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Bu kitab 2001-ci ildə “Səda” nəşriyyatı tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunmuş “Miskin Abdal” 
kitabının məntiqi davamıdır. Bu kitabda böyük ustadın ictimai, 
siyasi, ədəbi-dini və digər yüksək insani keyfiyyətləri tərənnüm 
olunmaqla birinci kitabdan fərqli cəhətləri də vardır. Yəni, bu ki-
taba böyük sufi şairin yeni əldə olunmuş şeirləri, “Yetim Hüseyn” 
dastanı, haqqında söylənilən rəvayətlər, əfsanələr, deyimlər, digər 
maraqlı məlumatlar, “Mehriban ayı» nağılı, şəcərə, habelə “Şad-
man” poeması daxil edilmişdir. Ümidvarıq ki, kitab oxucular tərə-
findən maqala qarşılanacaqdır.
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BAŞLANĞIC

“Böyük el sənətkarı ilə bağlı ən böyük həqiqətlərin yeganə 
qaynağı və ünvanı əsrlərdən bəri göyçəlilərin müqəddəs zi-
yarətgahı, iman, güman yeri olan Miskin Abdal ocağıdır. Göy-
çənin Sarıyaqub kəndində Miskin Abdalın doğulduğu, övladla-
rının 1988-ci ilin məlum hadisələrinə qədər yaşayıb-yaratdığı 
doğma ocaqdır.

Məhz bu səbəbdəndir ki, Miskin Abdal nəslinin həqiqi varis-
lərindən olan Tofiq Hüseynzadənin öz ulu babası ilə bağlı son 
illərdə apardığı axtarışlar diqqəti daha çox cəlb etməkdədir.

O, Sarıyaqub kəndinin dünya yorub yola salmış nurani, 
pirani ağsaqqal və ağbirçəklərinin dillərindən düşməyən əf-
sanələri, rəvayətləri, şeir və dastanları, ”Оcağ”a sahiblik edən 
qohum-əqrablarının Miskin Abdalla bağlı zaman-zaman, nə-
sillərdən-nəsillərə ötürdükləri ölməz həqiqətləri böyük məhəb-
bətlə toplayıb, bir araya gətirmiş, bir çox qaranlıq mətləblərin 
obyektiv elmi şərhinə gözəl imkanlar yaratmışdır. Sənətkarla 
bağlı söylənilən fikirlərin, mübahisəli məqamların dürüstləşdi-
rilməsində onun apardığı axtarışların mühüm əhəmiyyəti var-
dır”.

Hüseyn İSMAYILOV, 
(Azərbaycan MEA-nm Folklor İnstitutunun direktoru, 

filologiya elmləri doktoru)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiy-

yat İnstitutunуn Elmi Şurasının qərarı ilə 1999-cu ildə çap olun-
muş “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər” kitabın-

dakı (8-ci cild, səhifə 104) “Miskin Abdalın şəxsiyyəti və taleyi” 
(uydurmalar, həqiqətlər) sərlövhəli elmi-təhqiqat yazısından
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TANRI MİSKİNİ –  
HAQQ CARÇISI

Türkün mənəvi-əxlaqi, dini-ruhani, elmi-irfani, ədəbi-icti-
mai, sosial-mədəni dəyərlərinin mürəkkəb sintetik vəhdətinin 
ən optimal reallaşma faktı kimi Miskin Abdal şəxsiyyəti nadir 
simalardandır. Beş əsrdən artıqdır ki, onun mənəvi dünyasın-
dan gələn tükənməz enerji bir qaynaq olaraq özündən son-
rakı dövrlərin ədəbi mühitini həyat işığı, ilahi eşq fəlsəfəsi və 
coşгun könül tərənnümləri ilə qidanlandırıb; sufi aşıq olaraq 
sazın funksional imkanlarından da maksimum istifadə etmək-
lə Məhəbbətin Eşqə, Təmizliyin Saflığa, Ehtizazın Ekstaza, 
İdrakın Vəhyə çatmasını, Kamilliyin Həqiqətə çevrilməsini öz 
müdrik şəxsiyyətində və zəngin yaradıcılığında mükəmməl 
şəkildə təqdim edə bilib. Bu böyük şəxsiyyətin həyatı, fəaliy-
yəti, xüsusilə, ədəbi yaradıcılığı və sənətkarlığı demək olar ki, 
öyrənilməyib. Miskin Abdalla bağlı elmi araşdırmaların məh-
dudluğunu da nəzərə almaqla sözügedən şəxsiyyətin və onun 
çoxistiqamətli fəaliyyətinin aşağıdakı kontekstlərdə öyrənilmə-
si vacibdir:

1. Miskin Abdalın şəxsiyyəti;
2. Miskin Abdalın sosial statusu;
3. Miskin Abdalın sufi statusu;
4. Miskin Abdalın sənətkarlıq fəaliyyəti;
5. Miskin Abdalın siyasi fəaliyyəti.
Miskin Abdalın yaradıcılığının, bütövlükdə, sufizm epoxası 

konteksində araşdırılması isə öncə onunla şərtlənir ki, hər bir 
dövrün insanı mütləq öz fəaliyyətində hakim dünyagörüşün 
diktəsi altında olur. Ədəbi yaradıcılıq da birbaşa  dünyagörüşlə 
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bağlı hadisədir. Həmin dövrün (XV-XVI əsrlər) hakim dünya-
görüşü ortodoksal islamın və sufizmin əsas müddəaları və 
təməl prinsipləri ilə şərtlənir.

İslamın əsas müddəası – ’’Allahdan başqa allah yoxdur” 
(La ilahə illəllah) bütün müsəlman arealında dominant tezis 

««Təsəvvüf – sufilik hər bir yüksək xasiyyətə yiyələnmək, hər bir 
naqislikdən uzaqlıqdır» (Əbu Mühəmməd Cəriri).

Təsəvvüf sürəkli şəkildə Allaha ehtiyac və bu ehtiyacı ödəmək hissi 
və yoludur. Təsəvvüf yolunda birinci mərhələ elm, ikinci mərhələ əmək, 
üçüncü mərhələ ilahi vergidir. Elm muradı aşkar edir, əmək tələbi müəy-
yənləşdirir, ilahi vergi isə ümid qayəsinə çatdırır. ’’Dünya ilahi vücudu 
əks etdirən güzgüdür, dünya zahiri cəhətdir. Həqiqətə çatmaq üçün zahiri 
cəhətdən üz döndərib, şəxsən mövcudluqdan xilas olmaq lazımdır. Su-
filərə xas olan vəcdə gəlmək meyllərinin məntiqi inkişafı belədir”.

Sufi yolu – Ali həqiqət axtarışı yoludur. O, bu yolu başa çatanda özü 
olur, müstəqil olur. Yəni onun məqsədi əslində özünə çatmaq, özünə qo-
vuşmaqdır.

Materializmcə, dünya göründüyündən artıq deyil. Dünya dünyayla 
məhduddur, bəsitdir. İdealizmcə, dünya dərk olunduqca böyüyür, ülvilə-
şir, müqəddəsləşir. Dünya dünyadan kənara çıxır. Sufi təfəkkürü mate-
ialist dünyasından doğan idealist dünya mənasını, yəni Ağılla Ruhun 
qovuşuğunu təsdiqləyir. Əslində, dünyanın mahiyyətini dərk etməyincə, 
idrakın sonuncu mərhələsinə – Haqqa yetişmək mərhələsinə çatmaq ol-
maz. Bu məqamda dərk olunmuş dünyanın mənasının özündən böyüklü-
yü görünür və Haqqa yetişdə Ali Vəcd, Ali Ehtizaz, İlahi Vəhy iqtidarına 
sahib olunur.

Sufi fəlsəfəsi insan aqibətini şərh, təhlil və təyin edən müdriklikdir. Bu 
fəlsəfi cərəyan təkcə araşdırılmalı deyil, inkişaf etdirilməlidir. Bu təfəkkür 
insanı fasiləsiz olaraq İdeala – Haqqa yaxınlaşdırır. Ruh dünyaya sığmır, 
dünyadan yüksəkdə dayanıb, onun mənasından danışır. Bu fəlsəfədə 
Haqq arzu olunanın, istənilənin Ali Təzahürüdür.

Təsəvvüf 4 mərhələdə, 40 məqamda Məqsədə gedən yoldur:
1. Şəriət;
2. Təriqət;
3. Mərifət;
4. Həqiqət.
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Birinci mərhələdə din tərəfindən qəbul edilmiş qanun və vəzifələr ye-
rinə yetirilir. İnsan bu mərhələ iiə özünü nizamsızlıqdan qurtarır. 

Əslində şəriətin müəyyən dərəcədə gətirdiyi xof – əqlin xilafınadır. O, 
hər şeyin səthini duydurur. Şəriət özü insanı zahiri davranış vasitəsi ilə 
Allaha sevdirən bir yol kimi – mistik xəyalpərvərlik, ekstaz və vəcd va-
sitəsi ilə Allaha yaxınlaşdıran digər yolun – Təriqətin on mərhələsi deyil, 
əksidir, qarşıduranıdır. Şəriətin şərtləri – iman, elm, namaz, zəkat, oruc, 
həcc, cahad, sünnət, şəfqət, heyz və cinsi əlaqələrin haramlığı, naqislik-
dən xeyir əmələ yetməkdir və s.

Bəktaşilik təriqətinin ideoloqu – orden başçısı Hacı Bəktaşi Vəli, qu-
lun Tanrıya yetişdiyi  qırx məqamı bu cür sistemləşdirmişdir.

İkinci mərhələ sufizmin əsas, mənəvi cəhətdən artma, daxili özüylə 
döyüş mərhələsidir. Təriqət yol deməkdir. Yolun uzunluğu təsəvvüf yol-
çusunun öz qüdrətindən asılıdır. Təriqət hallar və məqamlar silsiləsində 
bütövləşir.   

Məqam – kamillik mərtəbəsidir.
Hal – hər bir məqamı, mərtəbəni tamamlayan, yolçunu yeni məqamla-

ra hazırlayan və nəhayət, Haqqa qovuşduran ilahi vergidir. Hal qəfil gəlir, 
ani olur. Məqam sabitdir, tam psixoloji vəziyyətdir.

Özünəhesabat, özünənəzarət və daxili müşahidə – hal və məqamlar-
dır. Sührəverdiyə görə, hər hansı bir halın məqama çevrilmək imkanı var. 
İlahi vergilər  tükənməzdir, məhdudluq yalnız onun hər bəndə tərəfindən 
qavranılmasıdır. Sufi  o qədər kamilləşməlidir ki, sağkən təlqin və hallarla 
öz Ruhunu öz cismindən çıxarmağı bacarsın!

Təriqət – təmizlənmələr, təblər, vəhylər silsiləsidir. Sufi mütəfəkkir 
Əl-Qəzalı deyirdi: ’’Şəriətə hamı əməl edə bilər. Əsl çətin yol təriqətdir. 
İnsan öz nəfsini paklaşdırdıqdan sonra yeni bir məqama qədəm qoyur – 
sidq və səmimiyyət zirvəsinə yüksəlir.

Təriqətin şərtləri – bəd əməllərə tövbə, mürid olmaq, təraş və sufilərə 
xas birçək, geyim – xirqə, nəfssizlik, məqam sahibi, məhəbbət sahibi ol-
maq, eşq, şövq, səfa, fakirlik yiyəsi omaq, dərviş geyimləri – səccadə, 
təsbeh, iynə, əsa və s. özündə gəzdirmək, ümid etmək, paklanmaq və 
sаirdir.

Bu mistik yolda sufilərin özünü təhsili – hücrə mehrab üsulu əvəzsiz-
dir. Özünütəhsil fərdi proses olmalıdır. Zahiri təhsil ixtisasçılığa xidmət 
edir. Heç bir məktəb İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə vermir. Özünütəhsil, 
özüylə döyüş əsl Kamil İnsan yaradır. Sufizm təriqətində İnsan şəraitdən 
güclüdür. Ən pis şəraitdə ən yaxşı İnsan olmaq olar. Özüylədöyüşün son 
nəticəsi Saflıq gətirir. Əsl sufinin Mahiyyəti Təzahürünə bərabər olmalı, 
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mənəviyyatı Əməllərində zöhr etməlidir. Sufilər yaradıcılığı mövcudluğa 
bərabər olanlardır. Şah Xətai kimi! Şeyx Şamil kimi!

Təriqət yolçusu şəhvətin cismani nəşəsevərliyindən xilas olmalıdır. 
Eşqi ülviləşdirib cismanilikdən çıxarmalıdır. Eşqin İlahi mahiyyəti onu 
sarsıtmalıdır. Gözəlliyi ilahiliyin cismani təzahürü kimi müqəddəs sayma-
lıdır (Nəsimi Aşiqliyi ilə Vaqif şəhvaniliyi hüdudsuz ayrılıq təşkil edir. Çün-
ki, Nəsimi sufi-hürufidir!) Gözəlin köynəyinə Kəbə örtüyü kimi səcdəyə 
duran Ələsgər bu Eşqin abdalı, quludur. Təriqət yolçusu gözün gördüyü 
zahiri gözəllikdə, idrakın sevdiyi daxili gözəlliyin vəhdətini axtarmalıdır.

Üçüncü təsəvvüf mərhələsi mərifət adlanır. Nadan şərçilər sufilərin 
hadisəyə passiv, hərəkətsiz münasibətini, bütün ümidləri taleyə, təvək-
külə bağladıqlarını bildirir, sufizm yolçularını fatalist, mütləq zərurəti Alla-
ha bağlayan, ’’bəlaya aşiq olan” fanatiklər, dəlilər adlandırırlar. Dayazlar, 
mahiyyətsizlər, – kamil sevgini, kamil təfəkkürü olanları, ’’mərifət elmin-
dən dolu” olanları dəli – məcnun adlandırırlar. Füzuli deyir:

Eylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir?
Mən kiməm, saqi olan kimdir, meyi-səbha nədir?
Ağlın, idrakın bu ucalığında onun anlayıb-bilmədiyi şeylər həmin xır-

dalar, xəbərsizlər, nadanlar, mərifətsizlərdir. Füzuli öz məcnunluğuyla 
dayazlıqları rədd eləyir. İnsanda fikri qüvvə yoxsa, təhlil, tədqiq haradan 
olsun? Müdrikliyi, müdrik kəlamı pisləyən adam üzürlüdür, neynəsin, 
anlamır, ona qaranlıq görünən hər şeyi pisləyir. Mahiyyəti tam Təzahürə 
çevirmək istəyən Sufi, mühitə – həyatlaşmağa uyğunlaşmaya meylli olan 
mühitə qarşı durmalı, bu mühitdən imtina etməlidir. Mərifət məqamları 
daxili təkan və bu mübarizədə qüdrət və iradə tərbiyə edir.

Mərifət məqamlarında Sufi daxilindəki miskinliklə, zəlilliklə, köləliklə 
döyüşüb Tanrı miskininə, Tanrı quluna, İlahi Eşq xəstəsinə çevrilir.

Özünü dərk edən Sufi deyir: ”Mən dünyaya yeyib-içməyə, nəsil artır-
mağa, ölməyə gəlməmişəm. Mən mənim dünyamı dərk edib, Ali İnsani 
Kamilliyə çatıb, sonsuz olmağa, müqəddəsləşməyə – Aqibətim deyirəm. 
Mərifət mərhələsi ilahi güc və bilik verir.

Sonuncu – 4-cü mərhələdə təsəvvüf yolçusu Ucalar Ucası qarşısında 
zərrəyə döndüyünü və bu Ucalığın bir zərrəsi olduğunu dərk edir, sirlər 
onun qarşısında pünhanlığını itirir, kamilliyə-pirliyə yetişən sufi ’’mülk 
sahibinin ətəyinə üz qoyur”, işıqlanır, nur saçır, vəhylər, ehtizazlar, vəcd-
lər içində Bəxtiyarlığa və Sonsuzluğa qovuşur. O, İlahi Eşqinə minacat-
lar deyir. İlham bədahətən, fasiləsiz çuğlayır onu. Bu, Həqiqətə qovuşma 
mərhələsinin möcüzələridir.
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kimi qəbul olunur. Sufi redaksiyası isə Тanrıya (Аllaha) mü-
nasibəti ”Allahdan başqa heç nə yoxdur” müddəasında ifa-
də edərək, hər şeyin Оndan yarandığını və hər şeyin Оna 
dönəcəyini (İnna lillahi və inna ileyhi raciun), məhz, ’’Qurani 
Kərim”in özündən çıxış etməklə din üzərində, onun əsasın-
da fəlsəfə yaratdı. Bu fəlsəfəyə görə, Tanrıya qovuşmaq, 
(Vəhdəti-vücud) onda ərimək (fənafillah), mürəkkəb vəhdə-
tin – tamın üzvi hissəsinə çevrilmək üçün ürfani davranışların 
xüsusi funksional modelləri, təlimləri və qaydaları vardır. Sufi 
kontekstində ’’miskinlik və аbdallıq” da xüsusi ruhani davranış 
kateqoriyaları kimi çıxış edir. Bu kateqoriyaların bir şəxsiyyə-
ti ad səviyyəsində simvollaşdırması iki kateqorial istilahın bir 
şəxsiyyətə rəmzləşdirməsi (iki kateqorial terminin bir şəxsiy-
yətə aid olması) o deməkdir ki, həmin kateqoriyaların (’’mis-
kinliyin” və ’’abdallığın”) həm sosial kontekstdə, həm də mətn 
kontekstində xüsusi differensial funksional semantikası vardır. 
Funksional semantika iyerarxiya təşkil etmir. Yəni ’’miskinliyin” 
və ’’abdallığın” işarələdiyi anlayış, məna, bir-birini əvəz edə 
biləcək vahidlərin münasibəti (paradiqmatik münasibət) səviy-
yəsində deyildir. Əksinə, onlar arasında ardıcıllıq (sintaqmatik 
münasibət), səbəb-nəticə (determinativ) əlaqəsi vardır. ’’Fəna-
fillah” səviyyəsinə yüksələn, ali məqama yetişən Miskin Abdal 
Tanrı həqiqətini anlamaq yolunda ’’miskinləşmiş”, ’’qullaşmış”, 
’’zəlilləşmiş”, haqq carçısına çevrilərək ’’Abdal” adını almışdı.

(Hüsеyn İsmаyılоv, «Miskin Abdal” kitabı – Bакı, 2001)

Xirqə geyinmiş, adi insani tələblərdən belə, rifahından, dünyəvi həzz-
lərdən imtina edən təriqətçinin özündən keçməsi – özündən yüksəkdə 
zühur etməsinə gətirib çıxarır. O, özündən kənardakına can ataraq, özünü 
cismani əzablara salır və bu əzablar – ’’bəlayi eşq” ona həzz verir. Haqq 
Aşiqinin istedadı, fədakarlığı, əzab və işgəncəyə tab gətirməkdir. Göy-
sevər Aşiqin Həqiqəti – О, göylər Sahibinə qovuşmaqdır.» (Hacı Bəktaşı 
Vəli ’’Məqalət”, Ankara, 1990. Z.C.Məmmədov «Azərbaycanda XI-XIII əsr-
lərdə fəlsəfi fikir”, Bakı 1978).
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 SAZ VƏ TƏSƏVVÜF

Bir zamanlar Şumer-Babil, qədim Yunanıstan, Cin və Hin-
distan, sonralar isə islam dini ilə gələn Şərq fəlsəfəsində 
mövcud olan kompleks elmi araşdırmalar orta əsrlərə yaxın 
dövrdən başlayaraq differensiallaşdı. Yəni, belə demək müm-
künsə, elm parçalandı. Lakin bu parçalanma bizim anladığı-
mız elm sahələrinin yaranması məsələsi deyil. Konkret elm 
sahələri hələ 8-9-cu əsrlərdən formalaşmağa başlamışdı. İs-
na-əşəri imamlarının beşincisi olan Mühəmməd Bağirin (ə.s) 
künyəsi, göründüyü kimi, ”Bağir” idi. ’’Bağir”, ərəb dilində ’’elmi 
parçalayan” deməkdir. Yəni mövcud olmuş vahid fəlsəfə elm-
ləri kompleksinin konkret elm sahələrinə bölünməsi məsələ-
si ortaya çıxmışdır. Təbii ki, imamın övladları və tələbələri bu 
yоlu elm tarixində iz salacaq bir şəkildə davam etdirmişlər. 
Sonralar Əbu Nəsr Farabi, Xacə Nəsir Tusi, Əbu Əli ibn Sina, 
Bəhmənyar ibn Mərzbani, Əbu Reyhan Biruni və bаşга alim-
lər öz möhtəşəm elmi araşdırmalarında, yuxarıda dediyimiz 
məsələyə uyğun olaraq, araşdırdıqları mövzulara bir yox, bir 
neçə, demək olar ki, fəlsəfəyə ilahiyyat nöqteyi-nəzərindən, 
elm sahələrindən yanaşmışlar. Elə buna görə də onların irsi 
bu gün də elmi laboratoriya şəklində mövcuddur. Buradakı 
bir əsas motiv də bu alimlərin yanaşma tərzindən uzaq düş-
məmələridir. Əksinə, onlar metafizik üsullarla hər bir mad-
dənin, cismin, onların ruhi enerji daşıyıcısı olmasının, yəni 
cövhərin və ərəzin İlahi, Mütləq, Ali enerji mənbəyi olan baş-
lanğıca bağlı olmasını sübut etməyə çalışmışlar. Bəlkə də on-
ların kompleks elmi araşdırma prinsiplərini təyin edən atribut 
da elə, ilahi başlanğıc və ilahiyyat elminə istinadları olmuşdur. 
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Sonralar elmdə differensiallaşma getdi. Bunun hansı – mən-
fi, insanlığın əleyhinə olan prinsiplərə səbəb olduqları isə göz 
qabağındadır. 

Bu məsələ ədəbiyyat, incəsənət, folklor və digər humani-
tar sahələrə də dərin nüfuz etmişdir. Belə ki, klassik şairlərə 
yalnız bir şair kimi, aşıq və ozanlara bir sənətkar kimi (və sa-
irə ünsürlər nəzərə alınmaqla) yanaşılır, nəticədə isə bütöv 
bir baxış hasil edilmir. Xüsusilə, son, Sovetlər birliyi dönəmin-
də bu faktor daha vulqar, daha birmənalı və eybəcər şəkildə 
özünü büruzə vermişdir. Az qala M.Füzuli bir ateist və cismani 
gözəllik düşkünü, yaxud, tutaq ki, Aşıq Ələsgər sadə bir kəndli 
sinfinin nümayəndəsi olan sənətkar kimi qələmə verilirdi.

Bu gün isə bu qəliblər, bu qadağalar yoxdur. Fəqət bu qə-
libləri, bu qadağaları insan şüurundan, alim təfəkküründən si-
lib atmaq o qədər də asan məsələ deyildir. Üstəlik də nəzərə 
alsaq ki, alimlərimizin qədim və orta əsrlər Şərq mədəniyyəti, 
Şərq dilləri, ürfani-mistik dünyagörüşü haqqındakı məlumat-
ları məhduddur, onda bu məsələ daha qabarıq şəkildə özünü 
büruzə verir.

Yaxın və Orta Şərqin müştərək təfəkkür məhsulu olan ürfan 
və təsəvvüfün bu cəhətdən öyrənilməsi çox vacib olan bir qay-
naqdır. Belə ki, bu məlumatlara və onların daşıyıcılarının həyat 
tərzinə bələd olmadan biz klassik ədəbiyyatımızın, folklorumu-
zun, musiqimizin hərtərəfli araşdırılması sahəsində tutarlı heç 
nə əldə edə bilməyəcəyik. Biz sadəcə olaraq, onları toplayıb, 
nəşr edib, xalqa çatdırmaqla məşğul olacağıq. Əlbəttə, bu özü 
gərgin zəhmət tələb edən müqəddəs bir işdir. Lakin bir anlığa 
diqqət edək. Mərhum Şeyx Heydərin oğlu Şah İsmayıl bir şe-
rində belə yazır:
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«Bir gün ələ almaz oldum mən sazım,
Ərşə dirək-dirək çıxdı avazım.
Dörd şey vardır bir qarındaşa lazım:
Bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz».

Oxucu bunun fərqinə varmır, bu dörd nəsnəyə olan şair 
iddiasına nəzər yetirmir. Çünki, mətləbdən bixəbərdir. Onun 
üçün şeirdə adı çəkilən ”saz” adı bir musiqi alətidir, ”elm” bilik-
dir, ’’kəlam” şairlikdir, ’’nəfəs” isə yəqin ki, səsdir – avazdır. Bu, 
ilk baxışda məntiqli görünə bilər. Əslində isə məsələyə bu cür 
bəsit yanaşma kökündən yanlışdır, mahiyyətcə qələtdir. Oxu-
cu və alimlərimiz düşünmək istəmirlər ki, ölkələr fəth edən, 
taxt quran, mərkəzləşmiş dövlət yaradan bir şəxs niyə ’’kamil 
insan” formulunu yaradan şərtləri bu dörd şeydə görür? Bir az 
sonra qatı açılmamış mənbələrə istinad etməklə biz məsələ-
nin mahiyyətinə varmaq istəyəcəyik.

Çox qədim əfsanə

Təsəvvüf dərvişlərinin yazılı və şifahi arxivlərində ”Saci-nar” 
adlı bir dastan var. Dastanın qısa məzmunu belədir:

Yeddi min il göydə qanad çalan, zər qanadlı mələk Cəbrail 
Həqq Təalanı axtarır, onun camalını seyr etmək istəyir. Lakin 
buna heç cür müvəffəq ola bilmir. Çünki Həqqi görmək onun 
qüdrətində deyil. Cəbrailin yalvarışlarını, dualarını eşidən Al-
lah mələklərə görünmək qərarına gəlir və insanı xəlq edir. Bu 
barədə İslam peyğəmbəri Hz.Mühəmmədin (ə.s) mübarək 
hədisi də var. Peyğəmbər buyurur: ’’Allah Təali özünü büruzə 
vermək istədi və insan yaratdı”.

Dastanda daha sonra deyilir: Adəmin (ə.s) bədəni xəlq edil-
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dikdən sonra müqəddəs ruh o bədənə daxil ola bilmirdi. Çün-
ki, xilqətdən insan bədəni murdarlıq və nəcasətdən ibarət idi. 
Elə bu anda Həqqin öz əmrilə mələklərdən biri (Cəbrail) saz 
olaraq Adəmin qucağına düşür. Sonra digər mələk (Mikail) o 
sazın simlərinə dönür. Ən sonda bir mələk də (İsrafil) sazın 
səsinə çevrilir. Elə ilk pəncədən, ilk avazdan ruh məst olur və 
insan bədəninə daxil olur. 

Bu dastan burada xətm olur. Şah Xətai şeirlərinin birində de-
yir: ”Bir saz olub gəldim dilə”. Məhz bu səbəbdən də illər boyu 
Xətainin bu misrası anlaşılmaz olaraq qalıb. Çünki, yuxarıda 
dediyimiz kimi, insanlar ürfani qaynaqlardan bixəbər idilər.

Təriqət axını

Sufi təriqətlərində musiqinin və musiqi alətlərinin rolu çox 
mühüm sayılır. Ən azı ona görə ki, onların düşüncələrinə 
görə səs sözdən və rənglərdən daha dərin və mənalıdır. Elə 
müqəddəs Qurani-Kərimin avazla oxunuşu da, yəqin ki, bu sə-
bəbdəndir.

Böyük arif Mövlana Cəlaləddin Ruminin məşhur ’’Məsnəviyi 
Kəbir” əsəri bu beytlə başlayır:

 «Beşnoəz ney, çün hekayət mikonəd,
  Əz çüdayiha şikayət mikonəd».
                             (’’Eşit neyin nalələrini, hekayət eləyir, 
                                Аyrılıqlardan şikayət eləyir”). 

Burada, ney qamışlıqdan qoparılandan sonra deşilib, üfü-
rülür və nalə çəkir, çünki öz məkanından qopmuşdur. Əslin-
də isə burada motiv insandır. Qurani-Kərimdə xəbər verildiyi 
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kimi, Ələst deyilən lahut (ruhlar) aləmində insan var idi. Və 
Həqq-Təala ilə vəhdətdə idi. Bir müddəaya əsasən isə, insan 
ruhu bu gün də orаdadır, doğularkən ayrılıb bu dünyaya gəlir 
və doğulan kimi ağlamağa başlayır. Bu ağlayış həmən ney sə-
sidir ki, ayrılıqdan şikayət edir.

Bütün bu qaynaqlara istinadən söyləmək mümkündür ki, 
musiqi təsəvvüf və ürfan çevrələrində özünə aparıcı yer tap-
mışdır. Musiqi vasitəsilə dərvişlər zikr edir, hal və trans mərtə-
bəsinə qalxır, ’’səma” edir və s.

Müxtəlif təriqətlərdə müxtəlif musiqi alətləri istifadə olun-
muşdur. Demək olar ki, hər bölgədə o xalqın mədəniyyətinə 
uyğun musiqi aləti ifa olunmuşdur. Məsələn, Gilan və Kirman-
şah dərvişlərində tənbur aləti istifadə olunur. Bağdad dərvişləri 
ney və dəfdən istifadə edirlər. Səfəvilər dövründə Şah İsmayı-
lın sarayında çoğur adlı bir alətdən istifadə olunmuşdur. Şah 
Xətainin sarayında təkyənin olması yəqin ki, ehtimal oluna 
bilən haldır. Bundan əlavə, Ərdəbil, Təbriz, Urmiya təkyələ-
rində çoğurdan istifadə olunmuşdur. ’’Çoğur” sözü bəzi araş-
dırmalara əsasən, ’’çağır”, ’’çağırmaq” sözündən, yəni Allahı 
çağırmaq mənasından irəli gəlir. Bu alət də tənbur kimi simli, 
lakin mizrablı alətdir və istər tembr, istərsə də quruluş cəhət-
dən saza çox bənzəyir. Bəs bu alətlərdən saza keçid (söhbət 
təkyə mühitindən, sufi ayinlərindən gedir) necə olmuşdur?

İddialı ehtimal

Maraqlı cəhət odur ki, orta əsrlərdə Ərdəbil, Təbriz mühi-
tində aşıq-saz üslubu, belə bir musiqi janrı geniş təşəkkül tap-
mamışdı. Bu, əslində mümkün də deyildi. Şah Xətai özü Gilan 
və Lahican bölgələrində olarkən tənbur çalarmış. Bir fakt da 
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mövcuddur ki, Şah Xətainin bağlandığı Şeyx Cüneyd, Şeyx 
Heydər silsilə təkyəsi sırf Azərbaycan – Türk təfəkkür tərzində 
formalaşmamışdı. Əsərlərin, şeirlərin ərəbcə və farsca yazıl-
ması, həmin dövrün dini və saray mədəniyyəti təsiri bu amilləri 
formalaşdırırdı. O zamanlar yaranmış Əhli-Həqq Goran təriqə-
tinin tanınmış şairlərindən olan Beyrək Quşçuoğlu kəlamları-
nın birində belə deyir: 

«Padşahın o donda ikən,
Saf Goranı söylədi.
Şükr, bu dona gələli,
Türkü göftara çəkdilər».

Göründüyü kimi, farsdilli ədəbi-mistik ifadə tərzlərindən türk 
dilinə keçid üçün Quşçuoğlu Beyrək Allah Təalaya şükr edir. 
Aşiq Qurbani isə belə deyir:

    «Bu dünyada bir Haqq divan,
    O dünyada cənnət məkan. 
    Qoy var olsun Türki-zəban,
    Şah Xətai, Şah Xətai».

Məlum olduğu kimi, hər bir musiqi aləti onu istifadə edən 
xalqın dilinə, təfəkkürünə uyğun formalaşır. Məsələn, İran tarı 
ilə heç vaxt M.Füzulinin qəzəllərindən ibarət muğam parça-
ları ənənəvi klassik tərzdə oxuna bilməz. Yaxud da kürd tən-
burunda heç vaxt Azərbaycan saz havasını uyarlı qaydada 
çalmaq olmaz. Yəni, onların tembri, lad xüsusiyyətləri buna 
imkan vermir. Burada bir haşiyəyə çıxmaq istərdik. Аzərbay-
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can sazında və saz havalarında işlənən ladlar muğam ladları 
olan ’’Rast”, ”Şur” və ”Segah”dır. Bu lad sistemini Ü.Hacıbəyov 
belə müəyyənləşdirmişdir: ’’Rast”, “Şur”, ’’Segah”, ’’Çargah”, 
’’Bayatı-Şiraz”, ’’Humayun”, “Şüştər”. Sazda bu sistem məh-
duddur. Bu ondan irəli gəlir ki, Humayun, Çargah, Bayatı-Şiraz 
kimi muğamlar müştərək Şərq musiqi təfəkkürünün birgə məh-
suludur. Məhz buna görədir ki, bizim muğam musiqimizdə və 
onun aparıcı ümumşərq aləti olan tarda bu muğam və ladlar 
geniş şəkildə istifadə olunur. Sazda məsələ daha milli və kon-
servativdir. Tutaq ki, ’’Rast” ladında ’’Ruhani”, ’’Orta Sarıtel”, 
’’Segah” ladında ’’Dilqəmi”, ’’Yanıq Kərəm”, ”Şur” ladında isə 
’’Osmanlı divaniсi”, ’’Ovşarı” və bаşга havalar işlənir. Burada, 
istisna olaraq “Mənsuri” havasını qeyd etmək olar ki, bu hava 
’’Şüştər” və “Bayatı-Şiraz” ladlarının qohum münasibətindən 
törəyib. Bu ladlar isə, əsasən, fars, hind, ərəb musiqilərinə 
mənsubdur. “Mənsuri” havasının adı da, tembri də, verdiyi his-
si təsir də onu göstərir ki, bu hava qədimdir. Bəlkə də, böyük 
sufi mütəfəkkiri, ürfanın ilk şəhidi olan Hüseyn ibn Mənsur Həl-
lacın adı ilə bağlıdır. Üstəlik onu da qeyd etmək olar ki, bu gün 
Nemətullahi, Qadriyyə, Bəktaşi və Əhli-Həqq təkyə mərasim-
lərində bu hava tənbur alətində olduğu kimi çalınır.

Yuxarıdakı məsələyə qayıdaraq, onu söyləmək olar ki, Şah 
Xətai və Səfəvi müridlərinin məhz saza və saz havalarına olan 
meyli və məhəbbəti bir qədər kənar regionun təsiri faktına 
əsaslana bilər. Belə ki, Şah Xətainin ulu Göyçə mahalına gəli-
şi, böyük mütəfəkkir, möcüzəli sufi mürşidi Miskin Abdalla gö-
rüşü bizə əsas verir ki, Səfəvi hökmdarının Azərbaycan sazına 
sevgisi və onun əzəmətli ahənginə, zəngin imkanlarına valeh 
olması bu cəhətdən izah edilə bilər. Yəqin ki, Şah Xətainin sırf 
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saza bağlılığı məhz Miskin Abdaldan və Göyçə mühitindən gə-
lir. Bu məqamda ”Şah Xətai və Miskin Abdal” dastanındakı bir 
epizoda müraciət etmək yerinə düşərdi. Dastanın bir yerində 
Miskin Abdal Xətainin babaları ilə olan dostluq və yəqin ki, ru-
hani bağlılıq olan pir-mürid əlaqələrindən söhbət açır. Miskin 
Abdal Əhli- Həqq idi. Yəni, konkret bu təriqətə mənsub idi. On-
ların varisi Şah Xətai isə özünü Əhli-Həqq adlandırır. Burada 
silsilə məqamına bir qədər diqqət yetirməyinə dəyər. Məlum-
dur ki, təsəvvüf elmi 4 qapıdan və 7 mərhələdən keçir:

 1. Şəriət;              3. Mərifət;
 2. Təriqət;  4. Həqiqət.
 
Bu qapıların hər biri isə 7 mərhələyə bölünür:

1. Tələb;
2. Eşq;
3. Mərifət;
4. İstiğna;
5. Tövhid;
6. Heyrət;
7. Fəna.

Şeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbilinin elmi və əqidəsi şəriəti 
adlamış, təriqət və ”elmi-xəfi”yə, yəni gizli elmə söykənən bir 
orden idi. Onun övladları da bu yolu davam etdirdilər. Yəni, 
təriqət mərhələsində qaldılar. Başqa sözlə, Həqiqət mərhələ-
sinə yetişmədilər. Bu, tarixi baxımdan da məntiqə uyğun gəlir. 
Tarixi nöqteyi-nəzərdən ürfan elminin Həqiqət pilləsi o dövrdə, 
belə demək mümkünsə, kəşf olunmamışdı. Adı və məkanı Əh-
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li-Həqqlər tərəfindən gizli saxlanılan bir zat, bir şəxs tərəfindən 
Həqiqət iddiası yalnız XV əsrə yaxın dövrdə zühur etmişdir. Bu 
baxımdan, Miskin Abdalın həmin şəxslərlə görüşü və bu əqidəni 
qəbul etməsi faktı də elmə hələ ki, qaranlıqdır. Lakin bu, faktdır 
və gələcəkdə bu barədə müəyyən elmi araşdırmalar aparmaq 
üçün əlimizdə tutarlı dəlillər və faktlar mövcuddur.

Beləliklə, Xətai və Miskin Abdaldan başlayan saz və ürfan 
bağlılığı XX əsrin əvvəllərinə qədər davam edir. Aşıq Alı, Aşıq 
Ələsgər yaradıcılığında külli miqdarda təsəvvüf qaynaqlarına 
rast gəlmək olar ki, bu da onların və ümumiyyətlə, folklorumu-
zun gizli qalan tərəflərini yenidən araşdırmaq üçün bizə əsas 
verir.

Artıq formalaşmış aşıq ədəbiyyatı janrı, dediyimiz kimi, 
özündə sufi dünyabaxışını fəal əks etdirirdi. Lakin burada da 
qalxmalar və enmələr müşahidə olunur. Belə ki, təriqət, mə-
rifət, həqiqət elmlərinin ətrafında cilvələnən Azərbaycan aşıq 
ədəbiyyatı son dövrlərdə, yəni Səfəvilər hakimiyyətinin süqu-
tundan sonra bir az məna düşkünlüyünə uğramışdır, Fikrimiz-
cə, aşıqlıq, ozanlıq edənlər bu dövrlərdə təkyələrdən, xanə-
gahlardan ayrı düşmüş, sırf tərki-dünya dərviş həyatından 
uzaq qalmışlar. Bu da təbii idi. Zamanın təkamülü ilə məqsədli 
şəkildə, yəni əqidə yaymaq yolunda fəaliyyətdə olan saz və 
söz sənəti yavaş-yavaş öz yerini sənətkarlığa vermişdir. Dədə 
Ələsgər ustadnaməsinin birində belə deyir:

«Ələsgər haqq sözün isbatın verə,
Əməlin mələklər yaza dəftərə. 
Hər yana istərsə, baxanda görə,
Təriqətdə bu sevdalı gərəkdir».
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Göründüyü kimi, burada söhbət təriqətdən gedir. Bir az ari-
fanə baxdıqda hiss olunur ki, təriqət məsələsi burada aydın 
şəkildə qeyd edilir. Yəni, həqiqətdən söz açılmır. Halbuki, Aşıq 
Ələsgər başqa bir şerində deyir:

      «Ölməyincə bu sevdadan çətin dönəm, usanam.
      Həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz qanam».

Bir daha aydın olur ki, həqiqət və təriqət məsələləri burada 
ayrılır, hər biri haqqında ayrıca danışılır. Demək, Aşıq Ələsgər 
bu elmlərə varid imiş. Sadəcə olaraq, zaman onu gizlətməyi 
icab etmişdir. Bütün bu mətləblər aşıqlığın mühərriki olan sazı 
da get-gedə təriqət aləmindən ayırmış, onu bir musiqi alətinə 
çevirərək, çəkisini, məna yükünü xeyli aşağı salmışdır. Təbii 
ki, bu hal saz havalarına də təsir etmiş, güman ki, çoxlu sayda 
kəlam havalarını, zikri-ilahiləri aradan aparmışdır. Bunu Cə-
nubi Azərbaycanın Qaradağ mahalında, Əhər, Kəleybər və di-
gər şəhərlərin Əhli-Həqq xanəgahlarında çalınan saz da sübut 
edir. Eyni quruluşa malik Azərbaycan sazında çalınan ’’Sultan 
Sərçəm”, ’’Cilovşahi”, ’’Baba Tahir”, ’’Dəftər-Kəlam” və yüzlərlə 
digər zikri-ilahilər bu gün adı çəkilən zonalarda yerləşən tək-
yələrin içində səslənir.

Fəqət sazın quruluşuna, kökünə, pərdələrinə xüsusi nəzər 
etdikdə görürük ki, onda ürfani ünsürlər çoxdur. Məsələn, sol 
əlin IV barmağıyla tutulan pərdəylə (temperasiyalı sistemlə ”fa” 
notuna) hər yerdə ”Şah pərdə” deyilir. Bütün saz havalarında 
bu pərdə ən həlledici, dominant rol oynayır. Məhz “Şah pərdə” 
sözü yadımıza çox şey salır. Təriqət elmində ”Şah” sözü ’’fəna 
fillah”, ’’vəhdəti-vücüd”, ’’nəhayət” mənasındadır. Bu pərdəyə 
Şah Xətainin şəninə ad verilməsi də maraqlı versiya ola bilər. 
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Ümumiyyətlə, saz çalğısı zamanı sol əlin quruluşu bir komp-
leksə, qeyri-adi bir məntiqə malikdir. Təməl barmaq olan baş 
barmaq III simdə işlənir, çalğının ahəngini, əhvalını müəyyən 
edir. Bu barmaq rəmzi olaraq ’’şəriətdir”,  – yəni başlanğıcdır. 
Saz havalarının zilə və bəmə doğru hərəkətini müəyyən edən, 
sol ələ istiqamət verən, kuliminasiyalı inkişafa yol açan II bar-
maq (şəhadət barmağı) ’’təriqətdir”. Тəriqətlə həqiqət arasında 
bir məna cilvəsi var. Bu “mərifətdir”, – yəni ’’şirinlik”, ”tanımaq”-
dır. Bu mənaya III barmaq uyğun gəlir. IV barmaq isə hər za-
man ”Şah pərdə”yə meyllidir. Bu ’’həqiqətdir”. 

Bütün bunlar, əlbəttə, təxəyyüldən doğan informasiyalardır. 
Lakin həqiqətən də sazın çalğısı, quruluşu, kökü və ahəngi 
mütləq bir Həqiqətdən, Elmi-Ilahidən xəbər verir. Bu sadala-
nanların hamısını nəzərə alaraq, bunları daha elmi bir şəklə 
salmaq, əsaslandırmaq, təsəvvüf ətrafındakı fikirlərimizi daha 
real və geniş şəkildə təsdiqləyəcəkdir.

Fəxrəddin BAXŞƏLİYEV,  
 “Dədə Qorqud” jurnalı,  

2003
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 MİSKİN ABDALIN  
QISA TƏRCÜMEYİ-HALI

Böyük dövlət və din xadimi, filosof, diplomat, sərkərdə, sufi 
şair, Azərbaycan aşıq, saz, söz dünyasının ilkin mahir ustadı, 
müqəddəs ocaq sahibi, maarifçi insan, gözəl müəllim, müdrik 
el ağsaqqalı, övliya Miskin Abdal (əsl adı Hüseyn Məhəmməd 
оğludur) təxminən 1430-cu ildə qədim Göyçə mahalının kеç-
miş Zərgərli, sonralar Sarıyaqub adlanın kəndində “Zərgərli” 
tayfasının adlı-sanlı nümayəndəsi Cəfər oğlu Məhəmmədin 
ailəsində doğulmuşdur.

Atasının yaxından qayğısı sayəsində kiçik yaşlarından ərəb 
və fars dillərinə mükəmməl yiyələnən, cəng oyunlarının, Göy-
çə ozan-aşıq, qopuz-saz mühitinin sirlərinə yaxından bələd 
olan Hüseyn Məhəmməd оğlu – Miskin Abdal çox erkən yaş-
larından müsəlmançılığın, xüsusilə, Səfəvilərin qızğın himayə 
etdikləri «şiəlik» dini təriqətinin geniş təbliğinə başlayır. Belə-
liklə, çox qısa zamanda yüksək ad-san qazanır. Tezliklə Haqq-
dan ona müqəddəs Оcaq nazil olur. 

Seyyid Hüseyn – Miskin Abdal 1500-cü ildə təriqət Şahı 
Şeyx Heydər oğlu İsmayılla ilk dəfə Göyçədə görüşür. Şimali 
Azərbaycandan zəfərlə qayıdan İsmayıl söz verdiyi kimi, yenə 
də Seyyid Hüseynin – Miskin Abdalın qonağı olur, Göyçədəki 
beş kəndin vergisinin Miskin Abdala çatacağını bildirir. Onun 
anadan olduğu Zərgərli (Sarıyaqub) kəndini vergidən azad 
edir. Nəhayət, Miskin Abdalı özü ilə bərabər Təbrizə aparır. 

1501-ci il sentyabr ayının 24-də Təbrizdə Şeyx Heydər oğlu 
İsmayıl şahlıq şərbətini məhz Seyyid Hüseynin – Miskin Abda-
lın əlindən alıb içir, onun övliya xeyir-duası ilə qırmızı geyinib 
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şahlıq taxtında əyləşir. 
Qızılbaşlar şahının məsləhəti ilə Miskin Abdal 1501-ci ildə 

Dağıstana dövlət elçisi, səlahiyyətli səfir göndərilir. Müəyyən 
səbəblər üzündən, o, 1503-cü ildə səfirlikdən geri dönərkən 
Dağıstan dağlarında ailəsi ilə birlikdə borana düşür. Özü, ar-
vadı Həlimə, böyük oğlu Şadman, qızı Məleykə bu borandan 
xilas olsalar da, kiçik yaşlı oğlanları Həsən və Əli bu köçün 
qurbanı olurlar.

Miskin Abdal 1514-cü ilə qədər Azərbaycanla qonşu olan 
bir sıra dövlətlərdə diplomatik missiyanı ləyaqətlə yerinə yeti-
rir, yüksək səfirlik məharəti göstərir.

1514-cü ildə Maku yaxınlığındakı Çaldıran düzündə Os-
manlılarla gedən ağır döyüşlərdə Miskin Abdal bir təcrübəli 
sərkərdə kimi iştirak edir. Ayrı-ayrı illərdə Şahın bir sıra fər-
manları ilə təltif olunan Seyyid Hüseyn –Miskin Abdal 1515-ci 
ildən sarayda vəzir təyin olunur. O, hətta bir müddət şairlər 
birliyinə də rəhbərlik edir.

1524-cü ilə Şahın ölümü Miskin Abdalı bərk sarsıdır. O, sa-
rayla biryolluq vidalaşaraq, doğma Göyçəsinə, Zərgərli (Sarı-
yaqub) kəndinə qayıdır. Burada məktəb açıb, maarifçilik işləri 
ilə məşğul olur, xalqının övladlarının elm, təhsil alması qayğı-
sına qalır. Təxminən 1535-ci ildə, 105 yaşında dünyasını də-
yişir, Zərgərli (Sarıyaqub) kənd qəbristanlığında öz ulularının 
yanında hörmətlə dəfn olunur. Özündən sonra, Zərgərli (Sa-
rıyaqub) kəndində Miskin Abdalın adı ilə bağlı iki tayfa: ’’Şad-
manh” – oğul, ’’Ocaqlı” – qız tayfaları qalır. 

Ulu Göyçə Seyyid Hüseynin – övliya Miskin Abdalın əzəli 
və əbədi vətənidir.
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SƏFƏVİLƏRİN BÖYÜK  
ÖVLİYASI – MİSKİN ABDAL

Dünya gözəldir! İnsan övladı dünyaya onun özü kimi əzə-
li-sonu bilinməyən gözəlliyini sevməyə, sevə-sevə yaşamağa 
gəlir. Sirli-soraqlı dünya insan kamalının heyrətinə səbəb olur. 
Bəşər oğlu onu öyrənməyə baş vurur. Gecəli-gündüzlü, gəlim-
li-gedimli, ölümlü-itimli dünyada o qədər çalışır, o qədər vuru-
şur ki, heç özü də bilmir, çalışa- çalışa, vuruşa-vuruşa ulu Tan-
rı tərəfindən qismətində olan, alnına yazılan ömür payı necə 
başa çatıb. Dünyadan köçəndə də bu dünyada ondan dünya-
nın özü boyda yaşamaq eşqi qalır. Yer üzünün bu təkrarsız 
gözəlliyinin içində bir gözəllik daha cazibədar və misilsizdir. 
Bu, adını təzə-tər güllərin behişt ətrindən, durna gözlü buz bu-
laqların saflığından, hər yandan üzük qaşı kimi dövrəyə alınan 
əzəmətli silsilə dağların qüdrətindən, torpağının bərəkətindən, 
sinəsində göylərin sonsuzluğunu özündə əks etdirən Gölü-
nün əzəmətindən, adamlarının sədaqətindən, qeyrətindən, 
ən nəhayət, ulu Tanrının eşqindən yaranan, yarandığı gündən 
zaman keçdikcə göyçəkləşə-göyçəkləşə göyçələşən bir hik-
mətdən almışdır. Elə buna görə də, adına Göyçə demişlər. Bir 
qədim rəvayətə görə də, bu adı ilk dəfə İmam Əli dilinə gətir-
mişdir.

Göyçənin tarixinin qədimliyi və zənginliyi barədə mərhum 
akademik Yaşar Qarayev 2000-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kası Milli Elmlər Akdemiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunmuş Azərbaycan 
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folkloru antologiyası 3-cü cild (Göyçə folkloru) kitabında belə 
yazır: ’’Tarixdə hər şey bizim üçün folklordan, folklor isə Göy-
çədən başlayır”. Bu zənginliyin içində Göyçənin tarixi şəxsiy-
yətləri də az olmamışdır.

Hələ çox qədimlərdən əsrarəngiz gözəlliyindən, göyçəkli-
yindən adı yaranan ulu Göyçə mahalı aləmdə məşhur, böyük 
dövlət və din xadimi, filosof, diplomat, sərkərdə, Azərbaycan 
aşıq, saz, söz sənətinin inkişaf etdirilməsində müstəsna xid-
mətləri olan sufi şair, maarifpərvər insan, gözəl tərbiyəçi-müəl-
lim, müqəddəs ocaq sahibi, müdrik el ağsaqqalı Miskin Abdalın 
əzəli və əbədi vətənidir. Miskin Abdal əzəl gündən bu torpa-
ğın, bu xalqın, bütövlükdə isə, Azərbaycanın şöhrət çələngi, 
mətanət, qeyrət, paklıq rəmzi olmuşdur. Onun bu şöhrəti öz 
məcrasına sığmadığından Azərbaycanın sərhədlərini aşaraq 
yaxın-uzaq ölkələrə yayılmış, onu daha çox məşhurlaşdırmış-
dır.

Heyrətləndirici bir haldır ki, Miskin Abdal hələ sağlığında 
ikən əfsanələşmiş, daha doğrusu, bir əbədi qədim əsatirə çev-
rilmiş, haqqında çoxlu rəvayətlər söylənmiş, adına çoxsaylı 
yer-yurd, yaşayış məskənləri olmuşdur. Bunların da hər birinin 
öz yaranma tarixi və səbibi söylənilir. Belə ki, şiəlik dini təriqə-
tinin yayılmasında müstəsna xidmətləri və şücaəti olan Miskin 
Abdal bu dini ideologiyanın geniş əhali arasında aydınlığı və 
paklığı ilə qəbul edilməsi üçün el-el, oba-oba, mahal-mahal 
gəzər, lazım gələrsə, buralarda aylarla, hətta, illərlə qalmalı 
olurdu. Ona görə də, xalq bu böyük din xadiminə sonsuz hör-
mət əlaməti olaraq onun təşrif buyurduğu, namaz qıldığı, oçaq 
çatdığı, xörək yediyi, yatdığı, yaşadığı yerləri müqəddəsləş-
dirərək, ziyarətgahlara çevirir, ya da onun adını verirdilər. Bun-
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lar, əsrlərin sınağında dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək bu 
günümüzə, öz əbədi təravəti ilə gəlib çatmışdır.

Qərbi Azərbaycanın Qara Kilsə (indiki Ermənistan Respub-
likasının Kirovakan rayonu) rayonunun Haydarlı (Heydərli. 
Deyilənlərə görə bu, Şah İsmayıl Xətainin atası Şeyx Heydərin 
adı ilə bağlıdır) və Hollavar kəndlərinin sabiq sakinlərinin söy-
lədiklərinə görə, bu iki kənddə və onun ərazisində Miskin Ab-
dalın adı ilə bağlı səkkiz ziyarət – Оcaq yeri vardır. Bunlardan 
birinin yaranma səbəbi daha maraqlıdır. Deyirlər, Miskin Abdal 
bu ərazidəki Maymaq dağının başına çıxıbmış. Yəqin ki, belə 
bir yüksəklikdə bulaq ola bilməzdi. Burada olan bir neçə gənc 
Miskin Abdala müraciət edirlər ki, bir möcüzə göstərsin. Əks 
halda onun təbliğ etdiyi dini təriqəti qəbul etməyəcəklər. Bunu 
eşidən Miskin Abdal üzünü göylərə tutub, dodaqaltı nəsə pıçıl-
dayır və çəliyini bərkdən yerə vurur. Bu vaxt çəlik dəyən yer-
dən su qaynamağa başlayır. Hətta onun içindəki xırda daşlar 
da rəngbərəng imiş. Cavanlar Miskin Abdala iman gətirirlər. 
O gündən həmin bulaq ’’Miskin bulağı” olmaqla bir ziyarətgah 
yerinə çevrilir. Lakin ötən əsrin sonlarında nankor ermənilər bu 
bulağı murdarladıqlarından sonra onun suyu quruyur. Qara-
kilsə rayonunun (Kirovakan) Mollaqışlaq kəndinin ərazisində 
Cəbrayıl, Şorax və Xamoy dağlarının arasında Şorax dərəsin-
də XVI əsrdən yadigar qalan ’’Miskin Abdal ocağı” da 1988-
ci ilin məlum hadisələrinə qədər insanların ümid və inam yeri 
kimi dini ziyarətgaha çevrilmişdi. Burada hamı Miskin Abdalı 
öz babası hesab edirdi.

Qərbi Azərbaycanın Dərəçiçək mahalında da buna bənzər 
bir hadisə olmuşdur. Yerli sakinlər həmin kəndi Miskin Abda-
lın adı ilə bağlı ’’Miskin” adlandırmışlar. Kənd sakini, hazırda 
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Bakı şəhərində yaşayan Tapdıq Qurbanov yadında qalan bu 
hadisəni belə danışır: «Babalarımız danışırdı ki, bir gün kən-
də xəbər yayılır ki, Göyçəli Seyyid Miskin Abdal buraya təşrif 
buyurur. Camaat onu böyük təntənə ilə qarşılayır. Hamı onun 
təbliğ etdiyi dini təriqətə iman gətirir. Lakin, bir dəstə gənc 
camaata qoşulmur. Onlar israr edirlər ki, Miskin Abdal bir mö-
cüzə göstərməyincə heç nəyə inanmayacaqlar. Miskin Abda-
lın göstərişi ilə bir ocaq çatılır və bir qumral quzu gətirilir. O, 
quzunu qucağına alıb ocağın içinə girir. Ocaq yanıb qurtarır. 
Ancaq Miskin Abdal və qucağındakı quzu sağ-salamat qalır-
lar. Bunu görən həmin adamlar tutduqları işdən peşman olub 
Miskin Abdala iman gətirirlər. Elə həmin gündən yerli sakinlər 
bu kəndə ’’Miskin” adını verirlər. Lakin sonralar, daha doğru-
su, sovet dövründə bu kəndin adı əvvəlcə ’’Qayğı ocağı” və 
nəhayət M.F.Axundovun adı ilə ’’Axundov” kimi əvəzlənir.

Gədəbəy rayonunуn ərazisində bir oba var. Adına da “Mis-
kinli oba” deyirlər. Yerli sakinlər Miskin Abdalın nə vaxtsa bu 
obaya köçüb gəldiyini və bir müddət burada yaşadığını ehti-
mal edirlər.

 Qonşu Dağıstan Respublikasındakı Axtı rayonunda bir 
kənd var, adı da Miskincidir (ləzgi dilində ’’Miskinli”). Beləliklə, 
həmin kənddə yaşayan və sonralar Azərbaycanın Qusar rayo-
nuna köçüb gələn adamlar deyirlər ki, həmin kənd Dağıstan-
da yeganə kənddir ki, əhalisi şiədir. Adamların rəngi də yerli 
adamların rənginə oxşamır. Deyirlər, Miskin Abdal Dağıstan-
da olarkən azərbaycanlı olan kənd sakinləri onu qonaq dəvət 
edirlər. Kənd əhalisi onun təbliğ etdiyi şiəlik dini təriqətini hamı 
tərəfindən bir nəfər kimi qəbul edirlər. Həmin gündən kəndə 
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’’Miskinli” adını verirlər. Zaman keçdikcə, yerli sakinlər müəy-
yən hadisələrlə bağlı öz doğma dillərini də unudurlar.

Xalq baxımından adamların bu sevgiləri təbii hesab edilmə-
lidir. Çünki, hamı öz keçmişini belə ağıllı, müdrik, cəngavər, 
adlı-sanlı adamların adı ilə görmək istəyir. 

Miskin Abdala olan çoxsaylı sevginin bənzəri az deyil. 
Məsələn, Oğuz Xaqanın, Dədə Qorqudun, Əshabi-Kəhf ma-
ğarasının, Koroğlunun haqqında nə qədər desən əfsanə, rə-
vayət və söyləmələr vardır. Bunlar da ayrı-ayrı xalqlar, tayfa-
lar tərəfindən sevilmiş və bu sevgi həmin qəhrəmanlıqların və 
müqəddəsliklərin yeni-yeni ”vətəni”nin yaranmasına səbəb 
olmuşdur. İndi Azərbaycana yaxın-uzaq məkanlarda onlarca 
’’Koroğlu qalası”, ’’Oğuz Xaqanın”, ’’Dədə Qorqud”un qəbirləri, 
’’Əshabi-Kəhf” mağaraları vardır. Həqiqətdə isə onların hamı-
sının bir vətəni var, o da Azərbaycandır.

Əslən Gədəbəy rayonundan olan filologiya elmləri namizədi 
Yaqub Babayevin imzası ilə 18 aprel 1991-ci ildə ’’Kommunist” 
qəzetində dərc olunmuş ’’Miskin Abdalın söz gülüstanı” yazı-
sında oxuyuruq: ’’Miskin Abdalın bir müddət indiki Gədəbəy ra-
yonu ərazisində yaşadığını söyləmək olar”. Həqiqəti dərindən 
dərk edən və hər şeyə yüksək elmi-nöqteyi nəzərdən düzgün 
baxan alim bu bir cümləsi ilə əsassız, qondarma rəvayətləri, 
fikirləri rədd etmiş, Miskin Abdalın Gədəbəy rayonu ərazisində 
doğulub boya-başa çatmağını xəyalına belə gətirməmiş, hətta 
onun, bəlkə də, bu ərazidə ancaq bir müddət yaşaya bildiyini 
söyləmişdir. Alim bir daha sübut etmişdir ki, həqiqətin bir üzü 
vardır.
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Bu məsələ ilə bağlı Abbas Mazanov 11 avqust 1989-cu 
ildə ’’Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 32-ci nömrəsində çap 
olunmuş ’’Sarıyaqubdan başlanan yol” adlı yazısında bu anla-
şılmazlığa yeni bir aydınlıq gətirir: ’’Abdalın Miskin təxəllüsünə 
istinad edərək onun Gədəbəyin ’’Miskinli oba”sından olmasını 
söyləmək o qədər də inandırıcı ola bilməz. Ona görə ki, Miskin 
ləqəbli aşıqlar çox olub  –Miskin Əsəd, Miskin Əli, hətta ermə-
ni aşığı Miskin Bürcü, Miskin ləqəbli gürcü aşığı və başqaları. 

Qədim yaşayış məskəni olan Göyçə mahalında vaxtılə sırf 
azərbaycanlılar yaşamışlar. Burada bir neçə yüz kənd, oba, 
bir neçə inzibati yaşayış mərkəzləri olmuşdur. Bu qədər əra-
zinin heç bir yerində Miskin Abdalın adına ikinci bir ziyarətgah 
yeri, ’’Оcaq” olmamışdır. Hamı Göyçə mahalının Zərgərli (Sa-
rıyaqub) kəndindəki Miskin Abdalın yeganə ”Оcağ”ını tanıyır 
və ona səcdə edirdi. Bu kənddə olan çoxsaylı tayfa adamları-
nın heç də hamısı özünü bu gün də Miskin Abdalın törəməsi 
hesab etməmişdir. Çünki, burada hər şey gün kimi aydın idi, 
şübhəli heç nə yox idi. Hamı bir nəfər kimi yaxşı bilirdi ki, Mis-
kin Abdal bu kənddə doğulub, özünün də tayfası vardır. 550 
ildən çox bir vaxtda onun müqəddəs Оcağı heç bir yerdə yox, 
məhz doğma Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində olmuşdur.

Miskin Abdal müəyyən səbəblər üzündən vaxtında lazımın-
ca tədqiq olunmadığından onun barəsində lüzumsuz müba-
hisələr, anlaşılmazlıqlar yaranmışdır. Belə ki, səbəbsiz qaran-
lıq məqamlardan biri də onun mənsub olduğu adı ilə bağlıdır. 
Artıq hamıya və elmə məlumdur ki, “Miskin” və ’’Abdal” sufi 
təxəllüsləridir. Onun əsl adı Hüseyndir. Bu təxəllüsləri öz 
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həqiqi mənasından uzaqlaşdıranlar da az olmadı. Ancaq son 
elmi araşdırmalar, dəlillər və dürüst sübutlar bütün uydurmala-
rı birdəfəlik rədd etdi.

“Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar” kitabında göstərilir ki, 
XV-XVI əsrlərdə ’’abdal”, artıq, “yol və hal adamı”, “dərviş 
qələndər”, “təriqətə təmənnasız xidmət edən gəzəri sufi” mə-
nasını bildirirdi. Rəfiq Özdəkin ’’Türkün qızıl kitabı”nda isə 
’’Abdallar”, “vətənə xidmət edən ağıllı adamlar, rəhbərlər” kimi 
təsvir edilmişdir. Fuad Köprülü İslam ensiklopediyasında ’’ab-
dal” sözünü belə səciyyələndirir: “Abdal” sufiliyin mərtəbə sil-
siləsindəki dərəcələrindən biridir. Ən çox yayılmış bir qənaətə 
görə, qırx olan abdal, övliya mərtəbə silsiləsində beşinci dərə-
cəni təşkil edir ki, bu da silsilənin zirvəsindədir”. Azərbaycan 
folkloru antologiyası (Göyçə folkloru) kitabının üçüncü cildin-
də oxuyuruq: “Hər iki sufi mərtəbəni  –miskinliyi və abdallığı 
(ikisini də birdən!) həm şəxsiyyətində, həm də təxəllüsündə 
hamıdan əvvəl Miskin Abdal birləşdirdi. Həm müridə, həm də 
pir-aşığa eyni vaxtda çevrildi. Ulu ustad sələfi Əhməd Yasəvi 
kimi göyçəli Seyyid Hüseyn – Miskin Abdal də əyninə övliya və 
pür-kamal libası geydi, ayağına dərviş çarığı taxdı, bütün nəfs-
ləri özünün qulu, özünü isə təkcə Tanrının qulu elan etdi. Tək 
olan dərgahı, bir olan Allaha tapılıb, onu aparan yolu – ürəkdə 
ilahini və ilahiliyi tərənnüm yolunu tutdu. Hətta təriqət şahına, 
’’iqlimin həzrətinə” də dərgahda həmişə ayıq, keşikdə həmişə 
sayıq, halalı və haqqı xatırlatmaq yolunu tutdu:  
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      «Şahım, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
      Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir».

Həmçinin, məşhur Çaldıran döyüşünün bütün türk dünyası 
miqyasında faciəsi barədə aşağıdakı beyti də Miskin Abdal ha-
mıdan qabaq, Hüseyn Caviddən düz beş yüz il əvvəl söyləyib:

  «Türk əcəmə, Əcəm türkə zülm eyləsə günahdır,
   İkisi də bir kökdəndir, yaradan da Allahdır».

Beləliklə, aydın olur ki, ’’Miskin” (yazıq, nisgilli, fağır) və 
’’Abdal” (dəli, sərsəri, divanə) təxəllüsləri özünün ilkin – hərfi 
leksik mənasını itirərək, böyük dini məna kəsb etmiş, daha 
qüdrətli sözə çevrilmişdir. Bu sözlərdən tarixdə təxəllüs kimi 
istifadə edənlər də olmuşdur. Belə ki, hələ Miskin Abdaldan 
xeyli əvvəl yaşamış Yunus İmrə də bu sözlərdən təxəllüs kimi 
istifadə etmişdir:

                   «Miskin Yunis biçarədir,
                   Başdan ayağa yarədir».

Şah İsmayıl Xətai də ’’Miskin” və ’’Abdal” təxəllüslü şeirlər 
yazmışdır:

                «Xəstədir Miskin Xətai, bir misali əndəlib, 
                Hüsn bağında vəmali gülizarım gəlmədi».
və ya:
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                ’’Mənəm Abdal Xətai Heydər oğlu” və sairə.

“Abdal” sözünün digər bir mənası da оnun “qeyrət və bа-
hadırlıq“ kimi işlənməsidir. Bu fikir Jozef Tiflisinin “Vaqiati-Mir 
Veys və Şah Hüseyn” əsərində də aydın göstərilmişdir: ’’On-
lar abdal uğanları (abdal əfqanlar) adlandırılan tayfadandırlar. 
Qeyrətlidirlər və zatlarında bahadırlıq vardır”.

Əhmədağa Əhmədovun ikinci nəşri olan ’’İslam təlimi” кi-
tabında (Bakı, 2001) 251-ci səhifədə göstərilir: ’’Abdal – nеçə 
nəfər möminlərdir ki, yer və asiman onların vücudilə bərqərar 
olur; onlar İmami-zəman aleyhissəlam yavərlərindəndir ki, biri 
dünyadan gedəndə, onun yerinə bir nəfər dünyaya gəlib, onu 
əvəz edir”.

Bundan başqa, Azərbaycanın böyük sufi-hürufi şairi Ima-
dəddin Nəsimi ’’miskin” və ’’abdal” anlayışlarını Rumda (Ana-
doluda) abdal – dərviş olmasını və Allaha miskin aşiqliyini ifa-
də etmək üçün şeirlərində bu cür işlətmişdir: 

                           
         «Biz ki, Rum içində abdal olmuşuz,
         Bu cahandan fariqül-bal olmuşuz».
Yaxud,
«Zahidin bir barmağın kəssən, dönüb həqdən qaçar, 
Gör bu miskin aşiqi sərpa soyarlar ağlamaz».
(I.Nəsimi. ”Mən bu cahana sığmazam” Bakı, 1991, səh. 7,10)

Göründüyü kimi, miskinliyin və abdallığın ən uca zirvəsinə 
yüksələn Seyyid Hüseyn – Miskin Abdal ulu Tanrının əbədi 
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sevgisinə layiq bir şəxsiyyət olmuşdur.
Bəli, 105 il ömür sürən və Şah İsmayıl Xətainin ölümündən 

təxminən 10 il sonra dünyasını dəyişən  Miskin Abdal 1430-cu 
ildə qədim Göyçə mahalının Zərgərli, sonralar Sarıyaqub adla-
nan kəndində ’’Zərgərli” tayfasından olan, yaşadığı dövrdə eli-
nin-obasının, xalqının sayılıb-seçilən adamlarından biri hesab 
edilən Cəfər oğlu Məhəmmədin ailəsində dünyaya gəlmişdir.

Dövrünün ziyalılarından biri sayılan və elmin qədrini bilən 
Məhəmməd kişi, balaca Hüseyni kiçik yaşlarından mükəmməl 
təhsili olan molla yanına oxumağa qoyur. Az vaxtda Hüseyn 
ərəb və fars dillərinə dərindən yiyələnir, Quranı sərbəst oxu-
yur, dünya elmlərindən yavaş-yavaş hali olmağa başlayır.

Hüseyn böyüdükcə atası ona daha çox şey öyrətməyə ça-
lışır. O, oğlunun bu dəfə cəng oyunlarına, döyüş qaydalarına 
yiyələnməyə, at çapmağa, qalxan tutmağa, qılınc vurmağa 
olan diqqətini artırır. Atanın bu zəhməti də hədər getmir. Hü-
seyn mahir bir döyüşçü kimi yetişir.

Bunlardan kifayətlənməyən Məhəmməd kişi oğluna Göy-
çə ozan-aşıq, qopuz-saz sənətinin öyrədilməsi qayğısına da 
qalır. O, bu məqsədlə Hüseyni Ozan Heydərin şəyirdi olmuş 
Ozan İbrahimin yanına qoyur. Bu peşəyə olan sonsuz məhəb-
bəti gənc Hüseynə mahir bir sənətkar kimi yetişməyə imkan 
verir. O, fitri istedadı və qabiliyyəti ilə ustadını mat qoyur və 
çox erkən yaşlarından bir şair kimi bədahətən gözəl sözlər, 
şeirlər qoşmağa  başlayır.

Gözəl qopuz çalan və bədahətən şeirlər deyən Hüseynin 
məharəti haqqında tez bir zamanda Göyçədən uzaqlarda dа 
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gözəl sözlər eşidilməyə başlayır. Sənətində gündən-günə 
püxtələşən və kamilləşən Hüseyn daxilən rahat deyildi. O, 
göyçəlilərə məxsus bu qədim el sənəti və sənətkarlığı olan 
ozan-qopuz dünyasında bir darlıq, çatışmazlıq hiss edir. İla-
hidən qəlbinə dolan bu hisslər onu rаhat buraxmır. Nəhayət, 
Hüseyn öz istəyinə nail olub rahatlanır. O, qopuza düzəlişlər 
edərək, dizin üstündən sinəsinə qaldırır. Ürəyə oxşayan və 
sinədə ürəyin üstünə qaldırılaraq, üzü Ulu Tanrıya tərəf baxan 
bu yeni ”qopuz”un аdını ”saz” qoyur. Onu çala biləni isə aşiq-a-
şıq adlandırır. Sazın qoluna düzülən yeddi pərdə göylərin yed-
di qatını, simləri insanların göylərə yüksələn səsi, sazın simlə-
rini nizam saxlayan birləşdiyi aşıqları isə yerdən-göyə ucalan 
haqq aşiqləri kimi təsvir edir. Beləliklə, Miskin Abdal ozan-aşıq, 
qopuz-saz sənətinin və sənətkarlığının yeni bir еrаsının baş-
lanğıcını qoyur. O, aşıq-saz dünyasının yeni ilkin yaradıcı me-
marı və müəllifinə çevrildi. Yəni, Göyçədə daha yeni bir musiqi 
elminin erasına başlandı, bu gözəl və hər zaman sevildikcə 
sevilən xalq  sənətinin əzəmətli təməli qoyuldu.

