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Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

Musa NƏBĠOĞLU
Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi

O, SAZDAN YARANMIġDI,
SÖZDƏN DOĞULMUġDU
Hüseyn Saraçlı (Hüseyn Qurban oğlu Həsənov) 1916cı ildə Borçalıda – indiki Gürcüstan Respublikasının Bolnisi
rayonunun Saraçlı kəndində anadan olub. Ġlk dəfə öz kəndlisi
AĢıq Ġsmayılın Ģəyirdi olub, sonra dövrünün azman aĢığı
QuĢçu Ġbrahimdən bu sənətin sirlərini öyrənib, Ģair Nəbi və
Sarvan Bayram kimi (hər ikisi Borçalının Faxralı
kəndindəndir) güclü saz-söz xiridarlarının yanında tam
püxtələĢərək, kamil el sənətkarına çevrilib.
AĢıq Hüseyn Saraçlı gözəl saz çalıb-oxuması və Ģeir
yazması ilə yanaĢı, dastan danıĢmaqda Azərbaycan aĢıq
sənətində əvəzsiz bir ustad idi.
AĢıq Hüseynin Saraçlının söylədiyi bir çox dastanlar
lentə yazlaraq Azərbaycan və Gürcüstan radio və televiziya
Ģirkətlərinin qızıl fondlarında saxlanılır.
AĢıq sənətinə əvəzsiz xidmətlərinə görə Hüseyn
Saraçlı Gürcüstanın “Əməkdar mədəniyyət iĢçisi” fəxri
adına layiq görülüb.
AĢıq Hüseyn Saraçlının sənətdə öz dəsti-xətti ilə seçilən
14 Ģəyirdi olub. Sonuncu Ģəyirdi aĢıq-sazbənd Kövrək
Muraddır.
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AĢıq Hüseyn Saraçlı 1987-ci ildə 71 yaĢında
dünyasını dəyiĢib. Doğulduğu Saraçlı kəndində bu böyük
sənətkarın büstü qoyulub.
Sinəsi söz xəzinəsi olan H.Saraçlı həm də bədii
yaradıcılıqla məĢğul olur, aĢıq poeziyasının müxtəlif
formalarında Ģeirlər qoĢurdu. Sağlığında kitabı nəĢr
olunmasa da, onun Ģeirləri, söylədiyi dastan və qaravəllilər
1992-ci ildə Süleyman Əfəndi (Süleymanov) tərəfindən
nəĢrə hazırlanaraq (ġeirlər. Söyləmələr. Bakı, Yazıçı, 1992,
208 səh.) nəĢr olundu. Kitaba professor Əflatun Saraçlı
ön söz yazıb.
Elə S.Əfəndinin təĢəbbüsü və yaxından iĢtirakı ilə
ölümündən sonra hər il aprel ayının ikinci Ģənbə günü
Saraçlı kəndində ustadın anım günü keçirildi.
2016-cı il, sazının laylasında neçə-neçə aĢıq böyüdən, neçə-neçə Ģairi xalqa tanıdan, insanların qəlbində
bir sənət adlı sönməz iĢıq yandıran, ürəklərin dostu,
könüllərin mehmanı olan AĢıq Hüseyn Saraçlının
anadan olmasının 100 illik yubiley ilidir.
O Hüseyn Saraçlı ki, bu gün də bizimlədi, bilənlər
bilir onun yerini – sazdadı, mizrabdadı, pərdədədi, simdədi.
O, sazdan yaranmıĢdı, sözdən doğulmuĢdu. Yeri daim
əhli-hallar içində olan ustad təpədən-dırnağa aĢığıydı –
yeriĢiylə, qəddi-qamətiylə, ağayana duruĢu, Ģirin ləhcəsiylə... Onun ömrü ozan ömrü, saz ömrüydü. Xalq Ģairi
Zəlimxan Yaqubun diliylə desək, o, “məhlə aĢığı deyil,
yurd-mahal aĢığıydı, bal dilli millətimin dili bal aĢığı,
meydanda Qoç Koroğlu, Rüstəm Zal aĢığıydı”. Onun
varlığından nə qazandısa sazın ömrü qazandı, yoxluğundan isə “nə itirdi Azərbaycan itirdi”.
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O, bir dastan aĢığıydı və elə bir ömür yaĢadı ki,
dünyasını dəyiĢəndən sonra özü də dillərdə dastan oldu.
Haqqında məqalələr yazıldı, Ģəninə Ģeirlər qoĢuldu.
Ustadın vəfatı münasibətiylə yazdığı Ģeirdə xalq Ģairi
Z.Yaqub deyirdi:
Yüz dəfə çək, yersiz ahdan nə çıxar,
Qəlbi yasda saxlamaqdan nə çıxar!
Ay Zəlimxan, ağlamaqdan nə çıxar,
Az sızılda, az inildə, az ağla!
Saraçlının taleyindən əsər yaz,
Saraçlının dastanını yaz, ağla!!!
Z.Yaqub, Hüseyn Saraçlının ölümündən nə qədər
sarsılsa da, dərdin qarĢısında əyilmədi, sınmadı, “Saraçlının taleyindən əsər yaz”, – dedi və yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi, “Hüseyn Saraçlı dastanı” kimi möhtəĢəm
bir əsər yazdı. Elə bir əsər ki, xalq yazıçısı Elçin bunu ciddi
yaradıcılıq uğuru hesab edərək Z.Yaquba yazırdı: “Sənin
bu əsərin yazılı ədəbiyyatımızda yeni “milli janr”ın
yaranmasına səbəb olacaqdır”.
Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, sazımız var,
Türkün ruhu dolaĢan hər yerdə Hüseyn Saraçlı da var
olacaq. Çünki o, hələ sağlığında ikən ölməzliyini qazanıb,
könüllərdə abidəsini ucaldıb.
Unudulmaz Ģairimiz Zəlimxan Yaqub demiĢ, Hüseyn
Saraçlı bu gün də gözdədi, könüldədi, nəfəsdədi, candadı,
düĢüncədə, fikirdə, ilikdədi, qandadı – bir sözlə, bizimlədi,
bizdədi.
Hörmətli oxucu, 100 illik yubileyi ərəfəsində ustadın
ruhuna bir ehtiram əlaməti olaraq iki kitab hazırlamağı
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qərara aldıq. Kitablardan birinə ustadın yaradıcılığından
və dastan repertuarından seçmələrlə yanaĢı, sağlığında və
vəfatından sonra haqqında yazılmıĢ məqalələr, xatirə
yazıları və ona ithaf olunmuĢ Ģeirlər daxil edilib (Hüseyn
Saraçlı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016. 368 səh. (+8 səh.
Ģəkil))
Bu kitabda isə ancaq Hüseyn Saraçlının Ģeirləri,
deyiĢmələri və dastan repertuarından seçmələr yer alıb.
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HƏMĠġƏ KÖNÜLLƏR ALANDI SAZIM
QoĢmalar
ADDANIRAM MƏN
Əlimə alanda sədəfli sazı,
Elə bil səfərə atdanıram mən.
Gah Koroğlu kimi nərə çəkirəm,
Gah da Kərəm kimi oddanıram mən.
Arzular ürəkdə qol-qanad atır,
Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır.
Elə ki, sevənlər muraza çatır,
Sevincə bürünüb şaddanıram mən.
Əzəldən bir şirin dilə vuruldum,
Sazımda səslənən telə vuruldum.
Bu doğma obaya, elə vuruldum,
Hüseyn Saraçlı addanıram mən.
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SAZIM
Sinəsi genişdi söz meydanında,
Həmişə könüllər alandı sazım.
Ağardıb üzümü ellər yanında,
Ən sirli havalar çalandı sazım.
Qəribi vaxtında yara yetirən,
Oğul əyləndirən, gəlin gətirən,
Kamil ustadlardan ibrət götürən,
Ələsgəri yada salandı sazım.
Qurbani dilinnən dinər hər zaman,
Yaxşıya yaxşıdı, yamana yaman.
Kərəmin eşqindən alışıb yanan,
Hüseynin dərdinə qalandı sazım.
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GƏRƏK
Bu qoca dünyanın əşrəfi insan,
“Mənəm-mənəm” deyib ötməsin gərək.
Onun əməlinə el qiymət verər,
Şərəfsiz yaşayıb getməsin gərək.
Aşığın avazı gəlsin uzaqdan,
Keçsin imtahandan, çıxsın sınaqdan.
Desin həqiqətdən, danışsın haqdan,
Ellərə xəyanət etməsin gərək.
Hüseyn Saraçlının keçibdi yaşı,
Telli saz həmişə olub sirdaşı.
Sənət meydanında ağarıb başı,
Saldığı bu yol-iz itməsin gərək.

9

Hüseyn Saraçlı

DÜNYADA
Ürək dostu tək-tək olar, tapasan,
Yaxşı dostu seçən hanı dünyada?
Yaxşı dostun ürəyimdə yeri var,
Bekar dostun çoxdu sanı dünyada.
Öz-özünə alışana yan demə,
Ara, axtar, xan olmaza xan demə.
Hər yetəni əziz tutub can demə,
Yaxşı dostu yaxşı tanı dünyada.
Yemək dostu bil ki, nanı itirər,
Şöhrət dostu başa qaxınc gətirər.
Ürək dostu mətləbini bitirər,
Dar günündə verər canı dünyada.
Saraçlıyam, saza meyil salmışam,
Öz dərsimi ustadlardan almışam.
Dost yolunda canı fəda qılmışam,
Güdməmişəm şöhrət-şanı dünyada.
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GÖRMÜġƏM
Yoxdu əzəlinnən ömrün vəfası,
Çox boşalıb, çox da dolan görmüşəm.
Əlvan bənövşəli, laləli çölü,
Xəzəl olub birdən solan görmüşəm.
Bu fani dünyadı, bilginən, inan,
Düşdü kəməndinə çox pələng, aslan.
Vaxtı, tərəqqisi gəlhagəl olan,
Ajal zindanında qalan görmüşəm.
Saraçlı dünyadan olubdu halı,
Varsıza, – misaldı, – deyirlər dəli.
Könül dəryasının coaşnda seli,
“Borçalı havası” çalan görmüşəm.
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SAYIR
Bozaran təpələr, saralan çöllər,
Bilmirəm özünü bağ niyə sayır?
Əsl sənətini bilməyən aşıq,
Ölübdü, özünü sağ niyə sayır?
Ustadlıq almayan olmaz pəsəndə,
Dost küsər, sözünü nagah kəsəndə.
Zibil ki, sovrulur külək əsəndə,
Yalandan özünü dağ niyə sayır?
Saraçlı, düz yolu əyri çəkənlər,
Yaxşılıq yerinə pislik əkənlər.
Ağzından hərcayı, hədyan tökənlər,
Qaraykən üzünü ağ niyə sayır?
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GÖZƏLDĠ
I
Günəşli Borçalı cənnətin tayı,
Babəkəri, Sənan dağı gözəldi.
Bu yerlərə bəzək verir Kür çayı,
Dörd yanında bağça-bağı gözəldi.
Əzəl gündən neməti bol, varı bol,
Günəşi bol, yağışı bol, qarı bol,
Qonağı bol, həmdəmi bol, yarı bol,
Gözəllərin hər yığnağı gözəldi.
Saraçlı der: çoxdu burda saz çalan,
Dost üzünə xonça kimi açılan.
Bir könüldən min könülə saçılan,
Bu diyarın çilçırağı gözəldi.
II
Bir cənnətdi Gürcüstanın elləri,
Borçalısı, Qocor dağı gözəldi.
Yaraşığı təbiətdən pay alıb,
Şux bağçası, yaşıl bağı gözəldi.
Gəl dolanaq aranları, dağları,
Bir cənnətdi bağçaları, bağları.
Qabaqdadı hələ gözəl çağları,
Obaların hər novrağı gözəldi.
Düşüb adın dildən-dilə, Saraçlı,
Nə dərdin var innən belə, Saraçlı.
Vurulubsan sən bu elə, Saraçlı,
Hər guşəsi, hər oylağı gözəldi.
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MƏNDƏDĠ
Gürcüstan qəlbini açıb söyləyir,
Dünyanın ən gözəl çağı məndədi.
Hər diyarda yaxşı adım-sanım var,
Gözəllərin çox yığnağı məndədi.
Hünərlidi bu diyarın insanı,
Gülüstana döndəribdi hər yanı.
Görərsiniz, dolansanız cahanı,
Qardaşlığın şən ocağı məndədi.
Aranım, yaylağım bağçadı, bağdı,
Dağlar var, yayda da zirvəsi ağdı.
Obalarda hər gün kefdi-damaqdı,
Çəmənlərin buz bulağı məndədi.
Yüz il ömür sürən doymaz yaşından,
Heç vaxt acı rüzgar əsməz başından.
Xəbər verən əsrlərin başından,
Uluların söz-sorağı məndədi.
Saraçlıyam, öz yurduma bağlıyam,
Beləcə fərəhdən coşam, çağlayam.
Mən də bu ellərin ozan oğluyam,
Sənətin gül açan bağı məndədi.
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ƏLƏSGƏR
AĢıq Ələsgərin 150 illik yubileyində
Cəmi aşıqların ustadı sənsən,
Yoxdu sözlərinin sayı, Ələsgər!
Aşıqlar çox gəlib-gedib dünyadan,
Səni kimi aşıq hanı, Ələsgər!
Həyatda ən ulu ölməz adın var,
Sənin də yaxının, doğman, yadın var.
Dahisən, hesabsız qol-qanadın var,
Şeir kanı, söz ümmanı, Ələsgər!
Eşqinlə canlandı baharım, yazım,
Sənət hünərindən danışdı sazım.
Qurbani, Qul Abbas, o dədə Qasım,
Talan gördü bu dünyanı, Ələsgər!
Sinən yaralandı ahdan, amandan,
Bir Səhnəbanıdan, bir də zamandan.
Elə gileyləndin pisdən, yaxşıdan,
Sənət meydanının xanı, Ələsgər!
Divani, təcnisdən yükün çox oldu,
Qaynadı, kükrədi peymanın doldu.
Saraçlı, aşıqlıq müqəddəs yoldu,
Bu ədəb-ərkanın canı – Ələsgər!
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AY OSMAN
Osman Sarıvəlliyə
Görüm var olasan səni dünyada,
Zəhmətin getməsin bada, ay Osman!
Bu aşıq qardaşın sənin yolunda,
Yaxar öz canını oda, ay Osman!
Qoy tale çatdırsın səni yüz ilə,
Sinəndən çeşmə tək sözlər süzülə.
Gəzək Borçalını belədən-belə,
Dostları gətirək yada, ay Osman!
Sazımda səslənir sözün-söhbətin,
Doğru yolçususan sən həqiqətin.
Hüseynin belini bükür həsrətin,
Həmişə düşəndə yada, ay Osman!
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YAMANMIġ
Ġstanbulda yaĢayan Borçalı balası Qul Mehdiyə
Vətəndən aralı düşən eloğlu,
Çəkdiyin qovğalar, qallar yamanmış!
Tikəndə gözünü doğma ellərə,
Xəbərsiz-ətərsiz yollar yamanmış!
Keçirdin ömrünü ağlı, qaralı,
Qürbətdə göz yaşlı, könül yaralı.
Qohumdan, qardaşdan, dostdan aralı,
Yollara uzanan qollar yamanmış!
Bilirəm, həyatın gözü Vətəndi,
Ürəyin alovu, közü Vətəndi.
Hüseyn Saraçlının sözü Vətəndi,
Vətənsiz ötüşən illər yamanmış!
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XOġ GƏLĠB
Hüseyn Arifə
Elimin, obamın cavan şairi,
Qədəm basıb bizim elə xoş gəlib.
Qəlbində yüz arzu, dilində yüz söz,
Könül salıb gümüş telə, xoş gəlib.
Ruhunda duyuruq Vurğun ətrini,
Sazın da, sözün də bilər qədrini.
Düzüb dəstə-dəstə şeir çətrini,
Müştaq olub şirin dilə, xoş gəlib.
Saraçlının sazı deyər hünərdən,
İlham alar hər açılan səhərdən.
Şair könlü qanadlanıb şəhərdən,
Borçalıya gülə-gülə xoş gəlib.
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MƏHƏMMƏD
Yaxşı insan gördüm mən Qarabağda,
Kababçı işləyir – adı Məhəmməd.
Ayırmır qardaşı, nə də qohumu,
Əziz tutur dostu, yadı Məhəmməd.
Aydındır mətləbin, imanın, dinin,
Xoş keçsin həmişə ömürün, günün.
Nə qədər oğlu var Malbinəsinin,
Ola bilməz hər övladı Məhəmməd.
Hayıf olsun, obanızda qalmadım,
“Kərəmi”ni, “Dilqəmi”ni çalmadım.
Özüm Saraçlıyam, Hüseyndi adım,
Sönməz bu ülfətin odu, Məhəmməd.
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XINDI
(Zarafatyana)
AĢıq Xındı Məmmədin damına su dolur,
toyuq-cücələrin hamısı boğulur.
Eşitdim dərdini, halına yandım,
Qırılıb dövlətin, bad olub, Xındı!
Qonşular eşidib dada yetməyib,
Qohumlar nə yaman yad olub, Xındı!
Hinduşqan çox oldu, xətir görmədin,
Evində bişirib bir kef sürmədin.
Dəllək Abdullaya borcsa vermədin,
Bax, elə damına su dolub, Xındı!
Leşləri üst-üstə yığıb sayıbsan,
Ağı deyib, baş-gözünə döyübsən.
Köməyə gələni niyə söyübsən,
Onlar da sevinib, şad olub, Xındı!
Nə günah var dağın, çölün selində,
Dastan oldun Borçalının elində.
Bircə dənə qalıb damın belində,
O da ki, canına od olub, Xındı!
İnsafmı, Saraçlı sazda çalmaya?
Bu söhbəti dildən-dilə salmaya.
Otuz beş hindoydan biri qalmaya,
Kim udub, söylə, kim mat olub, Xındı!
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BIĞLARIM
Mənə dedilər ki, niyə baĢın ağarıb, bığın ağarmayıb. Dedim:
“Ə, ağlın olsun, insan anadan olanda baĢı tüklü olur. On səkkiziyirmi il sonra bığı çıxır. Beləcə də gec ağarmalıdı bığlar da...”
Baş da, saç da bizə irsi-mirasdı,
Öz gücünü başdan alır bığlarım.
Başım kimi qeylü-qala düşməyib,
Ona görə cavan qalıb bığlarım.
Ərşi-gürşü, yeri-göyü baş bilər,
Bu dünyada hər bir şeyi baş bilər.
Qoca aşıq bığı saçdan baş bilər,
Çox bığsıza bir dərd olub bığlarım.
Dedilər ki, bel büküldü, ay haray,
Ay Saraçlı, diş töküldü, ay haray.
Elə bildim düşmən güldü, ay haray,
Sən deməynən bir tük salıb bığlarım.
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QƏDĠRĠN
Dəllər (MuĢevan) kəndindən olan dostum Çoban Qədirə
İtirmərəm hörmətini heç zaman,
Görüm ki, var olsun özü Qədirin.
Dosta səxavəti vardı əzəldən,
Həmişə ağ olsun üzü Qədirin.
Binəsini qurub dağlar belində,
Yatağı var Babakərin çölündə.
Borçalı var yurdunda, Dəllər elində,
Üzünə xoş gəlsin yazı Qədirin.
Ömür yoldaşının əsli-zatı var,
Xisləti gözəldi, mərifəti var.
Qonağa, qohuma çox hörməti var,
Yaşasın oğulu, qızı Qədirin.
Saraçlıyam, çox obalar gəzmişəm,
Dərd əhliyəm, hər əzaba dözmüşəm.
Yaxşıya, yamana şeir yazmışam,
Könlümün ən şirin sözü Qədirin.
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GÖRÜNMƏZ
Narınc Xatun, gəzdim Muğan elini,
Siz tərəfin qışda qarı görünməz.
Bizim yerin şiş dağları vüqarlı,
O yerlərin yaylaqları görünməz.
Vədə versəm, vədəsində gələrəm,
Dostlarımın əhvalını bilərəm.
Məclislərdə şadlanaram, gülərəm,
Ürəyimin rüzigarı görünməz.
Yaranışdan vurğunuyam elimin,
Ətir saçan çiçəyimin, gülümün.
Sevən gündən əzbəridi dilimin –
Saraçlının nazlı yarı görünməz.
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ĠLK ġƏYĠRDĠMƏ
Namən gəlib çatdı mənə, ay oğul,
Cəhd eləsən, o muraza çatarsan.
Sazın-sözün pərvanəsi olarsan,
Yana-yana güllü yaza çatarsan.
Öz-özünə barışanda, küsəndə,
Söz üstündə yarpaq kimi əsəndə,
Nadanlarnan haqq-salamı kəsəndə,
İmran dilli telli saza çatarsan.
Saraçlıyam, sözüm haqdı binadan,
Gözəllərdi ürəyimi qanadan.
Ey südəmmiş oğul olsan anadan,
Bülbül kimi xoş avaza çatarsan.
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OLMAZ-OLMAZ
Halal tut mayanı həmişə, oğul,
Haramlığnan dövlət-mal olmaz-olmaz.
Əyər əyri baxsan özgə malına,
Boş qalar pətəyin, bal olmaz-olmaz.
Mərifətnən giriş tutduğun işə,
Söz gərək ağzından çıxmamış bişə.
Bağında gül-çiçək bitsin həmişə,
Tikən yarpağından gül olmaz-olmaz.
İbrət götür Saraçlının sözündən,
Müxənnətlər düşər elin gözündən.
Pəhləvan olsan da, demə özündən,
Hər güləşən Rüstəm-Zal olmaz-olmaz.
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GƏLMƏDĠN
İlqar etdin, vədə verdin bahara,
Bahar fəsli ötüb getdi, gəlmədin!
Gözlərim hey yolda qaldı, ey sənəm,
Aylar, illər sona yetdi, gəlmədin!
Sənsiz günlərimi güdaza verdim,
Ah çəkdim, meylimi bu saza verdim.
Nahaqdan sinəmi ayaza verdim,
Yenə boran, çovğun ötdü, gəlmədin!
Hüseyn Saraçlını yada salmadın,
Qəlbini eşqinlə oda salmadın.
Bir gecə bizlərdə mehman qalmadın,
İnamım, ümidim itdi, gəlmədin.
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GƏRƏK
(Zarafatyana)
Sadaxlı dostum Əsgər DaĢdəmirova
Gəl sənə söyləyim, ay Əsgər qağa,
Dostluqda vəfalı, düz olmaq gərək.
Hər yetənə ürəyimi açmaram,
Aşığın mətahı söz olmaq gərək.
Bu sözləri mən deyirəm biləsən,
Ürəyindən pis fikiri siləsən.
Üçcə arşın saza köynək böləsən,
Aşığın libası düz olmaq gərək.
Hüseyn Saraçlının eşit sözünü,
Dost yolunda qurban verər özünü.
Görməyəsən nanəcibin üzünü,
İnsanda həyalı üz olmaq gərək.
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ANANA
Naxçıvanlı Sərraf Qasıma
Eşitdim ki, vaxtsız köçüb dünyadan,
Rəhmət olsun o nurani anana.
O körpünü keçəcəkdi hər insan,
Rəhmət olsun o nurani anana.
Çoxu düşüb bu fələyin selinə,
Həsrət qalıb qohumuna, elinə.
Düşməyəsən çərxin fitnə-felinə,
Rəhmət olsun o nurani anana.
Geyindim əynimə qəm libasını,
Könül inildətdi öz havasını.
Hüseyn Saraçlı da saxlar yasını,
Rəhmət olsun o nurani anana.
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GƏLƏRƏM
Əgər izin versən, nazənin gözəl,
Qədəm basıb otağına gələrəm.
Gül camalın pərvanəsi olaram,
Busə üçün buxağına gələrəm.
Doymamışam məhəbbətdən, gözəldən,
Gözəlliyin aşiqiyəm əzəldən.
Payız vaxtı üşüyəndə xəzəldən,
İsinməyə ocağına gələrəm.
Saraçlıyam, talasan da canımı,
Atəşlərə qalasan da canımı,
Cəllad olub alasan da canımı,
Cənnət deyib qucağına gələrəm.
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DOSTUM QULUNUN OĞLUNA
VƏSĠYYƏTĠ VƏ ONA CAVAB
Bir az yaxına gəl, İsmayıl, oğlum,
Taleyim göndərir güzara məni.
Ömür yollarımı qanlı sel alır,
Ajalsız öldürür bu yara məni.
Gərək bundan belə torpaqda yatam,
Çoxdu bu səfərə karvanlar çatan.
Bir daha görünməz arxanda atan,
Dünyada yüz axtar, yüz ara məni.
Qulu ki görmədi dostu gözünən,
Getdi qiyamətə yanar gözünən.
“Yanıq Kərəmi”ynən, telli sazınan,
Saraçlı götürsün məzara məni!
***
Arzunu yerinə yetirdim, Qulu,
Qəmlərə bağladım eşqi, avazı.
Yayın istisində o zalım fələk,
Tutdu qar-borana çiçəkli yazı.
Kədərdən inlədi sazımın simi,
Ömür sarayımın söküldü himi.
Sinəmin üstündə ölənə kimi,
Ürəkdən çalaram sən deyən sazı.
İşıqlı dünyada neçə ki varam,
Yadıma düşdükcə göynəyər yaram.
Axirət günədək mən unutmaram,
Qəlbi yaralını, sinə çarpazı.
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YENƏ
Köhnə yaraları gəl təzələmə,
Yolunda canımı üzərəm yenə.
Nahaqdan qəlbimə dəysən, əzizim,
Bağrımın başını əzərəm yenə.
Kəlmələr içində seçib kəlməni,
Duydun bircə sözdən əlbəəl məni.
Tər sinən üstünə gül bənövşəni,
Sazıynan, sözüynən düzərəm yenə.
İstərəm həmişə deyib güləsən,
Hicran günlərini çəkmə ilə sən.
Məhəbbət dərdinə dərman diləsən,
Məcnun tək dağları gəzərəm yenə.
Eşqdə olmamışam biganə, naşı,
Keçirdim sınaqdan yarı, yoldaşı.
Hüseyn Saraçlıyam, hər qədəm başı,
Dözmüşəm cəfaya, dözərəm yenə.
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EYLƏYƏR
Yaxşı oğul ariflərdən dərs alar,
Elmini artırıb dərin eyləyər.
Mərifəti gözəl, sözü xoş olar,
Söhbəti həmişə şirin eyləyər.
Bağban odur, ağac əkə, sala bağ,
Bu dünyada yaratdığın qalacaq.
Üzünü həmişə el içində ağ –
Öz zəhmətin, alın tərin eyləyər.
Saraçlı, sözünü duyanlar qanar,
Haqqın atəşində sevənlər yanar.
Vəfasız gen gəzər, qıraq dolanar,
Yarıynan aranı sərin eyləyər.
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BAX-BAX
Gəzdim obaları mən qarış-qarış,
Dağların döşündə qayaya bax, bax.
Gözəl Qaraqoyun behiştə bənzər,
Hayıf ki, bürküdü, bu yaya bax, bax.
Bu yerlər çəkməyib sinəmə dağı,
Çoşdurub sazımı ağır yığnağı.
Burda bir elatın oldum qonağı,
Hörmətə, ülfətə, həyaya bax, bax.
Yalçın qayaları üzbəüz olar,
Müdrik qocaların yaşı yüz olar.
Saraçlı hər zaman əhdə düz olar,
Dağların maralı Mayaya bax, bax.
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TƏZDƏN
Görüşdük, qəlbimə od saldın mənim,
Göynədi köhnəlmiş yaralar təzdən.
Bir daha könlümə dəymə, əzizim,
Sənin də qəlbini paralar təzdən.
Xoşdu söylədiyin şirin kəlmələr,
Amma nizə kimi sinəmi dələr.
Bir sözün alovdu, bir sözün gövhər,
Yanıb ürəyimdə qor olar təzdən.
Sənin həsrətindən dünyanı gəzdim,
Dəryanı axtarıb, ümmanı gəzdim.
Məhəbbət dərdinə dərmanı gəzdim,
Odur ki, irəngim saralar təzdən.
Həmişə sən oldun umudum, andım,
Tək səni könlümün sirdaşı sandım.
Bir eşqnən yanmışdım, yenə də yandım,
Saraçlıya olmaz çaralar təzdən.
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DÖNDÜ
Aldım sorağını bu gəlişiyin,
Boranlı bir qışım bahara döndü.
Çünki yolçusuyam düz məhəbbətin,
Yolum səni kimi dildara döndü.
Bağladı yolumu ayrılıq, hicran,
Gecəli, gündüzlü kəsdi çən, duman.
Ölümdən qorxmuram, qorxuram addan,
Onunçün günlərim ah-zara döndü.
Yad ovçu ovumu apardı əldən,
Yetmədim vüsala, ayrıldım güldən.
Saraçlı deyər ki, mən canı-dildən,
Gülmüşdüm, yığvalım dübara döndü.
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DEDĠ
İxtilat istədim gül yanaqlıdan,
Əl çək bu istəkdən, vermərəm, – dedi.
Dedim, eşq yoluna gəl çiçək səpək,
Heç bircə qönçə də sərmərəm, – dedi.
Görən, əl çəkərmi gen qaçmağından,
Bircə pay verərmi bal dodağından.
Dedim, gəl gül dərək ömrün bağından,
And olsun Allaha, dərmərəm, – dedi.
Saraçlı, eşqindən olma bədgüman,
Sənsiz onun könlü gülməz heç zaman.
Dedim, hör zülfünü, etmə pərişan,
İxtiyar mənimdi, hörmərəm, – dedi.
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GƏLMƏDĠ
Biz ilqar eylədik, peyman bağladıq,
Vədə verdin saat üçə, gəlmədin.
Beybafa, mən sənə niyə inandım,
Şər qarışdı, oldu gecə, gəlmədin.
Tək səni könlümün həmdəmi sandım,
Nahaqdan içdiyin anda inandım.
Eşqindən Kərəm tək alışıb yandım,
Almadın aşığı vecə, gəlmədin.
Ellər bilir, şirin söhbət-sözəm mən,
Öz əhdimə, ilqarıma düzəm mən.
Çox çətin ki, belə dərdə dözəm mən,
Saraçlını atdın necə, gəlmədin?!
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ALAGÖZ
Qəfildən qarşıma çıxdın bu dəmdə,
Ağlımı başımdan aldın, Alagöz!
İstədim soruşam ərzi-halını,
Ömrümə baltalar çaldın, Alagöz!
Kəsildi qərarım, dinə bilmədim,
Qanrılıb geriyə dönə bilmədim.
Yandım, öz-özümə sönə bilmədim,
Canıma sən alov saldın, Alagöz!
Kəlağayın lalə üzə bükülmüş,
Siyah zülfün çox pərişan tökülmüş.
Sinəsinə çarpaz dağlar çəkilmiş,
Saraçlını qonaq aldın, Alagöz!
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SOLMAZ
Aləmi-röyada yetdim vəslinə,
Tək tez-tez gələydin yanıma, Solmaz!
Sevən sevdiyini atarmı belə,
Necə qəsd edirsən canıma, Solmaz!
Sənsiz bu dünyada gəzə bilmərəm,
Bu gülü, qönçəni üzə bilmərəm.
Vallah, həsrətinə dözə bilmərəm,
Hicrin bais olur qanıma, Solmaz!
Aşıq Saraçlını atma, amandı,
Sevib, sevilməmək mənə yamandı.
Bu necə dövrandı, necə zamandı,
Həsrətəm sən təki xanıma, Solmaz!
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ADSIZ MƏKTUBA CAVAB
Bir adsız məktubun düşdüm izinə,
Bilmədim dünyanın harasındadı.
Gəzdim el-obanı mən qarış-qarış,
Dedilər o dağlar arasındadı.
Tamam üç il gəlib keçdi aradan,
Görən nə vaxt qəlbim çıxar qaradan?!
Dar günümdə kömək etsin yaradan,
Dərdim bir dilbərin çarasındadı.
Saraçlı yolunda qoydu sərini,
Axtardım dayazı, gəzdim dərini.
Axır tapdım ünvanını, yerini,
Gördüm ki, dərdlilər sırasındadı.
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GƏRAYLILAR
QOCALIĞIM
İstəyirəm sağı tutum,
Sola çəkir qocalığım.
İnsan ömrü bir qaladı,
Daşı sökür qocalığım.
Şux gözəllər gendən baxır,
Ürəyimi oda yaxır.
Başım üstdə şimşək çaxır,
Leysan tökür qocalığım.
Göz tor görür, ağarır saç,
Taqət qalmır artdıqca yaş.
Ey Saraçlı, yavaş-yavaş,
Qəddi bükür qocalığım.
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DƏDƏ ġƏMġĠR
Havalandı dəli könül,
Kəlbəcərdə, Dədə Şəmşir!
Qocalırsan, neçə dözüm,
Belə dərdə, Dədə Şəmşir!
Bu dünyada möhlət azdı,
Xudam özü belə yazdı.
Umudumuz telli sazdı,
Bu yerlərdə, Dədə Şəmşir!
Ələm görməz ömrün, günün,
Sənətdi imanın, dinin.
Qoy ucalsın səsin, ünün,
Pərdə-pərdə, Dədə Şəmşir!
Söz sinəndə coşa görüm,
Öz sazınla qoşa görüm.
Səni yüz il yaşa, görüm,
Mərdsən mərdə, Dədə Şəmşir!
Hüseyn desin həzin-həzin,
Heç düşməsin gücdən dizin.
Qayalarda qalsın izin,
Sözün sərdə, Dədə Şəmşir!
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GƏLDĠM
İstisuya səfər etdim,
Yaxşı hala düşdüm, gəldim.
Çoxlu hörmət-izzət gördüm,
Ətirli çay içdim, gəldim.
Sabah-sabah çıxdım yola,
Gül döşənib sağa, sola.
Qəlbi dağlar – hasar qala,
Yamacları keçdim, gəldim.
Gah dumanda, gah da sisdə,
Saz da çaldım çəmən üstə.
Məclislərdə söhbət üstə,
Gecələri açdım, gəldim.
Yüz naz-nemət dada-dada,
Nə dərd gördüm, nə də qada.
Saraçlıyam, bu obada,
Dost-tanışı seçdim, gəldim.

43

Hüseyn Saraçlı

“BULAQ”
“Bulaq” veriliĢinə
Kərəm dinər, Əsli dinər,
“Bulaq”, səndə, “Bulaq”, səndə.
Aşıqların nəsli dinər,
“Bulaq”, səndə, “Bulaq”, səndə.
Azərbaycan – Odlar yurdu!
Gur çeşmədən axan nurdu.
Övladların məclis qurdu,
“Bulaq”, səndə, “Bulaq”, səndə.
Bu dünya bir bağ olubdu,
Dədəm Qorqud sağ olubdu.
Xəstə Qasım sağalıbdı,
“Bulaq”, səndə, “Bulaq”, səndə.
Ələsgərin “qoca baxtı”,
Saraçlının sayrı vaxtı,
Şimşəklərdən qanad taxdı,
“Bulaq”, səndə, “Bulaq”, səndə.
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DAĞLARDA
Köç eyləyər yenə aran,
Haray qopar bu dağlarda.
Neçə məclis, neçə külfət,
Çadırlanar bu dağlarda.
Dağdan-dağa keçənlərin,
Özünə yar seçənlərin,
Eşq badəsi içənlərin,
Qəlbi yanar bu dağlarda.
Kəkliklər ötər yazıynan,
Bülbül dönər avazıynan.
Saraçlı da öz sazıynan,
Qanadlanar bu dağlarda.
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GƏTĠRDĠM
Borçalının havasında,
Neçə şirin söz gətirdim.
Nəfəsimdə müşkü-ənbər,
Gül-çiçəkli yaz gətirdim.
Yerim-yurdum Gürcüstandı,
Dostum-yarım nər, astandı.
Ürəyimdə yüz dastandı,
Deməyin ki, az gətirdim.
Saraçlıdı mənim adım,
Şennik, İbrahim ustadım.
Budu sizə ilk sovqatım –
Sinəm üstə saz gətirdim.
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ƏZĠZ NOVRUZ BAYRAMINDA
Hamı şaddı, xoşəhvaldı,
Əziz Novruz bayramında.
Ürəklərə sevinc doldu,
Əziz Novruz bayramında.
Mərd özünü salar oda,
Namərd ömrü verər bada.
Qəhrəmanlar düşər yada,
Əziz Novruz bayramında.
Saraçlı da çalar sazı,
Ellər duyar bu avazı.
Gözəl keçər ömrün yazı,
Əziz Novruz bayramında.
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GÖZƏL BAKI
Yurdumuzun çırağısan,
Yaşa səni, gözəl Bakı.
Gələcəyin növrağısan,
Yaşa səni, gözəl Bakı!
Ağ günlərin ağı sənsən,
Yağılara yağı sənsən.
Elimin dayağı sənsən,
Yaşa səni, gözəl Bakı!
Yurdumun açılar yazı,
Unudar bu sərt ayazı.
Saraçlının telli sazı,
Deyər yaşa, gözəl Bakı!
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AZƏRBAYCAN
Borçalıdan qonaq gəldim,
Ana yurdum, Azərbaycan!
Növrağına könül verdim,
Ana yurdum, Azərbaycan!
Bir tərəfdə mavi Xəzər,
Şux qoynunda el şən gəzər.
Həsrətinə, de, kim dözər,
Ana yurdum, Azərbaycan!
Sazım, sözüm qalır səndə,
Yer verərsən gen sinəndə.
Tərif deyər Hüseyn də,
Ana yurdum, Azərbaycan!
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XALQIMIZIN
Ucalıbdı ulduzlara,
Şan-şöhrəti xalqımızın.
Yayılıbdı hər diyara,
Sədaqəti xalqımızın.
Çəmənlərdə gül sayrışır,
Var-dövləti aşıb-daşır.
Sürfə-sürfə el dolaşır,
Bol neməti xalqımızın.
Saraçlıyam, sazımnan mən,
İlham aldım bu Vətəndən.
Azadlıqdır əzəl gündən,
Hər niyyəti xalqımızın.
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GÜRCÜSTANIM
Aylar, illər başa vurdu,
Min yaşasın Gürcüstanım.
Özü üçün büsat qurdu,
Min yaşasın Gürcüstanım!
Şair Şota dildə gəzir,
Söz-söhbəti eldə gəzir.
Tazyanam da teldə gəzir,
Min yaşasın Gürcüstanım!
Çal sazını, Aşıq Hüseyn,
Elin, oban gülsün bütün.
Sənətinlə sən də öyün,
Min yaşasın Gürcüstanım!
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ELƏ GEDƏR
Çay qırağı məhsul əkmə,
O bitsə də, selə gedər.
Bir oğul ki bədəsildi,
Günü-gündən dala gedər.
Zimistanda çıxma dağa,
Qışda baxmaz dağ qonağa.
Qalmağallı bir yığnağa,
Salam vermə, yelə gedər.
Saraçlıyam, deyim düzü,
Budu ataların sözü.
Qoca kişi, cavan qızı,
Alar olsa, elə gedər.
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GÜLBƏNĠZ
Gözəllikdə lap əlasan,
Yanaqların al, Gülbəniz.
Danış yenə şirin-şirin,
Sal boynuma qol, Gülbəniz.
Siyah zülfün dəstə-dəstə,
Səni görüb oldum xəstə.
Yanağında, qaşın üstə,
Xub yaraşır xal, Gülbəniz.
Hüseyn həsrətini çəkər,
Sənsiz yanar, qan-yaş tökər.
Ağzın, dilin qəndi-şəkər,
Dodaqların bal, Gülbəniz.
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GÜLLÜZARIN
Qulluğuna heyran oldum,
Özü şirin Güllüzarın.
Mərifətdə tayı yoxdu,
Düzü, şirin Güllüzarın.
Düz iyirmi yaşındadı,
Ağlı, huşu başındadı.
Gözəlliyi qaşındadı,
Üzü şirin Güllüzarın.
Hallavarın elindədi,
Gümüş kəmər belindədi.
Saraçlının dilindədi,
Sözü şirin Güllüzarın.
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ULDUZ
Ağbabada gördüm səni,
Özün günəş, adın Ulduz.
Şirin dilli, əhli-halsan,
Haram deyil zatın, Ulduz.
Belin incə, boyun bəstə,
Səni görən düşər xəstə.
Gözəllər var dəstə-dəstə,
Tayın olar çətin, Ulduz.
Qaş kamandı, kirpik oxdu,
Həsrətini çəkən çoxdu.
Saraçlının məlul vaxtı,
Könlün aldın satın, Ulduz.
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DÜġÜBDÜ
Gözəl, sənin vaxtın keçib,
Saçlarına dən düşübdü.
Neçə öylər sən yıxıbsan,
Üstündə çox qan düşübdü.
Daha gözdən sən qalıbsan,
Cavanlıqda kam alıbsan.
Hayıf, sən də qocalıbsan,
Cavanlıq da yan düşübdü.
Saraçlı da tərif yazmaz,
Tellərini şana üzməz.
Bal-pətəksən, zanbur gəzməz,
Dodaqlardan şan düşübdü.
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MÜXƏMMƏSLƏR
ÇƏKƏR
Adam var ki, insan kimi
Yaşamağa can çəkər.
Əyri yoldan üzü dönməz,
Doğru yolda qan çəkər.
Adam var ki, heç açılmaz
Başı dava-şavadan.
Desələr ki, nanəcibsən,
And üçün Quran çəkər.
Adam var ki, ucalıqda
Olmaz ariflərə tay.
Adam var ki, səxavətsiz,
Umar özgələrdən pay.
Adam var ki, el içində
Salar gündə hay-haray,
Düz dolanmaz qonşularnan,
Həmişə üsyan çəkər.
Adam var ki, sapa yatmaz,
Göydən enməz inadı.
Adam var ki, heç bilinməz
Nədi ağzının dadı.
Adam var ki, naqqallıqda
Əyilməzdi qanadı.
Bunları görən Saraçlı
Qəmlənib qəlyan çəkər!
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XƏNGƏLĠN
Cücəkənddə qaynənəmin qonağıydıq. Xəngəl biĢirmək istədilər.
Dedim: doğrudu, mən də xoĢduyuram, amma bir az cəfalıdı, dedilər,
zaral yoxdu. BiĢirdilər, amma yeməli olmadı. Sazı götürdüm, dedim:

Sizə dedim bişirməyin,
Çoxdu cəfası xəngəlin.
Ununa çoydar qarışıb,
Yoxdu vəfası xəngəlin.
Dedik yeyək, ləzzət alaq,
Tutuldu yası xəngəlin.
Aşıq sazı alsın ələ,
Çəkilsin bəhsi xəngəlin.
Bu səbəb Hümbətdən oldu,
Axtardı yağı, dolandı.
Qonşulara elan verdi,
Saldı sorağı, dolandı.
Məhlələrdən yığılan yağ
Sinəmdə dağı dolandı.
Əvvəlini mən bilirəm,
Nədi sonrası xəngəlin?
Qollarını çirmələdi,
Xamırı Hürü yoğurdu.
Usdadına bərəkallah,
Sanki ustadı yoğurdu.
Hey tükü, pambığı, yunu,
Qatıb hər zadı yoğurdu.
Sinəmdə bir nişan etdi,
Dağı, yarası xəngəlin.
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Altını çox qaladı,
Beçərə Hava neyləsin?
Nə pişdi, nə də qaynadı,
Qalındı tava, neyləsin?
Yarımçıq düşürəcək,
Qopacaq dava, neyləsin?
Əlaman, Allah, aman,
Nədi çarası xəngəlin?
Gəzmişəm hər bir yanı,
Bundan əvvəl, görməmişəm.
Otuz altı yaşındayam,
Belə xəngəl görməmişəm.
Saraçlıyam, qaldım məəttəl,
Belə xəngəl görməmişəm.
Nə hörrədi, nə də xəngəl,
Açıldı pası xəngəlin.
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MARALIM
Artıb dərdin, həddən aşıb,
Al qələmi yaz, maralım.
Eşitmişəm, savadlısan,
Gəl eyləmə naz, maralım.
İşarət eyləsən mənə,
Anlayaram tez, maralım.
Sən Əslisən, mən də Kərəm,
Alışdırar köz, maralım.
Bir yaxın gəl, həmdəm olaq,
Qoy üzümə üz, maralım.
Qaranlıqda işıq saçan
Şəmsi-qəmərdi camalın.
Hər baxanı heyran edir,
İxtilatın, pür kamalın.
Lalənin al bağrıdı,
Yanaqdakı güllü xalın.
Səndən ayrı düşər olsam,
Öldürəcək bu məlalın.
Boyun bənzər sürahıya,
Sallanıban gəz, maralım.
Gümüş qotazlı kəmərin,
Çəkibsən incə belinə.
Dodağına bal bələnib,
Şəkər tökübsən dilinə.
Özümü xoşbəxt sanaram,
Əlim çatarsa əlinə.
Siyah zülfün pərişandı,
Külək toxunar telinə.
Qorxuram qeyri kəslərdən,
Sənə dəyər göz, maralım.
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Məhəbbətin sevdasında
Qəsd eləmə şirin cana.
Hicranına dözəmmərəm,
Ağlayaram yana-yana.
Məcnun kimi baş götürüb
Çəkilərəm biyabana.
Məndən belə üz çevirib,
Girmə bir mələk donuna.
Mən də Hüseyn Saraçlıyam,
Gəl ol mənim öz maralım.
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DEYĠġMƏLƏR
TÜRK AġIĞI LADĠQARSTANLI
ĠSLAMLA DEYĠġMƏ
AĢıq Ġslam:
Cəbrin zindanında zəri-dəst olan,
Çarxın çəpərindən keçməyən bilməz.
Yetən olmaz ol mövlanın sirrinə,
Fanidən baqiyə keçməyən bilməz.
Hüseyn Saraçlı:
Kim deyər şirindi, kim deyər acı,
Eşqin badəsini içməyən bilməz.
Kim deyər asandı, kim deyər çətin,
Ustad kürəsində bişməyən bilməz.
AĢıq Ġslam:
Mətanət, mərifət var meydanında,
Rəqibin köksünü gör meydanında.
Kükrər, nərə atar nər meydanında,
Bəhri-ümman kimi coşmaya bilməz.
Hüseyn Saraçlı:
Halal, haram Quranda var, ayədə,
Halal itər, haram olsa mayada.
Tərəqqiynən səfa sürüb dünyada,
Sonra tənəzzülə düşməyən bilməz.
AĢıq Ġslam:
Aşıq İslam sevər mahi-tabanı,
Gəşt eyləyər bərri çöl-biyabanı.
Mənim dərdli sinəmdəki yaranı,
Əl atıb neştərnən deşməyən bilməz.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, ellər tanıyır,
Fələk günümüzü bir-bir sanıyır.
Dərdimənd görəndə qəlbim qanıyır,
Sənət qapısını açmayan bilməz.

62

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

ĠSTANBULLU QUL MEHDĠYLƏ DEYĠġMƏ
I deyişmə
Qul Mehdi:
Namə yazdım Gürcüstanın elinə,
Aşıq Hüseyn salamımı götürsün.
Sədəfli sazını alsın əlinə,
Oxusun, arzumu dilə yetirsin.
Hüseyn Saraçlı:
İstanbuldan namən mənə yetişdi,
Oxudum şeiri, sözə yetirdim.
Qəribliyim gəlib düşdü yadıma,
Qubarlanıb əli saza yetirdim.
Qul Mehdi:
Radio çatdırdı gözəl səsini,
Dəyişdim ayrılıq, qəm libasını.
Ajalın amansız zəhri-tasını,
İçmədim, ömrümü ilə yetirsin.
Hüseyn Saraçlı:
Oxudum, sözünü el-oba bildi,
Dost-qohum şad oldu, həm də söyündü.
Adın ustad kimi tarixdə qaldı,
Mən də cavabımı sizə yetirdim.
Qul Mehdi:
Vətəndə bəklədim, ustad gəlmədi,
Həsrətim, hicranım heç azalmadı.
Bəlkə də, gəlməyə güman qalmadı,
Dedim, məclisimdə o da otursun.
Hüseyn Saraçlı:
Sağ ol ki, bizləri yad etdin sən də,
Məktubla qovuşduq doğma vətəndə.
Hüseyn Saraçlıyam, sazım sinəmdə,
Oxuyub, yaylığı gözə yetirdim.
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Qul Mehdi:
Bolus şəhərində gördüm özünü,
Doğma qardaş kimi öpdüm gözünü.
Qul Mehdinin bu xatirə sözünü,
İstər əziz bilsin, istər itirsin.
II deyiĢmə
Qul Mehdi Faxralıdı, Həsənnidi, sifdə Faxralıya gələndə
məni axtarır, tapa bilmir. Gedənə yaxın Bolusda görüĢdük. Dedi,
burda səni bula bilmədim, gedirəm Ġstanbuldan Ģeir yazajam,
oxuyarsan, yazdı da. Mən də 1968-ci ildə cavab göndərdim.
Qul Mehdi:
Qohum-qardaş orda, uzaq vətəndə,
Qərib kimi mən bu eldə qalmışam.
Puç oldu umudum qürbət diyarda,
Karvanım yorulub, yolda qalmışam.
Hüseyn Saraçlı:
Qohumun-qardaşın burda vətəndə,
Əlim çatmır, qürbət eldə qalıbsan.
Burda bacın dözə bilmir həsrətə,
Orda da sən saralıbsan, solubsan.
Qul Mehdi:
Yüküm çox ağırdı, mənzilim uzaq,
Yollar yoxuşludu, işləmir xizək.
Mən özüm özümə qurmuşam duzax,
Nuhun tufanı tək seldə qalmışam.
Hüseyn Saraçlı:
Qürbət ellər niyə sənə yurd oldu,
Məcnun Leyli deyib səhrada qaldı.
De, Nizami, Vaqif, Vurğun nejoldu?
Nahaq belə tərki-vətən olubsan?
64

