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Ôîëêëîðóìóçóí áèëèúè áàáàñû Ñÿäíèê Ïàøà
Êèòàáëàðû âàñèòÿñèëÿ èìçàñûíû òàíûäûüûì
âàõòëàðäàí áèëèðäèì êè, Ñÿäíèê Õÿëèë îüëó
Ïàøàéåâ ðåñïóáëèêàìûçûí èðè ìÿäÿíè ìÿðêÿçëÿðèíäÿí îëàí Ýÿíúÿ øÿùÿðèíäÿ Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóí ìöÿëëèìèäèð. Îíäà øÿõñÿí òàíûìàñàì
äà, îíó Àçÿðáàéúàíûí ÿí àäëû-ñàíëû, àçìàí
êèøèëÿðèíäÿí áèðè êèìè òÿñÿââöðöìÿ ýÿòèðèðäèì. ßí ÷îõ äà îíó «Éàøàéàí ÿôñàíÿëÿð»,
«Éóðäóìóçóí ÿôñàíÿëÿðè», «Éàíàðäàü ÿôñàíÿëÿðè», «Àçÿðáàéúàí õàëã ÿôñàíÿëÿðè» êèìè
êèòàáëàðû èëÿ áèð âàõòäà éàäà ñàëûðäûì, äöøöíöðäöì êè, õàëã éàääàøûíûí ìàùèð áèëèúèñè
îëàí, ñèíÿñèíäÿ áó ãÿäÿð õàëã õÿçèíÿñè,
ÿôñàíÿëÿð ýÿçäèðÿí áó êèøè Äÿäÿ Ãîðãóä êèìè
íóðàíè, àüñàããàë áèð åë àäàìûäûð.
Âàõò îëäó êè, ìÿí Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò
Óíèâåðñèòåòèíèí ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿñèíäÿ òÿùñèë
àëàíäà áèð äÿôÿ Ôîëêëîð êàôåäðàñûíäà ñþùáÿòúèë, áàìÿçÿ, ñèíÿñèíäÿí ñþçëÿð úîø âåðèá
äàøàí áèð àüñàããàëûí ñþùáÿòèíèí öñòöíÿ ýÿëèá
÷ûõäûì. Ìàðàãëàíäûì êè, áó êèøè êèì îëà?
Äåäèëÿð áÿñ Ýÿíúÿäÿí ýÿëèá, Ñÿäíèê Ïàøàéåâäèð. Äàùà ñîíðà ìÿí îíó Äÿäÿ Ãîðãóä
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àäûíà Ôîëêëîð Åëìè Ìÿäÿíè Ìÿðêÿçèíäÿ áèð
íå÷ÿ äÿôÿ ýþðäöì. Ñîíðà äà òàëå åëÿ ýÿòèðäè
êè, Ôîëêëîð Èíñòèòóòó ôîðìàëàøàíäà äàùà òåç-òåç
ýþðöøìÿéÿ áàøëàäûã âÿ íÿòèúÿäÿ àðàìûçäà
ñÿìèìè äîñòëóã ìöíàñèáÿòëÿðè éàðàíäû.
Áÿñ Ñÿäíèê Õÿëèë îüëó Ïàøàéåâ ðÿñìè
îëàðàã êèìäèð? 1929-úó èëäÿ Äàøêÿñÿí
ðàéîíóíóí Ãàçàõéîë÷óëàð êÿíäèíäÿêè Ïèðñóëòàí êþéö ìÿùÿëëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. 1949-úó
èëäÿ Äÿñòÿôóð êÿíä îðòà èíòåðíàò ìÿêòÿáèíè
áèòèðèá. Ýÿíúÿ Äþâëÿò Ïåäàãîæè Èíñòèòóòóíóí
äèë-ÿäÿáèééàò факцлтясиня цз тутдугдан сонра,
демяк олар ки, щяйатынын йени йцксялян хятти
цзря инкишаф едян мярщяляси башлайыр. Бу
мярщяля ня иля характеризя олунур? – суалына
эялдикдя ися «Бу эцн Сядник Пашайев
êèìäèð?» ðèòîðèê ñóàëû áóíà úàâàá âåðèð. Áÿëè,
Ñÿäíèê Õÿëèë îüëó Ïàøàéåâ áó ýöí àðòûã 1929úó èëäÿ Äàøêÿñÿí ðàéîíóíóí Ãàçàõéîë÷óëàð
êÿíäèíäÿ äöíéàéà òÿâÿëëöä òàïìûø àäè óøàã
äåéèë; áó ýöí Ñ.Ïàøàéåâ öíâàíû òÿêúÿ
Ãàçàõéîë÷óëàð êÿíäè èëÿ, îíóí áèð ìÿùÿëëÿñè
îëàí Ïèðñóëòàí îáàñû èëÿ ìÿùäóäëàøûá ãàëìûð,
ÿêñèíÿ, áó ìÿùäóä úîüðàôè ðåýèîíóí
ñÿðùÿäëÿðèíè ÷îõäàí àøûá âÿ ùÿì äèàõðîí,
ùÿì ñèíõðîí âÿçèééÿòäÿ, ùÿì äÿ øÿðãÿ,
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ãÿðáÿ, øèìàëà, úÿíóáà ìèí êèëîìåòðëÿðëÿ
ÿùàòÿ àðåàëûíäà þç ÷ÿð÷èâÿñèíè ýåíèøëÿíäèðèá.
Áó ýöí Ñÿäíèê Õÿëèëîüëó öíâàíû äåéèëÿíäÿ
áöòþâ Àçÿðáàéúàí äöíéàñû áàøà äöøöëöð, áó
ýöí Ñ.Ïàøàéåâ äöíéàñû äåéÿíäÿ áöòöí òöðê
åëëÿðè þçöíöí ìèëëè-ìÿíÿâè þçÿëëèêëÿðè âÿ
ýþçÿëëèêëÿðè èëÿ ýþçëÿðèìèç þíöíäÿí äîëàíûá
êå÷èð…
Äåéÿðäèì êè, Ñÿäíèê àäûíûí äàøûéûúûñû
áÿëêÿ äÿ åëÿ éåýàíÿ îëàðàã Ñÿäíèê ìöÿëëèìèí
þçöäöð, àììà áó àäû î, áöòþâ Ýÿíúÿ áîéäà
áþéöäöá, Áóòþâ Àçÿðáàéúàí áîéäà, òöðê
åëëÿðè è÷èíäÿ ìÿøùóðè - úàùàí åëÿéèá. «Ñÿäíèê» àäû éÿãèí êè, ñÿä - éöç ðÿãÿìè èëÿ áàüëûäûð. Éöç÷ö, éöçëöê, äàùà äîüðóñó, ìÿíúÿ,
éöçáàøû ñþçö èëÿ áàüëûäûð. Éÿíè îíáàøû, éöçáàøû, ìèíáàøû — ×àð Ðóñèéàñû äþâðöíäÿ ìöÿééÿí èõòèéàð ñàùèáè îëàí âÿ þùäÿñèíäÿ ìöâàôèã
ñàéäà åâ, àèëÿ, òÿñÿððöôàòáàøû, êÿíä îëàí àäàìà äåéèðäèëÿð. Áàõ, Ñÿäíèê ìöÿëëèìèí àäûíû
äöøöíÿíäÿ áåëÿ áèëèðÿì êè, î, þçöíöí àüûð
÷ÿêèñè èëÿ éöçëÿðëÿ èíñàíà ðÿùáÿð, àüñàããàë
îëàí íöôóç ñàùèáèäèð âÿ þçöíöí éöêñÿê
èíòåëëåêòè èëÿ, çÿíýèí ìÿíÿâè ïîòåíñèàëû èëÿ
éöçëÿðÿ, ìèíëÿðÿ òÿñèð åòìÿê ýöúöíÿ ãàäèðäèð.
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Áöòöí áó äåäèêëÿðèì Ñ.Ïàøàéåâè áèð øÿõñèééÿò
îëàðàã òÿãäèì åäèð.
Ñ.Õ.Ïàøàéåâ áþéöê äöùà ñàùèáèäèð. Áèð
ôÿðä îëàðàã î, þçëöéöíäÿ áèð íå÷ÿ áþéöê
øÿõñèí äàøûäûüû éöêöí þùäÿñèíäÿí àñàíëûãëà
ýÿëèð. Þç ýåíèø öðÿéèíè áèð íå÷ÿ éåðÿ
ïàð÷àëàéûá âÿ ùÿìèí ïàð÷àëàðûí ùÿð áèðèíäÿ
äÿ áèð áþéöê öðÿê ñàùèáè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.
Áó äåäèêëÿðèìèçè ÿýÿð øÿðòè îëàðàã áþëýöëÿðëÿ
âåðÿ áèëñÿê, îíäà òÿõìèíÿí àøàüûäàêû øÿêèëäÿ
ãðóïëàøäûðìà àëûíàð:
1. Ñÿäíèê Ïàøàéåâ àäè âÿòÿíäàøäûð, þç
äîüóëäóüó êÿíäèí ñûðàâè éåòèðìÿñèäèð;
2. Ñÿäíèê Ïàøàéåâ ìöÿëëèìäèð;
3. Ñÿäíèê Ïàøàéåâ æóðíàëèñòäèð;
4. Ñÿäíèê Ïàøàéåâ øàèðäèð, àøûãäûð;
5. Ñÿäíèê Ïàøàéåâ àëèìäèð âÿ.ñ.
Åëìè ôÿàëèééÿòèíè äÿ þçëöéöíäÿ áèð íå÷ÿ
éåðÿ àéûðìàã îëàð:
1.Ïåäàãîã — àëèì
2.Ôîëêëîðøöíàñ — àëèì
3.Íÿçÿðèééÿ÷è — àëèì
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Áöòöí áóíëàðû èñÿ Ñÿäíèê Ïàøàéåâ ùÿéàòäà
þç úàíëû ÿìÿê ôÿàëèééÿòè èëÿ âÿ åéíè çàìàíäà
éàçûá îðòàéà ÷ûõàðòäûüû ÿñÿðëÿðè
èëÿ
äîüðóëäóá.
1. Àäè âÿòÿíäàø
Áÿëè, ùàìûìûç êèìè î äà äîüóëäóüó
éåðèí-éóðäóí þâëàäûäûð, áèð ñûðà íÿôÿðè êèìè
ùÿð áèðèìèçèí ìöàñèðè îëàí àäè âÿòÿíäàøäûð. Î,
äà þç éàøûäëàðû èëÿ áèðýÿ äîüóëäóüó êÿíääÿ,
ìÿùÿëëÿäÿ óøàãëûã ùÿéàòû êå÷èðìèø, îðòà ìÿêòÿáÿ ýåòìèø, éåíèéåòìÿëèê ÷àüûíà ÷àòìûøäûð.
Àììà ùàìû êèìè äîüóëñà äà, áþéöñÿ äÿ,
ùàìûäàí ñå÷èëÿí áèð þìöð éîëó éàøàéàdı, äîüóëäóüó ðåýèîíóí ùöäóäëàðûíäàí ÷îõ-÷îõ
óçàãëàðà ÷ûõäû, ìöõòÿëèô áóúàã àëòûíäàí, àéðûàéðû ïðèçìàëàðäàí áàõàíäà îíóí ùÿéàòûíäàêû
ëþâùÿëÿðèí ùÿð áèðèíäÿí áèçÿ áèð úöð ýþðönäü
Ñÿäíèê äöíéàñû — Ñÿäíèê þìðö.
2. Ìöÿëëèì þìðö
1970-úè èëèí 19 îêòéàáðûíäàí Ýÿíúÿ
Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû âÿ îíóí òÿäðèñè ìåòîäèêàñû êàôåäðàñûíûí
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ìöÿëëèìè, áàø ìöÿëëèì, äîññåíòè âÿ ïðîôåññîðó îëìóø, þçöíö áèð ìöÿëëèì êèìè òÿëÿáÿëÿðÿ ñåâäèðÿ áèëìèøäèð. 37 èëëèê ïåäàãîæè
ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ î, ðåñïóáëèêàíûí ßìÿêäàð Ìÿäÿíèééÿò âÿ Ãàáàãúûë Àëè Òÿùñèë èø÷èñè
àäûíà ëàéèã ýþðöëìöøäöð. 22 äåêàáð 1982-úè
èëäÿ Àëè Àòòåñòàñèéà Êîìèññèéàñûíûí ãÿðàðûíà
ÿñàñÿí äîñåíò åëìè àäû, 17 ñåíòéàáð 1992-úè
èëäÿ èñÿ ïðîôåññîð åëìè àäû àëàí Ñÿäíèê
Ïàøàéåâ Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí Ôÿõðè Ôÿðìàíû
èëÿ äÿ òÿëòèô åäèëìèøäèð.
3. Æóðíàëèñòèêà ôÿàëèééÿòè
Ñÿäíèê Ïàøà Ïèðñóëòàíëû æóðíàëèñòèêà èëÿ
ýÿíúëèê èëëÿðèíäÿí ìàðàãëàíìûø, uíèâåðñèòåò
òÿùñèëèíè áèòèðäèêäÿí ñîíðà ðàéîí âÿ øÿùÿð
ãÿçåòëÿðèíäÿ õöñóñè ìöõáèð, ÿäÿáè èø÷è, ìÿñóë
êàòèá, ðåäàêòîð âÿçèôÿëÿðèíäÿ ÷àëûøìûøäûð.
Óçóí èëëÿð «Éåíè Äàøêÿñÿí», «Ìöáàðèç»
(Ýîðàíáîé ðàéîíëàðàðàñû) âÿ «Éåíèëèê» (Êÿëáÿúÿð) ãÿçåòëÿðèíèí ðåäàêòîðó îëìóøäóð.
1960-úû èëäÿí ÑÑÐÈ Æóðíàëèñòëÿð Èòòèôàãûíûí
öçâö ñå÷èëìèø, 1970-úè èëäÿ 5 Màé Ìÿòáóàò
ýöíö èëÿ áàüëû îëàðàã Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð
Èòòèôàãûíûí Ôÿõðè Ôÿðìàíûíû àëìûøäûð.
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Ñÿäíèê Ïàøà Ïèðñóëòàíëû åéíè çàìàíäà
Òöðêèéÿäÿ íÿøð åäèëÿí «Äîñò-äîñò» âÿ «Ìèëëè
ôîëêëîð» æóðíàëëàðûíûí Àçÿðáàéúàí òÿìñèë÷èñè,
áóíäàí áàøãà, þëêÿìèçäÿêè «Ïèðñóëòàí»
íÿøðèééàò — ïîëèãðàôèéàñû, «Éóðääàí ñÿñëÿð»
æóðíàëû âÿ «Õàëã îçàíû» ãÿçåòèíèí òÿñèñ÷èñèäèð.
Áöòöí áóíëàðäàí ÿëàâÿ, ùàçûðäà éàçûëàðû
ìöíòÿçÿì øÿêèëäÿ Àìåðèêà, Àëìàíèéà, Ùîëëàíäèéà, Ãàçàõûñòàí, Òöðêìÿíèñòàí, Èðàí âÿ
Òöðêèéÿäÿ åëìè ìÿúìóÿ, ãÿçåò âÿ æóðíàëëàðäà
èøûã öçö ýþðöð. Òöðêèéÿäÿ ÷ûõàí «Äÿäÿ
Ãîðãóä» Åíñêëîïåäèéàñûíûí ùÿð èêè úèëäèíäÿ
âÿ Ìîñêâàíûí íÿøð åòäèéè «Éåæåãîäíèê» äÿ
(Âåëèêàéà Ñîâåòñêàéà Åíñèêëîïåäèéà) nəşr
îëóíìóøäóð.
4. Ñÿäíèê Ïàøà øàèðäèð
1970-úè èëäÿ «Àüäàáàíëû Ãóðáàí âÿ
îíóí ìöàñèðëÿðè» ìþâçóñóíäà éàçûá òàìàìëàäûüû íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñûíäàí äà
þçöíö àøûã éàðàäûúûëûüûíûí áèëèúèñè êèìè òÿñäèã
åòìèøäèð. 25 èëäèð êè, Ýÿíúÿáàñàð Àøûãëàð
Bèðëèéèíèí ñÿäðèäèð. Îçàí-àøûã éàðàäûúûëûüû èëÿ
ìöíòÿçÿì ìÿøüóë îëóð. Ýÿíúëèéèíäÿ áÿäèè
éàðàäûúûëûüûíû «Ãîøãàðäàüëû» èìçàñû èëÿ
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éàçìûø, ñîíðàëàðäàí Ïèðñóëòàí äàüûíûí ÿòÿéèíäÿ äîüóëäóüóíà ýþðÿ, øàèð-àøûã Ïèðñóëòàí
Àáäàëû þçëÿðèíèí óëó ÿúäàäû ùåñàá åòäèéèíÿ
ýþðÿ ÿäÿáè èìçàñûíû äÿéèøèá «Ïèðñóëòàí»
òÿõÿëëöñöíö ýþòöðìöøäöð. «Ïèðñóëòàí áóëàüû»,
«Èíúè÷è÷ÿéèì», «Èëàùè áèð ñÿñ» âÿ áàøãà àääà
8 øåð êèòàáû ÷àï îëóíìóøäóð.
5. Àëèì þìðö
52 èëäèð ôîëêëîðóìóçóí òîïëàíìàñû,
íÿøðè, òÿäãèãè éþíöíäÿ ìöùöì õèäìÿòëÿð
ýþñòÿðÿí ïðîôåññîð Ñÿäíèê Ïàøà Ïèðñóëòàíëû
yüzëÿðëÿ ìÿãàëÿíèí, 45 êèòàáûí ìöÿëëèôèäèð.
Àíêàðà âÿ Áàêûäà êå÷èðèëÿí Óëóñëàðàðàñû
«Èïÿê éîëó õàëã ÿäÿáèééàòû», «Ùàúû Âÿëè
Áeêòàøè» òþðÿíëÿðè âÿ «Îðòàã òöðê êå÷ìèøèíäÿí îðòàã òöðê ýÿëÿúÿéèíÿ» ùÿñð îëóíìóø Ôîëêëîð Ñèìpîçèóìëàðûíûí ìÿðóçÿ÷èñèäèð.
ÀÁØ-ûí Áèñúîíñèí Óíèâåðñèòåòèíäÿ øÿõñè àäû
èëÿ áàüëû Òöðê õàëãëàðû ôîëêëîðóíà äàèð 3000
íöñõÿ êèòàáäàí èáàðÿò êèòàáõàíà òÿøêèë îëóíìóøäóð. Àçÿðáàéúàí õàëã ÿôñàíÿ âÿ
ÿñàòèðëÿðèíè êöëë ùàëûíäà èëê äÿôÿ òîïëàéûá
òÿäãèã åäÿí àëèìèí ÿñàñ ìÿãñÿäè õàëã
ÿôñàíÿëÿðèíèí ôîëêëîðóí ìöñòÿãèë æàíðû êèìè
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þéðÿíèëìÿñè, î ñûðàäàí îíóí åïèê ÿíÿíÿëÿðèíèí (åïîñëàðûí, äàñòàíëàðûí) ôîðìàëàøìàñûíäà âÿ éàçûëû ÿäÿáèééàòäà êëàññèêëÿðèí
éàðàäûúûëûüûíäà ðîëóíó ìöÿééÿí åòìÿêäèð.
Îíóí 1990-úû èëäÿ «Àçÿðáàéúàí õàëã ÿôñàíÿëÿðè âÿ îíóí òÿäãèãè ïðîáëåìëÿðè» ìþâçóñóíäà ìöäàôèÿ åòäèéè äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàñû
äà áó ñàùÿäÿ óüóðëó àääûìëàðûíäàí ñàéûëìàëûäûð.
Ñÿäíèê Õÿëèë îüëó Ïàøàéåâèí åëìè èðñè
çÿíýèí âÿ ÷îõøàõÿëè äèàïàçîíà ìàëèêäèð. Èñòÿð
áèð ïåäàãîã êèìè òÿëÿáÿëÿð ö÷öí éàçäûüû äÿðñ
âÿñàèòëÿðè, èñòÿð äÿ ôîëêëîðøöíàñëûüûí íÿçÿðè âÿ
òÿúðöáè ñàùÿëÿðè èëÿ áàüëû àëèìèí ÷îõ áþéöê
àðàøäûðìàëàðû âàðäûð. ßäÿáèééàòøöíàñëûüûí íÿçÿðè ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ áàüëû éöðöòäöéö ìöëàùèçÿëÿðèíäÿ äÿ, îçàí-àøûã éàðàäûúûëûüû áàðÿäÿ
äöøöíúÿëÿðèíäÿ äÿ, ôîëêëîðóìóçóí òîïëàíìàñû âÿ àðàøäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ äÿ õèäìÿòëÿðè ÿâÿçñèç îëàí Ñÿäíèê ìöÿëèìÿ áóíäàí
ñîíðà äà áþéöê åíåðæè âÿ ðóù éöêñÿêëèéè èëÿ
éàðàäûúûëûã óüóðëàðû àðçóëàéûrûã!1

