлляря мян,
Гяриб олдум гяриб елдя.

Эцнляр кечди дайанмады,
Сайылмазлар сай анмады.
Йатмыш бяхтим ойанмады,
Гяриб олдум гяриб елдя.

Шящрийаз, юмцр щядярди,
Щара йазаг биз бу дярди.
Фярманымы верян верди,
Гяриб олдум гяриб елдя.
КИМИ

Ала эюзляр ня долубдур,
Эюйдя булуд долан кими.

Эедян эедяр яля эялмяз,
Гялбим сынса цзцн эцлмяз.

Йанагларын саралыбдыр,
Баьча-баьлар солан кими.

Щяс кяс лайлай чала билмяз,
Ана лайлай чалан кими.

Шящрийазам, чян олардым,
Сцнбцлцндя дян олардым.
Сяня гурбан мян олардым,
Пиря гурбан олан кими.
ОЛМАЗ
Бала гуш тяк учуб эедяр,
Йувасында галан олмаз.

Чохдур щаггы-сай итирян,
Она-буна сюз ютцрян.
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Дярди еля сатма гардаш,

Щяр ялиня саз эютцрян

Беля дярди алан олмаз.

Устад олуб чала билмяз.

Шящрийазла йахшы долан,
Тез бошалар тез дя долан.
Кимин сюзц олса йалан,
Мяним сюзцм йалан олмаз.
ДЕМЯДИН
Ъоша эялиб саз эютцрдцм,
йандым,
Биръя дяфя чал демядим.
Язиййятим щядяр эетди,
Бир гадамы ал демядин.
демядин.

Сящяр йандым, ахшам
Сяни эюрдцм, сяни гандым.
Отаьыны ъяннят сандым,
Эял йаныма гал

Эеъя-эцндцз ща алышдым,
Ода кюзя мян гарышдым.
Шящрийазам чох чалышдым,
Мяни йада сал демядин.
БИЛЯМ
Йараданым мющлят веря,
Эедиб кянди эюря билям.
Бир гошулам ушаглара,
Чюлдя чичяк дяря билям.

Донам гышын сазаьында,
Йатам даьлар гуъаьында.
Бир булаьын гыраьында,
Эцллц дясмал сяря билям.

Шящрийаз эцл ата йола,
Севинъиндян эюзц дола.
Эяля еля бир эцн ола,
Еля мцждя веря билям.
ДОЙМАМЫШАМ
Даныш дилиня гурбанам,
щачан,
Дилляриндян доймамышам.

Севинирсян эялсям
Сюзлярин вар цряк ачан.

Яллярини чяк башыма,
Ялляриндян доймамышам.

Баьчанызда ятир сачан,
Эцлляриндян доймамышам.

Шящрийазы эятир ъана,
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Гол гойаг ящди-пеймана.
Йел вуруб атсын бу йана,
Телляриндян доймамышам.
СЯНИН ГУЪАЬЫНДА
Фярман эюндяр эялим сизя,
Йатым сянин гуъаьында.
Еля сахла исти тяря,
Батым сянин гуъаьында.
гуъаьында.

Гойма чыхсын сюз адыма,
Эцллц йазы сал йадыма.
Бир анлыьа мурадыма,
Чатым сянин

Имтащан ет сян о эцнц,
Шящрийаза вер икини.
Цряйимин гям йцкцнц,
Атым сянин гуъаьында.
ДАЬЛАРА-ДАЬЛАРА
Диллянирям чатмыр щайым,
Цнцм даьлара-даьлара.
Хяйал, мяни эюйдян бурах,
Еним даьлара-даьлара.
даьлара.

Щясрятиндян ъан усаныб,
Дярдимиз йцзя дайаныб.
Эюз эяздириб, бир бойланыб,
Чюнцм даьлара-

Шящрийазын йохдур бахты,
Щиъран бизи йеня йахды.
Щеч олмаса ащыл вахты,
Дюнцм даьлара-даьлара.
ЙУХУДА-ЙУХУДА
Йурд йериня сяфяр етдим,
Эетдим йухуда-йухуда.
Бцлбцл кими ъящ-ъящ вуруб,
Ютдцм йухуда-йухуда.

Щиъран гяминя алышыб,
Мяндян кцсянля барышыб,
Йазда чисяйя гарышыб,
Итдим йухуда-йухуда.

Шящрийазам, гялбим инъя,
Яйилмярям мян юлцнъя.
Мурадыма цряйимъя,
Йетдим йухуда-йухуда.
ДЯРЯЛЯЙЯЗ ДЕЙЯ-ДЕЙЯ
Вахтым ютдц, тез гоъалдым,

Узадырам чатмыр ялим,
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Дяряляйяз дейя-дейя.
эялим.
Илляр кечди, щясрят галдым,
Дяряляйяз дейя-дейя.

Эяляммирям неъя
Габар олду мяним дилим,
Дяряляйяз дейя-дейя.

Шящрийазам, йанды дидям,
Наьыл олду ютян вядям.
Танрым, гойма вахтсыз эедям,
Дяряляйяз дейя-дейя.
ЙЕРИНЯ
Анламаза гошма башы,
Сюзц салыр кал йериня.
Чох чалышдым дцзялмяди,
гиймят,
Юзцн гойуб мал йериня..

Щаны биздя олан щюрмят,
Эетди ялдян, эетди исмят.
Эюздян дцшцб дейяр,
Чит сатылыр шал йериня.

Шящрийазы вер габаьа,
Гойма эетсин бир узаьа.
Эял базары эюр, ай гаьа,
Сор чыхыбдыр бал йериня.
О ДАЬЛАРДА
Атамын далына дцшцб,
Йерийярдим о даьларда.
Долу кими эюйдян йаьыб,
Ярийярдим о даьларда.
даьларда.

Дяряйдим эцлцн тярини,
Атайдым чайа бирини.
Гойун-гузунун йерини,
Кцрцйярдим о

Баш гойардым баш балынъа,
Эцн батарды ойанынъа.
Шящрийазам, айрылынъа,
Чцрцйярдим о даьларда.
АЬЛАР ГАЛДЫ
Бар вядяси бар вермяди,
Баьларымыз аьлар галды.
Елляр чыхыб йайламады,
Даьларымыз аьлар галды.

Юлмязди о судан ичян,
Эцл ичиндя эцлц сечян.
Юмрцмцздян эялиб-кечян,
Чаьларымыз аьлар галды.
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Шящрийазы эялиб эетди,
Эюз йашыны силиб эетди.
Юлянимиз юлцб эетди,
Саьларымыз аьлар галды.
БИР ЭЮРЯЙДИМ
Шещ дцшяндя о даьларын,
Лаласыны бир эюряйдим.
Кяндимизин мешясини,
Таласыны бир эюряйдим.

Вурьунуйдум йаз йелинин,
Сирдашыйдым гыз-эялинин.
Даьда гачан даь кялинин,
Баласыны бир эюряйдим.

Хейри йохдур бош эцманын,
Эедир ялдян, эедир ъанын.
Шящрийаза од гойанын,
Халасыны бир эюряйдим.
ЪИНАСЛЫ ЭЯРАЙЛЫЛАР
ЛАЛА ХАНЫМ
Ким ня дейиб гямлянибсян,
Ач китабы, бир оху «ну»
Динмяз су тяк лал аханым.
Йахшы йазы бир
охуну.
Эял мянимля сейря чыхаг,
Гяфил атыб сюз
охуну,
Ачыб даьда лала ханым.
Лаь ейлямя лала,
ханым.
Сюзцн варса де йахына,
Эятир сцрмя сян, йа хына.
Шящрийаз эялся йахына,
Дилин олур лал, а ханым.
ГОШМАЛАР
ЙЕРДЯ
Эяряк лал олайды аьзымда дилим,
Йаман эцня гойду ащу-зар
мяни,
Эялиб сяня салам вердийим йердя. Инъидиб эюйнятди интизар мяни.
Дцшяйди дцнйанын дашы башыма,
Бирдян гяфил тутду боран-гар
мяни,
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Сяни беля дярдли эюрдцйцм йердя. Чямяндя эцлцмц дярдийим йердя.
Шящрийазы нядян эцнащкар билди,
Гялбинин башыны тяняляр йеди.
Башыма чох бяла, мцсибят эялди,
Беляъя юмрцмц сцрдцйцм йердя.
ЛЯЗЗЯТ ВЕРЯР
Эюз-эюзя эяляндя кюнцл атданар, Йериши-дурушу бянзяйир хана,
Эюзял данышанда дил ляззят веряр. Назыйла – гямзяси гясд едяр
ъана.
Айна габаьында хумарлананда,
Бязяйи-дцзяйи галсын йана,
Сыьал чякиляндя тел ляззят веряр.
Кямяр гуршананда бел
ляззят веряр.
Шящрийазын батмаз щяр сюз бейниня,
Эащ инъийя, эащ да дуруб дейиня.
Ня аьры, ня аъы эялмяз ейниня,
Эцнцн хош кечяндя ил ляззят веряр.
ЩЯРДЯН
Сян демя гоъалыг ня пис олурмуш, Бцлбцлцм ютцшмцр эцлцмдян
эедиб,
Ялими эюзцмя дцртцрям щярдян. Бязякли сюзлярим дилимдян эедиб.
Сойуглар оланда ъан сызылдайыр,
Язялки саьлыьым ялимдян
эедиб,
Истиляр эяляндя пюртцрям щярдян. Цстцмц йорьанла юртцрям щярдян.
Гойма Шящрийазы щяр эялян йора,
Айагларым эетмир, дцшмцшям тора.
Башымы, бейними салмырам зора,
Гялями каьыза сцртцрям щярдян.
ГАЛДЫМ
Зяманя мянимля дцз доланмады, Бири фярман верди, бири буйурду,
Юмцрлцк синяси йаралы галдым.
Ялимиздян чыхардылар о йурду.
Истяйим эцл ачыб ятирлянмяди,
Гяза гяфил эялди дцшмян гудурду,
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Солмуш баьлар кими саралы галдым. Йурдумдан, йувамдан аралы
галдым.
Шящрийазын даща йохдур дюзцмц,
Чевирмишям Йарадана цзцмц.
Инъитмядим, инъитдиляр юзцмц,
Ахырда мян бяхти гаралы галдым.
ЙАНДЫРЫР
Мянимки язялдян щеч эятирмяди,
Той чалыныб, эялин эялмир
отаьа,
Кянддя чыраьымы йаьы йандырыр.
Бу ишляря мат галмышам, мат
аьа.
Щяйят-баъамыза эедиб-эялян йох, Щясрятдян дцшяндя бир эцн
йатаьа,
Бцлбцлцн наляси баьы йандырыр.
Хястянин язабы саьы йандырыр.
Шящрийаз дейирляр вахтсыз гоъалыб,
Илляр бойу зящмят чякиб аз алыб.
Даьларын юзц дя еллярсиз галыб,
Еллярин щясряти даьы йандырыр.
СЯН ДЯ МЯНЯ ДАЙЫ ДЕ
Бир гыз мяня дайы деди дцканда.
Гоъалмыша дайы демяк савабды,
Ялдян эедиб мяним эюзял
мащалым,
Де, ай гызым, сян дя мяня дайы де.
Шейтан базарына тюкцлцб
малым.
Сянин бу демяйин гябащят дейил, Даща сюзя бахмыр тярлан хяйалым,
Де, ай гызым, сян дя мяня дайы де.
Де, ай гызым, сян дя мяня
дайы де.
Мин тяня эютцрдцм бир аьлы кямдян,
Бир дя сюз ачмырам ялифдян бейдян.
саманы.
Гырылыб ганадым, дцшмцшям щейдян.
Де, ай гызым, сян дя мяня дайы де.
дайы де.
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Шящрийазын кясилибдир эцманы,
Инди сечмир эюзцм арпаГоъалыьын эялиб чатыб заманы,
Де, ай гызым, сян дя мяня

ЭЯЛМИР
Илащи, эюр неъя дцнйа дяйишиб,
Бяхтсиз эюзял эюрдцм камын
алмайыб.
Перикиб соналар эюля дя эялмир.
Бир ширин вцсала гисмят
олмайыб.
Кими диндирирсян шикайят едир,
Баьларда язялки баьлыг галмайыб,
Биръя ширин сюз-сов диля дя эялмир. Бцлбцлляр назланыб эцля дя эялмир.
Шящрийазын эюзц щагга дикилиб,
Йол вар ки, тязядир, йол вар кечилиб.
Истядийин ня вар йоха чякилиб,
Эязиб ахтарырсан яля дя эялмир.
ОЛДУ
Хяйал мяни о йерляря апарды,
йердя,
Йолларымда боран олду, гар олду.
дцшян дярдя.
Истяйимя йетяммядим ня файда,
Бялалы башыма дцнйа дар олду.
олду.

Бяхтим цз дюндярди дурдуьун
Бир бяндя дцшмясин мян
Лялясиз галмышам дар эядиклярдя,
Баьчалар эюзцмдя солуб хар

Шящрийазы фяляк эятирди диля,
Атыб чалхалады елядян-беля,.
Юмрцн ляззятини эюрмямиш щяля,
Даьылды бярханам тарымар олду.
ЭЦЛЦР
Тярсиня дюнцбдцр дюврц-зяманя, Иллярля эюрцшмцр ня дост, ня
сирдаш,
Юз йолуну азан ъанана эцлцр.
Цзцб ъанымызы йерсиз бу
саваш.
Беля эюйнямяйин хейири йохдур,
Нейляйя билярик белядир, гардаш,
Гялбдян йанмайанлар йанана эцлцр.
Бир шей анламайан анана
эцлцр.
Шящрийаз, бах кимляр дурур намаза,
Башы чыхмайанлар гуршаныб саза.
Кечмишдя эцлярди ганан ганмаза,
Инди дя ганмазлар ганана эцлцр.
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БИЛИР
Адам вар щясрятдян долубдур эюзц,
Адам вар мющнятдян чатылыб
гашы,
Ня аьлайа билир, ня эцля билир.
Адам вар ахтарыр дава-савашы.
Адам вар дизинин йохдур тагяти,
Адам вар щийлядян ачылмыр
башы,
Ня дайана билир, ня эяля билир.
Ня анлайа билир, ня биля билир.
Адам вар, Шящрийаз, гаралыб ганы,
Адам вар итириб абыр-щяйаны.
Адам вар дцнйадан безибдир ъаны,
Ня йашайа билир, ня юля билир.
ГОРХУДУР
Аман Аллащ ня пис эцня чатмышыг, Гарышыб бюйцкля кичийин йери,
Тцлкцляр йекялиб шири горхудур.
Аьыллылар олуб дяли мцштяри.
Мода миниб щяйасызлар базары,
Ялляриня фцрсят кечяндян
бяри,
Бириси горханда, бири горхудур.
Ъылызлар сцртцлцб няри
горхудур.
Шящрийаз, буланыб сюзцн ахары,
Итиб эцнцмцзцн эялир-чыхары.
Эюрцрсян сян бары чыхма йухары,
Арвад вар диняндя яри горхудур.
ГОЪАЛАНДА
Вахтын кечди даща дюймя башына, Сян кцсярсян кюрпя ушаг сайаьы,
Айаглар йеримяз диз гоъаланда.
Чялик олар ялляринин дайаьы.
Эцзэц дя сянинля достлуг елямяз, Гарышыг саларсан йаьла гаймаьы,
Гырышар сифятин цз гоъаланда.
Ахтарарсан балы эюз гоъаланда.
Шящрийаз, кимсяйя бир даш атмадын,
Эеъяляр бир дяфя ращат йатмадын.
Ъаванлыгда истяйиня чатмадын,
Ялини дцнйадан цз гоъаланда.
ЧОХАЛЫБ
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Айрылыг ялиндян, ел щясрятиндян,
Щаггы-ядаляти биз неъя
данаг,
Ниэаран даьларда думан чохалыб. Ялаъымыз одур беляъя йанаг.
Зяманя бяд эялиб, дювран дяйишиб, Кимя бел баьлайыб, кимя инанаг,
Йахшылар азалыб, йаман чохалыб.
Йерсиз, бош вядяляр, эцман
чохалыб.
Щалымызы сорушмаьа эялдиляр,
Дюврцмцзцн тярс цзцня эцлдцляр.
Эюрянляр эюзцня бахыб билдиляр:
«Шящрийазын дярди йаман чохалыб».
YOXDUR
Eşidənlər qınamasın tez məni,
Desəm düşünməyə başımız
yoxdur.
Bəyənmirik başqasını dinəndə,
Elə bilirik ki, naşımız yoxdur.

Həsrət çəkən gördüm yerdə
zəlildir,
Biri ümidsizdir, biri əlildir,
Düşmən at oynadır gör neçə ildir,
Başına vurmağa daşımız yoxdur.

Şəhriyazam, niyə düşdük dəyişik,
Qayıdarıq yurd yerinə demişik,
Neçə ildir ağlamaqdan bezmişik.
Даща эюзцмцздя йашымыз йохдур.
YALANIYMIŞ
Heyif gec anladım, gec başa
düşdüm,
Elə bilirdim ki, düz yalanıymış.
Həyasız dinəndə bunun
yanında,
Abırlı-həyalı üz yalanıymış.

Yersiz gəl toxunma o sarı simə,
Həvəsim olmasa gəlmərəm
dəmə,
Yalanı danışdı bizə, sən demə,
Mənim danışdığım söz
yalanıymış

Şəhriyaz, beləcə boynunu bükür,
Şükür kərəminə, yenə min şükür.
Gedənlər keçmişdən elə dil tökür,
Dədələr qoyduğu iz yalanıymış.
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TULLAMAMIŞAM
Yaxşı tanımırsan məni hələ sən,
Başımı əyəndə haqqa əymişəm,
Təzəyə meyl edib
çullanmamışam,
Nəyi düşünmüşəm onu demişəm,
Sənin kimi yeri gəldi-gəlmədi,
Yavan çörəyimi baltək yemişəm,
Gündə nəsə içib
Özgə qapısında yallanmamışam.
hallanmamışam.
Axıtmadım nahaq yerə tərimi,
Dostа yük etmədim dərdi-sərimi.
Şəhriyazam gözləmişəm yerimi,
Sıçrayıb qabağa tullanmamışam.
ÇIXMIRAM
Xəcalət çəkmirəm kimsə
yanında,
Xəyanət eyləyib, könül
yıxmıram.
Nəfsim bütündür nəyi gördümsə,
Qamarlayıb boğazıma tıxmıram.

Hiylə girə bilməz söz sandığıma,
Özü tək inandım inandığıma,
Ürəkdən yanıram mən
yandığıma,
Yalandan gözümü yumub
sıxmıram.

Sinəmdə yurd salan sağalmaz qəmdi.
Didəmin yaşını yanağım əmdi,
Şəhriyazam, ağlım yerində cəmdi,
Səsimi qaldırıb zilə çıxmıram.
AXTARIRSAN
Sənin ki, üzünün həyası yoxdur,
Eldən aldığımı qaytarsam elə.
Bəs niyə həyalı üz axtarırsan?
Dünən gördüyümü demirəm
hələ,
Dilin əməlinə müxalif olub.
Yüzü qurtarmamış yüz
Durub danışanda düz
axtarırsan.
axtarırsan?
Mən elin yolunda olaram lələ,
Şəhriyaz, sən də ki yola gəlmirsən,
Tərsliyin tutanda heç düzəlmirsən.
Evdə bir misranı yaza bilmirsən,
Çıxıb dağda-daşda söz axtarırsan.
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SAXLAMIŞAM
Pisniyyət olmadım mən
Qəlbimdə çox şeylər keçdi
doğulanda,
nədənsə,
Könlümü-gözümü tox
Fağırın zərəri dəyməz bir kəsə,
saxlamışam.
Demişəm biri var qapıma gəlsə,
Nə qədər mülayim olsam da
Üzünə deməyə yox saxlamışam.
belə,
Namərdin gözünə ox
saxlamışam.
Yalançı verdiyi sözünə gəlməz,
Qızarar-bozarar, utanıb, ölməz,
Şəhriyazam, yüküm qurtarmaq bilməz,
Sinəmə doldurub çox saxlamışam.
BELƏSИNƏ
Başım üstümdədir, huşum
yerində,
Qoymamışam baxsın göz
beləsinə.
Torbası dolanda cənnət
görünür,
Dərə beləsinə, düz beləsinə.

Əlliyə çatsa sa adam olmayıb,
Birinə yanmayıb, gözü
doymayıb,
Mənim dinləməkdən səbrim
qalmayıb,
Sənin səbrin varsa döz
beləsinə.

Şəhriyaz, göz vurdu ona pünhanı,
İşarə eylədi yerini tanı,
Qatıb qarışdırdı cümlə-cahanı,
Щeyif, kar etmədi söz beləsinə.
USTAD
(ustadıмa)
Axşamlar hərdənbir axır xəyalım,
Sözümün mədəni qurtarmaq
Qoymurlar məni də özüm
bilmir,
qocalım.
Gündəlik azacıq deyirəm, ustad!
Ağlıma da gəlmir təzəni alım,
Dişlərim hələlik öz yerindədir,
Köhnədən qalanı geyinirəm,
Əlimə keçəni yeyirəm, ustad!
ustad!
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Haqsız işlər görüb evlər yıxmıram,
Onun-bunun arxasınca baxmıram,
Yeri gələndə də başa çıxmıram,
Yalandan özümü öyürəm, ustad!
Düz yola çəkmişəm axmaq dəlini,
Bağlamışam nanəcibin dilini,
Biri sinəsinə döyür əlini,
Mən də öz başıma döyürəm,
ustad!
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Şəhriyaz başını bəlaya salıb,
İçindən alışıb, oda qalanıb,
İmkan olmasa da taqətim qalıb,
Dostlara baş çəkib dəyirəm, ustad!
QABAĞINDA
Ay usta, dünyamız yaman
dəyişib,
Çaqqallar oynaşır fil qabağında.
Yerdə tərpənməmiş düşürük
şərə,
Dillənə bilmirik dil qabağında.

Neyləyə bilərik bu da həyatdı,
Çox qələm tutanlar paslanıb
yatdı.
Köhnə yazıların dadıma çatdı,
Elə bil dayandım gül qabağında.

Bir az qocalmamış halım qalmayıb,
Ürəkdən keçəni əlim almayıb,
Şəhriyazam, dərdsiz anım olmayıb,
Vallah, üzüm ağdı el qabağında.
ЪЫЬАЛЫ ГОШМАЛАР
ЛЯЗЗЯТ ВЕРЯР
Пирляр мяълисиндя кюнцл хошланар, Нащагдан башыны салмадым
бящся,
Аьыздан чыханда сюз ляззят веряр. Беля эцн кечирдим беля ня ися.
Мян демишям а сюзц,
Мян демишям бу башы,
А сющбяти, а сюзц.
Даныш айын бу башы.
Йарадырсан сюз йарат,
Щаггы гурбан
дейярям,
Эял корлама а сюзц.
Бу бядяни, бу
башы.
Йайын истисиндя сярин бир кюлэя,
Эятиряр чямянлик сяни
щявяся.
Гышын сойуьунда кюз ляззят веряр. Чичякляр ачанда дцз ляззят веряр.
Шящрийазам, эюрян кцсмяз дилимдян
Бир кимясян олмады тутсун ялимдян.
Мян гурбанам бир диля,
Бир додаьа, бир идля.
Щарда олсам эяляъям
Ъан саьлыьы сян диля.
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Няляр кечди бирдян бу ан кюнлумдян,
Йанаг гызаранда цз ляззят веряр.
ДОЛАНЫР
Бир вахт габагларда эял-эял дейянляр, Ганан ня щайдады, ганмаз ня
щайда,
Хялвятъя чякилиб йана доланыр.
Эцнляримиз эащ тойдадыр, эащ
вайда
Мян демишям доланыр,
Мян демишям ня
щайы,
Мяънун чюлляр доланыр.
Ня щарайы, ня
щайы.
Хяйалымдан ня кечир,
Гяриб узагда юлся,
Няляр эялиб доланыр.
Чатмаз еля ня щайы.
Мещрибан оланы, ъан дейянляри,
Язялдян дейилиб белядир гайда,
Зяманя эятириб ъана доланыр.
Баланын башына ана доланыр.
Ящли-щал щяр сюзц дилляря йаймыр,
Елляря ъар чякиб елляря йаймыр.
Мян демишям йайыла,
Ялдя кцндя йайыла,
Ешидяня хош эяля,
Йахшы сюзляр йайыла.
Дцнянки эядяляр адамы саймыр,
Шящрийаз да йана-йана доланыр.
ЩА ЭЯЛЯ-ЭЯЛЯ
Дост она дейярям ярзи-щалыны,
Охунун дюзмяйя чатмыр
гцдряти,
Сорушмаьа эяля, ща эяля-эяля.
Итирир арада олан щюрмяти.
Мян демишям ща эяля,
Мян демишям гцдряти,
Ща дайана, ща эяля.
О эюрдцйцн
Гцдряти.
Кечянляри унуда,
Танры юзц йарадыб,
Бир инсафа ща эяля.
Инсандакы гцдряти.
Эилейи-эцзары гойа бир йана,
Ата цряйиндян кини-кцдуряти,
Данышмаьа эяля, ща эяля-эяля.
Сарышмаьа эяля, ща эяляэяля.
Шящрийаз чалышды эяля бир йана,
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Дайана йан-йана, эязя гол-гола.
Мян демишям бир йолу,
Бир кцчяни, бир йолу.
Инди беля йараныб,
Щяр адамын бир йолу.
Язабы чякмяйя сянля тян ола,
Барышмаьа эяля, ща эяля-эяля.
ВЕРЯ-ВЕРЯ
Щясрятин чякдийин эяля эюрцшя,
Сянинля бир чыха гоша
эязмяйя,
Дяриндян бир салам ай веря-веря. Нащаг йеря баьрын башын язмяйя.
Мян демишям эяляндя,
Мян демишям бир чыха,
Долананда, эяляндя.
Дуруб чюля бир чыха.
Мяня мцждя верярляр,
Еля эязя щяр йери,
Щярдян бизя эяляндя.
О даьлара бир чыха.
Хятриня дяймяйя бир истяйянин,
Евдя дуруб цз-эюзцнц
бцзмяйя,
Ялини ачана пай веря-веря.
Эялян гонаьына чай веря-веря.
Эял инъитмя йа гямэини, йа шады,
Севянлярин мейли гялям гашады.
Мян демишям бир гямя,
Ялиндядир бир гямя.
Мцрвят ейля сян даща,
Мяни салма бир гямя.
Шящрийаз щямишя беля йашады,
Чятиня дцшяня щай веря-веря.
ДЕЙЯ-ДЕЙЯ
Истядийин эяряк мещрибан ола,
Инъитмисян бир дя мяни аз ара,
Сяни данышдыра ъан дейя-дейя.
Кимся кюмяк етмяз
дярддян безара.
Мян демишям бу ъаны.
Мян демишям о дярди,
Бу эюрдцйцн бу ъаны.
О эцлцшц, одярди.
Танрым, щяля ишим чох,
Щеч кяс чыхара билмяз,
Алма мяндян бу ъаны.
Синямдяки о дярди.
Щяр эюряндя гол долайа бойнуна, Сян дя салдын мяни гяфил араза,
Султан дейя-дейя, хан дейя-дейя. Алыш дейя-дейя, йан дейя-дейя.
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Щамы диляр юмрц йетишсин йцзя,
Дцшмяйя бялайа, эялмяйя эюзя.
Мян демишям бир эюзя,
Бир чямяндир, бир эюзя.
Бяннязярдян узаг эяз,
Эялмяйясян бир эюзя.
Шящрийаз, аьзынлар дурублар цзя,
Дава дейя-дейя, ган дейя-дейя.
ДОДАГДЯЙМЯЗ ЪЫЬАЛЫ ГОШМА
ЙЕТЯР
Ай ана, дейярсян дарда галанда,
Щяр аьылда няляр кечяр, ай
няляр,
Ешидярся анан щарайа йетяр.
Сарсаглар да йерли-йерсиз дейиняр.
Ашыг дейяр щарайы,
Ашыг дейяр ай няляр,
Эяляр сясин щарайы.
Сачына гар яляняр.
Хястя еля дейиняр,
Дилянянин ишидир,
Чятин кечяр щяр айы.
Чыхар эедяр диляняр.
Ъан сирдашын йанар сянин щалына,
Эеъикся дя йеня еля ил эяляр,
Тялясяр ялляри йарайа йетяр.
Йесирин айаьы сарайа йетяр.
Шящрийазы сиз дя щярдян аз анын,
Чятинляшяр иши аьлы азанын.
Ашыг дейяр азанын,
Елдя ады газанын.
Дили аьзында йансын,
Далда гара йазанын.
Йахшы сяняткарын, йахшы йазанын,
Сядасы сясляняр щяр айа йетяр.
ТЯЪНИСЛЯР
АЙ БЕЛЯ ГАЛА
Ким истямяз эцзараны хош кечя,
дяря,
Илляри шад эяля, ай беля гала.
Цряйин атяши, оду сюнмяйя,
Эцняш шюля сача, ай беля гала.

Бир эюзял йамаъды, бир эюзял
Якдийим чичяйи бир эюзял дяря.
Гырхбулаг, Тязякли, бир Эюзялдяря,
Галыб хатириндя ай беля гала.
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Инсана язиздир инан эюзял дин,
Эюзял йердя эюзял даныш, эюзял дин.
Шящрийаз, эял демя сюзцм эюзялдин,
Няйин вар ки, гала, ай беля гала.
АЙАЬА САРЫ
Мярдин ъяфасыны елдя мярд чякяр, Оьул одур зящмят чякя газана,
Намярд эюзцн дикяр айаьа сары.
Ара вуран дцшсцн гайнар
газана.
Йайын истисиндя бар эятиряндя,
Биз ня дейяк гябир газана,
Сцнбцл башын дикяр айаьа сары.
Йахшы баша дцшдц, айаьа
Сары.
Торпаьа сяпиляр йазда тязядян,
Шящрийазын сюзц тохунмаз
йара,
Сачларыма вахтсыз дцшцб тязядян. Фярщад эяряк гайа чапа, даь
йара.
Бир мяълисдя отурмушуг тязядян, Тяпя-дырнаг ъаны тутубдур йара,
Говма мяни башдан айаьа сары.
Тянфиз эютцр башдан айаьа
сары.
ЙАХАНА
Ня лазымдыр артыг-яксик данышам, Камыны алмады Йахшы Сарыдан,
Сюзцм дейя йа султана, йахана.
Шювгцнц салыбдыр сяня
сарыдан.
Чарпаз дцймя эюр неъя дя эюзялдир,
Йарашар палтары эцллц сарыдан,
Эятирмишям ал дцз бир-бир йахана. Сачларына ялван щяна йахана.
Аъ ары гайыдыб дарашар бала,
Ана гуъаьына сыьынар бала.
Танрыдан эялмясин бир даща бяла,
Далда Шящрийаза гара йахана.
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ГАРАЛАР
Пайызын сон айы баша чатмамыш,
Дцзц сюйляйянин йери
башдады,
Йери-йурду човьун тутар, гар алар. Ляззят веряр кялля-пача, баш дады.
Дцшцнъясиз билмяз сюзцн гядрини, Айрылыьын аьыр эцнц башдады,
Данышса адамын ганы гаралар.
Ели кючдц, елсиз галды
Гаралар.
Итийини бир дя ахтар, арада,
Шящрийаз да йола эетмяз тяр
силя,
Намярд бахмаз гейрятя дя, ара да.
Ъанан одур дясмал иля тяр
силя.
Баш гарышса данышыьа арада,
Гисмятляри бирдян дцшся тяр силя,
Оъаг щис ейляйяр, газан гаралар.
Дцнйадан инъийяр бяхти
гаралар.
АЗ АЙА
Кяримов Азайа
Эязирсян юз аьлынла долан эяз,
Танры арсыз баша гары эеъ
яляр,
Эял башыны гошма аьлы аз айа.
Йурдсуз-йувасызлар чюлдя
эеъяляр.
Талейин щюкмцдцр, беля кечяъяк, Щярдян-щярдян эцн батанда
эеъяляр,
Бахыб йанма аз щяфтяйя, аз айа. Чыхыб беля ня бахырсан аз айа.
Сян гойма Шящриаз одланыб йана,
Чохлары дар эцнц чякиляр йана.
Эцнц-эцндян дцзцлся дя йан-йана,
Щяр сяняткар чата билмяз Азайа.
ДЦЗ КЕЧИР
Йурд йерляри эюзляримдя ъанланыр, Габ дейилям бошалам, а долама,
Хяйалымдан дяря кечир, дцз кечир. Айаьыма йара чыхыб-долама.
Фяляйин ишиндян баш ачаммырыг,
Щяр эяляни бармаьына
долама,
Яйри галыр, бу дцнйадан дцз кечир. Сюзлярини эял исбата дцз кечир.
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Демя ки, Шящрийаз олудбу Дара,
Зяманя бяд кялиб дцшмцшям дара.
Эцнащ етсям юз ялинля чяк дара,
Ал кяндири боьазыма дцз кечир.
АЙ АЬА БАЬЛАР
Сящяр тездян чыхдыг эцлшян баьына,
Эюзялляр бязяниб тел тюкяр
дала,
Эюр неъя бязяниб, ай аьа, баьлар. Гойма фярсиз башы хяйала дала.
Йаз эяляндя ятирляняр, эцлляняр,
Горхмаз язиййятдян чякилмяз
дала,
Гыш олса бцрцняр ай аьа баьлар.
Йаь тутан мейлини ай аьа
баьлар.
Шящрийаз севиняр евин эцлляндян,
Истясяк дя говушмаз ки, эцллядян.
Хята чыхса ялиндяки эцллядян,
Ъяллад гандалыны айаьа баьлар.
ЩАЙАНА
Ахтардыьын ляли тапа билмязсян,
Сянятин йоллары олмайыр кяся,
Дярвиш кими сян эетсян дя щайана. Ким истяйяр гатил бир дя баш кяся.
Эятирмяся бяхтин эялсян гязайа, Истядийин дюнцб бахмаз бир кяся,
Щарайына щай веряъяк, щайана.
Сян цзцнц дюндярсян дя
щайана.
Дам цстцня дюшянибдир гыр аьа,
Шящрийазын дцзц олуб дик
синя,
Демямишям мяни сындыр гыр аьа. Намярд еля йекя башды, дик синя.
Дар эцнцндя чякилмяйя гыраьа,
Гыл кюрпцдян кечян заман
диксиня,
Ъанан эяряк щай дейяндя щай ана.
Ъящяннямин атяшиня
щайана.
АТАНА
Дцнйа малы эюзлярини тутумасын, Тязяляня дювран йахшы ай ола,
Гяддар олма щюрмят ейля атана.
Гядир билян йарын ай ола.
Шащ олса саь ол демяз бир кимся, Истядийин заман чыхша о йола,
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Гоъаланда анасыны атана.
она.

Щяр йабыдан олмаз беля ат

Шящрийаз юзцнц саймаз биринъи,
Ящли-щалдан демя бир кцс, бир инъи.
Саь олсун зярэяри дцзцб бир инъи,
Бязяк верир гулаьына а тана.
А САРЫ ТЕЛЯ
Елхан Мяммядлийя
Гялбимдян кечяни дейим, демяйим,
Эял башымы баьла, ара ач
ара,
Кюнцл вурьун олуб а сары теля.
Щагдан кясилмишя йохдур а чара.
Аьлымы апарды забулун сяси,
Инанмырсан бу синями ач, ара.
Мизраб тохунанда а сары теля.
Мящяббятим галыб а Сары теля.
Гашларын охшайыр чякили йайа,
Йаз эялибдир севин тяпя, севин дик,
Бир эюзял кцндяни бир эюзял йайа. Узаг дцшцб бизим елли Севиндик.
Чалыш тязяляниб галмасын йайа,
Шящрийаз де, щамы билир
севиндик,
Сян кющня йарамы а сары теля.
Елхан йаратдыьы а «Сарытеля».
ДОДАГДЯЙМЯЗ ТЯЪНИСЛЯР
АЙ АЬА ТЯК-ТЯК
Йарадан инсанын ъанын аланда,
дярин,
Йериндя сарынар ай аьа тяк-тяк.
ярин.
Даьлара эязяндя назлы йарынла,
дярин,
Гарыша чискиня ай аьа тяк-тяк.

Тяр чичяйи йа сахлайын, йа
Гадын, сяня хейри нядир йад
Дедин аьлы йа дайазды, йа
Яйиляр сярсяри ай аьа тяк-тяк.

Шящрийазы ара сян, ат ара сян,
Ялдян эедир щяйа асан, арасан.
Ейлядийим йахшылыьы арасан,
Гаршына чыхаъаг, ай аьа тяк-тяк.
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ТЯЪНИС ДИВАНИЛЯР
ЧАЛЩАЧАЛ
Гямин дярйасына батсан,
Эял сазыны чалщачал.
Эюзля башын аьрыйанда,
дашам,
Эютцр чалма чалщачал.
Данышанда аьыр даныш,
гойма,
Инъитмя бир кимсяни.
Дилин шащмар илан кими,
Гой олмасын чалщачал.

Нийя гойдун сяня эялян,
Мян гаданы аз алым.
Чай дейилям йазда
Гышда дурум азалым.
Бу кюнлцмц щясрят
Галсын беля, а залым.
Ал ялиня эятир майа,
Йахшы гатыг чалщачал.

Доланырсан йахшы долан,
Демясинляр кимсян, я,
Ганын нийя гаралыбдыр,
Ня дейибдир ким сяня.
Ай Шящрийаз, кюмяйиня,
Чатан олмаз кимсяня.
Гочаланда гара башын,
Бир эцн олар чалщачал.
ЪЫЗЩАЪЫЗ
Гювр ейляйяр кющня йаран,
Эюзял инъя, кямяр инъя,
Сызылдайар ъызщаъыз.
Тахса йарашар беля.
Дамъы дцшяндя оъаьа,
Баь беъярян, баь
суваран,
Сяси чыхар ъызщаъыз.
Ялин узадар беля.
Щяр кяламын мятляби вар,
Эюз ачандан биз эюрмцшцк,
Буну йахшы билясян.
Гайда белядир, беля.
Дил йарасы эеъ саьалар,
Дярся эедян, елм
юйрянян,
Гялби йахар ъызщаъыз.
Хятти чякяр ъызщаъыз.
Чюля эедян балта вурар,
Йыьар чохлу одуну.
Йахын гойма эял оъаьа,
Йандыраъаг од уну.
Шящрийаз, дур гарышдырма,
Нящр ода ешг одуну,
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Кярям кими сян йанарсан,
Юз одуна ъызщаъыз.
ЪЫЬАЛЫ ТЯЪНИСЛЯР
АЙ ЙАВАШ-ЙАВАШ
Йцклянибдир, йол цстядир карваным, Ун эятирдим эютцр ону яля сян,
Эялиб кечир илляри ай йаваш-йаваш. Йахшы олар бир дя тямиз ялясян.
Ашыг дейяр ай йаваш,
Ашыг дейяр яля сян,
Юмрцнц сцр ай йаваш.
Вермя яли яля сян.
Дярди олан инъийиб,
Дяли оллам эюзцндян,
Бу дцнйадан ай йаваш.
Аъы йахшы ялясян.
Ъаванлыьым ня тез чыхды ялимдян, Дцш габаьа чатдыр яли яля сян,
Даща гоъалырам ай йаваш-йаваш.
Барышсын кцсянляр ай йавашйаваш.
Мярд оланлар мярд данышар бир баша,
Доьрудан данышыб чыхар бир баша.
Ашыг дейяр бир баша,
Сюз бязякдир бир баша.
Нечя инъи дцзцлцб,
Ъям олудбур бир баша.
Шящрийаз, эял сюзц йетир бир баша,
Истясян беля йаз ай йаваш-йаваш.
АЙ СЦЗЯ-СЦЗЯ
А залым, ъанымы нийя алырсан,
Мян чятин чатарсан даьдан
ашана,
Ала эюзлярини ай сцзя-сцзя.
От йыьырам ялимдядир а шана.
Ашыг дейяр ай сцзя,
Ашыг дейяр а
ашан,
Гартал эюйдя ай сцзя.
А шющрят, а шана.
Эюзял саьа иняйи,
Байрам ола эялясян,
Сцзэяъ иля ай сцзя.
Сяня веря аш
ана.
Беля дайанмаьын адам юлдцрцр,
Бал тутанлар йахшы бахар а
шана,
Щярдян бир чайымы ай сцзя-сцзя. Бечянин балыны ай сцзя-сцзя.
Шящрийаз гол гоймаз щяр бир сянядя,
Сядя ейля эял бир щагга сян ядя.
Ашыг дейяр сянядя,
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Вурма гялям сянядя.
Кимдян мяня ня чатыб,
Еля чата сяня дя.
Бойланыб эюзялин бахса сяня дя,
Назланыб ойнайа ай сцзя-сцзя.
САЛЩАСАЛ
Мярифят елминдян узаг оланы,
Бир гоймурлар дярди-сярим азала,
Йола эятир бир дя баша салщасал.
Аз газанан эяряк малы аз
ала.
Ашыг дейяр ай сала,
Ашыг дейяр азала,
Эюйдян ишиг ай сала.
Чох да эяряк
азала.
Истямядим мяня сян,
Сющраб гаршы дайанды,
Эятирясян ай ала.
Юз атасы а Зала.
Демишдим ки, йахшы долан, йахшы эяз,
Сян ки, еви бянзядибсян а
зала,
Демядим фаьыры яля салщасал.
Эютцр халчалары йеря салщасал.
Эяздирмишям хяйалымда Аралы,
Сюзляриндя эюзляйибдир ар Алы.
Ашыг дейяр аралы,
Дцшмя сюздян аралы.
Гылынъ дяйся дцшяъяк,
Бядян башдан аралы.
Шящрийаз, кечмишдян олма аралы,
Ютян эцнлярини йада салщасал.
ЦЗЯ-ЦЗЯ
Ня мцддятдир сян араны кясмисян, Отаьын истиди, ейван сяринди,
Эюзлямишям сяни эял цзя-цзя.
Йудуьун палтары чюля сяр
инди.
Ашыг дейяр бир цзя,
Ашыг дейяр бир сярин,
Бир бухаьа, бир цзя.
Бир истидир, бир сярин.
Ъанан эяряк од гойа,
Бу дярди неъя чяксин.
Ашигиндя ъан цзя.
Эюзялин бахышы ъанлар аландыр,
Ня эюзял йарашыр тел цзя-цзя.

Бир цряйин, бир сярин.
Гялбини инъидян дярди-сяринди,
Эюзляриндян ахыр йаш цзя-цзя.
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Гузулар гайыдыб ъумар йатаьа,
Ял узатма йа будаьа, йа таьа.
Ашыг дейяр йатаьа,
Даш гойулуб йатаьа.
Еля ки эцнцн кечди,
Эедиб евдя йат, аьа.
Шящрийаз, бир ъан ки дцшя йатаьа,
Достлар чевиряъяк дал цзя-цзя.
ЭЯЛИНЪЯ
Ай инсафсыз, щясрятиндян саилям,
Сцфрядя ня эюрсян демя йар
ашыр,
Хястя олдум бир эцн сизя эялинъя. Йайлаьы доланыр даьы йар ашыр.
Ашыг дейяр эялинъя,
Ашыг дейя йарашар,
Дайан сюзя эялинъя.
Мейлин дцшцб йар аша.
Чяк цзцнц далдада,
Додаг дилин щясряти,
Пис эюзляря эялинъя.
Дил додаьа йараша.
Гясд ейляйиб мяни ня щала салдын, Эейдийин палтарын эюзял йарашыр,
Сян башлайыб бир мятлябя эялинъя. Эюзял бязянмисян эюзял эялинъя.
Эюзял баша эцллц йайлыг долайыр,
Ким дейяр ки, аьла, бошал, долайар.
Ашыг дейяр долайар,
Эюйдя булуд долайар.
Щяр йетяня баш гошма,
Сяни яля долайар.
Шящрийазын гойма эюзц долайар,
Дайан инъя, бойлан инъя, эял инъя.
ДОДАГДЯЙМЯЗ ЪЫЬАЛЫ ТЯЪНИСЛЯР
А ДАЛА-ДАЛА
Талейин эярдиши гяддини яйяр,
Галарсан ъярэядян а дала-дала.
йанында.
Ашыг дейяр а дала,
Ад газана, ад ала.
айанында.
Дараг иля дарана,
Тел атыла а дала.
618

Ата нисэилини ата йанында,
Затына ня дейяк ата
Ашыг ата йанында,
Галса ат
Дярдя еля алышды,
Йанды ата йанында.

Гананлар йанында сяня дедиляр,
йанында,
Дилинля ъанлары а дала-дала.

Щярдян дилляняндя ата
Нязяр йетирясян а дала-дала.

Шящрийаз ярийир йаныр нащагдан,
Инъидир сяни денян ня щагдан.
Ашыг дейяр нащагдан,
Ня йалан де, ня щаггдан.
Аьылсыза ня дейяк,
Дейир чыхды нащагдан.
Аьыллы тялясик гача нащагдан,
Дайана хяйала а дала-дала.
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АЙ ЕЛЯ «СИН»Я
Йай эяляндя сейр едясян йайлаьы,
сяндя,
Гаршы эяля сящяр а йеля синя.
дя.
Ашыг ай еля синя,
Йаздын ай еля синя.
десян дя.
Ъаны ясир едясян,
Анса ай еля синя.
Сярсяриляр тяки гайытсан эери,
дя,
Чякяъяк назыны ай еля синя.

Щяръайынын няйи галды де
Инанарлар аьа гара десян
Ашыг дейяр де сен дя,
Эедян эедяр
Ешгдян йанан атяшя,
Нийя йандын де сян дя.
Надан дейиляня надан де сян
Еляси нядир ки, ай еляси ня.

Дил истяйир йахшы нары дярсиня,
Щиъран атяшинин нядир, дярсиня.
Ашыг дейяр дярсиня,
Эял сян ешгин дярсиня.
Ъащанда ган ейляйян,
Эедяр дярси-дярсиня.
Шящрийаз эедяндя сянят дярсиня,
«Шин»дян адлайасан ай еля «син»я.
ДИВАНИЛЯР
ВЕРЯР
Йахшы сюзц ешидяндя,
Инсана щявяс веряр.
Йазда эцняшин истиси,
Торпаьа няфяс веряр.
Иса, Муса гушлары да,
Чюлдя эязиб бойланыр.
Ахтарар даьы, дяряни,
Бир-бириня сяс веря.

Йанан шамын башына,
Пярваняляр долашар.
Арыларын пешясидир,
Шан цстцндя йаланар.
Дост-сирдашы хаин олса,
Гялбин ода галанар.
Цряйи пахыл оланын,
Данышыьы нящс веряр.

Шяр данышан, шяр сюйляйян,
Тез гызардар цзцнц.
Гощум-гардашын йанында,
Эцлцнъ едяр юзцнц.
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Гяриблийя салмасынлар,
Шящрийазын сюзцнц,
Юзц бир шей анламайан,
Юзэясиня дярс веряр.
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ДЕЙИМ
Бу дцнйада ганмайана,
Ахы неъя ган дейим.
Щягигятя баш яйяня,
Мян эяряк инсан дейим.
Йалтагларын йарышында,
Башымыз ялдян эедир.
Бизя кюмяк олсун юзц,
Гадири-Сцбщан дейим.

Язиййятя гатлашанлар,
Доьру йазар вараьа.
Айаьыны эцъя салыб,
Эедиб чыхмаз узаьа.
Эилей-эцзары эютцрцб,
Эял биз гойаг гыраьа.
Сян мянимля йахшы долан,
Мян дя сяня ъан дейим.

Щаглы-щагсыз савашында,
Эендя гала билмирям.
Бу инсанлар неъя дцшдц,
Яйри йола билмирям.
Цряйимдян кечянляри,
Бахыб ала билмирям.
Ня эцнцмя йарашыр ки,
Юзцмя султан дейим.

Абыр-щяйа эюзляйянляр,
Щеч вядя дцшмцр йада.
Юзцмцзя хор бахырыг,
Имкан вермишик йада.
Гялям тутан, сюз уйдуран,
Инди чохдур дцнйада.
Щяр йазана Ялясэяр тяк,
Мян неъя цмман дейим.

