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ÖN SOZ 

 
Neçə əsrləri yaşamağı qazanmış, bir ömür 

yaşamış ustadım Dədə Şəmşir haqqında mən 
bu xatirələri yazmağa başlayanda (1985-ci il-
də) hələ onun haqqında heç bir xatirə kitabı 
çapdan çıxmamışdı, işıq üzü görməmişdi. 
1989-cu ildə şair-publisist, aşıq ədəbiyyatının, 
folklorunun mahir bilicisi M.Aslanın “Saxla izi-
mi, dünya” adlı xatirələri çıxdı. Bu kitab Dədə 
Şəmşir haqqında şirin bir dillə yazılmış san-
ballı ədəbi abidə oldu. Düzü, mən M.Aslan iste-
dadının bu məhsulundan sonra Dədə Şəmşir 
haqqında söz deməkdən qorxdum, xatirələri 
yazmaqdan soyudum. Çünki, hisslərə qapıl-
maq ustada layiqli söz deməkdən məni yayın-
dıra bilər, özümü urvatsız eləmiş olardım. 

Amma, hər dəfə ustadlı, atalı, Murov, Kə-
pəz, İstisu, Göy-göl qoxulu o günlər gözümün 
qabağına gələndə bir göynərti, niskil, bir də il-
dən-ilə çoxalan Kəlbəcər, Ağdaban həsrətinin 
yaşı, o yerlərin tamarzılığı, məni nəhayət ki, 
xatirələri kitab şəklinə salmağa tamahsılandır-
dı. Bu qənaətə gəldim ki, mən də sinəmdə qövr 
edən burnumun ucu göynədiyi o günləri yaz-
malıyam, o günləri bir də yaşamalıyam. 
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aRəvayət var ki, İbrahim Xəlil Peyğəmbəri 
(ə) bütpərəstlər oda  atırlar. Allahın əmri ilə 
od Peyğəmbəri yandırmır. Bu zaman bülbül 
dimdiyində damcı-damcı su gətirib göydən 
Peyğəmbərin atəşinə tökürmüş. Peyğəmbər 
deyir: 

- Ey Allahın gözəl heyvanı, bu damcılar bu 
boyda tonqala nə edə bilər?  

Bülbül cavab verir: 
-  Ya Peyğəmbər, mənim gücüm buna ça-

tır. Mən sənə dostluğumu, məhəbbətimi sübut 
eləmək istədim. 

Əlbəttə, mən ustad yanında olduğum hə-
min illər (12-15 yaşlarımda) və eləcə də indi 
Şəmşir böyüklüyünü görə bilməzdim. Amma, 
yenə Dədə Şəmşirin “Kasıb olan kasıb paydan 
utanmaz” kəlamına sığınıb cəsarətləndim.  

Yaş, ömür-gün qayğıları yaddaşımı korlasa 
da, Şabərlə, Əkbərlə, Ələsgərlə, Əlqəməylə, Zi-
yafətlə, Mərcanla və digər Ağdaban uşaqlarıyla 
keçən bir neçə uşaqlıq ilim beynimdə əbədilik 
həkk olunub. 

Şabərlə meşələri gəzib arı godu düzəltmə-
yə koğuş ağaclar axtardığımız, çiyələk və qara-
ğat yediyimiz o günlər, qabağımıza bir-iki ulaq 
qatıb Ələsəgərlə Vəngə, Çərəktara, Bağlı Pəyə-
yə nəyə isə gedib-gəldiyimiz o günlər, Əmrah 
əminin dəyirmanına üyütməyə dən apardığı-
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mız o günlər, Qurban babanın (Dədə Şəmşirin 
atası şair Qurbana Şəmşir ocağında hamı belə 
dediyi üçün mənim də dilim buna öyrənmişdi) 
eşib açdığı “Turşsu” bulağında saatlarla çalıb-
oynadığımız o günlər və bir də Şəmşir əminin 
yurdundakı; altında, böyür-başında Ələsgərlə 
sazlar çaldığımız, xırda armudu bal dadan 
nəhəng üçqaj armud ağacı heç cür yadımdan 
çıxmır. 

1978-ci ildə Ağdabana Şəmşir əminin 85 
illiyinə getdiyim vaxt, yubileydən sonra bir 
neçə gün qalmalı oldum. Daha doğrusu, Şəmşir 
əmi Şəkiyə qayıtmağa qoymadı ki; - od alma-
ğamı gəlmisən? Tələsmə! Qismət üstə gəlib 
çıxmısan. Bəkir əminin oğlu “igidlik eləyib” Ba-
kıdan qız götürüb qaçıb. Onun toyunu çalar-
san, sonra gedərsən. Qoy Ağdabanlılar sənin 
aşıqlığını, məclis-mərakəni görsünlər.  

Allahın qismətinə qurban olum! Şəmşir 
əminin ağsaqqal kimi məclisin başında otur-
mağı necə də gözəl idi. Ustad zəhmi məclisdə-
kilərdən çox məni bassa da, üzərimdə hiss elə-
diyim o günlər məni bir daha qürurlandırdı, 
qürrələndirdi. Əlbəttə, bu hisslər, bu hal hələ 
mənim alaçiyliyimin qələtləri idi və özümə 
yox, Şəmşir sənətinə güvənməyim idi. 
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Təəssüf ki, havamı, ovxarımı əlimdən alan 
“mən özüm kiməm?” sualını çox-çox sonralar 
verdim özümə. 

1980-ci ildə Şəki şəhərində olarkən televi-
zordan bir qara xəbər eşitdim. Adam ruhən 
özünə yaxın olan insanların ölümünə inanmır. 
Mən Ağdabana yasın üçüncü günü çatdım. Də-
də Şəmşirin ruhu haqqın dərgahına qovuşan-
dan sonra. Ağdabana insan axınının sonu hələ 
qurtarmamışdı. 

 
Yerdənmi, göydənmi yağdı bu insan 
İsrafil suruymuş, ay Dədə Şəmşir. 
 

Deyən M.Aslan haqlı idi.  
 

Çatıb qucaqlaya bilmədi səni, 
Qollar yana-yana səndən danışır 
 
- deyən şair Şücayət həmçinin. Ətəyində 

namaz qılmağı genəşəcəyim doğma bir ağsaq-
qal həsrəti, yoxluğu məni o günlərdə elə hey 
hönkürdürdü. Anasını itirmiş uşaq kimi təsəlli 
tapa bilmirdim. “Dədə, inşallah, sənin hüzu-
runda” – deyən Zəlimxan Yaqub və bəzi 
dostlara məktublar yazıb özümü ovundurdum: 

 
Ay Zəlimxan, öldü deyə bilmirəm, 
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Getdi Şəmşir, Qorqud sözlü Dədə, hey! 
Susdu “Misri”, yatdı “Cəngi” meydanı, 
Daha gəlmir o dağlardan səda, hey! 
 
Qədd əyəndi həsrət, hicran saatı, 
İtirəsən bir ömürlük həyatı. 
Güllü ana – bir ağbirçək bayatı, 
Qaldı “Güllü qafiyə”dən cüda, hey! 
 
Daha kimi Qiblə sayım, əyim baş, 
Səcdə qılım xilqətinə, a qardaş?! 
O mərifət xəzinəsi, o daş-qaş 
Layiq idi pak, müqəddəs ada, hey! 
 
Ağla qardaş, ağlamalı dünyadı, 
Göz aldadan min boyalı dünyadı, 
Nəyinə bel bağlamalı dünyadı, 
Yüz il dost ol, bir gün vurur zədə, hey?! 
 
Dəlidağın saçlarına dən düşdü, 
Vurğun dərdli Şəmşir köçdü, çən düşdü. 
“Dildönməz”in peymanından gen düşdü, 
Doxsanına yetirmədi vədə, hey! 
 
Özümə də çox təəccüblüdür ki, məndə 

Şəmşir əmiyə bu qədər doğmalıq hardan idi. 
Şəkiyə çatandan sonra da həftələrlə bu hüznü 
bədənim daşıdı. 



Aşıq Sakit Köçəri 

 

 8 

Nəhayət, Dədə Şəmşirin vəfatından iki il 
sonra mən Şəkidən avtoklubla Kəlbəcərə dost-
luq görüşünə - konsertlərə getdim.  O zaman 
Kəlbəcərdə İcraiyyə Komitəsinin sədri işləyən 
Qənbər müəllim (Dədə Şəmşirin böyük oğlu) 
məni Kəlbəcər kəndlərinə  konsertə göndərdi, 
dedi: 

- Get, dədəmin göz açdığı, söz açdığı, bö-
yüyüb boya-başa çatdığı oylaqlarla tanış ol. Bi-
zə bələdçiliyi sürücü Kərəmə tapşırdı. Mən, şa-
ir dostum Əsgər, balabançı Vəlyullah bir gün 
baş, bütöv Söyüdlü yaylağından istirahətdən, 
çal-çağırdan sonra Kərəm bir həftə ərzində 
bizi Dəmirçidamı, Yanşaq, Buzluq, Bəhmən Ab-
basovun kəndi Seyidlər, Aşıq Bəstinin kəndi 
Lev və s. kəndləri gəzdirdi. Söyüdlü çayının sa-
hilindəki Aşıq Ələsgərin dəyirmanı ilə, Qurban 
babanın “Görünür” şeirində adı çəkilən “Ayğır 
bulağı” ilə tanış olduq. Repertuarım ancaq 
Şəmşir yaradıcılığına həsr olunmuş və bir-iki 
dənə də Dağıstan mahnıları ilə əlvanlaşdırdı-
ğım bu konsert mənim Dədə ocağına, oylağına, 
həmyerlilərinə hesabatım idi. 

Fikirləşəndə adamın tüstüsü təpəsindən 
çıxır:  

- Azərbaycanın hansı bir guşəsində belə 
sazlı, sözlü diyar var? Heç hansı!  
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- Azərbaycanın hansı guşəsində bu qədər 
təbii sərvətli (müalicə suları, şəfa vasitələri, 
dərman bitkiləri, tikinti materialları, əlvan 
metal yataqları və s.) diyar var? Heç hansı!.. 

-  Hardadı, Kəlbəcər – Göyçə avazının, 
Kəlbəcər sözünün şirinliyi, sehri, hikməti? Heç 
harda!.. 

Dədə Şəmşir oylaqlarındakı on günlük sə-
yahətdən sonra biz Şəkiyə qayıtdıq və Əsgər 
də, mən də Dədə Şəmşirin məzarı üstdə ona 
həsr elədiyimiz şeirləri Kəlbəcər qəzetinə ver-
dik. Rəhmətlik Əli Qurbanov şeirlərimiz çap 
olunmuş qəzetli məktubu neçə gün sonra 
Şəkiyə, bizim ünvanımıza göndərdi. Əsgər Xi-
nolu: 

 
Dədə Şəmşir, qəbrin etdim ziyarət, 
Ağdabana Kəbə desəm, incimə! 
 Bal qatılmış sözlərini, bu yerin 
Çiçəyinə qatıb yesəm, incimə! 
 
Çiçək var ki, ətri itməz solarsa, 
Dərya daşmaz sellər ilə dolarsa, 
Bu ocağa, qurban gərək olarsa, 
Qəbul eylə, bir mən bəsəm, incimə! 
 
Əsgər səcdə qıldı sənin tək maha, 
Qəza-qədər bəlli, qadir Allaha. 
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Salamat qal, əziz Dədə, bir daha 
Bu yerlərdə görünməsəm, incimə! 
 
Mən isə hikkəmi ilkimiz və sonumuz olan 

ana torpaq dediyimiz qara torpağa bəyan 
elədim, ondan umub-küsdüm: 

 
Üzü qara torpaq, dərdə şərik ol, 
Səsimə səs verib ağla Şəmşiri! 
Biz onu bir əsr saxlayammadıq, 
Sən isə əbədi saxla Şəmşiri! 
 
Bir elin, mahalın xətri ondadı, 
Aşıqlıq çələngi, çətri ondadı, 
Murovun, Kəpəzin ətri ondadı, 
Möhkəm sıx sinənə, qoxla Şəmşiri! 
 
Qoşul harayıma, a şeyda bülbül, 
Böyük sənətkara sazla deyək dil! 
Sən də ey Köçəri, hər fəsil, hər il, 
Baş əy məzarına, yoxla Şəmşiri! 
 
2002-ci ildə Səməd Vurğun bağının yanın-

dakı Azərbaycan Respublikası Dəmiryol İdarə-
sinin binasına Cavid Qurbanovu (Dədə Şəmşi-
rin nəvəsi) görməyə getmişdim. Binanın çö-
lündəki telefon vasitəsilə zəng edib Cavidlə da-
nışmalıydım ki, məni içəri buraxmaq tapşırığı 
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verilsin. Gördüm məndən sonra bir cavan 
adam da Cavidin telefon nömrəsini yığır, kati-
bədən onu soruşur, görüşmək istədiyini bil-
dirir. Katibə isə yəqin ki, ona da mənə verdiyi 
– “hələ gəlməyib” – cavabını verdiyi üçün dəs-
təyi qoyub o yan-bu yana gəzməyə başladı. 
Üzündə Kəlbəcər suyu vardı. Ona yaxınlaşıb 
salam verdim: 

- Siz də deyəsən Cavid Qurbanovu görmək 
istəyirsiniz? 

- Bəli! 
- Kəlbəcərlisiniz? 
- Bəli! 
Onda gəl görüşək, - deyib ona əl verib qu-

caqlaşdım, özümə sıxdım. Elə bil doğma ada-
mıma rast gəlmişdim. O, çox təəccüblə məni 
süzdü. Mat-mat: 

- Siz kimsiz, haralısınız? – deyib soruşdu, 
- Mən də Kəlbəcərliyəm! - dedim. 
- Yox, oxşamırsan! - dedi. 
- Ağdabanlıyam! - deyib, gülümsədim. 
- Yox, Ağdabanlı kimi danışmırsan. Sən 

Allah, de görüm haralısan, adın nədi? 
- Adım Sakitdir, özüm də Ağdabanlıyam, 

həm Dağıstanlıyam, həm də Şəkili. 
Kişi üzümə baxa-baxa bir xeyli fikirləşdi və 

barmağını dişləyib dedi: 
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- E... ay Allahsız, birdən o, Aşıq Şəmşirin 
ləzgi şəyirdi olmayasan?! 

Düzdü, tapmısan! - dedim. Bu dəfə o məni 
qucaqladı. Nə isə, xoş-beşləşdik. Başabəla er-
məni qonşuları ucabatından son illərdə mil-
lətin başına gələn müsibətlərdən danışdıq. 

- Nə əcəb, Cavidin yanına gəlməkdə yəqin 
ki, bir dərdin var? – deyib soruşdu. 

- Heç bir dərdim yoxdu! - dedim. Arabir 
Şəmşir ocağının ətrini, istisini almağa o yur-
dun övladları ilə görüşürəm. Bu gün də Cavidi 
görmək istəyirdim, deyəsən yenə ezamiyyətə, 
hansı isə bir rayona gedib. 

Həmin adam: 
- Eh, ay qağa, qadan alem, Cavid də neynə-

sin?! Qaçqın, köçkün kəlbəcərli bir deyil, iki 
deyil, neçəsinin yarasını bağlasın, razı salsın. 
Hər gün əl-ətəklərini açıb yanındadırlar, im-
dad, kömək istəyirlər. Sağ olmuşların yerindən 
duranı da kitab çap eləmək istəyən, vəsait 
istəyən şairdi, aşıqdı. Heç bilmir ki, hansına 
kömək eləyib, hansını saxlasın. 

Mən həmin kəlbəcərlidən ayrılıb evə 
gəldim və bu görüşdən sonra məni bürüyən 
hissləri dəftərə köçürdüm. 

 
Boynuna sarıldım, kəlbəcərli dost, 
Dəymədi burnuma, Kəlbəcər ətri. 
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O dağların havasilə yoğrulmuş 
Bir az çəmən ətri, bir az tər ətri. 
 
On ildir vədlərə aldanır axın, 
Çin olmur qələbə ümidli yuxun. 
Mən hardan Murova boylanım, baxım? 
Görəm Ağdabanı, çəkəm hər ətri. 
 
Taledən sınsan da, sınma ərkimə, 
Dəyər qeyrətindi başda börkünə. 
Qarışmış o torpaq qaldı gör kimə? 
Dədə Şəmşir ətri, Ələsgər ətri. 
 
Vətənə şairdən, şeirdən əzəl 
Döyüşçü əfzəlmiş, döyüşçü əfzəl! 
Bəsdir ağlağanlıq, bayatı, qəzəl, 
Bəsdir bu qəm ətri, bu kədər ətri! 
 
Dözüb qaçqınlığa qul tək vətəndə, 
Yozursan: “Yazıya neyləsin bəndə”. 
Çığna baiskarı, qoy gəlsin səndən  
Gəlsin kişi ətri, gəlsin ər ətri! 
 
Azərbaycanın “ömrümün bəxtəvər çağla-

rında” gördüyüm yerlərini bir daha görmək 
ümidim puç olanda o həsrətdən, niskildən 
yaranan ağrı-acıları şeirlərə çevirib; 
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Tanrıdan çəkdiyi az imiş kimi, 
Çəkdi bəndəsindən bəla, o dağlar. 
Həddini aşdımı küfrü insanın, 
Olammadı səngər, qala o, dağlar, – desəm 

də, 
 
Qeyrətlə, vicdan itəndə 
Qarış-qarış Vətən itir 
 
– desəm də Qurani Kərimin “Başınıza gələn 

əməllərinizdəndir” kəlamında təskinlik və 
ibrət tapdım. Qəza-qədər məsələsinə “yazıya 
pozu yoxdur”, - deyən atalarımıza, “yazılanlar 
gəldi başa”, – deyən Divarqanlı Abbasa 
“Təqdirə tədbir olmaz, qəza-qədər qurar fənd 
Padişahı salar taxtdan, boynuna atar kəmənd”, 
– deyən Qurban babaya bir daha iman 
gətirdim, ona-buna qınağım, umu-küsüm əridi, 
yox oldu, ancaq bir el bayatısına sığınıb 
qaldım: 

 
Ordubada... 
Yol gedər Ordubada. 
Sərkərdə qoçaq olsa, 
Heç getməz ordu bada! 

 
Sakit Qurbanov (Mahmud oğlu) 

Dərbənd, 2005-ci il. 
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“MƏHƏRRƏMLİK” 
 
1960-cı il idi. Ustad yanında qaldığım ikinci 

il Məhərrəm ayının axırıncı ongünlüyü idi. Bu 
il Məhərrəmlik yaya düşmüşdü. Mən bu vaxta 
kimi “sünni-şiə” sözlərini eşitməmişdim. Mənə 
“sünni” deyirdilər. Bu yerlərdə hamı şiə imiş. 
Məhərrəm ayının axırıncı on günlüyündə kənd 
əhli (əlbəttə, hamısı yox) müəyyən vaxtda 
kəndin qəbiristanlığına, yaxud ona yaxın 
yerlərə yığılır (təmiz də, natəmiz də, qüsul 
eləyən də, eləməyən də) “şaxsey-vaxsey” 
deyirdilər. Qol-qola tutub yallı oynayan sayaq 
(şaxsey-vaxsey sözləri “şah Hüseyn!”, “vay 
Hüseyn!” sözlərinin təhrifə uğramış forması-
dır). Mən də uşaqlara qarışıb (13 yaşım vardı) 
onlar nə edirlərsə, o hərəkətləri edir, nə 
deyirlərsə, deyir – şaxsey-vaxsey gedirdim. 
Ayın axırıncı günü bütün kənd həmin yerə - 
ələm ağacının ətrafına, meydana yığılır, molla 
neçə əsr bundan əvvəl Kərbala düzündə şəhd 
olmuş İmamlar (Peyğəmbər nəvələrinə) həsr 
olunmuş mərsiyə oxuyur, arvadlar ağlaşır 
(bəzən kişilər də) dizlərinə, sinələrinə vurur, 
kişilər təpik döyüb şaxsey gedirdi. Axırda 
“İmam Ehsanı” – halva, çörək yeyib, 
dağılışırdıq. Neçə məhərrəmlikdə mən də 
iştirak etdim, isti lavaş arasında doyunca halva 
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yedim.  Dədə Şəmşir isə həmin ara kənddən 
qırağa çıxmır, həmin mərasim yerinə də 
gəlmirdi. Vaxtını evdə oturub dini kitabları 
mütaliə ilə, yazmaqla, həzin zümzümələrlə 
(dodaqaltı) keçirirdi.  

Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) ölü-
mündən sonra İslamda əmələ gəlmiş rəxnə, 
çəkişmə haqqında, yəni “sünni-şiə” adlı iki 
təriqətin yaranması haqqında o zaman heç nə 
bilmirdim. Sonralar Şəmşir əmiyə və atama 
verdiyim suallardan məlum oldu ki, bu, bir 
kökdən əmələ gəlmiş qohumların vəzifə, haki-
miyyət iddiasından yaranan iki tirəlik idi. Ha-
kimiyyət uğrunda çəkişmələrdən yaranan təri-
qətlər (müasir baxışla desək partiyalar) idi. 
Əlbəttə, bu təriqətlər haqqında  Quranda heç 
nə yoxdur. Çünki, bu təriqət Quran yazılandan 
çox-çox sonralar meydana gəlib. Şah İsmayıl 
Xətai də hökmdarlıq müddətində hökmü işlə-
yən ərazilərdə ideoloğiyanı yaymaq, güclən-
dirmək xatirinə bu təriqətdən istifadə edərək 
mürtəce sünni-şiə məsələsini inkişaf etdirdi. 
Özünü mürşidi-kamil elan edərək mifləşdirdi. 
Bu isə təbiidir. Cəmiyyət təzələndikdə, yəni 
hakimiyyət dəyişdikdə ideoloğiya da dəyişmə-
li, təzələnməlidir. Hər bir dahinin, yaxud qüd-
rətli hökmdarın mütərəqqi islahatları ilə yana-
şı, mürtəce toxumlu addımları da olub. Lakin, 
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neştərinə görə arının balını inkar eləmək 
olarmı?! 

Ağdaban kəndinin mazarratları arabir 
məni danışdırmaq üçün, cırnatmaq üçün 
mənim sünniliyimə zarafatla sataşırdılar. Bir 
gün bu haqda Şəmşir əmidən soruşdum; 

- Şəmşir əmi, mənə “sünni”, “sünni” deyir-
lər, özlərinə “şiə”. Hətta, onlar sənə də “şiə” 
deyirlər. Mənə deyirlər ki, sənin ustadın da 
sizdən deyil ki, bizdəndir. Hamımız “Müsəl-
man” döyülükmü? 

O, soruşdu: 
- Kim deyir? 
- Əjdər müəllim! - dedim.  
Onun azacıq dodağı qaçıb gülümsündüsə 

də, tez sifəti tutuldu, adəti üzrə yüngülvari 
titrəyən başının əsməsi şiddətləndi. O, 
əsəbiləşəndə belə olurdu. Mənə cavab 
vermədi. Xeyli fikrə getdi. Durdu, arıxanasına 
getdi. 

Əjdər müəllim Ağdaban kəndində o vaxt 
məktəb direktoru idi. Mən Ağdabanın “Çayqo-
vuşan” deyilən hissəsindən Ağdaban hissəsinə 
gedəndə gimgədə olanlar məni araya salar, 
ləzgi olduğum üçün məni azəricə danışıq 
ləhcəmə qulaq asıb gülmək xətrinə danışdırır, 
bəzən də cırnadardılar. Bunlardan mənim 
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xətrimi ən çox istəyən və ən çox cırnadanı da 
Əjdər müəllim idi. 

  Şəmşir əmi arıxanadan axşamtərəfi gəldi: 
- Sakit, dəftər-qələmini gətir, gəl otur. 

Sənin səhərki sualına cavab yazmışam, onu 
yaz, əzbərlə, hər yerdə oxuyarsan, -  dedi. 

Şəmşir əmi, ərəb əlifbası ilə yazırdı. Oxu-
duqca mən köçürdüm: 

 
OĞLUM 

(Şagirdim Sakitə) 
 
Mənim nəsihətim olsun yadiğar 
Saxla, həmişəlik əmanət, oğlum! 
Sözümdə sən üçün hər səadət var 
Taparsan əzm ilə şərafət, oğlum! 
 
Ustadın hər sözü şirə və əngur, 
Söz eşidən olur, nur aləm bir nur. 
Salehlər üzünə açar şəmsi-hur, 
Bundan artıq varmı səadət, oğlum! 
 
Qorxma tənəzzüldən, tərəqqidən qorx, 
Nəyin varsa istəyənə demə, yox! 
Haqqın vergisinə şükr elə sən çox, 
Nə tapsan etginən qənaət, oğlum! 
 
Çağır bir Allahı tez yetirəndə, 
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Rəhmkardı, istəyini verəndi. 
Könlü, qəlbi batinləri görəndi, 
Biləndi o kani-kəramət, oğlum! 
 
Mənim ustadımı salsan yadına, 
Uzaqdan diləsən çatar dadına. 
Əyri, oğru deməsinlər adına, 
Olma el içində xəcalət, oğlum! 
 
Həmişə ayıq ol, uyquda yatma, 
Namus bir baratdı, əlindən atma, 
Yoldaşın sirrini yoldaşa satma, 
Yadından çıxmasın nəsihət, oğlum! 
 
Gərək hər işini möhkəm tutasan, 
Olar fərasətli, dərk edən insan. 
İnsanlıq çətindi, alimlik asan, 
Elimdən üstündü xasiyyət, oğlum! 
 
Qoy səni xəbədar eyləyim, halı, 
Baldan da şirindi dünyanın, malı! 
Tamahkar olanlar tapar zavalı, 
Sən çəkmə  o yolda zəlalət, oğlum! 
 
Boyun çəkmə qızmış nəri görəndə, 
Görsən gəlir sən qaç bəri görəndə, 
Uzaq dolan fitnə-şəri görəndə, 
Nə ədavət eylə, nə qiybət, oğlum! 
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     Ocaqdan kül götür, yurddan sayanı, 

Zəlil gördüm haram yeyib doyanı. 
Çağır haqqı, halal qazan mayanı, 
Olma bir quruşa xəyanət, oğlum! 
 
Kəm baxma yediyin çörəyə, duza, 
Doğru ol doğruya, sadiq ol düzə! 
Həyasız gəlinə, həyasız qıza, 
Bəsləmə qəlbində məhəbbət, oğlum! 
 
Sən öyrən alimdən, yayın xəsisdən, 
Gizlən bihörmətdən, kənar gəz pisdən. 
Ləli dəryadan seç, qızılı misdən, 
Alimə, arifə ver qiymət, oğlum! 
 
Səni şən yaşadar zərif sənətin, 
Pak olsun üzündə həya, ismətin. 
Gələcək günlərin olmasın çətin, 
Ucaltsın adını bu hörmət, oğlum! 
 
Ədavət çəkmədim bir insanınan, 
Durdum mərd yolunda başı, canınan, 
Dolandım elləri adı – sanınan, 
Bir deyən olmadı, – et qələt, oğlum! 
 
Sən də mənim kimi ol, innən belə, 
Danışıb dərya kimi dol, innən belə, 
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Oxu, al sazını çal, innən belə, 
Gəz ellər içində xoş sifət, oğlum! 
 
Etdiyin suala qoy verim cavab, 
Qəlbimi təlx edib bu köhnə hesab. 
Qazı, molla, əfəndi çəksin əzab; 
Onlardan qalıbdı bu adət, oğlum! 
 
Bir ata oğluyuq, nə sünni-şiə? 
Məhəmməd Hümməti ayrılsın niyə? 
Bir kimsə olmayıb – “İslamıq!” – deyə, 
Düşüb ortalığa ədavət, oğlum! 
 
Dəb saldı Xətai, – o, Şah İsmayıl, 
Deyən olmayıb ki; - qəflətdən ayıl! 
Sən də, qonşular tək bir millət sayıl, 
Tapıb bizi yaman cəhalət, oğlum! 
 
Əbdül Manaf ilə, Əbdül Mütəllib –  
Bəni-Haşim, qohumluqda bir gəlib. 
İmran Abdullahın adı yüksəlib, 
Olsun övladına bəşarət, oğlum! 
 
Əmioğlu deyilmi; Əli, Məhəmməd, 
De, niyə inanmır biağıl millət?! 
Fatma ana – o xatunu–qiyamət, 
Edəcək hümmətə şərafət, oğlum! 
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Birinci tövhiddi “Allahu Əkbər” 
Adil zalım deyil, yaxşı et nəzər. 
124 min haqdı Peygəmbər, 
Deyilir üçüncü nübüvət, oğlum! 
 
Şəmşirəm, bir Haqqa aşiqəm, əmin, 
Əlində qoymasın bizi dərd-qəmin. 
Məhəmməd hümməti – bütün aləmin 
Gəl edək qəbrini ziyarət, oğlum! 
 
Məni uşaq ikən Dədə Şəmşir ocağına çəkib 

gətirən təsadüf, ya zərurət idimi? - Deyə bil-
mərəm. Lakin, zaman keçdikcə, özümü, sözü-
mü qanandan sonra Şəmşir sənəti, ulu ozan 
sənəti, arzusu məndə zərurətə, daxili ehtiyaca, 
mənəvi tələbata çevrildi. 

Hər dəfə, mənimlə ünsiyyətdə olanların – 
Dağıstan hara, Kəlbəcərin Ağdaban kəndi 
hara? – sualı, heyrəti məni atalı və ustadlı 
çağlarıma qaytarır. 

 
Bakı şəhəri. 

15 aprel, 2000-ci il. 
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SƏBƏBKAR YARALI ERKƏK OLDU 
 
Aqillər hər hansı bir işi tutarkən vaxtını da 

seçib sonalayırlar. Düşəri-düşməzi var. Nahaq 
yerə deməyiblər ki, “Saatın nə xoş vaxtı imiş”, 
“Sənə rast gəldiyim gün dağılaydı” və s. 

Atam məni Ağdabana baharda, dağların cil-
vəli çağlarında apardı. 12 yaşım vardı. Kəpəzin 
ətəyindəki binəmizdən bir gün əvvəl çıxmış, 
Murovun aşırımından – “İt yolu” deyilən gə-
dikdən keçmiş, gecə bir obada qonaq qalmış-
dıq. Səhər günəşin sarısı yaylaqlara yaxılanda 
Ağdabana endik, Dədə Şəmşirin qapısını döy-
dük. 

Atam Dağıstanlı formasında – başında yekə 
əntiq dərili papaq (aşıq papağı), əynində qəlife 
şalvar, ayağında xrom çəkmə idi. O, həm aşığa, 
həm də Koroğluya oxşayırdı. İti, nüfuzedici 
gözləri, eşilmiş bığları onu çoxlarından fərq-
ləndirirdi. 

Doqqaza evin ağsaqqalı Dədə Şəmşir özü 
gəldi: 

- Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz, ləzgi qardaş, 
mənə sizin salamınızı Bəkir gətirmişdi, sizi 
çoxdan gözləyirdim. – deyib bizi salamladı 

Bəkir Şəmşir əminin qardaşı idi və atamla 
Kəpəz yaylaqlarında tanış olmuşdular.  
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Gəlin, bir az da geriyə qayıdaq ki, Bəkir əmi 
ilə tanışlıq tarixçəsinin şahidi olaq; 

Binəmiz neçə gün idi ki, Kəpəz dağının yay-
lağına – arxac yerinə çatmışdı. Yolun yorğun-
luğu nə sürünün, nə də itlərin canından hələ 
də əməlli-başlı çıxmamışdı. Arıq-uruq, axsaq 
qoyunlar binənin, arxacın həndəvərindən 
uzaqlara aparılmırdı. Bizə də onların pənsə-
rində olmaq tapşırılmışdı. Sürüyə qatılmağa 
yaramayan qoyunların güdükçüləri də, çoban-
lığa yaramayan uşaqlar olar. Nə isə... Dağa yola 
düşməzdən qabaq qayda belədir ki, qoyun 
qırxılır, çimizdirilirdi. Buna “Vanna” deyirlər. 
Aranın azar-bezarı, ağırlığı tökdürülürdü və 
qoyunu, malı qoturdan, gənədən təmizləyirdi. 

Bir qırxınçının naşılığı ucundan quyruğu-
nun ucu-irtməyi qoparılmış bir erkəyin yarası 
hələ sağalmamışdı. Atam da bizə hər şeydən 
savayı onu gözdən qoymamağı tapşırmışdı. 

- Kürə erkəyi gözdən qoymayın, ha! Yara-
sı hələ sağalmayıb. Çibinlər, milçəklər incidir, 
otlamağa qoymur. Binədən, örüşdən çıxar, 
itər. 

Güllü-çiçəkli yaylaq, təzə yerlər, uşaq ma-
rağı bizim özümüzü örüşdən çıxartdı. Arıq-
uruq, tapşırıq yaddan çıxdı. Göy üzü tutulub 
göylər guruldayanda arxaca sarı götürüldük. 
Alaçıqlara çatanda suya düşmüş kəsəyənə 
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dönmüşdük. Axşam çöldə, örüşdəki sürü, arxa-
cın həndəvərindəki, bizə tapşırılan sınıq-sal-
xaq  qoyunlar arxaca cəmləşəndə kürə erkək 
yox idi. Atamın bizə qəzəbini anam toxtatdı: 

- A kişi, qismətdən çıxıbsa uşaqları döy-
məyin nə mənası? Sən özün deyirsən ki; 

 
Əzizim, yüz xəyalı, 
Yüz fikri, yüz xəyalı. 
Qismətdən artıq yemək olmaz, 
Eyləyəsən yüz xəyalı. 
  
Qadın nəvazişi yaman şeymiş. Atam sakit-

ləşdi. Atam səhər günəş dağlara yayılınca kürə 
erkəyi axtarmağa getdi. Gəzə-gəzə yalın o 
üzündə yerləşən bir arxaca - qoyun binəsinin 
örüşünə çatdı. Günəş çıxmış, qoyun sürüsü 
sapı qırılmış təsbeh dənələri kimi yala, yamaca 
səpələnmişdi. Sürüdən bir az o yanda atamın 
özü yaşda bir kişi çomağına söykənib onun 
gəlişini gözləyirdi. 

- Əssalamun əleykum! Bərəkətli olsun! 
- Və əleyküməssəlam! Çox sağ ol! Xoş gəl-

din.  
Onlar görüşürlər. 
Atam dedi: 
- Xoş günün olsun, gəlib arxaca düşdü-

yümüz iki gündür. Bələd deyilik bu yerlərə.  
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Kişi dedi: 
- Deyirəm axı. Xam adama oxşayırsan. 
Atam dedi: 
- Xam adam deyiləm, xam yerə düşmü-

şəm. 
Qarşıdakı bazburudlu adamın hazırcavablı-

ğından xoşhallanan adam soruşdu: 
- Xeyir olsun belə, səhər-səhər?  
Atam cavab verdi: 
- Mənim üçün xeyir olmasa da xeyir də, 

şər də Allahın qismətidir. “Xeyrihi va şərrihi, 
min Allahu-Təala”.  

- Yenə də? 
- İtiyim var, - deyir. 

 
Ay ağalar, bir tərlanı uçurdum, 
Sağ əlimdən sol əlimə alınca. 
Onu tutan səyyad xeyrin görməsin, 
Mən yazığın naləsi var dalınca. 
 
Qarşısındakı çobanın marağı daha da artdı: 
- Haralısan, qardaş? 
- Dağıstanlıyam! 
- Ləzgisən? 
- Bəli, ləzgiyəm! 
- Bəs ləzgi hara, Xəstə Qasım hara? 
Atam soruşdu: 
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- Sən hardan bildin ki, bu sözlər Xəstə Qa-
sımındı? 

- Niyə ki? Sən ləzgi ola-ola Xəstə Qasımı 
tanıyırsan, mən azərbaycanlı ola-ola tanıma-
yım? 

- Bəhlul Danəndə deyib ki; “Evə qonaq 
gəldimi, əlüstü çörək ver, rast gəldiyin adam-
dan da birinci olaraq adını soruş”. 

- Bəkirdir mənim adım. Bəs sənin? 
- Mahmud! 
- Mahmud kişi, Azərbaycan türkcəsində 

belə gözəl danışmağın öz yerində, Xəstə Qa-
sımdan söz deməyin də maraqlıdır. 

- Niyə ki, Bəkir kişi, Xəstə Qasım Dağıs-
tana gəlib Ləzgi Əhmədlə deyişə bildiyi halda, 
ləzgi Mahmud Kəpəz dağlarında itmiş erkəyi-
nin əvəzini çıxammır? - deyir: 

 
Bağça məndə, bar məndə, 
Heyva məndə, nar məndə. 
Sinəm əttar dükanı, 
Nə istəsən var məndə. 
 
- Bəkir kişi, bunlar sonrakı söhbətdi, danı-

şıq dananı qurda verər. Bəlkə, irtməyi yaralı 
bir erkək sürünüzə qarışıb, onu axtarıram.  

Bayaqdan müsahibinin dərdini duyub, 
dərmanı özündə olduğu üçün arxayın-arxayın 
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və mehribanlıqla qulaq asan Bəkir kişi onu 
belə arxayınlaşdırdı: 

 
Ustaddan dərs aldım əlif-bey üçün, 
Sürahilər düzülübdü mey üçün, 
Ləzgi Mahmud qəm çəkirsən nə üçün, 
Qəmli günün şad günü var yanınca. 
 