1

“Dədə Qorqud” qəzetinin 28 dekabr 2007-ci il tarixli,
doqquzuncu sayından götürülmüşdür.
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Folklorumuzun məcnun dərvişi
Sədnik Xəlil oğlu Paşayev 1929-cu ildə
Daşkəsən rayonunun Qazaxyolçular kəndində
anadan olmuş, 1945-ci ildə Qazaxyoçular
kənd 7 illik məktəbini, 1949-cu ildə isə Dəstəfur kənd orta internat məktəbini bitirmişdir.
1954-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin
(keçmiş Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutu) dil
və ədəbiyyat fakültəsini bitirdikdən sonra rayon və şəhər qəzetlərində xüsusi müxbir, ədəbi işçi, şöbə müdiri, məsul katib və redaktor
vəzifəsində işləmişdir. S.X.Paşayev uzun illər
“Yeni Daşkəsən”, “Mübariz” (Qasım İsmayılov rayonlararası) və “Yenilik” (Kəlbəcər)
qəzetlərinin redaktoru olmuşdur.
1960-cı ildə SSRİ Jurnalistlər İttifaqının
üzvü seçilmişdir. 1970-ci ilin may ayının 5-də
Azərbaycan Respublikası Jurnalistlər İttifaqının Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
1970-ci il oktyabr ayının 19-dan etibarən
hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin
Azərbaycan ədəbiyyatı və onun tədrisi meto-
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dikası kafedrasının müəllimi, baş müəllimi,
dosent və professoru kimi əmək fəaliyyətini
davam etdirir. O, müntəzəm olaraq mərkəzi
və yerli mətbuatda çıxış edir. S.Paşayev bədii
ədəbiyyatın öyrənilməsi, şifahi xalq ədəbiyyatının toplanması və tədqiqi məsələləri ilə
dərindən məşğul olmaqla bu ənənəsini yenə
də davam etdirir.
1970-ci ildə “Ağdabanlı Qurban və onun
müasirləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1982-ci ildə İnstitutda və şəhərin ictimai
həyatında fəal iştirak etdiklərini və mavi
ekranda müvəffəqiyyətli çıxışlarını nəzərə
alaraq “Çeşmə” folklor teatrının kollektivinin
15 nəfər üzvünə Sədnik Xəlil oğlu Paşayevin
bədii rəhbərliyi və böyük zəhməti sayəsində
“TƏŞƏKKÜR” elan edilmişdir. O, belə təşəkkürə 1987-ci ildə “Çeşmə” folklor ansamblının Gəncə rayonu üzrə keçirilən bədii
öz fəaliyyət kollektivlərinin baxış-müsabiqəsində qalib gəlməsinə görə və həmin ilin
avqust ayında keçirilən Nizami poeziya
günlərində “Çeşmə” folklor teatrının müvəffəqiyyətli çıxışlarına görə irihəcmli dərslik,