Miskin Abdala görə sazı çalmaq istəyən hər bir kəs gərək 
ona vurğun olsun, aşiq olsun. Yoxsa ondan heç vaxt kamil 
sənətkar olmaz. Bu deyilənləri Aşıq Ələsgərin 1972-ci ildə çap 
olunmuş şeirlər kitabının ön sözü səhifələrindəki aşağıdakı 
cümlələr də təsdiq edir: “Bir sözlə, Göyçə çox qədim zaman-
lardan aşıq sənətinin beşiyi olmuş, bu sənətin inkişafında çox 
böyük rol oynamış, bir sıra çox görkəmli ustadlar yetişdirmiş-
dir. 1515-ci ildə Səfəvi dövlətinin xüsusi, rəsmi fərmanına layiq 
olan Miskin Abdalın şeirləri də bunu sübut etməkdədir”.



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

36

Aşıq Ələsgərdən xeyli əvvəl yaşayan Göyçəli Aşıq Musa bir 
qoşmasında belə deyir:

         «Musa sözlərini söyləyir aşkar,                                      
         Deyiləm dünyadan naşı, bixəbər,                            
         Miskindən başlamış, Abbasa qədər,                                 
         Cəmi aşıqların kanı məndədir».

Növrəs İman isə Miskin Abdalı belə səciyyələndirir:

         «Yaxşı tanıyıram Miskin Abdalı,
         Cəm imiş başında huşu, kamalı».

Miskin Abdal aşıq-saz sənətinin memarı idisə, aşıq deyildi.
O, əlində saz el-el, oba-oba, oymaq-oymaq gəzərək Qızıl-

başların qızğın müdafiə etdikləri şiəlik dini təriqətinin təbliğini 
genişləndirirdi. Bu da səbəbsiz deyildi. Şah İsmayılın XIII əsr-
də yaşamış ulu babası Şeyx Səfiəddin “Səfəviyyə” dini təriqə-
tinin yayılmasında mötəbər adamlara arxalandığından yaxın- 
uzaq məkanlarda onları soraqlayır, tapır və dostluq edirdi. Bu 
məqsədlə, o, Göyçə mahalında Zərgərli (Sarıyaqub) kəndinə 
adam göndərir. ’’Zərgərli” tayfasının ağsaqqalı, elin hörmətini 
qazanmış Yaqub kişinin bu məsələyə razılığını öyrənir. Yaqub 
kişi Şeyx Səfiəddinin bu məsləhətinə ürəkdən razılığını bildirir, 
bu müqəddəs işi canla-başla boynuna götürür və ilk dəfə ola-
raq tayfası ilə birlikdə bu dini təriqətə iman gətirir. O vaxtdan 
həmin nəsil bu xeyirxah işi uğurla davam etdirir. Yaqubdan 
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oğlu İbrahimə, onun oğlu İsmayıla, onun oğlu Əliyə, onun oğlu 
Cəfərə, onun oğlu Məhəmmədə etibar olunan və böyük inam-
la davam etdirilən bu müqəddəs iş Seyyid Hüseynin – Miskin 
Abdalın qüdrəti və gücü ilə öz ali məqamına çatır. 

Hüseyn bu çətin və şərəfli işdə boynuna nə qədər ağır bir ış 
götürdüyünü, onu qarşıda olmazın çətinliklərin gözlədiyini, bir 
də öz yenilməz iradəsinin əzəmətini, dönməzliyini yaxşı bilirdi. 
Bu yolda istədiyinə nail olmaq, sufilik mərtəbələrini keçərək 
ali dərəcəyə çatmaq, nəhayət, Haqqa qovuşmaq amalı ilə işə 
sidq ürəklə başladı, miskinləşdi, abdallaşdı. Bu miskinliyi və 
abdallığı bundan sonrakı ömrünün, taleyinin əzəmətinə və 
qüdrətinə çevirdi. Onun yerə-göyə ürəkdən bağlılığı ulu Tan-
rının təkliyinə, əbədiliyinə vurğunluğu, müsəlmançılığa olan 
sonsuz istəyi və məhəbbəti əvəzsiz qalmadı. Göylərdən onun 
geniş və təmiz qəlbinə bir inam gəldi, müqəddəsliyin payı olan 
’’Оcaq” nazil oldu. Seyyid Hüseyn Tanrı Miskininə, Haqqın car-
çısına çevrildi. O, bu böyük ada, etimada, etibara layiq idi. O, 
böyük Yaradanın həmişə sevdiyi bəndələrindən biri oldu.       

Ürəyində tək və əbədi olan Allahın eşqini yaşadan, maya-
sı halallıqdan, qayəsi paklıqdan yoğrulan Miskin Abdalın hə-
yatında bənzərsiz bir dönüş yaranır. Ocaq nazil olan gündən 
Miskin Abdalın – Seyyid Hüseynin xoş sorağı daha uzaq mə-
kanlardan eşidilməyə başlayır. Gözəl bir şair olan Miskin Ab-
dal əlində saz diyar-diyar gəzərək, müsəlmançılığı, xüsusilə 
Səfəvilərin (Şeyx Səfiəddinin adı ilə bağlıdır) qızğın müdafiə 
etdikləri şiəlik dini təriqətini el məclislərində, böyük şənliklər-
də, çoxsaylı yığnaqlarda təbliğ edirdi. Bu fəaliyyətində saz 
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onun canlı bir silahdaşına, yaxın dostuna çevrilmişdi. Onsuz 
da hamı Miskin Abdalı aşıq kimi yox, gözəl nəğmələr qoşan, 
şirin sözlü, xoş söhbətli bir sufi şair kimi tanıyırdı.

Çox keçmir, Göyçə bütövlükdə şiəliyi qəbul edir. Bu böyük 
dini təşəbbüsə qonşu mahallar da qoşulur. Miskin Abdal gəzə-
gəzə daha uzaq ellərə, obalara ayaq açır, öz məramını sev-
dirmək üçün aylarla, illərlə doğma Göyçəsindən uzaq düşür. 
Seyyid Hüseyn – Miskin Abdal böyük Allahın köməyi ilə hər 
yerdə sonsuz məhəbbətlə qarşılanır, adamlar onun yaydığı 
şiəlik dini təriqətini ürəkdən qəbul edir, İslama, müsəlmançı-
lığa daha böyük məhəbbət və hörmət bəsləyirlər, xüsusi itaət 
göstərirlər. 

Bütün ömrünü bu işə bağlayan Miskin Abdal haqqında aşa-
ğıdakı fikri söyləmək daha yaxşı olar: İmam Əli şiəliyin ideo-
loqu, Səfəvilər onun aparıcı gücü idisə, Miskin Abdal bu böyük 
dini təriqətin ali bayraqdarından birinə çevrilmişdi.

Qüdrətli Yaradanın əli ilə haqqdan-halallıqdan payını alan 
Miskin Abdal bütün ömrü boyu hər cür vaxtsız faciəli ölümlərə 
nifrət etmişdir. Buna görə o, həyatında üç dəfə ağır sarsıntı 
keçirmişdir.

Cavan ikən Sənubər adlı sevdiyi qızla evlənən və bir neçə 
aydan sonra onun ölümü ilə dəhşətə gələn Miskin Abdal 50 
yaşına qədər evlənmir. Bu ağrı-acıları onun ayrı-ayrı şeir mis-
ralarında da açıq-aydın görmək olar:

 «Çərxi-gərdiş yarıtmadı dövlətdən, vardan məni,
 Min bir dərdi-əzab verib ayırdı yardan məni».
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və yaxud:

«Yazıq könlüm, nə sızlarsan, bülbülə tay olmusan,
 Haçan yardan yarımısan, sevilib bay olmusan».

və sаir.

50 yaşında Həlimə adlı qızla yenidən evlənən Miskin Abda-
lın Şadman, Məleykə, Əli və Həsən adında dörd övladı olur. 
Ömrünün sonuna kimi həmin qadınla yaşayır.

Miskin Abdalı ikinci dəfə Dağıstan dağlarında boranda hə-
lak olan oğlanları Həsənin və Əlinin, üçüncü dəfə Şah  İsma-
yılın – şair Xətainin ölümü sarsıdır. O, bu dəhşətli sarsıntıları 
ömrü boyu unuda bilmir.

On dörd yaşlı İsmayıl Şimali Azərbaycana yürüş etməyə 
hazırlaşarkən atabəyləri ona məsləhət görürlər ki, Göyçədən 
keçsin. Burada bir neçə mühüm amil nəzərə alınırdı. Birincisi, 
Göyçə bütövlükdə şiə dini təriqətinə xidmət edirdi. İkincisi, bu-
rada həmin dini təriqəti hər yana yayan, onun hörmətini qat-qat 
ucaldan Miskin Abdal kimi bir din xadimi yaşayırdı. Üçüncü-
sü, Göyçə İsmayılın ən çox  sevdiyi sazın-sözün beşiyi idi. Bu 
sevgi İsmayıla həm ata, həm də ana tərəfdən qismət olmuşdu. 
Onun ana babası, Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Uzun Həsən 
aşıq mahnılarını xüsusilə çox sevirdi. O, bu məqsədlə sarayda 
98 aşıq saxlayırdı. Bəzi ehtimallara görə, Uzun Həsənin Göy-
çədə iqamətgahı var imiş. İsmayılın ata tərəfi də saza-sözə 
xüsusi hörmət göstərmişdir. Bu sonsuz maraqla qoşun Göy-
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çədən keçmək əmrini alır. Göyçənin təbii, bənzərsiz, behişt 
qoxulu gözəllikləri İsmayılı valeh edir, o, buranın adamlarının 
istiqanlılığına, qonaqpərvərliyinə heyran qalır.

Bütün Göyçə əhli kimi Miskin Abdal da yeniyetmə İsmаyılı 
və onun adamlarını böyük hörmət və izzətlə qarşılayır. Bu el 
ağsaqqalının və yüksək hörmətə layiq din xadiminin, müqəd-
dəs ocaq sahibinin ağlı, təmkini, müdrikliyi gələcək Azərbay-
can şahının diqqətindən yayınmır. Söz verir ki, zəfərlə qayı-
danbaş yenidən Göyçədən keçəcəkdir. İsmayıl həm də bir 
dost ocağında olduğunu da bilirdi, Miskin Abdalla öz babaları 
arasında nəsil nəsil davam edən dostluqdan da xəbəri var idi. 
Bunu ona atabəyləri demişdilər. 

Yeniyetmə İsmayılın Göyçədən keçməsi Oqtay Əfəndiye-
vin ’’Azərbaycan Səfəvilər dövləti”, Əlisa Nicatın “Qızılbaşlar”, 
Fərman Kərimzadənin ’’Xudafərin körpüsü” və Miskin Abdala 
olan xüsusi hörməti Əzizə Cəfərzadənin ‘Bakı 1501” və digər 
yazıçıların tarixi əsərlərində də öz parlaq əksini tapmışdır.

İsmayıl Göyçədən Şimali Azərbaycana doğru yola çıx-
mazdan əvvəl ’’Miskin Abdal oçağı”nı ziyarət edir, onun xe-
yir-duasını alır. Qoşun hərəkətə başlayanda durna səsləri 
eşidilir. İsmayıl göylərə bоylаnıb durna qatarına baxır. Bu 
vaxt o, açıq səmada çoxlu ağ lələklər görür. Maraqlanır. Ona 
bildirirlər ki, hər ilin yazında və payızında Göyçə mahalının 
üstündən qatar-qatar uçan durnalardan hər biri “Miskin Abdal 
ocağı”na bir ağ lələk salıb ondan pay alır. Bunu eşidən İsma-
yıl heyrətə gəlir. 

Nəhayət, İsmayıl Şimali Azərbaycana yürüşdən zəfərlə qa-
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yıdır. Vəd verdiyi kimi yenə də göyçəlilərin qonağı olur. “Miskin 
Abdal ocağı”nı yenidən ziyarət edir. Onun göstərişi ilə böyük 
ustadın anadan olduğu Zərgərli (Sarıyaqub) kəndi Miskin Ab-
dala bir barat kimi bağışlanır. Gələcək Azərbaycan şahı Göy-
çədəki beş kəndin vergisinin Miskin Abdala çatacağını bildirir. 
Miskin Abdal isə təriqət Şahına bir saz bağışlayır. İsmayıl bu 
əvəzsiz hədiyyədən çox xoşhal olur. Böyük sərkərdə gələcək 
şahlığında belə bir müdrik adama daha çox ehtiyacı olacağını 
nəzərə alıb Miskin Abdala məsləhət görür ki, onunla Təbrizə 
getsin. Miskin Abdal İsmayıla razılıq verir və atası Məhəmmə-
din xeyir-duasını alır. İsmayıl Göyçədən Təbrizə on iki aşıq da 
götürür. Beləliklə, bu iki adlı-sanlı nəsil arasında illərlə davam 
edən tarixi dostluq daha da möhkəmlənir, yeni bir yüksəliş 
mərhələsinə qədəm qoyur.

Bəzi ehtimallara görə, Şeyx Heydərin vəfalı dostları beş 
yaşlı İsmayılı dayılarının qılıncından xilas edəndən sonra onu 
Azərbaycanın cənubunda gizlətməyin mümkün olmadığını 
bilib, daha etibarı yer sayılan Göyçə mahalım seçirlər. Mis-
kin Abdal burada İsmayılın tərbiyəsi ilə məşğul olur, ona fars-
ərəb dillərinin və mühüm elmlərin öyrədilməsini təmin edir. Bir 
sözlə, Miskin Abdal körpə İsmayılın mürşidinə çevrilir. Onların 
arasında əsl ata-oğul məhəbbəti yaranır. Bir müddətdən son-
ra İsmayıl Təbrizə qayıdır. İsmayılın ilk dəfə Göyçədə olarkən 
söhbət zamanı öz atabəylərinə, müəllimlərinə ’’lələ” deyə mü-
raciət etməsi Zərgərli (Sarıyaqub) kənd əhlinin diqqətindən ya-
yınmır. O gündən başlayaraq kənd adamları özlərindən yaşca 
böyük olan kişilərə ’’lələ” deyə müraciət edirlər. Beləliklə, bu 
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söz yerli sakinlərin leksikonuna daxil olur. Əbəs deyil ki, son 
vaxtlara qədər qonşu kəndlərin adamları Sarıyaqublulara çox 
zaman ”ay lələ” və yaxud da ’’lələlər” deyə müraciət edirdilər.

1501-ci ildə İsmayıl Təbrizdə məhz övliya Miskin Abdalın 
əlindən şahlıq şərbətini alıb içir, onun müqəddəs xeyir-duası 
ilə qırmızı geyinib şahlıq taxtında əyləşir. Özünün hökmdar-
lıq gücünü Hüseyn Lələbəy, Xadim bəy Xülafə, Məhəmməd 
Ustaclı, Qəhrəman bəy Qaramanlı və digər dunyagörmüş ağ-
saqqalların, müdriklərin böyük təmkinliyində, dərin zəkasında, 
aydın baxışlarında görən Şah İsmayıl bu sırada Miskin Abdal 
zəkasının böyüklüyünə, zənginliyinə də arxalanırdı. Ona görə 
də Qızılbaşlar hökmdarının fərmanları ilə Miskin Abdal 1501-
1514-cü illərdə Azərbaycanla qonşu olan bir sıra dövlətlərdə 
yüksək səviyyədə səlahiyyətli səfir, diplomat vəzifələrini icra 
edir. Səfəvi hökmdarı Şimaldan daha çox təhlükə gözlədiyinə 
görə söz sərrafı olan Miskin Abdalı ilk dəfə olaraq Dağıstana 
səlahiyyətli səfir təyin edir. 1501-cü ildən Dağıstanda öz dip-
lomatik vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməyə başlayan Miskin 
Abdal 1503-cü ildə ata-anasının ölüm xəbərini eşidib, Şahın 
icazəsi ilə ailəsi ilə birlikdə Göyçəyə qayıtmalı olur. Bu vaxt 
onlar Dağıstan dağlarını kеçərkən qəfil borana düşürlər. Onun 
böyük oğlu Şadman və ikinci uşağı Məleykə sağ qalsalar da, 
kiçik yaşlı Əlini və Həsəni borandan qurtarmaq mümkün ol-
mur. Övladlarının bu faciəli ölümü böyük ustadı həyatda ikinci 
dəfə bərk sarsıdır. Bu münasibətlə ’’Dağlar” qoşmasında öz  
ürək ağrılarını belə izah edir:



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

46

   
       «Nəs illərdən satın aldın nəs günü,
       Çağırıb dumanı, tökdün çiskini.
       Gözü yaşlı qoydun Cüda Miskini,
       Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar».

Türk səyyahı Övliya Çələbi xatirələrində 1640-1641 və 
1646-1648-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanda olduğunu, bu 
gözəl ölkə haqqında zəngin məlumat əldə etdiyini, Dəmirqapı 
Dərbəndi, onun müqəddəs yerlərini gəzdiyin bildirir və yazır: 
’’Orada 40 nəfər görkəmli şəxsin dəfn edildiyi müqəddəs dağ, 
’’Qırxlar dağı” adlanır”. Heç şübhəsiz, Miskin Abdalın ’’Məni” 
rədifli divanisində ’’Qırxlar piri” özü verib dərsimi ümman mə-
nim”  – deməklə, Dağıstanda olarkən ’’Qırxlar piri” deyilən 
yerdə dəfələrlə olduğunu, onu dönə-dönə ziyarət etdiyini və 
buradan ümmanca dərs aldığını bildirir”.

Miskin Abdalın 1514-cü ildə Maku yaxınlığına Çaldıran dü-
zündə Səfəvilərlə Оsmanlılar arasında gedən müharibədə bir 
təcrübəli sərkərdə kimi iştirak etdiyi və yaralandığı ehtimalını 
aşağıdakı misraları da gerçəkləşdirir:

    «Qoymayın, Miskin Abdal qəzada həlak olacaq,
    Ey könül, gəl düş havadan, axırın xak olacaq».

Habelə, Miskin Abdal Çaldıran müharibəsinə öz münasibə-
tini belə bildirmişdir:
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           «İslam bada gedir cəllad əlində 
           Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz».

Oqtay Əfəndiyevin ’’Azərbaycan Səfəvilər dövləti” kitabın-
da göstərilir ki, Səfəvilər dövründə döyüşlərdə şahlarla birlikdə 
bütün saray əyanları və əşrəfləri də iştirak еdirdilər.

Dеyirlər, Miskin Abdal iştirak etdiyi bütün döyüşlərdə qo-
şunun qabağında saz çala-çala gedərmiş. Onun adı ilə bağlı 
’’Atlandırma” saz havası da bu məqsədlə yarаdılmışdır. Başqa 
bir söyləməyə görə, qətiyyəti ilə şəxsiyyətini əyilməz edən bu, 
dağ vüqarlı insan hansısa qonşu dövlətdə səfir işləyərkən yerli 
hökmdarın gözü onun ’’Hаçadil” adlı atına düşür. Bunu eşidən 
Miskin Abdal bərk hiddətlənir və dərhal həmin dövlətin səfirli-
yindən imtina edib Тəbrizə qayıdır. Şah onun qeyrətinə heyran 
qalır.

Qızılbaşlar şahı Miskin Abdalın şəxsiyyətinə böyük  hörmət 
göstərdiyindən onun yaşının çoxluğunu nəzərə alıb, 1515-
ci ildən saray işlərinə dəvət edir. 1524-cü ildədək, yəni Şah 
İsmayılın ölümünədək sarayda işləyən Miskin Abdal əvvəlcə 
vəzirlərdən biri olmuş, bir müddət isə şairlər birliyinə rəhbərlik 
etmişdir. Tarixçi O.Əfəndiyevə görə Səfəvilər dövründə vəzir, 
dövlətdə beşinci vəzifə idi – Şah, vəkil, qurçi başı, əmir, əmir 
əl-ümarə, vəzir və sədr.

Gülruba Kərimovanın 1999-cu il 23 apreldə ’’Xalq qəze-
ti”ndə çap olunmuş ’’Göyçə haqqında düşüncələr” yazısında 
oxuyuruq: ’’Qorqud boylarında dəfələrlə adı səslənən, vəsfi 
sığallanan, Uzun Həsənin yaylaq yeri olan qədim Göyçədə 
Şah İsmayılın iqamətgahı vardı. Onun səlahiyyətli səfiri və 
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vəziri olmuş Miskin Abdala öz əli ilə bağışladığı möhür, əsa 
və sairlər bu günlərə qədər qorunub saxlanılır”. Fəlsəfə elm-
ləri namizədi Nazim Hüseynov Şah Ismayıl Xətainin fəlsəfi 
dünyagörüşü mövzusunda elmi iş axtarışında olarkən Miskin 
Abdalla bağlı dəyərli məlumatlara rast gəldiyini bildirir və Xə-
tainin Miskin Abdalı ən çox sevdiyi yeddi şairdən biri hesab 
etdiyini, onun bir müddət şаirlər birliyinə rəhbər təyin olundu-
ğunu deyir. Bu fikirlər 1993-cu ildə Moskvada rus dilində çap 
olunmuş ’’Türk aşiq poeziyası” kitabında da öz əksini tapmış-
dır. Ömrüboyu Miskin Abdala tükənməz hörmət və məhəbbəti 
olan Xətai onun digər – yüksək ağlı, fitri zəkası, xüsusi baca-
rığı ilə yanaşı, şairlik qüdrətinə də heyran imiş, onun şeirlə-
rinin çoxusunu əzbərdən bilirmiş. Hətta onların arasında şeir 
deyişmələri də olub. 

Miskin Abdal:

               «Üç şey var ki, bu dünyada yaralı,
               Biri Аydır, biri Gündür, biri nə?»
Xətai:
              «Dörd şey vardır ildən-ilə dövr edər,
               Biri Аydır, biri Gündür, biri qışdır, biri yaz.»
və sairə.

Miskin Abdalın bir çox möcüzələrinin canlı şahidi olan Şah 
Xətai 1515-ci ildə onun adına belə bir fərman imzalayır: ”Ey 
mömin insanlar, Miskin Abdal mötəbər şəxsdir, ona sidq ürəklə 
inanın, nə mətləbiniz varsa ondan diləyin”.
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Xətai və Miskin Abdal poeziyasında, xüsusilə ustadnamələ-
ri arasında bir yaxınlıq və doğmalıq vardır.

Qızılbaşlar şahına dərin sevgisini heç vaxt gizlətməyən 
Miskin Abdal Şahın adına ’’İsmayıli”, atasının adına “Heydəri”, 
qardaşlarının adına “Sultani”, ’’İrvahami”, şəninə “Şah-sevə-
ni”, ”Şah qalxdı”, ”Şah divani” (”Baş divani”) və başqa saz 
havalarını qoşmuşdur. Bundan xəbər tutan Osmanlı sultanı 
Miskin Abdaldan onun adına da bir “Divani” saz havası ya-
ratmasını xahiş edir. Ustad bu xahişə əməl edir. Həmin saz 
havasının adını ’’Osmanlı divanisi” (’’Ayaq divani”) qoyur. ”Şah 
qalxdı” saz havasının necə yaranmasını isə Abbas Mazanov 
belə söyləyir: ’’Deyirlər, bir səhər Şah İsmayıl yuxudan sazın 
səsinə oyanır. Yeni eşitdiyi bu saz havası özünün əzəməti, 
gözəlliyi ilə az qala şahın ixtiyarını əlindən alır. Bundan vəcdə 
gələn hökmdar sazın səsinin sehri altında qapıya yaxınlaşıb, 
onu astadan açır. Bunu görən Miskin Abdal əlini sazdan ayırıb, 
dərhal ayağa qalxır. Sazın susması, elə bil, Xətainin üstünə 
dərd-qəm ələyir. Özündən biixtiyar deyir:

 – Ey sazın, sözün Şahı, hökmdarı, mənə rəhmin gəlsin. 
Sazı dilləndir. Həmin havanı çalmaqda davam elə. Axı, o sehr-
li saz havasının səsinə Şah qalxdı. Xətainin Miskin Abdala 
’’Şahim”, ’’sazın-sözün hökmdarı” deməsi onun sənətinin əl-
çatmaz ucalığından xəbər verir. Elə, o vaxtdan da həmin saz 
havasının adı ”Şah qalxdı” qalır.

  Əsl kişilik üçün din, namus, vətən, millət və qeyrət deyən 
Xətai sazı belə təsəvvür edirdi:
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           «Bir gün ələ almaz oldum mən sazım,
           Ərşə dirək-dirək çıxdı avazım,
           Dörd şey var ki, bir qarındaşa lazım:
           Bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz».

İndiyədək aşıqlar və tədqiqatçılar tərəfindən Miskin Abdala 
məxsus iyirmidən çox saz havası müəyyənləşmişdir. Ancaq 
onların bir hissəsi çalınmır. Bəziləri, bu gün çalınmayan bu 
saz havalarının zaman keçdikcə unudulduğunu bildirir. Ancaq 
tanınmış aşıq Hacı Bayramov başqa cür fikirləşir. O, Miskin 
Abdala məxsus saz havalarının heç birinin unudulmadığını, 
bir hissəsinin, ancaq, sadəcə olaraq, böyük vaxt, zaman için-
də dolaşığa düşdüyünü, daha doğrusu, adının dəyişdirildiyi 
ehtimalına daha çox üstünlük verir. O inanmır ki, ”Kərəm”in, 
”Koroğlu”nun adına (7-9) bu qədər saz havası olsun. Göyçə-
nin Daşkənd kəndindən olan və aşıq sənətinə yaxından bələd 
olan Ərzuman Əliyev də öz həmkəndlisinin dediklərini birmə-
nalı şəkildə təsdiq edir.

Miskin Abdal haqqında rəvayətlər qədərincədir. Daha çox 
yayılmış belə rəvayətlərin birində deyilir ki, Miskin Abdalın 
ocağına qeybdən marallar sağına gələrmiş. Arvadı bir gün 
ocaqda bişən maral südünün qan kəsdiyini görüb, tez bunu 
ərinə xəbər verir. Vəziyyəti belə görən Miskin Abdalın hirsin-
dən əlindəki çəlik burum-burum olur. Qəzəblə:

– ’’Yəqin, oğlum Şadman adam öldürdü” – deyib, çəliyini 
hirslə yerə vurur.
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Bu vaxt zəlzələ baş verir. Çox keçmir, Şadman gəlib çıxır. 
Məlum olur ki, o, gecə atasının ’’Sarı yer” yaylağındakı mal-qa-
rasına, ilxısına basqın edən quldurların bir neçəsini öldürüb-
müş. Bunu eşidən Miskin Abdal hirsli-hirsli ocaqdan bir höyüş 
kösöv çəkib, oğluna atır. Burada yeni bir möcüzə baş verir: Ulu 
Tanrı günahsız Şadmanı atasının qəzəbindən qoruyur; ağac 
Şadmana çatmamış yerə sancılıb qol-budaq atıb, yanıq bir ar-
mud ağacına çevrilir. Bunu görən ata oğlunu bağışlayır.

1524-cü ildə Şah İsmayılın – şair Xətainin ölümü Miskin 
Abdalı üçüncü dəfə ağır sarsıdır. O, bu işdən çox kədərlənir 
və biryolluq saraydan üz döndərib ata-baba yurdu olan doğ-
ma Göyçəsinə, Zərgərli (Sarıyaqub) kəndinə qayıdır. Burаdа 
ilk dəfə olaraq məktəb açıb, körpə uşaqların maariflənməsi 
qayğısına qalır, onların sevimli müəllimi olur. Bundan sonra, 
Göyçə mahalının digər yerlərində də məktəblər açılır, uşaqla-
ra elm, savad öyrədilir.

Miskin Abdal Şah Xətaiyə olan məhəbbətini istər onun sağ-
lığında, istərsə də, ölümündən sonra öz şeirlərində «mürşü-
düm» deyə, tez-tez dilə gətirmişdir:

 «Dərviş gərək bu meydanda qurban olsun baş-başa,
Mürşüdümdən üzüm dönməz, dünya gəlsə baş-başa.»;

         «Canım qoydum Mürşüdümün yolunda 
          Sərgərdan qalmışam Urum elində.»;
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         «İqlimin şahıydı Həzrət Süleyman, 
          Ədalətə pənah idi Nuşirəvan,
          Şeyx oğlu İsmayıl, o, cənnət məkan, 
          Düşməz ələ, bir yadigardı getdi.»;

           «Mən bu bağa girərəmmi,    
           Gül dəstəsin hörərəmmi,
           Bir də, ya Rəbb, görərəmmi,   
           Öz Mürşidi–Sultanımı?!»

 və sairə və ilaxır.

Miskin Abdal ölümündən qabaq Şadmanı çağırıb deyir: 
’’Oğlum, bil və agah ol, dünyada Ulu Yaradandan başqa heç 
nə əbədi deyil. Mən öləndən sonra bütün varım, mülküm, 
odum-ocağım, binim-bərəkətim, yurdum-yuvam sənin olsun. 
Qız da övladdır. Həm də qız uşağı kəsik olar, gözü həmişə 
ata evində olar. Bu evdən onun da payı qisməti var. Məsləhət 
görürəm ki, mən öləndən sonra adıma olan müqəddəs ”ocağ”ı 
ona ata payı kimi verəsən. Qoy ömrü boyu dolansın, bir tikə 
çörəyə möhtac qalmasın. Çünki, günahın olsa da, olmasa da, 
əlin insan qanına batıb. Buna görə ”ocağ”ın qızımda qalması-
nı lazım bilirəm. Allahın buyurduğu belədir”.

Miskin Abdal təxminən 1535-ci ildə, 105 yaşında haqq dün-
yasına qovuşur. Zərgərli (Sarıyaqub) kənd qəbristanlığında 
babalarının yanında hörmətlə dəfn olunur. Şadman atasının 
vəsiyyətinə əməl edir. ”Ocağ”ı bacısı Məleykəyə verir. Göyçə-
nin Daşkənd kəndindən olan tanınmış aşıq Hacı Bayramov bu 
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barədə belə deyir: ”Ər evinə ata payını aparan Məleykə sabah 
qalxıb görür ki, ’’Ocaq” yerində yoxdur, yəni ata evinə qayıdıb. 
O gedib ”ocağ”ı yenidən gətirir. Bu hal bir neçə dəfə təkrar 
olunur. Axırda Məleykə ağlaya-ağlaya Şadmana deyir: ”Ay 
qardaş, axı, mən hansı günahın sahibiyəm ki, atamın ”Ocağ”ı 
bizdə durmur”. Şadman bacısına ürək-dirək verib, ”Ocağ”ı ye-
nidən geri qaytarır. Həmin gecə yuxuda atası ona tapşırır ki, 
harmadakı əsamı ”Ocağ”a qoy, bir daha geri qayıtmayacaq. 
Elə də olur.

Məmməd Aslanın 30 noyabr 1974-cü ildə ’’Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetində dərc olunmuş ’’Miskinlərin ən məğruru” 
yazısında “Miskin Abdal ocağı”nın ağbirçəyi 70 yaşlı Əsmə-
tel nənənin öz dili, öz ləhcəsi ilə söylədikləri: “Miskin Abdalın 
yadigarlarını qız nəslindən kim isə qoruyur. Dünyadan getha-
getdə nəslindən ağlı kəsən bir qız uşağına tapşırır. O da baba 
evinə gəlib ömrü boyu ziyarətgahlıq şeylərin qayğısına qalır”. 
Deyilənlərə görə, Miskin Abdal qızını öz tayfasından olan əmi-
si oğluna ərə veribmiş.

Beləliklə, Miskin Abdal dünyasını dəyişəndən sonra anadan 
olduğu Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində onun adı ilə bağlı iki tay-
fa: “Şadmanlı” – oğul və “Ocağlı” – qız tayfaları yaranır. Elm 
adamları, ziyalılar, təcrübəli tədqiqatçılar “Miskin” və “Şad-
man” adları arasında bir məntiqi doğmalıq olduğunu deyirlər.

Müqəddəs və böyük şəxsiyyət, qüdrətli insan olan Miskin 
Abdalın yaradıcılığı zəngin və qiymətlidir. Çoxillik elmi araşdır-
malardan və geniş təhqiqatlardan sonra Miskin Abdalın yarat-
dığı iyirmidən çox saz havası, qoşma, gəraylı, təcnis, divani, 
ustadnamə, deyişmə, bayatı, mədhiyyə, mərsiyyə və digər 
janrlarda xeyli şeiri, Şeyx Heydərin övladlarının taleyinə həsr 
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etdiyi ’’Aslan Şah və İbrahim” dastanı, ’’Yetim Hüseyn” dasta-
nı, habelə onun şeirləri əsasında aşıqlar tərəfindən yaradılmış 
’’Miskin Abdal və Sənubər” adlı məhəbbət və ’’Miskin Abdal və 
Şah İsmayıl” adlı tarixi dastan müəyyənləşdirilmişdir. Yəqin ki, 
bunlar Miskin Abdal yaradıcılığının bir hissəsidir.

Şeirlərində heç vaxt gözəlliyin tərənnümçüsü olmayan Mis-
kin Abdal yaşadığı dövrdən, zəmanədən də gileyli imiş:

      «Şahım, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
      Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir»

və yaxud:

      «Abdal, bu sözləri qanana söylə,
      Tapsan bir ədalət divana söylə».

Tanınmış araşdırıcılar birmənalı şəkildə etiraf edirlər ki, 
Miskin Abdalın yaradıcılığı özündən sonrakı görkəmli şairlə-
rin və aşıqların fəaliyyətində xüsusi rol oynamışdır. Təkcə onu 
demək kifayətdir ki, böyük ustadın ’’Dağlar” qoşması əsasında 
başqa şairlər tərəfindən onlarca ’’Dağlar” şeiri yaranmışdır:

Miskin Abdalda:

           «Qüdrətdən çəkilmiş baş-başa dağlar»,

Aşıq Ələsgərdə:

           «Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar» və sаir.
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Başqa bir şeirində Miskin Abdal deyir:

                   «Aşıq, kəşt eyləyib, ağır elləri,
                   El içində namus, arı unutma.
                   Hər yanı gəz, təmiz saxla adını,
                   Dost yanında etibarı unutma.»

Asıq Ələsgərdə:

                    «Aşıq olub, tərki-vətən olanın,
                    Əzəl başdan pür kamalı gərəkdir.
                    Oturub, durmaqda ədəbin bilə,
                    Mərifət elmindən dolu gərəkdir» və sairə.

Bu deyimləri tanınmış folklorçu, professor Sədnik Paşa-
yev də özünün 1985-ci ildə “Ulduz” jurnalının 7-ci nömrəsində 
çıxan “Miskin Abdal” yazısında daha geniş şərh etmişdir. 

1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 
idarə heyətinin sədri, yazıçı Mirzə İbrahimov böyük ustadın:

                         «Qaşların qandadır-qanda,
                         Kirpiyin sandadır-sanda,
                         Hərə bir yandadır-yanda

                             Ağlama, yarım, ağlama.»

misralarını təşbeh gətirərək, böyük ustadı belə səciyyələn-
dirmişdir: “Bu, ədəbiyyatda Miskin Abdal üslubudur. Onun şeir-
lərindən bəhrələnən şairlər və aşıqlar çox olmuşdur. Xüsusilə, 
Q.B.Zakirin yaradıcılığına Miskin Abdalın dini mövzuda olan 
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şeirləri güclü təsir göstərmişdir. Miskin Abdal böyük şəxsiy-
yətdir, dühadır. O, təkcə qədim Göyçə mahalının yox, habelə 
Azərbayan adlı bir dünyanın fəxridir. Lakin zəmanə onu mü-
vəqqəti olaraq unutdurub. Ancaq vaxt gələcək, Miskin Abdal 
öz adı, öz böyüklüyü ilə tanınacaq. İnanın, o gün gələcək!”.

Tarixdə taleyinə dəfələrlə qaçqınlıq qismət olan (indi ’’Ocaq” 
Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndindədir) ’’Miskin Abdal 
оcağı” beş yüz ildən çoxdur ki, mömin, qəlbi təmiz, xeyirxah 
adamların ümid, inam, imdad yeri olmuşdur. Beş yüz ildən 

Qədim Göyçə mahalında Basarkeçər rayonunun Sarı Yaqub  
kəndində “Miskin Abdal ocağı” olan evin ön divarındakı  

yazılı daş (foto 1986).
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çoxdur, Allahı bir bilənlər onun paklığından, ucalığından və 
müqəddəsliyindən dərs alır, haqqa sitayiş edirlər. Bu, ulu Tanrı 
yanında Miskin Abdal ucalığına aydın və mənalı yolun əbədili-
yidir. 574 (beş yüz yetmiş dörd) il bundan əvvəl, Zərgərli (Sarı-
yaqub) kəndində dünyaya göz açan Miskin Abdal – Göyçədən 
doğan bu Günəş, öz əbədi ziyası, paklığı, təmizliyi ilə əsrlərin 
qaranlıqlarını, bir də onu qəlbən sevənlərin geniş ürəyinin də-
rinliklərini işıqlandırmaqdadır.

Bu, böyük şəxsiyyət təkcə ulu Göyçənin, qədim Azərbay-
canın yox, həm də sirli-soraqlı dünyamızın fəxridir. Bu adla 
həmişə, hər zaman, hər yerdə iftixarla danışmağa, ürəkdən 
fəxr etməyə dəyər!

Tofiq HÜSEYNZADƏ
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MİSKİN ABDALIN  
SƏNƏT DÜNYASI

15-ci yüzilliyin sonunda və 16-cı yüzilliyin əvvəllərində Azər-
baycanda ana dilli ədəbiyyat, xalq poeziyası, aşıq şeiri və das-
tan ənənələri yeni bir mərhələyə daxil oldu. Səfəvilərin haki-
miyyətə gəlməsi ilə milli-mənəvi dəyərlərə artan güclü meyl 
xalq ədəbiyyatına və aşıq yaradıcılığına xüsusilə ciddi təkan 
verdi. Miskin Abdalın böyüyüb ərsəyə çatdığı Göyçə mahalı 
ozan və aşıq sənətinin çox qədim məskənlərindən olub, oğuz 
boylarının səltənətlərindən sayılırdı. Məhz buna görə də, Göy-
çə diyarında aşıq sənəti üçün münbit bir mühit vardı. Orta əsr-
lərdə də Göyçə Yaxın Şərqdə mədəniyyətin yüksək zirvəyə 
qalxdığı Bağdad, Şam, Xorasan, İsfahan, Təbriz, İrəvan, Nax-
çıvan, Gəncə və bаşга şəhərlərlə əlaqə saxlayıb, mötəbər 
adamlar bu şəhərləri ziyarət edir, təhsil ocaqlarında ərəb və 
fars dillərini öyrənir, islami biliklərini zənginləşdirir, mütərəqqi 
təriqətlərdən təlimlənirdilər. Bu da Göyçədə dini təriqətlərin 
geniş yayılmasına səbəb olurdu. Orta əsrlərin dini və dünyəvi 
biliklərinə bələd olan mötəbər tayfalarından biri Miskin Abdalın 
mənsub olduğu ’’Zərgərli” tayfasının Yaqublu nəsli idi. Atası 
Məhəmməd Cəfər oğlu el arasında sayılıb-seçilən kişilərdən, 
böyük hörmət, izzət sahibi kimi tanınan sufi müridlərindən biri 
idi. Hüseyn bu soyun çox möhtərəm bir ailəsində təxminən 
1430-cu illərdə doğulmuşdu. Ulu babaları daima Səfəvilərlə 
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yaxın əlaqədə olmuş, bu əlaqələr Hüseynin ərəb-fars və ana 
dilində şərq mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, incəsənətinə, islam 
etikasına, şəriət və təriqət biliklərinə, xalq poeziyasına dərin-
dən bələd olmasına imkan yaratmışdır. Sufi təriqətini dərindən 
mənimsəyən Hüseyn sonralar bu təriqətin müridi kimi tanındı 
və ’’Miskin Abdal” təxəllüsünü qəbul etdi.

Məlumdur ki, ’’miskin” sözü müxtəlif təriqət məqamlarında 
öz leksik mənasını dəyişərək, süfi simvolikası ilə bağlı yeni 
mənalar qazanmışdı. Sufi biliklərinə və dünyagörüşünə mən-
sub olan sənətkarların əksəriyyəti ’’miskin”, ’’abdal”, ”qul”, 
’’xəstə”, ’’şikəstə” sözlərindən təxəllüs kimi istifadə etmişlər.

Miskin Abdaldan xeyli əvvəllər yaşamış Yunis Əmrə də bəzi 
şeirlərində ’’miskin” sözünü təxəllüs kimi işlətmişdir. Şah İs-
mayıl Xətainin də çox sevdiyi və dönə-dönə üz tutduğu ədəbi 
təxəllüslərindən biri məhz ’’Miskin” kəlməsi olmuşdu:

         «Xəstədir Miskin Xətai bir misalı əndəlib,
         Hüsn bağında vəmali gülizarım gəlmədi».

Dünyanın bütün nemətlərindən könüllü imtina edən, ömrü 
boyu daxili-mənəvi dünyasını saflaşdırmaq eşqi ilə çırpınan, 
öz ötəri istək və ehtiraslarını boğaraq mənəvi kamilliyə, ila-
hi paklığa can atan sufinin ’’miskin” sözünə sığınması, ”qul”, 
’’xəstə”, ’’şikəstə” kəlmələrini özünə rəva görməsi Haqqa qo-
vuşmaq arzusundan irəli gəlirdi.

Şübhəsiz, təriqət şairlərinin xalq arasındakı böyük şöhrəti  
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“miskin” sözünün leksik mənasım arxa plana keçirərək, bu ifa-
dənin yeni rəmzi məna daşımasını təmin etmiş, onu spesifik 
dini-fəlsəfi çərçivədə sənət və sənətkar anlayışlarının sinoni-
minə çevirmişdir.

Hüseyn mənsub olduğu təriqətin əzablı yollarında yorulmaq, 
usanmaq bilmədən ’’abdallıq”, ’’babalıq”, ’’dədəlik”, ’’lələlik” 
mərtəbələrini keçərək, ən uca sufi məqamına, pir mərtəbəsinə 
qədər şərəfli bir ömür yolu keçmişdir. Süfiliyin ən ağrılı, əzablı, 
çətin mərhələsi “abdal”lıq olduğundan Hüseyn sufi miskinliyi 
ilə abdallıq mərtəbəsini qovuşdurub, bu adla yaşamağı özü 
üçün böyük şərəf hesab edirdi.

Beləliklə, Miskin Abdal təxəllüsü ilə Hüseyn qədim Göyçə 
mahalında və ona qonşu olan diyarlarda sufi təriqətinin nüfuz-
lu müridi və həm də sinədəftər bir saz şairi kimi hörmət və şöh-
rət qazanmışdı. Əlbəttə, el arasında müqəddəs pir – ’’ocaq” 
sahibi kimi Miskinli soyuna böyük etiqad və ehtiram göstərilir-
di. Xətainin 1500-ci ildə Göyçəyə bəlli səfəri və Miskin Abdal 
tərəfindən yüksək qonaqpərvərliklə qarşılanması onun nüfu-
zunu daha da artırmışdı. 

Kiçik bir ordu ilə Şah dağının ətəyində hörmət və ehtiramla 
qarşılanan Xətai Miskin Abdalın nəzakət, nəcabət sahibi ol-
masından, yüksək kamal, ləyaqət və mərifətindən, şeir-sənət 
ustalığından xüsusi zövq almış və Göyçə camaatı qarşısında 
belə bir bəyannamə imzalamışdır:

”Ey mömin insanlar, Miskin Abdal mötəbər şəxsdir, ona sidq 
ürəklə inanın, nə mətləbiniz varsa ondan diləyin”. Gələcəyin 
şahının və təriqət hamisinin Miskin Abdal haqqında belə bir 
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bəyannaməsi insanların bu pirə inamını bir daha artırır.
Göyçənin gözəlliyinə məftun olan Xətai səfərdən qayı-

darkən yenə Göyçədən keçəcəyini, bu gözəl diyarla bir də 
görüşəcəyini vəd edir. Həqiqətən də Şirvandan dönərkən o, 
yolunu yenə Göyçədən salır, Göyçə mahalı ilə Göyçənin saz-
lı-sözlü dünyası ilə daha yaxından tanış olur. Miskin Abdal isə 
Xətaiyə Göyçə saz ustalarının xüsusi zövqlə hazırladığı bir 
saz da bağışlayır. Bu tarixi görüşdə Xətai Miskin Abdalı Təb-
rizə dəvət etmiş, o da sərkərdənin bu dəvətini məmnuniyyətlə 
qəbul edərək, Təbrizə getmiş və uzun illər sarayda fəaliyyət 
göstərmişdir.

Miskin Abdal sarayda xüsusi hörmət və nüfuz sahibi olmuş, 
hətta bir müddət Xətainin yaratdığı şairlər məclisinə rəhbərlik 
etmişdir.

O, sarayın ədəbi məclislərində iştirak etməklə yanaşı, Bağ-
dadda, Şamda, Dağıstanda, Azərbaycanla qonşu bəzi vilayət-
lərdə Şah İsmayıl dövlətinin tapşırığı ilə bir sıra siyasi missiya-
ları həyata keçirmişdir. Bu vəzifələri həyata keçirərkən yüksək 
diplomatik məharət göstərdiyinə görə şahın xüsusi fərmanı ilə 
doğulduğu Zərgərli kəndi ona bağışlanmış və ətrafdakı beş 
kəndin vergisi də onun üçün ayrılmışdır.

Hər iki sənəd Miskin Abdal ocağının varisləri tərəfindən qo-
runub saxlanmış, hətta 1820-ci ildə Göyçənin Çaxırlı kəndinin 
kəndxudası tərəfindən bir daha yenidən rəsmən təsdiq edil-
mişdir.

Miskin Abdal Dağıstanda şahın ona tapşırdığı diplomatik 
missiyasını yerinə yetirərkən ata-anasının ölümündən xəbər 
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tutur. Şahın icazəsi ilə ailəsini də götürüb Göyçəyə yola düşür. 
Qış zamanı Dağıstan dağlarında borana düşən Miskin Abdal 
iki oğlunu itirir. Gözü yaşlı qüdrətli sufi mürşidi boranlı dağlara 
üz tutub, dərin daxili kədərini ’’Dağlar” rədifli şeirində belə ifa-
də edir:

           «Gözü yaşlı qoydun Cüda Miskini,
            Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar».

Miskin Abdal sarayla əlaqələrini Şah İsmayılın vəfatına qə-
dər kəsməmiş, həm şairlər məclisində, həm də qonşu vilayət-
lərlə diplomatik əlaqələrin tənzimlənməsində yaxından iştirak 
etmişdir. Xətainin vəfatından sonra Miskin Abdal Göyçə ma-
halına – doğulduğu Sarıyaqub kəndinə dönmüş, müqəddəs 
ocağa piranəlik edib, 105 il yaşamış və 1535-ci ildə dünyası-
nı dəyişmişdir. O, ’’Qocaldım” şeirində yaşının yüzü ötdüyünə 
aydınca işarə edir:

        «Yüzü keçib, silkələyir vaxt məni,
        Çoxda kı, mən pirəm, nuram, qocaldım».

Miskin Abdalın şeirləri və haqqında ağızlarda gəzən əf-
sanələr onun Səfəvi dövlətində böyük hörmət və nüfuza ma-
lik olmasından, dövrünün məşhur təriqətlərinə bələdliyindən, 
həm də onun bir sufi mürşidi kimi gördüyü böyük işlərdən xə-
bər verməkdədir. Bu şeirlər, əfsanələr, rəvayətlər və sonralar 
haqqında yaranan dastanlar və dastan fraqmentləri 500 ildir 
ki, ağızlarda dolaşa-dolaşa yaşaya bilmiş, bəzən mifik don 
geymiş, əfsanəvi, əsatiri çalarlar qazanmışdır. Onun ilham və 
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kamal sahibi bir şəxsiyyət olduğunu hələ 1920-ci illərdə Növ-
rəs İman ’’Gəlib-gedib” rədifli qoşmasında belə xatırlamışdır:

              «Yaxşı tanıyıram Miskin Abdalı,
               Cəm imiş başında huşu, kamalı».

Uzun əsrlər yazıya alınmadan aşıqların və aşıqsevərlərin 
sazında, sözündə yaşayan Miskin Abdal şeiri və dastanları yal-
nız son on-on beş ildə mətbuatda çıxmağa başlamışdır. Əldə 
edilmiş və çap olunmuş şeirləri göstərir ki, Miskin Abdal öz za-
manında sadə, xəlqi dilli, heca vəznli şeirin kamil nümunələrini 
yaratmışdır. Bu şeirlər forma baxımından zəngin olduğu kimi, 
məzmun və mündəricə baxımından da dərin ideya-bədii mün-
dəricəyə malikdir. Orta yüzillərin ədəbi ənənəsindən gələn 
didaktik xeyir və şər, öyüd-nəsihət motivləri, mənəvi-əxlaqi- 
etik dəyərlər, insan kamilliyinin və gözəlliyinin vəsfi, təriqət, 
yol-ərkan bütövlüyü, qürbətdə nostalgiya, yurd, el-oba həsrəti, 
dünyanın vəfasızlığından və qocalıqdan şikayət bu şeirlərdə 
Miskin Abdal üslubunu, onun məna və məzmun gözəlliyini 
biçimləmiş olur. Həmçinin, islam dünyagörüşü, fəlsəfəsi, tə-
riqəti, əxlaqı ilə bağlı sufi-hürufi ideallar Miskin Abdalın həyat 
amalı olmuş və şeirlərinin ruhuna hopmuşdur. ’’Tapınmışam” 
gəraylısında şairin bu məramı çox aydın, olduqca poetik bir 
dillə öz ifadəsini tapmışdır:

                  «Anadan pür-kamal olub,
                  Şəriətə tapınmışam.
                  Din yolunda abdal olub,
                  Təriqətə tapınmışam».
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                  Miskin günüm gəlməz saya,                       
                  Varlığımdır ismət, həya                                     
                  Qulluq edib tək Xudaya                                 
                  Mərifətə tapınmışam.

                   Miskin Abdal Tanrı qulu,
                   Qəlbindədir Haqqın yolu.
                   Ululardan daha ulu                                               
                   Həqiqətə tapınmışam».

Ən ali mənəvi məqama ucalmağa, şəriət, təriqət, mərifət, 
həqiqət mərtəbələrindən keçib, Haqqa qovuşmağa can atan 
bu əqidə sahibi sufi təriqətinin əsl təbliğatçısı və müridi idi. Ən 
abstrakt, mistik təsəvvüf postulatlarını o, el müdrikliyi ilə qey-
ri-adi bir sənətkarlıqla birləşdirə bilirdi. Sona qədər təbiətin, 
’’Göyçə” adlı ilahi, müqəddəs stixiyanın təbii, fitri övladı olaraq 
qalsa da, o, həm də kamala dolduğu ilk gündən özünü pür-ka-
mal sahibi kimi dərk etmiş, təriqət, məslək yolunda miskin hə-
yat keçirib, ancaq və ancaq mərifətə tapınmış, özünü Tanrının 
qulu hesab edərək, mənən Onun övladı səviyyəsinə yüksəl-
miş, Haqqa, həqiqətə qovuşmuşdur. Miskin Abdal şeirində hər 
şey – insan, təbiət, dağlar, gözəllər hamısı həm də mənəvi, 
məcazi məna daşıyır, spesifik sufi simvolika ilə aşılanır. İnsan 
oğluna üz tutan ustad öz ustadnamələrində pisliyin, namərd-
liyin, naqisliyin acı nəticələrini cəmiyyətə xatırladır, insanı bu 
hikmətdən, dərslərdən ibrət almağa çağırır:

             «İnsan oğlu, qeybət etdin yoldaşdan, 
                 Kəsdin haqq salamı, harası qaldı?
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             Söz yetişdi sahibinə, utandın,
             Axır, sənə üzün qarası qaldı.

             Pislikdən nə çıxar, söylə, ay insan,
             Çıxmaz yaddan, yüz il keçsə aradan,
             Deyək ki, bir insan çıxdı sıradan,                               
             Kimə zər-zibası, xarası qaldı?

             Miskin Abdal, bəsdir daha bu qədər,
             Bülbül nəğmə deyər, bayquşlar ötər.
             Xəncərdən, bıçaqdan, qılıncdan betər, 
             Sinəmdə pis sözün yarası qaldı».

Atalar bu sözü, elə bil, Abdalın bu misrasından əxz eləyib, 
deyib: ’’Xəncər yarası sağalar, söz yarası sağalmaz”.

Bəlkə də, ataların bu sözünün də Abdalın əxlaqına və əmə-
linə dəxli var: ”Bu gün atına gözü düşən, sabah da arvadına 
göz tikəcək”. Beləsinin ya cavabını ver, ya da ondan uzaqlaş. 
Miskin Abdalın haqqında yaddaşlarda qalan rəvayətlərin birin-
də deyilir ki, Dağıstanda bir xanın Miskin Abdalın çox yaraşıqlı 
cins atına gözü düşür. Atın ona bağışlanmasını istəyir. Miskin 
Abdal xanın bu sözündən inciyib, Təbrizə qayıdır.

Çiyninə müqəddəs saz götürüb ağır elləri oba-oba gəzən 
bu böyük sufi mürşüdinin başlıca məramı haqqın, düzlüyün, 
təmizliyin, halallığın, namus-arın yolunu gözləmək, insanlara 
yardımçı olmaq idi:

              «Aşıq, gəşt eyləyib ağır elləri,
              El içində namus-arı unutma.
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              Hər yanı gəz, təmiz saxla adını,
              Dost yanında etibarı unutma.

               Halal mala haram qatmaq nə lazım?
               Hədər yerə kaman atmaq nə lazım?
               Hər yetənə yalan satmaq nə lazım?
               Əhd-peymanı, düz ilqarı unutma».

Haqqın dərgahına ucalmaq üçün keşməkeşli yollar keçən, 
övliya, pir məqamına ucalan bu böyük sənətkar insanlara tez-
tez ömür yolunun sonunu xatırladır. Xatırladır ki, sən bu dün-
yanın qonağısan, murada da bu dünyada yetməlisən. Ona 
görə də ”yaş torpağı, dar məzarı unutma”. Bu həqiqəti gör-
məyən, duymayan, yaşamayan insan heç vaxt düz yolda ola 
ilməz. Həqiqət carçısı bu məqamda özünü, kimliyini nişan ve-
rir. Xudanın ona verdiyi payı da etiraf eləyir:

«Xudam doğulandan verib payımı,
Anadan olalı pakam, halalam.
Mən yaxşı bilirəm haqqı-sayımı,
Müxənnət görəndə dinmərəm, lalam...

Üzümdən Allahın salamı yağır,                                            
Haqqın tərəfiyəm, deyiləm fağır.
Ulu Yaradana getməsin ağır,
Cəng olsa meydana Rüstəmi-Zalam».

«Üzündən Allahın salamı yağan» insan heç vaxt təfriqə 
törətməz, cəngə yol verməz. Amma həqiqət yolunda Rüstəm-
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Zal kimi döyüşlərə hazır olar. Mükəmməl bilik, dərin kamal sa-
hibi olan Miskin Abdal şah və şair Xətai önündə, ümmanlar 
qarşısında dəfələrlə sınanmış və bu sınaqlardan uğurla çıx-
mışdır. Buna görə də o, cəsarətlə deyir:

«Ləbimdən süzülər hər şirin kəlmə,
Ağılım, kamalım bəlli aləmə.
Yığışsın şərimə alim, ülamə,
Cavabı çox olan çətin sualam».

Şah İsmayıl Xətainin fəlsəfi görüşləri ilə bağlı araşdırma-
lar aparan fəlsəfə elmləri namizədi N.Hüseynovun əldə etdiyi 
qaynaqlardan bəlli olur ki, Qızılbaş şahı Miskin Abdalı çox sev-
diyi yeddi şairdən biri hesab edərmiş. O, Miskin Abdalı hətta 
bir müddət sarayda şairlər birliyinə rəhbər təyin etmişdir. Xə-
tai ilə Miskin Abdalın şeir deyişmələri də az olmamışdır. Onlar 
hətta bir-birlərinin şeirlərini də əzbərdən bilərmiş.

Böyük səltənətlərdən uzaq bir mahalda dцnyаyа göz 
açan, amma dünyanın və zamanın gəldi-gedərini dərindən 
dərk edən bu zəka sahibinin Səfəvi sarayında şeir məclisinin 
başında dayanıb, sayılıb-seçilməsi, şahın xüsusi ehtiramını 
qazanması onun qeyri-adi qüdrət və istedadından xəbər ve-
rirdi:

«Çox da asan deyil bu dağı aşmaq,
Geydim ayağıma dəmirdən başmaq,
Məramım bir olub Haqqa qovuşmaq,
Min hikmət sahibi Miskin Abdalam».  
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Haqqa qovuşmaq üçün təriqət və mərifət mərtəbələrini 
keçmək lazım idi. Bu yollar Miskin Abdala asan başa gəlmə-
di, zamanın dolaşıq düyünlərindən mərdliklə keçdi, amma zə-
manəyə giley-güzəranı da gizlətmədi:

«Gecə yuxum yoxdur, gündüz qərarım,                         
Rüzgarım qoyubdur adada məni,                                   
Tərəqqi dağından uçubdu tarım,                                             
Fələk niyə saldı bu dada məni?!

Doğru söz deməyə çox utanıram,
Çünki zəmanəni bir az qanıram.                                              
Elə alovlanıb, elə yanıram,                                              
Söndürə bilməzlər suda da məni.

Mən Miskin Abdalam, dustaği-dərdəm, 
Görmədim baharı ömrümdə bir dəm,                                                         
Ədalət yolunda elə bir mərdəm,                              
Qorxmaram əjdaha uda da məni».

Məslək, əqidə sahibinin zamanın oyunlarını yaxşı dərk 
eləməsi, amma həqiqəti açıb deməməsi, abır-həya gözləmə-
si səbəbsiz deyildi. Çünki, bu sufi mürşidi həyatında bir çox 
ağır sarsıntılar keçirmişdi. Ömür yoldaşı vaxtsız dünyasını də-
yişmiş, iki övladı Dağıstan dağlarında borana düşüb ölmüş, 
böyük məhəbbət və ehtiram bəslədiyi, himayəsinə sığındığı 
mürşidinin Çaldıran məğlubiyyətindən sonra guşənişə çəkil-
məsi və gənc çağlarında dünyasını dəyişməsi onu içəridən 
üzmüşdü:
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«İqlimin şahıydı Həzrət Süleyman,
Ədalətə pənah idi Nuşirəvan,
Şıx oğlu İsmayıl, o cənnət məkan,
Düşməz ələ, bir yadigardı getdi».

Miskin Abdal hansı səfərlərdə, hansı vilayətlərdə olur-olsun, 
vətən həsrəti, el-oba yanğısı ilə yaşamış, bir an belə doğma 
yurdu unutmamışdır. Göyçə, onun dağları, yaylaqları, bu dağ-
larda at çapan igidləri Miskin şeirinin əzəli-əbədi qəhrəmanları 
kimi dönə-dönə xatırlanmışdır:

«Qadir Allah, əlim əldən uzaqdır.                                    
Yazıq könlüm, görən, indi dinərmi?                                        
Vaxt yetişib, ömürdə qış-sazaqdır,                                     
Şahin könlüm yuvasına enərmi?

Elim qalıb neçə dağlar dalında,                                         
Qismətim var yazılıbsa alında.                                   
Gedəcəyəm, ayaq qalsa yalın da,                                              
Pir igidin çırağı da sönərmi?

Miskin Abdal, hanı zərdən libasın?                                      
İnsan olan unudarmı obasın?                                              
Yada salıb ulu-ulu babasın,                                                    
Axır günü Göyçəsinə dönərmi?».

Miskin Abdal doğma yurda, onun füsünkar təbiətinə bütün 
varlığı ilə bağlı olan bir sənətkardır. Onun bu mövzuda qələmə 
aldığı şeirlər öz poetik əzəməti, bədii-estetik qüdrəti ilə özün-
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dən sonrakı sənətkarlara əsl bir yaradıcılıq örnəyi olmuş və 
onların təsiri ilə neçə-neçə gözəl sənət əsərləri yaranmışdır. 
XIX yüzillikdə aşıq poeziyasını əlçatmaz bir zirvəyə qaldıran 
Dədə Ələsgərin ’’Dağlar” rədifli qoşmasının yaranmasında 
Miskin Abdalın eyni rədifli qoşmasının təsiri açıq-aşkar duyul-
maqdadır.

Onun ’’Dolanar” rədifli şeirində də dağların bütün füsunkar 
gözəllikləri, zəngin təbiəti, çiçək dərən qızları, gədiklərdə do-
laşan maralları, yağılar, basılmayan eli, qızıl qiymətli torpağı 
tərənnüm olunur:

«Şişpilləkən dağların Şah dağıdır,
Maralları neçə başı dolanar.
Quldur-qaçaq bu yerlərə yağıdır,
Fürsət güdər dağı-daşı dolanar.

Ətəyində durna gözlü gölü var,
Zirvəsində dərilməmiş gülü var,
Yağılara basılmayan eli var.
Yazda yazı, qışda qışı dolanar.

Torpaqları zər yükünə yüklənib,
Könül sazı ”Şahsevən”ə köklənib,
Karvanları uzaq səmtə diklənib,                                          
Nagah-nagah burda naşı dolanar.

Basılmazdır hər igidi, ərəni,
Biri saxlar neçə bəndi-bərəni,
Baxıb görsə dağda çiçək dərəni,
Ürəyində can ataşı dolanar.
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Doğmaları bu torpağa yad olmaz,
Qəriblərin dəhanında dad olmaz.
Qürbət eldə Miskin Abdal şad olmaz,
Gözlərində kədər yaşı dolanar».

Bu zəngin mündəricə şeirdə şair Göyçənin bütöv mənzərə-
sini təsvir və tərənnüm etmiş, qürbət ellərdə özünün doğma 
yurda həsrət qaldığını gizlətməmişdir:

«Vətən deyib ağlayanın,
Göz yaşları selə dönər.
Axıb gedər gecə-gündüz                                         
Bir məkanda gölə dönər.

Yolu yorğun dağ aşanın,
Axırı yox şöhrət-şanın.
Qürbət eldə yaşayanın,
Hər həftəsi ilə dönər.

Bir yandadır hay-haraylar,
Bir yandadır sonsuz vaylar,
Çil-çıraqlı çox saraylar                                                
Bir gün yanıb külə dönər.

Mayasıdır haqdan halal,
Hər kəlməsi sirli sual.
Qürbət eldən Miskin Abdal     
Bir gün olar, elə dönər».

Zaman keçir, vaxt ötüşür, nəhayət, Miskin Abdal doğma 
yurduna dönür. Müqəddəs ocağa piranəlik edir. Məktəb açıb, 
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zəngin biliyini yeniyetmələrə öyrədir. Onun bu illərdə yazdığı 
şeirlərinin böyük qismində dünyadan və qocalıqdan şikayət 
motivləri üstünlük təşkil edir. Miskin Abdalı daxildən sarsıdan 
Çaldıran savaşında eyni etnik tarixi mənşəyə söykənən iki 
millətin bir-birinin qanını tökməsi idi; ’’Türklə əcəmin bir-birinə 
yağı kəsilməsi”, günahsız qanların axıdılması bu saf qəlbli tə-
riqət şairini içəridən yaralayır. Aydın duyulur ki, Miskin Abdal 
Çaldıran savaşında iştirak etmiş, mürşidi yolunda can qoy-
muş, tökülən qanlara qarşı haray çəkmiş, paşalara yalvarma-
ğa məcbur olmuşdur:

«Canım qoydum mürşüdümün yolunda,
Sərgərdan qalmışam Urum elində, 
Məxluq bada gedir cəllad əlində,                           
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz».

Göründüyü kimi, bu misralarda tarixi bir vaqiə və onun 
törətdiyi misilsiz vəhşiliklər özünün dolğun poetik ifadəsini tap-
mışdır.

Tariximizin səhifələrini vərəqlədikcə aydın olur ki, saray mü-
hitindən heç bir şair və ya başqa sənət adamı razı qalmamış, 
hətta böhtanlara düçar olan Xaqanilər, Nəsimilər və Vaqiflər 
həbsxana künclərində nə qədər böyük məşəqqətlərlə üz-üzə 
qalmışlar.

Miskin Abdalın öz şeirlərində tez-tez xəbis və xain insan-
lardan giley-güzar etməsi çox güman ki, bu motivlərlə bağlı 
olmuşdur. Şairin ’’Məni” rədifli divanisi, bu baxımdan bir sıra 
mətləblərə aydınlıq gətirməkdədir:
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«Çərxi-gərdiş yarıtmadı dövlətdən, vardan məni,                                    
Min bir dərdi-əzab verib,  ayırdı yardan məni,
Sək rəqibin fitnə-feli çəkdi məni çarmıхa.
Yazıq Həzrət İsa kimi asdı divardan məni.

Türk əcəmə, əcəm türkə zülm eləsə günahdı,                                    
Hər ikisi bir kökdəndi, yaradan da Аllahdı,
Öz elinə düşmən kəsin axır günü kütahdı,                                                
Qadir mövlam, uzaq eylə bayquşdan, sardan məni.

Qırxlar piri özü verib dərsimi ümman mənim,
Çətin girə ürəyimə ləini-şeytan mənim.
Seyyid Miskin Abdal mənəm, söz mənim, meydan mənim,    
Qoruyanım, özün qoru xain dostlardan məni».

Qüdrətli təriqət şairi ömrünün ahıl çağlarından çox gileylə-
nir. Bir tərəfdən ömrünün dolanbac yollarını xatırlayıb, keçdiyi 
sufi ömrünün məqamları və mərtəbələri ilə iftixar duyur, qo-
ruduğu təmiz, pak adı ilə fəxr edir, Allahın nurunun öz üzün-
də təcəlləsindən böyük məmnunluq duyur. O biri tərəfdən, 
gəlimli-gedimli dünyanın sonu ucuz ’’ölümlü” anlarını duyub, 
düşündükcə içəridən qovrulub, bədbinliyə qapılır, axirət anla-
rını yada salır, dünyanın, dövlətin, varın puç olduğu qənaətinə 
gəlir. Şairin bu qəbil şeirlərində vida notları aydın duyulmaq-
dadır. ’’Gedər”, ”Pir idi”, ’’Nökərdim”, ’’Məni”, ’’Dönərmi”, ’’Qo-
calıq”, ’’Ağlaram”, ”Ya Əli”, ”A yaz ayları” ’’Nədi?”, ’’Qocalıram”, 
’’Olmusan” аdlı şeirlərində dərin küskünlük və kədər motivləri 
özünü daha qabarıq hiss etdirir. Bütün bunlara baxmayaraq, 
sufi şair öz əqidəsində axıra qədər sabitqədəm və dönməzdir.
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Xatırladığımız şeirlər XV yüzillik və XVI yüzilliyin əvvəllə-
rində aşıq şeirinin çox zəngin məzmun və fəlsəfi mündəricəyə 
malik olduğunu təsdiqləyir.

Miskin Abdalın gəraylı, qoşma, divani və təcnisləri XV-XVI 
yüzilliкlər türkdilli şeirimizin nadir nümunələrindən sayıla bilər. 
Bu şeirlərdə zamanla səsləşən güclü təfəkkür mündəricəsi ilə 
yanaşı, bədii-estetik duyum, sözün daxili məntiqi, emosional 
təsir gücü və siqləti vardır. Rəngarəng şəriət və təriqət notları 
şeirin məntiqi məzmununu cilaladığı kimi, o dövr dilimizin zən-
gin çalarları da şeirin rəvanlığına xüsusi təravət gətirmişdir. 
XV yüzilliyin sonu və XVI yüzilliyin əvvəllərində xalq şеirində 
təcnisin çox nadir nümunəsinə rast gəldiyimiz halda, Miskin 
Abdal onun çox kamil nümunələrini yaratmışdır. ”EI ata” təcni-
sinin dil zənginliyinə diqqət yetirək:             

          
«Yaz olanda büsatıdır dağların, 
Ətəyində yer eləyər elata.     
Qarı düşmən qovğa salsa üstünə,  
Bata bilməz süvar olsa el ata.

Bir Allahdır ərşi-gürşü yaradan. 
Adı çoxdur, bir adı da Yaradan.
Nə yaratsan yaradanı yarat, an
Qorx ki, sənə qara daşı el ata.

Miskin Abdal, şeytan anma, nər div an, 
     Müxənnətə tutacaqdır nər divan.                      
    Haqqa doğru sən qoyubsan nərdivan,                            
    Ona görə deyir sənə el: «Ata»».
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Miskin Abdalın əldə edilmiş divanilərinin zəngin mündəricə-
si göstərir ki, o, kamil bilikli və dünyagörüşlü, nəcib təbiətli, ol-
duqca xeyirxah, ruhən pak və təmiz, ağır təbiətli, sirr saxlayan, 
müqəddəs əməl və amallara tapınan bir insan olmuşdur. Onun 
dünyagörüşü və daxili mənəvi dünyası ’’Qoymaram”, ’’Məni”, 
’’Narın üzə bilmərəm”, ”Zay olmusan”, ”Yol vermədim” аdlı di-
vanilərində çox aydın şəkildə ifadə olunmuşdur. ”Yol vermə-
dim” divanisində şair deyir:

«Xoş bəyanlıq virdim oldu, böhtana yol vermədim, 
Şirin suxən əndəlibəm, hədyana yol vermədim.                   
Nifrin edib, lənət dedim xainə, iblislərə,
Qəlbimi ayna saxladım, şeytana yol vermədim.

Bir bəşəri incitmədim, özümü şah saymadım,
Dostun sirrin söyləyib, dildən-dilə yaymadım,                    
Ömür qısa, dünya əzəl, az yaşadım, doymadım.                  
Dür mətaha meydan açdım, tək cana yol vermədim.

Aşıq olub söz qoşanlar söz desin sözüm kimi,                   
Miskin Abdal, məğrur istə hamını özün kimi.
Arifi, mətləb qananı, bilirəm gözüm kimi,
Sinəm üstə mərd yeridi, nadana yol vermədim».

500 il bundan öncə el içindən çıxıb, bir əsrlik ömrünü sa-
raylarda, səfərlərdə, müxtəlif ölkələrdə ağrılı-acılı, bəzən şi-
rinli xoş günlərlə başa vuran Miskin Abdal dünyası əsatirlərə, 
rəvayətlərə bürünmüşdür. Çöllərdən maralların həyətinə gəlib 
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sağılması, bir badya qatıq və bir çörəklə bir ordunu doyurma-
sı, hələ bir az da artıq qalması, qəzəblənib oğlu Şadmana at-
dığı çəliyin yerə batıb göyərməsi və bаşга mifik rəvayətlər bu 
qüdrətli şairi az qala həqiqət dünyasından uzaqlaşdırmış, qey-
ri-adi bir aləmə aparıb çıxarmışdır. Əlbəttə, bütün bu əfsanələr 
elin piranə şairinə etiqad və məhəbbətindən irəli gəlirdi.

’’Miskin Abdal və Sənubər” dastanı şairin ömür yolundan 
bəhs edən məhəbbət dastanıdır. Məzmun, mündəricə və ru-
hundan aydın duyulur ki, ’’Miskin Abdal və Sənubər” dastanı 
xeyli sonralar, Miskin Abdalın xalq arasında dolaşan şeirləri 
əsasında yaradılmışdır. Ənənəvi məhəbbət dastanlarımıza 
xas olan xüsusiyyətlər, ata-ananın sonsuz olması, pay verən 
dərvişin alma verməsi, nəzir-niyazdan sonra dünyaya gələn 
övladın yaxşı tərbiyə-təlim və təhsil alması, yaxud ona buta 
verilməsi və butasının arxasınca səfərə çıxması, səfərdə baş 
verən hadisələr, xeyirxah və bədxah adamlarla qarşılaşması 
və bütün çətinlikdən sonra butasına qovuşub, vətənə dönməsi 
bu dastana da xasdır.