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

Qul Mehdi:
Qürbət ellər olsa gözəl və cənnət,
Mən yolçuyam, xana, bəyə nə minnət?
Bu gündə yaşamaq deyilmi möhnət?
Dənizlər aşmışam, göldə qalmışam.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlıyam, verdim sözə zər, ziynət,
Yolçusansa, xana, bəyə nə minnət?
Hər adamın öz vətəni bir cənnət,
O diyarda niyə məskən salıbsan?!
Qul Mehdi:
Mehdi deyər, bu diyarda gülmədim,
Naşı düşdüm, ləl qədrini bilmədim.
Loğmanıydım, dərdə dərman bulmadım,
Ajalınan qalmağalda qalmışam...
III deyiĢmə
Qul Mehdi bu sözləri də Ġstanbuldan ağır xəstə olan vaxtı
göndərdi. Mən də cavaf məktubu yazdım.
Qul Mehdi:
Məzar oldu bu qürbət ellər mana,
Son sözümü ol vətənə yolladım.
Onun üçün könlüm oldu parvana,
Şam üstündə yana-yana yolladım.
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Hüseyn Saraçlı:
Azərbaycan çəkir səni qoynuna,
Qəm-qubardan könlün yaman dolubdu.
Gəlib gördün ana yurdu son anda,
Ürəyində sızıltısı qalıbdı.
Qul Mehdi:
Bəlkə, umudumun yolu gül olar,
Bəlkə, solar lalə, sünbül gül olar.
Bəlkə, söylər insan, bilən dil olar,
Doğma yurda bir nişana yolladım.
Hüseyn Saraçlı:
Vətən deyən ürəyindi, dilindi,
Bu həsrətin sözlərindən bilindi.
Ömür çatar, yenə gəl, öz elindi,
Çox qəriblər öz elinə gəlibdi.
Qul Mehdi:
Mehdi söylər, yurd da, el də mənimdi,
Yanır yansın könül, kül də mənimdi.
Dostlara ərmağan gül də mənimdi,
Sözlərimi Gürcüstana yolladım.
Hüseyn Saraçlı:
Qürbət ellər sənə böyük dərd olar,
Dost istəyən dostluğunda mərd olar.
Sən gəlməsən, Saraçlı da pərt olar,
Çox qəriblər məclisində olubdu.
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ƏFLATUN SARAÇLI ĠLƏ DEYĠġMƏ
Əflatun Saraçlı:
Çoxdan düşmür o tərəfə heç yolum,
Nə zamandı üzünüzə həsrətəm.
Elə bil ki, bağlanıbdı əl-qolum,
Ayrılığa dözə-dözə həsrətəm.
Hüseyn Saraçlı:
Bilirəm ki, el-obaya bağlısan,
Yenə düşdük Yastıqara binə, gəl.
Kimdi belə əl-qolunu bağlayan?
İnsaf elə, satma günü günə, gəl.
Əflatun Saraçlı:
Dərviş kimi çox şəhərlər gəzmişəm,
Yaylaqların həsrətinə dözmüşəm.
Qara qırdan, səsdən-küydən bezmişəm,
Sıx meşəyə, dağa, düzə həsrətəm.
Hüseyn Saraçlı:
Şairliyin yenə vurub başına,
Üz tutursan dünyanın o başına.
Dolan yurdun torpağına, daşına,
Gözləyirik, çox gəlibsən, yenə gəl.
Əflatun Saraçlı:
Gedib daha yağın, südün ləzzəti,
Əlaltından sırıyırlar buz əti.
Ayrı şeydi elin təzə neməti,
Bulamaya, görəməzə həsrətəm.
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Hüseyn Saraçlı:
Sən bilirsən Borçalının qədrini,
Unutmursan naz-nemətin ətrini.
Gəl dad yenə fəsəliynən fətrini,
Ata yurdu çəkir, dönə-dönə gəl.
Əflatun Saraçlı:
Əldən gedir gümrahlığım, sazlığım,
Ürəyimdə düyünlənir yazdığım.
Borçalıda vədəsini pozduğum,
Bəstəboya, şəhla gözə həsrətəm.
Hüseyn Saraçlı:
Gileylənib çox danlama özünü,
İkimiz də görmədik yar üzünü.
Yada salıb eşq, məhəbbət sözünü,
Qoca vaxtı tənə vurma mənə, gəl.
Əflatun Saraçlı:
Əflatun Saraçlı, ünlü günümüz,
O hüznlü, toy-düyünlü günümüz,
İndi nədi sənli, mənli günümüz?
Göy yaylağa, buz kəhrizə həsrətəm.
Hüseyn Saraçlı:
Hüseynəm, düşdüm qəmə, kədərə,
Yol qısadı, nə qaldı ki, səhərə?
Uyuşmadın otuz ildə şəhərə,
Geri qayıt, öz ata mülkünə gəl.
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KƏLBƏCƏRLĠ DƏMĠRÇĠ ABBASLA DEYĠġMƏ
I deyiĢmə
Dəmirçi Abbas:
Dərdini mən alım, Hüseyn Saraçlı,
O səfalı Gürcüstana gəlimmi?
Göyçə mahalından boş qayıtmışam,
Elə bil düşmüşəm qana, gəlimmi?
Hüseyn Saraçlı:
Məndən salam olsun, Dəmirçi Abbas,
Qədəm basıb Gürcüstana gəlginən.
O Göyçə dediyin şeir ocağıdı,
Mahnı götür dil-dəhana, gəlginən.
Dəmirçi Abbas:
Demirəm mən gəlim yaraşıq kimi,
Zəifcə közərən bir işıq kimi.
Üç kəlmə söz bilən bir aşıq kimi,
Alasan hesaba, sana, gəlimmi?
Hüseyn Saraçlı:
Kəlbəcər elindən təzə-tər gətir,
Könlünün bağından qönçə dər gətir.
Ruhunda, dilində Ələsgər gətir,
Eşitdiyin o ad-sana gəlginən.
Dəmirçi Abbas:
Əgər gəlməliyəm, yaz, sizə gəlim,
Qış çıxandan sonra yaz sizə gəlim.
Evini pir bilim, düz sizə gəlim,
Heç dönməyim qeyri-yana, gəlimmi?
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Hüseyn Saraçlı:
Sən Sınıq Körpüdən keçmə, sola dön,
Şirin dil görərsən, bu mahala dön.
İstər acı danış, istər bala dön,
Salğadığın bu bəyana gəlginən.
Dəmirçi Abbas:
Geri dönməz bu dünyadan gedənim,
Tək qalmışam, yoxdu kömək edənim.
Eşqimnən od tutub yanır bədənim,
Alışmışam, yana-yana gəlimmi?
Hüseyn Saraçlı:
Doğru anlayıram sədaqət nədi,
Xəyala gətirmə, söz-söhbət nədi.
Əziz dost, yolunda var-dövlət nədi,
İstəsən qıyaram cana, gəlginən.
Dəmirçi Abbas:
Dəmirçiyəm, baxtı yeyin, zəhri çak,
Nə canlıyam, nə cansızam, nə də xak.
Atam düzgün, anam təmiz, özüm pak,
Sinəmdə bir neçə xana, gəlimmi?
Hüseyn Saraçlı:
Borçalının qışı, yazı gözəldi,
Aşığa yaraşıq sazı gözəldi.
Saraçlının xoş avazı gözəldi,
Dinləməyə xana-xana gəlginən.
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II deyiĢmə
Dəmirçi Abbas:
İndi kimə tapşırırsan,
Söylə görüm, usta, məni.
Gözüyaşlı bir bülbüləm,
Qoyursan qəfəsdə məni.
Hüseyn Saraçlı:
Ey Dəmirçi, bu dünyada,
Qoymaram qəfəsdə səni.
Sidq-candan tapşırıram,
Bir vəfalı dosta səni.
Dəmirçi Abbas:
Kərəm kimi yana-yana,
Dönübsən şeirə, dastana:
Bənzət özünü loğmana,
San çarasız xəstə məni.
Hüseyn Saraçlı:
Ayrılıqdan çəkmə ahı,
Hər gecənin var sabahı.
Sinəndəki şahlar şahı,
Gör qoyarmı xəstə səni.
Dəmirçi Abbas:
El istəyir səni görə,
Bir də gəl bu Kəlbəcərə.
Zərgərsən, bəzək vur zərə,
Belə qoyma pasda məni.
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Hüseyn Saraçlı:
Ucalarsan bir dağ kimi,
Başım üstə bayraq kimi,
Şölə verən çıraq kimi,
Görərlər həvəsdə səni.
Dəmirçi Abbas:
Gəlməsin ömrümün qışı,
Axmasın gözümün yaşı.
Əridərəm dağı, daşı,
Qoyub getmə yasda məni.
Hüseyn Saraçlı:
Gəz meydanı sola, sağa,
Qəlbin dönsün bağça, bağa.
Bir də gedəm Dəlidağa,
Görəm atın üstdə səni.
Dəmirçi Abbas:
Dəmirçiyəm, heç dözmərəm,
Qəmdən qəlbim bağlar vərəm.
İşdi, dünyadan gedərəm,
Dəlidağdan istə məni.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı getsə yanından,
Ruhu ayrılmaz canından,
On gün addatma, sanınan
İstərəm Tiflisdə səni.
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NĠZAMĠ SARAÇLI ĠLƏ
DEYĠġMƏ
Nizami Saraçlı:
Yetmişində qumru kimi ötən yar,
Fikir vermə bu dünyada yaşa sən.
Bel bükülməz, diz titrəməz, əl əsməz,
Bundan belə yetmiş il də yaşasan.
Hüseyn Saraçlı:
– Oğul, bunu yaman tutmusan, rəhmətliklər ġair Nəbi və
AĢıq ġenlik də bir-birinə “yar” deyə müraciət edərdilər. Burda
söhbət o yardan getmir, bu ustadlar bir-birinə “yar” deyəndə
pərvərdiyarı nəzərdə tuturdular. Yəni, biri o birinə demək istəyirdi ki, sən mənim qüdrətimsən. O ki qaldı birinci sözün (bəndin)
cavabına, qulaq as:
Bağban gülər bağçasıyla, bağıyla,
Borclu qalma ömürə sən, yada sən.
Zülmü boğdum çarığımın bağıyla,
Dərdim yoxdur yetmiş il də yaşasam.
Nizami Saraçlı:
Ötən günə çox deyibsən qar, a qar,
Dağ başında mehman olub qara qar.
Baxtımıza qoy yağmasın qara qar,
Bu sinnində dözəmməzsən yaşa sən.
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Hüseyn Saraçlı:
– A bala, məni nə tez yudun, kəfənlədin, hələ gözlərim
açıqdı, barı heç olmasa gözlərimi qapasana.
Mən itirdim tər yanağı, tər gülü,
Əvəzində çiçək açdı dərd gülü...
Bax, qoxla, asta-asta dər gülü,
Bənzəyirik quruya mən, yaşa sən.
Nizami Saraçlı:
Sən itirdin, mən də tapdım, yarıyıq,
İkimiz də bu torpağın yarıyıq...
Olanını yarı topla, yarı yığ,
Şairi də qocaldacaq yaş asan...
Hüseyn Saraçlı:
Ay oğul, hələ qocalmağa tələsmə, ömür öz sözünü vaxtı
gələndə deyəcək. Sən çalıĢ təbini qoru, qoy həmiĢə yəhərliyüyənli at kimi könlündə Ģahə qalxsın. Yola rəvan olanda da su
kimi axsın durula-durula... Ġndi al cavabını.
Saraçlıyam, könlün mənə imrəndi,
İmrən, bala, imrən, quzum, imrən di.
Məndə bu saz, səndə qələm imrəndi,
Mən qocaldım, bundan belə yaşa sən.
1985
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NƏĞMƏLĠ SINƏMDƏ YÜZ DASTAN YATIR
(H.Saraçlının dastan repertuarından seçmələr)
AġIQ ġENLĠYĠN BORÇALI SƏFƏRĠ1
Bəli, sizə hardan xavar verim. Qasımlı Səməd bəydən, Səməd
bəyə Niqalay padşah on iki il iş verif əyğinə, əlinə qandal vuruf
Sibirə, katorquya sürdü. Ancax o, Sibirdən sinəsinə yatan iyiddərdən götürüf qaçıf gəlifdi Boşşalıya. Boşşalıda harda dəli-dlou,
qaçaq-qoçax varsa, başına yığıf başdef qaçaqlığa. Niqalaya xavar
çatıf ki, Qasımlı Səməd bəy qaçıf. Yüz əlli-iki yüz qazağı arxasıncax salıf, başdeflar vuruşa-vuruşa Səməd bəyi gəzməyə. Onnar
da ki, qazaxı qırıf qoyluyuflar, dalı gəlir, azalmax bilmirdi.
Bəli, beləjə vaxt keşdi. Payız düşdü. Səməd bəy dedi ki, uşaxlar, qavaxdan yağı kimi qış gəler. Sarı qazax qoymuyajax rahat
çörəh yəəh, çünki çuyğul ölmüyüf. Gəlin Türkiyəyə keçək. Yazına genə burya gələrih. Qıymatda ağır, vəzndə yunul nə varsa,
xurcunnara təpif yola düşdülər. Keçdilər Çıldır mahalına. Çıldır
mahalının Şamdıra deyilən bir balaja kəndinə gəldilər. Soruşdular
ki, bu kəndin başçısı, qonaqçı kimdi? Dedilər, Bavakişi oğludu.
Gəlif Bavakişi oğluna qonax tüşdülər. Səməd bəyin başında da
kimlər oluf: Avdallı Kor İsmeyil, Darvazdı Mehralı, Kor İsmeyilin qardaşı Hasanbala, bayısı oğlu İsabalı Mahmud oğlu, kişmiş
təpəli Çoyuşun oğlu Osman, daa kimilər... Bu kənd oluf-qopan
otuz-otuz beş öy oluf. Düzdü, Bavakişi oğluna ki, qonax oldular,
ancax burda, ədətiydi, birinin öynə qonax gəlsə, hamı qonax aparırdı: savax biri, günorta biri, axşam da o biri. Amma tüşərgə
yerrəri biriydi. Camaat baxdı ki, qavaxdan qış gəlir, bunnar da
gedəsi qonağa oxşamıllar. Deyəllər, o adamın öyü dağılsın ki, qo1
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nax istəməsin, o qonağın da öyü dağılsın ki, axşam gəlsə, savax
duruf getməsin. Qonax bir gün olar, iki gün olar, daa həfteynən,
aynan yox.
Ağsaqqal, qarasaqqal yığılıf tədbir tökdülər, dedilər: qonax
var pendir-çörək qonağıdı, qonax var, bir töyüx, ya bir cüceynən
yola düşər, qonax da var ki, erkəhnən də yola tüşmür, gərəh tuncu
mal olsun. Bunnar on səkkiz adamdı, on səkkiz atdı. On səkkiz
ata gündə otuz altı çanax arpa lazımdı. Özdərinə üç öynə yeməh,
o da quzu ətinnən ploy. Buna bizim tağımız olmuyajax. Doqquz
ay da ki, qışımız var. Bə neyliyək?
Bavakişi oğlu dedi: musafiri qoylamax olurmu ya? Nə edək?
Toplaşannar dedi ki, Bavakişi oğlu, sən de, bizdə elə qüvvə yoxdu. Yer qaraykən, yanı qar yağmamış başıyın çarasını qıl.
– Elə demək olurmu?
– Niyə olmur? Xəjələt olmaqdansa, demək yaxşıdı.
Bavakişi oğlu bir axşam qonaxların yanına gəlif dedi:
– Əzizim Səməd bəy, incimeyin, bir söz dəəjəm.
Bəy dedi:
– Buyurun.
– Bəyim, bizim doqquz ay qışımız var, sizi saxlıya bilmiyəjiyik. Yer qaraykən başıyın fikrini çək.
– Əfəndim, biz sarı qazağın əlinnən qaçdıx. Burda bir quş
gəlif budağa sığınan kimiyik. Siz qoyluyanda harya gedək?
– Sağ olmuş, sizi qoylamırıx ki, adın dünüyü tutuf – Səməd
bəy belə gəldi, Səməd bəy elə getdi, kəndində hünər varsa, bu tərəfdə, Ağrı dağının dalında Calalı kürdlər var. Bir mahaldı, nə
İrana xarc verif, nə Osmanlıya. Get onu çal-çap gəti, sən də ye,
biz də yəəh.
Səməd bəy dedi:
– Uşaxlar, atdarı hazırreyın.
– Əfəndim, bizə bələdçi ver. Biz oruyu tanımerıx.
– Bəy sağ olsun, bələdçi mən özüm. Bavakişi oğlu bələdçi
oldu.
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Atdandılar. On doqquz atdı işıxlanar-işıxlanmaz Calalının
torpağına çatdılar. Gördülər ki, mal-qoyun düzü-dünyeyi tutuf.
Səməd bəy uşaxlardan bir neçəsini seçdi, dedi, uşaxlar, malı qoyuna, qoyunu çovana, quzuçuya, sığırçıyı ilxıçıya qatıb dalınnan
vurarsınız. Biz qəsəbəyə girəjiyik. Balaja şəər kimi qəsəbələri
varıydı. Tüşdülər şəərə, əllərinə keçən kürdü qılıncladılar. Kürdlər elə bildi göydən əjdaha enif. Bilmədilər nağayırsınlar. Əllərinə
keçən qıymatdı şeylərdən hərəsi bir xurcun basdılar. Gördülər
günün saraltısı dağlardan kəsilir, meydanda da bir kişi görükmör.
Səməd bəy dedi:
– Uşaxlar, mal-dövlət indi Şamdırıya çatmış olar, getmək
lazımdı.
Bavakişi oğlu dedi:
– Düz deyirsən, o dağların zağalarında çox qanmaz kürdlər
var, onlar bilif gəlsə, yaxşı olmaz. Getmək məsləhətdi.
Odu ki, atdarı sürüf Şamdırıya çatdılar. Baxdılar ki, döylət sel
kimi yeriyif. Burda Səməd bəy malı, qoynu, atı dədəsi Daşdəmir
ağanın malı kimi bütün kəndə payladı. Qalanna naxırçı, çovan
tutub dedi:
– Bavakişi oğlu, indi bu mal-döylət bizə bəs elləyərmi?
Bavakişi oğlu dedi:
– Bəyim, əlim Allahda, yeddi sənə bəsdi.
– Onda sən nə dedin, biz əməl ellədik, indi mən nə desəm sən
əməl elləməlisən.
– Baş üstə!
– İndi bizə dörd qoçax aşvaz, dörd gəlin, dörd qarı ver, fətir
pişirsin, dörd qoçax gəlin də çay qaynatsın.
– Baş üstə!
Başdadılar malı, qoyunu qırıf yeməyə.
Bəy dedi:
– Əfəndim, bu doqquz ayda bir yana çıxmax, gəzməh varmı,
yoxsa bu dörd divar arasında qalajıyıx?
Bavakişi oğlu dedi:
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– Əlim Allah, buralarda elə qar gələr ki, mal-at töylədən
çıxmaz, naib-nökər quyulardan su çəkib içirdərlər.
– Onda biz neyliyək? – Mən Boşşalıdanam, kefçil oğlanam.
Mana bir yanşax, yanı aşıx taparsan, bir sinədəftər də molla,
yoxsa bağrım doyşan bağrı təki çatdıyar.
Bavakişi oğlu dedi:
– Mən haradan alım sizin o Boşşalı mahalının aşığını, sazı nar
dənəsi kimi oycuna qoysun. Bizim bu qalpax papaxlarda nə elə
yanşax, nə də elə molla bula bilərsən. Ancax Çıldır mahalının
Suxara kəndində bir yanşax var. Özü də haqq aşığıdı, adı
Şennihdi. Bilmirəm xoşuna gələ, gəlməyə? Özün bilərsən.
Səməd ağa dedi:
– Əşi, mana haqq aşığı lazımdı. Hədər-cüvərən aşığı neynirəm. Ağ otdan balta sapı, qırılanda birni də safla! Uşaxlar, Şahmarı yəhərriyin. Şahmarın uğuru kəsərridi. Qara daşa getsə, boş
qayıtmaz.
Götürüf bir namə yazdı ki, Aşıx Şennih, başını orda isdat,
burda qıxdırajam. Yazan Boşşalı eşqiyə Səməd bəydi. Naməni
verdi atdıya, atdı sürüf yola düşdü Çıldır mahalına.
Şamdıra köyünnən Suxaranın arası iki ağacdıx yoluydu, yanı
altı verst. Atdı gəlif çatdı Suxarıya. Suxara Çıldır gölünün qırağı
uzunu düzülü köydü. Gölün qırağında iri daşdıxda ağsaqqal kişilər söhbət elləyirdi. Xoca və Aşıx Şennih də burdoydu. Atdı camaata salam verdi. Salamını aldılar.
– Xoş gəlifsən, – dedilər. Biri irəli çıxıf dedi:
– Oğul, atdan düş, qonax ol.
– Əvvəlcə deyin görüm, Aşıx Şennih burda varmı?
– Bəli, burdadı.
– Bu namə onundu.
Şennih naməni aldı, ancax oxuya bilmerdi. Xocuya verdi.
– Xoca, bu namənin məzmununu mana qandır, – dedi. Birdən
Xocanın əlini tutdu, dedi, aya, bərkə pünhan namədi. Çəkildilər
bir tərəfə. Xudu xoca dedi:
– Balam, səni eşqiyalar çağırır.
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Şennih dedi:
– Əfəndim, mən nejə varım. Dövlət paşası eşitsə, boğazıma
qurğuşun tökər.
Xoca dedi:
– Olan get, hamsı birdi, getməsən də eşqıyalar səni öldürəllər.
Şennih atdıya dedi:
– Oğlum, sən get, kəndim şam vaxtı gələrəm.
Axşam sazını götürüf gəldi həmən məclisə. Savaxdan axşama, axşamnan savağa aşvaz qazanı sönmürdü, işdəri-peşələri elə
çalmax-çağırmağıydı. Camaat da axşam-savax yığılıf yeirdilər.
Nə vejdərinə? İmarətə xarcı çıxmıyan elə bilir çöl kəvələyidi. Ancax çuğula nooluf, Allaha şükür, biri ölsə, beşi doğular. Bir quduz
var, axşam-savax malın-qoyunun baş-əəyğini daşıyır. Papğı qavağına qoyuf fikirrəşdi: mən elə baş-əəyəxmi yəəjəm? Bə neylim?
Öz-özünə dedi: gəl Hüdud paşasına xavar ver, bunnarı qırsın, bu
talan maldan özdəri də aparsınlar, mana da versinlər. Ətəyini
belinə çirmeyif yola tüşdü, düz Zurzunuya.
Deyəllər Zurzunada Qazı Əfəndi paşa başında yüz əsgər poşta
durordu. Şamdırıynan Zurzunanın arası altı ağacdıx yoldu. Gejəynən gəlif çıxdı Zurzunuya. Əsgərrər onu tutdular.
– Olan, kimsən, neçisən?
– Qazı Əfəndiynən söhbətim var.
– Olan, Qazı əfəndi xabıda uymuş, yanı yatır, onu oyatmax
olurmu ya? Olan, sübhə qalsa, işiniz kötü olar.
Amma əsgərrər gördülər ki, bu sözdü adama oxşuyur, dedilər
oyadax. Qapını döydülər:
– Paşa, oyan!
– Nə var, əfəndim?
– Bir hərif kəndini bəkliyor.
– Olan, buraxın gəlsin!
Hərifi yoxluyuf buraxdılar. Çuğul girən kimi ədəb-ərkənnən
salam verdi.
– Oğlum, nə var?
79

Hüseyn Saraçlı

– Əfəndim, Boşşalı eşqıyaları Calalı kürdünü çalıf-çapıf gətirdi. Şimdi Şamdırada yeyif-içməhdədilər.
– İştə, yanşax da çunbuş yapuyor, yanı, saz çalır, oxuyur?
– Savax nə sana baş əyər, nə dövlət paşasına, özü üçün bir
ağadı.
Gəl gör ki, Qazı Əfəndi bu işi bilirdi. Fikirrəşdi ki, islam qardaşdı, mana dəymiyən qurd yüz il yaşasın. Calalı kürd onsuz da
mana xarac vermir. Ancax bileydi ki, bu təkdi, burda kəsdirərdi
başını. Elə bildi bir neçəsi də İstanbula gedif, ürəyində dedi:
– Olan, bu xınzır oğlunu bən bə bilməməliydimmi? Olmazdı,
gərəh getsin. Əsgərə əmr verdi. Suvari hazır oldu, sürdülər gejeynən Şamdırıya, Quduz çuğul da yanınnan əl çəkmirdi.
Qazı əfəndi onnarı qırmax istəmirdi. Dedi:
– Oğlum, köyü yaxaladıx, iştə. Get gör genə həmən dəmidövrandadılarmı?
Çuğulu başınnan əkdi. Əsgərə əmr verdi ki, mərd qardaşdı,
iştə, ataş yapın, ancax aradan yol verin bir yana getsinlər, birini
də vurmuyun, mən bağırajam ki, qırın, ancax siz burdakı sözü
yaddan çıxartmayın. Qazı əfəndi bu tapşırığı vermişdi ki, çuğul
qayıdıf dedi ki, Səməd bəy dirsəyində müttəkkə-yasdıx, axşamnan əyləşif, yanşax da çunbuş yapıyor.
– Of, anasını satdığım, ağlın urusun sarı kazağınamı gedif,
əəyğini tırpıldadanda qoyun kimi ülküşə. Mənim bu füsküllü fəs
əsgərimin qurğuşununun dadını görmüyübsənmi?
Dörd yanı üzük qaşı kimi arıya aldılar. Amma Səməd bəy bir
qarolçu tutuf tafşırmışdı ki, qar yağana kimi damın üstündə dursun, qar yağannan sonra heç kim gələ bilməz, yol bağlanar. Yenijə dan yeri ağaran kimiydi, qarolçu tez içəri yüyürdü ki, ay bəyim, əsgər hər tərəfi bürüyüf. Səməd bəyin heç vejinə də gəlmədi.
İsmeyil peykannan sıçradı, əlini aynalı tüfəngə yetirdi. Səməd
bəy dedi:
– Əyə, İsmayıl, nağayrersan?
– Ay bəyim, görmörsən nə deyir?
– Nə deyir? Məclisə pozğunnux salma, yerində otu!
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Oydu ki, camaat təmiz dağıldı. On səkkiz qaçaxdan başqa heç
kim qalmadı. bir də Aşıx Şennih. Səməd bəy əmr verdi ki, aşpaz
qazannarını gətirin! Dedilər ki, bəy sağ olsun, burdan salamat
çıxajeyıxmı ki, sən hələ yemək gəterdersən?
– Canım, işinizə baxın, öləndə də tox öləh. Aj niyə ölürük?
Qərəz, yaxşı yedilər. Səməd bəy bığlarını eşdi, dedi:
– Uşaxlar, atdarı hazırreyn.
Ona kimi işıxlandı Səməd bəy dedi:
– Aşıx Şennih, bağışda, işimiz tələsik oldu. Burdan salamat
qurtarsax, səni Boşşalıya gətirdərəm, dünya malınnan qane edərəm. İndi bu sağ civimnən baxtına nə çıxsa, sənindi.
Əlini arxalığın civinə saldı. 25 tümən qızıl pul çıxdı. Aşıx özözünə dedi:
– Öldürməsələr, ölümə də bəsdi, dirimə də.
Səməd bəy dedi:
– Aşıx Şennih, dava-atış kəsəndə Bənöyşə dağına bax, gör
neçəmiz ölmüşüh, neçəmiz qamışıh.
İsmeyil irəli duruf dedi:
– Əziz bəyim, sana bir sözüm var.
– Buyur, İsmeyil!
– Bəyim, sənnən çox yoldaşlıx elləmişik, qıyamat ayrılığıdı,
axirət haqqını halal ellə!... Köyrəldi, gözü doldu...
Səməd bəy dedi: “İsmeyil, heç belə olmamışdım. Sana
nooluf?”
İsmeyil dedi:
– Bəyim, bu xına ayrı xınadı. Əsgər həyət oylusuna gözdüyür.
Gün də bir çatı boyu qalxıf.
– İsmeyil, qorxma. Şahmarı irəli salajam, dalımcax durna kimi gəlin, çox dağılmayın. Qaçağa qaç deyiflər, qaçıf. Çıxmağa
baxın.
İsmeyil dedi:
– Bəy, bir xahişim var, qoy qavaxcax mən çıxım, məni
vursunlar, sənin ölümünü görmüyüm.
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– İsmeyil, onda mana nə dəəllər? Dəəjəhlər ki, qorxudan özü
çıxmadı.
– Səni and verrəm ağan Daşdəmirrin başına, qoy mən çıxım!
– Çıx, ancax bir sözüm var: olmuya-olmuya bir əsgər vurasan, qoyun, qanımız burda tökülsün, bir də sarı qazağın üzünü
görmüyək. Uşaxlar, xurcunnarda yemək də götürün, ağayana
gedin.
– Burdan salamat qurtarajıyıxmı?
– Aya, işinizdə olun, baxın, ölən öləjək, qalan gənə yemək
yeyəjək.
Sonra Səməd bəy üzünü Şennihə tutuf dedi:
– Aşıx, salamat ol, sən qorxma! Deynən məni eşqiya Səməd
bəy zornan gətirdi.
Oydu ki, atışma başladı, amma havıya. On səkkizi də sağ-salamat aradan çıxdı. Aşıx Şennih gəldi ki, görüm vurulan varsa,
içəri çəkim. Baxdı ki, aynalının patronu oğlax kimi məliyir. Barıdın tüstüsü çən kimi hər yeri bürüyüf. Tez özünü içəri verdi. Bir
azdan atışma kəsdi. Aşıx Şennih eşiyə çıxıf gördü ki, qaçaxların
on səkkizi də Bənöyşə dağının döşünnən dırmaşıllar. Hamısı səf
durdu. Allah, sana şükür dedi. Səməd bəy Şahmarı sürüf atın yeddi oynunu oynatdı, üzəngiyə qalxdılar. Papaxları qılınca keçirif
üç dəfə baş əydilər. Aşıx elə bildi ki, ona baş əyillər. Bir də gördü
ki, Qazı Əfəndi o yanda durub əhsən deyir. Tez özünü içəri saldı.
Dalınnan iyirmi iki əsgər içəri girdi:
– Olan, xana sahibisən?
– Xeyr.
Biri sazı görüf dedi:
– Olan, bu həndəm kimin ola?
– Bənimdi.
– Olan, eşqıyalara çünbuş yapan sənmisən?
– Əvət, bənəm.
Biri aşığın qolunu tutdu, o biri dedi:
– Get, Qazı Əfəndidən əmr istə, görəh neçə zopa vurax?
Bu yerdə paşa gəldi.
82

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

– Olan, bu, xana sahibidimi?
– Xeyr, bu eşqiyalara çünbuş yapandı, yanşaxdı.
– Xınzır, açın bunun qollarını. Heç yanşağın qolu da bağlanarmı?
Qolunu açdırıf dedi:
– Oğlum, nasıl oldu, sən buraya gəldin? Duymadınmı, eşqıyalara çünbuş yapmaq yasaqdı?
– Nə edim paşam, əmr etdilər, gətirdilər.
– Olan, deyə bilərsənmi onnar nasıl igiddilər?
– Paşam izn versə, həndəmnən dəərəm, nasıl igidilər.
Səfil Şennih başdadı Osmannı dilinnən “Koroğlu bozuğu”
havasında oxumağa:
Səməd bəynən Ġsmeyilin seyrinə vardım,
Bu diyarı gəzə-gəzə, Əfəndim!
Səməd bəy namında bir iyid gördüm,
Vəsfini qaldırdım saza, Əfəndim!
Mahmud oğlu deylən bir ətdən qala,
Mehralı da bənzər Rüstəmi-Zala.
Ġsmeyil baĢ əyməz yeddi krala,
Nə düĢdün onnarnan bəsə, Əfəndim!
Paşa dedi:
– Bunnarın böyüyü hansı oldu?
Aldı Aşıx Şennih:
Səməd bəy deyiləndi onnarın baĢı,
ÇoyĢoğlu Ģahların alıcı quĢu.
Yanında vardı çox iyid yoldaĢı,
Onnarı da Koroğlu say, Əfəndim!
– Olan, yanşax, onnar tüşmən əlinnən qaçıf, yoxsa hökumət
əlinnən?
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– Paşam, qoy deyem:
Bir vaxt göndərdilər Sibir yerinə,
Yüz min bala gəldi onun sərinə.
Fərmansız xan oldu qılınc zoruna,
Hökm edirdi divan-kəsə, Əfəndim!
– Olan, yanşax, onnarın iyidliyi yalqız rus torpağındadı,
yoxsa ayrı diyarda da bilinyormu?
– İcazə ver, deyem:
Alosman elinə talan saldılar,
Calalı Kürdüyə qılınc çaldılar.
Ġran ölkəsinnən xarac aldılar,
ġahı da saldılar yasa, Əfəndim!
– Oğlan, nə yaman kötü danışdın, bəs nasıl oldu ki, heç əsgər
vurmadılar?
– Paşam, qoy onu da deyem:
Ġsmeyilin bir baxıĢı yağıdı,
Bəy əmr etsə, min qazağı dağıdı.
Sarı qazax onlar üçün yağıdı,
Qıymadılar qızıl fəsə, Əfəndim!
– Yoxsa elə qırardılar biriniz də qalmazdınız, – dedi.
– Olan, saza, sözə nasıldılar? Sevərlər, yoxsa nasıl?
Səməd bəy əmr etsə, min qazağı calallar,
Onnarı görənlər məəttəl qalallar.
Ustaddardan əhli-mərfət alallar,
MüĢdahdılar saza, sözə, Əfəndim!
– Olan, yanşax, deyə bilorsun, səxavət əlləri nasıl?
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– Dəərəm, əfəndim, dəərəm:
PaĢa səltənətdi, asdan qırımlı,
Bəlli bədöy minər, qulac kərimli.
Hər nə verəndə də bir can verimli,
Baxan döyül çoxa, aza, Əfəndim!
– Olan, onnarın əvəzi bizim ölkədə olurmu?
Şennih fikirləşdi ki, hamısı birdi, bu məni cəzalandırajax, gəl
de ki, bu diyarda onnarı tutan olmaz. Götürüf dedi:
ġennih mədh eliyər iyid sirrini,
Kimsiyə verməz heç gizdin sirini.
Səməd bəynən Ġsmeyilin yerini,
Bu diyarda verməz kimsə, Əfəndim!
Söz tamam oldu. Paşa əlini civinə atıf, iki oyuc Osmannı altunu verif dedi:
– Yanşax, mən də gördüm ki, onnar iyiddilər. Əyər kəndin
dansaydın, boynunu vurajaxdım. Ürəyin istədiyini götü, çıx get,
bir də belə işə gəlmə. Allah sənə ömür versin!
Bəli, Səməd bəy keçif gəldi Boşşalıya. Niqalay Yaponiyaynan dava elliyirdi. Qaçaxlar Yapon davasına dəstəsinnən getdilər.
Yaponu rus basdı. Səməd bəy çox böyük hünər görkəzdi. Qoşun
böyüyü bunnarı qələmə aldı, Niqalaya xavar verdi. Niqalay bunnarın günahını bağışladı.
Aşıx Şennih bunnarı Çıldırda eşitdi. Boşşalıya gəlməli oldu.
Amma yolunu bilmirdi. İrvahım adlı bir çovuş varıydı. O, Boşşalı
mahalını yaxşı tanıyırdı. Şennih dedi ki, İrvahım, deyillər Səməd
bəy bağışdanıf. Sana da xeyir verrəm. Yola tüşdülər. Sağamoydan aşdılar, Əyriqardan İridaşa gələndə onnarı yağış möhkəm
istatdı.
Başkeçidin Qəmərri kəndinə çatanda yağış kəsdi.
Günün axşam tərəfiydi. Qəmərri kəndində uşaxlar başdarına
yığışdılar. Hərə bir yannan soruşdu:
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– Əmi, aşıxsınızmı?
– Aşığıyız, oğul.
– Onda bizə saz çalarsınızmı?
– Çalarıx, bala, ancax bizi bir isti, qonaxcıl öyə aparın.
Uşaxlar onnarı Oyçu oğlu İsmeyilin öyünə gətirdilər. İsmeyil
kişi öydə yoxudu. Gəlinnər buxarıyı qaladı. Onnar üst-başdarını
qurutdular.
Gənə uşaxlar gəlif dedi:
– Əmi, dedin sizə saz çalarıx, bə havax?
Şennih dedi:
– İrvahım sazı ver, bunnara görüm bir hava çala bileremmi?
Sağ olsun bu uşaxlar, yoxsa ölərdik.
Payızın söyüx tüşən vaxtıydı, sazı da yağış islatmışdı, ha dınğıldatdı, saz düzəlmədi. Baxdı ki, geri yanınan tımbıltı gəler. Sən
demə kürkün dalı quruyuf donbalıf. Uşaxlar çuvuxnan qurdalıyanda toy kimi səs verir, iki uşax kürkdə toy çaler.
– Ay bala, neyliyersiniz?
– Hə, əmi, heç zəhmət çəkmə. Sənin sazıyın səsinnən bu
kürkün səsi yaxşıdı.
– Oğlum, düz deyirsiniz, döşüyün.
Sonra üzünü İrvahıma tutuf dedi:
– Öyün yıxılsın, buranın uşağı belə olanda, gör böyüyü noolar?
Bu yerdə öy yəəsi gəldi. Salam da yadınnan çıxdı.
– Ə, aşıxsınızmı?
– Bəli, ay katda.
– Hə, bir çalın görəh. Sizin geyiminiz laf Ağbaba adamına
oxşoyor.
– Bəli, ordanıyıx.
– Hə, orda deyillər, Çıldırrı Aşıq Şennih var, bax, onun sözdərinnən bilirsinizsə, oxuyan.
– Baş üstə, eləmi bilirik ki!...
Şennih götürüf burda nə dedi:
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Allahı sevərsən, qonaq et bizi,
Səhər bir müddətə duruf gedərik.
Gözdən iraq oluf, konuldan cida,
Lap elə dərbədər oluf gedərik.
– Əyə, mağıl oxuyun. Mən qonaxcıl adamam, Şennihdən oxuyun.
– Baş üstə:
Qonaxcıl dedilər, biz gəldik sizə,
Öz adına layiq hörmət et bizə.
Günahkar bəndəydik, göründük gözə,
Bildir yağan qardan alıf gedərik.
– Əə, niyə elə deyersən?
Savah duran kimi bizi səsdiyin,
Paramız olmasa, bizi qısdıyın.
Atımız var, müĢdərini səsdiyin,
Dəyər-dəyməzinə satıf gedərik.
Oyçu oğlu dedi:
– Əyə, aşıx, niyə elə söz oxuyursan. Mən elə adam deyləm.
Ə, ləhcəniz Osmannı adamına oxşoyor. Olma elə Şennih sənsən?
– Katda, qoy deyim:
ġenniyi görüfsən, abdal posdunda,
Nə durufsan, sən də onun qəsdində?
Qafa peykanında, həsir üstündə,
Yorğansız, döĢəksiz yatıf gedərik.
Oyçu oğlu gördü ki, ə, bu elə Şennihdi, dedi:
– Amandı, Aşıx Şennih, vallah, tanımamışam. Əyə, ay qırılmış, bunnar çörəh yemiyiflərmi? Əyə, durma, bir erkəh gətir kəs,
surfa aç.
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Məclis quruldu, yaxşı yeyif-içdilər. Savax gənə çay-çörəy
yeyif yola tüşən vaxtı öy yəəsi Şenniyin qavağına yüz manat qızıl
pul qoyuf yola saldı.
Gədihlərdən aşıf, gəlif çıxdılar Bolusun Avdallı kəndinə. Kor
İsmeyilin öyünə tüştülər. İsmeyilin külfəti onnarı qonax qavıl ellədi. İsmeyili soruşdular, dedilər ki, Qızılhajılıya kirvəliyə gedif.
– Kimə?
– Cöyrə kişinin oğlu Qaraya.
Ordan qalxdılar, yolu ələ alıf gəldilər düz Qızılhajılıya.
Toy öyünnən bir uşax çağırdılar, dedilər, bala, get soruş burda
Avdallı İsmeyil kimdi, denən qonax gəlif, çağırır. İsmeyli çağırdılar. İsmeyil gördü ki, Aşıx Şennihdi. Öpüşüf görüşdülər.
– Gedəh, – dedi, düz içəri toya apardı.
Şennih dedi:
– Aşıx səsi gəldi, orda aşıx varmı?
İsmeyil dedi:
– Bəli, var.
– Onda mənim həndəmimi bir pünhan yerə qoyun. Aşığın
üstünə saz aparmazdar.
Sazı bir qonşuya qoyuf getdilər məclis olan otağa.
Amma di gəl gör ki, ağaların hamısı altdarında döşək-mütəkkə oturmuşdular, heç Aşıx Şenniyi saymadılar. Məclisin əəyəğində qaldı. Ortada iki aşıx oxuyurdu. Kim kiməydi? Bu, İsmeyilə çox yer elədi. Duruf kirvəsini çağırdı eşiyə, dedi:
– Kirvə, sənnən bir qat paltar isteyerem, əəyəxdən başa təzə,
bir saada olmasa, kirvəliyi pozajam, atdanıf gedəjəm.
Çöyrə kişi dedi:
– Kirvə, bu nə sözdü? İstiyirsən laf on qat olsun, nə çoxdu,
Əlyətdə dərzi, paltar. Bu saat!
Bir adama kağız verif, nə lazımdısa yazdı. Bir saada paltar
gəldi. Möndülədən arxalıx, şalvar, üstündə mahutdan gümüş vəznəli çuxa, bir sallama sarı başdıx, gümüş kəmər, xancal, bir çərkəzi, gümüş türk saatı, əəyğinə bir məs, üstünnən də qondarğa.
Aşıx Şennihi çağırdı xəlvət bir yerdə geyindirdi, oldu bir bəy,
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Şennih də yaraşıxlı adam olub. Sarıyanız, göygöz. Onu yanına
salıf məclisə gətirdi. Bəylər dirsəhlənmişdilər, elə bildilər, Gəncədən bəylər bəyi gəlif. Tez hamsı əəyğə qalxıf dedilər:
– A bəy, buyurun başa!
İsmeyil özünü saxlıya bilmədi, dedi:
– Əyə, a tazı-tula qoyloyan ağalar, bu bəyəx əəyxlihdə qalan
o kürklü kişi döyülmü? İndi nooldu birdən.
Ağalar hamısı bir səsdən dedilər:
– İsmeyil, bizi bağışla. Bu kimdi?
– Bu Çıldırrı Aşıx Şennihdi.
Təzədən hamısı əyəğə qalxdı, üzr istədi. İsmeyil onun sazını
gətirtdi, minnət ellədilər ki, bir-iki kəlmə oxsun. Aşıx Şennih sazı
köhlüyüf burda bir “Osmannı divanısı” çalıf-oxudu:
Ey fələh, sənin dövrəndə,
Abad olan görmədim.
Gedib çənginə tüĢüf,
Geri gələn görmədim.
Çox Süleymannar hükmünü,
Edərdi Qafdan-qafa:
Taxtında barqarar oluf,
Binə salan görmədim.
ƏrĢdəki löhü-qələm,
Qərq oldu nuruna.
Ġncil, Zəbur, Tövrat, Quran –
Yetmək olmaz sirrinə.
Firqətdən dərs alan,
Daa dalar dərinə.
Adı haqqam deyən qulda,
Qeyri-yalan görmədim.
Səfil ġennih eĢqə düĢüf,
EĢq ujunnan dardadı.
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Xudamın bir niĢanı,
Ən ibtida nurdadı.
Qurvan olum Çıldıra,
Ədəb-ərkan ordadı.
Diyar-qürvət vilayətdə,
Qədirbilən görmədim.
İsmeyil dedi:
– Ömrün uzun olsun, aşıx, nə yaxşı oldu ki, qədəmlərini
bizim torpağa basdın?
Aşıx Şennih cavavı saznan-söznən verdi:
Çox andım ismini, əzvər eylədim,
Sən tüĢdün fikrimə gənə, Ġsmeyil.
Mövlam hökm verif, bilinməz sirri,
Gündə girər yüz min dona, Ġsmeyil.
Hər nadanın məclisində əylənməz,
Laf atınnan hirsli-hirsli söylənməz.
Seyraquf yurdunu abad eyləməz,
Zülümnən qurdurmaz binə, Ġsmeyil.
Qoçax iyidlərin sığmaz qələmə,
Əl pəncədə hamsı durar salama.
Qafdan-qafa bayan edim aləmə,
Bənzər ədalətin günə, Ġsmeyil.
Qovğa günü dağı dələr cidası,
Koroğludan çoxdu bunun ədası.
Zal oğlunan artıx gəlir sədası,
Bərəkallah, belə ünə, Ġsmeyil.
Əflatun xub kamal, əhval bilici,
ġahin caynaxlısan, tarlan alıcı.
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Hər zaman çəkəndə əyri qılıncı,
Qan etməmiĢ qoymaz qına, Ġsmeyil.
Sən də oldun Koroğluya baravar,
Hər divanxanada Ģikayətin var.
ġahlardan qətlinə gələn fərmannar,
Hesaf etdim çıxır minə, Ġsmeyil.
Məmləkətin Ģana kimi daradı,
ġam, Hələbdə, Qeysəridə var adı.
Zamanda bir qəhrəman törədi,
Səddi-Ġsgəndərdi fəna, Ġsmeyil.
Layıxdı ki, Çanlıbeldə əylənə,
Koroğludan ədalətdi söylənə.
Bəzirgannar poza, cənglər paylana,
Dağlar dönə zimistana, Ġsmeyil.
KəĢmir, ġiraz qüvvətinnən bezdilər,
Çin-Macində eytiyatın düzdülər.
Bakıda da Ģəkilini yazdılar,
Göndərdilər HəĢdərxana, Ġsmeyil.
Orda da durmadın, aĢdın Ġrana,
Seyraquf yurdunu etdin virana.
Yeddi iqlim Ģaha qarĢı durana,
Calallanıf qılınç çaldın, Ġsmeyil.
Ġranda xanıynan iddiya düĢdün,
Alosman mülkündə durmadın, keçdin.
Rusiya çarınnan yeni barıĢdın,
Arxa verdin Gürcustana, Ġsmeyil.
Ġyid odur dözə iyid yolunda,
Hökmün iĢdər hər divana elində.
ġennih kimi Ģairlərin dilində,
Dastan oldun hər lisana, Ġsmeyil.
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Söz tamama yetişdi. Hamı əhsən dedi.
Qızılhacılıdan yola tüşməh vaxtı gəlif çatdı.
İsmeyil dedi:
– Qardaş, man sana hələ nəmər vermirəm. Ağam Səməd bəy
nə versə, onnan əysik verəsiyəm ki, bəyin xətrinə dəyməsin. Elə
də elədi.
İsmeyil Şenniyin təzə paltarnı görkəzib dedi:
– Qardaş, Boşşalıda azğın-uzğuna rast gələrsən, soyun aparım
öyə, gəlif geyinərsən.
Həmən gün Aşıx Şennihnən İrvahım Hallavarın yanınnan
Bəylər kəndinin içiynən keçdilər kiçik Şülöyrə. Burda onnarı
erməni qoruxçuları tutdu. Şər-şərvət ellədilər. Burda Şennih sazı
sinəsinə basıf görəh nə deyəjək dört nəfər Şülöyür ermənisinə:
Biz güzar ellədik sizin ellərə,
O gözəl xudaya bağıĢda bizi.
Gəl incitmə, verim dəyən zararı,
Aldığın paraya bağıĢda bizi.
İrvahım çovuş ermənicə bilirdi. Dedi:
– Əyə, bunnarın fikri ayrıdı. Gör nağayrersan, İsənin, Məryəmin adını çək, bərkə əl çəkələr. Aldı dübarə:
Gəl incidif, biznən etmə davanı,
Ġstərsən Ġncili, Tövrat, Quranı.
Sevərsən Ġsanı, Həzrət Musanı,
Ol Məryəm anıya bağıĢda bizi.
İrvahım genə işarət verdi ki, indi də ağanı nişan ver:
Ağam Səməd bəydi, yolumu gözdər,
Məkanım Çıldırdı, elimə göndər.
Sefil ġennih sizə iltimas edər,
Mehmet Mustafaya bağıĢda bizi.
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Biri dedi:
– Ara, qaçax, Səməd bəyi dedi, gəlin, gedax, aldığımız da
biza basdı.
Oydu ki, buraxdılar. Şennihnən İrvahım getdilər birbaşa Qasımlı kəndinə. Səməd bəy də öydüydü. Qazax bəyləri qonağıydı.
Uzaxdan Səməd bəy gördü ki, gələn Aşıx Şennihdi. Qavağına
çıxdı, öpüşüf görüşdülər. İrvahım çovuş ağlamsındı ki, ağa, bizi
soydular. Aşıx Şenniyin ajığı tutdu, ona bir sillə çəkdi ki, amanına nə oldu. Səməd bəy hirsləndi, qılıncı çəkdi ki, aşığı vursun.
Qazax bəyi qoymadı, dedi, əyə nağayrersan, indijə öpüşmədinmi?
Səməd bəy dedi:
– Əzizim də olsa, nə hünərnən mənim yanımda adam vurdu.
Qazax bəylərinnən biri dedi:
– Aşıx, o nə dedi ki, vurdun?
Şennih dedi:
– Bəy, izin ver, saznan deyim.
Aldı görəh Şennih nə dedi:
– Əyə, demədinmi Səməd bəyin qonağıyıx?
Dedim, Səməd bəydi sərdərin özü,
Ġncitməyin bizi, öldürər sizi.
Çox yalvardıx, tutmadılar heç sözü,
Bizi də yalançı bildilər, bəyim.
– Əyə, bilmədinizmi haralı oldular?
Bəyim, dedim:
Sənsən bu ġenniyin xoĢ vəfadarı,
O səbəbdən gəldim bu yana sarı.
Bu viran ġülöyrün qoruxçuları,
Bizi döyüf, yola saldılar, bəyim.
Səməd bəy əmr eylədi ki, Şahmarı yəhərrəsinlər, soyğunçuların dalınnan getməlidi. Amma Qazax bəyi qoymadı, dedi ki,
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kişinin özü getdi, sözü getdi birdi. Oydu ki, Şülöyürdə uryadnik
dururdu. Səməd bəy onun üstünə bir namə yazdı ki, kiçik Şülöyürün qoruxçularının dördünü də bu saat burya göndərməsən, savax Şülöyürdə səni qılıncdıyajam. Namə uryadnikə çatdı. Bir
rəng aldı, bir rəng verdi, çağırdı qoruxçuları ki, əyə, siz nə iş görüfsünüz?! Qoruxçular yalvardılar, əl-əəyəğə tüşdülər. Amma
Səməd bəy bir yerdə bənd ala bilmirdi. O vaxt öyünün dalında
Xan arxı varıydı. Şahmar orya gələndə həmişə kişniyirdi. Birdən
at kişnədi. Səməd bəy bir az rahatdandı, dedi:
– Əyə, səni aşıx elə yaxşı vurdu. Bu nə xurcundu?
Qorxurdun Səməd bəyin gəvəsi, xurcunu olmasın, apareydin?
Şülöyürün kəndxudaları minnət naməsi göndərmişdilər. Oydu
ki, Səməd bəy Şülöyür kəndxudaları minnətinnən qoruxçuları
bağışladı.
Bəli, Səməd bəy cöngələr, erkəhlər kəsdirif, təzədən böyük
bir ziyafət qurdu, məclisdə həm ağa, bəy, həm də rəiyyətdən
Boşşalının hər yerinnən adamlar varıydı. Avdallıdan İsmeyili də
çağırdılar. Aşıx Şennih də ortada dövran ellədi.
Nəysə, burda ağalarnan, rəyiyətin arasında höjət tüşdü. Dedilər: Aşıx Şenniyi deyişdirəjiyik Quşçu şair Abbasəliynən. Hər
ikisi şairdi, bir-birinə də taydı. İki katif seçdilər, iki kamil molla
oturdular ki, kitava baxsın görək sözdər düzdü, yoxsa yox. Meydan açıldı. Hər iki şair meydana girdi. Dedilər: kim qavağa tüşəjəh? Aşıx Şennih dedi: torpax qüvvətdidi, Abbasəli qavağa tüşsün. Burda Abbasəli götürüf dedi:
Gəl sənnən imtahan alım,
Qəm donunu geyin, aĢıx.
Ġndijə sinənə vurram,
Dağıynan düyün, aĢıx.
Tarlan kimi yol görkəzdin,
O oylahların yerini.
ġikar üçün nə tüĢüfsən,
Sən əlimə bu gün, aĢıx.
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Aşıx Şennih:
Arzuluyuf gəlmiĢəm,
Mən sizi deyif, aĢıx.
Heçmi səndə möhübbət yox,
Ey qəlbi xain aĢıx.
Əzəli, havayı getmə,
Sonra peĢman olarsan.
Ha zaman mat etsən,
O zaman öyün, aĢıx.
Abbasəli:
Genə verib eĢq əsəri,
Mana sevda sərini.
Səni kimi aĢıxların
AĢdım gizdin sirrini.
Cəngiynən gəlif meydana,
Görərsən xasım zorunu.
Gələndə asta gəlifsən,
Qaçarsan yeyin, aĢıx.
Aşıx Şennih:
Mən ki, bilirəm səni,
Nə fitneyi-feldəsən.
Çox çəkməz, indi sən də
Dəsti-fürsət əldəsən.
TüĢüfsən astan cənginə,
Heçmi xavarın yoxdu?
Özün öz-özünə gəl,
Sən də az öyün, aĢıx.
Abbasəli:
Abbasəli abdal oluf,
EĢq ucunnan dəlidi.
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On iki imam, çahar yarar,
Həp xudanın quludu.
Açaram gizdin mətahım,
Ləli-mərcan doludu.
Dürrü-gövhəri görərsən,
Bayanımı bəyən, aĢıx.
Aşıx Şennih:
Mən ki, bilirəm səni,
Nə fitneyi-feldəsən.
Çox çəkməz, indi sən də
Dəsti-fürsət əldəsən.
TüĢüfsən ġennih bəhrinə,
Abı-umman seldəsən.
Nejə səni qərq elliyim,
Ey hiyləgər, xain aĢıq.
İkinci deyişmə başdandı. Genə Abbasəli qavağa tüşdü:
Abbasəli:
Çox da callanıf çıxma qarĢıma,
Mən bir dərya, aĢıxlığın çay döyül.
Hiddətdənmə, tez gələrsən imlama,
Hər mətahın cəvahirə tay döyül.
Aşıx Şennih:
Hiddətdənif imtahana gəlmiĢəm.
Məfrutə tək təkəbbürrük, ey döyül.
Hər Ģikara xarac deyif bac alma,
Bu qısmatda sən yəəsi pay döyül.
Abbasəli:
Meydanımda genə xasım görünü,
Sidqiynən çağırram eĢqin pirini.
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Həp bilirəm ərĢin-kürĢün sirrini,
Ağlım koruĢ, həm gümanım zay döyül.
Aşıx Şennih:
ƏrĢi mal üzündə qurarsan binə,
Qorxuram yelkənin zəminə enə.
Kəj baxma qəmərə, tən etmə günə,
Zehnin kef-kef, səltənətin ey döyül.
Abbasəli:
Gənə ürcah oldux qəlbi qarıya,
NaĢı xoryat nə girifdi arıya.
Gəl “vallah” de, qayıtginən geriyə,
ġair Abbas hər aĢığa tay döyül.
Aşıx Şennih:
Kəj baxıf ġenniyə tən etmə belə,
ġad gəlifsən, məlul döndərrəm yola.
Sana mehri-bürcü, bədənin qala,
Dua oxu, fəhmin qatı yay döyül.
Söz tamam oldu. Dedilər, indi qavağa kim tüşəjəh. Şennih
dedi ki, atalar üçə kimi deyif, qoy gənə Abbasəli desin:
Abbasəli:
Əvvəl binə nəynən qurdu dünyəni,
Zəbti nejə sər üstündə əylədi?
Yeddinci zəminin ismini söylə,
Rafe Adəm nə üstündə əyləndi?
Aşıx Şennih:
Altı nurdan binə qurdu dünyəni,
Cismi-candı, sər üstündə əyləndi.
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Yeddinci zəminin ismi hicavdı,
Rafe Adəm yer üstündə əyləndi.
Abbasəli:
Azreil öləndən sonra, de, nolu?
Nəyin qəzəvinnən fatə cəng olu?
Qaç min illik yoldu siratın yolu?
Neçə bala Ģər üstündə əyləndi?
Aşıx Şennih:
Azreil ölənnən açıldı yolu,
Yomya qəzəbində fatə cəng olu.
YetmiĢ illik yoldu siratın yolu,
Yeddi damı nər üstündə əyləndi.
Abbasəli:
Abbas der, burağa qoydular bizi,
Nə donda yaratdı löhü-məhbusu?
O kimdi, məhĢərə tükənməz sözü?
Qərar tutuf nə üstündə əyləndi?
Aşıx Şennih:
ġennih der, qaradı namərdin üzü,
Yaqutdan, yaratdı löhü-məhbusu.
Loğmandı, məhĢərə tükənməz sözü,
Çəkər ahu-zar, üstündə əyləndi.
Hər yandan eyvallah sözü yüksəldi.
Dedilər, indi də qavağa Şennih tüşsün. Aldı görəh o nejə
başdadı.
Aşıx Şennih:
Dünyə əhvalınnan xavar alan qul,
Siftə Tanrı sübhan nəyi yaratdı?
O nəydi ki, endi ildən hicava,
Nədən sonra xaki-payı yaratdı?
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Abbasəli:
Dünyə əhvalınnan xavardaram mən,
Siftə Tanrı sübhan nuru yaratdı.
Touz quĢu endi ildən hicava,
Keyfdən sonra xaki-payı yaratdı.
Aşıx Şennih:
Yeddi qat zəminin qaçdı dayağı,
Qaç qədəmdi kavı-mahın əyəği?
Siftə zəmzəm nəyə vurdu boyağı?
Nədən əvvəlinci göyü yaratdı?
Abbasəli:
Yeddi qat zəminin yetmiĢ dayağı,
Qırx dörd qədəm kavı-mahın əyağı.
Siftə zəmzəm nəyə vurdu boyağı,
Zəbərcəddən əvvəl göyü yaratdı.
Aşıx Şennih ki, harya çəkdi, gəldi. Dedi, gəl elə şey de ki,
elə bilsin yalandı, amma mənası olsun. Götürüf axırıncı nə dedi:
Qəflətə dalıfsan bir ram et, görüm,
ġenniyin zəninni bəyan et, görüm.
O nə sirdi əstafına yet, görüm,
Can-cəsədsiz, sərsiz muyu yaratdı.
Abbasəli dirəndi, dedi:
– Bu yalandı, sözün var, söz de.
Şennih:
– Əlim Allah, yalan deməm, – dedi.
Səməd bəy soruşdu:
– Aşıx, bu sözün açması varmı?
Şennih dedi:
– Bəli, var.
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Bəy dedi:
– Yalan olsa, boynunu vurajam. Sonra üzünü Abbasəliyə
tutdu:
– Bağlı qalırsanmı?
O dinmədi. Səməd bəy dedi:
– Aşıx Şennih, açmasını de.
Aşıx Şennih:
Gənə uzax oldu ġenniyin suçu,
Dəəsən alınıf hərifin güjü.
Sərsiz yarandı ol Məryəmin saçı,
Kəbə beytullahnan muyu yaratdı.
Sonra Şennih söznən dedi:
– Çöllərdə cığalı, boz ot pitir. Ona Məryəmin saçı deyillər.
Qaldı muy, o da gənə saçdı. Deyillər ki, Məryəmin saçınnan
Kəbədə var.
Abbasəli burda dedi, ay mənim gözüm kor olsun, həmən otdan cijim bir şələ damda kərənin arasına qoyuf, necə yadıma
tüşmədi. Doğurdan da, Şennih mənnən güjdüdü.
Məclis çox razı qaldı. Hər ikisini öpüşdürdülər. Bu qonaxlıxdan sonra Abbasəli Şenniyi öyünən apardı. Hörmət ellədi. Səməd
bəy də ona beş yüz manat pul, bir at, bir qat paltar bağışladı.
Sonra qaçax İsmeyil onu Avdallıya apardı. Səməd bəy nə
vermişdisə, bu hamsınnan artıx verdi, amma at vermədi ki, bəyin
xətrinə dəyər, qoy bəxşeyişi onunkunnan az olsun.
Beləjə, Aşıx Şenniyi hörmət-izzətnən yola saldılar.
Aşıx Şennihnən Səməd bəy, İsmeyil əhvalatı bunnan qurtarmır. İndi istəyirəm bu haxda bir söhbət danışım.
Belə nağıl elliyirlər ki, Niqalay hökümətinnən Türkiyənin davası başladı. Səməd bəy Calalı kürdün başını Niqalaya gətirdi. O
da Səməd bəyin günahından təmiz keçdi, onu bağışladı. Oydu ki,
yoldaşlarının da bağışlanması üçün qubernatorun yanına getdi.
Dəstəsi də İmirasan kəndində, İman oğlunun damında gözdüyürdü. Yeyif içdilər, yorğun olduqlarınan bərk yatdılar. Özü də
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qarol-filan qoymadılar. Amma çuğul nə ölüf, nə öldürüf. Xavarrarı olmadı, çünki bu kəndə etivar elləmişdilər.
İşıxlanan vaxtı İsmeyil dedi:
– Uşaxlar, damın üstündən taqqıltı gəlir, bəyə umuddu oldux,
bu kəndə də etivar ellədik, qarool qoymadıx. Biriniz eşiyə çıxın,
görün nə var?
Baxdılar ki, qapıda ot tayasının divində qaraltı görünür. Tez
İsmeyilə xavar verdilər. İsmeyil dedi:
– Əyə, görün kazakdımı, yoxsa dalı qudadımı (quda – yanı
cüyürün dərsinnən dağarcıq), yanı əsgərrər. Onu aralayıf birinin
belini gördülər. İsmeyil dedi:
– Onnar allahsız tüfəng atıllar. Kazax olsa, çıxa bilərdik. Bunnar bizi qıracaxlar. Qoyun bu damın üstündəynisə vurum. Əlində
aynalı, aynalı da türk aynalısıydı, çox güjdü tüfəngiydi. İsmeyil
aşağıdan yuxarı bir güllə atdı. Güllə düz əsgərin əəyğinnən dəydi,
çənəsinnən keçif, başının qapaanı apardı.
O saat dama od vurdular, İsmeyil əmr verdi ki, yanmaxdansa,
ölməh yaxşıdı, durmuyun, qaçax.
Əsgərlər yaxşı yer seçif güdürdülər. Damnan çıxanın hamsın
qırdılar. Səməd bəy o vədə yetirdi ki, tay-tay oluf, bəy-boy. Xavar tutdu ki, dalıqudalılar Faxralıya doğru gediflər. Atı sürdü
Faxralıya. Burda ağsaqqallar dedilər, ay bəy, nahax yerə getmə.
Onnar çoxdular, səni də vurallar. Odur ki, Səməd bəy geri qayıtdı,
İsmeyili layığınca basırdı. Üstünə də yaxşı bir başdaşı qoydurdu.
Bu əhvalat yazbaşı oldu. Payıza dönəndə Aşıx Şenniyi Faxralıya, Söyünnülərin Molla Mahmudun toyuna gətirdilər. Yetirəndə soruşdu ki, o eşqiyaların axırı nooldu?
Ağsaqqallar bir-birinə göz vuruf dedilər ki, ustad Şennih, onnarı Niqalay hökuməti bağışladı. Əvvəlcədən Təhməzqulu demişdi ki, öldürülməhləri dilinizdən çıxmasın, onnar aşığın dostarıydı,
sonra ruhdan düşər, yaxşı oxumaz.
Toy qurtardı. Pənah kişi, Təhməzqulu, Ayvaz dedilər: ustad
Şennih, onnarın başına belə-belə iş gəldi. Özümüz demədik ki,
qəmgin olarsan, oxumazsan, toyumuz yarımçıx qalar.
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Şennih dedi:
- Onda, maa bir bələdçi verin, heç olmasa onnarın qavrını
görüm.
Dedilər:
– Bələdçi-zad lazım döyül, hamılıxnan gedəh. Şeyxi, mollaları da götürüf, kəndxudalar hamsı İmirasana qavır üstünə getdilər.
Başdarını aşağı əyif bir xeyli yas saxladılar. Şennih gənə doluf,
ağladı, dedi: qələm, kağız götürün, bir neçə xanə sözüm var, deyim, yazın, qavırın üstünə. Mənim axırıncı gəlişim olsun. Müxənnət xalxsınız. Onnarı biz Türkiyədə nə qədər saxladıx, siz bir gejə
saxlıya bilmədiniz.
Aldı Aşıx Şennih:
Könlüm xof ellədi qəm xəyalına,
Dəli dərviĢ etdin məni, Ġsmeyil.
Kəmən atsan, daa düĢməz əlinə,
Sürdüyün döyrannar hanı, Ġsmeyil?!
Bir zaman sən özün Ģöykət-Ģan oldun,
Neçə diyarrara vəlvələ saldın.
Alaylar dağıdıf ordular pozdun,
Çalxadın cahanı qana, Ġsmeyil.
Bir zaman varlıydın fani dünyada,
Cəhd edif cahanı yandırdın oda.
Ölənətək nə xan bildin, nə gəda,
Tanımadın bir divanı, Ġsmeyil.
QızılquĢ qəzəfli sər asdanıydın,
Qazısız, müftüsüz hökmü-xanıydın.
Əjdaha heyvətdi pəhlivanıydın,
O zamanın qəhrəmanı, Ġsmeyil.
Müxənnət zamana müxtəlif əsdi,
Dövrü dönmüĢ fələh tənəfin kəsdi.
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Hatəm səxavətdi, Rüstəm-Zal səsdi,
Bir dövranın pəhlivanı, Ġsmeyil.
PadĢahların hökmünə baxmadın,
BaĢ endirif, bir divana çıxmadın.
Üç dövvəltin bir ölkəsinə sığmadın,
Ha dolandın gen cahanı, Ġsmeyil.
ġennih sözdər deyər xalxın nasında,
Mərifət göstərdin dava bəsində.
Min iki yüz doxsan dörd sənəsində,
Bada verdin Ģirin canı, Ġsmeyil.
Söz tamam oldu. Aşıq Şennih bu torpaxdan getdi. Bir daha
qayıtmadı. Onnan bir az sonra da Səməd bəyi tüşmən öz nökərinə
vurdurdu. Qırx çuyan ayrımı Suliyə, Aşıx Şenniyə xavar çatdırıf.
O da götürüf bir neçə xanə söz də burda deyif:
Ay ariflər, gəlin sizə söylüyüm,
Səməd bəy namında hökmü-xan getdi.
Qazaxnan ġəmsəddin, külli BoĢĢalı,
Ġyidlər içində belə can getdi.
Edərdi meydanda həmiĢə cəngi,
Əyğini apardı polad üzəngi.
Gəzdi Alosmanı, Hindi, Firəngi,
Saldı Calalıya bir tufan, getdi.
HəmiĢə minərdi o Ģahmar atı,
Əldə qılıncının polatdı zatı.
Bütün Rusiyada dinin qüvvətdi,
Hayıf, əlimizdən pəhlivan getdi.
ġennih mədh elliyif saldı dastana,
YaĢıyar hər zaman rəhmətim ona.
Rüstəm tək səs saldı külli Ġrana,
Hayıf, əlimizdən qəhrəman getdi.
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KOROĞLUNUN DƏRBƏND SƏFƏRĠ2
Əziz tamaşaçılar, mən sizə xəbər verəjəm Qoç Koroğludan,
Çənlibeldən. Çənlibeldən, Qoç Koroğludan xəbər verəjəm, ancax
bunun hansı qolunnan, Dəmir Qapı Dərbənd qolunnan. Dəmir
Qapı Dərbənddə Ərəb Paşa otururdu. Koroğlunun sədası hər yerə
çıxmışdı, gəl gör kü bunnarın bir məclisində Koroğlunun iyiddiyinnən, vurmağınnan, tutmağınnan, paşalara qənim olmaxdan danışıllar. Bunun da yeddi sineyi pərdənin dalında bir qızı var idi,
dünya gözəli. Bu da bir tərəfdə otumuşdu, bu da qulaq asırdı.
Eşitdi ki, harda gözəl varsa, deyillər Koroğlu aparır. Dedi, gəl bir
namə yaz, bəlkə məni də apara oruya. Deyillər Xotyarın qızını da
aparıb. Götürüb bir namə yazır, qasidə pul verib pünhan göndərir
Çənlibelə. Çənlibelə Koroğluya kağız çatır. Oxumax bilmirdi
Qoç Koroğlu. Götürüb Niyar xanıma verdi ki, Niyar xanım, bu
kağızı oxu bir. Kağızı oxudu ki, Mömünə xanım yazıf. Koroğlu
bir az kirimişdədi. Qoç Koroğlu, niyə kirimişcə durorsan? – dedi
Niyar xanım. Dedi, nağayrım? Dedi, nağayraşsan? O ki belə yazıf. Dedi, nə yazıf? Dedi, yazıf ki, eşitmişəm harda gözəl varsa,
çəkif Çənlibelə aparırsan. Əgər gəlib məni aparmasan mənim ləçəklərim sənin başında olsun. Dedi, gedib onu gətirməsən, doğurdan o
deyən kimi mənim ləçəklərim də sənin başında olsun. Amma dəliləri
götür get. Dedi, xeyir, dəliləri götürüb getmərəm. Niyə? Dedi, o ki
mana təklif eliyib, gərək tək gedəm. Dedi, əyə, başın qovğalıdı, sonra
başına əməl qurallar. Dedi, qursalar da, qurmasalar da gedəsiyəm.
Koroğlu əmr verib Dəli mehtərə, Qırat yəhərrənsin. Qırat
yəhərrənir, qılınc, qalxan, əmud, nizə, şeşpər, yay oxu, gürz, dava
libasını götürür, üzəngiyi basıllar, atı minir, ancax bulğurru cürəsini götürür, üstünnən bir geyinçara geyinif aşıx libasınnan gedir.
O zaman aynan, ilnən, indi aşıxların müxtəsəri deyillər, getdi
2
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Dəmir Qapı Dərbəndə. Çatıf soruşur ki, Ərəb Paşanın xanəsi nerdədi, hardadı? Belə baxıllar bəli, bax filan yerdədi. Gedif bunun
qapısına, o saat mehtərrər bunun atını tutullar, baxıllar bir aşıxdı.
Paşıya xəbər verillər ki, bir aşıx gəlib, əmr verdi ki, içəri gətirin.
İçəri gəldi. Bunun başının adamlarınnan barabar oturublar, söhbətdədilər. Dedi, yaxşı oldu, aşıx gəlib, bizə də bir neçə xanə bəlkə oxuya. Amma baxdılar ki, elə bir aşıxdı ki, eni uzunundan bir
qarış artıq, bığlar pələ comuş buynuzu kimi süysününnən aşıb.
Amma bunun sazı da balaca şeydi, balaca da olanda deyir üstündə bir adam bardaş qurub otura bilərdi. Amma Koroğluya elə görünürdü, elə bil yeddi telli, beş telli bir cürədi. Aşıxsan? Dedi,
bəli. Hardansan? Dedi, Qapının o üzünnənəm. Dedi, bizə bir neçə
türkü söyləyərsənmi? Dedi, baş üstə, söylüyərəm. Götürüb burda
buna nə diyəcək, istədi ki, sazını düzəltsin, oxusun, bu annan
eşikdən xəbər gəldi, mehtər gəldi ki, Paşam sağ olsun, aşığın atı
beyqırı içəridə qırx atı tələf etdi. Koroğlu tez qalxıb gedib atını
apardı bir ayrı yerə bağlayıb gəldi. Götürüb orda Koroğlu nə
diyəcək, tərəfinnən ərz eliyək, xoşbaxt olun. Burda bir Koroğlu
“Misri”sini çalır.
- Ay aşıx, çox ucadan bağırma, - dedi, qafamızı qaldırırsan
ulan, nağayrırsan?
Dedi, nağayırım, paşam sağ olsun, səsim elədi. Nə dedin ə?
Gəl sənə söylüyüm, ay Ərəb PaĢa,
Yerimi xəbər alsan, Muradbəyliyəm.
Yağı düĢmannar üzü bəri dursa,
Əldə qılınc düĢman bağrını teyliyəm.
Dedi, əyə, aşıxsan, amma qılışdan, qannan danışırsan. Nətər
aşıxsan?
Növbaharda bu seyranə çıxmasan,
Bağ becərib sən gülünü dərməsən,
Bir ilqara gəlmiĢəm, əgər onu verməsən,
Çəkib qılıncımı mən də sovluyam.
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Nə ilqara gəlmisən, aşıq, mən sənin üzünü budu gördüyüm.
Nə ilqar vermişik sənə. Dedi, bəli. Qulaq as deyəjəm.
Çənlibeldən bu diyara gəlmiĢəm,
Verdiyiniz o ilqara gəlmiĢəm.
Koroğluyam, doğru yara gəlmiĢəm,
Seçib gözəlləri mən də boyluyam.
Koroğlu adını eşidəndə Ərəb Paşanın dünya başına hərrəndi,
gözünə qarannıq endi. Fikirrəşdi, böyründə həzaratdar oturub,
vəzir-vəkili, filanı. Dedilər, paşam sağ olsun, niyə durdun? Dedi,
nağayrım? Dedi, yox desən birimizi qoymuyajax eşiyə çıxmağa.
Bir qızdı, ver da. Paşa bir az fikirrəşdi, dedi, Qoç Koroğlu, adını
eşitmişdim, üzünü görməmişdim. Amma üzünü də gördüm. Dedi,
yaxşı iyidin adını eşit, üzünü görmə. Amma bu şərtnən qızı verəjəm sana, gərək özün də burda qalasan, kürəkənim olasan. Koroğlu bir az fikirrəşdi, dedi əyə, indi mən Çənlibeli buraxıb bir arvaddan ötrü burda qalım, mana dama girən deyəjəklər. Bə
nağayrım? Dedi, gəl hələlik hə deynən. İndi sabah çıxıb gedəndə
kim sənin qabağına durajax ə? Bəli, dedi, baş üstə.
Koroğlunun toyunu eliyillər, qızı verillər. Ustaddan eşitdiyimizə görə, bir rivayətdə deyillər bir üç ay burda qaldı, bir rivayətdə deyillər bəlkə bir az da artıq. Koroğlu fikirrəşdi ki, ayə, Xotyar
qızı orda gözdüyür, 7777 dəli, qoçaxlarım orda gözdüyür, mən bir
qızın yanında burda niyə dururam? Dedi, Mömünəxanım. Dedi,
bəli. Dedi, mən gedəsiyəm. Harıya? Dedi, vilayətimə. Axı, mən
Çənlibeldəyəm, mənim başımda 7777 dəli gözdüyür. Dedi, bə
mən? Dedi, səni də sonra gəlib apararam. Yəni neçə gün çəkər,
neçə ay çəkər? Dedi, çox çəkməz, çox çəksə 18-20 il. Dedi, yaxşı
vədə verirsən. Bəs, mən həmiləyəm, mənnən uşax olacax, bə bunu kim saxlasın? Bir bazubəndi var idi, qiymətdi bazubənd, qızıl
bazubənd. Götürüb verdi, dedi al bu bazubəndi, qız olarsa
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biləyinə bağla, yanında saxla, oğlan olarsa, biləyinə bağla mənim
dalımcax gəlsin. Gəlsin məni tapsın, əyər gejiksəm.
Halal-hümmət eliyib burdan yola tüşüb Koroğlu getməkdə olsun, aşıx dili yüyrək olar, gedib çatır Çənlibelə. Böyük bir şaddıx,
beş yüz öyəc qırıldı. Osmannının narşərabından tökdülər, yeməkiçmək. Niyar xanım dedi, əyə, yaxşı, dörd-beş aydı sən gedifsən,
niyə boş gəldin? Dedi, ay Niyar xanım, vallah, gətirəmmədim da,
gətirmədim. Dedim, bəlkə irazı olmursan. Dedi, əyə, bə yaxşı, nejə ayrıla bildin onnan? Dedi, qulaq as, gör nətər ayrıldım. Burda
götürüf nə oxuyur, tərəfinnən ərz eliyək, burda bir “Kürdü Koroğlu” deyirik, “Koroğlu gəraylısı” oxuyur. Görək nətər oxuyur:
Sənə deyim, Niyar xanım,
Ağlar qaldı yar, nə deyim?
Sənə qurban Ģirin canım,
Ağlar qaldı yar, nə deyim?
Dedi əyə, nətər ağlar qaldı? Niyə? Ayrılanda nətər oldu?
Ayrılanda məlil oldum,
Qürbətdikdə zəlil oldum,
Mömünəyə dəlil oldum,
Ağlar qaldı yar, nə deyim?
Koroğluyam, cannan oldum,
Həmi din-imannan oldum,
Həmi sultan, xannan oldum,
Dünya mənə dar, nə deyim?
Doğrudan, orda xannığ idi, xan da ola bilərdim, amma dünya
mənə dar oldu. Siz burdasınız. Söz cavabını tamam eliyib bunnar
burda qalmaxda olsun, sizə xəbəri kimnən verəjəm, Mömünə xanımnan. 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 dəqiqə keçəndə dünya üzünə bir
oğlu olur. Adını qoyullar Hasan bəy. Bağışdıyın, burda bunun
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adını Kürdoğlu addandırıflar. Çünki Kürdoğlunan atasının söhbəti. Amma köhnədən eşitdiyimə, ustadan aldığıma görə, mənim
yaşım 70-di, mən dünənki uşax döyüləm, Hasan bəydi bunun adı.
Hasan bəy adınnan veriblər bizə.
Bəli, adını qoydular Hasan bəy, verdilər dayıya, dayədan su
əmif, lələdən öyüd, gəlib 3-4 yaşına keçəndə tapşırıllar öz anasına. Amma bunu götürüb məktəbə-zada qoydular ki, yanı hücrüyə, molla yanına, 7-8 yaşı keçif. Gündə şikayətçi gəldi, molla gəldi qapıyı kəsdi ki, paşam sağ olsun, sənin nəvən nədi, gündə məni
dörd dəfə yumruxluyur. Axırı neynəsin? Bunun əlinnən zara gəldilər. Bir rivayətdə ustad deyir 12 yaşına çatdı, bir rivayətdə deyirlər 18 yaşına. Amma bunun Qıratdan bir at əmələ gəlmişdi, bütün ılxıyı yığıb, çıxardıf Alvız dağlarına, heç kim nə gedə bilmir,
gedənin başını üzür. Bir gün gördü yolnan bir uzun adam gedir.
Dedi əyə, bu uzun adamın yıxılması görən hancarı olur? Yaxınnaşdı bunun qulağının divinnən yavaşca bir şillə çəkdi. Bu dəyirman daşı kimi fırrandı yıxıldı, özünə ələndə belə baxdı ki, bu da
gülür. Dedi, əyə, atasınnan bixəbər, mən neynəmişəm sana ki,
məni vurdun? Ayə, nejə atasınnan bixəbər, ə, mənim atam yoxdu? Dedi, atan hardadı? Dedi, bə Ərəb Paşa nədi? Ərəb Paşa Mömünə xanımın atasıdı, o, babandı. Öz atan kimdi? Dedi, kimdi ki?
Dedi, sənin atana Qoç Koroğlu deyillər, gəldi burda Mömünə
xanımı aldı, bir neçə ay burda qaldı, çıxdı getdi. Dübarə gəldi
anasının yanına. Ana! Dedi, hə. Dedi, mənim atam kimdi? Dedi,
oğul, Ərəb Paşadı. Dedi, Ərəb Paşa sənin atandı, mənim atamı de.
Ay oğul, əl çək, ata nədi. Dedi, bə məni hardan alıbsan sən? Dedi,
oğul, sənin atan Qoç Koroğludu. Bə niyə demirsən indiyətən mana? Ana, mən ölsəm də, gərək gedəm. Gedəm atamı tapam. Mana
desinnər ki, atasınnan beyxəbər. Dedi, oğul, mən sənə icazə
verəmmərəm. Nə də deyəmmərəm get. Dünya atana düşmandı,
get babannan icazə al.
Gəldi babasının yanına. Babasının elə zəhləsi getmişdi bunnan. Demişdi ki, bəlkə başımnan rədd ola. Dedi, mənim atam
kimdi? Bilirsən ki, Qoç Koroğludu. Mən gedirəm onun dalınca,
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mana icazə verirsən, yoxsa yox? Sənnən bir at istiyirəm, yolda
piyada getmiyim. Dedi, oğul, enin uzununnan bir qarış da artıx
oluf. Səni götürəsi atım yoxdu. Ateyin atınnan bir at əmələ gəlif.
Neçə illərdi ilxıya yaxın gedən yoxdu. Alvız dağlarında otarır
özü, bir nəfər də ona yaxın gedəmmir. Başarırsan get onu tut gətir
apar. Dedi bəlkə başımnan rədd ola, gedə, at bunu öldürə. Belə
nəviyi axşamnan anarı ölsün. Əlinnən zara gəlif.
Bir kəmənd götdü çıxdı Alvız dağlarına, baxdı ki, ilxı otduyur, bunu görəndə tüşürdü bunun üstünə. Yetirəndə bunun qulağının divinə elə arıxladı ki, at fırrandı dəyirman daşı kimi tüşdü,
kəmənd çatdadı. Siyirtmə salıb gətdi bir qara daşa bağladı. Lap
gödəltdi yaxın getdi. At gənə ağzını ayıran vaxtı yenə qulağının
divinə, bir də o qulağının divinə, əlini belinə çəkdi ki, dəmirçi
zindanı kimidi. Dedi, məni bu at aparajax. Çünki Qıratın balasıydı. Götürüf atı buruntaxladı mindi. At kişnədi ilxıya doğru, bu
tərəfinə bir şapalaq, o tərəfinə bir şapalaq, gətdi şəhərə çıxartdı.
Şəhərə çıxartdı, belə baxdı, dedi, atıma yəhər lazımdı. Gəldi bir
usta Fətəli var burda. Gəldi bunun tükəninin qabağını kəsdirdi,
dedi, usta Fətəli, salam, dedi əleykümə-salam. Amma xalq dağılışdı ki, əjdaha atı tutub gətiriflər. Dedi mənim bu atıma bir yəhər.
Amma and içib özünə ki, dörd saatın ərzində gərək bu şəhərdən
çıxım. Dedi dörd saata hazır yəhərin var onu ver, yoxsa dörd
saata mana bir yəhər bağla. Dedi əyə, sən də dədən kimi qanırsan.
Dörd saata yəhərmi olar ə? Bir hazır yəhərim var, – dedi. O vaxtı
atan burda olan vaxtı atı ağnıyıf yəhəri qırmışdı, o çırpıda bir
yəhər bağlamışam, neçə ildi ona müştəri yoxdu. Çünki heç kimin
atına gəlmir. Atıyın belinə gəlsə, dedi, daha iş qurtarıf. Dedi, gətir
görüm. Qıratın balasıydı axı, belinə qoyan kimi elə bil belində
hazır biçilmişdi. Dedi nə verəjəm? Fikirrəşdi ki, bunun işi düzəldi, bəlkə çox verir, az deyirəm. Dedi, nə verirsən ver, dəyəndə bir
qələm-kağız çıxart dedi. Dedi yaz bu şəhəri sana verdim. Dedi,
baban Ərəb Paşanındı, şəhəri hancarı mana verirsən? Dedi, sənə
deyirəm yaz. Şəyirddəri deyir, yaz deyir yaz dana, görürsən qan
axtarır. Götdü yazdı bu şəhərdə Usta Fətəli xandı. Əlini civinə
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atdı, 5-3 manat da tulladı, dedi bu da sənin əlmuzdu haqqın.
Amma kağızı saxla dedi, kağızı itirmə.
Belə gəldi qılınc-qalxan qayıranın yanına. Salam verdi, dedi
mana qılınc-qalxan lazımdı. Üç saata, bir saat gejikif. Dedi, oğul,
üç saata qılıncmı bağlanar? Dedi, bağlıyajsan, bilmirəm. Dedi,
hazır qılışdarım var, onnan götür. Beş-on qılınc gətdi, belə əyri
dəstiyə, kimisi qırıldı, kimisi əyri qaldı. Bütün beş-on qılıcın
hamısını zay ellədi. Dedi, əyə, mənim öyümü yıxdın, bunun biri
sana yaramadı? Dedi yaramadı, mana təzə bir qılış bağla. Dedi,
mən üç saata qılış bağlıyammaram. Ayağınnan tutdu buladı. Dedi
tufara nallıyıram, nə deyirsən? Hə, başına dönüm, məni öldürmə,
yavaş görüm. On iki şəyirdi var idi. Şəyirdə dedi, ay uşaxlar, əyə,
körüyü sazdıyın dedi, xatıya keşdim dedi. Körüyü sazdıyıb bu
qılıcı başdamaxda olsun, dedi usta, olarsa da, səni də bir az incitdim, amma qılıcın uzunnuğunu-gödəhliyini mən isdiyirəm özüm
deyəm. Dedi, de bala, de.
Götürüb burda nə deyir, tərəfinnən ərz eliyək, xoşbaxt olun.
Amma bunu “Keşişoğlu” havasında deyir.
Canım usta, bir qılıc bağla,
Nə uzun, nə gödək, ortabab ola.
Dəstədən enni, ortadan nəzik,
Dəyəndə ürəkdən xəbərdar ola.
Baş üstə, oğul, baş üstə.
Uzaxdı mənzilim, uzaxdı Araz,
Suyunu çox verir, rəngini qara.
Yarsı çıxmır polad, yarsı nalpara,
Dəyən sağalmıya, ahu-zar ola.
Baş üstə, oğul, baş üstə. Qorxuf da. Götürüf daha nə deyir.
Gənə varmı, a bala? Dedi, var.
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Canım usta, o keçənnərdən keç,
Xorasan poladının yaxĢısınnan seç.
Harıya vuranda, dayanmasın heç,
Aslan ola, pələng ola, kal ola.
Baş üstə, oğul, baş üstə, baş üstə.
Hasan bəy kamandardı, ovluyar ovu,
Kimdi bu diyarda babamın babı.
Hər yana dönə onun qınabı,
Harıya vuranda tarimar ola.
Söz cavabını tamam eyliyir. Qılınc bağlandı. Qılıcı götürüf belinə
bağladı, bir də bir qalxan. Nə verəjəm, usta? Dedi, nə verirsən ver.
Çıxartdı deyir, yox olsun yoxsulluğu, nə var Ərəb Paşanın qızılıdı.
Qaldırdı bir oyuc qızıl tökdü. O qırıx qılışdarın haqqı da çıxdı. Atı
mindi, sürdü anasının yanına. Aneyi-mehriban! Anası belə baxdı ki,
bu nooldu, qılıncdı-qalxannı əjdaha atı minif gəlif. Dedi, ana, de
görüm, atamı burdan Ərəb Paşamı qoyladı, yoxsa özümü getdi? Dedi,
ay bala, onu kim qoyluya bilər? Özü getdi. Düzünü de. Dedi, and
olsun Allaha, oğul, sənin canın üçün, özü getdi. Dedi, əyər deyərdin
ki, babam Ərəb Paşa qoyladı onu, siftə qılıcımı onda sınıyajıydım,
babamda sınıyajıydım. Ay oğul, vallah, özü getdi.
Bəli, dedi, get babannan ijazə al, get. Babası belə baxdı, əyə,
buna ijazə nədi, qoy başımızdan rədd olsun. Dedi baba, getməliyəm atamın dalıncan. Dedi, get oğul, get. Gəldi, ana. Ana ağlıyır.
Ana, niyə ağlıyırsan? Ana, südünü halal eylə, mən gedər oldum. Sana
qurvan özüm, ana, ana, südünü halal eylə, mən gedər oldum.
– Ay bala, etmə, elləmə. Gəl getmə, dünya-aləm, bütün atana
tüşmandı. Səni yolda öldürəllər. Bərkə-boşa tüşmüyüfsən, bilmirsən nətər gedəssən, harıya gedəssən, tanımırsan.
– Ana, o işdər yoxdu, gedəsiyəm.
Anası dedi, oğul, o ki elədi, məndə bir əmanəti var, o əmanəti
verim, özünün dilinnən çıxan. Dedi, nədi? Dedi, bir qızıl bazu111
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bənd verib ki, oğlum olsa, biləyinə bağla. Gətdi bağladı, dedi,
nəbadə yollarda atanı nişan verəsən. Dedi, atamın nişanı nətərdi?
Nə ki lazımdı dedi. İrəngini, bığını, formasını, boyunu-buxununu
hamısını buna danışdı.
Amma Həsən bəy yola tüşüf. O vaxtı aynan, ilnən Şirəkə də
gəldi. Şirəkdə də paşaynan-zadnan qavaxlaşır, orda da bir neçəsini qırır. Ordan addadı Osmanlı vilayətinə doğru. Diyəllər bir
böyük tacir-tüccara irast oldu. Dedi, bu haranındı? Dedi, Şəfəq
paşanındı, Ərzurum paşasının. Dedi, cəmi paşalar atama tüşmandı, bunu harıya buraxıram. Dedi, bu dağnan yuxarı sürün bu karvanı. Buların da içində silahlı var. Bular silah-zad çəkdilər, qılıcqalxan, bütününü qılıca çəkdi. Bir neçə nökər-naib qalmışdı, buları
da mallı-mətaxlı bir böyük zağıya doldurdu, ağzını daşnan hördü.
Çənlibelə gedirəm. Yağı düşmannan üzü bəri dursa, əldə qılıc
qannıyıb, vurub çalıb gedirəm. Burdan yola tüşüf, amma nişanını elə
aldı ki, bəli, bu tərəfdən deyillər. Xəbər alır, çovannanmı soruşur,
sığırçıdanmı soruşur, gəldi çıxdı Çənlibelin ətəyinə. Oradı ki, Koroğlunun yağı qoruğudu. Baxdı böyük bir tacir gəlir. Böyük karvandı,
qavağını kəsdi. Hardansınız? Dedi, iranlıyıx, bala. Dedi, bura haradı?
Dedi oğul, buruyu soruşmasan yaxşıdı. Dedi, niyə? Dedi, buruya quş
gəlsə qanad salar, qotur-qatır gəlsə dırnax. Yel burdan torpax qaldırsa,
adamın cəmdəyini dələr. Dedi, niyə? Mən xoxangəldiynən qorxan
deyiləm. Dedi, danış görüm bura haradı, yoxsa boynunu vuraram.
Dedi, oğul, bura Koroğlu məmləkətidi. Bu da Koroğlunun yağı
qoruğudu. Yəqin sən burdan Koroğlunun yanınnanmı gəlirsən? Dedi,
oğul, oraları niyə soruşursan? Gördü ki, bu, Koroğluya yaxın adamdı.
BaĢına döndüyüm pirani qoca,
Söylə Koroğludan mana bir xəbər.
Görəjəmmi öz yerində-yurdunda,
Söylə Koroğludan mana bir xəbər.
A bala, deyən Koroğlunun yaxın adamısan. Koroğlunun dostusansa, bu saat evdədi. Get. Əyər tüşmanısansa bax burda əyləş112
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məynən, dəlilər Əruzuruma talana-balğana gedif, onnarın qayıtmax vaxtıdı. Burda tafdılarmı səni öldürəjəhlər.
Bu getməliydi, amma tacirin belə deməsi bunu maraxlandırdı.
Dedi, qavaxca bunun dəlilərini görüm hələ. Atdan tüşdü, atı qoruğa buraxdı. Dedi, a bala, bura onun yağı qoruğudu, nə qədər əziz
qonağı olsa, buruya at buraxmır. Allaha bax. Dedi əyə, get işüvə
sən. Hələ səni buraxdığıma Allahına şükür ellə. Get bir qurvan kəs.
Tacir gördü ağzınnan qan iysi gəlir, karvanı sürüb getdi, dedi
oğul, ehtiyatı əldən qoyma, dəlilər gələsidi. Atı buraxıf dirsəhlənir. Dəlilər Ərzurumdan talannan-balğannan qayıdıf gəlir. Belə
baxdılar ki, yağı qoruğunda təkcə bir at otduyur. Eyvaz dedi
uşaxlar, siz yavaş-yavaş gəlin, görəsən kimin başı beşdi,
yarınnan-başınnan keçif gəlif oruya. Gedim görüm kimdi.
Atı matraxladı, sürdü gəldi, gördü at otduyur, oğlan da dirsəhlənif oturuf. Siyirmə qılıc, amma üzü niqablıdı, üstünü kəsdi.
Bala, kimsən burda?
Sıçradı qalxdı, bir-birinə şıraqqa-şıraq, bilirsən bura haradı,
bura at buraxıfsan? Bir-birinə qılıc-qalxan, şıraqqa-şıraq, əlini
yetirdi bunu atın dırnağına saldı, kələhlədi, bunun əlini-ayağaını
sarıdı oruya yıxdı. De görüm kimsən, Koroğlunun nəyisən? Dedi,
əyə, Koroğlu kimdi, sən deyirsən, mən adını eşidirəm. Əyə,
düzünü de, Koroğlu dəlisisən? Dedi, xeyir. Baxdı uzun işdi. Halaypozan gəldi. Baxdı, əyə, Eyvaz tüşdü, özünü yetirdi, gəldi ki,
Eyvaz böyrü üstədi, göz vurdu ki, özünü gözdə. Bir-birinə qılıcqalxan, bunu da yıxdı, bağladı. Yolasığışmaz gəldi, bunu da.
Dəmirçioğlu, Dəli Həsən, Eyvazbalı, İsabalı, Kosa Səfər. Amma
Kosuyu gün çıxanatan allatdın, allatdın, allatmadın qeyri-mümkündü. Kosa gördü ki, əyə, gedən atdan tüşür. Dedi əyə, bu kirvə
qonaxlığıdı, nətər qonaxlıxdı bu. Belə yaxınnaşdı, üzəngiyə
qalxdı, əyə, baxdı ki, qoç qırxını kimi dəlilər böyrünün üstündə
gözünü döyür. Amma buların bütününü bağlıyıb buna doğru
yaxınnaşdı, bu atı matraxladı, əyə, əylə görüm dedi. Əyə, Kosa
helə şeylərə tük verər? Atı matraxladı Çənlibelə doğru. Amma
Xotyar qızı Niyar xanımnan Qoç Koroğlu oturuf yollara baxır ki,
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görək dəlilər gəlirmi? Baxdılar ki, aşağıdan bir atdı çıxıfdı, elə
gəlir ki, elə bil ki, yeldi. Yaxınnaşır yavaş-yavaş. Koroğlu nəzər
ellədi ki, bu Kosa Səfərdi. Dedi, Xotyar qızı, bu gələn Kosa
Səfərdi, amma bunnan heç xeyir xəbər eşitməmişəm. Bunun öyü
yıxılsın, yəqin dəlilər tutuldu. Gəlhagəl dedi, salam ağa Koroğlu.
Dedi, salamın başına dəysin, de görüm nə var. Dedi, nolajax, adı
bəlli dəlilərin qoç qırxını kimi bir zırı oğlan gəlif çıxıf oruya,
hamısını bağladı, bilmirəm kəsdimi, kəsəjiydi. Koroğlunun irəngi
dəyişirildi, yaman böyük düşündü, əyə inidiyətən qolları
qatdanmıyıf mənim dəlilərimin, bu kimdi?
Niyar xanım dedi, Qoç Koroğlu, niyə durdun? Dedi, nağayrım? Dedi, hancarı nağayrım, ə? Sənin dəlilərinin indiyətənə qolu
qatdanmıyıf, o kimdi ki, sənin adıbəlli dəlilərinin bütününü
bağlıyıf?! Onu gözümün qavağına gətiməsən qolubağlı, mənim
ləçəklərim sənin başında olsun. Niyə susuf durursan?
Amma məjbur oldu, Allah kəssin elə qalxmağı, Koroğlu qalxdı. Əmr verdi Dəli Mehtərə, Qırat hazırransın. Qırat yəhərrəndi,
qılınc, qalxan, əmud, nizə, şeşpər, yay oxu, gürz götürüf ata bir
qamçı, günə bir mənzil düşdü yola. At nəqqara kimi ağzını açıf
elə gəlir ki. Amma bu yaqın ellədi ki, indi gələn yaqın Koroğlu
olajax, atam olajax, bunnarı demədi. Bir-birini bərkitdilər. Belə
baxdı ki, bir atdı gəlir, elə bil ki, dumanı başına alıf bir dağ gəlir.
Atdı yetirdi, o saat anasının dediyi şəkil gözünün qavağına gəldi.
Dedi, and olsun Yaradana, bu elə həmən Qoç Koroğludu ki, var.
– Salam, ay oğul.
Dedi əlöykümə-salam, babacan.
Əl bağladı.
Dedi, oğul, bu uşaxların-zadın qolunu niyə bağlıyıfsan?
– Babacan, gələn mana zor göstərdi, mən də güjüm yetəni
bağlamışam. Soruşuram ki, Koroğlunun nəyisiniz, demillər,
Koroğlu hardadı, demillər.
– Oğul, Koroğluyu neynirsən axtarıf? Xeyirriyəmi axtarırsan,
şərriyəmi?
Dedi tapanda görərsən xeyirrikdimi, şərrikdimi.
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Koroğlu yaman qorxdu, amma dəlilər göz vurdu ki, adını, özünü
nişan vermə öyün yıxılsın, bütününü kəsər. Koroğlu dedi, oğul, indi
fikrin nədi? Dedi, sən Koroğlusanmı, onu deynən. Dedi, xeyr. Koroğlu məmləkəti var dedi, Koroğlu dediyim var, amma üş günnük yol var
burdan belə. Sən Koroğlu deyilsən? Dedi, xeyr oğlum, Koroğlunun
heç kəsinti dırnağı olammaram. Dedi, kim olduğunu deynən.
Əl atdılar əmuda, nizəyə, şeşpərə, bir-birinə şıraqqa şıraq, elə
bil ki, göy gürüllüyür. Murat hasil olmadı. Atdan tüşdülər, küştü
tutdular. Çox böyük helləşillər. Bəli, elə bil ki, bir deset yeri herik
qayırdılar. Axırı Koroğluyu vurdu yerə, sinəsində otdu. Dedi, düzünü deynən, sən Koroğlusanmı? Dedi xeyr, oğul, mən Koroğlu
döyüləm. Başını kəsirəm, dedi. Dedi, oğul, mən Koroğlu döyüləm. Sən kimsən onu soruşursan? Dedi, mən kim olduğumu deyərəm, sən deynən. Dedi, sən kim olduğunu de, onda mən deyəjəm.
Bəli, burda “Qəhrəmanı” havasıynan deyəjək.
Dağıstandan çıxdım bahar çağında,
Gəzə-gəzə bu diyara yetiĢdim.
Bac vermədim, düĢmannardan bac aldım,
Çoxunu saldım ahu-zara yetiĢdim.
Dedi oğul, sən Dağıstannısanmı? Dedi, xeyr, yolum ordan
tüşüf. Bəs kimsən? Dedi:
Anamdan ayrıldım, mən düĢdüm yola,
Qırdım düĢmannarı, qan döndü selə.
Gəzə-gəzə yetdim bu Çənlibelə,
Dilimdən çəkdir sən dara, yetiĢdim.
Dedi oğul, bura Çənlibel döyül, sana dedim üç günnük yol
var. Üç gün munnan belə zəhmət çəhsən, həmən yerə çatarsan,
Koroğlu da ordadı. Götürüb axırıncı bəndini Hasan bəy necə
deyir.
Hasan bəyəm, bu cəbrə dözərəm,
Qalxan əldə, qılınc beldə gəzərəm.
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Dəlilərini yan-yanaĢı düzərəm,
Səni də eyləmiĢəm günü qarə, yetiĢdim.
Söz cavabını deyif, dedi, kim olduğunu de, başını kəsirəm.
Dedi oğul, mən kim olduğumu nə deyim? Çəkib qaldırır. Çünki
birinci dəfə iyid basdığını kəsməz. İkinci dəfə gənə vurur yerə.
Çox böyük helləşillər. Elə bil bir kasıvın heriyini qayırdılar. Dedi,
bax indi sözün nədi, başını kəserəm, düzünü deynən.
Götürüb orda Koroğlu kim olduğunu nejə deyir. Burda
“Koroğlu bozuğu”nu oxuyur.
Neynirsən oğul, mənnən söz xəvər alıf,
Yıxıb ölkələri talayan mənəm.
Alaylar dağıdıb, ordular pozan,
LeĢi leĢ üstünə qalıyan mənəm.
Dedi, onu eşitmişəm. Nəyini? Neçə sərçiyi başını kəsif çökəhlərə yığıfsan, adın leş-leş qoyufsan. Leş leşin üstünə yığmışam.
Nağddan danışax, nisyədən yox. Dedi, o qəflə-qatırı gətirif zağıya
doldurufsuz. Onu deynən.
Atım dəli, özüm dəli, görürsən,
Dəllərini qol-qola bağlıyan mənəm.
Dizim döĢdə, qılınc baĢda,
Ciyarını çal-çarpaz dağlıyan mənəm.
Dedi, oğul, elə döyül.
Ġyid olan heç ayrılmaz elindən,
Tərlan konlum sona qoymaz gölünnən,
Ölkələr zar olub mənim əlimnən,
ġəhəri Ģəhərin üstünə qalıyan mənəm.
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Dedi, onu da eşitmişəm. Bir neçə kasıb-kusuvun çardağını
yatırdıfsan, adını şəhər qoyufsan. Gör mən nağayırmışam.
Nağddan danışaq.
ġirəkdə qırdım bir neçə paĢa,
Taciri-tüccarı doldurdum daĢa.
Qılınc vurram qalxanı çək baĢa,
Üstündə dost kimi ağlıyan mənəm.
Koroğlu o qədər fikir elləmədi ki, bu nə dedi. Dedi kim
olduğunu deynən.
Koroğlu deyiləm, ona timsalam,
Ġsmidə bir bəĢər, ismidə salsalam.
Neçə paĢaları taxtından salam,
Ğəlimlər üstündə uluyan mənəm.
Dedi, gənə demədin. Amma mən gənə düzünü deyirəm. Adım
Hasan bəydi.
Hasan bəyəm, dəryələrə dalaram,
ġirin canımı mən oddara salaram.
Köhnə baba, sənnən xəbər alaram,
Seçib gohəri saxlıyan mənəm.
Söz cavabını tamam eylədi, dedi başını kəsirəm. Dedi, oğul,
atalar üçətən deyib. Bu yerdə Niyar xanım gəlir, o yerdə yetirir
Niyar xanım ki, baxdı ki, Koroğlu bunun altından qalxdı. Yetirdi
salam verdi, salam-əleykini aldı:
– Oğul, bu uşaxların qolunu niyə bağlıyıfsan? Bu kişiyi niyə
incidifsən?
Dedi gələn mana zor göstərdi. Mən də güjüm yetəni bağlamışam. Deyirəm Koroğlunun nəyisiniz, heş biri demir.
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Dedi, ay qoca dədələr, kim olduğunu niyə demirsən? Dedi,
əyə, o bir parça uşaxdı, ağzınnan süd iyisi gəlir. O kim olduğunu
demir, mən niyə deyirəm?
– Ana, vallah, mən kim olduğumu dedim, amma o demədi.
Dedi, oğul, onu incitmə, zaral yoxdu, o demir, sən deynən.
Amma üçüncü güləşi tutdular. Çox böyük helləşdilər. Bu dönüş
Koroğlu çün Niyar xanımı görəndə yeddi nərin qüvvəsini alırdı.
Bu dönüş Koroğlu Hasan bəyi vurdu yerə, qılıcı çıxardı ki, başını
kəssin, gendən Niyar xanım qılıcı tutdu:
– Ey namərd, – dedi, nağarersən, əyə, bu səni iki dəfə yıxıb
öldürmüyüb, birinci dəfə istiyirsən ki, belə iyidi öldürəsən –
deyəndə pırtdadı altdan qalıxdı. Amma hirisinnən ağladı Hasan
bəy.
Niyar xanım dedi, a bala, bir oyuc qannan ötrü də adam
ağlayarmı? Niyə ağladın?
– Ana, bir oyuc qannan ötrü ağlamadım. O ki elədi mən kim
olduğumu dəyəjəm, dördüncü güləşi tutmalıyıx. Dost da olsa
başını kəsəjəm, tüşman da, amma kim olduğumu mən dəyəjəm.
Çünkü, onnan ötrü ağladım ki, atamı dürüst gəzib tapammadım.
– Oğul, atan kimdi ki?
Dedi atam kim olduğunu da dəyəjəm, özüm kim olduğumu da.
Amma dördüncü güləşi buraxan döyüləm. Götürüb burda bir “Təbriz cəngi” çalır. Orda nə deyir, tərəfinnən ərz eliyim, xoşbaxt olun.
Yaradan yaradıb salıb cahana,
ġirin ləhcəli, xoĢ niĢannıyam.
Yağı düĢmannara qannar ağladan,
Quvətdi, biləkli, qılınc qannıyam.
Oğul, bə nasıl oldu sən çöllərə düşdün?
Civankən özümü çöllərə saldım,
Qəm məni çulğadı, dəryaya daldım.
Bavamın tüĢmanınnan qisasım aldım,
Qavaxda görünən dolu sannıyam.
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– Oğul, baban kimdi?
– Anacan, babam kim olduğunu da deyəjəm, özüm kim
olduğumu da. Amma dördüncü güləşi buraxan döyüləm. Dost da
olsa başını kəsəjəm, tüşman da.
Dedi oğul, sən kim olduğunu deynən, bu qojanın kim
olduğunu mən deyəjəm. Götürüb axırıncı bəndin:
Anamın yolunda qolu bağlıyam,
Atadan intizar, sinə dağlıyam,
Adım Hasan bəydi, Koroğlunun oğluyam,
Yerimi xəbər alsan dağıstanlıyam.
– deyəndə, Niyar xanım Koroğluya dedi, əyə, ilana balası qənim
olar, bu sənin oğlun imiş ki. Dedi, qorxusunnan elə deyir, mənim
oğlum nə gəzir, – deyəndə bazubəndi açdı. Bazubəndi görəndə
Koroğlu özünü oğluna yetirdi. Cəmi həsrətdər bir-birinə yetişsin.
BaĢına döndüyüm gül üzlü oğul,
Koroğlu deyilən bil ki, mənəm, mən.
Sana qurvan olsun oğul, mülküm, malım,
Koroğlu deyilən bil ki, mənəm, mən.
Niyar xanım dedi, əyə, bayax niyə boynuna almırdın. Nə
yaxşı deyirsən Hasan idi.
Bağlı dəlilərin qolu açılır, beş yüz öyəc qırılır, yaxşı yeməkiçmək qurulur, Osmannının nar şarabınnan yeyib-içir muradına
çatır. Cəmi həsrətdər muradına çatsın. Burda bu dəstan bitir.
Xoşbaxt olun.
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AġIQ HÜSEYN SARAÇLININ NAXÇIVAN SƏFƏRĠ3
Sizə kimdən xəbər verim, aşıq Hüseyn Saraçlıdan. Günlərin
birində aşıq Hüseyn Saraçlı Gürcüstandan Naxçıvana gəlir. Saraçlı
aşıq Hüseyn bir neçə gün Naxçıvan şəhərinin özündə və kəndlərində
çalıb oxuyur. Belə məclislərin birində şair Sərraf Qasım da iştirak
edir. Sərraf Qasım aşıq Hüseyn Saraçlı ilə tanış olur. Sərraf Qasım
tanış olmamışdan qabaq ustaddan ədəb-ərkan ilə icazə alaraq tanış
olur və onun Naxçıvana gəlməsi münasibətilə görək necə xoş gəldin
deyir:
Aldı Sərraf Qasım:
Usta, izin versən, tanıĢ olaq biz,
XoĢ gəlmisən Naxçıvana, Saraçlı.
Sənintək sənətkar, aĢıq gəlsə yüz,
Hörmətimiz var mehmana, Saraçlı.
Aşıq Hüseyn Saraçlı Naxçıvana gəlməsi və Sərraf Qasımla tanış
olmağı barədə görək nə dedi. Biz deyək, sizin kefiniz sağ olsun.
Aldı Hüseyn Saraçlı:
Vəfalı dost yada salıb dostları,
Gəlib sizin Naxçıvana Saraçlı.
Atabəy türbəsin ziyarət edər,
Səcdə qılar o heyrana Saraçlı.
Sərraf Qasım:
EĢitsin Borçalı, eĢitsin vətən,
Odlar yurdu Azərbaycan elindən
Salam söylə bizim dilimizcə sən,
Naxçıvandan Gürcüstana, Saraçlı.
Aşıq Hüseyn Saraçlının Gürcüstan elindən Azərbaycana və
naxçıvanlılara gətirdiyi dostluq salamı hamının ürəyindən oldu. Ona
3