Шящрийазын бу щявяси,
Истякли йардан эялир,
Ъошуб илщама эялмяйи,
Саз иля тардан эялир.
Кимся билмяз мяндя олан,
Бу сюзляр щардан эялир.
Устандымдан дярс алмышам,
Мян ону пцнщан дейим.
ИШИН ОЛМАСЫН
Цзя бязяк вураммырсан,

Гыш оланда эюзля башы,

Цзля ишин олмасын.
Гашы дцзялдя билмирсян,
Эюзля ишин олмасын.

Эедиб вермя сазаьа.
Еля даныш хяъалятдян,
Эирмя кцнъя-буъаьа.

Ъясарятин чата билмир,
Эедиб даьа чыхмаьа,
Щеч олмаса дцзя эетмя,
билмирсян,

Йалан йердя гурдаланыб,
Ял узатма оъаьа.
Оъаг йандыра
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Дцзля ишин олмасын.

Кюзля ишин олмасын.

Ловьаланма, ай Шящрийаз,
Няйин вар ки, щяля сян,
Устад йанына эедяндя,
Эятирясян диля сян.
Дядялярин сющбятиндян,
Бир шей ганыб билясян.
Йериндя сюз дейяммирсян,
Сюзля ишин олмасын.
ЯЛДЯН ЭЕДИР
Йаман эцня галыб баьлар,
эюряндя,
Барымыз ялдян эедир.
Зямиляри бичян йохдур,
Дарымыз ялдян эедир.
Эедиб миллятин дярдини,
Инди кимя сюйляйяк.
Абыр-щяйа йоха чыхыб,
Арымыз ялдян эедир.

Бир чох шейляри
Олдуг дяли-сярсяри.
Ъан щайында олан вар ки,
Бир сцмцкдцр, бир дяри.
«Рок»ла «поп»ун гышгыртысы,
Мода миняндян бяри,
Ел щавасы йада дцшмцр,
Тарымыз ялдян эедир.

Шящрийаз, эял юз адыны,
Батырма сян эцнаща.
Щюрмят-иззят, ядяб-яркан,
Йада дцшмяйир даща.
Ялаъсызларын цмиди,
Биръя галыб Аллаща.
Сярвятимиз талан олур,
Варымыз ялдян эедир.
БАШ ЯЙЯР
Устадына гуллуг едян,
Устадына баш яйяр.
Саз тутуб мейдана эирян,
олмаз,
Саз адына баш яйяр.
Дцнйа эюрмцш кишилярин,
Дилиндян ешитмишик.

Мяънун тяк чюлляря дцшмяз,
Йар ки, йарына йется.
Мцхяннятдян мюмин
Црякдян сяъдя ется.
Гадир Мювлам кюмяк етмяз,
Ихтийар ялдян эется.
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Гыз-эялин щюрмят едян,
Щяр гадына баш яйяр.

Адам олмаз аъиз олан,
Арвадына баш яйяр.

Шящрийаза демяйин сиз,
Мейлин юзэя йанадыр.
Ъяннят айаглары алтда,
Ана еля анадыр.
Оддан чыхар ъана эяляр,
Сямяндярин ганады.
Пярваня тяк ода йанар,
Юз одуна баш яйяр.
ЧЫХЫР
Эцл баьыны сейр етмяйя,
шейтанлыьы,
Гашлары каман чыхыр.
Эюрянляри дярдя салыр,
Еля бил ъейран чыхыр.
Дцнйанын тярс ишляриндян,
Щяля дя баш ачмырыг.
Йахшы билиб инандыьын,
Сонрадан шейтан чыхыр.

Аъэюз эюрдцк
Юзцня шющрят билир.
Яза йериня эедяндя,
Йаландан эюзцн силир.
Йахшыларын габаьында,
Лянятя эялмиш эедир.
Йаманларын габаьына,
Бир няъиб инсан чыхыр.

Шящрийазы юйрятмяйин,
Сюзц йалан демяйя.
Ясли-заты щалал олан,
Бахмаз щарам ямяйя.
Кцлли-алям ъям олса да,
Чата билмяз кюмяйя.
Адам вар ки, шяря дцшцр,
Гятлиня фярман чыхыр.
ЭЮЗЛЯСЯН
Йарын сяни эюзляйяъяк,
Сян дя ону эюзлясян.
Эцнцн ащу-зарла кечяр,
Ащу-зары эюзлясян.
Арифлярин мяълисиндя,
Адын башда чякиляр.
Мящяббяти, сядагяти,

Тцлкц ширя бата билмяз,
Шир гоъалыб йатмамыш.
Овъу ова неъя чатар,
Гана-тяря чатмамыш.
Ещтийаты йахшыъа эюр,
Пайыз баша чатмамыш.
Кюмяйиня эялян олмаз,
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Етибары эюзлясян.

Боран-гары эюзлясян.
Шящрийазам, няляр эюрдцм,
Няляр сябрими кясди.
Ъыр-ъыр сяси оланлара,
Дедиляр эюзял сясди.
Бир мятлябин щасил олмаз,
Ъянэ ейлямя ябясди.
Фитнякара баш ендирсян,
Зцлцмкары эюзлясян
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МЦХЯММЯСЛЯР
КИМИДИ
Бу эцн бир эюзял эюрмцшям,
Эюзляри ъейран кимиди.
Йанаглары даь лаляси,
Додаглары ган кимиди.
Тахта чыхыб фярман верир,
Мисирдя султан кимиди.
Аьзындан чыхан сюзляри,
Хястяйя дярман кимиди,
Синясини эюрян дейир:
«Ъянняти-ризван кимиди».

Йеришиня щейран олдум,
Кирпикляри ъан аланды.
Нечя эюзялляр ъям ола,
Дейярям онлар йаланды.
Бахыб еля наз ейляди,
Баьрымын башы таланды.
Щцснцня вурьун оланы,
Одлайыб ода саланды.
Аьзындакы аь дишляри,
Дцзцлц мяръан кимиди.

Залым гызынын яндамы,
Ня эейся она йарашыр.
Сящяр йели тохунанда,
Гыврым телляри гарышыр.
Еля бир ки, гясдя дуруб,
Дюври-заманла йарышыр.
Шящрийазла дцз доланмыр,
Эащ кцсцб, эащ да барышыр.
Дярдя салыб мялщям едир,
Щякими-лоьман кимиди.
СЯНИ
Щаны еля гялям тутан,
Тярифляйиб йаза сяни.
Эюрянляр дя охшадаъаг,
Бир эцн губа газа сяни.
Щеч билмядим ким юйрядиб,
Беля ишвя-наза сяни.
Гаш-эюзцнц ким бязяйиб,
олубдур,
Чыхарыбдыр йаза сяни.
Кюнлцмцн хош вядяси,
Эятиряъям саза сяни.

Эюзлярини сцздцряндя,
Нечя дяфя ъан алырсан.
Ъамалына баханлары,
Щалдан-щала сян салырсан.
Бирдян цркяк марал кими,
Нийя еля бойланырсан?
Билмирям ки, ня
Дуруб хяйала далырсан.
Йараданын бянзядибдир,
Эюзял сярвиназа сяни.

Эюзяллярин йыьнаьында,
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Сян бир эюзял ъан кимисян.
Аь либасын чох йарашыр,
Еля бил ъейран кимисян.
Юзэясин дейя билмярям,
Бизя мещрибан кимисян.
Йеришиня щейрандылар,
Сярви-хураман кимисян.
Дейрям чох эюрмясинляр,
Тяки Шящрийаза сяни.
ДЕЙЯСЯН
Щягигятдян дярс алана,
Бир эюзял инсан дейясян.
Дярд-сяриня шярик ола,
Ъан дейяня, ъан дейясян.
Йахшы олана сян йахшы,
Йамана йаман дейясян.
Сяррафлар чыха базара,
Ачыла мейдан дейясян.
Нащагдан шяря дцшмяйя,
Олмайа шейтан дейясян.
дейясян.

Йараданын бяли дейя,
Бу мисилдя йарын ола.
Щеч ня эялмяйя ейниня,
Ня дювлят, ня варын ола.
Беляъя мяфтун оласан,
Цзцндяки гара хала,
Сцздцря ала эюзляри,
Сяни щалдан-щала сала.
Товуз кими ъилвяляня,
Щцснцня щейран

Елимдя той-бцсат сяси,
Бцрцйя щяр йаны тута.
Тязя ешгя дцшянляря,
Халигин йетиря бута.
Даща мяним миллятимин,
Башына эялмяйя хата.
Биръя наэцман олмайа,
Щамы мурадына чата.
Шящрийазын цзц эцля,
Хош эяля дювран дейясян.
БАШГА СЯПЭИДЯ ШЕИРЛЯР
АЙ АШЫГ МАЩМУД
Шаирляр йанында, лял базарында,

Сян ки, бир цммансан, ай ашыг
Мащмуд.
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Йарадана шцкцр, эюрцб анладым,
Нурлу бир инсансан, ай ашыг
Мащмуд.

Чятин ки, бу дцнйа дцшя бир
йюня.
Мяни гынасалар дейяъям йеня,
Сащиби–замансан, ай ашыг
Мащмуд.

Мян цряк сындырыб гялбя
дяймярям,
Бир башым вар, щяр йетяня
яймярям.
Щяр сазы чалана устад
демярям,
Сянятдя Султансан, ай ашыг
Мащмуд.
Пахыллыг о гядяр чыхыбдыр юня,

Даьа бянзяйирсян ащыл
чаьында,
Дцрлц йцкцн олуб эюз
габаьында.
Бу гоъа дцнйада сянят
баьында,
Эцллц-эцлцстансан, ай ашыг
Мащмуд.
Закир Шящрийазам, сяъдяня эялдим,
Дилгямя гошулуб дирилдим,юлдцм.
Синянин йцкцнц ачанда билдим,
Мцлкц-Сцлеймансан, ай ашыг Мащмуд.
ЕЛОЬЛУ ИЛЯ ДЕЙИШМЯ

Елоьлу:
Шаир, мян чох дедим, залым
ганмады,
Анламыр ки, дейям ганмаьында
ол.
Кечмишдя йанмышдын пярваня
кими,
Йанырсан, еляъя йанмаьында ол.

Щярдянбир достлары анмаьында
ол.
Закир Шящрийаз:
Щявясим тез сюнцр эяляндя
азар,
Йарам гювр едяндя ъаным
сызылдар.
Етибар, сядагят щяля мяндя вар,
Ъан дейян достлары анырам еля.

Закир Шящрийаз:
Ихтийар юзцмдя дейил, ай гаьа,
Гананын йанында ганырам еля.
Дейирляр йанмайын эюнц галын
тяк,
Од чыхыр ъанымдан йанырам еля.

Елоьлу:
Елоьлу бяляддир сянин эцъцня,
Баш гошма ахмаьын сарсаг
эиъиня.
Йатанда дцнйаны алма веъиня,
Чичякли даьлара гонмаьында ол.

Елоьлу:
Ящвалын сорасан эюзял инсанын,
Гейдиня галасан назлы ъананын.
Етибары йохдур беля дцнйанын,

Закир Шящрийаз:
Шящрийаз башыны гошмады эиъя,
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Муразым
неъя.

кям эялиб севиним

Истяйим нядянся эялмяйир веъя,
Йухуда даьлара гонурам еля.
ЯЩЛИЙЙЯТ МЯММЯДЛИ ИЛЯ ДЕЙИШМЯ
1.
Ящлиййят Мяммядли:
Галыбдыр нишаня бу нечя эцндя.
Салмысан ъаныма фярагын одун,
Закир Шящрийаз:
Олмушам диваня бу нечя
Бир хяття йазмысан кющня мисалы,
эцндя.
Юйрятмисян мяня галыг ямсалы.
Юзцн цряйимдя, адын дилимдя,
Эюйдя ейни йцклц булуд мисалы,
Баьрым олуб шаня бу нечя
Бошалыб долмушам бу нечя
эцндя.
эцндя.
Закир Шящрийаз:
Сян мяндян айрнылыб эедяндян
бяри,
Йары ъан галмышам бу нечя
эцндя.
Сянин сюйлядийин тякрар олмасын,
Диваня олмушам бу нечя
эцндя.

Ящлиййят Мяммядли:
Йазыг ъаным, ялдян гялямим
дцшцр,
Ким билир йадына кимин ким дцшцр.
Ящлиййят сянинля щяр ан эюрцшцр,
Олубдур яфсаня бу нечя эцндя.
Закир Шящрийаз:
Шящрийаз
бяйянмяз
йорьа
йериши,
Кимсяйя эялмяйиб щийля эедиши.
Аьаъын алтында олан эюрцшц,
Йадыма салмышам бу нечя
эцндя.

Ящлиййят Мяммядли:
Хяйала гярг олан бу аным олуб,
Ня дярдимя шярик чыханым олуб.
Айрылыг бир йандан чох гяним
олуб,
2.
Закир Шящрийаз:
Гул
хатасыз
олмаз,
аьа
кярямсиз,
Беля вурулмушам, Ящлиййят,
сяня.
Ачыдил адамдан ъаным безяндя,
Йетирдим юзцмц нящайят сяня.

Салыбдыр шюлясин о сяндян айры.
Закир Шящрийаз:
Синямя сюз эялиб ону дейирям,
Ъан евимдя гямля юмцр
сцрцрям.
Эюрдцйцн йухуну мян дя
эюрцрям,
Худам версин дюзцм, дяйанят
сяня.

Ящлиййят Мяммядли:
Сян бу яманятдя бир бах сещря
эял,
Явязсиз тющвядир эювщяр, щям дя
лял.
Шящрийаз, бяхш етдин мяня бир
мяшял,

Ящлиййят Мяммядли:
Еля бир сярвятдир тцкянян дейил,
Щагдан бир шам йанса о сюнян
дейил.
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Кюнлцм ня айрылан, ня дюнян
дейил.
Дедим ки, дцшмясин о сяндян
айры.

Ящлиййят Мяммядли:
Дедим бу синямя эяляндян
йазым,
Дярдими дярд иля бюляндян
Закир Шящрийаз:
йазым.
Саьалмады синямизин йарасы,
Ящлиййят о гядяр биляндян
Тапылмады дярдимизин чарасы.
йазым,
Закир Шящрийазын ъызма-гарасы,
Бир эцнцм кечмясин о сяндян
Щямишялик олсун яманят сяня.
айры.
ДЕЙИШМЯ
Ашыг Шамил:
Чохдур кючян бу дцнйадан,
Алим, лоьман, ай Шящрийаз.
Сазлы-сюзлц, синядяфтяр,
Дярйа-цмман, ай Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Чохдур вейил-вейил эязян,
Цряйими гямдир цзян.
Устадлара аьыз бцзян,
Чохалыбдыр йаман, Шамил.

Закир Шящрийаз:
Фярман онун фярманыдыр,
Кечир беля заман, Шамил.
Сынаьына эяряк дюзяк,
Чох етмяйяк аман, Шамил.

Ашыг Шамил:
Ашыг Ъалалда олан сяс,
Едян олмаз ону явяз.
Саз сиррини билян о кяс,
Кючдц бир ан, ай Шящрийаз.

Ашыг Шамил:
Дювран беля кечир ня гям,
Дярд ичиндя цзцр алям.
Йаза-йаза ялдя гялям,
Ашыг, озан, ай Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Гайсаглады кющня йара,
Зцлцм олуб бу дийара.
Няъяф кими сяняткара,
Тутулубдур диван, Шамил.
Ашыг Шамил:
Азафлы тяк чякди щарай,
Щагдан она дцшмяди пай.
Сюз мцлкцндян гурду сарай,
Билди ъащан, ай Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Йазан олмаз аьылдан кям,
Билирсян ки, сюздя пакан.
Доьру дедин эедиб накам,
Итди Нювряс Иман, Шамил.
Ашыг Шамил:
Ашыг Алы цмман иди,
Ялясэяри о йетирди.
Нювряс Иман накам эетди.
Сирри-пцнщан а Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Дадымыза ким йетишсин,
Кюнлцмцзц бир иситсин.
Аллащ аьзындан ешитсин,
Хейир олсун дуван, Шамил.
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Ашыг Шамил:
Ширин лящъя, хош авазды,
Дярйа иди ашыг Авды.
О камилди, о устадды,
Етди дювран, ай Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Сазын яля эютцрцбдцр,
Ял тутуб, ял йетирибдир.
Сямяд Вурьун йетирибдир,
Сянин йурдун-йуван, Шамил.

Закир Шящрийаз:
Аьлайырам сазы диндир,
Сюзляринля мяни эцлдцр.
Даьларымы нечя илдир,
Бцрцйцбдцр думан, Шамил.

Ашыг Шамил:
Шамил сазын щядяр чалмаз,
Щяр устаддан дярсин алмаз.
Бу дцнйада эялян галмаз,
Йохдур эуман, ай Шящрийаз.

Ашыг Шамил:
Ашыьы, щям дя шаири,
Олубдур дилляр язбяри.
Фахралыда шаир Няби,
Олду дастан, ай Шящрийаз.

Закир Шящрийаз:
Гялям эютцр денян эялсин,
Ешидянляр ящсян десин.
Шящрийазам, эюрцм юлсцн,
Намярддян
пай
уман,
Шамил.
МЯН БЕЛЯ ДЦНЙАНЫН НЯЙИНДЯН ЙАЗЫМ
Мяммяд Араза

Сюз йазырыг, сюз дя сыьышмыр диля,
зяри,
Мян беля дцнйанын няйиндян йазым?
Дцнйанын ъанына дцшцб вялвяля,
Мян беля дцнйанын няйиндян йазым?
няйиндян йазым.

Бяхтин эятирмяся ща ъцтля

Гоъасы ащ чякиб дизини бцкцр,
Гарысы эюзцнцн йашыны тюкцр.
йатыр.
Аъ эюзляр бюйцрдян даьыдыб сюкцр,
сатыр,
Мян беля дцнйанын няйиндян йазым?
няйиндян йазым?

Гуйруг булайанлар араны гатыр,
Кюлэядян горханлар кюлэядя

Йалтаьы эюрянин гялбин эюйня бир,
Билинмир мягсяди, мярамы нядир
Тцлкцсц аслана аьыл юйрядир,
йыхды,

Алыш юз ичиндя шам кими яри
Бюйцкля кичийин билинмир йери,
Мян беля дцнйанын

Кими дар эцндя дядясин
Мян беля дцнйанын
Аланы верянин ялини сыхды,
Газаны пас атды , пахыры чыхды..
Дцнйанын евини йыханлар
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Мян беля дцнйанын няйиндян йазым?
няйиндян йазым?

Мян беля дцнйанын

ЦРЯЙИМДИ
Даьлар мяним илк мяскяним,
Чайлар нейим, тцтяйимдир.
Сал гайалар баш йастыьым,
дайаг,
Чямян йорьан-дюшяйимдир.
кюмяйимдир

Эцл йыьарыг гуъаг-гуъаг,
Бязяняндя йазда йайлаг
Дар эцнцмдя архаДостларым илк

Мянзяряди саьым-солум,
юйцнмясин,
Мешялярдян кечди йолум.
севинмясин.
Юз дилимя гурбан олум,
юйцнмясин
Дилим варым, эяряйимдир.
цряйимди.

Намярд далда
Дярдя-гямя
Чох да гялям
Йазан мяним

СЯНДЯН АЙРЫ ЭЯЗЯНДЯ
Щейран олдум сяня йар,
Доьулдуьун эцня йар.
Эюзцм гызлар ичиндя,
Инди сяни арайар,
дцшцр.
Сяндян айры эязяндя.

Щяр тяряфя чян дцшцр,
Цряк щявясдян дцшцр.
Ай инсафсыз сачыма,
Йаваш-йаваш дян
Сяндян айры эязяндя.

Вахтсыз даьа гар эялир,
Эцл цстцня хар эялир,
Еля бил ки, дцнйа да
Бу эцн мяня дар эялир,
безярдим,
Сяндян айры эязяндя.

Щяр ан сяни эязярдим,
Йцз ъяфайа дюзярдим,
Неъя даным сюзцмц,
Юзцмдян дя
Сяндян айры эязяндя.

БИЗ НИЙЯ БИРЛЯШЯ БИЛМИРИК АХЫ
Ай дяйишир, ил доланыр, эцн кечир,
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Ичимиздя олан нифрят атылмыр,
Адам эюрдцк биръя ишя гатылмыр.
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Щамы бир аьыздан бирляшяк дейир,
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Щяля дярдимизя ялаъ тапылмыр,
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Сюз дя уъузлашар тез-тез демякдян,
ясиб,
Баш ачмырыг фырылдагдан, кялякдян.
кцсцб
Кими цздян дейир, кими црякдян,
кясиб.
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Арамызда щансы кцлякляр
Сусанлар инъийиб, динянляр
Йолумузу щеч билмирям ким
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Йаддан чыхыб яввял олан щюрмят дя,
Эцнляримиз эялиб кечир гейбятдя.
Игтидар да дейир, мцхалифят дя,
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

Бириси кянарда дуруб бойланыр
Бириси эюр нечя одлара йаныр.
Верилян суаллар ъавабсыз галыр,
Биз нийя бирляшя билмирик ахы.

КИМИ
Эцл балама наз йарашар,
Эюзяллярин назы кими.
Йанаглары ятир сачыр,
булар,
Тябиятин йазы кими.

Дцнйа сяндя няляр олар,
Тез ачылан, тез дя солар.
Киши эюрдцм гуйруг

Адам вар ки, гялби пахыр,
Ара вурур, евляр йыхыр.
галмагала.
Адам вар ки, дала бахыр,
Хорасанын газы кими.

Сяндян кцсян эяля йола,
Дцшмяйясян

Гапыларда тазы кими.

Дуз-чюряйин щалал ола,
Елин дуз-чюряйи кими.

СЯН ОЛМАДЫНМЫ
(Сямяд Вурьун сайаьы)
Демирям эюзлярин булуд тяк долсун,
Илгары унудан сян олмадынмы?
мяня.
Яэяр йалан десям дилим тутулсун,
дюня,
Шющрятя алданан сян олмадынмы?
олмадынмы?
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Юзцн ки билирсян, ня дейим сяня,
Вяфасыз олмусан, вяфасыз
Мяним црйими щей дюняОдлайыб йандыран сян

Сян мяним эцнцмц ейлядин гара,
Саьалмаз кюнлцмя вурдуьун йара.
Шящрийаз нейлясин сян кими йара,
Шащмара доланан сян олмадынмы?
ЙУРД ЙЕРИМИЗ
Щарайыма щай верян йох,
эцндц,
Елсиз галды йурд йеримиз.
Вахтсыз олду кючщакючц,
сюндц,
Елсиз галды йурд йеримиз.

Щеч билмядим бу ня
Щягигятин цзц дюндц.
Баш гарышды, оъаг
Елсиз галды йурд йеримиз.

Щяр эялян бир гярар верди,
Эцллярини дцшмян дярди.
Дюзцлмяздир елин дярди,
Елсиз галды йурд йеримиз.
ВЯТЯН ЩЯСРЯТИНИ ЧЯКЯН ЦРЯЙИМ
Билмирям ня олуб, йеня дя долуб,
эцллянмир,
Вятян щясрятини чякян цряйим.
Даща сюзя бахмыр, йягин йорулуб,
диллянмир,
Вятян щясрятини чякян цряйим.
Эцлцнъ сюзц йарашдырмыр адына,
Эцнляри вар чятин эялир йадына.
Тамарзыдыр говурманын дадына,
Вятян щясрятини чякян цряйим.

Эянълик вахты эедиб йаз да
Ашыб-дашыб булаглар тяк селлянмир.
Йерли-йерсиз сюз ешидиб
Вятян щясрятини чякян цряйим.
Ахшамлар ичимдя гяриб йел ясир,
Бу нисэил гялбими доьрайыб кясир.
Эюрцшя эетмяйя йаман тялясир,
Вятян щясрятини чякян цряйим.

Дейясян бу йаш да бир бящанядир,
Хятриня ким дяйиб билмирям нядир.
Сон заманлар Шящрийазы инъидир,
Вятян щясрятини чякян цряйим.
УЛУ ТАНРЫ, ЮЗЦН ГОРУ БУ ХАЛГЫ
Эцманым сянядир, цз тутдум сяня,
йейянляр,
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Инди чохалыбдыр, мцфтя

Улу танры, юзцн гору бу халгы.
Инамым галмайыб даща бяндяйя,
дейянляр,
Улу танры, юзцн гору бу халгы.

Юзэясин сюйянляр, юзцн юйянляр.
Сяс-сяся верибляр тяриф

Виъданы итириб яля баханлар,
Йахшылыг етмямиш баша гаханлар.
нядир.
Бцшцбляр арайа гара йаханлар,
Улу танры, юзцн гору бу халгы.

Щамы бир-бирини иттищам едир,
Билмирсян дахилдя бу эилей

Цряйимдян кечян бу ня щявясдир,
эцлмяди,
Еля бил дцнйа да бир дар гяфясдир.
силмяди.
Чякдийи аьрылар юзцня бясди,
эялмяди,
Улу танры, юзцн гору бу халгы.

Синяси даьланды, цзц

Улу танры, юзцн гору бу халгы.

Эюрцрсян торпаьын ялиндян эедир,
Улу танры, юзцн гору бу халгы.

Аьлайан эюзцнцн йашын
Бу халгын башына няляр
Улу танры, юзцн гору бу халгы.

ЮЗЦМЯ БЯСДИ
Юзэя дили нейлярям,
Дилим юзцмя бясди.
Од-оъаьым бир йана,
Кцлцм юзцмя бясди.

Истямирям азы чох,
Кюнлцм еви тохду, тох.
Йад эцлцндя эюзцм йох,
Эцлцм юзцмя бясди.

Ются каман, ются тар,
Щаваланар арзулар.
Башга елдя няйим вар,
Елим юзцмя бясди.
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ДЯРЯЛЯЙЯЗ
Дяряляйяз мащалындан дидярэин
дцшмцшляря щяср едирям.
Ы щисся
Дяряляйяз, чятин йола чыхмышам,
галмышам,
Эюз йашымы мян каьыза сыхмышам.
далмышам.
Оланлара, кечянляря бахмышам.
Бязяк олсун бу дастаным адына,
ъоша,
Вахт олар ки, кимся салар йадына.

Дяряляйяз, йаман дарда

Дяряляйяз, адын мяня ширинди,
Билирям ки, йараларын дяринди.
ямяйим,
Демя мяндян йазаммады яринди,
диляйим,
Тянбяллийим дашын атдым бир йана,
аларам,
Дярдлярини кючцрмцшям бу ъана.
йаларам.

Дяряляйяз, кимся олса кюмяйим,
Зайа эетмяз язиййятим,

Аллащымдан йени фярман алмышам,
Еля щавалана гялбим тез
Бу дастаны мян эятирям бир баша

Баша чатса хош ниййятим,
Бир дойунъа ращат няфяс
Торпаьыны гузу кими

Дяряляйяз «Щейдярбаба» диллярдя,
ъанымда,
Дастан олуб эязди нечя еллярдя.
Йолларыны эюзляйирди эцллярдя,
Бир эялмяди эцл дя баха цзцня,
ъяннятим,
Щясрят галдыг о нисэилли эюзцня.
Дяряляйяз, гызлар пенъяр йыьарды,
ахарды,
Саьынчылар инякляри саьарды.
Бир дя эюрдцм нарын йаьыш йаьарды,
чахарды,
Исланарды чямянликдя эюй отлар,
Кишняйярди гузейлярдя боз атлар.
оъаглар.
Дяряляйяз, олдум сяндян аралы,

Эцнцм олуб мин хяйала

Дяряляйяз, ниййятим вар
Йалан сюзц данышмазлар йанымда.
Ушаглыгдан беля галыб ганымда,
Дцнйа ъяннят олса сянсян
Сянсиз йохдур бир гядири-гиймятим.
Дяряляйяз, Аьбулаьын
Сел эяляндя аьаълары йыхарды.
Булуд тоггушанда шимшяк
Долушарды чадырлара ушаглар,
Эцн чыханда алышарды
Дяряляйяз, Гара шумда няляр вар,
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Юмрцм бойу галдым беля йаралы.
Орта Тязяклинин оту саралы,

Эюндяряни эюрян неъя унудар?
Аь йарьанды бабалардан йадыэар,

Турш суйундан гуртум-гуртум ичмишям,
ичибдир,
Ай юлян чайындан гачыб кечмишям.
кечибдир.
Дяряляйяз, ящдим-андым позулмаз,
Иманын дцзцнц эязян йорулмаз.
Беля йердя йалан десям дцз олмаз,
Язял эцндян адят беля гурулду,
Бу кяндлярин хейри-шяри бир олду.
Дяряляйяз, ушаг чыхарды йала,
дюняндя,
Ойунлар вар, ойнанарды гол-гола.
сяриндя.
Кцсцлц оланлар эялярди йола,
йериндя,
Чаьырарды тойбяйи ай сабашы,
Отурарды гонум – гоншу йанашы.
зорхана.
Дяряляйяз, гядим, кющня щавалар,
йер,
Дцшцняндя цряйими йаралар,
вер.
«Османлы»ны ойнайарды гоъалар.
Баханлара йахшы ляззят верярди,
Гара зурна бцлбцл кими ютярди.

Гачаг Няби бу йерлярдян

Дяряляйяз, йада эялир эюр няляр,
Адятимиз беля иди о эцнляр.
Еля ки, башланды тойлар дцйцнляр,
Йаллы тутуб эедярдиляр ял-яля,
«Уъа даьлар» чалнарды ай беля.
Дяряляйяз, эцнцн цзц
Башланарды чох ойунлар
Бирдя эюрдцм тойун ширин
Машллащ Алынын эялиб йанына,
Бир щявясля эедярдиляр
Дяряляйяз, Телли тикя, Сары
Елчи дашы эедянимдян хябяр
Дайанмышды эюзял йердя Галасер,
Ялимиздян бу кянди дя алдылар,
Ермяниляр йаман эцня салдылар.

Дяряляйяз, Чала йурддан кечяндя,
иди,
Йорулардыг чюлдя оту бичяндя.
Балдырьанлы суларындан ичяндя,
Бир сяринлик йайыларды цряйя,
Отурардыг гатыг-чюряк йемяйя.
Дяряляйяз, йалотунун кятяси,
цзцнц,
Нярэиз иля гаймагэцлцн дястяси,
Йаз эяляндя ямликлярин бястяси,

Эялян гонаг суларындан

Дяряляйяз, гонум-гоншу бир
Йасты булаг йцз булагдан бириди.
Бу йерляря ъяннят десям йериди,
Ниэаранды орда Молла булаьы,
Эятирян йох бир дя мяня сораьы.
Дяряляйяз, эюрям бир дя
Габахлынын бичянякли дцзцнц.
Унутмарыг аьсаггалын сюзцнц,
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Булаг цстя тутуларды кабаба,
йаманлыг,
Охунарды «ай баба, эял, ай баба».
ъаванлыг.

Щеч бир кяся ейлямядик
Гоъалдыгъа бащалашыр

Дяряляйяз, ютцб кечди щяр аным,
Дяряляйяз, саъын алты йананда,
Гарагайа йайлыьында щарайым.
Хамралы бишярди, гаймаг йанында.
Дямир тяпя, Чынгыллы йурд, ща сайым, Йайын август айы гуйруг донанда,
Чыхан дейил йаддашымдан, йадымдан, Аь сцрцляр гайыдарды арана,
Тцстцляндим ичимдяки одумдан.
Щясрят галдым еля эюзял дюврана.
Дяряляйяз, суйу архдан ачардым,
гуъаьы,
Гузуларын архасында гачардым.
Эейиняндя севинъимдян учардым,
узаьы,
Щаны мяним гызгайтаран чарыьым,
эялярмиш,
Ялимдян сцрцшцб чайда балыьым.
эцлярмиш.

Дяряляйяз, Эядиквянэин
Сойуг олур йайын сазаьы,
Эюряммядик биръя дяфя
Ня билярдик гисмят беля
Цстцмцзя йаьы дцшмян

Дяряляйяз Котанлыдан еняндя,
Кюч карваны йайлаглардан еняндя,
фираван.
Гыш эеъяси сазын сяси эяляндя,
Заман,
Сясимизи эизлядярдик о эеъя,
Ашыглары йамсылардыг эизлиъя.

Дяряляйяз, ейлямядик ай аман,
Йашайардыг гям-гцссясиз
Ойнун олсун сянин ай гоъа
Быьларыны галдырыб ендирярди,
Ушаглары дойунъа эцлдцрярди.

Дяряляйяз, Тяля мешя, Шиш гайа,
Дяряляйяз, ниэаранам
елимдян,
Доьма адлар сайа эялмяз, щеч сайа, Ушаглыьым ня тез эетди ялимдян.
Гарьыдалы долдурардыг тавайа,
Эцлцдцзц щеч дцшмяйиб
дилимдян
Неъя инди салым йада щараны,
Сяфяр мцяллимин олдум
гонаьы,
Йайда исти йандырарды араны.
Отуруб дярдляшдик мяккят габаьы.
Дяряляйяз, бир эцн эетдим Саллыйа,
байрамы,
Щейран олдум нечя ящли-щаллыйа.
Истямирям бир кяс мяни данлайа,

Дяряляйяз, марта Новруз
Эялян кими гаршыларды ел щамы.
Сон чяршянбя, илахыры ахшамы,
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Хатырларам Ъялил кими устады,
евляря,
Ялясэярля эюрцшмяйи йаддады.
Дяряляйяз, няляр эялди башына,
Йаьы дцшмян зящяр гатды ашына.
Эюз дикдиляр торпаьына, дашына,
Зяманянин цзц дюндц бир анда,
Нейлямишик эюрян биз бу ъащанда.
имиш.
Дяряляйяз, ютян эцнц анырам,
Дцшцндцкъя аловланыб йанырам,
Чох мятляби эюрцб инди ганырам,
Йанаммадыг бир дойунъа щалына,
ойнадыг,
Дарашдылар аъ гурд кими малына.

Су тюкярдик бахчалардан
Охшадардыг юзцмцзц девляря.
Дяряляйяз гойуб эялдик нахыры,
Аьыр олду бу иллярин ахыры,
Цзя чыхды дцшмянлярин пахыры,
Гурд хислятли гоншуларын вар имиш,
«Юз йер»ляри юзляриня дар
Дяряляйяз, илляр бойу йатдыг биз,
Ня етдиляр бир чыхмады сясимиз.
Эцнц-эцндян исидикъя йеримиз,
Дярдимизи байрам едиб
Гара эцнцмцзц аныб дуймадыг.

Дяряляйяз няйи дейим, няйи йох?
кечмиши,
Бу дярд бизи йандыраъаг щяля чох.
Фитва верди башы йекя, гарны тох.
Дялляклийи башымызда юйрянди,
Биз диняндя эилейлянди, сюйлянди.

Дяряляйяз, фикрим чякди
Чевирдиляр тярся чярхи-эярдиши.
Бизя баща эялди илин эедиши,
Беш-йеддидя Аьдярямиз даьылды,
Кечмиш илляр еля бил ки, наьылды.

Дяряляйяз, чохдур сюзцн нийяси,
кяндя,
Бцлбцлюлян кяндин щаны йийяси?
Йанды Мяшядиляр, Алхан пяйяси,
Ашаьы Саллы бир эеъядя йох олуб.
Виран галмыш беля кяндляр чох олуб.

Дяряляйяз, дцшмян долушду

Дяряляйяз, биз ки, мющлят эютцрдцк,
Эетдяряни, Ардаразы итирдик.
Дцнянкини бу эцн диля эятирдик.
Ня дедиляр аьлымыза эирмяди.
бойанды,
«Башбилянляр» бизя аман вермяди.
ойанды.

Дяряляйяз, чатмадылар щайына,
Эцлцшдцляр халгын ащы-вайына.
Ганлар ахды онда Арпа чайына,
Ахар чайын гызыл гана

Дяряляйяз, йапон йолу баьлады,
Ганлы эцнц эюрян эюзляр аьлады.
Ювлад дярди бир ашыьы даьлады,

Дяряляйяз, онда йаз да эеъ эялди,
Горху щисси адамлара эцъ эялди.
Црякляр аьрыды, башлар эиъялди,

Эюстяриши верян дайанды эендя.
Эцней-Вянэи даьыдылды бир эцндя,
Ъаны кянди мешялийя дюнцбдцр,
Нябилярин од-оъаьы сюнцбдцр.

Кющня дярдляр йеня бирдян
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Йана-йана «Гайтарма»ны йатарды,
талады,
Цряклярин нисэилини ойатды.

Тайгулаг кяндляри чапдыШаумйана шад бир хябяр йоллады.

Дяряляйяз, ясябимиз эялирди,
Дяряляйяз илдян-иля цзцлдцк,
Гырх алтыда йени фярман верилди.
Алдана-алдана тязядян язилдик.
Тцрк адлары башга ада чеврилди,
Дярд ичиндя эцндян-эцня
нязилдик,
Гудуруб чюндцляр чобан итиня,
Кясилмяди дашнагларын габаьы,
Баш кяндимиз дюндц бирдян «Шатиня».
Бу мащалын сюндц бирдян
оъаьы.
Дяряляйяз, мцсибятин чох олду,
Дяряляйяз, кечдик чаггал торуна,
Ев-ешийин бир эеъядя тутулду.
Гоймадылар торпаьымыз
горуна.
Саь галанын ъаны йаман гуртулду,
Лянят эялсин алчаьына,
коруна,
Адамлары йары йолда сойдулар,
Кор шейтана папыш тикян гудурду,
Бизи тездян йаман эцня гойдулар
Ара вуран бир кянарда
отурду.
Дяряляйяз, бу да беля бир ишди,
Дяряляйяз., илин, эцнцн пис вахты,
Язизлярим дцнйасыны дяйишди.
Гядирбилмяз гоншун сяня
пис бахды.
Гананла ганмазлар эялиб дейишди,
Нянялярин эюзляриндян йаш
ахды,
Баш ачмадыг щаглы-щагсыз ойнундан, Заман сяни йеня чякди сынаьа,
Гурдлар эизляндиляр ахсаг гойундан. Ширин сюзцн йахын эялмир додаьа.
Дяряляйяз, Танры сяни сахлайа,
Дяряляйяз демишдиляр дядяляр,
Галан олса эялиб сяни йохлайа.
Ат ойнадар йерли-йерсиз эядяляр,
Йаман юлцм дцшмянляри щахлайа,
Аьлымызы алды о хош вядяляр,
Ган дцшмяним мурадына йетмясин,
Ганун-гайда еля бизя
йазылды,
Баьчасындан эцл-чичяйи битмясин.
Эюря-эюря юз гябримиз
газылды.
Дяряляйяз, демя юмцр щядярди,
Биз цздц йурд щясряти, йурд дярди.
кюлэяляр.
Айрылыг вар юлцмдян дя бетярди.
Кющня кишилярин сябри галмайыб,
Дцнйа бизи щеч веъиня алмайыб.

Дяряляйяз, эетди нечя бюлэяляр,
Архамызъа эязди гара
Щярдян хяйалыма Гямярли эяляр.
Ялим чатмыр Зянэибасар елиня,
Щясрят галдыг Аьбабанын эцлцня.
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Дяряляйяз, Ъялалоьлу кцсцбдцр,
Эорус цмидини биздян цзцбдцр.
Цстцмцзя гара йелляр ясибдир,
Биз йатмышыг ойанмырыг щяля дя,
улашды,
Тярпянмярик йцз дя кюмяк эяля дя.

Дяряляйяз, Дярячичяк думанлы,
Йашайырдыг йеня йахшы йаманлы.
Ялдян эетди Гаракился, Щамамлы.
Йурдумузда чаггал-чуггал
Ганымыза мурдар яли булашды.

Дяряляйяз, кечмиш кяндим щардады, Дяряляйяз, дярдли синям эюйняди,
Эюзял йерляримиз галыб дардады.
Яксикляр чцрцдцб сюзц чейняди.
Эеъя-эцндцз гялбим йеня ордады,
Бу йурдсузлар бизя диван
ейляди.
Дядя-баба йурду мяня язизди,
Юзцмцзя эяляммирик щяля дя,
Йазмасайдым дейярдиляр фярсизди.
Башымыз чатлады бу
вялвялядя.
Дяряляйяз, бизи фаьыр сайдылар,
кцсмясяк,
Эеъикдириб дяримизи сойдулар.
Алдадыб дцнйаны бющтан йайдылар,
кясмясяк.
Дцз сюзцмцз щеч кечмяди исбата,
аьрыдан,
Чятин ки, ганмаза доьру сюз чата.
дарыдан.

Дяряляйяз, юзцмцздян
Кцляк олуб ора-бура ясмясяк.
О шейтанын бармаьыны

Дяряляйяз, бащар эялди, олду
йаз,
Йада салыб сяни андым мян бир
аз.
Дейяъяксян бир эцн оьлум
Шящрийаз,
Эяля бился эялиб мяни йохласын,
Танры она мющлят версин
тохтасын.

Гуртармарыг бу бяладан,
Йалврмагла донуз чыхмаз
Дяряляйяз динъялмядим цч айы,
Щяр эцнцмц кечирмяздим
щавайы.
Шящрийазын бу тющфяси, бу пайы,
Мялщям олсун йурд щясряти
чякяня,
Юлцм эялсин шяр тохуму якяня.

İSA ƏSƏDOV
Əsədov İsa Məhəmməd oğlu 1938-ci ildə Dərələyəzin Ertiş
kəndində anadan olmuş, 1939-cu ildə ermənilər tərəfindən doğma
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kəndindən zorla köçürülüb Amağu kəndində məskunlaşdırılmış, 1956-cı
ildə orta məktəbi, 1961-ci ildə ali məktəbi bitirmiş 40 il dil-ədəbiyyat
müəllimi işləmiş, 1973-cü ildə Bakıya köçmüş, hal-hazırda Abşeronunun
Mehdiabad qəsəbəsində yaşayır. Təqaüdçüdür. 1958-ci ildən şer yazır.
Çoxlu gəraylı, qoşma, təcnis və poemaları vardır. Onlardan bir qismini
burada verməklə kifayətlənirik.
GƏRAYLILAR
ЙАЗ
Гящряманлыг дастаныны,
Дцняндян йох бу эцндян
йаз.
«Короьлу»ну бабан йазыб,
Сянся инди юзцндян йаз.

Ипи дцйуб, атма кямянд,
Дцнйамызда вар биржя дярд,
Атом кими нящянэдян йаз.
Ракетляр эедир айа,
Дягигяни сайа, сайа.
Бах о тайа, бах бу тайа,
Нцвя кими пялянэдян йаз.

Гылынж, галхан вахты дейил,
Низя тутма, йолдан чякил.
Онлар дювря йарашмыр бил
Топдан, танкдан тцфянэдян
йаз.
Ня мейдан
намярд,

вар,

ня

Мян дя бяшяр, сян дя бяшяр,
Буну баша дцшсяк яэяр.
Мейданларда ким эцляшяр,
Достлуг кими эярякдян йаз.

дя
МЯН

Ашыг гызын синясиндя,
Саз йериндя олайдым мян.
«Сары тел»и чалан заман,
Щушсуз щалда галайдым мян.

Сящяр мещи олуб щярдян,
Цряйиня долайдым мян.
Эятиряйди онун бахты,
Эейдиряйдим зяр халаты.
«Мисири»ни чалан вахты,
Хяйаллара далайдым мян.

Телляриндя ял эязяйди,
Бухаьына эцл дцзяйди;
Йанаьындан хал цзяйди,
Биржясини алайдым мян.

Диляйим чох, арзум биржя,
Говушайдым бир севинжя;
Гыш айлары узун эежя,
Гол бойнуна салайдым мян.

Бойланайдым хялвят йердян,
Даь дюшцндян дярялярдян.
ДАЬЛАР
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Ужаларын ужасыдыр,
Бизим даьлар, бизим даьлар.
Гожаларын гожасыдыр,
Бизим даьлар, бизим даьлар.

Дар синяли, эен дяряли,
Бизим даьлар, бизим даьлар.
Щяр зирвяндя аьаппаг гар,
Йаза галар, йайа галар.
Гартал кечяр, ганад чалар,
Бизим даьлар, бизим даьлар.

Эядикляри думан, чянли,
Карван кечяр сянли, мянли.
Щяр гарышы эюй чямянли,
Бизим даьлар, бизим даьлар.

Туражын вар, кяклийин вар,
Жейран, жцйцр, янлийин вар.
Иэидлийин, мянлийин вар,
Бизим даьлар, бизим даьлар.

Эцндцзц вар ал сящярли,
Эцл чичяйи сулу, тярли.

ДИЛЯ ДЦШЦР
Цряйимдя сюз карваны,
Гатар-гатар диля дцшцр.
Каманчада щязин-щязин,
Саз цстцндя теля дцшцр.

Изим чюлдян-чюля дцшцр.
Дцздя думан, дярядя чян,
Боран кечир эядиклярдян.
Йаз айлары карван щярдян,
Долайларда селя дцшцр.

Эцл бцлбцля наз ейляйир,
Бянювшяляр бойнун яйир.
Арана бах, даьа бах бир,
Йаьыш, йаьыр, эиля дцшцр.

Бизим йердя иглимя бах,
Бир йан гышлаг, бир йан
йайлаг.
Чох кечмядян йахын узаг,
Щяйат ялдян яля дцшцр.

Вятян эениш, елляри шян,
Щяр эушяси бещишт, эцлшян.
Бир йадиэар галыр мяндян,

ОЛСУН
Цряк дейир бир шер йаз,
Гящряманы ясэяр олсун.
Дюйцш йери эениш мейдан,
Йатаг йери сянэяр олсун.

Алов йаьсын няфясиндян.
Сяда эялсин эур сясиндян,
Миндийи ат кящяр олсун.
Йаз сели тяк ашыб дашсын,
Дяря ашсын, тяпя ашсын.
Эядиклярдян йоллар ачсын,
Ахшам олсун, сящяр олсун.

О охшасын бабасына,
Оьуз оьлу Газан хана.
Ону доьан иэид ана,
Ниэар олсун, Щяжяр олсун.

Беля иэид биздя чохдур,
Йенилмяздир, тайы йохдур.

Даь титрясин нярясиндян,
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Вуруш эцнц о, бир охдур,

Яли олсун, Жяфяр олсун.
МАСАБЯЙИ

Той дцйцндцр онун йери,
Лягябидир Масабяйи.
Чянядян саз, дилдян зиряк,
Ясябидир масабяйи.

Сюз дя вериб, сюз дя алыр,
Кечмишини йада салыр.
Мизраб вурур, саз да чалыр,
Бядлидир масабяйи.

Юз-юзцня ясиб, жошур,
Той ящлиня тез говушур.
Шер дейиб, сюз дя гошур,
Ядябидир масабяйи.

Щяр ня десян йарашдырыр,
Жцмлясини гарышдырыр.
Кцсянляри барышдырыр,
Сямимидир масабяйи.

Сач аьардыб бу сянятдя,
Сядагятдя, мящяббятдя.
Хейирхащдыр щяр ниййятдя,
Тябиидир масабяйи.

Эялянляри саламлайыр,
Эедянляри йола салыр.
Шабаш вериб, шабаш алыр,
Мядянидир масабяйи.

ЙАЗДА ОЛСУН
Бизим эюзял бу вятяндя,
Гыш да олсун, йаз да олсун.
Пайыз кючян гарангушлар,
Баьчамызда йазда олсун.

Тел ойнатсын сярин кцляк,
Арамызда назда олсун.
Мян гурбанам ширин диля,
Ал додаьа, ширин диля.
Шякяр дейиб, ширин диля,
Хош данышыг, саз да олсун.

Сящяр-сящяр дцшян шещляр,
Чямянлярдя эцлц шещляр.
Бянювшяни гуъагла дяр,
Чох да олсун, аз да олсун.

Цзцм эятир эиля-эиля,
Эюз охшатсын эиля-эиля;
Су цзцндя дамъы эиля,
Эюлцмцздя газ да олсун.

Йар баьында гызылэцл як,
Бцлбцл эялсин бирэя эцляк.