Dastanın girişində verilən üç qatar şeir Aşıq Ələsgərin ibrə-
tamiz ustadnamələrindədir. (Miskin Abdalda da belə ustad-
namələr vardır). Miskin Abdal butası dalınca səfərə çıxarkən 
səfərə Göyçədən – Sarıyaqub kəndində başlayır. Ən maraqlı-
sı budur ki, dastançı öz qəhrəmanını orta əsr dastanlarında ol-
duğu kimi Çinə, Hindistana, Misirə, Hələbə, Yəmənə aparmır. 
Azərbaycanın ən gözəl obalarından – Göyçə gölündən keçi-
rib, Dərəçiçək, İrəvan, Dərələyəz, Naxçıvan və Təbrizə aparır. 
Dastanın bir məziyyəti də budur ki, Miskin Abdalın keçib getdi-
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yi yerlərin həm gözəl təbiəti ilə, həm də xeyirxah və qonaqpər-
vər adamları ilə qarşılaşırıq. Sazı, sözü sevən adamlar Miskin 
Abdalı və ”lələ”si uzun Qasımı hörmətlə qarşılayır. Biləndə ki, 
Miskin Abdal haqq aşığıdır (Hаqq аşiqidir), butası dalınca ge-
dir, ona daha böyük ehtiram göstərir, qayıdanbaş yenə də on-
lara qonaq olmasını xahiş edirlər.

Əlbəttə, dastandakı şeirlərin hamısının Miskin Abdala məx-
sus olması iddiasından çox uzağıq. Heç şübhəsiz ki, bütün 
dastanlarda olduğu kimi, burada da şeirlərin xeyli hissəsi das-
tanı düzüb-qoşan, ərsəyə çatdıran sənətkarlar tərəfindən ya-
radılmışdır.

”Şah İsmayıl və Miskin Abdal” dastanı öz ideya-bədii xüsu-
siyyətlərinə, süjet və kompozisiyasına görə eposşünaslığımız-
da qəbul edilmiş məlum-nəzəri təsniflərə tabe olmur. Ənənəvi 
məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarımızdan fərqli olaraq, bu 
dastanın süjetində real tarixi hadisələr, xalq arasında yüzillik-
lər boyu dolaşan əfsanələr, rəvayət və əhvalatlar dayanmaq-
dadır.

Bu və Göyçədən toplanılmış bu kimi maraqlı epos nü-
munələri bizdə belə bir təəsсürat oyadır ki, dastanlarımız 
haqqında söylənmiş mülahizələrə, aparılan elmi-nəzəri araş-
dırmalara, məlum ümumiləşdirmə və təsniflərə yenidən nəzər 
salınmasına ciddi ehtiyaclar var.

Göyçənin bir çox görkəmli saz-söz ustalarının söylədiкlə-
rinə görə, məşhur ’’Aslan şah və İbrahim”, eləcə də ’’Yetim 
Hüseyn” dastanları da Miskin Abdal tərəfindən yaradılmışdır.

Kəsəmənli aşıq Nağıdan, Cilli aşıq Yunusdan, Ardanışlı 
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aşıq Niftalıdan, Ağbulaqlı aşıq Əlidən yazıya aldığımız bu das-
tanların müxtəlif variantları üzərində aparılan müşahidələr bu 
mülahizələrin doğruluğunu təsdiq eləməkdədir.

Görünür,  Miskin Abdalın sehrli qapısına yeni bir açar lazım-
dır. Bu açar isə çağdaşlarımızın əlindədir.

       “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair                                    
                                  tədqiqlər”                                                                                                               

               IX kitab, Bakı - 2000
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MİSKİN ABDALIN  

ŞEİRLƏRİ

G Ə R A Y L I L A R

DÜNYA, SƏNDƏ NƏYİM QALDI...

Eşit, deyim, dünya səndə,
Ayım, ilim, yazım qaldı.
Qövr eləyir söz sinəmdə,
Dil-dil ötən sazım qaldı.

Yar sevmişdim, yarım getdi,
Var yığmışdım, varım getdi,
Eşqim, etibarım getdi,
Ahım, ünüm, sızım qaldı.

Qayaları sökdürərdim,
Zərdən saray tikdirərdim,
Yağıları çökdürərdim,
Məndən təpər, dözüm qaldı.

Ərşə-gürşə bəlli əslim,
     Yaradana ollam təslim,
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Adla, sanla olan nəslim,                                                     
     Bir oğlum, bir qızım qaldı.

Hər nə varsa hədər imiş,
Hər şey gəldi-gedər imiş,                                                     

     Ölüm yaman betər imiş,                                                    
     Yol-ərkanım, izim qaldı.

Şadman könlüm tari-mardır, 
Şanda balım zəhri-mardır,                                      
Günüm-gecəm ahu-zardır,                                                      
Şirin-şirin sözüm qaldı.

Yaşayan kim, ölən kimdir, 
Ağlayan kim, gülən kimdir,  
Gedən gedir, gələn kimdir                                           
Nə mizrabım, nə sim qaldı.

Yoxdur daha Şahənşahım,                                                  
Ərşə bülənd oldu ahım,                                                
Adım, sanım, qibləgahım,                                                  
Haqq çağıran səsim qaldı.

Telli saza mizrab vurdum,                                       
Məclislərdə dastan qurdum,  
Neçə-neçə aşıq yordum,                                                
Sözüm düzüm-düzüm qaldı.
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Bir şəcərəm, bir kəşkülüm,                                               
Gur ocağım, odum, külüm,  
Yığın-yığın varım, mülküm,                                                 
Al-qumaşım, bezim qaldı.

Dünya puçdu, puçdu dünya,  
Dünya heçdi, heçdi dünya, 
Abdal, yaman keçdi dünya,                                    
Yaşamaqda gözüm qaldı.

QOCALIRAM

Ay dolanır, il ötüşür,                                                  
Yavaş-yavaş qocalıram.
Cavanlığım yada düşür,                                                   
Əriyir yaş, qocalıram.

Nə qədər həmdəmim vardı,                                                 
İndi mənlə qalan yardı.  
Şəvə kimi telim vardı,                                               
Çallaşır baş, qocalıram.

Heyıf, ömrüm getdi bada,                                                 
Əlim çatmır dosta, yada,  
Sözüm ’’keçmir” arvada da,                                   
Bişməyir aş, qocalıram.

Zimistandır hər gələn yaz,                                              
Dünya uzun, ömür nə az,
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Dilimdə söz, əiimdə saz,                                           
Gözümdə yaş qocalıram.

Miskin Abdal – bəlli adım,  
Pərvazlanmır qol-qanadım,  
Qayaları oynadardım,                                        
Tərpənmir daş, qocalıram.

            
NƏDİ?

Tərs düşüb fələyin işi,
Lil basan arxdımı, nədi?
Fani dünyanın gərdişi,                                           
Dolanan çarxdımı, nədi? 
                                                                                      
Qalanıb küfrün kürəsi,  
Yanırsan gözüm görəsi,                                            
Tutulub yolun yörəsi,
Bir bilən yoxdumu, nədi?

Miskin Abdal, işin xata,
Ünün gedib ərşə çata,
On iki ay müdam yata,                                              
Görünən baxtdımı, nədi?

DÖNƏR

Vətən deyib ağlayanın,
Göz yaşları selə dönər.
Axıb gedər gecə-gündüz,
Bir məkanda gölə dönər.
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Yolu yorğun dağ aşanın,
Axırı yox, şöhrət-şanın,
Qürbət eldə yaşayanın,
Bir həftəsi ilə dönər.

Bir yandadır hay-haraylar,
Bir yandadır sonsuz vaylar,
Çil-çıraqlı çox saraylar,
Yanıb-yanıb külə dönər.

Mayasıdır Haqqdan halal,
Hər kəlməsi sirli sual,
Qərib olan Miskin Abdal,
Bəlkə, bir gün elə dönər.

BAŞIN

Namərd ilə yoldaş olma,
Uzun ağrı çəkər başın,
Halallıqla ərsəyə çat,
Daş qalalar sökər başın.

Xain çıxma Yaradana, 
Qibləgahdır ata-ana.
Arxalanma bəyə, xana,
Qoy sağ olsun nökər başın.

Haqdan istə bəxtı-iqbal,
Yaradanı yadına sal,
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Söz gövhərdir, Miskin Abdal,                                        
Saxla, dürdür, tökər başın.

DÜŞƏRSƏN

İnsan oğlu, kələk qurma,                                     
Kələyə, fəndə düşərsən.  
Nahaq yerə üzə durma,                                                
Zülmündən anda düşərsən.

Hər adamla olma tanış,
Yaz gününü eyləyər qış.
Fikir eylə, sonra danış,
Qəfil kəməndə düşərsən.

Miskin Abdal, xəbərdar ol,  
Yoldaşına düz ilqar ol,    
Yaman günə şükürdar ol,                                           
Dönüb hasanda düşərsən.

FƏLƏK 

Yıxdın könül şəhrini,
Dad fələk, aman fələk!
İçdim hicran zəhrini,
Zülm etdin yaman, fələk!

Qara geyibdir sazım,
Nə oxuyum, nə yazım?..                                                       
Nakam qaldı murazım,                                         
Vermədin aman, fələk!
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Zülm olmaz beyləsindən,
Qoru şər hiyləsindən,
Abdalın naləsindən                                                              
Bir diksin, oyan fələk!

ALLAH, ÖLÜMÜN HAQDI!

Bu dünya, o dünya var,
Allah, ölümün haqdı!                                                            
Bir dirilik suyu var,                                                           
Allah, ölümün haqdı!

Axırın puçdu, dünya,
Var ikən heçdi dünya.
Hey gəldi, keçdi dünya,
Allah, ölümün haqdı!

Abdal, yastıq daş olar,
Üst torpağın yaş olar,
Mələklər yoldaş olar,
Allah, ölümün haqqdı!

GEDİN, DEYİN LƏLƏ BƏYƏ

Gedin, deyin Lələ bəyə,
Bu naleyi-əfqanımı.
Qanlı fələk zülm elədi,
Ayırdı candan canımı.
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Mən bu bağa girərəmmi?                                                  
Gül dəstəsin hörərəmmi?                                                 
Ya Rəbb, bir də görərəmmi,                                                 
Öz mürşüdü-sultanımı?

Miskin Abdal, bu nə kələk?                                         
Dövran qoymaz bizi gülək,                                             
Yerə vurdu məni fələk,                                       
Ucaltdıqca düşmanımı.

YARIM

Dodaqları gül qönçəsi,   
Yanaqları lala yarım.                                               
Kölgən gələndə gün qaçar,                                            
Sən bəlasan, bəla, yarım.

Tanrı səni var edibdi,                                                  
Aşiqini xar edibdi,
Fələkləri kar edibdi,                                              
Çəkdiyim ah-nala, yarım.

Miskinin söhbət-sözüsən,                                             
Cümlə gözəllər gözüsən,  
’’Ağrı dağı”n nərgizisən,                                          
Bürünmüsən şala, yarım.

BU DA MƏNİ

Ay dilbilməz, neyləmişəm,                                    
Yandırırsan oda məni.
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Cəlladsansa al xəncəri,                                                 
Gecə-gündüz buda məni. 

Bu eşq mənə qış gətirdi,                                            
Başıma min iş gətirdi,
Bir tacirə tuş gətirdi,
Ucuz satdı yada məni.

Qoxlamadım qızılgülü,
Aldı məni qürbət eli,                                                 
Həlimənin fitnə-feli,
Saldı eldən cida məni.

Hüseynəm Abdal olmuşam,  
Dərd əlindən saralmışam. 
Allah, nə günə qalmışam,                                     
Bəyənməyir bu da məni.

XOŞ GƏLDİN

Vədə verdiyin ilqara,
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!                                        
Göyçə adlı bu diyara,
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!

Bura gələn bir də gələr,   
Qəm çəkənin üzü gülər,                                        
Pişvazına çıxıb ellər,
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!
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Sazın-sözün sirri burda,                                             
İgid olan qalmaz darda, 
Sənə sadiq olan yurda,                                             
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!

Bu günümüz taydır ilə,                                                                  
Toy-bayramdır bizim elə,    
Lalə, nərgiz gəlib dilə,                                                   
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!

Bəxt yazılıb hər alına,                                                    
Bax Abdalın əhvalına,                                                      
Gözəlliklər mahalına,                                                     
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!

AĞRI  DAĞI

Dayanıbdır mətin, qoşa,                                                
Şah vüqarlı Ağrı dağı.
Bir qüdrətdi başdan-başa,                                             
Bar-baharlı Ağrı dağı.

Başda Nuhun gəmisi var,  
Ayağında zəmisi var.
Tarixində qan izi var,                                              
Boran-qarlı Ağrı dağı.

Mövlam verib sirri pünhan,                                     
Səcdəsinə gəlir cahan,
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Abdal kimi sürür dövran,
Etibarlı Ağrı dağı.

İSMAYILA

Bu tac, bu taxt qılsın vəfa,
Şeyx oğlu Şah İsmayıla,
Xızır Nəbi, ol Mustafa                                                  
Olsun pənah İsmayıla.

Haqdan yerə gəlir bir səs:
Bəxtin üzü dönməsin tərs.
Qır qazana düşər nakəs,
Etsə günah İsmayıla.

Abdal telə mizrab vurar,
Gün gələr ki, dastan qurar,
Yerdə Əli kömək durar,
Göydə Allah İsmayıla.

     TAPINMIŞAM

Anadan pür kamal olub,
Şəriətə tapınmışam.
Din yolunda Abdal olub,
Təriqətə tapınmışam.

Miskin günüm gəlməz saya,
Qismətimdi ismət, həya,
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Qulluq edib tək Xudaya,                                           
Mərifətə tapınmışam.

Miskin Abdal Tanrı qulu,    
Qəlbindədir Haqqın yolu,                                       
Ululardan daha ulu,
Həqiqətə tapınmışam.

VAR
(mədhiyyə)

Şükür Haqqın dərgahına                                       
Mətləbimi soranım var.
Sirli qüdrət Heydər kimi                                    
Köməyimdə duranım var.

Əbu-David pəhləvanı,
Yerə vurdu, çıxdı canı.
Gəşt eyləyən asimanı,
Div qolunu buranım var.

Mətləbini Haqqdan alan, 
Abdal olmaz darda qalan.                                   
Müsəlmana qanun olan,
Bir müqəddəs Quranım var.
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İMAM RZA
(mərsiyyə)

Ahularla zalım olan,
Qara bulud kimi dolan,                                         
Xorasanda şəhid olan,  
Qərib olan məzlum Rza,                                                
Şəhid olan imam Rza.

Zəhər ilə gül tək solan,                                                 
Bacı deyib, darda qalan,                                             
Vay, ciyərləri doğranan, 
Qərib olan məzlum Rza,                                                  
Şəhid olan imam Rza.         

Ölsə görən kim ağlayar?                                             
Bacı, gözün kim bağlayar?                                                
De, yasını kim saxlayar?                                                 
Qərib olan məzlum Rza,                                               
Şəhid olan imam Rza.

Məlum ona verdi zəhər,                                           
Kimsəsi yox, qərib şəhər.                                                 
Bacısına verin xəbər.                                                  
Qərib olan məzlum Rza,                                                 
Şəhid olan imam Rza.

Badi-sələt, bacı gəlmədi,                                                 
Başın dizi üstə olmadı.
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Öldü didarı görmədi.                                                     
Qərib olan məzlum Rza,                                              
Şəhid olan imam Rza.

Babasının kövsər-saqi,
Qərib Hüseyni1 baqi,                                                   
Niyə başa gəlməz taqı?                                          
Qərib olan məzlum Rza,                                       
Şəhid olan imam Rza.

Qərib Miskin sənə qurban,                                                                       
Niyə belə gəldi dövran?
Çoxdur mənim qəmim, naləm.                                 
Qərib olan məzlum Rza,                                                
Şəhid olan imam Rza.

 (1- Hüseyn – Miskin Abdaldır)
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Q O Ş M A L A R   

YA ƏLİ

Ələstü-Rəbbi cəm xitab olanda,
Xub qailəm o adına, ya Əli.
Sənin pənahına iman gətirdim,                                                       
Bərqəraram o sevdana, ya Əli.

O, ”zey”, ”fey” adına, o nuri səfa,                                            
Yetişsin şəninə hər quli-kəfa,                                                 
Varlığın mənası dini-Musdafa,                                               
Sərxeyli-Karvanın Cüda, ya Əli.

Fəthi şəhri - Zərrin, qatili-Salsal,                                    
Mürşüdü - Cəbrayıl, şahi-beyzaval,    
Qəşəmşəm, Qəzənfər, Şiri-Zülcəlal,                                 
Müsəmmasan bir Minada, ya Əli.

Əzrayıl çəngəlin cana çalanda, 
Ruhlar pərvaz olub, cəsəd qalanda,                                                  
Üz xakə döşənib zəlil olanda,
Özün yetiş o fəryada, ya Əli.

Məhşər günü özün tutarsan camı,                                      
Tutmuş ətəyindən nikü-bad, hamı,
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Seçmə muxsullardan Miskin Qulamı,                                         
Kərəm et kövsərdən badə, ya Əli.

UNUTMA

Aşıq, gəşt eləyib ağır elləri,
El içində namus, arı unutma.
Yaxşı dolan, təmiz saxla adını,
Dost yanında etibarı unutma.

Halal mala haram qatmaq nə lazım?                                 
Hədər yerə kaman atmaq nə lazım?                            
Yar-yoldaşa yalan satmaq nə lazım?                                       
Əhdi-peyman, düz ilqarı unutma.

Miskin Abdal, bir qonaqsan dünyada,                                                
Könlün bir dəryadır, ürəyin ada,                                               
İstəsən ki, yetişəsən murada,
Yaş torpağı, dar məzarı unutma.

DAĞLAR

Məğribdən məşriqə səf çəkib durub,                                                   
Qüdrətdən çəkilib baş-başa dağlar.   
İtaət boynuna həmayıl vurub,                                                       
Misli-pəsənd, xotkar, xan, paşa, dağlar.

Baxıb hökmü yek, dal dürey dükafa,                                          
Gah kükrəyib, gah gəlirsən insafa,
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Dey peykarə çəkib, bəyazil əffafə,                                   
Pərvərdin geydirir qumaşa, dağlar.

Ağ çeşmən sərindən car eylər seli,                                        
Yaşıl tirmə qurşar adaca beli,
Zabitə kölgəsi, Dağıstan yeli,
Sədrin səfasıdır həmişə, dağlar.

Nəs illərdən satın aldın nəs günü,                                                  
Çağırdın dumanı, tökdün çiskini,                                                  
Gözü yaşlı qoydun Cüda Miskini,                                             
Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar.

A DAĞLAR

Xudahafiz deyək, gəl halallaşaq,                                                
Daha ayrılıqdı, köçdü, a dağlar.
Soldu gül, nərgizin döndü xəzələ,                                                    
Pozuldu işrətin, keçdi, a dağlar

Zənbur sızıldaşır şan üstə bala,      
Aldadıb çoxların qoyubsan dala,
Bənd olma dünyada dövlətə, mala,                                          
Axır aqibətin puçdu, a dağlar.

Keçdi novbaharın, yazın qış oldu,                                               
Çərx hərləndi, ömür qəmə tuş oldu,  
Miskin Abdal, xəyalların puç oldu,                                                          
Dolanıb güzarım düşdü, a dağlar. 
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DAĞLARIN

Adəmdən cavandı, Nuhdan qocadı,
Bir sirdir, bilinməz yaşı dağların.
Tufana əyilməz, yada basılmaz,
Həmişə qar olar başı dağların.

Əhvalı necədir – bir səyyaddan sor,
Quşa cələ olur, ahulara tor,
”Can” desən – ”can” deyər, ”çor” söyləsən – ”çor”,                          
Səs alar, səs verər guşu dağların.

Qüdrətdən yetibdi uca barata,
Sinəsi açıqdı elə, elata,
Mən Cüda Miskinəm, başımda xata,
Kəsib yollarımı qışı dağların.

A YAZ AYLARI 

Zimistan qəhridir, maldan ötəri,
Həsrət çəkir gələ, a yaz ayları,
Yay, payız dolandı, dağlar ağardı,
Yenə də yetişdi, ayaz ayları.

Səndə olar dağ, dərələr, göy çəmən,
Baş verər qərənfil, nərgiz, yasəmən,
Gəzərəm həvəslə, alsam əsa mən,
Könül coşa gələr, a yaz ayları.
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Miskin Abdal, ömür keçdi heyinən,                    
Bu mətləbi ”Qocadağ”a deyinən,                                    
Öləndə məzarım gül-çiçəyinən,                                           
Üstümü bəzərlər, a yaz ayları.

YAR DEYƏ-DEYƏ

Aləmi-röyada bir bağça saldım,                            
Gülündən qoxladım yar deyə-deyə.                                 
Çəkdim hasarını alovdan, oddan,                         
Dolanıb yoxladım yar deyə-deyə.

Nakam Sənubərim birdən necoldu?!                               
Bəxtin üzü döndü, niyə kəc oldu?
Bu eşq bay olmadı, axır heç odu,                      
Canda can saxladım yar deyə-deyə.

Bir də görünmədi bulaq başında,  
Öldü qar-boranlı ilin qışında.                                 
Axtardım mən onu çeşmim yaşında,                                                      
Sellər tək çağladım yar deyə-deyə.

Sazım qara geydi, çala bilmədim,                      
Dərdim canda yandı, gülə bilmədim,                                             
Ölmək istəsəm də, ölə bilmədim,                                    
Könüllər dağladım yar deyə-deyə.

Sənubərin dərdi əydi qəddimi,                            
Çağırdım köməyə, çatsın, cəddimi,
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Ağladım, sızladım, aşdım həddimi,                                                      
Qaralar bağladım yar deyə-deyə.

Abdalam, itirdim din-imanımı.  
Dərbədər eylədim var gümanımı, 
Göylərə yetirdim ah-amanımı,                                                    
Hər yanda ağladım yar deyə-deyə.

GEDƏR

Guşə-guşə yanıb, nara yaxıldım,                                  
Cismim od-atəşə qalanıb gedər,                                 
İmtahan eyləyər könlüm şəhrini,                                      
Eşqi-haqqdan qeyri talanıb gedər.

Dərviş olan getməz fitnə-feliynən,                                   
Yandırar şamını o, öz əliynən,
Yalan peymanıynan, haça diliynən,                                      
Könül yar yolunda allanıb gedər.

Qeylü-qaldı səhər-axşam əhvalım,
Tor görür gözlərim, qarışır halım,  
Qanlı çeşmi yazıq Miskin Abdalın,                                       
Coşğun çaya nisbət sellənib gedər.

 MƏNİ

Gecə yuxum yoxdur, gündüz qərarım, 
Rüzgarım qoyubdur adada məni.
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Tərəqqi dağından uçubdur tarım,
Fələk niyə saldı bu dada məni?!

Doğru söz deməyə çox utanıram,
Çünki zəmanəni bir az qanıram,
Elə alovlanıb, elə yanıram,
Söndürə bilməzlər suda da məni.

Mən Miskin Abdalam – dustaği-dərdəm,                          
Görmədim baharı ömrümdə bir dəm.
Ədalət yolunda elə bir mərdəm,
Qorxmaram əjdaha uda da məni.

QALDI

İnsan oğlu, qeybət etdin yoldaşdan,
Kəsdin haqq-salamı, harası qaldı?
Söz yetişdi sahibinə, utandın,
Axır, sənə üzün qarası qaldı.

Pislikdən nə çıxar, söylə, ay insan,
Çıxmaz yaddan, yüz il keçsə aradan.
Tutaq ki, bir insan çıxdı sıradan,
Kimə zər-zibası, xarası qaldı?

Miskin Abdal, bəsdir daha bu qədər,
Bülbül nəğmə deyər, bayquşlar ötər.
Xəncərdən, bıçaqdan, qılıncdan betər,
Sinəmdə pis sözün yarası qaldı.     
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PİR İDİ

Asta gedən bu gözəllər sultanı,                                                               
Yerişindən məlum olur huridi.
Deyin bəsdir, mənim xəstə canımı,                                              
Siyah zülfün zəncirində sürüdü.

Şah hüsnünün sütunundan asıldım,                                                
Çıldır-çıldır dörd məqama yazıldım,                                                 
Hicran ləşkərinə endim, basıldım,                                                         
Yan-yörəmi qurdlar-quşlar bürüdü.

Seyraquba yıxıldımı görən nər?
Aşıq sınsa sin axtarar, gor enər,
Belə dedi bu çağımı görənlər:
’’Miskin Abdal bir zamanlar pir idi”.

AĞLARAM

Dostu-mehribanım, yetiş dadıma,  
Səndən qeyri yox imdadım, ağlaram.                                          
Ah çəkib, dağlara salaram səda,                                            
Qohum gəlməz, gülər yadım, ağlaram.

Dəstində Zülfüqar, Düldülə süvar,                                      
Məhsəril-əcayib, bir adı Kərrar,                                           
Müşкülə düşmüşəm, könlüm intizar,                                          
Sən gəlməsən, ey ustadım, ağlaram.
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Salma nəzərindən, salma ilahim,
Dar gündə köməyim, püştü-pənahım,
Ərşə bülənd olub fəryadı-ahım,
Abdaldı, Miskindi adım, ağlaram.

ƏLİF-LAM

Təmiz əkilmişəm, pak doğulmuşam,                             
Atadan-anadan lütfi-halalam.
Dərsimi Hаqq verib, ağdan almışam,                          
Dilimdə əzbərdi doxsan min kəlam.

Qafdan qərar tapmış, kafdan kainat,                                 
İsmi feyli-hərfi olmuş əsli-zat,
Veydən bəna tutub, kaf-nundan nicat,                         
Yeydən bişərikdi, bişərikdi lam.

Əlifdən əladı, alidən ali,
Çimdən dücahandı, böyük cəlalı,                           
Mimdən mehribandı məddi-məalı,
Nun – hər vaxt zəmini xəlq edib tamam.

Sin şükrü sənalar, vov vahid ismə,
Hey həlim, rey rəhmi acı yel əsmə,
Zey zəlil bəndədən, sin nəzər kəsmə,                           
Sat sahib ixtiyar, mən həqir qulam.

Ocaqzadə bir təb əhli nökərəm,                                            
Küyində qələndər, sinə dəftərəm,
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Mimnən Məhəmmədəm, cimnən Cəfərəm,                        
Ləqəbi çox olan Miskin Abdalam.

QOCALIQ

Hardan gəldi-getdi ömür bilmədim,                       
Baxdım ki, qapını döydü qocalıq.
Bir kərə ürəkdən deyib-gülmədim                          
Qəddimi kaman tək əydi qocalıq.

Ümidim, pənahım qadir Allahım,
Dar gündə hoy edən var qibləgahım,                            
Pakam, Тanrım bilir yoxdu günahım,                   
Ağlayan, sızlayan neydi qocalıq.

Şaha baş əyməzdim, şeşpər atardım,                     
Sultanlar yurdunda at oynadardım,                            
Namərdi bazarda qul tək satardım,                                        
Bilməm niyə gəldi, nəydi qocalıq?

Ötübdü hay-hayım, qalıb vay-vayım,                     
Sananır dillərdə hər günüm, ayım,                                  
Oxum əldən çıxıb, sökülüb yayım,                                                      
Deməz, Miskin Abdal, yeydi qocalıq.

DÖNƏRMİ

Qadir Allah, əlim əldən uzaqdır, 
Yazıq könlüm görən indi dinərmi?                     
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Vaxt yetişib ömürdə qış-sazaqdır,                      
Şahin könlüm yuvasına enərmi?

Elim qalıb neçə dağlar dalında,                  
Qismətim var yazılıbsa alında,               
Gedəcəyəm ayaq qalsa yalın da,                                                 
Pir igidin çırağı da sönərmi?

Miskin Abdal hanı zərdən libasın?                   
İnsan olan unudarmı obasın?                               
Yada salıb ulu-ulu babasın,
Axır günü Göyçəsinə dönərmi?

DOLANAR

’’Şişpilləkən” dağların şah dağıdı,                  
Maralları neçə başı dolanar,                                  
Quldur-qaçaq bu yerlərə yağıdı,                        
Fürsət güdər, dağı-daşı dolanar.

Ətəyində durna gözlü gölü var,                             
Zirvəsində dərilməmiş gülü var,                    
Yağılara basılmayan eli var,                           
Yazda yazı, qışda qışı dolanar.

Torpaqları zər yükünə yüklənib,                                      
Könül sazı ”Şahsevən”ə köklənib, 
Karvanları uzaq səmtə diklənib, 
Nаgаh-nаgаh burdа nаşı dоlаnаr.
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Basılmazdı hər igidi, ərəni,                                          
Biri saxlar neçə bəndi, bərəni,
Baxıb, görsə dağda çiçək dərəni,                              
Ürəyində can ataşı dolanar.

Doğmaları bu torpağa yad olmaz,                             
Qəriblərin dəhanında dad olmaz,                              
Qürbət eldə Miskin Abdal şad olmaz,                             
Gözlərində kədər yaşı dolanar.

 QOCALDIM

Yaman yerdə yaxalayıb vaxt məni,
Hey desəm də qocalmaram, qocaldım,                                   
Yüzü keçib, silkələyir baxt məni,
Nə olsun ki, pirəm, nuram, qocaldım.

Seyyid mənəm, pay paylayan dərvişəm,                        
Namərdlərin xatasını görmüşəm,                          
İsmətimdən bir məbədgah hörmüşəm,                           
Sızıldayır qanlı yaram, qocaldım.

Miskin Abdal yolu Haqqın yoludur,                              
Ömrüm Tanrı dərgahının quludur,
Adım, sanım, halallığım uludur                           
Etməmişəm bircə haram, qocaldım.
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NÖКƏRƏM

Qadir Allah qismət etdi cəfanı,                                                     
Gecə-gündüz qəm kotanı çəkərəm,
Elə bildim qopdu Nuhun tufanı,
Bəxt şumuna dərd-sərimi əkərəm.

Kəsilməzdi əllərimin səxası,
Zərdən idi köynəyimin yaxası,
Sınaqlıdı abidlərin çuxası,
Başım ilə daş qalalar sökərəm.

Qürbət eldə yanar ömür sürənlər,
Yasa batdı bu halımı görənlər,
Yada düşsə igid ərlər, ərənlər,
Göz yaşımı sel yerinə tökərəm.

Həsrət qaldım Göyçə kimi elimə,
Əl uzatdım, əl çatmadı əlimə,
Əslim, zatım manşır olub aləmə,
Evlər yıxmaz, müdam evlər tikərəm.

Miskin Abdal, çox ağlayıb sıxtama,
Başa vurdum nə düşübsə baxtıma,                          
Ömür keçib, nə qalıb ki, vaxtıma,
Haqq yolunda mən bir qulam, nökərəm.
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АĞLARAM

İki sultan əyləşdi nərgiz taxtında,                                          
Aralığa şəmşir endi, ağlaram.
Məkas fəqan etdi dərya üzündə,                                       
Yelkənin tərsinə döndü, ağlaram.

Nökər olan qulluq edər xanına,                                         
Məşuqlar susadı aşiq qanına,                                            
Cəbrayıl yetişdi Haqq məqamına,                                         
Alışdı şahpəri, yandı, ağlaram.

Ya Rəbb, görən, kimlər yetər dadıma,                                       
Həsrət qaldım ocağıma, oduma.                                      
Miskinəm, ərənlər düşdü yadıma,                                          
Didəm yaşı selə döndü, ağlaram.

AYAQ ÜSTƏDİ

Bu gün bir bağçanın seyrinə vardım,                                          
Bu bağın bağbanı ayaq üstədi.
Könül pərvazlandı şahı görməyə,     
Seyraqub yatmıyıb ayaq üstədi.

Salam verdim, əleyk aldım dərindən,                                             
Səda gəldi dəryalardan dərindən,
Əlim üzməm ərənlərin dərindən,                                              
Ağam Şahi-mərdan ayaq üstədi.
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Miskinəm, qılginən inayət mənə,    
Dəruləl məqamnan şəfayət mənə,    
İnşallah, yetişər bəraət mənə,                                                
Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədi.

OLMAZ

Sultanın fərmanı, paşa qəzəbi,         
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz.                                    
Üzdü məni bu yolların əzabı,
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz.

Canım qoydum mürşüdümün yolunda,
Sərgərdan qalmışam Urum elində,                                           
İslam bada gedir cəllad əlində,
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz.

Cüda Miskin çəkər qəmi-möhnəti,
On iki imamdı peyğəmbərin züryəti,                                
Sünnü, şiə –Məhəmmədin hümməti,                                   
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz.

YETİŞ DADIMA

Əshabu-Kəhfdəki ya İmamzada,
Sən yetiş dadıma, yetiş dadıma.                                             
Yolunda, qalmışam qövri-qəzada,
Sən yetiş dadıma, yetiş dadıma.  
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Kəsir yollarımı boran, qar mənim,                                                
Qırır taqətimi ahu-zar mənim,
Ümidim, inamım Haqqa var mənim,                                          
Sən yetiş, dadıma, yetiş dadıma.

Dolubdur ürəyim kədərlə, qəmlə, 
Gəlmişəm baş-başa, dərdi-sitəmlə,
Kəbkəb itim ilə, dolu heybəmlə,                                                      
Sən yetiş dadıma, yetiş dadıma.

Abdal pak bəndədi, yoxdur günahı,                                             
Doğma Göyçəsində çəkməsin ahı. 
Çağırır sidq ilə qadir Allahı:                                                            
Sən yetiş dadıma, yetiş dadıma.

BİRİ NƏ?

Yol gedərkən üç gözələ tuş oldum,                                         
Ovçu könül mayıl oldu birinə.                                            
Hər gözəldə üç nişanə gərəkdi:                                          
Biri camal, biri kamal, biri nə?                                                           

Ay ağalar yaralıyam, yaralı,                                                           
Yar dərdindən yaralıyam, yaralı,
Üç şey var ki, bu dünyada yaralı –                                                        
Biri aydır, biri gündür, biri nə?

Deyər təxəbbürlər, mənim nəyimdi,                                            
Qadir Mövlan yoxsullara kərimdi,                                             
Miskin Abdal üç şeyində qayıldı,                                                        
Biri ilqar, biri iman, biri nə?
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     AĞRI DAĞI

Qüdrətdən yaradıb yaradan səni,                                         
Məğrur dayanıbsan sən, Ağrı dağı.
Şöhrətin tutubdu cümlə cahanı,                                                    
Məftunam hüsnünə mən, Ağrı dağı.

Başında qış olar, ətəyində yay,    
Təksən bu dünyada, yoxdur sənə tay.
Qartallı qoynundan kəsməz, hay-haray,                                         
Çəkilməz başından çən, Ağrı dağı.

Başında dincəlir Nuhun gəmisi,                                                  
Tanrıya bəllidir sirrin kəlməsi. 
Səni tərpədirmi eşqimin səsi,                                                       
Bir Miskin Abdala dön, Ağrı dağı.

DEDİ

Bu gecə vayğamda gördüm Əlini,
Səni pir sahibi görürəm, – dedi.
Gülüb, kürəyimə vurdu əlini,
Ömrünə bir çələng hörürəm, – dedi.

Allahın şiriyəm, bir bax didəmə,
Qoru din-məzhəbi, olmaz sədəmə,                                        
Dolan bu dünyanı, yoruldum demə,                                       
Dalında dağ kimi dururam, – dedi.
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Sərində ağıl var, qüvvət qolunda;
Mələklər qoruyur sağı-solunda,
Seyyidsən, dərvişsən Haqqın yolunda,
Abdala Haqq payı verirəm, – dedi.

İSMAYIL

Sən getdin hünərlə, gəldin zəfərlə,
Qurtardın elləri yasdan, İsmayıl.
Yolların bəzənsin xalıylа, zərlə,
Adına yazılsın dastan, İsmayıl.

Sən ki getməmişdin nişana, toya,
Nərənə hay verdi hər dağ, hər qaya,
Səni qeyrətinlə bu qoca dünya,                                        
Çəkirdi sınağa qəsdən, İsmayıl.

Demə ki, Abdalın meydanı dardır,
Qəlbinə Allahın sevgisi yardır,
Qolunda pələngin qüvvəti vardır,
Tülkü meydanında aslan İsmayıl.

YA BİR ALLAH, YA MƏHƏMMƏD, YA ƏLİ

Bir kəlam var Yaradandan pay alıb:
”Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli”.
Bu üç kəlmə yerdən göyə yol salıb,
Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli.
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Yerin-göyün uzaqlığı yeddi qat, 
Halallıqdan yaranıbdır bu həyat. 
Yaxşıların imdadına yetiş, çat,
Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli.

Bu dünyanın dərdi çoxdur, dözülməz,                                                   
Bu dünyanın dərdi çoxdur, düzəlməz.                   
Nə yaxşı ki, haqq incələr üzülməz,                                     
Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli.

Adəm oğlu acgöz deyil, toxdu-tox,                    
Bu dünyanın şeytanları çoxdu-çox,                       
Sizdən başqa köməyimiz yoxdu-yox                     
Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli.

Haqq üstündə bərqərardır asiman,                    
Haqq yolunun yolçusudur müsəlman.                                           
Miskin Abdal çağırıbdır hər zaman                           
– Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli.

ŞAH  DAĞLAR

Gedənləri, gələnləri əskilməz,          
Mehmanları eyləməyib nəh dağlar. 
Bəzirganı, sövdagarı kəsilməz,
Bir kimsədən ummayıbdı beh dağlar.

Sinəsində yer eyləyər qonağa,                        
Məhəl qoymaz hər möhnətə, qınağa,                                                
Karvanları çəkər çətin sınağa,
Yоlu kəsər gаh dumаnlаr, gаh dаğlаr.
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Buz bulağı abu-kövsər dadlıdır,                                                 
Çal-çağırlı, doğmalıdır, yadlıdır.
Bir çeşməsi şahdan ’’Kəşkül” adlıdır.                              
Cənnət qoxur səhər-səhər şeh dağlar.

Şiş pilləkən, Vers dağları qoşadı,                                      
’’Çətin dərə” çox xoş bir tamaşadı.                                     
Qoca pir, de, görən niyə yaşadı,                                       
Sinəsində yuva qurar ah dağlar.

Miskin könlüm yana-yana hey coşar.                                       
Saz götürər, nəğmə deyər, söz qoşar.                                    
Bir gün olar Abdal Haqqa qovuşar,
Siz yaşayın, allı-güllü şah dağlar.

GETDİ

Adəm oğlu, xəbdən oyan, bir eşit,                                      
Neçə milyon canlar var idi, getdi.
Kim sürdü dünyada zövqü-səfanı,                                  
Kimlər ’’oxxay” deyib, yarıdı getdi.

Gəl sənə söyləyim Əjdəri-Sandan,                                              
Babası Carcavar, o Nərimandan,  
Keykavus, İsgəndər, o Süleymandan,                                                    
Onlar da bir iqlimdar idi, getdi.

İqlimin şahıydı Həzrət Süleyman,                                    
Ədalətə pənah idi Nuşirəvan,
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Şıx oğlu İsmayıl – o, cənnət məkan                                   
Düşməz ələ o, bir yadigardı getdi.

Abdal, bu sözləri qanana söylə,                          
Tapsan bir ədalət divana söylə.                           
Səxalılar yetər imana söylə,                             
Əmsaxa dünyadan xar idi, getdi.

 VERƏSƏN

Bahar olcaq dağlar olar gülüzar,                           
İnsafdımı gülü xara verəsən?!
Bülbül kimi həmdin zaya getməsin,                                          
Şah könlünü ahu-zara verəsən.

Hər kim əgər şərdə şərri bilməsə,                        
Göydə əfsəl qəzənfəri bilməsə,
Hər kim ki, Əlini Vəli bilməsə,
Onun başın zülfüqara verəsən.

Qaraquş nanəcib heç gəlmir saya,                           
Qızılquş laçındı payə və payə,                                     
Ruzimi verəsən o qarışqaya,                                             
Nə ki, laçın ovun sara verəsən.

Qadir Mövlan nəzər salıb hər yana                                
Fərq qoymayıb bəyə, xana, sultana.                             
Abdal da sığınıb qadir Sübhana.                                                  
Sən də meylin belə yara verəsən.
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            YAŞILDIR, YAŞIL

Səhərin şöləsin buldum, bələndim,
Yer üzünə gələn yaşıldır, yaşıl.                               
Məhəmməd Nəbiyə gəldi bir xələt,                                    
Xələtin kəndisi yaşıldır, yaşıl.

Həzrət Musa dedi, inanmadılar,                                 
Peyğəmbər söylədi inanmadılar,                                         
Haqqa, həqiqətə inanmadılar,                                                
Haqqın dörd bir yanı yaşıldır, yaşıl.                                 

Abdalın gözündən tökdürürsən yaş,                                 
Əhl-dil yolunda qurbandı bu baş,                                  
Cəbrayıl dəryadan gətirdi bir daş,                                           
Daşın içində bir qurd;                                                                
Ağzında yarpağı yaşıldır, yaşıl.

TAP

Könül, peykar olma hər yar-yoldaşa,                                         
Cəhd elə, hər mərdin sən əlindən qap.                                        
Mərdi mənzur edib, tutma namərdi,                                      
Unut bivəfanı, sən vəfalı tap.

Ay ilə Gün gərdiş eylər, atışar,
Yey rəfiqlər bir-biriylə tapışar.
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Ruzi haradasa gələr, yetişər.                                         
Həzəran ölkə gəz, hazır ölkə çap.

Abdal, gəl səcdə qıl, sığın Xudaya,                                               
Verdiyin əməklər getməsin zaya,                             
Güvənmə varına, gülmə gədaya,                                                       
Yenə sığın haqqa, haqq tərəfin tap.

GEN GƏZ

Həqiqət yolunda budur nəsyətim,                                          
Sözünü bilməyib deyəndən gen gəz.                                 
Bilməz zərin, zər-zibanın qiymətin,                              
Sonradan tapıban geyəndən gen gəz.

Bir əyri, bir oğru olmaya eldə,                                        
Söylənər dastandan, deyərlər dildə.                                       
Xain əmanəti saxlamaz əldə,
Başını töhmətdə qoyandan gen gəz.

Abdal deyir: bu sözləri ədəbdə,                                      
Gözüm qaldı gərdən bağı sədəfdə.                                         
Mən də gedəm, qalam Şahi-Nəcəfdə,                               
Xörəyin bilməyib yeyəndən gen gəz.
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T Ə C N İ S L Ə R

EL ATA

Yaz olanda büsatıdır dağların,
Ətəyində yer eyləyər elata.
Qarı düşmən qovğa salsa üstünə,
Bata bilməz süvar olsa el ata.

Bir Allahdır Ərşü-gürşü yaradan,
Adı çoxdur; bir adı da Yaradan,
Nə yaratsan Yaradana yarat, an,
Qorx ki, sənə qara daşı el ata.

Miskin Abdal, şeytan anma, nər div an,                             
Müxənnəsə tutacaqdır nər divan,                                       
Haqqa doğru sən qoyubsan nərdivan,                                  
Ona görə deyir sənə el: ”Ata”.

MƏNİ

Əhədən, səmədən, həyyi-layəmud,
Tut dəstimdən yetir dür üstə məni,                                                   
Görsən nadürüstəm, vermə dürüstə,                                       
Dürüstəmsə, yetir dürüstə məni.
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Şəmimizə yetişməyir haqq səda,
Bir gün olar bükdürəllər ağ səda,                                       
Günbəz əl-Xizrədə, Məscid-Əqsada,                             
Onlar da tanıyır dür usta məni.

Əbcəd hesabilə dərs aldım ağdan,                            
Baxmadım qarayə, dər saldım ağdan,                       
Heyvatək soyuldum, dərs aldım ağdan,                         
Yetirdim dərsimi-dürüst aməni.

Mən Miskinə haqqdan gəldi ”sin” ayə ,                                     
Xətm olundu İrəsulə Sinayə.
Gör necə çuğlaşıb sinə-sinayə,
Tiflin tək görmədim dürüst əməni.
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B A Y A T I L A R

Ağ sular axar gedər,                                                        
Dağları yıxar gedər.                                                        
Dünya bir pəncərədir,
Hər gələn baxar gedər.

Əzizim, göycə dənəm,
Kim görüb Göyçədə nəm,                                                   
Hər kəsin öz eli var,                                                         
Mən ulu Göyçədənəm.

Teymurləng susar keçər,                                                                       
Qan tökməz, basar keçər                                                               
Toy-bayramdır Göyçədə,                                                              
Ad qalar: ’’Basarkeçər”.

Mən aşıq, saza neylim?                                                            
Nəs gələn yaza neylim?                                              
Öldü, qaldım zuluma, 
Bu gəlin-qıza neylim. 
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Ağlaram, ağım ağlar,                                                   
Sol yanım, sağım ağlar,                                             
Bülbüləm dar qəfəsdə,                                              
Bağbansız bağım ağlar.

Təmizləyin axırı,
Tez qaytarın naxırı,                                                            
Bəlkə, gəlib çatıbdı                                                                
Bu dünyanın axırı.

Ağ suları sonalım,
Otağı zər xanalım,
Kimə dedi sözünü,                                                
Barmaqları xınalım?

Teyim-teyim teylədim,                                                             
Bu qışı yaz eylədim.                                                        
Ayırdı yardan məni,
Bu fələyə neylədim?

Təbrizdən gələn gəlin,                                                           
Danışıb gülən gəlin,                                                          
Əhdinə xilaf çıxdın,                                                       
Vədəsiz ölən gəlin.
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Ovçular çıxır ova,                                                                                
Gədikdə tapır yuva,                                                                          
Maralından ayırar,                                                                                  
Ceyranı qova-qova.          

Saza qara bağlaram,
Sinələri dağlaram,                                                               
Gecə-gündüz ah çəkib,                                                                      
Zulum-zulum ağlaram.

Bu dağlar zulum dağlar,                                                                     
Kəsilib yolum, dağlar, 
Hanı o bir cüt balam:                                                                           
Həsənim, Əlim, dağlar?!

Bu bələni dağ kəsər,                                                                
Ürəyim tel-tel əsər,
Ana ’’balam, vay!” – deyib,                                                            
Dörd yanı mələr, gəzər.

Bu dağlarda dağım var,                                                                      
Ölənim var, sağım var,                                                                   
Ağla gözlərim, ağla,
Dil deməyə ağım var.
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D E Y İ Ş M Ə L Ə R 
                        

(iki aşiq-məşuqun dilindən) 

Qız:
Ayrılıq yamandır, yaman,                                                             
Ağlaram, oğlan ağlaram.
Yer-göy dumandır, duman,                                               
Ağlaram, oğlan, ağlaram.

Oğlan:
Əlac dözümdür, dözüm,                                                           
Ağlama, yarım ağlama.
Haqq yolu bizimdir, bizim,                                             
Ağlama, yarım, ağlama.

Qız:
Qovuşmaq iraqdır, iraq,
Ürəyim varaqdır, varaq,                                                       
Gəlməyən soraqdır, soraq,                                                  
Ağlaram, oğlan, ağlaram.

Oğlan:
Yollarım naçardır, naçar,
Bəxt quşum uçardır, uçar,                                                            
Haqq özü açardır, açar,                                                       
Ağlama, yarım, ağlama.
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Qız:
Namərdlər dəstədir, dəstə,                                  
Seyraqub qəsddədir, qəsddə,                                                              
Ürəyim xəstədir, xəstə,                                                              
Ağlaram, oğlan, ağlaram.

Oğlan:
Qaşların qandadır, qanda,                                                       
Kirpiklər sandadır, sanda,                                                         
Hərə bir yandadır, yanda,                                                     
Ağlama, yarım, ağlama.

Qız:
Əzizim, tatar məni,
Qul edər satar məni,
Yarım vəfalı olsa,
Axtarıb, tapar məni.

Oğlan:
Əzizim, tatar səni,
Kim qıyar satar səni.
Yarın ki, vəfalıdır,
Axtarar, tapar səni.
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D İ V A N İ L Ə R                                                                          

YA ƏLİ

Bey bismillah əzbərimdir, hey xudadan, ya Əli
Ən ibtida gəldi səda ərş-əladan, ya Əli.
Badi sər-sər, lohu qələm oldu dünya olmamış,
Bir Cəbrayıl qalxdı göyə tək dəryadan, ya Əli.

Səlli-aləm, mahi-aşkar, zülmətdən var pərdəsi,                       
Sey-Sirrdən səda gəldi, Cəbrayıl çəkdi bəhsi, 
Həqiqəti düz bilmədi, tərsə döndü kəlməsi,
Alışıb yandı şahpəri, oldun fərman, ya Əli.

Yandı şahpər, endi suya, nələr gəldi yadına,                              
Xaki-kəlam verdi salam, yetişdi muradına,                                 
Haqq-təala özü dedi irəhmət ustadına,
Hər tərəfdən səda gəldi ’’Əhsən! Əhsən!”, ya Əli.

Hər kəlmədə tərif edir, Quranda ayət səni,
Cəmi aləm, övliyalаr yazır əsli zat səni,
Həbib özü tərif edir külli vilayət səni,
Zahirdə təvəllüdsən, Sirri-Sübhan, ya Əli.

Göyçəlidir Miskin Abdal, yoxdur heç bir günahım,                         
Hər kəlmədə, hər ayədə sən ol mənim pənahım,               
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Puli-sirat, Haqq divandı, ol Хudadan köməyim,
Vəli sənsən, vəkil sənsən, Şiri-yəzdən, ya Əli.

QOYMARAM

Şeşpərlərə əgər nişan olsa yaxan, qoymaram,
Cəng olarsa bu meydanda könül yıxan qoymaram. 
Yaxşılıqda payım vardır, qismətimdir halallıq,
Bica yerə sitəmlərə qəlbi yaxan qoymaram.

Pak olmasan ulu Tanrı verər ağır cəzanı,
Qır qazanda qaynadar O düz yolundan azanı,                            
Sitəmlərə düçar edər mərdə quyu qazanı,                                             
Mərdi-məzar deyiləni səmtə yaxın qoymaram.

Miskin Abdal göstərməyib heç zaman sərt üzünü,                           
Dərviş olub, əridərəm ürəklərin buzunu,
Yol gedərəm diyar-diyar neçə illər uzunu,
Düz ərkanı əyri gedə ya bəy, ya xan qoymaram.

MƏNİ

Çərxi-fələk yarıtmadı dövlətdən, vardan məni,
Min bir dərdi-əzab verib, ayırdı yardan məni.                                   
Səkrəqibin fitnə-feli çəkdi məni çarmıxa,
Yazıq Həzrət İsa kimi asdı divardan məni.

Türk əcəmə, əcəm türkə zülm eyləsə günahdı,
Hər ikisi bir kökdəndi, yaradan da Allahdı,
Öz elinə düşmən kəsin axır günü kütahdı,
Qadir mövlam, uzaq eylə bayquşdan, sardan məni.
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’’Qırxlar piri” özü verib dərsimi ümman mənim,
Çətin girə ürəyimə ləini-şeytan mənim.
Seyyid Miskin Abdal mənəm, söz mənim, meydan mənim, 
Qoruyanım, özün qoru xain dostlardan məni.

YOL VERMƏDİM

Xoşbəyanlıq virdim oldu, böhtana yol vermədim,
Şirin süxən əndəlibəm, hədyana yol vermədim.
Nifrin edib, lənət dedim xainə, iblislərə.
Qəlbimi ayna saxladım, nadana yol vermədim.

Bir bəşəri incitmədim, özümü şah saymadım,
Dostun sirrin söyləyib, dildən-dilə yaymadım,
Ömür qısa, dünya əzəl, çox yaşadım, doymadım,
Dür mətaha meydan açdım, tək cana yol vermədim.

Aşıq olub, dərs alanlar söz desin sözüm kimi.
Miskin Abdal, məğrur istə hamını özün kimi,
Arifi, mətləb qananı bilirəm gözüm kimi,
Sinəm üstən mərd yeridi, şeytana yol vermədim.

NARIN ÜZƏ BİLMƏRƏM

Ey dost, sənin bağın cənnət, narın üzə bilmərəm,                            
Ha silkinsəm, dəryan dərin, narın üzə bilmərəm. 
’’Qırxlar piri” özü düzüb ayağıma atəşi,                               
Alışaram səməndər tək, narın üzə bilmərəm.
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Dərviş gərək bu meydanda qurban olsun baş-başa, 
Mürşüdümdən üzüm dönməz, dünya gəlsə baş-başa. 
Ayıq olan uzaq olsun, yetsin gərək baş-başa,
Fələk nə vaxt sökər üzüm, narın üzə bilmərəm.

Miskin Abdal, eşq əhlisən, ömrü vermə bada hey,                   
Özün haqqsan, Haqq əlindən götür nuş et, badə hey. 
Məhşər günü tab etməzsən solxum-solxum bada hey, 
Nə tutmusan özün dərviş, narın üzə bilmərəm.

ZAY OLMUSAN

Yazıq könlüm, nə sızlarsan, bülbülə tay olmusan,                
Haçan yardan yarımısan, sevilib bay olmusan.
Sən dərvişsən Haqq yolunda, Haqqı istə, Haqqı sev,             
Nə olsun ki, bel bükülüb, kamana tay olmusan.

Yar olsan da incimə, gəl, ulu Tanrı bağışlar,               
Dərgahında apaydındır bu cizgilər, naxışlar.
Qoy didəndən sel-sel olub axsın qara yağışlar,
Axır məhşər görərsən ki, köpüklü çay olmusan.

Çay olmağın paklığındır, durma, yuyun, paka çıx, 
Doğru-düzə yol açıqdır, nə qar-boran, nə palçıq,                    
Miskin Abdal, dolansan da ayaqyalın, başacıq,
Zər qədrini zərgər bilər, zaylara tay olmusan.

YARIMÇIQ DİVANİ

Qoymaynan, Miskin Abdal qəzada həlak olacaq,
Ey könül, gəl düş havadan, axırın xak olacaq.
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MİSKİN  ABDALIN 
DASTAN  ŞEİRLƏRİ                              

  (’’Miskin Abdal və Sənubər” dastanındаn şеirlər)

MƏNİ

Eşidin, həzarət, ərzi-halımı,
Salıb kəməndinə bir dilbər məni.
Divanə eyləyib, alıb canımı,
Oxlayıb sinəmdən bixəbər məni.

İsmi Sənubərdir, xəbərdar olun,
Qızıdır Təbrizli İlan Mahmudun.                          
Allaha şükr edin, bu dərdi udun,
Bəlkə, eyləməyə birtəhər məni.

Dərviş babam verdi eşqin camını.
İçib, atəşlərə saldım canımı,                           
Uçurdum könlümün xanimanını,
Gördünüz eşqi-hal bu səhər məni.

Gedirəm, bu yoldan dönən deyiləm,
Od tutub yananam, sönən deyiləm,
Bir comərd igidəm, zənən deyiləm,                               
Doğubdur anadan anam ər məni.    
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Hamıya könüldən yetirrəm salam,
Daha Hüseyn yox, Miskin Abdalam.                                  
Sənubər eşqində Rüstəmi-Zalam,
Eyləyir vətəndən dərbədər məni.

             DEYİŞMƏ
 

Növrəstə:
Başına döndüyüm gül üzlü oğul,                                              
Getmə, oğul, getmə, aman günüdü.                                               
Getməsən, olaram mən hamıya qul,                                                    
Getmə, oğul, getmə, aman günüdü.

Miskin Abdal:
Başına döndüyüm gül üzlü ana,                                                   
Butamın dalınca gedəsiyəm mən.                                                 
Ağlayıb qəlbimi döndərmə qana,                                       
Butamın dalınca gedəsiyəm mən.

Növrəstə:
Yazığam, anana yazığın gəlsin,                                                
Qoyma ahı-ünü göyə yüksəlsin,                                                
Dərdliyəm, dərdimi el-aləm bilsin,                                                     
Getmə, oğul, getmə, aman günüdü.

Miskin Abdal:
Dua et Tanrıya, ağlama daha,                                       
Getməsəm, bataram böyük günaha.                                                      
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Bağla ümidini qadir Allaha,                                                               
Butamın dalınca gedəsiyəm mən.      
                    
Növrəstə:
Ağlayıb, dad çəkib, deyər Növrəstə,                                                
Düzülüb sinəmə qəm dəstə-dəstə.                                                
Sən getsən illərlə olaram xəstə,                                                      
Getmə, oğul, getmə, aman günüdü.

Miskin Abdal:
Yanmış ürəyimin qalmayıb halı,                                          
Zarıncı eyləmə Miskin Abdalı.                                            
Eşitsin, qoy bütün Göyçə mahalı,                                       
Butamın dalınca gedəsiyəm mən.

       
AYRILMARAM

Tanrım yazıb yazımızı,
Mən butamdan ayrılmaram.                                                  
Fələk versin payımızı,
Mən butamdan ayrılmaram!

Göy gurlasa, şimşək çaxsa,                                                
Başımıza odlar yağsa.
Mən də yoxam, o qız yoxsa,                                          
Mən butamdan ayrılmaram.

Miskin Abdal divanədi,                                                         
Dedikləri görün nədi?                                                                   
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Ayrı qızlar əfsanədi,
Mən butamdan ayrılmaram.

MƏN

Ay ata, ay ana, halallıq verin,
Uzaq bir səfərdə, yol üstəyəm mən.
Sirri bəlli deyil sonsuz göylərin,                                               
Tükənməz bir eşqdə, həvəsdəyəm mən.

Hayana baxıram, hər yan gülüstan,                                             
Şamama tağ atıb, dəyməyib bostan.                                           
Hələ yazılmamış bir böyük dastan,
Hələ oxunmamış şikəstəyəm mən.

Bu yolda tufan da, çən də olacaq,
Açılan güllər də, bir gün solacaq.
Bilin, Miskin Abdal yarı bulacaq,
Nə çolaq, nə şikəst, nə xəstəyəm mən.

OLSUN

Sənə halallığı özüm verirəm,
Get, oğul, üstündə Allah yar olsun.                                               
Deməm sevinc əkib, kədər dərirəm,
Hər qışın əriyib, bir bahar olsun.

Gör nələr eylədi, gərdişi-dövran,
Nə zaman istəsən ol yola rəvan.                                              
Tanrıdan balama dilərəm aman,
Görüm butasıyla bəxtiyar olsun.
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Yazıq Növrəstənin məlul çağıdı,                                     
Qəlbini yandıran hicran dağıdı.                                      
Sənlə dünya mənə cənnət bağıdı,                            
Sənsiz hər nəyim var tarimar olsun.

QAYIT

Haqqın dərgahına tapşırram səni,                                  
Sağ get, yara yetiş, salamat qayıt.                           
Elindən, obandan ayırdı səni,
Sağ get, yara yetiş, salamat qayıt.

Nə dövlətin olsun, nə malın olsun,                                
Gözəl bəxtin olsun, iqbalın olsun,                         
Çəkdiyim zəhmətlər halalın olsun,                             
Sağ get, yara yetiş, salamat qayıt.

Dünyada heç bir şey deyil əbədi,                                
Üzündə, gözündə bu məlal nədi?                               
Gözü yaşlı qoyma qul Məhəmmədi,                             
Sağ get, yara yetiş, salamat qayıt.

SAXLA

Bir sevdaya düşmüşəm mən,                                                 
Allah, məni özün saxla!
Dərd içində bişmişəm mən,                                    
Allah, məni özün saxla!

Anam qalır gözü yaşlı,
Atam qalır, başı daşlı.                                                      



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

132

Qohum-qonşu qəm ataşlı,                                                             
Allah, məni özün saxla!    

Miskin Abdal gedər, gələr,                                                  
Atam-anam qalmaz mələr.                                                    
Qəmli könlüm bir gün gülər,                                                     
Allah, məni özün saxla!

SALAMAT QAL

Mən gedirəm, sən qalırsan,                                                    
Ulu dağlar, salamat qal!                                                           
Yadıma nələr salırsan,
Gur bulaqlar, salamat qal!

İnlə, yazıq qəlbim, inlə,
Ay çöl, çəmən, məni dinlə.                                                     
Günüm keçdi toy-düyünlə                                                        
Ötən çağlar, salamat qal!

Bağça saldım, gül dərmədim,                                                   
Bağ becərdim bar görmədim.                                   
Miskin Abdal, budu dərdim,                                                           
Barlı bağlar salamat qal!

QALDI

Bahar vaxtı yol başladım Təbrizə,                          
Çəmən qaldı, çiçək qaldı, gül qaldı.                                                
Öz elimdə vurulmadım bir qıza;                                    
Yanaq qaldı, dodaq qaldı, tel qaldı.
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Səhər-səhər yarpaqlara şeh düşür,                                
Gül bülbüllə, bülbül güllə öpüşür.
Asimanda ulduzları sayrışır,
Tufan qaldı, şimşək qaldı, sel qaldı.

Dərib-dərib dəstələyib əlinə,                             
Bu güllərdən yar düzəydi telinə.                      
Miskin Abdal gedir yarın elinə,                                 
Həftə qaldı, fəsil qaldı, il qaldı.

ÇİÇƏKDİ

Əcəb səfası var sizin ellərin,
Dərəsi çiçəkdi, dağı çiçəkdi.
Ətri bihuş edir qönçə güllərin,
Bağçası çiçəkdi, bağı çiçəkdi.

Bura dərə deyil, cənnət məkandır,                                        
Mat-mətəl qalmışam xeyli zamandır.                                                             
Pis gözdən qoruyun, Allah, amandır,                                
Sol yanı gül açıb, sağı çiçəkdi.

Yaxşı ki, güzarım düşdü bu yerdən,                                        
Baxanın ağlını aparır şərdən.
Hər yan xəbər verir bardan-bəhərdən,                                   
Körpə şamamanın tağı çiçəkdi.

Yayılıb yamaca qoyun-quzular,
Burda ömr edənin yaşı yüz olar.                                    
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Çiçəkdən seçilmir gül dərən qızlar,                                            
Sol yanı çiçəkdi, sağı çiçəkdi.

Miskin Abdal özü haqdan pay dilər,                                 
Dəhandan dürr olan dediyin bilər.                                        
Sizin gözəlləri belə vəsf elər:                                                    
Lalə yanaqların ağı çiçəkdi.

QIZLAR

Bir-birinizdən gözəlsiniz,
Qarşımıza çıxan qızlar.                                                              
De, bizlə var nə qəsdiniz?
Könül qurub, yıxan qızlar.

Şərbət bildim suyunuzu,
Mən öyərəm boyunuzu,
Kaş görəydim toyunuzu,
Maral kimi baxan qızlar.

Cavansınız, qönçəsiniz,
Yol üstündə xonçasınız.                                             
Pərvazlanıb uçansınız,
Sultan qızlar, ay xan qızlar.

Olmayaydı kələkləri,
Olaydı xoş diləkləri,
Neçə-neçə ürəkləri,
Atəşlərə yaxan qızlar.

Mən Abdalı edib xəstə,
Bir qara göz, boyu bəstə,
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Bənövşəni dəstə-dəstə,
Yaxasına taxan qızlar.

DƏRƏLƏYƏZ GÖZƏLLƏRİ

Sizə çirkin deməmişəm,                                                   
Dərələyəz gözəlləri.
Haqdan yanan bir atəşəm,                                           
Dərələyəz gözəlləri.

Bir ocaq var hər binədə,
Bir sevgi var hər sinədə.
Eybiniz yox bir dənə də,                                                 
Dərələyəz gözəlləri.

Sənubərdi mənim tacım,
Ona qalıb bir əlacım,
Siz hamınız mənim bacım,                                            
Dərələyəz gözəlləri.

Yarpaq düşər, xəzəl olar,
Könül sevən gözəl olar.
Sevgi haqda nazil olar,                                                      
Dərələyəz gözəlləri.

Miskin Abdal, budur sözüm,                                                      
Sizdə işvə, məndə dözüm.                                               
Yolunuza güllər düzüm,                                                    
Dərələyəz gözəlləri.
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DEYİŞMƏ

Cəvahir:
Sözüm budur, sana, aşıq,                                                            
Səni yara yetişəsən.
Biz daha bacı-qardaşıq,                                                        
Səni yara yetişəsən.

Miskin Abdal:
Rüsxət verin biz yolçuya,                                                    
Qalın Allah amanatı.                                                             
Yolumuz var neçə aya,                                                        
Qalın Allah amanatı.

Cəvahir:
Bas sinənə, çal sazını,                                                            
Allah yazıb bu yazını.                                                           
Xudam versin murazını,                                                                    
Səni yara yetişəsən.

Miskin Abdal:
Sazım kökdə, sinəm dolu,                                            
Bağladaram neçə qolu.                                                     
Göstərin Təbrizə yolu,                                                           
Qalın Allah amanatı.
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Cavahir:
Cəvahiri sanma naşı,                                                                 
Bilir nədi eşq ataşı,                                                               
Unutmaz bacı qardaşı,                                                        
Səni yara yetişəsən.

Miskin Abdal:
Bu yerlərdə gözüm qalar,                                                               
Söz-söhbətim, sözüm qalar.                                               
Abdal deyər: izim qalar,
Qalın Allah amanatı.

İSGƏNDƏR BƏY

Bu cəlalı, bu növrağı,
Sən qurubsan, İsgəndər bəy!                                                          
Xəmirini halallıqdan,                                                  
Yoğurubsan, İsgəndər bəy!

Sən hatəmsən, öyün, öyün,                                                   
Yaddan çıxmaz bu toy, düyün.                                                 
Öz yurdunda dünən, bu gün                                       
Mərd durubsan, İsgəndər bəy.

Yol üstədir Miskin Abdal,                                                   
Halallıq ver, tez yola sal.                                                   
Sözüm: sağlıq, salamat qal,                                                   
Daim varsan, İsgəndər bəy.
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QADİR ALLAH

Bu nə dərddi, nə bəladı?                                       
İmdada çat, qadir Allah!                                     
Yollarımı sellər aldı,                                                
İmdada çat, qadir Allah!

Gözü yolda qalanım var,                      
Dərdə, qəmə dolanım var.
Çiçək kimi solanım var,                                   
İmdada çat, qadir Allah!

Atam-anam yoxdu burda,                                    
Gecə-gündüz ahu-zarda.                                      
Abdal qaldı yaman darda,                                    
İmdada çat, qadir Allah!

NADANA TUŞ OLDUM

Təbriz yolu bir nadana tuş oldum.
Nə anladı, nə qandırdı, nə qandı.                                      
Zırramayla çənə vurdum, yoruldum,
Bir alimi qara pula satandı.

Od üstündə korğun qızan bir sacam,                                      
Gör nə gündə, gör kimlərə möhtacam?!                                     
Adı bəlli, istəmirəm sirr açam,
Bərələrdə keçi başı tutandı.
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Miskin Abdal hər gədaya kiçilməz,                                           
Şah oğluna bezdən xələt biçilməz.                                    
Qanacağı davarlardan seçilməz,
Heç nə üstə aralığı qatandı.

QİSMƏTİM

Yatmış idim, bir sevdaya tuş oldum,                                   
Oyanandan düşdü dilə qismətim.                                    
Asimana pərvazlanan quş oldum,                                              
Şüdd olubdu eldən-elə qismətim.

Yol ərkanım, təriqətim bəllidir,
Dar günümdə ol pənahım Əlidir,                                         
Deməyin ki, yoldan ötən dəlidir,                                      
Səpələnib çəmən-çölə qismətim.

Harayımı Yaradanım eşitsin,
Xata varsa, məndən uzaq ötüşsün.                             
Məqamında muradına yetişsin,
Heç görməsin nə ah, nalə qismətim.

Urcah olsun alma kimi yanağa,                                           
Canlar alan al qırmızı buxağa,
Xoş zəbana, baldan şirin dodağa,                                          
Şux yerişə, qara telə qismətim.

Dəhanımda əzbər olub Əlif-Lam,                                    
Məndən olsun Xudamıza min salam,                                        
Mən Abdalam, doğulandan halalam,                                 
Yaradandan gəlib belə qismətim.
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VAR

Nə müddətdir eldən iraq düşmüşəm,                                             
Bu dağlarda, bu düzlərdə izim varr.                                   
Sinəm dolu, kürələrdə bişmişəm,                                         
Məclis qurub, söyləməyə sözüm var.

Buta aldım bir qaragöz dilbəri,
Öz yolumdan dönəmmərəm mən geri,                                   
Addım-addım, qarış-qarış hər yeri,                                  
Axtarmağa ürəyimdə dözüm var.

Bu sevdada ömrüm viran, talandır,                             
Məhəbbətsiz ötən ömür yalandır,                                         
Atasının ayaması ”İlan”dır,
Mahmud qızı Sənubərdə gözüm var.

Şimşək olub, Alosmanda çaxaram,
Bir sel olub kükrəyərəm, axaram,                                    
Başdan-başa geyinməyə zər-xaram,                             
Ayağıma dolamağa bezim var.

Sanmayın ki, Miskin Abdal fağırdı,                                    
Yarın dərdi hər cəfadan ağırdı,
Ağam məni bu sevdaya çağırdı,                                     
Dastan açıb oxumağa sazım var.
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VURULMUŞAM

Haqdan mənə pay verilib,
Bir oğlana vurulmuşam.                                   
Ürəyim yaman kövrəlib,
Bir oğlana vurulmuşam.                                      

Ərənlərlə qoşa gəzən,
Eşqin dəryasında üzən,                                          
Bağrımın başını əzən,
Bir oğlana vurulmuşam.

Sənubərin dərdini yaz,
İtib işvə, qalmayıb naz.
Sinəsi söz, əlində saz,
Bir oğlana vurulmuşam.

YARIM MƏNİM

Nə müddətdir gözüm yolda,                                 
Harda qaldı yarım mənim?
Ömrüm günüm yaman halda,                              
Harda qaldı yarım mənim?

Həsrətindən qəm ağlaram,                               
Ölərəm, peyman şaxlaram.                                   
Gəlməsə qara bağlaram,                                                  
Harda qaldı yarım mənim?  
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Sənubərəm, gözüm yaşlı,                                        
Neyləyim mən başı daşlı?                                                  
Ürək odlu, can ataşlı.                                                     
Harda qaldı yarım mənim?

SƏNUBƏRDİ YARIM MƏNİM

Göyçədən Təbrizə gəldim,                                    
Sənubərdi yarım mənim.
Eşqimin sultanı bildim,                                             
Sənubərdi yarım mənim.

Onun kimi gözəl yoxdur,
Qaşı kaman, kirpik oxdur.                                    
Həsrətindən ölən çoxdur,                                        
Sənubərdi yarım mənim.

Bəlkə, namərd quyu qazıb?                                             
Yazımızı yazan yazıb.
Demə, – Abdal yolun azıb,                                             
Sənubərdi yarım mənim.

DEYİŞMƏ

Gülçöhrə:
Eşit, deyim, ay Sənubər,
Muştuluq ver yarın gəlib.                                     
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Gətirmişəm bir şad xəbər,                                       
Muştuluq ver, yarın gəlib.

Sənubər:                                                                              
Xəbərinə canım qurban,                                           
Muştuluğun gözüm üstə.                                                   
Bizə sarı dönüb dövran,                                           
Muştuluğun gözüm üstə.