Dastan H.Saraçlının Ģəxsi arxivindəki əlyazma əsasənda çapa hazırlanıb.
Bundan əvvəl isə ixtisarla ustadın 1992-ci ildə iĢıq üzü görmüĢ kitabında da
verilib.
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“sağ ol, usta, sağ ol, usta” dedilər. Sonra yenə də Sərraf Qasım
başladı:
Nə dövlətxanlar, nə də var qaldı,
Mirzə Sadıq, Qurban getdi, tar qaldı.
Çalıb oxumağın yadigar qaldı,
Sən qocadan mən cavana, Saraçlı.
Sərraf Qasım sözü tamam edəndə Saraçlı Hüseyn varın,
dövlətin puç olduğunu bildirdi və dedi ki, dünyada ancaq sənət və
sənətkar ölməz, əbədi yaşayar. Bu sözləri deyən Saraçlı Hüseynin
ürəyinə bu xanələr gəldi. Aldı Hüseyn Saraçlı:
Aç sinəni, söylə dastan ġennikdən,
Əhval tut, halı ol Qarsdan, ġennikdən.
Nə durmusan, oxu ustan ġennikdən,
Yadigarsan bu dövrana, Saraçlı.
Hüseyn Saraçlı sözün tərcüməsində söylədi ki, Sərraf Qasım,
bizim görüşümüzdə və tanışlığımızda mən qoca aşığın çalıboxumağı, sən cavan şairə yadigardısa, mən də aşıq Şennikdən bu
dövrana yadigar qalmışam və ondan ilham almışam. Aşıq Hüseyn
Saraçlının bu sözündən kədərlənən şair Sərraf Qasım görək necə
dedi. Biz deyək, siz də şad olun. Aldı Sərraf Qasım:
Bəxtim yatdı qəhri qəzadan aĢkar,
Üz döndərdi məndən, qohum-qardaĢ, yar.
Hamısın sınadım, yoxdur etibar,
Səltənətə, xanimana, Saraçlı.
Sərraf Qasımın bu sözünün qabağında Saraçlı aşıq Hüseyn nə
dedi biz deyək, siz də şad olun.
Aldı Hüseyn Saraçlı:
Yox Qaçaq Kərimin bir niĢanəsi,
Səmədin gözündə qaldı həvəsi.
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Hansı çoban Əfqan Çoban deyəsi,
Ox dəyibdir o dalana, Saraçlı.
Aşıq sözlərin tam məddi-mənasını izah elədi ki, vaxtilə Qaçaq
Kərim qoçaq igid olmuş, onun qolunu Borçalı mahalında, Gürcüstanda qatlayan olmayıb. Qaçaq Kərim gürcü knyazı Tamara xanımın
vaxtında yaşamışdır. Səməd isə Qaçaq Kərimin axırıncı nəvəsidir.
Çoban Əfqan isə şair, söz qoşan və oxuyan olub. Bunların heç biri
dünyada bir etibar görməyib deyən Aşıq Hüseyn Saraçlı Sərraf
Qasıma dedi ki, “ay oğul, bu dünyada heç nəyə etibar yoxdur.
Dünyanın işi belədir, gərdişi belədir”. Aşıq sözün müxtəsər edəndən
sonra aldı:
Sərraf Qasım:
Bir zərgər neçə vaxt gəzdi avara,
Qıymadılar xalis misi miskara.
EĢitmiĢ olarsan, çəkildi dara,
Qara qırmızıdan yana, Saraçlı.
Saraçlı Hüseyn Sərraf Qasımın sözlərinin mənasını yaxşı izah
elədi ki, həmişə bu dünya xalisi qəlpə, dil biləni qanmaza, gözəli
çirkinə və çirkini gözələ qismət edir. Həmişə vəfalı dost, vəfalı yar
vəfasızdan yana dara çəkilir. Saraçlı Hüseyn görək nə dedi.
Hüseyn Saraçlı:
Dərs al, oxu, əlif, bey xatirinə,
Salam ver mövlaya hey xatirinə.
HəmiĢə namərdin dəy xatirinə,
YaxĢı demə hər yamana, Saraçlı.
Aşıq Hüseyn maddi mənada izah etdi ki, gərək namərdin xatirinə dəyəsən, onu qoymayasan meydanı ola. Allah xatirinə, gərək
buna əməl edəsən. Namərdinən, vəfasıznan bir nizamda durmaq çətin olar. Aşıq Hüseyn Saraçlıdan sonra Sərraf Qasım görək nə dedi.
Sərraf Qasım:
Neçə Ģair, neçə ozan görmüĢəm,
Tale yazdığını pozan görmüĢəm.
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Ömür yolçuların azan görmüĢəm,
Bürünəndə yol dumana, Saraçlı.
Sərraf Qasım sözün tamam etcək Saraçlı Hüseyn bildirdi ki, ay oğul,
düzdü çox yazanlar bu dünyadan gəlib-gedib, lakin onlar dünyadan
getsələr də, ömürləri vəfasız olsa da, o yadigar sözlər onları yaşadır
deyib, Saraçlı Hüseyn aldı sözün başqa bir xanəsini deməyə.
Hüseyn Saraçlı:
Kimin gözü, könlü toxdusa, sən de,
Kimin dərdi, qəmi yoxdusa, sən de.
Gələn çoxdu, gedən çoxdusa, sən de,
Hamısını bir-bir sana Saraçlı.
Saraçlı Hüseyn öz sözününü hansı yerlərə işarə etdiyini oturanlara dedi və izah etdi. Gördülər ki, doğurdan da dünyada dərdsiz,
qəmsiz, gözü-könlü tox olan, və yaxud da ölməyən yoxdur. Hər bir
insan ayrılıqda bu şərtləri və əlamətləri özündə cəm etmişdir. Saraçlı
Hüseynin bu sözünün qabağında görək Sərraf Qasım öz axırıncı
sözünün necə deyir. Biz deyək, siz də şad olun.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, et gərdiĢə tamaĢa,
Kimsə bezə gedir, kimsə qumaĢa.
Dünya saldı məni çox bərkə-boĢa,
Neçə dəfə imtahana, Saraçlı.
Sərraf Qasımın axırıncı xanəsi aşıq Hüseyn Saraçlının və
məclisdə olanların hamısını kədərləndirdi və onları düşündürdü. Bu
sözün qabağında aldı aşıq Hüseyn Saraçlı görək nə dedi.
Hüseyn Saraçlı:
Neçə xəzinəyə neçə zər gəlib,
Min dəfə boĢalıb, min də dür gəlib.
Saraçlı Hüseynəm, ömür bir gəlib,
Bir də gəlməz bu cahana Saraçlı.
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Hər iki söz tamam oldu, sözlər məddi-mənası ilə izah olundu.
Şairlə aşığın görüşü və tanışlığından sonra Sərraf Qasım dedi ki, ay
ustad, bağışla sizdən bir xəbər alım. Ustad dedi, ay oğul, al. Sərraf
Qasım görək ustad aşıq Hüseyn Saraçlıdan kimi xəbər aldı:
Sərraf Qasım:
BaĢına döndüyüm Saraçlı Hüseyn,
ġennik kimdi, ondan mənə xəbər ver.
Bir azman adammı, aĢıq olubmu,
Ġntizar köçübmü sinə, xəbər ver.
Sərraf Qasım Saraçlıya dedi ki, ay usta, siz oxuyanda sözünüzdə bir yerdə oxudunuz ki, mən aşıq Şennikdən bu dövrana
yadigaram, xahiş edirəm ki, o aşıq kimdi və nəçidi o barədə bizə
cavab verəsən. Hüseyn Saraçlı:
BaĢına döndüyüm, ay Sərraf Qasım,
ġennik kimdi, sənə xəbər verim mən.
Bir zaman o Ģair-aĢıq oldubdur,
Nakam köçüb sinə, xəbər verim mən.
Saraçlı Hüseyn sazla dediyi kimi, sözlə də dedi ki, ay Sərraf
Qasım, mən o adını çəkdiyim Şennik şair, həm də aşıq olubdur. O,
bizə ustad sayılır. Belə deyəndə, məclis əhli ustada rəhmət oxudu.
Bundan sonra Sərraf Qasımın ürəyi coşa gəldi, qələmi əlinə alıb
görək nə yazdı və aşıq Hüseyn Saraçlıdan dübarə nə xəbər aldı. Biz
deyək siz şad olun. Sərraf Qasım:
Əzəldən belədir iĢi dünyanın,
Özü gedib, sözü qalıb dünyanın.
Harda durub ömür gəmisi onun,
Hansı yerdə düĢüb binə, xəbər ver.
Sərraf Qasım sözün yazıb qurtardıqdan sonra bu ürək sözlərini
məclis əhlinə və aşıq Hüseyn Saraçlıya oxudu. Bu sözdən kədərlənən və xəyala dalan aşıq Hüseyn Saraçlı sazı sinəsinə basıb Yanıq
Kərəmi ilə görək Sərraf Qasıma necə cavab verdi. Biz deyək siz də
eşidib bilin. Hüseyn Saraçlı:
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Bülbülün püĢkünə çəmən, gül düĢüb,
Mənim də püĢkümə doqquz tel düĢüb.
QarıĢıb torpağa neçə el düĢüb,
O, məzara binə, xəbər verim mən.
Aşıq Hüseyn Saraçlı sazınan dediyi sözləri, dilcavabı sözünən
də izah elədi. Aşıq Hüseyn Saraçlı bildirdi ki, Şenniyin lövbəri əbədi
olaraq torpaqlarda məzara qismət olub. O, həmişəlik ömür binəsini
məzarda qurub. Belə deyəndə Sərraf Qasımın ürəyi kövrəldi, görək
nə dedi. Sərraf Qasım:
Çox cəfa çəkmiĢəm, səfasız illər,
Dərdə dərman vermir, Ģəfasız illər.
Sərraf Qasım deyər, vəfasız illər,
Ömrümüzdən keçir, günə xəbər ver.
Sərraf Qasım sözünü müxtəsər edəndən sonra aşıq Hüseyn
Saraçlı kəlam arası buyurdu ki, bu da çox düzdür. Aylar, illər ömrümüzdən keçir, ömrümüzü gödəldir. İllər çox vəfasızdır. O, necə ki,
Şenniyin ömrünü gödəldərək onu puç etmişdirsə, həmin illər bizim
də var olan ömrümüzü puç edəcəkdir, deyib aşıq Hüseyn Saraçlı
görək bu sözün axırıncı xanəsini necə dedi. Biz deyək, siz də bilin.
Hüseyn Saraçlı:
Əcəl körpüsündə çox həssas seçir,
Hər insan məkana vaxtında köçür.
Saraçlı Hüseynəm, ömürdən keçir,
Aylar, illər, günə xəbər verim mən.
Saraçlı sözünü tamam edərək məddi-mənasını izah elədi. Dedi
ki, hər insan dünyaya bir dəfə gələr və bir dəfə də ölər. Əcəldən
giley etmək olmaz, çünki, o hər kəsi məkanına vaxtında aparır. Söz
arasında Sərraf Qasım dedi ki, ay usta, bu həyatın işi belədir ki,
ömür saniyələrə, dəqiqələrə, saatlara, günlərə, aylara, illərə bağlıdır.
Bunlar keçdikcə insan ömrü də keçir. Saraçlı buyurdu ki, ay oğul,
Sərraf, düz deyirsən, bu dünyanın işindən danışmaqla qurtarmaz,
gələk mətləb üstə. Sərraf Qasım dedi ki, usta, buyurun. Saraçlı
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Hüseyn buyurdu ki, Sərraf Qasım, bilirsənmi, “Lətif şah” dastanı
var. Həmin dastanı da Şennik yaradıbdır. Sərraf Qasım Saraçlı
Hüseyndən bu sözü eşitcək görək necə təəccüb etdi və ustadan nə
soruşdu. Sərraf Qasım:
“Lətif Ģah” dastanın ġennik yazıbmı,
Məhəbbət uğrunda, yar həvəsində.
Min bir qala yapıb Ģeirdən ġennik,
O bağman bağ salıb bar həvəsində.
Sərraf Qasım Saraçlı Hüseynə dedi ki, doğurdan da “Lətif şah”
dastanı çox həssas, yar həvəsində yazılmış bir dastandır. Şennik
bununla el üçün bir bağ və əbədi uçmayan bir qala yapıb deyəndə,
aşıq Hüseyn Saraçlı görək Sərraf Qasımın sözünə necə cavab verdi.
Biz deyək siz də şad olun. Hüseyn Saraçlı:
Lətif Ģah dastanın ġennik yazıbdır,
Vüqarlı dağ kimi qar həvəsində.
Söz səltənətinə söz incisindən,
BəxĢ edib, dastanlar var həvəsində.
Saraçlı sözün tamam elədi və mənasında dedi ki, Şennik çox
dastanlar yaradıb. Şennik vüqarı dağlar qədər uca, söz səltənətinə
verdiyi dastanlar və sözlər həmişə ölməzdir, deyəndə, Sərraf Qasım
Saraçlının sözünə qüvvət verdi. Sərraf Qasım dedi ki, ay usta,
doğurdan da, Şenniyin qəhrəmanları eşqə-məhəbbətə sadiqdirlər.
Mən Lətif şah dastanını çox eşitmişəm. Onun Lətifini də, Mehriban
Sultan xanımını da, İsfəndiyar pəhləvanını da tanıyıram. Doğurdan
da, yar həvəsində, Mehriban xanımın məhəbbətinin gücündən Lətif
Şah meydanda əjdaha kimi İsfəndiyarı yıxır. Sərraf Qasım bunları
Saraçlıya danışaraq ürəyinə belə fikirlər gəldi ki, yəqin o vədə də
belə olub, yəni necə olub: Sərraf Qasım:
Lətifin cənginə fələklər baxdı,
Nər Ġsfəndiyarı meydanda yıxdı.
Mehriban eĢqinə sərraca taxdı,
Bəzəndi qüdrətdən nar həvəsində.
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Sərraf Qasım sözün tamam edəndən Saraçlı Hüseyn aldı sözün
o biri xanəsin deməyə, görək o necə dedi, biz də deyək, siz eşidib
şad olun. Hüseyn Saraçlı:
Meydan üçün Lətif aldı ixtiyar,
Qalxan çəkdi baĢa, nər Ġsfəndiyar.
Yarın qamətinə sarınanda sar,
ġahmar tək dolandı mar həvəsində.
Saraçlı sazla dediyi sözü, dilcavabı da dedi, yəqin ki, belə olub.
Lətif meydanda İsfəndiyarı yıxanda, doğurdan da fələklər ona əhsən
deyib. Sərraf Qasım Saraçlının bu sözünün qabağında götürüb belə
dedi. Biz deyək, siz də eşidin.
Sərraf Qasım:
O yaqutdu, nə çəhrayı, nə sarı,
Tez boĢalar etibarsız anbarı.
Sərraf Qasım, xalis olar mirvari,
Zərgər dəmir döysə zər həvəsində.
Sərraf Qasım bildirdi ki, doğurdan da, Şenniyin qoyub getdiyi xəzinə
heç vaxt boşalmaz. Çünki, zərgər zər həvəsində çalışdığı kimi, Şennik də
sözdən zər yaratmış, xalis mirvari və min rəngli söz yaqutunu miras
qoyub getmişdir. Sərraf Qasım belə deyəndə Hüseyn Saraçlı bu sözün
qabağında nə dedi, biz deyək, siz də şad olun.
Hüseyn Saraçlı:
Əzəldən sirdaĢdı Ģair sözünən,
Dərin məna, hikmət tapar yüzünən.
Saraçlı Hüseyn də telli sazınnan,
Dəfinə yaradıb dür həvəsində.
Hər ikisinin sözü tamam olandan sonra Saraçlı bildirdi ki, dünyada hərə bir şeyinən yadigar dəfinə yaradar. Şair sözünən dərin məna, hikmət yaradar, aşıq sazınan bir yadigar iz qoyub gedər. Bizimki
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də bundan başqa nə ola bilər ki. Aşıq Hüseyn Saraçlı dedi ki, şairlə
aşığın dostluğu da əbədi olaraq yaşayır.
Aldı Hüseyn Saraçlı:
ġairlə aĢığın dostluğu tutar,
Ġllər yaĢadıqca yaĢar həmiĢə.
ġairin ilhamı, təbi gələndə,
CoĢğun çaylar kimi, coĢar həmiĢə.
Saraçlının bu sözünün qabağında görək Sərraf Qasım nə dedi.
Biz deyək sizin kefiniz, damağını cağ olsun. Sərraf Qasım:
Ay usta, sözlərin doğrudur, doğru,
ġairlər Ģirin söz qoĢar həmiĢə.
Yığdığın saxlamaz dərin ümmanlar,
Damcı-damcı dolub aĢar həmiĢə.
Sərraf Qasımın sözünün cavabında Saraçlı Hüseyn dedi ki, ay
oğul, çox düz deyirsən. Şairlərin şirin sözü, aşıqların şirin sazı –
bunlar bir-birindən heç vaxt ayrı olmamışdır. Şairin dediyi sözlər
aşığın sinəsində cəm olub, oradan ellərin həvəsində ümman kimi
dolub aşar. Saraçlı Hüseyn aldı bu sözün qabağında görək nə dedi.
Aldı Hüseyn Saraçlı:
Hər beyiti inci kimi düzülən,
Kəlmələri gövhər kimi süzülən,
Pozulmaz hər ləfsi yaxĢı yazılan,
Dastanı oxuyar bəĢər həmiĢə.
Saraçlı Hüseyn sazla dediyi kimi, sözünün məddi-mənasın dilcavabında da dedi. Mənası yaxşı olan dastanı həmişə el, bəşər oxuyar
və dildən düşməz. Sərraf Qasım Saraçlı Hüseynin bu sözünün
qabağında ustadlara rəhmət dedi və aldı sözün o biri xanəsini.
Sərraf Qasım:
Rəhmət ustadlara, nəsihət deyib,
Sadəlik insana gətirməz eyib.
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Varlananda yoxsullara baĢ əyib,
Eylə yaxĢılığı, baĢar həmiĢə.
Sərraf Qasım sözün tamam edəndə məclis əhli və Saraçlı Hüseyn hamı bir ağızdan Sərraf Qasımın sözünü bəyənib ustadlara
rəhmət oxudular.
Doğrudan da, sadəlik insana eyib gətirməz, insan varlananda
yoxsula baş əysə, sadə dolansa, həmişə yaxşılıq etsə, o insan el
gözündə çox yüksək olar və nəzərdən düşməz. Sərraf Qasımın bu
sözündən Saraçlı aşıq Hüseyn aldı sözün axırıncı xanəsini.
Saraçlı Hüseyn:
Sədaqət lazımdı dostluqda, deyim,
Dünyada yadigar qalacaq nəyim.
Saraçlı Hüseynəm, necə getməyim,
Yol kandan məkana düĢər həmiĢə.
Saraçlı sözün tamam etdi və mənasın izah elədi ki, dostluqda
etibar, sədaqət lazımdı. Mehriban dostluq ölməzdir, onun yadigarları
heç vaxt xatırdan getməz və yaddan çıxmaz. Saraçlı Hüseynin bu
sözünün qabağında Sərraf Qasımın da ürəyi coşdu. Görək o, nə dedi,
biz deyək, siz şad olun.
Sərraf Qasım:
GəlmiĢik, getməyə yoxdu çaramız,
Varlıq əfsanədi, puçdu soramız.
Dillərdə söylənər bu macəramız,
Sərraf Qasım yada düĢər həmiĢə.
Hər iki sözün tamam olmasından sonra Sərraf Qasım dedi ki, ay
usta, gələn gedəcək buna şübhə yoxdur. Bir vaxt var olan, sonra
əfsanəyə dönəcək, buna da şübhə yoxdur. Lakin biz getsək də, şairlə
aşığın bu dostluğu, bu macərası heç vaxt getməyəcək, bu
macəramız, bizim dostluğumuz və yazıb oxuduğumuz bu dostluq
sözləri heç vaxt nə ölməyəcək, nə də ki, bu dünyadan getməyəcək. Bu
dostluq illər kimi həmişə yaşayacaqdır. Sərraf Qasım bu görüşün əbədi
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xatırlanması və yaddan çıxmaması barədə görək nə dedi: Sərraf
Qasım:
Usta, görüĢümüz yadigar qaldı,
DüĢdük dastanlara, dilə, nə yaxĢı.
Gülüstan seyrinə əcəb yaraĢır,
Bülbül çəmənliyə, gülə, nə yaxĢı.
Sərraf Qasımın sözünün məddi-mənasın Saraçlı çox bəyəndi və
dedi ki, ay oğul, bu, böyük işdir – dastanlara, dilə düşmək. Bu sözün
qabağında aldı aşıq Saraçlı Hüseyn görək nə dedi, biz deyək, siz də
şad və xuraman həmin sözləri dinləyin.
Aldı Aşıq Hüseyn Saraçlı:
ġair xatirinə, Ģair eĢqinə,
Yazıldıq tarixə, elə, nə yaxĢı.
Gündə yada sala, gündə axtara,
Dost-dostun qədrini bilə, nə yaxĢı.
Saraçlı Hüseyn sözlərini sazla dediyi kimi, dilcavabında belə
dedi ki, şairlə aşığın dostluğunun tarixə, dastana düşməsi və hər gün
yad edilməsindən böyük nemət ola bilməz. Bu sözün qabağında
götürdü Sərraf Qasım, görək nə yazdı.
Sərraf Qasım:
Nəsihət havasın çaldın sazında,
Duydum oxuyanda xoĢ avazında.
Ötkün söz lazımdı pul əvəzində,
Hər insanın bəxti ola, nə yaxĢı.
Sərraf Qasım sözün müxtəsər edən kimi, görək aşıq Hüseyn
Saraçlı sazını döşünə basıb nə dedi. Biz deyək, siz şad olun.
Hüseyn Saraçlı:
Ġnsan bilməz, insan nə həvəsdədi,
Məhəbbət sövq etdi, könlüm istədi.
Demə, aĢıq gedir, o yol üstədi,
Gəldim çatdım, bu mənzilə, nə yaxĢı.
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Saraçlı Hüseyn sözün məddi-mənasında buyurdu ki, insan
insanın nə həvəsdə olduğunu bilməz. Məni Gürcüstandan Naxçıvana
gəlməyə sövq edən dostluq, məhəbbətdir. Siz bilməyin ki, mən
gəldi-gedərəm, yox, mən əbədi olaraq bu odlar diyarına bağlandım
və onda bir yadigar iz qoydum. Bu iz də bizim söz-söhbətimiz oldu.
Sərraf Qasım aldı sözün axırıncı xanəsini nə dedi, biz deyək, siz şad
olun.
Sərraf Qasım:
Ellər üçün nə becərim, nə əkim,
Sağalmaz dərdim var, xəstəyəm, həkim.
Sərraf Qasım deyər, hicrandı yüküm,
Mənim günüm keçdi belə, nə yaxĢı.
Sərraf Qasım ellər üçün nə becərim, nə əkim deyəndə, Saraçlı
Aşıq Hüseyn kəlam arası buyurdu ki, şair üçün bu ellərdə sözdən
gülüstan bağı yaradıb, ellərə bəxş etməkdən gözəl heç nə ola bilməz.
Saraçlı Hüseyn sazını döşündə yerbəyer edib, aldı görək nə dedi, biz
deyək, siz də şad olun.
Saraçlı Aşıq Hüseyn:
ġair vüqarından, yaz dilə gəlir,
Çörək dilə gəlir, duz dilə gəlir.
Saraçlı Hüseynəm, saz dilə gəlir,
Vurulanda təzyənə telə, nə yaxĢı.
Hər iki söz tamam olur, Saraçlı şair vüqarından yazın dilə
gəlməsini söyləyir.
Şair Sərraf Qasım üzünü ustad aşıq Hüseyn Saraçlıya çevirib
deyir ki, ey hörmətli ustad, əgər icazə versən, mən sizdən bir neçə
söz xəbər alım. Saraçlı dedi ki, Sərraf Qasım, buyur. Sərraf Qasım
ürəyinə gəldiyi bir neçə xanə qıfılbəndi, Saraçlıdan xəbər alır.
Sərraf Qasım:
Məndən salam sən Saraçlı Hüseynə,
Neçə məqamdadır o ismi ata.
Mən aĢiq, ismi əta,
Kim etdi ismi əta.
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Ġbtida əzəl kimi
Yaratdı ismi əta.
Nədən hasil, əlif nə, bey nə, sey nə,
Nə dedi katibə o, ismi əta.
Saraçlı dedi oğul, səni kimi dostu olan düşməni neynir axı.
Bayaq dostluqdan danışırdın, indi gör nə deyirsən.
Saraçlı Hüseyn:
Məndən salam olsun Sərraf Qasıma,
On mərd məqamdadır o ismi əta.
Mən aĢiq, ismi əta,
Haqq etdi ismi əta.
Ġbtida Məhəmmədi,
Yaratdı ismi əta.
Nurdan hasil, əlif bəy bir, sey doğru,
Yaz dedi katibə o, ismi əta.
Sərraf Qasım:
Neçiyə demisən, neçə min əzəl,
Neçə min axırdı, neçə min əzəl.
AĢiq neçə min əzəl,
Vardı neçə min əzəl.
Əfsəllərdən əfsəldi,
Əzəl, neçə min əzəl.
MürĢüdlüyə çatdı, neçə min əzəl,
Neçə min, neçə yüz, o ismi əta.
Hüseyn Saraçlı:
Mən birə demiĢəm, bir min, bir əzəl,
Bir min, bir axırdı, bir min, bir əzəl.
AĢiq bir min, bir əzəl,
Vardı bir min, bir əzəl.
Əfsəllərdən əfsəldi,
Əzəl, bir min, bir əzəl.
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MürĢüdlüyə çatdı bir min, bir əzəl,
Ondörd min, altı yüz o, ismi əta.
Sərraf Qasım:
Mən, Sərraf Qasımam, öz rəf-rəfinə,
Bəs kim qanad verdi, öz rəf-rəfinə.
Mən aĢiq öz rəfinə,
Nə dedi, öz rəfinə.
Nə vaxtdan mehtəridi,
Hansı Ģəxs, öz rəfinə.
Gətirdi, kim mindi, öz rəf-rəfinə,
Haraya gedəndə o, ismi əta.
Hüseyn Saraçlı:
Bax, Saraçlı Hüseyn, öz rəf-rəfinə,
Mövlam qanad verdi, öz rəf-rəfinə.
Mən aĢiq, öz rəfinə,
Get dedi öz rəfinə.
Əzəldən mehtəridi,
Cəbrayıl öz rəfinə.
Gətirdi, o mindi öz rəf-rəfinə,
Mehraca gedəndə o ismi əta.
Söz tamam oldu. Sərraf Qasımın sözlərini aşıq Hüseyn Saraçlı
məharətlə açdı.
Növbə çatdı aşı Hüseyn Saraçlıya. Aşıq Hüseyn Saraçlı sazı
sinəsinə basıb görək bir divani üstə Sərraf Qasımdan nə soruşur. O
soruşsun, Sərraf Qasım görək cavab verir ya yox.
Hüseyn Saraçlı:
Səlli əla, kimdi söylə,
Əfsəldi-mürsəldi o.
Sərraf Qasım, sən cavab ver,
Harada sevildi o.
O, damət, neçə sinnində,
Nəyə çatdı lütfü pak,
Əvəl nəyik, bildi o.
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Sərraf Qasım:
Səlli əla Məhəmməddi,
Əfsəldi, mürsəldi o.
Cavab al, Saraçlı Hüseyn,
Dərgahda sevildi o.
O damət də qırx sinnində,
Çatdı peyğəmbərliyə.
Hərrə dağında mübarək,
Əzəl vəhyi bildi o.
Hüseyn Saraçlı:
O nədir ki, məqamında
Hər gün nəyə nun deyər.
Öz, məhdində, kim bəsləyər,
Mövluduna can deyər.
Harda xitab edər ona,
Harda Gülüstan deyər.
Neçə açar, neçə solmaz,
Nə yanında güldü o.
Sərraf Qasım:
Həqiqətdir məqamında,
Həqiqətə nun deyər.
Öz, məhdində bəslər mövlam,
Mövluduna can deyər.
ƏrĢdə xitab edər ona,
Orda Gülüstan deyər.
Minbir açar, iki solmaz,
Haqq yanında güldü o.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynə bəyan,
Eylə ki, nədir əla.
Kimə olub, kim müntəzir,
Kimdir ona mübtəla.
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Aləmi ərvahdan düĢüb
O hansı doğru yola.
Bəs mənakı hansı yerdi,
Neçə bürc mənzildi o.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım edər bəyan,
Sübhanı qadir əla.
Məhəmmədə, o müntəzir,
Odur ona mübtəla.
Aləmi ərvahdan düĢüb,
Sey sabit doğru yola.
Məkanı məscidi ehram,
On beĢ bürc mənzildi o.
Bəli, söz tamam oldu. Sərraf Qasım da aşıq Hüseyn Saraçlının
dediyi qıfılbənd divaniyə cavab verdi. Hər iki söz, qıfılbənd qurtardı.
Məclis əhli yerbəyerdən aşığa da, şairə də “sağ ol”, “sağ ol” dedilər.
Buna baxmayaraq, Sərraf Qasım ustad Saraçlı Hüseynin
qarşısında xəcalət çəkirdi. Ona görə ki, axı, birinci dəfə o Saraçlı
Hüseyni meydana çağırmış və onu imtahan etmişdir.
Buna görə də Sərraf Qasım bu xəcalət çəkməsi barədə görək
Saraçlı aşıq Hüseynə nə deyir və ondan necə üzrxahlıq istəyir, biz
deyək, siz şad olun.
Sərraf Qasım:
Nahaqdan eylədim səni imtahan,
BağıĢla özünə, ay ustad məni.
Dolandır Nəcdə də bu günhakarı,
Minada qurban kəs mərd dosta məni.
Hüseyn Saraçlı:
ġadam, eyləsən də məni imtahan,
BağıĢlar özünə, bu usta səni.
Kəbəyi müəzzəm Nəcdə yanında,
Mərd qonaq eyləyər, mərd dosta səni.
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Sərraf Qasım:
Taqsırım var, qarĢında and içirəm,
Pisi pis, yaxĢını gözəl seçirəm.
Bir mənzildən baĢqasına köçürəm,
Yolçuyam, əyləmə yol üstə məni.
Hüseyn Saraçlı:
Nə fayda, dolanlar boĢalar əbəs,
Ġnsan gələr, insan hey gedər dəs-dəs.
Dayanmaz, dünyadan köçəndə hər kəs,
Əyləməz, yolçusan, yol üstə səni.
Sərraf Qasım:
Mən Sərraf Qasımam, aĢkar deyirəm,
Qapımı bağlayan, açar deyirəm.
Sevdim də, aldım da, nə var, deyirəm,
Yar dərdi eyləyib bir xəstə məni.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, təbibi qubar,
Ömrü kəsər, neçə muĢ leylü, nahar.
Vəfalı yar, yoxsa o, vəfasız yar,
Nə üçün eyləyib bir xəstə məni.
Söz tamam oldu. Saraçlı Hüseyn Sərraf Qasımın peşman olduğunu görüb dedi ki, ay qardaş, söz-söhbət qıfılbəndsiz, deyişməsiz
olmaz. Bu qıfılbəndlə deyişmə dastanın yaraşığı sayılır. Sən çox
düzgün eyləyib məni imtahan eyləmisən. Saraçlı Hüseyn sözünə
davam edib Sərraf Qasımdan soruşdu ki, şair, nə üçün yar dərdi səni
xəstə eyləyib? Bu dərdi, bu qəmi aydın danış görüm, bu necə işdir
gəlib sənin başına. Sərraf Qasım başladı yar dərdi nədisə, o, Sərraf
Qasımı necə dərdə salıbsa, hamısını aşıq dostu Saraçlı Hüseynə
deməyə. Sərraf Qasım Saraçlı Hüseynə dedi ki, mən Mil düzündən
bir qız, bir yar sevdim, ona toy etdim, gətirdim. Lakin o buranı –
bizim yerləri bəyənmədi, çıxıb getdi öz yerlərinə və məni də məcbur
etdi ki, sən də gərək gələsən Milə, bizim yerə. Mən isə öz ana
vətənimi atıb getmədim. Ona görə də ailəmiz pozuldu.
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Sərraf Qasım qısaca təfsilatı Saraçlıya danışıb qurtaran zaman
yarın vəfasızlığı onun gözü qarşısında canlandı.
Sərraf Qasım:
Təbib, axı, çox incidir,
Bir dəyməmiĢ yar məni.
Məlhəmi var, birincidir,
Tez sağaldar, yar əməni.
Saraçlı Hüseyn şair dostu Sərrafın bu sözünə qarşı görək nə dedi.
Hüseyn Saraçlı:
EyləməmiĢ tale nüsrət,
YetirməmiĢ yara səni.
Mən bilirəm, ay nə surət,
Ġncidir o yara səni.
Sərraf Qasım:
Yar, gözlərin yar, aladı,
Gör nə xoĢdur, yar, al, adı.
Yar busəsi yaraladı,
Bal dodaqdan yar əməni.
Hüseyn Saraçlı:
Tüpürəydim, o tuf onda,
Nəcabətə, o, tuf onda.
Yaman əsmiĢ o tufanda,
SaxlamamıĢ, yar əsəni.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, o qaladı,
Yanan bürcdü, o qaladı.
Qənim tale o qaladı,
Bir vəfasız yara məni.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseyn, kan ara,
Axtar Yusifi, kan ara.
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Züleyxa atdı kənara,
Bənzətdi o yara səni.
Hər iki söz tamam oldu, səkkizlik üstə deyilən bu təcnis hamının ürəyindən oldu. Sərraf Qasım yenə də tənha, yarsız olmağından
şikayət edib sanki ustaddan köməklik istədi.
Sərraf Qasım:
ġərik ol dərdimə, ustad,
Tənhayam mən, yarsızam mən.
Elə bilmə dünya kimi,
Arım yoxdur, arsızam mən.
Hüseyn Saraçlı:
ġərikəm dərdinə, Ģair,
Tənhasan sən, yarsızsan sən.
Mən demirəm fani dünya
Kimi etibarsızsan sən.
Sərraf Qasım:
Bir bağbansız, barsız bağam,
Nə də gəzməli yaylağam.
Cavan ikən qoca dağam,
Amma yağmır, qarsızam mən.
Hüseyn Saraçlı:
Tale sənə görüb yuxu,
Aç, eĢqin kitabın oxu.
Var desən də, hanı axı,
Sərəncamda varsızsan sən.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım haylar kimi,
Tay tapmadın taylar kimi.
Ömür axır çaylar kimi,
Hara gedir, yarsızam mən.
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Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, oyan,
Günlərini yarsız sayan.
Kamil ovçu, uçdu tərlan,
Ömr ovunda torsuzsan sən.
Hər iki söz tamam oldu. Saraçlı Sərraf Qasıma dedi ki, yarınan
sizin münasibət necə oldu, siz yaşadığınız dövrdə mehriban
dolandınızmı və sairə sözləri Sərraf Qasımdan xəbər alanda
Saraçlının ürəyinə bu aşağıdakı bir neçə xanə sözlər gəldi.
Hüseyn Saraçlı:
Yarınan qoĢa getdiniz,
Nə mənzilə, hara kimi?
Ürəyin, qəlbin necədir?
Bütün, yoxsa para kimi.
Sərraf Qasım:
Mən yarımdan tez ayrıldım,
YetiĢmədim yara kimi.
Nə müddətdir sərgərdanam,
OlmuĢam avara kimi.
Hüseyn Saraçlı:
Dərdinizi bölürəm mən,
Ġki yerə, ortadan tən.
Söylə görüm, sən özünsən,
Odur, bəxti qara kimi?
Sərraf Qasım:
Gətirmədi, bəxtim yatdı,
O vəfasız məni atdı.
Yar sevdim, aldım, çatdı
Əlim zəhrimara kimi.
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Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, sənə
Deməsəm, alıĢar sinə.
Elə bil ki, qəniminə,
Yar, zülm edib “dara” kimi.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, taledən küs,
Ləlinabın əridi pis.
Simü-zərin deyil xalis,
O ənbəri sara kimi.
Bu sözlər tamam oldu. Sərraf Qasım əzəl yar sevdiyi vaxtları,
bir vəfalı yar axtarmasını, yardan ötrü gecə-gündüz yatmayaraq
bihal gəzdiyini xatırlayaraq, axırda yar sevdasında başına gələnləri
aşağıdakı qaydada aşıq Hüseyn Saraçlıya dedi. Biz deyək, siz şad
olun.
Sərraf Qasım:
Bir vəfalı yardan ötrü,
Neçə müddət sayə gəzdim.
Vərəqlədim kitabları,
OxunmamıĢ ayə gəzdim.
Hüseyn Saraçlı:
Bir vəfalı yardan ötrü,
YetiĢmədin, baya gəzdin.
Sevgilinə Ģirin dedin,
DüĢdün bu sevdaya gəzdin.
Sərraf Qasım:
Məhəbbətdə sov axtardım,
O meydanda dov axtardım.
ġahin kimi ov axtardım,
Qartal kimi qaya gəzdim.
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Hüseyn Saraçlı:
ġair, gördüm xəyalında,
Həqiqət var amalında.
Can çürütdün eĢq yolunda,
OxĢadın bir yaya, gəzdin.
Sərraf Qasım:
Mən Sərraf Qasımam, dərin,
Nəcabətdə o ülkərin,
Tapa bilməsəm də nərin,
Əsli halal maya gəzdim.
Hüseyn Saraçlı:
Ələ aldın əl əsasın,
Yada saldın Ģah atasın.
Saraçlı Hüseyn ağasın,
Çağırdın, haraya gəzdin.
Hər iki söz tamam oldu. Saraçlı bildi ki, Sərraf Qasım yar
sevdasında çox əziyyət çəkib, cəfa çəkib, yar sevib. Lakin o, yar
sevməkdə səhv edib, əsli-nəcabətə fikir verməyib. Saraçlı Hüseyn
Sərraf Qasımın bu sözlərinə ürəkdən şərik oldu. Sərraf Qasım üzün
ustada tutaraq dedi ki, ay ustad, Allah da bilir, sən də bilirsən ki,
mən yardan yarımamışam.
Ona görə, icazə versən, ürəyimə bir neçə xanə söz gəlib, onu
deyim, sən bu sözləri də eşidəndən sonra mənə daha düzgün cavab
verib vəziyyətimdən yaxşı halı olarsan.
Sərraf Qasım:
Bilirsən ki, əlim yardan üzüldü,
Kammı almadım, Ģahı-mürĢüdüm.
Mafiha, əzəlki eĢqin camında,
Acıyıdım, Ģirinidim, turĢudum.
Hüseyn Saraçlı:
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Yarın xanəsinə çox getdin-gəldin,
Bəzirgansan, qəflələri düĢündün.
Haqq əlindən eĢqin camın içəndə,
Aliyidin, mərtəbədə baĢıydın.
Sərraf Qasım:
UduzmuĢam, xacə, bu sevdada mən,
Dünyada sirr vermiĢəm yada mən.
ĠnanmıĢam gözəl etiqada mən,
Öz yarıma məhəbbəti beĢ idim.
Hüseyn Saraçlı:
Əbcəd hesabında əlif dal-dala,
Çalınanda, xub yaraĢır o zala.
BəxĢ eylədi sənə fələki əla,
Vaxtsız verdi, hicran yükün, daĢıdın.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım deyər, eĢit hayımı,
O ləlvəĢ itirdi, haqqı sayımı.
Zəhrimar eylədi Ģirin payımı,
Ġstəmirəm onun adın eĢidim.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, mat qaldım buna,
Qəzadanmı girdin bitməz oyuna.
Niyə həsrət qaldın isti qoyuna,
Ömrün baharında, yarsız üĢüdün.
Sözlər tamam oldu, məddi-mənadan aydın oldu ki, yarın vəfasızlığı Sərraf Qasıma çox pis təsir edib. Sərraf Qasım isə daha o
vəfasız yarın adını belə eşitmək istəmir. Saraçlı Hüseyn də bu işə
mat qaldı ki, bu iş yəqin ki, qəzadan belə olubdur. Nə isə, Saraçlı
Hüseyn Sərraf Qasıma dedi ki, məsləhətdirsə elə, məclisin bu
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yerində ürəyimə bir neçə xanə qıfılbənd oxumaq düşübdür. İstəyirəm həmin qıfılbəndi bir ayaqlı təcnis üstə səndən soruşum, bəlkə,
bir az bu qəmdən, qüssədən azad olasan. Sərraf Qasım baş üstə
deyib, ustanın sözünə əməl elədi. Saraçlı Hüseyn ayaqlı təcnis üstə
görək Sərraf Qasımdan nə soruşdu. Biz deyək, siz şad olun.
Hüseyn Saraçlı:
Məndən salam olsun Sərraf Qasıma,
Söylə, əzəl-əzəl nə oldu isbat,
Qaziyəl hacat.
Mövlam nə yaratdı, bir ismi kimdi,
Ay nədən yarandı, bir ismi həyat,
Küllü kainat.
Sərraf Qasım:
Al cavabın verim, Saraçlı Hüseyn,
Əzəl ondan baĢqa, la oldu isbat,
Qaziyəl hacat.
Mövlam nur yaratdı, ismi Məhəmməd,
Onnan da yarandı bir ismi həyat,
Küllü kainat.
Hüseyn Saraçlı:
Bəs kim dedi gözəllərdən gözələm,
Özüm nəyəm, nuri kimdən əzələm.
Neçəynən bəzəndi, quruldu aləm,
Ġbtida nə zaman oldu minacat,
Kim oldu ustad.
Sərraf Qasım:
O nur dedi, gözəllərdən gözələm,
Özüm haqqam, nur əhmətdən əzələm.
BeĢinən bəzəndi, quruldu aləm,
Aləmi ervahda oldu minacat,
Haqq oldu ustad.
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Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, o nə qurandı,
Kimə nazil oldu, o nə Qurandı.
Hansı raha gəldi, o nə qurandı,
Ay nədən yaranmıĢ, bir nə rəngli at,
Açdı qol-qanad.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım deyər dəlil Qurandı,
Məhəmmədə nazil, dəlil Qurandı.
Mehrac raha gəldi, dəlil Qurandı,
ġimĢəkdən yaranmıĢ bir göy rəngli at,
Açdı qol-qanad.
Sərraf Qasım Saraçlının suallarına düzgün cavab verdisə də,
onun fikrindən yar sözü, yar dərdi çıxmırdı. Ona görə də Sərraf Qasım həqiqət yarı kimdir və onlar haqqında ürəyinə gələn sözləri bir
divani-təcnis üstə aşıq Hüseyn Saraçlıdan xəbər aldı.
Sərraf Qasım:
Yarı ənvər neçə yazdı,
Dərd kitabı, minəzəl.
Neçə bəndə, neçə yazdı,
Saraçlı, sən dilə gəl.
Nə qaradı, nə sarıdı,
Söylə, nəyin mehvəri.
Pərvin nədir, neçə qardaĢ,
Neçə bürcdü müfəssəl.
Hüseyn Saraçlı:
Yarı ənvər doğru yazdı,
Dərd kitabı minəzəl.
Ġki bəndə bir cəm yazdı,
Sərraf Qasım, o, əfsəl.
Nə qaradı, nə sarıdı,
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ƏrĢin-kürĢün mehvəri.
Pərvin ülkər, yeddi qardaĢ,
On iki bürc müfəssəl.
Sərraf Qasım:
Ələst aləminin yarı,
Nə zamandan yarıdı.
Kim olmuĢdur onun yarı,
Bəs o kimdən yarıdı.
Hansı, kimdi kimin yarı,
Onnan nəyə yarıdı.
Kimdir axır, kimdir əvvəl,
YaranmıĢ neçə gözəl.
Hüseyn Saraçlı:
Ələst aləminin yarı,
Ġbtidadan yarıdı.
O Sübhandır, onun yarı,
O Sübhandan yarıdı.
Məhəmməddi haqqın yarı,
Onnan dərdə yarıdı.
Odur axır, odur əvvəl,
YaranmıĢ iki gözəl.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, bəs kim atdı,
Dəydi kimə nə oxu?
Kim piyada, bəs kim atdı?
Kim dedi ki, nə oxu?
Öz qələmin bəs kim atdı?
Nə yaz onu, nə oxu?
Ay nə yazdı nəyə əzəl,
O nədir ki, ayətəl?
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlıyam, bir mərd atdı,
Dəydi mərdə dal oxu.
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Namərd piyada, mərd atdı,
Mərd dedi ki, dal oxu.
Öz qələmin bir mərd atdı,
Yaz bismillah, dal oxu.
Qələm yazdı loha əzəl,
O kürsüdü, ayətəl.
Söz tamam oldu. Saraçlı Hüseyn Sərraf Qasımın bu divani
təcnis üstə dediyi qıfılbəndinə də cavab verdi və Sərrafa dedi ki, əsil
yar, həqiqət yarı yarı ənvərdi. O yar bizim yarımızdı. Sərraf Qasım
Saraçlının bu sözünün qarşısında yar haqqında axırıncı sözün belə
dedi.
Sərraf Qasım:
Yar atəĢi əgər kimi yandırsa,
Sağalmaz yarası, dərdi qurtarmaz.
Desələr qurtarar, mən inanmıram,
Namərd zəlalətdən mərdi qurtarmaz.
Hüseyn Saraçlı:
Sevgi aləmində vəfasızların,
Kəsilməz, dünyadan ardı qurtarmaz.
Mərd dostun, mərd yarın yurdu kor qalar,
Kor qalmaz, namərdin yurdu qurtarmaz.
Sərraf Qasım:
YaxĢı dərk edirəm həyatın iĢin,
Bir-birinə qatır çiyin, biĢmiĢin.
Qoca dünya əkiz doğub gərdiĢin,
Görürəm, xeyirdi, Ģərdi, qurtarmaz.
Hüseyn Saraçlı:
EĢq dərdinə dərman olmaz heç kimdə,
Bunu oxumuĢam mən camı-cəmdə.
Əzəldən qoĢadı vüsal da, qəm də,
Həyatda ikidi, vardı qurtarmaz.
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Sərraf Qasım:
Son sözü deyirəm vəfasız yara,
Sənin də, mənim də mənzilim ora.
Mən Sərraf Qasımam, məkanım qara
Torpaqda da dərdim yardı, qurtarmaz.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlıyam, qəhri-qəza görmüĢəm,
Sevinc vermir, o insana verir qəm.
Əldən ala bilməz, yığılsa aləm,
Tale ki, oyuna girdi, qurtarmaz.
Hər iki söz tamam oldu. Sərraf Qasım Saraçlı Hüseyn və məclis
əhli gördülər ki, doğurdan da yar dərdi bu dünyada var və heç vaxt
bu dərd qurtarmaz.
Məclisin bu yerinə dağdan elçi gəldi ki, Sərraf Qasım, dur
qonağını da götür çıx dağlara. Bütün el-oba aşığın intizarın çəkir.
Belə də oldu. İşin bu yerində Sərraf Qasımın ürəyinə bir neçə xanə
söz gəldi.
Sərraf Qasım:
AĢıq, səni qonaq çağrır,
Bizim dağlar yol gözləyir.
Səndən ötrü intizardı,
Neçə oba, el gözləyir.
Hüseyn Saraçlı:
ġair, gedək qonaqlığa,
Bizi əhli-hal gözləyir.
Sizin vüqarlı dağlarda,
Xal-xalı maral gözləyir.
Sərraf Qasım:
Sultanıdı çoban dağın,
Verər bizə dağ qaymağın.
Kəsər əmlik qurbanlığın,
ĠĢdən halı ol, gözləyir.
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Hüseyn Saraçlı:
Var çobanın nər hünəri,
O bəsləyir sürüləri.
Odur sürünün sərkəri,
YaxĢı nəzər sal, gözləyir.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, hələlikdə,
ĠĢi qurtar beləlikdə.
Çadır qurdur Təkəlikdə,
Get orada qal, gözləyir.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı, avazınan sən,
QoĢa oxu, yazınan sən.
Təkəlikdə sazınan sən,
Bir məclis qur, çal, gözləyir.
Söz tamam olandan sonra, bəli, Saraçlı Hüseyn ilə Sərraf Qasım
və bir neçə o kəndin adamlarından kolxozun “Qaz-69” maşınına
oturub birbaş Sərraf Qasımgilin ana yurdu Təkəlik dağına getdilər.
Onu deyim ki, oba çox olsaydı 15-20 gün idi ki, dağa köçmüşdü.
Odur ki, Sərraf Qasım və Saraçlı Hüseyn dağa çıxdılar. Elə təzəcə
oturub istirahət edirdilər ki, bu zaman dağların qocaman çobanı
Bayram kişi gəlib çıxdı və qonaqları belə xoş gəldin etdi.
Aldı Çoban Bayram:
AĢıq, icazə ver bizim dağlarda,
XoĢ gəldin eyləyim göz üstə sizi.
Sizin üçün neçə əmlik kəsmiĢik,
Kabab da gözləyir köz üstə sizi.
Hüseyn Saraçlı:
Bizim dağa bənzər sizin bu dağlar,
Əcəb qarĢıladı göz üstə bizi.
Ellərimiz dost elidir əzəldən,
Yandırmaz səadət köz üstə bizi.
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Sərraf Qasım:
Mərd sevəndi bizim bu ulu dağlar,
Qonağıq, saxlayar göz üstə bizi.
Öz doğma anamdı ellər anası,
ÜĢüsək, qızdırar köz üstə bizi.
Çoban Bayram:
Meyli haqqa dolanan bir saatam,
Bu qoca dağlar da, mən də azadam.
Süfrəmiz açıqdır, ürəkdən Ģadam,
Dost salamlar çörək, duz üstə sizi.
Hüseyn Saraçlı:
Dağlar yayda saxlar qar zirvəsində,
Çox sürməli səfa var zirvəsində.
Dolandır, aĢiqik, yar zirvəsində,
Hündür gədiklərdə gəz üstə bizi.
Sərraf Qasım:
Dal xəyala, keçmiĢləri yada sal,
Biz indi xoĢbəxtik, gətirib iqbal.
Məclis qur, sazını Ģirin-Ģirin çal,
Sən oxu, mən yazım, yaz üstə bizi.
Çoban Bayram:
Mən Çoban Bayramam, deyirəm mərdə,
Babam bu dağlarda olub sərkərdə.
Ġgid çoban deyib, gəzib bu yerdə,
Gəzdirəcəm həmin iz üstə sizi.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, bahar aĢığı,
Oba yaraĢığı, el yaraĢığı.
XoĢ gəldin eylədi dağlar aĢığı,
ġairinəm, telli saz üstə bizi.
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Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım deyər, dağlar oylağın,
Çoban, sərin bulaq baĢı yatağın.
ġairinən aĢıq oldu qonağın,
QarĢıladın dağda düz üstə bizi.
Bəli, hər üçünün sözü tamam oldu. Sanki dağlar sevincindən
yerə-göyə sığmır, onlar da sevinirlər.
Təkəlik yaylağında qonaqlıq oldu. Aşıq məclis qurdu, dövran
başlandı gəl görəsən. Elə bu vaxtı Sərraf Qasım baxdı ki, Təkəlik
dağının güney yamaclarında marallar otlayır. Sərraf Qasımın ürəyinə
bir neçə xanə söz gəldi və Sərraf Qasım Saraçlıya dedi ki, aşıq,
bizim dağın güneylərinə bax, gör nə görürsən.
Sərraf Qasım:
AĢıq, bir nəzər sal, güneylərə bax,
Otarır döĢündə maralı dağlar.
Səhər gün düĢəndə üzü qızarır,
AxĢam gün batanda saralı dağlar.
Hüseyn Saraçlı:
Unutmayın, sizə mehriban gəlib,
Siz bilin qonağız haralı, dağlar.
Bir könüldən min könülə vurğunam,
Dura bilməm sizdən aralı, dağlar.
Sərraf Qasım:
Bahar fəsli üç ay gözəl çağ olur,
Payız təmtəraqdan çox uzaq olur.
QıĢda yağır, üç ay baĢı ağ olur,
Yayda duman çökcək qaralı dağlar.
Hüseyn Saraçlı:
Dağların baĢında vüqar tası var,
Bülbülün əlində gül əsası var.
Bunun bir təməli, bir binası var,
Qoca təbiətdən bar alı dağlar.
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Sərraf Qasım:
Heç vaxt Ģirin olmaz bəhrə cəfasız,
Dağlar bir təbibdi, deyil Ģəfasız.
Sərraf Qasım kimi, sevməz vəfasız,
Vəfalı yar sevib, yar alı dağlar.
Hüseyn Saraçlı:
Dağlar vüqarlıdı bir sərdar kimi,
Mən Ģahidəm, hər Ģey onda var kimi.
Saraçlı Hüseynəm, ġahbaz yar kimi,
Köksündən nar satıb, nar alı dağlar.
Bəli, sözlər tamam oldu. Aşıqnan şair Təkəlikdə, Mıqdan
yurdunda, Qısxaşdı bulaq, Zor bulaq, Çınqıllı və s. yerləri doyunca
gəzdikdən sonra dağlarnan və oradakılarnan, obada olan adamlarnan
halallaşıb getmək istədiklərini bildirdikdə
Aldı Çoban Bayram:
Qızıl Gürcüstana Ģirincə yetir,
Əzəl baĢdan çoban baba salamın.
Gəzdiyin yerlərdən töhfələr apar,
Bir neçə el, neçə oba salamın.
Sıldırım, salvartı daĢında duydun,
Mıqıdan yurdunun qaĢında duydun,
QısxaĢdı bulağın baĢında duydun,
Sənə orda verdi səba salamın.
Mən Çoban Bayramam, yetmiĢ yaĢım var,
Mənzilimdi, məkanımdı bu dağlar.
Bir iz qoydu bizdən sizə yadigar,
Qələm götür, yaz kitaba salamın.
Çoban Bayramın sözün eşidən Saraçlı bildirdi ki, bu dağların,
bu ellərin, bu yerlərin, xüsusən çoban baba salamın Borçalıya
çatdıracam.
Bundan sonra yol üstə, dağlardan ayrılan vədə.
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Saraçlı Hüseyn:
Qonağınız gedir, halallıq alın,
HalallaĢın, axır vidadı, dağlar.
Alçaqlı, ucalı, eniĢ-yoxuĢlu,
Sizin yollar sərtdi, cadadı, dağlar.
Sərraf Qasım:
Heyif ki, qonağı yola salırsan,
Sizinki Ģöhrətə, adadı, dağlar.
Yedik-içdik, beĢ gün səndə kef etdik,
Bizimki ləzzətə, dadadı, dağlar.
Hüseyn Saraçlı:
QarĢı-qarĢı seyr elədik yaylağı,
Gəzdik Zorbulağı, Qiblə bulağı.
BeĢ gün gördüyümüz kefi-damağı,
Unutmaz qonağın bu dadı, dağlar.
Sərraf Qasım:
Var sizdən inciyən, var sizdən küsən,
Axı, səbəb nədir tez gedir gələn.
Bunu görürəm mən, eĢidirəm mən,
Nə xəbərdi, bu nə sədadı, dağlar.
Hüseyn Saraçlı:
Saraçlı Hüseynəm, izim izində,
Səndən ayrılıram üzüm üzündə.
Gen dərədə, Çınqıllının gözündə,
Meylim o Ģəfalı sudadı, dağlar.
Sərraf Qasım:
Mən Sərraf Qasımam, qapında sail,
Əzəldən olmuĢam hüsnünə mail.
Ömrüm ömrün kimi çox uzun deyil,
Bu gün-sabah ömrüm badadı, dağlar.
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Hər iki söz tamam oldu. Saraçlı Hüseyn və Sərraf Qasım
dağlarla, obanın adamları ilə vidalaşıb yendilər Sərraf Qasımgilin
kəndi Aşağı Qışlağa.
Həmin gecə yenə də camaat yığıldı aşıq Hüseyn Saraçlının
başına. Aşıq yenə də dövran açdı və sazı köynəyindən çıxarıb
oxumağa başladı. Lakin Saraçlı Hüseyn hərdən Sərraf Qasıma baxırdı. Nə görsə yaxşıdır. Saraçlı hiss etdi ki, Sərraf Qasım çox
bikefdir. O, soruşdu ki, nə oldu ki, belə bikefsən.
Sərraf Qasım dedi ki, aşıq, ona görə bikefəm ki, bu gecə
axırıncı məclisdi, biz sabah bir-birimizdən ayrılacağıq. Çünki
dağdan gələndə dediyin söz mənim yadımdan çıxmır. Sizin Gürcüstana getmək haqqında dediyiniz sözü deyirəm. Qəmgin olmağın
da səbəbi budur. Ona görə də, aşıq, yenə ürəyimə bu axırıncı xanə
sözlər gəlir. Bu da ayrılıq haqqında.
Sərraf Qasım:
ġairmi, aĢıqmı, soruĢmaz dünya,
Göndərər məzara birbaĢa bizi.
Hər zaman oxunar bu dastanımız,
Bu dünya yad edər həmiĢə bizi.
Saraçlı Hüseyn:
Kimliyin nəzərə almaz bu dünya,
Yendirər məzara birbaĢa bizi.
Hər zaman oxunar bu dastanımız,
Bu dünya yaĢadar həmiĢə bizi.
Sərraf Qasım:
ġəkk eyləməz bu dostluğu görənlər,
Ya indi, ya sonra dövran sürənlər.
Bizim bu dastana qiymət verənlər,
Bənzədər qardaĢa, sirdaĢa bizi.
Saraçlı Hüseyn:
Ġkimizə verilibdir buta bir,
Ya indi, ya sonra, söylər düta bir.
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Hər kəs bizə deyər ana, ata bir,
OxĢadar qardaĢa, sirdaĢa bizi.
Sərraf Qasım:
Sərraf Qasım, qalmaz insana dünya,
Əzəldən olubdur bir ana dünya.
Baxaydı bu Ģirin dastana dünya,
Barı, tapĢıraydı gərdiĢə bizi.
Saraçlı Hüseyn:
Saraçlı Hüseynəm, insan eĢqinə,
Can yaĢar sevdiyi canan eĢqinə.
Bu dünya bu Ģirin dastan eĢqinə,
TapĢırar əmanət gərdiĢə bizi.
Hər iki söz tamam oldu. Məclis də qurtardı, axırıncı sözlərin
məddi-mənasından aydın oldu ki, bu dastan dostluq və qardaşlıq
dastanı kimi dillərə düşəcək. Bununla da Saraçlı aşıq Hüseynin
Naxçıvan səfəri və şair Sərraf Qasımla onun qabaq-qarşı sözləri ilə
başlanmış dastanı qurtarır.
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AġIQ HÜSEYN SARAÇLININ YAYLAQ SƏFƏRĠ4
Aşıq Hüseynin boya-başa çatdığı vətəni – dörd yanı çox da
böyük olmayan dağların qoynunda yerləşmiş qədim tarixə malik
qocaman Saraçlı kəndində, baharın xoş gəlişində camaat səhər
tezdən durmuşdular. Kimisi işə, kimisi də yaylağa getməyə
hazırlaşırdılar. Bu hazırlıqları görən Aşıq Hüseyn Saraçlı üzünü
həyat yoldaşına tutub dedi:
– Ayə, a Şahnisə, (adı Şahsənəm olub, ancaq Şahnisə çağırardılar), hamı yaylağa daşdanır, dur sən də hazırlaş, köçdən
qalmıyaq, indi yurd yerimiz bizi gözləyir.
Şahsənəm xanım o saat əl-ayağa düşüb başladı bərxananı
yığmağa, yaylağa nə gedəsidi seçməyə. Bərxana hazır olan kimi
Şahsənəm xanım üzünü Aşıq Hüseynə tutub dedi: – A kişi, mən
hazıram.
Aşıq Hüseyn də qalxıb arabanı hazırlamağa başladı. Araba
elə ki hazır oldu, Aşıq Hüseyn dedi:
– Ayə, di durma, mən arabanı qoşmuşam, sən də uşaqları
nizamla.
Nə isə, hər şey hazır olcaq yola düşdülər. Yaylaq həvəsiylə
gedən Aşıq Hüseyn üzünü Şahsənəm xanıma tutub dedi:
Əzizinəm, a ġahsənəm,
Yada düĢdü bizim yaylaq.
Kövrəlibən yandı sinəm,
Yada düĢdü bizim yaylaq.
Aşıq Hüseynin belə həvəslə oxumasını görən Şahsənəm
xanım dedi:
Ay mənim əzizim, tələsmə, inşallah yenə ora köçərik. Aşıq
Hüseyn dedi:
4