13

dərs vəsaiti və kitab nəşr etdirdiyinə görə isə
1989-cu ildə mükafata layiq görülmüşdür.
22 dekabr 1982-ci ildə Ali Attestasiya
Komissiyasının qərarına əsasən ona dosent
elmi adı verilmişdir.
1990-cı ildə “Azərbaycan xalq əfsanələri
və onun tədqiqi problemləri” mövzusu üzrə
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
17 sentyabr 1992-ci ildə S.Paşayev professor elmi adı almışdır.
Hal-hazırda otuz beşdən artıq kitabın,
90-a yaxın elmi əsərlər toplusunda və jurnallarda, mərkəzi qəzetlərdə çap olunmuş məqalələrin müəllifidir.
S.Paşayev həmişə mütaliə edən, qayğıkeş, xeyirxah, hümanist xarakteri ilə başqalarına nümunə olan tədqiqatçı alim və müəllimdir.
Professor S.X.Paşayev elmi tədqiqatının
əsas məqsədi Azərbaycan xalq əfsanələrinin –
folklorun müstəqil janr kimi öyrənilməsi, o
cümlədən onun epik ənənələrinin (eposların,
dastanların) formalaşmasında və yazılı ədəbiyyatda klassiklərin yaradıcılığında rolunu
müəyyən etməkdir.
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Professor Sədnik Xəlil oğlu Paşayevin 40
ildən artıq bir müddətdir ki, ardıcıl olaraq
Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri,
tədqiqi və təbliği sahəsində xidmətlər göstərir.
Sədnik Paşa Pirsultanlı kimdir sualına
birbaşa belə cavab verərdim: folklorumuzun
məcnun dərvişi. Gözü açılandan, dili söz tutandan gördüyü, eşitdiyi el sözlərini sinəsini
dəftər eləyib oraya köçürüb. Yatanda başının
altında yastığı da, uzananda altındakı döşəyi
də, üstündəki yorğanı da folklor aləmində
olduğu kimi şirin xəyallı, nağıllı təsvir eləyib.
Folklorla yatıb-durub. Oyananda-duranda, gəzəndə də yaddaşında folkloru varaqlayıb,
folklorla düşünüb nəfəs alıb. Evdən-ailədən
gələn, süddən-sümükdən iliyinə, qanına-geninə, damarına keçən bu maya Sədnik Paşa
Pirsultanlı ömrünün cövhərinə çevrildi. Uşaqlıq dövründən bu ixtiyar çağınatan el dilindən
qidalanıb, Azərbaycanı, dünyanı folklorla
hərlənib fırlanıb. Nəhayətdə də folklorumuzun azarkeşi, cəfakeşi, aşiqi – məcnunu olub,
dərvişi olub, qapı-qapı, el-el, oba-oba, kəndbəkənd, oymaq-oymaq, irmaq-irmaq, şəhər-
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bəşəhər, ölkəbəölkə ayağına dəmir çarıq,
əlinə dəmir hasa alıb gəzib, folklor sorağı ilə.
Bu dəmir çarıq, dəmir hasa da yeyilib-yırtılıb,
amma Sədnik müəllimin bu zəngin el xəzinəsinə ehtiyacı dolmayıb, məhəbbəti solmayıb. Hələ bir az da üstə qoyub-artıb, çoxalıb
bu məhəbbət azarı.
İstər folklorumuzun toplanması, istərsə
də araşdırılması məsələlərində hər ikisi Sədnik Paşa yaradıcılığında paralel – müvazi
şəkildə aparıcı olub. Təkcə özünün toplama
materialları ilə deyil, tədqiqat əsərlərində də
oxucuları tərəfindən məhəbbətlə oxunur,
sevilir.
“Heca vəznli tapmacaların inkişafı”
(“Agah”, 2001) adlı tədqiqatından bir hissəni
diqqətə çəkməklə onun topladığı və araşdırdığı məsələlərin oxucuların ürəyinə necə
asanlıqla girəcəyini göstərmək istərdim:
Mən aşıq, qoyun dərdi,
Çobanın qoyun dərdi.
Bağban bir gül üzüncə,
Çoban bir qoyun dərdi.
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Bu bayatı-bağlama “qoyun” cinası üzərində qurulmuşdur. Birinci misra mətləbi
açmağa hazırlıq görür, ikinci həqiqətən
çobanın qoyun-quzu dərdindən, qayğısından
danışır. Üçüncü misrada mənanı açmağa açar
verilir. Belə məlum olur ki, bağban bağdan,
güllükdən bir gül üzməmiş, çoban bir qoyunqoltuq, bir qucaq gül yığmışdır. Burada bir
incə mətləb də var. Bağban gülü bir-bir üzür,
hətta gülü üzməyə əli də gəlmir. Çoban isə nə
varsa, tələm-tələsik dərməyə çalışır.
Başqa bir nümunə:
Mən aşığam, buz bağlar,
Qışda çaylar, buz bağlar.
Aşiq bir hikmək görüb,
Od içində buz bağlar.
İlk misrada qışda çayların buz bağlamasından söhbət gedir. Burada təəccüblü, anlaşılmaz heç nə yoxdur. Əsrarlı görünən “od
içində buz bağlayan” nədir? Bunu bilmək
üçün ocaq üstə bişən südün yavaş-yavaş “buz
bağladığını”, qaymaq tutduğunu öz gözlərinlə
gərək görmüş olasan və bədii təxəyyüm gücü
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ilə onu obrazlı şəkildə mənalandıra biləsən.
Soyuduqca suyun üzündə buz kimi, südün
üzündə də qaymaq qat bağlayır. Bütün bunlar
geniş müşahidənin, zəngin biliyin və poetik
təxəyyülün məhsuludur.
Sarı Aşıq bu bağlama bayatıları dərindən
müşahidələr əsasında yaradır. O, həm də elat
həyatına yaxşı bələddir. Yayda camışlar günortadan ta axşam sərininə qədər yatışar.
Aşıqda baxır ki, göldə yeddi camış var. Camışlardan üçü göyə çəkilir, yəni göy çəmənə
otlamağa gedir, dördü isə göldə qalır. Böyük
sənətkarlıq qabiliyyəti olan Sarı Aşıq bu mənzərəni seyr edib aşağıdakı bayatı-bağlamanı
yaradır:
Mən aşiqəm, bu göldə,
Yeddi can var bu göldə.
Üçü göyə çəkildi,
Dördü qaldı bu göldə.
Burada çaşqınlıq yaradan:
Yeddi can var bu göldə,
Üçü göyə çəkildi –
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misralarıdır. Aşıq burada da “göy” ifadəsindən istifadə edir.
Başqa bir misal:
Mən aşiqəm, Qəmər hey,
Harayladım Qəmər, hey.
Göydə bir madyan otlar,
Altda qulun əmər hey.
Birinci beyt aydındır. Qəmər ya atın,
yaxud da at sahibinin qadının adıdır. Burada
müəmma kimi görünən ikinci beytdir.

Göydə bir madyan otlar,
Altda qulun əmər hey.
Tam anlaşılmazlıq törədən “göy” sözüdür. İlk nəzərdə adama elə gəlir ki, söhbət
göydən, asimandan gedir, at da göydə asimanda otlayır. Lakin sonra məlum olur ki,
at göydə - yaşıl çəməndə və ya göy zəmidə
otlayır, qulunu da altında əmir.
Elə bil ki, bu bayatı-bağlama yaradıcısı
şeir yaratmır, sözlərdən rəng alıb lövhə çəkir,
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tablo yaradır. Bu cür bayatı-bağlamalar təkcə
adamı düşündürmür, eyni zamanda, ona
bədii-estetik zövq verir.
Sarı Aşıq təkcə göy ifadəsi ilə əlaqədar
bir neçə bayatı-bağlama yaratmışdır.
Mən aşiq, göydə nə var?
Göy yemiş, göy dana var.
Ayaqları yerdədir,
Bədəni göy dana var.

Bu bayatı-bağlamada adamı çaş-baş salan
“göydə nə var” ifadəsidir. Qarşıdakı elə başa
düşür ki, ondan göydə-asimanda, ərşdə nə
olduğunu soruşurlar. Halbuki burada asimandan, göydən deyil, göy zəmidən, göy çəməndən söhbət gedir. Hətta ikinci misrada
sualın cavabı var ki, göydə “göy yemiş, göy
dana var”. Burada söz oyununa qarşı diqqətli olmaq, çaşmamaq lazımdır. Belə nümunələrdə əsas məqsəd qarşıdakının dilin incəliklərinə nə dərəcədə bələd olduğunu yoxlamaqdır. Diqqət verin, birinci misrada aşıq
soruşur: göydə nə var? İkinci misrada göy
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dananın göy taxıl və ya göy ot yediyi, üçüncüdə dananın ayaq üstə, yəni ayaqları yerdə
olduğu, dördüncüdə isə dananın bədəninin
tamam göy olduğu aydınlaşır. Bu həm də bir
növ “göy” ifadəsinin təkrarı ilə yaradılmış
cinasdır.
Göründüyü kimi, buradakı folklor nümunələrimiz nə dərəcədə diqqəti çəkəndirsə,
Sədnik müəllimin bu nümunələrlə bağlı söylədikləri açıqlamaları da dərəcədə insanın
ruhuna hakim kəsiləndir.
Kitabın girişində nədən bəhs açılacağı ilə
bağlı verilən qısa təqdimatda oxuyuruq:
“Kitab-mənzum tapmacaların kontekstində heca vəznli Azərbaycan xalq şeirinin
inkişafına həsr edilmişdir. Qanunauyğun bir
inkişaf prosesi olaraq, əvvəlcə məzmunu tapmaca, forması bayatı olan tapmaca-bayatı,
bundan sonra bağlama meydana gəlmişdir.
Tapmaca bayatı ilə bayatı bağlamaları
fərqləndirən odur ki, bayatı bağlamalar cinaslar üzərində qurulur. Hətta bayatı bağlamalardakı cinaslar, cinaslı bayatıların cinaslarında daha say-seçmə və çoxmənalı, rəngarəng çalarlı olur. Bir inkişaf prosesi olaraq,
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bayatı-bağlamalardan sonra qoşma-qıfılbənd
meydana çıxmışdır.
Bu əsərdə heca vəznli şeirimizin bayatı
möcüzəsinə qədər olan dövr izlənmişdir.
Bundan sonra nəşr olunacaq “Heca vəzni və
onun bayatı möcüzəsi” kitabı ilə “Azərbaycan
xalq şeirinin inkişafı” problemlərinə dair elmi
mülahizələrimizi tamamlamış olacağıq.
Əsərin “Əlavə” hissəsində tanınmış alimlərin bizim haqqımızda söylədikləri elmi
mülahizələri çap olunmuşdur”.
Müəllif özü isə kitabı aşağıdakı abzasla
başlayır: “Türklər tapmacaya bilməcə, kərküklər isə həm tapmaca, həm də bilməcə
deyirlər. Lakin Azərbaycan folklorunda tapmaca ilə bilməcə eyni funksiyanı daşımır.
Azərbaycan folklorunda tapmacanın öz yeri,
bilməcənin öz yeri, minarələrin də öz yeri
vardır. Mahiyyət etibarilə müəyyən oxşar və
yaxın cəhətləri olsa da, onların özlərinə
məxsus fərqli xüsusiyyətləri də mövcuddur”.
Bəli, Sədnik müəllim burada mövzu
cəhətcə bir-birilərilə yaxınlıq təşkil edən tapmaca, bilməcə və minarələr haqqında geniş
məlumat verib, həm tapmaca, həm bilməcə,
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həm də minarə nümunələri gətirməklə bunların hər birinin özünəməxsus fərqli cəhətləri
və eləcə də ümumi tərəfləri barədə bilgilər
verməklə bu incəliklər haqqında oxucuları
məlumatlandırır.
Bəli, bu gün ömrünün müdriklik çağını
yaşayan
folklorumuzun məcnun dərvişi
Sədnik Paşa həm gəzdiyi yerlərdə topladığı
materialların çoxluğuna və toplanma arealına
görə, həm də bu nümunələri çap etdirmə arealına görə - istər ölkə ədəbiyyatı və mətbuatında istərsə də xarici ölkə nəşrlərində çap
etdirmə dairəsinə görə əsl dərvişlik nümayiş
etdirib; tək Azərbaycanda yox, ölkənin kənarlarında da toplayıcılıqla məşğul olub, tək
ölkədə yox, respublikadan kənar mətbu
orqanlarda da maraqlı yazıları ilə çıxışlar
edib. Hər iki halda müqəddəs bir missiya –
dərvişlik funksiyası daşıyıb, birində öz ayağı
ilə gəzib toplayıb, digər halda isə qələmiylə
gəzib-topladıqlarını uzaqlara yollayıb-yayıb.
Folklor yolunda əsl xidmət göstərmək elə
dərvişlik eləməkdədir – Xalq ozanı kimi diyarbadiyar gəzməkdir. Özünün baş redaktoru
və təsisçisi olduğu bir qəzetin də adının “Xalq
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ozanı” olması da təsadüfi deyil, o ozan elə
Sədnik müəllimin özüdür. Folklorumuzun
məcnun dərvişinə yorulmaz səyahət arzulayırıq, xalqımızın ozanı Sədnik müəllimə
hələ çox-çox illəri yormağı-yozmağı arzulayırıq!.
Ömrünüz uzun olsun, Sədnik müəllim!..2