Gülçöhrə:                                                                       
Boy buxunda pəhləvandır,                                                    
Adlı-sanlı bir insandır.                                                          
O, paşadır; o, sultandır.                                                  
Muştuluq ver, yarın gəlib.

Sənubər:                                                                                  
Elə demə, nəzər dəyər,                                               
Qürrələnər, özün öyər,                                                   
Dediklərin düzsə, əyər,                                          
Muştuluğun gözüm üstə.

Gülçöhrə:                                                                           
Gülçöhrənin halına bax,                                                  
Dur boynuma həmayıl tax.                                            
Daha dərdi, qəmi burax,                                        
Muştuluq ver, yarın gəlib.
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Sənubər:
Sənubərəm haqdı yolum,                                                           
Bir qönçəyəm, necə solum?!                                               
Dillərinə qurban olum,                                            
Muştuluğun gözüm üstə.

GƏLDİM

Bir gözəlin sorağından                                           
Dağlar keçdim, düzə gəldim,                                              
Neçə-neçə bələn aşdım,
Yar elinə, сizə gəldim.

Dərd azalıb, qəm azalıb,                                            
Gözüm yollarında qalıb.                                              
Yarmı nəzərindən salıb,                                             
Yoxsa ay qız, gözə gəldim?

Dərd ağlatdı, qəmə güldüm,                                      
Çeşmimin yaşını sildim.                                                    
Abdalam, vəfadar bildim,                                                   
Gəldim yar, Təbrizə gəldim.

MƏN

Qəm üstündə köklənmişəm,                                        
Çalınmamış bir sazam mən.                                                   
Yar həsrəti qəddim əyib,                                                        
Nalə dolu avazam mən.
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Dərd sinəmdə düzüm-düzüm,
Bu sitəmə necə dözüm?
Yar yolunda qalıb gözüm,
Gözü yaşlı bir qızam mən.

Baxma günün üç-beşinə,
Sazını da sıx döşünə,
Tez gəl yarın görüşünə,
Gül ətirli bir yazam mən.

Bağça-bağdan yol keçəndə,
Azmamışam duman-çəndə,
Adım bəlli el içində,
Nurlu ayam, ulduzam mən.

Sənubərəm, bu çağıma,
Özünü çatdır bağıma.
Gəl, qədəm bas otağıma,
Burda sənsiz yalqızam mən.

DEYİŞMƏ

Sənubər:
Qədəm qoyub yar yanına,                           
Oğlan, xoş gəldin, xoş gəldin,                            
Eşq oduna yana-yana,
Oğlan, xoş gəldin, xoş gəldin.
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Miskin Abdal:
Tək Allahdan arzum buydu,                                                 
Ay qız, xoş gördük, xoş gördük.                                         
Yar həsrəti qəlbim oydu,                                                
Ay qız, xoş gördük, xoş gördük.

Sənubər:                                                                                           
Sənsiz qara keçdi günüm,                                                 
Ərşə qalxdı ahım, ünüm.                                              
Duruban başına dönüm,                                                        
Oğlan, xoş gəldin, xoş gəldin.

Miskin Abdal:                                                                                
Yollar yorub, əzginəm mən,                                                      
Əhd-peymana düzgünəm mən.                                               
Yar yolunda üzgünəm mən,                                                      
Ay qız, xoş gördük, xoş gördük.

Sənubər:                                                                                       
Gül-çiçəkli yar bağına,                                                           
Bər-bəzəkli otağına,                                                        
Sənubərin bu çağına                                                          
Oğlan xoş gədin, xoş gəldin.

Miskin Abdal:                                                                        
Ləblərindən süzülür bal,                                                          
Dur, qolunu boynuma sal.                                                    
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Qıyma ölsün Miskin Abdal,                                                        
Ay qız, xoş gördük, xoş gördük.

DEYİŞMƏ

Səlbinaz xanım:                                                                            
Ağır daşdan yapışıbsan,                                                         
Bu sevdadan əl çək, oğlan.                                              
Yaman həddini aşıbsan,                                                           
Bu sevdadan əl çək, oğlan.

Miskin Abdal:                                                                               
Tanrı verib bu qisməti,
Bu sevdadan, əl çəkmərəm.                                             
Satmaq olmaz məhəbbəti,                                              
Bu sevdadan əl çəkmərəm.

Səlbinaz xanım :                                                                    
Mahmud bilsə, dara çəkər,                                                     
Anan-bacın qan-yaş tökər,                                           
Yurdunuzda, bil, turp əkər,                                                        
Bu sevdadan əl çək, oğlan.

Miskin Abdal:                                                                       
Qorxutmayır məni inan,                                                             
Nə ölümlər, nə də zindan.                                                
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Butamı verib Yaradan,                                                               
Bu sevdadan əl çəkmərəm.

Səlbinaz xanım:                                                                     
Səlbinazı salma cəngə,                                                      
Əlindən gələrsən təngə.                                                
Neyləyərsən ac pələngə?                                             
Bu sevdadan əl çək, oğlan.

Miskin Abdal:                                                                                  
Abdal deyər, bir ac şirəm,                                                       
Alov saçan bir şəmşirəm.                                              
Dünyamızı dəyişərəm,                                                                
Bu sevdadan əl çəkmərəm.

GƏLMİŞƏM

Eşq badəsin ol ağamdan alınca,                                             
Leysan olub yağa-yağa gəlmişəm.                                                    
Gecə-gündüz öz butamın dalınca,                                           
Gəzə-gəzə bu torpağa gəlmişəm.

Çox insafın qırılıbdır qaytanı,                                               
Yerə-göyə sığışmayır böhtanı,   
Mərdi-məzar, aravuran şeytanı,                                         
Günah yoldan qaytarmağa gəlmişəm.                                       

Dərd içimi oyur-oyur oyurdu,                                              
Bu mətləbi Haqqın özü buyurdu, 
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Xoşluq ilə verməsələr bu yurdu,                              
Məhvərindən qoparmağa gəlmişəm.

Bu dünyada Yaradanı anmazı,                                                 
Od içində buza dönüb yanmazı,                                    
Nanəcibi, yaramazı, qanmazı,                                              
Davar bilib, otarmağa gəlmişəm.

Miskin Abdal olsun yara sadağa,                                    
Məhəbbətə Haqqdan yoxdu qadağa,                                      
Göyçəmizdən Təbriz adlı torpağa,                                    
Sənubəri aparmağa gəlmişəm.

DEYİŞMƏ

Səlbinaz:                                                                                           
Bu nə haldı, bu nə ündü?                                                
Ağlama, qızım, ağlama!                                                  
De, çəkdiyin bu nə gündü?                                                
Ağlama, qızım, ağlama!

Sənubər:                                                                                     
Abdalım dustaq olubdur,                                                
Ağlaram, ana, ağlaram!                                                        
Gülüm, çiçəyim solubdur,                                                  
Ağlaram, ana, ağlaram!
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Səlbinaz:
Tanrı qoymaz səni naçar,                           
Bir bağlayan, bir də açar. 
Günəş doğar, zülmət qaçar, 
Ağlama, qızım, ağlama!           

Sənubər:
Bu dərdimin yox çarası, 
Getməz könlümün qarası. 
Sızıldar eşqin yarası,                
Ağlaram, ana, ağlaram!

Səlbinaz:
Səlbinaz da deyər belə, 
Yaradandan imdad dilə,                    
Göz yaşın döndərmə selə, 
Ağlaram, qızım, ağlaram!          

Sənubər:
Sənubərin yox imdadı,                           
Dillərdə dolaşır adı.                        
Oda saldım dostu, yadı, 
Ağlaram, ana, ağlaram!

YOX

Neçə gündür dustağam mən,                            
Gedənim yox, gələnim yox.                        
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Vətənsiz, elsiz qəribəm,                                   
Göz yaşımı silənim yox.

Mən bilmirəm bu nə dərddi,
Nə hicrandı, nə kədərdi,
Namərdlər də qovur mərdi,
Nə çəkirəm, bilənim yox.

Abdal eldən düşdü iraq,
Ömür oldu varaq-varaq.
Yaradandan gəlməz soraq,
Ağlayan var, gülənim yox.

QASIMA YOX

Aman cəllad, zalım cəllad,
Mənə qıyın, Qasıma yox.
Qalmayıbdı halım, cəllad,
Mənə qıyın, Qasıma yox!

Qərib ölsəm, qəbrim itər,
Üstümdə ot, qanqal bitər!
Zülüm olmaz bundan betər,
Mənə qıyın, Qasıma yox!

Sızıldayır qanlı yaram,
Yar yanında günahkaram.
Onsuz mənə ömür haram,
Mənə qıyın, Qasıma yox!
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Su içəni ilan çalmaz,
Belə zülüm, zillət olmaz.
Bu nahaq qan yerdə qalmaz,                                              
Mənə qıyın, Qasıma yox!

Abdal deyər, yana-yana,                                                     
Haqq özü çəkər divana.                                                
Nahaqdan düşməyin qana,                                                  
Mənə qıyın, Qasıma yox!

QAÇAQ MEHDİ

Düşmənlərə gözdağıdı,                                                  
Bir bəladı Qaçaq Mehdi.                                                     
Əl çatmayan bir zirvədi,                                             
Bir qaladı Qaçaq Mehdi.

Haqsızlığa qılınc çalıb,                                                        
Çörək verib, süfrə salıb.                                                       
Dərsini pünhandan alıb,                                                       
Haqq ilədi Qaçaq Mehdi.

Uca olsun daim baxtı,                                                          
Yana çevrilməsin taxtı.  
Coşub-daşan bir bulaqdı,                                                      
Dağ selidi Qaçaq Mehdi.
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Namərd kəsəndə yolumu,
Naşı dərəndə gülümü,
Daşlı, kəsəkli yolumu                                   
Gül elədi Qaçaq Mehdi.

Kişilikdə yoxdu tayı,
Mərd yaşamaq olub payı,
Abdala var haqqı-sayı,
Qoç dəlidi Qaçaq Mehdi.
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“MİSKİN ABDAL VƏ SAH  İSMAYIL”                  
DASTANINDAN  ŞЕİRLƏR

DEYİŞMƏ

Miskin Abdal:  
Ahu gözlüm, niyə məlul baxırsan,                                        
Neçə günlük bu səfərə gedimmi?                                            
Ürəyimi yandırırsan, yaxırsan,                                                 
Neçə günlük, bu səfərə gedimmi?

Sənubər:                                                                        
Yollarına həsrət ilə baxıram,                                              
Mehribanım, din-imanım, yaxşı yol,                                              
Həm yanıram, həm odlara yaxıram,                                
Mehribanım, din-imanım, yaxşı yol.

Miskin Abdal:                                                                                 
Yar sevmişəm, muradıma çatmışam,                                           
Yaman günü yaxşı günə qatmışam.                                      
Mən bu gecə bir gül üstə yatmışam,                                      
Neçə günlük, bu səfərə gedimmi?
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Sənubər:
Heç bilmirəm hara yozum yuxumu,                                         
Yoxsa, fələk daşa vurur oxumu?!                                         
Çiçəklərdən sən alarsan qoxumu,                                 
Mehribanım, din-imanım, yaxşı yol.

Miskin Abdal:                                                                                 
Abdal deyər, bu yuxudan almıram,                                         
Saz götürüb, pərdə-pərdə çalmıram.                                 
Qalma dedin, səfərimdən qalmıram,                               
Neçə günlük, bu səfərə gedimmi?

Sənubər:                                                                              
Sənubəri heç vaxt görmə karı sən,                                      
Ürəyində yaşadarsan yarı sən.                                               
Arzum budur İlahidən yarı sən,                                            
Mehribanım, din imanım, yaxşı yol.

İTİRDİM

Ay həzarat, ay camaat, ay ellər,                          
Könlüm quşu bir dilbəri itirdim.                           
Yasa batıb bağçadakı bülbüllər                       
Bəxtim yatdı, canda səri itirdim.

Silinməyib toy gününün xınası, 
Yarımçıqdır naxış-naxış xanası,                               
Gecə-gündüz mələr qaldı anası,             
Ləldən baha bir gövhəri itirdim.



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

156

Könlüm evi viran oldu, talandı,                                            
Korğun-korğun atəşlərə qalandı,                                        
Çoxdan billəm qoca dünya yalandı,                                           
Dan ulduzlu al səhəri itirdim.

Ay camalı dağ qarından ağıydı,                                  
Ötən günlər ələ keçməz çağıydı,                                        
Mən gedəndə deyə-gülə sağ idi,                                            
Məhəbbətə etibarı itirdim.

Zülm deyil, bu zülmdən betərdi,                                           
Ölüm deyil, bu ölümdən betərdi,                                            
Miskin Abdal kimə desin bu dərdi,                                                    
Ahu gözlü Sənubəri itirdim.

AYRILDIM

Ay həzarat, görün nədi,
Bir tuti-dildən ayrıldım.
Könlüm bağı viranədi,                                                     
Bülbüləm, güldən ayrıldım.

Müşk-ənbər qoxuluydu,                                                        
Şirin-şirin yuxuluydu,
Sözü şəkər, noğuluydu,
Saçı sünbüldən ayrıldım.

Sənubərsiz qalmadı hal,
Mənə həmdəm oldu məlal.                                                            
Cüda düşdü Miskin Abdal,                                           
Obadan, eldən ayrıldım.
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QALMIŞAM

Qəfil ölüm gəldi keçdi araya,
Yaman yerdə ahu-zarda qalmışam,
Qəm karvanı düzülübdü sıraya,
Çox çətində, yaman darda qalmışam.

Bir doyunca baş yastığa qoymadım,
Yerişindən, duruşundan doymadım,                                      
Buyurmağa, çağırmağa qıymadım,                                
Zimistanda, boran-qarda qalmışam.

Miskin Abdal, hanı ötən vaxtlarım, 
Çiçəyindən perik düşdü baxt arım.                            
Heç bilmirəm gedim harda axtarım, 
Dünya boyda dar məzarda qalmışam.

DEYİŞMƏ

Məhəmməd kişi:                                                                       
Sənsən mənim nuri-didəm,                                            
Ağlama, oğul, ağlama.                                                            
Gəl eyləmə mənə sitəm,                                                    
Ağlama, oğul, ağlama.
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Miskin Abdal:                                                                
Dağılıbdı xanimanım,                                                              
Ağlaram, ata, ağlaram,                                                     
Nə qalır, nə çıxır canım,                                                  
Ağlaram, ata, ağlaram.

Məhəmməd kişi:                                                                               
Bu nə ahdı, bu nə ündü,                                                        
Yanar çırağımız söndü,                                                   
Yaradanın üzü döndü, 
Ağlama, oğul, ağlama.

Miskin Abdal:                                                                            
Yar oduna qalanmışam,                                             
Dolmamışdan calanmışam,                                              
Torpaqlarda yalanmışam,                                                    
Ağlaram, ata, ağlaram.

Məhəmməd kişi:                                                       
Məhəmmədə etmə zulum,                                        
Bağlanıbdı gedər yolum,                                                       
Özüm sənə qurban olum,                                               
Ağlama, oğul, ağlama.

Miskin Abdal:                                                                               
Abdal deyər: ölüm haqdı,                                             
Sənubərsiz həyat yoxdu,                                                   
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Nə qədər ki, canım sağdı,                                                
Ağlaram, ata, ağlaram.

GÜLÜM VAY

Gördüm yarım bir quş olub, uçubdu,                                         
Haray çəkən, qəm ağlayan elim vay.                                        
Bu dünyadan din-imanım köçübdü,                             
Gülşənimdə bülbül ağlar, gülüm vay.

Sular axıb, doldurubdu çuxuru,                                               
Hara gedir bu dünyanın axırı?                                                  
Heç açılmır fəndi-feli, paxırı,                                              
Həftəm ağlar, ayım inlər, ilim vay.

Eynim yaşı çıldır-çıldır süzülər,
Bu sitəmdən yazıq canım üzülər,                                   
Kədər köçü sinəm üstə düzülər,                                             
Gecə-gündüz ağı deyən dilim vay.

Sədaqəti haqdan gələn pay idi,                                          
Gözəlliyi Züleyxaya tay idi,
Abdal deyər, on dörd günlük Ay idi,                                   
Sənubər tək ölüb gedən gəlin vay.

BAYATILAR

İtən biryolluq itdi,                                                   
Əli xınalım getdi,                                      
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Fələyə neyləmişdim,                                   
Sinəmi dağ-dağ etdi.

Dünya gedir ha yana,
Bu ölüm bir bəhana,
Bir ah çəksəm, qorxuram,
Od tutub, aləm yana.

Qanadsız quşam indi,                                                   
Möhnətə tuşam indi,
Bu dərdi kimə deyim?!
Dil bilməz daşam indi.

DEYİŞMƏ
Səlbinaz:                                                                           
Tərsinə dolandı fələyin işi,                                            
Sinəmdə Sənubər dağı gedirəm.                                     
Dəydi qayalara çərxin-gərdişi,                               
Sinəmdə Sənubər dağı gedirəm.  
                                    
Miskin Abdal:                                                                      
Fələk dara çəkdi qara baxtımı,                                          
Sinəmdə Sənubər dağı qalıram.                                        
Yerindən uçurtdu buta-taxtımı,                                 
Sinəmdə Sənubər dağı qalıram.  

Səlbinaz:                                                                                     
Naz ilə böyütdüm, cana qıymadım,                                  
Üstünə qonmağa qubar qoymadım,                                    
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Hüsnü-kamalından dadar doymadım,                           
Sinəmdə Sənubər dağı gedirəm.

Miskin Abdal:                                                                                
Özüm də bilmirəm nəydi günahım,                                               
Eşqimdə olmuşdu yar qibləgahım,                                          
Yerləri, göyləri yandırar ahım,                                      
Sinəmdə Sənubər dağı qalıram.

Səlbinaz:                                                                                           
Bu da bir qismətdi, bu da bir yazı,                                              
Döndü viranəyə ömrümün yazı,                                                                 
Gəl görmə günahkar sən Səlbinazı,                                                  
Sinəmdə Sənubər dağı gedirəm.

Miskin Abdal:                                                                         
Qalmayıb Abdalın səbri-qərarı,                                           
İtirib ömrü tək sevidiyi yarı,                                           
Yalanmış dünyanın dövləti, varı,                                         
Sinəmdə Sənubər dağı qalıram.

DEYİŞMƏ

Növrəstə:                                                                                                                     
Sənubər dərdindən olub divanə,                                        
Ah çəkib, dad edib, ağlama, oğul.                                 
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Bir sönən çırağа olub pərvanə,                                             
Bu qədər yasını saxlama, oğul.   
   
 Miskin Abdal:                                                                      
Nə qədər canımda canım var mənim,                                       
Sənubər deyərək, ağlaram, ana.                                      
Yıxıbdı evimi nakam yar mənim,                                        
Ölüncə yasını şaxlaram, ana.     

Növrəstə:                                                                                         
Yayılıb hər yana səsin, sorağın,                                          
Şeyda bülbülüsən bağçanın, bağın,                                       
Yazılsın, qalmasın bəyaz varağın,                                   
Sazına qaralar bağlama, oğul.

Miskin Abdal:                                                                                      
Qalmayıb ürəkdə eşqim, həvəsim,                                         
Kəsilib taqətim, titrəyir səsim,                                                 
Nə saz günahkardı, nə pərdə, nə sim,                                     
Sazıma qaralar bağlaram, ana.                       

Növrəstə:                                                                                                  
Çoxdu Növrəstənin cövri-məlalı,                                     
Dərdini çəkməkdən qalmayıb halı,                                       
Dedim ki, halımdan olasan halı,                                         
Sinəmi çal-çarpaz dağlama, oğul.
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Miskin Abdal:                                                                                 
Mən sənə söyləyim, sən də ol halı,                                   
Qəmlər içindədi Göyçə mahalı,                                              
Elə yazıq bilmə oğlun Abdalı,                                               
Yağılar sinəsin dağlaram, ana.

                                    
HAÇADIL

Dillərdə söylənər hünərin, adın,
Hər mənzil başına çatsan, Haçadil.
Bir gündə yetərsən abi-kövsərə,
Gecəni gündüzə qatsan, Haçadil.

Od atsan, yel atsan, deyə bilmərəm,                           
Səndən özgəsini öyə bilmərəm,                                
Düşmənin qəddini əyə bilmərəm,                                     
Sayıqlıq etməyib yatsan Haçadil.

Qoyma sən Abdalı yadlar içində,                            
Düşsən də yanmazsan odlar içində,                              
Köhlənlər, ayğırlar, atlar içində,                              
Adından sən manşır atsan, Haçadil.

YA QİSMƏT

Halallaşıb, ayrılıram elimdən,                                
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.                 
Doymamışam çəmənimdən, gülümdən, 
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.
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Ömür keçib, yetmişimə çatmışam,                             
Yaradanın ətəyindən tutmuşam,                                                     
Neçə ili neçə ilə qatmışam,                           
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.                              

Bu torpağın qoxusunda canım var,                          
Bulaqların sularında qanım var,                                                     
Qatar-qatar ağır adım-sanım var,                          
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.

Bu torpaqda ulularım uyuyur,
Baş bədəndə, ürək canda soyuyur,
Vətən indi gözlərimdə böyüyür,                           
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.

Miskin Abdal deyər sözün müxtəsər,
Bu dünyanı dolanmışam sərasər,
Karvan keçər, neçə mənzil yol kəsər,                 
Qayıdaram, qayıtmaram, ya qismət.

GEDİRƏM

Yaxın gəlin, yaxın, qohum-qonşular,
Sizə deyim indi hara gedirəm.                          
Kövrəlmişəm, dost, tanışlar-bilişlər,                           
Təbriz adlı bir diyara gedirəm.

Şah nəslindən etibarı almışam,                         
Sözüm-sözdür; mən pəjmürdə qalmışam.                                               
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Bu dünyanı yorub yola salmışam,                       
Sədaqətə, etibara gedirəm.

Dərd üstündən dərdə dərdlər yazılıb,
Ömür bağım neçə dəfə pozulub,
Gör, yoluma neçə sitəm düzülüb,
Mən Miskinəm, ahu-zara gedirəm.

DƏRƏÇİÇƏKDƏ

Bu yerin nə gözəl bir aləmi var,
Daş da çiçək açar Dərəçiçəkdə.
Hər zaman bu yerə həmdəmdi bahar,
Güllər ətir saçar Dərəçiçəkdə.

Sürüsü çaylarda su bulandırar,
Ətri, təravəti behişt andırar,
Gözəllər alovsuz, odsuz yandırar,
Ağıl başdan uçar Dərəçiçəkdə.

Bu yerdə qonağı əziz tutarlar,
Yaxşıya sevinib, pisi udarlar,
A Miskin, qanların, qana qatarlar,
Dostlar qalmaz naçar Dərəçiçəkdə.

DƏRƏLƏYƏZİN

Yaxşı ki, güzarı saldıq bu yerdən,
Özgə növrağı var Dərələyəzin.                              
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Şahlara layiqdi hər mina gərdan,                                 
Eldə sorağı var Dərələyəzin.

Bülbülü oxuyar güllü budaqda,                              
Söhbəti dolaşar dildə, dodaqda,                                
Düşmənə bac verməz çətin ayaqda,                         
Yarı-yarağı var Dərələyəzin.

Miskin Abdal deyər şux gözəllidi,                         
Adamlar xoş xislət, xoş əməllidi,                          
Ocağı, tüstüsü elə bəllidi,
Sönməz çırağı var Dərələyəzin.

ƏLVƏNDİN

Duruşu oxşayır quldur-qaçağa,
Nə pis günə qaldı halı Əlvəndin.
Kim dedi dava sal nadan, alçağa?               
Söküldü, qalmadı nalı Əlvəndin.

İşlədi qılınclar, nərə bir yana,
Qaçdı sağ qalanlar hərə bir yana.                      
Əzilən dəymişi hələ bir yana,                      
Töküldü, qalmadı kalı Əlvəndin.

Bu dünya varına nələri satmır,
Qırıb dağıtmağa gecə də yatmır,
Bir zənən olmağa bunları çatmır:                   
Tumanı, yaylığı, şalı Əlvəndin.
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Özünə güvəndi, unutdu Haqqı,                       
Birdən tənəzzülə döndü tərəqqi,                                  
Kişilik adına qalmadı haqqı,
Yaman əldən getdi dalı Əlvəndin.

Abdal deyər, vurun burnuna kötək,                   
Xisləti qırıqdı, mayası kəpək,                    
Necoldu ulduza hürüyən köpək,                   
Soyudu yalaqda yalı Əlvəndin.

MEHDİ

Zaman keçib, yaş çoxalıb,                         
Qocalıbdı, qoçaq Mehdi.                      
Ürəyi bir az yuxalıb,
Səndən söhbət açaq, Mehdi.

Sənə batmaz əyri, oğru,                                      
Yaşın gedir yüzə doğru,                       
Yoxdu sənə zaval-sorğu,
Bir ocaqsan, ocaq, Mehdi.

Düşmənə vermədin aman,                      
Adın gəzir dildə yaman,                      
Söylənəcək zaman-zaman,                       
Keçirdiyin bu çağ, Mehdi.

Yağılara gərib sinə,
Od vurubsan dədəsinə,
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Xanın, bəyin didəsinə,
Qılınc, xəncər, bıçaq Mehdi.

Ucaldıbsan canda səri,
Yaxşı sözün var kəsəri,                                          
Abdal deyər müxtəsəri,
Bir dastansan, qaçaq Mehdi.

BƏNZƏMƏZ

Ərzim alsın həm yaxınlar, uzaqlar,                         
Yüz dağ olsa, bizim dağa bənzəməz.                              
Şərbət olsa, bal olsa da bulaqlar,                        
Göyçədəki hər bulağa bənzəməz.

Toy-düyünü qulaqlardan silinmir,                        
Çal-çağırın say-hesabı bilinmir,
Qəm üstünə heç vaxt qəmlər ələnmir,                      
Bu növraqlar, o növrağa bənzəməz.

Almaların sarısı var, ağı var,                         
Meynələrin qulac-qulac tağı var,
Bu yerlərin öz bağçası, bağı var.
Heç birisi bizim bağa bənzəməz.

Günlərimiz hay-haraylı keçərdi,
Qız sevənlər toy-şərbətin içərdi,                  
Biçinçilər zəmiləri biçərdi,
Bu çağlarım ötən çağa bənzəməz.
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Qızlar saça gül-çiçəyi düzərlər,
Cavanların ürəyini üzərlər,
Abdal deyər, naz-qəmzəli gözəllər,
Sənubər tək gül yanağa bənzəməz. 

GÖYÇƏNİN

Eşidin sözümü ərzim qananlar,                                 
Uludur, bilinməz yaşı Göyçənin.                     
Dünyanı, еy, yorub, yola salanlar,                         
Qafdan da ucadır başı Göyçənin.

Ərənlər at çapar haradan-hara,                     
Köhlənlər yaraşar pəhlivanlara,                             
Adı bəzək olub çox dastanlara,                       
Qədrini nə bilər naşı Göyçənin?!

Xəngəli, xaşılı gəlməyib sana,                                  
Beçə qızartması loğmandır cana,                         
Ballı qayğanağı hələ bir yana,                         
Dillərdə söylənir aşı Göyçənin.

Torpağın hüsnündə qızıl rəngi var,
Zərgərli, Zərzibil, Qızılvəngi var,
Sanasan çox olar; Qızılkəndi var,
Yaqutdu, qızıldı daşı Göyçənin.

Cahanda hələ də tapılmır tayı,
Xoşdur bir-birindən ötən hər ayı,                      
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Cənnət misallıdır bahan, yayı,
Özgə bir aləmdi qışı Göyçənin.

Mehmanlar bu yurdu müqəddəs sayıb,                        
Bunu qanmayanlar eyləsin ayıb,
Neçə mahallara bərəkət yayıb,
Öküzü, kotanı, xışı Göyçənin.

Yazda qol çırmanar bağa, bostana,                       
Hər yayı bənzəyər bir gülüstana,                    
Payız-qış evlərdə qurular xana,                  
Kəsilməz il boyu işi Göyçənin.

Çörək ətirlidir isti təndiri,
Baldan da dadlıdır motal pendiri,                   
Kababın xoş ətri tutar hər yeri,                                              
Çəkilməz ocaqdan şişi Göyçənin.

Arı şanı neylər, qalarsa balsız,                        
Qərib-qürbət eldə qalmışam halsız,                       
Mən yaxşı bilirəm Miskin Abdalsız,                       
Axır gözlərinin yaşı Göyçənin.

ŞEYBANİ

Atalar deyib ki, davaya nəhlət,
Çox dedik, gəlmədi yola Şeybani,                       
Qatdı aralığı vermədi möhlət,
Nə yaman tez girdi kola Şeybani.
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Əsli haramzada, zatı qırıqdır,                         
Dəhanda söz qalmaz, ağzı cırıqdır,                            
Hulqumu quruyub, çoxdan zırıqdır,                       
Qurumsaq, dələduz, qula Şeybani.

Hazırdır ömürlük zəhər olmağa,                       
Qoymadı gecəni səhər olmağa,                         
Çalışdı köhləndə yəhər olmağa,                         
Döndü bir qatırda çula Şeybani.

Tamahı ucundan tora düşübdür,                           
Qayadan yapışıb, zora düşübdür,                    
Zindana düşməyüb, gora düşübdür,                  
Aslan meydanında tula Şeybani.

Adını ”xan” qoyub, düdəmə imiş,                     
Ağıldan kəm imiş, dəmdəmə imiş,                      
Hədəsi, qorxusu sərdəmə imiş,                     
Dəyməz beş şahılıq pula Şeybani.

Bir zaman Allaha Allah demirdi,                            
Qoyunun ətindən kabab yemirdi,               
Zindanda acından kərmə gəmirdi,                       
İndi çaqqal kimi ula, Şeybani.

Miskin Abdal deyər, sağdı sağırı,                       
Açıldı, qalmadı pası-paxırı,
Nə yaman pis gəldi onun axırı,
Tay oldu bir qara qula Şeybani.
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“YETİM HÜSEYN” DASTANI 
 Ustadnamə

Hamı xəlq olunub bir qətrə sudan,
Hər keçən ömürə san demək olmaz. 
Qəflətdədir, yatıb, qalxmaz yuxudan,                     
Nalayiq insana can demək olmaz.

Düz çıxar həmişə mərdin ilqarı,                           
Müxənnəsin olmaz heç etibarı,
Yığar qaynağına şirəni arı,
Çəkməsə nizama, şan demək olmaz.

Əyrilər nə bilər yolu, ərkanı,
Saxlayar qəlbində şəri, böhtanı.
Bədəsil tanımaz yaxşı-yamanı,
Onun süfrəsinə nan demək olmaz.

Ömür şad keçirsə başın tacıdı,
Taleyin bəd gəldi, baxt qıyqacıdı,                      
Tənəli söz zəhrimardan acıdı,
Bilməyən nadana qan, demək olmaz.

Növrəs dostdan ayrı candan usanır,                           
Hərcayi sözlərdən hər vaxt utanır,
Hər gündə cəsədi bir qədər yanır,                            
Ləhzədə alışıb yan, demək olmaz.
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Ustadlar ustadnaməni bir deməz, iki deyər. Biz də deyə-
rik iki olsun, dostlar sevinsin, paxıllar yanıb yaxılsınlar.

Bir ay yarım novbahardan keçəndə,                                             
Könül kəşt eyləyib gəzə dünyada.                            
Sirrini verməynən düşmənə, dosta,        
İnanmaynan hər cür sözə dünyada.

Əcəl kəşt eyləyib göydən enəndə,                           
Hayıf, cavanları saldı kəməndə.
Hər zaman bunları gözüm görəndə,                                            
Köhnə yaram olur təzə dünyada.

Əzrail bir kəsdi görünməz gözə,
Nə ağıla baxır, nə də ki sözə,
İndi də gözünü zilləyib bizə,
Tutub mən fağırı qəza dünyada.

Gecələr qoynuma girən kimsənə,                   
Gizlin sirlərimi bilən kimsənə,                   
Öləcəkdi, kimdi qalan kimsənə,                      
İstəyir yaşasın yüzə dünyada.

Bir insan ki, haqq dediyin bitirsə,                      
Hər məclisdən bir mərifət götürsə,                         
Ata-ana sözün yerinə yetirsə,
O, yəqin ki, çəkməz cəza dünyada.
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Loğmandan gec olan, ağıldan qanmaz,                           
Lobbaz adam mərd qabaqdan dayanmaz.                     
Adam var ki, dediyindən utanmaz,                                       
Hər yerdə danışar üzə dünyada.

Ələsgərin sözün eşitsin ellər,
Bitsin bənövşələr, açılsın güllər!..
Hər zaman oxuyur şeyda bülbüllər,
O da aşıq olub, yaza dünyada.

Ustadlar ustadnaməni iki deməz, üç deyər. Biz də deyək 
üç olsun, təmiz könüllər nurlansın, xəbis ürəklər odlansın:

Qanana can qurban etmək layiqdi,
Arifə söyləmək «bəli» yaxşıdı,
Bu dünyada aman qanmaz əlindən,
Dərdindən olmasan halı yaxşıdı.

Barsız baxçalardan, qoxusuz güldən,
Ləyaqətsiz qızdan, arsız oğuldan,
Kərəmsiz ağadan, vəfasız quldan,
Bivec kamallıdan dəli yaxşıdı.

Sardan tərlan olmaz, tülküdən aslan,
Mənasız kəlmədən, gülünc dastandan,
Naşükür adamdan, ilqarsız dostdan,
Faydasız diridən ölü yaxşıdı.

Həsir baha getməz atlas-qumaşdan,                          
Qızıl, yaqut olmaz cövhərsiz daşdan                                        
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Mərifətsiz olan naşükür başdan,
Zibilliyin yığın külü yaxşıdı.

Qurban, sat-sərrafa neçədi bir san,
Çox var dəngədəyməz; etməsə ehsan,
Ədalətsiz divan, insafsız insan,
Hər kəs bu mətləbi bili yaxşıdı.

Hə, mənim əzizlərim, sizə haradan ərz eləyim, kimdən de-
yim, Xorasan vilayətindən. Bu vilayətdə lap qədim zamanlar-
da padşahlıq eləyən İbrahimdən. İbrahim padşah çox ədalətli, 
insaflı, elcanlı, yurdunun, ocağının, Allah bəndəsinin qədri-
ni-qiymətim bilən bir insan idi. Padşahlığı dövründə heç kəsi 
incitməmiş, nahaq qanlar tökməmiş, bir kəsin halal çörəyinə 
haram qatmamış, qismətinə bais olmamışdı. Allah Təala da 
İbrahim padşahın bu hərəkətlərindən razı qalıb qoca vaxtın-
da evləndiyi Ərdəbil padşahının qızından ona bir cüt bir-birin-
dən gözəl ekiz oğlan əta eləmişdi. Oğlanlardan birinin adını 
Məhəmməd, o birinin adını Mehdixan qoymuşdular.

Padşah bu qismətinə min şükürlər deyib, Allah yolunda ac-
ların qarnını doydurdu, kasıb-kusuba əl tutdu, kimsəsizlərə 
həyan oldu. Hamının hayına, harayına yetişdi. Uşaqlar 7-8 
yaşına çatanda elm-savad öyrənmək üçün dayələrə tapşı-
rıldı. Günlər keçdi, aylar dolandı. Uşaqlar bütün elmləri oxu-
yub sinədəftər elədilər. At çapmağın, qılınc vurmağın, qalxan 
tutmağın sirlərini öyrəndilər. Uşaqlar böyüyüb həddi-buluğa 
çatdılar. Ağılda, kamalda, vurub-tutmaqda Məhəmməd Meh-
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dixandan, Mehdixan da Məhəmməddən geri qalan deyildi. Bu 
iki qardaşa bir baxan deyirdi bir də baxım.

İbrahim padşah baxdı ki, ölüm onu haqlayıb. Ona görə sağ 
ikən oğlanlarına toy elədi. Məhəmmədə İsfahan, Mehdixana 
isə Təbriz padşahının qızını alıb qırx gün, qırx gecə elə bir toy 
vurdurdu ki, rüzgarın gözü belə toy-büsat görməmişdi. Toydan 
sonra İbrahim padşah oğlanlarını yanına çağırıb dedi:

– Daha mən dünyadan gethagedəm. Vəsiyyətimə yax-
şı-yaxşı qulaq asın. Mən öləndən sonra şahlıq tacımı Məhəm-
mədin başına qoyarsınız. Mehdixan da onun vəziri olsun. İki 
qardaş ikiniz də ədalətli və rəhmli olun. Heç vaxt xalqı incitmə-
yin. Onda yerin-göyün sahibi sizin ruzinizi başınızdan tökəcək.

Bunu deyib, İbrahim padşah dünyasını dəyişdi. El tökülüb 
onu böyük hörmətlə dəfn elədi. Onun vəsiyyət elədiyi kimi şah-
lıq tacını Məhəmmədin başına qoydular, qardaşı Mehdixanı 
isə ona vəzir təyin elədilər. Qardaşlar başladılar ölkəni ədalət-
lə idarə etməyə. Aradan bir neçə il keçdi, Mehdixanın bir oğlu 
oldu. Uşaq çox gözəl olduğundan adını Yusif qoydular. Vaxt 
gəlib, vədə çatanda Yusifi dayələrə tapşırdılar. Ancaq Məhəm-
məd padşahın uşağı olmurdu. O hələ çox cavan olduğundan 
övladsızlığı özünə böyük dərd hesab etmirdi. Əlini də Haqqın 
ətəyindən üzmürdü. Qardaşının balasını öz balası kimi sevib 
əzizləyirdi.

Padşah tez-tez dərviş-libas olub ölkəni dolaşar, xalqın gü-
nünü-güzəranını öz gözlərilə görür, ondan razı, narazı olub-ol-
madıqlarını qulaqlarıyla eşidirdi. O hara üz tuturdu, xoş xəbər-
lər eşidir, böyük sevinclə sarayına qayıdırdı.



Tofiq HÜSEYNZADƏ

177

Bir gün Məhəmməd şah qardaşını hüzuruna çağırıb dedi:
– Vəzir, çoxdandır rəiyyətin dolanışığından, gün-güzəra-

nından xəbərimiz yoxdur. Get hazırlıq gör, sabahdan ölkəni 
səyahətə çıxaq, görək xalq necə dolanır, onların günü-güzə-
ranı necə keçir? Bizdən narazılıq eliyən varmı?

Mehdixan vəzir dedi:
 – Qibleyi-aləmin əmrini yerinə yetirmək mənim üçün böyük 

şərəfdir. İzn ver, gedim yol tədarükü görüm.
Padşah dediklərini deyib, tapşırıqlarını tapşırandan сonra 

vəziri hüzurundan mürəxxəs elədi.
Sabah açıldı, sabahlar üzünüzə xeyirliklə açılsın. Məhəm-

məd padşahla Mehdixan vəzir dərviş-libas olub yola düzəl-
dilər. Az getdilər, uz getdilər, dərələr aşdılar, dağlar keçdilər, 
bir xeyli at sürəndən sonra gün bathabatda gəlib, bir uca dağın 
ətəyinə çatdılar. Bir az burada oturub dincələndən sonra baxıb 
gördülər ki, artıq qaranlıq qarışıb, göz-gözü görmür. Çox dü-
şünüb-daşındılar ki, gecəni harada keçirsinlər. Qorxdular ki, 
bu çöllü bərri-biyabanda galsalar, qurda-quşa yem ola bilərlər. 
Getsinlər, hara getsinlər? Bu fikir, xəyalla öz aralarında xeyli 
dərs-gors ölədilər. Zil qaranlıq olsa da məcbur oldular ki, atları 
bir az da qabağa sürsünlər. Elə bu vaxt haradansa uzaqlardan 
bir işıq gördülər. Padşah sevincək vəzirinə üz tütüb dedi:

– Vəzir, deyəsən, Allahın bizə yazığı gəldi. Qurd-quşa yеm 
olmadıq. Odur, işıq görünür. Qaranlıqdan, çətin də olsa, gedək 
işıq gələn tərəfə. Yəqin ki, orada bəni-insan yaşayır.

Vəzir inamla dedi:
– Elədir, qibleyi-aləm. İşığı ancaq insanlar yandırırlar.                                     

Gedək.
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Padşah da, vəzir də gecənin zil qaranlığında dəvdənə-dəv-
dənə bir təhər gəlib, bir dağın ətəyindəki elat yatağına çıxdılar. 
Bunların atlarının ayaq səsini eşidən çoban itləri harhahar-
la hürüşməyə başladılar. Onların qarışıq səsləri bütün dağı, 
dərəni başına götürmüşdü. Bu səs-küyə yaxınlıqdakı sürünün 
çobanı hay verdi. O, hürüşən itlərin üstünə acıqlanıb, onları 
susdurdu. Sonra üzünü qaraltılara tutub dedi:

– Ey! Deyin, görüm, siz kimsiniz, gecənin bu vaxtı buralar-
da neyləyirsiniz? Haradan gəlib, haraya gedirsiniz? Məqsədi-
niz nədir? Yoxsa əyri-oğru, quldur-qaçaqsınız?

Padşah dedi:
– Çoban qardaş, qorxma, yol adamlarıyıq. Həm də dərviş 

babalarıq. Yolumuzu azıb, gəlib buralara çıxmışıq. Əgər imka-
nınız varsa, bizi bir gecəliyə qonaq eləyin.

Çoban Allah adamıydı. Odur ki, dedi:
 – O nə sözdür, dərviş baba. Qonaq Allah qonağıdır. Allaha 

da qurban olum, onun qonağına da. Belə xoş gəlib, səfa gəti-
ribsiniz. Buyurun, atı alaçığın qapısına sürün, qonaq olun.

Çobanın bu təklifini eşidən kimi padşahla vəzir atlarını ala-
çığın qabağına sürdülər, atdan düşdülər. Çoban onlara ”xoş 
gəldin” elədi. Atlarını çidarlayıb yaxınlıqdakı otlağa buraxdı. 
Özlərini də böyük hörmət-izzətlə çadıra apardı. Qonaqlara yer 
göstərib rahatladı. Özü isə gedib, sürüdən bir ətli-yağlı öyəc 
gətirib kəsdi. Soyub, doğrayub qazana doldurdu. Ocaq qala-
yıb üstünə asdı. Ət pörtləyən kimi qablara çəkib, qonaqların 
qabağına qoyub dedi:

– Yeyin, baba dərvişlər, utanmayın. Elə bilin öz evinizdir.
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Qonaqlar yemək yeyəndə çoban onlara diqqətlə fikir verirdi. 
Çoban olanda nə olar? Gördü ki, qonaqlar çox layiqli, ağayana 
adamlardırlar.

Xülasə, üçü də yeyib-içəndən sonra çoban süfrəni yığışdır-
dı, alaçığın üst tərəfindən qonaqlara rahat yer düzəltdi. Qo-
naqlar da yatıb, rahatlandılar.

Sabah açıldı. Yatanlar qalxdı. Əl-üzlərini dağların buz kimi 
sularında yudular. Sonra çoban qonaqları doyunca yedirdib, 
onlara yol tədarükü gördü. Getmək vaxtı çatanda padşah ço-
banı yanına çağırıb dedi:

 – Çoban qardaş, sən bizə görünməmiş yaxşılıqlar elədin. 
Onun əvəzində al bu bir parça kağızı özündə saxla. Bəlkə, bir 
gün gərəyin olar. Yolun biz tərəflərə düşsə, yaxşılığının əvə-
zini çıxarıq. Biz Xorasan əhliyik. O kağızla bizi axtarıb, tapa 
bilərsən.

Çoban dedi:
– Dərviş baba, mən bir çoban babayam. Xorasan hara, 

mən hara? Mənimki, il-müdam elə bu dağlar, daşlardır. Mənə 
heç bir kağız-filan lazım deyil. Siz ki, mənim qonağım oldunuz, 
bunun özü mənə böyük hörmətdir. Allah işinizi avand eləsin, 
sizə yaxşı yol.

Padşah gördü ki, doğrudan da, çoban olanda nə olar, kişi-
nin oğlunun qanacağı, mərifəti varıymış. Odur ki, əl çəkməyib 
dedi:

– Yox, çoban, az qala xətrimə dəyirsən. Bu heç olmadı. Gö-
rürəm layiqli adamsan. Kişi kişinin verdiyini geri qaytarmaz. 
Bu parça kağız sənə ağırlıq eləmir ki, al yanında saxla. Bəlkə, 
bir gün mən də sənə gərək olaram. Çoban padşahı diqqətlə 
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dinləyib, dedi:
– O ki, deyirsən saxlayım, nə olar, alıb saxlayıram. Amma 

yaxşı bilin ki, mənə heç kəsin heç nəyi gərək deyil. Sizin can 
sağlığınız mənə bəsdir.

Bunu deyib, çoban padşahın ona verdiyi kağızı alıb, cibin-
dəki dəsmalı çıxartdı və ona büküb, alaçığın başındakı dirəklə 
çadırın arasına dürtüşdürdü. Onlar sağollaşıb ayrıldılar.

Padşahla vəzir yenə xeyli at sürdülər. Gün təzəcə çeştə 
qalxmışdı ki, qabaqlarındakı dərədən onların qənşərinə bir 
ana ceyran çıxdı. Bunu görən padşah vəzirinə dedi:

 – Vəzir, bu ceyran mənim çox xoşuma gəldi. Ona yaman qu-
şum qondu. Öldürməyə də heyfim gəlir. Gərək onu diri tutam.

Padşah bunu deyib, atını ceyrana tərəf sürdü. Bunu görən 
ceyran geriyə götürüldü, nə götürüldü. At ceyranın dalından 
çatamı bilərdi?!

Bundan qeyzlənən padşah Mehdixan dedi:
– Vəzir, mən Xorasan kimi bir ölkənin padşahı olam, bir 

ceyranı diri tuta bilməyəm. Mən bunu öz namusuma sığışdıra 
bilmərəm. Mən getdim ceyranın dalınca, sən də qayıt Xorasa-
na. Ölkəyə mən gələnəcən padşahlıq elə. Bəlkə, mən bir az 
gec gəldim.

Padşah vəzirin cavabını gözləməmiş atına bir qamçı çəkdi. 
At ildırım kimi yerindən götürüldü, nə götürüldü. Padşah atının 
ağzını saldı ceyran qaçan tərəfə. Ceyran qaçdı, Məhəmməd 
padşah qovdu. Ceyran getdi, padşah getdi. Nəhayət, sürha-
sür, qaçhaqaç, axır ki, padşah ceyranı gözdən itirdi. Ora-bura 
baxıb gördü ki, ey dili-qafil, ceyran hardadı? Ceyran, elə bil, 
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bir tikə əppək olub, göyə çəkilmişdi. Qərəz, padşah o yana, bu 
yana çox vurnuxdu, ceyranı görə bilmədi. Ceyran kolluqların 
arasından qaçıb, çoxdan dağı o biri üzə aşmışdı.

Padşah əl-əldən üzüldüyünü görüb, geriyə qayıtmaq istədi. 
Bir də başını qaldıranda gördü ki, hər tərəf qaranlıqlaşıb. Artıq 
şər qarışır. Bir az keçəndən sonra göz-gözü görmədi. Padşah 
yenə də qaldı pis vəziyyətdə. Bilmədi irəli getsin, yoxsa geri. 
Geriyə əliboş qayıtmağı heç kişiliyinə sığışdırmadı. İrəliyə hara 
getsin? Heç yerdə ins-cins görünmürdü. Ceyran da ki, əldən 
çıxmışdı. Bu fikir- xəyalda ikən, bir də gördü ki, lap uzaqdan 
bir işıq görünür. Buna çox sevindi. Yenə də atını sürüb, çətin 
də olsa işıq gələn yerə gəlib çatdı. Gördü ki, bura evdir. Özü 
də xeyli aralıda, ayrı evlər də var. Başa düşdü ki, bura obadır. 
Bu ev də obanın qurtaracağıdır. İşıq da pəncərədən düşür-
dü. Qaranlıqda pəncərədən baxıb gördü ki, içəridə bir kişi, bir 
də bir arvad var. Onlar öz aralarında şirin-şirin söhbət edirlər. 
Gecə yarıya keçsə də hələ yatmayıblar.

Padşah yavaşcadan qapını taqqıldadıb dedi:
– Ay ev yiyəsi...
Bu səsə evin kişisi əlində lopa eşiyə çıxdı. Gördü ki, qapıda 

dərvişlibas bir kişi xeylağı dayanıb. Padşah kişini görən kimi 
ədəblə salam verib dedi:

– Atayi-mehriban, mən dərviş babayam, bir gecəliyə qonaq 
eləyərsinizmi?

Qoca gördü ki, dərviş çox şəxsiyyətli adamdır, dedi:
– A bala, o nə sözdü deyirsən?! Qonaq Allah qonağıdır. At-

dan düş, evə buyur. 
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Bunu eşidən kimi padşah atdan düşüb, kişiyə ədəb-ərkanla 
salam verib təmənləşdi. Kişi də ona ”xoş gəldin” elədi. Sonra 
da atını qapıdakı kərənə bağlayıb, içəri keçdi. Arvad da qo-
nağa ”xoş gəldin” elədi. Ər-arvad, ikisi də Allaha da, qonağa 
dа şükürlər oxudular ki, nə yaxşı onların evinə qonaq gəlib. 
Kişi tez gedib pəyədən bir erkəc gətirib kəsdi. Soydu, doğ-
radı, verdi arvadına ki, ocaq çatıb bişirsin. Özü də gəldi pad-
şahın yanında oturub ordan-burdan, olub-keçəndən söhbətə 
başladılar. Ancaq heç soruşmadı ki, ay dərviş, sən nəçisən, 
nə karəsən, haradan gəlib, hara gedirsən? Heç padşah da 
bunların kim olduğunu öyrənməyə can atmadı. Çünki ceyranı 
qovanda o qədər yorulmuşdu ki, danışmağa heyi qalmamışdı. 
Həm də ki, ac idi.

Padşah bir az dincələndən sonra halı yavaş-yavaş özünə 
qayıtmağa başladı. Göz gəzdirib gördü ki, evin üst başında bir 
gərdək asılıb. Elə bil, gərdəyin dalında adam var. Çünki arabir 
qulağına xışıltı gəlirdi. Bu gərdək padşahı çox maraqlandır-
dı. Dedi, yəqin, təzə evlənənlər var. Öz-özünə dedi ki, necə 
olur-olsun gərək bunu öyrənim. Məcbur olub, üzünü qocaya 
tutub sözünə belə başladı:

– Atayi-mehriban, sənin ismin nədir?
Qoca dedi:
– İsmim İsmayıldır, oğul. Əgər bilmək istəyirsənsə, arvadı-

mın adı da Nabatdır.
Padşah dedi:
– İsmayıl əmi, bəs oğul, uşaqdan nəyiniz var?
Qoca nigaran-nigaran dedi:
– Var, ay oğul. Cəmi-cümlətanı bir qızım var, adı da Gülxar-

dır.
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Padşah dedi:
– İsmayıl əmi, bəs, o gərdək kimindir?
Qoca dedi:
– Oğul, o gərdək həmən qızımındır.
Padşah dedi:
– İsmayıl əmi, qıza da evdən gərdək asarlarmı? Görmüşük 

ki, gərdək oğul evindən asılar.
Qoca dedi:
– Orası elədir, oğul. Ancaq iş elə gətirib ki, biz qızımıza gər-

dək asmışıq.
Padşah dedi:
– Qızın ərə gedibmi?
– Yox, oğul. Qızımı hələ köçürməmişəm.
Padşah maraqla soruşdu:
– Atayi-mehriban, bəs, onda gərdək nəyə lazımdır?
Qoca dedi:
– Oğul, mənim qızım o qədər çirkindir ki, onu adam üzünə 

çıxmağa qoymuruq. Ona görə onu həmişə gərdəyin dalında 
saxlayırıq.

Bunu eşidən padşahı dərd götürdü. Yenidən soruşdu:
– Atayi-mehriban, axı qızının eybi harasındadır?
Qoca dedi:
– A bala, eybi olmamış daha harası qalıb?!. Gözü çaş, qolu 

çolaq, ağzı əyri, burnu iri, qıçı topal, üzü çil-çil, danışığı kəköy. 
Hə, qonaq qardaş, məndən hər şeyi soruşdun. Heç özün de-
mirsən ki, adın nədir, kimsən, nəçisən, buraya nə məqsədlə 
gəlib çıxıbsan?

Padşah qocadan bunu eşidəndə xeyli fikrə getdi. Öz-özünə 
dedi ki, padşah olduğunu demə, qalanı nə varsa düzünü söy-
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lə. Dedi:
– İsmayıl əmi, mənim adım Məhəmmədir. Özü də yaxşı nə-

sildənəm. Yerim-yurdum da Xorasandır. Qardaşımla ova çıx-
mışdım. Axşam üstü qabağımıza bir ceyran çıxdı. Mən cey-
ranı diri tutmaq istədim. Qova-qova gətirib, sizin bu yerlərdə 
itirdim. Gecə düşdü.

Bu vaxt Nabat arvad süfrə açdı. Ortalığa Allah verən na-
zu-nemətlərdən düzdü. Elə ki, yemək vaxtı çatdı, padşah dedi:

– Mən heç nə yeyən deyiləm.
Bu dəfə arvad dilləndi: 
– Niyə? Başıma xeyir, ay bala. Bismillah elə, çörəyini ye.
Padşah dedi:
– Mənim şərtim var.
Nabat arvad dedi:
– A bala, o nə şərtdir?
Padşah dedi:
– Nabat xala, hamını Allah yaradıb. Şikəst olanda nə olar? 

Neçə ki, gərdəyin dalındakı qızınız gəlib süfrənin qırağında 
əyləşməyib, mən əlimi çörəyə uzadan deyiləm.

Söhbətin hamısını qız eşidirdi. Qulaq asdıqca hiss eləyirdi 
ki, o çox ağıllı, kamallı, ağayana bir oğlandır. Ürəyində dedi ki, 
ay Allah, nə ola, subay olaydı. Məni buna qismət eləyəydin.

Ər-arvad baxdılar ki, qonaq sözündən dönənə oxşamır. 
Ona görə də, məcbur olub gərdəyi qaldırdılar. Padşah gər-
dəyin dalındakı qızı görən kimi ağlı başından çıxdı. Gördü ki, 
ayə, nə çolaq, nə şikəst, elə bil, gərdəyin dalında Аy parçası 
oturub. Bunun gözəllikdə misli-bərabəri yoxdur. Gün kimi hər 
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tərəfə şölə saçır. Padşah bir könüldən, min könülə Gülxara 
vuruldu. Az qaldı ki, özündən gedib, yerə yıxılsın. Özünü bir 
təhər ələ aldı. Ər-arvad dedilər:

– A bala, bu da gərdəyin dalındakı qız. Gördünmü? Di, bis-
millah elə, başla çörəyini yeməyə.

Bayaqkı qonaq hara, indiki hara. Öz-özünə dedi, ayə, öldü 
var, döndü yoxdur. Nəyin bahasına olursa-olsun, gərək onunla 
evlənəm. Üzünü ev sahibinə tutub dedi:

– Məni niyə aldadırsınız? Nə çolaq, nə şikəst. Bu ki, dünya 
gözəlidir. Neçə ki, Gülxarı mənə verməyibsiniz, çörəyinizə əl 
uzadan deyiləm.

İsmayıl kişi də, Nabat arvad da halal adamlar idilər. Gör-
dülər ki, qonaq əl çəkəsi deyil. Özü də pis oğlana oxşamır. 
Arabir qızlarının üzünə baxdılar. Gördülər ki, deyəsən o da ra-
zılığa qılımlandı. Çox çək-çevirdən sonra məcbur olub Gülxarı 
Məhəmmədə verməyə razılaşdılar. Bunu eşidəndə, elə bil, bü-
tün dünyanı Məhəmmədə bağışladılar. Əlini atıb divardan İs-
mayıl kişinin sazını endirib, sinəsinə basdı, aldı görək nə dedi:

Bir gözəldi şövqün salıb cahana,
Tifilkən bənzətdim gözəl, göz ala.
Aşıq, deyə cahana,
Canım qurban canana,
Xudanın xub bəndəsi,
Xub gəlibdi cahana,
Yaradan yaradıb, salıb cahana,
Gör necə yaranıb gözəl, göz ala. 
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Bağbansan gir bağa, bağ işini gör.
Bağ becər, bağ bəslə, bağ işini gör.
Aşıq, bağ işini gör,
Becər bağ işini gör,
Ovçusansa, diksin qalx,
Ovun baxışını gör.
Dostsansa dostunun göz yaşını gör,
İstəyir canıma, gözəl, göz ala.

Məhəmmədəm, sözüm deyim sənə, yar,
Tuti dilli, sərvi boylu, sənə yar,
Aşıq deyər sənə, yar,
Olum bağban sənə, yar,
Qış otaqda, yaz bağda,
Mehman olum sənə, yar.
Dolandım dünyanı neçə sənə, yar,
Görmədim sənintək, gözəl, göz ala.

Məhəmməd sözünü qurtarıb, ayağa qalxdı. Dərviş paltarını 
çıxartdı. Gördülər ki, ayə, bu doğrudan da lap canlara dəyən 
oğlandır. Boy-buxunu, tərpənişi de, elə bil, şah oğlu şahdır. 
Axı, o yazıqlar haradan biləydilər ki, doğrudan da Məhəmməd 
şah oğlu şahdır. Özü də Xorasan kimi bir vilayətin hökmdarıdır. 
Xülasə, xeyli çək-çevirdən sonra padşah qızın ”hə”sini aldı. 
Sonra hamısı əlini birlikdə süfrəyə uzadıb yeməyə başladılar.

Üzünüzə sabahlar xeyirliklə açılsın. Məhəmməd sabah 
qalxıb bir molla çağırtdırdı. Gülxarın kəbinini özünə kəsdirdi. 
Gərdəyi də bu evdən çıxardıb, o biri evdə asdılar. O gündən 
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başladılar ər-arvad olub yaşamağa.
Məhəmməd burda kef-damaqda olsun, görək vəzir qardaşı 

Mehdixan necə oldu.
Elə ki, padşah ceyranın dalınca düşdü. Mehdixan da qarda-

şının tapşırdığı kimi, atının yüyənini geriyə döndərib, başladı 
Xorasana getməyə. Axır ki, gəlib Xorasana çatdı. Padşah qa-
yıdıb gələnə kimi ölkəni ədalətlə idarə elədi. Ancaq qardaşının 
başına nələr gəldiyindən xəbərsiz olduğundan bərk narahat 
idi. Hamının gözləri yolda idi ki, Məhəmməd şah nə vaxt qa-
yıdıb gələcək. Bunlar burada ümüdləri Allaha, yol gözləmək-
də idilər. Məhəmməd də uzaq bir məkanda Gülxar xanımla 
eyş-işrət sürməkdə.

Padşah bir neçə ay İsmayıl kişinin evində qaldıqdan son-
ra bir gecə ağlına yerləşdi ki, ey dili-qafil, o boyda taxt-tacı 
buraxıb düşmüşəm çöllərə. Nədi-nədi, bir gözəlin dərdindən 
tərki-vətən olmuşam. Axı, mən bir gözəlin əri yox, böyük bir 
ölkənin hökmdarıyam. Bir hökmdarlığı bir arvadın gözəlliyinə 
satmaq nankorluqdur. El məni qınayar, daş-qalaq eləyər, nəs-
limin adını batıraram.

Padşah xeyli fikirləşib, ayağa qalxdı. Öz məqsədini qayna-
tasına, qaynanasına və arvadına bildirib dedi:

– Xeyli vaxtdır sizin yanınızdayam. Nə vaxtdır elimdən, gü-
nümdən ayrı düşmüşəm. Vətən üçün darıxmışam. Mən get-
məliyəm, razısınızsa, qoyun Gülxarı da aparım. 

Məhəmmədin bu təklifinə onlar heç cür razı olmadılar. Axır-
da belə qərara gəldilər ki, Məhəmməd tək çıxıb getsin.

Getmək məqamı çatanda Məhəmməd qolundakı bazubən-
dini açıb, belindəki xəncərini çıxardıb Gülxara verərək dedi:
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– Mənim əzizim, incimə, qismət beləymiş. Neçə aydır sə-
ninlə bir yerdə baş yastığa qoymuşam. Ətrindən doymamı-
şam. Neyləyim. Vətən, el-oba həsrəti məni məcbur eləyir ki, 
ayrılaq. Mən gedirəm. Məndən sonra oğlum olsa bu xəncəri 
ona verərsən, qızım olsa bazubəndi. Qoy axtarıb məni tapsın-
lar. Mənim nişangahlarım onları hər cür bəladan xilas edəcək.

O, bunu deyib qaynatası, qaynanası və arvad ilə görüşüb, 
halal-hümmət eləyib, Xorasana tərəf yol başlayanda, dözə bil-
məyib, geri döndü. Baxanda gördü ki, vallah, Gülxar elə dolub, 
elə dolub ki, elə bil, bahar bulududur. Elə bir himə bənddir ki, 
göz yaşını leysan kimi töksün. Məhəmməd də ürəkdən kövrəl-
mişdi. Padşah olanda, nə olardı? Bilmirdi neyləsin, qalmışdı 
iki suyun arasında. Arvadına baxıb, kövrəlmiş halda dedi:

– Gülxar, istəyirsən gəl səni də aparım.
Gülxar qəhərdən dolan ala gözlərini ağlamaqdan güclə 

saxlayıb, dedi:
– Onsuz da ömrümün sonuna kimi mənim sənin kimi istək-

lim olmayacaq. Ancaq ürəyimdə sənə deyiləsi bir neçə xanə 
sözüm var. Qoy onları deyim, sən eşit, mənim də dolmuş 
sinəm bir az boşalıb, yüngülləşsin.

Bunu deyib, Gülxar yasəmən tellərindən bir dəstə ayırıb, 
sinəsinin üstünə töküb yanıqlı-yanıqlı aldı görək nə dedi. Biz 
deyək, siz də şad olun:

Gülxar:
İgidlər igidi, igidlər xası,                                            
Məni zülümlərə salıb gedirsən.        
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Geyinnəm əynimə qəmdən libası;                                          
Məni zülümlərə salıb gedirsən.

Məhəmməd:
Ay nazənin, əlim səndən üzüldü,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
Qara bağrım şan-şan oldu, əzildi,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.

Gülxar: 
Atamın evini yıxa bilmərəm,                                               
Anamın üzünə baxa bilmərəm,                                             
Tay-tuş arasına çıxa bilmərəm,                                            
Məni zülümlərə salıb gedirsən. 

Məhəmməd:
Bağbanıydım, bağım tağayır oldu,
Dərdi xoyrat əli, tağayır oldu,
Gözüm gördü, кönlüm tağayır oldu,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.

Gülxar:
Mən Gülxaram, qara gəlib baxtım da,
Görüm, atam viran qalsın taxtında,
Hardan urcah oldun nakam vaxtımda,
Məni zülümlərə salıb gedirsən.

Məhəmməd:
Mən sənə can dedim, sən də mənə can,
Alış mənim kimi, eşq oduna yan.
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Dərviş Məhəmmədəm yerim Xorasan, 
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.

Ayrılarkən Məhəmməd yenə də dedi ki, Gülxar, bir vaxt gə-
lib səni aparacağаm, nigaran qalma. Amma gördü ki, Gülxar 
üzünü çevirib, ağlamağa başladı. Məhəmmədə çox ağır olsa 
da, atını Xorasan səmtinə qamçıladı.

Anası Nabat gördü ki, Gülxarın halı heç özündə deyil. Göz-
lərinin yaşı da leysan kimi yanaqlarından bir ucdan süzülüb 
gedir. Gülxara təskinlik vermək üçün dedi:

– Qızım, nə olub, niyə belə qan-yaş tökürsən? Bir iş idi, 
oldu. Bəlkə, Məhəmməd bir vaxt qayıdıb gələcək. Adam əlini 
Allahın ətəyindən üzməz. Özünü ələ al, toxta. Yekə qızsan.

Gülxar anasının bu məsləhətinə cavab vermək üçün qulac 
saçlarını sinəsinə saz eləyib, yanıqlı-yanıqlı oxumağa başladı:

Əlim yarımdan üzüldü,                                                
Mən ağlaram, qan ağlaram.                                              
Göz yaşım üzə süzüldü,                                                  
Mən ağlaram, qan ağlaram.

Nabat arvad dedi:
 – Qızım, tək atın nə meydanı olar? Ananı sən balaca ana 

bilmə. Birini sən dedin, mən eşitdim. İndi də, qoy birini mən 
deyim, sən eşit. Aldı görək, anası nə dedi, biz nə eşitdik. Eşi-
dənlər də şad olsunlar:

Atan sənə zülm elədi,                                              
Ağlama, qızım, ağlama.                                                                 
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Bağrımın başın teylədi,
Ağlama, qızım, ağlama.

Arvadı bunu deyib, başladı ərinə qarğamağa ki, kişi idi, nə 
olmuşdu, tez-tələsik yazıq qızın ”hə”sini bir su içimində verib, 
evimizi yıxdı, qızımızı bədbəxt elədi. İndi əl heç yerə çatası 
deyil. Əlacı kəsildi, yenə də qızını dilə tutmağa başladı:

– A bala, nə olar, yüzü olub, biri də sən. Bir də ay bala, ərin 
ayrılanda sənə nə dedi, sənə bir nişanə-zad qoydumu? Yoxsa, 
elə-belə kirimişcə çıxıb getdi?

Gülxar anasını dinləyəndən sonra belə cavab verdi:

Mən ağlaram yana-yana,                                   
Yandı bağrım, döndü qana,                                            
Bir bazubənd verdi mənə,                                            
Mən ağlaram, qan ağlaram.

Bunu eşidən Nabat arvad görək qızına nə dedi:

Darayıb zülfün hörəyim,                                             
Boya sadağa verəyim,                                                 
Gətir bazubəndi görəyim,                                       
Ağlama, qızım, ağlama.

Gülxar gördü ki, anası bazubəndə baxmaq istəyir. Öz- 
özünə fikirləşdi ki, birdən bazubəndi anama göstərərəm, onun 
da tamahı güc gətirər, dartıb əlimdən alar, it-bata salar, qala-
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ram belə. Onda uşağım olsa atasından ona verməyə nişanga-
hım olmaz. Yaxşısı budur ki, gəl bazubəndi dan, de ki, yalan 
deyirdim, hələ yaxşı ki, xəncər barədə ağzımdan söz qaçır-
mamışam. Ona görə sözünün tapşırmasında görək bazubəndi 
anasından necə dandı:

Bil, Gülxardı mənim adım,                                                  
Aləmi yandırar odum,                                                                   
Bir söz idi, yalan dedim,                                                       
Mən ağlaram, qan ağlaram.

Nabat arvad qızının cavabına o qədər inanmasa da, onun 
qəlbini sındırmamaq üçün saçını sığalladı, başını döşünə sıx-
dı, öpdü, oxşadı, ona yenə də bol-bol təsəlli verib, ağlaya-ağ-
laya sözünün tapşırmasında aldı görək nə dedi:

Bu dünya fanidən-fani,                                                            
Bir gün demə Nabat hanı?!                                               
Oda salıb fələk səni,                                                 
Ağlama, qızım, ağlama.

Məhəmməd gedən gündən Gülxarın günü ah-vayla keçdi. 
Nə dərdi-səri azaldı, nə də göz yaşları qurudu. Gözləri Məhəm-
məd gedən yollardan çəkilmədi. Qulaqları səsdəydi ki, görən 
Məhəmməd nə vaxt qayıdacaq, ondan soraq verən olacaqmı?

Yaşadıqları bir neçə ayın müddətində Gülxar Məhəmməd-
dən uşağa qalmışdı. Günlər ötüşdü. Doqquz ayın tamamın-
da Gülxar bari-hamiləni yerə qoydu. Onun bir cüt Аy parçası 
kimi ekiz uşağı oldu. Uşaqlardan biri oğlan, o birisi qız idi. Qız 
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gözəllikdə, elə bil, Züleyxayla ekiz bacı idi. Ona görə də onun 
adını Züleyxa qoydular. Oğlanın da adını Hüseyn qoydular. 
’’Adları ilə böyüsün!” – deyib, xeyir-dua verdilər. Uşaqlar olan-
dan sonra Gülxarın göz yaşları qurumuşdu. Ata-anası da buna 
çox sevinirdi. İndi onların Аy parçası kimi bir cüt şirin-şəkər 
nəvələri var idi, elə bil, bütün dərdi, qəmi bu uşaqlar birdəfəlik 
qovmuşdular.

Dastan dili yüyrək olar. Uşaqlar hər gün bir arpa, bir buğda 
boyu böyüyüb, yeddi yaşına çatdılar. Anası aparıb uşaqların 
ikisini də molla yanında qoydu ki, dərs alıb, elmə sahib olsun-
lar. Uşaqlar elə ağıllı, elə dərrakəli idilər ki, mollanın ağzından 
nə çıxardı, qır-saqqız olub başlarında qalırdı. Onlar on dörd 
yaşına çatanda bütün elmləri sinədəftər eləyib, mollaxanadan 
ayrıldılar. O gündən Züleyxa evdən bayıra çıxmadı. Çünki elə 
gözəl idi ki, elə bil, lap adı dillərdə söylənən Züleyxanın özü 
idi. Qorxdular ki, qızı qaçırıb eləyən olar. Ancaq Hüseyn boş 
durmadı, indi də cəng oyunları ilə başını qatırdı. Dəlisov at-
lara kəmənd atıb, çılpaq, yəhərsiz minməkdə ad qazandı, qı-
lınc vurmağı, qalxan tutmağı hamını heyran qoymuşdu. Necə 
deyərlər, odun-qurdun parası idi. Bir dəqiqə bir yerdə durmaz-
dı. Hara gedirdi, orada dava salırdı. Ancaq tutduğu tay-tuşları-
nı döyüb, sitardan salardı. Uşaqlar ondan, it ağacdan qorxan 
kimi, qorxardılar.

Hüseyn yaşadığı obada tay-tuşlarından bir neçəsinin də adı 
Hüseyn idi. Onları da bir-birindən fərqləndirmək üçün öz arala-
rında ayama qoymuşdular. Məsələn, birinə “Çolaq Hüseyn”, o 
birinə “Dana Hüseyn”, buna da “Yetim Hüseyn” deyirdilər. An-
caq Hüseynin bu ayamadan xəbəri yox idi. Onu deyən uşağın 
dədəsini yandırardı. Ona görə buna Yetim Hüseyn deyirdilər 
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ki, atası yox idi, onun haradan olduğunu da heç kim bilmirdi.
Bir dəfə uşaqlar cız çəkib, aşıq-aşıq oynayırdılar. Elə oyu-

nun şirin yerində oğlanlardan kimsə dedi ki, ayə aşıqları yı-
ğışdırın, Yetim Hüseyn gəlir. Bilirdilər ki, Hüseyn davakünün 
biridir. Sorğusuz-sualsız onların aşıqlarını əllərindən alıb ya 
cibinə dolduracaq, ya da hara gəldi tullayacaq. Necə deyərlər, 
yetənə yetir, yetməyənə də bir daş atırdı.