M.Borçalının 2011-ci ildə nəşr olunmuş “Aşıq Hüseyn Saraçlı və onun
yaylaq səfəri” kitabından götürülüb (“Borçalı” nəşriyyat, Bakı, 2011, 72 səh.)
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– O yurd yerimiz yadıma düşdü, a mənim sevgilim, a mənim
baxtım:
Fərhad sevən tək ġirini,
Unutmaram heç birini.
Könül istər yurd yerini,
Yada düĢdü bizim yaylaq.
Şahsənəm xanım dedi:
– Qurtardınmı, əzizim?
Aşıq Hüseyn dedi:
– Qulaq as:
Seçilməzdi sözüm zərdən,
Batan zaman Ģehə hərdən.
Saraçlıya qurbanam mən,
Yada düĢdü bizim yaylaq.
Aşıq Hüseyn sözünü tamamlayıb dedi:
– Əzizim, gör uşaqlar necədir, yatırlarmı?
Şahsənəm xanım uşaqları yoxlayıb, dedi:
– Balaca yatır, qalanı sənə qulaq asır...
Ər-arvad söhbət etməkdə olsun, göy madyan da arabanı dartmaqda. Bir də baxdılar hava qaralmağa doğru gedir. Şahsənəm
xanım dedi:
– Əzizim, Ərəbi dürtmələ getsin, belə getsə üç günə ancaq
çatarıq. O saat Aşıq Hüseyn qafqay matrağınnan Ərəbi dürtmələyib havada yellədi, Madyan o saat özünü yığışdırıb tərpəndi. Bu
gedişnən bir də gördü ki, Qondaloğluna çathaçatdı, amma şər də
qovuşurdu, buralarda da gecələmək təhlükəli idi. Çünki azqın
qaçaq oğrular eşidilirdi. Aşıq Hüseyn fikirləşib dedi: – Bir kənddə
gecələsək yaxşı olar.
Aşıq Hüseyn bu fikirdə ikən birdən qabaqda kimsə: – Dayanın, – dedi: – Dayanın, görüm kimsiniz, bu qaranlıqda, gecə
vaxtı hardan gəlib, hara gedirsiniz?
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Aşıq Hüseyn bu səsi gözləmirdi. Bu gözlənilməz səsə bir az
sarsıldı, amma özünü tez düzəltdi, öz-özünə dedi: yəqin qaçaqdı.
Həmin adam bir də səsləndi:
– Arabadan düş gəl, görüm kimsən, hardan gəlirsən?
Aşıq Hüseyn çar-naçar dillənib dedi:
– Bağışlayın, aran adamıyıq, yaylağa gedirik.
O adam dedi:
– Əşi, bu gecə vaxtı nə yaylaqbazlıqdır, aldada bilmərsən,
düzünü de, yoxsa işin xarabdı.
Aşıq Hüseyn gördü ki, bu qanana oxşamır, dedi: Əvvəla sən
de görüm kimsən, bəlkə yol kəsənsən? Bu adam dedi: Adım Dursundu. Aşıq Hüseyn tanıdı, amma üstünü vurmadı. Yaxşı, bildik
adını, ancaq nə istəməyini bilmədik. Bu sözü eşidən Dursun, aldı
görək nə dedi:
Oğlum, söylə görüm, kimsən, nəçisən?
Sorqu-suallara çəkərəm səni.
AxĢamın Ģər vaxtı burdan keçirsən,
Sorqu-suallara çəkərəm səni.
Aşıq Hüseyn cavabında dedi:
Qəribəm, güzarım düĢübdür burdan,
Sorqu-suallara tutma sən məni.
Canım sənə qurban, kəsmə yolumu,
Sorqu-suallara tutma sən məni.
Dursun:
– Ay oğul, məsləhət yaxşı şeydi, qulaq as. Aldı görək yenə nə
dedi:
Sözə bax, səhəri gözlə, ay oğul,
Qalmağa tapılar bizdə, yer, oğul,
Durma, arabanı tezcə aç, oğul,
Sorqu-suallara tutaram səni.
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Aşıq Hüseyn gördü bunun fikri qonaq saxlamaqdı, sevinib
aldı görək nə dedi:
Razıyam, qalaram səhərə, əmi,
Əgər yaxĢı baxsan kəhərə, əmi,
Yerin varsa altı nəfərə, əmi,
Sorqu-suallara tutma sən məni.
Dursun gördü razılaşır qalmağa, yenə aldı görək nə dedi:
Bala, kimlərdənsən, kimin oğlusan?
Qonağımsan, gözlərimin nurusan.
Neçə gün istərsən, burda qalarsan,
Sorqu-suallara tutaram səni.
Aşıq Hüseyn tam inandı ki, kişi zarafat deyil, düz deyir. Aldı
görək nə dedi:
Adım Hüseyn, qəlbi xallıyam,
Ələsgər timsallı mən Koxallıyam.
SaraĢdı Qurbanın tanı, aĢıq oğluyam,
Sorqu-suallara tutma sən məni.
Söz tamam olur. Dursun kişi yaxın gəlib Aşıq Hüseynlə
görüşür. O saat arabanı çəkirlər içəri, hər şey yerbəyer olur. Əlayaq yuyulub əyləşirlər süfrədə. Allah verəndən yeyib-içirlər.
Dursun deyir: – Qardaşoğlu, yorulmuş olarsınız, ayaqlaşın,
arvad yatacağı nizamlasın yatın.
Bəli, bir az rahatlanıb yatdılar. Dan yeri ağaran kimi qalxıb
arabanı qoşdular. Dursunla sağollaşıb yola düşdülər. Aşıq
Hüseyn hərdən qafqay matrağını havada yelləyirdi. Ərəb at bunu
hiss edib özünü yığışdırdı.
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Aşıq Hüseynin adətiydi: Tez-tez uşaqların yatıb-yatmadığıyla maraqlanırdı. Odur ki, yenə Şahsənəm xanıma dedi:
– Əzizim, gör uşaqlar yatırmı?
Şahsənəm xanım geri çevrlib gördü beş yaşlı Abbasdan
başqa hamısı maral kimi baxışır. Şahsənəm xanım dedi:
– Balacamız yatır, yəqin arabanın laylasından xoşu gəlib.
Nə isə, araba layla çala-çala bu gedişnən axşama gəlib Soyuqbulaq yaylağına çıxdılar. Bunlardan qabaq gedən eloğluları o
saat tökülüb dəyəni tikdilər, bərxananı içəri yığışdırıb qurtardılar.
Aşıq Hüseyn çobanlara razılıq edib dedi:
– Çox sağ olun, mənim ellilərim.
Çobanlardan Cabbar dedi:
– Usta, bir xanə oxusan bizə bəsdi hələlik.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Ay uşaqlar, sazı gətirməmişəm, bir-iki günə kənddə toy
var, gedib toyu keçirib sazı da gətirəcəm.
– Yaxşı, usta, gətirəndə oxuyarsan, biz də bir toğlu kəsib
qonaqlıq edərik. – Çobanlar bunu deyib getdilər.
Aşıq Hüseyn yorulmuşdu, saçaqlı yapıncıya bürünüb yatdı.
Səhər tezdən qalxaraq həmin saçaqlı yapıncını çiyninə salıb çıxdı
gəzməyə. Gün yenicə çıxmışdı. Yaylağın çiçəyi, havası kişini
məst eyləmişdi. Güllərdən bir dəstə toplayıb dedi: Aparım
xanımıma verim.
Bu vaxtı balaca Abbas qaça-qaça gəlib:
– Ay ağa, evdə çağırırlar, – dedi.
Aşıq Hüseyn fikirdən ayılıb dedi:
– Görəsən, kimdi məni çağıran.
Gördü heç kəs görünmür. Şahsənəm xanım çölə çıxaraq: –
Əzizim, heç yemək yadına düşmürmü? – dedi.
– Hə, düz tapıbsan, əzizim, belə havada, belə yerlərdə heç
yemək də yada düşər? Buralar elə gözəl yerlərdi ki, elə bil cənnətdi. Əzizim, paltarımı hazırla, sabah ertə mən gedirəm, toyun
vaxtı yaxınlaşıb, – dedi.
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Səhər açılan kimi Aşıq Hüseyn yola düşdü, Soyuqbulaqda
avtobusa minib düz gəlib Lemsiyə (indiki Bolnisiyə) çatdı. Faxralıda ustadı yadına düşdü, dedi: Gedim bir ona baş çəkim, görüm nə təhərdi. Bu fikirnən gəlib ustadının evinə çatdı. Qapıda: –
Ay Səhnə bibi, – deyib çağırdı.
Səhnə xanım çölə çıxıb Aşıq Hüseyni tanıdı: – Gəl, gəl, –
dedi: – a bala, gəl içəri. Bayram əmin bir az nasazdı.
Aşıq Hüseyn içəri girib ustadının əlini öpərək: – Necəsən,
Bayram əmi? – dedi.
Aşıq Bayram: – Yaxşıyam, – deyib Aşıq Hüseynin alnından
öpdü:
–Nə var, nə yox, qardaşoğlu? Mən də neçə gündü yatıram. İş
də yoxdu, qalmışam boş-bekar.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Bayram əmi, mən yaylaqdan gəlirəm, saz burdadı, götürüb
qayıdacam. Gəlsənə yaylağa səfər eyləyək, nə deyirsən?
– Nə deyim, ay Söyün, yaxşı olar, amma atım yoxdu, – dedi.
– Əmi, at məndə, əgər razısansa yaylağa gedəndə gəlim
birlikdə gedək.
– Oldu, qardaşoğlu, çox razıyam səndən.
Aşıq Hüseyn sağollaşıb çıxdı düz Saraşdıya. Gəlib evə çatdı.
İçəri girəndə qardaşları Avdıllayla Ziyatxan ayağa qalxıb narahat
halda dedilər:
– Nə var, nə yox? Niyə qayıdıbsan, nə olub?
Aşıq Hüseyn cavab verdi: – Qulaq asın, görün niyə gəlmişəm.
Aşıq Hüseyn sazı köhləyib aldı görək nə söylədi:
Gəlin sizə deyim, ərzi halımı,
Əmanətim qalıb, ona gəlmiĢəm.
Birtəhər gətirdim xəstə canımı,
Sağ-salamat mən vətənə gəlmiĢəm.
Qardaşı Avdılla dedi: – Əşi bir düz-əməlli danış, nolub? Aşıq
Hüseyn aldı görək nə dedi:
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Dərdə düĢmüĢəm mən, pozulub halım,
Çünki ayrı düĢüb mənim maralım.
Gecə-gündüz yoxdur səbri-qaralım,
Onunçün də mən vətənə gəlmiĢəm.
Qardaşlar əl-ayağa düşüb yenə soruşdular:
– Nə olub, aydın de, başa düşək.
Aşıq Hüseyn dedi: – Qulaq as deyim.
Hüseynəm, çoxdan mən, vurğunam ona,
Onsuz canım gərək odlara yana.
Kərəmi olmadı ağlayan, ana,
Mən lələyəm, bil Kərəmə gəlmiĢəm.
Söz tamam oldu. Aşıq Hüseyn dilcavabı da danışdı, amma
demədi ki, toyum var. Həm də toya gəlmişəm. Aşıq Hüseyn toyu
keçirib səhər tezdən, kəsə yolnan Faxralıya yola düşdü, hələ xalq
oyanmamışdı, amma kəndi çıxhaçıx Nağı kişiyə rast gəldi. Nağı
kişi dedi:
– Ay Söyün, belə faraş, özün də atsız, xeyir ola?!
Aşıq Hüseyn dedi:
– Nağı əmi, atım burda yoxdu, özüm də Faxralıya gedirəm.
– Hə, Allah yaxşı yol versin oğul, – dedi.
Aşıq Hüseyn yeyin addım ata-ata elə bil at çapırdı, çox iti yerişi var idi. Tez bir vaxtda gəlib Faxralıya çatdı. İçəri girib gördü
Aşıq Bayram hazır durub bunu gözləyir. Elə bil heç yatmayıb, tez
əlüstü çay içib ikisi də yola düşdü. Həmən yəəx gəlib Lemsiyə
(indiki Bolnisiyə) çatdılar.
Aşıq Bayram dedi:
– Qardaşoğlu, indi mənim sözümə baxacaqsan. Nə olsa, minib yola düşəcəyik.
Aşıq Bayram nə desə, onu eləyən adam idi, ona görə: – Baş
üstə, – dedi. Rayondan bir “paltaratonka” deyilən maşın
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Canbaxçıya – Muğannı kəndinə gedirdi. Elə buna da minib,
Canbaxçada düşdülər.
Aşıq Bayram dedi:
İndi, qardaşoğlu, yaman çaysızdadıq, bu kənddə heç tanıdığın adam yoxdumu?
Aşıq Hüseyn fikirləşib dedi:
– Bayram əmi, kalxoz sədrindən başqa heç kimi tanımıram.
– Çox yaxşı, qardaşoğlu, getdik onun öyünə.
Aşıq Hüseyn bir uşaq çağırdı, dedi:
– Bala, bizi kalxoz sədrinin öynə apar.
Uşaq dedi: – Bax bu cığırnan çıxın yuxarı. Odu e, oğludu,
qapıda durur. Bir az yoxuşdu, birtəhər dırmanın.
Aşıq Bayram dedi:
– Qardaşoğlu, aşağılarda qəhət idimi, kolxoz sədrini seçməyə, yuxarı yamacdan seçiblər, demirlərmi, bunun qonağı,
gedib-gələni olacaq.
– Nə bilim, Bayram əmi, yəqin qonağı olmur.
– Bə biz nəyik, – dedi.
Aşıqlar yuxarı dırmandılar. Evə yaxınlaşıb çağırdılar:
– Ay ev yiyəsi.
Bir gəlin qapıya çıxdı:
– Kimi istəyirsiniz.
Aşıq Bayram dedi:
– Kolxoz sədrini istəyirik.
Gəlin dedi:
– Əmim yoxdu evdə. İdarədədi.
– Ağız, deynən aşıqlar gəlib, bir stəkan çayınızı içib gedəcəyik.
Gəlin dedi:
– Əmim yoxdu da, inanmırsız?
– Yox, inanmıram, özüm baxmasam inanmaram, – dedi.
Aşıqlar dalbadal içəri girdilər, gördülər sədr geyimli yorğanı
üstünə çəkib, heç ayağının patavasını da çıxartmayıb. Aşıq
Bayram dedi:
162

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

– Heç utanmırsanmı, ay sədr, bir stəkan çaydan ötəri özünü
bu hala salırsan.
Tez də üzünü gəlinə tutdu:
– Ay gəlin, sən çayına bax, biz tez də gedəsiyik.
Kolxoz sədri:
– Bağışlayın, bir az naxoşdamışam, başım ağrıyır, – dedi.
Aşıq Bayram:
– Başının ağrısını kəsərik. Dur gör çay nə oldu, – dedi və sazı
açdı, başladı çalmağa, oxumağa. Bu səsə qonşular bir-bir girdilər
içəridə oturdular.
Çay gəldi, bir-bir içdilər, qonşular da içdilər. Çayın dalınnan
bişmiş bir beçə gətirdilər qabağa. Aşıq Bayram çayı içənə kimi,
qonşular əllərini uzadıb çolpadan götürmək istədilər. Tez Aşıq
Bayram onun əlinə vurub, – çəkil, – dedi. Üzünü kolxoz sədrinə
tutub:
– A kişi, – dedi: – Bunu bizəmi bişiribsən, yoxsa bunlaramı.
Aşıq Bayram sözü üzə vuran adam idi, nəysə, yeyib-içib yola
düşdülər. Yenə yəəx gəlib Şahnazara çatdılar.
Aşıq Hüseyn üzünü Aşıq Bayrama tutub dedi:
– Bayram əmi, gəlsənə, heç Şahnazara girmiyək. Kəndin
altından kəsə gedək.
Aşıq Bayram: – Qardaşoğlu, sən bilirsən, – deyib razılaşdı,
yola düşdülər. Gəlhagəl, gəlib bir çaya çıxdılar, Aşıq Hüseyn
peşman oldu dediyinə, geri də qayıdası deyildilər. Aşıq Hüseyn
əl-ayağa düşərək Aşıq Bayrama baxdı. Aşıq Bayram dedi:
– Keçib, qardaşoğlu, bir şey fikirləşmək lazımdır.
İki aşığın ikisi də fikirə getdilər ki, çayı nə təhər keçsinlər.
Aşıq Bayram dedi:
– Gör bir işə bax e, di gəl indi keç burdan, düz yolumuznan
çıxıb getdiyimiz yerdə gör gəlib hara çıxdıq!
Elə yenicə sözünü qurtarmışdı, dönüb gördülər bir araba
gəlir, iki öküz. Bunların yanına çatanda baxdılar bir erməni
dığasıdır. Aşıq Bayram Aşıq Hüseynə dedi:
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– Sən yaxşısan, buraları tanıyırsan? Deynən bizi o yana
keçirsin.
Aşıq Hüseyn:
– Baş üstə, ustad, – deyib, erməniyə yaxınlaşdı, dedi:
– Salaməleykim, ay kirvə.
Erməni, yükünü düzəldə-düzəldə cavab verdi:
– Əleykimsalam. Xeyir ola, nə istəyirsiniz, a kirvə?
Aşıqlar: – Olarsa, bizi o biri tərəfə keçir, – dedilər.
– Məstəb haqqı, gecikmişəm, uşağım acdır. Durun burda,
aparım qoyum gəlim.
Erməni istədi ki, bunları aldada.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Başına dönüm, kirvə, – dalınca əlavə etdi: – Bizi burda
qoyma, insafın olsun, yorulmuşuq, gör nə boyda yol gəlmişik.
Erməni yenə razılaşmadı. Aşıq Hüseyn üzünü Aşıq Bayrama
tutub dedi:
– Bayram əmi, nə fikirdəsən?
Aşıq Bayram dedi:
Sənə kim dedi burdan gəldin. O ki, bilirdin çay var, niyə
gəlirdin, indi keçir məni nəynən istəyirsən, elə lap dalında keçir.
Hirslənmiş Aşıq Bayram əlavə etdi:
– O andırını köynəkdən çıxart, bir-iki kəlmə oxu, bəlkə
erməni insafa gələ.
Aşıq Hüseyn sazı çıxarıb dedi:
Ay kirvə, gəl insaf eylə qonağa,
Keçir çayı, qoyma bizi burada.
Yolumuz düĢübdür bizim yaylağa,
Keçir çayı, qoyma bizi burada.
Arabaçı:
–Aşıq mənim də sinəm kövrəldi, məstəb haqqı (məshəb haqqı), uşaq can verir acından, amma səni cavabsız qoymaram, – dedi:
Qurban olum bizə gələn qonağa,
Acdı uĢaqlarım, buraxın gedim.
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XoĢ gəlibsiz bizim gözəl yaylağa,
Acdı uĢaqlarım, buraxın gedim.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Ay kirvə, sən də söz altda qalan döysən. Aldı sözün gerisini
görək nə dedi:
Bir neçə gündü ki, qalmıĢıq yolda,
Daha taqətimiz qalmadı canda,
Bizimkilər gözlüyürlər o yanda,
Keçir çayı, qoyma bizi burada.
Arabaçı gördü yaman yerdə axşamlıyıb, götürdü görək nə dedi:
Təzə yox, köhnə də qurtarıb çoxdan,
Toxun heç xəbəri olarmı acdan.
Yaman narahatam xəstə uĢaqdan,
Acdı uĢaqlarım, buraxın gedim.
Aşıq Hüseyn gördü heç yola gəlmək istəmir, götürdü görək nə dedi:
Gəl Allah yolunda qazan savabı,
AĢıq Hüseynə vermə əzabı.
Bu ala xancala olarsan tabı,
Keçir çayı, qoyma bizi burada.
Arabaçı gördü bu aşıq elə dediyinin üstündə durub, axır sözü
görək nə oldu:
ġahnazaram, qana dönübdü baxtım,
Bir put arpa oldu zəhməti haqqım.
UĢaqlarım gözləyirlər nə vaxtdı,
Acdı uĢaqlarım, buraxın gedim.
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Bu deyişmədə bir murad hasil olmadı, hər iki aşıq kirmişcə
dedilər: Gərək bir çıxış yolu tapaq. Erməni yola gəlmir, neyləyək.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Bayram əmi, bu məshəbsizi burda saxlamaqnan bir xeyri
deyəsən yoxdu, nə də olmayacaq. Bayram əmi, sən hirslənirsən,
gəl mülayimliknən bir-iki xanə sən də de, həmi saznan, həmi
söznən de, bəlkə yola gəldi.
Aşıq Bayram bir az yumşalıb tavar sazını döşünə basıb görək
erməniyə nə dedi:
Heç atılıb düĢmə, erməni kirvə,
Qalxmağa macalın, bil, olmaz-olmaz.
Qorxudan day durammırsan, bilirəm,
DanıĢmağa dilin, bil, olmaz-olmaz.
Aşıq Bayramın belə sərt oxumasını görüb erməni qorxuya
düşdü, amma üzə vurmadı. Özünü qabağa verib dedi:
Çox görmüĢəm sizin kimilərini,
Bir də burdan keçən, ay olmaz-olmaz.
Mən insan bilirdim gəlib-gedəni,
Bir də burdan keçən, ay olmaz-olmaz.
Aşıq Bayram hirslənmişdi, zornan özünü saxlayıb aldı görək nə dedi:
BaĢ açmıram, ay erməni, iĢinnən,
ġərxata tökülür bu gəliĢinnən.
Hər vaxtınız xeyir, – çıxmaz diĢinnən,
Mərifət sizlərdə, bil, olmaz-olmaz.
Arabaçı baxdı bu adam heç nə qanmır, zorramadı, amma yenə
özünü sındırmadı, irəli durub cavabında dedi:
Çağıraram Ovanesi, Anastası,
Qohumlarım tutar sizlərə yası.
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KirmiĢ gedin, budur onun çarası,
LeĢnizi aparan, ay olmaz-olmaz.
Aşıq Bayram gördü bu köpək oğlu elə hey coşur, öz-özünə
deyindi: – Belə getsə, qurşaxdayını çıxarıb bağrını yaracam,
istəmirəm əlimi qana bulayım. Sazı döşünə basıb görək nə dedi:
EĢit məni, ay ġahnazar tesoyu,
BaĢın kəsib səni burada qoyum?
Gönün qıyma-qıyma yaxĢıca soyum?
Tesoydan qəhrəman, bil olmaz-olmaz.
Erməni qorxuya düşüb əsməyə başdadı. Bunu Aşıq Bayram
hiss elədi və Aşıq Hüseynə dedi:
– Qardaşoğlu, deyəsən qorxusunnan bizi o taya keçirəcək.
Sonra da üzünü erməniyə tutub: – Ay kirvə, – dedi: – Niyə
uçunursan, hərrə o andırını, bizi o toya addat, qurtarsın getsin.
Erməni elə bil ayıldı:
– Ara, musurman, dedim getmirəm! – Sonra da hirsli-hirsli
əlavə etdi:
Bu torpaqda əl-qolunu oynatma,
Adam ol, özünü Ģeytana satma.
Deyrəm nahaq yerə qana sən batma,
Sənnən cücə boğan ay olmaz-olmaz.
Aşıq Bayram oturmuşdu, tez ayağa qalxıb: – Ə, bu kafir oğlu
kafir, heç qanana oxşamır, elə deyir gəlin öldürün məni, xatadı da
ilişib, amma bizi sudan keçirməlidi, vəssalam, – deyib, görək
axırını necə tamamladı:
Qanmazın verərəm indi payını,
Bayramı belində ġahnazar çaynı
Keçiribən tanıyarsan dayını,
Belə firsant sizdə, bil olmaz-olmaz.
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Erməni aşığın sözünü eşidib “ast-dvast” eylədi, döşünə xaç
çəkdi, görək nə dedi:
Erməniyi nə sayıfsan, ay aĢıq,
Canına gəl qıyma, hayıfsan, aĢıq,
Bu yerdə ölümə layiqsan aĢıq,
Bil, səni ağlayan, ay olmaz-olmaz.
Bunu eşidən kimi Aşıq Bayram xançalı sıyırıb erməninin
üstünə cumdu. Erməni bunu görüb arabanı qoyub qaçdı.
Aşıq Bayram dedi:
– Qardaşoğlu, bu məshəbsiz xəbərə gedər, tez ol, arabanı
döndər gedək, aradan çıxaq, yoxsa bizi qırarlar.
Nəysə, arabanı hərriyib keçdilər çayın o tayına. Arabadan
düşüb: – Ağamızı Allah saxlasın, – deyib yelləndilər. Gəlib
yaylağa çıxdılar, o saat Şahsənəm qapıya çıxıb “Xoş gəldiniz!” –
deyib, Aşıq Bayramla görüşdü.
Aşıq Bayram dedi:
– A qızım, çaysız qırılırıq. Bizə çay olar?
Şahsənəm xanım dedi:
– Bayram əmi, buyurun, buyurun, bu saat, hər şey hazır
olacaq.
Beş dəqiqə keçməmiş çay-çörək hazır oldu, başladılar
yeməyə. Birdən uşaqlardan biri hövləsəng içəri girib dedi:
– Ağa, Ərəbin balasını canavar dişləyib.
Aşıq Hüseyn ağzındakı tikəni zorla udub dedi:
– A bala, ölübmü?
Hələ ölməyib, amma uzanıb. Anası başnın üstündə durur, ot
da yemir.
Aşıq Hüseyn tez çölə çıxıb dedi:
– Bir çıra gətirin görüm.
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Çıra gətirdilər, gedib baxdılar. Aşıq Hüseyn bir ürək yanğısı
keçirdi, gəl görəsən. Gözü yaşardı, dönüb Ərəbə baxdı, gördü
Ərəb də ağlayır.
Aldı Aşıq Hüseyn ürək yanğısı ilə, görək yaylağa nə dedi:
Bala deyib ana ağlayır pünhan,
Etibarın yoxmuĢ sənin, a yaylaq.
Ġlahi, buna heç dözərmi insan,
Etibarın yoxmuĢ sənin, a yaylaq.
Ağlamasın, Ərəbim ağlamasın,
Sinəmi çarpazlayıb dağlamasın,
Heç bir gün də burada çağlamasın,
Etibarın yoxmuĢ sənin, a yaylaq.
SaraĢdıyam, günahkaram bil mən də,
Çox pəriĢan oldum sizi görəndə.
DuymuĢdum buraya, nəsə, gələndə,
Etibarın yoxmuĢ sənin, a yaylaq.
Söz tamama yetib geri dönəndə daylaq çavalayıb öldü. Elə
bil bunları gözləyirmiş. Aşıq Hüseyn fikirli gəlib yorğan-döşəyə
girdi, düz üç gün bir yana çıxmadılar. Dördüncü günün səhəri
Aşıq Bayrama da bir at tapıb düşdülər yola.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Bayram əmi, gəl kəsədən bu dağı aşaq o biri üzünə, orada
Eldar savxozu var. Məni yaxşı tanıyırlar, azdan-çoxdan gətirərik.
– Sən bilirsən, qardaşoğlu, gedək deyirsən, gedək.
Elə yenicə dağı yuxarı dırmanırdılar ki, Aşıq Hüseyn gördü
dağın başına yaxın bir qayanın üstündə qara iri nəsə bir şey var,
nə qədər baxdı seçə bilmədi. Dedi: – Görəsən nədi?
O, bu fikirnən Aşıq Bayrama baxıb dedi:
– Bayram əmi, o qaraltı nədi görəsən?
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Aşıq Bayram bir əlini gözünün üstünə tutub günnüklədi. Bu
da seçə bilmədi. Dedi:
– Qardaşoğlu, nə olsa, qardaş malı kimi yarı böləcəyəm, razı
oldun.
Aşıq Hüseyn dedi: – Usta, siz bilərsiz, atam yerindəsiniz.
Yavaş-yavaş gəlib gördülər ki, xam saçaxlı bir yapıncıdır,
heç qatı açılmayıb.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Bayram əmi, bu ki, lap xamdır, götürün, usta, sizə yaxşı
yaraşar.
– Yox, qardaşoğlu, yox, bunu mən yarı böləcəm. Söz danışıqdan keçər, – deyib, Aşıq Bayram xançalı süyürdü.
Aşıq Hüseyn əlini tutub yalvardı:
– Kəsmə, qoy qalsın sizə, mən istəmirəm.
Aşıq Bayramın acığı tutdu:
– Qardaşoğlu, çəkil, deyirəm.
Bayramın da ki, acığı tutanda Allah göstərməsin, fələknən
əlləşir. Aşıq Hüseyn gördü Bayram kişi sözünnən dönən deyil,
dedi:
– Bayram əmi, izin ver, sinəmə üç xanə söz gəlib, deyim.
Aşıq Bayram dedi:
– Nə istəyirsən de, qardaşoğlu, kişiyəm, sözümdən dönən
deyiləm.
Aldı Aşıq Hüseyn görək nə dedi:
BaĢına döndüyüm, ay Bayram əmi,
Olarsa, bunu sən bağıĢla mənə.
Üstündə dursun o Həzrəti Əli,
Olarsa, bunu sən bağıĢla mənə.
Aşıq Bayram:
– Qardaşoğlu, heç nala-mıxa vurma, sözümdən dönən deyiləm.
Və aldı sözün cavabını:
BaĢına döndüyüm, ay qardaĢoğlu,
Bölübən payını verəcəm sana.
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Ġnan ki, burada dava da olsa,
Bölübən payını verəcəm sana.
Aşıq Hüseyn öz-özünə dedi:
– İnsafsız, deyəsən sözündən dönməyir, mən nə təhər bunu
yola gətirim.
Sonra da əlavə etdi:
Ayaqladın qarı, gördün boranı,
Gəldin Faxralıya, atdın Sarvanı...
Deynən mənəm-mənəm deyənlər hanı,
Olarsa, bunu sən bağıĢla mənə.
Aşıq Bayram dedi:
– Qardaşoğlu, adılı qorxun yoxdur, vallahi, bu yapıncı ilə
bərabər səni də bölərəm. Keçmiş ilə işin olmasın, – deyib görək
nə dedi:
Ayaqladım qarı, gördüm boranı,
Vermədim düĢmənə bu Ģirin canı.
HəmiĢə salıram yada Sarvanı,
Bölübən payını verəcəm sana.
Aşıq Hüseyn gördü bu xına o xınadan deyil, aldı görək nə dedi:
BağıĢla, sən məni, ey sazın Ģahı,
Kəsməynən, hayıfdı belə mətahı,
Qoy qalsın özünə, sevsən Allahı,
Olarsa, bunu sən bağıĢla mənə.
Aşıq Bayram dedi:
– Bəsdi, qardaşoğlu, əlim-ayağım əsir, məni az təriflə, böləcəm,
vəssalam.
Götürdü görək nə dedi:
Gərək olsun igid kiĢinin zatı,
Olsa da xam, açılmasa da qatı,
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Kəsəcəm, qoyarsan yəhərin altı,
Bölübən payını verəcəm sana.
Aşıq Hüseyn dedi:
– Bayram əmi, bir horu əl saxla, axır sözümü də deyim. Aşıq
Bayram öz-özünə:
– Qoy desin, elə bilir Bayram əmisi sözündən dönəcək...
Sonra da üzünü Aşıq Hüseynə tutub əlavə etdi:
– Hündürdən de, qardaşoğlu, de görüm...
Aşıq Hüseyn aldı görək nə dedi:
AĢıq Hüseynəm mən, adım bəllidi,
Faxralı, SaraĢdı – bil, bir ellidi.
Deyirəm düĢməsin ayrılıq indi,
Olarsa, bunu sən bağıĢla mənə.
Aşıq Hüseyn sözünü tamam eyləyib ustadı Aşıq Bayramnan
küsdü, bir daşın üstündə oturub fikrə getdi.
Aşıq Bayram da şəyirdinə cavabsız qalmadı, dedi:
Bayramam mən, dönmərəm heç sözümdən,
AĢığam, yazıram hərdən özümdən.
Vermərəm qisməti bilin, əlimdən,
Bölübən payını verəcəm sana.
Söz tamam oldu, kəsdi yapıncını, parasını atdı Aşıq Hüseynə. Bir
saat heç kim dinib danışmadı. Səssiz arxa-arxaya oturmuşdular. Elə bu
vaxtı bir çobanın səsi bunları ayıltdı. Dönüb gördülər bir atlı çobandı,
yavaş-yavaş bulara doğru gəlir.
Aşıq Bayram dedi:
– Kimsən? Nəçisən? Nə istətirsən?
Çoban yaxınlaşıb dedi:
– Aşıq əmi, sizi ağam çağırır.
Bayram tez özünü düzəldib dedi:
– Hardadı ağan, ay oğul?
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Çoban barmağınnan tüklü papağı yuxarı qaldırıb dedi:
– Odu ee, bu dağın dalındadı.
– Hə yaxşı, – dedi Aşıq Bayram. – A bala, ağan nə bildi biz
burdayıq, yoxsa yuxuda görüb?
Çoban dedi:
– Yox-yox, əmi, yox, ona mən dedim ki, ay ağa, dağın o tərəfində iki aşıq elə oxuyurdular ki, eləcə ağzım açıq qalmışdı, az
qaldım sürünü itirəm. Siz Allah gəlin gedək.
– Hə, – dedi Aşıq Bayram: – A bala, de görüm, ağan aşığı
xoşduyurmu?
Çoban dedi:
– Xoşduyurmu da sözdümü, eləmi, eləmi, istəyir yox e, sazsöz üçün lap dəli-divanədi.
– Onda getdik, a bala... Di, atdanın getdik...
Köndələn cığırnan yola düşüb getdilər, gethaget gedib gördülər, vallah, bir vurhavurdu ki, gəl görəsən, ağanın əmrinnən erkəklər kəsilib soyulurdu, bir böyük alaçıx qurulub, vurhavur
alaçığın içi bəzənir, xalçalar döşənir, qız-gəlin də hərə öz işində,
hərə bir tərəfdən işlərini görürlər, hərdən kimsə “tez olun, indicə
gələcəklər”, – deyirdi. Çoban aşıqları ağasına o qədər tərif
edibmiş ki, ağası tələsirdi ki, bircə görüşüm, həm də qulaq asım
oxumaqlarına. Elə qulluqçu birdən dedi:
– Ağa, ağa, budu aşıqlar gəldi.
Ağa tez aşıqların görüşünə çıxıb “Xoş gəldiniz!” – eylədi və
aşıqları xüsusi hazırlanmış yerdə əyləşdirdilər. Tez əl suyu gəldi,
dalınnan çay, bal, fətir, qoyun pendiri gətirildi. Bu, əlüstü yemək
idi, yəni qəlyanaltı.
Aşıqlar bir-iki stəkan çay içdilər, hərəsi də bir fətirin dürməyini yeyib, söhbətə başladılar. Yaxın fermalara xəbər verdilər
ki, aşıqlar gəlib. Məclis qurdular. Məclis gözəlləşdi, yeyib-içib,
kef çəkib şənlənirdilər. Aşıqlar da ki, saz sinədə deyişirdilər. Rəvayətə görə, bu yaylaq belə şənlik görməyib, – deyirlər. Məclisin
belə keçməsinə bütün əyləşənlər mat-məəttəl qalmışdılar.
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Məclisin yaxşı keçməsinə görə hörmətli Ağamız həm aşıqlara, həm məclisi aparan tamadaya böyük ənam verdi. Aşıqlar da
bu hörməti qəbul edib məclisi müxəmməslə sona çatdırdılar.
Artıb dərdin, həddən aĢıb,
Al qələmi yaz, maralım.
EĢitmiĢəm savadlısan,
Gəl, eyləmə naz, maralım.
ĠĢarət eyləsən mənə,
Anlayaram tez, maralım.
Sən Əslisən, mən Kərəməm,
AlıĢdırar köz, maralım.
Bir yaxın gəl, həmdəm olaq,
Qoy üzümə üz, maralım!..