- Sənin itiyin bizdədir. Dünən axşam gəlib 

qarışıb sürüyə. İndi isə enək arxaca. Dağıstanlı 
qonağı belə ötəri buraxmaq olmaz. Mənim 
qardaşım aşıqdı. Görürəm sən də aşıq kimi bir 
adamsan. 

- Adı nədir qardaşının? 
- Aşıq Şəmşir! 
- Eşitmişəm. O gün bir aşıq Gülüstan rayo-

nunda Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşirin deyiş-
mələrini oxuyurdu. Çox xoşuma gəldi. Neçə 
yaşı var Aşıq Şəmşirin? 

- Altmışdan keçib. 
Atam qəlbindəki gizli sevincini gizlədə bil-

mədi. Dedi: 
- Bəkir kişi, xəstənin tələsməyi ilə deyil, 

gərək armud yetişsin. Cavanlığımda çox aşıq-
lara qulaq asmışam. Mən də aşıq olmaq həvə-
sinə düşdüm. Yetimlik qoymadı. Atam öldü, 
başqalarının ümidinə qaldım. Sinəmdə qayna-
yan arzularımın hamısı kimi aşıq olmaq arzum 
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da yetimliyimin, sahibsizliyimin qurbanı oldu. 
İndi yazı, qismət bura çəkib gətirib ki, səninlə 
tanış oldum. Sən də gedib qardaşın Aşıq 
Şəmşirə deyərsən ki, ləzgi Mahmud adlı bir 
dağıstanlı ilə tanış olmuşam, aşıqlıq sənətini 
öyrənmək üçün o, oğlunu yanına gətirəsidir. 

Onlar biri digərinin söhbətlərinə, sorğu-su-
alına qapı aça-aça sürü yerişi ilə arxaca çat-
mışdılar. İrtməyi yaralı erkək arxacın yanında 
qolundan bağlanıb örüklənmişdi. Onun naşı 
qırxınçı əlinə düşməsi, yaralaması, yarası qa-
şınıb incitdikcə sakit otlaya bilməyib arxacdan 
çıxaraq itməsi iki nəfərin sədaqətli dostluğu-
nun bünövrəsi üçün və mənim saz, söz sənəti-
ni öyrənməyim üçün vacib səbəb imiş. 
 

*** 
Doqqazda Dədə Şəmşir: 
- Ləzgi qardaş, mənə sizin xəbərinizi Bə-

kir gətirmişdi, çoxdan gözləyirdim, - deyəndə 
mənim yadıma dərhal irtməyi yaralı erkək 
düşmüşdü. 

- Ay uşaq, Şabər, atı aparın örükləyin. 
Atam dedi: 
- Dayan, təzə öyrətmişik, xam qulandı, di-

lini bilməsən yüyən vermir. Qoy yəhər-yüyə-
nini özüm götürüm, atı özüm örükləyim.  
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Yəhərin qançırğasından sicimi açdı, kürən 
qulanın boynuna bağladı və tapşırdı cavan 
oğlana:  

- Sicimin bir ucunu qoluna bağla, sonra 
boynundan aç. Əgər boynundan bağlansa 
dartınar, öz-özünü boğar, öyrəncəli deyil, - 
dedi. 

Dədə Şəmşir dilləndi: 
- Ləzgi qardaş, bu yerləri görürsənmi? 
-  Görürəm!  
- Maşın yoxdu ki? 
- Yox, yoxdu! 
- Deməli, atın, ulağın xamı deyilik. Saç-

saqqalımızı dəyirmanda ağartmışıq. Elə şeylə-
ri bilirik. Narahat olma! 

Evə keçdik. Yol yorğunu olsaq da maraq 
məni bürümüşdü ki, görək nə olacaq. 

Axşamtərəfi ev böyük-kiçiklə doldu. Hamısı 
bu ocağın övladları - oğlu, qızı idi. Bir də 
“Dağıstandan gələn ləzgi”yə baxmağa gələn 
qonşular. Atamla Dədə Şəmşirin söhbətləri 
tutmuşdu. Biri qurtaranda o biri başlayırdı. 
Arada Dədə Şəmşir qayıtdı ki; 

- Ləzgi Mahmud, bu uşağı bəhanə edib, 
Xəstə Qasım Ləzgi Əhmədlə deyişməyə gedən 
kimi, sən də mənimlə deyişməyə gəlmiş olar-
san?! 

- Nəyə görə deyirsən, Aşıq Şəmşir? 
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- Ona görə ki, bu cavan hələ uşaqdı. 
- Aşıq Şəmşir, elə indidən lazımdır. Hər 

bir şumal şivi körpə  ikən əymək asan olur. 
Vaxtı keçəndən sonra əysən qırılır, istədiyin 
formaya düşmür. Dərs vaxtına kimi – sentyab-
ra kimi uşaq mənimki deyil, səninkidir. 

- Atam Daşbulaqlı aşıq Donidən bir misal 
çəkdi: 

 
Bir şagird kamil olunca, 
Piranə baş endirir. 
Oxuyub elmi qanınca, 
Qurana baş endirir. 
 
Təəssüf ki, bu divaninin hamısı yadımda 

yoxdu. 
Atam dedi: 
- Demişəm oğul, qulluqçu olsan, vəzifədən 

düşürəcəklər, sınacaqsan. Prokuror olsan qan, 
qarğış sahibi olacaqsan: birinə yaxşı, birinə 
pis. Çoban olsan, yağışın, qarın altında gecə-
gündüz rahatlığın olmayacaq ki, qoyuna qurd 
təpinməsin. Həkim olsan, sağalda bilmədiyin 
xəstələr vicdanını rahat buraxmayacaq. Elə bir 
sənət öyrən ki, alim məclisində də, fəhlə, ço-
ban məclisində də yerin olsun, seviləsən. Bu, 
aşıqlıqdı, şairlikdi. Nə qədər ustadlı, aşıqlı yer-
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ləri adlayıb bura gəlmişəm. Necə ki, Qul Al-
lahqulu deyib: 

 
Könül, qulluq elə kamil ustada, 
Ustad görməyənin işi xam qaldı. 
Ağıllı kimsələr köçdü yurdundan, 
Yerində bir neçə ağlı kəm qaldı. 
 
Aşıq Şəmşir, zəri gərək zərgərə verəsən! 
- Düz dedin, ləzgi Mahmud. Rəhmətlik 

İmanın da bir sözündə deyilir: 
 
Mərifət lazımdır, əzəl binadan, 
Tərbiyə gərəkdir, ata-anadan. 
Yüz də cəhd eləsən, olarsan nadan, 
Xidmətin olmasa, kamil ustada! 
 
Onların həmin gecədən söhbətlərindən 

mən bir zövq ala bilməsəm də, məddi-mənası-
nı qanmasam da, illər keçdikcə o günlər haq-
qında düşünməli olmuşam. 

Mən həmin il Ağdabanda sentyabra kimi 
qaldım. 3 ay o evin, o ocağın istisindən, ülfətin-
dən qızındım, ünsiyyət qazandım. 

Həmin yay idi, Şəmşir əminin ikinci oğlu 
Şabərlə mən goyrüş ağacları tapıb kəsmək, 
sonra da ondan arılara god (bəzi yerlərdə 
pətək deyirlər) düzəltmək, həm də, qarağat 
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yemək üçün Turşsu bulağından yuxarıdakı 
meşəyə getmişdik. Biz işimizi görüb evə qa-
yıdanda ilkindi çağı idi. Məni muştuluqladılar 
ki, bir ləzgi oğlan gəlib şagirdliyə, aşıqlıq öy-
rənməyə. 

- Onunla ləzgicə danışarsan. 
Evdəkilərin hamısı bizim ləzgicə danışma-

ğımızın marağında idilər. Təəssüf ki, o maraq 
alınmadı. Çünki, təzə gələn bu ləzgi oğlan bi-
zim dildə danışan ləzgilərdən deyildi. Mənim 
danışdığım dil Dağıstan dillərinin “Rutul” dil 
qrupu idi. Onun dili “Ləzgi”. Lakin, Azərbay-
canda “Dağıstan” deyəndə ləzgi kəlməsi 
xatırlanır. 

18-19 yaşlı həmin oğlanı fiziki qüsuru olan 
bir müəllim gətirmişdi.. Müəllim onu Azərbay-
canın şimal rayonunun internat məktəblərinin 
birindan çəkib Ağdabana gətirmişdi. Azərbay-
canın o başından bu başına, Dədə Şəmşir adına 
aşıqlıq sənətini öyrənməyə ikinci bir ləzgi 
oğlan da gəlmişdi. 

Axşam Şabər, Ələsgər, Əlqəmə və mən saz-
ları sinəmizə basıb, o ki, var çalıb-oxuduq. 
Oxumaq deyəndə, üç ay görüb-götürməyim nə 
ola bilərdi? Əlbəttə, heç nə! Mən də elə-belə 
Şabərlə Ələsgərin qarasınca yorturdum. Təzə 
şagirdliyə gəlmiş oğlanın adı da Nüsrət idi. 
Şəmşir əmi bizi dayandırdı. Sözü verdilər 
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Nüsrətə. Gözlə ha gözlə, bir şey çıxmadı. Nə 
illah, elədilər oğlan sazı əlinə almadı. Nə illah 
elədilər ağzını açmadı. Nitqi qurumuşdu. 

Yaxşı səsli, bir sədəfli sazı vardı. Gözüm sa-
zında qalmışdı. Arabir Şabər kənardan qımışıb 
söz atırdı: 

- Xidil, nə sənin malındı?! 
Oğlan qonaq olmasaydı və keçmiş əyyam-

lar olsaydı saz halalca mənim malım olmuşdu. 
Almışdım əlindən.  

Qurumuşdu boğazı. 
Nüsrəti gətirən həmin müəllim nə qədər 

dil-ağız elədisə də xeyri olmadı. 
- Ay oğul, mən sənin arzuna, istəyinə görə 

bu qədər yolu basa-basa səni gətirdim bura. 
İndi sən də bir ağzını aç, özünü göstər, ustad 
bir səsini eşitsin. Bilsin səndə nə var, nə yox?! 

Elə bil daşa, qayaya deyirdin. Gədənin ağzı 
qıfıllanmışdı. 

Gecə yatdıq. Səhər biz uşaqlar gec oyandıq. 
Günəş çoxdan dağlara düşmüşdü. Evdə qonaq-
ları görmədik. Soruşdum, Şəmşir əmi dedi: 

- Səhər tezdən onları götürüb kəndin ba-
şına - Turşsuya apardım. Qonaqları “Turşsu” 
ilə tanış elədim, oturub çörək ilə çolpa yedik. 
Sonra oğlana dedim ki, bir az oxusun, çalsın, 
baxım. Nəhayət, nitqi açıldı. Onnansa açılmasa 
yaxşı idi. Ağzını açanda elə bil ayının böyrünə 
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kimsə xəncər soxdu. Onunla da qurtardı. Bil-
dim ki, sazlar bizim boğazımıza köklənib, özü 
də bilmir. Zildi. Ona görə də zil kökdə oxuya 
bilmədi. Çığırtısı çıxdı. Sonra sazı tam aşağı 
kökə endirdim, verdim ki, ola bilər ki, yaxşı 
oxuya bilsin. Səsi aşağıda lap zəif çıxdı. Dedim: 

- Oğul, səni mən aldada bilmərəm. Səndən 
aşıq olmaz. Çünki, səsin yoxdu. Sazı gələcəkdə 
öyrənsən də, bir-iki mahnı oxusan da, səndə 
bir şey görmürəm. 19 yaşı haqlamısan, amma 
heç bir aşıq dastanı, aşıq havası bilmirsən. 
Arzulamaqla, istəməklə deyil, Allah-Taala ver-
məklədir. Mənim onu gətirən müəllimə yazı-
ğım gəldi. Gədəni deyinə-deyinə qatdı qabağı-
na, apardı. 

İllər keçdi. 1970-ci ilin qışı idi. Mən Dağıs-
tanda, Mahaçqalada Mahnı və Rəqs Ansamb-
lında işləyirdim. Bir il idi ki, Şəkidən bura 
gəlmişdim. Biz bir ay idi ki, Moskvaya Dağıstan 
ongünlüyünə getməyə, nailiyyətlərimizi nüma-
yiş etdirməyə hazırlaşırdıq. İş yoldaşlarım 
mənə xəbər verdilər ki, bəs təzə bir aşıq da 
gətiriblər. Siz qoşa çıxış etməlisiniz. 

Məşqlərimiz dəniz qırağındakı teatrın 
səhnəsində olurdu. Foyeyə keçdim. Gördüm 
təxminən 30-35 yaşlı bir kişi saz kökləyir, öz-
özünə zümzümə edir. Salam verdim, əl uzat-
dım, adımı dedim: 
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- Sakit! 
O, adını demədi. Soruşdu: 
- Buradakı aşıq sənsənmi? 
- Bəli, mənəm! - dedim. Soruşdum: 
- Sizdən nə əcəb? Necə olub gəlmisiz? 
- Məni nazirlik çağırıb ki, Moskvaya gedə-

cəyik, gəl. 
- Özün haralısan? 
- Qusarlı. 
- Qusar Azərbaycanındır. Necə olub ki, 

burda çıxış eləyirsən? 
- Bəs sən necə olub ki, burda çıxış eləyir-

sən? 
- Birinci, mən dağıstanlıyam. Köçüb Azər-

baycanda yaşamışıq. İndi bir ildir ordan gəl-
mişəm Vətənə. Burada yaşayıram. 

- Mən də həmişə Dağıstanda çıxış eləmi-
şəm. Buranın radiosunda çıxışlarım var. Məni 
hamı tanıyır.  

- Bunların hamısı ola bilər. Layka da kos-
mosa çıxır. O, kosmosun mütəxəssisi olmur ki. 
Bunların heç biri sənət demək deyil. Sən hansı 
havaları çalıb-oxuyursan? 

Cavabım onun rəngini dəyişdirdi və bayaq-
dan verdiyi saymazyana, üzümə baxmadan saz 
kökləyə-kökləyə məni cavablandırmasını sax-
ladı. Diqqətlə baxmağa başladı. Cavab verdi: 

- Mən özüm hava yaradıram, özüm də söz 
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qoşuram. 
- Ustadın olubmu? 
- Olub! 
Kim olub? 
- Aşıq Şəmşir! 
Aşıq Şəmşirin yanında neçənci ildə olmu-

san? Məni maraq bürüdü. 
- 1959-60-cı illərdə! - dedi. 

- Daimi qalmısan yanında, yoxsa...? 
- Bəli, daimi! 
- Çox maraqlıdır. Bəs onda mən səni orda 

niyə görməmişəm? 
Onun gözləri heyrətlə bərəldi: 
- Sən orda olmusan? 
- Bəli! Mən də Aşıq Şəmşirə şagirdlik etmi-

şəm. Özü də sən dediyin illərdə. Səni isə orda 
görməmişəm.  

Adını soruşdum, demədin. 
- Adım aşıq Nüsrətdir, - dedi. 
- Adın Nüsrət ola bilər, amma aşıq olmağı-

na hələ çox var.  
- Bu nə atmacadır atırsan mənə? 
- Ona görə ki, yalan danışdın. Sən Aşıq 

Şəmşirin şagirdi olmamısan. 
- Tanıdım səni. Sənə qulaq da asmışam. 

Dağıstan radiosunda nağara, qarmon ilə saz 
dınqıldadıb mahnılar oxuyan Nüsrət, deməli 
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sənsən. Bəs sən özün bilmirsən ki, düzgün 
sənət yolu tutmamısan? 

- Nə olub ki, mənim yoluma? Məni bütün 
Dağıstan tanıyır. 

Dağıstan tanımağına tanıyar. Radioda çıxış 
da eləyirsən. Lakin, sazdan, sözdən başı çıxma-
yan, sənin Azərbaycanın Şirvan zonasından 
oğurlayıb Dağıstanda öz adına aid etdiyin yün-
gül ritmli havalarına həvəs göstərənləri də, sa-
zı, aşıq sənətini başa düşənlər hesab eləmə. 
Gəl, Dağıstan aşıq sənətindən danışaq. Dağıs-
tan aşıq sənətinin hansı havalarını bilirsən? 
Birini çal, qulaq asım. Məsələn, Kuçxur Sa-
iddən, Mazalı Alidən, Ləzgi Əhməddən, 
Y.Emindən, S.Stalskidən və başqa ləzgi xalq 
havalarından. 

- Mən sənə dedim ki, mən öz havalarımı 
çalıram, özgələrinin yox. 

Mən də dedim ki, birinci onlar öz havaların 
deyil, nağara, zurna ilə atılıb düşən Şirvan zo-
nasının “aşıqlarının” havalarıdır. İkincisi, onlar 
əsl aşıq havası deyil, yüngül, ritmik, rahat me-
lodiyalardır. Onda, Azərbaycan xalqının klas-
sik aşıq havaları var, indi sən, bilirsənsə onlar-
dan bir-ikisini çal baxım. 

- Sən komissiya-zad deyilsən ki, mənə ba-
xasan. 
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- Xeyr, bir yoldaş, bir sənətkar kimi xahiş 
edirəm. İstəyirsən, mən çalım, sən qulaq as. 
Sazı ver kökləyim. 

- Yox, yox. Mənim sazımın kökünü pozma. 
Mən ayrı köklərə oxuyammıram. Vermirəm 
sazımı, mən öz məşqimi eləyirəm! - dedi. 

Dedim: 
- Sazı kökləmək səninçün o boyda prob-

lemdirsə sonra mən qaytararam sənin 
boğazının kökünə, narahat olma! Həm də, sən 
məşqi mənimlə birlikdə eləməlisən. Biz Mosk-
va üçün hazırlaşırıqsa bir deyişmə hazırla-
malıyıq. 

- Yox, mən sazımı verəmmərəm! - deyib o 
sazı vermədi. Həm də sazının kökü o qədər 
bəm idi ki, simləri bir-birinə dəyir, cığıldayırdı. 
Bilirdim ki, onun azacıq, bəm səsi var. Yenə 
onu qurdalamağımda davam elədim: 

- Yaxşı, aşıq Nüsrət, sən öz havalarını ya-
radıb çalana qədər hansı havaları çalırdın, hər 
şeyin bir kökü,  əvvəli olmalıdır, axı!? 

- Mən özüm yaradandan sonra çalmışam. 
- Bəs deyirsən ki, Aşıq Şəmşirin yanında 

olmuşam. Onda Aşıq Şəmşirin öyrətdiyi bir-iki 
melodyanı çal görüm. 

O, cırnadı, qaraldı, bozardı, - dedi: 
- Sən indi məni imtahan eləmək istəyir-

sən? 
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- Yox. Burda hələ ki, heç kim yoxdu. Sən 
də sənətkarsan, mən də. Hər sirrimizi özümüz 
bilək. Bir dənə “Təcnis” çal, bir dənə “Divani” 
çal, “Göyçə gülü” çal, inanım ki, sən Aşıq Şəm-
şirə qulluq etmisən. Yoxsa, o boyda kişinin adı-
nı batırırsan. Camaat da elə bilər (əlbəttə, ca-
maatın aşıq sənətindən başı çıxmayan hissəsi) 
Aşıq Şəmşir də sənin kimi çalıb-oxuyub. Sən 
oxuduğun havalarla xalqın, yeni yetişməkdə 
olan nəslin zövqünü korlayırsan. Bugünkü 
gənclik gələcəyin ağsaqqallarıdır, ağbirçəklə-
ridir. Onlar elə biləcəklər ki, aşıq melodiyaları 
elə sənin çaldığın kimidir. 

Aşıq Şəmşirin bütün şagirdlərini mən tanı-
yıram. Sonuncu şagirdi də mən olmuşam. 
Özüm də dağıstanlıyam. Axtı rayonunun Xin 
(Xino) kəndində anadan olmuşam. Çoxdan 
Azərbaycana – Şəkiyə köçüb orada yaşayırıq. 
Atamgil hazırda da orada yaşayırlar.  Sənə gəl-
dikdə isə, 1959-cu ilinmi, 60-cı ilinmi yayı idi. 
Səni bir müəllim uşaq evindən Ağdabana gə-
tirmişdi. Deyəsən, Qusar rayonundan gəlmiş-
diniz. Aşıq Şəmşir səni şagirdliyə götürmədi. 
Eləcə qayıtdınız. Doğrudurmu? 

- Doğrudur!  
O, təslim oldu.  
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– Niyə, ondan sonra da getdim. Onunla İsti-
suda da oldum, şəkillərimiz də var, şeirlərimiz 
də var. 

- Bunların hamısı ola bilər, evində də qa-
larsan, qoşa şəkil də çəkdirə bilərsən, az-maz 
çalıb-oxumaq da, onunla gəzmək də olar. Bun-
ların hamısı sənin o kişiyə hörmətindən, mə-
həbbətindən irəli gəlir. Lakin, bunların heç biri 
sənin onun şagirdi, onun sənətinin davamçısı 
olmaq demək deyil. Ayıbdı, yalan danışma! 

Nüsrətin sonrakı həyat yolu haqda az-çox 
məlumatım vardı. O, əsl sənətə yüngül bir şey 
kimi baxdığı üçün qarmon, nağara, saz götü-
rüb öz-özündən nə olsa uydurur, xam yerlərdə 
gah aşıqlıq, gah gözbağlayıcılıq edərək baş do-
landırırdı.  

Dağıstan ərazisində maneəsiz, sədsiz gəzib 
dolanan “aşıq Nüsrət” işi o yerə çatdırır ki, qa-
dın paltarı geyib “İlyasə xanım” adı ilə qastrol 
konsertləri verməyə başlayır. Kişinin qadın 
paltarı geyinib özünü gizləməsi hansı iyrənc 
məqsədlərə qulluq edir, bu, bəllidir. Bir gün də 
İlyasə xanımın paltarını Dağıstanın Yarağ 
Qazmalar kəndində, “cırırlar”. Rəhmətlik 
M.Ə.Sabir demişkən: “Batindəki əfkarı zahir” 
olur. Məsələnin üstü açılır. 

Bunun haqqında biabırçı bir felyeton da 
(deyəsən, “Azərbaycan gəncləri” qəzetində idi) 
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dərc olunur. Bu həmin Nüsrət idi ki, xəlvət 
dərələrdə tülkülüyə başlamış, əməlli-başlı 
şöhrət də qazanmışdı. 

Aşıqlığı asan şey başa düşənlər həmişə 
uduzublar. Bəzən onlara meydan da verilir: 
“gözün üstə qaşın var”, - demirlər. Bu isə gec-
tez öz bəhrəsini verir. Ustad əbəs deməyib ki: 

 
“ Çoxu aşıqlığı asan şey sandı, 
Cəfasını gördü, çox tez usandı”. 
 
Dədə Şəmşir sanki o vaxtdan hər şeyi gör-

müşdü. “O kəsdə ki, abır-həya yoxdu, oğul, 
ondan aşıq çıxmaz, el anası olmaz”, – deyirdi.  

Dədə Şəmşir qoca vaxtında belə, qonaq-
qara yanında həyalanırdı, utanırdı. Məhz bu 
abırdan, bu ismətdən, həyadan doğan nur, 
üzündə də təbəssümündə də, şeirlərində də 
şölələnirdi. 

 
Nəcibdi, sadədir xasiyyət məndə, 
İnsanlıq , ismətdi baş edən məni. 
Həyalılar lal əyləşir görəndə, 
Həyasızlar olur çaş edən məni. 
 
Ulu ustadlarımızdan Molla Cuma da  bu 

hisslər belə tövsiyə olunub. 
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Mən Molla Cumayam, dərya ümmanam, 
Coşaram, daşaram, nə bulanmanam, 
Həyasız insandan heç utanmanam, 
Həyalı insanın həyası məndə. 
 
Xalq şairi Osman Sarıvəlli demişkən “Bəx-

təvəri havasına xanım tək süzmək”lə pul qa-
zanmaq yox.  

Qul Allahquluya bir də müraciət edək: 
 
Könül, qulluq eylə kamil ustada, 
Ustad görməyənin işi xam qaldı. 
 
Yeddi il ustada qulluq etdikdən sonra da 

ustada ehtiyac hiss edən, ustadlığını boynuna 
almayan böyük Aşıq Ələsgəri xatırlamamaq 
böyük günah olar: 

 
 Aşıq Ələsgərəm, azdır kamalım, 
Gərək gedim bir ustaddan dərs alım. 
 
Ustad görməyinin nəinki sənəti, özü də 

xam qalır. 
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İNDİ Kİ, SAZ ALIB DÜŞMÜSƏN ELƏ... 
“İndi ki, saz alıb düşmüsən elə...” 

 
Dədə Şəmşir, atama sədaqət simvolu kimi, 

əsl kişi nümunəsi kimi qiymət verirdi. Atam 
savadsız idi. Lakin, sinədəftər idi. Qurbanini, 
xəstə Qasımı, Qəribi, Kərəmi, Koroğlunu və s. 
bütün atlı və piyada nağılları, rəvayətləri, 
bayatıları, atalar sözlərini əzbərdən bilirdi. 
Atamın gəncliyində aşıqlığa o qədər həvəsi, 
marağı olmuşdu ki, aşıq, molla, arif, aqil, 
ağsaqqal məclislərində oturub onlara qulaq 
asmaqdan doymazmış. Xoşbəxtliyi orasında 
idi ki, qeyri-adi yaddaşı vardı. Eşitdiyi hər şey 
yadında qalmışdı. Dağıstanda elə bir məclis 
olmazdı ki, atamı başda oturtmasınlar, ona 
qulaq asmasınlar. 

Kəndimizdə iki-üç yerdə gimgə vardı. Ax-
şamlar camaat oraya yığılar, söhbətləşərdilər. 
Atam gimgədə olanda qoca da, cavan da onun 
dövrəsinə yığılar, hikmətli, tərbiyəvi, yumorlu, 
dadlı-duzlu söhbətlərinə qulaq asardı. Məni 
Dədə Şəmşirə şagirdliyə verəndən sonra onun 
söhbətləri, bir sözlə “repertuarı” daha da zən-
ginləşmişdi. Məni ora necə aparmasından, us-
tadla görüşündən, nəhayət, Dədə Şəmşirin da-
nışdığı Vurğunlu xatirələrdən danışardı cama-
ata. Camaat da atamdan eşitdiklərini məclis-



Belə ustad olammazdı 

 

 45 

lərdə mənə sifariş verir, sazla, sözlə eşitmək 
istəyirdilər. Mən onların sifarişini atam məc-
lisdə olmayanda daha rahat yerinə yetirirdim. 
O, məclisdə olanda isə hansı isə bir hiss məni 
sıxırdı, utanırdım. O, da bunu bilir və çox vaxt 
mənim görmədiyim yerdə oturub qulaq 
asardı. 

Şəmşir əminin atama məhəbbəti əbəs 
deyildi. Onları bir-birinə yaxınlaşdıran mənəvi 
tələbat, zəngin dünyağörüş və müsəlmanları 
parçalamaq üçün yaradılmış cürbəcür 
təriqətlərə (partiyalara) nifrət idi.  

1973-cü ildə Dədə Şəmşirin 80 illik 
yubileyi keçirilirdi. O, SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyəti tərəfindən “Şərəf nişanı” ordeni ilə  
təltif olundu. Ulu sənəti, zəhməti, istedadı öz 
xalqı tərəfindən alqışlanan, Moskva tərəfindən 
təsdiqlənən bu günlərdə ustadımın yanında – 
nə Bakıda, nə Kəlbəcərdə ola bildim. 

Böyük Qafqaz dağlarının aşırımlarının bi-
rindən adlayıb, Dağıstandakı aulumuz Xinodan 
Şəkiyə gəlirdim. Hava ayaz, göylər şəffaf, yay-
laqlar cənnət misallı bir gün idi. Mindiyim 
köhlən, könlüm havalı, həvəsli. Puşkinə düzə-
lişlə deyim ki; “Qafqaz altımda” yox, “Qafqazın 
qoynunda”, ən yüksək bir zirvədə qərar tut-
muşdum. Uzaqdan, qabaq-qənşər Şəmşir oy-
laqları – Murov, Kəpəz göründü. Sanki Dədə 
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Şəmşiri gördüm. Könlüm duyğulandı. Saz ya-
nımda idi. Atı yançidar eləyib ota buraxdım. 
Dağlardan dağlara – Dağıstandan Azərbaycana  
tutdum, ustada, bədahətən belə bir söz oxu-
dum: 

 
Gözün aydın olsun, göstər, a Murov 
Çoxdan görmədiyim Dədə Şəmşiri. 
Cavahir mədəni, gövhər ustadı, 
O yadigar, əsilzadə Şəmşiri. 
 
At zərli sinəndən duman tülünü, 
Seyr edim qocaman söz bülbülünü. 
Mənalı ömrünün neçə ilini 
Sənətə eyləyən fəda Şəmşiri. 
 
Alsın təbrikimi o qəlbi zərif, 
Süzməsin naməmi de, qərib-qərib. 
Duymayıb önündə hələ bir tərif, 
Qorxutmayıb nə bir hədə Şəmşiri. 
 
Çaxsın ildırımlar, yer-göy titrəsin, 
Kəssin əhədini qorxağın, nəsin. 
Eşqin köhlənindən yerə düşməsin, 
Qoy görməsin el piyada, Şəmşiri. 
 
Qocamandı, qocalara qarışan, 
Ağsaqqaldı, xeyrə-şərə yaraşan, 
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Uşaq kimi şirin-şirin danışan, 
Ustad kimi nəcibzadə Şəmşiri. 
 
Novbahar nəfəsli o tərlan quşa 
Yaşamaq yaraşır dağlarla qoşa. 
Zamanın “qayçısı” dəyməsin yaşa, 
Hələ haqlamasın vədə Şəmşiri. 
 
Düşəndə üstünə bu qövsi-qüzeh, 
Sakitin qəlbinə əsdi sərin meh. 
Diləyim budur ki, tərəqqi, taleh 
Bundan da ziyadə edə Şəmşiri. 
 
Dağlardan Şəkiyə endim. Evə çatdım. Bu 

təbrik məktubunu Kəlbəcərin Ağdaban kəndi-
nə yola saldım. Həsrətlə cavab gözlədim. Nə-
hayət, bir neçə gündən sonra Dədə Şəmşirdən 
cavab aldım: 

 
İstəkli fərzəndə, qəlbi mehriban, 
Yadına salmısan, Dədə Şəmşiri. 
Təkləməsin möhnət, boğmasın hicran, 
Sakiti, ömründə nə də Şəmşiri. 
 
Hələ az bilirəm elmi-helmidən, 
Bisavad olmuşam, ağrıyır bədən. 
Özümü qanana qul sanıram mən, 
Sadə görün mərəkədə, Şəmşiri. 
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Dışarı yollara baxmamış hərgiz, 
Halala hərisdi, harama pəhriz. 
Atadan-anadan pakizə, təmiz 
Yetiribdi halal südə, Şəmşiri. 
 
Şirin təbrikinlə meylim allandı, 
Məktubuna pərvanə tək dolandı. 
Üstümüzə gülab suyu çiləndi, 
Daha əyməz qəmli zədə Şəmşiri. 
 
Qoca dünya qərar tutandan bəri, 
Ölümü insana edib müştəri. 
Kimi qaytarıblar - qayıtmaz geri, 
Çətindi dəhrdən gedə, Şəmşiri. 
 
Bəsimdi taleyin verdiyi qismət, 
Əzmimə baratdı bu şan, bu şöhrət. 
Azalmasın eldən, obadan hörmət, 
Yazanlar yazmasın bədə Şəmşiri. 
 
Həyəcanlandım. Ağdabanda keçirdiyim 

uşaqlıq illərim yadıma düşdü. Dədə Şəmşirin 
başının saçı qapqara idi. Xətt yerindən aşağı 
saqqalı isə ağappaq idi. Məndə həvəs oyandı 
ki, bir məktub da yazım, soruşum ki, şəvə 
saçların şəvəliyini itirməyib ki?! 
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Ağdabanda olduğum çağlar sual verəndə 
ki: 

- Şəmşir əmi, niyə üzün, saqqalın ağdı, ba-
şının saçı qapqara? 

Deyərdi: 
- Oğul, bilmirsənmi, Güllü anan cəddi se-

yidlərdəndi, ocaqzadədir. O qədər deyib ki,  
Aşıq Şəmşir, el-obada üzün ağ olsun. Allah da 
duasını eşidib, üzümü ağardıb. 

Mən bu incə zarafatı xatırlayıb bir gəraylı 
göndərdim: 

 
Əziz ustad, Dədə Şəmşir, 
Saçın qara dururmu, de?! 
Qız-gəlinlər həsəd çəkib 
Dövrəndə səf vururmu, de?! 
 
Düşündükcə o çağları, 
Övudan yox, mən ağları. 
Səsin dumanlı dağları 
Şimşək olub yarırmı, de?! 
 
Nə gözəlmiş “xidil” çağım, 
İndi gəlir ağlamağım. 
Başsız qalmış bağçam, bağım, 
Heç yuxuna girirmi, de?! 
 
Zatımda yoxsa da haram, 
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Hüzurunda günahkaram. 
Köçərini aram-aram 
Güllü ana sorurmu, de?! 
 
Ağdabanda olduğum uşaqlıq illərimdə 

mənə “xidil”, “ləzgi xidil”i deyirdilər. Ləzgi 
dilində “xıdıl” olan bu söz yaxın adamlara aid 
edilən “qohum” kimi ümumu bir məfhum idi 
ki, nəvəyə, bacı oğluna, bacı qızına, dayı 
oğluna, dayı qızına, qardaş oğluna, qardaş 
qızına, əmi nəvəsinə, qızına, dost oğluna, 
qızına və s. aid olaraq işlədilirdi. 

O zaman qayğısızdım. Atalı-analı çağlarım 
idi. Atam məni ustada tapşırmışdı ki, aşıqlıq 
sənətini öyrənim. Üç ay yayı, üç il Murovun 
ətəyindəki səfalı, göy meşəli, Turşsu bulaqlı 
Ağdaban kəndində keçirdim. Bu üç ildə o evin 
övladlarının biri də, mən idim. Sonralar 
müəyyən fasilələrlə ustadla görüşsəm də, indi 
neçə il idi ki, görüşmürdük və ustadımın 
hüzurunda bu mənada günahkardım. 

Bir neçə gündən sonra Dədə Şəmşirdən 
belə bir cavab aldım: 

 
Sən gördüyün, şəvə saçım 
Bir təmkində durur, bəli! 
Sakit, qocaman ustadın 
Yenə məclis qurur, bəli! 
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Çatmaq olmaz keçən çağa, 
Düşmə bu cür qəm-fərağa. 
Səsim yaylım salır dağa, 
Dumanları yarır, bəli! 
 
Könlüm oldu viranə tək, 
Dərdi-qəmdən gəl, əl çəkək! 
Qəlbə yara vuran fələk 
İstəyəndə vurur, bəli! 
 
Şəmşir hələ cəmdi huşdan 
Geridə qalmır tay-tuşdan. 
İnan, səni göydə quşdan 
Güllü anan sorur, bəli! 
 
Nəhayət, biz 1975-ci ildə görüşdük. Neçə il 

idi Ağdabanı görmürdüm. Artıq ora maşın yolu 
çəkilmişdi. Şəmşir əminin və oğlu Qənbər mü-
əllimin təşəbbüsü ilə kənd camaatı yol qayğısı-
nın, kənd şəraitinin çətinliyinin daşını nisbə-
tən atmışdılar. Kəndin kolxozçularından  kimi 
danışdırırsan deyirdi:  

- Allah bizim ömrümüzdən kəsib onların 
ömrünə calasın, ay oğul! Yol çəkmək, bulaq 
çəkmək, körpü salmaq, çətin dağ yollarında 
qardan, borandan qorunmaq, gecələmək üçün 
yolda “aman evi” tikmək və s. ata-
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babalarımızdan qalan ən qiymətli, savablı 
miras işlərdir ki, onu bu gün biz də davam 
etdirməliyik. 

Bu dəfə Şəmşir əmigildə bir həftə qaldım.  
Şəkiyə - evimizə qayıdanda o, özünə 80 illiyi 
münasibəti ilə sazbənd İsmayıl Mahir (İsmayıl 
Mahir həm də ustad aşıqlarımızdandır) 
tərəfindən hədiyyə verilən sazını mənə verdi, 
dedi: 

- Al, sağlıqla işlət, halallıqla qazan. El-
obada alnıaçıq, üzüağ ol. Bir neçə söz deyim, 
yadında saxla. Bizə “el anası”, deyirlər. Bu adı 
qorumaq lazımdır. Allah-Təla kəsbi, çörək qa-
zanmağı itaətdən, ibadətdən əfzəl və əzəl bu-
yurub. Biz aşıqlar eldən dolanırıq. Ona görə 
elə oturub-durmalısan ki, el öz çörəyini sənə 
halal eləsin. Doğrudur, hər kəs öz zəhmətinin 
çörəyini yeyir, lakin bu zəhmətin özü də halal 
olmalıdır! 