Hüseyn uzaqdan gördü ki, onun gəldiyini görüb, aşıqları 
yığışdırdılar. Dana Hüseyn deyilən uşaq da aşıqların hamısı-
nı cibinə doldurdu. İndi də aradan çıxıb, əkilmək istəyir. Bunu 
görən Hüseyn tez dedi:

– Ayə, dana bir bəri qayıt!
Dana Hüseynin ağzı nəydi qayıtmasın. Hüseynin qabağın-

da dayanıb, başını aşağı salıb, lal-dinməz durdu.
Hüseyn acıqlı-acıqlı dedi:
 – Aşıqların hamısını tez ciblərindən çıxardıb tök yerə!
Yenə də daşdan səs çıxdı, Dana Hüseyndən yox. Heç o biri 

uşaqlar da qorxularından dinmədilər. Oğlanın aşıqları çıxart-
madığını görən Hüseyn hirsli-hirsli gədəyə bir bərk şillə tutuz-
durub dedi:

– Hələ bu dananın məndən aşıq gizlətməyinə bax!
Şillənin açılması ilə Dana Hüseynin eşşək kimi anqırmağı 

bir oldu. Onun əlindən güclə qopub, evlərinə tərəf götürüldü. 
Qaça-qaça bağırıb dedi:

– Yetim oğlu, yetim, məni niyə vurursan? Dədənə aşıq borc-
luyam, dədəsindən xəbərsiz, köpəkoğlu. Bir yavaş, gedib də-
dəmə deyim, gör sənin başına nə oyun açır. 

Bunları eşidən Hüseyn dəli olmadımı!? Mindi cin atına. 
Düşdü Dana Hüseynin dalınca. Bu vaxt Dana Hüseynin atası 
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gördü ki, oğlu qan-tərin içində evlərinə tərəf qaçır, Yetim Hü-
seyn də onun dalınca düşüb. Ha burada, ha orda, az qalıb ki, 
uşağa çatıb parçalasın. Yaxşı bilirdi ki, uşağı yetim Hüseynin 
əlinə keçsə, daha ondan uşaq olmayacaq.

Dədəsi oğlunun qabağına getdi. Dana Hüseyn atasının da-
lında gizlənib, hönkürə-hönkürə dedi:

– Ay dədə, bu yetim oğlu, yetim, həm aşıqlarımızı alır, həm 
də məni döyüb öldürür.

Hirslənmiş kişi tutdu Hüseynin yaxasından, dedi:
– Adə, bu uşağı yiyəsiz görübsən, döyürsən?
Hüseyn acıqlı-acıqlı dedi:
– Görmürsən, hamının içində mənə yetim oğlu, yetim de-

yir?!.
Kişi dedi:
– Yaxşı, sən yetim deyilsənsə, bəs dədən kimdir? Hə, de 

görüm. Bu uşağın dədəsi mənəm. Bəs sənin dədən kimdir? 
Dillənsənə?! Niyə dilin lal oldu? Get, dədəni göndər, mən 
onunla danışım. Sənə daha sözüm yoxdur.

Bu sözləri eşidəndə, elə bil, Hüseyn yatmışdı, ayıldı. Elə bil, 
başına bir qazan qaynar su tökdülər. Rəngi allandı. Kişiyə heç 
bir söz deməyib, kor-peşman geri qayıtdı. Yeriyirdi, amma, 
elə bil, ayaqları özününkü deyildi. Evə çox pərişan girdi. Bunu 
görəndə nənəsi də, babası da, anası da dərin təlaş keçirtdilər. 
Özlərini yetirdilər Hüseynin yanına. Nə qədər dilə tutdularsa 
da, Hüseyn dillənmədi ki, dillənmədi. Elə bildilər ki, uşaq azar-
layıb. Bərk əl-ayağa düşdülər. Babası, nənəsi loğman, təbib 
dalınca qaçdı.
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Anası göz yaşını sel kimi axıtdı. Handan-hana Hüseyn ba-
şını qaldırıb, anasının bulud kimi yağan yaşlı gözlərinə baxdı. 
Dərdli-dərdli dedi:

– Ana, niyə mənim dədəm yoxdur? Hamı mənə yetim deyir.
Bu sözü eşidəndə Gülxarın ürəyi nanə yarpağı kimi əsdi. 

Özünü güclə ələ alıb, dedi:
– Oğul, sənin atan var, adı da Məhəmməddir. Yaxşı bir nə-

sildəndir. Hər gədə-güdənin tayı deyil.
Hüseyn dedi:
– Onda, bəs atam hanı?

Anası dedi:
– Oğul, atan uzaq səfərə gedib, gecikib. Yəqin ki, yaxın 

vaxtlarda qayıdar.
Hüseyn dedi:
– Yox, ana, mənim onu gözləməyə səbrim yoxdur. Mən bu 

gündən onu axtarmağa gedəcəyəm.
Anası təlaş içində dedi:
– Ay bala, sən onu necə axtaracaqsan? Axı, sən onu tanı-

mırsan, harada olduğunu bilmirsən.
Hüseyn dedi:
– Ay ana, ola bilməz ki, sən atamın haralı olduğunu bil-

məyəsən. Mən bunlara inanmıram. Sən südünü mənə halal 
elə, rüsxət ver, gedim atamı axtarım. Yoxsa, ürəyim partlayar. 
İndi hamı mənə yetim deyir. Mənim atam ola-ola mənə niyə 
yetim Hüseyn desinlər!?

Anası dedi:
– Ay bala, sən hələ çox cavansan. Yola-izə də nabələdsən. 

Gedərsən, başına bir iş-zad gələr, qalaram yaman günə. Gəl, 
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bu daşı ətəyindən tök, insaf elə, bizə yazığın gəlsin. O gözəl-
likdə bacını da bir elin içində kimsəsiz qoyub gedirsən? Bizim 
səndən qeyri kimimiz var?

Hüseyn gördü ki, yox anasını dillə yola gətirə bilməyəcək. 
Ona görə də əlini atıb divardakı sazı endirib, sinəsinin üstünə 
sıxdı, yanıqlı-yanıqlı aldı görək nə dedi:

Başına döndüyüm gül üzlü ana,                                          
Ana, söylə atam kimdi, gedirəm.                                        
Əmmişəm südünü mən qana-qana,                                          
Ana, söylə atam kimdi, gedirəm.

Anası dedi:
– Ay bala, hansı ciyəri yanmış, səni dəli-divanə eləyib, çöl-

lərə salır. Onun vayına oturum, bu sevdadan əl çək. Sənin 
atan səfərdən gec-tez gələcək.

Hüseyn gördü ki, anası heç sazla-sözlə də yola gəlmək 
istəmir. Ona görə də aldı sözün o biri xanəsini, fikirləşdi ki, 
bəlkə anamın ürəyini yumşaldam, atamın dalınca getməyə 
mənə rüsxət verə:

Bir gül idim budağımdan dərdilər,                                             
Dərib-dərib pünhan yerə sərdilər.                                                 
Aşıq meydanında xəbər verdilər,                                                    
Ana, söylə atam kimdi, gedirəm.

Hüseyn gördü ki, anasından yenə bir söz qopara bilmir. An-
caq, deyəsən, anası bir az yumşalıb. Aldı görək Hüseyn sö-
zünün tapşırmasını necə dedi. Biz də deyək, eşidənlər şad 
olsun:
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Hüseynəm dərsimi kamil almışam,                                      
Dədəm var, dədəsiz yetim qalmışam.                                       
Anamı bulunmaz oda salmışam,                                                       
Ana, söylə atam kimdi, gedirəm.

 – Anası baxıb gördü ki, Hüseyni yolundan saxlamaq müm-
kün deyil. Əlacı kəsilib dedi:

 – Oğul, bil və agah ol, sənin atanın adı Məhəmməddir. 
Özü də Xorasan vilayətindəndir. Gedəndə də nişangah olaraq 
mənə yeddi ilin bac-xəracından düzəlmiş bir bazubənd, bir də 
bir xəncər verib, özü də mənə tapşırıb ki, oğlum olsa xəncəri, 
qızım olsa, bazubəndi verərsən, axtarıb məni taparlar. İndi ki, 
əl çəkmirsən, al atan verən xəncəri bağla belinə. Qismət Allah-
dandır, ümidim var ki, hər şey yaxşı olacaq.

– Yetim Hüseyn anasının xeyir-duasını eşidib, çox sevin-
di. Atını ifçin yəhərləyib-yüyənlədi. Yol tədarükü görüb, evdən 
çıxmaq istəyəndə babası ilə nənəsi qayıdıb gəldilər. Gəlib gör-
dülər ki, nəvələri at belində, səfər üstündədir. Məsələdən onla-
rı da agah elədilər. Əlacsız qalan nənə də, baba da nəvələrinə 
xeyir-dua verdilər. Hüseyn atını sürmək istəyəndə, dönüb ana-
sına baxdı. Gördü ki, anası elə bir haldadır, elə bir haldadır ki, 
gəl görəsən. Ala gözləri bahar buludu kimi dolub. Ürəyi nanə 
yarpağı kimi əsim-əsim əsir. Deyəsən, dilinə də bir neçə xana 
söz gəlib. Gülxar elə bu vaxt hörüklərindən bir dəstə tel ayırıb, 
tökdü mərmər sinəsinin üstünə, aldı görək nə dedi, biz də nə 
eşitdik:

Başına döndüyüm gül üzlü oğul,                                       
Qürbət eldə gahdan yada sal məni.                              
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Sənə yedirtmişəm qəndinən noğul,                          
Qürbət eldə gahdan yada sal məni.                      

Başlayıb ömrümün nə gəlhagəli?                            
Dərdini çəkməkdən olaram dəli.                             
Kəmərin qurşasın o ağam Əli,                               
Qürbət eldə gahdan yada sal məni.

Ərşə çıxır mən Gülxarın nalası,                                
Viran olsun Lut şəhrinin qalası.
Xorasanda Məhəmmədin balası,                    
Qürbət eldə gahdan yada sal məni.

– Söz tamama yetdi. Hüseyn yol başladı Xorasan tərəfə. 
Aşıq dili yüyrək olar, deyiblər. Hüseyn ata süvar olub, az getdi, 
çox getdi, neçə dərə aşdı, neçə düz keçdi, orada ayla, illə, 
burada şirin dillə, gəlib bir dağın ətəyinə çatdı. Gördü ki, bura-
da bir dəstə adam var. Atı sürdü düz onların yanına. Adamlar 
gördülər ki, maşallah, bu elə bir oğlandır ki, heç Yusifi-Kənan 
da onun əlinə su tökməyə yaramaz. Baxdılar ki, həm çox ca-
vandır, həm də qəribdir. Özü də atının tərkində bir sazı da var. 
Dedilər, yəqin, haqq aşığıdır, butasının dalınca gedir. Soru-
şub öyrəndilər ki, oğlan nə aşıqdır, nə də aşiq. Dedilər bəs 
nəçikarəsən, hardan gəlib, haraya gedənsən? Bunu eşidəndə 
Hüseynin sinəsinə qeybdən bir neçə xanə söz gəldi. Sazını 
köynəyindən çıxardıb aldı görək nə dedi:  

İraq düşdüm vətənimdən, elimdən,
Baş götürüb Xorasana gedirəm.                                    
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Sahibiyəm nə çıxıbsa dilimdən,
Baş götürüb Xorasana gedirəm.

Anam, bacım gözü yaşlı qalıbdır,
Nənəm, babam qəlbinə xal salıbdır,
Yollarımı duman, çiskin alıbdır,
Baş götürüb Xorasana gedirəm.

Hüseyinəm, Məhəmmədin oğluyam,
Bu nə sirdi gərək onu yoxlayam.
Tapam onu, ata kimi qoxlayam,
Baş götürüb Xorasana gedirəm.

Yetim Hüseyn sazla dediyi kimi, sözlə də atasını axtarma-
ğa getdiyini söylədi. Bunu eşidənlərin Hüseynə yazığı gəldi. 
Xorasanın yolunu ona nişan verdilər. Hüseyn at sürüb, bir 
neçə mənzildən sonra axır ki, Xorasana çatdı. Cibinə baxıb 
gördü ki, pulu yoxdur. Heybəsində də çörəyi, yavanlığı qurta-
rıb. Əlac sız qalıb atını satmağa məcbur oldu. Onsuz da o heç 
özünə yer tapa bilmirdi. Atı harada saxlayacaqdı? Bu məqsəd-
lə də soruşa-soruşa gedib bazarı tapdı. Atını ucuz qiymətə sa-
tıb, özünə bir az yemək alıb, gəldi şəhərin kənarındakı xaraba 
qalmış evlərdən birinə. Axı, Hüseynin gecələməyə elə bir pulu 
da yox idi. Atın pulu ilə olsa-olsa az bir vaxtda bir təhər dola-
na bilərdi. O, axtarıb bir samanlıq tapdı. Başladı orada başını 
girələməyə.

Hüseyn beləcə hər gün şəhərə çıxır, atın qalan puluna az-
dan-çoxdan yemək alıb, gətirib samanlıqda yeyib-yatırdı. Hü-
seyn samanlıqda pis gündə yaşamaqda olsun, eşit bacısı Zü-
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leyxadan. Elə ki, qardaşı Hüseyn evdən çıxdı, anası, nənəsi 
yalan oldu. Züleyxa Hüseynin dərdindən ağı deyib, ağlamağa 
başladı. Gördü ki, ağlamaqla da kar aşmır. Onda belə qərara 
gəldi ki, oğlan paltarı geyib, qardaşının dalınca getsin. Fikrini 
anasına dedi. Bunu eşidəndə, elə bil, anası dəli oldu. Nə qə-
dər dil töküb, nə qədər yalvardısa, xeyri olmadı. Əlacsız qalıb, 
razılıq verdi. Atasından qalan bazubəndi də onun qoluna bağ-
ladı. Özü də başa saldı ki, atan Xorasandadır, adı da Məhəm-
məddir.

Züleyxa tez qardaşı Hüseynin evdə qalan bir dəst köhnə 
paltarını geyinib, altdan geyinib, üstdən qıfıllandı, üstdən ge-
yinib, altdan qıfıllandı. Atın belinə qalxıb, getmək istəyəndə 
sinəsinə bir qatar söz gəldi. Aldı görək, anasına öz ürək sözlə-
rini necə izhar elədi:

Xorasana gedən yolum uzaqdı,
Qardaşımın sorağına gedirəm.
Dağlar, düzlər çiskin, soyuq, sazaqdı,                     
Qardaşımın sorağına gedirəm.

Köhlənimi dağda, düzdə çaparam,
Axır, gedib qardaşımı taparam,
Bir ox kimi öz yayımdan qoparam,
Qardaşımın sorağına gedirəm.

Züleyxayam, Məhəmmədin qızıyam,
Könüllərin çalınmamış sazıyam.
Hər cəfaya, hər zülümə razıyam,
Qardaşımın sorağına gedirəm.



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

202

Bunu deyib, atını Xorasana tərəf sürməyə başladı. Az getdi, 
üz getdi, dərə-təpə düz getdi, neçə-neçə dağları arxada qoy-
du, nəhayət, bir gün gəlib bir dağın ətəyində cavanlara rast 
gəldi. Elə ki, Züleyxa bunlara yaxınlaşdı, ədəb-ərkanla salam 
verib, əleyk alandan sonra gördü ki, bunlar ona yaman təəc-
cüblə baxırlar. Züleyxa ürəyində elə düşündü ki, yəqin onun 
qız olduğunu başa düşüblər.

Bu ara bunlardan bir dilli-dilavəri ondan soruşdu:
–Ay bala, ay oğul, sən bir neçə gün bundan əvvəl buradan 

keçmədinmi? Özü də dedin ki, adım Yetim Hüseyndir.
Bunu eşidəndə Züleyxanın ürəyi bir az toxtaqlıq tapdı. Dedi:
– Buradan keçən mənim qardaşım idi, mənim də adım 

Həsəndir. İndi qardaşımın sorağı ilə onu axtarmağa gedirəm. 
Görüm, ya qismət, tapa bilərəmmi?

Cavanlardan başqa birisi dedi:
– Sənin qardaşını Xorasana tərəf yola saldıq. Atasını axtar-

mağa gedirdi.
Züleyxa dedi:
– Elə mən də Xorasana getməliyəm. Əvvəlcə qardaşımı 

axtarıb tapmalı, sonra da atamı soraqlamalıyam.
Həmin adamlar dedilər:
– Get, Allah özü sənə kömək olsun. Ancaq bir təvəqqəmiz 

var.
Züleyxa dedi:
– Buyurun, təvəqqinizi eləyin.

Onlar dedilər:
Qardaşın bizə bir neçə qatar söz çalıb oxudu. Sən də oxu-

saydın pis olmazdı.
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Züleyxa dedi:
– Axı, mənim sazım yoxdur.

Onlar dedilər:
– Eybi yoxdur, biz taparıq.

O saat saz tapıb gətirdilər, verdilər Züleyxaya. Züleyxa sa-
zın zilini-zil, bəmini-bəm, sinəsinin üstünə müstəkəm eləyib, 
aldı görək nə dedi:

Bir tərlanı əlimizdən uçurtduq,                                       
Ahu kimi mən hər yanı gəzirəm.                             
Ovunuzu bərəsindən qaçırtdıq,                                        
Yeri, göyü, asimanı gəzirəm.

Duz basıbdı yaramıza baxtımız,                               
Əzəlindən yıxılıbdı taxtımız,                                       
Görən, ya Rəbb, olacaqmı vaxtımız,                             
Qarış-qarış Xorasanı gəzirəm.

Görməmişik atamızın üzünü,                                      
Eşitmədik bircə kəlmə sözünü.                               
Dağı-daşı, bu çöllərin düzünü,                                     
Çəmən-çiçək, gülüstanı gəzirəm.

Həsrətindən bulud kimi dolduğum,                               
Çiçək kimi saraldığım, solduğum,                                    
Xeyli vaxtdır gözü yolda olduğum,                                  
Aman-zaman bir insanı gəzirəm.

Züleyxanın dərd başından aşıbdı,
Huşu gedib, başdan ağlı çaşıbdı,                                      
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Halı yoxdur, səbri yaman daşıbdı,                                 
Hüseyn adlı bir oğlanı gəzirəm.

 – Züleyxa elə yanıqlı-yanıqlı çalıb oxuyurdu ki, adamların 
qəlbi kövrəlmiş, gözləri yaşla dolmuşdu. Heç onlar fikir ver-
mədilər ki, Həsən kimi tanıdıqları Züleyxa sözün tapşırmasını 
necə dedi. Adamlar Züleyxanın gözəlliyinə mat qalmışdılar. 
Öz aralarında pıçıldaşırdılar ki, elə bil, zalım oğlu Yusifin Zü-
leyxasıdır. Daha hardan biləydilər ki, elə doğrudan da bu qız 
uşağıdır, adı da Züleyxadır.

Qərəz, cavanlar Züleyxaya dönə-dönə ”çox sağ ol” deyib, 
Xorasının yolunu ona göstərdilər. Züleyxa da gecəni gündüzə, 
gündüzü gecəyə qatıb, gəlib Xorasana çatdı. Hələ axşama 
çox var idi. Züleyxa da qardaşı Hüseyn kimi elədi. Tez-tələsik 
aparıb atını bazarda dəyər-dəyməzinə satıb, şəhərin kənarı-
na gəldi ki, burada bir təhər gecələsin. Allah kərimdir, görsün 
sabah başına nə gəlir. Belə də elədi. Atını satıb, heybəsini çiy-
ninə salıb, şəhərin kənarına gəldi. Axtara-axtara bir uçuq sa-
manlıq tapdı. Elə qapıdan içəri girmək istəyəndə qulaqlarına 
zırıltı səsi gəldi. Əvvəlcə duruxdu, elə bildi ki, onu qara basır. 
Öz-özünə fikirləşdi ki, cin-şeytan ola bilər. Axı, babası-nənəsi 
həmişə danışardılar ki, cinlər ən çox samanlıqda, kalafa yer-
lərdə olar. Züleyxa duruxdu. İstədi ki, geri qayıtsın. Gördü yox, 
eşitdiyi səs cin, şeytan səsi yox, insan səsidir. Başını bir də 
içəri saldı. Diqqətlə səs gələn tərəfə baxdı. Gördü ki, burada 
bir oğlan xeylağı qıvrılıb, zarıyır. Başının üstündəki dirəkdən 
də bir saz salıb. Züleyxa qorxa-qorxa bir-iki addım irəli gəlib 
gördü ki, bu zarıyan qardaşı Heseyndir. Saz da onundur. Özü-
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nü tir-tab saldı qardışının üstünə. O ki, var ağladı. Gördü ki, 
Hüseynin halı hal deyil. Onun bu qədər naləsi də təsir eləmə-
di. Əlacı kəsilib, əlini atıb dirəkdən sazı endirdi. Aldı görək, 
dərdini yanıb-inildəyən qardaşına necə dedi:

Nə yatıbsan gözü yaşlı,
Oyan qardaş, oyan görüm.
Bacın qalıb can ataşlı,
Oyan qardaş, oyan görüm.

Bu nə gündü, bu nə haldı,
Hay-harayın harda qaldı,
Dərdin məni oda saldı,
Oyan qardaş, oyan görüm.

Züleyxanı çəkmə dara,
Bağrım başı oldu yara,
Yoxsa məni basır qara?               
Oyan qardaş, oyan görüm.

– Züleyxa gördü ki, Hüseyn sazın səsinə yavaş-yavaş qı-
mıldanır. Axır ki, Hüseyn gözünü açıb, başının üstündə dil de-
yib, ağlayan bir oğlan gördü. Diqqətlə fəhmini toplayıb gördü 
ki, bu bacısı Züleyxadır. Züleyxanı görəndə kövrəlsə də, xeyli 
toxtadı. Sazı onun əlindən alıb, görək öz dərdini, məlalını necə 
dilə gətirdi:

Qərib eldə can verirəm,
Ağla məni, ağla bacım,
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Gül əkməmiş vay dərirəm,
Ağla məni, ağla bacım.

Anam, «oğul» deyib ağlar,
Bacım müdam qara bağlar,
Nənəm, babam yasım şaxlar,                   
Ağla məni, ağla bacım.

Yetişmədim muradıma,
Ox tuşlandı qanadıma,
Yaraşmayır heç adıma,
Ağla məni, ağla bacım.

Mürgüləyən bəxt yatıbdı,
Çarx fırlanıb, vaxt çatıbdı,
Atamız bizi atıbdı,
Ağla məni, ağla bacım.

Yaman yerdə axşamladım,
Dostum inlər, gülər yadım,
Yetim Hüseyn qaldı adım,
Ağla məni, ağla bacım.

Züleyxa baxdı ki, qardaşı xəstə-zad deyil, acdır. O, heybə-
sində olan çörəkdən, yavanlıqdan tez çıxardıb Hüseynə ye-
dirtdi. Gedib yaxınlıqdakı arxdan da bir qab içməli su gətirdi. 
Yeyib-içəndən sonra Hüseynin gözlərinə işıq, dizlərinə taqət 



Tofiq HÜSEYNZADƏ

207

gəldi. Bir-birilərinə başlarına gələnləri danışdılar. Bu qərib 
eldə samanlıqda kimsəsiz qalan qardaş-bacı yenidən bir-bi-
rinə sarılıb hönkür-hönkür ağladılar. Gecənin bir vaxtına kimi 
oradan-buradan söhbət elədilər. Axırda ’’Allah kərimdir” de-
yib, yuxuya getdilər. Sabah oyananda Züleyxa heybəsindəki 
yavanlıqdan süfrəyə qoydu. Yeyib, ala-qarın oldular. Süfrəni 
yığışdıranda Züleyxa satdığı atın pulunun hamısını Hüseynə 
verib dedi:

– Qardaş, al bu pulu, bizi bir müddət dolandırar. İndi o vax-
ta qədər də Allah bir yandan bizə bir qapı açar. İndi, dur get, 
şəhərə. Axşama bir az yeməkdən-zaddan al gətir. Bəlkə, qu-
lağın şəhərdə bir təzə söz eşitdi. Atamızdan bir soraq verən 
oldu. Sən gələnə kimi, mən də buraları sahmana salaram, nə 
olar samanlıq olanda.

Züleyxa öz işində olsun. Görək Yetim Hüseyn nə elədi. O 
bacısını görəndən sonra xeyli ürəklənmişdi. Onun fərasətinə 
də heyran qaldı ki, kişi paltarı geyinib, adını da Həsən qoyub, 
qardaşını, atasını axtarır. Sonra bacısının verdiyi pulu cibinə 
qoyub, şəhərə yollandı. 

Orda-burda xeyli gəzib-dolaşandan sonra gəlib şəhərin 
mərkəzi meydanına çıxdı. Baxıb gördü ki, burda bir yerə xeyli 
adam toplaşıb. Hüseyn ora-bura vurnuxdu ki, bəlkə, atasın-
dan bir səs-soraq eşitdi. Odur ki, bu adamlar olan yerə gəldi. 
Gördü ki, bura halvaçı dükanıdır. Adamlar halva alıb, şirin-şirin 
yeyirlər. Hüseynin də tamahı keçdi. Bir istədi halvadan bir az 
alıb yesin. Sonra dedi ki, yox, qoy gözləyim, axşam üstü alıb, 
isti-isti apararam, bacımla bərabər yeyərik. Buna görə də çəki-
lib bir daşın üstündə oturdu. Burada da yuxu onu tutdu.
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Bu halvaçının adı Əhəd idi, halvasını ən çox qənddən bi-
şirdiyinə görə adına Qənd Əhəd deyərdilər. Qənd Əhəd də 
dönüb olmuşdu Qəndəhəd. Xülasə, axşam oldu. Qəndəhəd 
kişi müştərilərin seyrəldiyini görüb, dükanı bağladı. İstədi ki, 
evlərinə getsin, baxıb gördü ki, dükanın böyründə bir cavan 
oğlan bərk yuxuya gedib. Özü də bu elə şəxsiyyətdir, elə gözəl 
qəddi-qamətli bir oğlandır ki, heç demə. Hiss elədi ki, buralar 
adamı deyil, qəribə oxşayır.

Qəndəhəd kişinin oğlana yazığı gəldi. Onu dümsüklə-
yib qaldırdı. Oğlan ayılıb gördü ki, paho, şər çoxdan qarışıb, 
göz-gözü görmür. Kişini də görüb tanıdı. Tez soruşdu:

– Ay əmi, bu halvaçı dükanı nə tez bağlandı.
Qəndəhəd kişi dedi:

– Oğul, burda neyləyirsən? Dükan vaxtı çoxdan keçib.
Hüseyn yazıq-yazıq dedi:

– Ay əmi, halva alasıyam.
Qəndəhəd kişi gördü ki, oğlan qəribdir, özü də sözlü adama 

oxşayır. Odur ki, soruşdu:
– A bala sən kimsən?

Hüseyn dedi:
– Ay əmi, qəribəm, yetiməm, bu şəhərə təzə gəlmişəm.
Bunu eşidəndə halvaçının çiçəyi çırtladı. Onun züryəti 

yoxuydu. Fikirləşdi ki, Allah yaxşı yetirib. Həm oğulluğa gö-
türərəm, həm də mənə həyan olar, kömək eləyər. Ona görə 
dedi:

– Oğul adın nədir?
Hüseyn dedi:

– Əmi, adım Hüseyndir. Yetim olduğuma görə Yetim Hü-
seyn deyirlər.
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Halvaçı dedi:
– Oğul, mənim də adım Əhəddir. Halvanı qəndlə bişirdi-

yimə görə adıma Qənd Əhəd deyirlər. Görürəm, yaxşı oğlan-
san, gəl keçək dükana, orada söhbət eləyək.

Bunu deyib Qəndəhəd kişi dükanı açdı. Hüseyni də ora 
dəvət elədi. Əvvəlcə Hüseyn qarnını halvayla doyuzdurandan 
sonra bacısı üçün də halva almaq istədi. Gördü ki, halvaçı 
onu buraxmaq istəmir. Hüseyn halvaçının məqsədini anladı. 
Fikirləşdi ki, gəl sözünü bu adama sazla de. Gözünü gəzdirib 
gördü ki, halvaçının dükanının küncündə bir saz var. Nə vaxt-
dandır ki, çalınmadığından toz basıb. Hüseyn cəld qalxıb, sazı 
divardan endirdi, onun tozunu silib təmizlədi. Zilini zil, bəmini 
bəm eləyib, görək, özünü halvaçıya necə nişan verdi: 

Qoca baba, mən dolanım başına,                                  
Qoca, mən qəribəm, axşam bazarı.                                     
Gəl, rəhm elə gözdən axan yaşıma,                                
Qoca, mən qəribəm, axşam bazarı.

Qəndəhəd kişi bunu eşidib dedi:
– Ay bala, Ay Hüseyn sən nə qabiliyyətli, nə şəxsiyyətli oğ-

lansan. Nə gözəl səsin, avazın var. Ancaq mənim də sinəmə 
bir-iki xanı söz gəlib. Olarmı birini də mən deyim?

Hüseyn dedi:
– Buyur, baba.

Aldı görək halvaçı Qəndəhəd nə dedi, biz nə eşitdik:

Qoca baban alsın sənin qadanı,
Oğul, nədi sən qəribin güzarı.
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Doğru danış, mətləbini qanım mən,                           
Görüm, nədi sən qəribin güzarı.   

                  Aldı Hüseyn: 
Cavan ikən mən ömrümdən doymuşam,                                    
Ürəkləri oyum-oyum oymuşam.                                  
Bir anam var Lut şəhrində qoymuşam,                       
Baba, mən qəribəm axşam bazarı.                                     

             
                 Aldı Qəndəhəd: 

    Tanımaram sultanını, xanını,                                 
    İsnad versən mənə adı, sanını,                      
    Buyurram cəlladı, allam canını,                                
    Görüm nədi sən qəribin güzarı.     
                                

                 Aldı Hüseyn: 
                 Qürbət eldə yetən yoxdu dadıma,

    Anam, bacım büryan oldu oduma.                     
    Yetim Hüseyn çağırarlar adıma,                               
    Qoca, mən qəribəm axşam bazarı. 
        

Hüseynin belə yanıqlı-yanıqlı oxuması halvaçının ürəyini 
lap kövrəltdi. Dedi, gəl ürəyindən keçənləri sazla-sözlə Hü-
seynə çatdır, görüm, cavabı nədir? Halvaçı yenidən Hüsey-
nin qəddi-qamətinə, boy-buxununa, ağıl-kamalına ata gözüylə 
baxdı, görək öz fikrini ona necə çatdırdı:

Qəndəhədəm, dövlətim var, varım var,                 
Namusum var, qeyrətim var, arım var.                         
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Oğlum olsan, gözüm üstə yerin var,
İndi tutdu sən qəribin güzarı.

Bunu eşidən Hüseyn gördü ki, yox, halvaçı olanda nə olar? 
Qəndəhəd kişi alicənab, canlara dəyən bir adamdır. Ona görə 
də onun sözünü yerə salmayıb dedi:

– Qəndəhəd əmi, mən tək deyiləm, bir bacım da var.
Bunu eşidən Qəndəhəd kişi ikiqat sevindi. İstədi ağzını 

açıb, nəsə desin. Hüseyn onu qabaqladı.
– Qəndəhəd əmi, məni bağışla, qarıxdım, qardaşım da var, 

əvəzinə bacım var dedim.
Halvaçı dedi:
– Ay bala, daha yaxşı. Qardaşın indi hardadır?

Hüseyn dedi:
– Şəhərin kənarındakı samanlıqda.

Qəndəhəd kişi dedi:
– Bala, Hüseyn, durma, şər qarışmamış get, qardaşını da 

gətir, gəl evimə. Gedək əvvəlcə evin yerini göstərim, sonra 
get.

Qərəz, çox söhbətdən sonra onlar birlikdə gəlib Qəndəhəd 
kişinin evinə çatdılar. Hüseyn evin yerini yaxşı-yaxşı bələdlədi. 
Oradan da birbaşa bacısının yanına gəldi. Başına gələnləri 
Züleyxaya danışdı. Sazını da, bacısını da götürüb, halvaçıgilə 
gəldi. Gördü ki, halvaçı da, arvadı da evin çəpərinə söykənib, 
onların yollarını gözləyirlər. Halvaçının arvadı çox xoşxasiy-
yət, şirindil, böyük-kiçik yeri bilən, halal südəmmiş bir zənən 
idi. Fatma arvad uşaqların ikisinin də o üzündən, bu üzündən 
dönə-dönə öpdü, bağrına basdı. Cani-dillə xoş gəldin deyib, 
içəri apardı.
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Halvaçı da, arvadı da gördülər ki, uşaqlar qərib, kimsəsiz 
olsalar da, lap canlara dəyən uşaqlardır. Dedilər ki, Allah bi-
zimkini də belə yetirdi. Fatma arvad uşaqların ikisini də can 
köynəyindən keçirib, özünə övladlığa qəbul elədi. Sonra süfrə 
açıldı. Süfrəyə dünyanın yüz nazu-neməti düzüldü. Başladılar 
şadyanlığa, deyə-gülə bir yerdə çörək yeməyə.

O gündən Hüseyn də, Züleyxa da oldular halvaçı ilə arvadı-
nın uşaqları. Bütün şəhər bundan xəbər tutdu. Ancaq uşaqlar 
öz sirlərini gizli saxlayır, işin axırını gözləyirdilər. Allaha şükür 
eləyirdilər ki, həm dolanışıq yolları açıldı, həm də bu minvalla 
əlaltından soraqlaşıb, atalarını tapa biləcəklər.

Halvaçı uşaqları işlətmək istəmirdi. Çünki onun pula-vara 
ehtiyacı yox idi. Ancaq uşaqlar da boş dayana bilmirdilər. Atalıq-
larından xahiş, minnət elədilər ki, onlara da dükanda işləməyə 
izn versin. Halvaçı çar-naçar razı oldu. O gündən uşaqlar dü-
kanda işləməyə başladılar. Buraya üz tutanların çoxu uşaqla-
rın gözəlliyinə tamaşa eləməyə gəlirdi. Qərəz, müştəri o qədər 
çoxaldı ki, halva bişirib çatdırmaq müşkül işə çevrildi. Odur ki, 
dükanı xeyli böyütdülər, işə təzə halva bişirənlər götürdülər. 
Halvaçı da, arvadı da gördülər ki, uşaqların ayağı çox sayıldır. 
Onlar gələndən evin bir-bərəkəti birə-beş artıb, pulun-paranın 
içində itib batırlar, var-dövlət də sel kimi axır.

Uşaqların haqqındakı söz-söhbət bütün şəhəri başına aldı. 
Hüseynin gözəl çalıb-oxuması onu lap dilə-ağıza salmışdı. Bu 
xəbər gəzə-gəzə gedib, nəhayət, vəzirin qızı Mahtəban xanı-
mın qulağına çatdı.

Vəzir Mehdixanın üç oğlu, bir qızı var idi. Uşaqlar biri-bi-
rindən qoçaq, igid, ağıllı-kamallı idilər. Mahtəban atasının 
ikinci uşağı idi, gözəllikdə, hüsn-kamalda tayı-bərabəri yox 
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idi. Böyük qardaşı Yusif də hələ evlənməmişdi. Mahtəbanın 
ərə getmək fikri yox idi. O biri qardaşları hələ uşaq idilər. 
Məhəmməd padşahın isə övladı yox idi. Ancaq o qardaşının 
uşaqlarını öz uşaqları kimi sevir, əzizləyirdi. İşlər başını elə 
qarışdırmışdı ki, Lut şəhərində hamilə qoyub gəldiyi arvadı 
Gülxarın başına sonralar nələr gəldiyini öyrənməyi tamam 
yadından çıxartmışdı.

Halvaçının oğlunun səsini, sorağını, eşidən Mahtəban bir 
gün kənizlərinə dedi:

– Durun, gedək bir şəhəri dolaşağın. Görək nə var, nə yox. 
Bu şəhərdə də belə bir adət var idi, padşahın, vəzirin, vəki-
lin qızı şəhərə gəzməyə çıxanda gərək bir kişi xeylağı gözə 
dəyməyəydi. Mahtəban xanım ən çox xətrini istədiyi kənizi 
Yasəmənə xəlvətcə bildirdi ki, məni o halvaçının dükanı tərəf-
dən apar, bəlkə, oğlanı görə bildim. 

İşi gərək Allah düzəltsin. Elə ki, carçılar bütün şəhərə car 
çəkib bildirdilər ki, vəzirin qızı gəzməyə çıxır, hamı dükan-ba-
zarını bağlayıb əkildi. Tərslikdən həmin gün Qəndəhəd kişi-
nin başqa işi olduğundan dükana gəlməmişdi. Dükanı uşaqlar 
açıb işlədirdilər. Carçının sözündən heç nə anlamayan Hüseyn 
gördü ki, birdən-birə müştərilərin ayağı kəsildi, küçə-meydan-
lar boşaldı. Bu, ona lap qəribə gəldi. Çünki o, belə bir şey 
görməmişdi. Bir də gördü ki, küçənin baş tərəfindən bir dəstə 
qız gəlir. Ancaq qabaqda elə bir qız var ki, gözəllikdə Аy, Gün 
onun yanında bir quruşa da dəyməz. Hüseyn uzaqdan-uzağa 
bir könüldən min könülə qıza vuruldu. Yasəmən də görəndə 
ki, halvaçı oğlan dükandadır, sevindiyindən bilmədi neyləsin. 
Mahtəbanı qucaqlayıb, üz-gözündən öpüb, dedi:
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– Xanım, Allah düzəldən işə bəndə neyləyər? Halvaçı dü-
kanı açıqdır. Uşaqlar da ordadır.

Mahtəban maraqla dedi:
– Necə olub ki, onlar dükanı bağlamayıblar? Yoxsa bizi 

saymır, atamın qəzəbindən qorxmurlar?
Yasəmən dedi:
– Yox, xanım, sadəcə olaraq, bu şəhərin qayda-qanununu 

bilmirlər.
Mahtəban xanım:
– Bəs, halvaçı?
Kəniz:
– Yaxşı, onları gedək, öyrənək.

Onlar dükanın qabağına çatanda Hüseyn də, Züleyxa da 
onlara ədəb-ərkanla ”xoş gəldin” elədilər.

Hüseyni görəndə Mahtəbanın az qaldı ürəyi getsin. 
Yasəmən də o birinə vuruldu. Xanım da, kəniz də güclə özünü 
ələ aldı. Gördülər ki, ayə, hələ az deyiblərmiş. Mahtəban ürə-
yindən keçirtdi ki, getdim bu oğlanınam, getmədim qara torpa-
ğın. Yasəmən də ürəyində deyirdi ki, ay Allah, nə olardı, o biri 
oğlan də mənə qismət olardı. Mahtəban uşaqları bərkə-boşa 
çəkmək üçün dedi:

– Siz nə cürət eləyib bizim qarşımıza çıxıbsınız. Qorxmur-
sunuz ki, atam sizi dar ağacından asdırar?

Hüseyn dilləndi:
– Xanım, axı, biz nə günah iş tutmuşuq ki, bizi dar ağacı ilə 

hədələyirsən?
Xanım:
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– Bilmirsən ki, mən şəhəri gəzməyə çıxanda heç bir kişi 
xeylağı mənim üzümü görməməlidir?

Hüseyn başa düşdü ki, bayaqki carçıdan sonra şəhər niyə 
boşalıb. Odur ki, sözün düzünü dedi:

– Xanım, hökm sahibisən, istər dara çəkdir, istər qul elə. Biz 
iki qardaş bu şəhərə cəmi-cümlətanı bir aydır ki, gəlmişik. Bu 
vilayətin qayda-qanunundan xəbərimiz yoxdur.

Mahtəban dedi:
– Bəs halvaçı da bilmirdi? O ki, bu yerlidir.
Hüseyn dedi:
– Xanım, halvaçı bu gün başqa yerə getdiyi üçün dükanda 

yoxdur. İşin tərsliyidir, biz binəvaların qisməti beləymiş.
Məhtəban gördü ki, oğlan, doğrudan da, qiyamət oğlandır. 

Az qaldı, elə orada ixtiyarı əldən verib desin ki, mən sənə vu-
rulmuşam. Bir də düşündü ki, ey dili-qafil, sən neyləyirsən? 
Özünü ələ aldı. Hüseyni bərkə-boşa çəkib, qorxutmaq üçün 
dedi:

– Siz yazıq-zad deyilsiniz. Özünüz qəsdən dayanıbsınız ki, 
məni görəsiniz.

Hüсeyn dedi:
– Хanım, Haqq bilir ki, mən düzünü danışıram. O ki qaldı, 

sizə baxmağımıza, bu xoşbəxtliyi də Allah özü bizə qismət elə-
di. Atalar deyiblər: ’’Gözələ baxmaq savabdır”.

Mahtəbana aydın oldu ki, Hüseyn də onun gününə düşüb. 
Ona görə ürəyi bir az rahatlıq tapdı. Öz-özünə yenə də gö-
tür-qoy elədi, öz-özünə dedi: “Öldü var, döndü yoxdur. Qaldım 
bu oğlanınam, öldüm qara torpağın”. Ayrılarkən dedi:
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– Oğlan, bu dəfə səni qərib olduğuna görə bağışlayıram. 
Bir də belə eləsən, bəxtindən küs.

Hüseyn dedi:
– Baş üstə, xanım.

Hüseyn bildi ki, xanımın saqqızını oğurlayıb. Ona görə ra-
hat oldu. Züleyxa da heç «ağ bir, qara iki» dinib-danışmadı.

Bunlar burada min bir xəyalda qalsınlar, görək Mahtəban 
xanımın başına nə gəldi.

Mahtəban, elə ki Hüseyni gördü, tamam ixtiyarı əldən ver-
di. Oradan birbaşa evə gəldi. Tir-tap düşdü yorğan-döşəyə. O 
yıxılan yıxıldı. Ölkədə təbib, loğman qalmadı ki, gətirməsinlər. 
Mahtəbanın dərdinə çarə tapılmadı ki, tapılmadı. Mahtəbanın 
dərdini bir Allah bilirdi, bir özü, bir də sevimli kənizi Yasəmən. 
Yasəmən də sirrə möhkəm idi. Mahtəban icazə verməsə, ba-
şını kəssən də heç kəsə bir söz danışmazdı.

Mahtəban gördü ki, yox, bu minvalla o, doğrudan da yor-
ğan-döşəkdə can verəcək. Fikirləşib, bir kələk işlətdi. Bir gün 
anasını çağırtdırıb dedi:

– Ay ana, mənim dərdim təbiblik, loğmanlıq, həkimlik deyil.
Anası dedi:
– Bəs nədir, ay qızım? Niyə bizi dağa-daşa salırsan. Sənin 

dərdini çəkməkdən, day, üzülmüşük. Dərdini de, dərmanı ye-
rin yeddi qatından da olsa atan, əmin tapıb gətirəcəklər.

Mahtəban xanım dedi:
– Ay ana, bu gecə vаqiəmdə gördüm ki, üzü niqablı bir nu-

rani kişi mənə dedi ki, halvaçı Qəndəhədin dükanının yanın-
dan axan çayın üstündə bir imarət tikilsə, sən orada yaşasan, 
sap-sağlam olarsan. Hər gün də yuxudan duranda vаqiələrini, 
dəstəmaz alandan sonra o suya söyləsən, azar-bezarın çıxıb 
gedər. Ömrü-billah xəstə olmazsan.  
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Bunu eşidən ana sevindiyindən bilmədi, neyləsin. Yaşarmış 
gözlərinin yaşını iki əlli silib dedi:

– Elə bu, qızım?
Mahtəban dedi:
– Bəli, anacan, elə bu.

Anası dedi:
– Onda ürəyini sərin saxla. Bu saat atana deyərəm. Az 

vaxtda istədiyin yerdə həmin imarət tikilib hazır olar.
Mahtəban dedi:
– Hə, ana, onda, elə bil ki, mən də sağalmışam.

Anası sevincdən ərinin yanına qaçdı. Qızından eşitdiklərini 
atasına söylədi. Bu xəbəri Məhəmməd şah da eşitdi. Əmr elə-
di, halvaçı Qəndəhədin dükanının yanında tez işə başlasınlar. 
Çox çəkmədi ki, imarət hazır oldu. Mahtəban xanımı qırx in-
cəbel qızla həmin imarətə köçürtdülər. O gündən Mahtəban 
bircə dəfə də demədi ki, filan yerim ağrıyır. Qız gündən-günə 
ətə-qana gəldi, daha da gözəlləşdi. Atası-anası, padşah özü 
də buna çox şad oldular.

Hüseynin eşqi Mahtəbanı yandırıb yaxırdı. Bura köçməkdə 
onun məqsədi var idi. İstəyirdi ki, buradan dükana lağım atdı-
rıb, Hüseyni gecələr öz yanına gətirsin. Buna görə, o əvvəlcə 
Yasəmənin köməyi ilə fikrini oğlana çatdırmalı, onun razılığını 
almalı idi. İndi Mahtəbanın bir ürək, sirr dostu var idisə, o da 
kənizi Yasəmən idi.

Mahtəban xanım bir gün Yasəməni yanına çağırıb, dedi:
– Yasəmən, yaxşı bilirsən ki, mən səndən başqa heç kəsə 

sirr vermirəm. Səndən gizli sirrim yoxdur. Bunu Allah da bilir. 
İndi istəyirəm, sənə bir sirrimi açım.

Yasəmən dedi:
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– Xanım, o nə sözdür, danışırsan. Mən sənin yolunda 
ölümə getməyə də hazıram. Nə lazımsa, de, yerinə yetirim.

Mahtəban dedi:
– Yasəmən, bu gündən mən sənə kəniz gözü ilə baxmıram. 

Sən oldun qiyamət gününə kimi mənim dost-doğma bacım. 
İndi bir iş var, iki əməl.

Yasəmən dedi:
– O nədir xanım?

Mahtəban dedi:
– Yasəmən, heç kim bilməsə də, sən yaxşı bilirsən ki, bu 

imarəti burada halvaçının oğulluğu Hüseynin dərdindən tikdir-
mişəm.

Yasəmən dedi:
– Elədir, xanım.

Mahtəban dedi:
– İndi dalına qulaq as. Sən, gərək məni oğlanla görüş-

dürəsən.
Yasəmən dedi:
– Onu necə eləyim, xanım?

Mahtəban dedi:
– Çox asan. Get dükana, həmin oğlana de ki, sənin bişir-

diyin halva mənim yaman xoşuma gəlir. O, sənə halva çəkib 
verəndə, de ki, yaxşı olar ki, qapıya qədər özün aparasan. 
Qapıya çatanda da deyərsən ki, xanım tapşırıb ki, halvanı oğ-
lanın özü gətirməlidir. O, mütləq mənim yanıma gələcək. Bun-
dan sonra işlər öz qaydasına düşəcək.

Bu məsləhət Yasəmənin lap ağlına batdı. Özü də ürəyində 
sevindi ki, yaxşı oldu, gedib, o biri oğlanı da mən görərəm, 
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könlüm bir az açılar. Beləcə, ayrılıb hərə öz otağında yatdı.
Sabah açılan kimi Yasəmən kəsdi halvaçının dükanının qa-

bağını. Hüseyni çağırıb dedi:
– Oğlan, sənin bişirdiyin halva mənim xanımımın bərk xo-

şuna gəlib. Xanım halva istəyir.
Hüseyn gördü ki, o vaxt gələn qızların içində bu da var idi, 

özü də qabaqdakı xanımın yanında idi. Bu işdən dalağı sanc-
dı. Dedi:

– Xanım, nə qədər lazımdır?
Kəniz dedi:
– Üç adamlıq.

Hüseyn dedi:
– Yəni üç kirvəngə.

Hüseyn bildi ki, üç kirvəngə, üç adamlıq deməklə nə an-
latmaq istəyir. Yəni iki biz, bir də sən. Bunu heç üzə vurmadı. 
Tərəzidə üç kirvəngə halva çəkdi, səliqə ilə dəsmala büküb, 
kənizə vermək istəyəndə Yasəmən dedi:

– Oğlan, xanımın evi yaxındı, zəhmət olmasa, qapıya qə-
dər özün apar.

Hüseyn anladı ki, iş nə yerdədir. O, bacısını çağırıb dedi:
– Həsən, sən tərəzidə ol, müştəriləri yola sal, mən də bu 

xanımı ötürüb, gəlirəm.
Züleyxa eşiyə çıxanda Yasəmən müştəri gözü ilə ona 

baxdı, yanıb töküldü. Öz-özünə dedi: İlahi belə də gözəl 
oğlan olarmı? Kənizi də dərd beləcə götürdü. Onlar birlikdə 
Mahtəban xanımın imarətinin doqqazına çatdılar. Hüseyn 
əlindəki dəsmala bükülmüş halvanı Yasəmənə uzadanda, 
kəniz dedi:



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

220

– Oğlan, xanım mənə tapşırıb ki, halvanı sən verməlisən. 
Hüseyn gördü ki, yox, burada bir iş var. Xanımın sözündən 
də çıxmaq olmazdı. Elə, bunların hamısı Hüseynin də ürəyin-
dən idi. O, içəri girib gördü ki, bu, həmin gördüyü xanımdır. Az 
qaldı, halva əlindən yerə tökülsün. Özünü bir təhər saxladı. 
Elə, Mahtəban da Hüseyni görəndə bir cür oldu, ixtiyarı əldən 
verdi.

Mahtəban dedi:
– Hüseyn mənə halva-zad lazım deyil. Səni görəndən dər-

dindən dəli-divanəyəm. Nə gecəm var, nə də gündüzüm.
Əlqərəz, Mahtəban başına gələnlərin hamısını birər-birər 

Hüseynə danışdı. Bunu eşidəndə Hüseynin ürəyi qızılgül kimi 
parlaqlandı, o da Mahtəbanın dərdindən dəli-divanə olduğu-
nu dedi. İki aşiq-məşuq, elə buradaca and içib, əhdi-peyman 
bağladılar.

Hüseyn naümüd dedi:
– Mahtəban, axı mən yetim oğlanam, sən də vəzir qızı. Bu 

işin axırı necə olacaq?
Mahtəban xanım ürəkli-ürəkli dilləndi:
– Hüseyn, heç nədən qorxub, çəkinmə. Allah düzəltdiyi işə 

bəndə heç nə eləyə bilməz. Bizi görüşdürən də qismətimiz-
dir. Bir də, bu qız mənim kənizim Yasəməndir. Sirrə çox möh-
kəmdir. Bizim bütün sirrimizi özümüzdən başqa bir Allah bilir, 
bir də o. Sağlıq olsun, bizim işimiz düzələndən sonra, onu da 
qardaşına alarıq. Sözün bu yerində Hüseyn diksindi. Qızlar 
elə bildilər ki, halvaçının oğulluğu çox söz danışmağa utanır. 
Axırda Mahtəban dedi:



Tofiq HÜSEYNZADƏ

221

– Hüseyn, hər gün bir bəhanəylə mənə halva gətir, görüşək. 
Yoxsa, səni bir gün görməsəm, çatlayıb ölərəm.

Hüseyn dedi:
– Baş üstə xanım.

Mahtəban dedi:
– Hüseyn, bir daha mənə xanım demə, elə belə, adımı de.

Hüseyn dedi:
– Baş üstə, Mahtəban, mənim ömrüm-günüm.

Mahtəban gülə-gülə dedi:
– Bax, belə. Buna nə demişəm!

Xülasə, bu minvalla hər gün Hüseyn Mahtəbana halva gə-
tirir, onlar burada görüşür, şirin-şirin söhbət eləyir, sabahkı gü-
nün həsrətilə ayrılırdılar.

Mahtəban xanım Hüseynə elə bənd olmuşdu ki, ondan heç 
vaxt ayrılmaq istəmirdi. Arzusu o idi ki, Hüseyn gecəni də sa-
baha kimi onun yanında qalsın. Çox fikirləşəndən sonra buna 
da çarə tapıldı. Bir gün söhbət vaxtı dedi:

– Hüseyn, məni ’’mənəm-mənəm” deyən çox oğlanlar istə-
yib. Ancaq heç birini bəyənib getməmişəm. Yəni qismətim 
sənə imiş. İndi səndən heç gecələr də ayrılmaq istəmirəm.

Hüseyn dedi:
– Mahtəban bu mümkün deyil.

Mahtəban dedi:
– Niyə?

Hüseyn dedi:
– Bəs atalığım deməz ki, gecələr haradasan? Özü də, mən 

sizə gedəndə görüb bilən olar. Atan duyuq düşər, ikimizin də 
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dərimizə saman təpər.
Mahtəban dedi:
– Qorxma, ona da bir şey fikirləşmişəm.

Hüseyn dedi:
– Fikirləşibsən?

Mahtəban dedi:
– Yasəməni göndərib, kankan gətirdib, buradan düz sənin 

işlədiyin dükana bir lağım atdıracam. Sən də dükanda lağımın 
ağzına taxta parçası qoyub, onun üstünə də bir palaz sərər-
sən. Atalığına deyərsən ki, qoy gecələr dükanda qalım, birdən 
oğru-zad olar. O sənə icazə verəcək. Elə ki, əl-ayaq çəkildi, 
dükanın qapısını dalından bağlayıb, lağımdan keçib, yanıma 
gələrsən. Bir qədər keçdikdən sonra qardaşını da gətirərsən. 
Sonrasına bir şey fikirləşərik. Allah kərim Allahdır.

Hüseyn dedi:
– Mahtəban, bu yetim canım sənə də qurban olsun, səni 

mənə yetirən Allaha da. Başı bu yolda qoymuşam. Axırı da 
nə olar, olar. Qaradan artıq rəng yoxdur. Sənin yolunda ölmək 
mənim ən böyük xoşbəxtliyimdir.

Mahtəban dedi:
– Ümidini Allahdan üzmə. Onu çağırsan, darda qalmazsan. 

Bizim ümidimiz bircə Allahdır. Onun ətəyindən tutan heç vaxt 
naümid qalmayıb. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq.

Həmin günün səhəri Mahtəban Yasəməni göndərib, bir 
kankan gətirtdi. Ona deyiləsi sözünü dedi, tapşırılasını tapşır-
dı. Pulunu artıqlaması ilə verib dedi:

– De görüm, bu lağımı neçə günə qurtararsan?
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Kankan dedi:
– Xanım, Allah canıma dəyməsə, iki günə.

Kankanın bu cavabı Mahtəbanı yaman sevindirdi. Kankan 
öz işinə başladı. Hüseyn də axşam dükanda öz otağında otur-
muşdu. Bir də gördü ki, qulağına yerin altından guppultu səsi 
gəlir. Dinləyib gördü ki, kankandır, işləyir.

Getdikcə, səs otağa lap yaxınlaşırdı. Gəlhagəl, nəhayət, 
gəlib Hüseynin oturduğu yerə çatdı. Hüseyn də öz növbəsin-
də kankana çox razılıq elədi, onun nəmərini verib, yola saldı. 
Kankan gedəndən sonra Hüseyn Allah, mədəd deyib, lağıma 
girdi. Düz gəlib, Mahtəban xanımın otağına çıxdı. Bir də gör-
dü ki, budur Mahtəban xanım bağ tərəfdən min nazi-qəmzə 
ilə ona doğru gəlir. Yetim Hüseynin qəlbi cuşa gəldi, sazının 
zilini zil, bəmini bəm eləyib, sinəsinə basdı, aldı görək öz qəl-
bində tüğyan eləyən duyğularını öz sevgilisinə necə bəyan 
elədi:

Yada salıb, güzar etdin,                                                
Yetişdin dada, xoş gəldin.                                           
Bağda keçən ixtilatı,                                                      
Salıban yada, xoş gəldin.

Mahtəban xanım gördü ki, özünün də sinəsi dolub. Odur ki, 
həmayıl saçlarından bir dəstə ayırıb, cənnət qoxulu sinəsinin 
üstünə basdı, aldı görək, öz qəlbində tüğyan eləyən duyğula-
rını öz sevgilisinə necə bəyan elədi:



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

224

Lağım atdım otağına,                                                  
Mən səni görməyə gəldim.                                                
Gül dərməyə budağına,                                                                       
Bir çələng hörməyə gəldim.   
                                      
Aldı Hüseyn:                                                       
Sevgilim, zülflərin dara,                                         
Həsrətəm qoynunda nara,                                    
Sağ ol, düz çıxdın ilqara                                       
Verdiyin vədə, xoş gəldin.     
                                      
Aldı Mahtəban: 
Hə sözü söyləmək çətin,                                                  
Dili olmur məhəbbətin,                                            
Təmiz eşqin, saf niyyətin,                                            
Yolunda ölməyə gəldim.

Hüseyn gördü ki, Mahtəbanın geyindiyi xara paltarı ona çox 
yaraşır. Odur ki, dedi:

Ay qız geyibsən xaranı,                                
Könlümə vurdun yaranı,                                       
Yetim Hüseyni, biçaranı,                                     
Salıban yada, xoş gəldin.

Görək, Mahtəban sözünün tapşırmasında nə dedi:

Mahtəbanam, varım vardı,                                      
Namus, qeyrət, arım vardı,                                  
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Səndən bir ilqarım vardı,                                         
Sirr sözüm deməyə gəldim.

Onlar beləcə hər gün, hər gecə bir yerdə olur, deyib-gülür, 
yeyib-içir, saz çalıb, söz oxuyurdular. Yasəmən də onların sir-
rini pünhan saxlayır, dərdlərinə həmişə şərik olurdu.

Şəhərin halvaçıları gördülər ki, hamı halvanı Qəndəhəddən 
alır, heç kim onların dükanlarına yaxın düşmür, bunun da sə-
bəbkarının o iki qərib oğlanın olduğunu onlar çox yaxşı bilir-
dilər. Amma padşahın qorxusundan onlara heç kəs dəyib-do-
laşa bilmirdi. Çünki, padşah öz rəiyyətinə nə qədər ədalətli, 
rəhmli idisə, qəriblərə ondan da çox mərhəmətli idi. Halvaçılar 
əlacsız qalıb, sözü bir yerə qoydular ki, padşahın yanına ge-
dib, bu işdən onu halı eləsinlər. Bəlkə, ölkənin padşahı bu işə 
bir əlac elədi. Onlar, beləcə, dəstələnib Məhəmməd padşahın 
yanına gəldilər. Dərdlərini açıb söylədilər. Ondan kömək istə-
dilər, imdad dilədilər.

Padşah halvaçılara bu işə bir əncam çəkəcəyini vəd eləyib, 
onları yola saldı. Özü dərviş-libas olub şəhərə çıxdı. Gəzə-
gəzə gəlib, düz halvaçı Qəndəhədin dükanının qabağına çat-
dı. Gördü ki, şikayət eləyən halvaçıların dediyi kimi, şəhərdə 
halva alanların hamısı bu dükana axışıb gəlir. Nə gedənin sayı 
azalır, nə gələnin. Öz-özünə fikirləşdi ki, ya Rəbb, bu nə olan 
işdir. Bir də yadına düşdü ki, halvaçılar ona demişdilər ki, Qən-
dəhəd özünə bir cüt oğulluq götürüb, hamı onların hesabına 
o dükandan halva alır. Padşah əyilib baxdı ki, dükanda bir cüt 
oğlan uşağı var, Ilahi, iki göz ver ki, müdam onlara tamaşa 
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eləsin. Yavaş-yavaş yeriyib, lap uşaqların bərabərinə çatdı. 
Uşaqlar onu görəndə bir az geri çəkildilər. Hüseyn dedi:

– Baba dərvişə yol verin. Buyur, baba dərviş, sən bizim dü-
kana xoş gəlib, səfa gətiribsən.

Padşah öz-özünə dedi: ’’Xudavəndi aləm, bu necə xilqət-
dir yaradıbsan. İnsanda da belə qəddi-qamət, boy-buxun, 
belə gözəl camal, şəstibəst olarmı? Üz-gözlərindən necə də 
ağıl-kamal, mərifət, qanacaq yağır. Bu uşaqlar, elə bil, pad-
şahın ürəyinə bir cüt köz saldı. Özü də uşaqlar bir-birlərinə 
çox oxşayırdılar. Padşah dərindən köks ötürdü ki, ya Rəbb nə 
olaydı, bu uşaqlar mənim olaydı, daş düşüb, qiyamət qopmaz-
dı ki.

Padşah Məhəmməd əlacsız qalıb, yarım kirvəngə halva 
aldı. Pulunu verdi. İstədi pulunun artığını götürməsin.

Hüseyn dedi:
– Dərviş baba, artıq pul haramdır, bizə haram pul lazım de-

yil. Al pulunun qalanını.
Məhəmməd padşah gördü ki, bunların həm də mayası ha-

laldır. Fikirli-fikirli eşiyə çıxıb, bir daşın üstündə oturub dedi: 
“Gərək, bu işi axıra qədər izləyəm. Görüm, bu halal südəmmiş 
uşaqlar kimdir?”

Axşam olub, qaranlıq çökəndə Hüseyn dükanı qıfıllayıb, 
qardaşı ilə evə getmək istəyəndə gördü ki, bayaq halva alan 
dərviş daşın üstündə oturub, mürgü vurur. Hüseyn soruşdu:

– Baba dərviş, hamı dağılıb getdi. Biz də gedirik. Sən burda 
tək-tənha qalıbsan. Yoxsa qəribsən, gedəsi yerin yoxdur? Ge-
dək, bizim qonağımız ol.

Dərviş Hüseynin bu təklifini üzə vurmasa da, ürəkdən çox 
sevindi. Elə, onun istədiyi də bu idi. Çünki, bu uşaqlar onun 
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ürəyini ovsunlamışdılar.
Onlar Hüseyn olan yerə çatdılar. Hüseyn qonağı yan otağa 

keçirtdi. Bir az ordan-burdan söhbət eləyəndən sonra xörək 
gəldi. Padşah gördü ki, süfrədə nə yoxdur: quş iliyi, can dər-
manı. Süfrəni yığışdırandan sonra baba dərvişə yatmağa yer 
açdılar. Bu vaxt Hüseynin dükanından səs gəldi. O, işin nə 
yerdə olduğunu bilirdi. Gedib gördü ki, Yasəmən xanımdır. 
Yasəmən dedi:

– Hüseyn, bu gün niyə belə gec gəldin? Xanım yaman ni-
garandır.

Hüseyn dedi:
– Get, xanıma de ki, qonağım var, bu gün gələ bilməyə-

cəyəm. 
Yasəmən gedib bir də qayıtdı ki, xanım deyir ki, o nə söz-

dür, qonağını da götürüb gəlsin, qonaq Allah qonağıdır. 
Bu söz Hüseynin ağlına batdı. Elə, padşaha da bu lazım idi. 

Hüseyn baba dərvişi də götürüb, həmin lağımla düz Mahtəban 
xanımın otağına çıxdı. Padşah gördü ki, ayə, papaq altda oğlanlar 
yatırmış. Neçə ilin padşahıyam, belə işi birinci dəfədir ki, görürəm. 
Öz-özünə söz verdi ki, bu işi gərək axıracan səbrlə izləyim.

Onlar otağa girəndən sonra o biri otaqdan Mahtəban xanım 
min naz-qəmzəylə bunların yanına daxil oldu, ədəb-ərkanla 
əvvəlcə baba dərvişə, sonra da Hüseynə xoş gəldin eləyib, 
dedi:

– Hüseyn, sən belə gecikməzdin.
Hüseyn dedi:
– Xanım, qonağım var idi.

Mahtəban xanım dedi:
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– Hüseyn, əvvəla, nə tez yaddan çıxdı, bir daha mənə xa-
nım demə. Biz aşiq-məşuquq. İkincisi, qonaq Allah qonağıdır. 
Allaha da qurban olum, onun qonağına da.

Padşah gördü ki, bu qardaşının qızıdır. Heç nəyin üstünü 
vurmadı. Özü də baxdı ki, onlar çox qanacaqlа hərəkət eləyir-
lər, mərifətli söz danışırlar.

Mahtəban Hüseynə dedi:
– Ay Hüseyn, sən baba dərvişin başını qatmaq üçün çal-ça-

ğır, mən də yemək tədarükü görüm.
Hüseyn başladı sazını kökləməyə. Padşah indi anladı 

ki, qardaşı Mehdixanın qızının o vaxtkı xəstəliyi nə imiş. Bu 
imarəti nə məqsədlə tikdirirmiş.

Bu ara, Hüseyn sazını kökləyib qurtardı, aldı görək nə dedi:

Naz eyləmə, nazlı dilbər, 
Qaşın kamana layiqdir. 
Sənin o şirin dillərin, 
Sultana, xana layiqdir.

Öldürməz sevən-sevəni, 
Niyə öldürürsən məni?
Sənin yolunda öləni, 
Saxla, mehmana layiqdir.

Hüseyn deyərlər adıma, 
Haqq özü çatsın dadıma. 
Bu yetimin imdadına, 
Yana pərvanə layiqdir.



Tofiq HÜSEYNZADƏ

229

Mahtəban xanım gözünün ucuyla baxıb gördü ki, baba dər-
viş lap fikir-xəyal içindədir. Ona görə də dedi:

– Hüseyn, birini oxudun, birini də oxu, qoy ürəyimiz açılsın.
Hüseyn dedi:
– Mahtəban, sənin sözün sınınca, düşmənin boynu sınsın. 

Sənin gözəlliyini, gör, ürək necə vəsf eləyir. Mən deyim, sən 
də eşit:

Hər yetənə gözəl-gözəl demərəm,
Gözəllərdə cürət, kəramət olur.
Zülf pərişan, gərdanına yayılıb,
Özündən bixəbər bir heybət olur.

Gözəl yaranıbsan mərdi-mərdana,                                                      
Salıbsan atəşi bu şirin cana,                                        
Zər-ziba paltarda görünür sinə,                               
Açılsa köynəyi qiyamət olur.

Padşah öz-özünə dedi ki, ayə, gör hələ yetimdir, belə 
hay-həşirlə çalıb-çağırır. Gör, dədəsi olsa nə tufan qoparar. 
Elə bil ki, Allah iki gözəlliyi bir adama vermədiyi kimi, bu 
zavallını də dədəsiz qoyub. Amma görünür ki, bu əsli-zatı 
olan adamdır. Görünür ki, yaxşı bir kişinin balasıdır. Nə ol-
sun ki, yetimdir. Yetim olsa da çox layiqli oğlandır. Nə olsa 
da mənim bu uşaqlara quşum qondu, elə bilirəm ki, doğma 
balalarımdır.

Nə başınızı ağrıdım. O başa qədər yeyib-içdilər, çalıb- ça-
ğırdılar. Sabah açılana yaxın hər kəs öz yerinə getdi.
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Padşah da saraya getdi. Dərviş libasını soyunub, taxta əy-
ləşdi. Vəziri huzuruna çağırtdırıb dedi:

– Qardaş, gedib dərviş-libas olub, yanıma gələrsən. Vəzir 
elə də elədi. Padşah dedi:

– Vəzir, mən səni bir yerə aparacağam, ancaq bir şərtlə.
Mehdixan dedi:
– Qibleyi-aləm, o nə şərtdir?

Padşah dedi:
 – Vəzir, nə qədər ki, mənlə bir yerdə olacaqsan, gözün nə 

görsə də gərək dinməyəsən. Yoxsa, şərtimiz pozular. Hər şey 
alt-üst olar.

Vəzir dedi:
– O nə sözdür, qibleyi-aləm. Sən olan yerdə mənim danış-

mağa haqqım yoxdur.
Onlar razılaşdılar. Hər ikisi dərviş paltarı geyib, getdilər hal-

vaçı Qəndəhədin dükanının qabağına. Axşam olanda Hüseyn 
yenə də dükanı bağlayıb, öz otağına getmək istəyəndə gördü 
ki, dünənki dərviş yenə də daşın üstündə oturub, yazıq-yazıq 
mürgü vurur, yanında da bir başqa dərviş oturub. Amma bu 
dərvişlər də bir-birinə yaman oxşayırlar. Elə bil, ekiz qardaş-
dırlar.

Hüseyn mehriban-mehriban soruşdu:
– Baba dərviş, niyə burada oturubsunuz? Yeriniz yoxdursa, 

durun bizə gedək, dincəlin, yatıb, rahatlanın. Allah qoysa, sa-
bah öz işinizlə məşğul olarsınız.

Dərvişlərə də elə bu lazım idi. Onlar çəm-xam eləmədən 
razılıq verib, Hüseyngilə getdilər. Bir az dincələndən sonra 
dünənki vəziyyət təkrar oldu. Yasəmən Hüseynə dedi ki, əgər 
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qonağı varsa, onu da götürüb gəlsin. Yemək-içmək çoxdan 
hazırdır.

Hüseyn qonaqlara üz tutub, dedi:
– Baba dərvişlər, getməli yerimiz var. Durun, bizi dəvət elə-

yirlər. Şam yeməyini orda yeyərik.
Onların üçü də lağıma girib, bir xeyli gedəndən sonra Mah-

təban xanımın imarətinə çatdılar. Vəzir bu işlərə lap məətəl 
qalmışdı. Ancaq şərtə görə dinib-danışmırdı. Çünki, şərti poz-
sa, şahın qəzəbinə tuş gələrdi. Bir də, özü də bu işin axırına 
yetmək üçün axıra qədər səbr eləməli idi.

Vəzir gördü ki, bir azdan yan otağın qapısı açıldı. Qızı Mah-
təban min naz-qəmzəylə otağa daxil oldu, əvvəlcə dərvişlərə, 
sonra isə Hüseynə xoş gəldin eleyib, dedi:

– Hüseyn, süfrə açılana qədər sən bir az çal-oxu, qoy qo-
naqların başı qarışsın, biz də hazırlıq görək.

Hüseyn ”baş üstə” deyib, sazı sinəsinə basıb, aldı görək nə 
dedi:

Sinəndə baş verib bir cüt bostanın,                                 
Təzəcə yetişmiş sovqatı kimi.                                           
Dəhanın şəkərdir, şirin zəbanın,                          
Dodaqların Misrin nabatı kimi.

Hüseyn oxuduqca Mahtəban xanım otaqda, o yana-bu yana 
tovuz quşu kimi gərdan çəkib, dolanır, vəzir də içini yeyə-yeyə 
öz-özünə ürəyində deyirdi: ”Vay səni qızdırma aparsın, qız. 
Sənin ölüb-dirildiyin elə, bu idimi? Eybi yoxdur, bu kef-damağı 
sənin burnundan piltə-piltə tökmək qalsın sonraya!”
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Hüseyn oxuduqca Mahtəban xanım tez-tez ”sağ ol” deyir-
di. Yetim Hüseyn də bundan şövqə gəlir, daha böyük həvəslə 
oxuyurdu:

Atlas mintənəndə xara var indi,                              
Mərcandı düyməsi, köksü dar indi, 
Bеyqafildən mah-camalın göründü, 
Bədirlənmiş Аyın sabatı kimi.

Kəklik kimi daldan-dala səkməkdən,                       
Qızıl düymən çal keçirdik dirsəkdən,     
Gecə-gündüz həsrətini çəkməkdən, 
Hüseynəm, incəldim xayatı kimi.

Saz tamam olan kimi süfrə açıldı. Hamı yedi, içdi, bir vəzir-
dən başqa. Elə bil, vəzirin boğazında ilan sümüyü qalmışdı. 
Nə qədər minnət elədilərsə, xeyri olmadı. Elə, “naxoşam” de-
yib, durdu.

Xülasə, yatmaq vaxtı gəldi. Qonaqların yerini rahatladılar. 
İlan vuran yatdı, ancaq vəzir yatmadı. Hirsindən az qalırdı ki, 
dəli olsun. Öz-özünə deyinirdi:

– Yaxşı, çəpəl, sənlə sonra danışaram. Sənin başına olmazın 
oyun açmaq mənim boynuma. Hələlik, qurban ol qardaşıma.