GümüĢ toqqalı kəməri,
Çəkibsən incə belinə.
Dodağına bal çəkilib,
ġəkər tökübsən dilinə.
Özümü xoĢbəxt sanaram,
Əlim çatarsa əlinə.
Siyah zülfün pəriĢandı,
Külək toxunar telinə.
Qorxuram qeyri kəslərdən,
Sənə dəyər göz, maralım!

Qaranlıqda iĢıq saçan,
ġəmsi qəmərdi camalın.
Hər baxanı heyran edir,
Ġxtilatın, pür kamalın.
Lalənin al bağırıdı,
Yanaqdakı güllü xalın.
Səndən ayrı düĢər olsam,
Öldürəcək bu məlalın.
Boyun bənzər sürahiyə,
Sallanıban gəz, maralım!

Məhəbbətin sevdasında,
Qəsd eyləmə Ģirin cana.
Hicranına dözəmmərəm,
Ağlayaram yana-yana.
Məcnun kimi baĢ götürüb,
Çəkilərəm biyabana.
Məndən belə üz çevirib,
Girmə bir mələk donuna.
Mən də Hüseyn Saraçlıyam,
Gəl, ol mənim, öz maralım!
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ZƏRNĠġAN XANIMIN ÇƏNLĠBELƏ GƏTĠRĠLMƏSĠ
USTADNAMƏ
Ay ağalar, gəlin sizə söylüyüm,
Kəsə-kəsə bağrım közə tutallar.
Əzəldən belədi dünyanın işi,
Qiyamət pərdəsin üzə tutallar.
Yeriyir mayalar dalında köşək,
Dünyəyə gələnnər bir gün köçəcək.
Varrı yalan desə, yoxsullar gerçək,
Varrının özünü sözə tutallar.
Abbas, gərək dostun zatın biləsən,
Xancal alıf bağrın başın böləsən.
Ağa vəzir, yüz il qazanc eləsin,
Axırı beş arşın bezə tutallar!
Ustadlar ustadnamiyi bir deməzdər, iki dəəllər. Biz də
dəəh iki olsun, əhli-məclisin başı tik olsun. Götürdü görəh ustad
nə dedi:
Qulluğunda üçcə kəlmə sözüm var,
Birin eşit, birin öyrən, birin qan.
İyidin başına üç döylət qonar,
Biri ağıl, biri gənclik, biri şan.
Heç kəsin eyliyi heç kəsdə qalmaz,
Arıyıf axtaran, itiyin bulmaz.
Üç şey var ki, bu dünyədə zay olmaz,
Bir eylər, biri elm, biri nan.
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Dərdli Kərəm, diləyini dilə sən,
Ağlıyasan, sızdıyasan, güləsən.
Ey Yaradan, mana üç dərd verəsən,
Biri alış, biri tutuş, biri yan.
Ustadlar ustadnamiyi iki deməzdər, üç dəəllər. Biz də dəəh
üç olsun, tüşmən ömrü puç olsun. Götürdü görəh ustaddar ustadı
nə dedi, tərəfinnən ərz eyliyək, siz də şad olun:
Leyli deyif Məcnun getdi dünyədən,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
Şirin deyif Fərhad ötdü dünyədən,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
“Əshabi-kəf” üç yüz il yuxuya daldı,
Seyid Sayad özün dağ-daşa saldı.
Fərhad külüngünü başına çaldı,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
Hər kimsənin eşqi oldu ziyada,
Yar-yar deyif çoxu gəzdi dünyada.
Yusifnən Züleyxa yetdi murada,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
Mənsur yarı üçün hər dərdə dözdü,
Səməndər də dərin dəryada gəzdi.
Sevdiyin tapmadı, umudun üzdü,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
Tahir yarı üçün dəryada axdı,
Hicr oduna əziz canını yaxdı.
Yetdilər murada, dəryadan çıxdı,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
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Şeyx Sənan sevdi tərsa qızını,
Atdı dini, kafir etdi özünü.
Tarix dəyişmədi ilkin sözünü,
Onnardan ad qaldı, mənnən qalmadı.
Bəli, usdaddar dili yüyrəh olar. İndi sizə hardan xavar verim, kimdən xavar verim, - Çardaxlı Çənlibeldə Qoç Koroğludan.
Koroğlunun kefi kök, damağı çağıydı. Oğulları Eyvaznan Hasan
sağında-solunda qoluna qüvvət, dizinə taqət, gözünə işığıydı.
Hasan Dağıstannan gələnnən sonra elə bil Çənlibelin ziynəti birəbeş artmışdı. Hasan ən çox Dəmirçioğluynan məşq elliyirdi.
Onun at minməsi, yəhərdə şahin kimi oturması, nizə oynatması,
qalxan tutması, qılınc vurması, küşt tutması, toppuz endirməsi
Koroğluyu qürrələndirirdi. Koroğlu həmişə Niyar xanımnan gəlib
məşqə baxırdı.
Məşqdən sonra Eyvaznan Hasan Niyar xanımın yanna gəldilər. Əvvəlcə analarına baş əydilər, sora atalarının qarşısında
əmrə müntəzir dayandılar. Koroğlu arif adamıydı. O saat işi başa
tüşdü. Niyar xanımın üzünə baxdı. Niyar xanım Koroğlunun qəm
dəryasına qərq olduğunu görüf dörd tərəfə baxdı. Cəmi Çənlibel
dəliləri onları elə qomarlamışdı ki, elə bil hamı Niyar xanımdan
bir “hə” cavabı gözdüyürdü. Niyar xanım əlini-əlinə vurdu.
Dəlilərin nərəsindən yerə-göyə lərzə tüşdü. Çənlibeldə bir məclis
quruldu ki, rüzgarın gözü hələ belə şadyanlıx görməmişdi.
Piyalələr abi-kövsərdən doldu. Eyvaznan Hasan nuş elədilər. Dəli
Mehtər Düratı, Ərəb atı meydana çəkdi. Eyvaznan Hasan altdan
geyinif üstdən, üstdən geyinif altdan qıfıllandılar. Eyvaz Düratın,
Hasan Ərəb atın qantarğasını bərkitdi. Bir göz qırpımında
əəxlərini üzəngiyə qoyuf, qırğı kimi yəhərə əyləşdilər. Məclisin
dövrəsində gərdiş edif Koroğludan, Niyar xanımdan halallıx
elliyif dilədilər. Niyar xanım oğullarının səfərinə bir söz deməsə
də, yaz buludu kimi dolmuşdu. İrəli yeridi, halallıx elliyif
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“izindir”, - dedi. Düratnan ərəb at Niyar xanımın sözünə
bəndiymiş kimi şahə qalxdılar. Dağıstana yön aldılar.
Ustaddar dili yüyrəh olar, - deyirlər. Səfərin üçüncü günü
şənnik çıraxlarının öləziyən vaxtında cüt qardaşlar Ağ qaya
qartalı kimi Dəmirqapı Dərvənddə, Ərəb paşanın qapısında atdan
endilər. Mömünə xanım oğlu Hasan gedəndən sonra gözdərinin
qarasını o qədər sıxmışdı ki, canında can, dizində taqət qalmamışdı. Saralıf sapa, incəlif ipə dönmüşdü. İynənin gözünnən
saflanardı. Zil qaranlıxda oğlunun səsini tanısa da, həyətdə
dayanannardan hansının oğlu olduğunu anşıra bilmədi. Eyvazı
bağrına basıf duz kimi yaladı. Dedi:
- Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat, doqquz saniyə əzabəziyyətini çəkdiyim, yüyrüyünün başını kəsdiyim, dirəyimdiləyim oğul, adam da anasını gözü yaşdı qoarmı? Sən gedənnən
sora ixtiyar bavanı atayın düşmənnəri öldürdülər. Gözdərim səni
axtardı, “oğul-oğul” deməhdən dilim düyün bağladı.
Eyvaznan Hasan Mömünə xanımın qoluna girif içəri keçdilər. Mömünə xanım oğlunu çıranın işığında tanıdı. Ana-bala
yaz sarmaşığı kimi bir-birinə sarışdı. Göz görəydi bu səhniyi
oxşuyuf tamaşa ediydi.
Gejədən xeyli keçənnən sonra Hasan Mətləvin üstünə gəldi.
Dedi:
- Anacan, ata-anamız səni Çənlibeldə cəmi dəlilərin, xanımların ağbirçəyi görməh istəyir. Özün üçün nə əzizdi xəznədən
götü gedəh.
Dan yeri söküləndə Eyvaznan Hasan yataxlarına uzandılar.
O yatan üç gün, üç gejə yatdılar. Ayılanda gördülər ki, Mömünə
xanım elə dəyişif, göz istiyir tamaşa elləsin. Bu üç gündə elə bil
Mömünə xanımın bütün gəncliyini özünə qaytarmışdılar. İrəngi
yalaf-yalaf yanır, ay xəjalətinnən üzünü bürümüşdü, gün utandığınnan buluddarın arxasına keçmişdi. Zərbaftalı qırcın don Mömünə xanıma elə yaraşırdı ki, elə bil cəmi hürülər onun qarşısında hesava durajax. Eyvaznana Hasan toqqanın altını bərkitdilər.
Sonra Eyvaz dedi:
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- Anacan, yolçu yolda gərəh. Vədə naxələflik iyidə qəbahətdi.
Mömünə xanım çəkidə yunul, vəzndə ağır xəznədə nə varsa
səfər yükünü tutuf, qəflə-qatıra vurdurdu. Mal sağını vaxtı qəfləqatır Ərəb paşanın mənzilinnən qalxdı. Hasan uşaxlıq dostu,
Dəmirqapı Dərbənddə iyidlikdə, səxavətdə ad qazanan yəhər
ustası Fətəliyi çağırtdı. Dəmirqapı Dərbəndin xannığını, camaatın
dolanışığını ona tafşırdı. Qəflə-qatır Çanlıbeli yön aldı. Az
getdilər, alçaxlı, ucalı dağlar aşdılar, bir neçə gündən sonra Yağı
qoruğuna çatdılar. Gün bir sijim boyu qalxmışdı. Dəlilər Yağı
qoruğunda Mömünə xanımın pişvazına durdular. Çanlıbelə
çatanda Mömünə xanım gözdərinə inanmadı. Hər yerdə dəlilər,
xanımlar qayır-qayır qaynaşırdı.
Mömünə xanım atdan enəndə qəddi-qaməti, sürahi boyu,
məğrur yerişi elə bil Çanlıbelə yeni bir gözəllik verdi. Çanlıbel
xanımları Mömünə xanımın gözəlliyinnən xəjalət təri töhdülər.
Cəmi dəlilərin anası Niyar xanım belə Mömünə xanımın gözəlliyinnən pozuldu. Ala gözdəri ixtiyarsız piyalə kimi doldu. Niyar
xanımın yaz buludu kimi dolduğunu görən Koroğlu telli sazın
bəmini bəm, zilini zal köhlüyüf bağrına basdı, aldı görəh nə dedi:
Gəl sana söylüyüm, ay xotkar qızı,
Ağlama, Niyarım, o da yarımdı.
Dediyin sözdərin çıxdımı yaddan?
Ağlama, Niyarım, o da yarımdı.
İrəli gəl, tut əlinnən əlini,
Bülbül olan axtarmazmı gülünü?
Mənnən ötrü tərk elədi elini,
Ağlama, Niyarım, o da yarımdı.
Yaxşı bax sən Koroğlunun zatına,
Qılınc-qalxanına, polad qatına,
Bir Eyvaz eşqinə, Hasan xətrinə,
Ağlama, Niyarım, o da yarımdı.
179

Hüseyn Saraçlı

Söz tamam yetişdi. Niyar xanım irəli yeridi. Mömünə
xanıma xoş gəldin deyif, məclisdə, Koroğlunun sol tərəfində
əyləşdirdi. Mömünə xanımın gəlişi şərəfinə Çanlıbeldə bir kef
məclisi düzəldi ki, indiyə qədə düzələn məclisdərin şahı sayıldı.
Dəlilər gecədən xeyli keçənə qədər yedilər, içdilər, keflər
duruldu, damaxlar çağ oldu.
Deyillər, belə şən-şux məclislərdən sonra Koroğlu heç kəsin
cürət edif, qapısını açmadığı qırxıncı otağa gedərmiş. Bir saat
orda təh-tənha oturduxdan sonra çıxarmış. Bu dəfə də Koroğlu
həmən otağa girdi. Bir saatdan sonra otaxdan çıxanda Hasan
gördü ki, Koroğlu elə haldadı, elə haldadı pıçax vursan qanı
çıxmaz. Gözdər qan çanağı kimi qıfqırmızıdı. Hasan çox götürqoy elədi, heç nə başa tüşmədi. O günnən sonra atasını gözdən
qoymadı. Gördü ki, atası son günnərdə həmən otağa tez-tez gedir.
Hər dəfə də pəjmürdə halda, gözdəri nəmli çıxır. Koroğlu bir dəfə
də otağa girəndə Hasan da astaja onun arxasınnan içəri girdi.
Baxdı ki, atası balaja bir sandıxça açdı, ordan bir qız şəkli çıxartdı, bir saat üzünə tamaşa ellədi, sonra yerinə qoydu. O saat Hasan
atasının biləyinnən yapışdı, əlindəki qızın şəklinə baxdı. Qız, nə
qız, ay parçası. Elə bil ki, Allah-taala xoş günündə, xoş saatında,
xoş dəyqəsində qələmini bu qızın Hüsnünə çəkif. Bir baxan deyir,
qoy bir də baxım. Hasanın köhnə yarası qövr eylədi. Yadına
kürdüstanlı Əhməd xanın qızı Mehri xanım tüşdü. Mehri də bir
qızıydı, gəl görəsən, gözəllihdə bütün hürülər onun sanında durardı. Mehrinin qəddi-qaməti, sürahi boyu, durna kimi can alan gözdəri, alma kimi qırmızı yanaxları, yüz min işvəli yerişi, ceyran
kimi məğrur duruşu gözdəri qavağında canlandı. Mehri xanımın
Hasannan ayrılığınnan sonra çox xiffət çəkməsi, Hasanın atasınnan icazə alıf Kürdüstana – Əhməd xanın yanna qayıdarkən qapıdan qalxan cənazəni görməsi, yaxa yırtıf, üz cırması, ağ gününün
göy əysiyə düyülməsi ürəyinin başını yandırdı. Bərk göyrəldi.
Gözdəri yaz buludu kimi doldu. İndi də atasının halına yandı.
Dedi:
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- Atayı mehriban! Söylə, bu kimdi belə? Nə üçün hər dəfə
bu otağa girif, o qızın şəklinə baxıf ağlayırsan? Mən ölmüşəm ki,
Qoç Koroğlu xiffət çəksin? Ya bu sirri mana açmalısan, ya da
anamı da götürüf bu saat Canlıbeli tərk edəjəm.
Koroğlu dedi:
- Oğul, gəl daşı ətəyinnən tök. Bunu bilməsən yaxşıdı.
Həyatda elə şeylər var ki, adama dəm gətirir, elə şeylər də var ki,
qəm. Bu şəkilin gətirdiyi dəm döyül, qəmdi. Mən səni qəmli yox,
dəmli görməh istiyirəm.
Hasan dedi:
- Babacan! Dəm də, qəm də əkizdi. Oğlun başı ya dəmdə gərəh,
ya qəmdə. Sən onun yerini, yurdunu de, dalısınnan işin yoxdu.
Koroğlu çox dedi, Hasan az eşitdi. Qırsaqqız oluf yaxasınnan yağışdı. Koroğlu gördü ki, Hasan zəli kimi yapışdığınnan
qopan döyül. Əl uzadıf divardan Bulğurru sazını götürdü. Bəmini
bəm, zilini zil köhlədi. Üzünü oğluna tutuf aldı görəh nə dedi:
Başına döndüyüm gül üzdü oğul,
Qan ağlar, qan ağlar didələrimiz.
Yeddi ildi həsrətini çəkirəm,
Qan ağlar, qan ağlar didələrimiz.
Sana söylədiyim sözün düzüdü,
Sinəmdəki möhübbətin gözüdü,
Ağ şəərdə Qara Paşa qızıdı,
Qan ağlar, qan ağlar didələrimiz.
İyid odu öz dərdini bildirə,
Tüşməni ağladıf, dostu güldürə,
Koroğluyam, bu dərd məni öldürə,
Qan ağlar, qan ağlar didələrimiz.
Söz tamam yetdi. Hasan əəğa qalxdı. Əl-əl üstə babasınnan
söz istəməh üçün xahişə müntəzir dedi:
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Koroğlu işi belə görüf dedi:
- İzindir.
Hasan dedi:
- Ateyi mehriban! Ağ şəərə özüm gedəjəm. Ya o qızı sana
gətirəjəm, ya da bu başdan keçəjəm.
Koroğlu dedi:
- Oğul, sən məni düz başa tüşmədin. Mən şəklə baxanda
onnan ötrü ağlamıram ki, Qara Paşanın qızını sana analıx gətirə
bilmirəm. Ona görə ağlıyıram ki, o qızı Çanlıbelə gəlin gətirməyin vaxtı çatıf. Amma hələ səni ağır səfərlərdə bərkdən-boşdan
çıxartmamışam. Anan Niyarı gətirməyə gedəndə mən artıx Rövşən yox, Koroğluydum. O vaxt mən Niyar üçün İstanbula gedəndə cəmi dəlilər mənimlə getməh istədilər. Mən razı olmadım.
Dedim:
İyid gərəh yar sevməyə
Özü təh gedə, təh gedə.
Müxənnət qəddin əyməyə
Özü təh gedə, təh gedə.
Qəniminə qılınc çala,
Ürəyinə talan sala,
Düşmənnər üstə baş ala,
Özü təh gedə, təh gedə.
Dola polad yarağına,
Tüşə iyid sorağına,
Yüz tülkünün qavağına
Özü təh gedə, təh gedə.
Niyarın şirin dilləri,
Bağrıma sancıf milləri,
Uzax-uzax mənzilləri
Özü təh gedə, təh gedə.
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Koroğluyam, haşa, haşa,
Girrəm xotkarnan savaşa,
Qırat döşdəməyə paşa
Özü təh gedə, təh gedə.
İndi, oğul, atdı, arvaddı, papaxdı kişi üçün qeyrətdi. Səfər
ağır, sən də təcrübəsiz. Onçün ağlıyıram.
Atasının bu sözdəri eşidən Hasan dedi:
İyid gərək atdana,
Atın minə, atdana,
Mərd odu ki, döyüşdə
Hər yarıya qatdana.
– İndi, ateyi mehriban! Sınax səndə, qüvvət məndə! Mizan
səndə, meydan məndə! Bu meydan, bu da mən. Nejə istiyirsən,
elə də imtahana çək!
Koroğlu gördü ki, Hasannan yaxa qurtara bilməyəjəh. Dedi:
– Oğul, sinəmə bir neçə xana da söz gəlif. Qoy onu da
deyim, bərkə başa tüşəsən.
Aldı Koroğlu:
Başına döndüyüm, mehriban oğlu,
Getmə, oğul, getmə Ağ şəərə sən,
Təzəjə tapmışam qəndiynən noğul,
Getmə, oğul, getmə Ağ şəərə sən.
Aldı Hasan:
Başına döndüyüm, mehriban ata,
Ata, getməliyəm Ağ şəərə mən.
Çağırram mövlanı dadıma çata,
Ata, getməliyəm Ağ şəərə mən.
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Aldı Koroğlu:
Ağ şəərin poladdandı yapısı,
Hərrənsən tapmazsan, birdi qapısı,
Qarovuldu böyük – kiçik hamısı,
Getmə, oğul, getmə Ağ şəərə sən.
Aldı Hasan:
Gərək Ağ şəəri oda yandıram,
Hasarlar dağıdıf, qapı sındıram,
Qoşun qırıf, paşanı da öldürəm,
Ata, getməliyəm Ağ şəərə mən.
Aldı Koroğlu:
Koroğluyam, niyyətimi yetirdim,
Paşalardan bacı-xarac götürdüm,
Yeddi ildə bir şəklini gətirdim,
Getmə, oğul, getmə Ağ şəərə sən.
Aldı Hasan:
Koroğlusan, sən alınmaz qalasan,
Qoymam səni qəmə, yasa dalasan.
Hasan bəyəm, indi məni sına sən,
Ata, getməliyəm Ağ şəərə mən.
Ata-baba sözlərini tamam elədi... Koroğlu gördü ki, yox,
Hasannan yaxa qurtarmax çətin işdi. Axır əlacsız qalıf onu Ağ şəərə yola salmax üçün ziyarət düzəltdi: Niyar Koroğlunun sağında,
Mömünə xanım solunda əyləşdi. Koroğlu əəğa qalxdı, dedi:
- Dəlilərim! Yeddi ildi ki, Qara paşanın qızı Zərnişan
xanımın şəklini ayrıja bir otaxda gəlinim deyə saxlıyıram. Onu
dostum mehtərbaşı Avdırahmanın köməyinnən əldə eləmişəm.
İndi sizdən nə danım, konluma oğul toyu tüşüf. Məsləhət sizdən,
rüsxət mənnən.
Dəmirçioğlu dedi:
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– Ay Koroğlu, iyidi darda, taciri varda sınıyıllar.
Eyvaz dedi:
– Onda gərəh mən də gedəm. Dədələr demiş, qardaş qardaşa
tən gərəh, tən olmasa, gen gərəh.
Bəlli Əhməd dedi:
– Belə olmaz, Hasan bizdən güjdü olsa da, hələ bərkə-boşa
düşmüyüf. Burda qüvvətdi olmaxdan savaa çətin vəziyyətdən
çıxmağı bajaran ağıllı məsləhətçi də gərəhdir. Dəli Hasanın bu
işdə hamıdan səriştəsi çoxdu. O, yerin altını da, üstünü də bilir.
Tədbir də iyidin bir yaraşığıdı.
Niyar xanım dedi:
– Dəlilər! Mən görürəm ki, Koroğlu kimi hamınızın könlünə toy tüşüf. Noolar, müvərəhdi. Amma iyid yar sevməyə təh
getməli. Hasanın məşqi də, aşıx kimi məclis aparması da xoşuma
gəlir. Oxumaxda da Aşıx Cununnan geri qalmır. Bir də Hasanın
Yağı qoruğundakı zarafatı nə tez yadınızdan çıxdı.
Aşıx Cunun elə bil Niyar xanımın sözünə bəndiymiş, əlini
qulağının divinə aparıf bir bayatı çəkdi:
Əziziyəm, mərdana,
Sözüm dedim mərdana,
Qorxağa oğul deməz
Qoçaq ata, mərd ana.
Niyar xanım düz deyir. Hasan ustad aşıxlardan geri qalmaz,
ləfzi də şirindi. Söz heç kəsi darda-amanda qoymuyuf. Bəzən
onun gördüyü iş bir qonşunun gördüyü işdən ötgün olur.
Koroğlu piyalə doldurdu. Hasan irəli yeridi, piyaləni atasının əlinnən alıf, nuş ellədi. Dəli mehtər Ərəb atı meydana çəkdi.
Hasan əvvəlcə Qəssab Alıynan, Zərqələm xanımnan, sonra
Koroğluynan, Niyar xanımnan və anası Mömünə xanımnan
halallaşdı. Ərəb atın belinə qalxanda Koroğlu dedi:
- Oğul! Yadında saxla, Ağ şəərə bir mal-qara örüşə çıxanda,
bir də naxır axşam qayıdanda girə bilrsən. Ağ şəərdə baytarbaşı
185

Hüseyn Saraçlı

Avdırahmanı taparsan. Ancax onun öyünə qonax tüşərsən. O səni
mənim Bulğurru sazımnan tanıyacax. Nə desə ona əməl ellə.
Özünü heç kəsə nişan vermə. Qoy hamı səni aşıx kimi tanısın. Di,
uğur olsun!
Hasan Ərəb atı cövlana gətirif, üz tutdu Ağ şəərə. Ustad dili
yüyrək olar, günə bir mənzil, teyyi-mənazil, yolun damarını qırdı.
Ərəb at ağzını nəqqarə kimi açır, yel kimi uçurdu. Dan yeri
qızarar-qızarmaz Hasan Ağ şəərə çatdı. Mal-qara örüşə çıxanda
Ağ şəərin qala qapısınnan keçdi. Şəərdə bir az fırrandı. Gördü,
belə getsə baytarbaşı Avdırahmanı çətin tapajax. Mal meydanının
baş tərəfində yerləşən nalbəndin yanna gəldi. Nalbənd o saat əəğa
qalxdı ki, müştərisini dinləsin.
Hasan dedi:
– Nalbənd qardaş! Atım bir az azarrıyıf. Baytarbaşı
Avdırahmanı salğa verirlər. Onun öynün yerini deməzsənmi?
Nalbənd şəyirdini çağırıf dedi:
– A bala, yanşağı baytarbaşıgilə ötür, özün də tez qayıt, –
Hasannan şəyird bir-iki dolanbac küçə keçif baytarbaşının öyünə
çatdılar. Şəyird iri çaxçaxlı qapıyı görkəzif dedi:
– Yanşax, baytarbaşının öyü budu.
Hasan civinnən bir az xırda quruş çıxardıf şəyirdin oycuna
basdı. Sağ ol deyif, doqqaza yaxınnaşdı. Baytarbaşı gördü ki, bir
atdı doqqazdan içəri girdi, heç bu boyda, bu buxunda dostu, tanışı
yadına tüşmədi. Yan-yörəsinnən də yanşaxdan çox Koroğluya
oxşuyur. İrəli yeridi. Yanşağın salamını aldı. Ərəb-ərkanı xoşuna
gəldi. Atı talvarın altında rahladı. Yanşağı öyə dəvət ellədi. Çayçörəh ortuya gəldi, yeyif-içdilər. Baytarbaşı dedi:
– Yanşax qardaş! Qonax Allah qonağıdı. Qonaxdan nə üçün
gəldiyini soruşmazdar. Sən bizim tərəflərin adamlarına oxşamırsan. Gənə də olsun. Hardan gəlib haraya gedirsən? Mənnən mətləvin nə?
Hasan baxdı ki, baytarbaşı onnan ehtiyat elliyir. O saat
yadına tüşdü ki, atası Bulğurru sazı ona nişana üçün verif. Dedi:
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– Baba mehtər! Biz yanşaxlar söhbəti söznən dəəndə
dilimiz od tutuf yanır, əyər izn versəydin saznan dəərdim.
Baytarbaşı:
– İzndi, yanşax!
Hasan Bulğurru sazı köynəhdən çıxardıf, bəmini bəm, zilini
zil köhlədi. Götürdü görəh Avdırahmana özünü nejə nişan verdi:
Gəl sana söylüyüm, mehriban əmi!
Babam məni bu diyara göndərif.
Ahu-fəğanınnan çox çəkir qəmi,
Babam məni bu diyara göndərif.
Aldı Avdırahman:
Başına döndüyüm, ay cavan oğlan,
Baban kimdi, onu mana deyirsən?
De, niyə ağlıyıf çox çəkir fəğan,
Baban kimdi, onu mana deyirsən?
Aldı Hasan:
Paşa, xotkarrardan xarac alıfdı,
İndi görsən saralıban, solufdu,
Bu şəərdə intizarı qalıfdı,
Babam məni bu diyara göndərif.
Aldı Avdırahman:
Təh qoç Koroğluydu iyid, ad alan,
Paşalar mülkünə talannar salan,
Bə o kimdi saralıban, həm solan,
Baban kimdi, onu mana deyirsən?
Hasan baxdı ki, baytarbaşı dəəsən ya həddinnən artıx arif,
ya da qanajaxdan bir balaja karsaladı. Oydu ki, öz-özünə dedi:
– Gəl, buna “Atüstü havası”nda bir Koroğlu bayatısını nərə
çək, sonra təxəllüsünü isnad ver. Dedi:
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– Baytarbaşı, sana yazığım gəlir, qulağına bir lopa pambıx
tıxaş Yazıxsan. Sonra məni vayqannı görmə.
– Bunu deyif Hasan bir dəli nərə çəkdi ki, elə bil göy
yarıldı, ildırım çaxdı:
Yerdən dursa Koroğlu,
Torun qursa Koroğlu,
Qan sel kimi tökülər,
Bir qıy vursa koroğlu.
Yar yolunda mən də qolubağlıyam,
Ah çəkibən, sinəm üstü dağlıyam,
Adım Hasan, qoç Koroğlu oğluyam,
Babam məni hüzüruna göndərif.
Aldı Avdırahman:
Avdırahmanam, bilbaytarrıx peşəmdi,
Xoş gəlifsən, sana qurban başımdı,
Koroğlu da əzizim, qardaşımdı,
Bildim kimdi baban, mana deyirsən.
Hasan saznan dediyini söznən də dedi. Baytarbaşı dedi:
– Oğul, səni imtahana çəkmək yersizdi. Onsuz da Koroğlu
Bulğurru sazı ancax ən əziz adamına verə bilər. Amma, oğul,
mən bilən onun Hasan addı oğlu yoxdu. Mən biləni oğlunun adı
Eyvazdı.
Hasan dedi:
– Elədi, əmi! Mən, Dəmirqapı Dərbənddi Ərəb Paşanın qızı
Mömünə xanımnan olan oğluyam. Adı mana atam yox, babam
verif.
– Həə, indi bildim. Amma, oğul, nəbadə, buralarda Koroğlunun oğlu olduğunu, Çanlıbeldən gəldiyini ağzınnan qaçırasan.
Qara Paşa diri-diri dərinə saman təpər. Mətləvin də mana aydındı.
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Zərnişan xanımın şəklini biz yeddi ilə çalışıf əldə elliyə bildik.
Niyyətin xoş olsa da, onun özünü əldə elləmək çox müşkül işdi.
Hasan dedi:
– Əmican! Sən onun yerini, yurdunu mana salğa ver,
qalanında işin yoxdu, özüm düzəldərəm.
Baytarbaşı gördü ki, Hasan çox qırdırmasına gedif. Buna
heç tanrı törpüsü dəymiyif, elə öz dediyini deyir. Baytarbaşı dedi:
– Oğul! Ağıl-ağıldan süyüşklü olar, gəl bir Fatma qarıynan
da məsləətdəşəh. Belə işdərdə onun səriştəsi çoxdu.
Baytarbaşı qonşuları Fatma qarıyı çağırtdırdı. Fatma qarı
içəri girəndə Hasanın boy-buxunu, xətti-xalı xoşuna gəldi,
ürəyində, bərəkAllah, səni doğana, Allah saxlasın, – dedi. Qarı
qonağa xoş gəldin deyif taxtın bir tərəfində oturdu.
Hasan baxdı ki, Fatma qarı lap Aşıx Cununun dediyi kimidi.
Qarılar durlu olur: qarı var – iman quran, qarı var – ilan
vuran, qarı var – ipəyi, qarı var – köpəyi, qarı var – holdurum
hop, qarı var – kuldurum gup, qarı var – qıldırıl qıp, qarı var –
balağı batdax, qarı var – davanı çatdax. Bu qarı çoxbilmişdi. Üzgözünnən zəhər yağsa da, bu qarı ipəyidi, iman qurandı. Dil
tapmax olar.
Baytarbaşı dedi:
– Qarı nənə, sana bir işimiz düşüf. Əl bizim, ətəh sənin.
Qarı dedi:
– Ə, baytarbaşı! Mən baytar deyiləm, nalvənd deyiləm.
Sənin mana nə işin düşəjək? Atdarıyın nalı tökülüf nalvənd çağır,
saqqoy oluf, qotur düşüf nə çoxdu Ağ şəərdə baytar!
Baytarbaşı gördü ki, qarı mətləvdən uzaxlaşdı: Dedi: –
Fatma qarı! Bütün ilxı qurvan olsun sənin bir ağ saçına. Bizim
dərdimiz at dərdi döyl. Sən Qara Paşanın öyünə gedif-gəlirsən.
Gərəh Zərnişan xanımı bizim bu cavan oğlannan bir dəfə
görüşdürəsən.
Fatma qarı Zərnişanın adını eşitcəyin, elə bil ki, onu ilan
çaldı. Yerinnən tik atıldı. Az qaldı qapıyı qoyuf bajadan çıxsın.
Hasan onun qarşısını kəsdi.
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– Nənəcan! Biz ki, bir şey elləmədik. Sözdü, soruşdux.
Köməh elləsən də, elləməsən də öz işindi. Biz sənin ağbircəh
imanına pənah gətirdik.
Qarı baxdı ki, Zərnişan xanıma layix bir oğlan varsa da elə
budu. Amma özünü sındırmadı, dedi:
- Oğul! Sən qonaxsan. Bu gün burdasan, savah Allah bilir
harda. Amma baytarbaşı ağlını itirif. Ağ şəərdə Zərnişan xanımın
adını tutanı diri-diri divara örüllər. Canına yazığın gəlsin. Nə
qədər bu söz Qara Paşıya çatmıyıf, şələ küləni burdan yığışdır.
Hələ bu neçə ildə Zərnişan xanımın üzünü bir başı papaxlı görmüyüf. Əyər görməyə cürət elliyən olufsa, onu baxdığı yerdə
qulaxlarınnan divara mıxlayıflar.
Baytarbaşı dedi:
– Ay Fatma qarı! Biz sənnən qədbir dilədik, daha sənnən
ölüm istəmədik?! Rəhmətliyin qızı! Biz ki, hələlik ölməyə
tələsmirik. Sana nooluf?
Hasan əl atıf civinnən bir ovuc axça çıxartdı. Qarının oycuna basdı, qarı dedi, mən üç gündü tova demişəm Haja gedəjəm.
Hasan bir ovuc qızıl gənə verəndə qarı dedi, əşi, Haj qaçmır, mən
ölmürəm, indi də sonra gedərəm. Hasan dedi:
– Nənə, hələlik əl xarışdığıdı, nəmərin sonra.
Qarı baxdı ki, axçaların hamısı qızıldı. Gözü qırxillik
qəssaf pişiyinin gözünə döndü. Dedi:
– Oğul! Zərnişan xanım hər cümədən cüməyə Bülbüllü bağa seyrangaha çıxır. Mən hər cümə axşamı onun əl-əəğına xına
qoymağa gedirəm. Şəklin varsa mana ver, xına qoyanda çalışaram ki, yerə tüşsün. Zərnişan xanım soruşsa, dəərəm ki,
nəvəmdi. Əyər bir şey öyrənsəm, axşam sana dəərəm, – deyif
xudahafizləşif getdi.
Baytarbaşı dedi:
– Oğul, Fatma qarıyı yaman yerdə yaxalandın. O, imanınnan keçər, qızıl axçalardan keçməz. İndi eşit. Qara Paşanın bir atı
var. Adına Gücdəzor dəəllər. O atı ələ gətirə bilməsən, heç bir iş
görə bilmərik. Hələ cümə gününə var. İndi sən pay-piyada
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Bülbüllü bağa tərəf get. Yerini-yurdunu manşırra. Elə ellə ki, heç
kəs sənnən şübhələnməsin. Yoxsa işdər şulux olar. Qaş qayırdığımız yerdə, göz tökərik.
Ustad dili yüyrəh olar. Aradan bir az keçmişdi ki, Fatma
qarı tənginəfəs özünü yetirdi baytarbaşıgilə. Dil boğaza qoymadı.
Elə ütələh danışdı ki, elə bil ağzına süddü aş tökmüşdülər.
Baytarbaşı dedi:
– Ay rəhmətdiyin qızı, nooluf? Bir insan kimi danışsana.
Qarı dedi:
– Ay oğul! Elə Zərnişan xanımın əəğinə təzəjə xına
qoyurdum ki, şəklin tıpp elliyif yerə tüşdü. Saymazyana şəkli
yerdən götürüf öpüf gözüm üstə qoydum. Sonra şəkli qoynuma
qoymax istəyirdim ki, Zərnişan xanım dedi:
– Qarı, ver görüm o nədi?
Dedim:
– Nənən sana fəda olsun. Nökərin Hasandı, nəvəmdi.
Buralardan çox-çox uzaxlarda, Qaf tərəflərdə olur. Qoja nənəsini
unutmuyuf, yada salıf. Əl boyda şəklini göndərif. Bu cümə günü
qonax gələcək.
Zərnişan şəklə təfərincnən baxdı. Şəkilnən mənim sufatım
arasında bir oxşarrıx görmədi. Dedi:
– Qoja kaftar! Nə qədər dərinə saman təpdirməmişəm, bu
mürtəd pəzəvəngin kim olduğunu söyləməlisən.
– Oğul, istədim ki, xanımın fikrini azdıram. Bir şey
çıxmadı. Axırda düzün deməli oldum.
Dedim:
– Xanım! Allahdan gizdin olmuyanı sənnən nə gizdədim!
– Bu bir oğlandı ki, boy-buxununa baxanda papax tüşər:
deyirsən bir də baxım. Allah onnan heç nəyi əsirgəməyib. Kim
olduğunu bilmirəm. Baytarbaşının qonağıdı. Hardansa qərifqürvət eldən səni deyif gəlif. Yan-yörəsinnən xana oxşuyur.
– O kimdi? – deyif Zərnişan xanım boğazımnan yapışdı.
Dilim topux çala-çala Koroğlu deyə bildim. Oğul! Zərnişan
xanım mana bir şillə çəkdi ki, gözümnən od parıldadı. Dedi:
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– İlan vuran qarı! Düzünü de, bu işi başqa bir adam da
bilirmi?
Dedim:
– Xanım, imansız ölüm, üstümdə su tapılmasın, ojax
qalanmasın, əyər bu siri bir adam bilirsə.
Dedi:
– Yaxşı! Şəkil qalsın. Qonağına de ki, bu cümə Bülbüllü
bağa gəlsin.
İndi, oğul, sən ova yatandan sonra Bülbüllü bağa get. Özünə
pünhan bir yer seç. Gün şaxıyanda Zərnişan xanım küləfirəngidə
olajax. Qızlar da öz yerrərinə dincəlməyə gedəjəhlər. Fürsəti
fövtə verməzsən. Özünü dərhal salarsan küləfirənginə.
Hasan qarıya bir qədər də xarşdıx verif yola saldı. El şirin
yuxuya gedəndə Hasan qarı dediyi kimi ellədi. Gün şaxıyanda
özünü Zərnişan xanımın küləfirənginə verdi. Baxdı ki, Zərnişan
bir qızdı ki, Züleyxa onun əlinə su tökməyə yaramaz. Qız
deyirəm, qızdırma demirəm. Ağız püstə, burun hind fındığı, sinə
Səmərqənd kağızı, göz piyalə. Mah camalı bərq vuruf yanır.
Baxdıqca adamın gözünün şoxunu aparır. Deikkəsi minar, əl
vurma sınar, bax kənarda dur, məlul-müşkül kimi boynunu bur.
Hasan şəklə baxdı, qıza baxdı. Zərnişan xanımın gözəlliyi onu da
yaxdı. Gözdər gözdərə sataşdı, ürəhlər söz alıf danışdı.
Zərnişan xanım özünü sındırmayıf dedi:
– Ədə, gavur oğlu yanşax! Sən hara, bura hara? Bura quş
gəlsə qanad, qatır gəlsə dırnax salar. Bir qaşıx qanınnan, yoxsa
şirin canınnanmı keçifsən? İndi əmr elliyərəm savax səni meydanda məhşər əəğına çəkəllər, vaxtsız özünü bozardan əmlik kimi
dərini boğazınnan çıxardallar, saman təpif qala qapısınnan asallar. Səni kimi hevərə yanşaxların bir də Bülbüllü bağa girməsi
üçün dərs olar.
– Xanım, bağışda! Mənim dərim o qədər də hasand
soyulmaz. Dərimə saman təpmək üçün qurd oğlu qurd gərəh. İzin
ver, sinəmə bir neçə xana gəlif onu deyim. Sonra istər öldür, istər
dara çəkdir. Baş mənim, fərman sənin.
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Zərnişan xanım yanşağı sınamax üçün elə qışqırdı ki, səsinə
dayəsi gəldi. Amma ehtiyarsızlıx etdiyinnən peşman oldu.
Ürəyində öz-özünü danladı. Amma daa iş-işdən keçmişdi. Dedi:
- Bağbanı səsdə, qoy bavama xavar versin! Bu heyvəriyi
tutsunlar, həddini ona bildirsinlər!
Dayə baxdı ki, xanım qeyzdənif. Dedi:
– Ömür-günümün bəzəyi, tələsmə. Yanşaxdı, bərkə də
bilmiyif, heyvərəlik elliyif. Onsuz da ajalı sənin əlindədi. Qoy
bir-iki xana söz oxusun. Bərkə heç yanşax döyl. Gavırın biridi,
pəzəvəngliyinə salıf?
Zərnişan baxdı ki, dayəsi də bu iyidin ələ keçməsini istəmir.
Ürəyinnən olsa da, könülsüz-könülsüz dedi:
– Heyvərə yanşax! Dayəmə qurvan ol. Mən ölümün üçün
tələsirəm. Ölümqavağı amandasan. Oxu, izindi.
Hasan Bulğurru sazı aldı sineyi-sandığa, görəh nə dedi:
Gözəllər çıxıfdı seyrangahına,
Bənziyir cənnətə bu bağlar indi.
Mən qurvanam gözəllərin şahına,
Bənziyir cənnətə bu bağlar indi.
Zərnişan xanım siyah saçınnan üç tel ayırdı, turuncu
məmələri üstündə saz elliyif götürdü görəh cavavında nə dedi:
Yanşax, dəlisənmi, divanəsənmi?
Tüşübsən ölümün bazarına sən.
Qov kimi canını salıfsan oda,
Dözməzsən bu eşqi azarına sən.
Aldı Hasan:
Yanşaxların peşəsidi söz demək,
Balı, qəndi qatıf şirincə yemək,
Yasaxdımı bu yerrəri, de, gəzmək?
Dönüfdü gülşənə bu bağlar indi.
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Aldı Zərnişan xanım:
Yanşaxsan di gəl ki, yaman dillisən,
Mən bilirəm qarıf, uzax ellisən,
Adın nədi, de hansı mənzillisən?
Düşürsən bavamın nəzərinə sən.
Aldı Hasan:
Adım Hasan bəydi, şirin dilliyəm,
Qolu qüvvətdiyəm, dəliqannıyam,
Koroğlu nəsliyəm, Çanlıbelliyəm,
Tüşüf diyarına güzarım indi.
Aldı Zərnişan xanım:
Bu yerrərin söhbətiyəm, sazıyam,
Yüz qız içrə gözəllərin gözüyəm,
Zərnişanam, Qara Paşa qızıyam,
Söylə, niyə gəldin güzarıma sən?
Söz tamam yetdi. Zərnişan xanım dedi:
– Hasan, eşitdiyimə görə Koroğlu şəklimi yeddi ildə zornan
əldə elliyif. İnşAllah, yeddi il də sənin yasını tutar. Xotkar qızı
əlinə xına qoymax əvəzinə, başına qara bağlıyar. Cavansan,
canına yazığın gəlsin. Nə qədər ki, Qara Paşanın əlində qanına
qəltan olmuyufsan çıx get.
Zərnişan xanım bu sözdərnən Hasanı imtahana çəkirdi ki,
görsün ona yar şirindi, yoxsa can.
Hasan baxdı ki, Zərnişan xanım onu hərbə-zorbasıynan
imtahana çəkir. Odu ki, dedi:
Mərd olmağın nişanası,
Qanında gərəh iyidin.
Çəkməyə özgədən minnət,
Canında gərəh iyidin.
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Bir iyidin olsa sanı
Vurar qılınc, tökər qanı....
Gürzü, nizəsi, qalxanı
Qolunda gərəh iyidin.
İyid odur ola güjü,
Ala qalaları, burcu,
Avxarrı Misri qılıncı
Belində gərəh iyidin.
Koroğlunun balasıyam,
Hər sözünü qanasıyam,
Haqqı çətin danasıyam,
Sözü düz gərəh iyidin.
Mən Hasanam, mərd oğluyam,
Düşmənimə dərd oğluyam,
Nəsilcən qoç Koroğluyam,
Arxası gərəh iyidin.
Söz tamama yetdi. Hasan baxıf gördü ki, dayəynən Zərnişan
xanım bir-birini elə qucaxlayıf ki, illər-aylar həsrətdisi kimi. Dəm
veriflər göz yaşına. Anladı ki, söz yerinə düşüf. Dedi:
– Zərnişan xanım, mən qoç Koroğluya söz vermişəm. Öldü
var, döndü yox, vaxt daralır. Sən tədbirini de.
Zərnişan gördü Hasan sözündə bütöydü, hədə-qorxu yeri
deyil. Dedi:
– İndi vaxtdı, ayrılmalıyıx. Axşamüstü dayəm dalımnan
gələjək, baytarbaşı atamın Gücdəzot atının töyləsini yaxşı tanıyır.
Atın töylədən çıxarılmasına o tədbir tökər.
Hasan Zərnişan xanımnan, dayəynən halal-hümmət elliyif
Bülbüllü bağdakı pünhan yerinə çəkildi. Bir azdan bağ boşaldı.
Hasan özünü verdi baytarbaşının öyünə. Baytarbaşı dedi:
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– Oğul, Hasan! Nejə gəldin, oğlansan, ya qız?
– Avdırahman əmi, oğlanam.
Sonra da başına gələnlərin hamısını danışdı.
Axşama hazırrıx görüldü. Bir azdan fayton gəldi. Dayə
Hasana dedi ki, götü çarşoyu, Zərnişan xanım bizi sarayda
gözdüyür.
Şennik şirin yuxudaykən tədarük görüldü. Zərnişan da
Hasan kimi altdan geyinif üstdən, üstən geyinif altdan qıfıllandı.
Yaraxlandı, yasaxlandı.
Baytarbaşı qala qapısını ağzında Ərəb atnan Hasanı gözdüyürdü. Hasan baytarbaşının dediyi kimi, Zərnişan götürüf Gücdəzorun töyləsinə yön aldı. Töyləbaşıya bir kisə qızıl verif dedi:
– Al bu axçaları, yeddi arxadan dönənəninə belə bəsdi. Atı
töylədən çıxardana kimi dinmə, danışma.
Töyləbaşı tez kisiyi qoynunda gizlətdi. Hasan töylüyə girəndə istədi ağzını açıf qışqırsın. Zərnişan xanım ley kimi başının
üstünü kəsdi. Əlindəki qamçının dəstəyinnən kişinin başına elə
vurdu ki, yazıx meyit kimi yerə sərildi. Hasan Gücdəzoru töylədən çıxardanda gördü ki, mehtərbaşı yerə sərilif. Zərnişan xanım
dedi:
– Belə yaxşıdı, səs-küydən uzax olarıx.
Hasan Gücdəzorun belinə qalxan kimi Zərnişan xanımı
tərkinə aldı. Atı qala qapısına sürmək istəyəndə möhtərbaşı
qışqırdı:
– Qaroul, qaroul...
Səs-küy yayıldı. Qaroullar hər yerdə bəndi-bərəni kəsdilər.
Zərnişan xanım dedi:
– Hasan, işdər şuluxdu. Əlac Gürcdəzora qalıf. Ata bir
qamçı çək.
Hasan Gücdəzora elə bir qamçı çəkdi ki, at yay kimi dartılıf, qala qapısının üstünnən aşırıldı. Qapı açılıf qoşun çıxana kimi
baytarbaşı Ərəb atın üzəngisini basdı. Hasan qırğı kimi Ərəb atın
yəhərinə atıldı. Qoşun Hasannan Zərnişan xanımın dalınnan
tüşdü. Hasan dedi:
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– Zərnişan xanım, dəəsən qoşun bizdən əl çəkmiyəjək. Bir
də ki, Çanlıbeldə dəlilər elə bilər ki, mən oğurrux elliyif səni
qaçırtmışam. Bir az gözdə, mən qoşunnan haqq-hesavı çürüdüm.
Zərnişan xanım dedi:
– Sən Qara Paşayı tanımırsan. Onun qoşunun sayı-hesavı
yoxdu. Sən tək, onlar çox. Sür, yolçu yolunda gərəh.
Hasan dedi:
– Yox, Zərnişan xanım! Bə eşitmiyifsənmi deyirlər:
Arif olan söz qana,
Söz anlıya, söz qana,
Yüz min tülkü yığılsa
Neyliyər bir asdana?
Bu sözdəri dəənnən sonra Hasan Ərəb atın başını qanırdı,
özünü qoşuna vurdu. Sağdan vuruf soldan çıxdı, soldan vuruf
sağdan çıxdı. Qoşunu qatdam-qatdam ellədi. İşi belə görən Qara
Paşa atı meydana sürdü.
Aldı Qara Paşa:
Sana deyim, əcəm oğlu,
Oğlan, qaytar Gücdəzoru,
Qoşun verər sənə yolu,
Oğlan, qaytar Gücdəzoru.
Aldı Hasan:
Sana deyim, Qara Paşa,
Paşa, verməm Gücdəzoru.
Qoşun versə mana yolu,
Paşa, verməm Gücdəzoru.
Qara Paşa gördü ki, bu pəhlivanı söznən başa salmax
çətindi. Fikirləşdi ki, gəl yenilməz pəhlivan Poladı isnad ver.
Bərkə qorxuf Gücdəzoru, Zərnişan xanımı qaytara.
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Aldı Qara Paşa:
İyid görməz uşax işin,
Tutuf kəsdirərəm başın,
Qurda, quşa qalar leşin,
Oğlan, qaytar Gücdəzoru.
Aldı Hasan:
Gücdəzoru gətirmişəm,
Mətləvimi bitirmişəm,
Zərnişanı götürmüşəm,
Paşa, verməm Gücdəzoru.
Qara paşa gördü ki, bu pəhlivanı söznən başa salmax
çətindi. Fikirləşdi ki, gəl yenilməz pəhlivan Poladı isnad ver.
Bərkə qorxuf Gücdəzoru, Zərnişan xanımı qaytara.
Aldı Qara Paşa:
Əmr versəm, Polad gələr,
Anan, bajın ağlar, mələr,
Qara Paşa bağrın dələr,
Oğlan, qaytar Gücdəzoru.
Aldı Hasan:
Hər hədyana baxmaz Hasan,
Poladsan, paşasan, nəsən?
Min iyidə tək mən bəsəm,
Paşa, verməm Gücdəzoru.
Söz tamama yetdi. Meydan təzədən qızışdı. Bir tərəfdən
Hasannan Ərəb at, o biri tərəfdən də Zərnişan xanım özlərini bir
də qoşuna təpdilər. Qara Paşa gördü ki, qoşunun başı bostan
kələmi kimi yerdən-yeksan olur. Əmr verdi oxatanlara:
– Nejə olursa-olsun, əcəm oğlunu yaralı tutmalı, Zərnişanı,
Gücdəzoru oxdan gözdəməli.
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İşi belə görən Hasan dedi:
– Zərnişan xanım, ox atannar namərd olar. Kişilik qeyrəti
çatıf, əlbəyaxa döyüşə girməzdər. Dəmirçioğlu deyərdi ki, belə
hallarda ox məsafəsinnən uzaqlaşmalı, düşməni çəkiyə çəkməli.
Mən qoşunun sağ cinahını yarajam. Orda cinahı saxlıyan sənin
qardaşdarındı. Allah ya onnara verər, ya da mana. Gücdəzoru
Ərəb atın dalınnan sür.
Hasan qoşunun sağ cihanını yarıf, Zərnişanın altı qardaşını
qəltan ellədi. Qoşunun qomarğasınnan yenijə çıxmışdılar ki,
haçabaş ox Hasanın kürəyinnən dəyif döşünün altınnan çıxdı.
Zərnişan Küçdəzoru Ərəb ata yanladı, Gücdəzora ajı bir qamçı
çəkdi. Atdar bir göz qırpımında yel kimi uçdular. Sıldırımlı bir
dağ ətəyinə gəlif çıxdılar. Zərnişan ətrafı axtardı. Böyük bir kaha
tapdı. Atdarı kahıya sürdü. Hasanı yavaşca atdan endirdi. Haçabaş oxun uc hissəsini qılıncnan kəsif, sümbəsini kürəyinnən dartıf
çıxartdı. Hasan od tutuf yanırdı. Çox qan itirmişdi. Zərnişan
yasəmən saçını yaranın üstünə basıf Hasanın başını dizinin üstünə
qoydu. Ürəyi od tutuf yandı, yanıxlı bir bayatı çəkdi:
Əziziyəm, yar qana,
Yar oxuya, yar qana.
Qanadı qırıx tarlanam,
Sığınmışam yarğana.
Zərnişan xanımın ürəyi soyumaxdansa, bir az da göyrəldi. Aldı
görəh daa nə dedi:
Qadir mövlam, sənnən köməh dilərəm,
Hasan yaralıdı, dərman istərəm.
Neştər alıf bağrım başın didərəm,
Hasan yaralıdı, dərman istərəm.
Hər müşkül işdəri bitirən sənsən,
Dinsizi imana gətirən sənsən,
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Həsrəti həsrətə yetirən sənsən,
Hasan yaralıdı, dərman istərəm.
Qara Paşa susuyurdu qanına,
Ox dəyifdi, od tüşüfdü canına.
Nejə gedim Koroğlunun yanına,
Zərnişanam, xuda, dərman istərəm.
Zərnişan dayəsinnən eşitmişdi ki, dağlarda bitən kəkliyotunnan sarıçiçəyini əzif, əryən qız döşündəki mayaynan qarışdırıf ox,
nizə, qılınc yarası üstə qoysan, yara tez sağalar. Tez duruf bir qalax kəkliotu, sarıçiçək yığdı. Daşın üstə əzdi. Üzünü yana çöyürüf
turunc məmələrini billur köynəyindən çıxatdı. Bir sıxdı, heç nə
gəlmədi, iki sıxdı, döşü ağrıdı, üç sıxdı, qanlı maya çıxdı. Onu
əzdiyi otnan qarışdırıf Hasanın yarası üstünə məlhəm qoydu.
Hasan üç gün, üç gecə yuxuya getdi. Zərnişan xanım baxdı ki,
budu, göy üzündə bir dəstə durna qatarı havalanıf gedir. Bir qarıfqarıf ötən durnalara, bir də başını dizi üstünə qoyduğu yaralı
Hasana baxdı. Ürəyi quvar ellədi. Götürdü öz halını durnalardan
Çanlıbelə nejə ismarradı:
Qatar-qatar uçan durna,
Uçmanıza qurvan olum.
Cıqqaları burma-burma,
Cıqqanıza qurvan olum.
Namərd mətləvə yetməsin,
Yağı sizi incitməsin,
Səsiniz qəmgin ötməsin,
Avazanıza qurvan olum.
Zərnişan da yarı öyər,
Bağrının başını oyar,
Çanlıbelə salam deyər,
Salamnıza qurvan olum.
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Söz tamam oldu. Qəhər Zərnişanı boğdu. Ala gözdər bahar
buludu kimi sıxvarıldı.
Zərnişannan Hasan kahada qalsın. İndi sizə hardan, kimdən
xavar verim, Qoç Koroğludan. Koroğlu yatmışdı. Qançır oluf,
ağzınnan laxta-laxta qan gəldi. Hövlnak yuxudan oyandı. Bir dəli
nərə çəkdi ki, elə bil göy gurladı, ildırım çaxdı. Bir göz qırpımında dəlilər yarrı-yasaxlı əmrinə müntəzir dayandılar. Koroğlu
sazı sinəsinə basıf dedi:
Nərə çəkdim dəlilərim oyansın,
Yaralıdı, qoç Hasanım dardadı.
Dəlilərim yan-yörəmdə dayansın,
Yaralıdı, qoç Hasanım dardadı.
Sökülsün Ağ şəərin qalası, bürcü,
Məhv olsun, talansın paşanın tacı.
Qoymuyax paşada gərəh bu borcu,
Yaralıdı, qoç Hasanım dardadı.
Koroğluyam, mən bilirdim işimi
Yaxşı yatdım, yaman gördüm tuşumu,
Gərəh gətrəsiniz tüşmən başını,
Yaralıdı, qoç Hasanım dardadı.
Yeddi min yeddi yüz yetmiş yeddi dəli atdandı. Koroğlu dedi:
- Eyvaz xan, Bəlli Əhməd, İsabalı, Halaypozan, Topdağıdan, Tanrıtanımaz, Qorxuqanmaz, Kosa Səfər! Qoşunu çəkin Ağ
şəərə. Qara Paşanın yurdunda bostan əkin. Var-dövlətinin üçdə
birini şəərin əlsiz-əəyxsızdərinə paylayın, qalanı qənimətimizdi.
Söz Koroğlunun ağzınnan qurtarar-qurtarmaz dəlilər boğanax oluf Ağ şəərə tərəf üz qoydular.
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Dəmirçioğlu, Dəli Həsən, Dəli Mehtər, Aşıx Cünun dəmir
gəmirirdi. Koroğlu baxdı ki, iş belə getsə Çanlıbeldə heç kim
qalmaz. Dedi:
– Dəmirçioğlu, bu dəfə Çanlıbeli Aşıx Cununnan sana
tapşırıram. Dəli Həsən, Dəli Mehtər mənnən gedəjəhlər.
Koroğlu Çınqıllı dağ deyif Qıratın ciloyunu boşaltdı. Qırat
yel kimi götürüldü. Günə bir mənzil, teyyi-mənazil Çınqıllı dağa
yetişdi. Qırat Ərəb atın hənirtisini duydu. Əəğini yerə döyüf
kişnədi. Koroğlu dedi:
– Axtarın buraları. Qırat boş-boşuna kişnəməz. Dəlilər
Çınqıllı dağı ələh-vələh elədilər. Bir də baxdılar ki, budu, sarp
qayalıqda Ərəb at, yanında da bir at var ki, göz istiyir tamaşa
eləsin. Koroğlu dəlilərnən kahıya endi. Baxdılar ki, bir qız
Hasanın başını alıf dizi üstə, yarasına məlhəm qoyur.
Hasan gördü ki, gələn Koroğludu, yanda da dəlilər. Dedi:
– Keç yan tərəfə, bavam gəldi.
– Zərnişan xanım elə bildi ki, Hasan deyir sənin bavan gəldi, – gözləri qan çanağı kimi doldu. Tez qılıncdan yapışdı. Dedi:
Ağ saqqallı mənim atam,
Öldürəjəm, baba, səni.
Qoymursan murada çatam,
Öldürəjəm, baba, səni.
Hasan baxdı ki, Zərnişan Koroğluynan cəngə girir. Yaralıyaralı birtəhər dirsəklənif Bulğurru sazı dilə gətirdi, dedi:
Sana deyim, mehribanım,
Qız, ayıfdı, babam gəlir.
Sana qurvan mənim canım,
Qız, ayıfdı, babam gəlir.
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Aldı Zərnişan xanım:
Məni saldın yaman oda,
Altı qardaş verdim bada,
Yaralıdı yar kahada,
Öldürəjəm, babam, səni.
Aldı Hasan:
Fələh mana qara yazdı,
Xoş günümü nejə pozdu:
Oxuduğun nə avazdı,
Qız, ayıfdı, babam gəlir.
Aldı Zərnişan xanım:
Zərnişanam, ollam dəli,
Ölləm, qoymaram irəli.
Daha sana deməm bəli,
Öldürəjəm, baba, səni.
Zərnişan qızmış asdana dönmüşdü, dəlilər də artıx kahanı
haxlamaqdaydılar. Hasan baxdı ki, işdər şuluxdu. Zərnişan ölüf,
öldürməhdən danışır. Birtəhər əəğa qalxıf elə bir dəli nərə çəkdi
ki, Çınqıllı dağ lərzəyə gəldi.
Aldı Hasan:
Hasan bəy də mərd oğludu,
Tüşmənnərə dərd oğludu,
Bu gələn qoç Koroğludu,
Qız, ayıfdı, babam gəlir.
Zərnişan xanım baxdı ki, doğrudan da gələn onun bavası
döyül, Koroğludu. Həya elliyif Gücdəzordan tüşdü, bir tərəfə
çəkildi. Üzünü örtdü.
Koroğlu üzünü Dəli Hasana tutuf dedi:
203