СОРАЬЫНА
Эцл топлайыб, чичяк дярян,
Эюзцм дцшдц йанаьына.
Йайынмады эюзляримдян,
Ял апардын додаьына.

Ятир сяпдин бухаьына.
Гоша щюрцк дал эярдяндя,
Улдуз-улдуз хал чяняндя.
Бу эюзяллик нядир сяндя,
Ашиг дцшцб сораьына.

Гашын гара, эюзцн ала,
Охшайырсан бир марала.
Цряк йанды тала-тала,

Синян даьлар гары кими,
Гойнун баьлар нары кими,
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Мяни санъдын ары кими,

Бир сюз дедим гулаьына.
МОЛЛА ЯМИ

Йас йеринин сцтунусан,
Яйри диряк, молла ями.
Аьызлардан сюз гапансан.
Гара кцляк, молла ями.

Сян дярвишсян, мян дя
имам.
Тцрк диллидир атам, анам,
Биздян ял чяк, молла ями.

Гара тясбещ ялиндядир,
Ягидян дя дилиндядир.
Йцз-йцз бабал белиндядир,
Щара тюкяк, молла ями.

Эуйа дилин чох ядяби,
Гуртарыбсан бир мяктяби,
Ня фарсысан, ня яряби,
Эялмя кяляк, молла ями.

Армуда “армуди” дедин,
Дилимизи тамам яйдин,
Нечя-нечя гялбя дяйдин,
Сюзц кютяк, молла ями.

Эял “Гуран”ы охуйаг бир,
Кялмя, кялмя, сятир-сятир,
Дцз данышан эюряк кимдир,
Дили пялтяк молла ями.

Сян дя ислам, мян дя ислам,
GƏRAYLI TƏCNİSLƏR
САРЫ - САРЫ
(Додагдяймяз тяънис)
Чичякляри дяряндя сян,
Тяляс дяр ки, сары-сары.
Саь ялинля дястя-дястя,
Назик-назик сары, сары.

Айаьы ня, синяси ня.
Йах хынадан сары, сары.
Сянэярлянир даь гартала,
Илляр кечя, даь гартала,
Зялзялясиз даь, гартала,
Эял язизля сары, сары.

Гар ярийяр, а йаз эяляр,
Исти эяляр, айаз эяляр.
Ясян йелляр ай аз эяляр,
Йайлаглара сары, сары.

Йанаьында хал да йана,
Гаралдыгъа хал да йана.
Ял чякиля, хал дайана,
Айяляря сары-сары.

Кяклик сякяр синя-синя,
Лаля галхар синясиня.

ЙАР, ЙАРАНДЫ
Цряйими хястя едян,
Валлащ, биллащ йар йаранды.
Тябиб дедим ону йара
Сюйлядиляр: - Йар, йаранды.

Дцрр эюндярдим, инъи: - деди.
Цз дюндярди, инъи: - деди
Мяня гяним йар, йаранды.
Йа Ширинди, йа да лейли,
Мяънун дцшдц йада, Лейли.
Гисмят олду йада лейли,

Бянювшяйя инъи: - деди
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Саламлара йар йаранды.

Бу гыз кимин симсарыды,
Доста садиг йар, йаранды.

Саз цстцндя сим сарыды,
Уста эялди, сим сарыды.
Мцсялманам, диним, динди,
Тцрк дилиндя мяни динди.
Тцрк дилбяри, бирдян динди,
Ящдя вяфа йар, йаранды.
ЙАРЫ-ЙАРЫ
Эеъя гара, цфцг тутгун,
Ай булудда йары-йары.
Беля эизли пярдялярдя,
Бир эюряйдим йары, йары.

Эюзцм дцшдц бир эюзяля,
Дикилибдир бир эюз, яля.
Инсафа эял бир эюз еля,
Сян унутма йары, йары.

Дилбяр эюрдцм дярди цздя,
Хал йериндя дярди цздя.
Юз ялинля, дярди цздя
Эял бюлцшяк йары, йары.

Ня дямирдир, ня дя дашды,
Дяниз кими синям дашды.
Цряк эюрдцм ят йох, дашды,
Ган дамара йары, йары.

Мян гурбанам эюй чямяня
Сюйкянибдир Эюйчя мяня.
Алча сяня, эюйъя мяня,
Эял бюлцшяк, йары-йары.
ЙАРА-ЙАРА
Гялям сяни сцнэц едим,
Сянэярляря йара, йара.
Бир илдырым бир шимшяк ол,
Булудлары йара-йара.

Динмяйирик динир яср,
Лал дурмушуг кцляк ясир.
Ана ясир, баъы ясир,
Ял узадаг йара, йара.

Чичяк няди, дярди няди,
Бянювшяни дярди няди.
Сцнэц халгын дярдиняди,
Йол эюстяряк йара, йара.

Хоъалыда эцлцм йанды,
Кюрпям йанды, эцлцм йанды.
Йад ял дяйиб, эцлцм йанды,
Лячякляри йара, йара.
QOŞMALAR
ЖАН ДЕЙИР
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Еля бил дцнйамыз аьлын итириб,
Атомдан данышыр, гырьындан дейир.
Сцстляшиб алимин, арифин башы,
Ади бир эенерал гана, ган дейир.
Йумруг дцйцнляйиб, щай саланлар
чох,
Инсан гайьысына щеч галанлар
йох.
Истяр гарны ажлар, истяр гарны тох,
Сянэярляр газылсын йана, йан
дейир.
Эилиз парылтысы, топ эурултусу,
Тяййаря щарайы, танк уьултусу;
Зящримара галмыш уранын тозу,
Йандырыб йахмаьа, ана, ан
дейир.

Нечя башлар кясир бир парча
торпаг.
Гызылы, эцмцшц севянляря бах,
Од вуруб дцнйайа, йан, а, йан
дейир.

Даьлардан енмишик, даьлара
галхаг,
Эял, язиз гардашым, биз гошагоша.
Гарталлар сярхошдур она
гошулаг,
Галсын зирвялярдя, из, гоша-гоша.

Дярман ня лазымдыр, эцллярдян
сечяк.
Бузлу булаглардан дойунжа ичяк,
Суларда эюрцнсцн, цз, гошагоша.

Щярянин бир жаны, бир няфяси вар,
Беш ил йашамаьа чох щявяси вар.
Щяр балажа гушун юз няьмяси
вар,
Йувада йатмаьа, жан, а, жан дейир.

Чох инсан эюрмцшям бирлик
щявясли,
Инэилис, тцрк, рус, яряб няфясли.
Каман, тар цстцндя мусиги
сясли,
Йахшы инсанларын эюзцндян ираг,
Цряйя жан дейир, жана, жан дейир.
ГОША-ГОША

Бядбинлик ня лазым, дойунжа эцляк,
Севинжи, кядяри эял йары бюляк.
Гой биздян эилейли галмасын
цряк,
Вурсун нябзимиз, дцз, гошагоша.

Йашыл чямянликдир щяр йайлаг
гойну,
Нярэиз, бянювшядян бичилиб
дону.
Нежя ки, чатмайыб юмрцн сону,
Бахсын бир-бириня эюз, гошагоша.

Бу эцн сяксян йашын олса да
беля,
Эцнляр эюряжяйик габагда щяля.
Гожалыг адыны эятирмя диля,
Галхажаг, еняжяк диз, гошагоша.

Эцнейдян адлайаг, гцзейдян
кечяк,

ЙЕРИНДЯДИР
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Демя вулкан вурду, даьылды щяр
йан,
Тяпя йериндядир, даь йериндядир.
Зялзяля щярдянбир ойнады кечди
Баьча йериндядир, баь
йериндядир.

Дашгын Аразымдан, сел Кцрдян
кечир,
Бостан йериндядир, таь
йериндядир.
Йеня дя йол верир карвана эядик,
Алт йаны дярядир, цст йанында дик.
Дцнян йува гуран хыналы кяклик,
Баласы йанында, саь йериндядир.

Эцндцз эцняшлидир, эежяляр айлы,
Улдузлар сайрышыр эюйдя чох
сайлы.
Йердя дя эцл ачыр йерин жялалы,
Гара йериндядир, аь йериндядир.

Щяр кяндя, шящяря йетир бир
нязяр,
Гойнунда бой атыр сцтунлу
евляр.
Дюрд йаны сармашыг, чичякляри
тяр,
Дивар йериндядир, таь йериндядир.

Щярдян думан кечир, щярдян чян
кечир,
Щяр аь эцн, гара эцн юмрдян кечир.

ЭЮРЦРЯМ
Бахыб инсанларда давраныша
мян,
Изи билинмяйян айаг эюрцрям.
Йайына билмяйир эюзцмдян бир
ан
Кюзярян, гаралан ожаг эюрцрям.

Бир кяся хейри йох, анжаг шяри
вар,
Яйри додаьыны саллаг эюрцрям.
Бахышы, дурушу сцнидир, сцни,
Тондан-тона салыр о эур сясини.
Щяр дяфя аланда буз няфясини,
Ийняйля дешилмиш далаг эюрцрям.

Эюзц дар, гялби дар, фикри гаранлыг,
Кянардан сейр еля, ону бир
анлыг.
Бизим жямиййятдя атынты, галыг,
Кющня шалварлара йамаг
эюрцрям.

Инсан формасында, шейтан
нисбяти,
Вятяня, халгына йох мящяббяти.
Дяйярсиз истяйир ала жянняти,
Жящянням одундан галаг
эюрцрям.

Ня бир бажарыьы, ня щцняри вар,
Ня дя ки, бир дамжы алын тяри вар.

БУ ЭЕЖЯ
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Эцлцр сяма, эцлцр улдуз, эцлцр йер,
Эцняш айын гойнундадыр бу
эежя.
Ня туфан вар, ня илдырым, ня
шимшяк,
Щамы бяйин тойундадыр бу эежя.

Гыз аналыг йолундадыр, бу эежя.
Ишыг сюнцр, пянжяряляр гапаныр,
Ики севэи габаг, гаршы дайаныр.
Гожа
йенэя
бир
тяряфдян
бойланыр,
Гыз султанлыг, сонундадыр бу эежя.

Щяр йан сяссиз, мцрэцдядир даь,
дяря,
Гаранлыг да пярдя чякиб щяр
йеря.
Щяля тездир, чох галыбдыр сящяря,
Эялин шащлыг донундадыр бу эежя.

Сярин-сярин арабир дя ясир мещ,
Бянювшянин чичяйиня дцшцр шещ.
Оьлан шаддыр, севинжи чох, гыз
валещ,
Голу гызын бойнундадыр, бу эежя.
Сащилляря жан атдыгжа дальалар,
Севинжиндян ятир сачыр илк бащар.
Тязя тойдан истяйир бир йадиэар,
Кюрпя эялин бойундадыр, бу
эежя.

Йенэя бахыр севинж иля эярдяйя,
«Ай гыз, тез ол, наз ейлямя, эял» дейя.
Саьдыш-солдуш хябяр верир тез
бяйя,

НЯ ДЕЙИМ
Ушаглыгдан щяля галыб дилимдя,
Бири вардыр, бири йохдур ня дейим.
Бир кечялля севишмишди хан гызы,
Бири аъдыр, бири тохдур, ня дейим.

Гуъаглайыб мяни юпян анамы.
Саь олсайды мян верярдим
ъанымы,
Гиблям одур, Кябям одур, ня
дейим.

Эянълийимдя чох севярдим
дастаны,
Инди ися чох севирям байаты,
Аббас кими долашардым щяр йаны.
Ат белиндя доланырам елаты.
Индии дейин, Эцлэяз кими гыз щаны,
Гоъаларын беля олар щяйаты,
Сюз эяздирян гары чохдур, ня
Инсан кечян йоллар будур, ня
дейим.
дейим.
Унутмарам бешийими, лайламы,
БИР БАХ
(Ашыг Ялясэяря нязиря)
Оху кирпийиндя, йайы гашында,
Изими изляйян овчуйа бир бах.
Гыйыб эюзлярини бахыр далдадан,
Ган тюкян ъяллада, сучуйа бир
бах.

Эеъяляр тез йатыб, тез дя ойаныр,
Эюрцб гаралтымы бахыб, бойланыр.
Тятикдя бармаьы щазыр дайаныр,
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Гызылдан кямярли, гочуйа бир
бах.
Ай беля овчунун бойуна гурбан,
Гырмызы эейиниб донуна гурбан.
Бир ъцт нар сахлайан гойнуна гурбан,
Йолуму эюзляйян йолчуйа бир бах.
DƏRƏLƏYƏZIM
Bir yanın Zəngəzur, bir yanın
Göyçə,
Kəlbəcər yastıqlı, Dərələyəzim.
Sinən bir meydandır, hər dərən
səngər,
Arpaçay yataqlı, Dərələyəzim.

Qarlı qış soraqlı, Dərələyəzim.
Atadan,
babadan
qalma
yadigar,
Gədiklər dolaşan cığırların dar.
Güneyli, güzeyli iki üzün var,
Soyuq buz bulaqlı, Dərələyəzim.

Dağlardan
göylərə
dirək
vurubsan,
Qara
buludlardan
çadır
qurubsan.
Şimşəkdən
at
çapıb,
onu
yorubsan,
İldırım yaraqlı, Dərələyəzim.

Ürək həsrət çəkir yaylaqlarına,
Kəklikli, turaclı ovlaqlarına.
Qartala duz olan zirvə qarına,
Qızılquş qonaqlı, Dərələyəzim.
İnan ki, sevirəm ürəkdən səni,
Dağında dumanı, dərəndə çəni.
Uzaqdan yaxına yad elə məni,
Ey islam dayaqlı, Dərələyəzim.

Gündüzün
günəşli,
gecən
aylıdır,
Ətəyin baharlı, sinən yaylıdır.
Payızın küləkli, boran paylıdır,
ДЦШЦР
Илляр эялиб кечир кющлян ат цстя,
Цзя гырыш дцшцр, сача дян дцшцр.
Кюрпяляр бой атыр, эянъляр
гоъалыр,
Гяриня аралы, яср эен дцшцр.

Аран думанланыр, даьа чян
дцшцр.
Дцнйа бир мейдандыр, заман чапыр
ат,
Инсан гарышга тяк ахтарыр ниъат.
Йениъя доьулмуш гуш ачыр
ганад.
Гоъаман гарталлар зирвядян
дцшцр.

Ня улдуз дяйишир, ня Эцняш, ня
Ай,
Дянизляр йарадыр булаглардан
чай.
Пайыза вердикъя юз йерини йай,
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Щяйат мцвяггяти, ширин бир
немят,
Киминя ещтийаъ, киминя сярвят.

Демяйин, дцнйада йохдур
мящяббят,
Нясилсиз бир мяхлуг зийнятдян
дцшцр.
ГАЛЫР

Шащмат ойунундан баш
чыхаранлар,
Вязир дара дцшцб, шащым мат
галыр.
Вурулду пийадам чыхды
ъярэядян,
Бир топум, бир филим, бир дя ат
галыр.

Эедиш юзцмцндцр, шащым
горхулу,
Гылынъ тута билмир вязирин голу.
Топум аралыдыр, эерийя йолу,
Йериндян тярпятсям, шащым пат
галыр.
Зирякдир гоншунун бир пийадасы,
Ону дцшцндцрцр вязир одасы.
Йетим гудурубдур, чохдур
ядасы,
Дцшцнсян она да, зярли тахт
галыр.

Рягибя бахырам ики фили вар,
Чяпяки дцшцбдцр аь пийадалар.
Атым ясирликдя мейданы чох дар,
Йериндя сакитъя фараьат галыр.

ДИЛИЪАНДАДЫР
Басылмаз бир елин, Одлар
йурдунун,
Даьлардан дайаьы Дилиъандадыр.
Оьуз тайфалары бурда бой атыб,
Бабамын оъаьы Дилиъандадыр.

Алт йаны дярядир, цст йаны мешя,
Гафгазын айаьы Дилиъандадыр.
Галын булудлары зирвяляр сыхыр,
Шимшякляр ойнайыр, илдырым чахыр.
Гоъа палыдлары кцлякляр йыхыр,
Туфанлар гуъаьы Дилиъандадыр.

Ахшамы аладыр, эеъяси гара,
Булуду доьрайыр ай, пара-пара.
Црякдян вурьунам беля дийара,
Нянямин чыраьы Дилиъандадыр.

Бирляшир, айрылыр карванлар йолу,
Доланыр башына Кцрцн бир голу.
Эялянляр бош эялир, эедянляр
долу,
Карванлар йыьнаьы Дилиъандадыр.

Щайана бахырсан нярэиз,
бянювшя,
Кюк цстя дайаныб, бахыр эцняшя,

КЯКЛИК
- Димдийи гырмызы, эюзляри гара,
Айаьы ал-ялван хыналы кяклик.
Сян бизим даьларын йарашыьысан,
Хорузлу, бечяли, балалы, кяклик.

Йайлаьын йамаъдыр, гышлаьын
дяря,
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Мящрям йаранмысан ал
сящярляря.
Ганадын чилчилдир, популлу фяря,
Мяним севэилим тяк щяйалы,
кяклик.

Гылынъ ганадлысан, дюшлярин
галхан,
Тязя эялин кими бязяниб йахан.
Сал цстя дайаныб, мяналы бахан
Йалчын гайалардан галалы, кяклик.

Гышда цшцйяндя эял эир
гойнума,
Йайда ганадыны дола бойнума.
Мяндян узаг эязиб, кянар
доланма,
Йохса кцсдцрярсян хяйалы,
кяклик.

Даьлара чох галхма, гара
дцшярсян,
Гузьун йатаьыдыр, дара
дцшярсян.
Йаделли ялиндя тора дцшярсян.
Доьма халгым кими, вяфалы
кяклик.

ОЛДУ
Кичик булаглардан йаранан чайлар,
Дцнйанын гойнунда океан олду.
Ей Жяфяр, сянинся одлу сюзлярин,
Щяр дуйан кюнцлдя бир цмман
олду.

«Фирузя», «Диларя», «Дилбяр» вя
«Эцляр».
Щяряси бир епос, бир дастан олду.
Кечмишя бахараг далдын хяйала,
Гошулдун зирвядя учан гартала.
Айдын жаваб вердин сирли суала,
О да «Гыз галасы», поеман
олду.

Дцнйайа бойланыб бахдыьын
заман,
Эюзцн думанланды гаранлыглардан.
Йолуну кясдися гар, човьун,
боран,
Бялядчин щям мякан, щям заман
олду.

Вяфалы Сяриййян эцлмяди бир ан,
Ахытды эюзйашы щижран доьуран.
«Сольун чичякляр»дя Саран верди
жан,
Чичякляр саралды, ев виран олду.

Эюзлярин дикилди дан улдузуна,
Сящярин о парлаг, эюзял гызына.
Бцтцн талейини баьладын она,
О сяня йол ачан, бир карван
олду.

Ингилаб ичиндя эюрцб сабащы,
Ойнатдын тахтындан Нясряддин шащы.
Кирмани дюшцня сыхды силащы,
Мярмяр сярдабяляр гызыл ган олду.

Дузлу щекайяляр, дадлы шерляр,
Ахды гяляминдян щяр ахшам,
сящяр.

Дювлят бяй сындырды Айдынын гялбин,
Ялдян-яля кечди йазыг Эцлтякин.
Дайанды цз-цзя гязяб иля кин,
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Додаг зящярлянди, дил йанан олду.

Сыхды бир-бирини ики дост яли,
Символун ермяни, мцсялман
олду.

Ашигин гялбини гырмамаг цчцн,
Верди бычаг алтда Фирянэиз юзцн.
Огтайын ялийля йардырыб кюксцн,
Илк гарангуш кими йувадан олду.

Дондан-дона эирян Имамйарлары,
Гансоран, о зяли мцлкядарлары.
Чякиб эятиряндя сящняйя сары,
Йашарын, Тоьрулун дцз инсан
олду.

Саьында Солмазы, солунда
«Гуран»
«Мяням Аллащ» - дейиб, асылды Елхан.
Од галхды даьларда
атяшэащлардан,
Шящярляр чапылды, кянд талан
олду.

Милли сящнямиздя дюнцш
йаратдын,
Йенилик эятирдин, «Дюнцш» йаратдын.
Эюзйашы ичиндя эцлцш йаратдын,
Сящнямиз эцл ачыб, эцлцстан
олду.

Сянинля ужалды Севилин сяси,
Йандырды чадраны одлу няфяси.
Парлады ай кими гадын чющряси,
Азад ана олду, гящряман олду.

Ана дилимизя вердин тяравят,
Тязя сюз эятириб, эюстярдин
хидмят.
Бцтцн юмрцн бойу чякдийин зящмят,
Йер олду, эюй олду, асиман олду.

Тарихдя кечилмяз ян чятин
эцндя,
Йенилик эятирди Алмазын кяндя.
Даь цстя даь чякиб щажы
Ящмядя,
Касыб кяндлиляря ял тутан олду.

Отуз беш гыш эюрдцк, отуз беш
бащар,
Щям вятяндаш олдун, щям дя
сяняткар.
Йад едиб достлуьу, бейнялмиляли,
Гойнуна алдыса сяни дар мязар.
Бир ясяр йаратдын эениш шахяли.
Адын цряклярдя йашайан олду.
ГАЛДЫ
С.Вурьунун «Зийафят» шерини охуйаркян
О эцн ки Лондона айаг гойдун
сян,
Адын йахынларда, узагда галды.
Щинд гызы яксини басыб баьрына,
Гангын сащилиндя сорагда галды.

Сигары сюнмямиш, дамагда
галды.
Лордлар йцз-йцз олду, сянся тяк
олдун,
Сюнмяди аловун, сюнмяди одун.
Булуд тяк бошалдын, булуд тяк долдун
Ялжякли ханымлар марагда галды.

Зийафят ахшамы ужалды сясин,
Чатды йер цзцня исти няфясин.
Вердин сийасятдян Чюрчиллин
дярсин,

Нечя эенералла эялдин цз-цзя
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Нечя дипломатла дурдун эюзэюзя.
Щамы щейран олду кясярли сюзя,
Щяр жцмлян аьызда, додагда галды.

Инан, анд ичирям, бу Иса жаны,
Инди сянин кими бир шаир щаны.
Таныда дцнйайа Азярбайжаны,
Дейям ки, сюзляри гулагда галды.

ИНДИ ЖЯННЯТДЯДИР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Эюзцмдян эетмяйир шяклин бир
ан
Хяйалым эюйлярдя ахтарыр сяни.
Бир мяляк олайды тутуб голумдан,
Каш ки, галдырайды йанына мяни.

Парлаг кящкяшанын
щарасындасан.
Сяс эялир, йахынсан Бакыйа бир
аз,
Щярдян дя бахырсан Миля,
Муьана.
Эюзцндян йайынмыр Кцр иля Араз,
Салам эюндярирсян
Азярбайжана.

Эюрцнцр, бир даща йер цзяриня,
Гайытмаг фикрин олмайажагдыр.
Даьлардан ендийин чюля,
чямяня,
Нязярин дикилиб галмайажагдыр.

Мязарын юнцндя олан щяр ушаг,
Ялиндя эцля дя дейир: - Ону сев.
Айаьым алтында дил ачыр торпаг:
- Инди жяннятдядир Щейдяр Ялийев.

Эежянин гойнунда улдузлар бцллур,
Билирям онларын арасындасан.
Щялялик дярк етмир, анжаг ки, шцур,

TƏCNİSLƏR
ЦЗДЦ, ЦЗ
Тязя форма, йени мязмун, ширин
сюз,
Дейир: - Бизи тяр будагдан цздц, цз.
Эял ял эютцр эярайлыдан, гошмадан,
Йцз хал олмаз бир йанагда, цздц,
цз.

Чох эюрмцшям мянсяб цчцн ял
чалан,
Бойнуйоьун, гыпгырмызы, ал чалан,
Мяълислярдя тяриф дейиб, алчалан,
Цздянираг бадош кими цздц, цз.
Гатыр билмир ня анадыр, ня ата,
Охшары вар щям улаьа, щям ата,
Юз няслини ким унуда, ким ата?
Бянзяйиши бянзядяндир, цздц,
цз.

Ялясэярдян чох сюз кечди
надана,
Ким истяйяр ня эизлядя, ня дана.
Гысырямян ня бузовдур, ня
дана,
Чяк алтындан, анасыны цздц, цз.
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Сямт кцляйи щярдян галхар, бир
Нясилляря йадиэардыр бир ясяр,
ясяр,
Додагларын гаймаьыдыр, цздц, цз.
Эялиб кечяр, ондан галмаз бир
ясяр.
ОХАТАН
Дилбяр, сяня силащ неъя йарашыр,
Еля бил ки, бир баъындыр Охатан.
Бакымыздан Гарабаьы нишан ал,
Дцшмянляри йеря сярсин о хатан.

Dağında nəğmə vardır nə şirin,
Öz tərzi var, ova çıxan hər şirin,
İgidlərin ər oğludur, ox, atan.

Bilməlisən dərədə nə, düzdə nə,
Yay çəkəndə, ox üstündə
düzdənə.
Göz qıyıla, ara-ara düz dönə,
Görən deyə:-Tomrisdir, ox atan.

Bədənini ox görmüşəm
gümüşdən,
Çək buxağa, soyuq sudan
gümüşdən.
İnci kimi dişlərindir gümüş, dən,
Görən deyir bir pəridir, oxatan.

İncə dildə nəğmə şirin, söz şirin,
ЙАДА НАР
Гыз, гойнунда бяслядийин о
нядир,
Билинмир ки, йа щейвадыр, йа да
нар.
Щяр эцн дуруб бойланырам
кянардан,
Йел тярпядир, эялиб дцшцр йада
нар.

Йай чыханда пайыз вахты
вядяйди,
Йетишдикъя ширялянди вя дяйди.
Əсди хязан, йарпаг дцшдц, вяд
яйди,
Дярмядим ки, баьбан биляр, йад
анар.
Тязя йесян ширин эяляр дада нар,
Дил додагда дамагларын дад
анар.
Йахшы сахла, оьру эяляр даданар.
Диван гурсан йа дцз дейяр, йа
данар.

Щейва сары, нар ъящрайы, аз ала,
Горхурам ки, ял дяйдикъя азала.
Дяллал эяля чякисиндян аз ала,
Уъуз-уъуз гисмят ола йада нар.

СИЛСИЛЯ ЭЯРЯК
Тяпяйя даь дейиб, уъалтма ону,
Даьа зирвя эяряк, силсиля эяряк.
Йайда башы гарлы, пайызда чянли,
Йайда синясини сел, силя эяряк.

Щяр синя атяшэащ, щяр цряк кцря,
Дямири сал ора, одунда кцря.
Щяр чайы бянзятмя Араза, Кцря,
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Çайлар сащилиндя сел силя эяряк.

Эюйляря бахырам ай, синя, синя,
Улдузлар санъылыб ай синясиня.
Бизим сянямлярин ай синясиня,
Гызылдан, эцмцшдян силсиля
эяряк.

Кичик булагларын мейли архады,
Сызьалар бирляшиб алды арх ады.
Ъаван палыдлара мешя архады,
Даь даьа эярякдир, сел селя
эяряк.

ГАРАЛАР
Нязяр салсан талейиня дяриндян,
Хейир шяри, шяр хейири гаралар.
Шяр ялийля гылынъ чякяр эеъяляр,
Дар аьызда сяни сыхар гаралар.

Ялин дяйся, сыхсан ганы гаралар.
Эцл галаьы, даш галаьы адалар,
Йер титиряся дянизляри адалар.
Тарих –тарих нясиллярдян ад алар,
Исти дяйяр, хязан дяйяр гаралар.

Дярин дяря йаз селиндян йаранды,
Щяр хяндяйин, даьлар, гара
йаранды.
Ящдя садиг йар илгары, йар анды,
Щансы дилдар йазыланы гаралар.

Эядиклярдя ъярэя-ъярэя даш
гала,
Гылынъ йери, галхан йери, даш
гала.
Аталардан йадиэардыр даш гала,
Йахшы сахла, йаьыш алар, гар алар.

Тала-тала йашыл йайлаг халыды,
Чичякляри сяриляди, халыды.
Ешг ящлиня Лейлилярин халыды,

ШИРИНДИ
Дярд сатырам, гям йериня ай
алан,
Мяндян башга гейрисиня ширинди.
Эцъ эятиряр мейданларда биляйя,
Эюрян дейяр бу эцъ анъаг
ширинди.

Эеъя вахты булудларда ай, гара,
Еля бил ки, юз бяхтимсян, ай гара.
Мян мющтаъам гарлы гышда ай
гара,
Дадмамышам, йа аъыды, ширинди.

Вятян дярди, ел щясряти бу
Шуша гала, Лачын гала, севэилим,
ганым,
Гоймарам ки, дарда гала,
Сюзцн варса ишаря ет, гой
севэилим.
ганым.
Галх Мурова, тонгал гала,
Сянэярляри бойадыгъа ал ганым,
севэилим.
Дцшмян билсин, ойаныбдыр шир инди.
Гой десинляр, Одлар гызы Ширинди.
ОЙ, АНА
Вятян ешги цряйимин шамыдыр,

Истяйирям синям цстя о йана.
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Аьыр эцндя ишыг сача торпаьа,
Бабаларым мязарлардан ойана.

Бящрам кими эур овлайан, ат
чапан.
Мянлийин йох, сян оьрусан, ев
чапан,
Еля етмя ев сащиби ойана!

Диряк вурдун торпаьымын
сяддиня,
Билинмир ки, арасы ня, сядди ня.
Ей йаделли, юзцн чякил сяддиня,
Аразымдан сяксян аьаъ о йана.

Дюйцш эцнц сящвлийим вар а,
йаман,
Наданлара инанмышам ай аман.
Оьул одур, Фярщад кими даь
Пис ювлады эюрцм тутсун а
чапан,
йаман,
Мязарыны горумадым ой, ана.
АЙ АТА, АТА
Щаны Короьлунун Мисри гылынъы,
Гыратын белиндя а йата-йата.
Дцшмяни эюряндя чыха гынындан,
Доьрайа башлары ай, ата, ата.
Торпаьым яллярдя, бах, ара-ара.
Зянэязур бир ара, Эюйчя бир ара.
Бир бяднам гоншум вар щяр ил бир
ара,
Юзцня пай чыхыр, а, йата-йата.
Алайлар гойнунда ъярэя дцз
эяряк,
Кечдийи йолларда дяря, дцз
эяряк,
Дцшмян цряйиня щядяф дцз
эяряк,

Топлар няря чякя, ай ата-ата.
Эюзцм Гарабаьын айаzындады,
Йаьышдан доймайан а,
йазындады.
Дяйди дамаьыма а йазын дады,
Эеъянин гойнунда ай, йатайата.
Вятян бюлцнцбдцр, аманатдады,
Иэидин эюзляри, аман, атдады.
Ъаны Аллащ верди аманатдады,
Биз щярбя щазырыг, ай ата, ата.

ЧАЛМАДЫ
Ай мяним Тябризли эцлцзлц
баъым,
О йайлыг ня йайлыг, о ня чалмады.
Нябинин Щяъяри, о доьма нянян,
Даьларда ат чапды, йайлыг
чалмады.

Синяндя ъяннятя, исти йайа бах.
Сана теллярини йана, йайа бах,
Мясялдир, эюзлцнц илан чалмады.
Ня дейим Араза, о тай, бу тайды,
Тябриз о тайдады, Бакы бу тайды.
Бу неъя йухуйду, неъя бутайды,
Хызыр шярбят верди, бяхтин
чалмады.

Гашларын камандыр, сцзян йайа
бах,
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Дцнйаны йарадыб, гурана
гурбан,
Суряли, айяли “Гуран”а гурбан.
Башында таъ бязя, гур, ана
гурбан,
Йанагда халларын чалма,
чалмады.

Синямдя сазымын сими пярдяли,
Щавасы пярдяли, сюзц пярдяли.
Эюрдцм тцл алтында сяни пярдяли,
Цряк мяйус олду, сазым
чалмады.

ЭЦЛБАЩАРЫНДЫР
Хязан пайызындыр, човьун
гышындыр,
Чичяк бащарындыр, эцл бащарындыр.
Йайда йелпяклянян даь
лалясинин,
Ятирли таъында эцл, бащарындыр.

Нцшабя бир арзу, Афаг бир арзу.
Беш нявян саь олсун, даща, ня
арзу,
Иллярля сян йаша, эцл, бащарындыр.
Ъянняти эял бюляк биз ики йеря,
Эащ эюйляря галхаг, эащ еняк
йеря.
Исаны сян эюндяр пярили йеря,
Сюйляйим: - Бу фярман,
Эцлбащарындыр.

Мян сяни севяндя биринъи дедим,
Ханымлар ханымы, бир инъи дедим.
Бойнуна гол салдым, бир инъи,
дедим,
Цряк диля эялди, эцл, бащарындыр.
Саьында Бядайя, солунда Арзу,

А ЛАЙЛА
Бабамын йох, няняминдир
байаты,
Анам дейян охшамадыр, а лайла.
Иэид кими гылынъ чалыб аталар,
Сянэярлярдя эцлцнъ олар а, лайла.

Йад еллярдя сюйля ишин нядир, ня,
Дилин йохдур ня даныша, ня диня.
Гайытмырсан ня мязщябя, ня
диня,
Эцнащ олар, юз балана а лай-ла.

Тцрк оьлусан Короьлудур шир
затын,
Нийя дюнцб Щямзяляря шир,
затын,
Арайыб тап елимиздян ширзатын,
Гисасчыдан гисас алаг, алайла.

Ня дцшмцсян бийабана,
дцздяря,
Вятяниндя даща чохдур дцз,
дяря.
Бир йар сеч ки, бянювшяни дцз
дяря,
Торпаьыны якиб-бичиб, а лайла.
НЯ ГОШМА

Эюзялликдя, ъинаслыгда байаты,
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Гошдуран ня, гошулан ня, ня
гошма.
Сюзц сюзля уйушдурма байаьы,
Ялясэярдян сонра, ахы, ня
гошма.
Ханымларын ханымыдыр о, Телли,
Гара гашлы, узун сачлы, о, телли.
Аь ейванлы, аь отаглы, отелли.
Йатаьында ня наьыл де, ня
гошма.

Йаздыьында юзэясинин халы вар,
Ялван-ялван ипяйи вар, халы вар.
Сюзцмцз чох, йазылмамыш, халы
вар,
Улдузлара елчи эедир, ня гошма?

Синямдядир вятян дярди, ел
дярди,
Торпаьымын щавасыны йад дярди.
Цряйимдян аз да олса, ал дярди,
Демирям ки, Короьлудан ня
гошма.
ДАДАНДЫ

Бу неъя щярраъдыр, неъя
базардыр,
Дилбяр додаьындан дадан
даданды.
Щяр юпцш сатылыр шор гиймятиня,
Аьызлар суланды, дамаг даданды.

Эеъянин гойнунда булудлар
гара,
Думанлы даьларым батыбдыр гара.
Чобаны-чолуьу басыбдыр гара,
Сцрцлц йайлаьа гурдлар даданды.

Дарьанын, дяллалын ахы, ня дярди?
Тяляляр гурулду йалана галды,
Ня якди, ня бичди, ня дя ки,
Галхдыг тяпяляря, йала, ня галды?
дярди.
Марал баласыйла йалана галды,
Йадлар бянювшяни, нярэизи дярди,
Дил диля тохунду, дада, дад анды.
Оьрунун ялиндян баьбан, дад
аnды.
АЙ АЗДЫР, НАЗИР
Шикайят етмирям, сюздцр
дейирям,
Мяним тягацдцм ай аздыр,
назир.
Йаздыьым хащишя бир дяркянар ат,
Саьына бир сыфыр а йаздыр, назир.

Гышда чарых эейдим, бащайды
чякмя,
Айаьым исинди деди: - Наз
чякмя.
Щагдан нида эялди: - язиййят
чякмя.
Инди эцл фяслидир, а йаздыр, назир.

Ялли ил ишлядим бел бащасына,
Кцлцнэ бащасына, бел бащасына,
Яйилди гамятим бил бащасына,
Кюйняксиз галмышам, айаздыр,
назир.

Бу неъя мязщябдир, бу неъя
динди.
Алимляр лал олду, баккаллар динди.
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Чаьыр о “эядяни” йанына динди,

Силиб идарядян ай аздыр, назир.
ЙАРАНАР

Баьбанымсан йахшы беъяр бу
баьы,
Шащ будагда сечиб сахла йара
нар.
Бир ял дяйся, бир из дцшся о
баьа,
Арамызда ихтилафлар йаранар.

Ешг ящлиляр дяли кими дашданар,
Горхурам ки, йар башыны йара
нар.
Гышла йайа бир сядд олар йаз ара,
Бянювшяни пайызда йох, йаз ара.
Дцшцнмя чох, ъаваб эюндяр
йазара,
Йар гялбиндян кечянляри йар
анар.

Мяндян гейри юзэясинин дярди
ня,
Ким ня якди, ня беъярди, дярди
ня.
Иъазя вер; шярик олум дярдиня,
Башгалары эялиб сяня йаранар.

Йар гойнунда баьча эюрдцм
алмалы,
Саф галыбдыр, ъцт мейвяси алмалы,
Мцштяриням, будур, денян: - Ал
малы,
Яэяр галса дцшяъякдир йара нар.

Сел чульанар, сулар галхар
дашданар,
Дяфиняни гаранлыгда даш данар.

ДАЬЛАР
Айаьын торпагда, башын булудда,
Сыраны дцзцбсян о йана, даьлар.
Щямишя ъавансан, щеч
гоъалмырсан,
Илгарын эятириб ой, ана даьлар.

Ашыра йцз или, о йана, даьлар.
Бир дярян пялянэин, бири ширинди,
Арада йар баьы, алма ширинди.
Пялянэ ова чыхыб, йатыб шир инди.
Горхурам сяс салам ойана,
даьлар.

Хош эцнцн, хош айын йазла
йайлады,
Синяндя эюзялляр йайы йайлады.
Кяклик эюрмцш, овчу йайын
йайлады,
Цряйим аз галды, о, йана, даьлар.

Айлы эеъялярин эцндцз яксиня,
Эцней дайаныбдыр, гцзей
яксиня.
Бир ъейран эюрмцшям суда
яксиня,
Мяндян цз дюндяриб, о йана,
даьлар.

Зирвяня бахырам, кющня гар тала,
Анасы бойланыр бала гартала.
Юмцр сянин кими каш ки, гартала,
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ГАРАЛА
Ъаван шаир, бу даьлары эяз,
долаш,
Ат белиндя шер йазыб гарала.
Бабан кечян йайлаглара нязяр
сал,
Юзц эедиб, изи галыб гарала.

Араз ахар гаршысыны эил яйяр,
Сел олмаса тяпя олар эил, яйяр.
Тябриз гызы эюз йашыны эиляйяр,
Горхурам ки, сащилляри гар ала.
Доьма халгым каманлады,
нейляди,
Каман телдя, тел мизрабда
нейляди.
Яряб эялди, монгол эялди
нейляди,
Торпаг йанды, дашлар галды
гарала.

Ишин йохдур, юзэя одла, аловла,
Гур тонгалы юз зирвяндя аловла.
Дцшмян эюрсян тез щядяфя ал,
овла,
Гой гызарсын, тала-тала, гар ала.

АД АРА
Ат иэидин йарашыьы, достудур,
Сыьал вериб, тумар чякиб, а дара.
Бир мейдана щяр икиниз эиряндя,
Щям юзцня, щям дя она ад ара.

Кюмяйиням, яэяр дцшсян а
дара.
Вятяндашсан ня дцшцбсян йад
еля,
Йад шящяря, йад юлкяйя, йад
еля.
Айда, илдя эял ананы йад еля,
Щярбя щазыр юзцн цчцн ат ара.

Нязяр йетир кюк цстцндя нясиля,
Сел дя галхса ня тярпядя, ня
силя.
Яэяр дцшсян чятин иля, нящс иля,
Гой йарашсын ад гейрятя, ад
ара.

Сянин халгын каманлады, нейляди,
Мизраб дяйди, тел мизрабла
нейляди.
Горхаг оьул, вятян сяня
нейляди,
Боьазлайыб, чякдирмяди а, дара.

Эял алданма ня шющрятя, ня
шана,
Башы йолух кечял гыза ня шана?
Ад чыхарт ки, сяндян галсын
нишана,

А ЙАЛАН
Мян Йусифям, сян Зцлейха шяр
демя,

Сюзцн эялиб бир эцн чыхар а
йалан
Аьламагдан ики эюзцн кор олар,
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Аста сцрцн айаьыма, а, йалан.

Гаранлыгда цряйими эцлдцр, эцл,
Эеъялярим булудлугдур, ай,
йалан.

Ня дурмусан цряйимин гясдиня,
Сюйля эюрцм, бахышын ня, гясди
ня?
Нащаг ганлар тюкмя севэи
гясдиня,
Мян Мяънунам, ешг сатырам ай
алан.

Ешг дярдимин дярманыдыр
щямдярдин,
Гызылэцлц щям ийлядин, щям
дярдин.
Сящралары ня доланыр щямдярдин,
Кюлэялярдя Эцняш йалан, Ай
йалан.

Зярифликдя, эюзялликдя эцлдц, эцл,
Ялим дяйди, сярхошланды, эцлдц
эцл.
ЭЦЛ ИНЪИСИНЯ
Шаир, аста йери Гарабаьда сян,
Айаьын дяймясин эцл, инъисиня.
Орда Ниэар йатыб, Щяъяр йатыбдыр.
Торпаг да сюйкяниб, эцл
инъисиня.

Аранын йаьышы, даьын долусу,
Дяряляр селлянир ичи долу су.
Сюз гошаг, саз чалаг цряк
долусу,
Лаля йанаьына, эцлинъисиня.

Гартал зирвяляря йанашыр кечир,
Эядикдян карванлар йан ашыр,
кечир.
Сян дя кющлянини йан, ашыр кечир.
Амандыр, тохунма, эцл, инъисиня.

Ашыглар бу йердя «Кярями» деди,
Аьаны чаьырыб, Кярями деди.
Ясли Вандан эялди, Кярями деди,
Бахыб йад гызына, эцл, инъи, синя.

БИР АЬА
Ешг пайласам Мяънунлара
вермярям,
Юзцм оллам сящралара бир аьа.
Ятяк тутуб, ял ачарам эюйляря,
Йол эюстяряр онда мяня бир аьа.

Мяним кими бойну бцкцк тяк
щаны?
Ал ъанымы, тякъя бцкдцр бир аьа.
Ал эейибсян, йахасында ня
зярдир,
Билинмир ки, ня эцмцшдцр, ня зярдир,
Яэяр билсям эюзляриндя
нязярдир,

Эюз йашыды мящяббятин тяканы,
Ашыг севяр сящраларда тяк аны.
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Мян бахарам бир гарайа, бир

аьа.
ЙАРАЛАР

Аьлар эюрсям бир кюрпяни
бешикдя,
Гюнчя додаг цряйими йаралар.
Аналарын кирпийиндя йаш олса,
Аьры веряр синям цстя йаралар.

Гарышга тяк эюз тикибсян бир
дяня,
Яэяр йесян, даь ашырар бир дяня.
Сарай гурдун, щовуз салдын, бир дя
ня?
Йетим ащы зяр дивары йаралар.

Вулкан вурса, даь дялиняр,
дашданар,
Башы алов, ятякляри дашданар.
Гозбелляри мязарларда даш
данар,
Залимлярин кцряйиндян йаралар.

Думанлардан эюй булудлу, эюй
лякя,
Ал эцняшдян эютцрярми эюй
лякя.
Гайнар суйу эял чилямя эюй
лякя,
Эцл гаралар, гайсаг веряр, йар алар.
САЛДЫ, САЛ

Иъазя вер, гой бир бахым синяня,
Анам дейир: - Эцмцшдяндир, салды,
сал.
Мян бу тайдан, сян о тайдан
бахырсан,
Арамыздан бир кюрпцнц салды,
сал.

Гейрисиня гапысыны йар ачмаз,
Йахан цстя сядяф дцймя салды,
сал.
Эцл колундан чяпяр чякидин ара
сян,
Гыфыл вурдун щяр кечидя ара, сян.
Ай инсафсыз, щярдян мяни ара
сян,
Бир йолуну бизя тяряф салды, сал.

Цряйими йандырырсан а, залым,
Горхурам ки, чяким итя, азалым.
Бир юпцш вер, йанаьындан аз
алым,
Ондан сонра нязяриндян салды,
сал.

Эюзляримдя йараныбдыр сел-сулар,
Бир ащ чяксям буланаъаг сел,
сулар.
Йаз эяляндя баьчамызы сел
сулар,
Цзмяк цчцн бу голларым салды,
сал.

Дярман цчцн бойун яймяк
йарашмаз,
Бир щим, ъимсиз йар баьындан йар
ачмаз.

АЙ АРА, АРА
(Додагдяймяз тяънис)
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Арандан йайлаьа, йайлагдан
даьа,
Дяр тязя чичяйи ай ара, ара.
Йайын истисидир, саралаъагдыр,
Сахла сяринликдя, а йара, йара.
Йыьанда еля йыь эялсин дяст яля,
Нярэиздян, нанядян дястя
дястяля.
Сарыны ятякля, алы дястяля,
Лаляни айрыъа ай ара, ара.
Ясяр хязан йели даь гарасына,
Йайлаг гарасына, даь гарасына.

Гартал ганад чалар даь
гарасына,
Сисли эядикляри а, йара-йара.
Ай айа ъярэядир, ил иля сыра,
Щяр йашы айлардан ал иля сыра.
Йазда йаьыш сели, гышда сырсыра,
Йайда ач синяни, ай ара, ара.
Ай кечир, ил кечир яср дяйишир,
Йел йелин ардынъа ясир дяйишир.
Даьлар да чичяйи ясир дяйишир,
Шащидлик ейляйир ай, ара-ара.

ЭЦЛ ДЯРДИМ
Баьа эирдим, йары эюрдцм
йахындан
Билмядим ки, чичяк дярдим, эцл
дярдим.
Йар эедяндя йухудайдым,
айылдым,
Бахыб эюрдцм чичяк дейил, эцл
дярдим.

Ал бойалар йанагдадыр, додагда,
Юпцш йери галмайыбдыр додагда.
Кцсцб мяндян аь бухаг да, додаг
да,
Эцнащкарсан, мян нейляйим, эцл,
дярдим.

Сюз гоймадын ялясэярдя,
Вагифдя,
Чырпышдырдын билмядин ки, няди,
ня?
Оьурладын Мцшкцназын халыны,
Юлц сойан, бу виъданын няди,
ня?

Гошма йазан инди чатыб минминя,
Горхурам ки, милйонлары мин
миня.
“Бянювшя”ни эял щесабла минминя
Мал йийяси Гурбаниляр ня диня.

Думанлардан эюй булудлу, эюй
лякя,
Эюзял эюрдцм, киприкляри охатан,
Дярялярдян сисляр галхар эюй,
Цряйими йаралады ох, атан.
лякя.
Салды мяни йатаглара о хатан,
Щеч севярми чямянликдя эюй,
Нащаг йеря бухаьындан эцл
лякя,
дярдим.
Буну эюрдцм, гюнчя галды, эцл
дярдим.
НЯДИ, НЯ

Ялясэярин щяр гошмасы инъиди,
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Теллисидир, Эцллцсцдц, Инъиди.
Дяйишдирдин наданлара, инъиди

Сыьышмадын ня мязщябя, ня
диня.
ДЦЗ, ЯЙРИ

Силащымы дур щазырла, севэилим,
Бу даьлара галхаъаьам дцз,
яйри,
Лачынымын йолларына бялядям,
Дярялидир, тяпялидир, дцз, яйри,

Даь башында мязарымы йар,
ашдыр.
Баш дашымда гылынъ галхан
йарашдыр,
Ай, улдуздан щаля дцздцр, дцз,
яйри.

Йаьышлыдыр булудларда ай, ара,
Эеъиксям эял сянэярляри ай ара.
Яэяр алсам цряйимдян а йара,
Сачларыны синям цстя дцз яйри.
Аьы демя, байаты де йарашдыр,

Талейимя ня йазылыб о, оду,
Эюз йашынла эял кечирмя, о оду.
Эюрян десин эюй эютцрмяз о
оду.
Яввял, ахыр кясяъякдир, дцз,
яйри.
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ЙАРАНДЫ, БУЛАГ
Йазын йаьышындан, гышын
гарындан,
Даьлара бир дилбяр йаранды булаг.
Щиъранын ялиндян ахды эюз йашы,
Ъейранлы чюллярдя йаранды булаг.