O başa yaxın yenə hamı qalxdı. Əl-üzünü yuyub, adəti üzrə 
süfrə başına əyləşdilər. Yeni hamı yedi, vəzirdən başqa. Bunu 
görüb, Mahtəban Hüseynə dedi:

– Ay Hüseyn, bu biri baba dərviş nasazdır. Nə axşam çörək 
yedi, nə də səhər. Bilmirəm nə varsa, yaman fikir eləyir. Hələ 
axşama da çox var. Qonağımızı belə pəjmürdə yola salmaq 
olmaz. Ona ürəyindən gələn bir gözəl söz oxu, bəlkə, bir az 
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könlü açıla. Qonaqlarımız çox mərifətli adama, görüb-götür-
müş kişilərə oxşayırlar. Oxu, qoy onlar da qulaq asıb, sənin 
səsindən feyziyab olsunlar.

Vəzir için-için yanıb tökülürdü. Ancaq neyləsin? Amanını 
kəsən kəsmişdi. Hüseyn də sazını kökləyib, xəstə dərvişin 
könlünə yatan sözləri seçib, oxumağa başladı. Üzünü Mahtə-
bana tutub, aldı görək, nə dedi, vəzir nə eşitdi:

Xəbər almaq ar olmasın,                                  
O nədir, pəri, qoynunda?                         
Bimürvətdir gəlmir yola,                           
Bəsləyir narı qoynunda.

Bunu eşidəndə vəzir az qaldı ki, lap dəli olsun. Bir istədi, 
durub ikisini də qılıncdan keçirsin. Padşah bunu görüb, vəzi-
rin ayağını basdı. Vəzir içini yeyə-yeyə qaldı. Öz-özünə dedi: 
’’Yaxşı, qancıq, gör mənə nə oxutdurub, qulaq asdırır. Özü də, 
utanmaz-utanmaz gör nə də həvəslə qulaq asır. Sənin narını 
aləmdə xar eləmək mənim boynuma”.

Hüseyn aldı sözün o biri xanəsini. Axı, haradan bilsin ki, bu 
Mahtəbanın atası idi, yoxsa abırlı sözlər oxuyardı. Oxuduğu 
bu xanə də lap zayılladı:

Ortalıqda vardı dostluq.                              
Otağına qədəm basdıq,                                            
Sinən döşək, məmən yastıq,                              
Sal yataq yeri qoynunda.

Bu kəlmələri eşidəndə, elə bil, vəzirin dədəsini gordan çıxa-
rıb, boğazına çaxır tökdülər. Öz-özünə dedi: ”Oxu, neynək, 
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fürsət sizindir. Lap yaxşı dövran sürürsünüz. İndi görərsiniz, 
sizə bir toy tutacağam ki, dədənizin toyu yadınıza düşsün. Ərş 
evinizə kimi sizi yandıracağam”.

Aldı Hüseyn sözünün axırıncı xanəsini:

Ay qız, sən yardan doyubsan,
Bağrımın başın oyubsan,
Hüseyni yetim qoyubsan,                      
Qalıb əlləri qoynunda.

Söz axıra çatan kimi hərə öz işinin dalınca getdi. Padşahla 
vəzir də saraya gəlib, dərviş libasını çıxardıb, öz paltarlarını 
geyib, yerlərində oturdular. Vəzirin halı özündə deyildi. Çır-
tıq vursaydın qanı damardı. O, qardaşından tədbir gözləyirdi. 
Gördü ki, padşah da yaman pəjmürdədir, heç dinib-danışmaq 
istəmir. Məcbur olub, vəzirin özü sözə başladı:

– Qibləyi-aləm sağ olsun. Biz ayrı adamlar deyilik. Dost-doğ-
ma, özü də ekiz qardaşıq. Mənim biabırçılığım, sənin biabır-
çılığındır. Başımıza gələnləri də özün məndən yaxşı bilirsən. 
Mən şərtimə əməl elədim. İndi tədbirin nədir?

Padşah ağır-ağır dilləndi:
– Vəzir, dediklərinin hamısı doğrudur. Zinakarın bir cəzası 

var, o da ölümdür. Əmr eləyərəm, onun ikisini də şəhər mey-
danında dar ağacından asarlar, hamıya görk olar. Sən nə de-
yirsən?

Vəzir tez dilləndi:
– Qibləyi-aləm, o nə sözdür, hər ikisini də bu saat camaatın 

qabağında öldür, qoy ürəyim soyusun, adımızı batırdılar. Yox-
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sa, aləmdə rüsvay olarıq.
Padşah bir az dərin fikrə gedib, hannan-hana dilləndi:
– Qardaş, onları öldürmək mənim əlimdə bir su içimi kimi bir 

şeydir. Ancaq bilirsən nə var?
Vəzir dedi:
– Yox, qardaş, sən bildiyini mən haradan bilim?

Padşah təmkinlə dedi:
– Qardaş, bu sirri bir sən bilirsən, bir də mən, doğrudurmu?

Vəzir dedi:
– Bəli, qibləyi-aləm.

Padşah dedi:
– Vəzir, əgər, biz onları bu adla camaat qarşısında dara 

çəksək, özümüz-özümüzü aləmdə biabır eləyəcəyik.
Bunu eşidəndə, elə bil, vəzir yatmışdı, yuxudan ayıldı.
– Qardaş, bəs onda tədbirin nədir?

Padşah dedi:
– Gəl, belə eləyək. Mahtəbanı bura qatmayaq. Onun əvə-

zinə əmr eləyim ki, iki qardaşın ikisini də dar ağacından assın-
lar. Qızını da xəlvətcə öldürtdürərik.

Bu tədbir vəzirin beyninə batdı. Dedi:
– İxtiyar sahibisən, nə bilirsən, onu da elə.

Şah əmr elədi ki, dar ağacı qurulsun. Halvaçı Qəndəhədin 
yanındakı uşaqları dara çəksinlər. Xəlvətcə göstəriş verdi ki, 
Mahtəbanı zindana salsınlar. Cəlladlar hazır oldu. Qardaşların 
ikisini də dar ağacının dibinə gətirdilər. Nəyin üstündə dara 
çəkildiklərini də deyən olmadı.

Cəlladlar kəndiri Hüseynin boğazına keçirmək istəyəndə, o 
şahdan bir callad amanı istədi:
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– Şah sağ olsun, sinəmə bir-iki xanə söz gəlib, qoy onları 
deyim, sonra bizə neyləyirsən elə.

Padşahın, nədənsə, bu uşaqları öldürməyə əli gəlmirdi. 
Amma neyləsin, qalmışdı iki suyun arasında. Öz-özünə dü-
şündü ki, belə gözəl uşaqlara qıymaq çox insafsızlıqdır. Ürəyi 
bir az yumşaldı. Üzünü turşudub dedi:

– De, amma çox uzatma. Sizdən çox şikayətlər var. Çox 
işlər qarışdırıbsınız.

Hüseyn bilirdi ki, bu xata onlara haradan gəlib. Ona görə 
üstüörtülü aldı, görək, nə dedi, biz də nə eşitdik:

Bizə böhtan deyib, böhtan atanlar,                        
Axtarsın dərdinə dəva bulmasın.                                
Məhşər günü ağ ələmin divinə,                                              
İki dərviş nəslin ora gəlməsin.

Dizlərin titrəsin, qarın sıxılsın,                                                
Ağ əlinə əlvan həna yaxılsın.                                       
Əzəl gələn dərviş evin yıxılsın.,                                       
Həzər elə, bu haqsızlıq olmasın.

Başına qoyubsan qızıldan tacı,                              
Günahsız ölürlər qardaşla bacı.                                
Şahım, Yetim Hüseynin budur əlacı,                                
İki sevgi bir arada ölməsin.

Şah baxdı ki, Hüseyn hər şeyi üstüörtülü dedi. Ancaq iş iş-
dən keçmişdi. Padşah acıqlı-acıqlı dedi: 
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– Ayə, dilli-dilli ötmə, boğazın kəndirdədir. Tez ol, sözünü 
de, qurtar, səni asdıracağam.

Bunu eşidən Xorasan şəhərinin bütün halvaçıları bir ağız-
dan qışqırdılar:

– Qibləyi-aləm, o məlunları tez asdır, canımız onlardan qur-
tarsın. Yoxsa biz hələ çox əziyyətlər çəkəcəyik.

Padşah bu sözləri eşidəndən sonra üzünü Hüseynə tutub 
dedi:

– Eşidirsən, hamı sənin ölməyini istəyir. Bəlkə də, sən həm 
də zinakarsan, bizim xəbərimiz yoxdur.

Hüseyn başa düşdü ki, padşah hansı pərdəyə toxunur. 
Öz-özünə düşündü ki, yoxsa Mahtəban vəzirin qızı imiş. Bu 
sirri cəmi bir neçə adam bilirdi. Hüseynin sinəsi sözlə dolu idi. 
Şahdan bir də iltimas elədi:

– Şah, ölüm ayağında sinəmdə yenə deyiləsi sözlərim var. 
Onsuz da sənin əlindəyəm. İzn ver, onları da deyim, sonra 
özün bilərsən, istəyərsən öldürərsən, istəyərsən bağışlayar-
san.

Padşah gördü ki, Hüseyn onu tanıyıb, ürəyi bir az yumşaldı, 
dedi:

– İzndir, amma çox uzatma, padşahın hökmü hökmdür.
Aldı görək, Hüseyn sözünü necə dedi:

Əzəl gələn dərviş, evin yıxılsın,                                   
Gətirib çıxartdın hara Hüseyni,                                                  
El yığılıb iltimasın tutmasın                                  
Eylədin sən bəxti qara Hüseyni.
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Hər nə oldu ala gözlü baxandan,
Şirin canım eşq oduna yaxandan.
Zalım cəllad, nə tutubsan yaxamdan,                        
Gətirdin amana, zara Hüseyni.

Yaxşı ki, bu günü görmədi anam,                               
Aradım, axtardım, tapılmır atam.
Çatsın köməyimə mənim ol Xudam,                       
Qoymasın çəkilə dara Hüseyni.

Bu sözlər, elə bil, padşahın ürəyinə od saldı. Düşünüb, 
danışdıqdan sonra öz-özünə dedi, axı, bu cavanların günahı 
nədir? Fikirləşib-fikirləşib, axır ki, bir yol tapdı, üzdə üzünü Hü-
seynə tutub dedi:

– Bala, Allah şeytana nəhlət eləsin. Boy səndə, buxun sən-
də, yaraşıq, ağıl, kamal səndə. Ancaq elə bir qələt iş tutubsan 
ki, bunun günahından keçmək olmaz. Mən istəmirəm ki, sizin 
kimi gözəl-göyçək uşaqların ölümünü insaflı adamlar görsün-
lər. Heç, mən də görmək istəmirəm. Neyləyək, taleyin qisməti 
beləymiş. Cəlladlara tapşıracağam ki, aparıb sizi bir bərri-bi-
yabanda öldürüb, qanlı köynəyinizi bizə gətirib, göstərsinlər. 
Başqa çarəm yoxdur.

Padşah bunları deyib, cəlladlara əmr elədi ki, iki qardaşın 
ikisini də şəhərdən çox-çox uzaqlara aparıb, öldürsünlər. Son-
ra əyilib, cəlladın qulağına nəsə xısın-xısın pıçıldadı. Bunu 
bir cəlladdan başqa heç kəs eşitmədi. Ancaq işləri belə görən 
Hüseynin ürəyində bir ümid işığı yandı. Getmək vaxtı çatanda 
Mahtəban Hüseynin yadına düşdü. Sözlər yenə də sinəsində 
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qatar-qatar düzüldü. Bunu padşah da hiss elədi. Cəlladlara 
dedi:

– Qoy ürəyini boşaltsın.
Hüseyn oxudu:

Axdı-axdı eynim yaşı, sel oldu,
Yarı gördüm, əlin verib yad ələ.
Qanlı sular zənaxdanda göl oldu,
Yarı gördüm, əlin verib yad ələ.

Qoç igidlər öz yurdunda gürz oldu,
Bu dərdsiz igidin dərdi yüz oldu,
Mərd igidə onda ölüm fərz oldu,
Desələr ki, yarın keçdi yad ələ.

Aləm bilir, sən Hüseynin gözüsən,
El içində dürlü-dürlü sözüsən.
Niyə qoydun sinəm üstə közü sən, 
Demədinmi: ya yandıra, ya dələ?

Padşahla vəzir baxıb gördülər ki, Hüseyn Mahtəbanı zin-
dana salanda ona yad əlin dəydiyinə heyfslənir. Söz tamama 
yetən kimi cəlladlar Hüseyni də, oğlan paltarında olan bacısı 
Züleyxanı da deyilən yerə apardılar. Ora çatanda cəlladlardan 
biri dedi:

–Padşah xəlvətcə tapşırdı ki, bu uşaqlar heyifdır, öldürmə, 
bir çöl heyvanı vurub onların alt köynəklərini həmin heyvanın 
qanına bulayıb, bizə gətir. Yoxsa vəzir inanmaz.
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Bunu deyib, uşaqları soyundurub, alt köynəklərini çıxartmaq 
istəyirdilər ki, uşaqların birinin paltarının altından bir gümüş 
xəncər, o birinin qolundan bir qızıl qolbaq çıxdı. Hər ikisinin 
üstündə də Məhəmməd padşahın nişangahları var idi. Cəllad-
lar bu işə lap məəttəl qaldılar. Bunu görəndə qoca cəllad dedi:

– Yadınızdadırmı, padşah bir dəfə belə bir fərman verdi ki, 
mənim bu nişan xəncərimi, bu nişan qolbağımı kimin üstün-
dən tapsanız, tutub yanıma gətirin. Mən onları xeyli vaxtdır 
ki, itirmişəm. Daha doğrusu, xəzinədən oğurlayıblar. Kim bu 
adamları tutub gətirsə, onu qiymətli ənam gözləyir. İndi həmin 
oğruları biz tapmışıq. Aparıb, verək padşaha, deyək ki, itən 
əşyalarını oğurlayan oğruları tapmışıq.

Hüseyn də, Züleyxa da sevindiklərindən bilmirdilər neylə-
sinlər. Bildilər ki, Məhəmməd padşah onların axtardığı ataları-
dır. Uşaqların sevindiklərini görən cəlladlar bu işə lap məəttəl 
qaldılar.     Dedilər:

– Deyin görək, siz niyə şadlanırsınız? Axı, siz padşahın oğ-
rularısınız. O, birinci dəfə sizi bağışladı, bu dəfə bağışlamaya-
caq. Sizi camaatın gözü qarşısında dar ağacından asdıracaq. 
Heç, bir dəfə də uf deməyəcək.

Hüseyn dedi:
– Cəllad, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Sən bizi pad-

şaha çatdır, sonrasından işin yoxdur. Onda bilərsiniz ki, biz 
kimik və niyə sevinirik.

Uşaqlar dinmədilər. Cəlladlar uşaqların ikisini də şahın hü-
zuruna gətirdilər və başlarına gələnləri, gördüklərini padşaha 
danışdılar. Uşaqların üstündən tapdıqları xəncər və bazubən-
di onun qabağına qoydular. Elə bil, padşah yatmışdı, ayıldı. 
Ayağa qalxıb, ağlaya-ağlaya uşaqlarını bağrına basdı, onlara 
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yer göstərdi. Hamı buna lap heyran olmuşdu. Vəzir yerindəcə 
quruyub qalmışdı. Biləndə ki, bu, qardaşının uşaqlarıdır, irəli 
yeriyib, hər ikisini qucaqlayıb, üz-gözlərindən öpdü, bağrına 
basdı. Sonra padşah da, uşaqlar da başlarına gələnləri da-
nışdılar. Hamı bildi ki, bu ekiz uşaqların biri oğlan, biri qızdır. 
Məhəmməd padşah əmr elədi, Züleyxanı o biri otağa aparıb, 
oğlan paltarını soyundurub, şahanə qız paltarı geyindirdilər. 
Züleyxa oldu əsl Züleyxa. Bu gözəlliyi görənlərin ağlı başın-
dan çıxdı.

Geniş əhvalpürsanlıqdan sonra padşah dedi:
– Ay bala, nə yaxşı oldu sizi öldürmədik. Görəsən, sənə 

kömək duran kim oldu?
Bunu eşidən Hüseyn sazını sinəsinə qaldırıb, onun pəna-

hında duranları, görək, atasına necə tanıtdırdı. Biz deyək, siz 
də şad olun:

Göydən yerə əmr olundu,                           
Endi Quran, demirəmmi?                                               
Biri İncil, biri Tövrat,                                
Biri Zəbur demirəmmi?

Padşah dedi:
– Ay bala, de görüm, sənə daha kimlər kömək durdu?
Aldı Hüseyn sözünün o biri bəndində, görək, atasına nə 

dedi, o da nə eşitdi:

Məhəmməd Bürağa mindi,                                    
Gözəl məzhəb, yaxşı dindi,                                    
Göydə gəzən Аynan Gündü,                               
Şahi-mərdan demirəmmi?
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Padşah yenə dedi:
– Ay bala, heç bu cəlladlardan sənə rəhmi gələn oldumu?
Hüseyn aldı görək, sözünün o biri xanəsində nə dedi:

İsrafil surunu çala,                                                                     
Bu dünya kimlərə qala.                                                              
Az qalırdı canım ala,                                                           
Qoca cəllad demirəmmi?

Padşah yenə dedi:
–Bala, çox qorxdunmu, bəs, sənə daha kim kömək oldu?

Hüseynəm yoxdu günahım,                                       
Ərşə qalxdı ünüm, ahım,                                    
Dada yetdi Nəcəf şahım,                                 
Cənab Əli, demirəmmi?

Söz tamama yetən kimi Məhəmməd şah əmr elədi ki, Lut 
şəhərindən uşaqlarının anası Gülxarı, nənəsi Nabatı, babası 
İsmayılı də gətirdilər. Sən demə, vəzir Mehdixanın oğlu Yusif 
də Züleyxanı görüb, ona vurulmuşdu. Qardaşlar razılaşdılar. 
Toy tədarükünə başladılar. Məhəmməd padşah uşaqların ana-
sı Gülxarla öz toyunu da qatdı bu toylara. Qərəz Məhəmməd-
lə Gulxarın, Hüseynlə Mahtəbanın, Yusiflə Züleyxanın toyları 
başladı, nə başladı.

Eşit çobandan. O çobandan ki, padşah qardaşı ilə bir gecə 
onun qonağı olmuşdu, Məhəmməd padşah da çobana zor-xoş 
yazılı bir kağız parçası vermişdi. Çoban da onu qoymuşdu ala-
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çığın harmasına. Aradan on beş-on altı il keçmişdi. Bir gün bir 
oxumuş adam çobanın qonağı oldu. Ordan-burdan söhbətdən 
sonra birdən çobanın yadına düşdü ki, o vaxtı qonağın verdiyi 
kağız harmadadır. Öz-özünə dedi: bir, gətirim görüm, bu adam 
o kağızı oxusun, görək, orada nə yazılıb. Çox deyirdi, al, bu 
kağızı saxla, bir gün gərəyin olar. Qərəz, çoban kağızı gətirib, 
qonağa verdi. Qonaq oxuyub, gördü ki, bunu yazan Xorasan 
vilayətinin padşahı Məhəmməd şahdır. Yanındakı vəziri də 
qardaşı Mehdixan imiş. Çoban eşitdiklərinə inanmadı. Qonaq 
çobana dedi ki, bu günlərdə Məhəmməd padşahın oğlunun 
toyudur. Bunu eşidən çoban padşahın kağızını cibinə dürtüş-
dürüb, dedi:

–  Qonaq qardaş, mən getdim, sən də başına bir çarə qıl.
Qonaq qalxıb, öz yolu ilə getməyə başladı. Çoban da sürü-

sünü qabağına qatıb, «Xorasan hardadır» deyib, hayladı. Bir 
neçə gündən sonra gəlib, şəhərə çatdı. Sürünü düz şahın sa-
rayının yanına apardı. Bunu tez padşaha xəbər verdilər. Pad-
şah əmr elədi ki, çobanı hüzuruma gətirin.

Qərəz, çoban padşahın hüzuruna gəldi. Salam verəndən 
sonra padşah dedi:

–  Çoban, nə istəyirsən?
Çoban dinməz-söyləməz cibindəki kağızı çıxardıb, padşa-

hın qağabına qoydu. Padşah o saat çobanı tanıdı. Ona «xoş 
gəldin» elədi, yanında yer göstərdi.

Çoban dedi:
  – Qibləyi-aləm sağ olsun, eşitdim oğlunun toyunu eləyir-

sən. Ona görə, mənim bu toya nəmərim otardığım sürümdür. 
Götür, halal-halal xoşun olsun.
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Çobanın bu alicənablığı padşahın lap xoşuna gəldi. Adam 
göndərib, çobanın köç-külfətini də gətirdilər. Heyvanlarını 
özünə bağışladı. Üstəlik, ona o qədər ənam verdi ki, çobanın 
yeddi arxa dönəninə də bəs eləyərdi. Sonra da çobana yaxşı 
bir imarət tikdirib, ona yaxşı bir iş tapşırdı.

Qırx gün, qırx gecə Xorasanda bir toy oldu ki, gəl görəsən. 
Toyun qırxıncı günü molla çağırıb, Məhəmmədin kəbinini 
Gülxara, Hüseyninkini Mahtəbana, Yusifinkini də Züleyxaya 
kəsdilər.

Aşıq da bu dastanı duvaqqapmayla tamamladı. Toya mü-
barəkdarlıq verdi. Biz də böyük ustadımız Аşıq Ələsgərin bir 
müxəmməsi ilə dastanımızı başa çatdıraq:

Bir gözəl gördüm bu gün,
Canlarda candan artıqdı,
Qaməti sərv ağacı,
Zülfü reyhandan artıqdı;
Qabağı ayna kimi,
Qaşı kamandan artıqdı;
Dodaqları qaymaq kimi,
Dəhanı şandan artıqdı,
Gözləri dan ulduzu,
Şöləsi şamdan artıqdı.

Qoşulub üç gözələ,
Bağları seyran eləyir,
Birisi sağında gedir,
Söhbəti hər yan eləyir; 
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Birisi solunda durub,
Canını qurban eləyir;
Arxasında biri yenə,                                      
Köksünə fərman eləyir,                                            
Üç qızın ortasında,                                           
Gör, necə divan eləyir;                                 
Özü rəiyyət balası.                                            
Hökmü sultandan artıqdı.

Şah kimi bir divan qurub,                                              
Gözəllərə cərmə kəsər;                                      
Yanaqları əlvan-əlvan,                                            
Mah üzündə tellər əsər;                                      
Durna kimi sığallanıb,                                       
Sağ əlində güllər əsər;                                        
Gahdan silər üz-gözünü,                                       
Gah döşünün üstə qısar;                                   
Ağlımı başımdan alıb,                                             
Ciyərimə dağlar basar;                                  
Buxağında fil-fil cürə,                                             
Xalı mərcandan artıqdı.

Çevrilib dörd yanına,
Deyərsən ki, tərlan baxır;
Çalmasını əyri çalıb,             
Telləri altından çıxır;
Zülfünə şana çəkib,
Gözlərinə sürmə yaxır;
Danışar o, şirin-şirin,                                                                 
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Deyərsən ki, bülbül oxur;                                                          
Qoynu cənnət bağıdı,                                                                       
Müşk qoxur, ənbər qoxur;                                                                
Boyu xoş bənövşədən,                                                                    
Ətri süsəndən artıqdı.

Gəl üzünə ayna tutub,                                                                       
Qələm qaşı əymələdi;                                                                        
Açmış idi köksü bağın,                                                                         
Məni görüb, düymələdi;                                                                    
Sinəsi ağ billur kimi,
Ətrafı rövşən elədi;
Gül sinəsi havalanıb,                                                     
Köynəyi yırtmaq dilədi;                                                                   
İstədim ki, yaxın gedim,                                                            
Yoldaşları hərbələdi;                                                                      
Dedilər: yaraşmazsan,
Bu xanım səndən artıqdı.

Yeridikcə ikram elər,
Zərli corab gül başmağa;                                                               
Hər tərəfə yaxa pulu,
Adət edib oynaşmağa;                                                          
Dodaqları məzələnib,                                                                 
Daldalanıb zər yaşmağa;                                                                  
Mələklər həya eylər,                                                                
Üzbəsurət danışmağa.                                                                     
Görmədim bərabərin,                                                                    
Deyəm ki, bundan artıqdı.



Tofiq HÜSEYNZADƏ

247

Kəklik kimi səkə-səkə,
Yüz işvə-nazla yeriyir;                                                       
Ləblərindən peyda olub,                                                          
Qəndindən şəkər əriyir;                                                                      
Gözləri pusqu qurub,                                                                       
Qoluna qolbaq sarıyır;                                                     
Sevdasına könül verən                                                                  
Vaxtsız, vədəsiz qarıyır;                                                                
Müxtəsər, Aşıq Ələsgər,                                                            
Ağzında dilin quruyur;                                                                   
Deyirsən ki, bu bixəbər,                                                                
Fəqfur xaqandan artıqdı.
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MEHRİBAN AYI NAĞILI
Deyirlər ki, Göyçə mahalındakı Sarıyaqub (Zərgərli) kən-

dinin sol tərəfindəki təpəliklər, dağlar sıx, qalın meşəlik imiş. 
Gül-çiçəyin cənnət ətri, quşların şən nəğmələri, heyvanların 
müxtəlif-müxtəlif səsləri, nəriltiləri adamı heyran edər, vəcdə 
gətirərmiş.

Meşədə bir ana ayı və iki dənə də balası yaşayırmış. Ayı və 
onun bir cüt potası nə meşədəki heyvanlara, nə də insanlara 
hücum etməzlərmiş.

Ana ayı potaları ilə birlikdə həftədə bir dəfə Miskin Abda-
lın ocağına ziyarətə gələrmiş. Onların üçü də qapıdan su içib, 
Miskin Abdalın evinin ətrafını dolanıb, sonra oynaşa-oynaşa 
geri qayıdıb, meşədəki mağaralarına gedərlərmiş. Kənd ca-
maatı, Göyçə əhli bu işə lap məəttəl qalarmışlar. Heç kəs bu 
mehriban ayıya və onun balalarına dəyməzmiş. Hamı bu meh-
riban, gözəl ayıları Miskin Abdalın ayıları kimi tanıyırmış.

Bəzi cavanlar bu potaları vurmaq istəsələr də, həmin fikir-
dən uzaqlaşırlar. Çünki onlar həm Miskin Abdalın müqəddəs-
liyindən qorxurdular, həm də böyük ustad Qızılbaşlar şahının 
vəziri idi.

Ancaq iki nankor qardaşın gözlərini qan örtür. Onlar necə 
olursa-olsun bu potaları ovlamaq qərarına gəlirlər.

Bir gün ana və bala ayılar yenə də Miskin Abdalın ocağını 
ziyarət edib, axşamüstü geri qayıdarmışlar. Tanrının bu sirrinə 
paxıllıq edən nankor qardaşlar ayı və potaların qayıtdıqları 
yolda pusqu qururlar. Qardaşlardan birini qəflətən yuxu tutur, 
yatır. Şaban ayıq qalır. Bu ara ayı və balaları onlara yaxınlaşır-
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lar. Ayıq olan Şaban tez yayı çəkib, oxu atır, ox potanın birini 
qanına qaltan edir. Ana ayının çəkdiyi nərə dağı-daşı lərzəyə 
gətirir, ancaq ovçuya hücum etmir.

Şaban vurduğu potanın dərisini soyub, ətini bir kənara doğ-
rayıb, yığır. Sonra o, potanın dərisinə bükülüb, həmin yerdə 
oturur. Bunu görən ayı yenidən bir nərə çəkir. Yatan qardaş 
ayının səsinə ayılır. O, cəld oxunu yaxınlıqdakı ayıya tuşlayır. 
Gedib görür ki, vurduğu ayı yox, ayı dərisinə bürünmüş Şaban 
qardaşıdır.

Qardaş başlayır nalə çəkib, fəryad qoparmağa. Bu mən-
zərəni görən ayı gözlərinin yaşını sel kimi axıda-axıda ağzını 
göylərə uzadıb nərildəyir. Yəni demək istəyir ki, ’’Allah bilən 
yaxşıdır”.

Qardaş özünə qarğışlar edir. Bu gözlənilməz hadisədən 
bərk sarsılır. Qardaşının meyidini dalına alıb, üç gün dağı-daşı 
hərlənir. Nəhayət, gəlib qardaşının və ayı potasının vurulduğu 
yerə çatır. Qrada da can verir.

Camaat qardaşları kənd qəbristanlığında dəfn olunmağa 
qoymaq istəmirlər. Ancaq Miskin Abdal kənd adamlarını razı 
salır. Bildirir ki, bunların hamısı Ulu Yaradanın sirridir. Qardaş-
lar Miskin Abdalın məsləhəti ilə kənd qəbristanlığında dəfn 
olunurlar.

Bu möcüzədən sonra axşam qardaşların qəbirlərindən iki 
işıq: yaşıl və qırmızı işıq yanır. Bu işıqlar yana-yana əvvəlcə 
Miskin Abdalın qapısına gəlir, sonra potaların su içdikləri yer-
də yanıb-sönür. Daha sonra potanın və qardaşların öldükləri 
yerə gəlib, burada yanıb-sönür, nəhayət, qeyb olurlar. Bu ha-
disədən sonra adamlar Miskin Abdal ocağının möcüzəsindən 
heyrətə gəlir, ona daha güclü səcdə edirlər.
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O vaxtdan ana ayı və potası küsüb, bu yerdən gedir və bir 
daha görünməz olurlar. Onların ancaq yuvası yadigar qalır.

Bu hadisə pir, kəramət sahibi olan böyük ustadı da bərk 
sarsıdır. Bu kədər Miskin Abdalın könlünü riqqətə gətirir. O, 
sazını sinəsinin üstünə qaldırıb, yanıqlı bir hava ilə bu hadisə-
ni kiçik bir dastana çevirir. Bu münasibətlə dediyi söz belədir:

Namərd ovçu, sənin qolun qurusun, 
Niyə vurdun sakit gələn potanı?
Anasını balasından ayırdın,
Nəhlət tutar insafını satanı.

Ana ayı hönkür-hönkür ağladı,
Nərə çəkib, ürəkləri dağladı,
Dönüb-dönüb balasını qoxladı,

             Dağıtmadı günahlara batanı.

Sən potanı qıyma-qıyma doğradın,
Soyub, dərisini bir yana atdın,
Dəriyə bürünüb, qəflətən yatdın,
Qarğış tutar namərd işlər tutanı.

Qardaşı o yanda söykənib daşa,
Qurduğu pusquda getmişdi huşa,
Bunu görən ayı gələrək coşa,
Nərildəyib ayıltdı tez, yatanı.    
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O, ayılıb pota bildi Şabanı, 
Yayı çəkib, oxla vurdu nişanı.
Axıb getdi qardaşının al qanı,
Allah vurar aralığı qatanı.

Allah haqqı iblislərdən qorusun,
Qardaş dedi: ’’Kaş ki, qolum qurusun,
Səni nişan alan gözüm kor olsun!”
Hər kəs gərək pis işindən utana.

O, başlayıb ayı kimi uladı,
Meyid dalda harayasa yol aldı,                                 
Üç gün-gecə dağı-daşı doladı,
El qınadı cəzasına çatanı.

Nəhayət, dayandı çiynində Şaban,
Pota ölən yerdə o da verdi can.
Heç vaxt yerdə qalmaz axan nahaq qan,
Tanrı vurdu namərd oxu atanı.   
     
Ayı küsdü, ayaq kəsdi qapıdan,
Bir də su içmədi həyətdə qabdan.
Ürəyi od tutub, yandı əzabdan,
Görünmədi meşələrin sultanı.

O gündən, hər həftə, cümə axşamı,
Yandı Yaradanın iki rəng şamı.
Belə möcüzəyə mat qaldı hamı,
Nəhlət ilə yad etdilər şeytanı.
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Miskin Abdal hönkür-hönkür ağladı,
Saz götürüb, sinələri dağladı.
Mehriban ayıya dastan bağladı. 
Belə gördü bu zulumu, xatanı.

“Palitra” qəzeti, 24 iyul 2001-ci il
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BELƏ YAZIRLAR...
Əzizə Cəfərzadə 

(’’Bakı-1501” tarixi romanından) 
səh. 239, 247,260

...Bu gün şeir məclisində, demək olar ki, yeni ad çəkiləcək-
di. Doğrudur, Xətai əvvəllər də onun şeirini eşitmiş, vərəqlərdə 
oxumuşdu. Lakin bu gün məclis bütünlüklə bu şəxsə – Miskin 
Abdala həsr olunacaqdı...

                                      * * *
...Şah üzünü sağ əlində oturmuş Məliküşşüarəyə tutdu:
– Ustad, nədən başlayırıq?
Şeir məclisini rəsmi eşikağası deyil, Məliküşşüarə idarə 

edirdi.
– Hökmdarım, bu gün əsas məqsədimizdən əlavə, maraq-

lı bir qonağımız var. Buradan xeyli uzaq olan Çuxur Səddən 
(Göyçədə dağ-yer adıdır) gəlib. Vətənimizin şimalı, elə bil ki, 
sənətkarlar arasında bölgü aparıb: mənim doğulduğum Şirvan 
torpağı şair yetirib. Bakı torpağı gözəl rəssam-zərgərlər, qərb-
də Çuxur Səddə – Göyçə mahalı aşıqlar yetirir, – heç birisinə 
də çatan olmaz.

Elə, bu zaman bayaqdan heç kəsin nəzərini cəlb etməyən, 
şahın böyrünə sığınmış təlxək özünə məxsus cürət və lağlağı-
lıqla Məliküşşüəranın sözünü kəsdi:

– Bəli, hər şəhərin öz siması olmalıdır. Necə ki, ərəblər 
deyib: sənətkarlıq – Bəsrədə, nitq gözəlliyi Kufədə, ləzzət-



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

254

li eyş-işrətli həyat – Bağdadda, xəyanət – Reydə, paxıllıq – 
Heratda, əxlaqsızlıq – Nişapurda, xəsislik – Mərvədə, qürur 
– Səmərqənddə, igidlik – Bəlxdə, ticarət – Misirdə olan kimi.

Hamı qəhqəhə çəkdi.
– Bəs, sənin doğulduğun Təbriz? – sualı şah vermişdi.
– Yaxşı dübbələr yetirir, əzizim!
Gülüş ara verəndə şah üzünü yenə də Məliküşşüəraya tut-

du:
– Eşidirik səni, ustad!
– İzninizlə, sizə bu gün həmin mahir el sənətkarlarından 

birini – Miskin Abdalı təqdim edirik, əşrafi-əla.
– Buyursun...
Çalğıçılar arasında əlində üçtelli saz olan uca boylu, arığaz, 

surətindən işıq yağan bir adam qalxdı. Əynində bəhilqol çuxa, 
sərməboğazlı köynək, ev hanasında toxunmuş mixəyi şalvar 
var idi. Qara nazik qaşları gicgahlarınacan uzanırdı. Aralı göz-
ləri qonur idi, bu gözlərin içində qızılı-sarı şüa saçan bir cüt 
nöqtə insanı əsrarlı heyrətə salırdı. O, sağ əlini sol döşünə 
basıb, hər üç tərəfə baş əydi.

İsmayıl şah gözü ilə Miskin Abdalın qəddü qamətinə, sarı 
Günəş ziyasından bir cüt qığılcım alıb, nur saçan gözlərinə 
baxdı. Qeyri-ixtiyari, yanında əyləşmiş Məliküşşüəraya asta 
səslə dedi:

– Göyçənin Miskini, Abdalı budusa, məğruru, ehtişamlısı nə 
təhərdi?

Məliküşşəranın dodaqları xəfifcə qımıldandı. Ömründə ilk 
dəfə şah məclisinə çıxan aşıq qonağı şəkkə-şübhəyə salıb, 
utandırmamaq üçün cəld pıçıltıyla cavab verdi:

– Yəqin ki, hökmdarıma bənzəri olar.
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– Heç, bu da geri qalmaz.
Amma hər iki müsahibin simasında sanki görünməz niqab 

var idi, danışdıqları duyulmurdu.
Miskin Abdal bir daha bilavasitə hökmdara tərəf hörmət sa-

lamını yerinə yetirib, ədəb məqamında dayandı. Dodaqların-
dan bircə kəlmə eşidildi:

 – İzin.
Məclisdə yaşca ən qoca adam olan qazı: ’’İzindir”, – dedi. 

Aşıq üçtelli sazı bağrına basıb, taziyənəni tellərə vurdu və xır-
da-xırda səkə-səkə məclisin ortasına gəldi:

Dostu-mehribanım, yetiş imdada,
Səndən qeyri yox imdadım, ağlaram.
Ah çəkib, dağlara salaram səda,
Qohum gəlməz, gülər yadım, ağlaram.
                      
Dəstində zülfüqar, düldülə süvar,
Məhzərül-əcayib, bir adı kərrar. 
Müşkülə düşmüşəm, könlüm intizar, 
Sən gəlməsən, ey ustadım, ağlaram.

Salma nəzərindən, salma, Ilahim,   
Dar gündə köməyim, pöştü-pənahim, 
Ərşə bülənd olub fəryadu-ahım, 
Abdaldı, Miskindi adım, ağlaram.

Məclisdən ’’afərin, mərhaba” səsləri göyə ucaldı. Aşığın səsi 
də, nəfəsi də, ifasındakı məlahət də, doğma dildə oxuduğu 
qoşmanın şeriyyəti də, hökmdarın cəddinə işarə edən misra-
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lar da, sazı çalmaq məharəti də, oynaması da, əski dədə-ozan 
ənənəsindən gələn ədəbi də salonda əyləşənlərə xoş gəlmiş-
di. Ürəklərindən idi, onlar doğma dildə aşıq şeir və musiqi-
sini birinci dəfə eşitmirdilər. Sənətə qiymət verməyi bacaran 
adamlar idi. Odur ki, aşıq Miskin Abdalı böyük bir məhəbbət-
lə, dönə-dönə Qurbanini dinlədikləri məhəbbətlə dinləyirdilər. 
Miskin Abdal isə sənətin gözəlliyinə, mənasına vurğun əsl 
aşıq kimi şeriyyətə dalmışdı. Havadan-havaya keçdikcə şeir 
də dəyişir, qoşmadan təcnisə, təcnisdən gəraylıya, gəraylıdan 
divaniyə keçirdi. Nəhayət, o, ədəb dairəsini gözlədi, hər növ-
dən bir-iki bənd oxuyub, susdu. Yenə də məclisə böyük hör-
mətlə sağ əlini sol döşünün üstünə qoyub, hər üç səmtə baş 
əydi. Keçib, yerində durdu.

Şeriyyətə dalmış Xətai şair-hökmdar əl işarəsilə bitikçibaşı-
nı yanına çağırdı. Nə dedisə, dərhal bitikçibaşı qalxıb, qonşu 
otağa keçdi, tez də qayıtdı. Arxasınca əlində kətil tutmuş xət-
tatla qayıtdı. Şah ucadan dedi:

- Yaz! Himayəmizi və Sarıyaqub (Miskin Abdalın Göyçədə 
anadan olduğu kənd) kəndinin baratını ona veririk – Miskin 
Abdala – nəsilbənəsil.

Bitikçibaşı, elə buradaca, fərmanın qaralamasını yazdıqca, 
xəttat cəld onu Səmərqənd kağızına göçürdü. Kətilin üstün-
də xırda qablar, kiçik piyalələrdə mavi, qırmızı, qara, sürməyi 
rənglər, ayrıca xırda piyaləciklərdə qızıl və gümüş ərintisi qo-
yulmuşdu. Xəttat adəti hərəkətlə qamış qələmi gah piyalələrin, 
gah fərmanın üstündə gəzdirirdi. Heç bir urub keçməmiş fər-
man hazır oldu, bitikçibaşı dalı-dalı sürüşüb, onu hökmdarın 
qənşərinə tutdu. İsmayıl qamış qələmin bir cizgisiylə fərmana 
qol qoydu. Bitikçibaşı yerinə, xəttat isə otağına qayıtdı. Məli-
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küşşüəranın işarəsilə Miskin Abdal hökmdarın qarşısına gəldi. 
İki addım qalmış diz çökdü, yeri öpmək üçün əyiləndə (görü-
nür saray ədəbini ona irəlicədən təlim etmişdilər) şair-padşah 
dilləndi:

– Yox, yox, ustad, sən yeri öpmə! Yerin çox ucadır. Buyur! 
Al! Bizə bu gecə verdiyin böyük zövqün müqabilində bu fər-
man kiçik və acizdir. Sən bizə bir daha sübut etdin ki, doğma 
anamızın dili yüksək şeriyyətə malik, musiqili dildir. Bu dildə 
ən gözəl hissləri, ən idraki, dərin fikirləri musiqi dilinə çevirib, 
tərənnüm etmək olar. Sənə və bunu sənə ilham edən böyük 
xəlqə əhsən və eşq olsun!

Miskin Abdal şairin sözlərini böyük bir fərəh, həyəcan içində 
dinləyirdi. Fərmanı aldı, öpdü, gözləri qarışıq alnına qoydu və 
qalxdı:

– Ömrün uzun olsun, qurbanın olum! – dedi. – Bu fikir, bu 
əqidə ki, səndə var, doğma el-obamız, ulusumuz-oymağımız 
ömrünə duaçı olacaq həmişə!

O, qalxdı, dal-dalı yeriyərək, mövqeyinə qayıtdı...
                               
                                       * * *
Vəziri-əzəm əllərini sinəsinə qoyub baş əydi, söz üçün izn 

istədi:
– Qibleyi-aləm, bəlkə, keçmişdəkilər kimi mürasələni fars 

dilində yazaq?! Axı, o yerlərdə kafirlər içində bizim dili oxuyub 
başa düşən olmaz.

Onun qulağında hələ də qolu bağlı Xudafərin körpüsündən 
keçib gələn Qurbaninin, Çuxur-Səddən aşmış Miskin Abdalın 
ana dilindəki səsi, əşarı səslənirdi.
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Fərman Kərimzadə, 
(“Xudafərin körpüsü” tarixi romanından, Bakı - 1982)   

 сəh. 344-346

Çox da böyük olmayan dəstələri (İsmayılın) artıq Göyçə gö-
lünün kənarındaydı. Qarabağı adlamış, Tərtər çayının vadisi 
ilə isti sular qaynayan Dəlidağa gəlmiş, ’’Sarı yer” yaylağından 
Göyçə gölünün sahilinə çıxmışdılar. Buradan isə Cığın vadisi 
ilə Çuxur Səədə enəcək, Arazı keçib Ərzincana gedəcəkdilər.

                                                * * *
İsmayıl:
– Gözəl yerlərdir. Bu hansı dəryadı?
– Bu Göyçə gölüdür. Suyunu bulaqlardan alır. Bu sular isə 

bal kimi şirindir. Onun Tirrix (ərəbcə – qızıl) balığı kimi dünya-
da dadlı balıq yoxdur. Ondan xeyli tutdurmuşam. Amma bura-
da bir möcüzə də var. 

– Nədir o möcüzə?
Lələ İsmayılı isti gölün kənarına gətirib, daşın qayaya ya-

pışmağını danışdı, göstərdi.
– Doğrudan da möcüzədir!
– Bu möcüzəni isə zamanın sahibinə Allah Taala özü əta 

eləyib.
 

                                                  * * *
– Ya mürşüdüm, möcüzə göstərdiyin yerə ad qoymalıyıq.
– Ad. Tut niyyət, at daşı.
– At, daşı!
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Onların qayaya daş atdıqları yerin adı, ”At daşı” qaldı. 

(Göyçədə, Qaranlıq (Martuni) rayonunda yer adidir)

Oqtay Əfəndiyev, 
’’Azərbaycan Səfəvilər dövləti” kitabı, Bakı, 1993, 

səh. 295

’’V.F.Minoriski ’’Təzkirat əl-mülük” əsərində (səh. 125) ’’Ano-
nim tarix”ə əsaslanaraq qeyd edir ki, İsmayıl Gilanda düşmən-
lərindən gizlənəndə ona xidmət edən təriqət qərargahı onun 
Lələsindən əlavə, Xəlifət əl-Xülafədan, Abdaldan, Dədə və 
Xədimdən ibarət olmuşdur”.

Oqtay Əfəndiyev, 
’’Azərbaycan Səfəvilər dövləti” kitabı, Bakı, 1993, 

 səh. 11

Şah İsmayıl Xətainin nəsil şəcərəsi, həyat və fəaliyyətinə 
dair XVI əsrdə fars dilində yazılmış və ədəbiyyatda şərti olaraq 
”Şah İsmayıl Səfəvinin tarixi” (’’Anonim tarix”) adı ilə tanınan, 
əlyazmalar şəklində London və Kembric kitabxanalıraında 
saxlanılan, həmin dövrə aid ən qiymətli əsər kimi istinad edilən 
kitab vardır. “Nəzərdən keçirilən əsərin müəllifinin şəxsiyyəti 
barədə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir” (X.Beveric, V.Minoris-
ki, V.Hints və b.). Qulam Sərvərin fikrincə, həmin əlyazmanı 
müəllifin özü nəzərdən keçirmiş və öz əli ilə orada düzəlişlər 
edilmişdir.
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Çünki, bu və bir sıra digər haşiyə yazılarında yazan adamın 
özünü bildirən ’’Miskin Qul” (Bəndəyi Kəmtərin) ifadəsi işlədilir. 
(Ghulam Sarwar. ”Shah İsmail Safawi” Aligarh. 1939.”)

Qeyd: (Miskin Abdalın şeirlərində, digər bir sıra təxəllüsləri 
ilə yanaşı, ’’Miskin Qul” və yа ’’Miskin Qulаm” təxəllüslərindən 
istifadə etməsi həmin əsərin müəllifinin Miskin Abdal olması 
barədə ciddi ilkin ehtimal irəli sürməyə imkan verir və maraqlı 
fakt kimi tədqiqatçıların diqqətinin həmin məsələyə yönəldil-
məsini zəruri edir.

(Müəllifin геydi: Miskin Abdalın ”Ya Əli” qoşmasında:

«Seçmə muxsullardan Miskin Qulamı,
Kərəm et kövsərdən badə ya Əli!»;

yaxud, ”Əlif-Lam” qoşmasında təxəllüslərinin çoxluğuna 
işarə edən:

«Mimnən Məhəmmədəm, Cimnən Cəfərəm,
Ləqəbi çox olan Miskin Abdalam» 

beytləri həmin ehtimalı bir daha möhkəmləndirir. –T.H.)
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Hüseyn İsmayılov
    (”Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri” 

 kitabından, Bakı - 2002), səh 207

«Haqq şahı, haqq aşığı – ’’haqq ilə sirdaş olan” Şah İsmayıl 
Azərbaycanın şimalına yürüşlərə hazırlaşarkən qoşun sərkər-
dələri ona Göyçə mahalından keçməyi məsləhət görürdülər. 
Çünki, Səfəvilərin yaxın dostları, inanılmış müridləri artıq bu 
ərazidə qızılbaş sufi təriqətinin yerli əhali tərəfindən qəbul edil-
məsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdılar. Həm də bir vaxt Ağ-
damar qalasında gizlədilən yeniyetmə İsmayıl (’’Divani Şah İs-
mayıl – Aləmarayı 125-ci vərəq) Göyçə meşələrində keyiklər, 
ayı ovuna çıxıb, yalçın qayaların, uca zirvələrin yalında köhlən 
oynatmışdı. ”Ayı ovu” miniatürü, məhz Göyçədə 13 yaşlı İsma-
yılın ov mərasiminə həsr olunub». 

Abbas Mazanov 
1989-cu ildə ’’Ədəbiyyat və incəsənət’ 

qəzetinin 32-ci nömrəsində çap olunmuş                         
’’Sarıyaqubdan başlanan yol” yazısından

«Abdalın ’’Miskin” təxəllüsünə istinad edərək, onun Gə-
dəbəyin “Miskinli oba”sından olmasını söyləmək o qədər də 
inandırıcı ola bilməz. Ona görə ki, ’’Miskin” ləqəbli aşıqlar çox 
olub: Miskin Əsəd, Miskin Əli, erməni aşığı Miskin Bürcü, hətta 
Miskin ləqəbli gürcü aşığı və başqaları».
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Məmməd Aslan 
”Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,

“Miskinlərin ən məğruru” məqаləsi
30 noyabr 1974-cü il

“Miskinlərin ən məğruru”

«...Əsmətel nənə Miskin Abdalın yadicəsidir. Yaşı yetmişi 
haqlayıb. Üzü nurlu nənədir. Aşıqlar demiş, bizim ipək qarılara 
çəkib.

Miskin Abdaldan qalan yadigarlara baxmaq istəyimi duyub, 
dedi:

– Miskin Abdalın yadigarlarını qız nəslindən olan kimsə qo-
ruyur, dünyadan gethagetdə nəsildən ağlı kəsən bir qız uşağı-
na tapşırır, o da baba evinə gəlib, ömür boyu ziyarətlik şeylərin 
qayğısına qalır.

– Abdal babamın ocağına maral sürüsü gələrmiş. Arvadı 
bunları sağıb, qatıq çalarmış. Güzəranları bundan aşarmış. 
Bir axşam şər qovuşur, marallar sağına gəlmir. Handan-hana 
sürü qapıya axışır. Arvad südü sağıb, ocağın üstünə qoyur. 
Böyürdən qalxan alov qazanın içinə işıqlandıranda arvad vah-
növsə ilə ərini çağırır:

– Evin yıxılmasın, ay Abdal, marallardan qan sağılıb. Südü 
qan kəsdi.

Abdal babam deyib ki, yəqin Şadman hardasa nahaq qan 
tökdü. Gecənin bir aləmində Şadman gəlib çıxır. Öyünür ki:

– Ata, arxayın yat, qəlbinə bir adam dəymişdirsə, əvəzində 
on adamın qanını axıtmışam.
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Babam qəzəblənir, çəliyi əlində, beləcə, burum-burum bu-
rulur. Arvad oğlunun tərəfini saxlayır. Abdal babam hirsindən 
ocaqdan bir armud kösövünü onun arxasınca atır. Kösöv yerə 
sancılır. Höyüş olduğundan kök atıb bitir.

...Deyirlər, Göyçə mahalında ilk məktəbi də Miskin Abdal 
açıb.

...Miskin Abdal ayrı ’’miskin” olub. ’’Miskin” təxəllüslü şair-
lərin ən məğruru sayılıb. Miskin Abdal XVI əsr şifahi poezi-
yamızın maraqlı nümayəndələrindəndir. Dörd yüz ilə yaxın 
müddətdə misraların dillərdə dolaşsın, öz zərifliyini, təravətini 
saxlasın; şairin ən böyük hünəri də budur, xoşbəxtliyi də. Aşıq 
Talıb xatırlayır ki, aşıq Ələsgər tez-tez Sarıyaquba gedib, Ab-
dal ocağını ziyarət edər, orada ürəklə çalıb-çağırarmış.

Şifahi poeziyamızın kamil ustadlarından Növrəs İman Mis-
kin Abdalın adını xüsusi hörmət və ehtiramla çəkir:

«Yaxşı bəyənmişəm Miskin Abdalı,
Cəm imiş başında ağlı, kamalı...»

Bu günlərdə Kirovabaddan (Gənъədən) folklorşünas Səd-
nik Paşayevdən məktub almışam. Miskin Abdaldan əlinə 
düşən qoşma və rəvayətləri göndərib. Hazırda əlimin altında 
şairin 20 qatardan artıq şeiri var.
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Gülruba Kərimova: 
23 aprel 1999-cu il, ”Xalq qəzeti”ndə çap olunmuş

”Göyçə haqqında düşüncələr” məqaləsindən

’’Qorqud boylarında dəfələrlə adı səslənən, vəsfi sığalla-
nan, Uzun Həsənin yaylaq yeri olan qədim Göyçədə Şah İs-
mayılın iqamətgahı vardı. Onun səlahiyyətli səfiri və vəziri ol-
muş Miskin Abdala öz əli ilə bağışladığı möhür, əsa və sairələr 
bu günlərə qədər qorunub, saxlanılır.

Yaqub Babayev 
filologiya elmləri namizədi, 

’’Kommunist’ qəzetinin 18 aprel 1991-ci il tarixli 
nömrəsində çap olunmuş ’’Miskin Abdalın söz  

gülüstanından” yazısından

’’Miskin Abdalın bir müddət Gədəbəy rayonu ərazisində ya-
şadığını söyləmək olar”. 
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BELƏ DEYİBLƏR...

* * *

”Ey mömin insanlar, Miskin Abdal mötəbər şəxsdir, ona sidq 
ürəklə inanın, nə mətləbiniz varsa ondan diləyin”.

                                           Şah İsmayıl Xətai (1515-ci ildə)
                                              
                                           * * *
’’Miskin Abdal böyük şəxsiyyətdir, dühadır. O, təkcə qədim 

Göyçə mahalının yox, həm də Azərbaycan adlı bir dünyanın 
fəxridir. Lakin zəmanə onu müvəqqəti olaraq unutdurub. An-
caq vaxt gələcək, Miskin Abdal öz adı, öz böyüklüyü ilə tanı-
nacaq. İnanın, o gün gələcək”.

Mirzə İbrahimov (1973-cü iidə)

                                                   * * *
’’Miskin Abdal qüdrətli sənətkardır. Onu kiminləsə müqayisə 

etmək olmaz. Ustad sənətkarın:

   «Şahım, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
  Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir!»

– misraları əlçatmaz bir ucalıq olduğundan xəbər vermir-
mi!?”

           Yaşar Qarayev (1999-cu iidə)
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                                        * * *
«Musa sözlərini söyləyər aşkar,                                       
Deyiləm dünyadan naşı, bixəbər.                         
Miskindən başlamış, Abbasa qədər,
Cəmi aşıqların kanı məndədir».

                                        Aşıq Musa (XVIII-XIX əsr)

                                        * * *
                      «Yaxşı tanıyıram Miskin Abdalı,

Cəm imiş başında huşu, kamalı».

                                       Növrəs İman (XX əsr)
                                                        
     * * *

 «Gəl sənə söyləyim Miskin Abdalı,                                        
El içində yüksək idi iqbalı
Miskin idi bu şairin ləqəbi,
Göyçədə açmışdı molla məktəbi.                                      
Oğlu Şadman neçə nahaq qan etdi                                
Gəlmədi sağma, marallar getdi».

                              
                               Nərimanlı şair Bəhman  

(XX əsrin ikinci yarısı)
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    BELƏ DEYİRLƏR...
«Dühanı və möhtəşəmliyi şərh və tədqiq etdikcə, söz və 

izah kiçilir. Biz Tanrı Miskini qarşısında miskinləşirik. İlahi! Bir 
insanda neçə Ali keyfiyyət cəmləşirmiş?! Aşiqlik, Poeziya, Mu-
siqi, Övliyalıq! Belə bir əvəzolunmaz, bənzərsiz şəxsiyyət imiş 
Miskin Abdal!

   prоfеssоr Hüseyn İsmayılov

    * * *
«Dövlətçilik baxımından Xətai, dini baxımdan Miskin Abdal 

”Şah-Mürşid” idilər».
                      prоfеssоr Mürsəl Həkimov

    * * *
«Miskin Abdal elə bir əlçatmaz ucalıqdır ki, oradan baxmaq 

mümkün olsaydı, Haqqın dərgahı görünərdi».
                                                 Tofiq Hüseynzadə

    * * *
«Miskin Abdal elə bir yeganə tarixi şəxsiyyətdir ki, dünyanı 

gördüyü və düşündüyü qədər dərk edirmiş. Təriqətdə və cə-
miyyətdə bundan böyük və əzəmətli ucalıq mümkün deyil».

                                            Mehdi Tofiq oğlu Hüseynzadə

    * * *
«Xoşbəxtəm ki, Miskin Abdal kimi bir dahi şəxsiyyətin ilk 

əzəmətli portretini yaratmaq mənə nəsib olub. Bu portreti ya-
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ratmazdan əvvəl çox düşünüb, daşındım. Nəhayət, 15 gündən 
sonra yuxumda Miskin Abdalı gördüm və ayılıb, gördüyüm 
kimi eskizini verdim və portreti yaratmağa başladım. ’’Miskin 
Abdal” mənim şah əsərimdir».

                               Cabbar Quliyev  
(əməkdar rəssam)
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BELƏ SÖYLƏYİRLƏR VƏ  
RƏVAYƏT EDİRLƏR                                       

                                       
  (Qəzеtlərdən)

Zeynalabdin Cəfərov:

Bir dəfə Şəmkirdə toyların birində bəylərdən biri ayağa 
qalxıb, ucadan deyir:

– Ayə, aşıq, o padşahın ’’Dünya, səndə nəyim qaldı” sözü-
nü oxu.

– Bəy, başına dolanım hansı padşahın?
Bəy deyir:
– Əə, bilmirsən? Aşıqların padşahı Göyçəli Miskin Abdalın.

 * * *
“Misri”, Oxşarı”, “Yedəkləmə” saz havaları da Miskin Abda-

lındır. “Yedəkləmə” bir gözəlləmədən o birinə keçərkən, arada 
çalınan, oxunan saz havasıdır.

 * * *
Miskin Abdal Şah Xətaini Şərqin-Qərbin sərkərdəsi hesab 

edərmiş. Miskin Abdalın sözləri zərbməsəl kimi işlənərmiş.   
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KƏŞKÜL BULAĞI 

Deyirlər, Şah Xətainin Göyçədə iqamətgahı varmış. O, 
tez-tez bu yerlərə, cənnət hesab etdiyi bu yurda dincəlməyə, 
gəzməyə gələrmiş. Bir dəfə Şah İsmayılla Miskin Abdal səhər-
səhər gəzə-gəzə gedib, ”Vers dağı” deyilən yerdə bir bula-
ğın başına çatırlar. Miskin Abdal bulağı Qızılbaşlar şahına 
”Abu-Kövsər” kimi qələmə verir. Xətai sudan içib, ustadın sö-
zünü təsdiqləyir. Miskin Abdal sudan içmək istərkən, kəşkülü 
bulağa düşür. Şah əlini salıb, kəşkülü bulaqdan çıxarır. Ancaq 
buz bulağın suyu çox soyuq oduğundan şahın əlləri titrəməyə 
başlayır. Bunu görən Miskin Abdal deyir:

– Ya mürşüdüm, sənin qüdrətli əllərin heç bir döyüşdə 
titrəmədi. Lakin adi bir bulağın suyu onu titrətdi.

Şah cavabında deyir:
– Ustad, özün demişkən, axı, bu su adi su deyil. Bunda 

abu-kövsər tamı, dadı, gücü var. İlahi Göyçədə hər şeyi mö-
cüzələr üstündə qurub. Bu möcüzələrin qarşısında mənim 
qollarım da, özüm də acizdir. Hələ, bu dağların əzəmətini gö-
rürsənmi? Bu gündən də bu bal kimi şirin dadan buz bulağın 
adını ”Kəşkül bulağı” qoyuram.

Bunu eşidən Miskin Abdalın könlü tüğyan edir, qəlbi vəcdə 
gəlir, Göyçə dağlarının gözəlliyinə, əzəmətinə yenidən baxıb, 
heyran qalır. Ürəyi coşur. Telli sazını sinəsinə basıb allı-güllü, 
şehli, şux mənzərəli dağları ”Şah dağlar” qoşması ilə ürəkdən 
tərənnüm edir.

                                      “Palitra”, № 78, 24 iyуl 2001-ci il
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MİSKİN ABDAL 
 ÖMRÜNDƏN YARPAQLAR

Zeynalabdin Cəfərov: ’’Göyçənin Kərkibaş kəndindən olan, 
1980-ci illərin əvvəllərində 100 yaşında dünyasını dəyişən da-
yım İsmayılov Kərəm Oruc oğlu aşıq olmasa da, sinədəftər idi, 
bütün məclislərdə aşıqlar onunla razılaşmalı olurdu. Sinəsin-
də iyirmidən çox dastan, çoxsaylı rəvayətlər, söhbətlər, say-
sız-hesabsız şeirlər vardı. Demək olardı ki, onun aşıq sənə-
tində bilmədiyi şey yox idi. Ən çox sevdiyi sənətkar isə Miskin 
Abdal idi. Onu əzbərdən bilirdi. Danışdıqca danışırdı, doymur-
du, yorulmurdu. Miskin Abdalın sözlərini başqasının adına 
oxuyan aşıqları dərhal susdurardı.

Dayımın söylədiyinə görə, o dövrdə Miskin Abdalın ’’Dünya 
səndə nəyim qaldı” şeiri dillər əzbəri imiş. Elə toy, şadlıq, şad-
yanlıq olmazmış ki, aşıqlar bu şeirin sözlərinə yazılmış mahnı-
nı bir neçə dəfə oxumasınlar.

Dayım iyirminci əsrin əvvəllərində Şəmkirin Xınna kəndin-
də Nağı və Tağı bəy qardaşlarının himayəsində yaşamalı olur. 
O vaxt burada olan toylara aşıq, bir qayda olaraq, Göyçədən 
dəvət olunarmış.

Bir dəfə Nağı və Tağı bəy qardaşları Kərəm dayıma deyirlər:
– Gedərsən Göyçə elinə. Toyumuza bir neçə aşıq gətirər-

sən. Elə aşıq gətir ki, onlar Miskin Abdalın ”Dünya səndə nə-
yim qaldı” şeirini bilməmiş olmasın. Hamını heyran edən 11 
bəndlik həmin şeiri böyük ustad ölüm ayağında deyib.
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Dayım Kərəmin dediyinə görə, ustad məclisə başlayanda 
və qurtaranda belə deyərmiş:

– Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Hörmətli xanımlar 
və ağalar; qoca Allahdan arzum budur, budur, budur:

Dövran sürün başa, başa, başa.
Ömrü vurun yüz yaşa, yaşa, yaşa.
Aşıqlar bu şeiri ’’Misri”, ’’Zarıncı” və “Dilqəmi” havasında 

oxuyarlarmış.
Dayım söyləyərdi ki, Miskin Abdalın sözləri zərb-məsəl kimi 

işlənərmiş. Miskin Abdal Şah Xətaini Günəşə bənzədir, onu 
Şərqin-Qərbin sərkərdəsi hesab edirmiş.

Göyçədə Qızılbaşlar şahının iqamətgahı varmış. Bir dəfə 
Xətai ilə Miskin Abdal gəzə-gəzə Göyçədə Vers dağı deyilən 
yerdə bir bulağın başına çatırlar. Miskin Abdal bulağın suyu-
nu şaha abu-kövsər kimi qələmə verir. Şah Xətai sudan içib, 
ustadın sözünü təsdiqləyir. Miskin Abdal da su içmək istərkən, 
kəşkülü bulağa düşür. Bunu görən şah bulağa ’’Kəşkül” adını 
verir. O vaxtdan bulağın adı ’’Kəşkül” qalır.

* * *

Dayım Kərəmin dediyinə görə, Miskin Abdala aləmi-röyada 
Тəbrizli İlan Mahmudun Sənubər adlı qızı buta verilir. Çətin də 
olsa, butasına qovuşur. Toy günündən bir neçə ay sonra ölüm 
onları ayırır. Bu münasibətlə ”Yar deyə-deyə” şeirini qoşub, 
oxuyur.

Bu hadisədən sonra Miskin Abdal ikinci dəfə 50 yaşında ev-
lənir. Onun Şadman, Məleykə, Əli və Həsən adında dörd öv-
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ladı olur. Sonrakı iki övladı Dağıstan dağlarında boranda ölür. 
Miskin Abdal oğlu Şadman adam öldürdüyünə görə, müqəd-
dəs ocağının qızına verilməsini vəsiyyət edir.

’’Miskin” və ’’Abdal” dini təxəllüslərdir. ’’Abdal” daha geniş 
və çox məna kəsb edir. Onlardan biri də qeyrət və bahadırlıq 
kimi işlədilir. Bu fikir Jozef Tiflisinin ’’Vaqiati-Mir Veys və Şah 
Hüseyn” əsərində də aydın göstərilmişdir: ’’Onlar abdal uğan-
ları (abdal əfqanlar) adlandırılan tayfadandırlar. Qeyrətlidirlər 
və zatlarında bahadırlıq vardır”.

Şah İsmayıl Xətai ilə Miskin Abdal arasında oğul-ata məhəb-
bəti varmış.

Miskin Abdal ömrünün yarpaqları zaman keçdikcə qalın-qa-
lın kitablara, dastanlara çevriləcəkdir.

                                   “Azad Azərbaycan” № 35, 
                                        9 may 2001-ci il
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    MİSKİN ABDAL 
 YADDAŞLARDA

Hüseyn İsmayılov: ”Saz hikmətdir, üsyandır, kəsərdə Misri 
qılıncdır, ürəkləri ram edir! Çünki, sazın səsində Allahın sev-
gisi var. Bu sevgini yaradan Miskin Abdal böyüklüyü, qüdrəti 
olmuşdur. O, özündən əvvəlki ozan-aşıq sənətində ucalan bu 
möhtəşəm məbədin qadir memarı, ustad nəqqaşıdır. Onun 
qib tə olunan qüdrəti sayəsində qopuz dizin üstündən üzü 
Allaha sarı, ürəyin üstünə qalxmış, ozançılıq kamilləşərək, 
əzəmətli aşıq sənətinə çevrilmişdir”.

Zeynalabdin Cəfərov: ”Bu rəvayəti əslən Göyçənin Göysu 
kəndində olan Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində ya-
şayan mərhum Rüstəmov Rüstəmin dilindən qələmə almışam.

Deyirlər, payızın son aylarında Miskin Abdal Gədəbəyin 
yaylaqlarında olan ilxısını, mal-qarasını çobanlarla birlikdə ge-
riyə – Göyçə elinə doğru aparırmış. Onlar Göyçə torpağındakı 
’’Böyük yoxuş” deyilən yerdəki bulağın başında oturub dincəlir, 
nahar edirlər. Bu vaxt yırtıcı vəhşi heyvanlar sürünün ətrafında 
görünürlər. Ancaq mal-qaraya hücum etmirlər. Çobanlar deyir-
lər: 

– Abdal əmi, bu vəhşilər nə yaxşı ata-ilxıya, mal-qaraya 
toxunmurlar?! 

Miskin Abdal deyir: 
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– A bala, bunun sirrini Allah bilir. Durun bir ağsaq keçidən, 
qoyundan kəsib doğrayın, Allahın o heyvanlarına paylayın. 

Onlar nahardan sonra yenə yola düzəlirlər. Elə, bir az get-
məmiş bir qar, bir çovğun başlayır ki, gəl görəsən. Boran 
mal-qaranı, ilxını geriyə qaytarır. Miskin Abdal da Haçadil atı-
nın başını geriyə döndərir, gəlib həmin bulağın başına çatırlar. 
Miskin Abdal görür ki, bir gözü yavanlıqla, bir gözü qızıl pulla 
dolu heybəsi yadından çıxıb, bulağın başında qalıb. Sədaqətli 
Kəbkəb adlı iti də heybəni yiyəsiz qoymayıb, onun yanında 
qalıb. Mal-qara, ilxı uzaqlaşdıqca, Kəbkəb hürməyə başlayıb. 
O, hər dəfə hürdükcə boran, tufan qopur və sahibini geri qay-
tarır. Bunu görən Miskin Abdal atdan enib üç rükət namaz qılır 
və sonra ”Sən yetiş dadıma” qoşmasını deyir.

Hava sakitləşir. Onlar sağ-salamat gəlib, vətənə çatırlar. 
Zərgərli (Sarıyaqub) əhli onların qabağına çıxır, birdən-birə 
başlayan qardan, çovğundan, borandan gileylənirlər. Miskin 
Abdal bunun səbəbini və başlarına gələnləri hamıya danışır, 
qıldığı 3 rükət namaza görə boran, çovğunun 3 gün olacağını 
Allahın hökmü kimi bildirir. Hamı bir daha Miskin Abdala səcdə 
edir”

Qənbər Həsənov: “Sarıyaqub kəndinin cənub tərəfində Bu-
ğabölünən adlanan bir tala var. Bu, Miskin Abdalla bağlıdır. 
Deyirlər, Miskin Abdal ocağına sağına gələn marallar örüşdən 
ilk dəfə bu talaya enər, buğa bölünüb, burada qalar, ana ma-
rallar sağına gedərmiş. Elə, o vaxtdan da bu yerin adı Buğa-
bölünən qalıb”.



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

276

Əli Behbud oğlu Süleymanlı: “Deyirlər, ocaqda bişən maral 
südü bir gün qan kəsir. Arvadı bunu ərinə çatdırır. Bunu eşidən 
Miskin Abdalın halı dəyişir, kədərlə deyir: 

– Yəqin oğlum Şadman adam öldürdü...
Bir azdan Şadman gəlib çıxır. Doğrudan da o, atasının ’’Sarı 

yer” yaylağındakı mal-qarasına, ilxısına basqın edən oğru-
quldurlardan bir neçəsini öldürübmüş. Bunu eşidəndə Miskin 
Abdalın hirsindən əlindəki çəlik burum-burum olur. O, ocaqdan 
bir höyüş odun çəkib, qeyzlə oğluna atır. Ulu Tanrı Şadmanı 
atasının qəzəbindən qoruyur. Ağac Şadmana çatmamış yerə 
sancılıb, qol-budaq atır, yanıq bir armud ağacına çevrilir”.

Tuyğun Yunis qızı Süleymanova: “Atam-anamdan, nənəm-
babamdan dəfələrlə eşitmişəm. Onlara da öz uluları danışıb 
ki, Miskin Abdalın Şadman, Məleykə, Əli və Həsən adında 
dörd övladı olub. Rəvayətə görə, sonrakı iki uşağı Dağıstan 
dağlarında boranda ölüblər. Oğlu Şadman adam öldürüb, 
qan tökdüyünə görə, ata müqəddəs ocağının ona qalmasını 
məsləhət bilmir. Vəsiyyət edir ki, varı-mülkü, bini-bərəkəti 
oğlu Şadmana qalsın, müqəddəs ’’ocaq” ata payı kimi qızına 
verilsin. Qızı həm də yaxın əmisi oğlunun gəlini imiş. Gəlin evi 
həm də ruzidən qıt imiş.

Şadman atasının vəsiyyətinə əməl edir. O vaxtdan Zərgərli 
(Sarıyaqub) kəndində Miskin Abdalın adı ilə bağlı iki tayfa: 
Şadmanlı – oğul və Ocaqlı – qız tayfaları yaranır”. 