Aşıq Ələsgərə məhərrəmlik ayında müştəri 
gəlir ki, toya aparsın. O, əvvəlcə tərəddüd 
eləyir. Sonra “Acın imanı olmaz!”- deyib toya 
gedir və bu münasibətlə də nəfs ilə mərifət 
bəhsini yazır. 

 
Nəfs ilə mərifət durub cahada, 
Mərfət deyir: - Belə kar eləməynən! 
Nəfs deyir: - Baxma naqqal sözünə, 
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Xeyrin gələn yerdə ar eləməynən! 
 
Oğul, dünyada bütün bəlalar nəfsdən, 

tamahkarlıqdan doğur. Gərək nəfsdən ağılla 
istifadə edəsən. Axı, bizə nəfsdən əlavə ağıl da 
verildiyi üçün heyvan sinfindən fərqlənmişik, 
insan adlanmışıq. Allahın dərgahında da 
qiymətimiz heyvandan üstündür. Pula tamah 
salıb harda olsa sazı köynəkdən çıxarıb onu 
abırdan salanlar çoxdur. Sən isə sənətinin qəd-
rini bil, çayxanada, maşında, yolda, yetən yer-
də çalıb-oxuma. Saz da qılınc kimidir. Sıyrıl-
dısa sözünü deməlidir! 

Bir dəfə Bakıdan Kəlbəcərə qayıdırdım, – 
deyib, ustad mənə bir neçə il əvvəl rast gəldiyi 
bir hadisəni danışdı: 

- Yük maşını idi. Kabinədə bir sürücü idi, 
bir də mən. Tərtər rayonuna kimi fasiləsiz 
gəldik. Tərtər körpüsünün qulağında saxladı 
ki; “Şəmşir dayı, yəqin ki, siz də yorulmusuz. 
Məsləhətsə, burda çörək yeyək, çay içək”. Biz 
yeməkxanaya girdik. Xeyli camaat vardı. Az-
çox tanışlar da çıxdı. Yeməkxananın bir tərə-
fində tanımadığım bir aşıq çalıb-çağırırdı. 
Əyləşdik. Stolların birində bərk yeyib-içmək 
gedir – beş-altı nəfər harın, boy-buxunlu adam 
and-amanla danışır, “mən ölüm”, “sən öl”, 
“İmam Hüseynin qavrı haqqı” ilə bir-birinin 
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sözünü kəsib, biri o birini inandırmağa çalışır-
dı. Aşıq kiminsə sifarişini qurtaran kimi həmin 
harın stoldan sifariş verildi: 

- Ə, aşıq, bizə o Ələsgərin “Naxçıvan səfə-
ri”ndən danış! Onlar xörək paylayana bir 
onluq verib ona göndərdilər. 

Aşıq, Naxçıvan səfərini başladı. Yazıq bir 
onluğa hamısını danışdı, çaldı, oxudu o 
piyanıskalara. Heç olmasa bir saat çəkdi.  
Sürücü ilə mən də çay, çörəyimizi yeyib 
oturmuşduq. Bərk yorulduğumuz üçün hələ 
tərpənmək istəmirdik. 

Həmin “mən ölüm”, “sən öl” stolundakılar 
damaqlarında papiros, qabaqlarında araq bir-
birləri ilə deyib-gülür, aşığa heç qulaq asmır-
dılar. Nəhayət, aşıq “Naxçıvan səfəri”ni qurtar-
dı. Əlavə səs kəsiləndə öz haray-həşirlərini 
eşidən onlardan biri qayıtdı ki: 

- Ə, aşıq, niyə dayandın? 
Aşıq dedi: 
- Qurtardım ay qağa, qadan alım. 
- Nə danışırsan ə? Nə vaxt çalıb-oxudun 

ki, qurtarasan da ?! Sən öl, elə şey yoxdu. Sən 
kimi hərif hesab eyləyirsən? 

Aşıq dedi: 
- Ay qardaş, başına dönüm, niyə elə 

deyirsiz, budur bütün buradakılar şahiddirlər 
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ki, mən hamısını çalıb-oxumuşam. Siz qulaq 
asmadız. 

- Yalan deyirsən! Deməli, sifariş verən biz, 
qulaq asmadıq? Sən bizi nə hesab eləyirsən? 
Elə şey yoxdu. Sən öl, ya təzədən oxumalısan, 
ya da sazı da, pulu da verməlisən. 

Aşıq çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Pulu 
xörəkpaylayana verdi ki, apar ver. Mən 
dözəmmədim, gördüm həmin stolun qoçuları 
aşıqdan əl çəkməyəcəklər, ayağa durdum. 
Yaşıma və ağsaqqallığıma arxalandım. Getdim 
həmin stoldakıların yanına, salam verdim. 
Soruşdum: 

- Siz o aşıqdan nə istəyirsiniz? O, sizin 
sifarişi başdan-ayağa oxudu. Bir toy dastanını 
on manata danışdı, hamımız qulaq asdıq, 
eşitdik. İnsafınız olsun! Siz isə “sən öl”lə, 
“özüm ölüm”lə, o qədər bir-birinizi öldürdü-
nüz ki, heç nə eşidə bilmədiniz. 

Onlar üstümə porzaldılar: 
- Ə, ağsaqqal adamsan, get otur çayını iç, 

yerini tanı. Necə yəni “heç nə eşidə bimədiniz”. 
Biz karıq bəyəm?! 

- Bəli, karsınız çünki, ölü adam heç nə 
eşidə bilməz!.. Onlar mənimlə qaba rəftar 
etmək istəyəndə qulaqlarına pıçıldadılar ki, 
“bu, Aşıq Şəmşirdi”. Elə bil ayıldılar. Əməlli-
başlı hirslənmişdim. Mən qayıdıb yerimə otur-
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dum. Onlar gəlib məndən üzr istədilər, 
qulluğumda durmaq istədilər. Bütün 
təkliflərinə etiraz elədim. Elə oradaca bu sözü 
yazıb həmin aşığa verdim və hamıya oxudum: 

 
İndi ki, saz alıb düşmüsən elə 
Mərdin məclisində oxu, çal, aşıq! 
Qismətini ancaq halaldan dilə, 
Sən gözü tox, igidyana ol, aşıq! 
 
Oxuma çayçıda, oxuma yolda, 
Qarğa qarıldayır tikanlı kolda. 
Cibində bir quruş olmayan halda 
Hətta, umma nanəcibdən pul, aşıq! 
 
Demə bir manata uzun bir nağıl, 
Çoxdu belə dastan deyən kəmağıl. 
Zəhər olsun o cür gəlir, mədaxil, 
Sənətkarsan, qiymətini bil, aşıq! 
 
Qız-gəlin görəndə oynatma göz-qaş, 
Namərd süfrəsində, yemə yağlı aş. 
Şəmşirin sözünü dərk edəsən kaş, 
Onda saxlar hörmətini el, aşıq! 
 
Ustadın belə həyati hadisələrə əsaslanan 

nəsihəti - al, sağlıqla işlət, halallıqla qazan, el-
obada üzün ağ olsun, - xeyir-duası bu gün də 
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qulağımdadır. Ustada etiraz eləmək olmazdı. 
Onun sazını daşımaq məsuliyyətli olduğu 
qədər də, şərəfli idi və bu şərəfi var-dövlət 
qazanmaq dalınca qaçmaqla yox, mərifət, 
hörmət qazanmaqla qorumalı idim. Bu bir 
həqiqətdir ki, var-dövlətlə qazanılan hörmət, 
var-dövlət qurtaran kimi qurtarır. 

Bu saz nəcib məqsədlərə vasitə idi.  Xalq 
təfəkkürünün, mənəvi sərvətimizin daşıyıcısı 
olmaq hissi ilə özümdə qürur duydum və  bir 
fəxriyyə - qoşma zümzümə elədim: 

 
Mərdlər məclisində, açılır eynim, 
Mərifət əhlinə baş əyirəm, mən. 
Minnət dağı yatır yaxşılığında, 
Namərdi görəndə üşüyürəm, mən. 
 
Nə sərvət acıyam, nə var acıyam, 
Ağsaqqal həsrəti, söz möhtacıyam, 
Ellərin sirdaşı sənət tacıyam, 
Şəmşirin sazını daşıyıram, mən. 
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KÖHLƏNİN QOCASI ARIQ OLAR, 
KƏMHÜNƏR OLMAZ 

 
85 illik yubileyinə getdiyim həmin yay bir 

daha ustadın ustadlar haqqında xatirələrini 
dinlədim. Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Bəsti, 
atası şair Qurban, Növrəs İman haqqında 
maraqlı söhbətlər danışdı. Sonra qayıtdı 
məndən xəbər aldı: 

- Sakit, Ləzgi Əhməd  Xəstə Qasımla 
deyişib. Dağıstanda belə bir ustad olub: 
Süleyman Stalski! O da hazırcavab şair, aşıq 
olub, bunları bilirəm. Bəs sən daha hansı 
aşıqların Dağıstanda yaşayıb-yaratdığı haqda 
bir şey öyrənmisən? 

- Öyrənmişəm, Şəmşir əmi. - dedim. Ona, 
Dağıstanın Rutul rayonunda, Samur qəzasında 
yaşayıb-yaratmış İhrak kəndindən olan kor 
Rəcəbdən, böyük Yetim Emindən, Burclu 
Molla Turabdan, Miskincəli Qurbandan, “Gö-
zəllərə niyə baxırsan”, – deyib Surxay xan tə-
rəfindən gözləri çıxarılan Kuçxurlu Saiddən, 
Mazalı Alidən danışdım. Ləzgi xalqının bir-iki 
havacatını çaldım, oxudum. Xəstə Rəcəbin (kor 
Rəcəb) aşağıdakı sözləri çox xoşuna gəldi: 

 
Sallanıban toya gedən gözəl qız, 
Siyah zülfün dal gərdənə at yeri. 
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Mən bilirəm səndən mənə yar olmaz, 
Alma canım, tökmə qanım, öt, yeri. 
 
Adət budur:  toya gedən bəzənər, 
Əyri telə sığal versən düzələr. 
Gözəlliyin bağrım başın köz elər, 
Gözlərindən nazı-qəmzə sat, yeri! 
 
Xəstə Rəcəb, əlif qəddin büküncə, 
Gözlərindən qanlı yaşı töküncə, 
Yüz gözəlin minnətini çəkincə, 
Bir çirkinin ətəyindən tut, yeri! 
 
Dağıstan avazı, ləzgi melodiyası xoşuna 

gəldiyi üçün Bəkir əmi gəlib çıxanda onu mənə 
bir dəfə də oxutdu. Şabər gəldi, bir də oxutdu. 
Lakin, bu dəfə başqa bir ləzgi melodiyası 
çaldım və Dədənin bir gəraylısını oxudum: 

 
Mənə ixtiyar deyərdin, 
Sən də qoca oldun axır. 
Mən yandım sənin oduna, 
Canım oda saldın axır. 
 
Şabərlə xoş-beşdən sonra olub keçənləri 

ötəricə çözələyəndən sonra mənə göz vurub 
gülə-gülə başladı ki; 

- Deməzsənmi bəs, ustadını bağlamışdım. 
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Soruşdum: 
- Nə ilə? Kəndir ilə, yoxsa... 
- Kəndirdən də möhkəm bağlama ilə, qıfıl-

bəndlə. 
Dodağında təbəssüm olan Şəmşir əmi 

dilləndi: “İlana balası qənim olar”, - deyənlər 
düz deyibmiş. 

Şabər danışmağa başladı: 
- Dədəmin xasiyyətidi, səhər yerindən 

qalxan kimi gedib arıxanaya, arıların yanına. 
Hamı səhər çörəyini yeyıb qurtarır, dədəm 
gəlmir. Çağırırıq, dədəm gəlmir. Süfrə 
yığışdırılandan sonra gəlib çıxır ki, Güllü 
yemək ver. Anam da o gün acıqlanıb dədəmə 
səhər yeməyi vermir. Dədəm anama heç nə 
demir, oturur qələmini alır əlinə. Deyim qulaq 
as: 

 
Şir əlindən ov saldırdım, hünərdənmi düşmüşəm, 
Havalanmır tərlan könül, təpərdənmi düşmüşəm. 
Məni belə haldan salan, yoxsa qocalıqdımı 
Qüvvətim, gücüm tükənib, təhərdənmi düşmüşəm?! 
 
Tərpənəndə qol-qanadım yel kimi əsmir niyə? 
Kəskin təbim məhəbbətdən usanıb küsmür niyə? 
Bazu-dəstim güclüdürsə, bu tiğim kəsmir niyə? 
Qatım polad, misri qılınc, kəsərdənmi düşmüşəm?! 
 
Hey qaçardım, bilməz idim, dağ nədi, həm daş nədi, 
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Atılardım, sanmaz idim, on nədi, ataş nədi, 
Qarmı yağıb dümağ olub, kirpik nədi, qaş nədi, 
Qulpu sınıq bir pul kimi kəmərdənmi düşmüşəm?! 
 
Bir yorğandı, bir döşəkdi, bir də yastıq hayanım, 
Hayandadı cavanlığım, dözüb dayanmır canım. 
Yada düşür ovlaqlarım, elə qaralır qanım, 
Köhlən çapıb yoran canım, yəhərdənmi düşmüşəm?! 
 
Şəmşirəm, ay mehribanım, ürəyin axmır mənə, 
Gülə-gülə qaş oynadıb, kirpiyin çaxmır mənə, 
Ətrafımdan kimlər gedir, bir dönüb baxmır mənə, 
Qocalmışam, ay nainsaf, nəzərdənmi düşmüşəm?! 

 

Sonra mən fikirləşib arı haqqında bir 
qıfılbənd yazdım. Verdim dədəmə ki; - ya 
anamla barışın, ya da qıfılbəndi aç! 

Şəmşir əmi dilləndi: 
 - Rəhmətlik Ələsgər əmi deyib: “Küsüb 

barışmağın öz damağı var”.  
Şabərdən soruşdum: 
-  Bağlama necə idi?  
Şabər bağlamanı dedi:  
- Bağlama üsyankar ruhda, sualla 

yazılmışdı. Bu, meydana, qovğaya , cəngə 
çağırış idi. Ona görə bu qıfılbənd divanini 
ancaq “Osmanlı divani”si üstündə oxumaq 
lazım idi: 
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Dədə Şəmşir, bir söz deyim, suala inan, nədi 
Atı yox, maşını yox, gəzir biyaban, nədi? 
İşığınan aşna deyil, qaranlıqda ev tikir, 
Onda olan cisim nədi, cəsəd nədi, can nədi?! 
 
Sualımın cavabını söylə görüm aşikar 
Neçə yüz min qoşunu var, birindədi ixtiyar. 
Ömrü boyu dəyişilmir, bir qanun var, bir qərar 
Pul-parasız dərman satır, satdığı dərman nədi?! 
 
Sədan düşüb el içinə, dağ çapan Fərhad kimi, 
Məni yaxın, oğul bilin, bilməyin bir yad kimi, 
Layiqincə cavab qaytar, qocaman ustad kimi, 
Şabəri xəbərdar edin, yazdığım elan nədi?! 
 

Arı haqqında fikirləşdiyimi mən dədəmə 
bildirməmişdim. Dədəm xeyli fikirləşməli 
oldu. Anamla mən xısın-xısın gülüşdük. Anam 
kişini bir az da tıncıxdırırdı: 

- Odu ha, di al payını! Gücün elə ma çatar. 
Zoruna dönüm, oğul! 

Dədəm xeyli, səs-səmirsiz var-gəl 
eləyəndən sonra durdu getdi yenə arıxanasına. 
Axşama yaxın gəldi. Tutqun rəngi açılmışdı. 
Əlində bir varaq vardı. Dedi: 

- Ə, anası göyçək, bura gəl, al bu da sənin 
cavabın. 
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Sən, Güllünün südündən mayalanmısansa, 
mən də onun ülfətindən, məhəbbətindən il-
hamlanmışam. Köhlənin qocası arıq olar, kəm-
hünər olmaz! Dədəm qıfılbəndi belə açmışdı: 

 
Mənim təbim bir dəryadı, dalğalı ümmandı, bil! 
Acız  qalmaz sualına, yorulmaz tərlandı, bil! 
Onlar qüdrət memarıdır, qaranlıqda ev tikir, 
Ona qansız nəfəs verən bir sirri – Sübhandı, bil! 
 
Formaları müxtəlifdi, nəğmədə bir səslənir, 
Onlar üçün qaya-qolpun, dağ da birdi, daş da bir. 
Zəhmətini çəkənləri varlı, firavan edir, 
Bacarıqlı arıçılar əməkdar insandı, bil! 
 
Südəmərsən, hayqıraram qanayar dodaqların, 
Söz deməyə dilim tutmaz, üşüyər ayaqların, 
Gəl Şəmşirdən dərsini al, əlimdədi ovsarın, 
Diltərpənməz başlayaram, bu çətin meydandı, bil! 
 

Başımız saza, sözə elə qarışmışdı ki, qəfil 
qonağın nə vaxt qapıya çatdığından, öz evi 
kimi ərklə içəri girməsindən xəbərimiz 
olmamışdı. Gələn Borçalı aşıq Əmrahın, aşıq 
Kamandarın və H.Saraclının həmyerlisi gənc 
şair Zəlimxan Yaqub idi.  

Zəlimxan Dədə Şəmşiri bir pir kimi süzdü, 
qucaqladı, öpdü, bağrına basdı. O, gənc olsa da 
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sinəsi dolu gənc idi. Ağsaqqallıq iddiasında 
olan gənclərdən idi. Mən Zəlimxanla hələ üç il 
əvvəl Şəkidə “Kitabsevərlər Cəmiyyəti”nin bir 
tədbirində tanış olmuşdum. Daha doğrusu, o, 
Bakıdan Dədə Şəmşirin salam-duasını 
gətirmişdi mənə. 

Evə daxil olan dəqiqəsindən Zəlimxanın 
sinəsi dastanlarımızda deyilmişkən “dəmirçi 
kürəsinə dönmüşdü”. Püskürdükcə  püskürdü. 
Elə hey Dədə Şəmşiri mədh eləyirdi: 

 
Ya Qoşqar olasan, ya da Şah dağı, 
Belə ucalasan ucalanda da. 
Borandan, tufandan, qardan, yağışdan, 
Belə bac alasan bac alanda da. 
 
Səni deyib gələ, quşlar yuvadan, 
Adın misal qala - dədə, babadan, 
Vətəndən, torpaqdan, eldən, obadan, 
Belə güc alasan, güc alanda da. 
 
Hər əsən küləklə yarışmayasan, 
Toz olub yellərə qarışmayasan, 
Alçaq əməllərlə barışmayasan, 
Belə öc olasan, öc olanda da. 
 
Olsa da canında qüvvətdən maya, 
Dönüşə döyməmiş bir daş, bir qaya. 
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Şimşək gözlərini qamaşdırmaya 
Başında günəşdən tac olanda da. 
 
Eşqinlə hər gecə bir gündüz ola, 
Sevincin birdirsə, arta yüz ola, 
Özün haqq olasan, sözün düz ola, 
Yollar əl-ətəkdə gəc olanda da. 
 
Şimşək nərəsini məzə biləsən, 
Bu köhnə dünyanı təzə biləsən, 
Öz qaya səbrinlə dözə biləsən, 
İstəyin ləngiyib gec olanda da. 
 
Zəlimxan dağlara təpə gülməyə, 
Qaya parçalanıb daş tökülməyə, 
Başa qar yağsa da, bel bükülməyə, 
Belə qocalasan, qocalanda da. 
 
Bəli, Dədə Şəmşirin qaməti həqiqətən, 

cavan oğlanların qaməti kimi dümdüz idi. 
Əyilməmişdi. Bu hal onu daha da vüqarlı, 
təmkinli göstərirdi. Zəlimxan Yaqub sonra 
bizə təzə yazdığı “Hayıf ömrümüz azdı”(Heyf) 
şeirini dedi. Dədə Şəmşir dedi: 

- Yox, ay Zəlimxan, belim bükülməsə də 
zaman, yaş öz hökmünü verir, işini görür. 
Ətrafımdan gedənləri yada salanda görürəm 
ömrüm az deyil. Nə olsun ki, doymuruq. 
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Murovda, Seyidlər yaylağında keçirdiyim el 
məclisləri yadıma düşür. Səsim beş açılan 
güllə kimi ətraf obalara, dağa-daşa yayılırdı. 
Bir Seyid vardı. Məclisimdə həmişə deyərdi: 
“Kaş qocalmayasan, ay Şəmşir, beləcə 
qalasan”. Azacıq gülümsünüb əlavə etdi: 

- Ümidim bir Seyidə idi. Sən demə, 
istəyəndə də Allahdan elə bir şey istəmək 
lazım imiş ki, o mümkün olsun. Allahın 
qanunları, qərarı pozulmazdır. Bu pozulmaz 
qanunları pozmağa yalvararaq Allahı məcbur 
eləmək günah imiş. 

-  Şah oğlu Şah Abbas dərviş libası geyib 
gəzirmiş. Vəzir Allahverdi xanla bir kəndə toya 
düşürlər. Gəlin atlanan vaxt bunlar təsadüfən 
gəlin və yengələr minəcək atların yaxınlığında 
dayanırlar. Başıörtüklü, üzü rübəndili gəlini 
böyük təmtəraqla ehtiyat və ehtiramla çalğı, 
musiqi sədaları altında ata mindirirdilər. Gəlin 
ata mindiriləndə diqqəti, fikri gəlində olan Şah 
Abbas gəlinin ağzından bu sözləri eşidir: 
“Allah, çərxinə bir mıx çaxaydım, beləcə 
qalaydı, hərlənməyəydi!” Şah Abbas nə qədər 
fikirləşir, bu sözləri bir yana yoza bilmir. 
Vəzirinə tapşırır ki, bu gəlin getdiyi yurdu, evi 
və gəlini yadda saxlasın. 

Həmin vaxtdan xeyli müddət – illər keçir. 
Günlərin birində ölkədəki həqiqi vəziyyəti 
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bilmək üçün yenə dərviş libası geyinib gəzən 
Şah Abbas və vəziri həmin əraziyə gəlirlər. 
Dükan-bazarı dolaşan  şahla vəzir gəlib 
bazarda bir piştaxtanın qabağında dayanırlar. 
Şah soruşur: 

- Vəzir, niyə dayandıq burda?  
Vəzir piştaxta arxasında göy-göyərti satan 

bir qadını göstərir: 
-  Tanıdınmı?  
Şah deyir: 
- Yox, tanımadım.  
Vəzir deyir: 
- Şah sağ olsun, bu həmin gəlindi ki, bir 

vaxt demişdi: “Allah, çərxinə bir mıx çaxaydım, 
beləcə qalaydı, hərlənməyəydi!” 

Görürsənmi, ondakı təntənə, şənlik, 
dəbdəbəli mərasim ilə atlanan bu hörmətli 
gəlin bilirmiş ki, hörmətsiz günlərə qalacaq. 
Dünyaya etibar yoxdu, nimdaş əyin-başla göy-
göyərti satacaq. 

Cavanlıq təzə gəlindi, təzə bəydi -  
təntənəli, haray-həşirli, dəbdəbəli. Heyf  ki, 
əldən çıxır. Bayaq Şabər Sakitə oxudu. “Düş-
müşəm” adlı bir divanimdə keçənləri 
xatırlamışam. 

Mən təzə köçürdüyüm divanini bir də 
oxudum və ustaddan bir dənə də təcnis 
oxudum. Bilirdim ki, Z.Yaqub bu rədif üstdə 
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Şəmşir əminin 80 illik yubileyində bu təcnisi 
deyib və səhnədə söz verib ki; - Dədə, indi 
dodaqdəyməz oxudum, inşallah 90 illiyində 
isə diltərpənməz oxuyacam! Mən Zəlimxandan 
həmin təcnisi eşitmək üçün Şəmşir əminin 
çoxdan yazdığı bu təcnisini oxudum: 

 
Pəncərədən niyə qəmli baxırsan 
Dolanır gözlərin dağlara sarı? 
Kalağay dolayıb sanki başına, 
Dumandan çəkibdi dağlar arası. 
 
Salma qəlbim - bu möhnətə, dara sən, 
“Çöplü göl”də çəmən, çiçək dərəsən. 
“Daş bulaq”da tellərini dara sən, 
Kəmənd saçlarını dağlara sarı. 
 
Şəmşir sənə tərif a!.. yazdımı, gör, 
Göy üzü buludsuz ayazdımı, gör, 
Camalın günəşli a yazdımı, gör, 
Hüsnün şölə salır dağlara sarı. 
 
Mən qurtaran kimi həmin ovqata 

köklənmiş Zəlimxan Dədə Şəmşirin 80 illik 
yubileyində yazdığı məhz həmin 
dodaqdəyməz təcnisi dedi: 

 
Yay gələndə yaylara yaylayar, 
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El yeriş eləyir dağlara sarı. 
Açılar qanadı tərlan xəyalın, 
Qartal həsrət eylər dağlara sarı. 
 
Kəklik qaya tacı, yar yar aşığı, 
Can alan çiçəklə yar yaraşığı. 
Yaşıldı əzəldən yar yaraşığı, 
Yaraşan deyil ki, dağlara sarı. 
 
Ən ağır həsrətə dağlar dayanır, 
Zəlimxan eşq əhli dağlarda yanar. 
Əslinin ahından dağlar da yanar, 
Çəni həsrət elə dağlara sarı. 
 
Yarı zarafat, yarı gerçək arabir ürəyim 

atlananda, şair, aşıq məclislərindən 
təsirlənəndə mən də cızmaqara eləməli 
olmuşam. Bu vaxta qədər yazmağa elə-belə 
yanaşmışam. İndi-indi başa düşdüm ki, bu 
ciddi məsələ imiş. Xüsusən Şəmşir əminin 85 
illik yubileyi günlərində Zəlimxanın, Bakıdan 
gələn digər şair qonaqların, cavanlı-qocalı 
yerli el şairlərinin çıxışları məni elə bil birdən 
ayıltdı. Yazmaq lazım imiş. Lakin, yenə 
düşündüm ki; “Ən yaxşısını bizdən əvvəlki 
ustadlar deyiblər. Bizə nə qalır?” Bizə onların 
dediklərini camaata çatdırmaq. Amma, yenə 
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S.Vurğunun iki misrası məni bu bəsit 
düşüncədən yayındırdı: 

 
“Şairim, könlünün duyduğunu yaz, 
Odur bu dünyada ən böyük əsər”. 
 
Həmin gün yenə olub keçənlər xatırlandı, 

naşılardan, kamillərdən tərbiyəvi hadisələr 
anıldı, danışıldı, ömür-gün  çözələndi. 

 
 
 
 
 

BELƏ USTAD OLAMMAZDI 
 
Dədə Şəmşirin ən şirin xatirələri xalq şairi 

S.Vurğun haqqında idi. 1955-ci ilin avqust 
ayında şairin İstisuya gəlişi, Aşıq Şəmşirlə 
deyişməyi və s. söhbətlər böyük bir dastana 
çevrilsə də hələ nə qədər şirin, dadlı-duzlu 
söhbətlər vardı, Dədə Şəmşirin sinəsində. 
Onlar hələ dastana düşməmişdi. Bu dəfə də 
ustad mənə  keçən il İstisuda olarkən şairlə 
gəzdiyi yerləri ziyarət etməsindən danışdı, 
ötənləri xatırladı. 

Oğul, dedi: “Bir səhər İstisuda S.Vurğunun 
istəyinə görə atlar hazır oldu. Qonaqlar 
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dağlara gəzməyə çıxası oldular. Atların oynar –
kişnəsini Səməd seçdi və Koroğludan bir 
gəraylı söylədi”: 

 
Budur gəldi havadarın, 
Dur, başına dolan, könül. 
Zimistanda dövr elərdin, 
Yaz, bahara boyan, könül. 
 
O, ata minən kimi elə açıldı ki,  mərdanə 

baxışları daha da nurlandı. Köhlənlə bahəm 
özü də sanki havalanmışdı. Hə, qoçaqlarım, bu 
gün şəhər, asfalt qoçularının qoçuluğu sınan 
gündü. “Bu meydan, bu şeytan”, - deyib 
dəstəyə söz atdı və yenə Koroğludan bir bənd 
dedi: 

 
Mindim Qıratın belinə, 
Kaş ki, düşmən yüz olaydı. 
Çəkəndə misri qılıncı, 
Dərə, təpə düz olaydı. 
 
Səməd o anlarda mənə həqiqətən 

Koroğlunu xatırlatdı. Dəstədən kimsə söz atdı: 
- Qamçı əvəzi qolunu tolazla, Səməd. 
S.Vurğun dedi: 
- Şəhərli qardaş, bu dağlarda çoban-çoluğu 

özünə güldürmə, sən dediyin uzunqulaqdı ki, 
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ona mahmızla, şallaq gərək olur. Atalar deyib 
ki; “yaxşı at özünə qamçı yedirtməz”. Mənim 
mindiyim isə köhləndir. Bədöv deyirlər bizim 
ellərdə ona. Aşıq qardaş, o yerdə necə 
deyiblər?. 

Mən şairin ürəyini oxudum, - dedim: 
- Dəhnədi. 
Hə, yadıma düşdü, - deyib, gerisini özü 

dedi: 
 
Arxın başı dəhnədi, 
Əsli bədöv olana 
Qamçı nədi, dəh nədi?! 
 
Əyə, ona şallaq verin, yabısının 

dəhmərləsin, - deyib, ayaqları ilə atı sıxdı, 
çilovunu boşaltdı, bir anda bizdən uzaqlaşdı. 

Yolumuz, yönümüz Dəlidağa idi. Dağların 
gül-çiçəkli döşü, yamacı ilə getdik. Səməd 
yavaşıdı, biz ona çatdıq. 

O, dedi:  
- Əəə, bu qarşıdakı binədən pendir, lavaş 

istəyək acmışam. Görünməyən iştahdı. Yəqin 
ki, bu dağların bir də mindiyim bu köhlənin 
işidir. 

Qarşıdakı binədə tüstü görünürdü. 
Deyəsən şənlik var, - deyib, yenə Səməd 

atın başını buraxdı. Rəhmətliyin qisməti vardı. 
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Dəyələrdən birinin yanında orta yaşlı bir 
qadın saca yuxa salırdı.   

- Bərəkətli olsun, ay bacı. 
Qadın başını qaldırmadan sağ ol, - dedi və 

sacda olan yuxanı o biri üzünə çevirdi. 
- Yol ötənəm acmışam. 
Qadın əlindəki oxlovu üst-üstə yığılmış 

yuxaların arasından saldı “yol ötənə” 
baxmadan yuxalı oxlovu ona uzatdı. 

Biz gəlib çatanda Səməd yuxaları 
dürməkləyib dəyədən kənarda iştahla yeyirdi. 
Yoldaşlardan biri soruşdu: 

- Dürməyin içində nə var, Səməd? 
- İştaha! 
- Necə yəni iştaha? 
- Şəhərli qardaş, çörəyin yavanlığı 

iştahadı deyərlər. İştahan olsa yavan çörəyi 
yağ - balla yediyin kimi yeyəcəksən. 

Az vaxtda binədəkilər əl-ayağa düşdülər, 
obanın ağsaqqalı qarşıya çıxdı. Dəstəni 
müşayiət edən mötəbər bələdçi ağsaqqala 
gələnlərin kimlər olduğunu dedi. Tez atlar 
örükləndi, çəmən-gaha palaz sərdilər, döşək 
döşədilər, süfrə açdılar. Hamı oturdu. Bu vaxt 
bayaqkı çörək bişirən qadın qolları üstə bir 
məcməyi qonaqların qabağına gəldi. Hamıya 
xoş gəlmisiniz, - dedi.  Üzü allanmış halda 
S.Vurğuna sarı döndü: 
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- Səməd qardaş, bayaq tanımadım. Elə 
bildim ötənsən. Görüb-götüdüyümə haram 
qatmadım. Layiqsiz ağırlığımı gərək 
bağışlayasan. Bu bayaqkının əvəzi olsun, - 
deyib məcməyini süfrəyə qoydu. Məcməyidə 
isə yuxa, dələmə, pendir, xama vardı. Səməd 
gülümsündü, dedi: 

- Ay el qızı, analarımız hər yol ötənə çörək 
versələr də, üz göstərməyiblər. 

Ocağımızın istisi, süfrəmizin bərəkəti, 
igidlərimizin təpəri də elə bundadır. İndi isə 
mənə min cür nazi-nemət versən də 
bayaqkının əvəzini verməz.  

Şair atüstü aldığı yuxaları danışa-danışa 
bayaqdan yeyib qurtarmışdı, lakin atüstü 
qarşılaşdığı səhnədən aldığı təsirdən isə hələ 
qurtarmamışdı. 

- Aşıq qardaş, belə incəlikləri saz daha 
yaxşı deyə bilir, deyib məni gözlədi. Mən bir 
gəraylı oxudum: 

 
Yaş qocalmaz aydan ayrı, 
İldən ayrı, Dəlidağda. 
Saz dinməsə ürək dinər, 
Teldən ayrı, Dəlidağda. 
 
Yaxşı addı yaxşı qonaq, 
Ürəyimin başı qonaq, 



Belə ustad olammazdı 

 

 75 

Nə görəcək naşı qonaq, 
Güldən ayrı, Dəlidağda?! 
 
-  Naşı qonaq, heç nə. Sağ ol aşıq qardaş 

əla dedin, - deyib o, təkrar etdi: “Nə görəcək 
naşı qonaq, güldən ayrı Dəlidağda” və gerisinə 
qulaq kəsildi: 

 
Şəmşir Fərhad olammazdı, 
Saz çalıb şad olammazdı, 
Belə ustad olammazdı, 
Eldən ayrı, Dəlidağda! 
 
Dədə Şəmşir danışdıqca şairə olan həsrəti 

elə şiddətləndi ki, gerisini dillə deyə bilmədi. 
Həmdərdinə, həmin illərin şərikli ifadəçisinə 
əl atdı; keçən il Dədənin oğlu Şabər də İstisuda 
olur. Hələ İstisuya, Ceyran bulağına, Dəlidağa 
şairin gəzdiyi və s. yerlərə çatmamış Dədə 
Şəmşirdən soruşur: 

 
“İstisu” Vurğunu soruşsa məndən 
Dədə Şəmşir, Dəlidağa, nə deyim? 
Bəlkə, sual oldu güldən, çəməndən, 
Ceyran adlı buz bulağa, nə deyim? 
 
Dədə Şəmşir cavab verir ki: 
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“İstisu” Vurğunu soruşsa səndən 
Gəlməz, dönsə göz yaşımız selə, de! 
Qoy, Ceyran bulağı yol gözləməsin, 
Qayıtmaz o qonaq yüz min ilə, de! 
 
Şabər: 
 
Yolunu gözləyir, “Keti”, “Qara arxac” 
“Sultan Heydər” qalıb görüşə möhtac. 
Dağlar oğul deyir, sanki yolur saç, 
Sənətkarsız yığıncağa, nə deyim? 
 
Dədə Şəmşir: 
 
Muzeydə saxlanır tüfəng, qatarı, 
Sazına bağlanıb matəm bağları. 
Qoymadın yaramı qaysaya, barı, 
Ağla, aşıq, al dəsmalı ələ, de! 
 
Şabər: 
 
Nə çətin olurmuş ömür inamsız, 
Şairim, sənsizdi dahanım tamsız. 
Şabərəm, deyilən könlü məramsız, 
Bu hicrana, bu fərağa, nə deyim? 
 
Dədə Şəmşir: 
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Bir dəstə gül dərib döşünə taxtı, 
“Taxta” yalağından Murova baxdı. 
Şəmşir, sənətkarın yolu uzaqdı, 
Özü getdi, adı sağdı hələ, de! 
 
Dədə Şəmşir kökü dəyişdi, S.Vurğun 

haqqında olan şeirlərindən birini “Dübeyt” 
havası üstündə həzin zümzümə elədi: 

 
Nizaminin yadigarı, 
Əhli-dilin ayrısıyam. 
Vəsf etdiyi bu dağları 
Yazan əlin ayrısıyam. 
 
Kamil sahib-kamal köçüb, 
Salıb qəlbimə xal, köçüb, 
Sanki, bir el, mahal köçüb, 
Mən bu elin ayrısıyam. 
 
Dəlidağda çəkdim yahu, 
Uçubdu könlümün ruhu. 
Vurğun, - deyir: hər qətrə su, 
- Daşqın selin ayrısıyam. 
 
Şəmşir gəzir pir vüqarı, 
Səməd kimi sənətkarı. 
Gəzdi getdi bu dağları, 
Neçə ilin ayrısıyam 
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Neçə ilin ayrısıyam. 
 
Böyük şair haqqında mənə  şirin xatirələr 

danışan DƏDƏ ŞƏMŞİR özü də bu gün bizim 
üçün böyük xatirəyə çevrilib. 

 
Bir dastandı ərənlərin, 
Hər söhbəti, sözü indi. 
Xatirəyə çevrilibdi 
Xatirələr danışanın 
Özü indi. 
 