Яйилдим ичмяйя цзцмя эцлдц,
Гялбими кюнлцня йар анды булаг.
Пайызда шахтайа, айаза галды,
Гышда буз баьлайыб, ай, аза
галды.
Йатыб йорьун-йорьун а йаза
галды,
Торпаьын баьрыны йаранды булаг.

Алт йанын дярядир, цст йанын
дцздц,
Йатаьын эюй чямян, ахарын
дцздц.
Эюзялляр башында сцфряляр
дцздц,
Щяря юз тайыны йар, анды, булаг.

Билинмир тарихин, билинмир йашын,
Гайнайыб галханда, ахды эюз
йашын.
Зялзялядян чякин, вулкандан
йашын
Йералты тяканлар йаранды, булаг.

Саьында, солунда ал-ялван
эцлдц,
Бянювшя бир эцлдц, нярэиз бир
эцлдц.

НЯДИ, НЯ
Бир дцнйадыр гоъа, сянин
тамащын,
Сандыьында гызыл, эцмцш няди,
ня?
Башындакы яски папаг чалмады,
Сыьышмырсан ня мязщябя, ня
диня.

Сцлейманлар йола салан сарылар,
Илан кими бойунлара сарылар.
Баш кясяндир, баш йейяндир
сарылар,
Дили йохдур, ня даныша, ня диня.

Бир ял вардыр эюрцнмяз бир ял иди,
Дцнйа судур, дюрддян бири
Урзу верян йараданын ялиди.
адады,
Хиласкарым Мящяммяддир, Ялиди,
Якиб-бичдик, йейиб-ичдик, а, дады.
Щяр икисиз мязщяб нядир, ня дин
Сяхавятдя цстяляйяр ад, ады,
я.
Хясисликдя ня бир диллян, ня дин,
я.
БИР КЯСЯ
Чярхи-фяляк, дярдим чохдур
нейляйим,

Сян верибсян билдирмирям бир
кяся.
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Тябиб эялся гоймарам ки, ял
вурсун,
Горхурам ки, бир доьрайа, бир
кяся.

Истяйирям чюряйими бир кяся.
Бу дцнйанын яйриси вар, дцзц
вар,
Ениши вар, йохушу вар, дцзц вар,
Гойну долу, ня истясян дцзц
вар,
Мющтаъ дейил, бир кимсяйя, бир
кяся.

Даь башында гала салдым бир тиря,
Бянд елядим бир диряйя, бир тиря.
Дашын йондум, нахыш салдым бир
тиря,
Долайыдыр, йолу йохдур бир кяся.

Сящяр парлаг, ахшамларым ай
ала,
Булудлардан сцзцб кечир ай, ала.
Бир йар севдим, цряйими, ай, ала,
Сюз дейяндя ъаваб веря бир
кяся.

Гапым ачыг, йолдан кечян
кимсяня,
Сюйля эюрцм, сцфря ачмаз ким,
сяня?

Узаг олсун, йахын олсун кимся,
ня,
АЛА СЯН
Бир ъанансан тайын йохдур, гяшянэ
гыз,
Цряйими истяйирсян, ала, сян.
Йеришиндя, дурушунда йох
нюгсан,
Эюзляриня чох чякибсян ала,
сян.

Инъимязсян сяня дейим
нарцздц,
Эялин кими бцрцнцбсян ала сян.
Сачын гара, гашын гара эеъя тяк,
Сян евиндя, мян евимдя эеъя,
тяк.
Инсафдырмы дурум, эялим эеъя
тяк,
Бянзядясян гаралтымы ала, сян.

Йанагларын гыпгырмызы нар цздц,
Еля бил ки, бюлцнцбдцр нар, цздц.

ДЦЗ ДЯРЯ
Илащидян нида эялди «ол» сюзц,
Бизи алды юз гойнуна дцз, дяря.
Бир
анадан,
бир
атадан
доьулдуг,
Тохум кими сяпяляндик дцздяря.

Щарда олса мейл ейляйяр ган,
Гана.
Ики дамжы гарышанда ган Гана,
Кябин олса, завал йохдур
дцздяря.

Бяшяр сяндя ня охшардыр ган
Гана,

Тябиятин эюзяллийи бир дя йаз,
Гялям эютцр дцнйамыздан бир дя
йаз.
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Дяниз дярин, чайлар голу бир
дайаз
Даьлар ужа, ара-ара дцз дяря.

Щяр сюзцнц дилим эяряк дцз
дяря.
Эцняш эюйцн, улдуз эюйцн, Ай
йерин,
Эежясинин фанарыдыр ай, йерин.
Даь мянимдир, аран сянин, ай
йерин,
Арамыздан эялиб кечир дцз, дяря.

Ящсян сяня дцнйамызы бир
гуран,
Пиля-пилля бир йарадан, бир гуран.
Дюрд китабын гардашыдыр бир
«Гуран»,

О ДИЛЯ
Ана дилим шякярин вар, гяндин
вар,
Ижазя вер дилим дяйсин о диля.
Сющбят
ачым
Фцзулидян,
Вагифдян,
Гурбан олум ширин-ширин о, диля.

Бу Вятяним, бу торпаьым, йар
дийар,
Сяни севян, язизляйян йарды, йар.
Цряйими парчалама, йарды, йар,
Йад аьызда эял ойнама од иля.
Бядянимин бир цзвцдцр бах
дилим,
Дцнйа эязир, достлуг едир бу
дилим.
Анам вериб юз мцлкцндян бир
дилим
Ня истясян цряйимдян о, диля.

Синям цстц щям байаты, щям
лайла,
Биржя-биржя эащ щежала, эащ лайла.
Йадымдадыр, анам дейян а,
лайла,
Ара-ара щярдян эялир о диля.

АЛДЫ, АЛ
Йар баьындан ясирэямя жцт нары,
Йетишибдир, ширинляшиб алды, ал.
Вахты кечяр, кцляк дяйиб гящр
еляр,
Баьбан чаьыр, юз ялинля алды, ал.
Тязя сахла, ейни олсун жцт дяня,
Чичякалты дцймя кими жцтдяня.
Тяк олмаса эюз дикиляр жцт дяня,
Гасид эюндяр, буйур денян: - Алды,
ал.
Дилим дяйди бир тайына бал дадды,
Билинмяди ня шякярди, ня дадды.

Йанагларын бухаьындан чох
дадды,
Тяк-тяк вериб додаьымдан алды,
ал.
Ня якирсян дцрцст юйрян, бир бил,
як,
Билмясян дя хябяр эюндяр биз
Биляк.
Саь билякдян эцжсцз олар сол
Биляк,
Саь ялинля бу жанымы алды, ал.
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А ДИЛЯ
Сюз мейданы эен оланда бир
цряк,
Няляр сечир, няляр верир а диля.
Ня
эюрцрсян
дцнйамызда
эюзцнля,
Ону диндир лягябийля, ад иля.

Тцкязбанлар яриштясин кясмяди,
Жораб кими йамаг вурду а диля.
Дамжы-дамжы сайсан эялмяз су
сайа,
Ятрафына салмаз щеч вахт су
сайа.
Булаг эюрся цряк каш ки,
сусайа,
Сяринлийи ляззят веря а диля.

Гялям зору, каьыз эцжц щеч ня,
ня…
Пычылдама додаьында бир ня,
ня…
Сюй юйрят ки, жытрданына ай няня,
Фикрини гой эятирсин а, диля.

Эюзял дилим, шякярлисян ширинсян,
Лейли
десям
Мяжнунлара
ширинсян.
Тажидары, даьчапана ширинсян,
Шцкцр олсун йарадана, Адиля.

Ялиш деди, Ибиш деди кясмяди,
Билимяди шикястяди, кясмяди.

ЯКСИЛЯ
Бир эюзялин йанаьында жцт халы,
Эюз юнцндя дайаныбдыр якс иля.
Истяйирям бирин дярям эютцрям,
Горхурам ки, нишан эцнц яксиля.

Бармаг эяряк сим цстцндя
назиля.
Ай назяним, буйур бизя наз иля,
Бир эцзэцдя эюрцм сяни якс иля.

Йар бухаьын гызылэцлцн цзцдцр
Додагларын
бал,
гаймаьын
цзцдцр.
Щяр синяндя бир алманын цзцдцр,
Йахшы сахла, той вахтына якс иля.

Шякяр дедим, дилим батды
бала,
Марал эюрдцм йанында да
бала.
Сяни севдим, башым чякди
бяла,
Каман мейли ня бямяди, ня
Аьлым эетди, щуш горхдум
зиля,
яксиля.
ЧАЛДЫ, ЧАЛ
Йаш ютяндя гара телляр аьарар,
Сач динляшяр эюрян дейяр: - Чалды,
чал
Жаванлыгдан сяндя галмаз бир
ясяр,
Байаты де, «Кярями»ни чалды, чал.

бир
бир
бир
ки,

Эюрян дейяр, сачларына йах хына,
Ня мянасы йа сцрмя чяк, йа
хына.
Эянжлик ютцб, бирдя эялмяз
йахына,
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Дялляк чаьыр чал саггалы чалды,
чал.
Башым цстдян булуд кечир аьгара,
Юмрцмцзцн зийнятидир аь, гара.
Бойаларын бойасыдыр аь-гара,

Ня етмяк ки, гарышанда чалды,
чал.

Щям кющняди, щям йениди, сюздцсюз,
Щяр додагдан бир эцл кими цздя,
цз.
Эялин кими гойма гала пярдядя,
Ал йанагда гой парласын цздя,
цз.

Гышы гарла, йайы исти, йа, ара
Бащар фясли эцл-чичякдян цздя,
цз.

Кабаб одур бир гызара, бир йана,
Дишин йохдур, эюз тикмя эял бир
йана.
Ня йемишик, ня ичмишик бир йана
Цздя сцдц, турш гатыьы чалды, чал.
ЦЗДЯ, ЦЗ

Алим эюрдцм виллаларда диз
чюкян,
Суйу цздя, газанларда шор
чюкян,
Вятян сатын назирлярдян сюз
чякян.

Сюз ящлиляр Фцзулини щям Гана,
Щям юйряня, щям юйрядя, щям
Гана.
Гуллуг едя бир даммара, бир
Гана
Охшар ола Ялясэяря цздя цз.

Шаир эюрдцм щяр няфяси донду,
дон,
Додаьына шахта вурду, донду
дон.
Эейиндийи, эейдирдийи донду,
дон,
Ат дянизя, сюйля она: - Цздя цз.

Истяйирям гялям верям йазара,
Она дейям: - Вятянимдян йаз
ара.

АЙ СЯНЯМ
Ханымларын ханымысан ня дейим,
Дил, дамаьын шякяр дадыр, ай
Сяням.
Инсаф еля биржя эцндя бизя эял,
Додаьымдан азажыгда ай, сян
ям.

Эежяляри хялвят едиб, айсан, ям.
Дальалардан бойланма эял, дур
йери,
Баьчамызда мяскян ейля бир
йери.
Щеч кяс йохдур, тахт цстцндя сал
йери
Эюй булудлу, думан бухар, айса
ням.

Айры дцшдцн эюзляримдян бир
ара,
Даьлар кясди йолумузу бир ара.
Щеч демядин онда мяни эял
ара,
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Сюзцм чохдур, дяфтяримдя йер
Эял данышма йа йерлиди, йеразды,
азды,
Бир
Вятянин
ювладыйыг,
ай
Чох данышдым, кялмялярим йер
Сяням.
азды.
CIĞALI TƏCNİS
ЦЗ-ЦЗЯ
(Ъыьалы тяънис)
Эюзцм эюрдц, кюнлцм севди,
гызылэцл,
Баьчамызда эял яйляшяк цз-цзя.
Мян ашигям, цз-цзя.
Лейли Мяънун цз-цзя.
Додагларын инъяди,
Горхурам ки, цз цзя.
Вурьуну олдуьум ай вятян
эцлц,
Бакыда, Газахда дураг цз цзя.
Таъ башында лячяклярин аз ала,
Зяр гядрини зярэяр биля, зяр ала.
Мян ашигям, зяр ала,
Сярраф эяля, зяр ала.
Севдийимсян, гызылэцл,
Мян дя тахым, зяр ала.
Яйниня эеймисян тамам зяр
ала,
Астары тярсиня, юзц цз-цзя.
Гашларында йа сцрмяди, йа хына,
Тут ялимдян бир аз эялим йахына.
Язизиням, йахына,
Бурах эялсин йахына.
Эялин кючцр эярдяйя,
Дырнаьына йах хына.
Юз ялинля сачларына йах хына,
Чох суртмя ки, додаг цзя, цз
цзя.
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ЩЯРФИ ТЯCНИСЛЯР
АЙ АНА, АНА!
- ААрабир аьларам айрылыьындан,
Ачыгда, ашкарда, ай ана, ана!
Анъаг ахирятин аьушундасан,
Арамыз аралы, ай ана, ана!

Алнында амалын, агибятин аь.
Ахсын аьушуна ай, ана-ана!
Ахардан ахара аьзы архады,
Араздан айрылан алды арх ады.
Адям атамыздыр, Аллащ архады,
Айдынлыг алтында, ай ана, ана!

Ахшамдан ахшама ай ара-ара,
Ахыр асиманда ай, ара-ара.
Аллащын алтында ай ара-ара,
Адымы анайдын, ай, ана-ана!

Алямдян-алямя алты арады,
Архасы анылмаз, алты, арады.
Аьыл анъаг-анъаг алты арады,
Айлардан айлара, ай ана, ана!

Алтунсуз апардын алты аршын аь,
Арасы, астары, арьаълары аь.

Баьбан баь беъяряр, будаг
бясляйяр,
Бизим Бакымызда бахсан, бир
беля.
Баггал базарларда бойнуну
бцкяр,
Бящмязя булашмыш балы, бир
беля.

БИР БЕЛЯ
-BБораны, бадымъан бил бащасына,
Бири бир батмандыр, бири бир беля.
Буьдалар бозарыб, башаг башбаша,
Бафаны бяндямля, баьла баш
баша.
Бала билдирчинляр бахыр башбаша,
Бири балаъадыр, бири бир беля.

Баьлара бахырам бяряли бары,
Будагдан бойланыр бящяри, бары.
Беля бир боллугда бянювшя бары,
Бойланыб бахайды бизя бир беля.

Билянляр билирляр, буну бирбябир,
Бяряляр бяйидир биръя бир бябир.
Бизонлар бойнуну бцкяр
бирбябир,
Бядяни бир беля, башы бир беля.

Бостан беъяриляр бел бащасына,
Балта бащасына, бел бащасына.

ГАРГАРА ГАЛДЫ
-Q(hярфи qalыn тяънис)
Гышын гасырьасы галхды гынындан,
Гар гара гарышды, гар гара галды.

Гышлаг галагланды гар галаьына,
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Гушгонмаз гайада гар, гара
галды.

Ган гара гарышды, гар гара галды.
Гарьа гырылдады, гарьа гарыды,
Гышы гарьышлады, гары гарыды.
Гобудан гобуйа гары гарыды,
Гузьун голтуьунда “гарр-гарр”а
галды.
Гамышдан, гарьыдан гор гала,
гала,
Гарылар гызышсын гор гала-гала.
Гошгарын гойнунда гар гала,
гала,
Гыйлы-гыжылтылы Гаргара галды.

Гулунлар гырмызы, гатырлар гара,
Гурдлар гаршысында гуйланды
гара.
Гачаьын, гулдурун ганлары гара,
Гылынълар гынында, гаргара галды.
Гырылды гарталын галхан ганады,
Гайадан-гайайа галхан
ганады.
Галдыран ганады, галхан ганады,

ЙАЙДЫ, ЙАЙ
-ЙЙаз йаьышы йармаланыб йаьанда,
Йурдумуза йахынлашан йайды,
йай.
Йагутлашды йамаъларын йахасы,
Йайлыьыны йайлаглара йайды йай.

Йамаълара йарьанлардыр йаралар,
Йаьан йаьыш йыльымлайыб, йаралар.
Йаз йетириб, йай йарамы йаралар,
Йарамдакы йайуъудур, йайды,
йай.

Йашыллыглар йарашыглы йайлады,
Йар йериди, йурд йериндя йайлады.
Йайчы йайла йаьылары йайлады,
Йалгузаьы ,йеря йыхан йайды йай.

Йар йетишя йетэинлийин йашына,
Йайлыглана, йашмаглана йашына.
Йел йалана, йанаьында йашына,
Йахасында йасямянли йайды,
йай.
ЩЯРФИ CЫЬАЛЫ ТЯCНИСЛЯР

ДЦЗ ДЕНЯН
-ДДийарлар долашан диваня дярвиш,
Дырнаьа дюз денян, дизя дцз
Дяряйя дяря де, дцзя дцз
денян.
денян.
Дядя дярвиш, дцз денян,
Дцшцнсян дяриндир дцнйанын
Дяря денян, дцз денян.
дярди,
Даьлансан да дилиндян,
Диванялик дярди, дащилик дярди.
Додаьындан дцз денян.
Дядя дярвиш, де дярди,
Дямир дабанларын дашлара
Дцшцн дярди, де дярди.
дяйся,
Дишляримя даш дяйди,
657

Дилим дяфиня дярди.
Дямир дашы дешди, дяфиня дярди,
Дцррцнц дцймялят, дюшя дцз
денян.

Дядя дярвиш, дашданды,
Дуз дуздагда дашданды.
Дама диряк дикялди,
Дямирдянди, дасданды.
Диваня дюйцлдц, дяли дашданды,
Дярдя-дцчарлылар, дярдя дюз
денян.

Даьлар дямирдяндир, даьлар
дашданды,
Дярйа дяринляшди, дярйа
дашданды.

ЭЦЛДЦ ЭЦЛ
-ЭЭюзялликдя эюзяллярин эюзяли,
Эюйярчин эюз, эцмцш эярдян эцлдц,
эцл.
Эцлцстанда эцлдц эцл,
Эюйярдикъя эцлдц эцл.
Эянълийимин эцзэцсцдцр эюй
эиля,
Эилас эиля, эюйъя эиля, эюй эиля,
Эюрдцйцмдц эюй эиля,
Эцмцш эиля, эюй эиля.
Эяряйимсян эеъикмя,
Эирдялянян, эюй эиля.
Эирдя-эирдя эцлабланан эюй эиля,
Эювщяримсян эизли-эизли эцлдц,
эцл.

Эял эюрцшяк, эюзялим,
Эюзлярими эцлдц, эцл.
Эядиклярдя эювдялянди, эярилди,
Эцнейлярдя эцняшлянди, эцлдц,
эцл.
Эюйчяк эялин, эярдяйиндя эцл,
эюрцм,
Эеъя-эцндцз эцлданында эцл
эюрцм.
Эянълийиндя эцл эюрцм,
Эцняш эюрцм, эцл
эюрцм.
Эцндцзляри эцлмцрсян,
Эеъяляри эцл, эюрцм.
Эялян-эедян эцл эятирсин, эцл
эюрцм,
Эцл эейимли эярдяниндир, эцлдц, эцл.
САРЫ, САПСАРЫ
-С-

Сусузлугдан сящра сянин
синяндя,
Сярвлярин саралыб, сары, сапсары.
Сонам, сары, сапсары,
Сачын сары, сапсары.
Синяндяки силсиля,
Сейрялибдир, сап сары.
Салхымлы сюйцдляр сайясизляшиб,
Сарылыг сарыбдыр сары, сапсары.

Сарыйыб сачыны сцнбцл сцсяня,
Сянямляр сянякля сяпсин су
сяня.
Сонам, сюйля сцсяня:
- Сирри сахла, сусс сяня,
Сярин сахсы сярниъдя,
Сахламышам су сяня.
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Сямумлар сяслянир сяссиз,
суссяня,
Совурар сащиля ъары, сапсары.

Сонам, сакит, сел силя,
Сарыныбдыр сел-селя.
Сярщядляри сядляри,
Санмаэинян, сел силя.
Сармашыг саралыб сечмя силсиля,
Сапыны саплаьа сары, сап сары.

Саьында, солунда сел силя-силя,
Сцтунлу сядляри санма сел силя.

БАЙАТЫЛАР
Мян ашиг, йанды цряк,
Су дейиб, йанды цряк.
Синямя нязяр йетир,
Чырпыныр йанды цряк.

Эцлляр гошалашыбдыр,
Горхурам ки, йад дяря.
Ашыг, гар, тала галды,
Йазда гар тала галды.
Ел йыьылыб кючяндя,
Даьлар гартала галды.

Мян ашиг, аманатда,
Малым вар аманатда.
Мязара гойсан мяни,
Аьа тут, аманатда.

Язизим, йазды, йазды,
Щавалы йазды, йазды.
Дярдими бир мирзяйя,
Ятрафлы йазды, йазды.

Мян ашиг, гюнчя эцлям,
Ачмамыш гюнчя эцлям;
Гой бцлбцл эялсин баьа,
Цзцня гюнчя эцлям.

Язизийям, бир айа,
Эцнляр дюняр бир айа.
Эеъя йолум гаранлыг,
Цмидим вар бир айа.

Язизим, салды, салды,
Йастыды, салды, салды,
Мязарымын цстцндя
Мягбяря салды, салды.

Ашыг, бура Муьанды,
Щям даьды, щям аранды.
Вятяними сорушсан,
Бюйцк Азярбайъанды.

Язизиням, кимсяня,
Танымырам кимсяня;
Ач гялбини де, даныш,
Тохунубдур ким сяня.

Мян ашиг, улдузу сай,
Чюряйи сай, дузу сай.
Эедирям тез эяляъям,
Бир айы, отузу сай.

Язизиням, даьды, даь,
Зирвялиди, даьды, даь.
Щеч йадымдан чыхмайыр
Синямя чякдийин даь.

Ашигям, щарай саллам,
Гый вуруб, щарай саллам,
Вятянин гуъаьында,
Эцндя бир сарай саллам.

Язизиням, йад дяря,
Бянювшяли, йад дяря.
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Бир досту сечмяк цчцн
Эязиб-долаш, халг ара.

Мян ашиг, илдян-иля,
Йаш кечяр илдян-иля.
Ев тикиб, сарай гурдум,
Дцшцбдцр дилдян-диля.

Бахышларын айды, ай,
Синян парлаг айды, ай.
Сюйлядин тез эяляъям,
Сян эетдийин айды, ай.

Язизиням баьда нар,
Баьда алма, баьда нар.
Хязан вурар, эцл солар,
Мейвясини баь данар.

Йашыллыгдыр, чямяндир,
Чичякликдир, чямяндир.
Эеъялярин гойнунда
Ай булудда чимяндир.

Бу дяря, шещли дяря,
Эеъяси шещли дяря.
Бянювшяни севэилим.
Истярям шещли дяря.

Мян ашигям, кянд, шящяр,
Щара бахдым кянд, сящяр.
Бакыйа нязяр йетир
Дюрд тяряфи бянд, шящяр.

Йанаьында хал гара,
Эирдя дцшцб, хал гара.
GƏRAYLI BAYATILAR
Одлар йурду дашды гала,
Сярщяддиндя дашды, гала.
Бабам тикди кярпиъинян,
Атам гурду дашды, гала.

Ай гыз, телин сары-сары,
Ачыг гойма, сары, сары.
Нейляйирсян гырмызыны,
Йарашмаьа сары, сары.

Бизим даьлар синя-синя,
Кяклик сякяр синя, синя.
Гурбан олум о йара мян,
Эцмцш тахыб синясиня.

Йайлагларын гары эюзял,
Обасында гары эюзял.
Чадыр гураг, мяскян
салаг,
Эял мянимля гары, эюзял.

Йаьыш йаьды, инъи: - дедим,
Эцл эюйяртдим, инъи: дедим.
Вятяниня кор бахана,
Чых йурдумдан, инъи: дедим.

Эюзляринин аьы гара,
Чох охшайыр, аьы гара
Бойалары гарышдырма,
Басаъагдыр аьы гара.

Аран йазын, даь йайынды,
Кямянд атын, ох йайынды.
Тятик чякдим, ялим ясди,
Эюзляримдян ов йайынды.

Дил шякярди, додаг дадды,
Йанаьындан додаг дадды.
Ширинликдян билмядим ки,
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Дамаг дадды, додаг
дадды.

Юзц десин, йарам, йанды.

Бянювшяляр дярянинди,
Цряйимдя йарам йанды,
Шещ цстцндя, дярянинди.
Дярманы йох, йарам йанды.
Ал сящярин синясиндя
Йары мяня тез йетирин,
Йанылармы, дярян инди.
ГОШАЙАРПАГ ТЯЖНИСЛЯР
Эюзял эцлям,
Инжи мяням.
Бир ял дяйся,
Инжимяням.
Бянювшяйям,
Йерим дяря.
Гызлар эялиб,
Мяни дяря.
Адым нярэиз,
Рянэим Сары;
Дястя тутуб,
Мяни сары.
Исти вуруб,
Йаныр ичим.
Юз ялинля
Су вер ичим.
Ня дейирсян
Сюзцн дцздцр.
Бир жцмляйя
Ону дцздцр.
Сюзцм чохдур,
Даныш дилим.
Анам вериб,
Биржя дилим.
Мцсялманам,
Диним диндир.
Йахшылыьа

Мяни диндир.
Йахшыны эей,
Аьа дяймя.
Цряйимя,
Аьа, дяймя.
Кцляк галхар,
Ясяр дедим.
Галмаз эцлдян,
Ясяр дедим.
Щяр ня дедим,
Тярсиняди.
Билмядим ки,
Тяр синяди.
Бцлбцл учду,
Эцля бахдым.
Бир демядим,
Эцля бахтым.

Йолун азды.
Чайа бахдым,
Суйу азды.
Юмцр кечди,
Йары, дедим.
Эял мянимля,
Йары, дедим.
Гар яриди,
А, йаз эялди.
Сяринляндим,
Айаз эялди.
Даш, гайады,
Бу даь салды.
Гушлар учду,
Ганад салды.

Йаьыш йаьар
Сакит, нарын.
Дяня тутар,
Ичи нарын.

Мянзил узаг,
Йол йарыды.
Севян цряк
Юз йарыды.
Даьлар ужа,
Тяпя алчаг.
Сатгын олар,
Щяр вахт алчаг.

Ай гыз, дедим:
Ал, алмады.
Ялин чякди,
О алмады.

Чичяк ачар
Йашыл, сары,
Эял йарамы
Баьла, сары.

Селляр эялди,

Оддан няря,
Чякяр кцря.
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Кцл галанса
Ону кцря.

Ашиг няди,
Дярди няди.
Юзэя эцлц,
Дярди няди.
Эирдя халын,
Йанагдады.
Ширин олар

Ня эюзялдир,
Дилин ширин.
Гол пялянэин,
Пянжя ширин.

Йанаг дады.
Ужа даьлар
Гара галды.
Хязан вурду
Гара галды.

KLASSİKLƏRİN DİLİ İLƏ
Aşıq Qurbani
ПЯРИНИН
Йерли йериндядир бойу, бухуну,
Азажыг назикдир бели Пяринин.
Ону эюзалты ет гызлар ичиндя,
Гой чатсын ялиня яли Пяринин.

Юйряниб устаддан охуйуб,
йазмаг,
Щяр сюзц тярсиня, долайы
йазмаг.
Мящяббят йолунда олармы
азмаг,
Габаьы кясмяся сели Пяринин.

Каман гашлары вар, ала эюзлцдцр,
О, хош жамаллыдыр, о, хош цзлцдцр.
Шякяр додаглыдыр, ширин сюзлцдцр,
Ня десян жан дейир, дили Пяринин.

Гурбани дер:- Йардан шикайят
етмя,
Севэи мящяббятин яксиня
эетмя.
Вятян гызларынын эюзцндян итмя,
Долансын бойнуна, тели Пяринин.

Истяр юлкяляр эяз, истяр дцнйаны,
Дямир чарых эейиб, долан щяр
йаны.
Беля эцняшцзлц эюзял, де, щаны,
Жанан йетишдириб, ели Пяринин.

Ашыг Аббас
ЭЦЛЭЯЗИНДИ
Цряйимдя сирр-сюзцм вар,
Эцлэязинди, Эцлэязинди.
Ону йахшы баша дцшцр,
Эцлэяз инди, Эцлэяз инди.

Эцл эяз инди, эцл эяз инди.
Заман кечяр нящс ил, нящс
ил,
Инсан кючяр нясил-нясил.
Йазыланы ня поз, ня сил,
Эцл, эяз инди, эцл, эяз инди.

Йар гашларын гара галар,
Сцрмя чяксян, гара галар.
Солар чямян, гара галар,
661

Ай гыз, халын аь цздяйди,
Йеткинляшди, аь цз дяйди.

Додаг ачдым, аь цз дяйди,
Эцл эязинди, эцл эязинди.
Хястя Гасым
ДЯЙМЯ

Голларын гурусун, ай камил овчу,
Нишана эял гойуб, ганана
дяймя.
Айларла дярдиндян хястя
дцшмцшям,
О, йорьун марала, жанана
дяймя.

Сюйцддян эюз олмаз, эял буну
данма,
Армуд бизимкидир, банана
дяймя.
Базара эиряндя йахшы мал ахтар,
Бяззаддан эюзлямя намус,
гейрят, ар.
Гызылэцл олармы, эялмяся бащар,
Гюнчяси ачмамыш, колуна
дяймя.

Мясялдир, дейярляр: - «Йары йар
истяр»,
Алманы ики бюл йары, йар истяр.
Даьыстанда ахтар йары, йар истяр,
Дярдиня, одуна йанана дяймя.

Хястя Гасым, гожалырсан, иля бах,
Гядд-гамятин яйилибдир, беля
бах.
Цзцн гырыш, сач аьарыб, теля бах,
Тяздян ял эяздириб сонана
дяймя.

Намярдя мярд дейиб, адыны
анма,
Затыны, кюкцнц йахшыйа санма.

Молла Пянащ Вагиф
БИР ДАЩА
Додагларын нар аьзы тяк ачылыр,
Бир юпцш вер гой дцшмяйим
тамаща.
Беля эизли, беля хялвят йер олмаз,
Инсаф еля, эял сахлама сабаща.

Сюз демяйя дилим йохдур, ня
дейим.
Эюзцн жяллад, кирпик охдур, ня
дейим,
Эял юлдцрмя, сян батарсан
эцнаща.

Эцлцшцндя тярпяниш вар шириндир,
Бухаьында мяна эюрдцм
дяриндир.
Гойнун жяннят, синян цстц
сяриндир,
Бир йахын дур, анд верирям
Аллаща.

Цз дюндярмя о худадан жаван
гыз,
Эял ял эютцр бу инаддан жаван
гыз.
Ендирярям ужа тахдан жаван гыз,
Йесям дя доймарам, инан,
валлаща.

Ешг ящлийям, дярдим чохдур ня
дейим,
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Шцкцр олсун, байрам дцшдц
Вагиф щяля мющтаж дейил парайа,
арайа,
Эюзял эцнляр эюряжякдир бир
Ят дя эялди, йаь да эялди сарайа.
даща.
Сямяд Вурьун
ИСТЯРЯМ
Чапарлар эюндярин бир дя
Дцнйада щеч нядян йохдур
йохлайаг,
тямяннам,
Даьлардан тез ашан карван
Йалныз дярдим цчцн Лоьман
истярям.
истярям.
Бир ялиндя нештяр синями йара,
Дейирляр орада щагг, ядалят вар,
О бири ялиндян дярман истярям.
Ня бир фитня-фясад, ня рцшвят вар.
Анжаг жящянням вар, бир дя жяннят
Шерим, ганадланыб эяз гитяляри,
вар,
Долан шиш даьлары, эен дяряляри.
Жяннятдя юзцмя мякан
Дярдимя ялаж тап, тез гайыт эери,
истярям.
Сяндян саьлыьыма эцман
истярям.
Ялли бащар эюрдцм, ялли гыш
эюрдцм,
Бир йола дцшмцшям мянзили
Аранда ат сцрдцм, даьда ат
узаг,
сцрдцм.
Эедянляр гайытмыр, йохдур бир
Чох вахтсыз башымы аьармыш
сораг.
эюрдцм,
О кечян эцнлярдян бир ан
истярям.
ALIYEV ALI ABDULLA OĞLU (ALI SƏFOLU)
Alıyev Alı 1948-ci ildə doğma yurdu Dərələyəzdən Azərbaycana
deportasiya olunmuş ailədə doğulmuşdur. Alının valideynləri Bərdənin
Qaradəmirçi kəndində
iqlim şəraitinə və
Vətən
ayrılığına
dözmədiklərindən 1956-cı ildə öz yurdlarına qayıtmışlar.
Alı Səfolu 1956-cı ildə Cermuk (keçmiş Səfolar İstisuyu) şəhər bir
saylı məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1967-ci ildə həmin məktəbin
səkkizinci sinfini bitirmişdir. Həmin dövrdə burada Azərbaycan dilində
orta məktəb olmadığından o, qonşu Yeğeqnadzor rayonunun Qovuşuq
kənd orta məktəbində təhsiliни davam etdirmiş, 1969-cu ildə həmin
məktəbi başa vurmuşdur. 1970-ci ildə İrəvan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun Azərbaycan şöbəsinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş,
1974-cü ildə institutu bitirmiş, İstisuda (Cermukda) ixtisası üzrə
fəaliyyətə başlamışdır.
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1981-ci ildən Cermuk şəhər qiyabi-axşam məktəbinə direktor təyin
edilmiş, 1988-ci ilə kimi (zorla yurdundan qovulana qədər) həmin vəzifədə
çalışmışdır.
1988-ci ildən taleyini Sumqayıta bağlamış, 25 saylı pilot
məktəbində bu günə kimi ixtisası üzrə fəaliyyət göstərir. Respublikanın
mətbuat orqanlarında onun müxtəlif səpgidə çoxlu məqalələri çap
olunmuşdur. Alı müəllim həm də el şairidir. El-oba, dədə-baba yurdu ilə
bağlı gözəl şeirlərin müəllifidir.
Alı Səfolunun 3 kitabı – “Qərbi Azərbaycanda (indiki
Ermənistanda) yaşamış azərbaycanlıların tarixi faciəsi” (Dərələyəz
dəhşətləri), “Qaçaq (Səfəralı) Səfo”, “Sazlı-sözlü Dərələyəz” adlı kitabları
vardır. Gəraylı, qoşma və bayatılarından bəzi nümunələri veririk. O,
“Qaçaq Səfəralı” dastanının yaradıcılarından biridir.
GЯRAYLI
БИЛМИРЯМ
Кцсмя, ай бимцрвят эюзял,
Мян сянсиз дюзя билмирям,
Эцлляр чямяни бязяйиб,
Чичяйи язя билмирям.

Йерийяндя нарын-нарын,
Эял позма ящди-илгарын,
Гар синяндя гоша нарын,
Дяйибди, цзя билмирям.

Ъанымы алыр эюзлярин,
Шякярдян ширин сюзлярин,
Тагятдян дцшцб дизлярим,
Бу дярдя дюзя билмирям.

Ахшам цстц мяни сясдя,
Эюзц алмаз, бойу бястя
Йазыг Алы олду хястя,
Эялсинми сизя, билмирям.
ЪЕЙРАНЫМ

Ня сцзцрсян солу-саьы,
Ай гашы гара ъейраным.
Цряйимя басма даьы,
Ай гашы гара ъейраным.

Сян о йандан, мян бу
йандан,
Баха-баха олдуг ъандан,
Эял говушаг бу ахшамдан,
Ай гашы гара ъейраным.
Алыдан гачма узаьа,
Бир эцн дцшярсян тузаьа,
Вурулмушам ал йанаьа,
Ай гашы гара ъейраным.
ЭЮРЦНЦР

Эюрцрсян оьрун баханы?
Синясиндя нар эюрцнцр.
Кюлэя дцшцб йанаьына,
Бухаьында хал эюрцнцр.

Ял атдым тутам нарыны,
Эютцрям хейир варыны,
Аь синя эцзей гарыны,
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Кюйняк сыхыр, дар эюрцнцр.
Лябляринин гаймаьындан,
Ямян ганар доймаьындан,
Алы дейир: йанаьындан,
Зянбур чалыр йер эюрцнцр.
МЯН ДЯ
Эюврц ъяфасыны чякдим,
Йетишмядим йара мян дя.
Гара сачлары аь якдим,
Йолдаш олдум сара мян дя.

Чох бялалар чякди башым,
Иткин дцшдц гонум-гоншум,
Галмады цряк сирдашым,
Саьалмаз бу йара мяндя.

Щаны ярянляр яряни?
Инди олмушам пирани.
Бяслямишдим ширин ъаны,
Олдум бахты гара мян дя.

Гоъалыг яйди белими,
Дюрдялли тутду ялими
Дцшмян даьытды елими,
Тапаммадым чара мян дя.

Алы дейяр йанды ъаным,
Юз дярдимя юзцм йаным,
Ялдян эетди ханиманым,
Бюлцндцм сяд пара мян дя.
ЭЮРДЦМ
Отурмушдум булаг цстя,
Бир дястя гыз-эялин эюрдцм.
Ал йашыла бялянмишди,
Хына йахмыш ялин эюрдцм.

Су истядим бирисиндян,
Щцркдц ишин эерисиндян,
Марал, ъейран сцрцсцндян,
Цркцб гачды, халын эюрдцм.

Бири гузу, бири шишяк,
Бири эюзял, бири эюйчяк,
Алы деди: сющбятляшяк,
Узаглашды, йолун эюрдцм.
QOШMALAR
ЭЮЗЯЛДИ
Даьлары, дцзляри ъяннятя бянзяр,
Дяряляйязин гышы, йазы эюзялди.
Лаля зянахданлы эюзял гызларын,
Гямзяси эюзялди, назы эюзялди.

Эюзялляри охшайыр эцлц-нярэизи,
Диллярдя дастанды сющбяти, сюзц,
Йашылбаш сонады эялини, гызы,
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Ай йашыл эейиниб, юзц эюзялди.
Думана бцрцнян версин даьыды,
Щаны Аьсаггалы, Ибращим щаны?
Мешяляри санки Ъяннят баьыды,
Диллярдя язбярди «Сяфо» дастаны,
Йайлаглары иэид, яр ойлаьыды,
Мурадтяпясиди даьларын ханы,
Алы дейяр ана йурду эюзялди.
Дяряси эюзялди, дцзц эюзялди.
ДЯРЯЛЯЙЯЗДИ
Эяздим щяр дийары тапа
билмядим,
Дцнйанын эюзяли Дяряляйязди,
Щавасы мялщямди, суйу
дярманды,
Лоьманын язяли Дяряляйязди.

Доьма Истисуйу Ъермук
йаздылар,
Бабаларын гябрин ойуб газдылар,
Тцрк адларын хяритядян поздулар,
Нясилляри бялли Дяряляйязди.
Мяьрур дуран гайалар башбашады,
Зцмрцд Арпачайы бир тамашады,
Иэидлярин сяндя мяьрур йашады,
Гядим, аьыр елли Дяряляйязди.

Истису хястяни ъана эятирир,
Ъансыза ъан верир гана эятирир,
Чюлляриндя лаля, нярэиз битирир,
Ъяннятин тямяли Дяряляйязди.

Нясилляри дямдян-дямя йетирян,
Эащ севинъя, эащ да гямя йетирян,
Алыны илщама, руща эятирян,
Телли сазын зили Дяряляйязди.
НИЙЯ ЭЯЛМЯДИ
(Даьларын дили иля)
Нечя илди эюз дикирям йоллара,
Аман Аллащ, елляр нийя эялмяди?
Артды дярдим дцшдц дилдян-дилляря
Аман Аллащ, елляр нийя эялмяди?

«Сойуг
булаг»
булагларын
хасыды,
«Лайла булаг» нянялярин сясиди,
Ел дюняндя йайлагларын йасыды,
Аман Аллащ, елляр нийя эялмяди?

Кющляним йох, эедям кючцм
эятирям,
Эцл-чичякли йайлаглара йетирям,
Дост-танышы гаршылайам, ютцрям,
Аман Аллащ, елляр нийя эялмяди?

Гары дцшмян йаман кясиб
йолуму,
Бир дя эюряъямми доьма елими?
Йурд дярди Алынын яйиб белини,
Аман Аллащ, елляр нийя эялмяди?
ИСТИСУ
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Билмяк олмур иэидлярин сайыны,
Ярянлярин чатды миня Истису.
Унутмарам бащарыны, йайыны,
Ящсян дейим бу мякана, Истису.

Мешяляр
гойнунда
мяълис
гурулур,
Эялян гонагларын щалы сорулур,
Мещрибансан щяр инсана, Истису.

Бир йанын мешяди, бир йанын
гайа,
Сызыр булагларын йюнц Арпайа,
Гайаларын чатыр улдуза, Айа,
Бцрцнцбдц думан-чяня, Истису.

Мин щикмят вар чичяйиндя,
эцлцндя,
Хястя шяфа тапар чимся эюлцндя,
Сян инъисян Дяряляйяз елиндя,
Эащ дюнцрсян бир цммана,
Истису.

Йал-йамаъда булагларын бурулур,
Сайсыз хястялярин дярманы сяндя,
Йцз ил йашамаьын фярманы сяндя,
Алынын саьлыьа эцманы сяндя,
Бир дя гайыдармы сана, Истису.
ДАЬЛАР

Ня
мцддятди
сиздян
айры
Ъяннят чичяйиди эцлцн, нярэизин,
дцшмцшям,
Диллярдя
сюйлянир
сющбятин,
Синям
чалын-чарпаз
йаралы,
сюзцн.
даьлар.
Гядим тарихляря шащидсян юзцн,
Пайыз эялиб, ел гойнундан кюч
Нечя таъц-тахтлар гаралы, даьлар.
едиб,
Бащар фясли гонаг-гаралы даьлар.
Гыз-эялинляр ойлаьындан ютярди,
Говалайыб гойун-гузу тутарды,
Бу айрылыг лап юлцмдян бетярди,
Алы щясрят чякиб саралы даьлар.
ДЕЙИР
Мяндян салам олсун, Дядя
Щясяня,
Кюнцл интизарда, цряк дюз, дейир,
Ящвалымы сизя бяйан етмяйя,
Дилим габар олуб, гялям йаз
дейир.

Дяряляйяздя болдур баьларын
бары,
Биз ки, позмамышыг ящди, илгары,
Дярдимя дярманды даьларын гары,
Гялбим сяня чешмим цстя эяз
дейир.

Ай Дядя, щачанды баьлыды йоллар,
Даьлары гар басыб эюрцнмцр елляр,
Ачанда нярэизляр, бянювшя эцлляр,
Алы ятрин ийля, эцлцн цз, дейир.
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БАЙАТЫЛАР
Ай булаг, Хырры булаг,
Ятрафы нурру булаг,
Сянин суйун ичянняр
Сюйляйир дцррц булаг.

Икиллик бир ъюнэяди.
Чайкянд цстц Мараьа,
Балыг эяляр маьаьа
Шейтан еля гарьады
Телим эялмир дараьа.

Дяря йурдун алчасы
Ъырраннынын тохчасы
Котан йурддан эцн чыхды
Ишыгланды Новчасы.

Даь башыны гар алар,
Гар ярийяр гаралар.
18-дя илтин дцшдц,
Дямирчиляр, Гаралар.

Истисуйун щавасы,
Суйу ъанлар давасы,
Гайаларын мамыры,
Гызлара ял хынасы.

Голлары зор билякди,
Бу тохмаг, о дибякди.
Дашнаклара йол верян,
Эиндивас, Гушбилякди.

Котанлынын йолуйам,
«Дялий тяпя» гумуйам,
Мяни Пиря йетирин
Голу баьлы гулуйам.

Йазда ахар бол булаг,
Ахдыгъа ща бол булаг,
Булагларын таъыды,
Сойуг булаг, Бал булаг.

Арпа ахар Араза,
Араз йаны йар аза,
Худадан арзум буду,
Гызлар йетсин мураза.

Ай булаг, Сяфо булаг,
Хош эюрдцк, Сяфа булаг.
Сяни абад едянняр
Чякибляр ъяфа булаг.

Араза Арпа эялди,
Ермяни Гагра эялди,
Ъаванлар гачаг дцшдц,
Гоъалар «залпа» эялди.

Баьлы йолу Зейтянин,
Писди щалы Зейтянин
Кафирляря йурд олду,
Саьы-солу Зейтянин.

Язизим ала эюлляр
Чян цстцн ала, эюлляр
Залхадан, Гурбаьалыдан,
Бюйцкдц Ала эюлляр.

Ай булаг, Шора булаг,
Мяни салды тора булаг,
Йайда суйун гуруйур,
Мян эедим щара, булаг.

Тарпын йолу дюнэяди,
Йохушду, щям дюнэяди,
Сяня гурбан дедийим,

Дяряляйяз дяряди,
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Даьды, бяндди, бяряди,
Елляр кючдц, йурд галды,
Хата щардан тюряди?

Даьылды Эцмцшхана.
Язизийям Ганны эюл,
Ганны дяря, Ганны эюл.
Эавур еля етди ки,
Ган аьлады Ганны эюл.

Мян ашигям Саллыйа,
Йарым зцлфцн саллыйа,
Анама гурбан олум,
Адахлады Баллыйа.

Мян ашиг Архашана,
Йол Архашана
Йцкцм йолда тюкцлдц,
Чатмадым Архашана.

Йол эедир Габахлыйа,
Ъаныйа, Габахлыйа
Намярддя гейрят олмаз,
Мярд досту габахлыйа.

Дяряляйяз елимди,
Бцлбцлцм, щям эцлцмдц,
Мяни бу щала салан,
Йурдсуз кечян эцнцмдц.

Бизи эятдиляр Салйана,
Муьан, Миля, Салйана,
Йайы еля эялди ки,
Ел даьылды щяр йана.

Язизим Гала дашыр,
Евдашы, гала дашы,
Илдя йцз ган едярди,
Арпа чай, Гала дашы.

Язизим Гала дашы,
Эет эятир гала дашы,
Эавур еля етди ки,
Тцрклярин итди башы.

Елляри кючцрдцляр,
Араздан кечирдиляр.
Чай суйуну ичмяздик,
Зорунан ичирдиляр.

Язизийям Баьдасяр,
Эцл йайлыьы баьда сяр,
Щаггымызы ща йейир,
Чяркяз, Грикор, Баьдасяр.
Гулунъа бах, Гулунъа,
Галхыб дам бойунъа,
«Кюнцллц» кючкцн дцшдц,
Гозлуъа, щям Гулунъа.

Дялий дашын гошады,
Дюрд йаны мешяди,
Ятяйиндян чай ахыр,
Санки бцллур шцшяди.
Ай булаг Айы булаг,
Йохдур щеч тайы булаг,
Абы-кювсяр суйусан,
Ъяннятин пайы булаг.

Эюйдаьын гары вар,
Дярясинин дары вар,
Мяня бивяфа демя,
Црякдя губары вар.

Сяфо эюлц дяринди,
Дяринди, щям сяринди,
Кечян ил бурда батан,
Мяним Хасай ямимди.

Бу йол эедир Чалхана,
Чалхан йолу гямхана,
Ермяни щцъум етди

Говушуг йолу щачады,
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Цстц бир галачады.
Гарасердян сяс эялди,
Ящвалыныз неъяди?

Чян эялди басды, булаг,
Щайлара пай вермя сян,
Ахма, та бясди, булаг.