2

“Kredo” qəzetinin 09 aprel 2005-ci il tarixli, 31-32-ci
sayından götürülmüşdür.
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YUNİS İMRƏ İZİ – SƏDNİK PAŞA SÖZÜ
Сядник Паша Пирсултанлынын 2007-ъи илдя Фолклор Институту Елми Шурасынын грифи иля Эянъядя
«Пирсултан» няшриййатында чапдан бурахылмыш
«Пирсултан пинары» адланан шеiрляр китабы гаршымдадыр. 1946-ъы илдян бу эцняъян гялямя алдыьы
шеiрлярi топланмыш бу ирищяъмли (тяхминян 680
сящифялик) шеiрляр топлусундакы шеiрлярин яксяриййяти алимин фолклор експедисийасы заманы сяфяр
тяяссцратларындан алдыьы илщам нятиъясиндя йаранмыш, ейни заманда эяздийи-эюрдцйц йерлярин
хош щавасы, зювгц-сяфасы, мянзяряси онун кювряк тябиятли шаир кюнлцнц ещтизаза эятирмишдир.
Мящз бу мянада Сядник Пашанын шеiрляриндя бир
фолклор няфяси дуйулмагда, фолклорчу рущу
эюрцнмякдядир. Ейни заманда бир инсан дцнйасынын бу бюйцк ъащанда – планетимиздя гойдуьу
излярдян сорагдыр бу шеiрляр.
Бу ъящятдян дя Сядник Паша Пирсултанлынын
лирикасыны инсан-заман-дцнйа мцстявисиндя эенишлийи иля нязярдян кечирмяк истярдим. Эюряк
фолклоршцнас алимин шаир дцнйасынын айнасындан
бизим реал йашайышымыз, щяйатымызын ъанлы мянзяряси неъя эюрцнмякдядир.
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Сядник мцяллимля мцсащиб оланларын щяр бири
бу щягигяти етираф едяр ки, о данышанда эур булаглар, ъошьун чайлар, кцкряйян селляр кими ахыбчаьлайыр, дурмаг-дайанмаг билмир.
Бяс эюряк ади данышыг заманы, беля демяк
оларса, «нясриндя» бу ъцр ещтирасла гайнайан
алим ипя-сапа, низама-сащмана дцздцйц мисраларында щансы тялатцмля кцкряйир?!. Бяс эюряк
шеiряриндя о, бяндя-бяряйя неъя сыьыр, мяърасындан неъя ашыб-дашыр?
…Сядникям, бир севэи
дянизийям мян,
Йунис Имрялярин бир изийям мян!
– дейян Сядник Паша юзцнц севэи бящриня
бянзядир, Йунис Имря изиня охшадыр. Бяс няйя
эюря Йunis Имря? Она эюря ки, Йунис Имря
шеiрляри – илащиляри илащинин юзцндян гопуб эялян
вящйляр кими ахыъыдыр, руща йатымлыдыр, илийя-гана
йерийяндир, шялаля кими бянд-бяря танымадан эур
чаьлайандыр, црякляря доландыр. Бах еля буна
эюря щаглы шякилдя юзцнц Й.Имря изи-нишанəsi
щесаб едир ки, бу эцнцн ъанлы классики олан Сядник мцяллимин ади данышыьы – няср дили цряйя
йатыб, кюнцлляря щаким кясилирся, демяк, поезийасы да ейни гайдада беля олаъагдыр.
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Ябяс дейил ки, мцяллиф юзц бу шеiрляр китабына
йаздыьы юн сюзцн мязмуну щяля наьыл едилмямишдян габаг – щяля башланьыъдан юз
платформасыны бяри башдан охуъуйа бяйан едир:
«Шеiрлярим мяним щяйатым вя тяръцмейищалымдыр».
Бяли, мяним башланьыъда дедийим кими, онун
шеiрляри, доьрудан да, фолклорчу-алим Сядник
Пашанын щяйатыдыр, - йяни бизим эюрцб-йашадыьымыз реал алямин сюздяки иникасыдыр. «Тяръцмейищалы» дейяндя ися бир инсан юмрцндян эялибкечян анлар нязярдя тутулмушдур вя бу щяйаты
бир фярд олараг бизим щяр биримиз йашайырыг,
амма бу юмрц, щяйаты нязмя чякмякля, низама
дцзмякля Сədnik Паша гялями диля эялиб,
мисралар гисминдя каьыз цстцндя дил ачыб данышыр.
«Мян аз гала шеiримля бярабяр доьулмушам»,
- йазан мцяллиф 130 ил юмцр йашамыш Лейли нянясинин синясиnin фолклор йатаьы олдуьуну
сюйляйиб, ону юзцня илк мцяллим щесаб едир.
«Газахыстана, Орта Асийаyа, Русийаyа, Алманийаyа, Тцркийяyя, Ирана вя башга йерляря …
алим кими сяфяр етсям дя, бу эязмяк, эюрмяк
мяня сайсыз мювзулар вермиш, йени-йени шеiрлярин дцнйайа эялмясиня имкан йаратмышдыр», дейян шаирин юз дилиндян етираф едилир ки, йаздыглары бирбаша эяздийи йерлярдян, эюрдцйц щя-
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гигятлярдян гайнагланыр. Бу, йухарыда сюйлядийимиз фикря эцзэц тутур, бир даща айдын олур ки,
Сядник Паша эюрдцйцнц нязмя чякмякля
дцнйамызын реал мянзярясини бядии фонда бизляря
тягдим едир.
Шеiрляринин рущу барядя Сядник мцяллим йазыр
ки, «Эянълийимдя шеiря никбин рущла эялмишям.
Ян эюзял шеiрляри вятяня, онун даьларына вя
Сяфуря ханымын мящяббятиня щяср етмишям.
Лакин Сяфуря ханымын юз дцнйасыны вахтсыз
дяйишмяси шеiрляримин башынын цстцня гям
булуду эятирди. Кюрпяликдя валидейн нявазиши
эюрмямяйим, Сяфуря ханымын юлцмц, улу бабам
Пирсултан Абдалын фаъияли щяйаты истясям дя,
истямясям дя, шеiрляримдян бир сызылты кими эялиб
кечмишдир…
Гарабаь мцщарибяси, Шушанын, Лачынын, Кялбяъярин вя Эюйчянин ялдян эетмяси мяним аьрылы-аъылы шеiрляримин мювзусуна чеврилмишдир…»
(с. 6).
Демяли, Сядник мцяллимин шеiрляриндяки рущ –
истяр фярящли щаллар, истяр дя гямэин щаллар – онун
билаваситя йашамыш олдуьу щяйатынын тяръцманыдыр, юз дедийи кими, «тяръцмейи-щалыдыр» вя
бу тяръцмейи-щалын ичярисиндя мцяллифин севинъли
эцнляри дя олуб, кядярли чаьлары да. Она эюря дя
бир йердя йазыр ки, «бу шеiрляри охуйаркян щяр
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кяс… эащ зювг алыб севиняъяк, эащ да гямя
гярг олаъагдыр».
Бир йердя дя йазыр ки, «Кялбяъяря, Газахыстана, Алманийайа, Тцркийяйя вя Ирана
сяфярлярим йени инъиляр йаратмаьыма сябяб
олду». Бунунла о, эяздийи дцнйаны гялямя алдыьыны ифадя едир, йяни бу шеiрлярдя йашанмыш щяйат
вар, реал алям вар, эюрдцйц тябият мянзярясинин
сюздя ряссам кими шяклини чякмяк, сюзля
йаддаша кючцрмяк вар. Лакин дцнйанын щансы
йериндя олур-олсун, щансы мюъцзясинин шащиди
олур-олсун, вятяни Азярбайъаны щяр шейдян цстцн
тутур, вятяни Азярбайъаны тяряннцм едир:
Бир чичяк дя вятянди,
Бир лячяк дя вятянди.
Бир будаг да вятянди,
Бир йарпаг да вятянди, - дейян Сядник Паша:
Гурбан олум
Бир йаны Дярбянд вятяня,
Гурбан олум
Бир йаны гцрбят вятяня
фикирляриндя вятян севэисини сызылтылы шякилдя диля
эятирир, вятянин талейиня биэаня галмамаьа
чаьырыр…3
3

“Pirsultan” dərgisinin 8-ci sayında dərc olunmuşdur.
səh. 3.
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Vətəni tərənnüm edən misralar
Sədnik Paşa Pirsultanlının şeirlərində vətən
tərənnümü əsas yer tutur, vətəni hər şeydən uca
tutduğu üçün də:
Sən də, mən də qurban olaq, ay gözəl,
Bu əziz vətənin bir yağışına, deyir. Kərkük bayatılarından birində deyildiyi
kimi, “yar şirindi, keçilməz”. Bu mənada hələ
asan məsələ deyil ki, gözələ üz tutub: vətən
yağışına qurban olaq demək. Özümün heç
ruhum da inciməz vətənə qurban getməyə, amma
qıymağa adamın dili gəlməz. Baxmayaraq ki,
vətən çox əzizdir, şirindir.
“Nizami baba” şeirində dahi Nizamiyə
xitabən dediyi:
Göygölü əlində ayna kimi tut,
Bu xoşbəxt Gəncənin camalına bax.
Axşamlar baxdıqca fəvvarələrə,
Elə bil dağlardan Xoşbulaq gəlib, deyəndə Gəncəni vəsf edirsə, “Daşkəsən nəğməsi” şeirində doğma Daşkəsəni, “Gül bitirdi”
şeirində Gədəbəyi tərənnüm edir:
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Hönkürə-hönkürə gələn buludlar,
Elə bil ruhuma, canıma yağdı. –
deyəndə vətənin yağışını tərənnüm edir,
“Gözəldi” adlanan şeirində vətənin dağını-daşını,
gülünü-çiçəyini-vətənin təbiətini vəsfə çəkir.
Qımış, ey Gavalı bulaq,
Dodağından bal süzülsündeyəndə Sədnik Paşa bulağın çağlamasını
onun gülümsəməsi kimi xüsusi halda
mənalandırır.
Qoca dağın cavanlaşıb,
Qanlı dağa toy vurdurur. –
misralarında isə Gədəbəy dağlarını təsvirləndirir.
Gətirilən nümunələr bir daha əyani olaraq
göstərir ki, Sədnik müəllim ölkəmizin hansı
guşəsində - hansı rayonunda olursa-olsun, oraları
şairanə baxışlarının süzgəcindən keçirib, nəzmə
çəkir. Bu isə hər şeydən qabaq onun ürəyinin
ilham mənbəyinin vətən torpağından şirələndiyindən xəbər verir.
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“Pirsultan pinarı” rədifli şeirində də Pirsultanın bulağını, daşını-qalasını, çəmənliyini,
füsünkar mənzərəsini min bir məhəbbət hissi ilə
qələmə alır, doğma Pirsultana tərif söyləməkdən
hədsiz zövq alır.
Yuxarıda göstərdim ki, Sədnik Paşa vətən
sevgisini yar sevgisindən üstün tuta bilir. Bunun
sirri “O ürəyi tapmısan” şeirində açılır.
Mənim sinəm bir sal qaya,
O qayanı sən çapmısan.
Orda sevən bir ürək var,
O ürəyi sən tapmısan.
Gülüm, bax o sevən ürək,
Gözün açıb səni görüb.
Sənə elə vurulub ki,
Elə bil vətəni görüb.
Gözəli sevməyən ürək,
Vətəni də sevə bilməz...
Demək, “gözəli sevməyən ürək vətəni sevə
bilməz” deyərək bu sirri belə mənalandırır.
Üstəgəl, şeirin möhürbəndinə fikir versək, fikir
bir az da aydınlaşıb durulaşır.
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Gəl qoru sevən ürəyi,
Əldən çıxıb yada düşər,
Sən bir dəniz, mən bir dəniz,
Aramıza ada düşər.
Sədnik Paşanın şair aləmində insan elə özü
vətəndir, vətənin bir hissəsidir. İnsanı sevirsənsə,
vətəni sevirsən; vətəni sevirsənsə onun vətəndaşı
da sevilir. İnsan – vətən münasibətləri bu misralarda vətən – vətəndaş müstəvisinə köçürülür.
“Xoşbulaqda” adlı şeirdə də Sədnik müəllim
doğulduğu rayonun ərazisində yerləşən Xoşbulağı tərənnüm edir, bulağı görün necə öyür:
Koroğlu burdan keçəndə,
İgidlərə yurd seçəndə,
Qırat suyundan içəndə,
İzi qaldı Xoşbulaqda.
Buranı qədim yurd yeri kimi tərif edən şair
fantaziyası qoç Koroğlunu xəyalən buralara
gətirir. Qıratına Xoşbulağın suyundan içizdirir
və izlərinin bu gün də yaşadığını nəzmə çəkir.
Neçə dəli keçdi çapar,
Sal daşlarda nal izi var.
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Dəlilərdən – Dəli Qoşqar,
Özü qaldı Xoşbulaqda.
Göründüyü kimi vətəndaş – şair Sədnik
Paşa Pirsultanlı üçün vətənin hər qarışı doğmadır
və bu doğmalığın fantaziyasını yaddaşına köçürüb söz yaddaşında əbədiləşdirir. Vətən gözəlliklərinin təsviri və tərənnümü bu misralarda bir
bulaq kimi axıb-qaynayır və oxucu könlünə
sərinlik gətirir.4

4

“Pirsultan” dərgisinin 8-ci sayında dərc olunmuşdur.

34

SEVGİDƏN YOĞRULAN
MİSRALAR
Hamımızın təbiətdə müşahidə elədiyimiz
adi hadisəni Sədnik Paşa “Günəş və bulud”
şeirində çox ustalıqla qələmə alıb. Təsəvvürümüzə gətirdiyimiz bu səhnə bədii düşüncə
etibarilə asan anlaşılır, lakin məktəbyaşlılar üçün
tipik nümunədir.
Buluddan bircə içim,
Su istər doğan Günəş.
Verməsə, bərk inciyər,
Durar ondan yan Günəş.
Bulud dağlara enər,
Yayılar yuxa-yuxa.
Qorxar doğma dağları
Günəş yandırıb-yaxa.
Şeir cəmisi ikicə bənddən ibarətdir, həcmcə
də azyaşlılar üçün tez əzbərlənən, yaddaqalandır.
“Pirsultan pinarı” adlı nümunədə isə təbiət
nəzmə çəkilmiş, eyni vaxtda burada xüsusi
deyim tərzinə üstünlük verilmişdir.
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Bu, nə görüş, nə vüsaldı,
Köynəyi lalədən aldı,
O qız ürəyimi çaldı,
Çaldı, Pirsultan pinarı.
Bir bəndini misal çəkdiyimiz bu şeirin digər
bəndlərində də sonuncu misra üçüncü misradakı
axırıncı kəlmənin təkrarı üstündə (təkrirsayağı)
qurulub, bu da şeirin axıcı olmasına təminat
verən bədii deyim vasitəsidir.
Şairin “Dağlar”, “Vətən sevgisi”, “Qoşqar
dağı”, “Qalıbdır”, “Koroğlunun daş qalası” və s.
şeirlərində də vətən sevgisinin, kiçik vətəni
sayılan Qoşqar dağının təsvir və tərənnümünü
görürük.
“Görmüşəm” adlı şeirində isə Sədnik
müəllim sevdiyi gözələ xitabən yazır:
Sözlərində nə riya var, nə bəzək,
Təmizlikdə gül-çiçəksən, gül-çiçək.
Şeirin axırını isə belə bitirir:
Sədniki qınama divanəlikdə,
Dəyanəti sən gözəldə görmüşəm.