Fərid Fəxrəddin oğlu Dəmirov: “Babam Şövkətin atası Dəmir 
Dağıstanın Axtı rayonundan olub. Müəyyən səbəblər üzündən 
sonralar Qusar rayonunun Kiçan kəndində məskunlaşıb. 
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1974-cü ildə 70 yaşında dünyasını dəyişən babamın atası 
Dəmir kişi danışırdı ki, Dağıstanın Axtı rayonunda Miskinci 
(azərbaycanca Miskinli) kəndi var. Bu kənd Dağıstanda 
yeganə kənddir ki, şiədir. Kəndin adamlarının rəngi də yerli 
adamların rənginə oxşamır, qarabənizdirlər, görkəmlərində 
bir alicənablıq, məğrurluq var. Deyirlər, neçə-neçə yüz il 
bundan əvvəl Miskin Abdal Qızılbaşlar hökmdarının fərmanı 
ilə Dağıstana elçi göndərilir. Həmin azərbaycanlılar olan 
kəndin adamları bu xəbərdən çox sevinir və Miskin Abdalı 
kəndə qonaq dəvət edirlər. Miskin Abdal onların sözünü yerə 
salmır. Miskin Abdalın bu kəndə gəlişi əsl toya, el bayramına 
çevrilir, qurbanlar kəsilir, ömrünə dualar oxunur. Kənd əhli bir 
nəfər kimi onun təbliğ etdiyi şiəlik dini təriqətinə iman gətirir. 
Həmin gündən yaşadıqları kəndi Miskin Abdalın şərəfinə 
’’Miskinli” adlandırırlar. Bir müddət keçəndən sonra kənd əhli 
elliklə Miskin Abdalın vətən sorağı ilə Göyçə deyib, köç edir. 
Onlar Dağıstan dağlarında amansız borana düçar olurlar. 
Bu boranda adamların yarısı ölür, sağ qalan yarısı geriyə 
– Miskinli kəndinə qayıdıb, yenidən yaşamağa məcbur 
olurlar. Bu fəlakəti onlar Miskin Abdalın ruhunun qəzəbinə 
tuş gəldikləri kimi qəbul edirlər. O gündən and içirlər ki, bir 
daha Miskinli kəndindən heç yana köçməyəcək, bu kəndi 
Miskin Abdalın ruhuna ehtiram kimi həmişə abad edəcəklər. 
Uzun vaxt keçdikdən sonra kənd adamları öz ana dillərini də 
unudurlar”.

Cahangir Məmmədov: ’’Miskin Abdal mənim ulu babam-
dır. Bu gün onun oğul şəcərəsi olan Şadmanlılar nəslini dörd 
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nəhəng tayfa birləşdirir: Məşədi Hasanlı, Yaqublu, Abdulla 
uşağı və Qədimlər. Bunların da öz qolları var.

Mən Yaqublu tayfasındanam. Kənd adamlarının dilində 
bu tayfa həmişə gah «Yaaflı», gah da «Yavıxlılar» kimi de-
yilib. Mən bunu təbii hesab edirəm. Babam Yaqub dövrünün 
görkəmli adamlarından biri olub. Ona Rusiya çarının ağalıq 
kağızı da verilib. (On doqquzuncu əsr). Babam Yaqubun rəngi 
ifrat sarı olduğundan kiçik yaşlarından ’’Sarı” ayamasını qaza-
nıb. Sonralar bu ayama ləqəbə çevrilib. On doqquzuncu əsrdə 
ermənilərin Göyçə mahalında törətdikləri növbəti fitnəkarlıq-
dan sonra babam Sarı Yaqub burada həyatı yenidən bərpa 
edir. Daha doğrusu, o, ulu babası Miskin Abdalın yaşadığı 
kəndi abadlaşdırıb. Onun təşəbbüsü ilə köçənlərin hamısı 
geri qayıdıb. Babam dünyasını dəyişdikdən sonra el hörmət 
əlaməti olaraq bu kəndi daha Zərgərli kimi yox, ’’Sarı Yaqub” 
kimi tanıyıb. Onu da deyim ki, Zərgərli həm də Miskin Abdalın 
lap qədimdən mənsub olduğu tayfanın adıdır”.

Miskin Abdalın oğul şəcərəsindən biri olan Yaqublu tayfa-
sından nəvəli, nəticəli son babalar bunlardır: Sultan, Sənhan, 
İbrahim, Yaqub, Cahangir, Həmzə, Cahad, Musa, Kərim, Rə-
him, Nəcəf, Vəli, Əli, Mürsəl, Muxtar, Xıdır oğlu İsgəndərin 
oğlu Xıdır, Həsən, Qəzənfər, Hümmət və başqaları.

Aşıq Hacı Bayramov: “Miskin Abdal aşıq olmasa da, Azər-
baycan aşıq, saz-söz dünyasının azman ustadıdır. Aşıq sənə-
ti, bütövlükdə, ondan miras qalmışdır. Onun saz havaları çox 
olmuşdur. Lakin ustadın digər qiymətli yaradıcılıq nümunəsi 
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kimi, saz havaları da özündən sonrakı neçə-neçə yüzilliklərin 
içində çətin yollar keçmiş, çoxusu unudulmuş, çoxusunun adı 
dəyişdirilmiş, bizə bir qədər saz havası gəlib çatmışdır. Mətbu-
atda verilən məlumata görə, onun hazırda iyirmidən çox saz 
havası məlumdur. Bu saz havalarının çoxusu indi də çalınır. 
Çalınmayanlarının isə sorağında olmalı, arayıb- axtarmalıyıq. 
Mən inanmıram ki, Kərəmin, Koroğlunun adına o qədər saz 
havası olsun. Bir də, çoxadlı saz havaları da az deyildir. Bun-
ları dəqiqləşdirmək lazımdır”.

”Bir rəvayətə görə, Miskin Abdal sazın şah pərdəsini Şah 
İsmayıl Xətainin şərəfinə ”Şah pərdə” adlandırmışdır”.

                                         ’’Pariteт’ № 03, 
                                       9-10 yanvar 2000-ci il.
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MİSKİN ABDAL DÜNYASINDAN                                            
YENİ SORAQLAR

Miskin Abdal dünyası sirli-soraqlıdır. Son illər onun hərtərəf-
li şəxsiyyəti, ədəbi, ictimai, siyasi fəaliyyəti, həyatı, taleyi is-
tiqamətində Respublika Elmlər Akademiyası səviyyəsində 
təd qiqat işləri uğurla davam etməkdədir. Miskin Abdalsevərlər 
bu xeyirxah işdə öz bildiklərini əsirgəmir, lazımi yerlərə, ün-
vanlara mühüm məlumatları həvəslə çatdırır və bunu böyük 
savab iş bilirlər. Bu məlumatlar, bir qayda olaraq, dövri mətbu-
atda çap olunur, oxucular tərəfindən sonsuz rəğbət və məhəb-
bətlə qarşılanır.

İndiyədək çap olunmayan bir neçə sorağı oxucuların nəzə-
rinə çatdırırıq.

Folklorçu Zeynalabdin Cəfərov: ”1970-ci illərin əvvəlləri idi. 
Yolum Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına düşmüşdü. İttifaqın səd-
ri, xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovla görüşdüm. Məni çox mehri-
banlıqla qəbul etdi. Gəlişimin məqsədini bilib Ağ Aşıqdan, Aşıq 
Alıdan, Aşıq Ələsgərdən şeir oxumağımı xahiş etdi. Mən onun 
xahişinə məmnuniyyətlə əməl etdim. Çox razı qaldı. Sonra 
gözlərimin düz içinə baxıb dedi:

– Heç Miskin Abdaldan bir şey bilirsən?
Mən əlimdəki dəftərdən Miskin Abdalın ’’Deyişmə” janrında-

kı şeirindən başladım:

Gözlərin qandadır, qanda,
Kirpiyin sandadır, sanda,
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Hərə bir yandadır, yanda, 
Ağlama, yarım, ağlama.

Əzizim tatar məni, 
 Qul kimi satar məni,
 Yarım vəfalı olsa, 
 Axtarar, tapar məni.

Mən şeiri oxuyub tamamlamışdım ki, o, dəftəri əlimdən çə-
kib, aldı və özünəməxsus tərzdə dedi:

– Belə gözəl şeiri elə sönük oxumazlar. Belə gözəl şeiri 
bax, belə oxuyarlar! – deyib, ”Deyişmə”ni yenidən başdan- 
ayağa xüsusi intonasiya ilə oxudu və əlavə etdi:

– Ədəbiyyatda bu Miskin Abdal üslubudur. Özü də bilirsən, 
”Deyişmə”ni kimə deyib?

Dedim:
– Xeyr.
O dedi:
– Miskin Abdal bu ”Deyişmə”sini bir odunçu oğlanla onun 

sevdiyi qızın ayrılıq hicranına deyib.
Miskin Abdalın zəngin, bənzərsiz və təkrarolunmaz ədə-

biyyat dünyası özündən sonrakı şairlərin, xüsusilə, aşıqların 
yaradıcılığına çox güclü təsir göstərib. Miskin Abdalın dini 
mövzudakı şeirləri Qasım Bəy Zakirin yaradıcılığında öz ək-
sini tapıb.

Göyçənin tarixi çox qədimdir. Miskin Abdalın anadan oldu-
ğu Zərgərli (Sarıyaqub) burada ən qədim kəndlərdən biridir. O 
vaxt bu kənddə cəmisi 25-30 ailə yaşayarmış. Burada gözəl 
bir el adəti də var imiş. Qızların bir hörüyü onların subay oldu-
ğunu, iki qoşa hörük ərə getdiyini, hörük kökdən iki, sonra bir 
olanda həmin qadının dul olduğunu bildirərmiş. Hörüklərin uc-
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larındakı açıq tətiklərin (xırda ponçaqların) sayı qadının neçə 
qızı, düyünlü tətikləri isə neçə oğlu olduğuna işarə imiş.

Adətləri də tarixi qədər qədim və zəngin olan Göyçənin 
haqqında nə qədər desən, danışmaq olar. Bu torpaq, axı, Mis-
kin Abdal kimi tarixi şəxsiyyətlərin vətənidir.

Miskin Abdal böyük şəxsiyyətdir, dühadır. O, təkcə qədim 
Göyçə mahalının yox, həm də Azərbaycan adlı bir dünyanın 
fəxridir. Lakin zəmanə müvəqqəti olaraq onu unutdurub. An-
caq vaxt gələcək Miskin Abdal öz böyüklüyü ilə tanınacaq. 
İnanın, o gün gələcək!”

Əli Behbud oğlu Süleymanlı, ziyalı: “Sarıyaqub kəndi öz 
əzəli adını Miskin Abdalın mənsub olduğu ’’Zərgərli” tayfasın-
dan götürüb. Son əsrlər Göyçə ermənilər tərəfindən dəfələrlə 
dağıdılıb, viran olub və elliklə köçürülüb. Miskin Abdalın oğul 
nəslindən olan Yaqub adlı adlı-sanlı şəxs 19-cu əsrdə Zərgərli 
kəndində həyatı yenidən bərpa edir. Göyçə mahalında onun 
şəxsi nüfuzu olduğuna görə bir çoxları kimi Yaqub kişiyə də 
Rusiya çarının ağalıq kağızı verilir (həmin sənəd qədim İrəvan 
arxivindədir). Yaqub Ağanın ayaması da varmış: ’’Sarı”. Kənd 
adamları bu ləqəbi ona rənginin sarı olduğuna görə veriblər-
miş. Uşaqlığından el arasında Sarı Yaqub kimi tanınan Yaqub 
Ağa dünyasını dəyişdikdən sonra hamı hörmət əlaməti olaraq, 
bu kəndi onun adı ilə tanıyır: “Sarıyaqub”.

Süleymanova Tuyğun Yunis qızı, ağbirçək: “Ata-anamdan 
Miskin Abdal haqqında eşitdiklərimi bu gün də olduğu kimi xa-
tırlayıram. Onlar deyirdilər ki, nə qədər ki, Miskin Abdal sağ 
imiş, hər ilin yazında və payızında Göyçə mahalının üstündən 
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qatarla uçan durnalardan hər biri onun müqəddəs ziyarətga-
hına bir ağ lələk salarmış. Valideynlərim həm də deyirdilər ki, 
kənddəki Miskin Abdalın oğul şəcərəsi olan ”Şadmanlı”lar bi-
zim dayılarımızdır.

Gülruba Kərimova, sənətşünas: ’’Sona nənə həmişə Miskin 
Abdalın çəliyinə and içərdi. Söyləyərdi ki, Miskin Abdalın oca-
ğına qеybdən marallar sağına gələrmiş. Bir gün ocaqda bişən 
südün qan kəsdiyini görən Miskin Abdal bərk hirsələnib:

– Yəqin oğlum Şadman adam öldürdü! – deyib, əlindəki çə-
liyini qeyzlə yerə elə bərk vurur ki, bu vaxt zəlzələ baş verir”.

Aşıq Hacı Bayramov: ”Lap cavan vaxtlarımdan qonşu Sarı-
yaqub kəndində tez-tez xeyir işlərə gedərdim. Kənd ağsaqqal-
larından bir rəvayəti daha tez-tez eşidirdim. Onlar söyləyirdilər 
ki, Miskin Abdal ölüm ayağında oğlu Şadmanı çağırıb deyir:

– Oğul, günahın olsa da, olmasa da adam öldürüb, qan tö-
kübsən. Buna görə müqəddəs ocağımın sənə qalmasını məs-
ləhət bilmirəm. Məndən sonra ”Ocağ”ımı ata payı kimi qızıma 
ver.

Şadman atasının vəsiyyətinə əməl edir. Ancaq ər evində 
olan bacısı sabah durub, görür ki, ’’Ocaq” yerində yoxdur, öz 
əvvəlki yerinə qayıdıb. Bu hal bir neçə dəfə təkrar olur. Axırda 
qız ağlayıb, deyir:

– Ay qardaş, axı, mən nə günah iş görmüşəm ki, atamın 
”Ocağ”ı bizdə durmur? Qardaşı ona ürək-dirək verib, ”Ocağ”ı 
yenə də bacısına qaytarır. Şadman həmin gecə yatıb, yuxu-
sunda görür ki, atası Miskin Abdal deyir: ’’Oğul, evdəki çəliyi-
mi ”Ocağ”a qoy. Geri qayıtmayacaq”. Belə də olur. O vaxtdan 
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kənddə Miskin Abdalın adı ilə iki tayfa: “Şadmanlı” – oğul və 
’’Ocaqlı” – qız tayfaları yaranır.  

Camal Cumar oğlu Ramazanov (milliyyətcə ləzgi): ’’Dağıs-
tanın Axtı rayonunda Miskincə (Azərbaycanca Miskinli) kəndi 
var. Miskin Abdalın adı ilə bağlı olan bu kənd Dağıstanda ye-
ganə kənddir ki, şiədir. Bu kəndin adamlarının rəngi də yer-
li əhalinin rənginə oxşamır. Deyirlər, bu kəndin adamları nə 
vaxtsa bütövlükdə harayasa köç ediblər. Onlar Dağıstan dağ-
larında borana düşüblər. Adamların yarısı boranda ölüb. Sağ 
qalan yarısı isə geriyə, öz kəndlərinə qayıdıb, yenidən yaşa-
mağa başlayıblar. Xeyli vaxtdan sonra onlar öz ana dillərini də 
unudublar”.

Hacı Zəki İslam: ’’Göyçə Miskin Abdalın əzəli və əbədi 
vətənidir. Mən bu dediklərimi Məşhəd, Kərbala, Məkkə, Mə-
dinə, Nəcəf, Samirə, Kazımiyyə, Qum, Təbriz, Hələb, Dəməşq 
(Şam) və digər müsəlman şəhərlərində və ölkələrində olarkən 
təsdiq etmişəm. Bu yerlərin heç birində Miskin Abdalın ’’müş-
tərisi” yoxdur. Çox təəssüf ki, bəzi nankorlar şəxsi iyrənc 
məqsədləri naminə hələ də Göyçə mahalına qonşu bölgələrdə 
Miskin Abdala yeni-yeni ”müştəri”lər axtarmaq sorağındadılar. 
Deyəsən, belə getsə, Miskin Abdalın tezliklə Lerik rayonunda 
da təzə ’’qohumları” tapılacaq. Miskin Abdalın şəxsiyyətinə xə-
yanətin bir adı var: şərəfsizlik!”

                                       ’’Kaspi” № 119, 
                                       14-15 dekabr 2000-ci il



Tofiq HÜSEYNZADƏ

285

MİSKİN  ABDALDAN YENİ 
TAPINTILAR

Qədim Göyçə mahalının Kərkibaş kəndindən olan 80 yaşlı 
filoloq Zeynalabdin Cəfərov həm də folklorçu müəllim kimi ta-
nınır. Onun Göyçə aşıq mühiti ilə bağlı axtarışları diqqəti daha 
çox cəlb edir. Zeynalabdin Cəfərov böyük dövlət və din xadimi, 
sufi şair, filosof, sərkərdə, diplomat, Azərbaycan aşıq, saz-söz 
dünyasının ilkin ustadı, müqəddəs ocaq sahibi, gözəl müəllim, 
maarifpərvər insan, hörmətli el ağsaqqalı, övliya Miskin Ab-
dal (əsl adı Hüseyndir) haqqında da xeyli dəyərli məlumatlar 
toplamışdır. Ümumiyyətlə, o, topladığı əksər folklor nümunələ-
rinə görə 1980-ci illərin əvvəllərində 100 yaşında dünyasını 
dəyişən dayısı Kərəm Oruc oğlu İsmayılova həmişə minnət-
dardır.

Zeynalabdin müəllim bu günlərdə öz şəxsi arxivini araşdı-
rarkən böyük ustadın 1950-1960-ci illərdə dayısı Kərəmin di-
lindən yazıya aldığı bir neçə rəvayətini və şeirlərini tapmışdır. 
İndi onları oxuculara təqdim edirik:

                                          * * *
Qədim yaşayış məskəni olan Göyçənin Basarkeçər rayo-

nundan Qaranlıq (Martuni) rayonuna gedən yolun sol tərə-
fində dağlar qoynunda olan Çamırlı kəndinə yaxın, bir az da 
aşağıda, dağların ətəyində bir kənd var imiş. Arxa tərəfi qa-
yalıqlardan ibarət olan bu kəndin ilk adı Qaraqaya olub. Kənd 
sakinləri bu adı ona görə veriblər ki, qədimlərdə burada çoxlu 
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yırtıcı vəhşi heyvanlar yaşayar, tez-tez adamlara hücum edər-
miş. Adamlar da məcbur olub, buradakı qayalıqlardakı kiçik 
oyuqları, mağaraları özlərinə sığınacaq yeri seçiblərmiş. Za-
man keçdikcə çox şey dəyişdiyi kimi, Qaraqaya kəndinin adı 
da dəyişir. Sonralar bu kəndə Qəfərli, daha sonralar isə Mollalı 
adını verirlər.

Daha yırtıcı vəhşi heyvanlardan heç bir qorxu təhlükəsi ol-
mayan, qayalıqların ətəyindəki dağlıq, təpəlik, çəmənzarlıqda 
bir gözəl və böyük kəndə çevrilən Mollalıda Atlıxan deyilən bir 
adlı-sanlı tayfa da yaşayarmış. Bu tayfanın tanınmış, hörmət-
li ağsaqqallarından birinin saqqalı qırmızı rəngə çaldığından, 
kənddə hamı ona öz adı ilə yox, ’’Qırmızısaqqal” deyə çağırar-
larmış. Vaxt olur, bu nurani kişi Kəbəni ziyarətə gedir, ’’Hacı” 
adını qazanır. Geri qayıdanda da oradan özünə bir qırmızı 
rəngli çuxa alıb, geyinir. Kənd adamları bu dəfə onu nə ’’Hacı”, 
nə də ’’Qırmızısaqqal” yox, ’’Qırmızıçuxa” deyə çağırmağa 
başlayırlar.

Qırmızıçuxa oğluna toy eləyirmiş. Məsləhət bilir ki, toyu 
Miskin Abdal aparsın. Bu xəbər kənd adamlarını hədsiz sevin-
dirir. Qırmızıçuxanın göstərişi ilə çapar bir yüyrək ata minib, 
Zərgərli (Sarıyaqub) kəndinə yola düşür. O, ”El yolu” adlanın 
dağlıq yolla dərələr keçir, təpələr aşır, Qırxbulaq kəndinin üst 
tərəfindən keçən ’’Qarnı yarıq yol’’dan gedib, gedib, nəhayət, 
Zərgərli kəndinə çatır. Qırmızıçuxanın xahişini Miskin Abdala 
çatdırır. Böyük ustad bu dəvətə ”yox” demir. Burada çox xə-
tir-hörmət görən çapar xoş xəbərlə gəldiyi yolla da geri qayı-
dır. Toy evi Miskin Abdalın yolunu səbirsizliklə gözləyir. Müsəl-
mançılığın və şiəliyin yorulmaz carçısı olan Miskin Abdal aşıq 
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olmasa da, öz dini qayəsini adamlara çatdırmaq üçün bu cür 
el məclislərini, toy-nişan yığnaqlarını ən əlverişli fürsət bilir-
di. Belə məclislər ondan ötrü göydəndüşmə idi. Ona görə də 
dəvət olunduğu yerə vaxtında çatır. İstər toy evinin adamları, 
istərsə də bütün kənd əhli və qonaqlar Miskin Abdalı böyük 
təmtəraq və el məhəbbəti ilə qarşılayır. Atlıxan tayfasının baş-
biləni Qırmızıçuxa sözünü yerə salmadığı üçün Miskin Abdala 
öz ağsaqqal razılığını bildirir.

Beləliklə, toy başlayır. Miskin Abdal gecənin bir vaxtına kimi 
çalır-çalır, şirin-şirin söhbət edir. Xoş məramını toy adamlarına 
çatdırır. Hamı da onun qabiliyyətinə, ağlına heyran qalır. Elə 
ki, toy qurtarır, Qırmızıçuxa elan edir ki, məni istəyən aşığa 
xələt versin. Əvvəlcə özü xeyli pul və hədiyyə qoyur. Sonra 
adamlar meydana o qədər xələt, nəmər tökür ki, gəl görəsən. 
Bunu görən Miskin Abdal əvvəlcə Qırmızıçuxaya, sonra isə 
məclis iştirakçılarına öz dərin hörmət və ehtiramını bildirir. 
Sonra puldan və bəxşişlərdən bir az götürüb, qalanının toyun 
bəyi ilə xanımına ənam etdiyini bildirir. Evin sahibi bilirdi ki, 
Miskin Abdalda söz birdir. Ona görə də dediyi ilə razılaşma-
lı olur və bu gəncin alicənablığının qarşısında hamı baş əyir. 
Səhərə az qalsa da, Miskin Abdal yatmalı olur. O, yuxusunu 
qatır. Görür ki, gözəl bir çəmənlikdədir, təzəcə evləndiyi Sə-
nubər də onun yanındadır. Gəzlənilmədən birdən-birə toz-du-
man qalxıb, onları bürüyür. Miskin Abdal nə qədər axtarırsa, 
bu toz-dumanın içində Sənubəri tapa bilmir. Qəlbi təlaşlı yuxu-
dan ayılır. Örtünün içində bir xeyli o yana bu yana çevrildikdən 
sonra paltarını geyinib, ayağa qalxır. Xəyalına hər cür qara 
fikirlər gəlir. Bu qarışıq fikir-xəyalla bayıra çıxır. Artıq hava 



Səfəvilərin böyük övliyası-Miskin ABDAL

288

işıqlanıbmış. Bu vaxt ətrafdakı quşlar Miskin Abdalın başının 
üstündə uçuşub səs salmağa, qağıldaşmağa başlayır. Quş-
ların bu hərəkətindən Miskin Abdalın tükü ürpəşir, özündə bir 
sarsıntı duyur. Quşların səsinə bayıra çıxan Qırmızıçuxa və 
digər adamlar bu mənzərəni görüb, mat qalırlar. Xəyalı çaşqın 
Miskin Abdal üzünü sonsuz göylərə tutub, ucadan deyir: ”Ya 
bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli”. Sonra isə eyni məzmunlu 
şeiri qəmli-qəmli çalıb-oxuyur.

Bunu görən Qırmızıçuxa Miskin Abdaldan nə baş verdiyi-
ni soruşur. Miskin Abdal da gördüyü yuxusunu danışır. Bunu 
eşidənlər bikef olurlar. Qırmızıçuxa da, ora toplaşan adamlar 
da Miskin Abdala səbr diləyir, əllərini göylərə açıb, ona kömək 
istəyirlər. Miskin Abdal içəri keçir ki, dərdini bir də sazına de-
sin. Nə qədər edir, saz dillənmir. Bunu görənlər lap mat qalır-
lar. Miskin Abdalın tələbi ilə saza qırmızının əvəzinə qara köy-
nək tikilir. Qırmızıçuxa qara köynəyin üstündən qırmızı parça 
bağlayır. Yəni bu onu bildirirdi ki, sazın sahibi sağdır, ancaq 
kədər içindədir.

Miskin Abdal evə qayıtmağa tələsir. Qırmızıçuxa onun yanı-
na pəhləvan cüssəli iki cavan qoşur. Deyir ki, yolda olmaz-bil-
məz, kimsə cavanlıq edib Miskin Abdala saz çaldırmaq istəyər, 
narazılıq yaranar. Ona görə də Atlıxanın nəslindən olan Qırmı-
zıçuxa oğlanlara tapşırır ki, Miskin Abdalı sağ-salamat Zərgər-
liyə çatdırsınlar, tez də bir xoş xəbərlə qayıtsınlar.

Bunlar yola düşmək istəyirmişlər ki, bir də görürlər, toy qa-
pısına bir atlı qonaq gəldi. Özü də qanı yaman qaradır. Çırtma 
vursan, qanı damar. Bu atlı Miskin Abdalgilin qonşusu imiş. O, 
qısa salam-kalamdan sonra Miskin Abdala yaxınlaşıb deyir: 
’’Atan Məhəmməd kişi tapşırdı ki, tez evə qayıdasan”. Mis-



Tofiq HÜSEYNZADƏ

289

kin Abdal nə qədər soruşur ki, axı nə olub? Оğlan bu sözdən 
başqa heç nə demir. Miskin Abdalın halı lap pərişan olur. Qır-
mızıçuxa öz tərəfindən olan atlılara deyir: ’’Bərabər gedərsi-
niz, bizə tez bir xəbər çatdırarsınız”.

Miskin Abdal qabaqda olmaqla atlılar yola düşürlər. Quşlar 
da onların başlarının üstüncə uçur. Bu vaxt haradansa durna 
qatarı da bu dəstəyə qoşulur. Onlar qəmli-qəmli oxuyur, atlı-
lar isə dördnala çapırdılar. Onlar dağlar qoynundan keçən ”El 
yolu”nu, ’’Qarnı yarıq yol’’u arxada qoyub, Zərgərli kəndinin 
”Qaş” deyilən dikinə çatırlar. Dərənin içində olan kənd bura-
dan ap-aydın görünürdü.

Miskin Abdal görür ki, həyətə çoxlu adam toplaşıb. Özü də 
yaman ağlaşma, ah-vay səsləri gəlir. Bu səsləri eşitdikcə ada-
mın tükü ürpəşir. Quşların da ki, səs-küyü, qığıltısı, durnaların 
qəmli səsləri də aləmi başına götürüb. Miskin Abdal yəqin etdi 
ki, ölən var, özü də Sənubərdir.

Atlılar bir su içimində qapıya çatırlar. Məlum olur ki, evin 
bir neçə aylıq gəlini olan Sənubər qaynanası xəstə olduğun-
dan, kərmə qalağından təzək gətirməyə gedibmiş. Qalağın 
içinə girib, «bir-iki təzək çəkim» deyəndə, yuxarıdan bir neçə 
iri kərmə düşür onun başına. Bu ağır zərbədən özünü itirən 
Sənubər güclə bayıra çıxır və canını Allaha tapşırır.

Bunu eşidən atlı qonaqlar vaxt itirmədən geriyə at çapır, 
bu acı xəbəri Qırmızıçuxaya çatdırırlar. Miskin Abdalın da 
ahı-naləsi ərşə dirənir.

Fələkdən inciyib-küsən Miskin Abdal ikinci dəfə əlli yaşın-
da evlənir. Onun Həlimə adında ikinci arvadından dörd övladı 
olur: Şadman, Məleykə, Əli və Həsən. Sonrakı iki uşağı Da-
ğıstan dağlarında boranda ölür. Şadman və Məleykə isə uzu-
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nömürlü olurlar.
Miskin Abdal dünyasını dəyişdikdən sonra oğlu Şadmanın 

adına – ’’Şadmanlı”, qızı Məleykənin adına – ’’Ocaqlı” tayfaları 
qalır.

                                        * * *
Belə rəvayət edirlər ki, Miskin Abdalın ocağına qeybdən 

marallar sağına gələrmiş. Bir gün marallardan biri Miskin Ab-
dalın evinin dalındakı hündür qayalığın dibində dayanıb, qa-
lır. Bunu görən arvadı maralın durduğu yerə qalxır ki, görsün, 
marala nə olub, qapıdan niyə perik düşüb, sağına niyə gəlmir. 
Bu ərəfədə Miskin Abdal da əlində aftafa həyətə çıxırmış. O, 
arvadının qayaya doğru getdiyini və ana marallardan birinin 
qayada qaldığını görür. Arvadı marala çatır, baxıb görür ki, 
maralın başı qayalıqdakı daşların arasında bitən otu-orma-
nı, gülü-çiçəyi yeməyə qarışıb. Elə də şirin-şirin yeyir ki, gəl 
görəsən. Bunu görən arvad hirslənir və marala qarğış edir. 
Qarğışı eşidən Miskin Abdal əlindəki aftafanı qəzəblə arvadı-
na atır. Aftafa arvadına yox, bir iri daşa dəyib, yerə düşür. Bu 
vaxt bir möcüzə baş verir: aftafa dəyən daşın arasındakı ya-
rıqdan su çıxmağa başlayır və nəhayət, daima axan qaynar bir 
bulağa çevrilir.

Yaranması bu gözəl rəvayətlə başlanan həmin çeşmə Mis-
kin Abdal dünyasını dəyişdikdən sonra onun oğlu Şadmanın 
adı ilə adlanır. ’’Şadmanlıların bulağı” neçə yüz illərdir, gecə-
li-gündüzlü yorulmadan axır, axır, axır.

                                      “Ekspress” № 105,  
                                   06 iyun 2003-cü il
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   MİSKİN ABDAL VƏ CƏLLAD

Bu hekayəti mənə əslən Başkeçiddən olan şairə Səadət 
Buta belə danışdı:

– İkinci sinifdə oxuyurdum. Kəndimizdə toy idi. O vaxt el 
adətinə görə qadınların və qızların kişi məclislərinə getməsi 
qadağan idi. Mən saza-sözə, şeirə olan məhəbbətimlə necə 
olursa-olsun bu məclisdə olmağı qərara aldım. Qaranlıq 
düşəndə bir təhər xəlvətcə başı aşığın sazına-sözünə qarış-
mış kişilərin arasından sivişib keçib, bir küncə qısılıb, həs-
rət-həsrət aşığa qulaq asmağa başladım. Aşıqlar axşamdan 
başlamış, ta səhərəcən Şah İsmayıl Xətaidən və Miskin Ab-
daldan danışdılar. Yadımda qalan ən şirin və maraqlı söhbət-
lərdən biri belədir. 

Şah İsmayıl Xətainin Miskin Abdala xüsusi, bənzərsiz hör-
məti və rəğbəti var imiş. Miskin Abdal da həmin hörmətlə Şah 
İsmayıl Xətaini – Şeyx Heydər oğlu şair İsmayılı çox sevərmiş. 
Bu qaynar sevgini yaradan Miskin Abdalın təkcə böyük döv-
lət və din xadimi olmağı, diplomatiya bacarığı, Azərbaycanın 
saz-söz sənətinin inkişafındakı müstəsna rolu olması, şairli-
yi, müəllim və müdrik el ağsaqqalı kimi keyfiyyətləri deyildi. 
Həm də onların dostluğunun əzəli Miskin Abdalın ulu babası 
Yaqubla Şah İsmayılın ulu babası Şeyx Heydərin yaxın dost-
luq münasibətlərinə gedib çıxırdı. Nəsil-nəsil davam edən və 
möhkəmlənən bu dostluğun məğzi yaxın-uzaq məkanda dinin 
təbliğinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi idi. Bu sahədə 
Miskin Abdalın müstəsna rolu var idi. O həm də müqəddəs 
sayılan ocaq sahibi idi.

Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində və Səfə-
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vilər tərəfindən təbliğ edilən dini təriqətin yayılmasında öz 
dəsti-xətti olan Miskin Abdal əlində saz, haradansa el şənlik-
lərindən Təbrizə qayıdırmış. Aşıq olmasa da diyar-diyar gəzib 
həm Azərbaycan saz-söz sənətinin, həm də müsəlmançılığın 
genişləndirilməsində yorulmaq nə olduğunu bilməyən, yaşı 
doxsanı haqlamış bu müdrik el ağsaqqalı yolu piyada gəldi-
yindən, şəhərin kənarında bir xaraba qalmış evin uçuq-sökük 
divarının dibində oturub dincini alırmış. Bu vaxt buradan təsa-
düfən keçən saray cəlladı Miskin Abdalı görüb, atının başını 
döndərib, ona tərəf sürür. Cəlladı görən Miskin Abdalın qanı 
bərk qaralır. Onun gəlişinə əhəmiyyət vermir. Cəllad atını Mis-
kin Abdalın qənşərində saxlayıb, deyir:

– Salam, aşıq.
Miskin Abdal cəlladın salamını almır və başını qaldırmadan 

deyir:
– Cəllad, bilmirsən ki, mən aşıq yox, şairəm?

Salamının alınmadığını görən cəllad pərt olur. Lakin, özü-
nü o yerə qoymur. Əli ilə yaxınlıqdakı bağ-bağatlı yerləri, 
gözəl-göyçək evləri göstərib, deyir:

– Əgər şairsənsə, niyə o çəmənzarlığı, gözəl evləri qoyub, 
gəlib bu xarabazlığın bir küncündə oturubsan. Şair gözəlliklə-
rin tərənnümçüsü olmalıdır.

Miskin Abdal özünəməxsus kinayə və eyhamla deyir:
– Cəllad, vaxt gələcək hər gün baş kəsdiyin, qan tökdüyün 

zər-zibalı, çil-çıraqlı sarayların da axırı belə olacaq. O göstər-
diyin çəmənzarlıq da müvəqqətidir. Dünyada bir əbədi, solma-
yan, ətirli çəmənzarlıq var – o da söz gülüstanıdır.

Cəllad özü də bilmədən yavaş-yavaş Miskin Abdal müd-
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rikliyinin sehrinə düşürdü. Sözlər onu iynə kimi deşirdi. Lakin 
məğlub olmaq istəmirdi. Miskin Abdalı kövrəltmək məqsədi ilə 
deyir:

– Şair, eşitmişəm ata-baba vətənin Qədim Göyçə maha-
lı gözəllik mahalıdır. Belə gözəl torpaqdan ayrı düşmək sənə 
çətin deyilmi?!

İndi daha şax və vüqarlı görünən Miskin Abdal:
– Mənə görə həmişə dünyanın gözəllik nümunəsi olan 

Azərbaycanımın hər qarışı vətəndir.
Cavablardan çaş-baş qalan cəllad söhbətin səmtini dəyiş-

dirmək istəyir:
– Şair, mənə bir saz havası çal!
Miskin Abdal qəzəbli nəzərlə deyir:
– Çalmaram!
Cəllad elə başa düşür ki, Miskin Abdal pul istəyir. O, şəstini 

sındırmamaq üçün əlini cibinə çalıb, pul çıxardır və Miskin Ab-
dala tərəf uzadıb deyir:

– Al pulu, mənə bir saz havası çal.
Miskin Abdal daha kəskin eyhamla:
– Dedim ki, çalmaram!
Bu dəfə cəllada elə gəlir ki, şair pula azımsınır:
– Nədir? Bir saz havası üçün mən sənə nə qədər pul ver-

məliyəm?!
– Cəllad, sən mənə dünyanı bağışlasan da mən sənə saz 

çalmaram. Sən cəlladsan, baş kəsənsən, qan tökəsən! – de-
yir. 

Miskin Abdalın bu cavabı cəlladı ildırım kimi vurur. Onun 
bütün varlığı silkələnir. Elə bil, dünya başına dar gəlir. Az qa-
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lır hirsindən gözlərinə qaranlıq çöksün. Söz yarasının qılınc 
yarasından betər olduğunu cəllad anlayır, vücudu əsim-əsim 
əsir. Bu cavabı nə çeynəmək, nə udmaq olurdu. Onun kəsəri 
getdikcə cəlladı sarsıdırdı. İndi özünü alçalmış adam kimi hiss 
edən cəlladın ağlına nəsə gəldi. Acıqlı-acıqlı Miskin Abdala 
dedi:

– Şair, sən doğrudan da ədalətlisənsə, ölümlərə bu qədər 
kin və küdurətin varsa, onda bəs niyə kimsənin ölümünə fər-
man verən şaha saz çalırsan, onu yerinə yetirən cəllada yox? 
Hələ onun adına neçə-neçə saz havası qoşduğunu demirəm.

Söz gülüstanının bağbanı olan Miskin Abdal təmkinlə deyir:
– Cəllad, qulaqlarını aç, yaxşı-yaxşı eşit. Mən heç vaxt Şah 

İsmayıl Xətaiyə saz çalmamışam. Mən sazı Şeyx Heydər oğlu 
şair İsmayıla çalmışam. Bunu eşidən cəlladın gözləri bərələ 
qaldı, elə bil yerindən çıxacaqdı. Bayaq divarın dibində otur-
muş bir qoca birdən-birə onun gözlərində böyüdü, böyüdü. 
O, Miskin Abdalın müqəddəs bir ocaq sahibi olduğunu bilirdi. 
Onun haqqında xalq arasında dildə-dodaqda neçə-neçə hey-
rətamiz söhbətləri var idi. O, özünü atın üstündə dünyadan 
təcrid olmuş vəziyyətdə bilə-bilə belə söhbətlərdən bir neçə-
sini xatırladı:

’’Deyirlər, Miskin Abdalın ocağına marallar sağına gələrmiş. 
Bir gün arvadı ocaqda bişən südün qan kəsdiyini ərinə deyir. 
Miskin Abdal:

– Arvad, oğlum Şadman ölsün! Yəqin adam öldürdü.
Bir azdan Şadman gəlib evə çıxır. O doğurdan da atasının 

mal-qarasına, ilxısına basqın edən quldur-qaçaqlardan öldür-
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düyünü deyir. Bunu eşidən Miskin Abdalın hirsindən əlindəki 
çəliyi burum-burum olur. O, hirsli-hirsli ocaqdan bir höyüş kö-
söv çəkib, qeyzlə oğlu Şadmana atır. Kösöv Şadmana çatma-
mış yerə sancılır, qol-budaq atır, yanıq bir qara armud ağacına 
çevrilir.” 

’’Deyirlər, bir dəfə Qızılbaş şahının qoşununun yeməyi tükə-
nir. Miskin Abdal pis vəziyyətdə olan şaha yaxınlaşıb qoşunu 
yedizdirməyə icazə istəyir. Bunu eşidən şah xeyli təəccüblənir 
və qeyri-ixtiyarı icazə verir. Eşitdiyinə inanmayan Şah İsmayıl 
Miskin Abdalı izləyir. Görür ki, Miskin Abdal özündə olan bir 
badya qatıqdan və bir kömbə çörəkdən bir-bir hamıya payladı 
və xeyli də artıq qaldı. Bunu görən şahı heyrət götürür.”

Cəllad güclə xəyallardan ayıldı. Bir təhər atdan düşdü. 
Qamçısı ilə atını şallaqlayıb, bərri-biyabana buraxdı. Dəli kimi 
qılıncını daşlara çırpıb, əzik-üzük edib, gücü gəldikcə uzaqla-
ra tulladı. Göz yaşlarını sel kimi axıdan cəllad Miskin Abdalın 
ayaqlarına döşənib yalvarmağa başladı:

– Ey müdrik insan, yalvarıram, əl aç sonsuz göylərə, ulu 
Tanrıdan mənə rəhm dilə. Daha mənə cəllad demə! Daha mən 
cəllad deyiləm! Məni bağışla.

Miskin Abdal əlini atıb, halı özündə olmayan gözü yaşlı cəl-
ladı yuxarı qaldırıb, deyir:

– Yüz ağlasan da, sızlasan da, yalvarsan da, keçməz! Sən 
cəlladsan, baş kəsənsən, qan tökənsən.

Miskin Abdalın bu sözlərini yenidən eşidən və ümidsizliyə 
qapılan cəllad dəli kimi onun əlindən çıxıb, çöllərə, dağlara üz 
tutur, var gücü ilə qışqırır:
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– Mənə cəllad demə, daha mən cəllad deyiləm!
Getdikcə cəlladın özü kimi dəhşətli yalvarış nidaları da yox 

olur. Onun düşdüyü bu hala acıyan Miskin Abdal torpağa diz 
çöküb, üzünü göylərə tutub, ulu Tanrıdan cəlladı bağışlamağı 
diləyir.

Bu hadisədən sonra birdən-birə saray cəlladının yoxa çıx-
ması hamını təəccübləndirir. Bu nigarançılığı aradan qaldır-
maq üçün Miskin Abdal cəlladla olan əhvalatını Şah İsmayıl 
başda olmaqla, saray əyanlarına danışır. Hamını heyrət gö-
türür. Miskin Abdal müdrikliyi onları ovsunlayır. Qızılbaşlar 
şahı bu söhbətdən çox xoşhal olduğunu bildirir. Yerindən ad-
dım-addım Miskin Abdalın bərabərinə gəlir, məna dolu gözlə-
rini üzündən nur yağan bu qocadan çəkməyib deyir:

– Ustad, sənin danışdığın bu söhbət məni heyran etdi. Hələ 
indiyəcən eşitmədiyim ağıllı kəlamları eşitdim. Görəsən, bun-
dan da uca müdriklik varmı!? Bu söhbətin mənim varlığımı 
riqqətə gətirdi. Bu müdrikliyin qiyməti qızıl-gümüşlə, qaş-daşla, 
ləl-cəvahirətlə müqayisə edilə bilməz. Cüzi də olsa, xəzinələ-
rin açarlarını sənə verirəm, nə qədər istəyirsən götür. İmtina 
etmə, ya Şah İsmayıl Xətainin şərəfinə, ya da Şeyx Heydər 
oğlu şair İsmayılın hörmətinə. Miskin Abdal daha böyük qürur-
la və vüqarla deyir:

– Hər iki halda, aləm bilir, sənə sonsuz hörmətim və məhəb-
bətim var. Bu sevgini Tanrı özü verib. O ki qaldı, mənə vermək 
istədiyin bütün xəzinələrin açarına, bundan imtina etməyimə 
incimə. Günki, xəzinəni daşıyıram, paylayaram, qurtarar, lakin 
sənin müdrikliyə verdiyin qiymət tükənməz bir xəzinədir. Bun-
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dan böyük ənam ola bilərmi?!.
Bu sözü eşidənlərin heyrətindən kirpikləri də tərpənmirdi. 

Tək Qızılbaşlar şahından savayı. Şah İsmayıl Xətai – Şeyx 
Heydər oğlu şair İsmayıl özündən asılı olmayaraq, Miskin Ab-
dalı yüz ilin ayrısı kimi həsrətliklə qucaqlayıb, bağrına basdı. 
Sonra ucadan və sinə dolu məhəbbətlə dedi:

– Hələ, Göyçənin məğruru, ehtişamlısı bir yana, Miskininə 
də alqış, Abdalına da alqış! Min alqış!!!

                                     ”Maarifçi” qəzeti, № 36, 
                                  25 noyabr 1998-ci il

Seyyid Miskin Abdal mənəm,                                 
söz mənim, meydan mənim

Hüsevn İsmayılov:
’’Miskin Abdal deyəndə göz önündə üzündən nur yağan, 

şah vüqarlı, əzəmətli bir insan dayanır. Onu ancaq dünyanın 
böyük şəxsiyyətləri ilə müqayisə etmək olar. Bir çox yüksək 
keyfiyyətlərə malik bu ulu ustad həm də Azərbaycan aşıq, 
saz – söz dünyasında öz ölməz dəsti-xəttini qoymuşdur. O, 
dağınıq və pərakəndə ozan-aşıq, qopuz-saz sənətində yeni 
bir eranın müəllifinə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, bu günkü aşıq-
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saz sənətindəki böyüklüyə, əzəmətə görə bu ulu ustada borc-
luyuq.”

Naqif Süleymanov:
”Bu gün Miskin Abdal haqqında ən çox yayılan rəvayət oğlu 

Şadman adam öldürdüyünə görə ocaqda bişən maral südünün 
qan kəsməsi və atanın qəzəbidir. Atam Əbülfət öz atası Məsi-
malıdan eşitdiyi bu rəvayəti belə danışırdı ki, şahsevənlərdən 
bir dəstə quldur hələ Miskin Abdal sağ ikən onun müqəddəs 
ocağını oğurlamaq qərarına gəlir. Onlar Göyçə elinə çatar-çat-
maz sözləri çəp gəlir, aralarına nifaq düşür, bir-birlərini qılınc-
dan keçirirlər. Ölənlər ölür, sağ qalanlar, buradan qaçıb, uzaq-
laşır. Sağ qalan quldurlar ikinci dəfə Miskin Abdalın yaylaqdakı 
ilxısına, mal-qarasına hücum edirlər. Həmin gecə Miskin Ab-
dalın oğlu Şadman oğru-quldurların xeylisini qılıncdan keçirir. 
Sağ qalanlar da vəba xəstəliyinə tutulub qırılırlar.”

Əhməd Məmmədov:
’’Adam öldürdüyünə görə ocaqda bişən maral südünün qan 

kəsməsi, atanın qeyzlə oğluna atdığı ağacın yerə sancılıb, 
qol-budaq atması Miskin Abdal ruhunda olan təmizliyin, paklı-
ğın oğlu Şadmanda da olması hadisəsi ulu Yaradan tərəfindən 
möcüzəli təzahürün məntiqi nəticəsi deyilmi?!”

Əli Behbudoğlu:
”İlk məhəbbət oxu daşa dəyən Miskin Abdal ikinci dəfə 50 

yaşında evlənir. Onun Şadman, Məleykə, Əli və Həsən adında 
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dörd övladı olur. Sonrakı 2 uşağı Dağıstan dağlarında boranda 
ölür. Şadman adam öldürdüyünə görə müqəddəs ocağın bacısı 
Məleykəyə verilməsi kənddə Miskin Abdalın adı ilə bağlı ’’Şad-
manlı” – oğul və ’’Ocaqlı” – qız tayfalarının yaranmasına səbəb 
olur. Anam ’’Ocaqlı” tayfasının qızıdır. Adını da Miskin Abdalın 
qızının adını qoyublar – Məleykə. Anam da mənə Miskin Abda-
lın oğlu Əlinin adını qoyub. Hər iki ad ailəmizin fəxridir.”

Səhman İsgəndərov:
’’Yaxşı yadımdadır. Orta məktəbdə oxuyarkən ədəbiyyat 

müəllimimiz Musa Bayramov kəndimizin qədim adının nə ol-
duğu barədə bizə sual verdi. Heç birimiz bilmədik. Özü sözə 
başlayıb kəndimizin qədim adının Zərgərli olduğunu, XIX əsr-
də Sarı Yaqub kimi tanınan Yaqub Ağanın şərəfinə Sarıyaqub 
adlandırıldığını geniş izah etdi.”

Abbas Mazanov:
”Şah İsmayıl Xətai Miskin Abdalı sazın, sözün şahı, hökm-

darı kimi tanıyırmış.”

                                           Tofiq Hüseynzadə, 
                    ”Palitra” qəzeti 23 yanvar 2001 № 8(162)
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  MİSKİN ABDAL VƏ  
ONUNLA  BAĞLI  HƏQİQƏTLƏR

’’Neçə əsrdir ki, ’’Miskin Abdal ocağı” adamların ümid, im-
dad yeridir. Onu çağıranlar heç vaxt darda qalmayıblar. Onun 
adı, nəfəsi həmişə adamların harayına çatıb, müqəddəsliyi, 
möcüzəliyi ilə unudulmaz and yerinə çevrilib. Belə möcüzələr-
dən bir neçəsini xatırlatmaq maraqlı olar: 

Kənddə bulaq yox idi. Adamlar içməli su sarıdan korluq çə-
kirdilər. Kənddən axan çay isə camaatın tələbatını ödəmirdi. 
Camaatın narahatlığını hiss edən Miskin Abdal deyir:

– Allahın qüdrəti və qüvvəti qarşısında hər şey acizdir!
Aradan bir neçə gün keçir. Gecəyarı tufan başlayır, bərk 

ildırım çaxır. İldırım Miskin Abdalın yaşadığı evin arxasındakı 
nəhəng qayanı dağıdır.

Səhər açılanda hamı hadisə yerinə toplaşır. İri qaya parça-
larının Miskin Abdalın yaşadığı evə heç bir ziyan vermədiyini 
görüb mat qalırlar. Onları heyrətləndirən isə dağılmış qayanın 
altındakı iri bir daşın ortasından süzülən dupduru su idi.

Möcüzədən yaranmış bu bulaq nə yayın qızmar günlərində, 
nə də yağışlı günlərdə öz təbii ahəngini pozmamış, o, həmişə 
kənd adamlarının həyat çeşməsi olmuşdur.

“Şadmanlıların bulağı” indi doğmalarına həsrətdən göz yaşı 
axıdır. Yəqin ki, vaxt gələcək, Miskin Abdal yurduna, ocağına 
bir də dönəcəyik, onun zəhmindən qaynayan bulağın aydınlıq 
suyundan bir də içəcəyik...” 

”Şadmanlıların bulağı”nın dibində boy atan ağacın dibində 
müqəddəs günlərdə gecələr şam yanarmış. XX əsrin başlan-
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ğıcında bir naxələf şəxs, deyilənləri eşitməyərək, bu ağacı kə-
sib, odun edir. Bir il ötməmiş həmin ailədən ancaq bir xaraba-
lıq nişanə qalır.

...Erməni-müsəlman davalarında həmişə ’’kəndin qaşı”ın-
dan düşmən tərəfdən kəndə top-tüfəng güllələri yağdırılsa da 
heç kəs tələf olmamışdı.

...1985-1987-ci illərdə isti yay günlərinin birində günortadan 
bir az keçmiş, səma tam açıq ikən kənddən keçən çay yuxa-
rıdakı dağlarda yağan ’’qara leysan”ın təsirindən birdən-birə 
səviyyəsini bir neçə metr qaldırdı. Çay hər iki sahilə doğru 25-
35 metr sürətlə irəlilədi. Bu, adi sel deyildi. Bu, o vaxtadək heç 
kəsin görmədiyi və ağlına belə gətirmədiyi bəla idi. Onlarca 
yurd-yuva yox olar, adamlar ölə bilərdi. Hamı Allahı, Miskin 
Abdalı köməyə çağırırdı. Bir-birini təkrar edən bu bəlalar da 
itkisiz sovuşdu.

...1988-ci ildə Göyçədə erməni qovhaqovu da qansız-qa-
dasız keçmədi. Bu hadisə ilin qış fəslində başlasa da, o il heç 
qışa bənzəmədi. Miskin Abdal öz imdad şahpərini, elə bil, ha-
mının üstünə çəkmişdi.”

                          Tofiq Hüseynzadə, ”Ulu Göyçə” qəzeti,
                         13 oktyabr 1993-cü il, № 25
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“MİSKİN ABDAL OCAĞI”NDAKI  
ƏŞYALAR VƏ SƏNƏDLƏR

’’Miskin Abdal ocağı”ndakı qiyməti əşyalar və tarixi sənədlər 
bunlardır: üzərində ay və səkkigüşəli ulduz təsviri olan möhür 
daşı, ’’Haçadil” atının bədnəzər duası, əl əsası, cannamazı, 
qələmdanı və qələmləri, çuxası, sənədləri saxlamaq üçün tax-
ta mücrü, müxtəlif tarixi və adi sənədlər, sənədlərin Səfəviy-
yə təsdiqləməsi, xörək yediyi taxta qab, ağacdan düzəldilmiş 
kiçik təknə, İrəvan xanlığı qazisinin şəhadətnaməsi, ”Qura-
ni-Kərim”dən müxtəlif xətt üslubları ilə yazılmış dualar, müxtə-
lif zamanlarda Məkkədən, Mədinədən və Məşhəddən qiymətli 
və əziz xatirə kimi gətirilən müxtəlif dini hədiyyələr və digər 
müxtəlif əşyalar...

                                      * * *
Taleyinə dəfələrlə qaçqınlıq qismət olan “Miskin Abdal 

ocağı” hazırda Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndindədir. 
”Ocağ”a “Ocaq”lı tayfasının nümayəndəsi Nəsib Hüseynov 
ağsaqqalıq edir.
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 MİSKİN ABDALIN HƏLƏLİK  
MƏLUM SAZ HAVALARI

Miskin Abdalın yaratdığı çoxsaylı saz havalarından, hələ-
lik, bizə məlum olanları bunlardır: ”Şah divani” (”Baş divani”), 
’’Osmanlı divanisi” (’’Ayaq divani”), ”Şah qalxdı”, ”Şah İsma-
yıl gəraylısı”, ”Şah sarayı”, ’’Şahsevəni”, ’’Heydəri”, ’’İsmayılı”, 
’’İrvahamı”, ’’Sultanı”, ’’Miskini”, ’’Abdalı”, ’’Sənubəri”, ’’Hüsey-
ni”, ’’Dərbəndi”, ’’Göyçə gözəlləməsi”, ’’Göyçə çuxuru”, ’’Göy-
çə döndərməsi”, ’’Göyçə şikəstəsi”, ’’Göyçə gülü”, ’’Atlandır-
ma”, ’’Paşa köçdü”, ’’Misri”, ’’Oxşarı”, ’’Yedəkləmə”, ’’Dərvişi” 
və sairə...

Miskin Abdal həm də sazın dördüncü pərdəsini Şah İsmayı-
lın şərəfinə ”Şah pərdə” adlandırmışdır.
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BİR DƏFƏ...
1999-cu ilin yay ayları idi. Azərbaycan Respublikası Elm-

lər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor 
Elmi-Mədəni Mərkəzində söhbət edirdik. Bu vaxt Institutun 
direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm 
xadimi, gözəl insan Yaşar Qarayev içəri daxil oldu. Hamı ilə 
səmimi salamlaşıb görüşdü. Söhbətin nədən, haradan, kim-
dən getdiyini maraqlandı. Mərkəzin müdiri, filologiya elmləri 
namizədi, dosent Hüseyn İsmayılov filologiya elmləri namizə-
di, professor, tanınmış folklor tədqiqatçısı Sədnik Paşayevin 
’’Ulduz” jurnalının 1985-ci il tarixli, 7-ci nömrəsində Miskin Ab-
dal haqqında çap olunmuş yeni elmi-tədqiqat yazısı və oradakı 
bəzi şeirlərindən nümunələri haqqında söhbət getdiyini bildirdi 
və mənim həmin nəsildən olduğumu dedi. Söhbətə marağını 
gizlətməyən direktor, jurnalda Miskin Abdal haqqında nə ya-
zıldığını soruşdu. Mən direktoru yazının ümumi məzmunu ilə 
tanış etdim. Əməkdar elm xadiminin marağı daha da çoxaldı. 
Axırda jurnalda çap olunmuş şeirlərdən bu misraları oxudum:

«Şahım, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir».

Bu misralar Yaşar Qarayevi heyrətə gətirdi. Dərhal dedi:
– O şeiri yaz, mənə ver.
Sonra əlavə etdi:
– Sözdəki hikmətə bir bax!
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Hüseyn İsmayılov söhbətə qarışdı:
– Yaşar müəllim, Sizcə bu müdrik sətirlər, doğrudanmı Mis-

kin Abdalındır?
Tanınmış akademik özünəməxsus qürurla belə dedi:
– Hüseyn müəlim, bu cür müdrikliyi Miskin Abdaldan savayı 

kim deyə bilərdi?! Bunlar adi şeir sətirləri yox, böyük bir fəl-
səfədir. Belə fəlsəfələr isə Miskin Abdal kimi nadir filosofların 
ağlının məhsulu ola bilər.

Sonra üzünü mənə tutub, dedi:
– Ulu baban olan böyük ustad haqqında kitab çap etdirmək 

haqqında fikirləşmirsən?
Mən dedim:
– Hörmətli Yaşar müəllim, buna mənim maddi imkanım yox-

dur.
O dedi:
– Bu sənin işin deyil. Sən kitabı çapa hazırla. Sonrakı bizim 

işimizdir. Özüm də kitabın elmi rəhbəri olacağаm.
Sonra üzünü Hüseyn müəllimə tutub, dedi:
– Kitabın çapı üçün lazım olan maliyyə sənədlərini hazırla 

gətir, imzalayım. Miskin Abdalın adına mütləq kitab çap olun-
malıdır.

Nəhayət, 2001-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi 
Şurasının qərarı ilə Hüseyn İsmayılovun topladığı materiallar 
əsasında çap olunmuş bu kitabın elmi redaktoru, özünün de-
diyi kimi, görkəmli alim Yaşar Qarayev idi.

                                             * * *
1999-cu ilin baharı idi. Respublika Dini İşlər üzrə Komitənin 

məsul işçisi, əslən Qərbi Azərbaycanın Hamamlı bölgəsində-
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ki Saral kəndindən olan Mustafa İbrahimovla görüşmək üçün 
Hökümət evinə yanaşdım. Birinci mərtəbədə onun iş otağında 
görüşdük. Məni çox səmimiyyətlə qarşıladı. Gəlişimin məqsə-
dini biləndə çox sevindi. Miskin Abdal kimi bir böyük din xadi-
minə, bu nadir tarixi şəxsiyyətə həmişə böyük hörməti oldu-
ğunu bildirdi və onun doğrudan da Qərbi Azərbaycanda daha 
çox sevildiyini dönə-dönə dedi və sonra bunları əlavə etdi:

– Bu böyük, tarixi, təkrarsız və bənzərsiz şəxsiyyət onu qəl-
bən sevənlərin hamısının yenilməz qüruru və əbədi iftixarıdır. 
O, əbədi bir məşəl kimi həmişə saf və təmiz qəlbləri işıqlandı-
rır. Hələ sağlığında ikən əfsanələşən bu adamın adı ilə bağlı 
saysız-hesabsız rəvayətlər yaranmışdır. Bu rəvayətlərdə təkcə 
onun böyüklüyü, əzəməti haqqında, həm də haralılığı barədə 
də bir-birinə ziddiyyət təşkil edən söz-söhbətlər yaranmışdır. 
Ancaq həqiqətin bir üzü var. Qətiyyətlə demək lazımdır ki, Mis-
kin Abdalın anadan olduğu yer, məkan qədim Göyçə mahalı-
nın indiki Sarıyaqub kəndidir. Burada adicə bir məntiqə diqqət 
yetirmək kifayətdir. Belə ki, artıq məlum həqiqətdir ki, Azərbay-
can aşıq sənətinin beşiyi Göyçədir. Ozanın aşığa, qopuzun 
saza çevrilməsinin müəllifi də Miskin Abdaldır. Diqqət edin. 
Çıraq yanınca ən gur işığı öz ətrafına yayır. Çıraqdan uzaq-
laşdıqca işıq zəifləyir və nəhayət, görünməz olur. Azərbaycan 
aşıq sənəti də belədir. Göyçədən uzaqlaşdıqca ayrı-ayrı böl-
gələrdəki aşıq sənətindən bir zəiflik hiss olunur. Aşıq sənəti-
nin ən qaynar nöqtəsi isə Göyçədir. Buraya çatanda özünü 
sözlü-nəğməli, sazın-sözün vətənində hiss edirsən. Bu təbii, 
bənzərsiz məntiqdən sonra Miskin Abdalın haralılığı barədə 
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lüzumsuz mübahisələr yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Yeri 
gəlmişkən, Göyçə aləmdə təkcə saz-söz sənəti ilə yox, həm 
də çoxsaylı qədim və zəngin el adətləri ilə də məşhurdur. Belə 
ki, yerli adamların milli geyimi, əkinçilik alətləri, zəngin xörək 
növləri, toy, nişan, bayram mərasimləri və digər üstünlükləri bu 
mahalın qədimliyindən xəbər verir.

Mənim Göyçə mahalına və bütün göyçəlilərə xüsusi hörmə-
tim vardır.

Bu böyük din xadiminin dövlət səviyyəsində tanınmasına 
dəyər. Lazım gələrsə, mən buna çalışacağam.

                                         * * *
1999-cu ilin 24 yanvarında ’’Respublika” qəzetində mənim 

imzamla ’’Miskin Abdal” yazısı çap olunmuşdu. Ertəsi gün re-
daksiyaya gedib, qəzetin baş redaktoru Teymur Əhmədova öz 
minnətdarlığımı bildirmək istədim. Baş redaktor məni gülərüz-
lə qarşıladı. Mən isə ona qəlbimdən keçən xoş sözlərimi de-
dim. Bundan razı qalan redaktor əyilib, yanındakı siyirmədən 
bir qəzet çıxardıb, mənə uzatdı və dedi:

– Al, saxla, gərəyin olar. Vaxtilə “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin 1989-cu il 11 avqust tarixli nömrəsində çap olunmuş 
bu yazının müəllifi də Abbas Mazanovdur.

Mən qəzeti əlimə alıb, dedim:
– Çox var olun, Teymur müəllim. Bu qəzetdən məndə var. 

Sonra əlavə etdim: 
– Yaxşı, qoy iki dənə olsun.
O qəzeti tez əlimdən alıb, dedi:
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Madam ki, səndə var, qoy bu da mənim olsun. Elə bilirsən 
ki, Miskin Abdalı təkcə sən sevirsən? O, hamının sevimlisidir. 
O cümlədən, mənim də. Belə şəxsiyyətlər tarixdə az-az tapı-
lır. Onların barəsində nə qədər çox yazılsa, deyilsə, yənə də 
azdır.

Sonra əlavə etdi:
– Akademik Tofiq Köçərli bu səhər mənə zəng etmişdi. 

’’Miskin Abdal” yazısından çox razı qaldığını bildirdi. Dedi ki, 
mən heç bilmirdim ki, böyük tarixi şəxsiyyət olan, xalqın se-
vimli oğlu Miskin Abdal haqqında bu qədər zəngin məlumatlar 
varmış.

                                             * * *
2003-cü ilin noyabr ayında Miskin Abdal mövzusu ilə bağ-

lı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İns-
titutunda oldum. İnstitutun direktoru, siyasi elmlər doktoru, 
professor Rövşən Mustafayev məni gülər üzlə, mehribanlıqla 
qarşıladı. Qəbulda söhbətimiz uzun çəkdi. Mən Miskin Abdal 
haqqında danışırdım. O, isə heyranlıqla qulaq asır, arabir onu 
maraqlandıran suallar verirdi. Şah İsmayılın 1515-ci ildə Mis-
kin Abdalın adına imzaladığı tarixi fərmanın fotosurəti profes-
soru, lap heyrətə gətirdi. Axırda mənə dedi:

– Get, Miskin Abdal haqqında nə bilirsənsə, bir yerə topla, 
gətir bura. Belə müqəddəs şəxsiyyətlər barədə nə varsa, nə 
biliriksə hamısını xalqa çatdırmaq lazımdır. Bu elə-belə, təsa-
düfi adamlardan deyil. O, əvəzolunmaz tarixi şəxsiyyətdir. O, 
sənə, mənə və hamıya lazımdır. Sən tələs, gecikmə, İnstitut 
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onun kitabını hər zaman nəşr etməyə hazırdır. Tezliklə yolunu 
gözləyirik.

Aradan xeyli keçdi. Mən direktorun yanına doqquz aydan 
sonra getdim. Görüşə İnstitutun məsul işçilərini – Musa müəlli-
mi, Sücəddin müəllimi və Mirzəağa müəllimi də dəvət etmişdi. 

Rövşən müəllim təəccüblə üzümə baxıb, kinayəli-kinayəli 
soruşdu:

– Bu vaxta kimi harada idin?!
Dedim:
– Xəstələnmişdim.
Dedi:
– Xəstələnərsən, da, xəstələnməzsənmi?! Sən Miskin Ab-

dal kimi bir tarixi şəxsiyyətin müqəddəs ruhunu bürüyən şər 
və böhtanları, qara qüvvələri dağıdıbsan. Eybi yoxdur. Hər 
şey arxada qalıb. Özündən muğayat ol. İnşallah, bir daha 
xəstələnməzsən. De görüm, dediklərimi yerinə yetiribsənmi, 
yəni kitabı çapa hazırlamaq olarmı?

Dedim:
– Bəli. Hər şey hazırdır.
Dedi:
– Onda, əhsən! – sonra yenə də Miskin Abdal şəxsiyyəti 

barədə ətraflı söhbət açdı və kitabın lazımi səviyyədə nəşri 
üçün işçilərinə mühüm göstərişlər və tapşırıqlar verdi.

(Lakin sonralar müəyyən obyektiv səbəblər üzündən kita-
bın burada çapı mümkün olmadı).
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Тоfiq HÜSЕYNZАDƏ 

ŞADMAN                                                                                                                                                
              

(poema)

Belə söyləyibdir bir ulu ustad:                                                                                    
İnci tək az olur nadir istedad.                                                                                
Şeriyyət sənəti bəzəkli tacdır,                                                                                       
Şairəm, – deyənlər buna möhtacdır.                                                                                
Şairlik sayılıb bir uca sənət,                                                                                        
Şeriyyət olubdur zəngin səltənət.                                                                                     
Sahib olmaq üçün bu səltənətə,                                                                                    
Layiq olmalısan gərək sənətə.                                                                                       
İndi köklənibdir şer üstə sazım,                                                                           
Könlümdən keçir ki, poema yazım.                                                                                    
Mən şair deyiləm, yaxşı bilin siz,                                                                                        
Lakin boş vaxtlarım keçmir şeirsiz.                                                                               
Müdam oxuyuram şah əsərləri.

Çatıb qaşlarını könül dilbəri, 
Deyir ki, dayanma, sən də yaz, yarat, 
Qoy könül nəğməni yaşatsın həyat. 
Belə gözəllikdən alıb ilhamı,
Yazım bu dastanı, oxusun hamı,                                      
Xalqımın bu şirin şeir dilində.
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Görüm nə var, nə yox Göyçə elində.                             
Orda sənət də var, sənətkar da var,                                  
Orda salamlayır hər qışı bahar.                                     
Göyçənin lap ulu tarixi vardır,                                            
Göyçə gözəlliyi hər qəlbə yardır.                                     
Gözəllik heç zaman gəlməsin gözə,                                    
Allahın adıyla başladım sözə.

    1. P r o l o q

Salam, sən ey ulu, sonsuz kainat,                                       
Salam, ey vafasız söylənən həyat,                                        
Salam, bu dünyanın Ayı, ulduzu,                                         
Salam, ömrümüzün nurlu gündüzü,                                    
Salam, söz mülkünün xanimanına!..

Gün doğub şerimin asimanına.                                   
Xəyalım yenə də bilməm hardadır...                             
Əlçatmaz, ünyetməz uzaqlardadır.                                      
Fikrim qanad alıb ildırımlardan,                                             
Sanki qaranlıqdan sökülmüşdür dan,                               
Xəyalım bir anda yarıb zülməti,                                               
Gedir ta qədimə şimşəkdən iti.                                           
Daima yaşayan bir həqiqət var,                                              
Başımın üstündə əbədiyyət var.                                             
Yoxdur Yer üzündə bu günkü bəşər,                                                 
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Nə Аdəm övladı, nə şeytan, nə şər,                                         
Anamız sayılan Yer kürəsinin,                                            
Önündə durmuşam, deyirəm:  «Sənin                                         
Sirrin bilinmədi, ey qoca dünya!»                                         
Səsimə hay verir hər dağ, hər qaya.                                        
Sonra seyr edirəm bütün aləmi,                                                    
Şair hazırlasın dəftər, qələmi,                                                  
Olsun bu dastanın ölməz ərəni.                                                   
Mən deyim, o, yazsın bu mənzərəni,

Baxıram, üzümə gülür kainat,
Gör necə gözəldir sevdiyim həyat.
Müşk-ənbər qoxulu dağlar, dərələr,
Insan övladına söyləmir nələr...
Göylərə uzanır hər qaya, hər dağ,
Özgə bir aləmdir bu dövran, bu çağ.
Dənizlər, ümmanlar təlatümdədir,
Bilinmir bu eşqin sirri nədədir.
Nura qərq eləyir Günəş torpağı,
Boylanır göylərə otu, yarpağı.
Ulduzlar gecənin bağrını yarır,
Ay da həsrət-həsrət yerlərə baxır.
Çaylar gecə-gündüz dolanıb, gedir,
Arabir kükrəyir, bulanıb, gedir.
Səs salır ətrafa əsən küləklər,
Döşənib torpağa güllər, çiçəklər.
Beləcə dolanıb, yaşayır həyat,
Sirrlər dünyasıdır qoca kainat.
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Baxıram, fırlanır bu Yer kürəsi,
Gəlir qulağıma bir heyrət səsi.
Görürəm torpaqda bir nur parçası,
Bu parça – bir dünya behişt xonçası.
Suları dirilik suyuna bənzər, 
Çəməni, çiçəyi, aləmi bəzər.
Yalçın qayaları uzanır göyə,
Gözəllik həkk olub burda hər şeyə.
Dağların qoynunda bu bir mahaldır,
Tarixi əbədi sirrli suаldır.
Nurlu sinəsində bir mavi göl var,
Oynaşır sularda qızıl balıqlar.
Doymuram çayların nəğmə səsindən,
Şirin bulaqların zümzüməsindən,
Günəş heyran-heyran qızdırır yeri,
Salama çağırır Ayi, Ülkəri.
Ilğıma bənzəyir qalın meşələr,
Başını dik tutur tər bənövşələr.
Yerlərə sığışmır bağı, bağatı,
Göyləri mat qoyub Cənnət baratı.
Baxıb, öz-özümə deyirəm: «Bəlkə,
Mahal söylədiyim bu kiçik ölkə,
Bütün Yer üzünün başlanğıcıdır,
Anamız dünyanın şöhrət tacıdır?!»

Sən eşit, gör hələ könlüm nə deyir,
Bəlkə də mələklər yurdudur bu yer.
O vaxt ki, nə insan, nə Yer varıymış,
Bəlkə də, bəlkə də Cənnət buraymış!
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Bəzəyib hüsnünü güldən, çiçəkdən,
Behişt ətri gəlir hər bir ləçəkdən.
Bu yurdun qışı da xoş bir bahаrdır,
Tanrının sevgisi könlünə yardır.
Onu sevdirən də Tanrı özüdür.
Bu yurd mələklərin şirin sözüdür.
Göyçək ola-ola göyçəkləşibdir,
Göyçək deyildikcə göyçələşibdir.
Bir yanı çiçəkdir, bir yanı qöncə,
Adını Yaradаn qoyubdur «Göyçə».