Язизим, йасты булаг,
BAYRAMOV MƏHƏMMƏDƏLI
Bayramov Məhəmmədəli Qulu oğlu 1925-ci ildə Dərələyəzin Sallı
kəndində anadan olmuş. 1944-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir.
Riyaziyyat fənnini yaxşı bildiyi və müharibə dövründə müəllimə
böyük ehtiyac olduğu üçün o Qovuşuq kənd orta məktəbinə müəllim
təyin edilmiş və 1944-1948-ci tədris illərində həmin məktəbdə riyaziyyat
müəllimi işləmişdir.
1948-ci ildə Ermənistan höküməti tərəfindən doğma Sallı
kəndindən deportasiya olunmuş, Səlyanda məskunlaşmış, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakultəsini qiyabi yolla bitirmişdir.
Səlyanda ağır xəstəliyə tutulduğu üçün 1961-ci ildə öz doğma kəndinə
qayıtmış, 1966-cı ildə dünyasını dəyişmişdir.
Şair və aşıq ocağında boya-başa yetmiş Məhəmmədəli el içində
gözəl bir şair kimi də tanınmışdır. Onun çoxlu qoşma, bağlama,
müxəmməsləri vardır. Onlardan az bir qismini burada veririk.
Mən (Həsən Mirzəyev) Məhəmmədli müəllimi şəxsən tanıyırdım.
Mən 9-cu sinifdə oxuyanda o riyaziyyat müəllimi idi. Bütün günü şahmat
oynayar, şeir yazar və riyaziyyatdan misal həll edərdi.
QOŞMA
BƏNÖVŞƏ
Gözəl
vətənimdə,
bahar
fəslində,
Nə gözəl yaraşır çölə bənövşə.
Sevən-sevilənə hədiyyə verər,
Qızlar düzür səni telə bənövşə.

Heyifsən sən düşmə qürbət
vətənə,
Rəngin mən tək dönər külə
bənövşə.
Bakıda yatıram tamam beş ayı,
Qışı yola verdim gəldi may ayı,
Yarım göndərsəydi bənövşə
payı,
Saxlardım qalsaydı ilə bənövşə.

Zərifsən, incəsən, gözəlsən
mənə,
Bacarsam bir dastan deyərdim
sənə,

Sevdiyin qızlara gözaltı bir bax,
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Göz-gözə
sataşsa
yanax,
Xəstə şəfa tapar,
qonax,

qızarar

Miskin istər sizə gələ bənövşə.

eyləsən
Bakı 14 aprel – 05
AĞLASIN

Bir namə yazaram Səlyan elinə,
Qohum, qardaş, ata, anam
ağlasın,
Daha
gözləməsin
yollarım
mənim,
Yoxdur
sağlığıma
guman
ağlasın.

Vətəndə
ağlasın.

qoy

məni

cahan

Kəsilmiş baş kimi axanda qanım,
İstədi bədəndən tez çıxsın
canım,
Kor olsun gözləri ata-anamın,
Az qaldı halıma düşmən ağlasın.

Ta
yoxdur yanıma
gedib
gələnim,
Düşübdür
əlimnən
dəftər
qələmim,
Sərçəyə
dönübdü
aslan
bədənim,
Əzəlki cəsədim görən ağlasın.

Mənim dərdim oldu hamıdan
çətin
Quruyub bədənim tökülüb ətim,
Humayım,
Eldarım
qaldılar
yetim,
Onların qayğına qalan ağlasın.

Beş ildir bu dərdə mənəm
dözmüşəm,
Dərd
əlindən
Bakı-Səlyan
gəzmişəm,
Qohumdan-qardaşdan
əlim
üzmüşəm,
Ta yoxdur bir kəsdən güman
ağlasın.

Heç ata görməsin oğul yasını,
Geyər illər boyu qəm libasını,
Aşıqlar əlinə alsın sazın,
Yanıq Kərəmi ilə yanan ağlasın.
Məmmədəli kimə etsin iltimas
Tüfəngim divarda bağlayıbdır
pas,
Xərcimi qoy çəksin əmoğlum
Qiyas,
Saxlasın yasımı, dövran ağlasın.

Zalım həkim çəngəl vurdu
sinəmə,
Axdı qızıl qanım doldu bədənə,
Əcəl dərk elədi gəldim Vətənə,
QARANQUŞ
Bahar müjdəsini ellərə yayan,
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Uç, xəbər ver hər diyara
qaranquş.
Bayram da qız-gəlin qırmızı
geyər,
Neçün sən geymisən qarə,
qaranquş.

Gözəllər bağlayır ipək ləçəyi,
Cavanı, qocası, hər ağ birçəyi,
Olmasınlar ciyər parə qaranquş.
Yadıma düşəndə qilbə bulağı,
Gözəllər yığnağı, ceyran oylağı.
Gəzdiyim o yerlər cavanlıq çağı,
Yandırır qəlbimi parə qaranquş.

Mənimtək olmaya sən də
qəmlisən,
Qəlbi
pərişansan,
gözü
nəmlisən,
Mən çoxdan burdayam sən xoş
gəlmisən,
Get xəbər ver, söylə yarə
qaranquş.

Qoy xoşbəxt yaşasın vətəndə
ellər,
Laləzar geyinsin o geniş çöllər,
Bülbül cəh-cəh vurar açanda
güllər,
Neçün
qismət
olur
xarə
qaranquş.
Günahkaram bu cahanda
dinmirəm,
Gecə-gündüz ağlayıram,
gülmürəm,
Bu diyarda mən öləndə
bilmirəm,
Kim qoyacəq dar məzarə
qaranquş.

Əzəldən bağlıyam əhli-peymanə,
Dedim
qurtararam
gedim
Salyana,
Dərdim
çətin
oldu
həkim
loğmana,
Olmadı dərdimə çarə qaranquş.
Bizim yerlər indi cənnətə
bənzər,
Çıxıb bənövşələr, sarı nərgizlər,
Müşkü ənbər qoxur güllü
çəmənlər,
Həsrət
qaldım
o
diyarə
qaranquş.

Məmmədəli çək həsrətin
vətənin,
Bu qürbətdə kim olacaq
həmdəmin,
Uç vətənə unutmaram xidmətin,
And içirəm düz ilqarə qaranquş.

Gül-gülü çağırır, çiçək çiçəyi,

ƏLƏYƏZ
Yatmışdım
dağların
soyuq
qoynunda,
Bənzəyirdin zimistana Ələyəz.
Baharın ilk günü gələndən bəri,
Çevrilmisən gülüstana Ələyəz.

Köhnə daxmalardan qalmayıb
əsər,
Səhv etməzlər sənə şəhər
desələr.
Salsalın qalası, Əyyam kilsələr
Qalıb səndə bir nişana Ələyəz.
671

Miskinin1 vətəni o Sallı kəndi,
Günbəgün dağıldı hasarı, bəndi
Köçüm gəlim sənə Ələyəz kəndi
Hörmət elə bu mehmana Ələyəz.
VƏTƏNИN
Tərki-vətən olub gəzdim hər
yanı,
Yoxdur bərabəri tayı vətənin.
Hər daşı, torpağı şirindir mənə,
Qüdrətdən verilib payı vətənin.

Mənim üçün bir anadır vətənim,
Ayrı
düşdüm,
xəstə
oldu
bədənim,
Xəstəxana oldu əsil məskənim,
Çatmaz mənə bir harayı vətənin.

O uca dağları, yaşıl çölləri,
Bəxtəvər yaşadır bizim elləri.
Oxuyan bülbülün şirin dilləri,
Gümüşdən
parlaqdır
çayı
vətənin.

İstidən qızarır bu yerdə daşlar,
Qaynayır beyinlər, işləmir başlar,
Miskin
tək
vətəni
sevib
qardaşlar,
Sərin keçir hər yayı vətənin.

BƏNÖVŞƏ
Gözəl
vətənimdə,
bahar
fəslində,
Nə gözəl yaraşır çölə bənövşə.
Sevən-sevilənə hədiyyə verər,
Qızlar düzür səni telə bənövşə.

Bakıda yatıram tamam beş ayı,
Qışı yola verdim gəldi may ayı,
Yarım göndərsəydi bənövşə
payı,
Saxlardım qalsaydı ilə bənövşə.

Zərifsən, incəsən, gözəlsən
mənə,
Bacarsam bir dastan deyərdim
sənə.
Heyifsən sən düşmə qürbət
vətənə,
Rəngin mən tək dönər külə
bənövşə.

Sevdiyin qızlara gözaltı bir bax,
Göz-gözə
sataşsa
qızarar
yanax,
Xəstə şəfa tapar, eyləsən
qanax,
Miskin istər sizə gələ bənövşə.
Bakı 14 aprel - 05

--------------------1. Məmmədəlinin götürdüyü ləqəb.

GEDИRƏM
Ay ellər, obalar gəlin görüşək
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Dərd əlindən mən Salyana
gedirəm.
Ya qismət ki birdə geri qayıdam,
Quzu
kimi
mən
qurbana
gedirəm.

Yenə ayrı düşdü yarı-yoldaşım,
Üzümü qurudub axan göz yaşım,
Yəqin sizdən uzaq düşəcək
daşım,
Ümid ilə bu meydana gedirəm.

Əcəl cəhd edirsə yuvanmaq
olmaz,
Əzrayıl cəngindən qurtarmaq
olmaz,
Yüz min həkim gəlsə yaram
sağalmaz,
Pərvanə
tək
yana-yana
gedirəm.

Xəstə Məmmədəli bu nə
səfərdir?
Bu nə qəmli hicran, bu nə
kədərdi?
Hər zülmət gecənin sonu
səhərdir,
Sığınmışam
bir
sübhana
gedirəm.

DÜŞƏRSƏN
(məktuba cavab)
Ey mənə bədbəxtlik arzulayan
qız,
Zaman gələr sən də dara
düşərsən.
Maral tək qaçsan da uca
dağlara,
Bəxtin
əysə
boran-qara
düşərsən.

Durna tək ayrılıb öz qatarından,
Tərlan oylağında sara düşərsən.

Mən sənə nə dedim ey zalım
cəllad,
Mən burda can verim sən orda ol
şad,
Şirinin
yolunda can
verdi
Fərhad,
Məcnun kimi sən dağlara
düşərsən.

Sən mənə bacı ol, mən sənə
qardaş,
Daha nə lazımdır çox dava,
dalaş,
İnsafa mürvətə gəl yavaş-yavaş
Qorxmakı
bir
daha
tora
düşərsən.
Qoy bəxtin dəyməsin heç qara
daşa,
Gözəl ol yarına, mehriban yaşa,
Xoşbəxt ol dünyada, ömür vur
başa,
Rəhmin olsa, dövlət vara
düşərsən.

Bağışla
sən
məni,
günahımdan,
Xəzana
dönərsən
zarımdan,

Sənin
tək
gözəllər
azmı
soldular,
Gəldilər dünyaya bəs neç
oldular,

keç
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Fələk cəngəlinə vurub qaldırar,
Göydən
yerə
para-para
düşərsən.

Həbibra tək burulğana düşərsən.
Sən Məmmədəlini salginən
yada,
Gör ondan bədbəxti varmı
dünyada,
Mən ölsəm də təki sən çat
murada,
Unutmakı dar məzara düşərsən.

Günəş tək qalxsan da ərşiəlaya,
Ya ki hakim olsan bütün
dünyaya,
Qəvvas tək cumsan da dərin
dəryaya,

Bakı, 1965.
AY QIZ
Bakıdan yazıram sənə naməni,
Oxuyub dərdimi biləsən, ay qız.
Arzum budur bu dünyanı
başacan,
Şad günlər keçirib güləsən, ay
qız.
Bir dərdə düşmüşəm bilənim
yoxdur,
Axan göz yaşımı silənim yoxdur,
Qəribəm
yanıma
gələnim
yoxdur,
Sağallam yanıma gələsən, ay
qız.
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Xəstə Məmmədəli unutmaz səni,
Bülbül unudarmı gül çəmənini,
A zalım oxladın dərdli sinəmi,
Dərd üçün dərmanım olasan, ay qız.
MAMOĞLU
Qara günləрimin vəfalı dostu,
Qəbul eylə bu salamı, Mamoğlu.
Arzum budur xoşbəxt olub
gəzəsən,
Sağ can ilə dünyanı, Mamoğlu.

Xoşbəxt odur bəxtəvərdi yar ilə,
Şal
keçirir
hər
axşamın,
Mamoğlu.
Xəstə düşdüm malım, mülküm
talandı,
Yaxın dostlar məndən tez
daldalandı,
Həyat
mənim
üçün
bağlı
zindandı,
Bəxtim seçib bu zindanı,
Mamoğlu.

Mənimlə
oturub,
mənimlə
durdun,
Mənimlə hər gecə bir məclis
qurdun,
Sən dostluq yolunda özünü
yordun,
Əla verdin imtahanı, Mamoğlu.
Sağlıq olsa yenə biz görüşərik,
Öpüşüb, görüşüb, həm güləşərik,
Dar günü, gen günü birgə
bölərik,
Keçirərik bu dövranı Mamoğlu.

Məsəl var deyərlər ağlama
naçar,
O bağlı qapılar bir gün açılar,
Mənim də bəxtimə bir günəş
saçar,
Unudarıq zimistanı, Mamoğlu.

Dar gündən çıxmamış dar günə
düşdüm,
Dostların
yolunda
canımdan
keçdim,
Bütün qohumları sınayıb seçdim,
Yaxşı
seçdim
hər
insanı,
Mamoğlu.

Mən şair deyiləm, mən qəm
əhliyəm,
Fələyin əlindən mən gileyliyəm,
Arif məclisində söhbət eyliyəm,
Sərraf
seçər
pür
kamalı,
Mamoğlu.
Dərdli
danışandı,
dərdsiz
güləyən,
Məndən başqa varmı deyib
gülməyən?
Sağ can ilə beş gün ömür
sürməyən,

Qohum var pul üstə yığır qəpiyi,
Astanaya bağlar qıllı köpəyi,
Çörək əvəzinə yeyir kəpəyi,
Eləcə çıxarır canı, mamoğlu.
Adamı sayırlar indi var ilə,
Dostu sınayırlar düz ilqar ilə,
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O Məmmədəlidir tanı, Mamoğlu.
SESTRA
Heyifki
rast
gəldin
xəstə
vaxtıma,
Sataşdın qəlbimə, qara baxtıma,
Layiqsən
sən
şahzadələr
taxtına,
Gözəllər sultanı, xanı Sestra.
Məndən
ayrılanda
yaşardı
gözün,
Çırpındı ürəyin, kəsildi sözün,
Açmadın
qəlbini,
demədin
düzün,
Tora saldın bir tərlanı Sestra.

Vətən həsrətiylə ölən xəstəyə,
Nə baxırsan yanı-yanı Sestra.
Vaxt var idi mən də sən tək
gözələ
Yandırardım sönən şamı Sestra.
Baxışın, duruşun bir dəli Ceyran,
Nə yaman atırsan sən mənə
eyham,
Bu sirri saxlayaq hələlik pünhan,
Aşkara tökmə sən qanı Sestra.
Ey fələk yaxşı bax, nə günə
qaldım,
Görmədim
cavanlıq,
əfsus,
qocaldım,
Davasız,
dərmansız
odlara
yandım,
Ya öldür, ya qurtar canı Sestra.

Nə edim, olsaydı sağlam
bədənim,
Mehmanı
olardım
nazlı
sənəmin,
Gözəl Dərələyəz, ana Vətənim,
Məndən ayrı düşüb, hanı
Sestra?
Oyatma qəlbimdə gizli ilhamı,
Bu dərdə dözərmi, xəstənin canı,
Sən Məmmədəlini dərindən tanı,
Kərəm tək alışıb, yanı Sestra.
YAXŞIDIR
Nadan
məclisində,
nadan
yanında,
Lal ola danışan dillər yaxşıdır.

Həyasız adamla qonşu olunca,
Xaraba, biyaban çöllər yaxşıdır.
Bədəsil arvadla ülfət qılınca,
O arvadsız qalan dullar yaxşıdır.
Özünə dost tutma sən
günündə,
Dostunu bərk sına sən
günündə,

Çalış el içində üzün ağ olsun,
Nəyinə lazımdır güllü bağ olsun,
Kasıb ol daş daşı canın sağ
olsun,
İnsan üçün can sağlığı yaxşıdır.

var
dar
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Dağıldı kəndimiz köçdü Səlyana,
Baş götürüb getdi hərə bir yana,

Məmmədəli
sözün
deyər
qanana,
Qədir bilən bizim ellər yaxşıdır.
BAĞLAMA
(hesab çötkəsinə)
PƏHLƏVAN

O nədir haqq-hesab çəkir
adamla
Yüz quşu on milə düzən
pəhləvan
Yüzü də bir boyda, bir çəkidədir,
Onu bir mil üstə süzən
pəhləvan.

Sümüyü taxdadır, iliyi dəmir,
Şaqha-şaq
işləyir
yoruldum
demir.
Nə çörək, nə benzin, nə də neft
yemir,
İllərlə aclığa dözən pəhləvan.

Savadsız bəndələr bilməz dilini,
Biri o birindən böyükdür on yaş,
Sənətkar işlədər tək bir əlini.
Bənzəyir bir-birə sanki bir
Məmmədəli bilir dörd əməlini,
qardaş,
Bi ramka içində gəzən
Bir alim, bir kağız, bir də
pəhləvan.
qələmdaş,
Olmasa lal olur bəzən pəhləvan.
BAĞLAMA
(şahmata aiddir)
Bir qutu içində 32 dustaq,
Biri ağı qırır, biri qaranı,
Qarışıb
bir-birə
olubdur
Biri çox güclüdür gəzir hər yanı,
mehman,
Əlası acizdir mat qalır heyran.
Yarısı ağ geyib, yarısı qara,
De hansı düz vurur, hansıları
Neçəsi heyvandı, neçəsi insan?
yan,
İki cəllad düzür Nizam Sıranı,
Bəzən
əsir
düşür
güclü
Biri ağı qırır, biri qaranı,
pəhləvan,
Vezir çox güclüdür gəzir hər
Nə xələt istədi onu yaradan,
yanı,
Kim dedi verərəm, söylədi
Şahi acızdı mat qalır heyran.
yalan?
Neçə cəllad düzür nizam sıranı,
Təkbətək hücuma keçəndə onlar,
Qırılar arxada neçə min can var,
Bu sirri qoy tapsın arif olanlar,
Məmmədəli qoşar şanına dastan.
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ÀËÈÌ ДЯÐЯËЯJЯÇËÈ
„ƒëìàëûjåâ Àëèì †ôð î‹ëó (Äðëjçëè) 1953-‡ƒ èëä Äðëjç ìàùàëûíûí Ãàáàõëû êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. Àëè òùñèëëèäèð. 1980-‡è èëä
æóðíàëèñòèêà ôàêƒëòñèíè áèòèðìèø, óçóí èëëð ìòáóàòäà æóðíàëèñò
êèìè ôàëèjjò …‰ñòðìèøäèð. Øàèðäèð, àëòû øåð êèòàáûíûí ìƒëëèôèäèð.
àë-ùàçûðäà Àáøåðîí ðàjîíóíóí Ìåùäèàáàä ãñáñèíä jàøàjûð.
ЭЯРАЙЛЫ
ДЯÐЯËЯJЯÇ ÌÀЩÀËÛÍÄÀ
Øèìøê ÷àõäû, ãîïäó òóôàí,
Ãàðà …åjäè jåð, àñèìàí.
Àðïà ÷àjû à‹ëàäû ãàí,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

×àëàí ÷àëäû áó îjóíó,
Ñàëàí ñàëäû áó îjóíó,
×àëìûð Àçàj åë òîjóíó,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Ôðjàä îëäó, ô‹àí îëäó,
‚ðjèìèç àë-ãàí îëäó.
„‰ç jàøëàðû ƒììàí îëäó,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Áàøû ãàðëû ó‡à äà‹ëàð,
Ãî‡àëàðäàí ãî‡à äà‹ëàð.
Íå÷-íå÷ àáèä âàð,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Ãëáèìä êèí, …‰çƒìä íì,
ˆìƒð ñƒððì ìí áõòè êì,
Àò îjíàäûð ãàðû äƒøìí,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Òîðïàã èäè âàðûì-jîõóì,
àðàì îëóá èíäè jóõóì.
åj äîëàøûð ãëáèì, ðóùóì,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Áèçèì åëëð ãðèá äóðíà,
Íå‡ äƒøäƒê ãì òîðóíà?
Äèë …ëìèð ãàðà çóðíà,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Êå÷èäëðä èçèì ãàëäû,
Äƒíjà ñ‰ùáò-ñ‰çƒì ãàëäû.
†àí …åòñ ä, …‰çƒì ãàëäû,
Äðëjç ìàùàëûíäà.

Áèð ãàíàäëû ãóø îëàjäûì,
Ãôèë îõà òóø îëàjäûì,
„ðê òîðïàã, äàø îëàjäûì,
Äðëjç ìàùàëûíäà.
АНАМА ГУРБАН ОЛУМ
Бал дилиндя шан дейим,

Щяр ня деся ъан дейим.
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Дюшцндян сцд ямдийим
Анама гурбан олум.

Хош арзулу дилякли,
Эен сцфряли чюрякли,
Анама гурбан олум.

Щяр дярдимя йарыйан,
Шяр-хятадан горуйан,
Эцнц-эцндян гарыйан,
Анама гурбан олум.

Бяхтимя аь ат верян,
Бир юмцр щяйат верян,
Мяня гол-ганад верян
Анама гурбан олум.

Юзц аслан црякли,

Щяр эцн мяня ъан дейян,
Иэид, пящляван дейян,
Бойуна гурбан дейян,
Анама гурбан олум.
НЯЙЯ ЛАЗЫМ
Пислямяйин гыш фяслини,
Даьлар гарсыз няйя лазым.
Етибарлы дост ахтарын,
Етибарсыз няйя лазым.

Ел-оба эюзял-эюйчяксиз,
Ана тябият бязяксиз,
Баьчалар эцлсцз-чичяксиз,
Баьлар барсыз няйя лазым.

Яйри дцзц кясяр чятин,
Йолчусуйам щягигятин,
Алим, олса вар-дювлятин,
Садиг йарсыз няйя лазым.
ГОШМАЛАР
ДЯÐЯËЯJЯÇÄЯ
Èíëìèð êàìàíû, îõóìóð òàðû,
Åj Òáðèçäí áðè ó÷àí äóðíàëàð,
Ñóñóá òåëëè ñàçûì Äðëjçä.
Í …‰ðäƒíƒç, áèçèì Äðëjçä?
×îáàí áàjàòûñû ÷àëàí âàðäûìû?
×àòûëûáäûð åë-îáàíûí ãàøëàðû,
Ñèç ùçèí-ùçèí Äðëjçä?
×òèí ãóðójà‡àã áó …‰ç
jàøëàðû.
Òàìàì äjèøèáäèð àõàð-áàõàðû,
Jåðë jåêñàí îëäó ãáèð äàøëàðû,
Ãóðójóá à‹à‡ëàð, …òèðìç áàðû.
Ãàëìàäû áèð èçèì Äðëjçä.
‚ðjèì ïàðòëàjûð, ñûõûëûð áåjíèì,
Áèð‡ …ƒíä îëñóí à÷ûëìûð åjíèì.
Ìí äëè îëìàjûì, ñèç äåjèí, íåjíèì?
Jåí ãàëûá …‰çƒì Äðëjçä.

Î …ƒí ë ìèñðè ãûëûí‡ àëàjäûì,
Ïèñ íèjjò äƒøìí çðá ÷àëàjäûì.
Âòíèí ó‹ðóíäà øùèä îëàjäûì,
„ðê ìíèì ‰çƒì Äðëjçä.
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ЙАХШЫ КИШИЛЯРИН МЯРД ЮВЛАДЛАРЫ
Тцлкц мейданындан гачмаз яр
дядя,
Кцряйиндя тараланмаз няр дядя,
Тез сечилир хейирдя дя, шярдя дя,
Йахшы кишилярин мярд ювладлары.

Ъылызлашыб, фитня-феля уйармы?
Хош
севдадан
усанармы,
дойармы?
Бир
кимсяни
дар
айагда
гойармы?
Йахшы кишилярин мярд ювладлары.
Асылмайа цряклярдян даш, Алим,
Чай олмайан эюзлярдяки йаш, Алим,
Эцндян-эцня чохалайды каш, Алим,
Йахшы кишилярин мярд ювладлары.
ÁÀJÀÒÛËÀÐ

Jóâàì Äðëjçä,
Îáàì Äðëjçä,
Ìí ê‰÷äƒì, äàøà ä‰íäƒ,
Áàáàì Äðëjçä.

Äèäð…èí óøàã ‰ëƒá,
†ñäè äà‹äà ãàëûá.
Áèð êñ ë à÷ìàäûã,
Äjìäèê, äîëàøìàäûã,
Jóðä õàðàáà ãàëàíäà
Áàjãóø òê óëàøìàäûã.

Âàðûì Äðëjçä,
Jàðûì Äðëjçä,
„ƒí îëñóí, î‹óë òîjó,
„‰ðƒì Äðëjçä.

Jàíà‹ûìäà jàø jàíäû,
Êèðïèê jàíäû, ãàø jàíäû,
Îäó ñ‰íí ƒðjèì,
Äìèðäíäè, äàøäàíäû.

Äðëjç, ãàëàì îjj,
Ñí…ðèì îjj, ãàëàì îjj,
Ãîjìóð äƒøìí ‡àí âåðì,
Jóðä jåðèìä ãàëàì, îjj.

„îð ãîíøóì Àðàì îëäó,
†àíûìäà jàðàì îëäó,
Ìóðäàð ëè äjíäí
×‰ðjèì ùàðàì îëäó.

„‰çƒìä jàøûì à‹ëàð,
Ãîùóì-ãàðäàøûì à‹ëàð,
Âèðàí ãàëûá jóðäóì,
Òîðïà‹ûì, äàøûì à‹ëàð.

Äà‹ëàð äèäð…èíëð,
Áà‹ëàð äèäð…èíëð,
Êèìñ ùåñàá âåð‡ê,
À‹ëàð äèäð…èíëð.
Ãìëè ê‰íƒë, äà‹à áàõ,
Çèðâñèíä ãàðà áàõ,
Êàôèðë äîñò îëàíäàí,
Ñèíì ƒñòä äà‹à áàõ.

Îáàñû òàëàí ‡àíûì,
Ìèí jàðà àëàí ‡àíûì,
Jóðäñóçà jóðä âåððäèì,
Jóâàñûç ãàëàí ‡àíûì.
Áƒëáƒëëð áà‹äà ãàëûá,
Øàìàìà òà‹äà ãàëûá,
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Кючдцм, йурдум бош галды,
Синямдя даьлар аьлар.

Õàëèãèì, jàëàí äåjèë.
Øð çôð ÷àëàí äåjèë,
Ìèí èë êå÷ñ ä, Çîðè!
Ãàí jåðä ãàëàí äåjèë.

Варым Дяряляйяздя,
Йарым Дяряляйяздя,
Тапдаланды намусум,
Арым, Дяряляйяздя.

Мян ашиг даьлар аьлар,
Эюй эцляр, даьлар аьлар,
QARĞIŞ BAYATILARI
(Zori Balayana)
Mən aşiq, üstün gələ,
Dağlar didərginlərə,
Dost yada üstün gələ,
Bağlar didərginlərə,
Səni elə yanasan,
Kimsə hesab verəcək,
Təpəndən tüstün gələ.
Ağlar didərginlərə.
Əzizim qala başın,
Ucadır, Qala başın,
Getdiyin maşın aşa,
Altında qala başın.

Dövran bir şaha qalıb,
Dartmaqdan yaxa qalıb?
Heç bir yerdən kömək yox,
Ümid allaha qalıb.

Yığıldı millət cana,
Döndü bağrımız qana,
Kaş bir atom bombası,
Düşəydi İrəvana.

Tanıdım əla səni
Tutubdur bəla səni,
Ocaqdan tonqal çatam
Atam tonqala səni.

Qurduğun plan deyil?
El-oba talan deyil?
Min il keçsə də, Zori
Qan yerdə qalan deyil.

Əzizinəm bağda sər,
Yu dəsmalı bağda sər,
Sənə üç kişi qurban,
Sərkis, Suren, Bağdasar.
Eldə igid yaxşıdır.
Geyməyə çit yaxşıdır,
Yüz ermənidənsə,
Bir dənə it yaxşıdır.

ÓÌÓÄ ÈÑÌÀJÛËÎÂ
678

Èñìàjûëîâ Óìóä 1924-‡ƒ èëä Äðëjçèí „ƒëƒäƒç êíäèíä àíàäàí îëìóø,
1941-‡è èëä Ãîâóøóã êíä îðòà ìêòáèíè áèòèðìèøäèð. 1942-‡è èëä
ìƒëëèìëèê ôàëèjjòèí áàøëàìûø, 1942-1944-‡ƒ èëëðä „äèêâí…
êíäèíä èáòèäàè ìêòáä ìƒäèð âçèôñèíä èøëìèøäèð.
1961-‡è èëä Â.È.Ëåíèí àäûíà ÀÏÈ-íèí (èíäèêè ÀÄÏÓ) ãèjàáè ø‰áñèí
äàõèë îëìóø, 1967-‡è èëä ùìèí àëè ìêòáèí èáòèäàè òùñèëèí
ïåäàãî…èêàñû â ìåòîäèêàñû ôàêƒëòñèíè áèòèðìèøäèð.
1967-1985-‡è èëëðä äî‹óëäó‹ó „ƒëƒäƒç êíäèíä ìêòá äèðåêòîðó
âçèôñèíä, 1985-1988-‡è èëëðä èñ ìƒëëèì èøëìèøäèð. 1988-‡è
èëèí íîjàáðûí 30-äà Åðìíèñòàí ä‰âëòè òðôèíäí çîðëà àòà-áàáà
jóðäóíäàí ãîâóëìóøäóð. Умуд мцяллим Дяряляйяз мащалында йахшы гошма
вя эярайлы йазан ел шаири кими дя танынмышдыр. Онлардан бир нечя нцмуня
эюстяририк.
ЭЯРАЙЛЫЛАР
ÄАЬЛАР
Àjûðäûëàð ìíè ñèçäí,
Ñèç ñàëàìàò ãàëûí äà‹ëàð.
Áèð ãàëäûðûí áàøûíûçû,
Ìíè jîëà ñàëûí, äà‹ëàð.

×à‹ûðàíäà ÷àòà äàäà,
Äðëjç ãàëäû jàäà,
Èíäè åëñèç ãàëûí, äà‹ëàð.
Äðëjç jàjëàãëûäûð,
Ñðèí-ñóëó áóëàãëûäûð,
„ƒë-÷è÷êëè îjëàãëûäûð,
ð âàõò áåë ãàëûí, äà‹ëàð.

Øèðèíñèíèç ‰ìðƒì òùð,
ìäìèìñèç àõøàì-ñùð,
Àjðûëûðàì áî‹óð ãùð,
Ìí …åäèðì ãàëûí, äà‹ëàð.

Ãîâóëìóøóã åâèìèçäí,
Äèäð…èíèê åëèìèçäí,
Âòí …åòäè ëèìèçäí,
Ãì ñóðóíó ÷àëûí, äà‹ëàð.

Âòí äðäè ìíè ñ‰êƒð,
„‰çëðèìäí ãàí-jàø ò‰êƒð,
Jà‹û ãîâóð, åëèì ê‰÷ƒð,
Ñà‹-ñàëàìàò ãàëûí, äà‹ëàð.

Ìëóë-ìëóë áàõûð …‰çëð,
†û‹ûðëàðäà ãàëûð èçëð,
Àòàì, áàáàì …çí jåðëð,
Jàääà ãàëûð áèëèí, äà‹ëàð.

Èñòjèðäèì jàøûí îëàì,
Çèðâíäêè äàøûí îëàì,
ˆëíä jîëäàøûí îëàì,
Ìíñèç òíùà ãàëûí, äà‹ëàð.

„‰çƒì áàõûð óçàãëàðà,
Çèðâëðä ãàëàí ãàðà,
Ãûç-…ëèíëð …åjèá ãàðà,

Ìðä òàïûëìûð áó äƒíjàäà,
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Йола салдын нясилляри,
Мян эедирям галын даьлар.

Ê‰ìjèì …ëèí, äà‹ëàð.
Àõàðëûñàí, áàõàðëûñàí,
Ãƒðóðëóñàí, âƒãàðëûñàí,
Åëèí ê‰÷ƒð òê ãàëûðñàí,
Ïîçóëóðìó ùàëûí, äà‹ëàð?
ˆìƒð äîjìóð áàõûøûíäàí,
Í jàçûíäàí, í ãûøûíäàí,
„ƒëëðèíèí íàõûøûíäàí,
Àïàðìûðàì, ãàëûí, äà‹ëàð.

Чайларымын зцм-зцмяси,
Гайалардан кяклик сяси,
Тораьайлар шикястяси,
Неъя дюзсцн елин даьлар.
Эязмялидир щяр буъаьын,
Йазда-йайда эцллц чаьын,
Гышда боран гар гуъаьын,
Гям сазыны чалын даьлар.

Áèëèðñíìè, "Âòí áàëäû",
Äƒøìí ìíè îäà ñàëäû,
Òîðïà‹ûìäà áàáàì ãàëäû,
Îíà íçð ñàëûí, äà‹ëàð.

Ел синяня ялянмишди,
Эцлляриня бялянмишди,
Архан сяня сюйкянмишди,
Нийя сусуб дилин даьлар.

Гям сазыны чала-чала,
Ъивизлидян галхдым йола,
Бойландым ел кючян йола,
Гялбим олду талан даьлар.

Синя долу цряк йара,
Миллят олду бяхти гара,
Щяря эедир бир дийара,
Дурун йола салын даьлар.

Дяряляйяз дярялиди,
Овчу кечмяз бязялиди,
Дювран бурда эюзял иди,
Нийя олду виран даьлар.

Ялим сиздян цзцлцбдц,
Карван йола дцзцлцбдц,
Йаш йанаьа сцзцлцбдц,
Инсаф един силин даьлар.

Дяряляйяз сяфалыдыр,
Инсанлары вяфалыдыр,
Оьузларын мащалыдыр,
Гисасымы алын даьлар.

Булагларын лцляпярди,
Балдырьанды гянтяпярди,
Елсиз вятян бир тящярди,
Щайдан гисас алын даьлар.

Начар галдыг щийляляря,
Гурбан олдуг эцлляляря,
Цз тутмушуг юлкяляря,
Эюз йашыны силин даьлар.

Гайаларын гатар-гатар,
Синясиндя гартал йатар,
Зирвялярин эюйя чатар,
Мян эедирям галын даьлар.

Гям йцкцнц чякя-чякя,
Эюз йашыны тюкя-тюкя,
Эядикляри кечя-кечя,
Елин эедир билин даьлар.

Сян севян тяк думан чяни,
Еля севдим мян дя сяни,
Эюзлямяйнян даща мяни,
Инди мянсиз галын даьлар.

Сян йашадын ясирляри,
Исти сойуг фясилляри,

Башын цстя Эюйчя йурду,
Бир тяряфи зянэя-зурду,
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Ермяниляр щийля гурду,
Биз эедирик галын даьлар.
„ƒë-÷è÷êëð ñîëàí âàõòû,
Áóç áóëàãëàð äîíàí âàõòû,
Jàø çèðâä îëàí âàõòû,
Óìóä …åäèð, ãàëûí, äà‹ëàð.
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АХТАРЫРАМ
Ениб эялдим чай гыраьы,
Эянълийими ахтарырам,
Дидярэиням бу йерлярдя,
Еллярими ахтарырам.

Даьытдылар биналары,
Елсиз галды булаглары,
Даща эялмир сораглары,
Галасери ахтарырам.

Гурбан олум Эцлцдцзя,
Щцняр эяряк онсуз дюзя,
Эетмян юмрцм йетяр йцзя,
Эцлцдцзц ахтарырам.

Эцлля борана тутулан,
Евляри зорла таланан,
Ода-алова галанан,
Яляйязи ахтарырам.

Гарагайады йайлаглы,
Эцллц чичякли ойлаглы,
Сярин сулу буз булаглы,
Пыр-пыр булаг ахтарырам.

Дяряляйяз адынанды,
Нащах йеря ода йанды,
Дцшмян биздян зорла алды,
Она чаря ахтарырам.

Аллы эцллц баь-баьатлы,
Йашыл эеймиш хош халатлы,
Ахшам сящяр шян гонаглы,
Габахлыны ахтарырам.

Гайдына галсын гонаьын,
Билсян вер мяня сораьын,
Йаьыларын зцлцмкарын,
Дилин кясян ахтарырам.

Сыьынаъаг вердин бизя,
Миннятдарыг биз дя сизя,
Умуд дейяр елимизя,
Арха дуран ахтарырам.
ГОШМАЛАР
„ЮÐÌЦØЯÌ
Ìèðçëèî‹ëó Èáðàùèìè …‰ðìƒøì.

Åøèäèí àj åëëð, áèëèí àj åëëð.
Äðëjçèí
õîø
í‰âðà‹ûí
…‰ðìƒøì.
Õàëãûíûí jîëóíäà ‡àíûíäàí êå÷í
ðíëðè, è…èäëðè …‰ðìƒøì.

Íèæäåíèí, Jàïîíóí àòûíû âóðàí,
àjëàðû âàùèì, ãîðõójà ñàëàí,
Õàëã è÷èíä ïàê îòóðàí, ïàê äóðàí,
Ìí Ãàáàõëû Ãùðìàíû …‰ðìƒøì.

Øåðè, øðèòè äðèíäí áèëí,
Jîëóí àçàíëàðû jîëà …òèðí,
Íàòèãëð íàòèãè, åëä ñåâèëí

Ä‰jƒø âàõòû àòûí áåëèí jàòàí,
ìî‹лóíóí ùàðàjûíà òåç ÷àòàí,
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Ãûðõ áåø ùàj ñ…ðèí ãîë-ãîëà
÷àòàí,

Øàáàç î‹ëó íÿð †àëàëû …‰ðìƒøì.

„ЮJÍЯÄÈÐ
Ñêñí ñêêèçинъи илин íîjàáð айы,
Âòíèí ùàðàjû ìíè …‰jíäèð.
Àjàãjàëûí ãûç-…ëèíèí íàëñè,
Jàääàí
÷ûõìûð,
ƒðêëðè
…‰jíäèð.

Êíä
ùëèíèí
âàð-ä‰âëòèí
àëäûëàð,
Ñƒðƒêëjèá ñàìàñôàëòà ñàëäûëàð,
Ê‰ðïëð êƒ÷ä ƒðjàí ãàëäûëàð,
Áó ùàäèñ …‰ðíëðè
…‰jíäèð.
Íàìóñó, ãåjðòè îëàí ìèëëòèì,
Ãîâðóëàí, èíëjí, jàíàí ìèëëòèì,
Áó ãèñàñû jåðä ãîjìà, ìèëëòèì,
×ƒíêè áó äðä ìèëëòèìè …‰jíäèð.

ÀËÛÃÓËÈÉÅÂ ÀËÛ ÌÅÙÁÀËÛ ÎÜËÓ
Àëûãóëèéåâ Àëû Ìåùáàëû îüëó Äÿðÿëÿéÿçèí ßëÿéÿç êÿíäèíäÿ äîüóëìóøäóð. Î, èáòèäàè ìÿêòÿáè ßëÿéÿçäÿ, îðòà ìÿêòÿáè èñÿ Ãîâóøóã êÿíä îðòà ìÿêòÿáèíäÿ áèòèðìèøäèð. Áóíäàí ñîíðà î, Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ïåäàãîæè
Óíèâåðñèòåòèíäÿ ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿñèíÿ äàõèë îëìóø âÿ îðàíû áèòèðäèêäÿí
ñîíðà 1988-úè èëÿ ãÿäÿð þç êÿíäèíäÿ äèë-ÿäÿáèééàò ìöÿëëèìè èøëÿìèøäèð.
Åðìÿíèëÿðëÿ ìöáàðèçÿ àïàðìàüû áàúàðàí Àëû ìöÿëëèì 1988-úè èëäÿ
çîðëà þç äîüìà êÿíäèíäÿí ÷ûõàðûëìûø âÿ Áàêûäà ìÿñêóíëàøìûøäûð. Ñàâàäëû,
øàèð òÿáèÿòëè áó àäàì õÿñòÿëèéÿ ýþðÿ òÿãàöäÿ ÷ûõìûøäûð. Щамы ону ел
шаири кими таныйыр. Гошмаларындан бир нечя нцмуня вермякля
кифайятлянирик.
ГОШМАЛАР
ÄÀÜËÀÐÛÍ
Áèð éàíû ßéðèúÿ, áèð éàíû Ýþé÷ÿ,
Éîëóí äöøÿ áèíÿñèíÿ äàüëàðûí,
×èñêèí ýÿëÿ àëà÷ûãëàð íÿì ÷ÿêÿ,
Áàø ãîéàñàí ýåúÿñèíÿ äàüëàðûí.

Ùå÷ êÿñ áèëìÿç áó äàüëàðûí
éàøûíû,
Áèð ýàá êÿñèð éöç äÿðÿíèí áàøûíû,
Áóëóäëàð òþêÿíäÿ ýþçöí éàøûíû,
Ñÿí áàõàñàí äèäÿñèíÿ äàüëàðûí.
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Áèçèì äàüäàí Ýþé÷ÿ ýþëö ýþðöíöð,
Äóìàí ãàëõûð, äàü äþøöíäÿ ñöðöíöð,
Äàí
ñþêöëöð
ýöëëÿð
øåùÿ
áöðöíöð,
Àëû ãóðáàí úàäàñûíà äàüëàðûí.

Àéàãäà ãàéíàøûð àðû ïÿòÿéè,
Éàìàúäà ñÿñëÿíèð ÷îáàí òöòÿéè,
Íÿðýèç-áÿíþâøÿñè, ãàéìàã ÷è÷ÿéè,
×îõ éàðàøûð ñèíÿñèíÿ äàüëàðûí.
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МЯНИМ
Анар булуд анар мяни вятяня,
Йардыма дцшцбдц, о чаьлар
мяним.
Бцрцнцм думана, бцрцнцм
чяня,
Мещвяли ,мейвясиз о чаьлар
мяним.

Цнцм чатмыр обалара, елляря,
Ел даьылды щяря дцшдц бир йеря,
Даша эирян, Дямиртяпя, Эен
дяря,
Эюрцнсцн эюзцмя булаглар
мяним.

Нярэизли Эцнейдя бир азъа
Тясяллими о даьлардан аларам,
дайан,
Йурд йериндя бирэя эеъя
Зирвядян гой бахым, эюрцнсцн щяр
галарам,
йан,
Даьылмыш мязара лайла чаларам,
Тязякли йайлаьы, Дикъя пиллякан,
Йадыма дцшцбдц мязарлар
Эюрцнсцн эюзцмя о даьлар
мяним.
мяним.
Бу да бир гязады, чархы эярдишди,
Язизлярим дцнйасыны дяйишди,
Дярдли Алы нювбя сяня йетишди,
Мязарым олайды Яйритар мяним.
ЭЮРЯЙДИМ
Бир щумай гуш олуб щавайа
галхыб,
Эедиб бир дя о даьлары эюряйдим.
Нярэизли Эцнейя бир ляляк тахыб,
Суйу шярбят булаглары эюряйдим.

Йеня дя болдурму даьларын гары,
Булаглар ахырмы чайлара сары,
Щявясля тикдийим аь отаглары,
О баьлары, баьчалары эюряйдим.
Гырхбулаьын гатарына чыхайдым,
Шымшяк олуб булудлара
чыхайдым,
Чынгыллыдан Соьанныйа
бахайдым,
Обаларын, ойлагларын эюряйдим.

Эюрейдим неъядир даьларын щалы,
Сцрфяйя эялирми бечянин балы,
Див йурдун цстцндян о
Узунйалы
Ордан бахыб Яйри тары эюряйдим.

Алынын дярдляри щесаба эялмяз,
Ахан эюз йашыны бир кимся силмяз,
Ов кечди бярядян бир даща эялмяз,
Биръя дяфя о дийары эюряйдим.
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БИЗДЯН ЮТЯРИ
Кюнлцм чох истяйир уъа даьлары,
Синяси лилпарлы буз булаглары,
Йухумда эюрцрям эюй
йайлаглары,
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри.

Соьанлы йайлаьы зцмрцдя
бянзяр,
Эцнэюрмяз булаьы диллярдя
язбяр,
Говушуг цстцндя эюзял
Нябиляр,
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри.

Еллярдя мящшурду Яляйяз даьы,
О гызлар йыьнаьы, сярин булаьы,
Горгуд йадиэары, Газан йайлаьы,
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри.
Йадыма дцшдцкъя ата бабалар,
Аь сцрцляр, аь алачыг обалар,
Гарталлар гый вуран йалчын
гайалар,
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри.

Неъя щагсызлыьы эюзцмля
эюрдцм,
Дярддян щасар чякдим, гямдян ев
щюрдцм,
Алыйам йухумда атамы эюрдцм,
Мязар гярибсяйиб биздян ютяри.

Аькянд дярясиндя Саллы йайлаьы,
Хястяйя дярманды Иман булаьы,
Салсалын галасы, Галасер даьы,
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри.
Яримяз даьларда гузейин гары
Юлцнъя бахаъам Вятяня сары
Яйриъя йайлаьы, Селим бахары
Йаман гярибсяйиб биздян ютяри

Сон кючцмцз бу дийарда
дайанды,
Кцлц гябри Бяркдярдя
мещманды,
Аман Аллащ гярибчилик йаманды,
Вятян гярибсяйиб биздян ютрц
Алы гярибсяйиб сиздян ютяри.

ЙАДЫМА ДЦШЦБ
Саллыдан башлайан Карван
йоллары,
Цз тутуб даьлардан Эюйчяйя
сары,
Мисир булаьындан бир аз йухары,
Яляйяз обасы йадыма дцшцб.

Зирвядя гый вуран гарталын сяси,
Бир исти од-оъаг ана няфяси,
Салхым сюйцдлярин сярин кюлэяси,
Мешянин таласы йадыма дцшцб.
Яляйяз елинин о эен дяряси,
Нярэизли эцнейдя гушларын сяси,
Щязин
бир
байаты,
чобан
няьмяси,
Салсалын галасы йадыма дцшцб.

Эюзялдир даьларын щяр шялаляси,
Лаляси, нярэизи, тяр бянювшяси,
Гойун
мяляшмяси,
ат
кишнямяси,
Анамын лайласы йадыма дцшцб

Ясярди аьрыдан сярин кцлякляр,
Ятрафы бязярди, эцлляр чичякляр,
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Чешмя эялиб саьыларды инякляр,
Нещрянин кяряси йадыма дцшцб.
Мцддятди
йоллар,

баьланыб

бизим

Цряйимдя бир дюзцлмяз аьры вар,
Алынын цряйи баьлайыб губар,
Рущаны щавасы йадыма дцшцб.

о

ÃÀÐÀ ЯÑЯÍ ÄЯРЯЛЯЙЯЗЛИ
ñíîâ ñí áäƒëêðèì î‹ëó 1929-‡ó èëä Jå‹åãíàäçîð ðàjîíóíóí Ãîâóøóã
êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1955-1988-‡è èëëð ðçèíä Ãîâóøóã ñîâõîçóíóí áàø
ìƒùàñèáè âçèôñèíä ÷àëûøìûø, 1988-‡è èëä åðìíèëð òðôèíäí
äåïîðòàñèjà îëóíìóø, Ñóìãàjûò øùðèíä ìñêóíëàøìûø â 2003-‡ƒ èëä áóðàäà
äƒíjàñûíû äjèøìèøäèð. Юз елиндя-обасында синядяфтяр бир шаир кими танынырды.
ЭЯРАЙЛЫ
„Яë
Âòíèìè …‰ðìê ƒ÷ƒí
Áàùàð ÷à‹û ÷àòàíäà …ë.
Ìåøëðä ëàë, íð…èç
Áí‰âøëð à÷àíäà …ë.
×àòäûí Ãîjòóë ê‰ðïƒñƒí,
Ñðèí ìåù äjð ƒçƒí.
×ûõñàí ñí „ƒëƒäƒçƒí,
†àíû ÷àjû äàøàíäà …ë.