 
S. VURĞUN VƏ AŞIQ ŞƏMŞİR 

 
1955-ci ilin avqust ayının 5-i idi. Kəlbəcər 

rayonunun Bağırlı kəndinin üstündə olan 
Binnətalı rayonunun döşündə Ağdaban 
kəndinin camaatı ot çalırdı. Aşıq Şəmşir ot 
çalan camaatı günorta vaxtı bir gözəl bulaq 
başında çəməngaha yığıb sazı köksündə 
söhbət eləyirdi. Bir də gördülər ki, Bəzirgah 
dağının yol aşanından bir atlı aşıb elə gəlir ki, 
az qala at qanad bağlasın. Gözlədilər. Atlı çatdı. 
Gördülər Yanşaq kəndində yaşayan Yunus adlı 
bir oğlandı. Aşıq Şəmşir soruşdu: 

- Nə olub a bala, xeyirdimi? 
Yunus dedi: 
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- Xeyirdi, Şəmşir əmi. Məni səndən ötrü 
göndəriblər. Gərək bu saat rayona gedəsən. 

Aşıq Şəmşir bir gün əvvəl rayondan 
gəlmişdi, - dedi: 

- Yunus, mən Kəlbəcərdən elə sırağa gün 
gəlmişəm. İndi gedə bilmərəm, ot çalğısının 
vaxtıdır.  Görürsən əlimdə işim var. 
Qocalmışam, hər həftədə bir-iki yol rayona 
gedib, gəlməyə taqət də, həvəs də yoxdur. 
Yunus əl çəkmədi ki, bəs məni katib Verdiyev 
göndərib. Partiya bürosudur, sən də kənd 
zəhmətkeşləri tərəfindən bir nümayəndə kimi 
orada olmalısan. 

Əziz yoldaşlar, onu nəzərinizə çatdıraq ki, 
o zaman Aşıq Şəmşir öz kəndində partkom 
işləyirdi. Ona görə ki, bu dağın kəndliləri 
başqalarından fərqli olaraq bu el saqqalının 
sözlərindən kənara çıxmırdılar, onun bütün 
tapşırıqlarını can-başla yerini yetirirdilər. 

Bəli, camaat da israr elədilər, - Şəmşir, 
madam ki, dalınca adam göndəriblər, yəqin nə 
isə mühüm məsələ həll edəcəklər. İşdən 
arxayın ol, sən rayona get! 

Aşıq Şəmşir uşaqların birinə tapşırdı ki: -
Ayə ay Misir, Güllüyə deyərsən ki, Şəmşir 
Kəlbəcərə getdi.  

Yunusla Aşıq Şəmşir Güneypəyə kəndinə 
yetişəndə Qarovul dağından bulud qalxdı. Bir 
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azdan bir yağış tökdü ki, tut ucundan göyə çıx! 
Lakin, bir az keçdi ki, ayazıdı. Atalar gözəl 
deyiblər ki, dağ da uşaq kimidir. Ağlamağı ilə 
kiriməyi bir olur.  

Yunusla Aşıq Şəmşir Nadirxanlı kəndinə 
kimi gəldilər və burda Aşıq Şəmşiri bir maşın 
gözləməkdə idi. Sürücü Aşıq Şəmşirlə görüşdü 
və kabinədə oturdular. Kəlbəcərə yola 
düşdülər. Onlar gəlib İstisu ilə Kəlbəcərə 
yollar haçalaşan yerə çatanda sürücü maşını 
İstisu yolu ilə sürdü. Aşıq Şəmşir soruşdu: 

- Oğul, biz rayona getmirikmi? 
Sürücü dedi: 
- Şəmşir əmi, bu yaxındakı  Turşsu 

bulağında qonaqlarımız var. Onlara dəyək, 
sonra rayona çıxaq. 

Kəlbəcərin gün çıxan tayında yerləşən 
Şaplar kəndinin ayağındakı Turşsu bulağı bu 
gün bambaşqa cah-cəlalla qaynayırdı. 

Aşıq Şəmşir Turşsuya çatanda gördü ki, 
böyük bir alaçıq qurulub, içində aşıq çalıb-
oxuyur, çöldə ocaq yanır. 

Çadıra yaxınlaşanda qulağına tanış 
olmayan bir səs dəydi. O, deyirdi ki, - Aşıq, 
Şəmşirin “Vədəsində” sözünü oxu, özü də indi 
gəlib çatar. 

Aşıq Şəmşir sürücüdən soruşdu: 
- Bu kimin səsidir, oğul? 
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Sürücü gülümib cavab verdi: 
- Xalq şairimiz Səməd Vurğunundur, 

Şəmşir əmi. 
Aşıq Şəmşir dedi: 
- Bəs bunu səhərdən niyə demirsən, ay 

xalası göyçək. 
Sürücü dedi: 
- Şəmşir əmi, S.Vurğun özü tapşırdı ki, 

kişiyə heç nə demə, qoy gəlib qəfildən məni 
görsün. Mən də ona görə demədim. 

Nəhayət, Aşıq Şəmşir çadıra daxil olur, 
saçları ağarmış S.Vurğun Aşıq Şəmşirlə 
qucaqlaşır, yanaşı otururlar və dərhal o biri 
bala aşıq olan aşıq Əlidən sazı alıb Aşıq 
Şəmşirə verdi və dedi: 

- Qoy bir az da aşıq qardaşım desin, qulaq 
asaq. 

Aşıq Şəmşir sazı götürdü, - dedi: 
- Möhtərəm şair, sizin gəlişinizi sürücü 

mənə demədi. Desəydi Sizi gözəl sözlərlə 
qarşılardım... 

S.Vurğun dedi: 
- Mən eşitmişdim ki, kürd ilqarsızdır. Lakin,  

indi bildim ki, onlar bu dağlar qədər 
dəyanətlidir, sirr saxlayandır ki, yol boyu 
haqqımda sənə sürücü heç nə deməyib. 

Aşıq Şəmşir, sazı öz boğazına müvafiq 
kökləyib dedi: 
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- İndi isə Sizi üçcə kəlmə söz ilə qarşılayım. 
Atalar deyib: “Kasıb olan, kasıb paydan 
utanmaz”. 

 Kasıbın olanından, varını verən utanmaz, - 
deyib Aşıq Şəmşir “Hüseyni” havasına görək 
nə dedi, şairi necə qarşıladı: 

 
Elimin, günümün böyük şairi 
Gətirib dağlara səfa, xoş gəldib. 
Həsrətin çəkirdik biz intizarla, 
Eləyib əhdinə vəfa, xoş gəlib. 
 
Minnətdarıq qabil söz ustadına, 
Şan-şöhrət yaraşır onun adına. 
Bizim Kəlbəcəri salıb yadına, 
Çəkibdi bu yolda cəfa, xoş gəlib. 
 
Qarşıladıq çiçək ilə, gül ilə, 
Alqışladıq mahal ilə, el ilə, 
Saz ilə, söz ilə, şirin dil ilə, 
Şəmşir deyir bu sərrafa, xoş gəlib. 
 
Aşıq Şəmşir bu sözləri oxuduqca S.Vurğun 

cib dəftərçəsinə onları yazır. Sözlər tamama 
yetişdikdə onu aludəliklə dinləyən S.Vurğun 
dedi: 

- Bəsdir, aşıq qardaş, elə bu söhbətlər 
kifayətdi, istirahət elə, sazı verək cavan aşığa 
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çalıb-oxusun. İndiki bu görüşümüz gələcəkdə 
çoxları üçün xatirəyə çevriləcək. “çiçək olan 
yerdə bal olar”, - deyiblər. Arı bilir harda 
düşməlidir, şəhdi-şirə üçün. Aşıq qardaş, o 
cümlədən mən də bu dağlara əbəs güzar 
eləməmişəm. Gəzməli, görməli yerlərimiz çox 
olsa da, yollarımızı gözləsə də “hər mindirən 
atı minməzlər” 

- Turşsu bulağındakı görüş, məclis axşam 
sona çatdı. Axşam Aşıq Şəmşir və bütün 
qonaqlar - S.Vurğun, rayonun məsul vəzifə 
sahibləri Kəlbəcərin mədəniyyət evində 
yığıldılar. Gələn möhtərəm şairin və 
qonaqların şərəfinə gecə keçirildi, onların 
şərəfinə çıxışlar, nitqlər oldu. Nəhayət, söz 
verildi S.Vurğuna. O, dedi: 

- Ayə, mənə saz gətirin, dilnən desəm 
dilim od tutub yanar, saznan deyim! 

Bəli, S.Vurğuna saz verdilər, o üzünü Aşıq 
Şəmşirə tutub dedi: 

- Aşıq qardaş, məni yad etsən, xatırlasan 
gəzəcəyimiz yerlərdən xəbər alsan Dədə 
Qorqud demişkən - gəlimli-gedimli, ölümlü-
itimli dünyadır. Kim bilir sabah bizi nələr 
gözləyir?! Çox demişəm, çox da demək 
istəyirəm. 
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S.Vurğun bu yerdə Şəmşirə xitabən görək 
“Göyçə gülü” havası üstə nə deyir, Aşıq Şəmşir 
nə cavab verir: 

 
Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə 
Kəklikli daşlardan xəbər al məni. 
Ceyran bulağından qızlar içəndə 
Saz tutub, söz qoşub yada sal məni. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Qoşqarla yanaşı duran başın var, 
Bizim el tanıyır, uca dağ səni. 
Azərbaycanımın böyük şairi, 
Bilirik şeirdə bir mayak səni. 
 
S.Vurğun: 
 
Hay vurub, qıy vurub səs sal dağlara, 
Gözəllər oylağı göy yaylaqlara, 
Mənim bu dərdimi de oylaqlara, 
Sinəmdən oxladı bir maral məni. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Günbəgün gül açır Vaqifin bağı, 
Bir çox şairlərin ana torpağı. 
Səmədin məskəni, şeirin ocağı, 
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Kamala yetirmiş o, Qazax səni. 
 
S.Vurğun: 
 
O ceyran baxışlı baxdı uzaqdan, 
Canımı odlara yaxdı nahaqdan, 
Yüz il də dolanıb keçsə o, vaxtdan, 
Unutmaz bu oba, bu mahal məni. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Qəlbin mühəndisi, göz ustadısan! 
Fəhmin, fərasətin öz ustadısan! 
Qabil sənətkarsan, söz ustadısan! 
Dəryasan, arzular min bulaq səni. 
 
S.Vurğun: 
 
Gəlmişəm, gəzməyə sizin dağları, 
Baxım yaylaqlara doyunca barı. 
Şairin bu yerə düşdü güzarı, 
Gözəl qarşıladı xoş iqbal məni. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Səni arzulayır bizim el, mahal, 
Əzəldən başında cəm olub kamal, 
Azad ölkəmizdə hər zaman ucal, 
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İstəyir könlümüz bu sayaq səni. 
 
S.Vurğun: 
 
Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi, 
Gedirəm, yamandı ayrılıq dərdi. 
Demə, Səməd Vurğun gəldi-gedərdi, 
Unutmaz aləmdə əhli-hal məni. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Şəmşirlə görüşün qaldı yadigar, 
Unutmaz nə qədər canında can var. 
Səndən dərs almağa diyarbədiyar 
Gəzərəm əlimdə şam-çıraq səni. 
 
Bəli, mənim əzizlərim, gecə çox böyük 

şadlıq, şadyanalıqla sona çatdı. Üzünüzə neçə-
neçə xeyirli səhərlər açılsın, səhər açılır. Səhər 
Səməd Vurğun, Aşıq Şəmşir və gələn diğr 
qonaqlar Kəlbəcərdən 25 kilometr Dəlidağ 
tərəfə yerləşən İstisuya yola düşdülər. İstisu 
bu yerləri loğmanı, təbibi idi. Gözəlliklərə 
əlavə gözəllik, xeyirxah, nicatverici gözəllik, 
şəfa gözəlliyi vermişdi. Bu gözəlliklərə yeni bir 
gözəllik verən el aşıqları da oxuyur, xəstələrin 
könlünü alır, gözəlləri, dağları tərənnüm edir, 
dağların ululuğuna səcdə edirdilər. 
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Yayın ilk ayından başlayaraq “Dağlar 
marala qalan” çağlara kimi yaylaqların 
gəlhagəli, budaqların çal-çağırı idi. Aşıqlar bu 
gün də yeni qonaqların, S.Vurğunla Aşıq 
Şəmşirin  ətrafına toplaşdılar. Görüş, hörmət, 
izzət, deyişmələr bir neçə gün davam etdi.  
Aşıq Şəmşir başda olmaqla Kəlbəcər aşıqları 
S.Vurğunun “Dağlar”ını oxudular. “Dübeyti”nin 
ləngərli sədaları altında öz dağlarına qulaq 
asan S.Vurğun dedi: 

- Aşıq qardaş, nə yazı yaz kimi görürük, 
nə qışı qış  kimi, elə qəribsəyirəm bu kənd-
kəsək üçün, sazdan betər doluram. Sağlam 
ömür üçün bu dağlara minnətdarıq, ucalıq 
burda, təmizlik burda və bunlardan söhbət 
açan Aşıq  Alımıza, Miskin Abdalımıza, 
Məmmədsöyünümüzə, Ələsgərimizə, 
Qurbanımız, İmanımız burda. Lakin, bəzən hər 
şeyimiz ola-ola özgələrə əl açırıq, kiməsə 
müraciət eləyirik. 

Aşıq Şəmşir şairin baş alıb gedən fikir 
dünyasını şənləndirmək üçün sazı sinəsinə 
basdı, onun danışdıqlarına cavab olaraq şairin 
gəlişindən bayramlaşan dağlara müraciət etdi; 
“Dübeyti” havası üstə biz deyək, siz sağ olun. 

 
Vurğun sənə qonaq gəldi, 
Uzun oldu dilin, dağlar. 
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İlk görüşün bahar oldu, 
Açdı çəmən, gülün, dağlar. 
 
Şair bizi yada saldı, 
Ürəyimiz qanad çaldı, 
İstəyənlər kamın aldı, 
Sevincdədir elin, dağlar. 
 
Bu gün sənə doğru hardan, 
Qurtarıbsan intizardan. 
Sökülməmiş qaydalardan 
Düşüb maşın yolun, dağlar.  

  
 
Çiçəyində arı sızlar, 
Səni görən çox susuzlar. 
Səhər şehdə gəlin, qızlar 
Gəzər ayaqyalın, dağlar. 
 
Könlüm quşu uçar bir gün, 
Qəm evindən qaçar bir gün, 
Aşıq yəqin köçər bir gün, 
Sağ-salamat qalın, dağlar. 
 
Məndən eyləmə sorğunu, 
Oldum məhəbbət yorğunu. 
Şəmşir, Səməd Vurğunu 
Hər il yada salın, dağlar. 
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Söz tamam yetdi. S.Vurğunla Aşıq Şəmşirin 

sazla, sözlə, şeirlə keçirdiyi bu gecələr ömrü 
yazılası deyildi. Aşıqların dilində hər gecə bir 
dastana çevrilməkdə idi.  

S.Vurğunun arzusuyla bir gün səhər 
İstisuda yəhərli-yüyənli atlar hazırlandı. 
Atların ən dəli-dolusuna, oynar kişnəsinə 
S.Vurğun suvar olub, Aşıq Şəmşir və 
qonaqlarla birlikdə Taxta düzə, Qara xaç 
yaylağına qalxdılar. Gül-çiçəklə, qoyun-quzu 
ilə bəzənmiş yaylaqları gəzib Sarı bulağın 
üstündə məclis qurdular. Qonaqlar yeyib-
içməklə məşğul ikən S.Vurğunun gözü Keti 
dağının sinəsindəki qara sataşdı. Dedi: 

- Aşıq qardaş, bu gün avqust ayının 15-dir. 
O qarın əriməməsi çox maraqlıdır.  Durub Keti 
dağının sinəsinə gəldilər. Qar yay günəşindən 
əriməkdə, altındakı cürbəcür  çiçəklər 
görünməkdə idi. İnsan ömrünün təşbehi olan 
qara baxıb Səməd ah çəkdi. Dedi: 

- Aşıq qardaş, görəsən atan şair Qurbanla, 
Aşıq Ələsgər bu dağın ətəyində, bizim 
ayağımız dəyən yerlərdə heç söhbət 
eləyiblərmi? 

Aşıq Şəmşir dedi: 
- Səməd, onların ömrləri, günləri bu 

dağlarda keçib, özləri dağ təbiətli, dağ 
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vurğunu olublar ki, sözlərində də dağ əzəməti, 
dağ ətri, dağın ab-havası var. 

- S.Vurğun dedi: 
- Aşıq qardaş, onda şair Qurbanın 

“Dağlar” sözünü oxu ki, dağların vəfalığına 
ürəkdən bağlanaq, vüqarımızı dağlardan alaq. 

Aşıq Şəmşir atası Qurbanın “Dağlar”ını 
“Qaytarma” havası üstdə gərək necə oxudu, siz 
şad olun. 

 
Əzəl xilqətimiz torpaqdan, sudan, 
Sən bizə atasan, anasan dağlar. 
Pərvəriş verirsən mədh-zəmində 
Gahdan məhv edirsən, fənasan dağlar. 
 
Çətindi sağalam, çoxdu azarım, 
Mətahım dür mətah, yoxdu bazarım. 
Düşə, ya düşməyə bir də güzarım, 
Səfərdi, salamat qalasan, dağlar. 
 
Rəhm-mürvət qalır ixtiyarına, 
İnsaf, iman bağla etibarına. 
Gözüm həsrət baxır bürcü-barına, 
Qüdrətdən yapılmış qalasan, dağlar. 
 
Canım gedir, sən də qalır nişanam, 
Xəstədir əhvalım, çox pərişanam. 
Söyləyib bir kəsə nə danışanam, 
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Sən bilib dərdimi qanasan, dağlar. 
 
Baxıb seyrəngaha qan ağlar gözüm, 
Bu qədər fərağa mən necə dözüm? 
Budur iltimasım, müxtəsər sözüm, 
Qurbanı da yada salasan, dağlar. 
 
Söz tamam olcaq S.Vurğun dedi: 
- Eh! Dünya! Hanı Qurban, hanı Ələsgər? 

Ərənlərin söz xəzinəsi, tükənməz kəlamı var. 
Bu yerin adamları sanki südlə, ağızla yox, sözlə 
mayalanıblar. Aşıq qardaş, çalaq, oxuyaq ki, 
könlümün arzuları dərdlərimə qalib gəlsin. 

Aşıq Şəmşir sazı sinəsinə basdı, dedi: 
- Səməd, doğrudur, dolan bulud 

boşalmalıdır, lakin kitablarda oxuduğumuzu 
həyatda umanlardanıq. Ona görə də dərd 
çəkməli oluruq. Bunlar öz yerində, indi isə 
icazə ver sənin gəlişindən bizim bu ellərin 
keçirdiyi şadlıqları vəsf eləyim. Aşıq Şəmşir 
sazını “Cəlilli” havasına köklədi və hansı sözü 
oxudu ərz eləyim qulluğunuza: 

 
Kəlbəcər elləri şad oldu hamı, 
Yaxın dostu, mehribanı gələndə. 
Bayram etdi obaları, tamamən, 
Şeirin şirin süxəndanı gələndə. 
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Etmiş bu dağlarda laçın şikarı, 
Düşüb bulaqlara yeni güzarı. 
Könlümün vüqarı, Vurğuna sarı, 
Qaynadı, qəlbimin qanı gələndə. 
 
Mənə yol göstərim təbimin piri, 
Gördüm məhəbbətdi meyli, fikiri. 
O zaman açıldı ürəyimin sirri, 
Şəmşir bu gövhərin kanı gələndə. 
 
Söz tamama yetdi. Onlar Sarı bulağa 

qayıtdılar. Axşam düşdüyü üçün məclisin, 
yaylaq gəzintisinin məbədini sabaha 
saxladılar. Səhəri günün məclisi Ceyran 
bulağında keçirildi. Aşıq Şəmşir 
ustadnamələrdə ustadları yad elədi, 
gözəlləməri ilə; gözəlliyi və eləcə də, gözəlləri 
vəsf elədi. S.Vurğun dedi: 

- Aşıq qardaş, bir söz oxu ki, Ceyran 
bulağındakı bu günümüz əbədiləşsin. Aşıq 
Şəmşir “Qəhrəmanı” havası üstə görək nə 
dedi: 

 
Ceyran bulağında səhər çağında, 
Guşuma şairin sədası gəldi. 
Gələn qonaqlara ömür sağlığı 
Dilimin məhəbbət duası gəldi. 
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Vurğun gəlib deyə bizim mahala, 
Çəmən müjdə verdi, sevindi lala. 
Cəmi dostlar əldə aldı piyala, 
Məclisinə şirin badəsi gəldi. 
 
Şəmşirin dilində şairin adı, 
Bir şadlıq başlandı, ellər oynadı. 
O, şeir dəryası daşdı, qaynadı, 
Görüşünə bir çox adası gəldi. 
 
Bəli, hər şeyin əvvəli olduğu kimi, sonu da 

var. Bu son ayrılıq məqamıdır. 
S.Vurğun xarici ölkələrin birinə - Koreyaya 

səfəri olduğu üçün Aşıq Şəmşirlə Kəlbəcər 
elləri ilə vidalaşıb ayrılmalı oldu. Dedi: 

- Aşıq qardaş, İstisuda müalicə olunmağım 
bir tərəfə, səninlə görüşmək qismətim mənim 
ruhuma böyük qida verdi. Bir də bu dağlar hər 
gecə yuxuma girəcək. Adam bu yüksəkliklə, bu 
gül, çiçəklə, bu gözəlliklə nəfəs-nəfəsə olanda 
bütün dünyanı bağrına basmaq istəyir.  
Dünyanın əvəzinə yeni kəşf elədiyim bir dünya 
kimi gəl səni bağrıma basım  və müvəqqəti 
ayrılaq. 

“Ayrılaq” sözündən Aşıq Şəmşirin qəlbi tel-
tel oldu. Çünki, həyatda yaxşı adamların gəlişi 
nə qədər şadlıq gətirsə, ayrılığı da bir o qədər 
ağır olur. 
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Şair, sazı aşırdı, basdı sinəsinə “Baş sarıtel” 
üstə görək nə dedi, Aşıq Şəmşir nə dedi: 

 
Gərək deyəm salamat qal 
Bu dağlardan ayrılanda. 
Deyəm suyun eylə halal, 
Bulaqlardan ayrılanda. 
 
Aşıq Şəmşir: 
 
Deməsəydin ayrılıq var, 
Ağlamazdım belə, şair. 
Gələcəyə səndən ümid, 
Gözləyirik hələ, şair. 
 
S.Vurğun: 
Bir yadiğar qalır sözüm, 
Ayrılığa necə dözüm? 
Doluxur, sulanır gözüm, 
Ovlaqlardan ayrılanda. 
 
Aşıq Şəmşir: 
Dəryalar tək daşıb, coşaq, 
Elimizə dastan qoşaq. 
Gəl əl tutaq, halallaşaq, 
Ancaq, gülə-gülə, şair. 
 
S.Vurğun: 
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Ürəklərə məh tək əsən, 
Gəl unutma Vurğunu sən. 
Kövrəlirəm doğrusu mən, 
Yaylaqlardan ayrılanda. 
 
Aşıq Şəmşir: 
Üzü gülər, qəlbi təmiz, 
Bu dağlara saldınız iz. 
Şəmşir ilə cəm elimiz 
Deyək, hər il gələ, şair! 
 
Söz tamam oldu. S.Vurğun dedi: 
- Aşıq qardaş, mən səni Bakıda 

gözləyəcəm. Sən yazdığın şeirlərini, sözlərini 
yığıb gələrsən, lazımi təşkilatlarla danışaq, 
sənin kitabın çıxsın, el tanısın, xalq tanısın. 

Bəli, S.Vurğun Kəlbəcər elləri ilə görüşüb 
ayrıldı, Şəmşirlə salamatlaşdı. 

Günlər keçdi. Aşıq Şəmşir şairin tapşırığını 
əməl edib yazdıqlarından yığışdırıb Bakıya 
gəldi. S.Vurğun onu böyük mehribançılıqla 
qarşıladı. Nəşriyyatla danışıb Aşıq Şəmşirin 
əsərlərindən ibarət kitab çıxarmaq haqqında 
müqavilə bağlayır. 

Aşıq Şəmşir Kəlbəcərə qayıdır. S.Vurğun 
isə Koreyaya səfəri olduğu üçün Moskvaya 
yola düşür.  
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S.Vurğunun ikinci bir tapşırığına görə Aşıq 
Şəmşir Bakıya gəldikdə şairin sorağını Moskva 
xəstəxanasından aldı. Aşıq Şəmşir bu həsrətə 
dözmədi. Moskvaya bir məktub yazdı. Görək 
məktubda nə yazıb, “Naxçıvanı” havası üstə 
yetirək qulluğunuza: 

 
Çəkib həsrətini bizim Kəlbəcər, 
Böyük şair, bu dağlara bir də, gəl. 
Dedin: “Demə Vurğun gəldi-gedərdi”, 
O verdiyin düz ilqara bir də, gəl. 
 
Gəl, səni gözləyir, Ceyran bulağı, 
Şeirinlə bəzənsin ellər oylağı. 
Gəl ol İstusuyun, əziz qonağı, 
Əməl eylə etibara bir də, gəl. 
 
Nizami yurdunun yadiğarısan, 
Könül məhəbbəti, el vüqarısan. 
Sözün də, şeirin də sənətkarısan, 
Minəttdarıq sənətkara bir də, gəl. 
 
Dağların laləsi – Səməd, gəl, - deyir, 
Sular şəlaləsi – Səməd, gəl, - deyir, 
Şəmşirin naləsi – Səməd, gəl, - deyir, 
Salma bizi ahu-zara, bir də, gəl. 
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Məktub Moskvada, xəstəxanada S.Vurğuna 
çatdı. Oxudu, gözləri doldu, yastığa söykənib 
Aşıq Şəmşirə “Yanıq Kərəmi” üstə bir cavab 
yazdı: 

 
Aldım məktubunu aşıq qardaşım, 
Darıxma gələrəm imkanım olsa. 
Bu namərd xəstəlik əl verir hərdən, 
Yaram sağalardı, dərmanım olsa. 
 
Mən ümid vermişəm sənə doğrudan, 
Həmin o ilqardı məni ağrıdan. 
Düşüb qüssələrə olma bağrı qan, 
Göylərə uçaram sağ canım olsa. 
 
Oxudum sözünü, ürəkdən şadam, 
Kür üstündə ceyran vuran səyyadam. 
Külüng çalıb dağlar çapan Fərhadam; 
- Şirin tək sevdiyim, cananım olsa. 
 
Dost-dostu görəndə o gün alır kam, 
Vurğun da istəyir belə bir məqam. 
Biz deyib, danışıb edərdik bayram, 
Səninlə görüşmək zamanım olsa. 
 
S.Vurğunun cavab məktubu Aşıq Şəmşirin 

bağrını qana döndərdi. Pərişan halda 
Kəlbəcərə qayıtdı. Gəzdiyi, gördüyü 
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məclislərdə Səməddən danışdı. Səməddən 
dedi və nəhayət yenə günlərin birində Bakıya 
gəldi ki, şairin vəziyyətini öyrənsin, görüşsün. 
O tərəfdən dərdinə dərman tapılmayan 
S.Vurğun “Vətən havası” bəhanəsiylə Bakıya 
gətirildi. Böyük şairin şahin gözləri Bakıda 
yumuldu. Ustadımız belə yerdə dolmuş bulud 
kimi yağdı. Aşıq Şəmşir bu ayrılığı, bu hicranı 
“Hicran Kərəmi” üstə belə ərz elədi: 

 
Məni sən elədin ellərlə tanış, 
Qəlbimin şüşəsi pas tutub, ağlar. 
Qocaman aşiqə nə dərd üz verib, 
Əlində dəsmalın tərs tutub, ağlar. 
 
Bu gün pişvazında solğundu güllər, 
Tutur matəmini yanıqlı dillər. 
Sən tərif yazdığın obalar, ellər, 
Onlar indi sənə yas tutub, ağlar. 
 
Sınıqlı qəlbimdə yara bəslədim, 
Qardaş deyib dağı, daşşı səslədim. 
Çarəsiz dərdini yazmaq istədim, 
Dəstim qələmini nəs tutub, ağlar. 
 
Vurğun, adın ölməz, dünyada sağdı, 
Hər sözün, hər şeirin sağalmaz bağdı. 
Sənin ayrılığın Şəmşirə dağdı, 
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Ahımdan aləmi səs tutub, ağlar. 
 
Bəli, mənim əzizlərim, S.Vurğun 1956-cı il 

may ayının 27-də günəşlə birlikdə gözlərini 
yumdu, əbədiyyətə qovuşdu. Əvəzsiz, böyük 
bir oğlu itirmiş xalq, Azərbaycan xalqı 
S.Vurğunun dediyi kimi, onun əbədi sənəti ilə 
təsəlli tapdı. 

 
“Məni yelkən kimi qərq etsə də, dəryada 

zaman 
Vurğun öldü deməyin, bir əbədi sənəti, var” 
 
Aşıq Şəmşir isə itirdiyini axtarmaq üçün 

İstisuya, Dəlidağa getdi. Ürəyindən qara 
qanlar axa-axa şairlə gəzdiyi yaylaqları, 
ovlaqları, bulaqları ziyarət etdi. Ceyran 
bulağına, Sarı bulağa baş çəkdi. “Xəbər al 
məni” şeiri yadına düşdü, sazı köksünə basdı, 
görək aşıq “Köçəri” havasında necə xəbər aldı: 

 
XƏBƏR ALDIM 

 
 
Tapşırmışdın, ustad, səni 
Şiş dağlardan, xəbər aldım. 
Durna gözlü ağ sulardan 
Bulaqladan xəbər aldım. 
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Bənövşədən, gül, nərgizdən, 
Kəklik daşda səkən izdən 
Qara xaçdan, Taxta düzdən, 
Yaylaqlardan xəbər aldım. 
 
Yasəmənlər verdi cavab, 
Lalə bağrı oldu, kabab. 
Çəmənlərdən gəldi xitab, 
Ovlaqlardan xəbər aldım. 
 
Dəlidağa getdim hər dəm, 
Xəbər tutdum göydən, yerdən. 
Qocalardan, körpələrdən, 
Uşaqlardan xəbər aldım. 
 
Məni dilxun etdi həmən, 
Yanağı yaş çayır-çəmən. 
Səhər-səhər sərin əsən 
Sazaqlardan xəbər aldım. 
 
Adı ölməz Vurğun hanı? 
Sözün, şeirin gövhər kanı. 
Hey soruşdum o bağbanı, 
Tər bağlardan xəbər aldım. 
 
Şəmşirin, el-obasından, 
Sazımın xoş nəvasından. 
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Qartalların yuvasından, 
Qayalardan xəbər aldım. 
 
Bəli, əziz yoldaşlar. S.Vurğun haqda bu 

xatirəni, dastanışan Aşıq Şəmşir özü bu gün 
xatirəyə dönüb əbədiyyətə qovuşub. Gəlin hər 
iki ustada rəhmət  oxuyaq, onların xatirəsi 
önündə baş əyək!.. 

 
 

XƏSTƏYƏ ŞƏFADI DOSTUN AYAĞI 
 
Dədə Şəmşir öz sazını mənə etibar 

eləyəndən sonra ustadla hər yay görüşsək də 
1978-ci ildə yenə həsrətli və həyəcanlı halda 
85 illik yubileyinə gedirdim. Yolboyu keçən 
görüşmüzdə mənə elədiyi tövsiyələrini 
xatırladım, daha doğrusu onları vird 
(təkrar)elədim: 

1. İnsan nəfsi pis şeydir. Dünya tamah 
dünyasıdır. Yoldaşlar arasında pul bölən 
zaman bir nəfər sizə kənardan baxarsa, çalış 
ona da bəhanə ilə bir şey ver, ya da xoş bir söz 
de, hörmət elə, nəfsi keçməsin. 

2. İçkidən (arax, çaxır və s.), duzu qatı 
yeməklərdən uzaq ol. Bunlar həm səsə 
ziyandı, həm ömrə. 
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3. Qazancına qənaət elə. İsrafçıları Allah da 
sevmir. Əlbəttə, var-dövlət  olsa yaxşıdır, oğul! 
Çünki, var-dövlət adamın ayıbını örtür. Lakin, 
dostlardan heç nəyi əsirgəmə. 

4. Bacılarının qayğısını çək. Onlara atadan 
sonrakı arxa sənsən. Sənə güvənəcəklər. 

5. Mollalara inanma.  Məzhəblərə, 
təriqətlərə aldanma. Bir yol var Allaha – o da 
insanlıqdır ki, ona çalış. Elmlə, biliklə, kamil 
sənətlə, halallıqla, xeyirxahlıqla. 

6. Zəiflərə xoruzlanma. Balalarını 
böyütmək üçün çalış şər – şeytandan uzaq ol. 
Qüdrətini harına bildir, məzluma yox. 

7. Dünya malından ötrü yar-yoldaşa 
xəyanət eləmə. 

Şose yolundan kəndə kimi 7 km-lik yola 
ömrümün Ağdabanlı günləri, dünənə qayıtmış 
xəyallarım pilləkən oldu. Qəribə hisslər 
keçirirdim. Birinci sinfə gedən qızım Əlaməti, 
Şəkinin Baş Göynük kəndindən dostum 
Ələsgərin qızı balaca Nüşabəni yolun 
kənarındakı çiyələkliklər, moruqlar elə  dartıb 
aparırdı ki, mən onlara çatammırdım. Kəndə 
çatmağa az qalmış Turşsudan kəndin 
ayağındakı Əmrah əminin dəyirmanından, 
Əlqəmənin yurdundan keçdikcə Şəmşir 
ocağına yaxınlaşır, həycanım artırdı. Ustad 
ömrünə dayaq olan bu dağlara minnətdar 
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idim, qəribə hal bürümüşdü məni. Nəhayət, bu 
da “Şırran bulaq”. Ovuclayıb içdim suyundan. 
Ürəyim soyumadı. Bulaqdan, kiçicik dərədən 
keçib, 50-60 metrlik məsafədəki, dağ 
yamacındakı üzü enişə, biz gələn, yolçulu yola 
baxan evə çatdıq. Ustadla görüşdük. 
Həsrətimə su səpildi. Yanğım soyudu, rahat 
oldum. Onunla diz-dizə oturduq. Neçə vaxtdan 
bəri arzusunda olduğum insanı halallığa, 
saflığa daldıran şirin söhbətlərini dinlədim. 

Xəstəlik axır vaxtlar şiddətlənsə də o ruhən 
sağlam və gümrah idi. Güllü ana bu 
gümrahlığın ətrafında pərvanə kimi dolanırdı. 

Mən çalıb-oxudum, ustad  qulaq asdı. Ustad 
özü çalıb-oxudu, mən qulaq asdım. Özü də 
Koroğludan. Bu yaşda Koroğludan oxumaq hər 
aşığın işi deyildi. Sanki, o mənə, deyirdi: 

 
“Uca dağın ucasıyam, 
Əskik olmaz qarım mənim” 
 
Gördüklərimdən yaranan hisslərimi dərhal 

qəlibə salıb Dədə Şəmşirə verdim: 
 
Qismət oldu bir də sənlə görüşdük, 
Dədə Şəmşir, ömrə, baxta, çox şükür. 
Qiblə qıldım,(sandım) sanki etdim ziyarət, 
Bu bahara, bu xoş vaxta, çox şükür. 
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Əyməmisən qamətinin şaxını, 
Uzaqlara qovlamısan yaxını. 
Güllü ana, bu cür boyu, buxunu 
Qoyma gözdən sən uzaqda, çox şükür. 
 
Dağlar oğlu, dağlar kimi dayanıb 
Təbin onçun, gül-çiçəyə boyanıb, 
Səksən beşdə dan yeliylə oyanıb, 
Yuyunursan buz bulaqda, çox şükür. 
 
Həm bahardı, həm də şaxta qocalıq, 
Qismət olsun hər bir baxta qocalıq, 
Görünsə də bu ocaqda qocalıq, 
Çıxmayıbdı hələ taxta, çox şükür. 
 
Dədə Şəmşir, dədə olmur hər dədə, 
Köçəriyə əziz taci-sər dədə. 
Koroğludan dedin: beçə pərdədə, 
Bir qıy vurub ağ otaqda, çox şükür. 
 
Mənim bu sözlərimdən sonra Dədə Şəmşir 

dərhal, əlüstü cavab yazdı: 
 
Baharı çiçəkli, dəli könlümün, 
Düşməyib üstünə şaxta, çox şükür. 
Hələ taleyimin sözüdür bütün, 
Olmur bir ilqarı saxta, çox şükür. 
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Təvəllüdüm olub “Qoşa bulaqda” 
Bənövşə şehinə çimdim o vaxtda. 
Qəzadan, qədərdən qaldım uzaqda, 
Bir atan olmadı ox da, çox şükür. 
 
Bələyim gül olub, köynəyim lala, 
Anam dönüb on dördündə hilala. 
Ancaq, məni o yetirib bu hala, 
Baxtıma yar olub haqq da, çox şükür. 
 
Bir sərrafam simuzərə, lələ mən, 
Nəğməkaram obaya mən, elə mən, 
Qocalığa baş əymərəm hələ mən, 
Əllərinə xına yax da, çox şükür. 
 
Şadlıqdı Şəmşirin hər təmənnası, 
Məndə Araz, Kürdü eşqin sədası, 
Ürəyim atlandı, ləzgi balası, 
Olmusan kuyəndə püxtə, çox şükür. 
 