36

Yəni, mənim sənə olan çılğın məhəbbətimin
bi səbəbi də səndəki dəyanətdə - inamımı,
etibarlığımı qazanmağındadır. Sən həm gözəl,
həm də ağıllı, vəfalı, sədaqətli, bir sözlə,
dözümlü olduğun üçün yolunda can fəda etməyə
hazıram.
“Bulaq”, “Dağlar”, “Bu dağların”, “Kəklik”,
“Sevəsən”, “Yatmış gözəl” kimi nümunələrdə
də vətən aşiqinin simasını müəllifdə - lirik
məndə görürük. Belə ki, bu şeirlər vətən
torpağına bağlılıq hissləri aşılayır, oxucu
könlündə ülvi məhəbbət duyğuları, həyatda
yaşayıb-yaratmaq həvəsini şölələndirir.
“Təbiətin sərgisi” adlanan şeir isə
dediklərimizə, deyərdim ki, ən parlaq örnəkdir:
Xalı kimin xalısıdır?
Yamacda qalıb.
Xına kimin xınasıdır?
Daşda qalıb.
Hansı gözəlin darağıdır
Quşda qalıb?!
- Bunlar təbiətin sərgisidi.
Allahın vergisidi;
O görünən qayalar
Koroğlunun hörgüsüdü.
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Fikir verin, şeirdə vətən torpağının yamacını
bütövlükdə vətənin təbiəti, daşını-qayasını və
quşunu (heyvanat aləmini) və bunlarla da
ümumilikdə Azərbaycan faunasını tərənnüm
etmişdir. İndi də misra-misra, beyt-beyt təhlilə
keçək: “Xalı kimin xalısıdır?” – birinci misrada
belə bir ritorik sual qoyulur və ikinci misrada
cavab verilir: - Yamacda qalıb. Bununla birinci
misradakı sualın abstraktlığına son qoyulur, fikir
konkretləşir. Həm də şair burada vətənin güllüçiçəkli çölünü-düzünü, yalını-yamacını İlahi
tərəfindən toxunmuş xalıya bənzədir. “Xalı
kimin xalısıdır?” sorğusunun cavabı aydındır,
həm də iki mənada: belə ki, xalıya bənzədilən
torpaq-yerd ölkəmizindir, ikincisi, bu, Allahtəalanın qüdrətidir. Buna isə sonuncu bənddə
belə işarə vurulmuşdur: “Təbiətin sərgisi Allahın
vergisidir”.
“Xına kimin xınasıdır?” – vətənin üstü xınalı daşına-qayasına eyham var burada, çünki
cavabda “Daşda qalıb” deyilir.
“Hansı gözəlin darağıdır?” – bu sual adamı
dərin düşüncələrə qərq edir. Nağıl və əfsanələrimizə baş vurub, fikrə-xəyala doğru cumursan. Cavab da adamın düşüncələrinə son
qoymur, əksinə, bir az da diqqətlə düşündürür:
“Quşda qalıb”. Həm də bununla tapmacavari
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forma yaradılıb: Hansı quşdur ki, darağı var?
Fikirləşirsən, şanapipik (el arasında hop-hop adı
ilə də tanınır) quşudur.
Şeir həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün
anlaşıqlı və düşündürücü şəkildə yazılmışdır.
Axırda isə: “O görünən qayalar Koroğlunun
hörgüsüdür” deyilməklə obrazlı deyim yaradılmışdır. Bu yekəlikdə daşları-qayaları yerindən
qaldırmağa mifik xalq qəhrəmanı Koroğlunun
gücü çata bilərdi. Və sıralanmış-muncuq kimi,
üst-üstə, yan-yana düzülmüş kimi görünən qayalar adama elə gəlir ki, hansısa bir usta tərəfindən
nizama vurulub, hörgüyə düzülüb. Sədnik Paşanın qənaətincə, Koroğlu bənnalıq edib dağlarıqayaları belə nizama düzüb. Bu fikrə baxmayaraq, müəllifin qəti hökmü belədir ki, “Bunlar
hamısı Allah vergisi olan təbiətin möcüzələridir”.
Təbiətdə bu gözəllikləri axtaran Sədnik Paşa
insanın özündən-ürəyindən də gözəllik umur:
Çiçəklərdən dəstə bağla,
İçində bir ürək olsun.
Özün kimi gərək olsun
O ürəyi gülə bələ,
Ürək dönüb çiçək olsun.
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Müəllif insan qəlbinin çiçək olmasını arzulayır, həm də sovqat kimi, hədiyyə şəklində
bağlanan gül çələnginin də dəstinə öz ürəyinin
hərarətini qatıb aparmağı tövsiyə edir. Elə bu
məqamda gənc şairə Afət Viləşsoyun “Çiçək
nəğməsi” adlandırdığı kitabı yadıma düşdü: necə
ki, bu adla Afət xanım kitabdakı şeirlərin ürəkdən gəldiyini deməklə ürəyi tər çiçəyə bənzədib,
eləcə də, Sədnik Paşa yuxarıdakı beş misralıq
nümunədə saflıq mücəssəməsi kimi insan ürəyinin gül-çiçək kimi təravətli olmasını arzulayıb.
Qadın ürəyi kimi şair ürəyi də incə gülə
təşbeh edirlər. Gül ürəklə təbiətin gül-çiçəyi
həmdərd-sirdaş olanda ana təbiətimizə vurğunluqdan bəhs edən misralar dil-dil ötər.
Necə ki, Sədnik müəllimin yuxarıdakı
misralarından belə lətifliyi duyduq, eşitdik.5

5

“Pirsultan” dərgisinin 9-cu sayında dərc olunmuşdur.
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SƏDNİK PAŞA PİRSULTANLININ
POEZİYASI