îñòóíäàí ÷ûõ …ç-…ç,
Ñàëñàëäàí êå÷ ëjç,
Àøûã ƒñåjí ñƒç-ñƒç,
Ñäôëè ñàç ÷àëàíäà …ë.
Jàñòûáóëàãäà ãîíàã ãàë,
Ãûçûë áàëûãäàí ê‰ç ñàë.
…ð èñòñí áå÷ áàë,
Jàj …‰çƒíƒ à÷àíäà …ë.
Ãîâóøóãäàí …ç-…ç
×ûõ jóõàðû „ƒëƒäƒç,
Òàõòà jóðääà äà‹à, äƒç,
Èëäûðûìëàð ÷àõàíäà …ë.
Îðòàjóðääàí „óðáóëà‹à,
Ìàùóäëóäàí †à‡óãëójà,
„‰j÷ …‰ëäí Ñî‹àíëûjà,
Ñùð ìåùè àõàíäà, …ë.
Óíóòìà …ë, Ãûðõáóëà‹û,
„‰çë, ñôàëû jàjëà‹û,
Àëì äƒøƒá ñîðà‹û,
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Ñóëàð ëàjëà ÷àëàíäà …ë.

Áîë jåìêëè, áîë íåìòëè,
Ñƒôðj íàí äƒçíä …ë.

Ãàðøûëàðëàð …ƒë-…ƒë
…ð …åòñí Ãûçûë…ƒë
Îâà …åäèá àòñàí …ƒëë
Òê äàøà ÷ûõàíäà …ë.

×îõ êå÷èðì ñí ùj‡àí,
Êîòàíëûëàð äåjðëð ‡àí
Àçàj ÷àëñûí "Àçðáàj‡àí"
Åëèì òîjäà ñƒçíä …ë.

Ãàáàõëûëàð õîø ñèôòëè,
Äîñò-äîñòóíà ñäàãòëè,
Í ‡îøìóñàí Ãàðà ñí
Jàç, åë-…ƒíƒí äåñèí ùñí,
Ñí ìíè …‰ðìê èñòñí,
Êàáàá øèø äƒçíä …ë.
ГОШМА
„ЯÇ, ÎÍÄÀ ÄÀÍÛØ
Áåë …èëåjëíì, íàõ÷ûâàíëû ãûç,
Äðëç åëëðèí …ç, îíäà äàíûø.
Íð…èç, áí‰âøäí äð, äñò
áà‹ëà,
Ñèjàù òåëëðèí äƒç, îíäà äàíûø.

…ð …åä áèëñí î Ãûçûë…ƒë,
ˆçƒí ä ä‰íðñí øåjäà áƒëáƒë.
Ãîíàã ãàðøûëàíûð ƒç …ƒë-…ƒë,
Áó ùàëû …‰çƒíë ñƒç, îíäà äàíûø.
Èñòñí Ãàëàñåð, „ƒëƒäƒç áàõ,
ð òðô øëàë, ùð òðô
áóëàã,
Êîðî‹ëó, ‡ðäí, Íáèäí ñîðàã
Òàïìàñàí áóðàäà èç, îíäà äàíûø.
Ãàðàãàjà åëèí jàj îjëà‹ûäûð,
À‹jàð‹àíà áàõ ñí, ‡ííò áà‹ûäûð.
Èíäè jàj àjûíûí î‹ëàí ÷à‹ûäûð,
ëè áóëà‹ûíäà ƒç, îíäà äàíûø.

ëjçäí áàõ áèð Òêëè äà‹à
ˆçƒíƒ òåç jåòèð Jàñòû áóëà‹à
Äàìáóëà‹à ÷àòûá ä‰í…èíí ñà‹à,
Ìåjâëè áà‹ëàðû …ç, îíäà äàíûø.

Ãîâóøó‹à jåò‡ê åjëìjíí íàç,
Îðäà ÷îõ ñåâèëèð ñ‰ùáòèíí ñàç,
Ãëì …‰òƒð, áó àäò äàñòàí
jàç,
…ð ÷àëà áèëñí ñàç, îíäà äàíûø.
„‰ðíëð ájíèð Êäèêâí…èíè,
Ãàáàõëû
êíäèäèð
êíäëðèí
àìû ñàïà äƒçƒð ñ‰ç ÷ëí…èíè
…‰çƒ,
Òóðø ñójóí ƒñòƒíä ìëèê òèíè
„‰çëðè îõøàjûð, ÷ìíè, äƒçƒ,
Êàáàá øèøëðèí äƒç, îíäà äàíûø.
Ëàë, íð…èçëèäèð „åíäð ƒçƒ,
Áå÷íèí áàëûíäàí ñƒç, îíäà äàíûø.
„ë Ãàðà ñíè ñí ãî‡à ñàíìà,
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Ïðâàíòê åøãèí îäóíà jàíìà,
Äðëç ‡ííòäèð ôèêðèíè äàíìà,
Ìíèì ƒììàíûìäà ƒç, îíäà äàíûø.

ØÀЩГÓËÈJÅÂ ÂÀËÅЩ
Øàùãóëèjåâ Âàëåù 1957-‡è èëä Äðëjç ìàùàëûíûí „àáóä êíäèíä
àíàäàí îëìóøäóð. Î, 1972-‡è èëä „àáóä êíä ñêêèçèëëèê ìêòáèíè, 1974‡ƒ èëä „îìóð êíä îðòà ìêòáèíè, 1980-‡è èëä èñ Íàõ÷ûâàí Ä‰âëò
Óíèâåðñèòåòèíèí ôèçèêà-ðèjàçèjjàò ôàêƒëòñèíè ôðãëíì äèïëîìó èë
áèòèðìèøäèð. 1980-‡è èëäí èíäèjäê Ñàáèðàáàä ðàjîíóíäàêû Ïîëàä-Òî‹àj
êíä îðòà ìêòáèíä ðèjàçèjjàò ìƒëëèìè èøëjèð.
„í‡ jàøëàðûíäàí jàðàäû‡ûëû‹à áàøëàjàí Âàëåù Ñàâàëàíûí øåðëðè
"Ñîâåò Íàõ÷ûâàíû" â áèð ñûðà äè…ð ä‰âðè ìòáóàò ñùèôëðèíä ÷àï
îëóíìóøäóð. Î, "Áà‹ûøëà jóðä jåðè" (Áàêû, "„í‡ëèê", 1998) øåðëð êèòàáûíûí
ìƒëëèôèäèð.
ГОШМАЛАР
JÓÐÄ ЩЯÑÐЯÒÈ
„ëäèê, äà‹ëàð àðõàìûç‡à
áàõûøäû,
Ãì êàðâàíû ƒðêëð àõûøäû.
Ííëðèí …‰ç jàøëàðû jà‹ûøäû
À jóðä jåðèì, ùñðòèí í jàìàíäûð?
Jãèí áèçñèç èøèí àùäûð, àìàíäûð.

Òîðïà‹ûíà ãàðûøäûëàð, èòäèëð.
Èç ãîjìóøóã çèðâëðèí ãàøûíäà,
Jàääàøû âàð òîðïà‹ûí äà, äàøûí äà.
Íëð …‰ðäƒê áóç áóëàãëàð
áàøûíäà,
Î …ƒíëðäí ãëáèìèçä èç ãàëûá,
Íå÷ ê‰âðê, íå÷ øèðèí ñ‰ç
ãàëûá.

Ãàjàëàðûí jàääàøûíäà í ãàëûá?
Í èòèðèá, âçèíä í àëûá
Õçàí
âóðóá
áà‹ûí,
áà‹÷àí
ñàðàëûá.
„ë ãûíàìà ñà÷ûìûçäà äí íäè,
Çàìàí áèçè áèð‡-áèð‡ äííäè.

Òƒêíìçäèð êðàìòèí, êðìèí,
×îõ îëìóøóã ùìñ‰ùáòèí, ùìäìèí,
Jàäûíäàìû î ÷à‹ëàðûí, î äìèí?
À Áîëáóëàã, …‰çƒì ãàëûá
…‰çƒíä,
ñðòèíè jàøàäûðàì ‰çƒìä.

Áàáàëàðûì çìòëè, …‰çƒ òîõ,
Ñáðè á‰jƒê, íñèùòëè ñ‰çƒ
÷îõ,
Ííëðèí àäû ãàëûá, ‰çƒ jîõ.
Ñèíí ƒñò ÷è÷ê îëóá áèòäèëð,

Âàõò îëäó êè, ƒç ÷åâèðäèê jàäà
áèç,
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Ójäóã ó‡óç ø‰ùðò áèç, àäà
Õáðèí jîõ, ñà÷ëàðûìà äƒøƒá äí,
áèç,
À jóðä jåðèì, íè…àðàíàì ‰ìƒðäí.
Õòàèíè …òèðìäèê jàäà áèç.
Jàíäûì äàùà, êƒë ä‰íƒá ê‰çƒì ä,
Ðóùó áèçäí …èëåjëíäè, èí‡èäè,
à ÷àëûøäûì, äà‹ îëìàäûì ä‰çƒìä,
×îõ …å‡ áèëäèê î …‰âùðäè,
Ãàj‹ûëàð ÷îõ, jîðóëìóøàì ‰çƒì ä.
èí‡èäè.
À jóðä jåðèì, ñ‰ç-ñ‰ùáòèì
„‰jíðòèñè jàìàí îëóð ñ‰çƒí ä,
óçàíäû,
Îäà jàíäûì ìèñðàëàðûí ê‰çƒíä,
Ñàëàìàò ãàë, …‰ðƒøƒìƒç …ƒìàíäû.
Ëïèðèìè áàðû jàøàò ‰çƒíä,
ÄÀЬËÀÐÛÍ
†û‹ûðû ãàð òóòóá, …äèjè äóìàí,
Jîõäó äàùà îíäàí jàõøûëûã óìàí.
Êèìññèç ãàëûáäûð, ãî‡àëûá jàìàí,
ìäìè ëàë ñƒêóò îëóá äà‹ëàðûí.

Äà‹ûëûá ƒñòƒíäí îáàñû, åëè,
è‡ðàíäàí áíèçè ñîëóá äà‹ëàðûí.
Òíùàëûã ñèíñèäèá, jèëèá áåëè,
„‰çëðè …‰ð íå‡ äîëóá
äà‹ëàðûí.

Ñàíêè áèð ãàëàäûð ájàç ù‰ð…ƒëƒ,
Äð jóõóäàäûð, çèðâ ìƒð…ƒëƒ,
à÷àí jû‹à‡à‹àì ÷è÷jè, …ƒëƒ?
„‰çëðè jîëëàðäà ãàëûá äà‹ëàðûí.
ÑÎÐÓØ
Jƒêëñí, áëê ä ôèë ÷ê
áèëìç.
ð øåjèí …ƒíàùûí äèë ÷ê
áèëìç,
„‰çƒì …‰ðíëðè …‰çƒìäí
ñîðóø.

Ìí êèìì, í÷èjì áèëìê èñòñí,
àëàë ÷‰ðjèìäí, äóçóìäàí ñîðóø.
Èíäè jóðä jåðèjì ëëñè ê‰÷ìƒø,
Áóëàãëàð …‰ç jàøûì, ‰çƒíäí
ñîðóø.
Áà‹ûí í ãîðõóñó, áà‹áàíû ñà‹ñà?
Jà‹ûø íóðà ä‰íð âàõòûíäà jà‹ñà.
Äà‹à òóôàí íåjëð àðõàñû äà‹ñà?
Çèðâíèí ä‰çƒìƒí áóçóíäàí ñîðóø.

Âàëåù, ùãèãò äåì jàëàíäû,
Áèç áàøñûç ãàëàíäàí áó jóðä
òàëàíäû.
Ñ‰çäí ƒðjèìä î‡àã ãàëàíäû
Jàíäûì, íå‡ jàíäûì, ‰çƒìäí ñîðóø.

„ƒí âàð êè, äðäèíè èë ÷ê
áèëìç,
ЭЯРАЙЛЫЛАР
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ÃÀËÄÛ
„ƒìàí jîõäóð ãîâóøìà‹à –
Jóðä jåðèíä èçèì ãàëäû.
Áó ùñðòèí ñîjó‹óíäà
Îäóì ñ‰íäƒ, ê‰çƒì ãàëäû.

Ìðäëèjèìèç îâõàëàíäû,
Áåëèìèçä îä ãàëàíäû.
Åë áàñûëäû, jóðä òàëàíäû,
Jàøàìà‹à ëƒçóì ãàëäû?

×óë‹àëàøûá jàõøû-jàìàí,
Åë äðäèíè åë ÷êíäè,
Áèð-áèðèí âåðìèð àìàí,
Jàä jûõäû‹ûí åë òèêíäè,
ˆ…åj îëäó áèç çàìàí,
Íjèì âàð áèòäè, òƒêíäè,
Jàäà äà‹ûì-äƒçƒì ãàëäû.
Ìí àí‡àã ä‰çƒì ãàëäû.
Âàëåùì, êàø áó jàøûìäà,
Ìàìûð îëàì jóðä äàøûìäà.
Ñíä àõàí …‰ç jàøûìäà,
Âòí, ñ‰ùáò-ñ‰çƒì ãàëäû.
ÃÀËÄÛ ÄÀЬËÀÐÄÀ
Бèç äà‹ëàðà …ƒâíèðäèê –
Ãàðäû äà‹ëàð äà, äà‹ëàð äà.
Ãàðòàëëàðû ó÷óá …åòäè –
Ñàðäû äà‹ëàðäà, äà‹ëàðäà.

Áà‹ûøëàìàç õjàíòè,
çèç ñàõëàð ìàíòè.
Áàáàëàðûí äjàíòè
Âàðäû äà‹ëàðäà, äà‹ëàðäà.

Àíàð îíó àíàíëàðû,
Jàìàíëàjàð jàìàíëàðû.
Âàëåù, ‰ìðƒí õîø àíëàðû
Ãàëäû äà‹ëàðäà, äà‹ëàðäà.
СЯЙJÀЩ МЯЩЯММЯД
Ùÿñÿíîâ Ìÿùÿììÿä Èáèø îüëó 1925-úè èëäÿ Äÿðÿëÿéÿçèí Ýöëöäöç êÿíäèíäÿ àíàäàí îëìóø, 1942-úè èëäÿ Ãîâóøóã êÿíä îðòà ìÿêòÿáèíè áèòèðìèø, 1943úö èëäÿ Áþéöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíÿ ýåòìèø, 1943-úö èëäÿ éàðàëàíûá ãàéûòìûø, Ýöëöäöç êÿíäèíäÿ ìÿêòÿá äèðåêòîðó èøëÿìèø, 1946-úû èëäÿ ùÿéàò
éîëäàøûíû þëäöðäöéö ö÷öí 10 èë äóñòàã îëìóø, 1956-1960-úû èëëÿðäÿ
êÿíääÿ, áóíäàí ñîíðà Ëà÷ûíäà éàøàìûøäûð. Áó ìöääÿòäÿ ÁÄÓ-íóí ôèëîëîýèéà
ôàêöëòÿñèíè áèòèðìèø, 1978-úè èëäÿ äöíéàñûíû äÿéèøìèøäèð. ×îõëó
øåðëÿðè âàðäûð.
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ГОШМАЛАР
МЯÍ
Jàðûëà ùàñàðëàð, à÷ûëà jîëëàð,
Ãîíøó åëä Øùðèjàðà ÷àòàì ìí.
Ñ‰jëjì ñ‰çƒìƒ î, äðä ùëèí,
Ñèíìè áîøàëäûá ðàùàò jàòàì ìí.
Øåèð í îëäó‹óí áèëìjíëðè,
аãã jîëóíà äî‹ðó …ëìjíëðè,
Jàëòàãëûã èçèíè ñèëìjíëðè,
Ãîjóí âçèí ìðä ñàòàì ìí.
Øåðèjjàò äóðóëóá îëà …‰ç jàøû,
Óçà‹à ÷êèë îíäàí ùð íàøû,
ˆï áèëì î, Øùðèjàð ãàðäàøû
Õjàëûìäàí ãì-ãƒññíè àòàì ìí.
Ñíä jóðäó, õàëè äåjèë áó äèjàð,
†ƒò
ãàðäàøäûð
ØùðèjàðëàÁõòèjàð,
Ñjjàù Ìùììäí îëà èõòèjàð,
Jà ñåâèëí îëàì, jà äà áàòàì ìí.
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ÌÀÐÀË
Áåø jƒç ãóçó áèð ñƒðöj äîëàíäà,
„‰çë ìíçðä ññ-êƒj ñàëàíäà,
Àíàñûí òàïìàjûá jàëãûç ãàëàíäà,
Îíó jàäà ñàëàí ÷îáàíàì, ìàðàë!

Èëäûðûì øû‹ûjûá, ò‰êíä äîëó,
Òê, àëà …‰ç îëàí ÷îáàíàì, ìàðàë!
Ñåë-ñó ñƒïƒðíä ìåøíè, êîëó,
Ìèí õjàëà äàëàí ÷îáàíàì, ìàðàë!
×àðïàjûì àðõà‡äû, jàñäû‹ûì äàøäû,
Jîð‹àíûì áƒðêƒäƒ, ÷îõ çàìàí jàøäû,
×‰ëƒí áƒëáƒëëðè ìí jîëäàøäû,
Øèðèí òƒòê ÷àëàí ÷îáàíàì, ìàðàë!

Éàüû äöøìÿí ãîâäó, éóðäó èòèðäèì,
Äÿðÿëÿçòÿê äîüìà éóðäó èòèðäèì,
Ãÿðèá
éåðäÿ
øàí-øþùðÿòè
èòèðäèì,
Ñjjàäàì, Ìììäì, ÷îáàíàì, ìàðàë!
НЯÍЯÍ ЮËÑЦÍ

Jãèí ÷îõëàðûíà ‡àíäàí çèçñí,
Äƒíjàíûí ø‰ùðòè ïóë, ííí ‰ëñƒí.
À‹ûðëûã
åäèðñí
÷ûõìûðëàð
àëòäàí,
×îõóíà îëìóñàí ãóë, ííí ‰ëñƒí.

Àë÷àã íàäàíëàðû ìèíäèðì àòà,
Íàêñè ãóäóðäóá åòäèðì õàòà,
Áçí ƒç ä‰íäðèð î‹óëäàí, àòà,
Ãûç jåðèí …åäèð äóë, ííí
‰ëñƒí.

Ñjjàùû ÷îõ jåðä …åò-…ë ñàëìà,
Íàêñ ãûëûí‡ûíû áîjíóìà ÷àëìà,
Ãèñàñûí âàðñà äà ëèëäí àëìà,
Ìí ñí îëìàðàì ãóë, ííí ‰ëñƒí.
KƏRИMOV ƏLИ MƏHƏMMƏD OĞLU
Soyu, kökü, atası, babası Dərələyəzdən olan Kərimov Əli 1933-cü
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Oğlanqala
kəndində anadan olmuş, 1936-cı ildə valideynləri ilə birlikdə doğma
yurduna Qozulca kəndinə qayıtmış və ilk təhsilini bu kənddə almışdır.
1949-cu ildə ailələri doğma yurdundan zorla deportasiya olunmuş və
Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində məskunlaşmışlar. O, təhsilini
burada davam etdirərək 1951-ci ildə Cəlil kənd orta məktəbini
bitirmişdir.
1952-1956-cı illərdə o, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun
Sənaye-İqtisadiyyat fakültəsində təhsil almış və buranı bitirmişdir.
İnstitutu qurtaran kimi, 1956-cı ildə Sumqayıt şəhəri milis şöbəsinə
təyinat almış, 16 il burda işləmiş, 13 ilə yaxın isə “1941-1945-ci illərdə
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arxa cəbhədə fədakar əməyə görə”, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində
“Qüsursuz xidmətə görə” I-II-III dərəcəli medallarla, Böyük Vətən
müharibəsinin 30-40-cı ildönümü medalları ilə, Daxili İşlər Nazirliyinin
əlaçı döş nişanı ilə təltif olunmuş, I dərəcəli əməliyyatçı adına layiq
görülmüşdür.
Milis mayorudur, Daxili İşlər Nazirliyinin təqaüdçüsüdür.
GƏRAYLI
YERИNDƏMИ
Göy üzündə gəzən bulud!
Söylə vətən yerindəmi?
Bağ-bağatlı, yasəmənli,
Qozulcamız yerindəmi?

Ayrılığa dözmək çətin,
Çəkirəm vətən həsrətin,
Düşmənə artıb nifrətim,
Sərin sular yerindəmi?

Yalyurdun zirvəsi qardı,
Gen dünya başıma dardı,
Doğma kəndim yada qaldı,
Göl yerimiz yerindəmi?

Həsrətini çəkər Əli,
Olubdu dərdindən dəli,
Köməyimə çatsın Əli,
Ləpirlərim yerindəmi?
15.XI.1998

HÖRMƏTLИ ƏMИM OĞLU ƏSRAFИLƏ
Яmim oğlu deyim sənə ürəkdən,
Qozulca
kəndimiz
yadıma
düşdü.
Top dağı, yal yurdu, dirəkli kaha,
Gözəl güllü Gədik yadıma
düşdü.

Allah bizə ömür versin günbəgün,
Ömür yoxsa möhlət versin günbəgün,
Bala, nəvə biz böyüdək günbəgün,
Cavan günlərimiz yadıma düşdü.

Yaz gələndə torpağa dən
əkərdik,
Yetişəndə onu əllə biçərdik,
Vaxt
çatanda
yaylaqlara
köçərdik,
Köçdüyümüz yaylaq
yadıma
düşdü.

Toy eləyək nəvələrə ilbə-il,
Gəlin gəlsin ev bəzənsin ilbə-il,
Günlər keçir, qocalmayaq ilbə-il,
Yaş ötdükcə gənclik yadıma
düşdü.

Əli arzu edir vətənə gedək,
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Ana torpağından doyunca öpək,
Seydəli ağanı ziyarət edək,
Ziyarət günləri yadıma düşdü.
01.12.2005 Sumqayıt şəhəri
Əli Qozulcalı-Dərələyəzli (Əli Kərimov)
QOŞMALAR
KƏNDИMИN
Bulaqları şaqqıldayıb axardı,
Qarlı dağlar həsrət ilə baxardı,
Qızlar əllərinə xına yaxardı,
Bax beləydi hal əhvalı kəndimin.
Odun qırıb şələmizə düzərdik,
Ayaqyalın qayalıqda gəzərdik,
Gün qızanda çay gölündə üzərdik,
Gözəl idi təbiəti kəndimin.
Yal yurd dağı ağ buludlar qucardı,
Ətrafından qu kəkliyi uçardı,

Dağ keçisi ovçu görcək qaçardı,
Gül-çiçəkdi yaylaq yeri kəndimin.
Əli, həsрət çəkib ümidin üzmə,
Keçmişi ümidsiz sətirə düzmə,
Qozulcan tarixdir, sən ondan
bezmə,
Yəqin açılacaq yolu kəndimin.
4 noyabr 1999

BAYATILAR
Əzizinəm dağ qaldı,
Əzizinəm dərdim nə?
Yaylaq qaldı, dağ qaldı.
Soruş bağdan dərdim nə?
Qozulca köç eylədi,
Vətən darda qalanda
Sinəmizdə dağ qaldı.
Təbib bilməz, dərdim nə?
Mən aşiq gözüm qaldı,
Alovum, közüm qaldı.
Vətəndən erkən getdim,
Deməmiş sözüm qaldı.

Əzizinəm dağ yei,
Sərin olar dağ yeri.
Vətən gavurda qalsa,
Hey ağrıyar dağ yeri.

Kəndim uca dağlıdır,
Qəlbim ona bağlıdır.
Gedib-gələ bilmirəm,
Yollar yenə bağlıdır.

Ağla Qozulcam, ağla
Düşmənin gözün dağla
Hələ müşgüldü görüş
Başına qara bağla.

Çəkin haray, hay, ellər,
Göz yaşlarım çay, ellər.
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Gözüyaşlı Qozulcam,
Amanatdı ay ellər.
25.VII.1999
Bilgəh sanatoriyası
MƏMMƏDOV ƏLИ
Məmmədov Əli Ağa oğlu 1921-ci ildə Dərələyəzin Gülüdüz kəndində
anadan olmuşdur. O, 1928-ci ildə öz doğma kəndində birinci sinfə getmiş,
ibtidai təhsilini burada almış, orta təhsilini isə Qovuşuq kənd orta
məktəbində başa vurmuşdur. 1942-ci ildə Gülüdüz kənd səkkizillik
məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamış, 1944-1958-ci illərdə Qovuşuq,
Ələyəz, Zeytə, Gədikvəng, Qaraqaya kəndlərində, 1959-1988-ci illərdə
Gülüdüz kənd səkkizillik məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1947-ci
ildə SSRİ Ali Sovetinin fərmanına əsasən Böyük Vətən müharibəsində
əməkdən fərqləndiyinə görə medalı mükafatlandırılmışdır.
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1967-ci ildə həmin fakültəni qiyabi yolla başa
vurmuşdur.
2 noyabr 1967-ci ildə Ermənistan SSR-nin Əməkdar müəllimi adına
layiq görülmüşdür. 1988-ci ildə erməni şovinistləri tərəfindən öz doğma
yurdundan qovulmuş, Bakıda məskunlaşmış və 2000-ci ildə dünyasını
dəyişmişdir.
QOŞMALAR
GƏL
Çox öymə elini, öz vətənini,
Sən bizim ellərə şeh düşəndə
gəl.
Quzular mələşib ana gəzəndə
Arılar pətəyə bal süzəndə gəl.

Qonağa hörmət var bizim bu
eldə,
Ağaşıqla Alı əzbərdi dildə,
Oturmaq
istəsən
çəməndə,
çöldə,
Düzlərdən qar izi üzüləndə gəl.

İç sərin suyundan, gəz çöl,
çəməni,
Kolların dibindən üz bənövşəni,
Bir-bir dindir lalə, nərgiz, süsəni.
Kəklik cərgəyə düzüləndə gəl.

Elin sərvətini gör öz gözünlə,
Onu təsvir elə sən öz sözünlə,
Yadigar qoy ləpirinlə, izinlə
Cavanlar yallıya düzüləndə gəl.
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Əlinin özünü, sözünü yoxla,
Yaxşıya yaxşı de, yamanı oxla.
Elimin sərvətin özün gör, yoxla,
Durnalar qatara düzüləndə gəl.
BAYATILAR
Əzizim tikən ağlar,
Sökən yox, tikən ağlar.
Qürbət eldə ölənin,
Kəfənin biçən ağlar.

Əzizinəm güləsən,
Ağlamayıb güləsən.
İlahidən arzum budur
Yetişəsən gülə sən.

Əzizinəm gülə bax,
Tikana bax, gülə bax.
Tikan şüvərək durub,
Boynu bükük gülə bax.

Əzizinəm nə qaldı,
Nə qovğadı, nə qaldı.
Elim yurddan qovuldu,
Yurdum yağıya qaldı.

Əzizim üzə çıxar,
Əyri yol düzə çıxar.
Əyri işə əl atma,
Pis iş evini yıxar.

Əzizinəm, dağdadı
Arandadı, dağdadı.
Elimdən ayrı düşdüm,
Heç kəs bilmir hardadı.
Əzizim kimə deyim,
Mən kiməm? Kimə deyim.
Elimdən ayrı düşdüm,
Dərdimi kimə deyim.
Əzizinəm yaxşıya,
Hörmət elə yaxşıya.
Namərd sənə tor qurar,
Mərd aparar yaxşıya.

Əzizinəm bu dağa,
Duman gəlif bu dağa.
Mən, bu dağa dözürəm,
Dağlar dözməz bu dağa.
Əzizinəm o bağa,
O baxçaya, o bağa.
Kimdən ixtiyar alıb,
Ayaq basdın o bağa.

Əli Məmmədov 15/X-1989.
Qarabulax kəndi
ÁÀÁÀJÅÂ ÊÀÌÐÀÍ ÁДЦЛЯËÈ ÎЬËÓ
Áàáàjåâ Êàìðàí 1932-‡è èëä Äðëjç ìàùàëûíûí „äèêâí… êíäèíä
àíàäàí îëìóøäóð. Î, Èðâàí Êíä Òñððƒôàòû òåõíèêóìóíóí àãðîíîìèjà ôàêƒëòñèíè
áèòèðäèêäí ñîíðà êíä òñððƒôàòû ñàùñèíä áèð ÷îõ âçèôëðä ÷àëûøìûø
â åjíè çàìàíäà Àçðáàj‡àí Ä‰âëò Ïåäàãîæè Óíèâåðñèòåòèíä òùñèëèíè
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ãèjàáè jîëëà äàâàì åòäèðìèøäèð. Óíèâåðñèòåòè áèòèðäèêäí ñîíðà îðòà
ìêòáä ìƒëëèì èøëìèø, 1988-‡è èë èjóíóí 8-ä èñ Áàêû øùðèíä âôàò
åòìèøäèð.
ГОШМАЛАР
ÄÀЬËÀÐÛ
Äåñëð „äèêâí… ê‰÷äƒ í
ãàëäû?
„‰ñòðèí çèðâñè ãàðëû äà‹ëàðû.
Äåñëð äðäëð ùàíû äðìàíû?
„‰ñòðèí ä‰øƒíä áóç áóëàãëàðû.

Ãîøà Òóðøáóëà‹û, Jåääèáóëà‹û,
Ãûç-…ëèí jû‹íà‹û, ìðäëð îjëà‹û,
Óçàã ‰ëêëðäí …ëèð ñîðà‹û,
Äƒíjà òðèô åäèð áèçèì äà‹ëàðû.
Êàìðàí äåjð ìåùðèáàíäû åëèìèç
Ñõàâòä àòì îëóá åëèìèç.
àãã ñ‰jëjèá, äƒç äàíûøûá äèëèìèç
Õàëãûì ëäí âåðìç áèçèì äà‹ëàðû.

Ê‰êñƒíä jàjëàjûð îáàëàð, åëëð,
Áàõäûã‡à óçàíûð îðìàíëàð, ÷‰ëëð,
×îõ äàñòàí jàçûáäû àäûíà åëëð,
Øàèðëð óíóòìóð áåë äà‹ëàðû.

ÁÓ ЭЦÍ
Àòàìûç-áàáàìûç jàøàjàí jóðäóí,
„‰çë õàíëðè ñ‰êƒëäƒ áó …ƒí.
Äî‹ìà jóðä äjèøìê àñàí èø äåjèë,
Íóðëó …‰ç jàøëàðû ò‰êƒëäƒ áó
…ƒí.

Ãàëäû jàä åëëð ÷ìíëð,
÷‰ëëð,
Àðàç-Êƒð áîjóí‡à äà‹ûëäû åëëð.
×òèíêè áèð-áèðèí äðäèíè áèëð,
è‡ðàí òîõóìëàðû ñïèëäè áó …ƒí.

Ãîùóìëóã-ãîíøóëóã jàä îëäó, …åòäè,
‚íñèjjò, ìùááò àðàäàí èòäè.
Êàìðàí äà ëà‡ñûç êíääí ê‰÷ åòäè,
×îõëàðûíûí áåëè áƒêƒëäƒ áó …ƒí.
3 èjóí 1987-‡è èë
ÀÐÄÀ ÂÀÐ
×ûõûðûã Âòíäí, áó àíà jóðääàí,
„åíèø òîðïàã, áåë ÷‰ëëð, ùàðäà
âàð?
Õåjèð-øðä òîïëàøûðäûã áèð jåð,
Ê‰ìê âåðí áåë åëëð ùàðäà
âàð?

Ãûøûìûç õîø, ñôàëûäûð jàjûìûç,
Èëàùèäí ìàë-ùåjâàíäû ïàjûìûç,
Ñõàâòä àç òàïûëàð òàjûìûç,
À÷ûã ƒðê, âóðàí ëëð ùàðäà âàð?
Ñî‹àíëû, Òàõòàjóðä, jóðä Ñîjóãáóëàã,
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Jàä äèjàðäà áèð …ƒí ãàëûá
áåçìèøì.
Jóðäà ÷àò‡àã òð áí‰âø ƒçìƒøì,
Ñ‰jë …‰ðƒì áåë …ƒëëð ùàðäà
âàð?
11 èjóë 1987-‡è èë.

Øêèäí, Øèðâàíäàí ùåj èñòð ãîíàã.
Êàñûáà, jîõñóëà åë äóðóð äàjàã,
Ñ‰jë åëèì Äðëçäí ùàðäà âàð.
Ìí Êàìðàíàì, åë-îáàëàð …çìèøì,

ШЯÊÈË ДЯÐЯËЯJЯÇËÈ
Ïàøàjåâ Øêèë Òâêêƒë î‹ëó 22 èjóë 1938-‡è èëä Äðëjçèí
Ãàáàõëû êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1958-‡è èëä îðòà ìêòáè, 1975-‡è
èëä èñ „í‡ Ä‰âëò Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóíóí ôèëàëî…èjà ôàêƒëòñèíè
áèòèðìèøäèð. 1964-‡ƒ èëäí øåðëðè ä‰âðƒ ìтáóàòäà ÷àï îëóíóð. àëùàçûðäà Àáøåðîí ðàjîíóíóí Ìàñàçûð êíäèíä jàøàjûð.
ЭЯРАЙЛЫ
ÃÀËÄÛ
‚çƒ áðè äóðàí äà‹ëàð,
Äà‹ëàð ñèçä íjèì ãàëäû?
Jàjëàãëàðäà ñƒðƒëðèì,
Áà‹÷àëàðäà …ƒëƒì ãàëäû.

„‰ð áèç …ƒ‡ …ëäè êèìëð,
Âòíè jîõ, âòíñèçëð
„‰çƒ jîëäà àõøàì, ñùð,
Äî‹ìà çèçëðèì ãàëäû.

Òàëàíäû ä‰âëòèì, âàðûì,
Áà‹ëû ãàëäû ãàïûëàðûì,
Ãáèðëðä óëóëàðûì,
Òíäèðä ÷‰ðjèì ãàëäû.

Jóðäóì ãàëûá åðìíèj,
„ë õáð àë äåjèì íèj
Åëè ÷à‹ûðäûì áèðëèj
Îëìàäû, ê‰ìjèì ãàëäû.

Ê‰÷äƒ …åòäè à‹ûð åëëð,
Ñîëäó áà‹÷àëàðäà …ƒëëð,
Àj Øêèë áàøûíà êƒëëð
Àðñûç‡à …ƒëìjèì ãàëäû.
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ГОШМАЛАР
ÀJ ДЯÐЯËЯJЯÇ
×ìíèì, ÷è÷jèì, …ƒëƒì, íð…èçèì,
Ïîçóëìàç èëãàðûì, ñèëèíìç èçèì.
Ñí ìíèì òàëåjèì, …å‡ì-…ƒíäƒçƒì,
Ø‰ùðòèì, øàíûìñàí, àj Äðëjç,
Äî‹ìà âòíèìñí, àj Äðëjç.

Ãàjíàð áóëàãëàðûí, ñóëàðûí ñðèí,
Ãûjãà‡û
áàõûøëû
øóõ
…‰çëëðèí,
Jîõäó áóíëàðà òàj, àj Äðëjç
Äî‹ìà âòíèìñí, àj Äðëjç.

Ìåjâëè áà‹ëàðûì, ó‡à äà‹ëàðûì,
„ƒíåjä ÷è÷jèì, ãƒçåjä ãàðûì,
Òƒêíìç ñðâòèì, ä‰âëòèì, âàðûì,
Åëèì, ìñêíèìñí, àj Äðëjç,
Äî‹ìà âòíèìñí, àj Äðëjç.

Àj Øêèë ñ‰çƒíƒ ñ‰jë åëëð
Òðèôèí åjëðì äƒøñƒí äèëëð
„çäèì ãàðûø-ãàðûø áàõäûì ùð
jåð,
Èíàí jîõäóð ñí òàj, Äðëjç
Äî‹ìà âòíèìñí, àj Äðëjç.

†ííò áíçjèð ùð ãàðûø jåðèí,
ÄЯРЯЛЯЙЯЗ
Çàëûì ôëê áèçë ãîë-ãîëà äóðäó,
Ê‰÷äƒ à‹ûð åëëð áîø ãàëäû
jóðäó.
Ñîðìàjûí à äîñòëàð, äðäèì à‹ûðäû,
Ò‰êð
…‰çëðèìäí
jàø
Äðëjç!
Ñí ãàëàíäàí áðè áîø Äðëjç!

Àðïàäàí ‰òíä äð jîõóøà,
Õûíàëû êêëèj åjë òàìàøà,
Áðä ìàðàëëàð âåðèá áàøáàøà,
Ò‰êð
…‰çëðèíäí
jàø
Äðëjç,
Ñí ãàëàíäàí áðè áîø Äðëjç!

Î jåðèí …‰çƒjäƒ Ñàëëû äðñè,
Áàõûð ì‹ðóð-ì‹ðóð Ñàëñàë
Èíàíûí, ‡ííòäèð àâà ìåøñè,
ãàëàñû,
Ãûðõ áóëàã jàjëà‹û, Ìóðàä òïñè,
Ãàjàäà ãûj âóðóð ãàðòàë áàëàñû,
åjèô
ãàëäû
áèçñèç
áîø,
Áóëàã çƒìçƒìñè, äà‹ûí ùàâàñû,
Äðëjç!
„‰ð íå‡ õîø …ëèð, õîø
Åjëðì òðèôèí õîø Äðëjç.
Äðëjç!
åjèô êè, ãàëìûñàí áîø, Äðëjç!
Áàùàðäà áîë îëàð …ƒëƒ, íð…èçè,
ùä âôàëûäû î‹óë, ãûçû,
Îðìàíûíäà ãàëûá Øêèëèí èçè,
Åë ê‰÷ƒá ãàëìûñàí áîø, Äðëjç.
Ò‰êƒðì …‰çƒìäí jàø, Äðëjç!
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ËÈ ÃЯМЭИН ДЯРЯЛЯЙЯЗЛИ
Àááàñîâ ëè Àááàñ î‹ëó (ëè Ãÿìýèí Äðëjçëè) 1965-‡è èë ìàjûí 1ä Äðëjç ìàùàëûíûí Ãàëàñåð êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1981-‡è èëä Ãîâóøóã êíä îðòà ìêòáèíè áèòèðìèø, ùìèí èë Àçðáàj‡àí Ä‰âëò Òèáá
Óíèâåðñèòåòèíèí ñòîìîòîëî…èjà ôàêƒëòñèí äàõèë îëìóø, 1986-‡û èëä
óíèâåðñèòåòè áèòèðìèøäèð. àë-ùàçûðäà Áàêû øùðè Íñèìè ðàjîíó 1¹-ëè
óøàã ïîëèêëèíèêàñûíäà ùêèì ñòîìàòîëîã èøëjèð.
ГОШМАЛАР
ДЯÐЯËЯJЯÇÄЯ
„ƒë
ƒñòƒíä
‡ù-‡ù
âóðóð
áƒëáƒëëð,
†ííòèí èçè âàð Äðëjçä.
Îðìàíûíäà à÷ûð ñƒñí, ñƒíáƒëëð,
ˆëñí, ãàëàñàí Äðëjçä.
Ãàðòàëëàð ãûj
äà‹ëàðäà,
†ííòèí
òðè
áà‹ëàðäà,
Áåùèøòèí
jåðè
áóëàãëàðäà,

âóðóð
âàð,
âàð,

Ãàëàíûá jàíàñàí, Äðëjçä.
Ãîíà‹û, ãàðàíû ñåâèð áó jåðëð,
Äîñòëó, àøèíàëû îëóá áó jåðëð.
Ìðä è…èäëð îjëà‹ûäûð áó
jåðëð,
†àíûìà ‡àíàíñàí, Äðëjçä.

ó‡à

†ííò äèjàðûíäà, ‡ííò áà‹ûíäà,
Êêëèê ãàããûëäàøûð ó‡à äà‹ûíäà,
ˆìðƒìƒí íèñêèëëè ‡àâàí ÷à‹ûíäà,
áóç
ˆëñì áàñäûðàðñàí Äðëjçä.
ÀJ ДЯÄЯ ЯÑЯÍ!

ñðèí

Jóðä
äðäè
ãëáèìè
jàìàí
…‰jíäèð,
Äðäèì äðìàí òàï, àj Ää ñí!
Äèäð…èí åëèìè çàìàí …‰jíäèð,
Jàðàìà ìëùì òàï, àj Ää ñí!

Àòà-áàáàìûçûí ãáðè î jåðä,
Ðóùëàðû …‰çëjèð áèçè î jåðä.
„ðê áèç ä …åäê, ‰ëê î jåðä,
Âòí ìƒãääñäèð, àj Ää ñí!
Êàìèë à‹ñàããàëñàí, àãèë èíñàíñàí,
Åëèí äùàíûíäà øêðñí, áàëñàí,
Jàøûí ÷îõ îëñà äà ùë ‡àâàíñàí,
×ê ãàòàðû jóðäà, àj Ää ñí!

Òêäîíäóðàíäàí áàõìûðàì Àjà,
Òê, àð‹àëûñûí ò‰êìƒðì ÷àjà,
Èíäè jàä ëääèð êêëèêëè ãàjà,
èääòäí ‰ëƒðì, àj Ää ñí!

Åðìíèëð òóòóá äî‹ìà òîðïà‹û,
Áà‹-áà‹÷àìûí ñîëóá jàøûë jàðïà‹û,
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ëè Ãìëè íå‡ ÷êñèí áó äà‹û,
Jóðäó îíñóç ãàëûá, àj Ää ñí!
Áàêû, 10 îêòjàáð 2001
ƏHMƏDOV OKTAY
Əhmədov Oktay 1941-ci ildə Dərələyəzin İstisu kəndində anadan
olmuş, Aşıq Nəbinin nəvəsidir. Nənəsi Fatma arvad sinədəftər bir qadın
olmuşdur. Oktay energetika texnikomunu bitirdikdən sonra İstisu
qəsəbəsində olan su zavodunda energetik vəzifəsində işləmiş, 1976-cı
ildə elektrik qəzası nəticəsində İstisu qəsəbəsində dünyasını
dəyişmişdir. Onun çoxlu qoşmaları vardır. Onlardan bir neçəsini nümunə
verməklə kifayətlənirik.
AZƏRBAYCANDI
İgidlər oylağı bir gözəl diyar,
A dostlar, bu ölkə Azərbaycandı.
Hər daşı Qorquddan qalıb
yadigar,
Süfrəsi nemətli Azərbaycandı.

Əbdülfətin “Şur”u, qəlbimə yatır.
Zeynəbin “Segah”ı xalqı ağladır,
Hər daşı qiymətli Azərbaycandı.
Oktay, sən şerini asta yaz, birbir,
Qoy oxusun “Rast”ı bizim gənc
Sabir,
Səhnədə görünsün o kaman
Habil,
Dünyada şöhrətli Azərbaycandı.

Mən vətən evladı, bir azəriyəm,
O, gözəl ölkənin gur Xəzəriyəm.
Cabbar
çahargahı,
Qurban
tarıyam.
Musiqi sərvətli Azərbaycandı.
Arif oxuyanda ilhamım artır,

KƏLBƏCƏR
Yüksək dağlarını örtür qarboran,
Ağır ellər yığnağısan, Kəlbəcər.
Yaşıl yamaclarda alaçıq quran,
Mərd
igidlər
məskənisən,
Kəlbəcər.

Kimi məşğul olur kefə-damağa,
Kimi qonaq olur südə, qaymağa.
Beçənin balını qatanda yağa,
Dad verirsən sən damağa,
Kəlbəcər.

Oktay kədərlidir, yazır kədərsiz,
Bu dünyada kimsə olarmı dərdsiz.
Dünya məqbərsi daşsız, divansız,
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İgidlərin səngərisən, Kəlbəcər.
DAĞLAR
Yüksək
zirvələrin,
gen
dərələrin.
Nə gözəl görünür sənin, a
dağlar.
Bahar fəsli gəlib, güllər
açanda,
Çəkilir dumanın, çənin a
dağlar.

El-oba yığılır sənin başına,
Mən heyranam torpağına,
daşına,
Mat qalmışam sənin bircə
işinə,
De niyə tez gəlir qışın, a
dağlar.

Qar yağır örtülür daşın, torpağın,
Ağappağ geyinir hər bir budağın.
Oktayın istəyi, arzularının
Ümid, pənah yeri sənsən, a dağlar.
AYDIN DƏRƏLƏYƏZLИ
Aydın Ağəli oğlu 1955-ci ildə anadan olmuş, 1961-1971-ci illərdə
Dərələyəz mahalının Terp kəndində orta məktəbi bitirmiş, 1973-cü ildə
D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühasibat uçotu”
fakültəsinə daxil olmuş və 1979-cu ildə institutu iqtisadçı mühasib ixtisası
üzrə bitirmişdir.
1988-ci ildə Erməni qəsbkarları tərəfindən öz doğma ata-baba
yurdlarından zorla qovularaq, Xanlar rayonunun Əzizbəyov kəndində
məskunlaşmışdır. Kiçik yaşlarından şerə xüsusi maraq göstərmişdir. Onun
yazdığı qoşma və digər şerlərindən bir neçəsini verməyi lazım bildik.
SARI BÜLBÜL
Uçub uzaqlaşma isti yuvandan,
Qanad saxla bir an, ay sarı
bülbül.
Mənim bu sinəmdə xeyli dərdim
var,
Təxavül et, deyim qoy, sarı
bülbül.

Yurd yeri, binələr, vətən həsrəti,
Tanı aldı bəxş etdiyi qisməti.
Ürəyimin başındakı göynərti,
Salıbdır köksümə vay, sarı
bülbül.
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Təzələmə
mənim
köhnə
dərdimi,
Qərib ellə doğma vətən birdimi?!
Yağı-düşmən
talan
etdi
yurdumu,
Tutdu mənə divan, toy, sarı
bülbül.

Amandır, tək etmə vətən bağını,
Çəkmək olmur vallah, onun
dağını,
Verim sol gözümü, ya da sağını,
Olarmı vətəndən pay, sarı
bülbül?

Aydına qulaq as, eşit sözlərin,
O şirin nəğmənlə şad et bizləri,
Vətənə kəc baxan xain gözləri,
Dimdiyinlə çıxart, oy, sarı bülbül.
AY VƏTƏN
Bir quş olub gecə-gündüz
uçaydım,
Sənə
çatıb
bu dünyadan
köçəydim.
Bir arzum var, son nəfəsdə
içəydim,
Baba bulağının suyun, ay Vətən.

Sən bu gözəlliklə öyün, ay
Vətən.
At oynadan igidlərin nərəsi,
Yalçın qayalara düşərdi səsi,
Gümüşxana, Öküzölən dərəsi,
Niyə yada qaldı, deyin, ay
Vətən?

Qısır yurdu, Hacıfərhad, Sarcalı,
Əyrisuyun başı daima qarlı.
Qonaqgörməz,
Kəlləqayan
səfalı,
Hansın deyim, hansın deyim, ay
Vətən.

Gedikdən görünür büsbütün hər
yer,
Mehdinin vətəni o gözəl Herher,
O doğma vətənin hər qarışı dürr,
Nəqşisən bu yerin, göyün, ay
Vətən.

Göydağdan baxanda görünür
Köçbək,
Yaşıl çəmənləri al, qumaş, ipək,
Yoxdur yer üzündə sənintək
göyçək,

Anam
İstisudur,
atamdır
Ağkənd,
Çoxları səninçün aparır həsəd,
İndi aramıza çəkilibdir sədd,
Mən sənə hösrətəm bugün, ay
Vətən.
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DUR GEDƏK
Başına döndüyüm gülüzlü pəri,
Gəlmişəm aparam, tez ol, dur
gedək.
Sənsizliyin məni edib sər-səri,
Könlümə bir həmdəm –saz ol, dur
gedək.

Bilirəm küsmüsən xeyli vaxt
məndən,
İndi gəl barışaq, ol mənə
həmdəm,
Sən ol Əsli, mən də olum Xan
Kərəm,
Mən kül olum, sən də köz ol, dur
gedək.

Səbrim
tükənibdir,
qalmayıb
dözüm,
Sən bir bəxt ulduzum, sən alın
yazım,
Budur iltimasım, budur son
sözüm,
Əhdi-peymanına düz ol, dur
gedək.

Ay canım, ciyərim, gözümün
nuru,
Könlümün rübübı, ömrümün tarı,
Bir yaxın gəl, yaxın otur, gül
barı,
Dəhanımda şirin söz ol, dur
gedək.