Mənim adi cızma-qaram onu necə 

sevindirmişdisə əlavə bir tərif də yazdı. 
Bilmirəm, bəlkə bunlar məni şairliyə - sazın 
qanbir, canbir qardaş olan şairliyə 
həvəsləndirmək idi. Bəlkə çınqını, qığılcımı 
alova çevirmək istəyirdi ustad. Bəlkə, bu da 
sınağın, imtahanın bir növüdür? Yoxsa mən 
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hara, tərif hara? Hər nə isə, ustad səbəbkarlığı, 
ustad tərifi mənə olan xeyir-duası idi. Yadıma 
gəlir ki, Ağdabana gəldiyim ilk vaxtlar Dədə 
Şəmşir mənə “Novruz və Qəndab” dastanını 
yazdırdı. Özü danışdı, mən yazdım. Üç günə 
yazıb qurtardım. Sonra vaxt verdi ki, - on 
gündən sonra bu dastanı mənə danışarsan. 
Mən 96 vərəqəlik bir dəftəri vergül və 
nöqtəsinəcən 3 günə hazırladım və əzbərdən 
danışdım. Ustad, o gündən, hər yerdə bunu 
danışmağa, məni tərifləməyə başladı. İndiki 
tərif isə mənə verilən vəsiqə və zəmanət idi: 

 
Əlbəttə ki, olmalıdır 
tərlanın tərlan balası. 
Şikar edər, kəklik alar, 
laçının hər an, balası. 
Mərifətdən qalmaz geri 
igidin qanan balası. 
Oxşayar öz xilqətinə  
hər kəsin inan, balası. 
Ləyaqətdə olmaz naşı 
alimi-ürfan, balası. 
 
Əzəl lazımdı insana 
ola abır-həyası mərd. 
Çox görmüşəm obalarda 
oğlan doğub anası mərd. 
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Hər kişiyə igidliyi 
gərək verə Xudası mərd. 
Oğlu da mərd olmalıdır  
kimin olsa atası mərd. 
El içində məşhur olar 
aslanın aslan, balası. 
 
Hələ səsin yaxşı gəlir 
tənə - töhmət gətirmədin. 
Tərbiyəmə “bəli” dedin 
hərcayi söz götürmədin. 
Düz oldun əhdi – ilqara 
vədəsini ötürmədin. 
Bağ saldım, gülün becərdin 
qara tikan bitirmədin. 
Şəmşirin, zəhmətini 
halalındı, itirmədin. 
Bu sənəti yetir başa 
ləzgi, Dağıstan balası. 
 
Atamla Şəmşir əmi bir-birinə çox hörmət 

edirdilər. Biri o birindən elə ürək dolusu, elə 
ilhamla danışırdı ki... 

Atam evimizdə Şəmşir əmi haqqında deyir-
di: 

- Oğul, o kişi pirdi, ziyarətdi, onun yanın-
da necə gəldi danışmaq olmaz, günahdı!.. 
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“Uman yerdən küsərlər”, - deyib atalarımız. 
Bir dəfə Şəmşir əmi atamdan küsümüşdü. 
Küsmüşdü deyəndə; 

“Dost dostdan incisə, qəlbindən dönməz, 
Olar bir az ərki-naz arasında”. 
 
Bu, ustad Ələsgər demişkən dostların bir-

birinə ərk-nazı idi.  
“İncin səni istəyəndən, eylə ərk-naz, danış”. 
Dədə Şəmşir gileyini, ərk-nazını belə bəyan 

eyləmişdi: 
 
Ləzgi Mahmud, ilqar belə olmazdı, 
Səkkiz ayda bir gəlmədin bu yana. 
Mən demirəm səndə məhəbbət azdı, 
Əyə bilməz səni çərxi-zəmanə. 
 
Neynirəm başqa söz, yüzünü söylə, 
Qardaşlığın şirin sözünü söylə. 
Danış doğrusunu, düzünü söylə, 
Xatir üçün etmə üzr-bəhanə. 
 
Bilirsənmi, Şəmşir olubdu xəstə, 
Hansı bir qədərin, qəzanın üstə. 
Əlim yetişmədi sən kimi dosta, 
Çox düşdün yadıma, gəldim amana. 
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“Mahmud, sən bilirsən ki, mən səni çox 
sevirəm, qarda-qardaşı necə ürəkdən sevən 
kimi. Doğrudur, sən bəzi işləri bəhanə 
edəcəksən. Belə deyirsən ki; “qoyun 
qırağında macal olmadı, təklik üz verdi. Ona 
görə gəlmədim”. Mən bunlara əsas verməyə 
bir yol tapa bilmərəm. Doğrudur, Şeyyib və 
Musa qoyun otarmaqdan Peyğəmbərliyə 
yetişdilər. A canım, sən nə fikirdəsən, sən də 
“Ləzgi Peyğəmbəri”mi olacaqsan? Özün 
bilirsən ki, 124 min Peyğəmbərdən artığı 
yoxdu, olası da deyil! 

Niyə bir dəfə gəlmirsən görüşək? Sədaqət 
haqqı, sədaqətimizə and olsun ki, mən 
gələcəkdim.  Sakit ilə bütün Dağıstan 
ellərini gəzib tanış olmaq üçün. Əfsus ki, 
başıma gələn hadisə qoymadı. 
Xəstəxanadan yenicə çıxmışam. Sakit sizə 
danışacaq. Yenə ümidvaram Haqqa! Möhlət 
versə salamat görüşərik: 

 
Qərib ölsəm canı yanan kim olar, 
Urvatsız görünər yad ölü, qardaş. 
Payızın sonunda uçan çəməni 
Ya şaxta yandırar, ya dolu, qardaş. 
 
Çağırsan eşitməz uzaq dadımı, 
Uzaq fəryadımı uzaqdadımı, 
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Bilmirəm əcəlim uzaqdadımı, 
Yaxınsa, qardaşdan yad olu, qardaş. 
 
Şəmşir yedirəndi dostuna yağı, 
Yaxşı dost kəsilməz dostuna yağı. 
Xəstəyə şəfadı dostun ayağı, 
Ya əli boş gəlsin, ya dolu, qardaş”. 
 
Bəli bu umu-küsü məktubu 1963-cü ilin 

yadigarı kimi məni hər an daim atalı və ustadlı 
o bəxtəvər günlərimə qaytarır. 

 
 
  
Şəmşir əminin şeirlərinin əksəriyyəti öz 

həyatında olmuş hadisələrin məhsulu idi. 
Bunlardan bəziləri dastanlaşıb, 

rəvayətləşib öz sağlığında el-obada, 
Azərbaycan aşıqlarının sinəsində 
məşhurlaşmışdı. Bunlardan “Vədəsində” 
qoşması xalq şairi S.Vurğunu da cəlb etmiş 
və 1955-ci ildə Kəlbəcərdə olarkən hələ 
Aşıq Şəmşirlə görüşünə qədər onu 
məclisdəki aşığa oxudub. Günlərin birində 
mən həmin “Vədəsində” qoşmasının 
yaranma tarixini soruşdum. O, mənə şirin-
şirin xəyallara dala-dala həmin məhəbbət 
macərasından danışdı. Mən aşıqlardan 
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eşitdiyim həmin rəvayətlə, Dədə Şəmşirin 
danışdığı hadisə arasında böyük fərq 
gördüm. Dədə Şəmşirin danışdığı həmin 
olmuş hadisə daha dadlı, daha şirin idi. 
Lakin, mən burda oxuculara həmin 
hadisənin el dilindəki rəvayətləşmiş 
variantını təqdim edəcəyəm: 

 
ŞƏMŞİR VƏ AYNA SÖHBƏTİ 

 
Belə danışırlar ki, Dədə Şəmşirin cavan 

çağları idi. Azərbaycanda hələ Sovet 
hakimiyyəti qurulmamışdı. Azərbaycan 
kəndlərinin birində bir qıza aşiq olur. Qızın adı 
Ayna idi. Adına layiq yaraşığı, gözəlliyi olan bu 
qız varlı bir bəy qızı idi. 

Qızın ürəyini bilmək üçün yanına adam 
göndərir. Qız cavab qaytarır ki: 

- Getsin, çömçəsini çalsın, nəkarədir ki, 
məni istəyir, “su axar, çuxurun tapar”, “çölmək 
diyirlənib  çanağını tapar”. Bir də bu sözü 
ağzına alsa bəd biabır eylərəm. 

Bəli vaxt o vaxt olur ki, Aşıq Şəmşir öz 
kəndlərindən bir halal süd əmmişlə ailə həyatı 
qurur, ömür sürür, külfət sahibi olur. Aradan 
illər keçir, dövran dəyişir. Çox sular bulanıb 
durulmuşdu – Azərbaycanda təzə hökumət 
qurulmuşdu. Aşıq el anasıdır, el oğludur. O, 
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kənddən kəndə toya gedir, elin şən, xoşbəxt 
günlərində çalıb-oxuyurdu. Aşıq Şəmşirin 
saqqalına dən düşən, çallaşan çağları idi. Vaxtı 
ilə Aynanı istədiyi kəndə toya dəvət olunur. 

Öz yoldaşları ilə həmin kəndə girən Aşıq 
Şəmşir yolda kənd arasında qoca bir qarıya 
rast gəlir. Elə bir qarıya ki, əriyib itmiş, 
gəncliyini axtaran qoca bir qarıya. Gördülər ki, 
qarının bir əlində əsa var, bir əlində isə 
belindəki dolu dağar. Həmin yükü gücü 
çatmasa da qarışqa dən aparan sayaq hıqqına-
hıqqına əsa ilə  yerə təkan verərək aparır. 
Yanına çatırlar. 

- Salaməleyküm, qarı nənə. 
- Əleyküməssəlam. 
- Ay qarı nənə, sənə nə gün keçib ki, bu 

yükü belə zülümlə aparırsan? Oğlun, qızın, 
nəvən, nəticən yoxmu? 

Qarı dayanıb ötəricə, çəpəki baxıb cavab 
verdi: 

- Ay oğul, köhnə ocaq yerini niyə 
qurdalayırsan, var get yolunla. 

Aşıq Şəmşirin marağı artır, deyir: 
- Xeyir, qarı, yolum elə buracandır. Gedən 

deyiləm. 
- Oğul, kül altında bəzən köz qalır, qor 

qalır, yandırar səni. 
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Qarının cavabı Aşıq Şəmşiri aldı. Onun 
dərdli adam olduğunu bilib əl çəkmədi. Qayıtdı 
ki: 

- Ay qarı nənə, indiki belədir, qoy o köz 
məni yandırsın, mətləbdən hali olum. 
Eşməliyəm o külü. 

Qarının dağar yükünü yerə qoydular. 
Əsaya sinəsini verib başladı ki: 

- Oğul, mənim bir vaxtım vardı ki; suya 
deyirdim, sən axma, mən axım, aya deyirdim, 
sən çıxma, mən çıxım. Atamın imarətində piy 
içində böyrək kimi bəslənirdim. Məni çoxları 
istədilər, cavanlar dərdimdən dəli-divanə 
oldular. Mən heç kimi bəyənmədim.  Atalar 
demişkən; “çarıxlısını mən bəyənmədim, 
çəkməlisini də tapana kimi Allah başımdan 
vurdu, çərximi çevirdi”. 

- Nə oldu qarı? 
- Atalar nahaq deməyib ki, oğul “qızıl 

taxtın olunca, qızıl baxtın olsun”. 
Azərbaycanda təzə hökumət quruldu, Şura 

hökuməti. Varlıların – xanın, bəyin, 
qolçomağın hər şeyi əlindən alındı, o 
cümlədən səsi də. Etiraz eləyən, müqavimət 
göstərən varlıları hökumət sürgün elədi. Atam 
da hökumətə etiraz eləyənlərdən idi. 

Atalar yaxşı deyib, “sən saydığını say, gör 
bir fələk nə sayır”. Təzə hökumətin 
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qorxusundan ondan sonra bəyənmədiyim 
elçilər də gəlmədi ki; “qurunun  oduna yaş da 
yanır”. 

Yurdum tarımar oldu. Qaldım bayquş kimi. 
O gündən bu günə qaldım evin küncündə. 
Məni qarı görsən də mən qızam. Qız qarıyam. 
Belə olanda mənim oğlum, qızım, nəvəm, 
nəticəm, belə bir günümdə yükümü aparanım 
hardan olsun? 

Aşıq Şəmşir soruşdu: 
- Qarı, adın nədi? 
- Adım Aynadı. 
Aşıq Şəmşir diksindi, bütün varlığı titrədi. 

Yaddaşı onu neçə illərin arxasına, cavanlıq 
illərinə apardı. Xəyalına gəldi ki, bu kənddə 
Ayna adlı bir bəy qızı istəmişdi. Bəlkə o 
Aynadı? Yox, ola bilməz! O Ayna, yaşca 
Şəmşirdən kiçik idi. Bu isə Şəmşirin anası 
yaşındadı. Soruşdu: 

- Qarı, atanın adı nə idi? 
- Qəhrəman bəy, oğul. 
Şəmşir gördü ki, həmin Aynadı. Öz- özünə 

edi: 
- Görməyəydim bu gününü Ayna! 

Aynalığın qalmayıb ki, tamam paslı dəmirə 
dönmüsən.  

Atalar, deyib: “adamı qara gün qaraldır, ağ 
gün ağardır”. Qarının ömrü, günü istədiyi kimi 
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keçmədiyi üçün yaşı Şəmşirdən az olmasına 
baxmayaraq, Şəmşirdən tez qocalmışdı. Bəylik 
dünyası əlindən çıxan bəy qızının qəddi əyilib 
doğanağa dönmüş, üzü solub zəfərana 
dönmüşdü. Birçəkləri dümağ idi qarının. Aşıq 
Şəmşirin saqqalı  isə təzə-təzə çallaşırdı. 

Qarı soruşdu: 
- Bu kənddəki toyu keçirməyə gələn 

sizsinizmi? 
- Bəli, bizik. 
- Adınız nədi, ay oğul? 
- Adım, Şəmşirdi. 
Qarı fikrə getdi və düşündü: “Məni 

gəncliyimdə Şəmşir adlı bir aşıq istəmişdi, 
bəlkə odur?” Şəmşirin qamətinə, sifətinə 
təzədən baxdı. Gördü həmin Aşıq Şəmşirdi. 
Qarı ömrünün bu çağında ani olaraq qəribə 
hiss keçirdi: 

Mən də gələcəyəm məclisinizə, - dedi. 
- Gəl, qarı gəl. 
Axşam araya düşdü. Qarının qızlıq 

duyğuları onu tərpətdi.  Ürəyində dərdmi, 
məhəbbətmi baş qaldırdı. Yaşamadığı bir 
ömrü yaşamaq istədi. Axşam vücudunu səliqə-
səhmana salıb, qonum-qonşunun qızı, gəlini 
arasına özünü dürtüb toya gəldi. Oturdu aşıq 
məclisində. 
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Aşıq Şəmşir məclisə başlayanda göz 
gəzdiridi. Gördü ki, qızlığı qarı olmuş Ayna da 
gəlib oturub bir küncdə. Yaşmağını çəkib 
burnunun üstünə. Aşıq Şəmşir bu mənzərəni 
görüb, dedi: 

- Yoldaşlar, icazə verin sinəmdə bir neçə 
bənd var, onları boşaldım, rahat olum, sonra 
təklif sizdən, qulluq bizdən. 

Aşıq Şəmşir bu yerdə qarıya xitabən görək 
nə deyir: 

 
Səni qarı gördüm, bağrım qan oldu, 
Mənim saqqalımın çal vədəsində. 
Qəlbimə dəydiyin yadıma düşdü, 
Dedimmi könlümü al vədəsində?! 
 
Qarı dözəmmədi, söz atdı ki: 
- Aşıq kürd durur, yurd durur. Olmazmı 

ki, ocağı təzədən qalayasan? 
Aşıq Şəmşir ikinci bəndində misal çəkdi: 
 
Ov keçdi bərədən uyquda yatdım, 
Qalxdım xədəngimi izinə atdım. 
Ha yüyürdüm; nə yetişdim, nə çatdım, 
Hər işin qaydına qal vədəsində. 
 
Qarı başını köksünə əyir. Həqiqətən daldan 

atılan daş topuğa dəyər. Şəmşir deyir: 
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Süleymanı yola salan dünyadı, 
Ayrılıq qəlbini çalan dünyadı, 
Gözəlliyi qarı olan dünyadı, 
Güvəndin hüsnünün gül vədəsində. 
 
Deyirlər ki, Süleyman Peyğəmbər (ə) 

gəzməyə səyahətə çıxmışdı. Taxtını məğribdən 
məşriqə, məşriqdən məcribə gəzdirirdi cinlər, 
fəriştələr. Yolda gözəl bir qadına rast gəlir. 
Onun gözəlliyinə vurulan, aşiq olan Süleyman 
Peyğəmbər (ə) çıxarıb barmağındakı “Hökmü 
Süleyman” yazılmış üzüyünü verir ki: 

- Saxla, səfərimdən geri qayıdanda səni də 
aparacağam özümə ömür-gün yoldaşlığına. 
Səfərdən qayıdıb gələn Süleyman Peyğəmbər 
(ə) həmin qızın yerində olmadığını gördü. 
Əvəzində o yerdə kifir, idbar, iyrənc bir qarı 
oturmuşdu. Soruşur: 

-  Sən kimsən, burda nə edirsən? 
Qarı cavab verdi: 
- Mən buranın daimi sakiniyəm. 
Süleyman Peyğəmdər (ə) acıqlandı: 
- Yalan danışma, cəzalandıraram səni, 

mən burdan keçəndə həmin bu yerdə sən yox, 
başqa bir qız oturmuşdu. 

Qarı dedi: 
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- Xeyir, o başqası da mənəm, indiki də 
mənəm.  

Süleyman Peyğəmbər (ə) qadını bir də 
yalan danışmamağa çağırdı: 

- Qəzəbimə gələrsən, qarı. Yalan 
danışırsan. Mən burdan keçəndə burda cavan, 
gözəl və abırlı bir qız oturmuşdu. Mən ona 
vuruldum və üzüyümü də əmanət, girov kimi 
saxlamağa verdim ki, qayıdanda onu özümə 
arvad eləməyə aparım. Sən buralarda yox idin. 
Hanı o?! Mən Süleyman Peyğəmbərəm, mənə 
yalan danışma! 

Qarı güldü, dedi: 
- Ey, Süleyman, mən səni tanıyıram. Mən 

nə bayaqkı gözəl qızam, nə indiki idbar, kifir 
qarıyam. Mən qoca dünyayam. Gah 
gözəlləşirəm, gah soluram, kifirləşirəm. Nə 
qədər sənin kimi Süleymanlar yola salmışam. 
Verdiyin üzük o sandıqdadı, aç qapağını. 
Üzüklə doludur. Hamısının da üstündə 
süleyman yazılıb. Birini barmağına tax get. 
Sirrimə vaqif olammazsan. 

Aşıq Şəmşir həmin bənddə bu hadisəni 
misal çəkmişdi qarıya ki, dünyada dünyanın 
özündən gözəl heç nə yoxdu. İnsan bu dünya 
gözəlliklərini bir zərrəsidir. Sən bu zərrə 
gözəlliyinə güvənib məni bəyənmədin. 
Görürsən fələk necə fələkdir? Atalar deyib ki, 
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“mətahın mətah olunca bazarın bazar olsun. 
Çərxin çevriləndə qızıl da olsan dəmir 
qiymətinə alan olmur”. 

 
Məğrurlandın əldə var olan vaxtı, 
Dolub, bağçanızda bar olan vaxtı, 
Qoynunda xəstəyə nar olan vaxtı, 
Bir dənə qıymadın bol vədəsində. 
 
Andıra qalsın bostançının o dəvəti ki, 

tağların solub-saralmış, bostanın uralanmış 
vaxtına düşüb. 

 
Bir de görüm sən nə məqsəd üstəsən, 
Söylə, bilim hansı yolda bəstəsən. 
Şəmşiri axtarıb görmək istəsən 
Doğru-düz ilqara gəl vədəsində. 
 
Aşıq Şəmşir sözlərini başa vurur. Məclis 

əhli aşığın söz hədəfini artıq bilmişdilər. Qarı 
da gördü ki, cidanı çuvalda gizlətmək olmaz, 
yenə söz atdı ki: 

- Aşıq Şəmşir, özün demisən ki;  
 
“Namərd tapdalayar yıxılanları, 
Mərd olan durğuzar, əldən yapışar”. 
 
Aşıq Şəmşir qayıtdı ki; 
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- Düzdü, ancaq sənin əlindən yapışmaq 
üçün gərək başqasının əlini ətəyimdən kəsim. 
Bir könülü tikmək üçün başqa könülü 
yıxmalıyam. Onsuz da kasıbın sacı çörək 
qurtaranda qızan şeydi. Mən yorğalığa 
gəncliyimdə başlamışam, sən isə hinduşka 
kimi indi hoyduxlanırsan. Qulaq as gör nə 
deyirəm: 

 
Mənə ixtiyar deyərdin, 
Sən də qoca oldun axır. 
Mən yandım sənin oduna, 
Canım oda saldın axır. 
 
Mən hey çəkdim intizarı, 
Sən insaf etmədin barı. 
Dedimmi olarsan qarı, 
Sözlərimə gəldin axır. 
 
Şəmşir, durur dağlar kimi, 
Sənsə qaldın ağlar kimi. 
Xəzan dəymiş bağlar kimi, 
Dərd əlindən soldun axır. 
 
 

FƏRSİZ KİŞİLİKDƏN ARVADDIQ YEYDİ 
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1960-cı ilin həmin yayı idi. Dədə Şəmşir 
“Sarı yer”ə toya dəvət olundu. O, yoldaşları ilə 
məni də apardı. Çünki, şagird əsasən məclis-
lərdə püxtələşir. 

İki günlük çal-çağırdan, hörmət-izzətdən 
sonra toyu başa vurub qayıdırdıq. Səhər 
günəşi yaylaqlara yayılıb çəmənin, çiçəklərin 
şehində bərq vururdu. Obaların, alaçıqların 
arası ilə əsas yola – Göyçə - İstisu yoluna 
çıxırdıq. Bir alaçığın qabağında çoxlu adamlar 
yığıldığını gördük. Maraq bizi də çəkdi. Nə 
gördük?! Alaçığın qabağında bir daşın üstündə 
oturmuş bir kişinin başı qan idi. Kimsə kişinin 
başını daşnanmı, ağacnanmı vurub yarmışdı. 
Axan qan alnını, üz-gözünü al-əlvan rəngə 
boyamışdı. Adamların bəziləri yara yerinə ot-
alaf, bəziləri quyruq tikələri basır qanı 
saxlamağa çalışırdılar. Şəmşir əmi yaxınlaşıb 
bir-iki yaylaq bitkisinin adını dedi (heyf ki, 
yadımda deyil) və bir də gicitkən gətirtdi.  

– Bunları əzin, bir-birinə qatın qoyun 
yarasına qanı dayanar, - dedi. Adamlar Şəmşir 
əminin tapşırığını yerinə yetirdilər.  

Yançağında adam oynayacaq, dolu, 
tösmərək bir arvad kənarda əlləri belində 
nəhəng F (kiril əlifbasındakı ф hərfini nəzərdə 
tutur) hərfinə oxşar şəkildə hirsli-hikkəli 
halda nərə çəkir, gur-gur guruldayırdı: 
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“Ərimsən deyib, səni boynuma da 
mindirəsiyəm?! Köpək oğlu, bu saat gedib 
“İrayona”, “İraykoma” şikayət edəcəm, 
basdıracam səni dama. Sənnən baravar mənim 
də hüququm var ya yox?! Heç bir köpək 
oğlunun borcu deyil, mən neynəmişəm? Sən 
öləsən meydivi sərrəm camaatın qabağına!” 
Arvad gözünü yumub, ağzını açmışdı. Qan-
qarğış, söyüş dolu kimi yağırdı. Dəstəmizdə bir 
göyçəli Aşıq Pənah vardı. Baməzə adam idi. 
Bizə pıçıldadı ki: 

- Atamın goru haqqı belə şey 
görməmişəm. Bizim bir erkək eşşəyimiz vardı. 
Ailəmizin ağırlığını daşıdığı üçün il uzunu 
kasıblığımızdan, boğazımızdan kəsib arpasını, 
samanını verirdik. Bu arvadın ki, səsini 
eşitdim həmin eşşəyin lal harın vaxtındakı 
anqırtısı yadıma düşdü. Eynən belə idi. 
Qabiliyyətinə şükür Xudaya! Səsə oxşar da səs 
olarmış! Yaxşı deyiblər ki, “Xudaya heç nəyi 
tək yaratmamısan!”... 

Biz gülüşdük. Şəmşir əmi dedi: 
- Pənah yavaş danış, deyəsən sənin də 

başından çıxmalı qan var. 
Mən də dedim ki, Pənah kişi: 
- Bu qadını sən dediyin kimi Allah Taala 

sizin eşşəklə qoşa yaratdığı kimi yəqin ki, bu 
kişini də kiminləsə, nə iləsə qoşa yaradıb.  
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Gorun yansın kişi əkən, - dedi Dədə Şəmşir.  
Başının qanı axan kişinin miskinliyinə, 

məğmunluğuna (yaxşı bazburudu da vardı) 
yazığımız gəlmədi, nifrət elədik. Şəmşir əmi 
çox dayanmağa qoymadı, - dedi: 

- Abırsız, həyasız yerdə çox dayanmayın. 
Yolumuza başladıq. Yaylaqların cənnət 

vaxtı olduğu üçün İstisuya piyada enməli 
olduq.  Yolda bir az oturduq. Bu bir qəlyanlıq 
oturuşda Şəmşir əmi qələm-dəftər çıxarıb 
ərəb əlifbası ilə tez nəsə yazdı və bizə oxudu: 

 
Elə bil gözümə düşmən görünür, 
Arvadın əlində nəzilən, kişi. 
Düşüb ayaqlarda niyə sürünür, 
Bir dur ayaq üstə gəzinən, kişi. 
 
Ağart gözlərini, öskür dərindən, 
Qoy arvad səksənib qorxsun əlindən. 
Bir nişanə göstər öz hünərindən, 
Acıqlı danışıb özələn, kişi. 
 
Birdən elə qışqır, kop dağar kimi, 
Qıca dişlərini canavar kimi, 
Bir qıyıya çək  ov almayan sar kimi, 
Sən ki, məzəlisən, məzələn, kişi. 
 
Eşidənlər desin: - Bu nə səs-küydü? 
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Bədəsil arvadın quyruğun düydü. 
Fərsiz kişilikdən arvaddıq yeydi 
A qol-qavırğası düzələn, kişi. 
 
Şəmşirin qəlbini sən azca dağla, 
Təbibsiz yaranı dur özün bağla, 
Dil deyib halına doyunca ağla, 
Yaşı qan qarığıq süzülən, kişi. 
 
Biz hamımız bu baməzə sözləri köçürdük. 
Aşıq Pənah qayıtdı ki: 
- Şəmşir əmi, icazə ver mən də 

eşşəyimizin xatirəsinə birini deyim. 
Aşıq Pənah belə bir gəraylı dedi: 
 
Arpan çox olub deyən, 
Anqır eşşəyim, anqır. 
Yox səni minən, döyən, 
Anqır eşşəyim, anqır. 
 
Həcvi ötəri gülüşlə qarşıladığımız üçün 

gerisi yadımdan çıxıb. 
 
 
 

*** 
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1960-cı iin yayı idi.  Ağdabandan Şəmşir 
əmi ilə mən Vəngə gəldik. Bir gecə orda Şəmşir 
əminin yeznəsi Rzagildə qalıb səhər Yaqubun 
tısbağaya oxşayan “Moskviç”ində Kəlbəcərə 
yola düşdük. Həmin moskviçlərin də dəbdə 
olan vaxtı idi. Yaqub Şəmşir əminin bacısı oğlu 
idi. Moskviçə minən kimi Dədə Şəmşir dedi: 

- Elə eləmə ki, yolda qalaq. Sonra zarafatla 
əlavə elədi,  - rus qoyanın hamısını basma, yarı 
yolda qalarıq. 

- Baş üstə, ay dayı. Yaqub zarafata keçdi; - 
Atalar deyib, yaxşı igid dayısına oxşayar. Bəs 
mən sənə niyə oxşamamışam?  

Mən necəyəm, sən necə? – dədə soruşdu: 
- Sən ağ ürək, mən qorxmaz! 
Şəmşir əmi çəp-çəp baxdı, dedi: 
- Saxla maşını! 
Yaqub saxladı. DədəŞəmşir dedi: 
- Düş aşağı, bayaqkı maşın sürəti ilə qaç, 

deyim əhsən! Bəs sən niyə qanmırsan ki, bərk 
gedən sən deyilsən maşındı. Qazı çox basırsan 
iti gedir, az basırsan yavaş. Burda sənin forsu-
na yer qalmır, maşın forsdansın. Sür!  

Yaqub gülə-gülə maşını işə saldı. Sözündən 
də qalmadı: 

- Mən də Aşıq Şəmşirə görə forsdanıram 
dayna! 
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- Az danış, yola-izə bax, çırparsan bizi 
daşa, qayaya. Yaqub öz işində idi. Moskviçin 
sürəti artdıqca nəriltisi də artırdı. Yalçın 
qayaların altından keçəndə nərilti daha da 
çoxalırdı. Tərtər sahili boyunca, çayın axınının 
əksinə şütüyürdük. Şəmşir əmi mürgüləyirdi. 
Arabir onu mürgüdən qayalardan qopub yolun 
ortasına düşmüş daş oyadırdı. Maşın ani 
olaraq qövs cızıb yenə şütüyürdü, yaxud 
xırçıltı ilə bəzilərinin üstündən keçirdi. Dədə 
Şəmşir yalnız bunu dedi: 

- Xeyri yoxdu, “qoca öküzü öldürmək olar, 
öyrətmək olmaz!”. 

Nəhayət, elə yerdə qəfildən elə bir daşın 
üstünə mindik ki, Yaqubun zarafatla dediyi, 
dayısına oxşamayan igidliyi sübuta yetdi. 
Təkər partladı. Onu daş kəsmişdi. Maşından 
düşdük. Yaqub təzə təkər salınca Şəmşir əmi 
bir misal çəkdi: 

- Bir kişi kəl arabasında gedirmiş. Kəlləri 
döyə-döyə arabanı qova-qova. Hər dəfə 
çubuğu kəllərə vurduqca deyirmiş; “Ha, ho!” 
Hər dəfə çubuğu vurduqca deyirmiş; “Ha, ho!”  

Kişi bu “Ha, ho” ilə bir qədər getmişdi ki, 
arabanın təkərinin biri çıxır, boyunduruq 
qırılır, özü bir tərəfə, araba başqa bir tərəfə 
düşür. Samısı boynunda olan kəllər də bir 
tərəfə düşür. Bircə söz deyə bilir: 
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- “Paho!” – hə, bacıoğlu, sən də arabanı elə 
sürməlisən ki, “Ha, ho” dan “Paho” olmasın! 

- Baş üstə, ay dayı, daha baş üstə! 
- Eh, ay bala, bu yalançı “baş üstə”lər yıxdı 

dünyanın evini – daha heç birimiz dinib-
danışmadıq.  

“Paho”dan sonra biz Kəlbəcərə çatanda qaş 
qaralmışdı. 

 
 

 
MİLYONLARIN ƏN İSTƏKLİ BALASI 

  
 
 
85 illik təntənəli mərasim rayonda 

keçiriləsi idi və hələ bu yığıncağa iki gün vardı.  
Biz rayona sabah gedəsi idik.  

Dədə Şəmşirlə birgə  ən maraqlı bir işlə - 
arxivini, özünün əlyazmalar sandığını gözdən 
keçirməklə məşğul olduq. 

Arxivin ən qiymətli eksponatı, yadigarı, 
ustadın ulu babası Miskin Abdal Şah İsmayıl 
Xətai tərəfindən verilmiş möhürlü, imzalı 
fəxri-fərman idi. Dədə Şəmşirin dediyinə görə 
Miskin Abdal (ona Cida Miskin də deyirlər) 
Şah İsmayılın sarayında aşıqlıq, şairlik 
etmişdir. Sonra atası şair Qurbanın, özü ilə 
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tay-tuşluq, yoldaşlıq etmiş Növrəs İmanın 
şeirləri. Elə şeirlər ki, onları redaksiyalar yox, 
el-oba, xeyir-şər məclisləri - hava kimi, su 
kimi, çörək kimi başa çəkirdi.   

Dədə Şəmşir yazı-pozuya çox baxa bilmədi, 
dedi: 

- Oğul, mənim başım ağrıdı. İndi isə 
məktublara baxaq, görək nə qədərdi. Elə-belə 
bilək. Sən bax, həm də bəzilərini gözdən keçir. 

Mən zərfin üstünü oxuduqca Dədə Şəmşir 
bəzi adların üstündə dayandırır, məktubu açıb 
təzədən oxutdururdu. 

Məktublar insanların ünsiyyətidir. Dil 
birinci ünsiyyət vasitəsidirsə məktub, yazı 
insanlar arasında ikinci ünsiyyət vasitəsidir. 
Dədə Şəmşir sandığında üç qonşu  qardaş 
respublikaların müxtəlif guşələrindən, nəinki 
Zaqafqaziyadan, həmçinin SSRİ-nin müxtəlif 
guşələrindən ağsaqqala, ehtiram, hörmət, 
məhəbbət dolu kövrək, dəli-dolu baməzə, 
dadlı-duzlu məktublar yatırdı. Ən böyük 
şairlərimizdən tutmuş (B.Vahabzadə, N.Xəzri, 
M.Araz, M.Aslan, F.Mehdi, Ə.Muradxanlı, 
B.Abbasov, Ə.Qurban, Şücaət, aşıq M.Əzablı, 
V.Miskinli, Dəllər Kərəm və s.) həvəskar 
oxucuya qədər. Bunların hər birində bir tam, 
bir dad, bir qoxu vardı. Ən çox ləzzət aldığı da, 
incidiyi də, umub küsdüyü də M.Aslan idi. 
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Onun məktublarına gələndə Şəmşir əmi ondan 
gileylənib, onu arzuladı. Mənim isə diqqətimi 
ən çox cəlb edən Qutqaşenin “Nic” kəndindən 
olan uzun illərin “çarpayı dustağı” Esmira 
Qanqalovanın məktubları oldu. Beş-altı ədəd 
məktub. Fiziki cəhətdən şikəst olmuş, mənən 
sağlam olan bu həyat eşqli nikbin qızın 
məktubları məni yaman kövrəltdi. Bir çox 
fiziki sağlamlara örnək ola biləcək (mən 
ümumiyyətlə ruhu, qəlbi sağlam adamlara 
sağlam deyirəm, bədəni yox) bu məktublardan 
bir-ikisini və Şəmşir əminin ona yazdığı 
cavabları bu xatirələrə salmağı vacib bildim. 

 
ŞƏMŞİR BABA SALAM! 

 
Salamdan sonra yaza bilərəm ki, mənim 

məktubum bəlkə də el aşığımıza, xalqın 
istəkli ağsaqqalına qəribə gələcək. Axı, 
minlərcə oxucu siz kimi sevimli aşığın 
sazına, sözünə valehdi. Hamı sizi bir ata, bir 
baba, bir aşıq və ağsaqqal kimi sevir. 
Minlərcə dinləyicidən çox məktublar alırsan. 

Şəmşir babam, axı sizi xalq döyünən 
ürəkdə, düşünən beyində, baxan gözlərdə 
yaşadır. Xalq heç zaman mərd insanları, 
yazıb-yaradan dahiləri unutmayır. Onlar 
ölməz olurlar. Tarixi vərəqləyirik, oradakı 
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mübarizələri, yazıb-yaradanların adını qızıl 
hərflərlə həmişəlik həkk olunğunu görürük. 

Xalqın sevdiyi, ölməz şairi S.Vurğunla 
qarşı-qarşıya oturararq çalıb-oxumusuz. 

Şairin sevdiyi sazı köksünə basaraq, 
dağları gəzmisiz. Bənövşəli yamacaların 
döşündə oturaraq şirin-şirin söhbət etmisiz. 
Hər boynu bükülü bənövşəyə bir qoşma 
qoşmusunuz. 

Kəlbəcərin dağları, sərin suları, ətirli 
bənövşəsi, sizə sağlamlıq, uzun ömür bəxş 
etsin. Aşıq üçün sağlamlıq, uzun ömür 
vacibdir. Axı aşıq xalqın sevimlisidir. Xalqın 
qəlbində əbədi yuva qurmusuz. O isti yuvanı 
heç bir qüvvə dağıda bilməz. 

Aşıq baba, indi isə nəvənizi sizə təqdim 
edim. Nəvənizin taleyi sizi 
kədərləndirməsin, axı, 23 ilə yaxındır ki, 
“Dəmir çarpayıda dustağam”. Ömrümün 
gözəl, gənclik çağları bu çarpayıda keçir. 
Sevincimi, kədərimi bu oturacaq vəziyyətdə 
keçirirəm.  