I.Vətən və tarixi sevginin poeziyada vəhdəti
Саь йаны Ъанбазды,
Сол йаны Муров.
Яйричай цстцндя
Бир Аьъа гала.
Бу чайын цстцндядир
Дяли Домрул кюрпцсц…
“Даьлара, гайалара йазылмыш” адландырдыьы шеiрини бу мисраларла башлайыр Сядник Паша Пирсултанлы. Даща сонра ел кючцнцн гышлагдан эялиб
бу йерлярдя йайладыьыны тясвиря эятирир, лакин бу
заман мцяллиф ган йаддашыны ойадараг
тарихимизин яски чаьларына дюнцш едир, “Бану
Чичяйин эялиб Домрул кюрпцсцнцн цстцндян
кечдийини, Аьъагалайа кюч сцрдцйцнц, Шямкирин
Марал горуьуну гырх инъябелли маралла (эюзялля,
гыз-эялинля) эяздийини” тясяввцрдя ъанландырыб
йазыр:
Чичяк Бану эялиб
кюрпцдян кечди,
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Инъячайын суларындан ичди.
Муровдаьын Газандурмазында
йайлагланды, йайланды.
Танры гайасына чыхыб
Аран елляриня бойланды.
Муров, Кяпяз, Гошгар арасы –
Оьузун ойлаьында,
Оьузун йайлаьында
халгымын тарихинин
йаралы сящифяляри
саралмыш вяряглярдя
ится дя,
Улу яъдадымын
мцгяддяс оъаьынын
кцлцнцн алтында
кюзц галыр.
Сал дашлара,
гайалара йазылмыш
тарихимин юзц галыр.
Эюрцндцйц кими, сонунъу мисраларда шерин
башлыьына чыхарылмыш ифадяйя там айдынлыг
эятирилмиш, мцяллифин шердя вермяк истядийи идейа
сонда там мянасы иля ачыгланмышдыр. Бу, ян азы
ад вя мязмун вящдятинин юзцнц доьрултмасындан хябяр верян мцсбят кейфиййятдир. Бяс
Сядник Паша фикирлярини щансы ясасларла сцбута
йетирир? Яйани мисалларла: Муровдаьда Газан-
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дурмаз адланан гайа вар, еля щямин ятрафлардаъа
Дяли Домрул кюрпцсц дейилян нишанэащ да вар вя
саиря вя бцтцн бунлара ися халгымыз ад гойуб…
Эюрцндцйц кими, ян гядим шифащи вя еляъя дя
йазылы сянят абидямиз – тарих китабымыз олан
“Китаби-Дядя Горгуд”дакы образларын адлары иля
баьлы даь-даш адларымыз вар. Сядник Паша бунлара
иснадян демяк истяйир ки, “халгымызын тарихинин
йаралы сящнялярини – ганлы-гадалы, фаъияли, шяряфли
дюйцш сящнялярини юзцндя якс етдирян, йашадаъаг
саралмыш каьыз сящифяляри дюврцмцзя эялиб
чатмаса да (“ится дя”), сал дашларын – гайаларын
адында тарихимиз юзцнц йашадыр”, шерин адында да
дейилдийи кими, тарихимизин сящифяляри “дашлара,
гайалара йазылмышдыр”. Даш китабяляр – дашцстц
йазылар ися ян етибарлы мянбяляр, тарих
китабларымыздыр.
Бах беляъя, Сядник Паша бу шери иля садяъя
вятян торпаьыны – даьларымызы нязмя чякмямиш,
щям дя вятянимизин гящряманлыгла долу язямятли кечмишини бизляря тягдим етмиш, бу
тарихимизи ися халгымызын даьлара, гайалара вердийи адларда йашатдыьыны хатырлатмышдыр. Биръя
охуъудан бу мягамда диггятъил олмаг, щяссаслыг тяляб олунур ки, шердя няляря ишаря
вурулдуьуну фящм едя билсин – тясвир едилмиш
тябият мянзярясинин алт гатындан бой эюстярян
тарихимизин шанлы сящифялярини вярягляйиб ашыра
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билсин! Еля Сядник Паша шеринин бир щикмяти дя
ондадыр ки, вятяни тяряннцм едян мисраларда
вятяни юзцмцзя йурд-биня етдийимиз язяли гядим
чаьлары хяйала эятирир, вятянимизи кечмиши вя
индиси иля вящдятдя гаврайыб севмяйя чаьырыр,
гядим мющтяшям кечмишимизи бу эцн дя
йашатмаьы, эяляъяйя дя кечмиш – улу нясиллярин
ляйагятли вариси кими ирялилямяйи тялгин едир.
Кющня кишилярин ляйагятли давамчысы олан Сядник
мцяллим мящз охуъуларындан да вятяни
мцгяддяс тутмаьы, ана йурдумузу эюз
бябяйимиз кими горумаьы тяляб едир.
Эюрцндцйц кими, бир шердя тябият тясвири дя
вар, йурд севэиси дя вар, щяля десян тарихя дюнцш
дя вар – бир сюзля, кечмиш дя вар, бу эцн дя,
цстяэял, эяляъяйя цмидля, язмля юзцнц апармаг
истяйи дя вар… Бу да Сядник мцяллимин
поезийасынын юзялликляриндян биридир. Бу да алим,
профессор Сядник Пашанын елми тяфяккцрцнцн
поезийадакы пройексийасыдыр. Алим сюзцнцн
архасында аьыллы бейин – дярин зяка дайанырса,
шаир сюзцнцн майасында ися щяссас цряк сащиби –
дцнйаны цряйи иля щисс едян, цряйи иля щярякят
едян мцгяддяс инсан дайаныр. Демяк, елм-зяка
сащиби олан алим вя сюз-сянят хиридары олан,
синясиндя щяссас, дуйьулу цряк эяздирян шаир…
Бунлар щяр икиси – алим бейни иля шаир цряйи
Сядник Пашанын шяхсиййятиндя синкретик шякилдя
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бирляшиб щям елмдя харцгяляр йарадыр, щям дя
шердя – поезийада… Онун поезийасындакы эцъцн
майасы да еля бу мцщцм амиллярин бир-бириля
чульашыб-говушмасындадыр.
“Гала дивары” шериндя дя мцяллиф ейни цслуба
садиг галыр, халгымыз тяряфиндян дашлара, гайалара
гойулмуш тарихи адларда тарихимизин йашадылдыьыны
демяк истяйир.
Цряйим даьа дюнцр
Даь цстя эюряндя сяни
Бабамын йадиэары,
бабамын шащ ясяри
Гала дивары.
Торпаьыма баьлы гайалар цстя,
юз ъаныма баьлы гайалар цстя
Бабамын юз ял иши –
Бабамын йцксялиши
Гала дивары…
Гала дивары кими танынан гайа парчасына –
даьларын-гайаларын зирвясиндя щюрцлмцш кими
эюрсянян, уъалан гала диварларына мцраъиятян
сюйлянмиш бу шердя лирик мянин ич дцнйасыны –
мяняви зянэинлийини эюрмямяк, дуймамаг
карлыг-корлуг оларды. Ня гядяр бюйцк мящяббятля, щявясля, язизляня-язизляня нязмя чякилмишдир.
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Мцяллиф гала диварларыны чох юйцр, шяниня мин
бир тярифляр гошур; бурда “гышым, бащарым Гала
дивары” дейяндя гышын тимсалында талейин башымыз
цстцндя аъы рцзэарлар ясдирдийи фялакятли, ганлыгадалы олайлара симэя вурурса, “бащарым”
кялмясиндя ися тарихимизин язямятли сораьына
ишаря вурур:
Узаг ясрляря
Узанан ялим,
лал бахышым,
дилим.
Илляр архасындан
эюрцнян
дцняним,
бу эцнцм,
сящярим,
явязсиз инъим,
Эювщярим
Гала дивары!..
Бу мисраларда йеня дя Гала диварлары “иллярин,
ясрлярин архасындан эюрцнян дцнян” кими –
тарихимизин ъанлы шащиди кими гиймятляндирилир,
ейни заманда “бу эцнцм” ифадяси иля кечмишимизля эяляъяйимиз арасында шанлы кюрпц кими
дяйярляндирилир: узаг ясрляря – эяляъяйя доьру
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узанан ялляримиз, щаггы ъар едян дилимиз,
бясирятли эюзцмцз кими мяналандырылыр.
Будур бизим тарихимиз – язямятли кечмишимиз,
шющрятли вятянимиз, гейрятли сойдашларымызын
щцняри – Сядник Паша шеринин апарыъы гайясини бу
фикирляр тяшкил едир: йяни бизим вятян севэимизин
кюкц – юзцлц чох-чох дяриндир. Шердя цздя эюрцнян садя тябият тясвиринин юзяйиндя тарихимизя
вя вятянимизя – кечмишимизя, индимизя вя
эяляъяйимизя гцрурлу севэи щиссляри дурур!
“Мяни мяня гайтарды…” адлы шериндя йеня
Сядник Пашанын вятян севэиси башга бойада, йени
бичимдя дил ачыр: “Гцрбят йадыма дцшдц пайыз
дурналарынын кючцндя” дейян мцяллиф вятян
щясрятини диля эятирмякля бу щясрят аъысынын
ичиндя вятян йаньысынын дилим-дилим шюляляндийини
бяйан едир:
Гызылюзян дя, Араз да
Синямдян бурула-бурула ахды…
Дярбянд дя, Тябриз дя
Йараларымы эюз-эюз гопарды.
Шцкцрляр олсун ки,
Дуйьуларым йеня дя
Мяни мяня гайтарды…
“Вятянин гядри гцрбятя дцшяндя билиняр”
мясялимиздя вурьуланан дярин мяна бцтцн эцъц
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иля юзцнц бурда эюстярир. Беля ки, гцрбят
чякмяйян вятянин гядрини биля билмяз, айрылыг
нисэили дашымайан вцсала йетяндя онун ширинлийини
дяриндян дярк едя билмяз вя еля бу мягамын
поезийада кюкляниб-сахланмасы шерин бядии
сиглятини артыран биринъи амилдир. Бир дя шерин сон
бейтиндя ифадя олунан “дуйьуларым мяни мяня
гайтарды” фикри бурдакы фикирляря ачар салыр: яэяр
торпагларымызы бирдяфялик итирмиш олсаг, онда мян
юзцмцн олмазам, - дейир, йяни дуйьуларым,
дцшцнъялярим – вятяндян ъисмян аралы дцшсям
дя, гялбян, рущян вятян мяним ичимдядир вя
вятяни ичимдя, кюнлцмдя йашатмаьым мяни
мяня гайтарыр, мяни мянян юлмяйя гоймур вя
ичимдя йеня дя вятяни бцтюв эюрмяк язми баш
галдырыр. Яэяр бу дцшцнъям олмаса, юзцмя
гайытмасам, саь икян юлцмя говушарам. Бах,
мцяллифин охуъулара ашыламаг истядийи фикрин ясас
лейтмотиви будур!
Еля бу фикирлярин мянтиги давамы юзцнц бир
гядяр башга сяпкидя “Вятянимя дяймясин”
шеiриндя бцрузя верир:
Дцшмянимин мярмиси,эцлляси
Qой мяня дяйсин,
Вятянимя дяймясин.
Аналар
Сядник адлы оьулу bир дя доьар.
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Вятяни щеч кяс доьа билмяз.
Вятяним саламат олса, юзцмцн олса,
Hеч кяс мяни боьа билмяз.
Фикир верин: “Вятяни щеч кяс доьа билмяз”
ифадясиня. Йяни вятян вятяндашлары доьур –
йетишдирир ки, вятян йолунда ъан гойсунлар, шящид
эетсинляр вя вятяни йашатсынлар. Вятяня севэинин
бариз ифадясидир бу! Тцрк шаиринин “Торпаг,
уьрунда юлян варса, вятяндир!” кяламы бурда юз
йерини алыр. Йяни торпаьын уьрунда онун вятяндашы шящид эетмязся, дцшмян габаьындан
горхуб гачарса, онда вятян басылар, вятян олмаз
– вятянсиз галарсан. Вятянсиз йашамагса
юлцмдян дя бетярдир. Вятян анлайышына мящз бу
призмадан бахыш буъаьы шердя вятян севэисиня
вятяндашлыг мцнасибятинин дцзэцн формалашмасыны тямин едир…
“Сары рянэин эюзяллийи” адлы башга бир
нцмунядя ися еля зянн едирсян ки, садяъя сары
рянэдян сющбят ачылаъагдыр. Лакин шери охудугъа
бурда да мцяллифин сары сюзц иля баьланан йерйурд адларымызы юймясинин – бу дяфя дя башга бир
аспектдян вятян севэисинин шащиди олуруг:
Дирилик чешмясидир
Гошгарда Сарыбулаг.
Сарал Эюзял Дярядя
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щям кяндди, щям дя йайлаг.
Эядябяйдя Сары Дам,Сары Тала,
Кялбяъярдя Сарыдаш…
Бурада мцяллифин филолог симасы – дилчи алим
кими топонимляримизля баьлы дцшцнъяляри мейдана чыхыр. Шери бу минвалла давам етдиряряк
Гахын Сарыбаш кянди, Самухун Сарыгамыш кянди,
Кяпяздя Сарысу, Кялбяъярдя Сары йер, Дярбянддя Сары Йал, Пирсултанда Сарыйохуш кими
йерлярин адларыны хяйалына эятирир, щяр бирини бир
ъцр язизляйиб-охшайыр. Бир охуъу кими мяним дя
сары сюзц иля баьлы йаддашым тязялянир: Губадлы
районунда Сарыйатаг кянди, Саатлы районунда
Сарысу дейилян кцдрцнцн дцзц, Ъябрайылда вя
Фцзулидя Сараъыг кяндляри вя с.
Демяк, бир охуъу кими мяни юз ъазибя
орбитиня чякян бу шеiр, щеч шцбщясиз, диэяр охуъуларын да хатирини мяшьул едяъяк, вятянин айрыайры бюлэялярини хяйалян дя олса эязмяйя вадар
едяъяк вя нятиъядя юзцмцздян гейри-ихтийари
олараг бу тясир алтында вятяни кюнлцмцздя
йашадаъаьыг. Бу ися, ялбяття, Сядник Паша Пирсултанлынын сяняткарлыьынын эцъцндян хябяр вермякля охуъуда вятяня севэи дуйьуларынын ойанышына дялалят едир.
Бяли, севэи мцъярряд мяфщумдур, лакин бу
мяфщумун мцхтялиф чаларлардан реаллыьа
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кючдцйцнц Сядник Пашанын шерляриндя охуйуб
мцшащидя едирик. Истяр севэилийя гаршы мцгяддяс
севэи дуйьулары, истярся дя торпаг, йурд, вятян
севэиси, кечмишя, индийя вя эяляъяйя – улу тарихя
олан севэи, сойкюкя, нясиля, инсана олан севэиляр
– бцтцн бунлар щамысы Сядник мцяллимин
шерляриндя – поезийасында рянэарянэлийи иля юзцнц нцмайиш етдирир. Инсан севэиси тябият севэисиня
гарышыр, тябият севэиси вятян севэисиня, вятян
севэиси вятяндаш севэисиня, вятян вя тарих
севэисиня… Бир сюзля, Сядник Пашанын шерляри ана
вятянимизи – бцтювлцкдя вятянимизин тарихини
севмяйя вя юйрянмяйя сясляйир!..
II.Səni sevən yaş ki deyil!
Sədnik Paşa Pirsultanlının şeirlərində axıcıllıq qarışıq bir səmimiyyət duyulmaqda, insan hisslərinin təbii şəkildə ifadəsi özünü qabarıq
göstərməkdədir. Belə ki, xalqımızın xüsusən də
lirik növə aid olan yaradıcılıq əsərlərində təbii
rəvan danışıq üslubu hakimdir, bu sıradan olan
xalq mahnılarımıın dilində və ruhunda da beləcə.
Bu cəhətdəndir ki, biz aşağıdakı şeirdə Sədnik
Paşanın üslubundan doğan məlahətliliyi gördüyümüz kimi, həm də burada xalq mahnısının
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sözləri və ruhu ilə yaxınlıq, eyniyyət sezildiyini
etiraf edərik.
Səni sevən bu ürəkdi,
Səni sevən yaş ki deyil .
Hərəmizdə bir ürək var,
Heç birisi daş ki deyil.
Bu bəndin ruhunda bir ümumxalq danışıq
üslubu, xalq ruhu var ki, az qala bu nümunəni
folklor mətni ilə qarışıq salıb eyniləşdirirsən.
Bu da, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Sədnik
müəllimin özünün ruhunu xalqa çulğaşdırmasında, xalqın ədəbi xəzinəsinə dərin bələd və
bağlı olmasındadır. Bəli, xalq mahnılarımızdakı,
layla, bayatılarımızdakı və eləcə də lirik xalq
ədəbi nümunələrimizdəki rəvanlıq, səlislik burda
da görünür. Bu dediklərim şeirim fonetik
səslənişi etibarilə özünü doğruldur. Lakin mətnin
ifadə etdiyi məna çalarlığında da xalq ruhunu,
düşüncəsini açıqlığı ilə görmək olar. Sevən
aşiqin qəlbinin çırpıntıları döyünür bu misralarda. Qədim dünyamızın ulu kitabı, bütün
bəşər mədəniyyətinin və ədəbiyyatının, ümumdünya folklorunu kökü, özülü sayılan gil lövhələr
üzərində yazılmış “Bilqamıs” dastanında Assur
hökmdarının ali rütbəli məmuru olan Axikarın
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oğulluğu Nadana verdiyi öyüdlərin birində
deyilir:
“Bir sərçəni əldə tutmaq min quşun göydə
uçmasından sərfəlidir”.
Bu cümlənin üst qatındakı fikri kənara
qoyub, alt qatdakı mənaya enə bilsək, şərhimizi
açıqlaya bilərik. Müdrik Axikar yetkinlik yaşına
yetmiş oğulluğuna bu nəsihəti ilə evlənməyi
tövsiyə edir. Yəni min quşu göydə
uçurmaqdansa, bir sərçəni daha doğrusu, könül
quşunu əldə tutsan daha yaxşı olar. Subay qalıb
gözəllərə kənardan tamaşa etməkdənsə, gözünkönlün tutan bir qıza sahib durub ev-ailə sahibi
olmaq daha xoş olar – yuxarıdakı məcazi
deyimin real şəkildə ifadəsi budur!
Bax Sədnik Paşa da yuxarıda sevgidən bəhs
açır, lakin incə eyhamla aradakı yaş fərqinin
kəskin maneə olduğunu vurğulayır. Düzdür, ”Səni sevən yaş ki deyil” ifadəsi ilə yaş fərqi
qəbahət sayılmasada, fikrin örtülü-pərdəli tərəfində bunun əsaslı səbəbinin yaş məsələsi
olduğuna işarə var. Təsadüfü deyil ki, bu fikrin
davamı kimi gələn ikinci bənddə deyilir:
Sevənlərə yaş həddi yox,
Məhəbbətin sərhəddi yox.
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Sinəmizdə çırpınır bax,
Könüllərdi , quş ki deyil.
Bu bənddə “könüllərdi, quş ki deyil” deyilsə də, əslində elə “könül quşu” anlayışı ilə könüllərin bir sevgi quşu olduğu ifadə olunmuşdur.
Necə ki, bir atalar məsəlimizdə deyildiyi kimi,
”Könül dediyin bir quşdur ki, o, hər dəni
dənləməz”.
Bizim 80 yaşlı müdrikimiz, ağsaqqal folklorşünasımız Sədnik müəllimin ürəyi də sevgi,
məhəbbətlə dolu olduğundan həmişəcavandır.
Ona görə də şeirin üçüncü bəndində-möhürbənddə- özünü belə nişan verir:

Hər aşiqin öz adı var,
Hər ürəyin öz odu var.
Hər meyvəni öz dadı var,
Turşməzədi turş ki deyil.
Fikir verin: “Hər aşiqin öz adı var” şəstlə,
təşəxxüslə deyir, bu cümləni Sədnik müəllim.
Demək istəyir ki, mən də 80 yaşlı müdrik kimi
(“Bilqamıs” dastanındakı müdrik Axikar kimi!)
sevən aşiqəm, “Hər ürəyin öz odu var”, mənim
də ürəyimin odu insanlara sevgi – məhəbbət
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yanğısı ilə doludur, deyir. “Hər meyvənin öz adı
var” eşqin nübarından dadmağın, eşqin barınınmeyvəsinin “turşməzə olduğu”nu deyib hallandıran Sədnik Paşa bununla sevən aşiq üçün
eşqin dadının-tamının nə acı, nə turş olduğunu,
”turşməzə” tamı verdiyini eyhamlayır.6