Məcnun təki məni saldın çöllərə,
Xar eləyib, saldın dildən dillərə,
Gözüm yaşı axıb döndü sellərə,
O sellərdə üzən qaz ol, dur
gedək.

Yaman alıb başım üstün fəlakət,
Umu-küsü, xoşagəlməz hərəkət,
Gətir bizim ev-eşiyə bərəkət,
Bol süfrəmə çörək-duz ol, dur
gedək.
BU ANAM

Bir oğul ərsə yetirdi,
Kipriyilə od götürdü.
Gözünün nurun itirdi,
Bala yolunda bu anam.

Oğul getdi, tənha qaldı,
Ürəyinə dərdi saldı.
Saç ağardıb, tez qocaldı,
Bala yolunda bu anam.

Bu həqiqət, bir gerçəkdi,
Gecə-gündüz keşik çəkdi.
Bu dünyada nələr çəkdi,
Bala yolunda bu anam.

Gözünü yollara dikdi,
Ömrünün sarayın sökdü.
əyilməz qamətin bükdü,
Bala yolunda bu anam.
QARDAŞ
Əziz dostum Köçəri müəllimə

699

Ürəyim hər zaman döyünür
sizlə,
Gözümün işığı, Köçəri qardaş.
Ariflərə çatdır “mətləbi” sözlə,
Ələsgər elminin açarı qardaş

Həm şirin söhbətə, həm də
gözələ,
Vurğundan bir söz aç, ruhu
təzələ,
Cahan daim, ömür köçəri,
qardaş.
Billur qədəhlərdən bir nuş
eyləyək,
Ləziz xörəklərdən iştahla yeyək,
Əlağa Vahiddən qəzəllər deyək,
Verək
sələflərdən
xəbəri,
qardaş.
Dolandım Sibiri mən bekarbeytin,
Bu qərib ölkədə yaşamaq çətin,
Yada salaq Azaflının “Dübeyti”n,
Bir də, o Borsunlu Səfəri,
qardaş.

Ayağa qalx, sevindir bu məclisi,
Alıdan, Nəcəfdən söylə təcnisi,
Beşgünlük
ömürdür
vallah,
cəmisi,
Çəkib, aparacaq içəri, qardaş.
Demə ki, bu həyat şirindir, şirin,
Vüsala yetmədi Fərhadla Şirin,
Dağ çeşməsi ulu Dədə Şəmşirin,
Döndü zəhrimarə şəkəri, qardaş.
Bilirəm aşiqsən şerə, qəzələ,

Nə zamandır bəxti yatıb Aydının,
Çərxi-fələk başın qatıb Aydının,
Elə billəm vaxtı çatıb Aydının,
Tərsinə dövr edir təkəri, qardaş.
Novokuznetsk şəhəri
5 aprel 1988-ci il.
*
Nə gecəm var, nə gündüzüm,
Ağlayıram zülüm-zülüm,
Həsrətinə necə dözüm?
Yalvarıram getmə, dayan!
Oyan, əziz atam, oyan!

*

*
Axtarıram yana-yana,
Soraqlayıb, xiyabana,
Gətirmişəm əldə Quran!
Oyan, əziz atam, oyan!
Lalıdıq səra-sər bir il,
Kabab oldu ağızda dil,
Qara torpaq yerin deyil,
Saralan çöhrənə qurban!
Oyan, əziz atam, oyan!

Yanıb anamın halına,
Baxıram qara şalına,
Altı qızın sualına,
Cavab verəmmirəm, inan!
Oyan, əziz atam, oyan!

Bir el bizə qonaq gəlib,
Anam yenə süfrə sərib,

Baxıram mən dörd bir yana,
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Yoxluğunu hamı duyub,
Soruşurlar: Hanı Qağan!
Oyan, əziz atam, oyan!
Bu dünyaya çox aldandım,
Qəribliyə hey yollandım,
Axır odlara qalandım,
İndi, ürək edir tüğyan!
Oyan, əziz atam, oyan!

Oğul, uşaq, nəvə, gəlin,
Arzulayır səni hər an!
Oyan, əziz atam, oyan!
El yığılıb, bizə gəlsin,
Dərdimə əlac eyləsin,
De görüm, indi neyləsin,
Suyu qurumuş dəyirman?!
Oyan, əziz atam, oyan!
Layla deyil, bu ağıdır,
Əriyən gözüm yağıdır,
Sinəmi söküb dağıdır,
İçimdəki odlu vulkan!
Oyan, əziz atam, oyan!

Bu nə qurğu, bu nə kələk,
Gözdə qaldı arzu, dilək,
Baş açmadım səndən, fələk,
Bu nə höküm, bu nə fərman!
Oyan, əziz atam, oyan!
Sən idin mənim gümanım,
A mənim dinim, imanım,
Səndən sonra bil, anamın,
Dəyişibdir halı yaman!
Oyan, əziz atam, oyan!

Bu nə tale, bu nə yazı,
Fələk apardı Pürüzü,
Gecə-gündüz əmin qızı
Nalə çəkib, edir fəğan!
Oyan, əziz atam, oyan!
Oyan, əziz atam, oyan!

Xeyli vaxtdır gəlmir səsin,
Evdə yoxdur gül nəfəsin.
GEDИR

Ağır xəstə yatan həkim, əmim
oğlu İbrahimə ithaf edirəm.
Ay ellər, acizəm, köməyim
yoxdur,
Alimim,
loğmanım
əlimdən
gedir!
İnsanlar sərrafı, o böyük insan,
Tək məndən demirəm, elimdən
gedir!

Saralıb solubdur, viran qalıb
bağ,
O igid arxam da belimdən gedir!
Vaxtsız bağışlayır öz həyatını,
Xalqını qızdıran köz həyatını,
Gülüşlü, qəh-qəhli söz həyatını,
Ömrümü gödəldir, ilimdən gedir!

Çəkir ürəyimə çalın-çarpaz dağ,
Ondan sonra çox gəzmərəm mən də
sağ,

Nəzərə almayır cavan yarını,
Toyun etmədiyi balalarını,
Gizlədir hamıdan ağrılarını,
Dilimin ləzzəti dilimdən gedir!
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Onu cəlb etmədi dünyanın varı,
Əzabdan qurtardı çox insanları,
Qəmlərə qərq etdi qəmli Şahmarı,
Uçub şeyda bülbül gülümdən gedir.
14 oktyabr 2001, Ceyranbatan.
САМЯДДИН ЩЦСЕЙНОВ
Hüseynov Saməddin Musa oğlu 1959-cu ildə Dərələyəzin Qabaxlı
kəndində doğulmuş, 1976-cı ildə orta məktəbi, 1988-ci ildə ali məktəbi
bitirmişdir. 1988-ci ildə ailəsi Dərələyəzdən deportasiya olunmuş, Bakı
şəhərində məskunlaşmış və hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. İki oğlu,
bir qızı var. O, uşaq yaşlarından saza-sözə meyl göstərmiş və sonralar
qoşma, gəraylı yazmağa başlamışdır. Onlardan bir neçəsini verməklə
kifayətlənirik.
ЕЙ ФЯЛЯК
Саьалмамыш цряйимин йарасы,
Гяфил бир йара да вурдун, ей
фяляк.
Ня эцнащын сащибийям,
билмирям,
Сян мяним гясдимя дурдун, ей
фяляк.

Эяляндя гапына ялям дя, дярд
дя
Тяскинлик верярди оба да, кянд
дя,
Йас либасын сойунмамыш
щяйятдя,
Бир йас мяълиси дя гурдун, ей
фяляк.
Баьышла Аллащым, ящв ет бяндяни,
Чох да ки, ейнимин гурумур нями,
Эюрмяк истяйирям, атыб дярд, гями,
Бир дя ата-баба йурдун, ей фяляк.
АНА ЯТРИ

Еля билмя сяни унудуб оьлун,
Щяр ан сяни йада салырам, ана.
О кечян эцнляри хатырладыгъа
Дяриндян хяйала далырам, ана.

Сызлайыр цряйим каман, тар кими,
Синямин даьы вар о даьлар кими,
Мязарын юнцндя булудлар кими,
Тез-тез бошалырам, долурам ана.

Щяйатдан дюрд оьул пайы алмысан,
Бешийи башында ойаг галмысан,
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Сцбщятяк йатмайыб лайла чалмысан,
Инди сяня лайла чалырам, ана.
МЯН СЯН ОЛСАМ
Бюйцк арзуларла йашайан инсан,
Бязян кичийиня наил олмайыр.
Бцтцн бу арзулар онда вар икян,
Дюнцб бу арзудан бири олмайыр.

Мянсиз сян йашасан илляр, айлар,
эцн,
Эюзцндян йаш ахса, сян бахсан
цзэцн,
О эюз олсам, бир арзума
чатардым.

Дедим эцлцм, бирдян кцляк
ясяндя,
Гара телляр ясмяр зцлфя тюкяндя,
Инъя ялляр она тумар чякяндя,
Ял мян олсам, бир арзума
чатардым.
Айрылыг гялбими кюврялтся бир эцн,

Щясрятля бахассан йоллара бялкя,
Зцлфцн эюзляриня салаъаг кюлэя,
Дарыхмышам, эял севэилим,
дейинъя,
О дил олсам, бир арзума чатардым.

Цряк севиб, сян юзцн дя билмядян,
Бу ешги севмядян, язизлямядян,
Цряйин щюкмцня дюзмяйир бядян,
Цряк олсам, бир арзума чатардым,
Мян сян олсам, арзулара чатардым.
ХАЛЛЫ ГЫЗ
Дейирляр щяйатда тясадцф чохдур.
Валлащ сян инанма буна, халлы гыз.
Мян неъя дейим ки, мящяббят
йохдур.
Бяс сяни севмяйим нядир, халлы
гыз?

Неъя вар идинся, еля галмысан,
Кцсмяйи достлардан
унутмамысан,
Гоймарам кцсясян мяндян, халлы
гыз.
Сяня дейиляси бир кялмя сюз вар,
Црякдя мящяббят, эюздя интизар,
Эял эюрцшя эцлцм, сяня сюзцм
вар.
Эял дейим севирям сяни, халлы гыз.

Щяля чох ушагкян севмишдим
сяни,
Сян о заман щейран етмишдин
мяни,
Эял инан эюзялим, севирям сяни,
Дедийим тарихдян бяри, халлы гыз.

Мящяббят шащымсан, мян сяня
кюля,
Йа бойнуму вурдур, йа азад еля,
Эюйляри йандырар чякдийим наля,

Артыг сян анасан, йаша долмусан,
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Валлащ, ащым сяни тутар, халлы гыз.
Бир сяфа эюрмядим сянин
ешгиндян,
Цряйим баьлайыб вярям ешгиндян,
Йаныбан кцл олду Кярям
ешгиндян,
Олмушам мян ондан бетяр, халлы
гыз.

Мяни о севдадан мящрум
ейлясян,
Гяфил човьун, туфан гопар, халлы
гыз.
Чохдан о эюйлярдян ениб
Самяддин,
Фикир аляминдя донуб Самяддин,
Гара эюзляриндян юпцб
Самяддин,
О ал йанаьындан юпяр, халлы гыз.

Йер бирляшир, эял ялляшмя эюйля сян,
Ким гарьайыб севдамызы, сюйля
сян,

НЯ ЦЧЦН
Шяклини щякк етдим мян эюзляримя
Сяндян башгасыны эюрмямяк
цчцн,
Бцтцн варлыьымла сяни севдим ки,
Сяндян башгасыны севмямяк
цчцн.

Юмрцмц, эцнцмц баьладым
сяня,
Билмядим зиллятляр веряссян мяня,
Мян йеня севирям, севяъям
йеня,
Севяъям, севэимля юлмяйим
цчцн.

Эцлцм, неъя севдим сяни,
биляйдин,
Бу севэийя дяли дейиб, эцляйдин,
Севэими мянимля сян каш
бюляйдин,
Севмяйин мянасын юйрянмяк
цчцн.

Сян мяним дцнйамы тарымар
етдин,
Саьлам ъаным варды, сян бимар
етдин,
Дост-дцшмян ичиндя мяни хар
етдин,
Ахан эюз йашымы силмя, ня цчцн?
Сяни баьышлайым? Нийя? Ня цчцн?
ЩЯСЯН МЦЯЛЛИМЯ

Хястяханада ъярращиййя ямялиййатыны кечирмиш
ел аьсаггалы Щясян мцяллимя ъансаьлыьы диляйирям.
Сян танры, тез саьал,
интизардайыг,
Сяня цмидини баьлайыб елим.
Щяр щюрмят, иззятя лайигсян,
лайиг,
Сянин аьрын алым, Щясян
мцяллим.

Кюнцл баьчасынын сянсян
бащары,
Ъалансын юмрцня бу юмрцм,
эцнцм,
Бурахма йахына азар-безары,
Бизи йетим гойма, башына
дюнцм.
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Гуш да йувасындан перик
дцшмясин,
Гцрбят каман кими гяддими яйир.
Вятян торпаьынын ятриндян ютрц,
Лап еля бурнумун уъу эюйняйир.
Синядяфтяр иди мярщум атаныз,
Обанын эюзцйдц Мирзяли оьлу,
Архасы, дайаьы касыб-кусубун,
Шющряти, сюзцйдц Мирзяли оьлу.

Аьсаггал дейилян башга бир
кясдя.
Улу бабаларын бир мясяли вар: «Битибтир, битяъяк от кюкц цстя»

Вахтында йаьыдан гисас
алмасан,
О мурдар ермяни бизя ня
дейяр?
О ъяннят мякана биз
Эюрмядим сяндяки олан щцняри,
гайытмасаг,
Ишыглы дцнйамыз гара дон эейяр.
Доьма Дяряляйяз, о эюзял дийар,
Йадыма дцшяндя, сясим титряйир.
Ямрини эюзляйир бизим ярянляр,
Доьма йурд йерляри бизи эюзляйир.
ЧЯТИНДИР
Ай Зялимхан, отурмушам истидя,
Валлащ, биллащ няфяс алмаг
чятиндир.
Сянин сющбятиня, сянин сюзцня,
Гырагдан биэаня галмаг
чятиндир.

Башымыз цстцндян яскилмяз
думан,
Инсаны йашадыр сабаща инам,
Бизи гуъаьында йелляйир заман,
Фяляйя архайын олмаг чятиндир.
Вурьуну олдуьум мяни
бяйянмир,
Щяр кяс якдийини юзц йейяммир,
Цряйим дейяни дилим дейяммир.
Чярхин эярдишиня эцлмяк
чятиндир.

Ели, обалары салырсан йада,
Щейиф ки, онлары биз вердик бада,
Вятян торпаьында дцшмяня,
йада,
Сяфа сцрмяляри мяня чятиндир.

Бир йандан йурд-йува, оба, ел йцкц,
Шейтанын фитвасы, фитня-фел йцкц,
Бир Аллащ шащиддир, йцкцм фил йцкц,
Щяр шейи цряйя салмаг чятиндир.
ХЯЙАЛ АЛЯМИНДЯ, ХЯЙАЛ ИЧИНДЯ
Йурдум Дяряляйяз, архам ел иди,
Сярвятим, зинятим чямян, чюл
иди,

Нисэилли эюзлярим чякир йол инди,
Хяйал аляминдя, хяйал ичиндя.
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Гурбан тяпясинин чыхам башына,
Цз сцртям вятянин торпаг,
дашына,
Гярг олуб эюзлярим ахан йашына,
Хяйал аляминдя, хяйал ичиндя.

Хяйал аляминдя, хяйал ичиндя.
Щяр дярди гялбиня сал, ай
Самяддин,
Дцшцб цряйиня хал, ай
Самяддин,
Ня вахтдан олмусан лал, ай
Самяддин?
Хяйал аляминдя, хяйал ичиндя.

Инди йаса батыб йамйашыл чюлляр,
Гарталлы гайалар, соналы эюлляр,
Юляйдим вятяндя, анайды елляр,
БИЗИМ ДАЬЛАРА
Эюзц йашлы галыб улусум, елим,
Вятян, вятян дейир додаьым,
дилим,
Щачан дюняъяйик, ай шаир Алим,
Бизим ел-обайа, бизим даьлара.

Гырхбулаг, Алмалы, Гызйетяр
гачан,
Сярин булагларын суларын мяръан,
Бичаря еллярим дюняъяк щачан?
Бизим ел-обайа, бизим даьлара.

Орда йал-йамаълар лалязар иди,
Баьындан, бящриндян щяр эялян
йеди.
Мцдрик философлар Венетсийа деди.
Бизим ел-обайа, бизим даьлара.

Ъищада чаьыраг яряни, яри,
Силаща гуршаныб кясяйин шяри,
Кяфян бойнумузда гайыдаг
эери,
Бизим ел-обайа, бизим даьлара.
ШЯЩИДЛЯРИН ЙАТАН ЙЕРИ

Зирвясиндя мяшял йаныр,
Башыма йер, эюй фырланыр,
Елим, обам гибля саныр,
Шящидлярин йатан йери.

Салнамя тарих йазарлар,
Кяшф ейляди шащ мязарлар,
Шящидлярин йатан йери.
Гурулаъаг щагг диваным,
Ара йердя батмаз ганым,
Юзц сечиб йараданым,
Шящидлярин йатан йери.

Налям эюйляри титрядир,
Йараларым щей эюйняйир.
Дцнйа зийарят ейляйир,
Шящидлярин йатан йери.

Ай Самяддин, щей дурма
йаз,
Дцшмяниндян эял ал гисас,
Щяр эцн эялиб баьрына бас,
Шящидлярин йатан йери.

Шащяншащлар, сяркярдяляр,
Зийарятя бура эяляр,
Гой бязянсин абидяляр,
Шящидлярин йатан йери.
Тарихчиляр вя йазарлар,

АЬ БУЛАГ
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Бу дярдли цряйим сирр сарайыдыр,
Щяр йетяня ачаммырам, Аь
булаг,
Эюзцм эюря-эюря аьы гарадан,
Валлащ, биллащ сечяммирям, Аь
булаг.

Бащарда чюл, чямян йашыл дон
эейир,
Чырпынан цряйим щей вятян дейир,
Инанын, бурнумун уъу эюйняйир,
Еля сядд вар кечяммирям, Аь
булаг.

Эюзляримя кцл цфцрцб тюкцбляр,
Чалын-чарпаз даь синямя чякибляр.
Торпаьыма шяр тохуму якибляр,
Сяй етсям дя бичяммирям, Аь
булаг.

Сябрим чатмыр дюзцм умам
дюзцмдян,
Бу Самяддин юпмяк истяр
цзцндян.
Дизлярими йеря гойуб эюзцндян,
Охгай дейиб ичяммирям, Аь
булаг.
ƏŞRƏF

Əşrəf Dərələyəzin Daylaxlı kəndində doğulmuşdur.
BAYATILAR
Uçubdu bürcüm, qalam,
Köç edib bircə balam.
İnsafdırmı, ay Allah,
Oğul gedə, mən qalam.

İgidləri nər kimi,
Qolludu, budaxlıdı.
Əzizim kürsündə mən,
Oturram kürsündə mən.
Atası bədov olsa,
Çətindi kür süd əmən.

El obamı itirdim,
Şən sözümü itirdim.
Oğul iki gözümdü,
Bir gözümü itirdim.

Dedim gələn bahardı,
Dünya axar-baxardı.
Oğul köçdü, od aldım,
Dərd gözümü çıxardı.

Elimiz Daylaxlıdı,
Bir sərin yaylaxlıdı,

KAMИL MƏMMƏDOV
GЮRMƏDИM
Heç namərdin, nanəcibin işini,

Əyilən
görmədim,
görmədim.
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enən

Yaxşıya yazılıb dərdlər, ələmlər,
Pislik çırağını sönən görmədim.

Fırıldağın, yaltağındır bu dövran,
Özün kişi sayır vicdansız, nadan,
Yaxşılar yamana yazılıb qurban,
Düzü qibləsinə ölən görmədim.

Əyri bilməz nə olduğun ayrının,
Barmağın
gözünə
soxar
doğrunun.
Cib
kəsənin,
ev
yıxanın,
oğrunun
Çarxın
tənəzülü
dönən
görmədim.

Özüm də bilmirəm niyə insanlar
Qara iblis olub dəyişib qanlar?
Aman əlinizdən cinlər, şeytanlar,
Mən
heç
sirrinizi
bilən
görmədim.

Kamil müəllim desin dərdin hansını?
Gədalar dəyişib çul-çuxasını,
Hansından qurtarsın öz yaxasını,
Çaşıb bir karıma gələn görmədim.
FƏRZƏLИYEV SƏMƏNDƏR YUNИS OĞLU
Fərzəliyev Səməndər Yunis oğlu 1941-ci ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində anadan olmuş, doğulduğu kənddə orta məktəbi,
Səlyanda Tibb texnikumunu bitirmiş, 39 il Dərələyəzin Ələyəz, Qovuşuq,
Sallı kəndində və Mərdəkan qəsəbəsinin Abşeron sanatoriyasında
feldşer işləmiş və buradan da təqaüdə çıxmışdır. Saz-söz vurğunudur.
SƏNИN HƏSRƏTИNLƏ
Dərələyəz, doğma diyar!
Ölürəm mən həsrətinlə.
Qovruluram axşam-sabah,
Vətən, sənin həsrətinlə.

Qürbətdəyəm,
Vətənsizəm,
İnləyirəm, sarı siməm.
Alışıram, yanır sinəm,
Vətən, sənin həsrətinlə.

Uzaqdasan əlim çatmır,
Hay salıram ünüm yetmir.
Dərd-qəmim,
kədərim
bitmir,
Vətən, sənin həsrətinlə.

Ormanların düşür yada,
Torpağına can sadağa,
Sağ canım düşüb yatağa
Vətən, sənin həsrətinlə.

Səməndərəm yana-yana,
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Gözümdə yaş dönür qana,
Ahım, naləm gəlmir sana,
Vətən, sənin həsrətinlə.
OVÇU QƏHRƏMAN
DƏRƏLƏYƏZ
Ñíäí àjðûëàëû èøûãëû äƒíjà,
Îëóáäóð áàøûìà äàð, Äðëjç.
Àðàëû äƒøíä äî‹ìà î‡àãäàí,
Îëìóøàì àëìä õàð, Äðëjç.

Èí‡ áåë ìèíð ãûçûë ñíêëð.
Jàjëàãëàðäà ãîjóí, ãóçó, èíêëð,
Jàìà‡ûíäà îëóð òàð, Äðëjç.
Çàðûí‡à
äƒøƒáäƒð
äèäð…èí
åëëð,
Ñîíàñûç
ãàëûáäûð
ñîíàëû
…‰ëëð.
Òðê
åäèá
jóâàñûí
øåjä
áƒëáƒëëð,
Ãîíóá áóäà‹ûíà ñàð, Äðëjç.

ˆçƒì äà‹ àäàìû, ñàõëàñà àðàí,
Ä‰jìçìè ‰ìðƒìƒ àjàç, ãàð,áîðàí?
Áó àáàä ê‰íëƒìƒ åjëjèá âèðàí,
Jà‹äûðìà áàøûìà ãàð, Äðëjç.
Õîø ùàâàñû, …ƒëëƒ-÷è÷êëè jàçû,
Òƒêíìç ïåíäèðè, ä‰âëòè, ìàëû.
„‰çë ñðèí ñójó, ñîjóã áóëà‹û
×åøìñèí jîõäóð ñàí, Äðëjç.
jðè‡ä
ãûç-…ëèíëð,
ùíêëð,

Àíàì Àðïà ÷àjû, ×ûíãûëëû äð,
Äîëàííàì áàøûíà …ƒíä ìèí êð.
Îâ÷ó Ãùðìàíàì, äî‹ìà jåðëð,
Ä‰íìj ƒìèäèì âàð, Äðëjç.
1920

ХÛÐÄÀ ХÀÍÛÌ ДЯÐЯËЯJЯÇËÈ
Ñöëåéìàíîâà (ëèéåâà) Õûðäà Ìóñà ãûçû 1926-‡û èë ìàjûí 10-äà Ãðáè
Àçðáàj‡àíûí Äðëjç ìàùàëûíäà Ùîðáàäûã êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1948‡è èëä Åðìÿíèñòàí ùþêóìÿòè òÿðÿôèíäÿí î, Ñëjàí ðàjîíóíóí Ïàð÷àõàëà‡
êíäèí äåïîðòàñèjà åäèëìèøäèð.
Î, 2000-‡è èëä âôàò åòìèøäèð.

ЭЯРАЙЛЫ
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ÃÀËÄÛ
À‹ ‡àìàëлы áèçèì äà‹ëàð
Äà‹ëàð ñèçä íjèì ãàëäû.
Òÿð ÷è÷êëè ãóçåjëðèì
Êêëèêëè …ƒíåjèì ãàëäû.

Áàëëû, Êìð ãàjàëàðûì
Áàëäûð‹àíëû äðëðèì
Ñàëñàë êèìè ãàëàëàðûì
Áèð ä óøàã ÷à‹ûì ãàëäû.

Äìèðòï jàjëàãëàðûì
Ìàùìóääó äà îjëàãëàðûì
Íå÷ …ƒìƒø áóëàãëàðûì
Áèð ä Àðïà ÷àjûì ãàëäû.

àíû ìíèì, Òîïëó ìåøì
Ëàë, íð…èç, òð áí‰âøì,
Íå÷ ìçàð èòèðìèøì
Óëóëàðäàí óëóì ãàëäû.

Âÿòÿíäÿ, úÿííÿò áàüûíäà,
Ää-áàáà î‡à‹ûíäà
Êíäèìèçèí ãó‡à‹ûíäà
Áèð‡ ìçàð ïàjûì ãàëäû.
ГОШМАЛАР
ДЯÐЯËЯJЯÇÄЯ
ˆjðíñí jåðèíè Àðïà ÷àjûíûí,
ñëè, áƒí‰âðñè Äðëjçä.
Íå÷ ãàíàäûíûí, íå÷ ãîëóíóí,
çèí çƒìçƒìñè Äðëjçä.

„‰j òïä áèòí ñƒñí-ñƒíáƒëëð,
Áà‹ëàðäà îõójàí øåjäà áƒëáƒëëð,
Àíàìûí òàjôàñû Äðëjçä.
×è÷êëè äà‹ëàðûí òìèç ùàâàñû,
Áóëà‹ûí áàøûíäà êñèëèð ãóçó,
Jóðääàí àjðû äƒøƒá áó äà‹ëàð
ãûçû,
Ìñêíè, óëóñó Äðëjçä.

ð äðä íå÷ ÷åøì ÷à‹ëàjûð,
ð ãîëóíäà íå÷ åëëð jàjëàjûð,
„ƒíåjèíä êêëèê jóâà áà‹ëàjûð,
„‰ëëðèí ñîíàñû Äðëjçä.

„‰çƒìƒ à÷àíäà …‰ðäƒjƒì …ƒëëð,
„‰ç îõøàjàí áà‹û, jàìà‡û, äƒçƒ,
„‰çë ìåjâëðè ‡âèç òïñè,
Òç áå÷ áàëû, èíê êðñè,
Õñòíèí äàâàñû Äðëjçä.
ÈÍÄÈ
Äìèð òï, ñíä øèìøê ÷àõàðäû,
Êêëèêëðèí äàøäàí-äàøà ó÷àðäû,

Ãûç-…ëèíëð
÷ûõàðäû,
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Ìàùìóääójà

Áèçñèç ãàëûá ñƒñí-ñƒíáƒë, …ƒë
èíäè,
Ãûç …ëèíèí êƒñƒá ñíäí, áèë
èíäè.
Åëëð …ëèá àëà÷û‹û ãóðàðäû,
Ñƒðƒëðè îòäójàðäû, äóðàðäû,
Èjèòëðè …‰ùëí ÷àïûá jîðàðäû,
Äàùà …åòìèð jàjëàãëàðà åë èíäè,
Êñèëèáäè áóëàãëàðäàí jîë èíäè.
×àòìà ãóðóá íåùðëðè ÷àëõàðäûã,
Áàøûìûçà
òèðì
øàëëàð
áà‹ëàðäûã,

Àò áåëèíä jàjàëàãëàðà ÷ûõàðäûã,
Í àò jîõäó, í jàjëà‹à jîë èíäè,
Äà‹ëàð ãûçû áó Øèðâàíäà ãàë
èíäè.
Òƒêç ííì ôàðìà‡à jƒê âóðàðäû,
Ñîíà õàëàì ‡ùðñèíè ãóðàðäû,
ð è…èäëð ê‰ùëíèíè jîðàðäû,
Åëñèç ãàëûá jàjëàã, ÷è÷ê, ÷‰ë
èíäè,
Õûðäà õàíûì áó àðàíäà ‰ë èíäè.
ÎЬËÓÌ

Áèð …‰çë ìàùàëäûð Äðëjçèì,
Ñí ãàjûò î jóðäà áèð ä áàõ î‹ëóì!
Îíóíëà áàøëàjûð ñ‰ùáòèì, ñ‰çƒì,
Ñàë-ñàëà ÷ûõ, jåääè jîëà áàõ, î‹ëóì!

ñíêíää jîëàjðû‡û êå÷íä,
îðáàäûãäà áóëàãëàðäàí è÷íä,
Ãûðõ áóëàãäà ëèëïàð, jàðïûç
áè÷íä,
jðèãàðäàí „‰j÷ …‰ë áàõ, î‹ëóì!

Äðñè ñí…ðäèð, äàøû áèð ãàëà,
Jàj âàõòû äà‹ëàðäà ãàð òàëà-òàëà,
Øàù
Àááàñ
òèêäèðèá
áèð
êàðâàíñàðà,
À‹êíäèí áàøûíäà jîëà áàõ, î‹ëóì!

Êùð àòûí jàëìàíûíà jàòàíäà,
Jàë-jàìà‡äà ôð êêëèê òóòàíäà,
Ìàùóääóäà …ƒë-÷è÷j áàòàíäà,
„åðèj ä‰í, Âåðñ äà‹ûíà áàõ, î‹ëóì!

Òêäîíäóðàíûì áèð ñèðëè äà‹äû,
ð jàíû ìåøäè, ÷ûíãûëäû, ñàëäû,
Áèð ÷îõ ãà÷àãëàðû ãîjíóíà àëäû,
Íáè áðñèí îðäà áàõ, î‹ëóì!

À‹ëàìà …‰çƒíäí ‡àð îëàð ñåëëð,
Âäñèç à‹àðàð áàøûíäà òåëëð,
àíû î íñèëëð, ùàíû î åëëð,
Áèð ä åëñèç jóðäà ãàjûò, áàõ, î‹ëóì!
ÌЯÍÈ

Jà‹û äƒøìí ìêèð, ôèòí èøëäè,
Åëëðä åjëäè äèâàí ìíè.
Àòàìûí, áàáàìûí jóðäóí èñòäè,
Ãûðõ ñêêèçä jàçäû ôðìàíà ìíè.

Àðàí jåðä jäè ëèô ãääèìè,
Òåç ñàëäû ÷èñêèí, äóìàíà ìíè.
Òàëàäûëàð íå÷ êíäè, ñîjäóëàð,
Äà‹ûòäûëàð jóðäó âèðàí ãîjäóëàð,
Íå÷ ð è…èäèí …‰çƒí îjäóëàð,
Ñƒð…ƒí åjëäèëð àðàíà ìíè.

ëäí àëäû âòíèìè, åëèìè,
‚ììàí åòäè …‰çäí àõàí ñåëèìè,
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Ñƒôðìèçèí äóç-÷‰ðjèí jåäèëð,
Òóòäóëàð …ƒëëj-áîðàíà ìíè.

Ãîíøó îëóá áèç ãàðäàø äåäèëð,
Åâèìèçèí ñèð-ñ‰çƒíƒ áèëäèëð,

Êîðî‹ëó …ðêäèð ìèí àòûíà,
Íùëò îëñóí åðìíèíèí çàòûíà,
Ìèëëòèìè âåðäè òàíêûí àëòûíà,
çèá ä‰íäðäèëð ñàìàíà ìíè.

ÁÀJÀÒÛËÀÐ
Ä‰íäƒ ‰òí jåëëð,
Êå÷í …ƒíëðèí, äà‹ëàð.

×è÷jè ñàðû äà‹ëàð,
ðèìç ãàðû äà‹ëàð.
Äƒøìíèì jîë âåðèá,
Ïîçóá èëãàðû äà‹ëàð.

Áàøûíû ãàð àëûáäû
Òð …ƒëƒí ñàðàëûáäû,
Í çàìàíäàí áóëàíûá?
Ñ‰jë, ñóëàðûí äà‹ëàð.

Àõàí ÷àjûíäûð äà‹ëàð,
Ñðèí ñójóíäóð äà‹ëàð.
Åëñèç jàñà áàòàðñàí,
Åëíí òîjóíäóð, äà‹ëàð

Ñíä ùàjëàð jàjëàjûð,
Äðä ñèíìè äà‹ëàjûð,
„å‡-…ƒíäƒç à‹ëàjûð,
Áà‹ëû jîëëàðûí äà‹ëàð.

åj áàõûðàì jîëëàðà,
ëèì jåòìèð åëëð,

HÖSEYNOVA NЮVRƏSTƏ
Hüseynova Növrəstə İrzaqulu qızı 1930-cu illərdə Dərələyəzin
Sallı kəndində anadan olmuş, 1948-ci ildə Səlyana departasiya olmuş,
1953-cü ildən sonra yenidən Sallıya qayıtmış, 1988-ci ildə yenidən zorla
ermənilər tərəfindən doğma yurdundan qovulmuş, Azərbaycana gəlib
Bakının Böyükşor qəsəbəsində məskunlaşmış, 2004-cü ildə burada
dünyasını dəyişmişdir. Orta təhsili olan Növrəstənin atası şair Rzaqulu
kimi çoxlu gəraylı və qoşmaları vardır.
GƏRAYLILAR
DAĞLAR
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Unutmayın dağlar məni,
Mənki siznən cilovluyam.
Sanmayın ki ilər keçir,
Əvvəlki tək alovluyam.
Həmişə siznən qalardım,
Gəlməsəydim darıxardım,
Üç ay qışı ayrılardım,
Unutmayın dağlar məni.
Hər il gələrdim qoynuna,
Dözər idim hər oynuna,
Boranına, çovğununa,
Unutmayın dağlar məni.

Novruz gülünü dərərdim,
Duman-çənə bələnərdim,
Unutmayın dağlar məni.
Uşaqlıqdan siznən xoşam,
Siz yoxsunuz əli boşam,
Çoxlu çələng toxumuşam,
Unutmayın dağlar məni.

Yayda dönürsən bostana,
Açılan bir gülüstana,
Qonaqların gəlmir sana,
Unutmayın dağlar məni.

Növrəstəyəm qurban sizə,
Qarın yağıb çıxıb dizə,
Sən də həsrət qaldın bizə,
Unutmayın dağlar məni.

Zirvələri tamam qardı,
Döşündə min gül açardı,
Səndə gəzən bəxtiyardı,
Unutmayın dağlar məni.

Ala qarkən mən gələrdim,
QAN AĞLARAM
Barlı bağlarımız qaldı,
Güllü tağlarımız qaldı,
Elsiz dağlarımız qaldı,
Onlar üçün qan ağlaram.

Onlar üçün qan ağlaram.
Üstümüzü kəsdi yağı,
Qaldı Bəyalı bulağı,
Vətənin daşı, torpağı,
Onlar üçün qan ağlaram.

İsti ocağımız qaldı,
Buz tək bulağımız qaldı,
Gavır bizdən qisas aldı,
Onlar üçün qan ağlaram.

Qan ağlama a gözlərim,
Kimsəyə yetmir sözlərim,
Dağlarda qalan izlərim,
Onlar üçün qan ağlaram.

Hərə düşdü bir diyara,
Oldu sağalmaz bir yara,
Həsrət qaldıq qonşulara,
Onlar üçün qan ağlaram.

Dağlarımız qaldı viran,
Kəndlərimiz oldu talan,
Ayrıldım eldən, obadan,
Onlar üçün qan ağlaram.

Dövranımız döndü belə,
Keçən günlər gəlməz ələ,
Ölkəyə düşdü vəlvələ,

Gecə-gündüz intizaram,
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Yurda piyada gedərəm,
İnanmıram bir də görəm,
Onlar üçün qan ağlaram.

Ölmədim qəmdən qurtaram,
Burda yoxam, orda varam,
Onlar üçün qan ağlaram.
Növrəstəyəm, didərginəm,

KAŞ DИDƏRGИN OLMAYAYDIM
Vətəndə bir daş olaydım
Həmişə orda qalaydım.
Kasıb, yalavac olaydım,
Kaş didərgin olmayaydım.

Kaş didərgin olmayaydım.
Vətən özümün olaydı,
Ömrümə beş gün qalaydı,
Qəbirim vətəndə olaydı,
Kaş didərgin olmayaydım.

Dərələrdə sel olaydım,
Küçələrdə yol olaydım,
Bir faydasız kol olaydım,
Kaş didərgin olmayaydım.

Gecə-gündüz yatmayaydım,
Var-dövlət də yığmayaydım,
Bazarlara çıxmayaydım,
Kaş didərgin olmayaydım.

Ağır yüklər götürəydim,
Elə baxıb öyünəydim,
Sağ gözümü itirəydim,
Kaş didərgin olmayaydım.

Pirani qoca olaydım,
Külüng ilə yer qazaydım,
Əsaynan yerdən duraydım,
Kaş didərgin olmayaydım.

Dağın döşünə çıxaydım,
Bulaqdan yarpız yığaydım,
Hər dərdimi unudaydım,
Kaş didərgin olmayaydım.
Yaman qocaldım üç ildə,
Hər dərdi çəkdim içimdə,
Qoy öləydim el içində,
Kaş didərgin olmayaydım.

Ən pis günlərə düşəydim,
Əl açaydım, dilənəydim,
Pəncəri duzsuz yeyəydim,
Kaş didərgin olmayaydım.
Sallıda güllər əkəydim,
Ömrü başa yetirəydim,
Öz yurdumda Növrəstəydim,
Kaş didərgin olmayaydım.

Dağ başında qar olaydım,
Xəzan vurmuş bağ olaydım,
Qoy ürəyi sağ olaydım,

QOŞMALAR
ARZULAR
Bahar gəlir könlüm uçur ellərə,

Çiçəkli dağları könlüm arzular.
725

Qar əriyib qarışanda sellərə,
O buz bulaqları könlüm arzular.

Çoluq kahasını, dərə yurdunu,
Götürgə suyunu, Kabın yolunu,
Dəhnə dərəsini könlüm arzular.

Duman gəlib dərələrdə sürünər,
Ağ sürülər təpələrdə görünər,
Çobanlar da sənin ilə öyünər
Körpə quzuları könlüm arzular.

Ağ qoyun öləni, su töküləni,
Qayanın altını, inək itəni,
Ordan üz aşağı Xəlil əkəni,
Söyüdlü dərəni könlüm arzular.

Taplarında
bir
doyunca
gəzəsən,
Can dərmanı gülləridən üzəsən,
Obalarda can verəsən, öləsən,
Oba yerlərini könlüm arzular.

O tayın düzünü, üç qardaşları,
Əzizin yerini, çay qovuşanı,
Qulunun
bağçasın,
Qızbəs
şamını,
Çərəli məhləsin könlüm arzular.
Çayın şırıltısı, kəklik bəshini,
Qazax dərəsilə, Qurd təpəsini,
Mərdan bulağını, kəndin səsini,
Köhnə qonşuları könlüm arzular.

Gabda durub üz aşağı baxasan,
Bənövşəni dəstə tutub qoxasan,
Birdəfəlik dərdi qəmi atasan,
O qəmsiz günləri könlüm
arzular.
Qiblə bulaq bulaqların başıdı,
Qarı bulaq onun tayı-tuşudu,
Xan bulağı onlardan da yaxşıdı,
Oba bulağını könlüm arzular.

Növrəstə gəl çəkmə bu dərdi,
qəmi,
Bir təbib gətirin yarsın sinəmi,
Zeynal
kahasını,
Məmməd
gedəni,
Böyük biçənəyi könlüm arzular.

Gözəl Bəyalının geniş düzünü,

BULUD
Bizim eldən gələn tala buludlar,
Bulud sən Allahın Sallı necədi?
Mən ordan çıxannan Günəş
görmürəm,
Elə bilirəm ki, hər yan gecədi?

Tərlan oylağını Sarlar alıbmı?
Elsiz
dağlar
bizi
səndən
sorubmu?
Bulud sən Allahın Sallı necədi?
Bizim elin vardı əhdi-vəfası,
Səfalı yurdumun abı-havası,
Hər zaman olardı qonaq-qarası,
Bulud sən Allahın Sallı necədi?

Bir xəbər verginən
Göyçə
gölündən,
Aşıq Ələsgərin sarı telindən,
Əyrincənin, Sarı yalın gülündən,
Bulud sən Allahın Sallı necədi?

Bizim Bəyalıdan xəbərin varmı?
Sürüsüz,
çobansız
dağlar
olarmı?

Obalarda çadır yeri qalıbmı?
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Bulaqlar çağlayır, güllər açırmı?
Bulud sən Allahın Sallı necədi?
Məndən
ellərə,

salam

apar

Yağı qəsd eylədi şad könüllərə!
Növrəstə də düşdü qürbət ellərə
Bulud sən Allahın Sallı necədi?

bizim

БÀËËÛ ДЯÐЯËЯJЯÇËÈ
Áàëëû Äðëjçëè (Ìììäîâà Áàëëû Øàìììä ãûçû) 1949-‡ó èë ìàj àjûíûí 1ä Äðëjçèí „ƒëƒäƒç êíäèíä àíàäàí îëìóø, îðòà òùñèëèíè „ƒëƒäƒç êíäèíä
àëìûøäûð. Êíäèí êîëõîç â ñîâõîçóíäà ìƒõòëèô ñàùëðä èøëìèøäèð. „í‡
jàøëàðûíäàí âòí â âòíèí òáèòè ùàããûíäà øåðëð jàçìûøäûð. 10 óøàã
àíàñûäûð.
1988-‡è èëä åðìíèëð òðôèíäí çîðëà Âòíèíäí ãîâóëìóø, ùàëùàçûðäà Ханлар районунда jàøàjûð.
ЭЯРАЙЛЫ
ДÈÄЯÐЭÈÍЯÌ
Ãàjñàãëàìàç äðèí jàðàì,
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.
Ïàð÷àëàíäûã ïàðà-ïàðà,
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.

Ãƒðáò åëä áèð ‡àëà‹àì,
×ìíëèêä áèð àëà‹àì,
Ãì jû‹ìûøàì, ãì jû‹íà‹àì,
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.

Jƒç èë êå÷ñ, äðäèì äðääè,
àðà ê‰÷äƒê ãîë-ãàíàäñûç,
Äƒøìíèìèç ÷îõ íàìðääè,
Åë äà‹ûëûá ùåj ùàðàjñûç,
Jîë-èçèìèç jàìàí ñðòäè,
Äðä ÷êèðì ìí àðàìñûç,
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.
Áàëëûjàì jàíìûø áèð êƒëì,
Äðjà äèáèíä áèð ëèëì,
Èñòðì Âòí …åäì,
Áà‡û, ìí ä äèäð…èíì.
ГОШМАЛАР
ДЯÐЯËЯJЯÇ
Jàìàí ê‰âðëìèøì ñíäí ‰òðè,
Àõûð
…‰çëðèìäí
ñåë,
Äðëjç!
àjàíà áàõûðàì, òàïìûðàì ñíè,

Íå‡îëäó,ñíäêè åë, Äðëjç!
„‰ðñíìèð Íáèëð, jàä îëóá †àíû,
Ñî‹àíëû jàjëà‹û, äà‹ëàðûí õàíû.
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jðè jîë, Áðê äð, Òàõòà jóðä
ùàíû?
òðèíè …òèðìèð jåë, Äðëjç!
Ìóðòóçà jóðäóíóí àáû-ùàâàñû,
ˆçƒ ëî‹ìàí, äðä ìèí-áèð äàâàñû,
Õñòj ‡àí âåðèð …‰çë ñôàñû,
Ñàëàjäûì áîjíóíà ãîë, Äðëjç!

å÷ äåìèðñí ãƒðáò åëä âàð
õñò,
„‰íäð ÷è÷jèíäí …‰íäð áèð
äñò,
„‰íäðñí äèðèëð äèäð…èí
õñò,
„‰íäð ñƒñí-ñƒíáƒë, …ƒë, Äðëjç!

Àøûã Ìåùäè, ê‰êë ñàçû, àìàíäû,
Jóðäóì ëäí …åäèð, ùàëûì jàìàíäû,
‚çƒí ùñðòì õåjëè çàìàíäû,
Áàëëû ýÿëÿúÿêäè, áèë, Äðëjç!
ÁÀJÀÒÛËÀÐ
Äà‹ëàð íå‡ äà‹ëàðñàí?
Ãàðäàí çèðâ áà‹ëàðñàí.
Åëëð äèäð…èí äƒøƒá,
Òê-òíùàìû à‹ëàðñàí.

À äà‹ëàð, îjàí äà‹ëàð
Ãëáè ãàí îëàí äà‹ëàð.
Áèçäí àðàëû äƒøƒá,
Ãì ñàçû ÷àëàí äà‹ëàð.

Äà‹ëàðû àøàí à‹ëàð,
Ãìëíèá ‡îøàí à‹ëàð,
Jóðä ãóðóá, jóâà ãóðóá
Äèäð…èí äƒøí à‹ëàð.

Äà‹ëàðûí jàç ÷à‹ûíäà,
Åë jàjëàð jàjëà‹ûíäà
Ôëê áèð äðä âåðèáäè
Áƒëáƒë ‰òìƒð áà‹ûíäà.

ÌЯНСУРЯ ÄЯРЯЛЯЙЯЗЛИ
ñíîâà Ìíñóð ñí ãûçû 1957-‡è èëä Äðëjçèí Ãîâóøóã êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. Îðòà òùñèëèíè äî‹ìà êíäèíä àëäûãäàí ñîíðà „í‡
Ä‰âëò Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóíóí Àçðáàj‡àí äèëè â äáèjjàòû ôàêƒëòñèí
äàõèë îëìóø â îðàíû áèòèðäèêäí ñîíðà ìƒëëèìëèêë ìø‹óë îëìóøäóð.
1988-‡è èëä äî‹ìà jóðäóíäàí äåïîðòàñèjà îëóíìóø, ùàë-ùàçûðäà èñ
Ñóìãàjûò øùðèíä ìñêóíëàøìûøäûð.
ГОШМАЛАР
ÀÌÀÍÄÛ
Ä‰jƒøƒí, jà‹ûëàð ìñêí ñàëìàñûí,
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

Jóðä jåðèìèç íàíêîð ùàjà ãàëìàñûí,
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!
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Òêäîíäóðàíûí ãàð-áóçó ãàëûð,
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

Êîðî‹ëó åøèòñ äàâàjà …ëð,
Ãûðàò ‡‰âëàí åäð ùàëàjà …ëð.
Íáè ùàjà …ëð, ùàðàjà …ëð
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

Âòí jàíàð …‰çäƒ, áèçè jàíäûðàð,
Áó äðä çàìàí-çàìàí áèçè jàíäûðàð,
“Åë áèð îëñà, çðáè êðàí ñûíäûðàð“
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

†ëèëèì îjàíàð ãèjàìò åjëð,
Ãùðìàí, Ôòóëëà øèêàjò åjëð.
Âòíè òðê åäí ‡èíàjò åjëð,
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

àëàj-ùàëàj îëñóí jàëëû äñòñè,
ð jåðè áƒðƒñƒí è…èä íðñè,
Ìíñóð îëìàñûí âòí õñòñè,
Äà‹ûëìàjûí åëëðèìèç, àìàíäû!

Áóðäà Ãîðãóäóìóí ãîïóçó ãàëûð,
Jà‹û÷ƒí ñàõëàíàí òîïïóçó ãàëûð,

ÑÀËÀÌ JÅÒÈÐ
Àøûã Ìåùäè âàð …åò áèçèì åëëð,
Ñîíàëû …‰ëëð áèð ñàëàì jåòèð.
Î áèçñèç ‰òƒøí, î áèçñèç êå÷í
Àjëàðà, èëëð áèð ñàëàì jåòèð.