  2. Göyçə  haqqında  düşüncələr

İndi xəyallarım çıraq-çıraqdır,                                         
Sanki, yazılmamış bir ağ varaqdır.                                        
Göyçə hey dolanır, dildə, ağızda,                                           
Tərifə acizdir qələm-kağız da.                                                  
Adı mirvaridir, dürrdür, incidir,                                        
Yaşından payı var, o, birincidir.                                     
Göyçə – Yer üzündə bir nur parcası,                                           
Onu yaratmayıb rəssam fırçаsı.                                                       
Onu yaradıbdır Qüdrətin əli,                                                
Olubdur dünyanın ilkin gözəli,                                        
Dünyamız yaranan zamandan bəri,                                          
Göyçəmiz olubdur dillər əzbəri.                                            
Göylərə sirdaşdır bu qədim diyar.                                                    
Burda haqq deyilən bir həqiqət var.                                         
Tarixi, növrağı, eşqi uludur,                                                        
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Getdiyi bir yol var, Haqqın yoludur.                                            
Tanrının yanında ucadır adı,                                        
Yerlərə hakimdir bəşər övladı.                                                          
Adına nə qədər qoşulub dastan.                                                
Hər yan bir mənzərə, hər yan gülüstan.                                                  
Adamlar mehriban, istiqanlıdır,
Hər insаn övlаdı аdlı-sаnlıdır.                                                   
Dillərdən düşməyir sözü, söhbəti,                                                
Aləmə bəllidir gücü, qüdrəti.                                                         
Hünər misallıdır ərlər, ərənlər,                                                      
Baxıb, heyran olur bunu görənlər.                                            
Baharda torpağı çiçək-çiçəkdir,                                                    
Burda asiman da gözəl-göyçəkdir.                                                       
Bal kimi şirindir buz bulaqları,                                                    
Aşıbdır başından dövləti, varı.                                                    
Marallar dolanır meşədə, dağda,                                            
Sallanır torpağa meyvəsi bağda.                                                          
Sığışmır örüşə malı, qoyunu,                                                       
Burda görünməyir dünyanın sonu.                                         
Həyadır, ismətdir gəlini, qızı,                                                               
Hər biri bir mələk, bir Dan Ulduzu.                                                 
Cəng olsa, heç zaman döyüşdən qaçmaz,                  
«Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.»                                                         
Burda başqa dövran, başqa zamandır,                                                       
Hər oğul bir igid, bir qəhrəmandır.                                                        
Adı süfrəsində, çörəyindədir,                                               
Qonağa hörməti ürəyindədir.                                                      
Haqqdan, halallıqdan alıb payını,                                                                
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Tanrı yaratmayıb hələ tayını.                                            
Qızıldan yüklənib daşı, torpağı,                                                        
Uzaq mahallardan gəlir sorağı.                                                  
Gölündə yaşayır dəniz ayğırı,                                                      
Burdadır dünyanın əzəl-axırı.                                                      
Gözəldir, göyçəkdir,  əzizdir, ancaq                                                          
Dahilər yurdudur bu ulu torpaq.                                             
Zərdüşt bir zamanlar Göyçədən keçib,             
Çörəyindən yeyib, suyundan içib.                                                     
Mat qalıb burdakı eşqə, hörmətə,                                                      
Bir də insanlığa olan qiymətə.                                                 
Alqışlar söyləyib burda varlığa,                                                                                                          
Qəlbi fərəhindən dönüb bir dağa.                                                 
Gedərkən deyib ki, sağ-salamat qal,                                                  
Zamanın sirdaşı, ay göyçək mahal.                                                                  
Sayı bilinməyib gəlib-gedənin.

Güzarı çox düşüb Qorqud Dədənin.                                         
Göyçənin vəsfini çox sığallayıb,                                           
Bu yurdu bir Cənnət, möcüzə sayıb.                                        
Deyirlər, müqəddəs Həzrət Əli də,                                                      
Olub ziyarətdə bu doğma eldə.                                                           
O da bu torpaqdа duz-çörək yeyib,                                                           
O da bu torpağa «nə göyçək» deyib.                                          
Burda çox dincəlib, sultanlar, xanlar,                                         
Sayılan padşahlar, bir də xaqanlar.                                           
Olubdur bambaşqa hökmü zamanın,                                            
Göyçə vətənidir Oğuz xaqanın.                                              
Dünyanı fəth edib Оğuz elləri,                                                                  
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Bu adla tanınıb ər nəsilləri.                                                                 
Bir oğul da var ki, bəllidir adı.

Allah özü sevib ulu Ustadı,                                                             
O, tanınmış dövlət, din xadimidir,                                            
Filosof, sərkərdə, sufi şairdir.                                              
Aşıq dünyasında bir hökmdardır,                                                           
Saz ilə, söz ilə bir yadigardır.                                                     
Müdrik bir insandır bu maarifpərvər,                                              
Anadan olalı Ər doğulub, Ər.                                                          
Müəllim işləyib, məktəblər açıb,                                                       
Körpə beyinlərə elmdən nur saçıb.                                      
Müqəddəs Оcağı ümid, pənahdır,                                                       
Ona müqəddəslik verən Allahdır.                                                   
Deyirlər, çatıbdır yüz beşə yaşı,                                           
Olub doğru yolun, Haqqın yoldaşı.                                             
Qızılbaş dövründə: bеş yüz il qabaq,                                             
Dövlət işlərində işləyib ancaq.                                                     
Xətai ata tək sevərmiş onu,                                                        
Hələ qurtarmayıb bu eşqin sonu.                              
Deməyin, – əfsanə, ya da xəyaldır,                                                        
Bu, böyük şəxsiyyət Miskin Abdaldır!

  3. Poemanın yazılmasının səbəbi

Yenə çıraqbandır şahin xəyalım,                                      
Uzaq əsrlərdən gəlir sualım.                                                     
O, kimdir Haqq ilə yaşayıb qoşa,                                                    
Ömrü Haqq yolunda çatdırıb başa.                                           
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Bu, çətin sualdan düşmürəm qəmə,                                            
Cavabı bəllidir elə, aləmə.

Altı yüz ildir ki, yaşayır bir ad,                                                            
Ondan ibrət alır həm doğma, həm yad.                                           
Anadan olalı Hüseyndir  adı,                                                          
«Miskin Abdal» – olub Haqqın baratı.                                           
«Abdal» qeyrət rəmzi, bahadırlıqdır,
Hаqqın dərgаhındа bəхtiyаrlıqdır.                                            
Zərgərli kəndində doğub bu günəş,                                                     
Bu günəş hər qəlbə salıb bir atəş.                                                  
Qəlbinə qoymayıb küdurət, kini,                                                       
Bu Haqqın aşiqi, Тanrı Miskini.                                                     
Bilib ki, bu dünya gəldi-gedərdi,                                                             
Namərd ayağına verməyib mərdi.                                                
Ümid yeri olub ziyarətgahı,                                                            
Bunu qismət edib qadir Аllahı.                                                      
Haqq ilə dünyanı gəzib, dolaşıb,                                                     
Haqqı sevə-sevə Övliyalaşıb.                                                      
Şah deyib: «Еşidin, mömin insanlar,                                                  
Abdal dünyasının gizli sirri var.                                                     
Sidq ilə inanın, mötəbər şəxsdir,                                                              
Hər mətləb diləyin, deməyin bəsdir.                                                   
Onun cəddi çatar köməyinizə,                                                               
Bir aydınlıq gələr ürəyinizə».                                                          
Dünən də, bu gün də əzizdir bu ad,                                                               
Qalıb xatirə tək, yaşamır, heyhat!   
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Bu, böyük ustadı gəl yaxşı tanı,                                                            
Hələ yazılmayıb ömür dastanı.                                                                
Bu, gizli deyildir, deyirəm aşkar,                                                         
Onu vəsf etməyə varmı sənətkar?!                                                       
Bu, hələ anılmaz bir həqiqətdir,                                                        
Sevilən – sənətkar, bir də sənətdir. 
                                                                   
Şair olmasam da tapıb cürəti,                                                           
Qələmə aldım mən bu hekayəti.                                                            
Abdalın ömrünü incilər bəzər,                                                            
Gərək layiq olsun bу kiçik əsər.                                                                  
Qoy mənə güc versin Ulu Yaradan,                                           
Əsərin adını qoyuram «Şadman».

  4. Şadman kimdir?..

Bir Günəş nur saçır qatı zülmətə,                                                         
Belə başlayıram bu hekayətə.                                                                
Cavabsız qoyarsa kim bu sualı,                                                  
Gərək öyrənsin o, Miskin Abdalı.                                              
O, Miskin Abdal ki, aləmdə təkdir,                                             
Dünəndir, bu gündür, bir gələcəkdir.                                                 
Doğulub anadan ulu Göyçədə,                                                        
Ona heyran olub ulu Göyçə də.                                                      
Tayfası «Zərgərli»,  kəndi «Zərgərli»,                                              
Yaşayıb ömrünü, aydın səhərli.                                                                        
Aləmi-röyada cavanlıq vaxtı,                                                          
Qurulub Təbrizdə məhəbbət taxtı,                                                       
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İlan Mahmudun tək Sənubər qızı,                                                      
O, qız söylədiyim, o, Dan Ulduzu.                                            
Haqqdan aşiqinə verilib buta,                                                                    
Bu yolda olsa da min cürə xata.                                                      
Haqqın ətəyindən tutub aşiqlər,                                                   
Arzu-murazına yetib aşiqlər.                                                          
Toydan ötüşməmiş hələ neçə ay,                                                                  
Batır üfiqlərdə bədirlənmiş Ay.                                                                 
Bu, ölüm sızladır bütün mahalı,                                                              
Bu, ölüm sarsıdır Miskin Abdalı.                                                      
Görür zəhrimarı bişmiş aşında,                                                          
O, bir də evlənir əlli yaşında.

Açılır ömründə yeni səhifə,                                                         
Məcburi evlənir ikinci dəfə.                                                            
Ağrıdağın yazda açan nərgizi,                                                      
İrəvan elindən bir tacir qızı.                                                         
Düşür qismətinə: bəlli aləmə,                                                                 
Özü gül qoxulu, adı Həlimə.                                                                 
Bir yerdə yaşayıb, ömür sürürlər,                                                     
Gözəl dövran qurub, xoş gün görürlər.                                                                               
Dövləti başından aşıb-daşırmış,                                                               
Övlad sarıdan da qisməti varmış.                                                                            
Olur dörd uşağı, yaxşıdır bilsən,                                                                           
Şadman və Məleykə, Əli və Həsən.                                                
Dağıstan dağları tufan qoparır,                                                      
Əlini, Həsəni birdən aparır.                                                          
Əzəldən qisməti beləymiş, bəlkə,                                               
Yaşayıb ömr edir Şadman, Məleykə.                                                
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Məleykə qız deyil, o, bir mələkdir,                                      
Namusda, ismətdə aləmdə təkdir.                                            
Şadman miskinliyin şadimanıdır,                                                            
Bir elin basılmaz qəhrəmanıdır.

5. Şadmanın «Qoşabulaq»  
        suyundan içməsi
  
Dünyanın çox olub gizli heyrəti,                                                  
Belə nəql edirlər bu hekayəti:                                              
Deyirlər, Göyçədə «behişt» donunda,                                             
Tərsə yaylağında, dağlar qoynunda,                                              
«Ağ qaya» deyilən uca bir dağın,                                         
Ətəyində axan «Qoşa bulağın»,                                                   
Suları dumduru, Aydan arıymış,                                                
Hamıdan gizli bir sirri varıymış.                                                   
Aqillər deyib ki, yeddi ildən bir,                                             
Bir gecə yarısı zühr оlur bu sirr.                                                    
Deyir, sökülməmiş hələ dan yeri,                                        
Məğribdən bir ulduz, məşriqdən biri,                                          
Qalxıb göy üzünə, birdən toqqaşır,                                                     
Bu anda bulaqlar kükrəyib, daşır.                                             
Köpüklü bir çaya dönür bulaqlar,                                                           
Az keçmir, çıraq tək sönür bulaqlar.                                                
Bu an kim keçərsə köpüklü çaydan,                                                          
Doyunca içərsə köpüklü çaydan,                                                            
O kəsin birə yüz artar qüvvəti,                                                
Düşmən qabağında basılmaz qəti.                                              
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Onun nərəsindən titrəyər dağlar,                                                        
Bir anlıq dayanar qaynar bulaqlar.                                            
Kimin ki, qəlbində vardır xoş niyyət,                                               
Bu, Тanrı vergisi onadır qismət.                                                
Şadman da, atı dа bu çaydan keçib,                                             
Bulağın köpüklü suyundan içib,                                                       
Şadman, elə bil ki, döndü bir şirə,                                            
Köhləni sığmadı nə göyə, yerə.                                                                                      
Yeni qüvvət verdi qadir Yaradan,                                              
Sübh çağı qаyıtdı evə orаdan.                                             
Başına gələni danışdı bir-bir,                                                           
Hamını heyrətə gətirdi bu sirr.                                                          
Şadmanın sorağı düşdü dillərə.                                                             
Çatdı yaxın-uzaq bütün ellərə.                                                       
Adına and içib əziz tutdular,                                                     
Qüssəni, məlalı tam unutdular.                                                     
Dedilər, yenilməz bir pəhləvandır,                                                                        
Mayası pak olan təmiz insandır.

Şadman uşaq vaxtı sevsə də hərbi,                                           
Edib sinədəftər farsı, ərəbi,                                                                  
Az vaxtda eyləyib «Quran»ı əzbər,                                                     
Dünyada hər elmdən verib bir xəbər.                                                  
Böyüyüb, boy atıb sazın səsində,                                              
Tanrını yad edib hər kəlməsində.                                        
Böyüyün, kiçiyin bilib yolunu,                                       
Hamı əzizləyib bu el oğlunu.                                                           
Ancaq qoçaqlıqda yoxuymuş tayı.                                             
Haqqdan, igidlikdən varıymış payı.                                          
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Xam gəzən atlara kəmənd atarmış,                                       
Qılınclar oynadıb, qalxan tutarmış.                                                 
Gəlsə də dağlardan dəli nərəsi,                                                   
Dilindən düşməzmiş «Yasin» surəsi.                                                          
Şahlığa layiqmiş boyu, buxunu,                                                   
Heyrətə salırmış bu hal çoxunu.                                               
Cavanlıq çağından sevməzmiş cəngi,                                        
Olsa, andırarmış qızğın pələngi.                                           
Onunla hər cavan etməzmiş bəhsi,                                              
Dəyərmiş hədəfə oxu, nizəsi.                                                   
Batmanlıq daşları atıb-tutarmış,                                              
«Mənəm» deyənlərə qan uddurarmış.                                    
Batmandan ağırmış misri qılıncı,                                                     
Dağlar – vüqarıymış, daşlar – balıncı.                           
Şadman qoruyurmuş vətən yurdunu,                                           
Xilaskar bilirmiş mahal, yurd onu.                                                
Olsa da çox cavan, varmış təmkini,                                               
Qəlbində tutmazmış  intiqam, kini.                                                      
Heç zaman əlindən çıxmazmış xata,                                                        
Tanrı aşiqiymiş oğul və ata.                                                                  
Heç zaman, heç harda axıtmazmış qan,                                              
Hər yerdə köməyi olmuş Yaradan.                                                   
Bir güc aldısa dа «Qoşabulaq»dan,                                                  
Onun bu qisməti gəlmişdi Haqqdan.                                          
Qədrini bilirmiş Göycək mahalın,                                                  
Çünki o, oğluydu Miskin Abdalın.                                                     
Burda qoruyurmuş bütün sərhəddi,                                       
Oğulun qılıncı, atanın cəddi.
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6. Maralların  qеybdən  sağına gəlməsi

Miskin Abdal gəzir dildə-ağızda,                                               
Acizdir deməyə qələm-kağız da.                                            
Heyrətli, ibrətli möcüzələri,                                                 
Tarixdə qoyubdur nəqqaş izləri.                                                             
Olub, yazılmamış bir qalın dastan,                                                                 
Müqəddəs sayılan bu, məşhur insan.                                              
Haqqın töhfəsiymiş ziyarətgahı,                                                  
«Ocağ»ı  bəxş edib ona Allahı.                                                 
Əzəldən qisməti varıymış Haqqdan,                                               
Ruzi tükənməzmiş qaynar «Ocaq»dan.                                          
Allahdan nə varsa qismətmiş ona,                             
Göyçənin Övliya, Seyyid oğluna.                                           
Ona səcdə etmiş dağın qarı da,                                         
Çölün quşları da, heyvanları da.                                                        
Bu haqda yaşayır xeyli rəvayət,                                    
Aqillər maraqla eyləyir söhbət:                                               
Deyirlər, nə qədər sağ imiş Abdal,                                                  
Nələr möcüzələr görüb, el, mahal.                                                                                    
Dolanır bu yurdun söhbət, sazında,                                                    
Hər ilin payızı, bir də yazında.                                                  
Düzülüb muncuq tək, hey qatar-qatar,                                            
Göyçənin üstündən uçan durnalar                                            
«Miskin ocağı»ndan murad alarmış,                                              
Hərəsi dümağ bir lələk salarmış.                                                    
Belə bir rəvayət var bizim eldə,                                                          
Daha çox söylənir ağızda, dildə:                                                                      
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Deyir, sökülməmiş hələ dan yeri,                                                  
Şadman yaylaqlardan dönəndə geri,                                                    
Görür həyətdə var bir xeyli maral,                                              
Tamam ağzınacan dolmuşdur xal-xal.                                         
Marallar gövşəyir, yatır, dincəlir,                             
Şadmanın ağlına gör nələr gəlir?                                                   
Deyir: «Bəlkə, atam bu gecə yarı,                                              
Meşədən gətirib bu maralları?»                                                            
Bu vaxt içəridən qapı açılır,                                                       
Elə bil, dörd yana bir nur saçılır.                                                             
Gəlir Miskin Abdal, baxır Şadmana,                                     
Təəccüblü gəlir gördüyü ona.                                            
Soruşur: «Ay oğul, bu nə maraldır?»                                            
Şadman dinə bilmir, elə bil, laldır.                                                                 
Handan-hana deyir: «Bilməm, ay ata»,                                                           
Abdal görür, burda olmayıb xata.                                                         
Bu sirr agah olur, söyləyir Abdal:                                                 
«Qеybdən sağına gəlibdir maral».                                             
Böyük məhəbbətlə baxır oğluna,                                                             
Əl açıb göylərin sonsuzluğuna,                                                   
Şükürlər oxuyur, dualar edir,                                                                
Bu sözlər varlığa saçır bir ətir.                                                         
Belə möcüzələr olubdur az-az,                                                         
Sonra da o qılır üç rükət namaz.                                                             
Bu xəbər bir gündə çatır hər yerə,                                                        
Hamı heyran qalır bu yeni sirrə.                                                  
O gündən sağına gəlir marallar,                                                     
Ancaq yaşayacaq hələ suallar...
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7. «Buğa bölünən» adının yaranması

Zaman öz yolunda dolanıb, gedir,                                             
Çalxanıb, durulub, bulanıb, gedir.                                                     
Şirin xatirələr dönür nağıla,                                                                 
Yeni bir söyləmə gəlir ağıla.                                                            
Bunu nəql eləyib bir aqil siftə,                                                      
Zərgərli kəndində, cənub tərəfdə                                                    
Bir yer var, adıdır: «Buğabölünən»,                                                 
Bəzənib dörd yanı çiçəknən, gülnən.                                        
Bu səmtə bir kimsə salsa yolunu,                                                     
Ətri məst eyləyir insan oğlunu.                                                            
Bu yerlər büsbütün çəmənzarıymış,                                                                   
Könüllər oxşayan bir gülzarıymış.                                                          
Meşələr qoynuymuş yamaclar, yollar,                                                                
Abdal ocağına gedən marallar                                                                     
Bir sirdaş olarmış aydın səhərə,                                                             
İlk dəfə enərmiş bu, tala yerə.                                                            
Burda da dünyanın bir sirri varmış,                                                       
Buğa bölünərək, burda qalarmış,                                                        
Sağına gedərmiş ana marallar,                                                              
Bu bir həqiqətdir, yox ehtimallar.                                                         
O vaxtdan şirindir bu sirrin dadı,                                                       
Bil, «Buğabölünən» qalıbdır adı.

8. Bir dəstə şahsevənin «Miskin Abdalın 
Оcağı»na oğurluğa gəlməsi

Abdal çox məhşurdur Şərqdə, Qafqazda,                                        
Sözü söylənirdi Şamda, Şirazda.                                 
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Dillərdən düşmürdü «Miskin Оcağı»,                                                      
Yoxdu ehtiramın ucu-bucağı.                                                              
Onu tanıyırdı neçə ölkələr,                                                                   
Onu izləyirdi qara kölgələr.                                                                 
Dünyanın şeytanı ölməyib hələ,                                                           
Bunu söyləyənlər deyirdi belə:                                                       
Göyçə mahalına bir uzaq yerdən                                             
Bir dəstə naxələf şahsevənlərdən,                                                                
Mayası yoğrulan şərab suyunda,                                                   
Şeytan əməllilər insan donunda,                                                   
Haqqın haqq payından düşüb uzağa,                                                         
Gəlirlər «Ocağı»ı oğurlamağa.                                                           
Qəlbi saf bir oğlan bir yaz səhəri,                                                         
Abdala çatdırır bu bəd xəbəri.                                                              
Deyir ki, gəlirlər cənub tərəfdən,                                                              
Bu vaxt Şadman çıxır bayıra evdən.                                                           
Eşidib bu sözü, qaralır rəngi,                                                           
Görkəmi andırır qızmış pələngi.                                               
Hörmətlə baş əyib deyir: «Ay ata,                                                                       
Qoymam ayaq açsın bu qəfil-qada,                                        
Qəlbim apaydındır, məsləkim duru,                                       
İzn ver qaytarım oğru, qulduru».                                                                                
Abdal çox təmkinlə deyir astadan:                                        
«İzndir, get, oğul, bircə tökmə qan».                                                        
Şadman süvar olur Qara Köhlənə,                                           
Özündə rahatlıq tapmayır yenə.                                                        
Deyir: «Sayıq olun, baxın dörd yana,                                          
Hələ «getmək olmaz» gələn oğlana,                                                          
Sınayaq,  dediyi doğrudur, düzdür,                                                    
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Bəlkə aldadılmış bir fitnə, sözdür.                                 
Necə qurtarırıq görək davanı,                                                              
Sonra buraxarıq həmin cavanı.                                                          
İnşallah, işimiz düşər yoluna,                                                           
Tanrı pənah olar Abdal oğluna».                                                       
Şadmana qoşulur bir neçə atlı,                                                      
Atlar at deyil ki, bir yel qanadlı.                                                              
Abdal ümidini üzmür Тanrıdan,                                            
Yalvarır: «Şadmanı qoru, Yaradan!»                                                      
Oğullar deyilən səmtə yol alır,                                                      
Abdalın gözləri yollarda qalır.                                                          
Çeşdəkdə çatırlar uca bir dağa,                                                                                           
Atları bir az da sürüb qabağa,                                                          
Neçə binə keçib, bələn aşırlar,                                                          
Göyçə torpağından uzaqlaşırlar.                                                       
Burdan görünürdü “İsti su” dağı,                                                 
Dumana dönmüşdü qaynar bulağı.                                                   
Bir də baxırlar ki, düz on beş atlı,                                                  
İblis məsləklilər doğmalı, yadlı,                                                         
Dərənin dibindən qalxır yuxarı,                                                  
Gəlirlər lap üzü Göyçəyə sarı.                                                         
Şadmangil atları yançidar vurur,                                                      
Gizli bir tərəfdə pusquda durur.                                                                                     
Deyir: «Xeyir gəlməz, söyləməsək şər,                                           
Deyiblər, tələsən təndirə düşər.                                                            
Kişi tək vuruşmaq sonuncu yoldur,                                              
Görək, nə eyləyir bu oğru, quldur.                                              
Yaxşısı, bu başdan bir dil taparıq,                        
Tapmasaq, qılıncla qırıb, çaparıq».                                
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Oğrular çatırlar yaxın təpəyə,                                                                           
Başçı oxşayırdı qıllı köpəyə.                                           
Dayanıb, əmr edir o, birdən-birə:                                                                                                                                     
«Burda dincəlirik, tökülün yerə!                                                      
Naharın vaxtıdır, yeyib-içərik,                                                             
Sonra bu dağları aşıb keçərik.                                             
«Ocağ»ın yoxluğu çatar hər yerə,                                                         
Bir qахınc qoyarıq Göyçəlilərə.                                                            
İndi hörükləyin yorğun atları,                                                     
Yesinlər çiçəkli, dadlı otları.                                                              
Siz də tonqal çatın, sulansın kabab,                                        
Yorğun ruhumuza can versin şərab.                                                                
Bilmirəm, nə qədər qalıb yolumuz».                                                                        
Bu, vəhşi qəlbləri bağlayıbdı buz.                                                          
Bu anda dil tökür bir kosa saqqal,                                                                        
Bələdçi adlanan bu qoca çaqqal,                                                                                              
Baxıb Göyçə səmtə, göstərir yolu.                                                                                                                             
Bu, vicdan oğrusu, bu, şeytan qulu,                                                          
Deyir ki, «yolumuz qalıbdır lap az,                                                                      
Axşama çatarıq, keflər olar saz.                                                                                                               
Sabah gün doğmamış, burda sübh çağı,                                                                                         
Açılıb, tökülər «Miskin Ocagı».                                                                    
Onda bilərsiniz sədaqətimi,                                                                                                                               
Ataman itirməz bu zəhmətimi,                                         
Sevinər, şadlanar, uğurlu işdən,                                                                                        
Verər bəxşişimi qızıl, gümüşdən».

Çox basıb-bağlayır bir başqa dılğır,                                                 
Başçının üzündən zəhrimar yağır.                                           
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Mədhiyyə söyləyir o biri sarsaq,                                                                            
Bundan nəşələnir başçı qurumsaq.                                              
Bilmir ki, ikiqat günahdır bu iş,                                                 
Yeməyə, içməyə verir göstəriş.                                                                                                               
Süfrəyə əmlikdən kabab düzülür,                                                         
İri tuluqlardan şərab süzülür.                                                         
Burda duru axmır, bulanıb sular,                                                   
Burda qan-qan deyir çaşqın arzular.                                                                       
Kafirlər itirib Haqqın yolunu,                                                               
Kafirlər tanımır sağı-solunu.                                                                                    
Oğrular gör kimə meydan oxuyur?!                                                                            
Onlar özlərinə bir tor toxuyur.                                                                                        
Axı, bu quldurlar bilsin haradan,                                               
«Ocağ»ı qoruyur ulu Yaradan.

Getdikcə qızışır, yeyib, içirlər.                                    
Meydan nəşələnib, həddi keçirlər.                                                    
Boşalır tuluğun meyi, şərabı,                                                 
Oğru-quldurların qalmayır tabı.                                      
Gözlər nəşəlidir, ağıl dumanlı,                                                        
Mey edib hamını gözləri qanlı.                                                                  
Dağları götürüb hay-haray səsi,                                                     
Burda tanımаyır iti yiyəsi.                                                                                                    
Gözlər hədəqədən çıxır az qala,                                     
Günaha şahiddir indi bu talа.                                                                 
Başlarda nə bir baş, nə də huş qalıb,                                                                 
Yaradan onların ağlını alıb.                                          
Aralıq qızışır, din, məzhəb itir,                                                                           
Bu anda məclisin nəşəsi bitir.                                                             
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Ataman qışqırır birdən ucadan:                                
«Gözüm su içməyir heç bu qocadan,                                         
Bəlkə, o, aparır bizi tələyə?                                                                 
Bəlkə, satılmışıq hiylə, kələyə?                                                         
Bəlkə, heç xəbəri  yoxdur Göyçədən?                                
Bizə xeyir gəlməz bu dilənçidən.                                                    
Bəlkə, içimizdə var satqınımız?                                                       
Birdən nahaq yerə axar qanımız!» – 
Deməklə, əlini atır qılınca.

Hələ söz tapmamış bu məlun qoca,                             
Üzülür bədəndən o donqar başı.                                                             
Dəstə hiss eləyir qorxu, təlaşı.                                      
Ataman qılıncı qoymur qınına,                                                                                                                           
Başqa bir quldurun girir qanına.                                                            
Bu anda aralıq yaman qаrışır,                                  
Oğrular yuxulu, oğrular çaşır.                                     
Qılınclar işləyir, diksinir meşə,                            
Müsibət, qışqırıг dirənir Ərşə.              
Oğru, quldurların çaşqın hirsindən,              
Kəsilən başların fəryad səsindən     
Atlar hörükləri qırıb, gedirlər,                                   
Göyçə səmtə doğru gözdən itirlər.                                                                                                                    
Kəsir yüz əyrini tək bircə doğru,
Mеydаndа qаlıbdır bir nеçə оğru. 
Başçının başını çapıbdır biri,                                                              
Ancaq ölməmişdir, qalmışdır diri.                                                                                          
O biri oğrular tamam yaralı,                                                     
Fikirlər çaşqındır ağlı-qaralı.                                                                                    
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Onlar Haqqа yenə düşübdür asi,                                               
Yolundan azanın budur cəzası.                                                 
Meydanda fırlanır bu sərxoş dana.

Şadmangil pusqudan çıxır meydana.                                             
Görüb ərənləri, oğrular çaşır,                                                       
Keçilməz dağları dörd ayaq aşır.                                              
Burda tamamlanır qanlı mənzərə,                                                 
İbrət dərsi olur böhtana, şərə.

Şadman heyran qalır Haqqın səsinə,                                      
Tanrının bu günkü möcüzəsinə.                                
Şükürlər oxuyub, dua edirlər,                                         
Atlanıb, Göyçəyə tərəf gedirlər.                                            
Deyirlər: «nə yaxşı biz tökmədik qan,                                       
Namərdi haqqına qoydu Yaradаn».                                                   
Göyçəyə çatırlar hələ gün varkən,                                               
Tərsə yaylağına gəlirlər erkən.                                             
Baxıb görürlər ki, еlə həmin vaxt,                                                      
Yəhərli, yüyənli qaçan on beş at,                                          
Namərd yiyəsini qoyaraq darda,                                                
Abdal ilxısına qarışıb burda.                                                                      
Bu xəbər yayılır neçə mahala,                                                                       
Hamı qibtə edir Miskin Abdala.                                                 
Söylənən bu söhbət keçmiş həyatdır,                                                                   
Abdal dünyasından bir xatiratdır.

9. Bir dəstə şahsevənin «Sarı yer» yaylağına oğurluğa  
gəlməsi və Şadmanın onlardan onunu öldürməsi.

Dağdakı faciə söylənir axır,                                                              
Bu, məlun qulduru yandırıb, yaxır.                                                      
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Deyir: «Fələk daşa vurdu oxumu,                                                                
Göstərrəm Abdala kim olduğumu.                                                              
Bütün el içində edərəm rüsvay,                                                           
Bu heyfi mən onda qoymaram vay, vay!                                                
Onun cəddi varsa, mənim gücüm var,                                      
Qan ilə yuyulan bir qılıncım var!»                           
Xainlik, paxıllıq içini yeyir,                                                                  
«Mən də bir Şahsevən oğluyam» – deyir.                                             

Çapıq quldur qalır bir müddət xəstə,                                                    
Sonra o toplayır bir yeni dəstə.                                       
Hamısı düzəlir şahsevənlərdən,                                                          
İblis çəpər çəkir özünə şərdən.                                                       
Yaraqlı, yasaqlı iyirmi nəfər,                                      
Göyçə mahalına eyləyir səfər.                                                
Aydındır, məlunun hissi, paxırı,                                         
Hədəfdir Abdalın sürü, naxırı.                                                        
Elat ulu Göyçə dağlarındadır,                                                                
Bilirlər, «Sarı yer» yaylağındadır.                                                             
Naqisin içini alıbdır bir dərd,                                                                             
Dinsiz, imansızdır bu çapıq namərd.                                           
Tanımır Аllahı, yolundan azıb,                                                                
Özü, öz əliylə qəbrini qazıb.                                                                                    
Haqqın düşmənidir firıldaq, kələk,                                                                    
Sən sаy saydığını, nə sayır fələk...                                                                                                                                         
Alçaq niyyətindən əl çəkmir naşı,                                                                           
Sanki, dayanmışdır Allaha qarşı.                                                                                                                                           
Bu dəfə nəşədən tam vaz keçirlər,                                                                     
Nə kabab yeyirlər, nə mey içirlər.                                                                                                                    
Deyirlər, bu qalsın qayıdan başa,                                                                      
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Bilmir, oxu çoxdan dəyibdir daşa.                                                                  
Hələ soyumayıb əvvəlki hirsi,                                                                      
Çıxmır yadındakı birinci dərsi.                                                                        
Özü də bilmir ki, o, hara gedir,                                                                                                                                       
Nə bilsin bu dəfə o, gora gedir.                                     
Allahın qəzəbi tutmuşdur onu,                                                                                    
Çatıb bu quldurun ömrünün sonu.                                                                                                                    
Atadan, babadan belə məsəl var:                                                                                                                         
«Gün gələr, su qabı suda da sınar».                          
Bir də deyiblər ki, «Getsə də hara,                                                                                                   
Bic, ölər, heç zaman tək getməz gora».

Gecələr yatmayır, olmasın xata,                                                                                       
Şadman keşik çəkir bütün elata.                                                  
Qoruyur tək özü bütün yaylağı,                                                                    
Elata yadların dəymir ayağı.                                                                                          
Burda arxayındır çoban, naxırçı,                                                                                                                           
Heç nədən çəkinmir, yatır ilxıçı.                                                                                 
Bəzən də yamacda çalınır tütək,                                                                                         
İtlər də arabir hürüşür tək-tək.                                                                                        
Burdadır Abdalın Kəbkəb iti də. 
                           
Bir çoban oxuyur yanıq şikəstə.                                        
Ay doğub süd kimi. Bir gecə yarı,                                               
Göylərdən uçurdu durna qatarı.                                                       
Bu dəmdə hürüşür itlər ucadan,                                                         
Səhərə çox qalıb, sökülməyib dan.                                                 
Ucadan kişnəyir Qara Köhlən də,                                           
«Bəlkə, oğru girib yaylaqda həndə».                                  
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Belə fikirləşib, atlanır Şadman,                                 
Kəbkəb də zənciri qırır bu zaman.                              
Hürə-hürə cumur dağlara sarı,                                         
Çöllər də diksinir bu gecə yarı.                                              
Şadman əl gəzdirib qalxan, qılınca,                                                
Sürür köhlənini itin dalınca.                                                                  
Bu səs-küy səngimir, düzə yayılır,                                         
Yatmış yuxusundan elat ayılır.                                                   
Hamısı atlanır səs gələn səmtə,                               
Şadman yetişir ki, böyük bir dəstə                                           
İlxıya, sürüyə yaxınlaşırlar.                                             
Quldurlar Şadmanı görüb çaşırlar.                                        
Qabaqda durmuşdu o, çapıq quldur,                    
Şadman zəndlə baxıb deyir ki, «Odur!»                                                           
Şadman da quldura lap tanış gəlir,                                               
Elə bil, üstünə boran, qış gəlir.                                                
Bir qorxu, bir təlaş düşür canına,                               
Bilmir nə söyləsin puç vicdanına.                                                          
Baxıb yan-yörəyə bu məlun qoca,                                                     
İstəyir əlini atsın qılınca.                                                                   
Şadman birdən çəkir bir dəli nərə,                                                     
Bu səsə hay verir hər dağ, hər dərə.                                    
Çiynindən sürüşüb, düşür yapıncı,                                              
Parlayır havada misri qılıncı.                                                    
Cüssəsi, qeyrəti bu qara nərin,                                                           
Yarır bağırını şahsevənlərin.                                                       
Birinci qılıncla göstərib zoru,                                                        
Bölür tən ikiyə çapıq qulduru.                                                
Sonra oğrulara cumur şiri-nər,                                                        



Tofiq HÜSEYNZADƏ

343

Bu igid anadan Ər doğulub, Ər.                                        
Batmanlıq qılıncı od-alov saçır,                                                         
Qırılan qırılır, qaçan da qaçır.                                                      
Arxadan səs gəlir yaman çata-çat.                                        
Şadman boş dayanmır, gəlincə elat,                                              
On dənə meyidi düzür yan-yana,                                
Bilmir ki, onu da qaçıb ha yana.                                             

Görüb bu qeyrəti hamı mat qalır,                                    
Kiçiyi, böyüyü bir heyrət alır.                                                      
Qatılır ilxıya yiyəsiz atlar.                                               
Burda şahiddir ki, çiçəklər, otlar,                                                            
Şadmanın bu qanda yoxdur günahı,                                                       
Onu bağışlayır qadir Allahı.                                                           
Kəsilir bu yerdən namərd qoxusu,                                                  
Dağılıb gecənin şirin yuxusu.                                                         
İndi axarına qayıdıb həyat,                                              
Əvvəlki ömrünü yaşayır  еlаt.

10. Maral südünün ocaqda qan kəsməsi

Bir qaynar bulaqdır «Miskin Оcağı».                                                
Gün hələ doğmamış, hər səhər çağı                                    
Marallar qatarla gəlir sağına,                                                  
Bu həyət bənzəyir Cənnət bağına.                                          
Sonra da qayıdıb, çıxıb gedirlər,                                                               
Gələn səhərədək gözdən itirlər.                                                                                                               
Evin xanımıdır Həlimə qadın,                                                                     
Ömür yoldaşıdır ulu Ustadın.                                                                    
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Onu sığallayıb Qüdrətin əli,                                                                                                                                             
Ənliksiz, kirşansız bu el gözəli,                                                                                 
Yunları darayır, əriyir cəhrə,                                                                                        
Evində çalxanır il boyu nəhrə.                                                                     
Corab da toxuyur, xana da qurur,                                                                                                                            
Ərişə naxışlı ilmələr vurur.                                                                      
Onu bezikdirmir çoxsaylı işi,                                                                                                                                           
İşləmək, çalışmaq olub vərdişi.                                                                                                                                         
Çox vaxt baş qarışır, çörək də yemir,      
Bir dəfə olsun da, yoruldum, – demir.                                                                                                                                           
Bu eşqi veribdir ulu Tanrısı,                                                                                               
Kəsilmir bu evin qonaq-qarası.

Bir səhər, yenə də Həlimə durub,                                                                                          
Əvvəlcə təndirə bir çatqı qurub,                                                                                                                         
Qalayıb, od vurur quru təzəyə.                                                                                                          
Bir az əl gəzdirir evdə bəzəyə.                                                                          
Təndirin yanına yığır odunu,                                                                                                                                  
Evdəki inəyin verir otunu.                                                                           
Dən tökür toyuğa, yal verir itə.                                            
Sonra sərnic alıb çıxır həyətə,                                                                   
Sevir maralların maral boyunu,                                           
Həsrətlə gözləyir marallar onu.                                                                 
Zümzümə eyləyib lap ağır-ağır,                                                                                                                                       
Ana maralları o, bir-bir sağır.                                                                 
Dolu sərnicləri tökür qazana,                                                                                               
Şükürlər oxuyur yazı yazana.                                                                                                                    
Dualar söyləyir ruzi verənə,                                                                                                                    
Sevgisi birə yüz artır ərinə.                                                                                                                   
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Qazanı ocağın üstünə qoyur,                                                                                                                                       
Sərnici, badyanı, çömçəni yuyur.                                                                                                         
Qablar öz yerinə düzülür çin-çin.

Sağıra, fağıra paylamaq üçün,                                                                            
Bu gün tutmalıdır maral pendiri.                                                               
Daha gur qalayır sönən təndiri.                                                                                                                                         
Bu evdə hey gəlir var üstə vara,                                                                                                                                 
Bu Оcaq, çörəkdir ac qarınlara.                                                                                    
Həlimə o işə, bu işə qacır.                                                                                        
Vaxt olur, qazanın ağzını acır,                                                                                                                 
İnanmır gözünə;  süd qan kəsibdir!                                                                                                         
«İlаhi, bu necə qismət, nəsibdir?!»                                                                  
Onun həyəcandan artır təşvişi, 
Ucаdаn səsləyib, dеyir: «Аy kişi!                                                                                                                          
Gəl, gör başımıza gələn bu nədi?                                                                          
Qan kəsib ocaqda maralın südü».

Gəlir Miskin Abdal – başı bəlalı,                                                                          
Üşənir bədəni, dəyişir halı.                                                                                        
Baxıb, gördüyünə inanmır özü,                                                                                
Bilmir ki, haradan başlasın sözü.                                                                                                                     
Fırlanır başına bu həyət, bu dam,                                                                  
«Yəqin, oğlum Şadman öldürüb adam!» –                                                                                                                                                
Deyib, köks ötürür, əyilir qəddi,                                                                                
Olur təsəllisi sınaqlı cəddi.                                                                                             
Eşidib buraya toplaşır hamı,                                                         
Həyət bənzədir bir gur izdihamı.                                                                                      
Bura yığışanlar kədərdə, qəmdə.                                                                              
Şadman evə girir, elə bu dəmdə.                                                                                
Olub keçənləri danışır bir-bir,                                                        
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Abdalda qalmayır nə hal, nə səbir.                                                                                            
Bunu eşidəndə yanıb, yaxılır,                                                                                        
Nə yeriyə bilir, nə də yıxılır.                                                                          
Hirsindən, elə bil, yanır dünyası,                                                                                                 
Burum-burum olur əldə əsası.                                                           
Qeyz ilə çəliyi torpağa vurur,                                                                                                      
Bu vaxt bir zəlzələ, tufan baş verir.                                                                                                                                 
Sonra da Şadmana qarğış tökür o,                                                                                                                                               
Ocaqdan bir höyüş odun çəkir o.                                                                          
Tanrı qəzəbiylə atır oğluna,                                                            
Çünki, bir xəsarət yetirsin ona.

Abdal qəzəblidir, coşur yenidən,                                                                                                                                         
Ata qəzəbindən, ata kinindən,                                                                                                   
Şadmanı qoruyur qadir Allahı,                                                                  
Bilir ki, bu işdə yoxdur günahı.                                                                
Göstərir bir yeni möcüzəsini,                                                                                       
Kəsir O, Miskinin qarğış səsini.                                                                                                                                          
Ağac Şadmanа yox, araya çatır,                                                                                                                 
Torpağa sancılıb, qol-budaq atır,                                                                                                                                            
Olur bir qaramtul armud ağacı,                                                                                                                                           
Həqiqət şirindir, olsa da acı.                                                                                                                
Bunu görənləri götürür heyrət,                                                                                              
Şadmanа çoxalır sevgi, məhəbbət.                                                                       
Abdal tutduğundan olur peşiman,                                                                                                            
Onun gözlərində gülür asiman.                                                                                                        
Verir qarğışını əyri-oğrunun,                                                                            
Bilir, pənahıdır Tanrı oğlunun,                                                                          
Sonra da o, qılır üç rükət namaz.                                                                
Olur bu deyilən tarixdə az-az.                                                                                        
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Deyir, dağdan qaçan on oğru-əyri,                                                                                             
Vəbadan ölürlər, qalmayır biri.

11. Miskin Abdalın, oğlu  
Şadmana vəsiyyət etməsi

Nə ölüm, nə zülüm görmədi dünya,                                                                                               
Sirrini heç kimə vermədi dünya.                                                                                                      
Torpaqdan yaranan torpağa döndü,                                                                                        
Hər şey əfsanəyə, nağıla döndü.                                                                                             
Hər ömrün əzəli, bir sonu vardır,                                                                                                     
Əzəli toy-bayram, sonu məzardır.

Çatıbdır yüz beşə ustadın yaşı,                                                                             
Haqqın dünyasına titrəyir başı.                                                                                                                                            
Ölüm hər yerini gəzib mahalın,                                                                                                              
Döyür qapısını Miskin Abdalın.                                                  
Qoyur köynəyinə sаzını Аbdаl,
Çağırır oğlunu, qızını Abdal,                                                        
Deyir: «Balalarım, çatıbdır vaxtım,                                                                                                    
Qurtarıb yollarım, uçubdur taxtım.                                                                                             
Bir şirin nağıldır insan həyatı,                                                                                 
Qoy dildə söylənsin bu, bir bayatı.

Ağ sular axar gedər,                                                                                                                
Dağları yıxar gedər,                                                                                                    
Dünya bir pəncərədir,                                                          
Hər gələn baxar gedər.
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Oğluma, qızıma nəsihətim var,                                                                                                                                      
Atadan yadigar vəsiyyətim var.                                                                 
Qaralar geyinib çəkməyin dərdi,                                                                                                 
Bu dünya həmişə gəldi-gedərdi.                                                                      
Çalışın, saxlayın Haqqın yolunu,                                                                                                                                          
Heç vaxt darda qoymaz Tanrı qulunu.                                                     
Şadman ağlamasın, kişi ağlamaz,                                                                                                              
Məleykə şax durar, qara bağlamaz.                                                                                                                    
Qalmayıb ömrümün halı, dözümü,                                                
Oğul, yaxına gəl, dinlə sözümü.                                                                                              
Günahın olsa da, olmasa da sən,                                                                                                                                             
Ya haqqmı, nahaqqmı, qanlar tökübsən.                                                                      
Günahdır «Ocağ»ım qalarsa sənə,                                                                          
İndi çox diqqətlə qulaq as mənə.                                           
Binim, bərəkətim, odum, ocağım, 
Bu vаrım, bu mülküm, əkinim, bаğım,                                                                     
Oğul, sənin olsun. Ancaq pay deyə,                                                
«Miskin Оcağı»nı ver Məleykəyə.                                                                                          
Mənim əziz qızım qoy qalmasın ac,                                                                    
Bir tikə çörəyə olmasın möhtac.»

Kədərli baxışlar çəkilmir ondan,                                                                                                     
Oğlunun, qızının öpür alnından.                                                                                                                                        
Sonra mənalarla baxır Şadmana,                                                                                                         
Od düşür könlünün xanimanına.                                                                   
Söyləyir: «Nəyin var qələm, kağızdan?!.                                                                
Bu şerim düşməsin dildən, ağızdan!                                                                              
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Eşit deyim, dünya səndə,                                                                                                                                         
Ayım, ilim, yazım qaldı.                                                                                                                                           
Qövr eləyir söz sinəmdə,                                                                                 
Dil-dil ötən sazım qaldı.                                                                                                                                           

Yar sevmişdim, yarım getdi,                                                                                           
Var yığmışdım, varım getdi.                                                                 
Eşqim, etibarım getdi,                                                                                                                                           
Ahım, ünüm, sızım qaldı.

Qayaları sökdürərdim,                                                                                                                                     
Zərdən saray tikdirərdim,                                         
Yağıları çökdürərdim,                                                                                     
Məndən təpər, dözüm qaldı.

Ərşə-gürşə bəlli əslim,                                                                                                                              
Yaradana ollam təslim,                                                                                                                      
Adnan-sannan olan nəslim,                                                                 
Bir oğlum, bir qızım qaldı.

Hər nə varsа hədər imiş,                                                                                                
Hər şey gəldi-gedər imiş.                                                  
Ölüm yaman betər imiş,                                                                                                                                    
Yol, ərkanım, izim qaldı.

Şadman könlüm tari-mardır,                                                                                                                            
Şanda balım zəhri-mardır,                                                                                                          
Günüm-gеcəm ahu-zardır,                                                                                     
Şirin-şirin sözüm qaldı.
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Yaşayan kim, ölən kimdi,                                                                              
Ağlayan kim, gülən kimdi,                                                         
Gedən gedir, gələn kimdi,                                                                                            
Nə mizrabım, nə sim qaldı.

Yoxdur daha Şahənşahım,                                                                                                                 
Ərşə bülənd oldu ahım.                                                                                                              
Adım, sanım, qibləgahım,                                                                                   
Haqq çağıran səsim qaldı.                                                                                                                                           

Telli saza mizrab vurdum,                                                                                  
Məclislərdə dastan qurdum,                                                           
Neçə-neçə aşıq yordum,                                                             
Sözüm düzüm-düzüm qaldı.

Bir şəcərəm, bir kəşkülüm,                                                                        
Gur ocağım, odum, külüm,                                                                                                          
Yığın-yığın varım, mülküm,                                                                                                                      
Al-qumaşım, bezim qaldı.

Dünya puçdu, puçdu dünya,                                                                                                    
Dünya heçdi, heçdi dünya,                                                                                                          
Abdal, yaman keçdi dünya,                                                  
Yaşamaqda gözüm qaldı.

Yaz, oğul, Haqqa da deyim sözümü,                                            
Sonra bu varlığa yumum gözümü:

Bu dünya, o dünya var.                                                                   
Allah, ölümün haqqdı!                                                                                           
Bir dirilik suyu var,                                                                           
Allah, ölümün haqqdı!
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Axırın puçdu, dünya.
Var ikən heçdi dünya.
Hey gəldi, keçdi dünya,
Allah, ölümün haqqdı!

Abdal, yastıq daş olar,
Üst torpağın yaş olar,
Mələklər yoldaş olar,
Allah ölümün haqqdı!»

Burda tamamlanır ömrünün sonu,
Alır qucağınа mələklər onu. 
Abdal vida deyir şerə, sənətə,
Yumur gözlərini əbədiyyətə.

12. Şadmanın atasının vəsiyyətinə 
əməl etməsi.

Kənddən qəbristana uzun yol gedir,                                                                                                      
Abdalı hörmətlə eli dəfn edir.                                                                                                                                  
Ağlayır çəməndə çiçəklər, otlar,                                                                                              
Dad çəkib üzülür göydə buludlar,                                                                                     
Hardasa göylərdə ildırım çaxır,                                                                                                                                     
Üfüqə sürətlə bir ulduz axır.                                                                                                                                            
Elə bil, əyilir uca dağlar da,                                                                                                                       
Elə bil, üşüyür buz bulaqlar da.                                                                                         
Elə bil, quşlar da deyir bayatı,                                                                                                                                          
Bu qəm, elə bil ki, sökür həyatı.                                                                                                         
Kədər içindədir oba, yurd, elat,                                                              
Düşmür ağızlardan bu müqəddəs ad.                                                                                              
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Kəsilir qapıdan maral ayağı,                                                                                               
Durna lələyinin görünmür ağı.

Vaxt keçir, Şadmanın açılır başı,                                                                                                   
Baxıb Məleykəyə deyir qardaşı:                                                                                                           
«Ay bacı, çox çəkmə dərdi, xiffəti,                                                                   
Atamız eyləyib bu vəsiyyəti.                                                                                                                                      
Al, apar «Ocağı»,  sən də ol rahat,                                                                                                 
Seyyid atamızın ruhu olsun şad».                                                                                  
Məleykə  bаşıydı  hər bir gözəlin,                                                                                               
Ata tayfasına köçmüşdü gəlin.                                                                                 
Gözü tox, könlü tox bu huri-mələk,                                                                           
Həyadan vurmuşdu ömrünə bəzək.                                                                                                                             
Ehtiram eyləyib o, dönə-dönə,                                                      
«Ocağı» apardı əri evinə.

Sabah gözlərinə inanmadı o,                                                    
Başdakı taxçaya baxıb, yandı o.                                                                                               
Boş idi qoyduğu «Ocağ»ın yeri,                                                                                                                                            
«Ocaq» qeyb olaraq getmişdi geri.                                                                                                                         
Şadman qaytarsa da «Ocağı» dərhal,                                                                                                    
Hər gün təkrar oldu bu sehirli hal.                                                                                                                   
Yazıq qız mat qalır, dözmür bu işə,                                                                     
Göz yaşı sel kimi axır həmişə.                                                                       
Onun gözlərində hey dolaşır yaş,                                                                                     
Söyləyir: «Günahım nədir, ay qardaş?                                                                                             
Atamın «Ocağ»ı qeyb olur bizdən?!                                                                                                      
Baş alıb çıxımmı mən evimizdən?!»                                                                                                                                     
Qardaşı söyləyir: «Səbr et, döz bir az,                                                                                                                                 
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Yəqin ki, bu iş də səbəbsiz olmaz.                                          
Darıxma, qəlbini eyləmə parə,                                                                                                                                            
Yaradan buna da eyləyər çarə».                                                                                               
Göstərib əliylə köhnə bucağı,                                           
Qaytarır  yenə  də  qıza «Ocağı».                                                                                   
O gecə  Şadmanı  кədər götürür,                                         
Yatıb bu niyyətlə bir yuxu görür.                                                                           
Görür ki, atası deyir Şadmana:                                                                                    
«Oğul, lap dərindən qulaq as mana,                                                        
Heç vaxt saxlamayın mənim yasımı,                                                                                                                                    
Harmaya taxdığım «burum» əsamı                                                                                
Gətir qoy «Ocağa», geri qayıtmaz».                                                                                                      
Ayılıb yuxudan, gözləyib bir az,                                                                         
Şadman həyаcanla açıb səhəri,                                                                                        
Görür «Ocaq»  yenə qayıdıb geri.                                                                  
Tapır ürəyində bir dinclik Şadman,                                                                                                
Bir az ötüşmür ki, elə bu zaman,                                                                                    
Görünür qapıda bir tanış kölgə,                                                                                    
Yenə gözü yaşlı gəlir Məleykə.                                                                                                                         
Qardaşı söyləyir: «Ağlama daha,                                                                                                    
Göz yaşı axıdıb, batma günaha.                                                                                                                                          
Bu gecə yuxumda eylədim aşkar,                                                     
Nə mən günahkaram, nə sən günahkar.                                                                                                                                        
Qəribə görünən bu iş baş qatır,                                                                                                                                           
Bu qaranlıq sehrin sirri başqadır».                                                                                                                                       
Söyləyib yuxuda gördüklərini,                                                   
Açır bu müqəddəs sehrin sirrini.                                                                          
Çəliyi harmadan «Ocağ»a qoyur,                                                                                                                        
Deyir şad ürəklə: «Al, bacım, buyur,                                             
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Al, apar «Ocağ»ı, qəlbin olsun şad,                                                                               
Sənindir bu qismət, sənindir bu ad.                                                                 
Heç qalma nigaran, bunu yaxşı bil,                                                                              
«Ocaq» səninkidir, qayıdan deyil.»

O gündən geriyə «Ocaq» dönmədi,                                                           
«Ocaq» qız evində qaldı əbədi.                                                                                                                                   
O vaxtdan kəndində göyçək mahalın,                                                                                                                                
Müqəddəs adıyla Miskin Abdalın,                                                                                                                     
İki tayfa oldu bir Seyyidə qul;                                                                                                                                             
«Ocaqlı»  –  qız nəsli, «Şadmanlı» – oğul.

 13. E p i l o q

Mənalı günlərim getmədi hədər,                                                                     
Axır, tamamlandı bu kiçik əsər.                                                                                            
Yazdım misra-misra, sətirbəsətir,                                                                                                      
Dedim, hər kəlməmdən gəlsin bir ətir.                                                                                                                                        
Çünki, burda Miskin Abdal adı var,                                                                                                                               
Müqəddəs ömrünün şirin dadı var.                                                                                                  
Eşq olsun ustada, o, böyük ada!                                                                                    
Ondan iki nəsil qaldı dünyada.                                                                                                
Birinin başında dayandı Şadman,                                                                                           
Şadman ad ucaltdı, oldu pəhləvan.                                                                                                                                   
Daim abad etdi ata yurdunu,                                                                 
Bir dünya günahdır deməsək bunu.

Mən də bu sevgimlə üz tutdum şerə,                                                                                              
Dedim, qoy yayılsın səsim hər yerə.                                          
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Kim şeri sevdisə, sevdi həyatı,                                                                                       
Gəzdi nəğmələrdə, dillərdə adı.                                                                                 
Yaşasın şeriyyət, yaşasın sənət!                                                                                                                       
Şerlə bəzənsin, qoy bəşəriyyət!                                                          
Bu kiçik əsərim qəlbə yar olsun,                                                                
Abdal dünyasından yadigar olsun.

                   Başlandı:   05 mart 2001-ci il
                   
                   Qurtardı:  19 mart 2001-ci il
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QEYDLƏR VƏ İZAHLAR

Gəraylılar

1. Dünya, səndə nəyim гаldı
Şeiri Zeynalabdin Cəfərov 1980-ci illərin əvvəllərində 100 

yaşında dünyasını dəyişən dayısı İsmayılov Kərəm Oruc oğ-
lundan yazıya almışdır. (Hər ikisi Göyçə mahalının Kərkibaş 
kəndindəndirlər). Şeir ilk dəfə ’’Azad Azərbaycan” qəzetində 
(09 may 2001-ci il) çap olunmuşdur.

2. Qocalıram
Şeir Göyçənin Ağbulaq kəndindən olan 80 yaşlı aşıq Əli Ba-

bayevdən yazıya alınmışdır. İlk dəfə ’’Miskin Abdal” kitabında 
(Bakı 2001) çap olunmuşdur.

3. Nədi
Şeir Göyçəli Aşıq Hacı Bayramovdın yazıya alınmışdır. İlk 

dəfə ’’Miskin Abdal” kitabında (Bakı 2001) çap olunmuşdur.

4. Dönər
Əslən Göyçə mahalından olan 80 yaşlı tarix müəllimi Əziz 

Əhmədov bu şeirin, Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Тоvuz 
rаyоnundаn Xınnalı aşıq İdrisin dilindən qələmə alındığını bil-
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dirir. Şeir ilk dəfə ’’Maarifçi” qəzetində (24 mart 1999-cu il) çap 
olunmuşdur.

5. Basın
Məmməd Aslan tərəfindən ’’Ədəbiyyat və incəsənət” qəze-

tində (30.11.1974) çap olunmuş bu şeir Qərbi Azərbaycanın 
Hamamlı (Spitak) rayonunun Qursalı kəndindən olan 78 yaşlı 
aşıq Bayram İsmayıl oğlu Mustafayevdən yazıya alınmışdır. 
O, bu şeiri Dərəçiçək mahalının Qaraqala kəndində olan məş-
hur saz-söz ustası aşıq Alıdan öyrəndiyini söyləyir.

6. Düsərsən
1981-ci ildə aşıq Əli Babayevdən yazıya alınmış bu şeir ilk 

dəfə ’’Kommunist” qəzetində (18.04.1991) çap edilmişdir.

7. Fələk
Zeynalabdin Cəfərovun dayısı Kərəm Oruc oğlundan yazı-

ya aldığı bu şeir ilk dəfə ’’Palitra” qəzetində (23.01.2001) çap 
edilmişdir.

8. Allah, ölümün haqdır
Folklorçu Zeynalabdin Cəfərovun dayısı Kərəm Oruc oğ-

lundan yazıya aldığı bu şeir ilk dəfə ’’Palitra” qəzetində 
(23.01.2001) çap edilmişdir.

9. Gedin, deyin Lələ bəyə
Şeir Göyçənin Cil kəndindən olan aşıq Müseyib Nəsibov-
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dan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) kita-
bında çap olunmuşdur.

10. Yarım
Şeir Göyçənin Ağbulaq kəndindən olan aşıq Sultanəli Ab-

basəliyevdən yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 
2001) kitabında çap olunmuşdur.

11. Bu da məni
Şeir Göyçənin  Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.

12. Xos gəldin
 Şeir Göyçənin  Daşkənd kəndindən olan  aşıq Hаcı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.

13. Ağrı dağı
Şeir Göyçənin  Daşkənd  kəndindən olan  aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.

14. İsmayıla
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə “Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
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kitabında çap olunmuşdur.

15. Tapınmışam
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Maarifçi” qəzetində (24 
mart 1999-cü il) çap olunmuşdur.

16. Var (mədhiyyə)
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğ-

lundan yazıya almış və ilk dəfə ’’Ekspress” qəzetində (06 iyun 
2003-cü il) çap olunmuşdur.

17. İmam Rza (mərsiyyə)
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğ-

lundan yazıya almış və ilk dəfə ’’Ekspress” qəzetində (06 iyun 
2003-cü il) çap olunmuşdur.
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QOŞMALAR

1. Ya Əli
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.

2. Unutma
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə 1998-ci ildə ’’Bahar-37” ki-
tabında çap olunmuşdur.

3. Dağlar
Şeir ilk dəfə ’’Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində (30.11,1074-

cü il) çap edilmişdir. Kim tərəfindən söyləndiyi və yazıya alın-
dığı barədə məlumat yoxdur.

4. A dağlar.
Şeir ilk dəfə ’’Kommunist” qəzetində ”18.04.1991-ci il) çap 

edilmişdir. Kim tərəfindən yazıya alındığı barədə məlumat 
yoxdur.

5. Dağların
Şeirin bu variantı Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq 

Hacı Bayramovdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal» 
(Bakı 2001) kitabında çap olunmuşdur. Şeirin başqa bir vari-
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antını 1998-ci ildə Dəmir Gədəbəyli «Azərbaycan” jurnalında 
(№9 səh.164.) çap etdirilmişdir.

6. A yaz avları
Kimdən toplanması məlum olmayan bu şeir ilk dəfə «Ulduz” 

jurnalında (1985, №7) çap olunmuşdur. Başqa bir variantda 
şeirin 1-ci bəndi belədir:

«Başladı novbahar, çəmən seyrinə,
Çıxıbdı gözəllər, a yaz ayları,
Ətrin qarışıbdı çəmən ətrinə,
Dolanıb gəzərlər, a yaz ayları».

“Miskin Abdal” kitabında (Bakı 2001) bu bənd getmişdir.

7. Yar deyə-deyə
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğ-

lundan yazıya almış və ilk dəfə “Azad Azərbaycan” qəzetində 
(09.05.2001-ci il) çap olunmuşdur.

8. Gedər.
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə 1998-ci ildə “Bahar-37” ki-
tabında çap olunmuşdur.

9. Məni
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bay-

ramovdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Ağrı dağı” qəzetində 
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(1998, №15) çap olunmuşdur.

10. Qaldı
Göyçənin Sаrıyаqub kənd sаkini Əli Behbud oğlu tərəfin-

dən yazıya alınmış bu şeir ilk dəfə ’’Şəmkir” qəzetində (1990) 
çap olunmuşdur.

11. Pir idi
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bay-

ramovdan yazıya alınmış və ilk dəfə ”El düzümləri, elat söy-
ləmələri” kitabında (Bakı, Azərnəşr, 1993) və sonra ’’Ağrı dağı” 
qəzetində (1998, №11) çap olunmuşdur.

12. Ağlaram
Folklorçu professor Sədnik Paşayev tərəfindən yazıya alın-

mış bu şeir ilk dəfə şair Məmməd Aslan tərəfindən ’’Ədəbiy-
yat və incəsənət” qəzetində (30.11,1974-cü il) çap edilmişdir. 
Tarixi romanlar müəllifi, yazıçı Əzizə Cəfərzadə ’’Bakı -1501” 
əsərində bu şeirdən istifadə etmişdir.

13. Əlif-Lam
Folklorçu professor Sədnik Paşayevdən əldə olunmuş bu 

şeir ilk dəfə şair Məmməd Aslan tərəfindən ’’Ədəbiyyat və in-
cəsənət” qəzetində (30.11.1974-cü il) çap edilmişdir. Şeirin 
kim tərəfindən söyləndiyi məlum deyildir.
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14. Qocalıq
Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Тоvuz rаyоnundаn Xın-

nalı Aşıq İdrisin dilindən qələmə aldığı bu şeiri tarix müəllimi 
Əziz Əhmədov çatdırmışdır. İlk dəfə ’’Ədəbiyyat” qəzetində 
(18.12.1998-ci il) çap edilmişdir.

15. Dönərmi
Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Тоvuz rаyоnundаn Xın-

nalı Aşıq İdrisin dilindən qələmə aldığı bu şeiri tarix müəllimi 
Əziz Əhmədov çatdırmışdır. İlk dəfə ’’Ədəbiyyat” qəzetində 
(18.12.1998-ci il) çap edilmişdir.

16. Dolanar
Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Тоvuz rаyоnundаn Xın-

nalı Aşıq İdrisin dilindən qələmə aldığı bu şeiri tarix müəllimi 
Əziz Əhmədov çatdırmışdır. İlk dəfə ’’Ədəbiyyat” qəzetində 
(18.12.1998-ci il) çap edilmişdir.

17. Qocaldım
Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Тоvuz rаyоnundаn Xın-

nalı Aşıq İdrisin dilindən qələmə aldığı bu şeiri tarix müəllimi 
Əziz Əhmədov çatdırmışdır. İlk dəfə ’’Ədəbiyyat” qəzetində 
(18.12.1998-ci il) çap edilmişdir.

18. Nökərəm
Göyçə mahalının Babacan kəndindən olan aşıq Qədir Vəli-

yevdən Əziz Əhmədovun yazıya aldığı bu şeir ilk dəfə «Azər-
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baycan müəllimi” qəzetində (06.05.1999-cü il) çap edilmişdir.

19. Ağlaram
Göyçənin Cil kəndindən olan Abbas Mazanovdan yazıya 

alınmış bu şeir ilk dəfə «Miskin Abdal” (Bakı 2001) kitabında 
çap olunmuşdur.

20. Ayaq üstədi
Göyçənin Cil kəndindən olan Abbas Mazanovdan yazıya 

alınmış bu şeir ilk dəfə «Göyçə kimi intizarda elim var” (Bakı 
1999) kitabında çap olunmuşdur.

Göyçəli aşıq Hacı Bayramov bu şeirin başqa variantını söy-
ləmişdir:

Səhərdən bu bağın keştinə vardım,
Bağbanı yatmayıb, ayaq üstədir,
Könlüm pərvaz eylər şahı görməyə,
Seyraqub yatmayıb, ayaq üstədir.

Qoca təbiəti qurur Mikayıl,                                      
Məğribdən məşriqə gəzir Əzrail,                                  
Tanrıdan sədalar verir Cəbrail,                                 
Şeytan da yatmayıb, ayaq üstədir.

Abdalın paklığı düzgün cavabdır,
Doğru söz söyləmək özü savabdır,
Şahim, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir.



Tofiq HÜSEYNZADƏ

365

(ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) kitabında  
çap olunmuşdur)

Bu şeirin daha bir variantı isə tanınmış folklorçu, profes-
sor  Sədnik Paşayevə və folklorçu Zeynalabdin Cəfərova görə 
belədir:

Səhərdən bu bağın keştinə vardım,
Bu bağın bağbanı ayaq üstədir.
Könlüm pərvaz eylər yarı görməyə,
Seyraqub yatmayıb, ayaq üstədir.

Seyraqublar yar köksündən atdılar,
Ağ üzünə yaşıl bürqə tutdular,
Peyğəmbər yanına nişan getdilər,                                
Gətirib Cəbrayıl, ayaq üstədir. 

Haqqa salam verdim, hələf eylədi,
Ya Rəbb, Tur dağında Musa neylədi?
’’Qırxlar” məclisində qulluq eylədi,                                         
Pirim Şahi-Mərdan ayaq üstədir.

Haqqa salam verdim, aldı salamı,
Ya Rəbb, bu gözəllik səndə qalamı?
Yazılıb alına Haqqın kəlamı,
O, qələm tutanlar ayaq üstədir.
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Miskin Hüseyn deyər ismim ərəbdir,
Eşqin piyaləsi dolu şərabdır,
Şahım, nə yatıbsan, dünya xarabdır,
Haqq özü yatmayıb, ayaq üstədir.

(ilk dəfədir ki, bütövlükdə çap olunur.)

21. Olmaz
Şeiri Abbas Mazanov atası Əli Mazan oğlundan yazıya al-

mışdır və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) kitabında çap 
olunmuşdur. Şeirin Çaldıran döyüşü ilə bağlı deyildiyi daha 
çox ehtimal edilir.

22. Yetiş dadıma
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğlun-

dan yazıya almış və ilk dəfə ’’Paritet” qəzetində (18.12.1998-ci 
il) çap olunmuşdur.

23. Biri nə?
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.

24. Ağrı dağı
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.
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25. İsmayıl
Şeir Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayra-

movdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 2001) 
kitabında çap olunmuşdur.

26. Ya bir Allah, va Məhəmməd, va Əli!
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc 

oğlundan yazıya almış və ilk dəfə ’’Ekspress” qəzetində 
(06.06.2003-cü il) çap olunmuşdur.

27. Şah dağlar
Şeiri Göyçəli Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğlun-

dan yazıya almış və ilk dəfə ’’Palitra” qəzetində (24.07.2001-ci 
il) çap olunmuşdur.

28. Getdi
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.

29. Verəsən
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.

30. Yaşıldır, yasıl
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.
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31. Таp
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.

32. Gen gəz
Şeir professor Sədnik Paşayev tərəfindən toplanmışdır, ilk 

dəfədir, bütövlükdə çap olunur.
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TƏCNİSLƏR

1.  El Ata
Şəmkirli Süleyman Sadiq oğlunun Xınnalı Aşıq İdrisin di-

lindən qələmə aldığı bu şeir tarix müəllimi Əziz Əhmədovun 
imzası ilə ilk dəfə ’’Ədəbiyyat” qəzetində (18.12.1998-ci il) çap 
edilmişdir.

    2. Məni
Bu təcnis ilk dəfə şair Məmməd Aslan tərəfindən ’’Ədəbiy-

yat və incəsənət” qəzetində (30.11,1974-cü il) çap edilmişdir.

DEYİŞMƏLƏR

Hələlik yeganə olan bu deyişməni Zeynalabdin Cəfərov da-
yısı Kərəm İsmayılovun dilindən yazıya almış və ilk dəfə ’’Kas-
pi” qəzetində (14.12.2000) çap edilmişdir.

                                   
 BAYATILAR

Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayramov-
dan yazıya alınmış bayatılar ilk dəfə ’’Miskin Abdal” (Bakı 
2001) kitabında çap olunmuşdur.
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DİVANİLƏR

1.  Ya Əli
Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayramov-

dan yаzıyа alınmış və ilk dəfə «Miskin Abdal” (Bakı 2001) kita-
bında çap olunmuşdur.

2. Qoymaram
Göyçənin Ardanış kəndindən olan aşıq Kərim Paşayevdən 

yazıya alınmış və ilk dəfə «Azərbaycan müəllimi” qəzetində 
(06-12.05.1999-cü ildə) çap olunmuşdur.

3. Məni
Kimdən toplanması məlum olmayan bu şeir «Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəzetində (30.11,1974-cü ildə) çap olunmuşdur.

4. Yol vermədim
Kimdən toplanması məlum olmayan bu şeir «Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəzetində (30.11,1974-cü ildə) çap olunmuşdur.

5. Narın üzə bilmərəm
Göyçənin Daşkənd kəndindən olan aşıq Hacı Bayramov-

dan yazıya alınmış bu şeir ilk dəfə «Ağrı dağı” qəzetində 
(1998.№11) çap olunmuşdur.



Tofiq HÜSEYNZADƏ

371

6. Zay olmusan
Bu şeir Zeynalabdin Cəfərov tərəfindən dayısı Kərəm Oruc 

oğlu İsmayılovdan yazıya almmış və ilk dəfə «Ağrı dağı” qəze-
tində (1998.№11) çap olunmuşdur.

7. Yarımçıq divani
“Qoymaynan Miskin Abdal qəzada həlak olacaq,
Ey könül, gəl düş havadan, axırın xak olacaq. “

(Bu divaninin Çaldıran döyüşündə deyildiyi ehtimal edilir. 
Beyt ilk dəfə Sədnik Paşayevin imzası ilə Gədəbəyin ’’Tərəqqi” 
qəzetində (24 iyul 1970-ci il) çap edilmişdir.

DASTANLAR

1. Miskin Abdal və Sənubər dastanı
Bu məhəbbət dastanı Göyçənin Daşkənd kəndindən olan 

aşıq Hacı Bayramovdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Ab-
dal” (Bakı 2001) kitabında çap olunmuşdur.

2. Miskin Abdal və Şah İsmayıl dastanı
 Bu tarixi dastan Göyçə mahalının Ağbulaq kənd sakini aşıq 

Abbasəli Abbasovdan yazıya alınmış və ilk dəfə ’’Miskin Ab-
dal” (Bakı 2001) kitabında çap olunmuşdur.
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3. Yetim Hüsevn dastanı
Bu dastanı Göyçənin Kərkibaş kəndindən olan folklorçu 

müəllim Zeynalabdin Cəfərov 1980-ci illərin əvvəllərində 100 
yaşında dünyasını dəyişən dayısı Kərəm Orüc oğlu İsmayılov-
dan yazıya almışdır. İlk dəfədir, çap olunur.

RƏVAYƏT

1.  Mehriban ayı nağılı
Bunu Zeynalabdin Cəfərov dayısı Kərəm Oruc oğlu İsmayı-

lovdan yazıya almış və ilk dəfə ’’Palitra” qəzetində (24.07.2001-
ci il) çap olunmuşdur.
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