Hüseyn Saraçlı

– Ayə, Dəli Hasan! Bu qız nə deyir? Mənim ki, qız öylədim
yoxdu. Bu nə bava, bava salıf?
Hasan irəli yeridi. Koroğluynan, dəlilərnən görüşüf öpüşdü.
Dedi:
– Ateyi mehriban! Zərnişan xanım səni anşıra bilməmişdi.
Elə bilif ki, babası Qara Paşasan.
Koroğlu Zərnişan xanımın alnınnan öpdü. Sonra bir yerdə üz
qoydular Çanlıbelə tərəf. Yenijə Yağı qoruğuna çatmışdılar ki,
baxdılar budu, o biri tərəfdən də Eyvaz xan böyük bir karvannan
gəlir.
Qoşun Çanlıbelə çatanda gördülər ki, Dəmirçioğlu bir
məclis düzəldif, rüzgarın gözü hələ belə şey görmüyüf.
Yeddi min yeddi yüz yetmiş yeddi dəli xanımlarnan məclisdə əyləşdilər. Koroğlu əəğa duruf dedi:
– Çanlıbel gəlini Zərnişan xanımın adına qırx gün qırx gejə
toy vurulsun. Gəlinin əəğı altında yeddi min yeddi yüz yetmiş
yeddi öyəj qurvan kəsilsin. Yeddi il şəkli saxlanan otax təzə
bəynən gəlinə layıq bəzədilsin.
Ustaddarın söyləməsinə görə Aşıx Cunun bu toyu elə
keçirif ki, göz istiyirmiş tamaşa elləsin. Onnar beləjə döyran
sürdülər, siz də var olasınız.

204

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

GÜRCÜ QIZINNAN QAÇAQ KƏRĠM
Bəli, aşıxlar qavaxça ustaddarı yada salır, ustadnamə
deyillər, sonra dastana başdıyıllar. Keçən ustaddara rəhmət, sizə
də can sağlığı. Aldı görəh ustad burda nə dedi:
Nələr gördüm, gəşt eylədim dünyəni,
Hər bir işin qeyli-qalı varıymış.
Yaxşı günün olurmuşsa yamanı,
Yaman günün yaxşı halı varıymış.
Haqq sözə gərəhdi düz qiymət olsun,
Qiyməti verməyə mərifət olsun,
İnsanda insannıx, səxavət olsun,
Neyliyəjəm, cah-calalı varıymış.
Qayım ata, niyə fikrə dalırsan?
Yoxsa ki, özünnən hesaf alırsan?
Sayılmaz mehmana kecə salırsan,
Saydığın qonağa xalı varıymış.
Çox gəzmişəm, az görmüşəm danəndə,
Deməliyəm sözü, yeri gələndə,
İnsan üzün görmüyəsən dönəndə,
Açılanda xoş camalı varıymış.
Ataş alıf cox da yanma, Ələsgər,
Sənətinnən hec utanma, Ələsgər,
Öz-özünə quvarranma, Ələsgər,
Dünyənin Urustam-Zalı varıymış.
Ustaddar ustadnamiyi bir demiyif iki deyif, biz də dəəh iki
olsun, namərdin ömrü gül solsun, sizin də başınız tik olsun:
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Nəsihət almıyan, söz eşitmiyən
Ya naxələf olar, ya nakəs olar.
Mərifət elminnən xavarsızdarın
Hər sözü, söhbəti quru səs olar.
Var-döylət axtarıf, könül sıxana,
Əhdi-peymanına dönüh çıxana,
Bir öyü qurmuyuf? yüz öy yıxana
Hörmət də, izzət də çox əbəs olar.
Söyün Saraşdı qurvan ellərə,
Düz söz yadigardı gül nəsillərə,
Bir dəfə yaxşılıx elliyənnərə
Bir dünya xoşbaxtdı demə, bəs olar.
Ustadlar ustadnamiyi iki demiyif, üç deyif, biz də dəəh üç
olsun, namərdin ömrü puç olsun:
Bədəlsiz insannan eyləmə şikar,
Ovaya ağ olar, elə sərt olar.
Hər şeyin öz vaxtı, öz vədəsi var,
Vaxtsız öyüd verən özü pərt olar.
Xeyir diliyərsən, hərdən şər gələr,
Xəstə sağalanda isti tər gələr,
Hər şey nisbi olar, sərasər gələr,
Hər şeyin önündə səvaf, şərt olar.
Həmişə qoşadı doğruynan yalan,
Gülməz ömür boyu qürvətdə qalan,
Arifsən, namərddən aralı dolan,
Mərdnən qovğa edən özü mərd olar.
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Hər şeyin təməli, hər şeyin himi,
Pərdəsiz dinərmi, de sazın simi?
Adam var, meydanda Koroğlu kimi,
Adam var, qorxudan gözü dörd olar.
Şairsən, sözünü de həzin-həzin,
Ellər qiymət versin, ellər dinləsin.
Baftanı zərinən sınıyan kəsin
Umudu zər olar, ömrü nərd olar.
Ömür qıymatdıdı, mənasız yanma,
Yerini boş qoyuf, başda dayanma,
Özünü hamıdan qüvvətdi sanma,
Papax altda yatan çox cömərd olar.
Güldür özgələri, gülməh istəsən,
Sevinci, kədəri bölməh istəsən,
Yurd yeri boş qalmaz, bilməh istəsən,
El köçər, il keçər, genə yurd olar.
Əflatun Saraşdı, hax de sözünü,
Könlünü tox saxla, öymə özünü,
Söyündür yüzünü, dindir yüzünü,
Onda nə qəm olar, nə də dərd olar.
Xoşbaxt olun. Bəli, indi sizə hardan xavar verim, Gürcütan
şahı Tamara xanımnan. O zaman gürcü qnyazdarı, paşalar Alvız
dağına oya çıxardılar. Yaylaxlarda cadırrarını, tənəflərini cəkif
binə salardılar. Maral, cüyür, ceyran, çöl keçisi vuruf, kef çəkərdilər. Gəl gör ki, qnyazın birinin qızı da çox yaxşı yay oxu
atanıydı. Adı da Roza xanımıydı. Davıt bəyə nişannanmışdı.
Roza xanım da həmişə bu oyçularnan gedirdi.
Bir gün oyda qavaxlarına bir maral çıxdı, bunun dalınnan
düşdülər ki, vursunlar. Davıt bəynən nişanlısı Roza xanım da
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bunnarın içindəydi. Maralı o qədər qoyladılar ki, axırda Dağıstana gedif çıxdılar. Dağıstan əsgərrərinnən vuruşmalı oldular.
Dağıstannılar bunnarın on üçünü əsir aldılar, qalanı da qaçsın.
Əsirrəri apardılar Dəmirqapı Dərvəndə. Yetirən kimi xan əmr
verdi ki, əsirrəri zindana salın. Gəl gör ki, Gürcüstan gözəli Roza
xanım da bunnarın arasında oldu. Qız xanın çox xoşuna gəldi,
onu gizdətdi. Saa qız deyrəm, qızdırma yox. Dodaxlar gül, burun
fındıx, göz piyalə kimi yanırdı. Ölünün qavırının üstünə qoysan,
ölüyü əyğə qaldırardı. Xan dərin fikrə getdi:
– Mən neyliyim, əyər bu qızı özüm alsam, olmaz, qoşun
böyüyünə versəm, genə yaxşı olmaz. Yaxşısı budu, gəl gizdət, əl
altınnan qırağa sat.
Qızı xan sarayında inanılmış bir piranı qojuya tafşırdı, ancax
əhvalat Tamara şaha çatdı. Tamara şah Dağısdanın xanına yazdı
ki, işdi oluf, torpaq basdı, haqqı kömreyen nədisə, verim, bizim
adamları burax.
Dağısdan xanı cavaf verdi ki, xarcını versən, on iki tutulan
adamınızı buraxaram. Qızı dandılar ki, elə adam ha gəlmiyif, gedin Alvız dağlarını gəzin, arvat xaylağıdı, bərkə qorxusunnan
özünü daşdan, qayadan atıf. Elə də ellədi, xarcını alıf on ikisini
buraxdı.
Xan fikirrəşdi ki, türklərnən gürcülərin arası sərindi, gəl elə
qızı türkə sat. Qızın şəklini çəkdirif, türk paşasına göndərdi. Hudut paşasına, yanı sərhəd paşasına. Belə bir kağız da yazdı:
“Mehmet paşa, bir gürcü gözəli ələ keçif, bu da onun şəkli. Əyər
bəyənirsənsə, əlli kisə Osmannı altunu ver göndərim”. Mehmet
paşa qızın şəklini görəndə ağlı başınnan çıxdı, elə vuruldu ki, heç
demə. Baxıf gördü ki, elə bil xudavəndi-aləmin boş vaxdına
düşüf, bu qıza nəzəri-diqqətli qələm çəkif. Cavaf yazdı Dağıstana
ki, əyər bu həmən qızdısa, altmış kisə altun gözüm üstə, göndər
gəlsin. Məktuvu möhürlüyüf, qasidə verdi.
Indi sizə kimnən deyim, Roza xanımnan. Roza xanım qojuya
dedi: Murtuz əmi, məni niyə pünhanda saxlayırllar, biri alajax
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alsın, almıyajax buraxsınlar, bə bizim adamları niyə buraxıflar,
məni yox. Qoja dedi:
– Bala, nə deyim?
Qız onu Qurana and verdi.
– Məni Qurana niyə çəkdin? Səni türkə satdılar.
Roza xanım genə ant verdi:
– Bə havax gedəjəm?
– Bala, onu bilmirəm.
Qız ağladı, gözünnən sel kimi yaş tökdü.
– Qoja, olarsa, sən Allah, mana bir qələm, kağız yetir.
Qoja qələm, kağız gətirdi. Ala gözdər bahar buludu kimi dolmuşdu. Ağlıya-ağlıya götürüf bir namə yazdı, Murtuza verif dedi:
– Murtuza əmi, bu naməni Gürcüstana çatdır.
Qoja dedi:
– Bala, onda mən gərəh başımnan keçəm, heç elə şey ola
bilməz.
Yazdığı kağız belə də qaldı. Xan bir neçə inanılmış
kəmərbəstələrinnən onu gejənin birində Türkiyəyə yola saldı.
Məngilis dağlarını keçəndə hava işıxlandı. Qız baxdı ki,
kənddən bir sürü keçi çıxdı, dedi: yaxşı oldu, yaxınnaşanda kağızı
tulluyum, Allaha təvəkkül, bərkə çovan görə, Davıt bəyə yetirə.
Heç olmasa, bilələr ki, mən nejoldum. Atdılar sürünün yanınnan
keçəndə qız kağızı tulladı. Atdılar görmədi, amma çovan gördü
ki, keçinin biri yerdən bir kağız götürdü. Tullamazdı atıf, kağızı
keçinin ağzınnan saldı.
Çovan oxumax bilmirdi, kağızı axşam gətirif ağasına verdi.
Ağa oxudu ki, bunu Roza xanım yazıf, göz yaşınnan.
Bu tərəfdə də Tamara Alvız dağlarını daşvadaş, ağacbaağac
gəzdirirdi, bərkə qızdan xavar çıxa, elə bu vaxt ağa kağızı gətirif
şaha verdi. Tamara gördü ki, iş ayrıdı, qoşunu Alvızdan geri
çəkdi, kağızı verdi Davıt bəyə.
Burda Davıt bəy görəh ağlıya-ağlıya Roza xanımın yazdığını
“Mansırı” havasında nejə oxudu:
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Namə yazdım, çatsın yarın əlinə,
Qoy bilsin ki, mən qürvətə gedirəm.
Görüş qaldı qıyamatın gününə,
Aşkar bilsin, mən qürvətə gedirəm.
Anama söylüyün, məni ağlasın,
Davıt bəyim bilsin, qara bağlasın,
Ah çəkifnən sinəsini dağlasın,
Soraq tutsun, mən qurvətə gedirəm.
Mən Rozayam, əsir düşüf tutuldum,
Qolu bağlı at döşünə qatıldım,
Dağıstannan Alosmana satıldım,
Yana-yana mən qürvətə gedirəm.
Söz cavavını tamam ellədi, Davıt bəy başdadı hər gün
Tamara şahın yanına ağlamağa.
Tamara şah dedi:
– Mən neylim, bir qızdan ötrü davamı başdıyım?
Davıt bəy genə yalvardı:
– Amandır, bir çara!
O zaman müsürmannardan bir qaçax varıydı, Kərim Burcalı
oğlu, on yeddi iliydi qacağıydı, Tamara neyliyirdisə, onu nə tuta
bilirdilər, nə də vura bilirdilər. Kərim qara qvardiyanın amannı
kəsif qırırdı. O vaxt müsürmannardan bir adam Tamaranın sarayında vəkil işdiyirdi, adı da Gülməmmədiydi. Tamara Gülməmmədnən məsləhət elədi ki, bu işi nağayrax. Davıt məni cana
gətirir. Gəlsən Kərimi ələ gətirəh, göndərəh qızı oğurrasın.
– Şah sağ olsun, Kərim ələ gələrmi?
– Mən İncilə and içim, inan. Sən də Qurana and iç, Kərimi
inandır. Əmr yazaram, möhür vurram, ağalıx qıfçası verrəm,
qacaxlığını da bağışdıyaram. Fəxri fərman verrəm.
O, Gülməmmədi beləjə inandırıf yola saldı. Gülməmməd də
gəldi. Burcalının öyünə. O əzəldən də burya gəlmişdi ki, Kərimi
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üzə çıxartsın, amma ona inanmırdılar, çünki Quşçu xanı onun
atası Burçalının başını kəsmişdi. O vaxt Kərim uşağıydı. Özünü
bilər-bilməz demişdilər ki, atanı filan xan öldürüf. Elə də o xanın
qapısında nökər oldu. Bir gecə xanın başını kəsif qaçdı. Anasını
ayrı kənddə saxlayırdı.
Gülməmməd bunu bilirdi: düz sürdü faytonu Kərimin anası
olan yerə. Anası Ruxsara dedi:
– Nə istəyirsiniz?
Gülmməd dedi:
– Mən oğlunu qurtarmağa gəlmişəm, hardadısa çağırt gəlsin.
Ruxsara dedi:
– Başına dönüm, ağa, mən nə bilim ki, ölmüş hardadı.
Qaçağın yeri bilinərmi?
– Bajı, qorxma, bu Quran haqqı, onun xeyrinədi.
Nəysə, Ruxsara qonşusuna dedi:
– Görün xavar çatdırarsınızmı.
Gəl gör ki, Kərimə bunnan qavax cuğul xavar vermişdi. Gejə
yarı Kərim gəlif, Gülməmmədnən görüşdü.
– Əmi, genə niyə gəlifsən, ölmək istəyirsən, dəəsən?
– Yox, bala, fikrimi dağıtma, mən saa məsləətə gəlmişəm.
– Kərimə elə məsləhət lazım döy.
– Ay Kərim, bilirsənmi bir gürcü gözəlini dağısdannılar türkə
satıf?
– Bəli, bilirəm. Filan ayın filan günü keçiriflər, amma mən
görməmişəm, eşitmişəm. Noolsun ki?
– Oğul, şah and içif, saa ağalıx verif, qaçaxlığını bağışdıyır.
Amma gərəh sən də gedif o qızı gətirəsən. İnammırsan bax bu
Quran, bu da mən.
– Ağa, əzəli, mən müsürmanam, türkə müxənnət olmaram.
İkinci, buynuzda şəraf içənlərə inanmıram.
– Oğul, inan, bu Quran haqqı, bir də Quranda yazılıf ki,
kimin çörəyini yesən, onun qılıncını çək. Nağayırdın, bəsdi.
Atayın qanının hər damcısına bir adam öldürdün. Nə isdiyirsən,
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şah hamısınnan keçər. Genə and içirəm bu Qurana, saa müxənnətdiyi yoxdu. Sözümü eşit, anan yazıxdı.
Kərim fikrə getdi.
– Gülməmməd, sən yerini yurdunu de, mən özüm gələjəm.
Orda şahnan bir yerdə danışarıx.
– Oğul, havax səni gözdüyək?
– Onu dəə bilmərəm, bir gün gələjəm. Kişidə söz bir olar.
Gülməmməd qayıdıf əhvalatı şaha bildirdi.
Bəli, aradan neçə gün keçdi, bir axşam Kərim Burçalı
Gülməmmədin qapısını kəsdi.
– Gülməmməd, dur indi şahın yanna gedəh. – Gülməmməd
gejəni yatax dedi, danuzu gedərik. Kərim darvazanı bağladı ki,
bir adam eşiyə çıxsa vurajam. Savax Kərim fikirləşdi: əyər
Gülməmməd müxənnət olsa, birinci onun boynunu vurajam,
ikinci, bərkə fırsant tuşdu, şahı da öldürə bildim. Bu fikirnən
saraya, şahın huzuruna gəldi. Şah bədöyü kimi bir gözəl cavan
oğlan onnarı görüf soruşdu:
– Gülməmməd, bu kimdi?
– Qacax Kərim Burçalı budu, gəlif.
Kərim şaha baş əyif salam verdi və dedi:
– Şah sağ olsun, qul xatasız olmaz.
– Kərim, bütün günahınnan geçəjəm, amma mana bir qullux
görkəzməlisən. Ağalıx qıfçanı da hazırramışam, özgə de görüm
nə istiirsən? Kərim dedi:
– Hələ İncilə and iç, inanım.
Şah İncilə and içdi. Ağalıx qıfçasını möhürrədi. Kərim dedi:
– İndi razıyam, amma bir kağız götü. Bir üzünü sən yaz, bir
üzünü qızın nişannısı, çünkü qız inanmaz. Həm də boş getsəm,
türklər güman aparar. Gərəh ya naxırnan mal aparam, ya da ki,
ilxıynan at. Bunu ellə, həmən kağızı möhürə ver, əlimdə olsun ki,
qız mana inansın. Sən and içdin, bu kağızı, ver mən də and
içəjəm, ya öləjəm, ya qızı gətirəjəm. Bir də mən Türkiyədən
qayıdana kimi heç kim bilməməlidi.
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Bəli, kağız hazırrandı, bir üzünə şah yazdı, bir üzünə nişannısı Davıt bəy. Belə yazdılar ki, qaçax Kərim nə desə, ona
baxarsan. Kərim məktuvu civinə qoyanda şah Tamara dedi:
– Kərim, yaxşı, neçə gün çəkər gedif-gəlməyin?
– Şah sağ olsun, qızı verifsən əjdahanın ağzına, maa da
deyirsən, neçə gün çəkər. Mən nə bilim, bərkə bir ay, bərkə beş
ay çəkər, dedim ki, and içirəm, ya öləjəm, ya gətirəjəm. Qalın
salamat, mən getdim.
Kərim qayıtdı anasının yanına. Dedi ki, ana, bildinmi mən
harya getdim, hardan gəldim?
– Oğul, nə bilim, maamı deyirsən?
– Ana, şah Tamaranın yanından gəlirəm. Mən Türkiyəyə
getməli oldum, bir gürcü qızı oğurruyuf satıflar. Gərəh gedif onu
gətirim.
– Oğul, gör gürcülər səni nə tora saldılar: səni göndərər,
dalınnan da bir çuğul xavar çatdırar ki, Kərim bu işə gəlif, tutuf
boğazına qurğuşun tökəllər.
– Anacan, söz verdim, ölsəm də, getməliyəm. İyiddə söz bir
olar!
Ana çox yalvardı, ağladı, ancax fayda vermədi.
– Ana, ağlama, halallıx ver.
– Oğul, qürvətə gedirsən, mən necə dayana bilərəm, heç
olmasa, burda ölsən, meydinisə görrəm. Məni yandırıf kül elədin,
sən yaranan günə daş yağıfdı...
Biçarə ana neyləsin, nağayrsın, bala dediyin bağır ətidi.
Baharın buludu kimi ağlamaxda olsun, götürüf Kərim burda da
anasına nə dedi, tərəfinnən ərz elliyəh. Sazını köklüyüf “Yanıx
Kərəmi” havası üstə dedi:
Kərim:
Başına döndüyüm, mehriban ana,
Hökm budu Alosmana gedim mən.
İyid cərgəsində düşmüşəm sana,
Hökm budu Alosmana gedim mən.
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Ana:
Başına döndüyüm gül üzlü oğul,
Oğul, gəl getməynən bu səfərə sən.
Bu uzax səfərdi, gedən qayıtmaz,
Oğul, gəl getməynən bu səfərə sən.
Kərim:
Neçə ildi mərd dayanıf durmuşam,
Xanı, bəyi, xeyli ordu qırmışam:
Şah dediki, mən azaddıx vermişəm,
Hökm etdi ki, Alosmana gedim mən.
Ana:
Hiyliynən yurdunda bostan əkəllər,
Çuyfulluyuf, həm çarmıxa çəkəllər:
Boğazına qurğuşunu tökəllər,
Amandı, getməynən bu səfərə sən.
Kərim:
Uca dağda çoyğun olar, qar olar,
Qəza tutsa, işim ahı – zar olar:
Mən Kəriməm, ana, töhmət ar olar,
Söz vermişəm, Alosmana gedim mən.
Ana:
Ruxsara da halal etdi əməyin,
Görüm olsun şahlar şahı köməyin,
Çoxmu çəkər, oğul, gedif-gəlməyin?
İzindi, gedəsən bu səfərə sən!
Söz cavavını tamam ellədi, anasınnan halallaşıf, atını minif
yola tüşdü.
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Kərim fikirləşdi ki, mən nə aparım özümnən? Türklər
çananpərəsdi, bərkə beş-altı qız yığım aparım. Bir də fikirləşdi ki,
yox, bu olmaz. Türklər yaxşı atpərəsdi. Gəl at apar. Belə deyillər
ki, Alvız dağlarınnan keçəndə bir ilxının dalınnan tüşdü, bir neçə
dinsizi cəm-xəm elədi, boyunnarını vuruf, səkkiz yüz atı qatdı
qavağına, sürdü Türkiyəyə tərəf. Yolda türk əskərləri tutuf xavar
aldı:
– De, görəh kimsən, hara gedirsən?
– Mən qaçax Kərim Burçalıyam. İştə, burya varmışam,
Mehmet paşanı istərim.
Mehmet paşa sərhəddə baxırdı. Hudut paşasıydı. Ancaq
Zurzunada oturudu. Əsgərrər Kərimi Mehmet paşanın yanna
apardılar. Paşa çoxdan eşitmişdi ki, Kərim Gürcüstanda addı
qaçaxdı. Neçə dəfə adam göndərmişdi ki, gəl səni böyük vəzifəyə
qoyum, gürcülərin içində durma. Kərim anasınnan, vətəninnən
ayrılmamışdı. Paşa Kərimi görən kimi dedi:
– Sana dəfələrnən qasid göndərmişəm, niyə gəlmirdin, indi
gəldin?
– Paşam sağ olsun, gürcünün əlinnən daa bezdim. Bir də bircə anam varıydı, keçə bilmirdim, ağlayırdı, o da öldü, qaldım təh.
Paşa genə sorğu-suala tutdu. Kərim əyri qılıncı saz əvəzinə
döşünə bacıf “Qaraçı” havası üstündə görəh nə dedi, tərəfinnən
ərz elliyim, siz də şad olun:
Üz çöörüf əəyfinə gəlmişəm,
Qavıl etsən mən yanında qalaram.
On beş ildi çöl – biyavan olmuşam,
Qavıl etsən mən yanında qalaram.
Paşa dedi:
– Oğul, ona söhbət yox, bizdər qarıva – müsafirə pənah
olurux. Bəyəx dedim ki, sana çox adam göndərdim, xotyar da
bilirdi. Adın – sədan çox böyükdü, sana hörmətim var.
Kərim aldı ikinci bəndi.
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– Paşam ondan izi ver, birini də deyim:
Adam var ki, meydanında yox olu,
Adam var ki, sözü müjgan, ox olu,
Siz türklərdə insaf, mürfət çox olu,
Qavıl etsən, mən yanında qalaram.
Paşa dedi:
- Oğul, buna söz yox, bizdə insaf da var, tüşmana qəzəb də,
gələ bilmirdim, onu səkkiz yüz at gətirdim.
Aldı üçüncü bəndi:
Mən Kəriməm, dağ-daşlarda yatırdım,
İlxına düz səkkiz yüz at ötürdüm,
Layix görsən, saa töhfə gətirdim,
Qavıl etsən, mən yanında qalaram.
Söz tamam oldu. Paşa əsgərrərdən xavar aldı ki, bu dediyi
doğrudumu? Yüzbaşı dedi:
– Doğrudu, bəli, hərif ey iş görmüş.
Mehmet paşa xotyara qasid göndərdi, əhvalatı bildirdi. İstanbuldan xotyardan əmr çıxdı ki, o eşqiyanı gətirin burya. Kərimi özüynən İstanbula apardı. Xotyar bütün paşaları yığıf, böyük
ziyafət açdı, Kərimi görmək üçün tamaşasına çoxlu adam yığıldı.
Belə rəvayət edillər ki, xotyar Kərimə medal verif, özünü də
Hudut paşasına köməkçi qoyuf ki, çətin yerrərə onu həmişə
yanınçax aparsın. Oydu ki, genə baravar qayıtdıllar Zurzunuya.
Paşa da böyük qonaxlız verif, onu hamıya sədaqətti iyid kimi
tanıtdı, sərhəddə çıxanda da həmişə yanınçax aparırdı.
Belə deyillər ki, aradan iki ay on dörd gün keçdi, amma Kərim
qızın yerini örgənə bilmirdi. Öz-özünə fikirləşdi ki, ayə, mən
burda paşıya sərhəd gözdəməyimi gəlmişəm. Qonaxlığamı?! Gəl
bir iş gör, tutar qatıx, tutmaz ayran. Gəl özünü naxoşluğa vur.
Belə də ellədi: gah qulağım, gah başım, gah tişim, gah qarnım
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ağrıyır, – deyif, bir yana çıxmadı. Ancax heç kimə bu sirri aça
bilmirdi, fikri Roza xanımın yanındaydı. Paşanın hərəmxanasını
tanıyırdı, amma qızın harda olduğunu bilmirdi. Hər gecə hasarın
qırağında pünhan gəzir, alatoran qayıdıf yatırdı. Bir gejə, alatoranda gördü ki, əlində də güzə carhozya tərəf bir qız gəlir. Tez
hasardan hoppandı, qız suyu dolduranda biləyinnən yapışdı. Qız
istədi ki, bağırsın, Kərim dedi:
– Başını kəsərəm, səsin çıxmasın. De görüm, kimsən?
Qız dedi:
– Paşanın kəniziyəm.
– Paşanın neçə arvadı var?
– Altı qarısı var.
– Hansı qarısının kənizisən?
– Gürcü qızının.
– Səni yetirən Allaha qurvan olum. – Qızın oycuna bir ovuc
qızıl basdı, dedi:
– Aaz, o gürcü qızına dəə bilərsənmi qaçax Kərim səni
görməh istəyir?
– Yaxşı, dəərəm.
– İnanmıram, and iç.
– And olsun Peyğəmbərə, Allaha, Rozadan savaa heç kimə
demərəm.
– Tez ol səni görən olmasın, – deyif, Kərim pələh kimi
hasardan sıçrayıf öz öyünə gəldi.
Aradan üç ay da keçdi. Bir gejə genə həmən vaxtı qız suya
gəldi. Kərim genə qızın yanna gəlif bir xavar soruşdu. Qız dedi:
– Səni gözdüyür eyvanda. Kərim qılıncın dəstəyini divara
basıf dırmaşdı eyvana. Birtəər kağızı Roza xanıma verdi.
Qız kağızı açıf gördü ki, bir üzünü Tamara şah, bir üzünü də
Davıt yazıf. Görəh Davıt nə yazıf, “Sultanı” havasında ərz
elliyim, siz də şad olun:
Başına döndeyem, mehriban yarım,
Sirini Kərimə dəəsən gərəh,
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Sənsiz artıf mənim dərdim, azarım,
Bu dərdə bir çara bulasan gərəh.
Altı aydı mən bu dərdə dözmüşəm,
Cəfa çəkif o Alvızı gəzmişəm,
Göz yaşımnan bu naməni yazmışam,
Qəlbimin sirini biləsən gərəh.
Davıtam, çağırram Məryəm ananı,
Axtararam sənin kimi cananı.
Ağlar qoyma gecə-gündüz yananı,
Kərimnən bu elə gələsən gərəh.
Qız kağızı oxudu, gözdərinnən bulud kimi yaş tökdü.
Burdan qurtarmax üçün fikrə getdi ki, neyləsin.
Roza xanım burda qalsın, sizə xavar verim Kərimnən.
Kərim hər gecə gedif həmən bulağın yanda gözdüyürdü. Bir də
gördü ki, qız suya gəlir. Genə gəlif xavar aldı: – Nooldu?
– Roza xanım dedi ki, altı gün məni görə bilməyəssən,
çünki paşa yanımda olajax. Ayrı hərəmxanada bir-iki gün qalır,
mənim yanımda beş-altı gün.
Kərim genə gündüzlər yatır, gejələr qalxıf gəzir, bir çara
axtarırdı. Amma hərdən xuruş edirdi ki, nə durufsan, qızın yerini
bildin qurtardı. Get əlinə keçəni qır, qızı aradan çıxart. Ancaq
savr edirdi. Bir də gördü qaravaş qız genə suya gəlir.
Kərim tez gəlif dedi:
– Qız, nooldu?
O dedi:
– Səni eyvanda gözdüyür. Kərim cəld eyvana çıxdı.
İşıxlanar-işıxlanmaz qıznan görüşdü. Roza xanım dedi:
– Məsləətin nə cürdü, məni necə aparassan? Kərim əyri
qılıncını basdı döşünə, görəh götürüf burda “Koroğlu kürdü” üstə
Roza xanıma nə dedi:
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Kərim:
Gəl söylüyüm, Roza xanım,
Üz çöörüf sana gəldim.
Yolunda qoymuşam canı,
Üz çöörüf sana gəldim.
Roza xanım:
Sana deyim, qaçax Kərim,
Nejə gəldin bu diyara?
Hünərini indi görüm,
Nejə gəldin bu diyara?
Kərim:
Qeyrətimə mən and içdim,
Sənin üçün başdan keçdim,
Cafaynan dağ-daşdar aşdım,
Söz veribən sana gəldim.
Roza xanım:
Keçibsənmi de, sərinnən,
Yaxşı tüşün bir dərinnən,
Təkmi gəldin o yerinnən?
Nejə gəldin bu diyara?
Kərim:
Kərim deyər, çəkmə zarı,
Poza, bilməm bu ilqarı,
Üz tutmasax yurda sarı,
Mərdliknən ölməyə gəldim.
Roza xanım:
Veran qalsın ləzgi yurdu,
Mana verdi qəmi, dərdi,
Başıma bu dünya dardı,
Tez apar sən o diyara.
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Söz tamam oldu. Kərim dedi:
– De görüm, sənin yanında paşanın paltarı varmı, yanı,
başdıx, livas.
– Bəli, var.
– Həmən paltarı geyinərsən, sana demirəm bu axşam, ya
savax axşam çıx. Bərkə heç çıxa bilmirsən. Sən hası gejə, hası
saat, hası dəyqə çıxsan, məni bu pilləkənin əyğində görərsən.
Qütəbbər geyin, paşanın fəsini qoy başına, qılıncını bağla belinə.
Sonrasında işin olmasın, inşAllah, aparajam. Qal salamat. Mən
getdim.
Aradan dörd ay, doqquz gün keçdi. Kərim bərk darıxırdı.
Bir gejə istədi piləkənnən yuxarı çıxıf qızı götürsün, ancax tək
savr eşidif əəyx saxladı.
Gejə yarıya az qalırdı. Bir də gördü ki, paşa pilləkənnən
enir, qılıncı sıyırıf istədi ki, vursun, birdən qız dilləndi.
– Kərim, Kərim...
– Can Kərim, baxtın kəsdi, dillənməsən ölmüşdün. Durma,
gedək. Tez mehtərxanaya gəldilər. Kərim mehtərbaşı keçəl
Mədədi çağırdı:
– Əyə, Mədət, Mədət.
– Bəli, ağa.
– Tez ol, paşanın dilbozunu yəhərrə, bir də mənim kurzumu, sərhədə çıxajıyıx, paşanı görmüsənmi?
– Gördüm, əfəndim.
– Di tez ol!
Mədət tez atdarı yəhərriyif gətirdi.
– Di get qapıda dur.
Kərim atdarı gətirif, qızı paşanın atına mindirdi, rəşməynən
bir neçə yerinnən bağladı. Özü də attandı. Tüşdülər yola. Bir
mənzil qət edif, gəlif türkün əsgərinin üstünə çıxdılar, yanı
sərhəddə. Bunnarı əsgərrər üzük qaşı kimi arıya aldılar.
Kərim dedi:
– İştə, nə yapmax istiyorsınız?
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Əsgərrər dedilər:
– Siz kimsiniz?
Kərim dedi:
– Ola, xınzır uşağı, iştə, paşanı görmüyorsunuz? Mən eşqiyə
Kərim döyləmmi?
– Biz bilməz, pünhanı, yanı, parolu de görəh.
Kərimnən qız pünahnı, yanı, parolu nə bilsin, paşa bunnara
deməzdi. Qaldılar mətəl, əsgər get-gedə artır, xoruzdar da
bannaşırdı. Roza ağlıyır, gözünnən bahar buludu kimi yaş
tökürdü. Kərim burda götürüf nə dedi Roza xanımın ağlamasına:
Başına döndüyüm, ay Roza xanım,
Kiri, gürcü qızı, nooldu sana?
Yolunda qurvandı bu şirin canım,
Kiri, gürcü qızı, noold sana?
Səni aparmasam tutallar yası,
Ana həsrətinnən sinəm yanası.
Dar gündə istərəm qolsuz Abbası,
Kiri, gürcü qızı, nooldu sana?
Mən Kəriməm, çətin burda qalaram,
Koroğlu tək qılınc, qalxan çalaram,
Qorxma, səni tez Tiflisə salaram,
Kiri, gürcü qızı, nooldu sana?
Qız kirimək bilmirdi. Osmanlı əsgərrəri də hey çoxalırdı.
Mehmet paşıya da xavar göndərdilər. İş yaman çətinə tüşmüşdü.
Kərimə təhlih çox güc elədi, əyri qılıncı genə basdı sinəsinə,
görəh “Koroğlu misrisi” üstündə nə dedi:
Ağamı çağırıf, tüşmüşəm yola,
Boşşalı elinə gedəsiyəm mən.
Qoymaram anam təh göz tiksin yola,
Boşşalı elinə gedəsiyəm mən.
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Qasid getdi, Mehmet paşa da bilsin,
Dostdarım ağlasın, tüşmanım gülsün,
İnsafmı bəy gözü yollarda qalsın,
Yarını özünə verəsiyəm mən.
Mən Kəriməm, gədihlərdə yataram,
Bir qılınca neçə başı ataram.
İnşallah ki, tez Tiflisə çataram,
Azadlıx baratı alasıyam mən.
Kərim dönüf Roza xanıma dedi:
– Sən atın çulunu möhkəm tut, qorxma, məni arxadan
gözdə.
Kərim Koroğlu kimi nərə çəkif, qoşuna şahin kimi cumdu.
Rusdamyana qılınc çəkdi, qarşıya çıxanın başı bostan kələyi kimi
töküldü. Aradan çıxıf gejənin qarannığında Pərvanə gölünə çatdılar, alatoran Başkeçidə gəldilər. Bu zaman malqoyunnan boşşalılar yaylağa çıxırdılar. Kərim bir qoja kişiyə rast gəlif soruşdu:
– Əmi, salamələyküm, bizi axşama qədər qonax elliyə
bilərsənmi?
– Xeyr, oğul, bə yanında niyə osmannı adamı var? Təzəlihdə şah Tamaradan əmr çıxıf: kim öyündə türk adamı saxlasa,
dərisinə saman təpiləjək.
Kərim gördü ki, qoja yaxın qoymur, dedi, gəl bir-iki söz de,
bərkə yumşala. “Köhnə Boşşalı qaytarması”nda aldı nə dedi:
Gəl sana söylüyüm, pirani qoja,
Allahı sevərsən, qonax al bizi.
Çox zülüm çəhmişik biz keçən gejə,
Allahı sevərsən, qonax al bizi.
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Qoja:
Başına mən dönüm, ay cavan oğlan,
Şah əmridi, qonax almaram sizi.
Gəl burda tökdürmə sən nahax qanı,
Şah əmridi, qonax almaram sizi.
Kərim:
Qoja, uyma seyraqubun felinə,
İnanmaynan düşmənnərin dilinə,
Şükür, gəldik, Boşşalının elinə,
Allahı sevərsən qonax al bizi.
Qoja:
Qojalmışam, dərdim, qəmim çoxalı,
Gəl burda salmaynan qovğanı, qalı,
Üç gündü padşahdan əmr çıxalı,
And vermə, mən qonax almaram sizi.
Kərim gördü qoja başıbalalı adama oxşuyur, özü də heç
yaxın qoymur. Dedi, gəl adını nişan ver, bərkə səni tanıya:
Qorxma, qoja, öz yerində qalarsan,
İnşallah ki, şad olubnan gülərsən,
Sən Kərimi tanıyıbnan bilərsən,
Gəl, sən Allaha bax, qonax al bizi.
Qoja gördü ki, iş xaraf oldu, bu qaçax Kərimdi, dedi, qonax
almasam, məni öldürər. Görəh indi nə dedi:
Ay oğul, qoy rahat yurdumda qalım,
Sana qurvan olsun döylətim, malım,
İsmeyiləm, nejə keçər bə halım,
Göz üstə, mən qonax alaram sizi.
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Oydu ki, bunnarı dəəyə gətirif dedi:
- Oğul, üç gündü ki, hər yerə şahdan əmr çıxıf, zamana
belədi, gərəh məni bağışdıyasan.
Savax yenijə açılırdı. Qoja qonaxlara surfa açdı. Qaymax,
çörək qoydu.
Kərim dedi:
– Qoja, and iç ki, sizə müxənnətdik elləmərəm, sonra yəəh.
– Oğul, bu duz-çörəyim haqqı, sizə müxənnətdik
elləmərəm, arxeyin olun.
Bunnan sonra rahat yeyif-içdilər. Qurtarannan sonra Kərim
dedi:
– Qoja, biz axşamatan yatajıyıx, yuxusuzux, şər düşəndə
bizi qaldırarsan.
– Baş üstə, oğul, qaldırram.
Qonaxlar yatdı. Qoja yaxşı bir toğlu kəsif, xörəh-çörəh
hazırratdı. Şər düşəndə onları qaldırdı.
– Oğul, sən dəən vaxtdı.
– Qalxıf yaxşı çörəh-xörəh yeyif, adam yatar-yatmaz vaxtı
yola hazırraşdılar. Roza xanım razılıxnan Kərimə baxıf dedi:
- Sən Allah, bu kişinin adını, yerini örgən, yazax, bunun
hörmətini unutmax olmaz.
– Ay kişi, adın-zadın nədi? Düz de.
Adımı ki, bilirsiniz. Atamın adı da Yaradanquludu, ağrın
alım. İsmeyil Yaradanqulu oğlu.
Oydu ki, xoruzun ikinci, üçüncü banında Kərimnən Roza
xanım Tiflisə çatdılar. Düz Gülməmmədin qapısına gəldilər.
Qapının ağzına duruf onu çağırdılar:
– Ay Gülməmməd.
Gülməmməd arvadına dedi:
– Gör bu zaman kimdi gənə? Arvad pəncələrdən baxanda nə
görsə yaxşıdı, baxdı ki, bir neçə atdıdı, başında qırmızı fəs bir-iki
adam gözündə on iki göründü. Dedi:
– A kişi, öyün yıxılsın, Osmannının qırmızı fəsdiləri qapıyı
bürüyüf.
224

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

– Arvad, cıran keşsin, qapıyı bağla. Öyümüz yıxıldı.
Kərim işi başa tüşdü. Qızı atdan tüşürüf, özü qalxdı eyvana,
qapıyı döydü:
– Ay Gülməmməd, qalx, qaçaq Kəriməm, – dedi.
Gülməmməd söyünüf gəlif qapıyı açdı.
– Bu paşıyı nəəzdirirsən?
– Cəhənnəmə çəksinlər, biz yorğunux. Budu, qızı gətirdim,
beejə öydə saxlayassan.
– Aya, doğrudanmı? Bə qız hanı?
– Aya, bu paşa döy ha, Rozadı, dana.
Bunnar yatmaxda olsunlar. Amma Gülməmməd inanırdı da,
inanmırdı da, qalmışdı nagüman.
Tamara şah hər gün onu çağırıf avırını alırdı, axırı savax
məhşər əyfinə çəhməliydi, hey deerdi:
– Gülməməd bizi aldatdı, Kərim gedif orda qaldı. Yetəlik
səkkiz yüz at da getdi.
Gün çeşdə qalxanda Gülməmmədi çağırdılar. Şah dedi:
– Gülməmməd, bu gün ölümündü, nə deyirsən?
– Şah sağ olsun, bu gün mana möhlət ver, bilirsən ki, biz
vəyğıyə inanırıx. Beejə bir tuş görmüşəm. Dəəsən Kərim yoldadı,
qızı gətirir. Əyər buyün gətirməsə, təhcə məni yox, oğul-uşağımı
da qır.
Tamara dedi:
– Neçə ildi bir yerdə duz-çörəh yemişik, zaral yoxdu, buyün
də dözərik. Onda kağız yazıf şərt kəsməliyik.
Şah Gülməmmədin əlinnən kağız yazdırıf qol çəkdirdi, özü
də möhür vurdu. Gülməmmədin ürəyi hələ də rahat döyüldü. Öyə
gələn də gördü ki, bunnar hələ də yatıllar. Axşam yuxudan qalxdılar. Roza xanım Gülməmmədnən görüşüf, gürcü dilində danışanda inandı, ürəyi sakit oldu.
Kərim dedi:
– İndi get, müjdəni al.
Gülməmməd soyunmuş gedif şahı muşduluxladı ki, gözün
aydın olsun, Kərim gəldi, Roza xanımı da gətirdi.
225

Hüseyn Saraçlı

Gəl gör ki, Tamara əmr verdi, bütün qnyazdar yığışdı.
Böyük qonaxlıx düzəldi. Kərim qızı götürüf şahın hüzuruna gəldi.
Hər ikisi paşa paltarında içəri girdilər. Qnyazdarın başının tükü
əyğə qalxdı. Onnarı tanımadılar. Kərim qıza işartı verdi ki,
füsküllü fəsi başınnan alsın. Qız fəsi başınan çıxartdı. On dörd
örüh bulut kimi dal gərdəni bürüdü. Kərimnən qız əl bağlıyıf
şahın qavağında baş əyif yeri öpdülər. Şah xavar aldı:
– Bu nə işiydi başımıza gətirdin, Roza xanım.
On dörd örüh saçınnan bir örüh saz əvəzinə nar məmənin
üstünə basıf ağlıya-ağlıya görəh nə dedi şahın hüzürunda,
tərəfinnən ərz elliyək:
Başına döndüyüm ədalət şahım,
Üzüqara mən yanına gəlmişəm.
Başımı kəsdir sən, tökülsün qanım,
Ədalətli ad-sanına gəlmişəm.
Canım qurvan olsun bafalı yara,
Doqquz ay başına bağlıyıf qara,
Ya öldür, dübara, ya çəkdir dara,
Baş-əəyxli qurvanına gəlmişəm.
Hasar etdi dörd yanımı, atdılar,
Qolubağlı qavaxlara qatdılar,
Yüz kisə altuna məni satdilar,
Mən Rozayam, öz qapına gəlmişəm.
Şah qalxıf hər ikisini öpdü, dedi:
- Qızım, səndə günah yoxdu, günah səni ələ verənnərdədi,
şükür, gəlif çıxdın.
Bəli, Tamara şahdan sonra hamı gəlif qıznan görüşdü. Axırda Davıt bəy gəlif söygülüsünü qucaxladı, bir saat ayrılmadılar.
Birdən Davıt bəy huşunu itirif çul kimi yerə yıxıldı. Nə qədər
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həkim, loğman töküldü, mümkün olmadı, dedilər, söyünçünnən
ürəyi partdadı, öldü. Üç gün saxlayıf, basırdılar.
Kərim bütün azadlıq kağızdarını alıf yoxa çıxdı. Ağalıx
qıfçası və bir erkəh at da göndərdilər ki, tapın verin.
Nə qədər axtardılar, tapa bilmədilər. Kərim bir də Davıdın
qırxına on dənə çönkə, başında da bir neçə oğlannan gəlif çıxdı.
Davıt bəyin qırxı çıxannan sonra qız Tamarıya siri açdı ki,
mən cavanam, Kərimi sevirəm, ixtiyar versən, ona gedərəm.
Tamara şah dedi:
– Düzü, adımıza, millətimizə uyğun deyil. Ancax yaxşı
oğlandı, iyitdi, başımızı da ucaltdı. Razıyam, Davıt bəyin ili
çıxannan sonra, toyunuzu elliyərik.
Bəli, Kərim bir də Davıdın ilində gəldi, şah məsələni
Gülməmmədə açdı. Gülməmməd də Kərimə. Kərim dedi:
– Yanı mən xaçpərəstimi alım?
Gülməmməd dedi:
– Quranda var ki, xaçpərəst alsan, cənnətin ortasında
oturarsan.
– Aya, doğrumu?
Gülməmməd and içif onu inandırdı. Oydu ki, Kərimin
toyunu başdadılar. Qızın atası, qardaşdarı – hamısı tavadıydılar,
iki yüz yaraxlı əsgərnən gəlini köçürdülər Kərimin öyünə. Həmən
toyda bir aşıx tapıldı. Görəh onnarın toyunu nejə ellədi:
Könül uçdu dost bağına,
Baxçası yetkin bar ola,
Ətrafı tər bənöyşə,
Tamam laləzar ola,
Açılmış göysün bağı,
Təzə yağmış qar ola,
Baş vermiş sinəsinnən,
Bir cüt qöncə nar ola.
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Nar yetirif dərməlidi,
Qaşı-gözü sürməlidi,
Açıf üzün görməlidi,
Üzü lala, ləbi qaymax,
Heç olurmu ondan doymax,
Mən gəzmişəm neçə oymax,
Bu misildə bir yar ola.
Yar mənnən aralıdı,
Gül irəngim saralıdı,
Bağrım başı yaralıdı,
Qaraxacın maralıdı,
Maral qaçar dağ dalına,
Arılar işdər balına,
Qızıl bilərzih qoluna,
Həna yaxıbdı əlinə,
Əlinnən tutmalıdı,
Qolboyun yatmalıdı,
Nazı-qəmzə satmalıdı,
Arada beh-bazar ola.
Bazarında qəndi-şəkər,
Hərə bir tərəfə çəkər,
Məni də qoydu bekar,
Kəhlih qoşa səkər,
Çalmasını başa çəkər,
Düyməsini döşə çəkər,
Döşünün növbarını,
Hər kəs ki, dərsə barını,
Qırma ürəyimin pərini:
Şair Nəvinin axır sözü
Budu ki, etivar ola.