Uşaqlıq illərim şən və qayğılı keçib, 
ancaq təbiət bu amansız zərbəsi ilə məni 
ömürlük yatağa saldı, ayaqlarım həmişəlik 
buxovlandı, təbiət öz hökmünü həmişəlik 
oxudu. Doğma məktəbi, şən uşaqları, 
qayğıkeş müəllimləri canım qədər sevirdim. 
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Bunlardan ayrılmaq mənim üçün xəstəliyim 
qədər dəhşətli və ağır idi. Ancaq... Məni 
ümidlə dərman qoxulu şəfa ocaqlarına,  
xəstəxanalara saldılar. Ancaq, ümidlə 
getdiyim xəstəxanalardan ümidsiz 
qayıtdım. Vəziyyətim gündən-günə 
ağırlaşdı. Artıq həmişəlik, “çarpayıda 
dustaq” oldum. Lakin, mənə sağlamlıq 
verməyən, bir daha sağlamlığımı geri 
qaytara bilməyən tibb elmimizdən, 
həkimlərədən üz döndərmədim, küsmədim. 
Axı, bu gün mənə sağlamlıq verməsə də, 
həmin həkim digər birisini həyata qaytarır. 
Sabahın nifrətini qazanmamışam. 

Günlərlə, saatlarla, hətta illərlə 
düşünmüşəm ki, axı necə yaşayım, axı necə 
edim ki, ailəyə ağır yük olmayım, ailəni 
incitməyim. Onsuz da ağır xəstəliyim atam, 
anam üçün ağır, sağalmaz dərddir. Ana-
atamın gözlərinə həmişəlik kölgə, qəm-
qüssə çökdü. Elə bil doğmalarım qarşımda 
müqəssirdirlər. 

Müharibənin dəhşətlərini görən atam 
müəllimim oldu. Ən yaxın dostum kitablar, 
jurnallar oldu. Saatlarla gözümü göyə 
dikərək öz bəxt ulduzumu axtarmışam. 
Düşünmüşəm ki, mənim bəxt ulduzum da, 
mənim kimi “dustaqdır”. 
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Aşıq baba, hamısını bir məktubda 
yazmaq çətindir. Ancaq, həyatımın acılı-
şirinli günlərimin hamısını sizin kimi xalq 
aşığına yazacağam, sonra sizdən gözəl bir 
dastan gözləyəcəyəm. Elə bir dastan ki, 
dildən-dilə, eldən-elə gəzsin. Axı, indi mən də 
xalqımın mərd qızıyam. Təbiət arzularımı, 
sağlamlığımı əlimdən  ala  bilibsə də, 
insanlara olan inamımı, məhəbbətimi heç 
zaman əlimdən ala bilmədi. 

1974-cü ilin 14 noyabrında “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetində “ Dəmir çarpayıdan 
məktub” adlı məqaləm dərc olundu. 
Məqaləm minlərlə oxucunun marağına, 
həyəcanına və kədərə səbəb oldu. Sevimli 
oxuculardan hər gün 230-250 məktub, 
bağlamalar və hədiyyələr almağa başladım. 
“dəmir çarpayı”m “dostluq çarpayısı”na 
çevrildi. Azərbaycanımın hər yerindən, Sov. 
İttifaqının başqa republikalarından da 
məktublar almağa başladım. 

Sevimli oxucularımdan 13 minə yaxın 
məktub almışam. Məktub axını hələ də 
davam edir. Görüşümə yüzlərcə oxucu gəlib. 
“Rəy” dəftərimdə gündən-günə imzalar artır. 
Görüşə gələnlər arasında aktyor, şair, 
müəllim, yazıçı, tələbə, şagird və başqa 
oxucular gəlib. Oxucular məni həyata 
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çağırırlar. Hətta əmək adamları mənim 
hesabıma işləyirlər. Sevimli Kəlbəcər 
oxucularından da məktub almışam. Artıq 
həyatın dəhşətləri məni qorxutmaz. Axı, xalq 
məni yaşadır!.. 

Aşıq baba, mənim həyatıma bir qoşma 
göndər, mənə bu böyük sevinc olar. 

Əziz baba, səndən cavab gözləyirəm.  
Minlərlə məktub arasında sizin bir ədəd 
məktubunuz məni həmişəlik yaşadar.  

Salam olsun bütün sevimli Ağdaban 
əzizlərimə. 

 HÖRMƏTLƏ:  nəvən Esmira. 
 
 
Mən Dədə Şəmşirdən Esmiraya yazdığı ilk 

cavab məktubunu istədim. O gəzdi, gəzdi 
əlyazmaları içindən mənə çoxlu bükülü 
kağızlar, vərəqələr verdi: 

- Oğul, bunların içində olacaq, axtar, oxu, 
özün biləcəksən. Uşaqlara köçürtdürmüşəm. 

O ərəb əlfbası ilə yazırdı. Sonradan oxuyub 
nəvələrinə köçürtdürüb tullayırdı sandığın bir 
küncünə. Özünün bir gəraylısında deyildiyi 
kimi də düşünürdü: 

 
“Gəzib bir gün axtaracaq 
İgidlərin mərdi məni” 
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Mən xəzinəni eşdim. Nəhayət tapdım. 

Dədə Şəmşirin Esmira Qanqalovaya şeirlə 
təskinlik cavabı belə idi: 

 
Sənin xoş halına Esmira xanım 
Danışmağa mahirindi dil sənin. 
Milyonların ən hörmətli balası 
Qohum sənin, qardaş sənin, el sənin. 
 
Küsmə taleyindən, gileydən əl çək, 
Sən kimi sevimli hanı  bir çiçək? 
İnan qiymətlisən mirvarilər tək, 
İstəyir xətrini hamı, bil sənin. 
 
Baxtın gur olsaydı düşməzdin yada, 
Sayılırsan, urvatlısan, dünyada. 
Pişvazında xidmətkeşdi ana da 
Zəhmətini çəkər neçə il sənin. 
 
Ərşin ulduzunu axtarma daha, 
Ruhunu incidib etmə günahı. 
Kamalını kəskin verib İlahı, 
Xatirini əfsun edib bil, sənin. 
 
Şəmşir, əgər bu hicranı qanmırsa, 
Heyfsinib “uf” demirsə, anmırsa , 
Qəlbim sənə şamlar kimi yanmırsa, 
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Qiyamətdə yaxa mənim, əl sənin. 
 
Nəvəyə babadan – özü də belə nurani və 

sinədəftər babadan da yaxşı dost, müsahib 
olarmı? Yox! 

Görün Esmira ikinci, üçüncü 
məktublarında nə yazır. Dədə Şəmşir nə cavab 
verir: 

 
Şəmşir babam, saz tutan əllərinizi 

öpürək, məktubunuza cabvab yazmaq 
istəyirəm. 

Əziz Şəmşir babam, axı  necə 
sevinməyim? Bu gün poçtalyon mənə bir 
qucaq məktub gətirdi. Məktubların sayı 30-
40 olardı. İlk növbədə məktubların 
ünvanına nəzər saldım. Ad, familiyanızı 
oxuyan kimi zərfi açdım. Çoxdandı cavab 
gözləyirdim. Bilirdim ki, zamanın ağrı-
acısını çəkmiş bu el aşığı, elin sevimlisi olan 
babam illərlə “çarpayıda dustaq” olan  
nəvəsini intizarda qoymaz. 

Şəmşir baba, 22 ildir ki, çarpayım 
balkonda gündoğana qoyulur. Həmişə 
gözlərimi gecələr saatlarla aya, ulduzlara 
dikərdim və tək ulduz axtarardım. Ancaq 
indi bu ağır fikirlərdən uzaqlaşmışam. Axı, 
indi ünvanıma iki xoş söz əlavə olunub. 
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“milyonların bacısı” Esmiraya ya da ki, 
“Dostluq çarpayısı” Esmiraya. 

Bəli, quşun gücü qanadında olan kimi, 
insanın da gücü dostluqdadır. İndi bu 
çarpayıda düz on beş min məktub gəlib. Bu 
məktub axını hələ də davam edir. Budur, bu 
gün aldığım məktublar arasında ən çox 
sevdiyim el aşığının da – xalq şairimiz 
S.Vurğunun yaxın dostu Şəmşir babanın da 
məktubu var. Elə bir məktub ki, sevinc dolu, 
kədər dolu bir məktub. Mənim üçün elə bir 
şey yoxdu ki, o sağlamlıq qədər qiymətli 
olsun. Lakin, yazdığınız sətirlər elə bil 
mənim üçün hər şeydən qiymətlidir. 

Şəmşir baba, mən insan zəhmətilə 
qazanılan hər şeydən məhrumam. Hər şeyi 
qabağıma qoyurlar, - yeyirəm, içirəm. 
Ancaq, çalışmışam ki, insan məbbətindən 
məhrum olmayım. Həmişə onları sevim. 
Özümü sağlam insanlar arasında hiss edim. 
Bu inam, bu məhəbbət məni xalqıma 
sevdirdi. 

Şəmşir baba, axı, biz atamızı çoxdan 
itirmişik. Anam bizə həm ata həm də, ana 
olub. Atam müharibədən aldığı ağır 
yaralardan çox əzablar çəkirdi. Bu ağrılar 
ona uzun müddət yaşamağa imkan vermədi. 
Əziz baba, qoy ağrılar Sizdən uzaq olsun! 
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Hələ dinləyicilər sizdən çoxlu qoşmalar, 
mahnılar gözləyir.  Mən özüm ev muzeyim 
üçün sizin mənə qoşduğunuz qoşmaları 
gözləyirəm. Ev muzeyi açmaq fikrindəyəm. 
İndi kənd əməkçilərimiz belə bir təşəbbüs 
irəli sürüblər: “Plandan, öhdəçilikdən əlavə 
Esmiranın əvəzinə işləmək!” İndi bu 
təşəbbüsə onlarca rayon zəhmətkeşləri 
qoşulublar. 

Şəmşir baba, kənd adamları bildilər ki, el 
aşığından el qızına məktub var. Tez hamı 
dövrəmə toplaşdı. 

Əziz baba, şeir, qoşma dolu cavab 
gözləyirəm. 

 
III – MƏKTUB 

 
ƏZİZ ŞƏMŞİR BABAM, SALAM! 

 
Salamlarım Güllü nənəyə, bütün sevimli 

oğul-qızlara, nəvə-nəticələrə qucaq-
qucaqdır. 

Şəmşir baba, bu yaxınlarda “Azərbaycan 
gəncləri”qəzetində “Qocalar da sevir” adlı 
məqaləni oxudum. Bu məqalə məni hədsiz 
sevindiridi. Sizin Güllü nənəyə olan saf 
məhəbbətiniz ata-anamın təmiz və pak 
məhəbbətini xatırlatdı. 
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Şəmşir baba, mən istəyirəm sizdən 
daima məktub alım. Axı, görüşümə gələn 
oxucular, istedadlı adamların məktubları ilə 
daha çox maraqlanırlar. 

Şəmşir baba, bu yaxınlarda öz rayon 
qəzetimizdə mənim bir məqaləm dərc 
olunub. Sizin mənə yazdığınız məktubdan 
da söhbət açmışam. 

Dekabrın 7-də “Hikmət evi”ndən 
“Azərbaycan müəllimi” qəzetindən 
görüşümə gəlmişdilər. Tez-tez “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetində, “Kirpi”də şeirləri çıxan 
Nemətzadə yoldaş da bu gələnlər arasında 
idi. O, sizin məktubunuzla daha çox 
maraqlandı və sevindi ki; “bu el aşığımızın 
necə də gözəl ürəyi var”. 

Şəmşir baba, deyirlər ki, Kəlbəcər 
dağlarında ağ bənövşə bitir. Kim o ağ 
bənövşədən baba, nəvələrə gətirsə o yazın 
gəlməsi barədə xəbər vermiş olur və 
mükafat alır. 

Şəmşir baba, qış heç də məni narahat 
etmir. Qışın da öz gözəlliyi var. Uşaqlar 
dəstə ilə qartopu oynayırlar, baba-nənələr, 
analar onlara baxıb sevinirlər. Mən pəncərə 
arxasından baxsam da. Eh... Dünyaya nə 
qədər pəncərə baxır. Hər pəncərə dünyaya 
sahibinin baxışı ilə baxırmı? Şəmşir baba, 
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sizi öpüb, sizə cansağlığı, uzun ömür 
arzulayaraq məktubdan ayrılıram. Ancaq, 
əziz baba, öz vəziyyətin barədə yaz. 

 
10 dekabr 1977-ci il. 

 
 
Məni maraqlandıran xalqımızın qul halında 

belə insanpərvərliyini aşkar edən “Plandan və 
öhdəçilikdən əlavə Esmiranın əvəzinə 
işləmək” devizi oldu. Bu təşəbbüs Esmiraya 
“sən də bizim aramızdasan əziz bacımız” 
təskinliyindən əlavə həm də dövlətin iqtisadi 
yüksəlişi üçün insanı istismarın “yeni” dəhşətli 
metodların aşkar edilib tapması demək idi. 

Dədə Şəmşirin Esmiraya yazdığı o biri 
sözlərdən yalnız iki qatarını tapdıq. 

 
Belədir dünyada əzəldən adət, 
Biri yoxsul, biri oynar varınan. 
 Eləsi var nə qəm çəkər, nə möhnət, 
Kimi gün keçirir ahuzarınan. 
 
Bilmirəm bu yazı hara yazılıb, 
Bilim necə dərdə çara yazılıb, 
Kiminin taleyi qara yazılıb, 
Şikayətçi olur ruzigarınan. 
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Vaxtın budağında bir alması var, 
Dövranın bir verib, bir alması var, 
Fələyin kəsərli, bir alması var, 
Gah qılıncla kəsir, gah mişarınan. 
 
Şəmşir ayaq qoyur doğru, düz raha, 
Gəl meyl verməyək fəryada, aha, 
Uzaqlaşaq qəmdən, hicrandan daha, 
Yaşayaq ölüncə xeyir karınan. 
 
 

YOXDU 
 
Görübsənmi elə insan 
Sinəsində yara, yoxdu. 
Kimin könül şüşəsinin 
Bax, üzündə qara, yoxdu. 
 
Yetən olmaz bu gərdişə 
Onda çoxdur hər cür peşə. 
Fələk fərman verən işə 
Nə ölümə çara, yoxdu. 
 
Bələdsən hər elmə tamam 
Əqlin cəmdi, fəhmin nizam. 
Hicransız bəxtəvər adam 
Bu  dünyanı ara, yoxdu. 
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Dövranın budur səxası, 
Qurtarmaz bəşər yaxası. 
İskəndərin zər çuxası 
Olub para-para, yoxdu. 
 
Şəmşir, kəs demir dilinə, 
Alanda qələm əlinə. 
Zalım əcəl çəngəlinə 
Çəkilməyən dara, yoxdu. 
 
Dədə Şəmşirin məktublar hücrəsində 

olan məktubdan biri həbsxanadan, Nüsrət 
Bağırov adlı bir nəfərdən idi. Şəxsiyyəti 
haqqında yaxşı ya pis heç nə bilmədiyim bu 
adamın duzlu zarafatı və arzusu vardı. Cinaslı 
qoşmadan görünür ki, söz sənəti aləmindən 
xəbərdardır. 

 
Dədə Şəmşir, haqq səmimi eşidə, 
Qarğanın ömrünü qartala verə. 
Bahar qonaq gələ ömrün dağına, 
Əriyə buzları, qar tala verə. 
 
Deyirəm behiştin huriləri tək, 
Qarılar təzədən olaydı mələk. 
Cavana hasildi hər arzu, dilək 
Təzə dəymiş narı qart ələ verə. 
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Xudam kərəm qıla ər oğlu, ərə, 
Mal-dövləti timsal ola Tərtərə. 
Sənin bağçan alma-heyva yetirə, 
Paxılın bostanı qart ala, verə. 
 
Sənətkar deyiləm, təxəllüs yazam, 
Nə oğru, nə quldur, nə qumarbazam. 
Yatıram zindanda, ağırdı cəzam 
Dövlət bağışlaya, kart əla verə. 
 
Müxtəlif taleli iki dərd əhlinin Dədə 

Şəmşirlə həmsöhbət olmaları, ona ürək 
açmaları əsil ağsaqqal xoşbəxtliyi idi. 

Gecənin bir aləminə kimi Şəmşir əmi ilə 
mən məktublara nəzər salmaqla məşğul olduq. 
500-dən artıq məktubun təxminən 300-nə 
baxa bildik. Onların 150-yə yaxını şeirli, 
poeziyalı idi. Yorulmuşduq. Üzümüzə xeyirli 
səhər açılırdı. Dədə Şəmşirin 85 illik yubiley 
səhəri və səhər biz hamımız yığılıb rayona 
getməli idik. Yatdıq. 

 
 

ÇÖZƏLƏNƏN YUMAQ 
 
Kəlbəcərin ermənilər tərəfindən 

işğalından, Dədə Şəmşirin kəndi olan 
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Ağdabanın faciəsindən sonra Şəmşir ocağı ilə 
bu, ikinci görüşüm idi. Daha doğrusu, bu 
ocağın üzvləri ilə. Əslində bütün Azərbaycan 
Şəmşir ocağıdı, Şəmşir yurdudur. Amma, əsl 
yurd-yuva, ocaq onun öz kəndi, öz evidir. Bu 
mənada, 1992-ci ildə isti yurd-yuvalarından 
didərgin düşənlərdən biri də, Şəmşir ocağının 
üzvləri idi. 

Dədə Şəmşirin ömür-gün yoldaşı Güllü 
nənə ilə 1992-ci ildə Bakıda Ələsgərin evində 
görüşdüm. Yaşı 80-dən ötsə də gümrah olan 
Güllü nənənin Ağdaban hadisələrində ayaqları 
tutulmışdu, yeriyə bilmirdi. Həm də qaynı 
Bəkirin və onun həyat yoldaşının, nəvəsi 
Qulunun ermənilər tərəfindən yandırılması, 
qızı Çimnazın, yeznəsinin öldürülməsi kimi 
dəhşətlər onu yumağa döndərmişdi. Bu bir-iki 
ilin içində nələr görməmişdi. 

- Oy!.. Ay oğul! Allah canımı almadı ki, bu 
müsibətləri görməyim. Ancaq, bunu - dedi, 
Güllü nənə. 

Kəlbəcər hadisələri vaxtı ora vertolyotla 
getmək mümkün idi. Vertolyot da, ancaq 
hərbiçiləri aparıb gətirirdi, sıravi vətəndaşları 
yox. Buna görə mənim Ağdabana getmək 
cəhdim Yevlaxdan o yana keçmədi. Ürək 
ağrılarımı o zaman “Ağdaban faciəsinə ağı”da 
belə bildirdim: 
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Sənindəmi ocağına qıydılar, 
Dədə Şəmşir – gövhərim oy, ləlim, oy!.. 
Düşmən kəsdi aramızı, ölüm yox, 
Gələmmədim, Tanrıdandı zülüm, oy!.. 
 
Ruhun tutsun, gorun çalsın yağını, 
Qan bürüsün torpağını, dağını. 
Əvəzinə qoy mən çəkim ağını: 
Əkbərim tək cavan gedən, Qulum, oy!.. 
Yanıb qalan bircə ovuc külüm, oy!.. 
 
Bahar çağı bu nə haldı, Murovda, 
Gül fəslini boran aldı, Murovda. 
Dərilməmiş həşəm oldu, Murovda, 
Neçə-neçə çiçəyimoy, gülüm, oy!.. 
 
Hanı cürəm – “turşsu”yunda çaldığım, 
“Şırran bulaq” şırranına daldığım. 
Ustadından dərs alıb, kam aldığım, 
Ağdabanım, sazlı-sözlü dilim, oy!.. 
Oba-oba, kənd-kənd gəldi ölüm, oy!... 
 
Bu dərdləri bilib əzəl başdan siz 
Yaranmısız dağlar, bağrı daşdan siz! 
Dönüb oldu qonşu namərd, vicdansız, 
İnandığım kəslər bükdü belim, oy!.. 
Çaylardan yox, gözdən axan selim, oy!.. 
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Sussun daha “Yanıq Kərəm” oxudan, 
Ürəyindən qara qanlar axıdan. 
Hardasınız, haray! Qalxın yuxudan 
Koroğlu tək neçə-neçə dəlim, oy!.. 
Azərbaycan – başsız qalmış elim, oy!.. 
 
Mən bu dəfə Dədə Şəmşirin böyük oğlunun 

görüşünə getdim. Uzun illər müxtəlif məsul 
vəzifələrdə işləmiş Qənbər müəllim indi ailəsi 
ilə birlikdə Biləcəridə yaşayır, pensiya 
günlərini keçirir. Mən bu ocaqda Şəmşir ətrini, 
Şəmşir əmidən sonra Qənbər müəllimdən 
almışam. İndi də bu ətir üçün qəribsəmişdim. 
Firuzə bacı süfrəni naz-nemətlə bəzədi. 
Mənimsə fikir-xəyalım Ağdabanda keçirdiyim 
ustadlı, atalı-analı o bəxtəvər günlərin yanında 
idi. 

Bu evin-ocağın uşaqlarından biri də mən 
olmuşam. Ələsgərə qoşulub elədiyim 
dəcəlliklər çox-çox sonralar məni utandırmış, 
düşündürmüş, o yerlərə bir az da 
doğmalaşdırmışdı. Bəzən vaxtından əvvəl 
acanda xəlvətcə təknədən çörək, yağ küpəsin-
dən yağ alıb çörəyin üstünə yaxıb öz-özümə 
yağ dürməyi də yemişəm. Öz evimə, öz anama 
olan ərkimdən doğan intizamsızlıq kimi. 
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Yaxşı ki, Qənbər müəllim sazını gətirdi, bir 
az saz çaldım, eynimiz açıldı. Qənbər müəllim, 
mənim iştirak eləyə bilmədiyim Dədə Şəmşirə 
həsr olunmuş xatirə gecəsindən Şəmşirin 
özünün yazdığı xatirələrindən danışdı mənə. 
Mənim xahişimlə həmin “xatirələr”dən böyük 
ustad Aşıq Ələsgərə aid səhifələrdən bir 
neçəsini də mənə verdi. Mən isə onu 
“Dərbənd” qəzetinə, Dağıstan oxucularına 
apardım... 

 
*** 

 
Qədimlərdən bəri bir süfrəli iki xalq kimi 

yaşamış Azərbaycan və Dağıstan həm də 
qarşılıqlı ədəbi-əlaqələrə malikdi. Bu ədəbi 
əlaqələr ilk növbədə öz mənbəyini şifahi xalq 
ədəbiyyatından, o cümlədən aşıq 
ədəbiyyatından götürür. Dədə Qorqud 
qəbrinin Dərbənddə olduğunu söyləyən 
mənbələr, “Koroğlu” eposundakı “Koroğlunun 
Dərbənd səfəri”, Cənubi Azərbaycandakı 
Tikmədaşlı Xəstə Qasımın Ləzgi Əhmədlə 
görüşü və deyişmələri, “Əsli və Kərəm” 
dastanında Kərəmin anası Qəmər Banının 
dağıstanlı tacirlərlə görüş səhnəsi, “qarabağlı 
Aşıq Valehlə dərbəndli Zərnigar” dastanı, 
“İbrahim və Hüsnisə” dastanındakı bəzi 
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epizodlar, “göyçəli çoban Məhəmmədlə 
dağıstanlı Səlmi Xuraman əhvalatı” və s. ədəbi 
abidələr Azərbaycan və Dağıstan ədəbi 
əlaqələrinin mənəvi qaynaqlarıdır. Bu 
istiqamətdə davam edən ədəbiyyat və 
incəsənətin qarşılıqlı inkişafı bu gün də öz 
varislik ənənələrini  qoruyub saxlamaqdadır. 
Bu mənada Azərbaycanın ulu “Ozan” sənətinin 
son böyük nümayəndəsi Dədə Şəmşirin mənə 
danışdığı ulu babası Miskin Abdal rəvayəti də 
iki xalqın birgə sərvətidir. Belə ki, Şah İsmayıl 
Xətainin sarayında aşıqlıq etmiş və önəmli bir 
ustad kimi onun fəxri fərmanına layiq 
görülmüş Miskin Abdal Dağıstana da səfər 
etmişdir, təsadüfi deyil ki, Dağıstanda Axtı 
rayonunun Miskincə kəndi var. Ehtimal var ki, 
ya bu kənd Miskin Abdalın adınadır, ya da 
miskin Abdal bu kəndin adını özünə ləqəb 
götürüb. Sonralar Miskin Abdal indiki 
Azərbaycanın Gədəbəy ərazisinə getmiş və 
orada da Miskinli kəndi salınmışdır. 

Dədə Qorquddan, Xəstə Qasımdan üzü bəri 
gələn bu qarşılaşmalar, qonuşmalar bu gün 
bizə qədər davam edir. Biz də iki xalqın 
varislik ənənəsinə sadiq qalaraq nə isə demək 
istədik. Bu ədəbi əlaqələr, dostluq ənənələri öz 
qeyrətli tədqiqatçısını gözləyən xammaldır. 
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AŞIQ ŞƏMŞİRİN XATİRƏLƏRİNDƏN 
(Qısaldılmışdır) 

 
 Bir gün zəmanənin gözəl sənətkarı Aşıq 

Ələsgər bizə gəldi. Ələsgər əmi bizə ardıcıl 
gələrdi. Mən onu artıq yaxşı tanıyırdım. 
Babam Məşədi Məmmədalı və atam Qurbanla 
dost idilər. Bu dəfə mənim barəmdə atam ona 
danışır, o məni çağırıb halımı soruşdu və dedi:  

- İndi səndən bir şey soruşacağam görüm 
bilirsənmi?  

Ürəyimdən bir qorxu hissi keçdi. Amma, 
özümü möhkəm saxladım. Ələsgər əmi, dedi: 

- Ay oğul, deyirlər bu il yazda göy yerə 
düşəcək, bilmirəm biz onda hayana qoçaq ki, 
salamat qalaq.  

Mən sahib-kamalın sualını beynimdə bir an 
təkrar edib, cavab verdim ki; göy yerə 
düşəndə biz onun üstündə rahatca gəzərik, 
salamat qalarıq. Təkrar soruşdu: 

- Axı, necə salamat qalaq? Məni bir başa 
sal görüm. 

Mən dedim: 
- Ağa, yaz olanda yer üzü göy çəmənə 

bürünəcək, biz də çəmənin üstündə gəzəcəyik. 
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Ələsgər əmim mənim saçımı sığalladı, atama 
dedi: 

- Ay Qurban, uşağın təhsili ilə yaxşı 
məşğul ol, qoy savad sahibi olsun! 

Ələsgər əmimin ruhu şad olsun! Bu 
söhbətdən sonra atam mənə yazıb-oxumağı 
öyrətdi. Beləliklə, mənim ilk müəllimim elə 
atam Qurban oldu. 

Sizlərə çatdırmaq istəyirəm ki, atam o 
zaman Göyçənin Sarıyaqub kəndində təhsil 
almışdı və çox kamil savadı vardı. Həm də 
gözəl xətlə yazmağı bacarırdı. Ərəb əlifbasını 
azca bilən hər kəs Qurban kişinin xəttini çox 
asanlıqla oxuya bilirdi. 

Atamla Ələsgər əmimin qardaşlığı və 
dostluğunun geniş bir tarixi var. Bu barədə 
yazıb oxucuların çox vaxtını almaq istəmirəm. 
İstəyirəm ki, mənim ağlım kəsəndən o 
kişilərin iştirak etdiyi məclis və onlardan 
danışım. Bizim camaatın bir hissəsi 
Dəmirçidamı kəndindən Ağdaban kəndinə 
köçmüşdülər. Dəmirçidamı Göyçəyə yaxın, 
Ağdaban kəndi isə xeyli aralıda idi. Amma, 
kəndin (Ağdabanın yaylaq yerini ermənilər 
yiyələnmişdilər) yaylağı olmadığı üçün camaat 
yayda “söyüdlü” yaylağına gedir, payızda isə 
qayıdırdılar. Ona görə bizim yaylaqlarımız 
Göyçənin yaylaqları ilə qarışıq idi. Demək olar 
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ki, bütün yayı bir yerdə olurduq. Mən Ələsgər 
əmimin oğlanları Talıbla, Bəşirlə və qardaşı 
oğlu İmanla çox yaxın olmuşam. Bu barədə 
mən ayrıca yazmışam. İndi isə Ələsgər əmimlə 
bağlı yadımda qalan əhvalatlardan diqqətinizə 
çatdırmaq istəyirəm. 

Mənim anam Güneypəyə kəndindən idi. 
Dayım Əli kişi çox qoçaq, çörəkli bir adam idi. 
Ələsgər əmimlə atam Güneypəyə kəndində 
idilər. Ələsgər əmim kiminsə toyunu eyləyirdi. 
Mən də gəlmişdim dayımgilə, cavan uşaq idim. 
Məclisin şirin yerində kim isə dedi ki; Şəmşir 
bir “Çoban bayatı”sı oxusun. O zamana qədər 
mən məclisdə oxumamışdım. Dağda-daşda, 
tay-tuşların və ya atamın təkidi ilə onun 
yanında sazsız-filansız hərdənbir oxumuşdum. 
Çox zil və uca səsim vardı. Ələsgər əmim və 
atamın təkidi ilə mən bu məclisdə “Çoban 
bayatı”sını oxumalı oldum. Ələsgər əmi məni 
bağrına basdı və dedi ki; - bu səsin sahibinin 
oxumaması günahdı, ay Qurban! Əgər, sən 
Allah yanında günaha batmaq istəmirsənsə 
Şəmşir qoy oxusun, ona saz al, əgər canım 
həmişəki can olsa bu uşağı özümlə aparardım. 
Atam ona minnətdarlıq elədi. 

Payız ayları idi. Göyçənin Zod kəndində 
Səməd ağanın tapşırığı ilə məclis düzəlmişdi. 
Oxuculardan üzr istəyirəm, bu məclisin toy 
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şənliyi və ya başqa məclis olması dəqiq 
yadımda deyil. Məclisin sonuna yaxın Səməd 
ağa, pəhləvanları güləşdirirdi. Aynalı pəhləvan 
deyilən bir erməni meydan sulayırdı. Kim 
onunla güləşirdisə fəndə salıb kürəyini yerə 
vururdu. Deyilənə görə, bu pəhləvan dizlərinə 
ayna bağlamışdı ki, heç vaxt dizi yerə 
gəlməsin. Birdən Ələsgər əmi Səməd ağanın 
qulağına nəsə pıçıldadı və Səməd ağa dövrə 
vurmuş camaatın içindən iki dənə çuvalı 
bağlayıb çiyninə almış bir orta boylu kişini 
meydana dəvət elədi:  

- Alo, lələ, indi meydan sənindi, görək sən  
nə edə bilirsən? Alo kişi, yavaş-yavaş 
meydanın ortasına doğru gəldi, üzünü Səməd 
ağaya tutub, baş əydi və; - ağa bu pəhləvanla 
şərtimizi kəsin. Əgər qol-qıçası qırılsa mən 
ona cavabdeh deyiləm, - dedi. Cılız görkəmi 
olan bu kişiyə adamlar gülüşdülər. Erməni 
pəhləvan xalis türk ləhcəsində dedi ki;  - sən 
çarıqlarının bağını yaxşı bağla, ipləri 
qopmasın. Yenə gülüşmə qopdu. Ələsgər əmi 
ağır-ağır Alo kişinin yanına gəlib, dedi: 

- Səni Səməd ağaya mən demişəm, əgər 
bekarlıq eləsən onda heç nə. Xülasə Aynalı 
pəhləvan Alo kişiyə bir fənd gəldi. Alo elə bil 
köklü qayadır, yerindən belə tərpənmədi, 
yerindəcə durub arxayın-arxayın çuxasının 
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qollarını geri çərmələdi. Aynalı bu dəfə də Alo 
kişiyə bir döş vurdu, Alo isə yavaşca 
pəhləvanın qolundan tutub özünə doğru çəkdi 
və bir əli ilə də kəmərindən tutdu. Lap 
nağıllardakı kimi onu başının üstünə qaldırdı 
və ustubca yerə vurdu. Yerə dəyən pəhləvan 
heç tərpənə də bilmədi. Gəlib pəhləvanı 
götürdülər. Səməd ağa Alo kişiyə iki çuval 
buğda bağışladı. Sonra Ələsgər əmi bizə dedi 
ki; - bu Alo, Kəlbəcərin Keşdək kəndindəndi və 
onu yaxşı tanıdığı üçün ermənilərin 
meydanına çıxarmışdı. Bir müddət Göyşə 
mahalı bu əhvalatı danışdı. 

Söyüdlü yaylağında idik. Ələsgər əmi də 
bizə gəlmişdi. Dedilər ki, qonşu Qərvəndlidə 
toy məclisi var və məclisi Lev kəndindən olan 
Aşıq Bəsti aparır. Onda Aşıq Bəsti hələ 
tamamilə kor olmamışdır. Zəif görürdü. Biz 
onun məclisinə getdik və orada Ələsgər 
əmimin bizdə olduğunu ona çatdırdıq. Aşıq 
Bəsti çox sevindi dedi ki; - mütləq ziyarət 
edəcəkdir. O, bizə gəldi və Ələsgər əmim onu 
çox hörmətlə qarşıladı. Atam Ələsgər əmimlə 
birlikdə Bəsti nənəyə çoxlu əhvalatlar 
danışdılar. Bəsti nənə çox gözəl səsə və şirin 
ləfzə malik qadın idi. Onun qırmızı rəngli kiçik 
cürə sazı vardı. Zildən oxuyardı. Onu 
oxutdular. Xüsusilə, “qəhrəmanı” və 
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“qaytarma” havalarını çox məharətlə ifa 
edirdi. Bəsti nənə kövrəlmişdi. Ələsgər əmi ilə 
çox mehriban söhbət eləyirdilər. Danışırdı ki, 
necə olub ki, niyə adını Bəsti qoyublar, 
gözlərinə gələn xətərin əsas səbəbi nə olub. 
Sonra Bəsti nənə belə bir şeir dedi: 

 
Çərxi-fələk ələ qələm alanda 
Uşaq ikən yazdı qara, bəxtimi. 
Yazım da, yayım da zimistan oldu, 
Yetirmədi növbahara, bəxtimi. 
 
Mənim üçün keçən illər nəs ildi 
Nə təbib axtarıb dərdimi bildi. 
Qılınc ilə tikə-tikə kəsildi, 
Bölüb etdi para-para, bəxtimi. 
 
Bəstiyəm, gecələr yuxu yatmadım, 
Kaş ki, bu dünyada qalaydı adım. 
Həsrət qaldım, istəyimə çatmadım, 
Tanıyın ürəyi yara, bəxtimi. 
 
Bu şeiri deyərkən Ələsgər əmi çox fikrə 

getdi. Sonra dedi:  
- Ay Bəsti bacı, sən artıq kamil 

sənətkarsan. Qəmin faydasını görən adam 
tanıyırsanmı? Olan olub, keçən keçib. Var 
olsun elləri, obaları, ellər bizi yaşadacaq. Sonra 
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sazı əlinə alıb, özünəməxsus təmkinlə 
aşağıdakı şeiri oxudu. 

 
Bəxtəvər deyərdim sənin anana, 
Hürü-qılman kimi qızı var imiş. 
Danışanda dürr tökülür ağzından, 
Bal kəlməsi, şirin sözü var imiş. 
 
Sazdan, sözdən, mərifətdən karlı qız, 
Şeirdən, sənətdən bağı barlı qız. 
Ağıllı, kamallı baxtavarlı qız, 
Qəlbində qəmlərin közü var imiş. 
 
Düzgünlük, doğruluq qəsti bacımın, 
Haqdı, həqiqətdi dostu bacımın. 
Aşıq Ələsgərəm, Bəsti bacımın, 
El-obada sənət izi var imiş. 
 
Doğrusunu deyim ki, bu şeir çox idi, mənim 

yadımda qalanları sizə çatdırıram. Bu şeir 
Ələsgər əmim deyərkən atam Qurban da icazə 
istəyib aşağıdakı şeiri dedi: 

 
Bir nəzm başlayaram sənin adına 
Qoy qalsın cahanda nişanə, Bəsti. 
Mərifətinə, kamalına maşallah, 
Vəsvin düşüb dağa, arana, Bəsti. 
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Bağça bülbülüsən güllər eşqinə, 
Nəğməlisən şirin dillər eşqinə, 
Sənətkar olubsab ellər eşqinə, 
Hörmətin yayılıb hər yana, Bəsti. 
 
Yağılara, yamanlara acısan, 
Halal xilqət başımızın tacısan. 
İstəkli anasan, şirin bacısan, 
Ağdabanlı Aşıq Qurbana, Bəsti. 
 
Bu sözlərdən sonra Bəsti nənə əməlli-başlı 

kövrəldi. Ələsgər əmiyə və atama 
minnətarlığını bildirdi. Bəsti nənəni biz 
məclisə apardıq. Ələsgər əmi isə tələsdiyi üçün 
Göyçəyə yol aldı. 