6

“Pirsultan” dərgisinin 10-cu sayında dərc olunmuşdur.
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80 yaş – qırmızı ekvator qurşağı
Orta hesabla hər bir normal adam dünyada
160 il ömür sürməlidir. Bu, tibb elmində insanın
bioloji inkişaf qanunauyğunluğuna əsasən alimlərin hesablamasıdır. Amma belə fiziki ömrü yaşamaq üçün gərək insan həyatda necə yaşamaq
prinsiplərinə düzgün əməl eləməli, hər bir şeyi
normada olduğu kimi məsrəf-məxrəc etməlidir.
Buna nail olmaqdan ötrü isə hər kəsdən təmkinlə,
ağılla yaşamaq və öz enerjisini lazımi miqdarda
işlətmək-paylamaq tələb olunur. Bəli, normal
yaşam müddəti 160 ildir. Bu minvalla, bu ölçüylə
götürdükdə, 80 yaş ömrün yarısını yaşamaq deməkdir. Demək, bizim hamımızın sevimlisi,
folklorşünaslığımızın ağsaqqal siması kimi tanıdığımız Sədnik Pirsultanlının 80 illik yubileyi
onun ömrünün tənböləni- qırmızı xətli qalın ekvator zolağıdır. Xəritədə dünyanın tən ortası olan
ekvator xətti necə aralıdan adamı özünə çəkirsə,
diqqəti cəlb edirsə, açıq-aydın fərqlənirsə, bax
eləcə də Sədnik müəl-limin cismən həyatda
yaşadığı ömür yolunun yarısı - səksən illik yubileyi də hamımızın diqqət mərkəzində o cür
dayanıb. Bəs bu diqqət mərkəzində o, necə
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görünür? Əlbəttə ki, çox şən-sağlam və gümrah!
Belə nikbin bir ovqatı Sədnik müəllim necə
yaşaya bilməyin sirlərinə vaqif olmaqla qazanıb.
Bəs necə?
Sədnik müəllim sağlam fiziki ömür sürməsi
üçün ilk növbədə özünü bir fərd olaraq təbii
şəkildə ana təbiətin qoynundan ayrılmaz hiss edib,
özünü vətənimizin bir parçası kimi torpağın
üstündə böyüyüb, boy atan nəhəng çinar ağacının
görkəmində yaşada bilib. Ruhunun mayasını vətənimizin təbiətindən, orqanizminin rişələrini torpağa bağlılıqdan götürüb. Canlı bitki-ağac rüşeymləri öz kökünü-qidasını torpaqdan necə götürüb cücərirsə, boy atırsa, yaşayırsa, o tərzdə də
Sədnik müəllim vətən torpağının, daşının, qayasının üstündə bitib, inkişaf edib, böyüyüb və bu
gün gördüyümüz çinar əzəmətli, çinar görkəmli,
müdriklik, ağsaqqallıq zirvəsinə yetişib. Professor
Sədnik Paşayevin bəri başdan 160 il ömür sürəcəyinə təminat qazanacağının sirri vətənimizin –
torpağın köksündə bitirə bilib, mayasını-gücünü
vətən torpaqlarının saf suyundan – havasından, bir
sözlə, vətən gözəlliklərindən ala bilib. Axı, insanlar sosial varlıq kimi formalaşmasından öncə
bir fərd olaraq bioloji varlıq kimi dünyaya gəlirlər.
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Ona görə də insan özünü sağlam görməsi üçün
birinci növbədə bioloji amil olduğunu nəzərə
almalı, bioloji cəhətdən böyüyüb inkişaf etməsinin
qayğısına qalmalıdır. Bu mənada, Sədnik müəllim
vətənimizdə bitən uzun ömürlü – çox əsrlik ömrə
malik vüqarlı çinar ağaclarını xatırladır. Bax,
Sədnik müəllim özünü torpaq üstündə beləcə
bitirib-yaşadır. Onun gümrahlığının, sağlamlığının
birinci şərti budur.
İkincisi: Mən yuxarıda da qeyd etdim ki,
insanın torpaq kimi inkişaf etməsi üçün özünüenerjisini istənilən şeyə müvafiq qaydada – bərabər ölçüdə, paralel şəkildə paylamağı bacarmalıdır. İnsan enerjisini bir şeyə az, digərinə çox dərəcədə paylayarsa-tarazlıq münasibətlərini itirərsə,
onda öz fiziki ömrünə balta çalmış olar, sağlamlıqdan və torpaq yolu həddinə yetməkdən məhrum
olar. Bax, bu cəhətdən də Sədnik müəllim özünü
istənilən sahəyə bərabər miqyasda paylaşdıra bilib.
Mən “Folklorumuzun bilici babası - Sədnik
Paşa” adlı bir yazımda yubliyarın həyat-fəaliyyətini bir neçə bölgüdə qruplaşdırmışdım. Onun
şairlik, müəllimlik, alimlik, folklorşünas-səyyahlıq
(yəni folklor irsimizin toplayıcısı) kimi böyük
sahələrdə mühüm xidmətlərindən bəhs açmışdım,
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özü də göstərmişdim ki, bu sahələrin hər birində
Sədnik Paşayev müstəqil bir insan kimi çıxış edir.
Yəni o, gecə şair kimi bütövdürsə, eləcə də folklorşünas kimi, müəllim kimi, alim kimi bütövayrıca bir şəxsdir. Demək, o, ömrünü bildiyi sahələrə eyni şəkildə paylaşdırıb-bölüşdürə bilib.
Bunların hamısında o, eyni adamdır-eyni dərəcədə
normal mütəxəssisdir.
Bax, bu gün bizim gözümüz qarşısında
gümrahlığı ilə gördüyümüz 80 yaşlı professor
Sədnik Paşayevin özünü cavan saxlamağının ikinci səbəbi də bu amillərlə şərtlənir: Özünü, enerjisini artıqdan, ya əskikdən nəyəsə sərf etməməkdən - bərabər biçimdə özünü paylaşdırmaqdan!...
Bu gün bizim 80 yaşlı müdrik kimi görüb tanıdığımız professor Sədnik Paşayevin həm fiziki
ömrü, yaşayış, həm də mənəvi ömrü-mənəvi dünyası bir məktəbdir. Necə yaşaya bilməyi bir məktəb kimi ondan öyrənməliyik. Özünü torpaq
üstündə bitirə bilmək, vətən torpağına bağlılıq ruhunda yaşatmaq və həm də folk-lorumuzu, xalqımızı dərin məhəbbətlə sevməklə vətənə, xalqa
gərəkli vətəndaş olmaq! Bu yol professor Sədnik
Paşayevin özündən sonra bizlərə açdığı yoldur.
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Bəli, professor Sədnik Paşayev 80 illik ömür
yolunda həm alim kimi, həm də vətəndaş – insan
kimi biz gənclərə nümunə məktəbdir. Alimliyi ilə
insanlığı bir-birini tamamlayan canlı bir simadır.
İstəyirsən onunla sadə bir insan kimi təmas qur,
ünsiyyət et, istəyirsən də bir şair kimi, ya elm
adamı kimi müsahib ol. Hər bir halda bu münasibətdən xoşlanacaqsan, hərarət tapacaq, mehribanlıq görəcəksən. İnsanın da xoşbəxtliyi elə budur.
Cəmiyyətin hər təbəqəsinin, nümayəndəsinin hörmət və məhəbbətini qazana bilmək! Sədnik müəllim insanların məhəbbətin qazanmış ağsaqqal,
nurani bir insandır. Ömrümün yarı yaşının müqəddəslik zirvəsində qərarlaşan Sədnik müəllimə
160-a gedən yolda da sağlamlıq deyir, həmişə belə
qalmağını arzulayıram!..7

7

“Pirsultan” dərgisinin15-ci sayında dərc olunmuşdur.