228

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

MEHDĠ BƏYĠN DASTANI5
Bəli, keçmiş usdaddara rəhmət. Ustaddar söhbətdən qavax
bir neçə nəsihətdər deyir, onnan sonra dastanı başdıyır. Bizim
xeyrimiz-bəhrəmiz də ustaddara rəhmət dedirtməhdi. Bəli, görəh
ustad burda nə deyif:
Doğrudan, yalannan dərs verdin bizə,
İşdərin çıxmadı bir yana, dünyə,
Nə mənzilin bəlli, nə də məkanın,
Cıdalar tüşüfdü hər yana, dünyə.
Gələnnər gələndə bir səni bildi,
Çoxunda ağladı, azında güldü.
Nə gedənnər gəldi, nə gələn qaldı,
Etivarın budu insana, dünyə.
Göyərdirsən, çürüdürsən gülləri,
Bir gün olar əsər məhşər yelləri:
Pünhan etdin murğuların dillərin,
Sultan Süleymannan bu yana, dünyə.
Əzəli biziynən oldun kəjrəftar,
Binəsif olmadı yapdığın tufar,
De görüm, nejoldu dediyin ilqar,
Onnan bilim bircə nişana, dünyə.
Ağır səltənətdi, keçən divannar,
Övliya, əmbiya, dini-imannar,
Turaba qarışdı neçə min cannar,
Xakə bülənd oldu yeksana, dünyə.
5

Dastan Süleyman Əfəndi tərəfindən yazıya alınıb.
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Ruzquda bəllidi fəsildə yaylar,
Ömrümüzdən keçir bu günnər, aylar.
Xayalıma gəlir əlvan saraylar,
Dönüfsən qızıla, mərcana, dünyə.
Xudam ziynət verif, dağınan daşa,
Nə padşah tanıdı, nə sultan, paşa.
Çoxları cəhd etdi, çıxmadı başa,
Əlinnən gəlifdi amana, dünyə...
Murazım mətləbdə tərtibi-atdı,
Axır körpülərin qıldan siratdı,
Qılıncın qınsızdı, qolun qüvvətdi,
Baxmırsan qojuya, cavana, dünyə.
Şair Nəvi cəhd eylədi cafana,
Ömür keçdi, sarınmadıx safana,
İnnən belə inanmaram bafana,
Sıdqınan sığınan sübhana, dünyə...
Bəli, ustaddar bir demir, iki deyir. Biz də dəək iki olsun,
namərdin də ömrü gül təki solsun.
İnsan oğlu həddi-kama yetəndə,
Cavannıx bir işdi qönçə – gül olu.
Adam var ki, xoş nişanı xudadan,
Adam var ki, başı keçəl – gil olu.
Adam var ki, ibadətdi zikiri,
Adam var ki, bijdihdədi fikiri,
Adam var ki, dildən qoymaz şükürü,
Cavan çörəh dəhanında bal olu.
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Adam var ki, onnan olur bədnəzər,
Adam var ki, oxuyuf dərsin yazar,
Adam var ki, cəhi-cöürə dözər,
İşi-güjü qazma, külüng, bel olu.
Adam var ki, el içində öyünü,
Adam var ki, bəd xavara söyünü,
Adam var ki, uca görüf boyunu,
Pəhlivantək qol-qolada fil olu.
Adam var ki, öy içində söyülər,
Adam var ki, bəd, öz-özünə öyülər,
Adam var ki, baltasını bülöylər,
Fərhad keçən biyabanda kol olu.
Adam var ki, töylədən çəkər atı,
Adam var ki, nura bənzər sufatı,
Adam var ki, cəhd edər getməz baxtı,
Duruf döylət baxtı qara sel olu.
Adam var ki, yer üzünün astanı,
Adam var ki, işə getməz, yastanı,
Şair Nəvi tamam etdi dastanı,
Görüf adamlıxda neçə yol olu.
Bəli, ustaddar üçətən deyif. Birini də deyim olsun üç,
namərdin də ömrü qoy olsun puç.
Ağılnan eşq hər adamda var, çünki ağıl insanı düz yola
çəkir, eşq həmişə uçuruma aparır.
Bir gün eşq ağıla dedi:
– Ağıl, daha mən sənin sözünə baxmıram, çünki mana zaral
elliyir.
Ağıl dedi:
– Bə neyliyəh?
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Eşq dedi:
– Deyişərik – əyər sən bağlasan, mən sana tabe olaram, mən
bağlasam, sən mana.
Ağılnan eşq meydana girdilər. Ağıl dedi:
– Bə bizim sözümüzü kim təsdiq edəjək?
Eşq dedi ki, gə bir şair çağırax, o təsdiq elləsin.
Ağıl dedi:
– Yaxşı, eşq, de görüm fırsant sənindimi, mənimdimi?
Eşq dedi:
– Biz fırsantı tüşmənə verrik, qavaxda əkə-əkə get, gerdə
xərəh-xürəh qalsa, mən qalan çəkərəm.
Aldı Ağıl:
Ağıl dedi, doğru sözün kökü var,
Səcarında nejə pudax yaxşıdı?
Sərrafı çağırax, duranaa seçəh,
Yamanı içinnən atax, yaxşıdı.
Aldı Eşq:
Eşq dedi ki, bəyənmədim sözünü,
Rəyasət elmini tapax, yaxşıdı.
Yanımda gırıhdi neçə növcahan,
Cəhd edif dünyəni çapax, yaxşıdı.
Aldı Ağıl:
Ağıl dedi, eşq, gəl həddini tanı,
Məşhər günü yaman üzdər utanı.
Koroğlu, Rüstəm Zal qəhrəman hanı?
Nə üçün günaha batax yaxşıdı?
Aldı Eşq:
Eşq dedi, gəl nəfsimizdən söylüyəh,
Pünhan-pünhan yara qaş-göz eyliyəh.
Yol vermiyək, gözəlləri əyliyəh,
Üç-doqquz üzünnən öpəh yaxşıdı.
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Aldı Ağıl:
Axı, yoxdu, bu işdərin binəsi,
Yaxşı oldu ömürrərin sənəsi,
Həqiqətdən ləli-göhər dənəsi
Qədir bilənlərə satax yaxşıdı.
Aldı Eşq:
Altımda gərəhdi narınc, bədöy at,
Haramnan qazanam, aləm qala mat.
Yellənə qapımda malınan döylət,
Qoyun, quzu, çənbər köpək yaxşıdı.
Aldı Ağıl:
Ağıl dedi, niyə oda düşəlim?
Riya üçün çəbəlləri aşalım?
Yaz olanda əyri kotan qoşalım,
Qış olanda əlvan otax yaxşıdı.
Aldı Eşq:
Mən istərəm bu dünyədən bac alam,
Bu doğrudu, qorxum budu qojalam,
Heç kəs də bilmiyə qarnı aj olam,
Əlvan silah, qırım papax yaxşıdı.
Aldı Ağıl:
Ağıl dedi, ağlar yazıx canımız,
Azreil gələndə gedər qanımız,
Rəhm elliyər gənə ol sübhanımız,
Mövlun karvanını çatax yaxşıdı!
Şair Nəvi, var bu sözün laf əsli:
Tarix yetər, ruh bədənnən kəsili,
Saxla təharəti, unutma qüslu,
Oruc tutax, namaz qılax yaxşıdı!
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Xoşbaxt olun, ustaddara da min rəhmət.
İndi sizə “Mehdi bəyin dastannı” çatdırajam.
Bəli, sizə hardan xavar verim – Qalaca şəərinnən. Qalaça
şəərində Nejdi Məmməd adlı bir xan varıydı. Həmən xanın baş taciri
Söyün addı bir kişiydi. Söyünün öylad sarıdan varı-yoxu Mehdi bəy
addı oğluydu. Tacir ölənə yaxın oğlunu yanna çağırtdırıf dedi:
– Oğul, dünyədə nə qədər istəsən döylətim var. Özünə də bəsdi,
nəticənə də. Özün də mədrəsiyi qurtarıfsan. Bircə murazım qalır ki,
səni öyləndirməmişəm. İndi vəsiyyətim budu ki, sən də xanın yanında
məni kimi etibarrı baş tacir olasan. Oğul, onsuz da öylənəssən, amma
siftə yoxluyarsan, əsli-nəcabətdi yerdən qız alarsan ki, adımıza-sanımıza yaraşsın. Bir də cümədən cüməyə qavırmın üstündə Quran oxuyarsan. Yadında saxla ki, bir alverə, bir oyçuluğa qoşulan adam gej qojalar. Oğul, mən dünyədən köçürəm, axırıncı bir vəsiyyətim də budu ki,
anıyın sözünə qulaq as, çünki sənin əziyyətini mənnən çox o çəkif.
Bəli, tacir ömrünü sizə bağışdadı. Onu urvattı götürdülər,
dəfn ellədilər. Oğlu da hər cümə axşamı onun qavırı üstündə
Quran oxudu. Aradan bir il keçdi. Oğlan iyirmi iki iyirmi üç yaşa
yatdı. Bir gün anasına dedi:
– Ana, atamın vəsiyyətidi, baş tacir ola bilməsəm də, heç olmasa balaca tacir olum. İndi mən səfərə çıxmalıyam. Anası dedi:
– Oğul, o ki, belədi, ona de görüm hası vilayətə getmək
istiyirsən?
Mehdi bəy dedi:
– Ana, bu gün karvansarıya getmişdim, traxtında, yanı
çayxanada Gürcüstan tacirləri varıydı. Oraları elə gözəl
söylədilər, Gürcütana səfər elliyərdim.
– Ay bala, doğrudu, Gürcüstanı elə təərifliyillər, amma
oranın bir ayrı işi də var.
– Nə iş olajax, ana?
– Oğul, eşitdiyimə görə oralar gözəllər məskənidi. Nə ki,
burdan gedən oluf hamı orda əylənif qalıf. Gözümün ağrıqarası
bir oğlumsan, səni nejə buraxım orya?!
– Ana, and içirəm Qurana ki, bir ilə gedif qayıdajam.
234

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

Oğlu çox dedi, ancax anası razılıq vermədi. Axırı oğlunun
xətrini qırmaq istəmədi. Dedi.
– Oğul, and iç ki, bir ilə gedif gələjəhsən.
Bəli, oğlan bir ilə qayıdajağına and içif, qəflə-qatır hazırratdırdı. Zazoru kimxanadan, tirməyi şaldan, aldan-yaşıldan,
qəvli-qortdan, Hindistan yaqutunnan yeddi dəvə yühlətdi. Anasınnan halal-hümmət elliyif, qəflə-qatırnan yola tüşdü. O zaman
aynan, ilnən, indi müxtəsər dilnən tüşərgələr keçdilər, gəlif Gəncə
şəərinə yaxınnaşdılar. Baxdılar ki, bağlı-bağatdı bir gözəl şəərdi.
Bir sərin bulağın üstündə sarvannara əmr ellədi ki, dayanın,
qəflə-qatır bir az dincəlsin. Yeməh hazırrıyın, savax burda nahar
elliyək. İndi dincəlin, mən atdanıf gedim, görüm, bu nejə şəərdi.
Bərkə bir az mal-mətah satax. Mehdi bəy atdanıf, gəldi şəərə.
Baxdı ki, bir oğlan bağ bejərir. Dönüf salam verdi:
– Qardaş, Allah quat versin!
Salamını əleyk aldı.
– Bu hası şəərdi belə, qardaş?
– Qardaş, bura Gəncədi, dəəsən qarıv adamsan, özün də
tacirə oxşuyursan?
– Bəli, tacirəm, mal-mətahım var. Burda elə dam-daş olarmı
mal-mətahımı yerrəşdirəm. Nejə bilirsən burda sata bilərəmmi?
Bu şəər yaman xoşuma gəldi.
– Hə, eləmi satarsan, lap yaxşı.
– Bə, dam-daş məsələsi nejə olar?
– Çoxdumu, qardaş, malın-mətahın?
– Yeddi dəvə yüküdü.
– Düzü, mənim dam-daşım var, amma bir özgəsinə
vermişəm. Elə yüz manat peşman pulu versən, sana verrəm.
– Baş üstə, adını bağışda?
– Adım Məhəmmədəlidir. Sizin adınız nədir?
– Mana da tacir Mehdi bəy deyillər.
– Di, buyurun gedəh.
Kedif dama-daşa baxdılar. Şəərin içi Mehdi bəyin daa çox
xoşuna gəldi. Çıxardıf yüz manat peşman pulu verdi. Atını sürüf,
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qayıtdı geri. Sarvannara əmr edif dedi ki, qəflə-qatırı çəkin gedəh,
yer-yud tapmışam. Gətirif malı-mətahı boşaltdılar, başdadıllar
satmağa. Parçanın arşını o şəərdə bir abbasıya satılırdısa, bunnar
iki şaya satırdılar. Məhəmmədəli tacirin çox xoşuna gəldi və
ondan soruşdu:
– Qardaş, sənin qardaşın-zadın varmı?
– Xeyr, təkəm.
– Elə, mən də təkəm, gəlsən qardaş olax?
– Yaxşı olax.
– Amma gərəh bir molla çağırasan ki, siğə qardaşı olax.
– Baş üstə, bu saat molla Cabbarı çağırram.
Bəli, molla Cabbar gəlif, siğə oxudu. Bunnar da şəhadət
barmağını qanadıf, bir-birinin qanını soordular. Beləjə siğə
qardaşı oldular. Başdadı tükənnəri çağbacağ işdəməyə. Şəərdə
bütün tükənnər dayanmışdı, bircə bunnarınkı işdiyirdi.
Mehdi bəy burda alverindəydi. Məhəmmədəli bazara çıxmışdı. Baxdı ki, bəylərdən bir neçəsi danışır ki, əyə, İranın bir tatı
gəlsin bizim tükənnəri bağlatsın? Ona bir tələ qurmax lazımdı.
Məhəmmədəli bunu eşidən kimi özünü Mehdi bəyin yanna
saldı:
– Əyə, qardaş, iş yaman ayrı cürdü.
– Əyə, nə təər, qardaş, nə oluf?
– Ə, ağaların, bəylərin tükənnəri bağlanıf, xavarın varmı?
Sana tələ qurmax isdiyillər.
– Bə, nağayrax, nə təhər eliyəh?
– Qardaş, çörəh kəsmiyəni, qılınc kəsməz. Gəl belə elliyəh.
Gündə beş bəy, üç ağa çağırax, qonaxlıyax, bunnarnan dostdux
elliyəh, bərkə işimiz yaxşı ola, yoxsa səni xaraf elliyəllər.
– Baş üstə, qardaş, xarc mənnən, çağırmax sənnən.
Elə də başdadılar gündə bəylərdən, ağalardan beş-bir, üç bir
çağırıf, yedirdif-içirdif dostdux elləməyə. Bir gün Məhəmmədəli
gəlif dedi ki, savağa on dörd ağa, bəy qonax çağırmışam.
– Çox yaxşı, tezdən əmr ver, xörəh-çörəh hazırransın. Mən
də hamama gedif gələjəm. Çünki savax cümə günüdü.
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Savax tezdən Mehdi bəy hamama getdi. Gedəndə nə görsə
yaxşıdı, hamamnan bir dünya gözəli çıxıf, faytona doğru gəlirdi,
yanında da kənizi. Amma qız deyirəm, qızdırma demirəm, ağız
büstə, burun fındıx, göz piyalə kimi yanır. Qədəminnən yer xof
çəkir. Elə bil ki, qəfil qızın iki qaşının arasınnan bir ox çatıldı,
Mehdi bəyin sinəsinnən dəydi, ürəyinin başında düyün bağladı.
Yeri də başdadı dolama kimi zoqquldamağa. Elə bu vaxt oğlanın
da qşınnan bir ox çıxdı düz qızın iki məməsinin arasına dəydi.
Sizə məmə deyirəm – Gəncənin narı, baxçanın barı, cavannarın
ilqarı. Yalan deyənin də öyü yıxılsın, inanmıyanın da. Baharın
çiçək-çəmən bir-birini çağıran vaxtıydı, bülbül öz gülünü tərif
edən vaxtıydı. Qız da Mehdi bəyə bir könüldan min könüla aşiq
olmuşdu. Əlində bir dəstə gül varıydı. Barmağınnan üzüyünü
çıxardıf həmən gülün birinə sançdı, faytona minəndə oğlana
tulladı. Fayton getdi. Elə bil ki, oğlanın ürəyi də onnan baravar
getdi. Ağıl başdan çıxdı. Xeyli donuf qaldı. Birdən əlindəki gülə
baxdı, üzüyün qaşını oxudu ki, “Nazdı xanım” yazılıf. Daa
hamama da getməyif, qayıtdı geri.
Hər şey hazırıydı, bəylər də gəlmişdi. Amma Məhəmmədəli baxdı ki, Mehdinin rəngi dəyişif.
– Ə, qardaş, rəngin niyə belə oluf, özün də tez gəldin
hamamnan, bu nə təər işdi, xeyir ola?
– Qardaş, dəəjəm, amma hələ falımı açma. Qoy bəylərnən
görüşüm, gəlirəm. İçəri girif bəylərnən təmannaşıf çıxdı.
– Aya, bir de görüm nə oluf, qardaş, ürəyim yerinə gəlsin.
– Qardaş, məni yaman vurdular.
– Əyə, nejə?
Çıxartdı üzüyi göstərdi. Deməzsənmi bir qız faytona mindi,
bu gülü də mana atdı, üstündə üzüh, adı da yazılıf, amma
bilmirəm kimi qızıdı.
– Qardaş, qorxma, qardaşın ölmüyüf. İçəri girəjəm, bəylərin
içində dəəjəm. Əyər qızın atası bunnarın içindədisə, elə burda
elçiliyəh. Yoxdusa bu on dörd ağadan, bəydən xaiş elliyəjəm,
özüm də başda, kimin qızı olduğun biləh, elçi tüşəh.
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Məhəmmədəli içəri girif, başdadı söyləməyə:
– Əziz bəylər, Mehdi bəyin başına bir iş gəlif. Bu qız kimin
qızı olar, adı da “Nazdı xanım”.
Biri dedi, Alının qızıdı, biri dedi Vəlinin qızıdı, biri dedi
Pirqulunun qızıdı, tapa bilmədilər. Amma əəyxlihdə bir qoja
pirani oturmuşdu, ağa-zad da döyüldü, qonşudan gəlmişdi. Dedi:
tapa bilmədiniz, o Qara xanın qızıdı, Gəncə xanının.
– Əyə, doğrumu deyirsən?
Dedi:
– Bəli.
Ağlardan, bəylərdən xaiş elədi ki, durun elçi gedəh. Hamısı
bir yerdə elçi getdilər. Qara xan qonaxları xoş-beşnən qavıl
ellədi. Nə yaxşı bəylər gəlif, buyurun deyif xoş üz görkəzdi.
Oturdular, çay, çörəh tökdülər.
Qara xan dedi:
– Di buyurun.
– Xeyr, yemiyəjiyih.
– Niyə?
– Biz mətləbə gəlmişik, düzəldərsən, çörəyini kəsərih.
– Xoş gəlifsiniz, gözüm üstə gəlifsiniz, məndə tapılan
şeydimi?
– Bəli, sizdə tapılan şeydi.
– Onda elə bilin ki, çivinizdədi.
O saat bəylər dedi – əyə, aldıx, buyurun. Başdadılar
yeməyə. Amma bu söz Qara xanın ürəyini dəlirdi. Öz-özünə dedi:
– Bunnar nəyə gəlmiş olar. Hamsı varlı adamlardı, vara
gəlməz, pula gəlməz, nəyə gəlmiş olallar? Qızıma gəliflərsə,
bunnarın yeddisinin öylənəsi oğlu yoxdu, qalan yeddisininki də
öylənif. Qara xan üzünü onnara tutuf dedi:
– Əyə, bəyəx söz sizin qarnınızı dəlirdi, indi də mənim
qarnımı dəlir, deyin görüm nə işə gəlifsiniz, təmənnanız nədi?
– Allahın əmrinin, peyğəmbərin şəriyətinnən, qızın Nazdı
xanımı, tacir Mehdi bəyə diləyirih.
– Əyə, o iranlı Mehdi bəyəmi?
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– Bəli, bəli, o Mehdi bəyə.
Fikirrəşdi ki, indi qızımı burdan İran tacirinəmi verim. Gəl
elə bir şey istə ki, onu başarmasın.
– Noolar – dedi, – çox gözəl, mənim qızımın bir kəlmə sözü
yüz tümən qızıl puldu. Əyər cürdəyi çıxardırsa, yaxın gəlsin.
Deyəndə, bəylər başını aşağı saldı ki, bu qədər haqq-hesavın qavağında durmax olmaz. Amma Məhəmmədəli işin içinnən
halıydı, bilirdi ki, bunu Mehdi bəy başarar. Oydu ki, dedi:
– Xan sağ olsun, mana yarım saat möhlət verərsənmi, cavaf
gətirim? Dedi:
– İki saat möhlət verrəm.
Məhəmmədəli özünü yetirdi Mehdi bəyə ki, əyə, qardaş,
əhvalat belədi. Amma Mehdi bəyin bir kalça dərisi ləli cavahiratı
varıydı. Bir hambal çağırıf belinə yıxdı, dedi, apar. Yox olsun
yoxsulluğu – var olsun kərəm əli, yox olsun vərəm əli. Məhəmmədəli hambalı qavaxlıyıf gətirdi kalça dərisi dolu cavahiratı
Qara xanın öyünə. Saya bilərsən, – dedi. Xan görən kimi gözü
təpəsinə çıxdı. Götürdü ayrı otağa apartdırdı. Açdırdı, baxdı ki,
hamısı ləli-cavahiratdı. Tez ağzını bağlıyıf, bəylərin yanna gəldi.
Amma Məhəmmədəli bəylərə göz ellədi ki, gətimişəm. Bəylərin
irəngi açıldı. Qara xan içəri girdi. Dedi:
– Əyə, mən zarafatnan bir söz dedim, siz də inanıf o qədər
haq-hesaf gətirifsiniz.
– Xan sağ olsun, sənin bir sözün iki olmaz ki, gətirməliydih.
Nişan ellədilər, toya da vaxt qoydular. Amma gəl gör ki,
Mehdi bəy fikrə düşüf, nagüman olmuşdu: “Ayə, olmuya bu işi
pozalar, xəzinə də gedə, qız da. Burda da elə bir arxam yoxdu”.
Hər savax qalxanda Qara xanın bağına tərəf baxır, hərdən qızı
orda görürüdü. Bir savax Mehdi bəy gördü ki, Nazdı xanım yeddi
qələmnən özünə sığal verif saçını darıyır. Savax yeli də yavaşyavaş qoğalıyır. Məhəmmədəliyi çağırdı:
– Əyə, Məhəmmədəli, burya gəl. Amma yeddi telli bir tavar
sazı da varıydı. Hərdən otağında çalırdı.
– Əyə, qardaş, bir qələm, kağız götür. Mən dəəjəm, sən yaz.
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– Əyə, de görüm, nə görüfsən?
– Qulaq as deyim. Aldı Mehdi bəy görəh nə dedi:
Bağ tərəfdən qəfləm istər nigarın,
Gözdərəm yolların, amandı, aman.
Badi-səba mənim üçün yağıdı,
Dağıdar tellərin, amandı, aman.
O boy ki, səndədi, səlmim, amandı,
Tərk eylə yerişin, öldüm, amandı.
Zülfünü tez dara başa dolanır,
İncidər bellərin, amandı, aman.
Söyda Mehdi sənnən qaldı beygüman,
Kətan köynəh belin qucar hər zaman,
İnnabı yanağın, mirvari məmən,
Əməllər ləblərin, amandı, aman...
Kağızı yazıf Nazdı xanıma göndərdi. Nazdı xanım oxuyuf
çox qəmgin oldu. Dedi ki, dəəsən bu işin pozulmasınnan qorxur.
Götürüf on dörd siyah teldən birini çəkdi, nar məmənin üstünə.
Sonra kənizinə dedi:
– Ağız, qələm hazırra, mən dəəjəm, sən yaz.
Götürüf nə dedi:
Başına döndüyüm, vəfalı yarım,
Ah çəkmə, ay oğlan, səninəm, sənin.
Seyrəqiflər pozmaz, vardı ilqarım,
Ah çəkmə, ay oğlan, səninəm, sənin!
İnanma ki, namusumu ataram,
Beyilqar tək özgəsini tutaram.
İnşallah ki, mətləvimə çataram,
Ah çəkmə, ay oğlan, səninəm, sənin!
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Nazdı xanım deyər, ilahi haqdı,
Atam hökmdardı, varı da çoxdu,
Demə mühacirəm, kimsəm də yoxdu,
Ah çəkmə, ay oğlan, səninəm, sənin!
Bəli, bu namiyi alannan sonra Mehdi bəyin ürəyi dincəldi.
Toy hazırrığı görüldü. Təmtəraxnan toy eliyif gəlini köçürdülər.
Nolajax, oğlan cavan, qız cavan, var-hal da ki, çox: beləjə anası
yaddan çıxdı.
Deyillər iki-üç il tamam olmağa on bir gün qalmışdı. Bir
gejə yuxusunda anasını gördü. Baxdı ki, anası deyir: “Oğul,
Qurana and içdin, andı pozdun, Quranı əyəxlədin. Adam ilqara
xilaf çıxarmı? Bə o dünyədə mana nə cavaf verəssən.”
– Ana, ağlama, ana, ağlama, – də-də Mehdi bəy höyləki
yuxudan oyandı. Nazdı xanım özünü yetirif sorusşdu:
– Mehdi bəy, Mehdi bəy, sana nooldu?
– Nazdı xanım, mən burya gələli neçə vaxtdı?
– Nə bilim, toyumuzu elliyəndə dedin yeddi aydı İrannan
gəlmişəm. Toydan bəriyi də hesafladılar. Baxdılar ki, üç il tamam
olmağa on bir gün var. Dedi:
– Xanım, öyümü yıxmışam.
– Nə təər?
– Qulaq as deyim. Mehdi bəy höykürüf ağladı, dedi:
Nə müddətdi bu qürvətə tüşmüşəm,
Əziz anam yada tüşüf, ağlaram.
Bir ilə and içif yola tüşmüşəm,
Əziz anam yada tüşüf, ağlaram,
Varıydı atamın cahı-cəlalı,
Dağılmaz qalası, döyləti, malı,
Neçə ildi bu diyarda qalalı,
Əziz anam yada tüşüf, ağlaram.
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Mehdi bəyəm, bu qürvətdə qalmışam,
Qohumnan, qardaşdan, eldən olmuşam,
Saralıban yarpax kimi solmuşam,
Əziz anam yada tüşüf, ağlaram.
Nazdı xanım dedi:
– Mehdi bəy, olmuya elə fikirrəşirsən ki, xan qızıdı, mənnən
getməz. Arvad dediyin kişinin dəvəsidi, oysarınnan tutuf harya
desən aparar.
– Nazdı xanım, bə indi neyliyək?
– Gedək atamnan icazə alax. İcazə versə də gedəjəm, verməsə
də. Amma deməh yaxşıdı.
Oydu ki, Mehdi bəy fayton çağırdı. Layıxlı töhfəynən Qara
xana qonax getdilər. Qız əhvalatı belə danışdı:
– Ateyi-mehriban, Mehdi bəyin bircə anası var, icazə ver
gedəh onu yoxluyax.
Qara xan gördü ki, daha Mehdi bəy qalası döy. Onnarı layıxlı
yola saldı, xeyir-dua dilədi.
Nazdı xanımnan Mehdi bəy İrana yola tüşdülər. Gəlif Qalaça
şəərinə yaxınnaşdılar. Qəflə-qatır gəlməhdə olsun, Mehdi bəy atdanıf Nazdı xanımnan irəlilədi. Anasına müjdə getdi ki, oğlun
gəlir. Anası yeddi cönkə kəsdirif, oğluynan gəlinini onnarın arasınnan keçirdi. Cəmi-həsrətdər bir-birinə yetmişsin. Oğul-ana birbirinə qoyuşdu və yeddi gün, yeddi gejə toy vuruldu. Mehdi bəy
anasına üzrxahlıx ellədi, anası da günahınnan keçdi. Ancax daa
Mehdi bəyi qırax eldə tacirlik elləməyə buraxmadı. Axırı anasına
dedi:
– Ana, məni qırağa, tacirriyə getməyə qoymursan, bə mən
neyniyim ki, darıxmıyım.
– Oğul, atayın məsləhəti yadındadımı?
– Ana, Vallah, dəəsən yadımnan çıxıf.
– Atan deyərdi ki, səyyaddıx, yanı oyçulux adamı qojaltmaz.
– Doğru deyirsən, ana, rəhmətdik atam onu mana demişdi.
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Oydu ki, Mehdi bəy bir tarlan quş, bir yay-oxu, iki dənə də
tazı aldı, yaraxlanıf-yasaxlanıf oya çıxdı. Gündüzlər gedif
oyluyıf-quşduyur, axşamlar öyə qayıdırdı. Həmişə də Nazdı xanım külənrəkdə, yanı balkonda duruf onun yolunu gözdüyürdü.
Mehdi bəy darvazıya yaxınnaşanda nökər-naifdən qavax özü tüşüf onu qarşılıyır, qol-boyun imarətə girirdilər. Bir neçə vaxt bu
ədətnən, bu şirinnihnən dolanmaxda olsunlar, sizə kimnən xavar
verim, şəərin xanı – Nejdi Məmməddən. O da öz vəzirinnən
səyahətdən gəlirdi. Belə baxanda darli imarətdən bir dünya gözəli
gördü, elə bil ki, on dörd gejəlih aydı, buluddan çıxmışdı.
Xudavəndi-aləmin boş vaxtına tüşüf, bircə bunun qəddi-qamətinə
qələm çəkif.
– Vəzir, öyün yıxılsın, bu kimdi belə məni yay-oxuynan
vurdu?
– Xan sağ olsun, tacir Söyün bəyin oğlu Mehdi bəyin
Gəncədən gətdiyi dünyə gözəlidi.
Kirmiş gəldilər divanxanıya. Xan dedi:
– Vəzir!
– Bəli.
– Anasını satdığım, bu işə bir dava elədin-elədin, eləmədin,
dərini davanınnan çıxardajam.
Vəzir tüşdü azara. Fikirləşdi: nağayrım? Özünü qazının yanna
yetirdi.
– Qazı, aman günüdü, başım cəlladdadı, bu işə bir çara qıl,
xannan da böyük ənamın var.
Qazı çox yaşamış, dünyagörmüş bir qarı tafdı, dedi:
– Nənə, bir belə əhvalat var, əlinnən nə gəlir?
– Ziyankarlıxdan savaa əlimnən heç nə gəlməz. Gündə yeddi
öy yıxıram, heç birini də tikəmmərəm. Amma sənin baxtınan üç
gündü tova demişəm. Vəzir qazıya lazımi qədər qızıl vermişdi.
Oydu ki, gənə bir ovuc qızılı qarının oycuna basdı. Qarının gözü
qırxillik qəssaf pişiyinin gözünə döndü. Dedi:
– Üç gündü tova demişdim, onnan keçməy olar, amma haja
gedəjəm, bə onu neyliyəh?
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Qazı bir oyuc qızıl da verdi.
– Bu da haj pulun.
Qarı dedi:
– Əşi, mən ölmürəm, haj köçmür: bu il olmaz yenidə
gedərəm. İndi de görüm kimdi o?
– Gərəh tacir Söyün bəyin oğlu Mehdi bəyin arvadı Nazdı
xanımı Nejdi Məmməd xana düzəldəsən.
– Həə, elə işdər, – dedi, – mənim oycumun içində. Mana
Türfənsə qarı dəəllər, bir qazana çalası töksəm, qırxı uyuşar,
oysunnanıf bir küpüyə girsəm, qırxı onun dalınnan göyə çıxar.
Arxeyin ol, – deyif işə başdadı.
Qarı qulançar qoması kimi yüz dənə çuvux kəsdi. Bir sini
gətirif, səbzəvad doldurdu. Bir qoma çuvuğu da onun içinə
qoydu. Bir küpə oysunnadı, özü də sininin içinə mindi düz Mehdi
bəyin qapısına girdi. Orda tüşüf, sinini aldı başına. Baxdı bir qarı
“Nazdı xanım” – deyə başında da bir sini töhfə qışqırır.
Kənizlərdən soruşdu:
– O kimdi məni çağıran?
Kənizdər baxdı ki, bir qarıdı.
– Nə buyurursan, ay nənə?
– Kor olsun nənəyin gözü, Nazdı xanım hardadı, a bala, onu
istiyirəm.
Kəniz qayıtdı ki, Nazdı xanım, bir qarıdı, səni soruşur. Dedi:
– Buraxın gəlsin!
Qarı özünü yetirdi. Nazdı xanımın yanna, töhvüyü verdi
kənizdərə ki, yuxarı çıxartsınnar. Qarı Nazdı xanımı qucaxladı:
– Nənən ölsün, ay bala, gəldiyini yenijə eşitmişəm.
Nazdı xanım qarıyı öz otağına çıxartdı. Qarı gənə başdadı
ağlamağa ki, ay bala, bilirsənmi mən kiməm? Qara xanın
mamasıyam. O vaxtdan burya tüşmüşəm. Mana dedilər ki, gələn
Qara xanın qızıdı. Qara xan da ölmüş qardaşımın oğludu. O
etivarsız heç gəlif məni yoxlamır. Xannıx da belədi dana, ay bala,
baş qarışır, yaddan çıxırıx.
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Kənizdər nahar gətirdi. Qarı dilinin altında bir surə oxudu,
fırsant tapıf Nazdı xanımın çayına üfürdü. Qarı çayı içən kimi
başdadı ağlamağa.
– Nənə, niyə ağlıyırsan?
– Səni ağlıyıram.
– Məni niyə ağlıyırsan, ay nənə?
– Kor olaydı gözdərim, səni görmüyəydim.
– Niyə?
– Nejə ağlamıyım, Qara xan kimi bir xanın qızı bir quş
qoyluyana ərə gəlif. Sən padşaha, xana layıxsan, gözəlsən.
Deyəsən, oysunnu su öz işini görmüşdü. Qız dedi:
– Nağayrım, ay nənə, məni ona yazanın qələmi qırılaydı. Qız
da başdadı ağlamağa.
– Ağlama, qızım, ağlama. Nənən ölmüyüf.
– Nənə, bə mən neylim, bu işə nə çara qılırsan?
– Nə çara olajax, gənə deyirəm, nənən ölmüyüf, səni şəərin
xanına verəjəm.
– Bə nağayrım, burdan nejə çıxım?
– Yolunu öyrədəjəm, burda yüz çuvux var, bunun birini
çıxardıf qoyajam bu sininin üstünə. Mehdi bəy gələndə qarşısına
çıxmazsan, qara bulud kimi oturarsan. Çuvuğu alıf səni qurdalıyajax ki, dur, o saat dinməz-söyləməz düz məscidin qavağına
gəl, səni orda gözdüyəjəm.
Mehdi bəy o günü nəysə axşamüstü gəlif çıxdı. Eyvana baxdı
ki, Nazdı xanım görünmür. Öz-özünə dedi: Görəsən nə işdi,
büyün eyvana çıxmıyıf. Tez atdan tüşüf yuxarı çıxdı. Nazdı
xanım fikirrəşdi ki, ay Allah, kor oluydu gözdərim, Mehdi bəyi
görmüyüydü. Mehdi bəy içəri girdi, baxdı ki, Nazdı xanım bahar
buludu kimi elə doluf ki, deyirsən bu saat yağajax.
– Qadan alım, Nazdı xanım, sana nooluf, olmuya naxoşduyufsan. İstədi üzünnən bir busə alsın, Nazdı xanım onu itələyif,
üzünü o tərəfə çöördü. Mehdi bəy belə baxdı ki, bir sini, içində
bir bağlama çuvux var: bir dənəsi də ayrıja sinidə durur. Bu
çuvuğu əlinə aldı. Çuvuxnan Nazdı xanımı qurdaladı ki, – “Əşi,
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sana nooluf, niyə dərdini mana demirsən?” Nazdı xanım fıral
qalxıf qapıdan çıxdı. Düz gəldi qarı dediyi yerə. Mehdi bəy
fikirrəşdi ki, yağın mənnən küsüf. Elə bildi o biri otağa keçdi.
Qarı da qızı götürüf qazının yanna apardı.
– Qazı əfəndi, – dedi, – bu mənim qoommun qızıdı. Əri
ağzına söyüf, yüz dənə də çuvux vuruf. Bu şəriətdə varmı?
Dedi:
– Yox, kim ellif onu?
Tacir Söyün bəyin oğlu Mehdi bəy.
Qazı o saat işi başa tüşdü, iki fərraş çağırıf göndərdi ki, gedin
Mehdi bəyi gətirin. Mehdi bəyi gətirdilər qazının yanna. Qıznan
qarı da pərdənin dalına girdi. Mehdi bəy gəlif salam verdi: Qazı
əfəndi, – dedi, – buyurun, məni qulluğunuza niyə çağırıfsınız?
– Oğul, eşitdiyimə görə Quranı oxumuş oğlansan.
– Bəli, oxumuşam.
– Şəriətdən halısanmı?
– Bəli, qazı əfəndi, halıyam.
– Çox gözəl, oğlum, arvadı bir dönüşə yüz çuvuxnan döyüf,
ağzına söysən, onun kəbini boşdu, ya dolu?
– Əlbəttə, qazı əfəndi, boşdu.
– Onda, oğul, öz əlinnən burya yaz ki, arvadı yüz çuvuxnan
döyüf, ağzına söysən, onun kəbini boşdu.
Mehdi bəy bunnarı yazıf, qol çəkdi.
– Qazı əfəndi, kim olar o adam?
– Sən!
– Mən?
– Bəli, sən.
– Mən elə elə iş elləməmişəm, bu nə sözdü?
– Az, a bala, burya əəl.
– Nazdı xanım pərdənin dalınnan çıxdı.
– Bala, əhvalat nejə oluf?
Qız başdadı söyləməyə.
– Qazı əfəndi, bu məni yüz çuvuxnan döydü, ağzıma da
söydü. İnanmırsansa, çuvuxlar öydədi, fərraşı göndər, gətirsin.
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Qazı fərraşı göndərif çuvuxları gətirtdirdi. Mehdi bəy qaldı
mat-mətəl. Qazı onun kəbinini geri dedi:
– Gedə bilərsən.
Mehdi bəy kor-peşman düz anasının yanna qayıtdı. Anası
gördü ki, heç özündə döylü. Soruşdu:
– Oğul, nooluf?
– Ana, öyün yıxılsın, hanı gəlinin?
– Oğul, otağında, nədi ki?
– Gəlinin, odu, qazının yanda. Buralara gələn-gedən olufmu?
– Mənim xavarım yoxdu. Kənizdərdən soruşdular. Kənizdər
dedi ki, bir qarı gəlmişdi. Mehdi bəy bildi ki, elə o qarı yixif
bunnarın öyünü. Dərinnən bir ah çəkif, aldı görəh nə dedi:
Ah çəkməhdən ahım dada yetişdi,
Nejə tav gətirim bu ah-vaya mən?
Hövsəliynən hərcayinin yolunda
Ömrümü vermişəm xub fənaya mən.
Bu gün oldu halım yaman pərişan,
Yarəbb, özün eylə dərdimə dərman,
Mən dönərəm, könül dönməz canannan,
Mat qalmışam indi bu söydaya mən.
Bu gün oldu halım yaman fəriyad,
Qəmli könlüm hicrannan olmaz azad,
Mən Mehdiyəm, kimsədən yoxdu imdad,
Üz tutuban yalvardım xudaya mən.
Savax açıldı, vəzir gəlif, qızı apardı Nejdi Məmmədxanın
hüzüruna. Qazı da, qarı da öz ənamını almışdı. Xan başdadı cahcəlalnan toy elləməyə. Hər yerə səs yayıldı ki, xan təzə arvadnan
toy elliyir. Bu xavarı Mehdi bəy də eşitdi. Dedi:
– Ana, bu işə bir çara? Divanxalarda heç qohum-əqrəbam
varmı? Bə burda qohumlarım kimdi?
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– Oğul, burda bir əmin varıydı, o da öldü. Üç nəfər yetim
əmin oğlannarı var. Onnar da hələ uşaxdılar. Onnardan sana nə
köməh?
– Bə hası divanxanıya gedim, kimnən imdad istiyim?
– Oğul, bir qohumun da var, amma uzaxdadı. Əşi,
neyniyirsən bu işin dalla tüşüf, sana onnan da yaxşı qız alajam.
– Yox, ana, hası divanxanada qohumum varsa de.
– Oğul, Tehranda Mustafa vəzir mənim ana qardaşımdı. Nə
bilim o köməy elliyə-elləmiyə.
– Ana, nə qədər yol olar burdan Tehrana?
– Oğul yəəx bir aylıx yoldu, atnan on-on beş günnüh.
– Ana, mən getməliyəm Tehrana.
Mehdi bəyin Tehrana getməh xavarı əmiuşaxlarına da çatdı.
Onnar da ağlaşıf yalvardılar ki, getmə, uzax yoldu, – noolar,
noolmaz. Mehdi bəy dedi:
– Əmiuşaxları, getməliyəm, amma Nazdı xanıma bir qarğış
verəjəm. Siz “Amin” deyin, salavat çöörün. Çünki siz yetimsiniz,
yetimin duası da tez qavıl olur. Götürüf Mehdi bəy burda nə dedi:
Bihəya arvadı bu günnən belə
Könlümdakı qəməfxara tafşırdı.
Şədidi-cədidə qıldım halımı,
Şahlar şahı hökmdara tafşırdım.
Tavalı bəladan həsrət gətirən,
Həcəri vəsfinə namə yetirən,
Cəbrayıl şanına vəhy gətirən,
Üç yüz on dörd peyğəmbərə tafşırdım.
Qərq oldum dəryaya, qərq oldum selə,
Bülbülüydüm, həsrət qaldım mən gülə,
Həsrəti Eyyuba yetirən bala,
Mənsuru zar edən dara tafşırdım.
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Mehdi bəy, şanına düşərmi zülüm,
Xudam versin ona sərvəsər ölüm.
Yarəbbi, yanında günahkar qulam,
Aşiqlərə yetən pirə tafşırdım.
Yetimlər “amin” deyif, salavat çöördülər. Mehdi bəy bunnarnan halal-hümbət elliyif, yola tüşdü. O zaman aynan, ilnən
indi aşıxların müxtəsəri dilinnən gedif çatdı Tehrana, dayısnın
hüzuruna. Amma dayısı onu tanımadı. Çünki dayısı on iki
yaşında qoyuf getmişdi. Həm də gedənə kimi dərddən Mehdi
bəyin irəngi saralmışdı, başının tükü ağarmışdı. Dayısı soruşdu:
– Oğul, sən kimsən?
– Dayı mehriban, bə məni tanımırsanmı? Tacir Söyün bəyin
oğlu döyləmmi?
– Əyə, olmaya Pürzə xanımın oğlusan?
– Bəli, dayı.
– Əyə, bə niyə belə olufsan, a bala, özün cavan oğlansan,
amma irəngi solğun, başıyın tükü də dumağ?
– Dayı mehriban, qulaq as deyim:
Üzüqara, iki dilli hərcayı,
Keçən günü heç yadına salmazmı?
Fərzəndə ayrılıx olsa da müqər,
Adam öz yarını xavar almazmı?
– Ayə, nooluf, bir açıx de görüm?
Dedi, qulaq as deyim:
Günü-günnən məni dərdə salarsan,
Gündə bir dərdimi artıx qılarsan,
Əbəs əhvalımı xavar alarsan,
Hicran çəkən bə saralıf solmazmı?
Mehdi bəyəm, ulusumnan avara,
Baş götürüf gəldim qürvət diyara,
Öz əlimnən yarı verdim əğyara,
Bə qocalıf başa küllər olmazmı?
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Mehdi bəy əhvalatı danışdı. Dayısı bütün söhbəti dinliyənnən
sonra dedi:
– Oğul, daa burdan bir yana tərpənmə. Mən şahın yanna
gedif, əmr götürüf qayıdajam. Gərəh onun başına bir od əliyəm
ki, qıyamata qədər yadınnan çıxmıya.
Dayısı bir başa getdi şahın yanna. Amma Mehdi bəy dözə
bilmədi. Baş götürüf geri, Qalaçıya qayıtdı. Gənə də Nazdı
xanımnan ürəyi dönmürdü. O, gəlməhdə olsun, sizə xavar verim
Nazdı xanımnan. Nejdi Məmmədxan tələsik toy ellədi. Gəlini gərdəh otağına apardılar. Elə bu vaxt gəlinin göydəsində yara əmələ
gəldi, qurt tüşdü. Gejə oldu, Nejdi Məmməd gərdəh otağına qədəm
basdı. İçəri girəndə nə görsə yaxşıdı. Baxdı ki, qızın halı hal döylü.
Göydəsini yara bürüyüf, iy verir. Əmr elədi ki, həkim, loğman,
cərrah gəlsin. Amma bunnarın xeyiri olmadı, günü-günnən yara
çoxaldı. Gəlinin yeddi qədəm həndəvərinə hərrənməh olmurdu.
Axırı əmr verdi ki, götürün atın küçüyə. Mehdi bəyin əmisi uşaxları,
əhvalatı onun anasına xavar verdilər. Mehdi bəyin anası Pürzə
xanım namısına sığışdırmayıf, qul-qaravaşa tafşırdı ki, Nazdı xanımı
öyə gətirin, Nazdı xanımı gətirif bir xana bağçıya qoydurdu. İki
kənizə əmr verdi ki, ona yaxşı baxsın. Amma Nazdı xanım gejəgündüz ağlıya-ağlıya Mehdi bəyi diliyirdi. Nazdı xanım beləjə burda
qalmaxda olsun, sizə xavar verim Mehdi bəydən. Mehdi bəy Qalaça
bağlarının arasınnan gələndə Nazdı xanım yadına düşdü: Ah çəkdi,
götürüf dərddi-dərddi nə dedi:
Bir qasid yox, yar yanına göndərəm,
Əlim yar əlinnən üzüldü, haray.
Nə əl çəkə billəm, nə üz döndərə,
Bağrım qəm əlinnən əzildi, haray.
Dan yelləri sinəm üstə əsəndə,
Dal qılıncdar başım üstün kəsəndə,
Nazdı dilbər bizə qədəm basanda,
Çuyğullar arıya düzüldü, haray.
250

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

Mehdi bəyəm, bezar oldum canımnan,
Cəsədim boyanıf əlvan qanımnan,
O zaman ki, Nazdı getdi yanımnan,
Gör nejə növrağım pozuldu, haray.
Mehdi bəyin bu nalası Nazdı xanıma ayan oldu. Kənizdəri
çağırdı ki, Mehdi bəyin səsini eşitdim. Onnar inanmadı ki, belə
şey olmaz. Nazdı xanım birtəər dirsəhlənif aldı görəh nə dedi:
Bir səda yetişdi mənim guşuma,
Gedin, baxın, Mehdidimi bu gələn?!
Öz əlimnən zəhər qatdım aşıma,
Gedin, baxın, Mehdidimi bu gələn?!
Əzəlinnən qarı gəldi yanıma,
Bir söz dedi, tufan tüşdü canıma,
Nejə çıxım mən yarımın önünə,
Gedin, baxın, Mehdidimi bu gələn?!
Mən Nazdıyam azdırmışam yolumu,
Fələh qırdı qanadımı, qolumu,
Yar yanında gödəh etdi dilimi,
Gedin, baxın, Mehdidimi bu gələn?!
Uşaxlar, yanı, həmən yetimlər yüyürüf, Tehran yoluna çıxdılar. Baxdılar ki, doğrudan da Mehdi bəy atnan gəlir. Mehdiynən
qucaxlaşıf öpüşdülər və dedilər: gözün aydın olsun, düamız qavıl
oluf. Nazdı xanım bir haldadı ki, yeddi qədam həndəvərinə
hərrənməh olmur. Əhvalatı olduğu kimi Mehdi bəyə danışdılar.
Mehdi bəy söyünüf dedi:
– Uşaxlar, Allaha şükür olsun, heç olmasa nəfəsi varmı?
– Nəfəsi olmaxnan heç yanna yaxın getməy olmur.
Öyə çatmamış əvvəl draxdına getdilər. Camaat tökülüf, gəldi.
Baxdılar ki, Mehdi bəyin irəngi saralıf, saçdarı da dümağ. Hərə
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bir tərəfdən onu qınadı ki, qız nədi, onnan ötrü avara tüşüfsən. O
olmasın, əmisi qızı olsun. Mehdi bəy ah çəkif dilləndi:
– Niyə məni qınıyırsınız, qulaq asın, deyim:
Ey ariflər, niyə məni qınarsız,
Nə zamandı mən o yarı görmərəm.
Eşqə düşənnəri mən də qınardım,
Eşq əhlində indi karı görmərəm.
Al-yaşıl geyinif seyrə çıxasan,
Baxannarı yandırıban yaxasan,
Kor ol gözüm, özgəsinə baxasan,
Tarlan duran yerdə sarı görmərəm.
Mehdiyəm, ürəhdə qaldı bu zədə,
Haq bilir ki, gözüm yoxdu kimsədə.
Dili məndə oldu, qəlbi özgədə,
O səbəbdən biilqarı görmərəm.
Çünki ona da ayan olmuşdu ki, Nazdı xanım gejə-gündüz
Mehdi deyif, Mehdi eşidir.
Bəli, oydu ki, yetimlərin biri öyə muştulux apardı ki, Mehdi
bəy gəldi. Nazdı xanım adam göndərif dedi ki, Allahı istiyirsə
yanıma gəlsin, bircə dəfə üzünü görüm, daa heç nə istəmirəm.
Mehdi bəyi gətirdilər Nazdı xanımın qarşısına. Nazdı xanım
kənizdərər dedi ki, sizi and verrəm Allaha, məni bir az qaldırın.
Ağlıya-ağlıya götürüf Mehdi bəyə nə dedi, Mehdi bəy ona cavaf
verdi. Özü də “Kərəmi” üstə. Tərəfinnən ərz elləyim, xoşbaxt olun:
Ey ariflər, bu gün məhşər günüdü,
Nə müddətdi əlim, yardan üzgündü.
Gündə beş yol dindirdiyim cananı,
Görmərəm xeyli vaxt, oluf yüz gündü
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Nazdı xanımın ağlamağına Mehdinin ürəyi yandı. Nazdı
xanım da fikirləşdi ki, ay Allah, görən ürəyi mənnən təmiz
dönüfmü? Götürüf burda Mehdi bəy nə dedi:
Qan ağlaram qara baxtım əlinnən,
Mən bülbüləm gülşanımnan olmuşam.
Bir gülüydü, tüşdü nadan əlinə,
Ayrılıx mədəni kannan olmuşam.
Nazdı xanım:
Düz deyillər, heç əyri qəlb düz olmaz,
İblis tova qılsa gəlif düz olmaz,
Sözü qavıl olmaz, mətləb düz olmaz,
Namərd qapısına qalıf yüz gündü.
Mehdi bəy:
Varmı mənim kimi qəmlər paşalı,
Əli dəstə güllü, tər bənövşəli,
Nazdı dilbər, səndən ayrı düşəli,
Vallah, tamam din-imannan olmuşam.
Nazdı xanım:
Eh, Nazdıyam, susamışam dərdə mən,
Gör ki, şəfa bulmamışam dərdə mən,
Eyyub kimi tuş olmuşam dərdə mən,
Heç deyən yox, Mehdin gəlif, üzgündü.
Mehdi bəy:
Mən Mehdiyəm, rast gəldim müşkül işə,
Fələh yaman çaldı, qayıya, daşa,
Qorxuram bu söyda gəlməsin başa,
Heyva kimi saralıban solmuşam.
Söz tamama yetdi, deyillər, Nazdı xanımı hamama apardılar.
İsti suynan çimizdirdilər, yaxşı kisə çəkdilər. Bir həftənin içində
anadangəlmə oldu. Gözəlliyi yeddiydisə, indi doqquz oldu. Xavar
çıxdı ki, Mehdi bəyin dayısı Mustafa vəzir doqquz yüz sarvaznan
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Qalaçanın dörd yannı kəsif. Nejdi Məmmədxan, vəzir vəkili qaça
bilmir. Mustafa vəzir hökmranlığı ələ alıf, çarmıx qurdurdu.
Mehdi bəyi çağırtdırdı. Nejdi Məmmədxanı, vəzirini, qazı
əfəndiyi, Türfənsə qarıyı da gətizdirdi.
Nejdi Məmmədxanı çarmıxa çəkdirif tafşırdı ki, gündə bunnan bir tikə ət kəsin. Vəzirnən, qazı əfəndiyi də gərgiyə verdi.
Dedi, bunnarın əyəxlərinnən soyun. Gündə Nejdi Məmmədxannan kəsdiyiniz ət boyda soyun. Qaldı qarı, yeddi illik bir xam
qatır gətizdirdi. Qarıyı da qatırın quyruğuna bağlatdı ki, bunun
hesavını da qatır çəksin.
Mustafa vəzir bajısınnan görüşdü, Mehdi bəyə təzədən qırx
gün, qırx gejə toy çaldırdı. Xanın, vəzirin əti, gönü qurtaran vaxt
Mehdi bəyin toyu da qurtardı.
Mustafa vəzir camaatı yığıf, Mehdi bəyi xan qoydu. Amma o
vaxtıydı ki, bu tərəfdən Qara xan arvadıynan, o tərəfdən qardaşı
da Məhəmmədəli Gəncədən gəlirdilər. Mehdi bəy qardaşı
Məhəmmədəliyi özünə vəzir qoydu. Əmisi uşaxlarını da
kəmərbəstə. Məhəmmədəli Gəncədən burya köçdü. Bir aşıx
tafdılar, bir də məclis qurdular. Aşıx bunnarın toyunu belə tutdu:
Xəstə könlüm səhət buldu,
Sevdijiyim, sən gələndə.
Açılıf bulut zülflərin
Qamətinə tən gələndə,
Gözdərin tüşdü gözünə,
Mən oldum heyran gələndə.
Havalandım könlüm quşu,
Hürüynən-qılman gələndə,
Baharın tər bənövşəsi,
Ey bağlı gülşən gələndə.
Şikəst könlüm safa buldu,
Bir belə cavan gələndə.
Çoxları ziynət verif,
Tüşüf gözəllik bəhsinə,
254

Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır

Yaqutdan irəng alıf,
O cavahir düyməsinə.
Yaxasınnan zər işdənif,
Qıfıllanıf sinəsinə.
Xavar aldım əhvalını,
Yetik oldum binəsinə,
Dil-dil ötən kəhliyidin,
Oyçular duruf səsinə.
Gözdərinin şivəsinə,
Kirpikləri müjgan oxu,
Qaşdarı kaman gələndə.
Nəvinin oylağıdı,
Əzm edər mahallara,
Xubların qaydasıdı,
Karvanı çıxar yollara,
Sərində sığal verər,
Əbrişim – siyah tellərə,
Durna kimi qatarranıf,
Sonalar üzür göllərə,
Tərifinə dastan dedim,
Tüşsün dillərdən-dillərə,
Şairlərin qaydasıdı,
Tərif deyər gözəllərə,
Ün tüşər biyavana,
Cütünnən ceyran gələndə.
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ġAĠR AĞACANIN ƏRZURUM SƏFƏRĠ
İndi sizə kimnən, hardan xavar verim, Ərzurum şəərinnən.
Ərzurumda Rüştü paşa əyləşmişdi. Rüştü paşanın vaxtında Dol
şəərinnən Dollu Mustafa aşıxlıxda tanınırdı. Ərzurumda qavağına
çıxan olmamışdı. Oydu ki, yanda da qırx şəyirdi ildə bir dəfə
gəlif Rüştü paşadan yüz tümən pul, bir at, bir qat livsa, qızıl saat,
nal-barat alıf gedərdi. Paşa elə bilirdi ki, bunnarın qavağına çıxan
aşıx heç tapılmaz. Ona səvəf bunnara belə barat verməliydi.
Gəl gör ki, bu dönüş onnar gələn zaman naxçıvannı Kablayı
xan da paşıya qonax olsun. Xan dedi:
– Paşam sağ olsun, bu nə hay-küydü, olmuya toy işin var?
Paşa dedi:
– Xan, toyum-zadım yoxdu, ancax bir aşıx Dol şəərinnəndi,
ildə bir dəfə gəlif mənnən yüz tümən para, at, fəxri livas, saat,
nal-barat alar, gedər, çünki bu zor yanşaxdı, bizdə də elə yanşax
yoxdu ki, buna xasım ola. Nə yapım, iştə verməliyəm.
Kablayı xan dedi:
– Paşam sağ olsun, mənim bir şayır dostum var Şarayıl
mahalında, gəlsən, onu gətirdəm, bunnarın quyruğunu düysün.
Paşa dedi:
– Əfəndim, elə bir işin varsa, sana böyük töhvə bağışdıyaram,
o yanşax da bənim yanşağım olar.
Çünki Ağacan Kablayı xannan dostuydu. Özü də Ağacanın
sərmayasını, qüvvəsini bilirdi. Götürüf Kablayı bir nama yazdı,
qasidə verif, göndərdi Şarayıl mahalının Yenicə köyünə: “
Ağacın, özünü tez Ərzuruma yetir. Bala meydana, mənim dar
günümdü, başını orda isdat, burda qırxdırram. Yazan dostun
Kablayı xandı, naxçıvannı”. Nama gəlif Ağacana çatdı. Ağacan
mat qaldı ki, Kablayı xanın nə işi olar? Atasına masləət ellədi.
Cabbar kişi dedi:
– Oğul, yaqın, orda dosdugildədi, dosdunun xəstəsi zadı var,
o da bilir ki, sən hər işdən halısan, noolar, get.
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Ağacanın yanında bir şəirdi olurdu, Əziz addı. Şəirdi dedi:
– Usda, qoy mən də gedim, bərkə xeyir işi var.
Ağacan dedi:
– Yox, xeyir işi olsa yazardı, yaqın, qağam demişkən, dəlisi
zadı var, sağaltmax lazımdı, mən tək getməliyəm.
Atını minif yola tüşdü.
O getməhdə olsun. Ərzurumda Rüştü paşa Dollu Mustafıya
dedi:
– Sana xasım gəlir.
Mustafa özünü sındırmıyıf dedi:
– Çox yaxşı, onda elan vurdur ki, deyişmə gedəjəh. Paşa elan
vurdurdu ki, yanşaxlar atışması gedəjəh, kim istiyirsə, seyrə
gəlsin. Eloğlu da seyirdən doymaz. Xalx yığılmaxda olsun....
Ağacan bir-iki kitaf, özgə əməl-salahını həyvəsinə qoyuf
Ərzurum şəərinə gəldi. Şəərə girəndə gördü bütün küçələrə elan
vuruluf ki, deyişmə gedəjəh: Dollu Mustafıynan Şarayıllı şayır
Ağacan deyişəjəh. Ağacan istədi geri qayıtsın. Sonra fikirrəşdi ki,
doğan ana utansın. Daa keçif, nə çıxar-çıxar, onu dünyə tanıyır,
məni heç yer tanımır, bağlansam da ayıvı yoxdu. Hası ünvana
yazmışdılar, – gəldi.
Bala meydanda, böyük bir salon ağzına qədər doluydu, düz
gəlif orya çıxdı. Atını mehtərrər tutdu, özünü məclisə gətirdilər:
içəri girəndə nə görsə yaxşıdı, gördü paşalar əyləşif, Kablayı xan
da yannarında. Ağacan baş əydi, paşalar xoş gəldin deyif
görüşdülər, yer görkəzdilər. Kablayı xan bığının altınnan qımışdı.
Ağacan tufarrara göz gəzdirdi. Tufarrarda yer yoxuydu, tosvağa
kimi sazın əlindən. Kablayı Ağacanı himlədi: olan, Mustafa şəərə
gəzməyə çıxıf. Baş şəyirdi Aşıx Məhəmməd qalxıf sazını
köhlüyüf meydana çıxdı, paşalara baş əyif dedi: icaza versəniz,
Qafqazdan gələn şairə bir xoş gəldin dəərdik. Hamı bir yerdən:
çox yaxşı olar, dedi. Ağacan yenijə oturmuşdu. Dedi:
– Balam, bir istəkan çay içməmiş, bir ajı qalyan çəkməmiş
niyə tələsdin.
Məhəmməd dedi:
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– Canım, biz bir həftədi burduyux, getməliyih, meydana gəl,
qurtarax.
Ağacan paşalara baş əyif, icazə istədi. Paşalar şad oldu ki,
dəəsən kəndində var. Götürüf Ağacana da bir söz verdilər.
Ağacan o vaxtı yaxşı saz çalırdı. Məhəmməd qavağa tüşüf, görəh
Ağacana nejə xoş gəldin dedi. Ancax əfəndilər, söz sərrafları
qıymat verməliydilər. Katiflər yazmalıydı. İndi görəh Məhəmməd
“Şər-xatayı divanı” üstə nə dedi:
Bizə bir müsafir gəlmiş,
Əhli-Qafqaz mollası,
Sinəsinnən moj vermiş
Eşqinin tullaması.
Boynunnan, sağ tərəfdən
Hamayıl asmış durur,
Cadıgünlər əlaməti,
Qarılar boylaması.
Ağacan dedi: Aşıx, ilk kəlmədən niyə lateyir başdadın?
Məhəmməd dedi:
– Tez cavavımı ver, oan-buan danışma.
Ağacının da lateyirdə yeddi kotanı əkirdi.
Ağacan:
Bizə yaqın oldu gənə,
Müsafir qoylaması,
Kəndini sürgün edəjək
Məclisin toylaması.
Haşa sizdən, ey ağalar,
Bəyzadalar, paşalar,
Eşşəyi qurda yedirdər
Qoduğun oynaması.
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Kablayı dedi:
– Ağacan, bil, bu şəirdidi. Hələ dalı var.
Amma bu sözdə paşaların içinə bir şaqqıltı, gülüşmə tüşdü.
Rüştü paşa Məhəmmədə dedi:
– Olan, yanşax ustanı mərkəf yafdı. Özünü qıvıx, nə günə
durursan.
Bir saat gülüşmə getdi. Hər tərəfdən Ağacana eyvAllah
sözü gəldi.
Məhəmməd dedi:
– Hələ sənnən zarafat elliyirəm, yayını yoxluyuram, görüm
nejə atır. İndi qulax as:
Məhəmməd:
Aşıxlarda qayda budu,
Öz kəndini öyən gərəh.
Qarşısınnan qaçmax olmaz,
Cavavını deyən gərəh.
Ağzını çox ayırır,
Bir öycə yüyən gərəh.
Minməyi hasand olajax,
Çətindi çullaması.
Ağacan:
Bir söz də qoy mən deyim,
Sənin sözünə dayır:
Şuvara şerrərini
Bütün ölküyə yayır.
Ustadı çox qojalıf,
Əəyfinnən axsıyır.
Şəyirdi nalbənd oluf,
Bir yaxşı nallaması.
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Bu yerdə Məhəmmədin ustadı Mustafa əlində də hasası
gəldi. Xeyli qojuydu, həm də bir az yelimsiyirdi. Onçü belə
demişdi. Məhəmməd dedi ki, gəl ustanı işarat ver, bərkə qorxa.
Məhəmməd:
Məhəmmədəm adım çıxıf
Şama, Dəməşqə, Hələbə.
Ustadım böyük alımdı,
Mən ki, varam bir tələbə.
İndi səni çəkəjəh,
Farsıyata, ərəbə.
Sazını əlinnən alıf,
Qafqaza yollaması.
Götürdü Ağacan nə dedi:
Ağacanam, tanıyıram
Sən anayın ilkisən:
Əylənifsən Ərzrumda,
Zəbt edifsən mülkü sən.
Bədəninə qotur tüşüf,
Qırda gəzən tülküsən,
Dərdini dalınnan soyuf
Oyçuya yollaması.
Hər ikisi sözünü qurtardı. Usta Mustafa meydana girdi,
paşalara baş əyif, sazını götürdü.
– Oğul, meydan kimindi?
– Usta, çoxdan meydani-Ərzrum sənindi, şimdi baxalım.
“Osmannı divanısı” üstə görəh Mustafa nə dedi:
Ay ağalar, ay paşalar,
Aşıxlıq əslindəndi.
Ağalıx, bəylik, paşalıx
Türklərin nəslindəndi.
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Nejə zaman keçifdi
Rəsul aləmnən, de?
Ay dolanıf gərdiş eylər,
İl neçə fəslindəndi?
– Oğul, əvəl uşax əlinə keçifsən, kəndini topla ki, hələ
ağzına beçə balı verrəm. İndi gör nejə zəhərriyəjəm.
Ağacan dedi:
– Usta, cücəni payızda sayallar, öyünməyinə hələ var,
tələsimə, şimdi baxalım hünərinə.
Kablayı dedi:
– Ağacan, fikir elləmə, demə ki, təkəm, mən burdayam,
qıypınma.
Ağacan ürəhlənif görəh nə dedi:
Ağacan:
Ay ağalar, ay paşalar,
Hər bir şey əslindəndi.
Ağ gül, sarı gül, bənöyşə....
Hər kəs öz nəslindəndi.
Min üç yüz otuz dörd il
O Rəsuli aləmdəndi.
Ay dolanıf gərdiş eylər,
İl çahar fəslindəndi.
Mustafa:
İçmişəm qəfə qalyanı,
Könlümü bulandırır:
Həqiqət biruza verif,
De, nəynən inandırır.
Ərəbə, farsa çəhməhdə
Bu məni dolandırır.
Kəməndini çin-çin edif
Canımın qəsdindədi.
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Rüştü paşa dedi: – Oğlum, qısqanma, iştə bən burdayam,
haqnan get. Ağacan daa da ürəhləndi, aldı görəh nə dedi:
Bir qətrə mayadan
Yaradan var insanı:
Hər yerinnən yetən aşıx
Dolanmasın meydanı:
Bu arıya gətirəlim
Ol qara göz Quranı,
Axtaralım, bir baxalım,
Hansı söz rasdındadı.
Hər tərəfdən afərin səsi gəldi. Paşa əmr ellədi ki, əfəndilər,
Quranı açın, ayatdarı yoxluyun, cocuq düz deyir, heç kəs laf
atmasın.
Mustafa:
Mərhəba olsun, əfəndim,
Yaxşı danışdın, əcəb.
Baxıram sənin sinəndə
İndi vardı başqa təb.
Quranın mənasınnan
Bilirəm ləvsi-ərəb,
Dörd tərəf cahar yarrar,
Mustafa üstündədi.
Ağacan:
Gəl tüşmə Ağacannan,
Bu söydadan dön geri.
Almışam qala bürcün,
Tutmuşam hər səngəri.
Ərşin-kürşün, salavatın,
Yerin-köyün ləngəri,
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Allahın kəskin qılıncı,
Murtuza dəsdindədi.
Xalq əhsən deyif əl vurdu. Gənə Mustafa qavağa tüşdü.
Dedi ə, gəl buna bir laf at, bəlkə dirənə.
Aldı Mustafa “ Oyşarı” havasında nə dedi:
Yay günü büdrədim aran buzunda,
Yıxıldım yerrərə, tutuldu köhsüm.
İstədim ki, duruf cavavın verim,
Ağzım açıx qalıf, gəlmir nəfəsim.
Paşalar dedi: olan, yanşax, şimdi laf yapyorsan.
Ağacan:
Mən də həlak oldum daş tüstüsünnən,
Camuş yumurtası tutufdu səsim.
Şöytəli yağıynan dodax yağladım,
Tutuldu boğazım, kəsildi səsim.
Hər tərəfdən afərin səsi gəldi.
Mustafa:
Ağrının başında əkdim yemişi,
Sarp qayada gördüm qarğı-qamışı,
Dəvənin buynuzu, saxsağan tişi,
Uzun saqqalınnan göndər bir xasım.
Ağacan:
Bir sürü qoyunum dərya üzündə,
Çovanım qızınır qamış közündə,
Erkəcim var əllisində, yüzündə,
Saqqalı uzundu, göndərrəm xasım.
Paşalar eyvAllah dedi.
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Mustafa:
Dollu Mustafıyam, felinən fəntdə,
Məni yenən olmaz atsa kəmənt də.
Ələzin başında, ustaçıx kənddə,
Gəl, gedəh orada sözünü kəsim.
Ağacan:
Ağacan da hürufatdan asılmış,
Çar - ətrafı, hər bir yanı kəsilmiş,
Üstüaçıx kəndin yolu basılmış,
Yeddi oğlun oluf, kiçiyi Məsim.
Mustafa fikirrəşdi ki, ə, bu nə bildi mənim yeddi oğlum
olduğunu? Kiçiyi də Məsim. Yaqın o dünyədən gəlif, görüçüdü.
Dedi: gənə hərbəliyim, görəh nə çıxır. Aldı Mustafa “Şahsevəni”
havasında nə dedi:
Meydanıma gələn şayır,
Ağasanmı, nökərsənmi?
Sazını əlinnən alsam,
Qəmli fəryad çəkərsənmi?
Ağacan:
İndi sana bir söz desəm,
Göz yaşını tökərsənmi?
Aşıxlığı tərk elliyif
Cüt, ya kotan əkərsənmi?
Mustafa:
Tuş olmuyufsan laçına,
Göndərrəm Çinə, Maçına.
Qataram quşdar içinə,
Qarğa kimi səkərsənmi?
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Ağacan:
Yetifsənmi təriqətə,
Təriqətdə mərifətə,
İndi çəksəm həqiqətə,
Əlif qəddin pükərsənmi?
Mustafa:
Mustafa ilə Yasinə,
Əl atsam hiylə tasına,
Hürüfat desəm tərsinə,
Ona nöqdə tökərsənmi?
Ağacan:
Ağacanın elmi böyüh,
Cavav ver sözümə səhih,
Desəm dörd yüz qırx dört sümüh,
Hesafını çəkərsənmi?
Mustafa gördü ki, haana çəkir, arif çıxır. Dedi: paşam sağ
olsun, indi qıfılbənd dəəjəm, qoy mollalar kitafları açsın, Qurannan danışajıyıx.
Aldı Mustafa görəh “Qaraçı” havasında nə dedi:
O kimiydi, getdi cənnət bağına,
Hürülər, pərilər dastan dedilər?
Kimiydi, getmədi səjdəgahına,
Tüşdü yer üzünə, böhtan dedilər?
– Oğul, ver indi cavavımı.
Ağacan dedi: – Baş üstə. Qulaq as, deyim.
Əfəndilər kitafları açıf baxdılar.
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Ağacan:
Həzrət Adəm getdi cənnət bağına,
Hürülər, pərilər dastan dedilər.
Mələh touz ona səjdə etmədi,
Löhü-nəhlət keçdi, şeytan dedilər.
Hər tərəfdən əhsən səsi gəldi. Dedilər, çox düz açdı.
Mustafa:
Kimiydi ki, tutuf atdılar nara,
Kim onun qolunnan çəkdi kanara?
Kimiydi ölüyə ellədi çara?
Ölmüyüf dirilməz, mehman dedilər.
Ağacan:
İrvahım Xəlili atdılar oda,
Əlinin nuruydu, yetirdi dada.
Loğman çara etdi, yetmədi nida,
Nə ölməz, dirilməz, mehman dedilər.
Əhsən səsi hər tərəfdən ucaldı.
Mustafa:
Mustafa urfatdı aradı, seçdi,
Kimiydi, yeddi il zindana tüşdü,
Kimiydi, gözəllik şərbəi içdi?
Kimə nida gəldi, sultan dedilər?
Ağacan:
Ayrı sözün varmı bu Ağacana?
Yusuf gözəlliyi tüşüf cahana.
Həzrəti Züleyxa getdi mehmana,
Axırda Misirə sultan dedilər.
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Gənə Mustafa qavağa tüşdü, bir “Təcnis” havası çaldı, bağlama
dedi:
Mustafa:
Bir pəhlivan öz qalasın yeridir,
Nədən yaranıfdı qalası onun?
Gəzəndə tuş oldum, bir baxçıya mən,
Nə olmaz çiçəyi, lalası onun.
Ağacan:
Tısvağadı, öz qalasın yeridir,
Sümühdən yaranıf qalası onun.
Tuşunda gördüyün behişt bağıdı,
Nə olmaz çiçəyi, lalası onun.
Mustafa:
Hansı qala bir zərbiynən dağılmış?
O kimlərdi, həqiqəti yanılmış?
O nədi ki, cüt nəsldən doğulmuş?
Özü doğmaz, olmaz balası onun?
Ağacan:
Xeybər qalasıdır, belə dağılmış,
Yarımçıx alimlər şəryət yanılmış,
O qatırdı, cüt nəsldən doğulmuş,
Özü doğmaz, olmaz balası onun.
Hər tərəfdən əhsən səsi gəldi. Götürüf Mustafa daa nə dedi:
Mustafa da hürüfatı bilifdi,
Bu cahanda şad oluban, gülüfdü:
Yetmiş nəfər bir səhrada ölüfdü,
Nə səvəv yoxdu mollası onun?
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Ağacan:
Ağacan çoxuna verirdi öyüd,
Səhrada mən gördüm səhsən min meyid,
Hərbidə ölürdü yetmiş min şəhid,
O səvəfdən çatmaz mollası onun.
Kablayı xan paşadan icazə istədi, dedi, paşam sağ olsun, elə
hey Dollu Mustafa qavaxca gedir. Olarsa, indi də Ağacan qavağa
tüşsün, görəh bu yanşax da cavaf verə bilərmi? Hamı eyvAllah
dedi.
Sonra Kablayı xan işara verdi ki, aya, Ağacan, dərinnən de,
novat sənindi.
Aldı Ağacan, görəh “ Keşişoğlu” havasında nə dedi:
Kimiydi, əzəli getdi zülmata,
Onun getməsini nəyə yazdılar?
Neçə min kafəri getdi aradan,
Zərbə vurmasını nəyə yazdılar?
Mustafa:
Əzəl Əmrəlmömün getdi zülmata,
BismilAllah oxudu deyə yazdılar.
Səhsən min cinnini götdü aradan,
Təriqət kəlməsi deyə yazdılar.
Rüştü paşa Ağacana dedi:
- İşdə, yanşax, nə yapyorsan?
Ağacan:
Bə kimə enifdi ərşdən kalam,
Kimlər nala çəhdi, dağıldı qalam?
Bə hardan verildi doxsan min salam,
Onun salamını nəyə yazdılar?
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Mustafa:
Şeytan nala çəkdi, dağıldı qalam,
Məhəmməd şaynına enifdi kalam.
Yeddi salavatdan verildi salam,
Onun salamını göyə yazdılar.
Ağacan:
Ağacan dilinnən olarmı xata?
Bə sonra kimiydi getdi zülmata?
Kimin şayanına gəldi ol ata?
Nəyin pərdəsində seyə yazdılar?
Mustafa:
Umud var Mustafa etmiyə xata,
Sonra Xızır getdi o zülmata,
Murtuza şaynına gəldi ol ata,
Ərşin pərdəsində seyə yazdılar.
Hər yannan əhsən dedilər, Kablayı xan dedi:
– Ağacan, balam, neyliyirsən? Fırsantı fota vermə. Gör
nağayrırsan.
Ağacan dedi:
– Savr ellə, ağam sur verif. İndi baxarsan.
Aldı görəh nə dedi:
Ağacan:
Bir səhrada on beş qazı oturmuş,
Onnarın taxt üstə bir qararı var.
Hərəsində doxsan iki əl gördüm,
Cəsəd bir, gərdən üç, bir də səri var.
– Usta, cavaf ver.
- Oğul, mən qırx cöözə bir ağac atıram, dalını de!
Kablayı xan güldü, paşalar Ağacana əhsən dedi.
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Gənə Ağacan:
Doxsan min molladı, doxsan min seyid,
Doxsan min biyaban, doxsan min meyit,
Çəməngahda gördüm doxsan min şəhit,
Doxsan min şəhidin bir məzarı var.
– Usta, cavaf.
– Oğul, kişidə söz bir olar.
Rüştü paşa dedi:
– Olan, yanşax, dəəsən qalıyı aldırdın.
Mustafa dinmədi. Görəh Ağacanın axır sözü nooldu:
Ağacan oxuyar sana bir ayə,
Məhəmməd nə günü gəldi dünyəyə?
Əli də harada tüşdü söydaya?
Ya dəənlər kimdi, nə nəzəri var?
Paşalardan əhsən səsi göyə ucaldı. Dollu Mustafa oturuf korpeşman qalyan çəkirdi. Paşalar əmr ellədi ki, sazları yığışdırın.
Sazdar yığışmaxda olsun, ancax Kablayı Ağacana dedi:
– Bunun oturmağına da, bir sözün olarmı?
Ağacan dedi:
– Baş üstə, ona da dəərəm.
Götürüf bir “Şər-xatai bəhri-divanı” çalıf nə dedi:
Bir quş gördüm havalanmış,
Yuvası səngərdədi.
Bir gəmi dəryaya dalıf,
Çarxları ləngərdədi.
Onu ummana qarğ etdim,
İndi sahil bərdədi.
Günəşin şövqü alındı,
Bulut ona pərdədi.
Tanı qarşını kəsən,
Kimnən alıf dərsini.
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Löhü-qələm salavatı,
Keçdi ərşi-kürşini.
Yeddi min ayə içində
Nişan verrəm birsini.
Uruhları ərş-əlada,
Cəsəti yerrərdədi.
Ağacanam, nişan verim
Mən də sana zatımı:
Yüz min yerə yolluyuram
Bir əlif hurfatımı.
Şin-şəərim tənəzzüldü,
Teydə-təriqatımı.
Ustadımdı şir-ajdaha,
Dillərdə əzbərdədi.
Söz tamam oldu.
Ancax Rüştü paşa dedi:
– Olan, yanşax, dəə bilərsənmi bunnar nejə yanşaxdılar?
– Baş üstə, paşam, dəərəm! Bu hərif yer gəzir qaçmağa,
ancax sinəmə gənə bir söz gəldi.
Görəh “Müxəmməs” havasında genə aşığa nejə həcv dedi:
Eşitmişəm hər bir yanda
Həp-kopun vardı, aşıx!
Düşüncəli insannara
Lağ eyləmək ardı, aşıx!
Gəlif keçifsən cəngimə,
İşin ahı-zardı, aşıx,
Boylanırsan hey qaçmağa,
Yerin yaman dardı, aşıx!
Aşıxlıx bir dəryadı,
Hər yetən dalmıya gərəh.
“Divanı”, “Təcnis” yerinə
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“Gəraylı” çalmıya gərəh.
İnsan olan bir-birinə
Müxənnət olmuya gərəh.
Sözdərimi eşitmirsən,
Qulaxların kardı, aşıx?
Rüştü paşa dedi:
– Oğlum, yanşax, əsli-nəslini de, görüm kimsən, bunnan
sonra bənim yanşağım sənsən, çoxlu qızıl, altun verəjəm.
Görəh Ağacan adını, kökünü nejə dedi:
Gəl sənə nişan verim,
Şahı-mərdandı usdadım.
Cəfərli soykökümdü,
Bil, Ağacandı öz adım.
Gejə-gündüz diqqətiynən
Dərsimi verif ustadım.
Al sazını, bir cavaf ver,
Yoxsa dilin laldı, aşıx?
Dollu Mustafa qalxdı getməyə, paşa dedi:
- Olan, anasını satdığım, xınzır oğlu, sənin ixdiyarın o
şayırdadı, o ixdiyar verdimi ki, qaçmax istiyorsan?
Ağacan paşıya baş əyif ixdiyar aldı:
– Qoy getsin mahalına öyünsün, sazdarını da ver, sənin
adına yaxşı döyül. Qorxma, daa bu torpağa gəlməz.
Elə də Dollu Mustafa getdi. Sonra paşa böyük qonaxlıx
düzəltdi. Ağacanı dünyə malınnan qanı elliyif, yola saldı, dedi:
Oğlum, ildə iki-üç dəfə gəlif haqqını apararsan, bizə də
çünbüş yaparsan. Sən kəndimi ucaltdın.
Burda söhbətimiz qurtarır, qalın salamat. Onnara rəhmət,
siz də sağ olun.
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AġIX ƏLƏSGƏRĠN AĞBAVA SƏFƏRĠ
Ağbavanın Güllübulax kəndində seyidlərnən aşıx Ələsgərin
dosduğu olur. Bir gün Güllübulax kəndinin seyiddəri aşıx Ələsgəri qonax çağırıllar. Onnarda da ədətdi ki, aşıx qonaxları olanda,
ellihnən yığılıf böyüh məclis qurallar, aşığa nağıl, dastan danışdırıf qulax asallar. Güllübulaxda gözdən şikəst bir aşıx Nəsif
varıydı. Eşitdi ki, seyiddərə bir aşıx gəlib, özü də seyiddərə
qohumdu. Uşaxlardan soruşdu ki, “aya, adını bildinizmi, adı
nədi?”. Cavaf verdilər ki, deyillər Göyçəli aşıx Ələsgərdi. – Aya,
onu yaman zor aşıx danışıllar. Bu axşam gedif onun yayını
yoxlayajam. Görüm deyilənə görə bir şeyi varmı?
Dedilər: Ə, bu seyiddi, seyidə dolaşma.
Dedi:
– Yox, atamın goru haqqı gedəjəm.
Əvvəlcə axşamnan gəlif eşihdən qulaq asdı. Baxdı ki, çox
yaxşı saz çalammır, heç yaxşı səsi də yoxdu. Uşağı göndərdi ki,
gedin mənim sazımı gətirin. Sazını gətdilər. Sazı köynəyinnən
çıxardıf suyurma içəri girdi. Amma Ələsgər oturuf qəlyan çəkirdi,
hələ dastan başdamamışdı.
– Aya, aşıx hardadı, heç səsi-səmiri çıxmır. Gəlsəniz o
gələnətən mən bir mahnı oxuyam. O bilmirmi burda aşıx var,
məni eşitmiyifmi, burya nəə gəlif?
Nəsifin qohum-əqrəbası da çoxuydu. Dedilər qoy deyişsinlər.
El oğlu sehirdən ki, doymaz. Beləjə deyişmə başdadı.
Aldı Nəsif:
Bir aşıx gəlifdi Güllübulağa,
Xoşa gəlmir nə avazı, nə səsi.
Hayıf ki, görmürəm boy-büsatını,
Deyillər seyiddi, ağır nəfəsi.
Aşıx Nəsif istədi ki, ikinci bəndi desin, Ələsgər qalxdı,
dedi:
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– Ə, bu camaata nə hay-haray salıfsan? Gündüzdən sədə
qulağımı gəlirdi. Qulax as, sözün cavavını deyim:
Aldı Ələsgər:
Fəhmi kora verif, zehni üstəlik,
Xaliqin zəlilə budu müjdəsi.
Mərdi mərd öldürsə intizar qalmaz,
Kişiyə dəyməsin namərd gülləsi.
Nəsif dedi:
– Aya, hələ ağzına beçə balı vermişəm, gör indi nejə
zəhərriyəjəm.
Camaat dedi:
– Aşıx Nəsif, qonağa hörmət lazımdı. Yaxşı oxuyur, yaxşı da
saz çalır.
Nəsif dedi:
– Onda qulağ asın, birni də dəəjəm.
Aldı Nəsif:
Nə saz çala bilir, nə də oxuya,
İp tök qavağına, kilim toxuya.
Qonağ edin pendir, lavaş, yuxuya,
Dolsun dağarcığı, həm də kisəsi.
Ələsgər dedi:
– A bala, çox havalı gəlifsən, qulaq as, havanı alaram bu saat.
Aldı Ələsgər:
Toxunmaram səni kimi zəlilə,
Hədələmə məni xalxın əlilə,
Bir qulaq as nəsiyyətə, dəlilə,
Eşidənin sənnən gəlsin həvəsi.
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Aldı Nəsif:
Nəsif çox aşıxnan açdı meydanı,
Ona dar elədi bu gen dünyanı.
Müsafirdi, verin payı-döyranı,
Dəən çoxdu nəticəsi, nəvəsi.
Ələsgər dedi:
– Oğul, qulaq as, səni yaman itiliyiflər dəəsən.
Aldı Ələsgər:
Ələsgər hər eli gəzir, dolaşır,
Hərcayı görəndə xəyalı çaşır,
Pay yığmax da kor Nəsifə yaraşır,
Çünki yoxdu gözdərinin giləsi.
Ələsgər dedi:
– İndi fırsand kimindi?
– Ə, nə fırsant, hələ sözmü demişəm ki? Qulağ as, birini də
deyim, baxarıx.
Sonra öz-özünə dedi:
– Ə, gəl buna bir bağlama de, onsuz da açammıyajax.
Aldı Nəsif:
Sənnən xavar alım, aşıx Ələsgər,
Doqquz nədi, sənətinnən xavar ver?!
Neçə doqquz bir-birinə bağlıdı?
Nə oxunur, xilqətinnən xavar ver?!
Ələsgərin elə bil, dünya başına hərrəndi, gözü qaraldı.
Dedi:
– Ayə, bu kor başı batmış nəydi, mana dedi.
Sazı dınqıldada-dınqıldada fırrandı, qapının ağzına tərəf gəldi.
Baxdı ki, bir neçə uşax danışır. Uşaxlardan biri dedi ki, kor başın
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batsın, elə bu da hər gələn aşığa saz bağlamasını deyir. Bunu
Ələsgərin qulağı aldı. Tez işin üstünə tüşüf geri qayıtdı.
Aldı Ələsgər:
Cavavını verim, ay aşıx Nəsif,
Doqquzu bir yerdə sazdı qavaxda.
Dörd doqquz da bir-birinə bağlıdı,
Bir oxunur, xoş avazdı qavaxda.
Nəsif dedi, onda qulax as:
Aldı Nəsif:
Doqquzu nə dildə edir söhbəti?
Doqquzu doqquzdan buraxmır qəti;
O doqquzda nə görüfsən xilqəti?
O doqquzun xilqətinnən xavar ver!
Aldı Ələsgər:
Doqquzu danışır desən nə dildə,
Doqquzu doqquzu saxlıyıf əldə.
Doqquz qavırqadı, birləşif beldə,
Doqquz, aşıx, sim tarazdı qavaxda.
Aldı Nəsif:
Doqquzu birrəşif tapıf neçə yol?
Neçə barmax onu elliyif qavıl?
Neçə şah, vəzirdi qarşısında qul?
Nəsif dəər, hikmətinnən xavar ver.
Aldı Ələsgər:
Doqquzu birrəşif açıf üçcə yol,
On barmax onnarı elliyif qavıl,
Yetmiş iki hava şah pərdiyə qul,
Ələsgər yolduğu qazdı qavaxda.
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Camaat, hamsı bir yerdən “Eyvallah” söylədilər.
Nəsif dedi:
– İndi kimindi fırsand?
– A bala, gənə sana verrəm fırsandı.
Camaat dedi:
– Xeyr, aşıx Ələsgər, indi sən de, o cavaf versin.
– Yaxşı, camaat, onda bu oğlanın xətrinə dəymiyəjəm, bir
balaja söz dəəjəm, görəh nə cavaf verəjəh.
Aldı Ələsgər:
Bir ajdaha gördüm, təəccüf ellədim,
Ən şirin neyməti qəhərdi onun.
Bircə bulağı var, iki cür suyu,
Yarı ağı, yarı zəhərdi onun.
– Aşıx Nəsif, cavaf ver.
Aşıx Nəsif dedi:
– Əşi, mən yüz cöözə bir ağac atıram, dalını de gəlsin!
Bəzinin xoşuna gəlir nəfəsi,
Dağlıyanda başın heç çıxmır səsi,
Sinədən baş verir şirin meyvəsi,
Kim yesə axşamı səhərdi onun.
– Aşıx Nəsif, nooldu, cavaf vermirsən?
– Kişidə söz bir olar, sana dedim oluf qopanını de, qurtar.
Qəribə gözəldi, sevdirir özün,
Bağlıyasan ağzın, deşəsən gözün,
Ələsgər, arifə bəyandı sözün,
Kim tapsa sərinə düzərdi onun.
– Aşıx Nəsif, nooldu?
Nəsif dizə çöküf, aşıx Ələsgərin əlini öpdü.
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– Ələsgər, bağışda, elə səni yoxluyurdum. Adını eşidif özünü
görməmişdim. Doğrudan da, adına görə də varıymışsan, sən
Allah, məni bağışda.
– Qulağ as, a bala, bircə sözüm də var, onu da deyim.
Aldı Ələsgər:
Mana sataşmaxda nəydi məqsədin?
Gəlmirdi yadına gor, başı batmış.
Doqquzdan danışdın, xəyalım çaşdı,
Gətirdin gözümə zor, başı batmış.
Nəsif dedi:
– Nağayrım, elə ağlım belə kəsdi dedim, haşa sənnən, elə
bildim, doyşan, tülkü aşıxlardansan.
Onda qulağ as:
Mənimnən başdadın əlbəəl cəngə,
Əl atdın silaha, topa, tüfəngə,
Dəryanın divində gəzən nəhəngə
Heç naşı atarmı tor, başı batmış.
Ələsgərə verdin çətin sualı,
İnan ki, bir azca dəyişdi halı.
Söylüyəjəm, bilsin Göyçə mahalı,
Təntitmişdi məni kor başı batmış.
Sonra Aşıx Ələsgər dedi:
– Oğul, yaxşı aşıx olardın, amma ustad görmüyüfsən. Adam
halını bilmədiyi atın dalına keçməz.
Oydu ki, aşıx Nəsif genə aşıx Ələsgərin əlinnən öpdü,
üzrxahlıq ellədi.
Gənə məclis quruldu. Aşıx Ələsgərə təzdən yaxşı hörmət
ellədilər. Seyiddər də aşıx Ələsgərə bir yaxşı yəhərri-yüənni at
bağışdadılar, hörmətnən-izzətnən Göyçə mahalına yola saldılar.
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AġIQ ƏLƏHVƏRNƏN ġƏYĠRDĠ
AġIQ QARA ƏHVALATI
Sizə kimnən, hardan xavar verim, İrəvan vilayətində Murtuz
bəydən. Murtuz bəy addı-sannı, sayılan bir adamıydı. Ərsiyə
çatmış oğlu Ələşrəf bəyə toy elliyirdi, Zaman bəyin qızını alırdı.
Payızıydı. Gejələrin də uzun vaxtı. Dağdan toğlu, çəpiş, arannan
düyü gətirif, böyüh məclis başdadır. Özünün də varı, döyləti
başdan aşırdı. Hər yerdən adam çağırmışdılar. İrəvannan, Naxçıvannan, Gəncədən, Şəmkirdən, Qarabağdan, Qazaxdan, Tiflisdən,
Boşşalıdan, Sağamoydan, Şərildən. Hər tərəfdən özünə baravar
bəylər tökülüf gəlmişdi. O vaxtı da hası bəyi toya qonax
çağırsalar, ona bir buxara papax tikdirif, dəvətnaməsinnən
baravar göndərərdilər. O bəylər də yaxşı nəmərnən gələrdilər.
Düz yeddi gün, yeddi gejə aşpaz qazanı sönmədi. Bütün
günü qara zurna xırmanda çalırdı, oynuyan, güləşən, yallı gedən
dirədöymə oynuyan, şamartı dünyədən çıxmışdı.
İçəridə aşıxlar oxuyuf, gejə-gündüz dastan danışır, çalıf
çağırırdılar. Toyun aşığı da o vilayətin addı-sannı aşığı Ələhvəriydi, bir də onun şəyirdi aşıx Qara. Bir-iki şəyirdi də ayrıja
bəy dəstəsindəydi. Bəyin başında əlli-altmış cavan ayrıja otaxda
yığışmışdılar.
Yeddinci günü gəlini köçürdülər, iyirmi-otuz cıdır atdısını,
nişan vuranı, nəkər alanı alxışdadılar. Axşam oldu. Qonaxlar
savax tezdən atdanıf gedəjiydilər. Murtuz bəy bu gejə də məclisi
maraxlı keçirməh üçün fikirləşdi neyliyim, gəl bu aşıxları deyişdir. Çünki aşıx Qara Murtuz bəynən bir balaja o haqda xəlvəti
danışmışdı. Məclisin şirin yerində hamı sakitcə qulağ asırdı, çivin
vızıltısı eşidilmirdi. Murtuz bəy bığlarını həjəmət mismarı kimi
çəkif, birdən ortuya çıxdı, əlində də bir bağlı boxça, gülümsüyüf
dedi:
– Aşıxlar, bir az dayanın. Camaat, məni bağışdıyın. Mən bir
fikrə gəlmişəm. Deyirəm, bu axşam aşıxlar deyişsinlər, havaxta
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kimi aşıx Qara aşıx Ələhvərin yanda şəyird olajax. Hası bağlasa,
nəməri məndə. Bir dəst təpədən dırnağa paltar verəjəm.
Məndulədən arxalıx, şalvar, məs, qondarğa, buxara papax, sarı
başdıx, mahuddan çuxa, gümüş vəznəli sallama kəmər, gümüş
xancal, dörd sanaxlı gümüş saat, tanoozdan işdəməli kisə, içi dolu
qızıl. İnanmırsınız, baxın, budu ortuya qoyuram.
– Bu sözə nə deyirsiniz, əziz qonaxlar?
Hamı bir yerdən dedi:
– Eyvallah, Murtuz bəy, halal olsun sana. Ürəyimizdən
xavar verdin.
Camaat belə işi Allahdan gəzir ki, tamaşa eləsin, qulağ
assın. Bəy sözünü qurtarıf aşıx Qarıya göz vurdu. Aşıx Qara
qızışdı. Amma aşıx Ələhvər başını yerə tikif fikrə getdi.
Aşıx Qara sazı götürüf meydana çıxdı. O, gödəh boylu,
sarıyanız, çopur, çilli, tişi seyrək, gözdəri göy, bığlı, kök
oğlanıydı. Aşıx Ələhvər hündür boylu, eşmə bığlı, yarı yaşını
keçmiş, bir adamıydı, saçına, saqqalına dən tüşmüşdü. Qartal
gözdü aşıx baxdı ki, budu aşıx Qara meydandadı. Tüşündü ki,
bərkə həya elliyə meydanıma çıxmıya. Amma gördü ki, xeyr, ona
heç hörmət qoymadı. Dedi, hələ gözdüyüm, görüm nə dəəjəh.
Aşıx Qara:
– Usta, nə fikir elliyirsən? Xalx bizə baxmırmı? Murtuz bəy
düz deyir, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Ya Allah sana
verər, ya mana.
Ortada paltarı-qızılı görüf, özünnən çıxmışdı, gözdəri
parıldayırdı. Aşıq Ələhvər xavar aldı:
– Oğul, doğrumu deyirsən bunu?
Aşıx Qara yekəxanalıxnan dedi:
– Bə nə? Murtuz bəyin sözünü də yerəmi salax?
– Oğul, bu, qoç meydanıdı, toğlu-çəpiş meydanı döyl. Onu
də bilirsənmi dəərmən dönəndə şaadını verə bilmiyəssən.
– Olsun, usta, nə istiyirsən.
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Aşıx Ələhvər qojalsa da, səs gur bulax kimi qaynıyır, şana
barmaxlar simlərin üstündə qırğı kimi oynuyurdu. Dəəllər,
Şəmkirri aşıx Söynün bir sözü var:
Bu bədoy qojası olsa da arıx,
Sürsən mənzil kəsər, kəmhünər olmaz.
Aşıx Ələhvərin bütün bədəni alışıf yandı, elə bil başına
hava gəldi. Özünü ələ alıf, pələh kimi sıçrıyıf meydana çıxdı,
dedi:
– Oğul, sim ver, görüm, sazdar bir-birini tuturmu?
Sazdarı köhlüyüf, dedi:
– Oğul, qavağa sənmi tüşürsən, mənmi?
– Usta, sən bööhsən, qavağa tüş, qorxma xara-xura nəyin
olsa, mən tapannıyajam.
Aşıx Ələhvər:
Aşıx Qara, çıx meydannan,
Mən səni bədnam eylərəm.
Əlinnən allam sazını,
Göz yaşın ümman eylərəm.
– Hə, usta, qulax as, belə sözdərə nə var.
Ələhvər istəmirdi ki, şəyirdini xalxın içində xar eləsin.
Onun bildiyi sözdərdən deyirdi ki, aciz qalmasın. Bərkə elə xalx
bunnarı sınıyır. Aşıx Qara çöörülüf nə dedi:
Meydanına mən gəlmişəm,
Səniynən devran eylərəm.
Sən bir xarava dəərmən,
Bəyğuşa məskən eylərəm.
Aşıx Ələhvər:
- Oğul, ağzına beçə balı vermişəm, hələ hardasan, qulaq as:
281

Hüseyn Saraçlı

Elləmirsən belə haya,
Heç baxmırsan haqqı-saya,
Səni körpü sallam çaya,
Bil, üstünnən yol eylərəm.
Qara:
Usta, qulaq as, qulaq as...
Nə işim var, çıxam dağa,
Qar yağa, çıxa qurşağa.
Dağlardan ennəm aşağa,
Aranı məskən eylərəm.
Aşıx Ələhvər:
Ələhvərəm çağlamışam,
Çox sinələr dağlamışam;
Neçə aşıx bağlamışam,
Bil, ona qurvan eylərəm.
Qara:
Mən Qarayam, gəlləm hala,
Aşıx gərəh eşqə dala,
İndi səni sallam yola,
Ataşa giryan eylərəm.
– Aşıx Qara, bə indi fırsant kimindi?
– Usta, sana əvvəldən demişəm; qavaxca sən get, qıymıram
səni dala salam.
Aşıx Ələhvər:
Aşıx Qara, girmə bu meydana sən,
Ustadın yolunnan gəzə bilməzsən.
Bil, tüşüfsən dəryeyi-ümmana sən,
Qalarsan tərkimdə, üzə bilməzsən.
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Aşıx Qaranın gözü cıvıldadı, dönüf Murtuz bəyə göz vurdu.
Götürdü, nə dedi:
Qara:
Fikrincə mən hələ aşıx döyüləm?
Sözdər bilirəm ki, təzə, bilməzsən.
Qoldan da güjdüyəm, yaxşı nəzər sal,
Bir an meydanımda dözə bilməzsən.
Aşıx Ələhvər
– Eyvallah, oğul, hələ yaxşı gəlirsən. Onda qulaq as:
Mən bilirəm sənin əsil zatını,
Yeritmə meydanda boş inadını,
Tüşün, geridədi işin çətini,
Axır peşman oluf, dözə bilməzsən.
Qara:
Aşıxlıx elminnən daha dolmuşam,
Xalx içində mən də bir ad almışam,
Nə yükün var – öyrənibən bilmişəm,
Daha mana qavır qaza bilməzsən.
Camaat bir-birinə dedi:
– Ə, Qara ki, bütün aşığıymış. Ə, nə deyirsən, cavavını verir,
hər tərəfdən “eyvallah!” səsi gəldi.
Aşıx Ələhvər:
Çox görmüşəm, qürrələnən özünə,
Peşman oluf əlin vurar dizinə;
Sərraf qıymat verər ustad sözünə,
Ələhvər tüşünməz sözə, bilməzsən.
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Qara:
Mən Qarıyam, meydanında durmuşam,
Saznan, söznən yaxşı cavaf vermişəm.
Elə bilməginən aciz qalmışam,
Daha qavağımda süzə bilməzsən.
Hər ikisinin sözü tamama yetdi.
Aşıx Ələhvər dedi:
– Oğul, Qara, indi fırsant kimindi?
– Usta, kişidə söz bir olar daa. Dedim ki, qavaxca sən
gedəjəhsən. Daa xırdalama.
– Oğul, özünnən basırsan, amma cücəni payızda sayallar,
həmi də...
Aşıx Ələhvərin bərk ajığı tutdu. Öz-özünə dedi, ə, bu məni
lap heç şey sayırmış. Daa demir ki, ayrı cür başdıyaram.
Fikirrəşdi ki, gəl buna bir qıfılbənd de, görəh nağayrajax.
Mən bu gün bir yerdə nəsə görmüşəm,
Layixdi aləmin var binəsinə.
Görcəyin də ona heyran olmuşam,
Əcabə, onun bu xoş nəfəsinə...
– Aşıx Qara, buyur cavavımı ver.
Aşıx Qara dedi ki, mən qırx cöözə bir ağac atıram.
Götürdü Ələhvər ikinci bəndində nə dedi:
Bir nəzər yetirdim onun seyrinə,
Çiçəkli çəməndə canı-sərinə,
Bəzirgan, tuccar da demə sirrinə,
Cəsəddən can alır, mat peşəsinə.
– Aşıx Qara, nooldu, cavaf vermirsənmi?
– Canım, sözüyün axırını de, görüm harya çıxır dana.
Camaat bir-birinə dəydi. Dedilər:
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– Aşıx Qara dərisini genə vermir, tülkü kimi, dəəsən, ilişdi qaldı.
Aşıx Ələhvər:
Bulud da qan qusar onun sərində,
Hökmü zəlzələdi, əsir yerində,
Aləm də qərq olur onun selində,
Ələhvər can deyif bu həvəsinə.
- Aşıx Qara, indi sözün nədi? Cavaf ver.
Aşıx Qara başını yerə tikdi. Camaat pıqqıldadı.
Aşıx Ələhvər birdən ajıxlı-ajıxlı əlini civinə salıf puçağı
çıxartdı. Dedilər ki, görən nağayrajax. O, puçağı salıf başşağı on
dörd pərdənin on dördün də doğradı. Dedi:
– Oğul, bəyax çox yekə-yekə danışırdın. İndi sazı pərdəsiz
çalajayıx. Buna sözün nədi? Aşıx Qara da pərdələrini doğradı.
Aşıx Ələhvər:
Aşıx Qara, sən əlinə,
Pərdəsiz sazı al görüm.
Aşıxlığın dar günü var,
“Yanıq Kərəmi” çal görüm.
Aşıx Qara pərdəni doğruyannan sonra, meydanda cüt öküzü
kimi durdu, daa heç zad çala bilmədi.
Usta dedi:
– Aşıx Qara, koxa dəəndə bığını burursan, gəl ver dəəndə
geri durursan. Belə işdər də var, haa?!
Deyinirdin öz-özünə,
Fikir vermirdin sözünə,
Yaman tər gəlif üzünə,
Götür dəsmalı, sil görüm.
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Ələhvərin elmi çoxdu,
Hər sözü müjgandı, oxdu.
Aşıxlıxda sərin yoxdu,
Layıqlı çoban ol görüm.
Söz tamama yetdi. Hər tərəfdən “Ələhvər, eyvallah” sözü
eşidildi. Ələhvər dedi:
– Ay camaat, bu gərəh mana hörmət qoyuydu, qarşıma
çıxmıydı. O ki, çıxdı, cavannıx elədi, zaral yoxdu, keçdi getdi.
Murtuz bəy nəmərrəri götürüf, camaatın içində qoydu Aşıx
Ələhvərin qavağına dedi:
– Halal olsun sana, doğrudan da, kamil aşıxsan.
Aşıx Ələhvər dedi:
– Ay camaat! Əziz qonaxlar, məni bağışdıyın, mən Aşıx
Qarıya bir şey verməmişəm. Bu qızılnan, bu paltarı ona axırıncı
pay verrəm, – sonra gülümsünüf, ajığını xalxa bildirmiyif,
kirimişcə sazını köynəhlədi, Murtuz bəydən icaza alıf, “toyun
mübarək olsun, bəy” dedi, camaatnan xudaafizdəşif getdi.
Aradan qış keçdi, nooruz bayramı gəldi. Ələhvəri qonşu
kənd nooruzduğa apardı. Bayram məclisini qurtarıf gejaynən
atnan öynə qaytdı. Tozağantı qar yağmışdı, yerdə hələ don
varıydı. Birdən at sürüşüf yıxıldı. Ələhvərin sağ qolu biləhdən
yuxarı oxam-oxam oldu. Onu sınıxçı Avdıllanın yanna apardılar.
O, Ələhvərin də yaxın dostuydu.
Avdılla yaşdı kişiydi. Ələhvərin məclisində çox olmuşdu.
Xətrini də çox istiyirdi. Avdılla yaxşı taxta, məlhəm düzəldif,
qolunu sarıdı. Ələhvərcan, heç qorxma, bu qoja canım üçü səni
qurtarajam, – dedi.
Əhvalat aşıx Qaraya çatdı. Belə fırsantı çoxdan gözdüyürdü.
Dedi: yaxşı oldu. Qarannıq düşəndə Ələhvər verdiyi qızılı
götürüf, sazını da qoltuğuna vuruf, düz Avdıllanın öynə gəldi:
– Axşamın xeyir, ay Avdılla dayı.
– Ay axşamın xeyir, aşıx Qara, xoş gəlifsən sən bizim bu
kasıf öyə.
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Avdıllanın arvadı Sona kəkotunnan, qantəərdən yaxşı çay
dəmlədi. Çörəh qoydu.
– Ə, xeyir olsun, buralara gələn döyülsən, olmuya Allah
eləməsin, sınığın, zadın var.
– Yox, Avdılla dayı, görürsən ki, saznan gəlmişəm, sənnən
gizdin işim var.
Avdılla kişi uzun çuvuğun qəlyannı dolduruf fikirrəşdi ki,
bu nəə əəlmiş olar. Özü sözə başdadı:
– Ə, aşıx Qara, bilirsənmi, ustanın qolu sınıf?
– Hə, Avdılla dayı, çoxmu qırılıf?
– Eh, Qara, biləhdən yuxarı oxam-oxam oluf.
– Olasıydı, Avdılla dayı.
Qaranın rəngi qızardı. Avdılla kişi dünyəgörmüş adamıydı.
Bildi ki, Qarada nəsə var.
– Hə, – dedi, – aşıx Qara, nəəlifsən? Xeyir ola?
– Uşaxlar yatırmı? Qapıyı bağla, sənnən işim var. Uşaxlar
eşitməsin.
– Elə uşaxlar döyüllər, qorxma de. Qapıyı örtdü.
– Səni mən yaxın adam bilirəm, – deyif civinnən bir kisə
qızıl çıxartdı. Əlində oynadıf çıqqıldatdı, sonra Avdılla kişiyə
verdi. – Bu bir kisə qızıl sənindi, Avdılla kimi. Sana gətimişəm.
Qızılı görüf Avdıllanın gözü qırx illik qəssaf pişiyinin
gözünə döndü. Amma bilirdi ki, Qara bunu elə belə verməz.
– Ə, de görüm bu nə işdi?
– Avdılla kişi, dilnən deyə bilmiyəjəm. Uşax eşitməsə,
alçaxdan saznan dəərdim. Amma bu işimə əməl ellə, yox demə.
– Vallah, əlimnən gələn işdisə, yox demərəm. Tez ol, de
görüm.
Aşıx Qara sazı köynəhdən çıxardıf alçax kök vurdu.
Götürdü görəh Avdıllıya nə dedi:
Başına mən dönüm, Avdılla dayı,
Mətləvim ürəhdən biləsən gərəh.
Hər adama mən sirrimi demərəm,
Yaxşı düşünübən biləsən gərəh.
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Avdılla dedi:
– Ə, sazı bəri tut, birini də mən deyim:
Eşidirəm, söylə, ay aşıx Qara,
Mətləvin nədirsə, dəəssən gərəh.
Əlimnən gəlirsə edərəm köməh,
Açıq-aşkar nədi, dəəsən gərəh.
Aya, niyə demirsən, aşıx Qara. Heç qorxma de!
Aldı Qara:
Bir kisə qızıl da yaxşı sərvətdi,
Bu işim düzəlsə böyük hörmətdi,
Sağ qolunu kəssən, sol kifayətdi,
Sınıx qurtarmamış, kəsəsən gərəh.
– Ay zalım oğlu, bu nə sözdü danışdın? Elə iş olarmı, o
sənin ustadındı? Ustasına kam baxanın qavağında tikəsi daş olar.
– Avdılla dayı, gərəh onu məclis üzünə həsrət qoam, o mana
dağ çəkif.
Avdılla kişi gah qızıla baxdı, gah Qarıya. Öz-özünə dedi, ə,
bərkə bu məni sınıyır. Hələ bir soruşum görüm, axırı noolur.
O, sana dərs verif məclisə atdı,
Yoxsa sınıyırsan sən, zarafatdı?
Mahalda tanınmış böyük ustaddı,
Ustada canını verəsən gərəh.
– Yox, Avdılla dayı, ya öləjəm, ya gərəh ona dağ çəkəm!
– Aya, o sana neyləyif ki?
– Bilmirsən ki? Murtuz bəyin toyunda görmədin başıma nə
iş açdı? O vaxtdan bəri ölmüşəm, götürənim yoxdu.
Hər şey Avdılla kişinin yadına tüşdü. Ürəyində dedi, bu
dəvə kinni gör neyləməh istiyir. Bütün yoxsulluğu gözünün
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qavağına gəldi. Bilmədi ki, nağayırsın. Bu qızıl bütün
yoxsulluğun daşını atdırardı. Oğlu Qasıma toy elliyərdi, qızını
köçürərdi, bu komasını təzəliyərdi.
Aşıx Qara axırıncı sözünü belə dedi:
Qarıyam, yolunda qoymuşam canı,
Qoymaram ki, qala heç adı-sanı.
Yaqın bil, öldürüf tökərəm qanı,
Mənim mətləvimi biləsən gərəh.
Avdılla kişi dedi, gəl buna gənə bir nəsiyyət de, bərkə bu
yoldan yayına. Amma ürəyində nə Ələhvərdən keçə bilirdi, nə də
bu qızıldan. Götürüf daa nə dedi:
Avdılla der, ətəyinnən tök daşı,
Axıtma gözünnən bu qanlı yaşı,
Yoxsa dəli oldun, itirdin huşu,
Kini ürəyinnən siləsən gərəh.
Qara durdu ki, öynə eetsin. Əəyxüstü dedi:
– Avdılla dayı, sən qeyrətdi kişisən. Mən dəərəm, əyri sarı,
sən təmiz kəs. İndi özün tüşün. Dediymi ellə, bir belə qızıl gənə
verəjəm, kəsməsən sağalmıyajax, gejən xeyrə qalsın.
Avdıllıyı fikir apardı. Bu tərəfdən də Sona gəlif gördü ki,
kişinin qanı yaman qaralıf. Dedi:
– A kişi, sana nooluf, o kürəyi yammış aşıx nə dedi ki,
qanın qaraldı.
Oğlu Qasım yerinnən qalxıf dedi:
– Ana, sən çıx get, mən hamsını eşitdim. Ata, o kişi yaxşı
dedi. O qədər qızılı buraxmax olarmı? Allah qısmatımızı yetirif.
Bax, mən öylənəsiyəm, bajım ərə gedəsidi. İşdəməhdən əlimizəəyğimiz qavar oluf. Qoy kasıflığın daşını atax.
Avdılla birdən Qasıma baxıf ajıxlı-ajıxlı dedi:
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– Ay mənnən oluf, mana oxşamıyan, sən nə danışırsan? Elə
barmaxları kəsməh olarmı? Rədd ol gözümün qavaannan!
Avdılla fikirləşdihcə elə bilirdi ki, mütəkkənin altındakı
qızıl döyül, bir gürzə ilandı, qalxıf boğazına dolanıf, çalajax. Tez
yerinnən durdu, əəyğini-başını geyindi. Balaja çamadanını,
dərman-davasını götürüf hazırraşdı getməyə. Arvadı Sona bunu
görüf dedi:
– A kişi, bu gejənin vaxtında harya eedirsən, eşikdə də çapırtmalı qar yağır. Qasım yorğanın altınnan başını çıxartdı, dedi:
– Ana, işin yoxdu, qoy getsin. İndi yaxşıdı. Gejəlihnən işini
görəjəh.
Kişi qapıdan çıxdı. Gejə yarıdan keçmişdi. Yel kəsmişdi,
amma soyuğuydu. Amma o elə bilirdi ki, canında od var. Düz
Ələhvərin öynə gəldi. Darvazıyı döydü, çağırdı. Ələhvərin oğlu
Teymur qalxdı, getdi qapıyı açdı, gördü ki, Avdılla kişidi.
Ələhvər içəridən diluju çağırdı:
– Aya, ay uşax, kimdi gələn.
Teymur dedi:
– Ata, Avdılla əmidi.
Hamsı yorğan-döşəhdən qalxdı, öyü sahmannadılar.
– Ay axşamın xeyir, Ələhvər qardaş.
– Ə, sağ ol, Avdılla qardaş, indijə çimirrənmişdim. Bu andır
məni yaman incidir. Yuxuda gördüm ki, bir gürzə ilan şığıdı
üstümə, məni vurmax istədi. Dedim, əyə, bu məni vurajax,
nağayrım, qaça bilmiyəjəm. Birdən böyürdən çıxdın. Ə, qorxma
burdayam dedin. Elə bu yerdə ayıldım ki, yuxudu. Bu zəhrimar
da amanımı kəsif.
– Ayə, mən də elə yenijə yerimə uzanmışdım ki, birdən elə
bil, qulağıma səs gəldi ki, Ələhvərin qolu incidir nə yatmağın
hayındasan, yoxsa gejənin bu vaxtı gələrdimmi?
– Eyvallah, qardaş, bu da Allahdandı.
Avdılla ürəyində fikirrəşdi ki, əyə, bu zalım oğlu nejə aşkar
görüf bizim işimizi.
– Ələhvər qardaş, fikir eləmə, ağzı yazadı, tez pitər.
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Ələhvər saza baxdı, gözünnən yaş gəldi.
– Deməh, Avdılla qardaş, o sazı birdə çalajam, hə?!
Birdən Avdıllanın ağlına gəldi ki, gəl elə bunu əyri sarı, əyri
pitsin. Amma tez də ürəyində dedi, yüz elə qızıl da olsa,
müxənnətdih elləmərəm.
Ələhvər inildiyif oğlunu çağırdı:
– Oğul, Teymur.
– Bəli, ata, nə buyurursan?
– A, bala gəl bir o sazı endir. Köhlə, bir az çal, sinəmə üç
kəlmə söz gəldi, dəəjəm.
Aldı Ələhvər görəh nə dedi:
Gəl sana söylüyüm, Avdılla kişi,
Qırılıfdı qolum, əl hayıf oldu.
Qaçmax olmaz, qəza gəldi başıma,
Daa dəəmmərəm, dil hayıf oldu.
Elə bil ki, bağladılar gözümü,
Çaşdım yolu, həm itirdim izimi.
İnnən belə çalammaram sazımı,
Yas tutufdu sazım, tel hayıf oldu.
Bu dedihcə oğul-uşaq ağladı. Avdılla kişi də ağladı. Amma
hərdən deyirdi: Ələhvər qardaş, qorxma sağaldajam. Ələhvər də
dərinnən ah çəkif, axırıncı bəndi görəh nə təəri dedi:
Aman təbib, sən bilirsən halımı,
Ələhvərəm, istiyirəm ölümü.
Yaxşı dostdar gözdüyüllər yolumu,
Ayrıldım məclisdən, əl hayıf oldu.
– Ah, Avdılla qardaş, görəydim bir də o sazı çalajammı,
yoxsa öləjəmmi. Sazdan ayrıldımmı, çox yaşasam, beş-altı
ay...ölüf gedəjəm.
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– Ə, Ələhvər qardaş, bir savr elə, gör nə deyirəm. Mana da
qulağ as. Oğul, Teymur, sazı bəri tut, mən də oxuyajam. Ələhvər
elə bilir ki, mən oxumax bilmirəm.
Aldı Avdılla kişi:
Aşıx qardaş, savırlı ol hələlih,
Qorxmaynan mən tez qurtarram qolunu.
Qoy kor olsun xain tüşmənin gözü,
Görüm fələh vursun, qırsın belini.
Arvad-uşax hamsı bir yerdən, maşallah, amin, – dedilər.
Məclislərdə mən görəndə boyunu,
Qurvan kəsif, oğul-uşax soyunu,
Sən çalarsan o Qasımın toyunu,
Lal edəjəm tüşmənnərin dilini.
Yenə oğul-uşax, amin dedi.
Eşit indi Avdıllanın sözünü,
İnan, sana söylüyəjəm düzünü.
Qurtarmışam bu sınıqdan yüzünü,
Şad eylərəm sənin ova, elini.
Saznan dediyi kimi Avdılla söznən də dedi:
– Ələhvər qardaş, yaqın bil ki, əyər qurtarmasam, gözüyün
qavaanda bu əllərimi götüyün üstə qoyuf baltıynan kəsəjəm.
Kişiyə ürəh-dirəh verif, təzədən qoluna yaxşı məlhəm qoydu,
sarıdı. Nə qədər minnət ellədilər, daa oturmadı, gejəynən öynə
qayıtdı...
Savax tezdən qızıl kisəsini götürüf Qaranın öynə aparıf
dedi:
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– Aşıx Qara, buyur amanatını. Mən belə iş bajara bilmərəm.
O ilan sümüyüdü, mən onu yəəmmərəm. Elə bil üstünnən dağ
götürüldü, rahat öyə gəldi.
– Arvad, –dedi, – halal əməyimiz hamsınnan yaxşıdı.
Başdadı iki günnən bir Ələhvərin qoluna baxmağa. Günü-günnən
sınıx yaxşılandı. Yazın axırına kimi təmiz qurtardı. Payız gəldi,
toylar başdandı. Əli də saza yatdı. Bir də eşitdi ki, Avdılla kişinin
oğlu Qasım qonşusu Alı kişinin qızını istiyir. Arvadına dedi:
– Arvad, Avdılla mənim qolumu qurtardı. İndiyənə kimi
ona bir hörmət eləməmişih. Sandığı aç, min manat qızıl pul gəti.
– Oğul, Teymur, sən də o burux erkəhlərdən altı dənə
yaxşısını seç, bir də o iki doğmuş inəyi, buzoylu-zaddı qavaxla
gedəh Avdıllanın öynə.
Köhnə dost kimi haynan-küynən görüşdülər.
– Ə, Avdılla qardaş, eşitmişəm, oğlun Alı kişinin qızını
istəyir. Bə niyə tərpənmirsən? İndiyənətən sana heç nə
verməmişəm. O ki, qolumu qurtardın, hələlih bunnarı gətirmişəm,
qavıl elə. Dur, özün də gedəh qızın toyunu danışax.
Qalxıf getdilər. Qızın atasını razı saldılar.
Bəli, payızın oğlan vaxtıydı, hər şeyin bol vaxtıydı. Uğurru
gün seçdilər. Ələhvərin külfəti oğullu-uşaxlı toya gəldilər.
Ələhvər istədiyi dosdarının da hamsına xavar verdi ki, mənim
xətrimə buyurun, Avdılla kişinin oğlunun toyuna gəlin. Murtuz
bəydən də özü xahiş ellədi ki, dostdarını da çağırsın, Murtuz bəy
də səxavətdi adamıydı. Beş erkəh, bir çöngə də o, pay verdi. Üç
gün, üç gejə qonşu kənddərdən qonaxlar gəldi. Ələhvər də sazı
sinəsinə basıf, meydanda çalıf-çağırdı. Qasım baxdıqca peşman
oldu ki, əyə, mən atama niyə elə söz deyirdim, doğrudan da, belə
barmaxları kəsməh olardımı. Bir də atasının dediyi söz yadına
tüşdü: Ay mənnən oluf mana oxşamıyan. Rədd ol gözümün
qavağından. Ələhvər çalıf-çağırdıxca Avdılla kişi söyündüyünnən
ağlıyırdı.
Murtuz bəy sədri-məclis idi. Dedi:
– Ə, Avdılla kişi, belə gündə də adam ağlıyarmı?
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– Bəy sağ olsun, bilmirsən, mən niyə ağlıyıram.
– Niyə ağlıyırsan ki?
– Vallah, söyündüyümnən ağlıyıram ki, nəəxşı aşıx
Ələhvərin qolunu qurtardım. O mənim ömrümü uzatdı.
– Eyvallah, Avdılla kişi!
Hamı Avdıllıya sağ ol dedi. Yaxşı yeyif-içif kef ellədilər.
Axşam gəlini köçürüf, müvərəhlədilər. Qasımın sağdışı Aşıx
Ələhvərin oğlu Teymur, yengəsi də qızı Durna xanım oldu.
Bu dəm-dəstgahı aşıx Qara eşidif dedi ki, bu sir açılajax,
böyüh tuşmançılıx olajax. Daa mən burda qala bilmərəm, burdan
köçdü.
Ustaddara rəhmət, sizə də can sağlığı.
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QARAVƏLLĠLƏR
KEÇƏLNƏN KOSA
Bir qarının bir keçəl oğlu varıydı. Bunnarın bircə put taxılı
qalmışdı. Qarı dedi:
– Oğul, apar, bu dəni dəərməndə üyüt. Amma deyillər kosa
dəərmənçi xalxın ununnan kömbə salıf yeyir. Ehtiyatdı ol.
Keçəl dedi:
– Nənə, qorxma, keçəlin bu çalğalı başı ölüf ki, ona un verə, o
da kömbə sala.
– Axır ki, tafşırram, oğul, yadında saxla.
Keçəl dəni götürüf getdi dəərmənə....
– Ay dəərnənçi, ay dəərmənçi, dəərmənin novatdımı?
– Ayə, novat olmuyanda nədi, bəri gəl. Daşı da çişəmişəm, bu
saat elə halıdı ki....
Kosa dəərmənçi suyu açdı, dəni üyütməyə başladı. Sonra dedi:
– Keçəl qardaş, yaman ajam, nağayrax, gəlsən, bir kömbə salax.
Amma belə şərt kəsəx: ya un sənnən, urva mənnən, ya da urva
sənnən, un mənnən. Hasına razısan?
Keçəl fikirrəşdi ki, urvuya az gedər. Dedi:
– Un sənnən, urva mənnən.
Kosa dəhnənin qırağında bir az xamır qatdı. Dedi:
– Ay keçəl, xamır suyux oldu, urva gəti. Böyürdən də su gənə
tökdü: – Ayə, suyux oldu, urva gəti. Un tök, su tök. Axırda daş
çınıldadı tüşdü – dən də qurtardı, un da.... Keçəl ürəyində: Vay, –
dedi, – nənəm yaxşı demişdi, sözünə baxmadım.
– Ay keçəl, tez ol, ojaq qala.
Ojax qaladılar. Kosa bir kömbə saldı ki, üstündə bir boyunduruxlu comuş hərrənərdi.
Kosa dedi:
– Aya, a keçəl, indi hərəmiz bir yalan danışajıyıx, kimin yalanı
quyruxsuz olsa kömbə onundu.
İstəyirdi ki, kömbüyü də özü yesin. Keçəl dedi:
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– Kosa qardaş, qavaxça sən danış, görəh nə danışajaxsan, sonrra
da mən.
Kosa dedi:
– Yaxşı, onda qulaq as. Bir il Ağrı dağının başında bostan
əhmişdim. Bir tağ uzanıf Arazı keçmişdi. Sən deməynən içində bir
qarpız o qədər yekələnif ki, üstünnən körpü kimi gəlif-gedirik, hələ
qəflə-qatır da keçirdi. Bir dönüş yaman yağmışdı, körpü surçaxlamışdı. Bostannan gəlirdim. Birdən əəyğim sürüşdü. Sən deməynən
suyun içində qarpızın böyrü ilənifmiş. Əəyğim o ilənmiş yerdən
içəri tüşdü. Qarpızın içinnən xeyli getdim. Qavağımnan bir kişi
gəldi. Salamlaşdıx. Dedim:
– Ə, nəəzirsən bu qarpızın içində.
Dedi:
– Kosa qardaş, yeddi qatar dəvə itirmişəm, tapammıram. Bu da
mənim danışdığım quyruxsuz yalan.
Keçəl dedi:
– Kosa qardaş, qurtardınmı.
Dedi:
– Qurtardım.
– İndi qulaq as, mən danışım.
– Ayə, lələyin goru haqqı doğru deyirsən, bir gün sənin bostanına mən də getmişdim. Elə həmən körpüyü gördüm. Bir xurçun da
qarpız, yemiş dolduruf gəlirdim. O gün yaman da yağmışdı. Gəldim,
gördüm köpüyü də sel aparıf. Fikirləşdim ki, Arazı nətəəri keçim.
Oana-buana baxdım, gördüm baldırı qırıx bir örümçəh var, onu tutuf
xurçunu belinə aşırdım, özüm də minif Arazı keçdim. Bilmirəm
örümçəh suyamı, yükəmi dayanmadı, yıxılıf öldü. Baxdım qarnı çox
yekədi. Dedim, bunun qarnını yarım, görüm nə var. Pıçağı çıxardıf
qarnını yardım. Qarnınnan bir comuş çıxdı. Comuşun qarnını yardım, bir dəvə çıxdı. Dəvənin qarnını yardım, bir fil çıxdı. Filin qarnını yardım, bir tülkü çıxdı. Tülkünün qarnını yardım, bir parça kağız çıxdı. Gördüm kağızda yazılıf ki, kosa qələt eləyir, kömbə
keçəlindi. Keçəl bunu dəən kimi kömbüyü götürüf düzəldi öyə.
Kosa dedi:
– Yaxşı ellədi, onunku mənimkinnən quyruxsuz oldu.
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DƏVƏ, TÜLKÜ, BĠR DƏ KEÇĠ
Bir dəvə, bir keçi, bir də tülkü yol gedirdilər. Özdəri də yaman
ajmışdılar. Baxdılar ki, yerə bir çörəh tüşüf. Dəvə dedi:
Bunu bölsək, heç kimə çatmıyajax, gənə aj qalajıyıx. Uşaxlar,
gəlin kimin yaşı çoxdusa, çörəyi o yesin.
Keçi dedi:
– Vallax, Nuhun gəmisi hazır olanda, siftə içinə mən sıçrıyıb
minmişəm.
Dəvə dedi:
– Həə, xeyli yaşın varıymış. Tülkü qardaş, indi sən de görəh
neçə yaşın olar?
Tülkü dedi:
– Dəvə qağa, gör keçi nə danışır. Hazır gəminin içinə kim olsa
minərdi. Gəminin taxtaları vurulanda, əmim oğlu çaqqalnan orda
işdəmişik. Atam taxtaları rəndələyif vururdu. Koraları da mən verirdim. Lələm də maa deyirdi ki, oğul, yaxşı işdə, gəmiyi tez qurtarıf
səni əyləndirəjəm. Özü də gərəh Şirin qızını alam, Asdan da
qaynatan olsun.
Dəvə gördü ki, bunnar haralardan danışır. Çörəyi ağzına salıf
dedi:
– Sizin deməyizdən, mən dünənki uşağammı? Görün onda
mənim neçə yaşım olar?
TƏHNƏ DƏ QALAYLANARMI?
Ər-arvad iyirmi ildi ki, bir yerdə yaşayırdılar. Bir gün arvad
dedi:
– A kişi, bu iyirmi ildə heç mənim sözümə baxıfsanmı? Kişi
dedi:
– Yox.
– Bircə gün də mənim sözümə bax, noolar?
– Baş üstə, arvad. Savaxdan sənin qulluğunduyam, nə isdəsən
eliyəjəm.
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– Onda and iç!
– Lələmin urfu haqqı.
– Cijiyin urfuna da and iç.
– Cijimin urfu haqqı. Qurtardıxmı?
- Yox, qurtarmamışıx, kəfinimizə də and iç.
Kişi and içdi. Axşam danışdılar, yatdılar, savax açıldı.
– A kişi, büyün harya eedəssən?
– Kola eetmək istiyirəm.
– Bə axşam nə danışdıx.
– Hə, arvad, bağışda, harya eedim, de.
– Apar təhnəmizi qalaylat.
– Təhnə qalaylnamaz.
– And içifsən.
Kişi təhniyi qonşudakı qalayçıya apardı.
– Ay qalayçı, bu təhniyi qalayla.
– A kişi, dəlisənmi, təhnə də qalaylanarmı? Başına havamı gəlif?
– Büyün arvadın əmrindəyəm, qalayla deyirəm saa.
– Qalaylıya bilmərəm, təhnə yanar.
Gördü qalaylamır, qalayçının başını qoltuğuna alıf bərk sıxdı.
Qalayçı gördü gözü çıxır, dedi:
– Ayə, yavaş, burax, qalaylıyajam.
Qalayçı təhniyi ojağa qoyuf, görüyü basdı. Qonşu arvad xəngəl
pişirirdi, kökürün sapı divinnən qopdu. Ərinə dedi:
– A kişi, apar bunu qalayçıya ver, sapını yerinə yapışdırsın. Kişi
qalayçının yanına gəlif dedi:
– Ay qalayçı, bu köykeren qulpunu düzəlt.
– Ayə, görmürsən, iş görürəm.
– Nə iş görürsən, ə?
Kişi belə baxıb gördü ki, təhnə görüyün üstündə tüstülənir.
– Ayə, nağayrırsan, təhnə tüstülənir.
– Qalaylıyıram, nağayrajam.
– Ə, başına atmı təpif, təhnə də qalaylanarmı?
Qalayçı dedi:
– Başın qoltux görsə, sən də qalaylıyarsan, başın hələ qoltux
görmüyüf.
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