İli dəqiq yadımda deyildi, amma o zaman 
deyirdilər ki, Rusiya ilə Türkiyə müharibə 
eləyəcəkdir. Yay ayları idi. Ələsgər əmi 
Söyüdlü yaylağına sifariş eləmişdi ki; Qurban 
gəlsin, gedək Gəncəyə. Atam Ələsgər əminin 
sifarişi ilə Göyçəyə gedəndə məni də özü ilə 
apardı. Bir gecə Ağkilsədə qaldıq və səhərisi 
Gəncəyə yola düşdük. Ələsgər əminin oğlu 
Talıb da bizimlə oldu. Biz dağ yolları ilə 
Gəncəyə gəldik. Bağbanlarda Ələsgər əminin 
və atamın dostları var idi. Çanaqçı kəndində 
atamgilin kirvəsi vardı. Atamla Ələsgər əmi 
Gəncədə kiminləsə görüşməliydilər. Onlar bir 
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çəkməsilənin yanında dayanıb çəkmələni 
təmizlətdilər və bizə tapşırdılar ki, harda olsaq 
axşamüstü “Şah Abbas” məscidinin yanında 
bax bu çəkməsilənin yanında olacayıq. Burada 
bizi gözləyin. Doğrusu, bu bizim canımızdan 
oldu. Kişilər gedəndən sonra xeyli dolaşıb 
yenə çəkməsilənin yanına gəldik. Birdən necə 
oldu, hardan ağlımıza gəldisə dedik gəl, bu 
silgiçiyə biz də ayağımızı sildirək. Bizim 
ikimizin də ayağımızda çarıq və uzun ağ 
corablar var idi. Birinci Talıb əyləşdi və dedi 
ki; - qardaş mənim çəkmələrimi mazutla. 
Silgiçi diqqətlə onun üzünə baxdı və gülərək 
dedi ki; - ay bala axı ağ corabları qara mazutla 
silmək olmaz. Hər ikimiz: - kişi sən pulunun 
yiyəsisən, sil çarıqlarımızı, dedik və 
corablarımızı qapqara mazuta boyadı, ancaq 
pul da almadı. Bircə onu gözlədik. İnanın 
Allaha, aradan keçən bütün adamlar bizim 
ayaqlarımıza tamaşa edirdilər, havalar yaman 
isti idi. Çinarların kölgəsində daldalandıq. 
Atalarımız axşamüstü gəlib çıxdılar. 

Ayaqlarımızı görəndə hər iki sənətkar 
qəhqəhə çəkdilər. Mən ömrümdə rəhmətlik 
Ələsgər əminin belə güldüyünü görməmişdim. 
O üzünü atama tutub:  

- Ay Qurban lələ, bu uşaqların nə demək 
istədiyini başa düşdünmü? 
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 Bizi yaxındakı dükana aparıb hərəmizə bir 
cüt məst aldılar. Oradan bir faytonda Çanaqçı 
kəndinə Aslanın evinə gəldik. Bütün gecə 
demək olar ki, bizim çəkmələrimizdən 
danışıldı, çox təəssüf ki, o çəkmə məsələsi ilə 
hər iki sənətkarın söylədikləri şeirlər yadımda 
yoxdu, amma o yadımdadır ki, bu məsələ ilə 
Ələsgər əmi atama deyirdi:  

- Elə uşaqların bu hərəkəti böyük bir 
dastandı. İşlərini Gəncədə qurtardılar. Ələsgər 
əmi Talıbla Qazax tərəfə getdi. Biz isə Toğana 
kəndinə kirvələrin evinə gəldik. 

Dünya qarışmışdır. Nəhlətullah erməni və 
rus Göyçə camaatını pərən-pərən salmışdı. 
Ələsgər əmi də, Kəlbəcərə pənah gətirmiş, 
“Qanlı kənd” dəyirmanında el-obanın xahişi ilə 
dəyirmançılıq edirdi. Təxminən 1919-cu illər 
idi. Biz yenə də Ağdaban kəndindən Söyüdlü 
yaylağına köçürdük. Yolumuz Ələsgər əminin 
dəyirmanın yanından keçirdi (onu da deyim 
ki, o zamandan bu günədək o dəyirmana 
“Ələsgər dəyirmanı” deyirdik). Dəyirmanın 
ətrafı seyidlər çayının sahili gözəl düzənlikdir. 
Çənli kəndinə çatanda atam atını qabağa sürüb 
dedi ki, siz yavaş-yavaş gəlin mən Ələsgər 
əminin yanında olacağam. Biz dəyirmana 
çatanda onları şirin söhbət edən gördük, köçü 
düşürdük. 
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Ələsgər əmini hamımız ziyarət elədik, 
oturub yemək yedik, hər iki sənətkarın 
“çəkirsən” rədifli şeiri həmin günün 
məhsuludur. Ələsgər əmi mənə dedi ki; - sən 
bu viranə dəyirmanda əmin üçün oxumayıb 
getsən yəqin ki, səndən inciyərəm. Mən icazə 
istəyib Ələsgər əminin bir neçə qatar şeirini 
oxudum. Ələsgər əminin qaşları çatılmış, 
gözləri dolmuşdu. O, yerindən durub mənə 
doğru gəldi və mənə dedi: 

- Bu sənəti davam elətdir, gözəl səsin, 
gözəl ləfsin həm də Qurban kimi ustadın var! 

Biz onunla sağollaşıb yaxınlıqdakı Dəmirçi 
kəndinə gəldik. 

Bir neçə ildən sonra Göyçə camaatı öz 
yurd-yuvasına döndü. Sovet hökuməti 
Göyçədə də qurulmuşdur. XX illərdən sonra 
yenidən əlaqələr yaranmış, el-obaya gediş-
gəliş çoxalmışdı. 1924-cü il idi. Novruz 
bayramı ərəfəsində Dağıstanın Miskincə 
kəndindən Həbib adlı bir dostum gəlib 
Ağdabana çıxmışdı. Mən onun gəlişinə çox 
sevindim. O, mənə dedi: 

- Qardaş, mən Dağıstandan bura, ancaq 
böyük sənətkar Aşıq Ələsgəri görmək və 
Miskin Abdal yurdunu ziyarət etmək üçün 
gəlmişəm. Biz atlanıb yola düşdük. Bir gün 
Dəmirçidamında əmim Əmrahın qonağı olub, 
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səhərisi Göyçəyə üz tutduq. Ağkilsə kəndinə 
Ələsgər əminin ziyarətinə getdik. Onunla 
görüşdük. Kişi əməlli-başlı qocalmış və 
sınıxmışdı. İki gün Həbiblə birlikdə orada 
qalıb sonra Göyçənin  Sarıyaqub kəndində 
Miskin Abdal babanın yurdunu ziyarət edib 
qayıtdıq. Bu, Ələsgər əmi ilə mənim son 
görüşüm oldu.  

Mən Ələsgər əminin ruhuna həmişə 
duaçıyam. Axı, o mənə demişdi:  

- Oğul, sazını əldən qoyma, bu sənət səni 
yaşadacaq!.. Bir neçə hadisələr olub ki, həmişə 
mən Ələsgər əminin xeyli məsləhətlərinin 
bəhrəsini görmüşəm. Əhvalatlardan birisini 
sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm: 

30-cu illər idi. Məni tez-tez aran 
kəndlərinə, rayonlara toya dəvət edirdilər. Bir 
toyda mənə sürmə verdilər, boğazım şişdi, 
səsim tutuldu, iki aya qədər bir dostun evində 
xəstə oldum. Səsim tutulduğu üçün sazı 
sındırmışdım. Novruz bayramına iki gün 
qalmışdı, gecə yuxumda gördüm ki, Ələsgər 
əmim ilə atam gəlib məni danışdırırlar. Atam 
sakitcə durmuşdu. Ələsgər əmi bərk qəzəbli 
idi. Məndən soruşdu: 

- Ayə sazı niyə sındırmısan?  
Dedim: 
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-  Ay əmi, oxuya bilmirəm, saz nəyimə 
lazımdır?  

O, qəzəblə dedi:  
- Necə oxuya bilmirsən, biz gəlmişik bizə 

“çoban bayatı”sı oxumalısan!  
 Nə qədər elədim əl çəkmədi, -dedi oxu! 

Mən “Ya Allah” - deyib,  necə qışqırdımsa ev 
yiyəsi üstümə yüyürdü. Yuxudan oyandım. 
Xeyir olsun nə oldu sənə? O lampanı yaxına 
gətirdi. Gördüm yorğan-döşək qanlı irinə 
bulaşıb. Ev sahibinin yoldaşı mənə bir tikə 
quyruq uddurdu və yuxuya getdim. Səhər 
açıldı. Günorta duranda gördüm ki, boğazımda 
heç bir ağrı yoxdur, həmin Novruz günü mən 
bülbül kimi Ələsgər əminin şəninə şeir deyir, 
oxuyurdum. Ondan sonra yenidən saz aldım, 
sənəti davam etdirdim. Mən həmişə onu 
atamın böyük qardaşı, dahi sənətkar hesab 
etmişəm. Onun şəninə bir çox şeirlər həsr 
edib; “Sənsən mənim qibləgahım Ələsgər”, - 
demişəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin!.. 

 
 

QOCALIĞIN ƏLAMƏTLƏRİ HAQQINDA 
 
Dədə Şəmşirin yaşı cavan, ağlı ahıl 

dostlarından biri də M.Aslan idi. Dədə 
Şəmşirlə M.Aslan arasında ata-oğul məhəbbəti 
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və tay-tuş münasibəti vardı. Onların bir-birinə 
sataşmaları müdrik bir yumorla hamının dadlı 
söhbətlərinə çevrilmişdi. Əlbəttə, hər şey öz 
əndazəsində, öz səviyyəsində. 

Şəmşir əminin arxivində M.Aslanın bir 
neçə məktubunu oxudum. Əksəriyyəti, ruhun, 
qəlbin kövrək anlarının məhsulu idi. Onlardan 
heç birini köçürmədim ki, arxayınçılıqla 
köçürərəm. Anlamadım ki, arxayın vaxt ələ 
düşən fürsət imiş! Nə isə... Əlimdə, arxivimdə 
Dədə Şəmşirin M.Aslana öz xətti ilə yazdığı 
(özü də kiril əlifbası ilə) bir maraqlı məktub 
var. Hörmətli şairimizin şəxsi arxivində bu 
məktub varmı, yoxmu deyə bilmərəm, 
soruşmaq da heç yadıma düşməyib. Həmin 
məktubu oxuculara çatdırmaq məncə maraqlı 
olar. 

Hörmətli, istədiyim Məmməd müəllim, 
əzəl deyəcəyim sağlıqdır. Digər tərəfdən sən 
də bəndeyi-kəminədən xəbər pürsanlıq 
istəsən Sizin ilə birlikdə sağ-salamat varıq.  
Digər tərəfdən vəziyyətim haqda belə.  

Qocalıqda neçə qaydalar varmış, mən 
hələm-hələm tanış oluram. Sən də bil, sonra 
gec olar: 

 
1. Görkəmdən gözü qalır. 
2. Yeriməkdən dizi qalır. 
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3. Uşaq fəhminə düşür. 
4. Ürəyi kövrəkləşir. 
5. Tez acığı tutur, sözbaz olur. 
6. Yuxusu çox az olur. 
7. Qulaqları ağır eşidir. 
8. Vayqasını çox qarışıq görür. 
9. Çox öskürür və ... 

10. Başı ağrıyır. 
11. Ölümünü çox yadına salır. 
12. Arvadı həm çox istəyir, həm də dalaşır. 

13.  Çox söyüşcül olur. 
14. Meyli həmişə bayatı sevir. 
15. Cavanlığını yoxuşda və bir də, uşaqlar 

sözünə baxmayanda yadına salıb ağlayır. 
16. Dünyanın yaxşı, yaman fikrini çəkir. 
17.  Gücü çatmayan işlərə əl atır. 
18.  Padşahların halından söhbət açır. 
19.  Öz dediyini üstün tutur. 
20.  Qonşunun varlığını və şənliyini istər. 
21.  Arılar sıza çəkəndə və yazda dağlar 

yaşıllananda, meşələr yarpaqlayanda  öz-
özünə gumultu başlayır.  

22.  Qalın paltar geyinməyi sevir. 
23.  Cavan cahillərə məsləhətçi olur. 
24.  Dava-dalaşın yatmasına can atır. 
25.  Öz payından küsər. 
26.  Gülməyi sevməz. 
27.  Çərəkə muncuğu cütləməyi xoşlar. 
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28.  Sinəsini ocağa çox verər. 
29.  Danışanda dili kəlməsini düz gətirməz. 
30.  Xəyalına qışda yay ənciri düşər. 
31.  Yayda qış buzu arzular. 
32.  Gəlin, qızın şux hərəkəti xoşuna gəlməz. 
33.  Öz yuxusu uzun gecə gəlməz, yatanlara 

acığı tutar. 
34.  Gün vuranda isti ocaq yanında mürgüləyər, 

başı gedib gələr. 
35.  Dar hövsələ olar. 
36.  Acıqlı adamlara öyüd-nəsihət verər. 
37. Tədbirçilikdə ağıla gəlməz ustad sözləri 

tapar. 
38.  Qol-qıç ağrısından şikayət edər. 
39.  Ürək döyünməsindən şikayət edər. 
40.  Əl, ayaq, baş əsmə tapar. 
41.  Boyun, buxağın əti qırışar. 
42.  Çənə əyilər. 
43.  Başının tükü gedər. 
44.  Beli donqarlanar. 
45.  Boynunu düz tuta bilməz. 
46.  Oturanda durmaq istəməz. 
47.  Qəlyan çəkəndə dodaqları titrəşər. 
48.  Arif, alim adamların yanında hörmətlənər. 
49.  Nadanlar yanında hörmətdən düşər. 

 
*** 
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Dada yetiş, qadir Allah 
Kəsilib əlacım, mənim. 
Səndən çatır, oldum agah 
Olan ehtiyacım, mənim. 
 
Sən tək heç könül hörməz 
Bəşər sənsiz ömür sürməz. 
Sənin kimi rizqi verməz 
Nə qardaşım, bacım, mənim. 
 
Qeyri yana dönmə xəyal 
Xorasandan mətləbin al. 
Qərib ağa, yadına sal, 
Ey böyük sərtacım, mənim. 
 
Bil halını həzinənin, 
Bəxatiri Səkinənin 
Hörmətinə Mədinənin 
İmdad elə Hacım mənim. 
 
Ya Məhəmməd, qalmışam tək, 
İşlərimə sən təhər çək. 
        Şəmşirə özün et kömək 
       Göydəki meracım, mənim. 
 
Əfsus ki, bitməmiş qalıb. Onun üçün də, 

sonda tarix yazılmayıb. 
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“BU MÜŞKÜL GÜNÜMDƏ MƏNƏM 

DEYƏNLƏR” 
 

Bakı 1979-cu il Dədə Şəmşir xəstəxana-
da. 

Soldan professor həkimlər, Dədə Şəmşir, 
xalq artisti Şövkət Ələkbərova və qardaşı. 

Arxada ayaq üstə duranlar – şair Ə.Qur-
ban və H.Kürdoğlu. 

 
1979-cu ilin iyun ayı idi. Azərbaycan Döv-

lət İncəsənət İnstitutuna girmək üçün Bakıya 
sənədlərimi apardım. Bakıda kimdənsə eşit-
dim ki, Şəmşir əmi burda C.Cavadzadənin 
Uroloğiya xəstəxanasında(Mirməmməd Cavad 
oğlu Cavadzadə adına Klinik Xəstəxanasının 
“Uralogiya” şöbəsində) yatır. Mən yanına get-
dim. Qucaqlaşdıq, görüşdük. Oğlanlarından bi-
ri – Ələsgər də yanında idi. Növbə ilə yanında 
qalır, gecələyirdilər. Mən getdiyim gün Ələsgə-
rin növbəsi idi. Mənim xoş-beşimdən çox, us-
tad özü əhvalımı soruşdu, xoş-beş etdi, dönə-
dönə vəziyyətimlə maraqlandı. Yanına tez-tez 
həkimlər, şəfqət bacıları, qonşu otaqdan babat 
xəstələr gəlib gedir, bir an belə kişini diqqətsiz 
qoymurdular. Bəziləri mənim xoş-beşimə 
zarafatla məlumat verib sataşdılar ki, - ustadın 
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bir-iki gün əməllicə açılmışdı, dünən xalq 
artisti, müğənni Şövkət xanım Ələkbərova  
yanına gəlib gedəndən sonra halı dəyişdi, 
birdən birə bərk tutuldu. Dedik ya göz dəyib, 
ya da... Aşıqlar, şairlər belədi də, gözəlliyi gör-
məsinlər, gördülərmi, həsrətinə, ayrılığına 
dözə bilmirlər. 

Şəmşir əminin dodaqlarında təbəssüm gö-
ründü, yanaqları allandı. Qonşu palatadan tez-
tez yanına gəlib onunla maraqlanan, könlünü 
almaq istəyən və gözəllikdə heç də Şövkət 
xanımdan geri qalmayan bu 40-50 yaşlı qadın 
zarafatından qalmadı:  

- Şəmşir dayı, düz deyirəm də. Neçə gündür 
biz də sənin başına pərvanə kimi fırlanırıq, 
bütün palatalardakı xəstələr Allaha yalvarırıq 
ki, kişiyə bir şey olmasın, sən bir dəfə yanına 
gələn Şövkət xanımı görüb şeir həsr eləyirsən. 
Heç insafdı bu?! Qadın bizə işarə ilə baxıb 
gülümsündü. Şəmşir əmi də gülümsündü və 
dedi: 

-  A qızım, biz xəstəxanada neçə gündür 
bir yerdə bir-birimizə öyrəşib bir ailəyə dön-
müşük. Amma, Şövkət xanım gəlib gedəri 
qonaq idi, həm də adlı-sanlı bir sənətkar, ona 
görə tələsdim. 

Qadın dedi: 
– Yazıq adsız, sansızlar!..  
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Dədə Şəmşir: 
- A qızım, vacib olan Şəmşirin saymağı de-

yil, qadir Allahın saymağıdır, qadir Allahın diq-
qətidir. Qadir Allahın da diqqəti sənin üstündə 
var ki, heç də Şövkətdən əskik gözəl deyilsən!.. 

Şəmşir əmi ərəb əlifbasıyla yazdığı şeirləri 
burdakı bəzi xəstələr kiril əlifbasıyla köçürüb 
özlərində saxlayırdılar. Mən də onlardan 
köçürdüm: 

 
Bir nəfərsən yaranmışlar içində, 
Gözəllərin göyçək, əlası, Şövkət. 
Nəcib yaranıbsan dürüst biçimdə 
Dağların nərgizi, lalası, Şövkət. 
 
Həcər övladısan köhlən atında, 
Bu səadət sənin öz baratında. 
Bəlkə də, Bilqeyis qohumatındı, 
Züleyxanın doğma balası, Şövkət. 
 
Mahirsən “Mahur”a, dəsgahlı “Şur”a, 
Sənə yol oğludu “Cargah”, “Mənsura”. 
“Segah” oxunanda el çimir nura, 
Muğamatın bürcü, qalası, Şövkət. 
 
Bütün xalqımıza əməyin çoxdu, 
Yayımlı zəngulən düşmənə, oxdu! 
Kərəmə, Məcnuna ehtiyacım yoxdu, 
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Azad ölkələrin leylası, Şövkət. 
 
Vəsfin üçün Şəmşir açdı dəftəri 
Fəhmin, fərasətin, kamalın, dərdin. 
Kamil ustadısan mügənnilərin, 
Təzə cavanların xalası, Şövkət. 
 
Şəmşir əminin həmin xəstəxanada yazdığı 

şeirlərdən biri də “Gəlsin” qoşması idi: 
 
Bu müşkül günümdə mənəm deyənlər, 
Borandadı gəlsin, qardadı gəlsin. 
Qoca dünya Süleymana qalmadı, 
Əli xəzinədə, vardadı gəlsin. 
 
Mənim bu dərdimə münasib dərman, 
İstəkli dostumdu, sevdiyim insan. 
Hüseyin Kürdoğlu, bir də Zəlimxan, 
Səyavuş Sərxanlı, hardadı gəlsin. 
 
Dərsim aldım, kama çatdım “əmmə” də, 
Var canımda bir sağalmaz “əmma” da. 
Xəbər verin kəlbəcərli Məmmədə, 
Şəmşir dərdə düşüb, dardadı gəlsin. 
 
Bu xəbər əlbəttə, çatsa da, çatmasa da Şəm-

şir əminin yanına eşidən, bilən, tanıyan hamı 
gəlirdi. Amma, yəqin ki, həmin şeirin səs-
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sədası o adamlara çatdırılmışdı ki, həmin gün 
üçü də (M.Aslan hər gün gəlib gedirdi) birdən 
ustadın hüzurunda hazır oldular. Hüseyn Kür-
doğlu, Əli Qurbanov, Zəlimxan Yaqub. Hərəsin-
də bir dad, həsrətində bir tam olan bu şairlər 
xeyli oturub ustadın başını qatdılar, könlünü 
aldılar, ona hərəsi bir şeir həsr elədi. Biz sonra 
birgə şəkil çəkdirdik. Şəkilbaz olmadığım üçün 
həmin şəkil nüsxəsindən təəssüf ki, məndə 
yoxdur. 

Həmin gün Z.Yaqub 1977-ci ildə yazdığı bir 
qoşmasını dedi. Bunu əvvəldən bilirdim. 

 
Sənsiz Kəlbəcərdə darıxmazmı saz, 
Yatma, bu yastıqdan dur, Dədə Şəmşir! 
Ellər məclisinə bərəkət kimi 
Yağsın sifətindən nur, Dədə Şəmşir! 
 
H.Kürdoğludan həsr etdiyi şeiri köçürüb al-

mağa vaxt olmadı. 
Əli Qurbanov isə Dədəyə həsr elədiklərini 

bizə verib getdiyi üçün, onları mən də 
köçürdüm: 

 
Dədə Şəmşir, nə müddətdi gəlmisən, 
Hicran bağrımızı dəldi, dur gedək! 
Əsə-əsə ətəyindən yapışan 
Körpəndən uzanmış əldi, dur gedək! 
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Həsrətindən çaya döndü çağladı, 
Elin qəlbi “Vallah” qübar bağladı. 
Üç ay yazı, dağlar sənsiz ağladı, 
Gül fəsli pərişan gəldi, dur gedək! 
 
“Loğman” olum, xalat geyim əynimə, 
Nə dərdin var ver, götürüm çiynimə. 
Əli deyər, yenə nur saç eynimə, 
Hər sözün gün boyda ləldi, dur gedək! 
 
Həmin gecə Şəmşir əminin yanında qaldım. 

Gah Ələsgər, gah da mən növbə ilə çimirləşə-
çimirləşə, qulluğunda durduq. Səhər növbəni 
ayrı bir dəstə əvəz elədi. O cümlədən, böyük 
oğlu Qənbər müəllim, kiçik oğlu Rəşid və nə-
vəsi Cavid gəldilər. Xeyli söz-söhbətdən sonra, 
Ələsgərlə mənə istirahətə getməyi dedilər. 
Şəmşir əmi ilə qucaqlaşıb ayrılanda o məni tə-
zədən yanında otuzdurdu, təzə yaxdığı iki qoş-
masını da köçürtdüm: 

 
And içirəm, yaranandan olmadı 
Arağım, konyakım, çaxırım, ömrüm. 
Qoyun otarmışam dağlar başında, 
Bir zaman var idi naxırım, ömrüm. 
 
Xoşdu sədaqəti, azad qəlbimin, 
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Əyliməz vüqarı, polad qəlbimin. 
Gümüşdən qalaylı, şümşad qəlbimin, 
Sürtülüb çıxıbdı paxırın, ömrüm. 
 
Şəmşir, hədər imiş sürdüyün səfa 
Əcələ yalvarma, gəlməz insafa. 
Qul olub dünyaya, çəkməzdim cəfa 
Bilsəydim bu işim axırım, ömrüm. 

 
YOLA SALIBSAN 

 
Ey dünya dağları dil aç, bir danış 
Sən çox tarixləri yola salıbsan. 
Məni də, sirrindən eylə bir tanış 
Neçə hökmdarı, yola salıbsan. 
 
Çox şad oldularmı əzəl gələnlər, 
“Dünya bizimkidir”, - deyib gülənlər, 
Yaranmışa ölüm haqdı bilənlər, 
Qanıblar ilqarı, yola salıblar. 
 
Hanı sinən üstdə çiçək dərənlər, 
Sahibi-ixtiyar, xoş gün görənlər. 
Dağda, həm aranda dövran sürənlər, 
Çəkib intizarı, yola salıbsan. 
 
Səndə cəfa çəkib qul da, nökər də, 
Ədalətsiz divan olub hər yerdə. 
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Füqaralar tutulmayıb nəzərdə, 
Məzlum yoxsulları, yola salıbsan. 
 
İnsan kübrəsizdir, daşın torpağın, 
Gözəllər gözüdür, gülün, yarpağın, 
Məhbublar hüsnüdür, rəngin, boyağın, 
Lalə yanaqları, yola salıbsan. 
 
İgid olan kəsdən, gənc olan kəsdən, 
Plovlu süfrədə linc olan kəsdən, 
Möhnətdən qulağı dinc olan kəsdən, 
Söylə bir az barı, yola salıbsan. 
 
Qolu qüvvətlilər, nər pəhləvanlar, 
Sel kimi axıtdı üstündə qanlar. 
Leş ilə, baş ilə dolu meydanlar, 
O, qanlı bazarı yola salıbsan. 
 
Qurtarmaz bu sual-cavab, a dağlar, 
Bivəfa ömrünə kim umid bağlar. 
Bir gün gülən insan qırx gün qan ağlar, 
İşdən xəbərdarı, yola salıbsan. 
 
Bir zaman titrədin, məlum duyğuda, 
Buğda daşqını tək, çalxandın suda. 
Naqafil olanlar, qalıb uyquda, 
Əyyarı, ənsarı yola salıbsan. 
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Vaxt oldu göyü də, sən bəndə saldın, 
Üç kəlmə oxudun, hədiyyə aldın. 
Asiman şad oldu, sən də ucaldın, 
Edib irəftarı, yola salıbsan.  
 
İki yüz min illər qalıbsan xali, 
Beçinci sinifdə geyindin alı. 
Bütün kainatı, bütün mahalı, 
Çağırıb elcarı, yola salıbsan. 
 
Neçə min mülkədar, neçə min bəy, xan, 
Paşalar, sultanlar, neçə min xaqan. 
Neçə min fərmandar - hakim, hökmran, 
Neçə min şahları, yola salıbsan. 
 
Üç don geyinibsən altı gündə sən, 
Əynində baqidir o libas həmən. 
Göydə səmər bitdi, yerdə yasəmən, 
O zəngin bağları, yola salıbsan. 
 
Noxudla dolanda yer, göyün üzü, 
Bir quşa pay verdi, sahibkar özü. 
Axırda, acından töküldü gözü, 
Qurtarıb anbarı, yola salıbsan. 
 
İnsan oxşarında bir öküz gəldi, 
Sutkada bir qamış yedi, dincəldi. 
O da gördü aqibəti əcəldi, 
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Hansı yola sarı, yola salıbsan? 
 
Cinnilər üstündə başladı dava, 
Qanın buxarından tutuldu hava. 
Sahibi-ixtiyar, görübsən rəva, 
Yığıb dörd kənarı, yola salıbsan. 
 
Səndən xilqət olan Həzrəti Adəm, 
Üç zəmanə üzrə övladi-pür cəm. 
Deyirlər buğdanı eləyib təam, 
Behiştdən onları, yola salıbsan. 
 
Nuhun ləqəbidir, Adəmi- Sani, 
Onun da vaxtında olub tufanı. 
İbrahim, Xəlil, Musa, İsanı, 
Əhmədi, Muxtarı, yola salıbsan. 
 
Alim arif, məna seçər dərindən, 
Şəmşir sənətinin söz dəftərindən. 
Sevənlər ayrılıb biri-birindən, 
Sən çox aşıqları, yola salıbsan. 
 

Bakı 1979-cu il. 
 
 

 
MƏKTUB YETİŞMƏSƏ DƏ... 
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Ünvanına çatmayan, lakin mənim üçün 
uğurlu məktublardan biri də arxivimdə 
yatır. Bu, Dədə Şəmşirin mənim haqqımda 
akademik Aslan Aslanova yazdığı məktub 
idi. 

1978-ci ildə Kəlbəcərdə 85 illik 
yubileyində iştirak eləməyə getmişdim. O 
zaman Şəmşir əmiyə instituta girmək 
istədiyimi bildirmişdim. O, razılığını bildirdi 
və o zaman Dövlət İncəsənət İnstitutunun 
rektoru işləyən filosof A.Aslanova mənim 
barəmdə müfəssəl bir məktub yazıb məni 
tapşırmışdı: 

“Əziz və hörmətli Aslan müəllim, əvvəla 
Sizə cansağlığı və uzun ömür arzu edirəm. 
Digər mətləb; mənim bir şadirdim var, ləzgi 
oğludur. Qurbanov Sakit Mahmud oğlu. On 
iki yaşında atası onu yanıma gətirdi ki, 
öyrədim. Nəhayət, aşıqlıq sənətini qabil 
öyrənib. Hazırda Şəkidə yaşayır. Çox 
həvəskardır. Sizin sayənizdə ali məktəbə 
daxil olmaq umudvarlığındadı. Əgər 
imkanınız olsa ona köməkdarlıq edin”. 

İmza: Hörmətlə, Aşıq Şəşmir Qurban 
oğlu. 

27.07.78 Ağdaban. 
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Mən Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tuna isə ondan bir il sonra 1979-cu ildə gir-
dim. Lakin, Şəmşir əminin həmin məktubunu 
gec də olsa A.Aslanova verməyə utandım və bu 
günə kimi arxivimdə həmin günləri yaşadır. 
Bir mətləbi qeyd eləməyi vacib bilirəm: Şəmşir 
əmi həmin məktubu yazıb mənə verən zaman 
Qənbər müəllim tapşırmışdı: “Birinci imtaha-
na girəndə dədəmin sənə verdiyi, üstündə adı 
olan sazı ilə gir”. 

Sonrakı ilə elə də elədim. Məktubu vermə-
dim. Birinci imtahana hazırlıqlı olsam da imta-
han götürən müəllimlər nə etüd soruşdular, nə 
bədii qiraət, nə təmsil, nə ritmika və s. Dedilər: 
“Çal, qulaq asaq”, çaldım. Dedilər: “Oxu”, oxu-
dum. “Dübeyt” havası üstündə Şəmşir əminin 
“Dəlidağda” gəraylısını oxudum. Axıra kimi 
qulaq asdılar. Saxlamadılar məni. Sonra bir-iki 
ustad aşığı soruşdular, cavab verdim. – Sağ ol, 
bəsdi. Dedilər: - Get, imtahana hazırlaş. 

İnstituta girəndə ilk sənət imtahanım 
“Şəmşir sazı, Şəmşir sözü” oldu. 

Rüşvət verməkdən, adam saldırmaqdan 
hərə bir zurna çalıb məni instituta girməkdən 
soyudan bir zamanda, ulu bir sənətin hələ 
ürəklərdəki müqəddəs işartısı, hörməti kömə-
yimə çatdı. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnsti-
tutunun “mədəni-maarif fakültəsi”ni oxuyub 
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qurtardım. Azərbaycanın xalq şairi, böyük 
S.Vurğunun bu iki misrası əbəs deyilməyib: 

 
“Bizdə şeir də var, sənət də vardır, 
Şairə, sənətə hörmət də vardır”. 
 

Dədə Şəmşirin Uğurluyev Kamrana 
məktubu və 

Uğurluyev Kamranın Dədə Şəmşirə 
cavab məktubu 

 
Dost deyib üzünə gələn kəslərin, 
Aqibəti karsız oldumu, gördün? 
Ağıdı çörəyi müxənnəslərin 
Şərbəti zəhərnən doldumu, gördün? 
 
Dedim uyma hər yetənin felinə, 
Sən inanma iblis, şeytan dilinə. 
Fürsət düşdü namərdlərin əlinə, 
Qılıncı başına çaldımı, gördün? 
 
İnsan yaman günə əzəldən ağlar, 
Xainə sirrini verdiyi çağlar. 
Namərdin saldığı bəzəkli bağlar, 
Çox vaxtsız saralıb soldumu, gördün? 
 
Çuğulda söz durmaz, zənanədə sirr, 
Dərd bilməz yolunda gəl olma əsir. 
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Dünən “can” deyənlər, bu gün “baş” kəsir 
Danışdığı fitnə-feldimi, gördün? 
 
Şəmşir, desin sənə sirrin hansını, 
Söyləsinmi dünya macərasını. 
Zəhmətlə böyütdün, qurd balasını, 
Nə yaxşı qaydına qaldımı, gördün? 
 
Uğurluyev Kamran: 
 
Dolandı fikirim kəşti-güzarda 
Etibar dünyada yoldadı, gördüm. 
Mərdi zəlil edib salır ayağa, 
Nanəcib eyləmiş taxtdadı, gördüm. 
 
Dostların yolunda canımı qoydum, 
Vədə xilaf çıxdı, incidim, doydum. 
Kədərli gərdişin felinə uydum, 
Behi, həm bazarı saxtadı, gördüm. 
 
At, bəxtini sına zərin təkində, 
Məna çoxdu qoşasında, yekində. 
Çürüklük var imiş dostun kökündə, 
Uğursuz qismətim bəxtdədi, gördüm. 
 
Kamrana Tanrıdan beləymiş yazı, 
Deyirlər: “həqiqət var, haqq var”, düzü. 
Kədərli gərdişdən kim qalıb razı? 
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Acını, şirini, çox dadı, gördüm. 
 

 
 
 

FƏRHAD VƏ GÜLƏNDAM 
 
Mənim arxivimdə Dədə Şəmşirin bir neçə 

əlyazması var. Nadir eksponat kimi  
saxladığım bu əlyazmanın çoxu kiril 
əlifbasıyladır. O, yazılarını ərəb əlifbası ilə 
yazırdı. Mən bu əlifbanı bilmədiyim üçün o, 
bəzi xırda həcmli yazılarını çətinliklə  olsa da 
kiril əlifbası ilə yazıb mənə verirdi. O 
cümlədən, sonralar Şəkiyə mənə göndərdiyi 
məktubların  hamısı öz dəsti-xətti ilə yazdığı 
kiril əlifbası ilədir. “Azərbaycan dastanları”nın 
V cildində 55 şeirlə çap edilmiş “Şəmşir və 
Sənubər”  dastanı 1960-cı ildə mən 
köçürdüyüm əlyazmada 138 qatar şeirdən 
ibarətdir. Sonralar dastanlaşmış “Səməd  
Vurğun və Aşıq Şəmşir” əhvalatı, “Şəmşir və 
Səmərqənd”, “Şəmşir və Ayna”, “Kəngərli 
Yunus”, “Camış əhvalatı”, “At əhvalatı” (“Atlı 
nağıl” da deyirlər) və başqalarını özüm 
köçürmüşəm. Təxminən bir saatlıq saz söhbəti 
olan “Fərhad və Güləndam” dastanının  
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əlyazmasını isə Şəmşir əmi özü yazıb mənə 
verdi. Onu oxuculara çatdırmağı borc bildim.  

 
BİNAMUSLARA NİFRƏT,  

NAMUSLULARA RƏĞBƏT DASTANI 
 

İndi sizə kimdən və nədən danışım?! Keçən 
dastanlardan, Əmiralı  adlı yoxsul bir kişidən. 

Əmiralı kişinin mal-dövləti olmadığı kimi, 
övladı da yox idi. Nəhayət, o yarı yaşlarına 
çatanda İlahi ona bir övlad verdi, oğlu oldu. 
Adını Fərhad qoydular. Fərhad on beş, on altı 
yaşına çatanda ata-anası vəfat etdilər. Yetim 
qalmış Fərhada bir yandan kömək əlini 
uzadan olmur. Naəlac qalıb axırda  Sərdar 
şahın mülkündə özünə bir dəyə bina edir. 
Gündəlik çörək pulunu isə, ancaq qaratikan 
kollarının kökünü qazıb bazarda satmaqla 
çıxarır və bu minvalla dolanır. 

Günlərin birində Sərdar şahın qızı 
Güləndam kənizlərini də götürüb gəzməyə 
çıxır. Bu vaxt yolları Fərhadın daxmasının 
yanından düşür. Elə bu vaxtda Fərhad 
qaratikan kökünün şələsini belinə alıb, 
şələlənib bazara yola düşməkdə idi. Boylu-
buxunlu, yaraşıqlı bu cavan oğlanın şələlənmiş 
halətini görən Güləndamın qəlbi yandı. 
Soruşdu:  
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- Oğlan, məgər sənin ayrı bir sənətin, 
peşən yoxmu? 

Fərhad cavab verdi: 
- Mənim bir axşam, elim yoxdu ki, məni 

bir sənət, peşə sahibi eləsin, kömək eləsin. 
Çarəm nədir? Nə qədər sağam gərək bir vasitə 
ilə özümü saxlayam! Yaxşı olar ki, öz əl 
zəhmətimin halal bəhrəsi olsun. Fərhadın bu 
sözündən Güləndam o qədər razı qaldı ki, 
bilmədi ondan necə ayrılsın. Çünki, bu gözəl 
cümlə həm də, gözəl ağızdan çıxmışdı. 