Ñðèí áóëàãëàðäàí äîë÷àäà …òèð,
Jóðäóí ñîâãàòûíäàí áîõ÷àäà …òèð.
Àjû ìåøñèíäí àë÷à äà …òèð,
Êêëèêëè ÷‰ëëð áèð ñàëàì
jåòèð.

ëjçä äîëàí, Ãîâóøó‹ó …‰ð,
àâà ìåøñèíä …ƒëäí ÷ëí…
ù‰ð.
jëí „ƒíåjâí…ä, Âí…äí ìíè ñîð,
Î êå÷í …ƒíëð áèð ñàëàì jåòèð.

Åë äèäð…èí îëóá, ê‰÷êƒí äƒøƒáäƒ,
Ãûj âóðàí ãàðòàëëàð êƒñêƒí äƒøƒáäƒ
Äðëjç ê‰÷ƒá ãà÷ãûí äƒøƒáäƒ
Ñàùèáñèç åëëð áèð ñàëàì jåòèð.

„ƒëƒäƒçƒ, „äèêâí…è …ç, äîëàí,
†àíûäàí jåí, Ãàðàõëûíû òê äîëàí.
Íáèëðä áèçñèç ãàëàí, òê ãàëàí
Áƒëáƒëñƒç …ƒëëð áèð ñàëàì jåòèð.

„‰çƒì ò‰êìj áèð îâó‡ òîðïàã
„òèðìñí ñí ùàðàìäû ïàïàã,
Ñíè ãàðøûëàðàì ùàìûäàí ãàáàã
×àjëàðà, ñåëëð áèð ñàëàì jåòèð.

jðèãàðäà jàjëà, êå÷èð èëëðè,
Ãà÷àã ãàjàñûíäàí ùàjëà åëëðè.
Ãûçjåòðãà÷àíäà ãîõëà …ƒëëðè,
Ëàëëè ÷‰ëëð áèð ñàëàì jåòèð.

Äðëjçäí …òèð, ñ‰çƒí êññè
Jà jàðïûç, jà jåìëèê, jà …ƒë äñòñè,
Îëóáäó Ìíñóð âòí õñòñè
Î ìíñèç jåðëð áèð ñàëàì jåòèð.

ÌЯН
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Í jàõøû ä‰çìƒøì àj ñí ìëëèì,
Áó âòí äðäèí, áëê äà‹àì ìí,
Jàäûìà äƒøíä åëëð, àç ãàëûð,
Ãàðà áóëóä îëàì, ëåjñàí jà‹àì ìí.

ñí ìëëèì, íå‡ …åäèì jóðäà ìí,
Î jåðëðä ñàðàëûáäû …‰j ÷ìí,
Ñàùèáñèç ãàëûáäû íð…èç, jàñìí,
„ðê øèìøê îëóá îðà ÷àõàì ìí.

Äà‹ûëûáäû jóðäóì jàíûðàì, êƒëì,
Äðëçñèç áèð ä ÷òèí êè, …ƒëì,
Ìíñóðjì ñîëìóø ñàïëàãñûç …ƒëì,
Êàìàíû ãûðûëìûø jàjñûç îõàì ìí.
НÀÐÛÍЭЦË ДЯÐЯËЯJЯÇËÈ
Ìùððìîâà Íàðûí…ƒë ñí ãûçû 1949-‡ó èëä Äðëjçèí Ãîâóøóã
êíäèíä àíàäàí îëìóøäóð. 1988-‡è èëä øîâèíèñò åðìíèëð òðôèíäí
äåïîðòàñèjà îëóíìóø â ùàë-ùàçûðäà Ñóìãàjûò øùðèíä jàøàjûð.
ГОШМАЛАР
ÄЯРЯЛЯЙЯЗ
Äà‹ëàðûí ãîjíóíäà áèð äà‹ äà ìíì,
Ñí äàùà ó‡àñàí, àj Äðëjç!
Ãèáë áóëà‹ûíûí ñójóíäàí è÷ñì,
Äèðèëëì, ‡ííòñí, àj Äðëjç!

Ãàðà ƒñåjí ÷óõàñûíû jåëëjèá ,
Ôàòàí ãàðû õóð‡óíóíó êƒëëjèá,
Àøûã Íñèá äèëãìèíè ê‰êëjèá,
Îçàí ìñêíèñí, àj Äðëjç!

Ó‡à äà‹ëàðûíûí áàøû äóìàíäû,
Ääì Ãîðãóä …åäí jîëëàð áîðàíäû,
Ääëè ê‰ðïƒñƒ ó÷óá âèðàíäû,
Î‹óçëàð ìñêíè, àj Äðëjç!

Ñîíàëû …‰ëëðèí ñîíàñûç ãàëäû
Jà‹û äƒøìí áèçè äèäð…èí ñàëäû,
Jóðäóìóç-jóâàìûç õà÷îjà ãàëäû,
ˆëñì ä …ë‡ì, àj Äðëjç!

ÂЯТЯН, АЬЛАРАМ
5 èëäèð ƒçƒí ùñðò ãàëìûøàì
Jàäûìà äƒøíä âòí, à‹ëàðàì.
Ñíäí ‰òðƒ ãîâðóëìóøàì, jàíìûøàì,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

Ìƒøêƒíàç ííìèí ãàòûã, ãàjìà‹û,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!
„äèêâí…èí ñèíñèí äƒøí åë,
Áðêäðäí ñðèí-ñðèí ñí jåë.
†àíû ÷àjäàí áàùàð ÷à‹û …ëí ñåë,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

Ñî‹àíëû jàjëà‹û, „‰j òï äà‹û,
Ìóðòóçà jóðäóíóí ñîjóã áóëà‹û,
724

Ñàëëûíûí, À‹êíäèí ìåjâ áà‹ëàðû,
îðñóí, îðáàäà‹ûí áóç áóëàãëàðû,
Àøûã Ìèðçàëûíûí ñàç ùàâàëàðû,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

„ƒëƒäƒçƒí ëàë, íð…èç äƒçëðè,
Õûíàëû êêëèjèí àëà …‰çëðè,
‡ðèí, Íáèíèí àjàã èçëðè,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

Äìèðòï jóðäó, Ãàëàñåð äà‹û,
Èíäè áó jåðëðä êåô ÷êèð jà‹û,
Äðëjç îëäó äƒøìí îjëà‹û,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

Ãîâóøóã, Ãàáàõëû, Êîòàíëû, †àíû,
×îõ è…èäèí áóðäà ò‰êƒëìƒø ãàíû.
Jóðäóíäàí ãîâóëàí î‹óçëàð ùàíû?
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

Ñàëñàëûí ãàëàñû, ëèíèí äàøû,
Ñèíì ò‰êƒëƒð …‰çƒìƒí jàøû.
Àòàìûí, àíàìûí î, ìçàð äàøû,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

ëjç, îñäóíäà è…èä íðñè,
ñðëðäí …ëèð îíëàðûí ññè,
Jàçûëìûø òàðèõ äàø ñàëíàìñè,
Jàäûìà äƒøíä, âòí à‹ëàðàì!

ANAXANIM
Anaxanım Dərələyəzin Məmərza kəndində dünyaya göz açmışdır.
Anaxanım Aşıq Əlinin anasıdır. Aşıq Əlinin anası Anaxanım da şer
yazan imiş. Əri Fərmanı “kulak” eliyəndən sonra ona siyasi dustaq adı
verib 10 il iş kəsmiş və onu Orta Asiyaya-Daşkəndə göndəriblər,
Fərman oradan bir də geri qayıtmayıb. Anaxanım Dərələyəzin Məmərza
kəndindən olan Ələkbər kişinin qızıdır. Ərinə iş kəsiləndən sonra yüzdən
çox erkəyi, səkkiz baş öküzü, beş atı, iki marfaş pal-paltar parçanı,
iyirmidən çox gəbəni əllərindən alıb, ailə üzvlərini də səs vermədən
məhrum ediblər.
GƏRAYLI
HANI
Yönü bəri duran dağlar,
Səndə dövran sürən hanı?
Çiynində qatar, tüfəngi,
Maral, buğa qıran hanı?

Dağlarda mənəm deyənlər,
Nazü-neməti yeyənlər,
Zübeyi-zərbab geyənlər,
Çadır, muxru quran hanı?

Bu dərədən axan çaylar,
Ondan içən uzun boylar,
Köhlən atlar, bədoy daylar,
İlxı-ilxı yoran hanı?

“Zəbər” üstə “yey”deyənlər,
Yaxşı, kamil oxuyanlar,
Qoltuğunda “Quran” hanı?
Anaxanım, işin nəsdi,
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Üstümüzdən külək əsdi.
Qohum-qardaş ayaq kəsdi,

Məntək qəlbi viran hanı?

ЩЯСЯНЛИ СОНА
Щясянова Сона Яли гызы 1983-ъц илдя Дяряляйязин Говушуг кяндиндя
анадан олмушдур. 1988-ъи илдя ермяни шовинистляри тяряфиндян юз доьма
йурдундан зорла говулмуш, Сумгайыт шящяриндя мяскунлашмыш, щалщазыда орада йашайыр.
2001-ъи илдя орта мяктяби, 2006-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Институтуну битирмишдир.
VIII синифдя охуйан заман шеир йазмаьа башламышдыр. Хейли
мигдарда эярайлы вя гошмалары вардыр. Бунлардан бязилярини веририк.
АТА
Эюзлярин кядярли, цряйин дярдли,
О дярдя, кядяря гурбанам, ата!
Гялбиня йцз йердян даьлар
чякилиб,
Синяндя губара гурбанам, ата!

Сян нащаг гялбини беля сыхырсан,
Эюзцндя йашлара гурбанам,
ата!
Беля эизли-эизли одландыгъа сян,
Сонанын дярдини тязяляйирсян.
Сян
мяним
йолума
нур
яляйирсян,
Ялиндя габара гурбанам, ата!

Нийя
щярдян
беля
мялул
бахырсан,
Мяним цряйими ода йахырсан.

ЩЯСРЯТ
Сящяр-сящяр
шещ
дцшяндя
даьлара,
Бцлбцл
кими
чыхыб
ъящ-ъящ
вурайдым.
Эцлляри астаъа мещ тярпядяндя,
Ширин-ширин тамашайа дурайдым.

Арзулар эюзцмдя йува саланда,
Чичяклярин ящвалыны сорайдым.
Щясряти
эюзцмя,
кюнлцмя
кючян,
О эюзял йерляри эюряъям щачан.
Башымын цстцндян о йурда учан,
Дурнадан
сорушуб
ращат
олайдым.

Щяр йени ятирдян бищуш оланда,
Щяр йени няьмядян ляззят
аланда.

ДЯРЯЛЯЙЯЗ
Щяля йашайырсан хяйалларымда,
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Дцшсям дя гойнундан эен,
Дяряляйяз.
Щяр эеъя йухуда гонаг олурам
Даьына, дцзцня мян, Дяряляйяз.

Синяндя йурд салан бу гям, бу
мющнят,
Сянля
говушмаьа
верярми
мющлят.
Бир аз да узанса бу дяли щясрят,
Дцшяъяк сачыма дян, Дяряляйяз.

«Говушуг» дейяндя эюзлярим
долур,
«Габахлыда» сюйцд сачыны йолур.
«Яляйяздя» эцлляр ачмамыш
солур,
Алыбдыр цстцнц чян, Дяряляйяз.

Сюнян оъагларын, кючян еллярин,
Кюксцндя
йарадыр,
дяриндян
дярин.
Сонайам, дюзмцрям, эюйняйир
йерин,
Бяс
неъя
дюзцрсян,
сян
Дяряляйяз?

БИЛЯРСЯНМИ, СЯН?
Эцлцм, щясрятиндян цряк йарады,
Эюзлярим щяр йердя сяни арады.
Кюнлцм айрылыгдан дярин йарады,
Йарамы саьалда билярсянми сян?

Йеня
йашайырам,
бил,
юлмямишям.
Мян
сянсиз
црякдян
щеч
эцлмямишям,
Де, мянсиз црякдян эцлярсянми
сян?

Сянин хяйалларын цряк даьлайыр,
Гялбимдя
туфанлар
ъошуб
чаьлайыр.
Йарын сянсиз галыб, йаман
аьлайыр,
Эюзцнцн йашыны силярсянми сян?
Сяндян
башгасына
бахмамышам,

Айрылаъагмышыг, биляммямишям,
Гялбимдян
адыны
силяммямишям.
Мян
сяня
бядбяхтлик
дилямямишям,
щеч
Де, мяня бядбяхтлик дилярсянми
сян?
КЮНЛЦМ

Вятяним галыбды дыьа ялиндя,
О вахтдан сызлайыр йаралы кюнлцм.
Инди фяьан едир гыз да, эялин дя,
Вятяндян галыбды аралы кюнлцм.

Сонайам,
йурдумда
дюзя
билмирям,
Гям ялиндян олуб йаралы кюнлцм.
Инди щайа галыб тярлан ойлаьым,
Соьанлы
йайлаьым,
бузду
булаьым.

Эцллц йайлагларын эязя билмирям,
Буз
булаг
суйундан
ичя
билмирям,
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Дярд-гямсиз
чаьым,

кечирди

ушаглыг

Бу дярддян
кюнлцм.
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вядясиз

саралы
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kəndində doğulub, orada boya başa çatmış, 1988ci ildə ermənilər tərəfindən zorla yurdundan
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– Dərələyəzin İstisu (Cermuq) kəndində anadan
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Alıyev Alı Abdulla oğlu – 1948-ci ildə Dərələyəzin İstisu (Cermuq)
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Qabaxlı kəndində anadan olmuş, 1988-ci ildə
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ildə yurdundan zorla qovulmuşdur. Hal-hazırda
Bakıda yaşayır.
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vətəninə qayıtmış, 1988-ci ildə zorla yurdundan
qovulmuş, hal-hazırda İsmayıllıda yaşayır.
Abdullayeva Zəroş – Şərur rayonu. Qarahəsənli kəndi (Şərur ilə Dərələyəz əvvəllər bir qəzada olmuşlar). 83 yaşında,
təqaüdçü.
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Allahverdiyeva Ləlminaz Mirzə qızı – Göyçənin Əmirxeyir kəndində
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Dünyamalıyeva Fizzə Heydər qızı – 1924-cü ildə Dərələyəzin
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Mehdiabad
qəsəbəsində
məskunlaşmış, hal-hazırda orada yaşayır. Ali
təhsilli ziyalıdır.
Ələsgərov Namaz Hüseyn oğlu – 1924-cü ildə Dərələyəzdə
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olub,
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Vətən
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kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış
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Əhmədov Səməd Nəbi oğlu
– 1900-cu ildə Dərələyəzin
Cırrannı kəndində anadan olmuş, 1948-ci ildə
Yevlax şəhərinə deportasiya olunmuş, 2001-ci ildə
orada vəfat etmişdir. Sinədəftər adam olmuşdur.
Əhmədov Həsən Mamoş (Mamed) oğlu –Dərələyəzdə anadan
olub, orada boya-başa çatmışdır, 1940-cı ildə
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Ələkbərov Əli Hüseyn oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində doğulmuş, orada boya-başa çatmış,
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Əliyev Əziz Hüseyn oğlu – 1962-ci ildə Dərələyəzin Qabaxlı
kəndində doğulmuş, 1988-ci ildə ermənilər
tərəfindən deportasiyaya məruz qalmış, halhazırda Abşeronun Xırdalan qəsəbəsində yaşayır,
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Əliyev Qəzənfər Müzəffər oğlu – 1950-ci ildə Dərələyəzin Qabaxlı
kəndində doğulmuş, orada boya-başa çatmış, halhazırda Abşeronun Masazır kəndində yaşayır. Ali
təhsillidir.
Ələsgərov Nazim Vəli oğlu – 1956-cı ildə Dərələyəzin Civə
kəndində anadan olub, orada
boya-başa
çatmışdır. 1948-ci ildə Azərbaycana, Saatlı
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1988-ci ildə zorla yurdundan qovulmuş, halhazırda Xızı rayonunun Fındığan kəndində
yaşayır.
Əliyev Məhəmmədəli Bəhlul oğlu – 1942-ci ildə Dərələyəzin
Gədikvəng kəndində anadan olmuş, həmin
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kənddə boya-başa çatmış. Hal-hazırda Abşeron
rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yaşayır.
Ələsov Nəbi Əli oğlu – 1940-cı ildə Dərələyəzin Ayısəsi kəndində
doğulub, orada boya-başa çatıb, sonra Bakıya
köçüb, ali təhsilli və çox məlumatlı ziyalıdır.
Əliyev Mehman Vəli oğlu – 1948-ci ildə Dərələyəzin Ələyəz
kəndində doğulmuş, orada boya-başa çatmış,
sonra Bakıda məskunlaşmış, ali təhsilli həkimdir.
Əsədov Nazir Nəbi oğlu – 1950-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində doğulmuşdur, tarixçi alimdir, hal-hazırda
Bakıda yaşayır.
Fatma Nəbiqızı – Dərələyəzin İstisu kəndində anadan olub. 97 il
yaşamış.
Fərəcov Əziz Ağarza oğlu – 1927-ci il Dərələyəzin Ağkənd
kəndində doğulub, orada boya-başa çatmış,1949cu ildə yurdundan deportasiya olunmuş, sonra
vətənə qayıtmış, ali təhsillidir, hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
Fatma Nəbi qızı – 1887-ci ildə Dərələyəzin Cırrannı kəndində
anadan olub, orada böyüyüb, 1918, 1948-ci illərdə
zorla vətənindən qovulub, sonra vətəninə qayıdıb,
1985-ci ildə 98 yaşında vətənində, İstisu
qəsəbəsində dünyasını dəyişibdir.
Fərəcov Əziz Ağarza oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Ağkənd
adlanan kəndində doğulmuş, 1949-cu ildə doğma
kəndindən
deportasiya
olunmuş,
Tərtər
rayonunda məskunlaşmış, sonra vətənə qayıtmış
və təkrarən Tərtər rayonunun İrəvanlı kəndində
yaşamışdır. Hal-hazırda Bakıda yaşayır. Ali təhsilli
müəllimdir.
Fərzəliyev Səməndər Yunis oğlu – 1941-ci ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində doğulmuş, orada yaşamış,
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən zorla doğma
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yurdundan
qovulmuş,
Bakının
Buzovna
qəsəbəsində məskunlaşmış, hal-hazırda orada
yaşayır. Sinədəftər ferdşeldir.
Gülmalıyev Qafar Usub oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Canı
kəndində anadan olmuş, Qabaqlı kəndində
yaşamış, sonra Abşerona köçmüş, Abşeronun
Mehdiabad kəndində məskunlaşmış. 2006-cı ildə
dünyasını dəyişmişdir.
Göyüşova Dursun Sadıq qızı – Dərələyəzdə doğulub, boya-başa
çatıb. Hal-hazırda Xanlar rayonunda yaşayır.
Gülnisə Şahsuvar qızı Bəxtiyarova
– Dərələyəzin Gülüdüz
kəndində anadan olub, orada boya-başa çatmış,
sonradan Dərələyəzin başqa bir kəndinə ərə
gedib orada yaşamışdır.
Hüseynov Əhməd Həsən oğlu – 1947-ci ildə Dərələyəzin Amağu
kəndində doğulub, orada boya-başa çatıb. Sonra
Bakıya köçüb orada məskunlaşıbdır. Həm ali
təhsilli
dil-ədəbiyyat
müəllimi,
həm
də
hüquqşünasdır. Çox məlumatlı sinədəftər ziyalıdır.
Hüseynov Fərhad Mehralı oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin
Gədikvəng (Qoduxvəng) kəndində anadan olmuş,
orada boya-başa çatmış, Abşerona köçmüş,
Ramana, Mehdiabad kəndlərində yaşamış. 2001ci ildə vəfat etmişdir.
Hacsamova Zabıta Ağa qızı – 1914-cü ildə Dərələyəzin Gülüdüz
kəndində anadan olmuş, orada və Qovuşuq
kəndində yaşamış. 1974-cü ildə Bakıya köçmüş,
1997-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.
Həziyev İman – 1906-cı ildə Dərələyəzin Sallı kəndində anadan
olmuş, orada boya-başa çatmış, 62 il yaşamışdır.
Həmzəyev Elxan Həmzə oğlu – 1955-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində doğulmuş, ali təhsillidir, 1988-ci ildə
yurdundan deportasiya olunmuş, hal-hazırda
Abşeron rayonunun Novxanı kəndində yaşayır.
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Həmzəyev Akif Abbas oğlu – 1952-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış,
ali təhsillidir. 1976-cı ildə Abşeronun Novxanı
kəndinə köçmüş, hal-hazırda orada yaşayır.
Həmzəyeva Sabirə Məhəmməd qızı – 1954-cü ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində doğulub, orada boya-başa çatıb,
1975-ci ildə Abşeron rayonunun Novxanı kəndinə
köçüb, hal-hazırda orada yaşayır. Ali təhsilli dilədəbiyyat müəllimidir.
Hüseynov Şamdan Hüseynalı oğlu – 1901-ci ildə Dərələyəzin
İstisu kəndində anadan olmuş, orada boya-başa
çatmış, 1971-ci ildə elə burada da rəhmətə
getmişdir.
Hətəmov Hətəm Hətəm oğlu
– 1886-cı ildə Dərələyəzin Köçbək
kəndində doğulub boya-başa çatmış, dəfələrlə
qaçqın düşmüş, 97 il yaşamış, 1983-cü ildə
doğulduğu kənddə dünyasını dəyişmişdir.
Hüseynov Hüseyn Ağamirzə oğlu – 1918-ci ildə Dərələyəzin
Məmərza kəndində doğulub, 1948-ci ildə deportasiya olunub, 1956-cı ildə doğma yurda qayıdıb, 1988ci ildə doğma yurdundan qaçqın düşüb, 2001-ci ildə
Sumqayıtda ölüb.
Hüseynov Kamil Məmiş oğlu – 1926-cı ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində doğulub, orada boya-başa çatmış, 1948ci ildə deportasiya olunmuş, 1955-ci ildə vətənə
qayıtmış, 1988-ci ildə zorla yurdundan qovulmuş,
hal-hazırda Sumqayıtda yaşayır.
Hüseynov Knyaz Şamdan oğlu – 1939-cu ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində doğulub, orada boya-başa çatmış, 1948ci ildə deportasiya olunmuş, 1956-cı ildə vətənə
qayıtmış, 1988-ci ildə zorla yurdundan qovulmuş,
1994-cü ildə Sumqayıtda vəfat etmişdir.
Hüseynov Əmiraslan Həsən oğlu – 1924-cü ildə Dərələyəzdə
doğulub boya-başa çatmış. 77 il ömür sürmüşdür.
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Hüseynov Aydın Məmmədhüseyn oğlu – 1937-ci ildə Dərələyəzin
Köçbək kəndində doğulub, orada
boya-başa
çatmışdır. Ali təhsillidir, hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu – Dərələyəzin Terp kəndində
doğulub, orada boya-başa çatmış, Ali təhsillidir.
Hal-hazırda Abşeronun Mehdiabad qəsəbəsində
yaşayır.
Həsənova Pəri (Sərçə)
– Dərələyəzin Qovuşuq kəndində
doğulmuş, orada boya-başa çatmış, Hosdun və
Ələyəz kəndində yaşamış, 1988-ci ildə doğma
yurdundan zorla qovulmuş, Bakıda məskunlaşmış,
90 il ömür sürmüş, 2003-cü ildə dünyasını
dəyişmişdir.
Həsənalıyev Zeynal Mədət oğlu – 1953-cü ildə Dərələyəzin Ələyəz
kəndində doğulub boya-başa çatmış, hal-hazırda
Bakıda yaşayır, tarixçidir, professordur.
Həsənov Vahid Əhəd oğlu – 19..-c ildə Dərələyəzin Ələyəz kəndində
doğulub, orada boya-başa çatmış, 1988-ci ildə
ermənilər tərəfindən yurdundan qovulmuş, halhazırda Bakıda yaşayır.
İbrahim Mirzəli oğlu – 1889-cu ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində
doğulmuş, orada yaşamış, sonra Bakıya köçmüş,
1982-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişmişdir.
Sinədəftər, folklorun, klassik ədəbiyyatın bilicisi
olmuşdur.
İmanov İman Ağamalı oğlu – 1914-cü ildə Dərələyəzin Püsyan
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış,
1948-ci ildə repressiya olunmuş, 1987-ci ildə 73
yaşında İstisuda rəhmətə getmişdir.
İmanov Səlim Ağamalı oğlu
– 1912-ci ildə Dərələyəzin Püsyan
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış.
Dəfələrlə repressiyaya məruz qalmış, 2005-ci ildə
93 yaşında Bakıda rəhmətə getmişdir.
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İsaxanov Pərvan Usub oğlu – 1902-ci ildə Dərələyəzin İstisu
(Cermuq) kəndində anadan olmuş, orada boyabaşa çatmışdır. 1948-ci ildə repressiyaya məruz
qalmış, sonra vətənə qayıtmış, 1983-cü ildə
81yaşında İstisuda rəhmətə getmişdir.
İsmayılova Səmayə Hacıbaba qızı – 1926-cı ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində anadan olub, orada boya-başa çatmış.
1948-ci ildə vətənindən deportasiya olunmuş,
1956-cı ildə vətənə qayıtmış, 1988-ci ildə yenidən
zorla
yurdundan
qovulmuş,
hal-hazırda
Sumqayıtda yaşayır.
İlyasov Musa Xanlar oğlu – 1949-cu ildə Dərələyəzin Zeytə
kəndində doğulmuş, elə həmin il deportasiya
olunmuş. Əli Bayramlıda məskunlaşmış, halhazırda Bakıda yaşayır, professordur.
İmaməliyev Kərəm Baxış oğlu – 1931-ci ildə Dərələyəzin Nəbilər
kəndində anadan olmuş, ali təhsilli dil-ədəbiyyat
müəllimidir. 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən
yurdundan zorla qovulmuş, hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
İsmayılov Umud – 1924-cü ildə Dərələyəzin Gülüdüz kəndində
anadan olmuş, orada yaşamış, 1988-ci ildə
ermənilər tərəfindən zorla yurdundan qovulmuş,
Xızı rayonunun Fındığan kəndində məskunlaşmış,
hal-hazırda orada yaşayır. Ali təhsillidir, el şairidir.
İsayev Vidadi – 1959-cu ildə Dərələyəzin Cul kəndində anadan
olub, orada boya-başa çatmışdır. Ali təhsilli
tarixçidir. 1949-cu ildə yurdundan deportasiya
olunmuş, Yevlaxda məskunlaşmış, hal-hazırda
orada yaşayır.
İbrahimov Tofiq Həsən oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Cul
kəndində anadan olmuşdur. Ali təhsillidir, halhazırda Bərdə rayonunun İmirli kəndində yaşayır.
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İsmayılova Gülnisə Musa qızı – Dərələyəzin Horbadığ kəndində
doğulub boya-başa çatmışdır. 1949-cu ildə
Salyana deportasiya olunub. Hal-hazırda Bakı
şəhərinin M.Rəsulzadə qəsəbəsində yaşayır.
İsgəndərov Cahangir Davud oğlu – 1950-ci ildə Dərələyəzin Hors
kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatmışdır. 60 yaşındadır, hal-hazırda
Bakıda
yaşayır.
İmanquliyev Şükür Məmməd oğlu – Dərələyəzin Gomur kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış, BDU-da tələbə
olmuşdur.
Kərimova Bülbül Cəfər qızı – Dərələyəzin Qaraqaya kəndində
anadan olub, boya-başa çatmışdır. Xanlar
rayonunun Əbələh kəndində yaşayır.
Kərimov Kərim Rəhim oğlu – 1938-ci ildə Dərələyəzin Gabut
kəndində doğulub, 1949-cu ildə yurdundan
deportasiya olunub, sonra Bakıya gəlib, halhazırda orada yaşayır. Riyaziyyatçıdır, alimdir.
Kərimov Əli Məhəmməd oğlu – 1933-cü ildə Dərələyəzin Qozulca
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmışdır.
Ali təhsilli hüquqşünasdır, hal-hazırda Sumqayıtda
yaşayır.
Kərimov Azay Məhəmməd oğlu – 1933-cü ildə Dərələyəzin Kotanlı
kəndində doğulmuş, orada boya-başa çatmış,
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən zorla doğma
yurdundan
qovulmuş,
Sumqayıt
şəhərində
məskunlaşmış,
hal-hazırda
orada
yaşayır.
Professional musiqiçidir.
Mənsurə Dərələyəzli – Həsənova Mənsurə Həsən qızı 1957-ci
ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində anadan olub,
orada boya-başa çatıb, 1988-ci ildə yurdundan
zorla qovulub, Sumqayıtda məskunlaşıb, halhazırda orada yaşayır. Ali təhsilli dil-ədəbiyyat
müəllimi və el şairəsidir.
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Məmmədova Balaxanım Əmir qızı – Dərələyəzin Heşin kəndində
anadan olmuş, orada böyüyüb boya başa çatmış,
96 il yaşamışdır.
Murtuzayev Nəriman Əlbdüləzim oğlu – Dərələyəzin Axta
kəndində anadan olub. Orada boya başa çatıbdır.
BDU-nun tələbəsi olmuşdur.
Mustafayev

Rəhman Bəhman oğlu – 1937-ci ildə Dərələyəzin
Sallı kəndində doğulub, orada boya-başa çatıb,
1948-ci ildə Azərbaycanın Səlyan rayonuna
deportasiya olunub, sonra vətəninə qayıdıbdır.
Həm ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi, həm də
hüquqşünasdır. Hal-hazırda Bakıda yaşayır.

Məmmədov Kamil Qəhrəman oğlu – 1947-ci ildə Dərələyəzin
Qabaxlı kəndində anadan olmuş, orada böyüyüb
boya-başa çatmış, 1988-ci ildə ailələri zorla öz
yurdundan qovulmuş və Bakıda məskunlaşmışdır.
Ali təhsilli hərbiçi, gözəl jurnalist və Dərələyəz
mahalının ilk və əsas tədqiqatçılarından biridir.
“Dərələyəz
od
içində”
adlı
irihəcmli
monoqrafiyanın müəllifidir.
Mehdiyev Mehdi Ataş oğlu (Aşıq Mehdi) – 1923-cü ildə
Dərələyəzin Herher kəndində doğulub, orada
boya başa çatmış, 1949-cu ildə Herherdən deportasiya olunmuş, Tərtər rayonunun Səhləbad
kəndində məskunlaşmış, orada yaşamış, 2004-cü
ildə dünyasını dəyişmişdir.
Mehdiyev Mehdi Fərhad oğlu – 1938-ci ildə Dərələyəzdə doğulub,
boya-başa çatmış, Ali təhsillidir. 1987-ci ildə
yurdundan deportasiya olunmuş, Naxçıvanın
Babək
rayonunun
Çalxanqala
kəndində
məskunlaşmış, sonra Bakıya köçüb Qaradağ
rayonunda məskunlaşmış və 2004-cü ildə
dünyasını dəyişmişdir.
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Məmmədov Heydər Eylas oğlu – 1923-cü ildə Dərələyəzin Gomur
kəndində doğulub orada boya başa çatmış, hal-hazırda Naxçıvanda yaşayır.
Məmmədov Əli Həsən oğlu – Dərələyəzin Çivə kəndində doğulub,
boya başa çatmış, 1949-cu ildə kəndindən
deportasiya olunmuş, Bərdə rayonunun İmirli
kəndində məskunlaşmış, hal-hazırda orada
yaşayır.
Məmmədov Vurğun Rəhim oğlu – 1971-ci ildə anadan olmuşdur,
ailələri 1949-cu ildə Dərələyəzin Çivə kəndindən
deportasiya olunmuş, Bərdə rayonunun İmirli
kəndində məskunlaşmış, hal-hazırda orada
yaşayırlar.
Mehdiyev Babacan Süleyman oğlu – 1933-cü ildə Dərələyəzin
Ayısəsi kəndində doğulmuş, orada böyüyüb boyabaşa çatmış, ali təhsil aldıqdan sonra
Əlibayramlıda işləmiş, hal-hazırda Bakıda yaşayır,
ali təhsilli ziyalıdır.
Məmmədov Paşa Kazım oğlu – 1949-cu ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olmuş, orada yaşamış, 1988-ci
ildə ermənilər tərəfindən zorla yurdundan
qovulmuş, Bakı şəhərində məskunlaşmış, ali
təhsilli ziyalıdır.
Məmmədov Məmmədəli
Məhəmməd oğlu
– 1942-ci ildə
Dərələyəzin Gədikvəng kəndində doğulub, orada
boya başa çatmış, 1987-ci ilə qədər orada
yaşamış,
hal-hazırda
Bakının
Rəsulzadə
qəsəbəsində yaşayır.
Məhərrəmov Yusif Qurban oğlu – 1928-ci ildə Dərələyəzin Qurbankəsilən kəndində doğulub, orada və Zeytə kəndində
boya-başa çatmış, 1949-cu ildə vətəndən
deportasiya olunub, hal-hazırda Sabirabadın
Şıxhacılı kəndində yaşayır.
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Məmmədov Maşallah Əli oğlu – 1967-ci ildə Dərələyəzin Gədikvəng
kəndində anadan olmuş, orada böyüyüb başa
çatmış, 1987-ci ildə deportasiyaya məruz qalmış,
Bakıda məskunlaşmış və hal-hazırda Bakıda
yaşayır. Ali təhsilli ziyalıdır.
Məmmədov Məmməd İsa oğlu (Tapança Mamed) – 1923-cü ildə
Dərələyəzin Ardaraz kəndində doğulub, orada
boya-başa çatmış, 1949-cu ildə Azərbaycanın
Saatlı
rayonunun
Məmmədabad
kəndinə
deportasiya olunmuşdur, polkovnik-leytenant, halhazırda Saatlı rayonunda yaşayır.
Məmmədov Namət Bahadur oğlu – 1928-ci ildə Dərələyəzin
Gədikbəng (Qoduxbəng) kəndində doğulub,
orada boya-başa çatmış, 1987-ci ilə qədər orada
yaşamış,
hal-hazırda
Abşeron
rayonunun
Mehdiabad qəsəbəsində yaşayır.
Muradov Ağamirzə Hüseyn oğlu – 1895-ci ildə Dərələyəzin
Məmərza kəndində anadan olmuş, orada
böyümüş, yaşamış, 4 dəfə yurdundan qovulmuş,
deportasiya olunmuş, axırda öz doğma yurduna
qayıtmış, 1985-ci ildə, 90 yaşında Terp kəndində
rəhmətə getmişdir.
Muradov Vurğun Xanmurad oğlu – 1954-cü ildə Dərələyəzin
Qabaxlı kəndində anadan olmuş, orada böyümüş,
sonra Abşeron rayonuna köçmüşdür. Hal-hazırda
Bakıda yaşayır. Ali təhsilli həkimdir.
Musayev Cəmil Şıxalı oğlu – 1879-cu ildə Vedibasar rayonunun
Hanol kəndində doğulub, 1905, 1918-ci illərdə
qaçqın
düşmüş,
1948-ci
ildə
yurdundan
deportasiya olunmuş, 1984-cü ildə Şəmkirdə
rəhmətə getmişdir.
Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində doğulmuş, orada boya-başa çatmış,
sonra Bakıya köçmüş, filoloqdur, professordur.
Hal-hazırda Bakıda yaşayır.
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Mirzəyev Əli İbrahim oğlu – 1953-cü ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış,
tarixçidir, alimdir, 1975-ci ildə Bakıya köçmüş, halhazırda Bakı şəhərində yaşayır.
Mirzəyev Musa İbrahim oğlu
– 1957-ci ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində doğulub, orada boya-başa
çatıb, ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimidir, 1975-ci
ildə Bakıya köçmüş, hal-hazırda Bakı şəhərində
yaşayır.
Namazov Baxış İmamalı oğlu – 1891-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində doğulub, sonra Gülüdüz kəndinə köçüb,
79 il yaşayıb və doğma kəndində dünyasını
dəyişibdir.
Namazov Qədir Bəbir oğlu – 1958-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış,
sonra Bakıda məskunlaşmışdır. Ali təhsilli
iqtisadçıdır.
Narıngül Dərələyəzli – Məhərrəmova Narıngül Həsən qızı 1949-cu
ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində anadan olub,
orada boya-başa çatıb, 1988-ci ildə ermənilər
tərəfindən zorla yurdundan qovulub, Sumqayıtda
məskunlaşıb, hal-hazırda orada yaşayır. El
şairəsidir.
Novruzov Abbasəli Ramazan oğlu
– 1937-ci ildə Dərələyəzin
Zeytə kəndində anadan olmuş, 1949-cu ildə
ermənilər
tərəfindən
doğma
yurdundan
deportasiya olunmuş, Azərbaycanın Əli Bayramlı
rayonunda
məskunlaşmış.
Ali
təhsillidir,
generaldır. Çox məlumatlı adamdır.
Nəsibov Fərrux Səlim oğlu – 1922-ci ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində anadan olub, orada boya-başa çatıb,
1948 və 1988-ci illərdə repressiyaya məruz
qalmış, hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
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Nağıyeva Nazlı İbrahim qızı – 1931-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində doğulmuş, uzun müddət Naxçıvanda yaşamış,
hal-hazırda Abşeron rayonunun Novxanı kəndində
yaşayır.
Qocayev Vəli Balay oğlu – Dərələyəzdə anadan olub. Orada
boya-başa çatıb. 86 il yaşayıb.
Qasımov Şirxan Behbud oğlu
– 1934-cü ildə Dərələyəzin
Gomur kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatmışdır. Hal-hazırda Şahbuz rayonu Sələsüs
kəndində yaşayır.
Qasımov Əli Şirxan oğlu – 1960-cı ildə Dərələyəzdə anadan olub,
orada boya-başa çatıb, hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
Quliyev Cəfər – Dərələyəzin Gülüdüz kəndində anadan olub,
orada boya-başa çatmışdır. Ali təhsillidir. 1988-ci
ildə yurdundan zorla qovulmuş, Sumqayıtda
məskunlaşmış və 72 yaşında orada vəfat etmişdir.
Qənbərov Azad Əziz oğlu – 1938-ci ildə Dərələyəzin Ayısəsi kəndində doğulmuş, orada yaşamış, 1988-ci ildə
ermənilər tərəfindən yurdundan qovulmuş, Bakıda
məskunlaşmış və burada da dünyasını dəyişmişdir.
Ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimidir.
Qənbərov Akif Azad oğlu – 1964-cü ildə Dərələyəzin Ayısəsi
kəndində anadan olub, Bakıya köçüb, orada
yaşayır. Alimdir.
Quliyev Müseyib Əli oğlu – Dərələyəzin Gülüdüz kəndində anadan
olub, orada boya-başa çatmış. 70 yaş yaşamış və
doğma kəndində də dünyasını dəyişmişdir.
Quliyev İsgəndər Nərrəddin oğlu – 1949-cu ildə Dərələyəzin Zeytə
kəndindən Əlibayramlıya deportasiya olunmuş
ailədə (1951-ci ildə) dünyaya göz açmış, sonra
ailəsi vətənə qayıtmış. İsgəndər Dərələyəzdə orta
məktəbi qızıl medalla bitirmiş, Bakıda ali təhsil
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almış və hal-hazırda Bakının Qaradağ rayonunda
yaşayır. Ali təhsillidir, milis polkovnikidir.
Sinədəftər ziyalıdır.
Qara Həsən Dərələyəzli – Həsənov Həsən Əbdülkərim oğlu 1929-cu
ildə Dərələyəzin Qovuşuq kəndində doğulub, orada
yaşayıb, 1988-ci ildə yurdundan zorla qovulub,
Sumqayıtda məskunlaşıb, 2003-cü ildə dünyasını
dəyişib. El şairidir.
Qurbanov Nizami İbrahim oğlu – Nizami 1949-cu ildə Dərələyəzin Terp
kəndindən Səlyan rayonunun Qarabağlar kəndinə
deportasiya olunmuş, İbrahimin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. 1967-ci ildə doğulan, hüquq podpolkovnikinə
qədər yüksələn Nizami folklorun toplanmasında çox iş
görmüşdür.
Qasımov Bayram Şahbaz oğlu – 1917-ci ildə Dərələyəzin Püsyan
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış.
1948-ci ildə deportasiya olunmuş, 1957-ci ildə
vətənə qayıtmış. 1988-ci ildə vətəndən zorla
qovulmuş və həmin il də 81 yaşında Bakıda vəfat
etmişdir.
Qənbərov Bəhmən Süleyman oğlu – Dərələyəzin Gədikvəng
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmış,
80 ildən çox ömür sürmüşdür.
Qarayev Xudamədəd Amədəd oğlu – Dərələyəzin Qaraqaya
kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatmışdır, 1988-ci ildə zorla yurdundan qovulmuş,
Azərbaycanda məskunlaşmış, 90-a yaxın yaşı
vardır.
Qafar Gülmalıyev Usub oğlu – 1927-ci ildə Dərələyəzin Canı
kəndində anadan olmuş, orada və Qabaxlı
kəndində boya-başa çatmış, bir çox vəzifələrdə
işləmiş,
Azərbaycana
köçmüş,
Abşeronun
Mehdiabad qəsəbəsində məskunlaşmış, 2006-cı
ildə dünyasını dəyişmişdir.
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Quliyev İdris Şahgəldi oğlu – 1925-ci ildə Dərələyəzin Ağkənd adlı
kəndində anadan olmuş, orada boya-başa çatmışdır.
Ali təhsillidir. 1960-cı illərdə Abşerona köçmüş, Mehdiabad qəsəbəsində məskunlaşmış. Hal-hazırda
orada yaşayır.
Quliyev Ənvər Məhəmmədəli oğlu
– 1950-ci ildə Dərələyəzin
Qozulca kəndindən deportasiya olunmuş ailədə
1953-cü ildə doğulan Ənvər Bərdə rayonunun
İmirli kəndində məskunlaşmış, polis polkovnikidir.
Quliyev Şəyildi Kərbəlayı Cəfər oğlu – Dərələyəzin Ağkənd kəndində
anadan olub. Orada boya-başa çatıb. 75 il yaşayıb.
1968-ci ildə öz doğma yurdunda dünyasını
dəyişmişdir.
Qənbərov Müseyib – Dərələyəzdə anadan olub. Orada boya-başa
çatıb. 70 ildən çox yaşayıbdır.
Rüstəmov Rüstəm – 1883-cü ildə Dərələyəzin Terp kəndində
anadan olmuş, orada boya-başa çatmış, dəfələrlə
yurdundan deportasiya olunmuş, qovulmuş, 1956cı ildə yenidən vətənə qayıtmış, 1986-cı ildə 103
yaşında Terp kəndində dünyasını dəyişmişdir.
Sadıqov Bəykişi Hidayət oğlu – Dərələyəz mahalının Qabaxlı
kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatmışdır. 1988-ci ildə ermənilər onu vətənindən
zorla qovmuş, Sumqayıtda məskunlaşmış, 77
yaşında dünyasını dəyişmişdir.
Sadıqov Çərkəz Hidayət oğlu – Dərələyəz mahalının Qabaxlı
kəndində anadan olub, orada boya-başa çatmış.
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən doğma
yurdundan
qovulmuş,
Sumqayıt
şəhərində
məskunlaşmış və 74 yaşında orada vəfat etmişdir.
Səfərov Mustafa Molla Həsən oğlu – 1925-ci ildə Dərələyəzin
Gülüdüz kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatıb, 1988-ci ildə yurdundan zorla qovulub.
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Bakıda məskunlaşıb, 2002-ci ildə 77 yaşında vəfat
etmişdir.
Səfəralıyev Qoşmalı (Aşıq Qoşmalı) – 1906-cı ildə Dərələyəzin
İstisu kəndində anadan olmuş, 1948-ci ildə
yurdundan deportasiya olunmuş, 1956-cı ildə
vətənə qayıtmış, 1983-cü ildə İstisuda rəhmətə
getmişdir.
Səlimova Gülnisə Abbas qızı – 1893-cü ildə Dərələyəzin İstisu
kəndində anadan olub, orada boya-başa çatmış, 4
dəfə yurdundan qaçqın düşmüş, 1995-ci ildə 102
yaşında Sumqayıtda dünyasını dəyişmişdir.
Səfəralıyeva Qumru İbrahim qızı – Dərələyəzdə anadan olub,
orada boya-başa çatmışdır. Laçına köçüb, oradan
qaçqın düşüb, 98 il yaşayıb.
Səfiyev Gəray Əli oğlu – 1911-ci ildə Dərələyəzin Terp kəndində
anadan olmuş, orada boya-başa çatmış, 1948-ci
ildə vətənindən deportasiya olunmuş, 1955-ci ildə
doğma yurda qayıtmış, 1981-ci ildə dünyasını
dəyişmişdir.
Şahhüseynov Sabir Allahqulu oğlu – 1951-ci ildə Dərələyəzin Axta
kəndində doğulub, orada boya-başa çatmışdır. Ali
təhsillidir, 1988-ci ildə yurdundan zorla çıxarılıb,
hal-hazırda Bakıda yaşayır.
Şahverdiyev Əmrah Şahverdi oğlu – 1909-cu ildə Dərələyəzdə,
İstisu kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatıb. 1988-ci ildə represiyaya məruz qalıb, 1990cı ildə 81 yaşında Sumqayıtda rəhmətə gedib.
Şəkil Dərələyəzli – Paşayev Şəkil Təvəkkül oğlu 1938-ci ildə
Dərələyəzin Qabaxlı kəndində doğulub, orada
boya-başa çatıb, 1988-ci ildə zorla yurdundan
qovulub, Sumqayıtda məskunlaşıb və hal-hazırda
orada yaşayır. Ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi və
sinədəftər şairdir.
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Şıxəliyev Gəray Fərman oğlu – 1934-cü ildə Dərələyəzin Gindivaz
kəndində anadan olub, Dərələyəzdə boya-başa
çatmış, hal-hazırda Bakıda yaşayır.
Talıbov Rəhim Xudaverdi oğlu – Dərələyəzin Çaykənd kəndində
anadan olmuş, orada boya-başa çatmışdır. 86 il
yaşayıbdır.
Urusdamov Hüseyn Ağamirzə oğlu
(Nərgiz oğlu Hüseyn) –
Dərələyəzin Qalaser kəndində anadan olub, orada
boya-başa çatıb, 1988-ci ildə doğma yurdundan
zorla qovulub, Bakıda məskunlaşıb 114 yaşında
Bakıda dünyasını dəyişibdir.
Xudaverdiyev Süleyman Kərim oğlu – Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olub, orada boya-başa
çatmışdır. 74 il yaşayıb və öz kəndində dünyasını
dəyişibdir.
Yadigar Məhəmmədəli oğlu – Dərələyəzin Sallı kəndindəndir, ali
təhsilli ziyalıdır, Aşıq Qulunun nəvəsi, el şairi
Məhəmmədəlinin oğludur. Hal-hazırda Bakıda
yaşayır.
Zülfüqarova Züleyxa – 1935-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olub. Orada boya-başa çatıb.
Hal-hazırda
Abşeron
rayonunun
Novxanı
kəndində yaşayır.
Zülfüqarov Kazım Şavo oğlu – 1933-cü ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olub. Orada boya-başa çatıb. Ali
təhsillidir. 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən zorla
vətənindən qovulub, hal-hazırda Sumqayıtda
yaşayır.
Zülfüqarov Əli Şavo oğlu – 1917-ci ildə Dərələyəzin Qovuşuq
kəndində anadan olmuş, orada ömür sürmüş,
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən yurdundan
qovulmuş, hal-hazırda Bakıda yaşayır.
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Zülfüqarova Rəfiqə Məmməd qızı – 1952-ci ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində anadan olmuş, 1975-ci ildə
Abşeronun Novxanı kəndinə köçmüş, hal-hazırda
orada yaşayır.
Zülfüqarov Paşa Məhəmməd oğlu – 1951-ci ildə Dərələyəzin
Qovuşuq kəndində doğulmuş, orada böyümüş,
sonra Bakıda məskunlaşmışdır. Ali təhsilli
həkimdir.
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