Elə oradaca Güləndam Fərhadın məhəbbət 
zəncirinə bağlandı. Qayıdıb öz şahanə taxtına 
gəldisə də, səbir-qərarı kəsildi, bir saniyəsi bir 
ilə döndü. Naəlac qalıb öz qulluqçusunu 
Fərhadın yanına göndərdi və tapşırdı: 

- De ki, mən onu ürəkdən sevirəm. O da 
məni sevsə  mən öz ilqarımda ölüncə varam. 

Bu xəbər Fərhada çatanda o, bir ah çəkdi, 
dedi: 

- Mən yoxsul, malsız, pulsuz adam, sən isə 
şah qızı. Bizim aramızda uzaq-uzaq yollar var. 
Hər kəs ayağını yorğanına görə uzatsa 
yaxşıdır. 

Qaravaş bu sözü olduğu kimi Güləndama 
danışdı. Güləndam davam edə bilmədi, durdu 
özü gəldi Fərhadın yanına, dedi: 
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- Fərhad, yolları uzaq eyləyən də, yaxın 
eyləyən də, qadir Allahdır! Mən səni qəlbən 
sevmişəm, başqa fikirlərə düşmə! 

Fərhad fikirləşdi ki, mən şah qızını aldım, 
nə ilə saxlayacağam. Məndə heç bir yaşayış 
yoxdu axı, gəl dərdini şah qızına de, məndən 
bəlkə əl çəkdi. 

Bu yerdə Fərhad görək şeir diliylə dərdini 
Güləndam xanıma necə bəyan elədi: 

 
Atadan, anadan yetim qalmışam, 
Mənim malım, mülküm, varım yoxdu, yox! 
Mən hələ bir bağın intizarıyam, 
Bağçasız bağbanam, barım yoxdu, yox! 
 
Sən bir şah qızısan, mənsə bir nökər, 
Yoxsulluq, qəriblik, qəlbimi sökər. 
Ağlaram, gözlərim qanlı yaş tökər, 
Kömək duran səbəbkarım yoxdu, yox! 
 
Mənə qəhr edibdi zəmanə, gedim, 
De, hansı mənzilə, məkana gedim, 
Sən göstər, yol alım hayana gedim, 
Umudvarım, havadarım yoxdu, yox! 
 
Ağa başa keçər, yoxsul ayağa, 
Bu dövranda duran kimdi dayağa. 
Gedib qapısında pənahlanmağa 
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Qohum, qardaş, bir simsarım yoxdu, yox! 
 
Fərhadam, yara var məndə, Güləndam, 
Dönər “sar  quşu”na arxasız adam. 
Baxtımı kəməndə  salıb bəd əyyam, 
Əl atmağa heç tutarım yoxdu, yox! 
 
Fərhad sözünü tamam edən kimi Gülən-

dam xanım dedi: 
- Sən elə sanma ki, mən səni “məcazi” sev-

mişəm. Qulaq as, gör nə deyirəm: 
         
        Sənə  qəlbən vurulmuşam 
Yaman  tutub gözüm, səni. 
Firqətindən yorulmuşam 
Düşündürsün sözüm, səni. 
 
Şöləsiyəm şəmsimahın, 
Sahibi ol bu mətahın. 
Mərd qızıyam, Sərdar şahın, 
Gəl, qəlbimə düzüm, səni. 
 
Qaşım qələm, hüsnüm aydı, 
Məlakələr mənə taydı. 
Ata! - deyib çağıraydı 
Keşkə oğlum, qızım səni. 
 
Qəlbin böyük, özün nökər, 
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Meylim səndən əlmi çəkər?! 
Sanki göydə sənsən ülkər, 
Bəyənmişəm özüm, səni. 
 
Sən gözümdən olsan kənar 
Eşq oduna cismim yanar. 
Güləndamın diləyi var: 
“Ürəyimdə gəzim səni”. 
 
Fərhad doğrudan da Güləndamın ona olan 

eşq-məhəbbətinə inandı. Bu iş bir ilin arasında 
elə şayan oldu ki, bəs Sərdar şahın qızı 
qaratikan kökü qazıb satan oğlana, bir çulu 
cırığa aşiq olub. Bu xəbər Sərdar şaha çatan 
kimi qızını qulluğuna çağırıb dedi: 

- Mən səndən gözləmədiyim şeylər 
eşidirəm. Əgər elə bir xəyalın sahibisənsə 
özünü ölmüş bil. Mənin bir şahlıq adımı sən 
yerə vurub qaratikan kökünü qazan bir  yoxsul 
kimsəsizə aşiq olmusan. Bu doğrudurmu? 

Qız cavab verdi: 
- Bəli, ata, elədir ki, var. Sən elə bilmə ki, 

yoxsuldan gələcəyə ümid gözləmək olmaz. 
Yoxsulun da Allahı var, yoxsulun da ürəyi var! 

Şahın qızına qəzəbləndi və dedi: 
– Rədd ol! Atası onu hüzurundan qovdu. 

Beləliklə, Güləndam Fərhadın yoxsul daxması-
nın xanımı, işığı oldu. 
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Fərhad və Güləndam üç-dörd ay olardı ki, 
yaşamışdılar. Fərhad həmişə fikirli və qaşqa-
baqlı olurdu. Bir gün Güləndam xanım soruş-
du: 

- Fərhad, sən niyə belə qaşqabaqlısan, özü 
də bir gün yox, iki gün yox, həmişə? 

Fərhad dedi: 
- Güləndam, axı sən belə çətin  günlər 

görməyibsən. Mən səni sənə layiq saxlaya 
bilmirəm. 

Güləndam gülə-gülə cavab verdi: 
- Atalar deyiblər ki, “Yaman günün  ömrü 

az olar”, darıxma Fərhadım, Allaha şükür elə, 
hər şey yaxşı olar.  

Fərhadın dərdi bir az da artdı, ürəyi kövrə-
lib dedi: 

 
Salamat qal gözəl yarım 
Bir diyara gedəsiyəm. 
Artıb dərdim, intizarım 
Qəlbim yara, gedəsiyəm. 
 
Güləndam Fərhadın niyyətini başa düşür. 

Ona belə cavab verir: 
 
Dünya malı, a Fərhadım 
De, gör kimə qalasıdı?! 
Gələcəyə umud olarmı 
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Ürəyin bir qalasıdı. 
 
Fərhad: 
Əbri-baran tək dolmuşam, 
Necə saralıb solmuşam. 
Yanında xəcil olmuşam, 
Üzüqara gedəsiyəm. 
 
Güləndam: 
Cəfa çəkmə, sən bu yolda 
Əl kiridi mal da, pul da! 
Haqq nəzəri olsa qulda 
Hasil mətləb alasıdı. 
 
Fərhad: 
Gedim oda qalanmağa, 
Malım yoxdu talanmağa, 
Tapammadım dolanmağa, 
Mən biçarə, gedəsiyəm. 
 
Güləndam: 
Getsən özüm öldürərəm, 
Düşmanları güldürərəm. 
Dərdim kimə bildirərəm, 
Qəm canımın bəlasıdı. 
 
Fərhad: 
Yoxdu məndə ata, ana, 
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Əhvalıma kimlər yana. 
Yol başlayım biyabana, 
Olsa hara, gedəsiyəm. 
 
Güləndam: 
Çoxlar görüb bu viranı, 
Süleymanlar köçüb, hanı? 
Kim tutub fani dünyanı 
Bir gündə məhv olasıdır. 
 
Fərhad: 
Fərhadı kim çəkər başa, 
Üz tutum hansı qardaşa? 
Mənim oxum dəydi daşa 
Yansam nara, gedəsiyəm. 
 
Güləndam: 
Güləndama gülər ellər, 
Çox çəkmişəm acı dillər. 
Yenə qaynar quru göllər, 
Qorxma, bir də dolasıdır. 
 
Hər iki sevgilinin sözləri tamam olur. 

Fərhad həmin gecə öz-özünə fikirləşir: “Mən 
bu şah qızını bu yoxsulluq içində saxlaya 
bilməyəcəm, gərək gedib bir yanda nökər 
olum, işləyim, əlimə sərmayə alım”. 
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Uzun-uzadı fikirlərdən, sevgilisi ilə 
məsləhətlərdən sonra Fərhad çarıqlarının 
bağını bərkidib yola düşür. Gəlib qul bazarına 
çıxır. Ətrafa baxıb böyük yığıncaq görür. Bir 
tərəfə əyləşir. Bu vaxt bir tacir Fərhadın çox 
layiqli, şahanə oturuşuna, baxışına, mehriban 
sifətinə nəzər salır və soruşur: 

Oğlan, sən nökər axtarırsan, yoxsa nökər 
olmaq məramındasan? 

 Fərhad dedi: 
- Mən yoxsulam, ağa. Rəhmli bir adam 

olsa mən ona nökər olardım. 
Tacir dedi: 
- Həmin rəhmli adam mənəm. 

İnanırsansa, etibar edirsənsə gedək mənimlə. 
– Bəli, Fərhadı həmin rəhmli tacir gətirdi 
evinə. Malını, mülkünü ona tapşırıb dedi: 

- Mən bir neçə illik sövdagarlığa gedirəm. 
Mən gəlincə bu mal-mülk hər şey sənə 
əmanətdir, muğayat ol! Qayıdıb sağ-salamat 
gəlsəm ağanam, gəlməsəm hər şey haqqın, 
halalın, xoşun olsun, bağışladım sənə!.. 

Tacir Fərhadla sağollaşıb öz qəflə-qatırı ilə 
sövdağarlığına  yola düşdü. Bu getməklə tacir 
bir ildən, iki ildən yox, düz on səkkiz ildən 
sonra öz evinə dönə bildi. 

Güləndam xanımın həsrətindən bağrı qan 
olan Fərhad ürəyini daşa döndərib dözürdü ki, 
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tacirə söz verib, onu ümidvar eləyib. 
Etibarsızlıq kişi işi deyil. Səfərindən qayıdan 
tacir hər işi öz qaydasında, nizam-intizamla 
görəndə Fərhadı bağrına basdı, öpdü, dedi: 

- Oğlum, on səkkiz ildir sən mənim mal-
dövlətimi göz bəbəyin kimi qorumusan, 
özümdən də etibarlı saxlamısan. Sənin hər 
ilinə yüz manat qızıl verirəm, halalın olsun! 
Bəlkə səni gözləyən var, gedə bilərsən.  

Fərhad tacirlə halallaşıb yola düşəndə tacir 
onu sınamaq üçün dedi: 

- Fərhad, oğlum, məndə bir neçə ağıllı söz 
var, o sənə verdiyim on səkkiz yüz manatı 
mənə versən deyərəm. Fərhad öz-özünə dedi: 
“Qoy desin, görüm bu qiymətdə o nə sözdü. 
Onsuz da Güləndam xanım indiyə qalmaz, 
çünki rahatlığa öyrənən şah qızına etibar 
yoxdu”. Fərhad pulu tacirə verdi, tacir dedi: 

1. Oğlum, bu yoldaşın sirrini o biri yoldaşa 
demə. 

2. Gördüyün işi dərhal əlbəəl xəbər al. 
3. Bir işin əslinə çatmamış onu tutma. 
4. Dərya dalğalı olanda ondan keçmə. 
5. Körpünün uzaqlığına ərinib daşqın çaya 

düşmə.  
Tövsiyələri deyəndən sonra tacir Fərhadın 

pulunu da özünə qaytarır, ona yəhərli - 
yüyənli bir at da verib “Yaxşı yol” arzuladı. 



Aşıq Sakit Köçəri 

 

 190 

Fərhad xeyli yol gedir və gəlib dəyənin 
qırağında bir evin qapısına çatdı. Ev sahibinə 
dedi: 

- Allah qonağıyam, bu gecə məni qonaq 
saxla. 

Ev sahibi dedi: 
- Allah qonağı mənim evimdə qala bilməz, 

başqa yerə get! Fərhadın əlacı kəsildi, qərib 
yerdə çöldə qalmamaqdan ötrü başladı kişiyə 
şirin dilnən, şeirlə müraciətə: 

 
Qapıdan qaytarma qərib bikəsəm, 
Qoy qalım evində, Allah qonağı. 
Yandırma qəlbimi, yanqın nəfəsəm, 
Çox çəkmişəm dərdi-qəmi fərağı. 
 
Ev sahibi: 
 
Mənim dərdim hər kim bilsə qalar mat, 
Allah qonağısan qalma, bu yerdə. 
İstəyirsən başın ola salamat, 
Özünü bəlaya salma, bu yerdə. 
 
Fərhad: 
 
Əzəldən belədi bazarım mənim, 
Düşüb yad ellərə güzarım mənim, 
Bir kəsə dəyməmiş azarım mənim, 
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İnanmasan özün eylə sınağa. 
 
Ev sahibi: 
 
Sən də dərd əhlisən, anladım sözdən, 
İsmətinin nuru getməyib üzdən. 
Gəl mənim halımı keçirmə gözdən, 
Dərdlərimə şərik olma bu yerdə. 
 
Fərhad: 
 
Fərhadam, bir şirin dil adamıyam, 
Elin nökəriyəm, el adamıyam. 
Mənə rəhmin gəlsin yol adamıyam, 
Olur yaxşıların Allah dayağı. 
 
Ev sahibi: 
 
Alovlunun sən evində qalarsan, 
Solarsan, günümü görüb solarsan. 
Müşkül halətimi xəbər alarsan, 
Əcəl dəryasına dalma bu yerdə. 
 
Söz tamama yetdi. Ev sahibinin adı Alovlu 

idi. Alovlu görür ki, qonaq abırlı-ismətli adam 
olsa da bərk dirəşib, qonaq qalmamış gedənə 
oxşamır. Odur ki, razı olur, qapını onun üzünə 
açır.  
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Fərhad evə daxil olanda görür ki, bir arvad 
zəncir ilə bağlanıb, yanında da bir tula var. 
Fərhad üçün yemək hazırlanır. Yeməkdən bir 
qab da tulanın qabağına qoyurlar. Tulanın 
qabağından qalan yeməyi Alovlu arvadın 
qabağına qoyur. Əlinə qamçı alıb arvadı döyə-
döyə yedizdirir. Fərhadın ürəyi yanıb xəbər 
almaq istədi. Lakin birdən tacirin tövsiyəsi 
yadına düşdü: “Gördüyün hər işi dərhal xəbər 
alma”. Əlbəttə, ağıl sahibləri ağıllı sözü 
unutmaz! 

Səhər açıldı. Fərhad gedəsi olanda ev sahibi 
Alovlu soruşdu: 

- Sən niyə demədin ki, bu arvadın günahı 
nədir ki, sən belə edirsən? 

Fərhad dedi: 
- Mən Allah qonağıyam. O işləri ki, Allah 

bilir, onlara mən qarışmaram. O işlər ki, mənə 
aid deyil, mən soruşmaram. 

Alovlu dedi: 
- Mən sənə dedim ki, Allah qonağı burda 

olmaz. Ona görə ki, hər gələn qonaq xəbər 
alırdı ki, bu nə üçün belədi, nə üçün filandı, 
feşmandı. Dərdimi təzələyirdi. Mən də öldürüb 
salırdım bu zirzəmiyə. İndi sən soruşmadığın 
vəziyyəti mən sənə danışım niyə belədir?! 

-  Mən dustaq idim. Qolu bağlı halda bir 
gün dustaqdan qaçdım. Gəlib çatdım evimə, 
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gördüm qapım bağlıdır. Qapıma arvadım 
çıxmadı, məni görüb qapını açmadı. Qabağıma, 
səsimə bu tula çıxdı. Qolumdakı zənciri dişləri 
ilə çeynədi, kəsdi, qolumu açdı. O gündən 
sonra mən belə edirəm, belə yaşayıram. 
Fərhad Alovludan ayrılıb yola düşdü. Gəlib öz 
yurduna çatdı. Baxdı gördü ki, daxmasının 
yerində bir gözəl imarət tikilib. Xəyal etdi ki, 
“Yəqin Güləndam xanım başqasına ərə gedib, 
bu evi də sonradan tikiblər”. Fərhad evə çatıb 
darvazanı döydü, ev sahibini qərib sayaq 
çağırdı. Güləndam xanım qabağa çıxdı. Amma, 
Fərhadı tanımadı. On səkkiz illik vaxt, ağır 
işlər, ev-eşik, ailə həsrəti, hicranı Fərhadı 
qocaltmışdı, cavanlığından əsər-əlamət 
qalmamışdı. Fərhad dedi: 

- Ay xanım, Allah qonağıyam, məni bu 
gecə qonaq saxlayarsanmı? 

Güləndam xanıma qonağın ləhçəsi şirin 
gəlsə də qeyrətinə kəsir gəldi, dedi: 

- Qonaq, incimə başqa evə get. 
Güləndam xanımın Fərhadı tanımaması 

Fərhada təsir elədi, dözə bilmədi, görək bu 
dəfə nə dedi: 

 
Gəlmişəm sən saxla gözəl, 
Bir gecəlik qonaq məni. 
İnsaf elə, haqqa düzəl 
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Salma eldən uzaq məni. 
 
Güləndam dərhal cavab verdi: 
 
Ağlını topla başına, 
Qonaq, danışma hədyanı. 
Neçə ildi bu qapıya 
Qoymamışam bir insanı. 
 
Fərhad: 
 
Gəl məndən eşit iltiması, 
Sözlərimə bir qulaq as. 
Qoy qəlbindən dağılsın yas, 
Qovlama bal dodaq məni. 
 
Güləndam: 
 
On səkkiz il ahuzaram, 
Seyrəqiblə yoxdu aram. 
Mən bir kəskin zülfüqaram, 
Bölərəm yağı düşmanı. 
 
Fərhad: 
 
Acıqlanma, mələk pəri, 
Ürəyimin şahbaz, nəri. 
Xoş nəzərlə baxsan bəri, 
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Tanıyarsan bayaq məni. 
 
Güləndam: 
 
 
Ağlını kim alıb sənin, 
Huşun harda qalıb sənin, 
Əcəlinmi dolub sənin, 
Gəzirsən o yan, bu yanı. 
 
Fərhad: 
 
Mənim arxam, kürəyimsən, 
Qüvvətimsən, dirəyimsən. 
Cismim, canım, ürəyimsən, 
Unudubsan, ancaq məni. 
 
Güləndam: 
 
Şübhələndim bu sözündən, 
Vahimə aldım gözündən. 
Xəbərin varmı özündən, 
Söylə eşidim ad-sanı. 
 
Fərhad: 
 
Mənim adım Qəmküsardı, 
Canım yolunda nisardı. 
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Bir vəfalı yarım vardı, 
Edər bir gün soraq məni. 
 
Güləndam: 
 
Mən şah qızı Güləndamam, 
İtgin Fərhada qurbanam. 
De, sən kimsən xam oğlu, xam?! 
Tərk etmirsən bu meydanı. 
 
Söz tamama çatandan sonra Güləndam 

qonağı qəbul edir, qonağı evə aparır və süfrə  
hazırlayır. Axşam düşdükdə evə bir gözəl 
oğlan daxil olur, qonaqla görüşüb yeməyə 
əyləşir. Yeyib-içəndən sonra qonağı yatmağa 
öz otağına yola salırlar. Oğlan Güləndam 
xanımla qaldı. Fərhadın yerinə qor doldu, yata 
bilmədi, öz-özünə dedi: “Arvada etibar olmaz 
deyiblər. Məni gözləməyib ya buna ərə gedib, 
ya da...” Sözün dalını deməyə dili gəlmədi. 
İstədi durub geçsin Güləndam xanımla oğlan 
yatan otağa, ikisini də öldürsün, yenə rəhimli 
tacirin tapşırığı yadına düşdü: “Bir işin əslinə 
çatmamış onu tutmağa tələsmə”. 

Səhər açıldı. Fərhad səhər çörəyinə 
Güləndam xanımdan xəbər aldı: 

- Xanım, xəbər almasam bu sirr məni gör-
da da rahat buraxmayacaq. Siz dediniz ki, on 
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səkkiz ildi bu qapıya yad insan qoymamışam. 
Bəs gecə, sənin otağında qalan oğlan kim idi? 

Güləndam xanım dedi: 
- Qonaq, günah eləmə. Mən ilqarsız 

arvadlardan deyiləm. O, mənim oğlumdur. Bu 
evləri də o tikdirib, öz atasının yurdunda. 

Sevincdən az qaldı Fərhadın ruhu bədən-
dən çıxsın. Özünü nişan verməyə başladı. 

 
Yadına gəlirmi Güləndam xanım, 
Qaratikan kökü qazdığım günlər. 
Dolanmağa olmadı təhər, əncam, 
Baş alıb bu yerdən azdığım günlər. 
 
Göndərdin kənizi sən elçiliyə, 
Bəs, özün görüşə gəlmədin niyə? 
Bir çatan olmadı dada, köməyə, 
Göz yaşımla namə yazdığım günlər. 
 
Fərhadam söhbətim, sözüm dillərdə, 
Məcnun kimi hey dolandım çöllərdə. 
Düşür xəyalıma, qürbət ellərdə 
“Güləndamım!”, - deyib gəzdiyim günlər. 
 
Güləndam Fərhadı tanıyıb sevincindən ağ-

layır, Fərhadın boynuna sarılır. 
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Fərhad on səkkiz il əvvəl öz daxmasından 
çıxanda ana bətnində olan 18 yaşlı cavan da 
gözləri dolmuş halda ata-anasına baxdı. 

İki sevgili təzədən toy-bayram sevinci, toy-
bayram məclisi təşkil eləyib el-obanı şadlığa 
dəvət elədilər. Allaha şükür elədilər. 

 
 

1965-ci ildə Dədə Şəmşirin dünyadan 
nakam getmiş oğlu Əkbərə həsr etdiyi 

şeirlərdən. 
 

OGUL VAY! 
(Nohə) 

 
Açılıb nə tez də soldun, çəmənim, gülüm oğul vay! 
Qəddimi əydi bu dərdin, bükülüb belim, oğul vay! 
 
Ürəyim dağa dönürdü, gecə atlı sən gələndə, 
Ey oğul, üzüm gülərdi hər sənin üzün güləndə. 
Ürəyində qaldı dərdin nolurdu atan biləndə, 
Elə bir nihanı sirri necə mən bilim, oğul vay! 
   
Titrək əllərimin əsası, kürəyimdə arxa Əkbər, 
Şir ürəkli bir igidin bu elə, xalxa Əkbər, 
Bu bəlalı ruzigarə, nə deyim bu çərxə Əkbər, 
Sənə vardı çox gümanım, köməyim, elim, oğul 
vay! 



Belə ustad olammazdı 

 

 199 

 
Umudum kəsildi səndən, ala gözlü Əkbərim can, 
Hamı dostlarına qarşı gülər üzlü Əkbərim can, 
Danışanda sanki alim, təzə sözlü Əkbərim can, 
Sənə vay deyən zamanda tutulur dilim, oğul vay! 
 
Sənə təzə bəlgə qoyduq, nişanın qara boyandı, 
Qarabəxt oldu adaxlın, elə bil ki, nara yandı, 
Yetişib səmayə ahım, uca göylərə dayandı, 
Kim üçün olub cahanda belə bir zülm, oğul 
vay! 
 
Gecə-gündüz iş düşəndə, necə quş kimi gedərdin, 
Alıcı laçın misalı diləyimi hasil edərdin, 
Dözə bilmərəm fərağə, məni öldürür bu dərdin, 
Rəva gördünmü dəli-divanələr tək olum, oğul 
vay! 
 
Daha get nökər ol, indi o şəhid İmamə, 
Oxu qulluğunda hərdən bala təkbiri əqamə, 
Eyvah, Şəmşirin də püşkü düşüb ayrılıq məqamə, 
Yəqin etdim indi səndən üzülüb əlim, oğul vay!  
 

4 avqust 1965-ci il. 

  
GEDİB 
Divani 

 
Aman ellər,  əldən bu gün bir növcavanım gedib, 
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Üzülüb cəsədimdən, elə bil canım gedib. 
Haray Allah, şahin bəxtim qoyma taxtından düşə, 
Hüsndə Misri Yusifim, bir Süleymanım gedib. 
 
Tufan əsdi bağ-bağçama, yetkin barım qalmadı, 
Bostanım tağ-tağ oldu, sağ tutarım qalmadı, 
Ah çəkib ağlamaqdan ixtiyarım qalmadı, 
Bu dərd məni haldan salıb, tabi-təvanım, gedib. 
 
Mən göndərdin səfərə, sən iltimas eylədin, 
Şəmşiri dərdi-qəmdən yaxşı xilas eylədin, 
Mən gəlincə niyə oğlum, toyunu yas eylədin, 
Əkbər məndən köç eyləyib, necə imanım, gedib. 
 

 
BAXA BİLMƏDİM 

 
Gəldim, kənar keçdim məktəbxanadan, 
Gəzdiyim mənzilə baxa bilmədim. 
Hanı, buralarda görünmür boyun, 
Bu dərdi kim bilə, baxa bilmədim. 
 
Soraq saldım, dedim xala, bibinə, 
Bir kəs yoxdu Əkbər deyə  sevinə. 
Getməyibsən qohum-qardaş evinə, 
Əmin dayıngilə, baxa bilmədim. 
 
Bağban daha bağdan gül gözləməsin, 
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Solub bar çiçəyi, bil, gözləməsin, 
Sənin şagirdlərin yol gözləməsin, 
Bu nəs aya, ilə, baxa bilmədim. 
 
Şəmşirəm, ah-naləm asmanə dəyər, 
Demədin atamı dərdi-qəm əyər?! 
Bir yandan sorağın gəlmədi, Əkbər, 
Obaya, nə elə, baxa bilmədim. 
 
 

DÜŞDÜ 
 
Bir tərlanım uçdu, a Dəllər Kərəm, 
Qanadları sındı, havaya düşdü. 
Ahu-zar çəkirəm, divanə sərəm, 
Ahım bülənd oldu, səmaya düşdü. 
 
Fələyə neylədim, vermədi aman, 
Bu günü görməsin heç bir müsəlman. 
Yas oldu Əkbərə qoyulan nişan, 
Qəzanın qədəri araya düşdü. 
 
Axşamın qaşları çatılanda dar, 
Elə san ki, qara geydi rüzigar. 
O cavan, özünü eləyib şikar, 
Toy mehrinin püşkü qaraya düşdü. 
 
Ürəyimə çəkib hicran dağını, 
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Gözüyaşlı qoydu yığıncağını. 
Qara bəzəmişəm toy otağını, 
Əlləri qanından hənaya düşdü. 
 
Bir  ildir var idi şadlığın bəhsi, 
Sındı, viran oldu,  könlüm həvəsi. 
Bu Aşıq Şəmşirin vay-şivən səsi 
Ellərə yayıldı, obaya düşdü. 
 

GÖZLƏMƏSİNLƏR 
 
Əkbəri yad edən alim insanlar 
Daha bu yolları, gözləməsinlər. 
Gələn məktublara cavab yazmağa 
Yumulub əlləri, gözləməsinlər. 
 
Ata-anasını atıb, qayıtmaz, 
Viranə mənzilə çatıb, qayıtmaz, 
Məzar qucağında yatıb, qayıtmaz, 
Ayları, illəri gözləməsinlər. 
 
Şəmşir yasaq edə bilmir dilinə, 
Əkbərin zərbəsi dəyib belinə. 
Novbaharın mehi ənbər telinə, 
Lal olub dilləri, gözləməsinlər. 
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AT ƏHVALATI 

 
Dədə Şəmşirin oğlu Əkbər müəllim xırman-

lar vaxtı atı vələ qoşur, xırman döyür. Sonra da 
harasa getmək istədiyinə görə yəhərləyib atı 
buraxır ki, bir az otlasın. Əkbər müəllimin başı 
işə qarışır, at yayınır gözdən, dərələrdən başı-
aşağı, enişə çıxıb gedir. Əkbərin başı bir vaxt 
işdən ayazıyanda görür at yoxdu. Başlayır onu 
axtarmağa. Gəlib Turşsuyun üstündə bir nə-
fərə rast gəlir. Atı soruşur. Kişi deyir: 

- İndicə başında qantarğa olmayan, yəhər-
li bir atın səllim getdiyini gördüm. Bilmədim 
hara gedirdi, nə də soruşmadım. 

Əkbər kişiyə baxıb mat qalır və yadına dü-
şür ki, atın başına qantarğa taxmayıb. Yazıq 
Əkbər müəllim nə qədər gəzirsə atı tapa bil-
mir, yorulub əldən düşmüş halda, şər qarışan-
da evə çatır. Əhvalatı Aşıq Şəmşirə danışır. Sən 
demə, at Ağdabandan 7 km aşağıda, dərədə 
Tərtər sahilində yerləşən, erməni-müsəlman 
qarışıq kənd olan Çərəkdara çıxır və keçir bu 
kəndin oğruları olan erməni Yelmar ilə müsəl-
man Məstanın əlinə. 

Dədə Şəmşir, qonşu Çərəkdar kəndinə bəzi 
gümanı gələn adamların adına belə bir məktub 
göndərir: 
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Qulaq asın, var deyirəm: 
sözümün canı, qonşular. 
Xoş bilirəm vurduğunuz 
mənə ziyanı, qonşular. 
Yaralansa mərd nə qədər 
dözər, dayanı, qonşular. 
Lazımdı ki, gözləyəsən 
hörməti, nanı, qonşular. 
Qonşuluq düz olmalıdır, 
söz qurtaranı, qonşular. 
 
Olan olub, keçən keçib, 
çox görmüşük beləsini. 
Gözümüzlə götürmüşük 
ağır hicran şələsini. 
At, qoyun, mal qalmadı, 
gördü gözüm eləsini. 
Qurar bir gün yamanlara 
ədalət öz tələsini. 
Hər işin, hər qisasın 
gələr zamanı, qonşular. 
 
Nəmrud dedi: “Allah mənəm!” 
niyyəti başa varmadı. 
Firon qərq oldu ümmana, 
əcəl gölün o yarmadı. 
Xəzinə yığdı Dağ Yunus, 
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əldə bir şey aparmadı. 
Qurtardı “Vartan vergisi”, 
Haqq vergisi qurtarmadı. 
Satarmı dünya malına 
insan insanı, qonşular?! 
 
İyirmisi sentyabr  
min doqquz altmış iki il. 
Axşam saat 17-də 
tarixini yazmışam, bil. 
Bir kəhər atım itib- 
nə təpəldi, nə də səkil. 
Çox gözəl yorğası var, 
qızıl irəng, köhlən nəsil. 
Əgər ona rast gəlsəniz 
budur nişanı, qonşular: 
 
Aradım “Alçalığı” 
“Kərəm arı yandıranı”. 
“Kəkil meşə”, “Carcarlığ”ı 
“Sarı Qaya”, “Tək xırman”ı. 
“Yapalaqlı dam güneyi” 
qarış-qarış gəzdim hanı? 
“Buzluğu”, “Qalayçı”nı 
Bir də dolandım “Şaban”ı. 
Baxmamış bu yerlərin 
yoxdu qalanı, qonşular. 
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“Mizdi”dən iz kəsmişəm, 
axtarmışam “Mirfəttah”ı. 
“Turşsu”da, “Məscidli”də 
bircə yer qoymadım dahı. 
Yorur məni eniş, yoxuş 
yazıq canım çəkir ahı. 
Bu nainsaf oğru, görək 
niyə unudub, Allahı?! 
Atsız aşıq çətin gəzər 
Eli-obanı, qonşular. 
 
Dayanmırıq, axtarırıq 
altı-yeddi gündən bəri. 
Dağı, daşı, meşələri 
təpələri, dərələri. 
Azərbaycan ellərinə 
çatdırmışam bu xəbəri. 
Doğrudur, qardaşyana 
uzun sözün müxtəsəri. 
Amanatın, qayıtmağa 
varmı imkanı, qonşular? 
 
Ağsaqqal qohumlarım 
kömək versinlər, bu işə. 
Nə lazım, bilən olmasın 
çox düşməsin, dilə-dişə. 
Dost gərəkdi dost yolunda  
“Fərhad” olub dağı deşə. 
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Adətkara kim nə desin, 
müsəlmanda var, bu peşə. 
Yelmarı mən axtarım 
siz də Məstanı, qonşular. 
 
Bir at məni salmaz kasıb 
adamın sığmır adına. 
Belində bir yəhər gedib 
bax, işimin avandına. 
Mərd olub, halal süd əmən, 
qeyrəti salsın yadına. 
Bu iş, nəinki kişiyə 
təsir elər hər, qadına. 
Mənə çox ağır gəlir, 
işin bu yanı, qonşular. 
 
Yerin, göyün məlakəsi, 
hürüsü var, pərisi var. 
Şahid olun, o yəhərin 
üstdə təkə dərisi var. 
İki ədəd təkaltısı 
nə o yanı, bərisi var. 
Özbaşına, yüyənsizdi, 
niyyətimin gerisi var. 
Qataram bir-birinə 
dağı, aranı, qonşular. 
 
Şübhəliydim “Ağdabandan” 
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“Çərəktardan” gəldi soraq. 
Atı üryan görən olub 
məsələni gəlin yoraq. 
Şəmşir, özü yaxşı bilir 
aparmayıb başqa qonaq. 
At sizin, yəhər mənim 
de əl verin, sövda vuraq. 
Sənətkarı saya alın 
bizim Kolanı, qonşular. 
 
Dədə Şəmşirin bu sözündən sonra onun 

adını-sanını saya alıb, xəbər gedib yuxarı da-
irələrə, inzibati orqanlara çatmasın deyə atı 
aparanlar onu buraxırlar.  Neçə gündən sonra 
Turşsu talasında at Dədə Şəmşirin böyük oğlu 
Qənbər müəllimə rast gəlir. Lakin, yəhərsiz. 
Atı gətirir  məhəllələrinə. 

Dədə Şəmşir atını yəhərsiz görüb belə bir 
söz yazır: 

 
Soyub yəhərini itmiş bir atın, 
Aparıb bir yekəbaş, köpəkoğlu. 
Sən oğlusan hansı qancıq arvadın?! 
Mərifətdən uzaq taş, köpəkoğlu. 
 
Bilmirəm erkəksən, yoxsa ki, dişi, 
Belə alçaqlığı tutarmı kişi? 
Bəlkə bəyənirsən tutduğun işi, 
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Yoxsa gəlir sənə xoş, köpəkoğlu? 
 
Necə sığır qeyrətinə, arına, 
Satdın namusunu, dünya malına. 
... vicdanına, ... yarına 
Ay ağlı səy, beyni boş, köpəkoğlu. 
 
Qayıtmaram, qisas alınca səndən, 
Dolaram tüfəngə, qılınca səndən, 
Bil ki, əl çəkmərəm ölüncə səndən, 
Olsan bir qanadlı quş, köpəkoğlu. 
 
Şəmşirəm, sənə bir söz lənətim var, 
Əyri danışıram, düz lənətim var, 
Əlli lənətim var, yüz lənətim var, 
Altı donuz oğlu, beş, köpəkoğlu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşıq Azaflı Mikayılın Ağdabana –  
Dədə Şəmşirin  
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görüşünə getdiyi zaman oxunan 
 şeirlərindən: 

 
ƏZABLI 

 
Yolunu gözləyir xeyli zamandı 
Bizim eldə ana-ata,  Əzablı. 
Ayrılıq hicrandı, qəmdən yamandı 
Qalır insan yana-yana, Əzablı. 
 
Bu arzuman məndə çoxdan varıdi, 
Gözüm həsrət, könlüm intizarıdı. 
Meylim, məhəbbətim sənə sarıdı, 
Bilərsən, çək imtahana, Əzablı. 
 
Sinəm dəftərinə sözün düzülsün, 
Dərdin əli qoy yaxamdan süzülsün. 
Qətrələnsin, zülal kimi süzülsün, 
Nəzmlərin bal tək şana, Əzablı. 
 
Quran ayəsidir dostun salamı, 
Şəmşir üçün zərif, incə kamalı. 
Bu gün toy-bayramlı olub el - hamı 
Sən gələndə Ağdabana, Əzablı. 
 

5 sentyabr 1978-ci il. 

 
 

AĞLATDI 
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Əzablı, görüşə gəldi görüşdük, 
Mənim dərdim tacidarı ağlatdı. 
Məhəbbətin fərmanına qul olaq 
O, ağlatdı rüzigarı, ağlatdı. 
 
Soruşub hamını o, xəbər aldı, 
İstəyi qəlbimdə nişanə qaldı. 
Yağış buludu tək elə qaraldı, 
Kövrəkliyi bu dağları, ağlatdı. 
 
Mənalı söhbəti safdı, gözəldi, 
Məzmunu, mənası şirin əsəldi. 
Torpaq şehə çəkdi, daş dilə gəldi, 
Şəlaləli bulaqları ağlatdı. 
 
“Dəlidağ” həyəcanla doluxsunaraq, 
Dedi: “Bu qül-qülə nədir, bu fəraq?” 
“Sultan Heydər”, “Keti” alanda soraq, 
“Vurğun!”- deyib yaylaqları ağlatdı. 
 
Gedişində arzu, dilək dilədə, 
Pirimi çağırdı, alqış elədi. 
Şəmşirin hüsnünə bir nur çilədi, 
Dostu güldü, düşmənləri ağlatdı. 
 

9 sentyabr 1978-ci il. 

MÜNDƏRİCAT 
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