60

“Лилпар булаğ”ın canlı образы
Пирсултанлы Сядник Пашанын «Лилпар булаг»
адлы шеир китабы онун шаир кими охуъулары иля он
биринъи эюрцшцдцр. Китабын ады иля мцяллифин кюнцл
дцнйасы арасында бир цзви баьлылыг вар: Бяли,
Сядник мцяллимин кюнлц бир булаг кими дурмадан ахыб чаьлайыр вя о кюнцл булаьындан истяр
шеирляри, истярся дя фолклор ирсимизин инъиляри бир
щязин гыжылты иля ахыб охуъу кюнлцня долмагдадыр,
охуъуларынын сюзя, шеиря олан тяшнясиня сяринлик
эятирмякдядир. Мян бурада бир инъя мягамы да
диггятя чякмяк истярдим. Бу, нядир? Бу,
мцяллифин бурада булаг сюзцнцн яввялиндя
ишлятдийи епитетдир – лилпар ифадясидир. Бялкя дя
щеч кимлярся «лилпар» сюзцнцн фяргиня вара
билмир. Лилпар даьларын кюксцндян чош вериб
чаьлайан булагларын эюзцндя битян отдур-биткидир,
чичякдир. О чичяк ки, булагларын мянбяйиндя
битир, о эцл ки, булагларын эюзцндян су ичир,
гидаланыр…
Мян дейярдим ки, «Лилпар булаг» ифадяси
бурада тякъя шеир китабына гойулан ад дейил, щям
дя Сядник Паша Пирсултанлынын юзцнцн адашыдыр, поетик образыдыр. Бурада топланан шеирлярин
мцяллифи олан Сядник Пашанын юзц бир лилпар
тимсалында чыхыш едир, юз шеирляри иля охуъу
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кюнлцня, охуъунун рущ дцнйасына лилпар булаг
сяринлийи бяхш едир.
Щям дя лилпар чичяйи юз ришясини буз
булагларын эюзцндян алыб щяйат, дирилик тапдыьы
кими, Сядник мцяллимин лилпар мисилли цряйи, лилпар
тябли кюнцл дцнйасы да юз илщамынын майасыны, юз
тябли чешмясини дя вятянимизин еля лилпар
булагларындан, сяфалы йайлагларындан, бир сюзля,
вятянимизин эюзяллийиндян алыр. Бяли, булаьын
чешмяси щеч вахт гурумаз, лилпар ися юз майасыны
чешмялярдян алар, Сядник мцяллимин лилпар кюнлц
дя юз илщамынын гайнаьыны уъа Йарадандан, Уъа
Йараданын вятянимизя бяхш етдийи зянэинликлярдян алыр:
Бу, синямдя бир лалядир,
Бил, о, мяним цряйимдир.
Шябням долу пийалядир,
Бил, о, мяним цряйимдир.
Образлı дилля юз цряйинин вятянинин эцлц,
тябияти иля мцгайисясини верир, метафорик тярздя
вятяндя битян лалянин эеъядян цстцня дцшян шещи
(шябнями, жаляни) долу пийаля, долу гядящ
адландырыр вя ону да юз цряйи иля ейни бярабярдя
тутур. Ня гядяр эюзял тяшбещ вар бурада. Чцнки,
чцнки…бурада щяля мясялянин алт гатлары да
чюзцляндя сирляр цзя чыхыр: Ахы, лалянин баьрында
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бир гара хал олур, демяк, онда шаир цряйинин
лалянин рянэиня мцгабил олараг ган гырмызыйа
бойандыьыны, гара халын цряйиндя гям-гцсся
нишаняси олдуьуну демяк истяйир вя цстяэял,
эеъядян лалянин lячяйинин ортасына дцшян
шябнями ися гядяр долу шярабла мцгайисядя
билдирмяк истяйир ки, мян гызыл гырмызы эейинмиш
гара халлы-гцссяли цряйимин дярдини-гямини
даьытмаг цчцн ички шярбятини (шябнями) нуш
едирям. Йяни гямдян-дярддян ичиб, кядярими
даьыдырам. Фикир верин: ади тябият сящнясини
мисралара дцзмякля щям юзцнц тябиятин бир
парчасы саймыш – цряйини (лаляйя бянзятмиш, щям
дя бу тясвирдя чох зянэин поетик образылылıг
йарада билмишдир. Ялбяття ки, бу ъцр уьур юзцнц
вятянин фядаиси олан сюз адамына хас ола биляр, о
фядаи фолклоршцнас алимля шаирлийи бир бцтюв
шякилдя юз сявиййясиндя синкретизя едя билян
Сядник Паша Пiрсултанлыдыр. Бяс, эюрясян, шаирин
дярддян-гямдян губар баьламыш цряйинин
дярдинин öлчцсц-гядяри ня гядярдир? Бу суала
Сядник Pаша бядии дилля беля ъаваб верир:
Дярдими даьа десям,
Даь тярпяняр, даь йерийяр.
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Беляъя, дцнйада даьдан аьыр, даьдан уъа,
даьдан бюйцк ня ола биляр ки? Бах, Сядник
мцяллимин дярди о даьлардан да эуълцдцр, аьырдыр ки, даьлары ашырмаг гцдрятиндядир. Эюрцн,
даща сонра дярдинин щяъминин щансы мигдарда
олдуьуну дейир:
Дярдими суйа десям,
Су алышар, сулар йанар.
Хязяр суйа щясрят галар,
Араз ахмаз, Кцр дайанар.
Хязяр дцнйанын ян бюйцк эюлцдцр,
дянизидир, амма Сядник Pашанын дярдинин одуалову о дяряъядя сарсыдыъыдыр, йандырыъыдыр ки,
Хязяри дя, Хязярин су мянбяляриндян сайылан
Кцр чайыны да, Араз чайыны да гурудур.
Вя нящайят:
Дярдими Сядникя десям,
Гайнар, гайнар, ясяр, ъошар.
Шяклиндя охуъуну да бу фикря эятирир ки,
мцяллифи ясдирян, ъошдуран, дахилини тялатцмляндирян вя бу тялатцмц, фыртынаны ъошгу иля шеиря
эятирян дя еля бу дярд йаньысыдыр, бу дярдин
тцьйаныдыр. Бяс, бу дярдин кюкц, гайнаьы, нядян
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эялир, - дейя сорушсаг, ъаваб верярик ки, шаир-алим
Сядник Pашанын вятяндашлыг щарайындан, вятяндашлыг йаньысындан эялир. Чцнки шаир дя, алим дя,
цмумиййятля, щяр бир фярд дя дахилиндян эялян
йаньы иля вятяндашлыг дуйьусу, вятяндашлыг гейряти йашамалыдыр. Бяли, бу йаньынын бир чоху
Гарабаьлы, Зянэязурлу елляримизин... узун иллярдир
ки, йаьы ишьалы алтында олмасына эедиб чыхыр, Азярбайъанымызын дцчар олдуьу ядалятсиз мцщарибяйя сюйкянмир. Бахмайараг ки, бу тарихи
щагсызлыьа дцнйа бирлийи щяля дя дюзцр, дцнйа
сусур, амма шаир-вятяндаш Сядник Паша
Пирсултанлынын цряйи бу дюзцлмяз дярдя юз
шеирляри васитясиля цсйан едир:
Дцшмянин мярмиси, эцлляси
Гой мяня дяйсин.
Вятянимя дяймясин.
Аналар Сядник адлы оьулу
Бир дя доьар,
Амма Вятян доьулмаз,
Азярбайъан доьулмаз,
Тцркийям доьулмаз - дейяряк Вятяни тякъя доьма Азярбайъан Республикасынын сярщяд щцдудлары иля йох, бцтюв тцрк
дцнйасы иля бирликдя эютцрцр. Она эюря ки, Сядник
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мцяллим бир алим кими дяриндян дярк едир ки, тцрк
юзцня гайыданда бюйцк олур, басылмаз олур, тцрк
бирлийи ися Метедян, Атилладан, бюйцк Щун
императорлуьундан цзц бу йана гядим-гайым бир
йол башлайыб-эялиб. Бу эцн парам-парча олмуш
Бюйцк Тцркцстаны бирляшдирмяк цчцн ТцркийяАзярбайъан гардашлыьынын мющкямлянмяси, диэяр тцрк дювлятляринин щямряйлик нцмайиш етдирмяси зяруридир. Бах, Сядник мцяллимин дярди бу
щикмяти дяриндян дуйдуьуна эюря бюйцкдцр…
С.П.Пирсултанлы поезийасындакы фцсункарлыг
кефиййя-тиндян ян башлыъасы ондадыр ки, юзцнц
Вятянин айрылмаз парчасы кими эюрцр вя юзцнцн
няинки физики варлыьыны, ъисмани образыны вятянин
бир щиссяси сайыр, щямчинин инсана хас олан
мяняви варлыьыны, мяняви образыны да вятян
анлайышына цзви шякилдя баьлайыр. Дедийимизин
яйани мянзярясини «Варлыьым» адлы шеирин
дилиндян мцшащидя едя билярик:
Варлыьым, цряйим –
Эянъя Эюзлярим –
Эюйэюл, Маралэюл
Эюлляри.
Голларым –
Ханбулаьын, Гызылторпаьын
Доламбаъ йоллары.
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Щясрятим –
Гарабаьымын
Гызыл оба елляри.
Ичимин алову -- оду –
Дялидаьын лаляляри,
Чил эязян
Чилэяз даьларынын
Эцлляри…
Диггят един: Эянъяни – доьулдуьу йурду
«варлыьым, цряйим» адландырмагла щям физики
ъисмини-варлыьыны, щям дя ки, мяняви дцнйасыны –
цряйини вятянинки щесаб едир, башга сюзля, юзцнц
бирбаша вятянин юзц (доьулдуьу вятян, торпаг
олан Эянъянин юзц) щесаб едир. Бурада вятян –
инсан паралеллийи юзцнц эюстярир, йяни инсан (шаир)
бирбаша вятянин юзцнцн ъанлы тяъяссцмчцсц кими
чыхыш едир. Эенишлийи иля бир гядяр сонра…
Шеирдя Эюйэюлцн, Маралэюлцн айна сулары
мцяллифин эюзляри иля мцгайися едилир. Ардынъа ися
Ханбулаьа, Гызылторпаьа узанан йоллары юзцнцн
голлары тимсалында верян шаир бунунла юз ъисминин
органларыны вятян торпаьына, вятян суларына
бянзядир. Бурадан да эюрцндцйц кими, юз физики
варлыьыны вятянин бир парчасы олараг эютцрцр.
Гарабаьын йаьы пянъясиня кечян ел-обаларыны ися мяняви тяряфляри иля мцгайисяйя
эятириб, кюнцл дцнйасынын щясряти кими цму-
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миляшдирир. Дахилиндяки оду-гязяби ися Дялидаьын
лаляляриня, Чилэяз даьларынын эцлляриня тяшбещ
етмякля, бир нюв, лалянин алдыьы гырмызы рянэи юз
дахили гязябинин гызмар-гызылы-гырмызы оду-алову
кими эюрцр, даьларын рянэбярянэ эцлляринин
рянэини дя йеня юз дахили дцнйасынын зянэинлийирянэинлийи иля, ялванлыьы иля баьлайыр… Бах,
Сядник Паша бу ъцр зянэин поетик овгатын
сащибидир, бу ъцр шаираня тябиятя маликдир. Буна
эюря дя «Дуйьуларымы дяниз кими ляпяляндирян
Тяртярин щязминдян щязни, байатылы, охшамалы
няьмя дейян дилляридир» дейир, она дуйьу верян,
ону илщамландырыб шаир едянин мящз доьмаъа
вятян тябияти олдуьуну, вятянин еъакар
мянзяряси олдуьуну бяйан едир.
Юмрцмцн ахары –
Йаз йаьышына гошулуб.
Ашыб-дашан
Йашыл даьларын
Гышгырыглы селляри dейяндя ися Сядник мцяллим юз юмрцнц
йазда даьларын кюксцндян сяс-кцйля, гышгырты
сала-сала ахыб эедян даь селляриня бянзядир,
бунунла да юзцнц йаз, бащар фяслинин тямтяраьына тай тутур, истяр елми фяалиййятиндяки, истяр
бядии йарадыъылыьындакы уьурларын – сярщядлярин,
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эялщаэяллярин - ъошьунлугларын щамысынын кюкцнцн доьма вятяндян, доьма халгдан эялдийини
ъар чякир.
Вя ахырда да санки мющцрбянд сайаьы верир
ки,
Бу йашымда зещнимдя галан –
Карслы оьлунун
Сямимиййяти,
Бахышы, достлуг йазан
О мцбаряк ялляри.
Беляликля, «бу йашымда» -- йяни тякъя
юзцмцн йох, бцтювлцкдя щамынын зещниндя тцрк
оьлу Карслыоьлунун достлуг йазан мцбаряк
яллярини хатырлатмагла, цмумиликдя Тцрк
дцнйасынын мющкям сарсылмаз, язяли вя ябяди
достлуьуна симэя вурмушдур.
Азярбайъан адлы вятяниндян сющбят ачанда
ону Тцркийя иля вящдятдя эютцрян Сядник
мцяллим Тцркийя дейяндя ися ону садяъя мцасир
Тцркийя Cумщуриййяти мянасында йох, бцтювлцкдя Тцрк дцнйасы – тцрк елляри кими мяналандырмышдыр.
Щеч тясадцфи дейилдир ки, «Лилпар булаг»
китабындакы шеирляринин бир гисмини «Тцркийя
тяраняляри» ады алтында груплашдырыб, тцрк дцнйасы
иля баьлы юзцнцн елми вя бядии тядгигатларыны,
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билэилярини, поетик тяяссцратларыны ващид мяркязя
эятириб шеирляринин рущуна кючцрдцр:
Тцркмян гардаш:
Тякъя мяням
Тцрк демя!
Тцркмян де,
Тяк мян демя.
Сян дя бизлярдян бирисян,
Фярги бу,
Сцнортаъ,
Тцркцн бешик йерисян,
Анъаг билясян,
Кцррейи-ярзин
Йарыдан-йарысы
Тцркмян –
Тцрк мяням дейир.
Аллащы бир,
Дили бир, инанъы бир
Бир бядяням дейир.
Алтайдан, Йагутдан
Анадолуйа гядяр.
Тцрк йурдуйам,
Тцркляря вятяням дейир.
Бу шеир бящри-тявил кими бирняфяся охунур,
ща истясян дя ки, бир йердя няфясини дяриб бир
балаъа фасиля едясян, мцмкцн олмур ки, олмур,
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чцнки ян башлыъасы дайанмаьа, фасиля-ара
вермяйя бир «дайанаъаг» тапа билмирсян,
адамын рущуну юзцня о гядяр сяфярбяр едир ки,
истямирсян йарыда сюзцнц кясясян, дайандырасан.
Щям дя она эюря ки, шеирдя Сядник Пашанын рущу
вар, кцкряйян-чаьлайан рущу, арам, динълик
тапмайан цряйинин оду-няфяси вар; щям дя
йухарыда дедийим кими, бурада алим Сядникля
шаир Сядник гошалашыблар, елми тяфяккцрля бядии
тяфяккцр бурада бирляшиб мюъцзя йарадыблар,
гядим, улу тцрк дцнйасына бу эцндян сяфяр
едибляр вя охуъулары да бу сяфярин тяяссцратлары
иля йашамаьа ямялли-башлы сювг едибляр. Бу сяфяр,
ялбяття ки, поетик тяфяккцрцн, елми мцщакимянин
сяфяридир, Алтайдан-Алтай тцрк бирлийиндян мцасир
Анадолуйадяк – Тцркийя Республикасынадяк
олан узун бир заманы поетик вцсятля – ишыг сцрятиля бир оху анында сяйащят едярсян. Бу,
наьылларда, яфсанялярдя ола биляъяк мюъцзяли
сяфярдир ки, буну да фолклоршцнас – наьыл вя
яфсаняляримизин эюзял билиъиси Сядник мцяллим
баъарыб. Йох, бу сяфяри – бу илдырым сцрятлi
заман сяфярини тякъя Сядник Pаша юзц йох, юзц
иля бащям шеири васитясиля
охуъуларына да
етдирмяйи баъарыб. Бяли, бу шеирдя охуъунун
кюнцл алями нечя минилликляря сяйащятя чыхыр, улу
тцрк дцнйасындан цзц эцнцмцзя гядяр
мющтяшям бир йол гят едир.
Шеирдя тцрк

71

гювмляриндян, миллятляриндян бири олан тцркмян
гардашларымыза мцраъият ется дя, шеир бцтцн тцрк
адына сыьышан, тцрк адыны дашыйан дцнйа тцркляриня
цнванланыб. Шаир бир миллятя йох, онларла, йцзлярля миллятляря мцраъият имзалайыб. «Тцркмян»
адынын – сюзцнцн тяркиб щиссялярини «тцрк» вя
«мян» сюзляри тяшкил едир, ад-сюз «тцрк мяням»
дейир, лакин Сядник Паша вар сясиля щайгырараг
ъар чякир ки, йер цзцндяки бцтцн тцрк сой вя
гябиля бирляшмяляри «тцркмян» дейир, «тцрк
мян» -- «тцрк мяням» дейир.
Бах, бу ъцр сюзцн, етносун, миллятин адынын
дашыдыьы лексик-семантик йцкцня эцвяняряк чох
бюйцк фикир йцрцдцр мцяллиф. Йер кцрясинин бцтцн
тцрклярини ялбирлийя, дилбирлийя, ямял бирлийиня
сясляйир. Цмумиликдя ися ващид тцрк дцнйасыны,
тцрк вятянини вясф едир, щабеля Сядник мцяллимин
тцрк ашыьы Эцлабийя, Анадолу ювлады Мцщсин
Йазычыоьлуйа, Карслыоьлуна, тцрк мцьянниси
Эцлсяряня, Тансу Чилляря щяср етдийи шеирляринин
дя рущунда тякъя Тцркийя тцркляриня дейил, бцтюв
тцрк дцнйасына шяксиз севэи вя мящяббятин
ифадясини эюрцрцк. Мясялян:
Карслыоьлу, бир ряссам олайдым,
Чякяйдим рясмини вятянин цстя, -
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бейти иля Карслыоьлуна цнванладыьы шеирини о,
сонуъда цмуми бяшяри бир овгата кюкляйир:
Досту итирян йох, дост тапанам мян,
Эюр няляр йазылыб бир мянин цстя.
Шаир-ряссам олуб Карслыоьлунун сурятини
вятянин образы кими сюзля тясвир едир, «бир мянин
цстя» -- йяни бир няфярин, овлийа няфясли Пирсултанын няфясиндя –синясиндя достлуг, гардашлыг
дуйьуларынын шюлялянмясини билдир-мякля, сятирархасы дилля бцтцн тцрк еллярини сяфярбярлийя дявят
едир. Бу истяк, амал, ялбяття ки, С.П.Пирсултанлынын Тцркийя севэисинин, тцрк дцнйасына
сонсуз мящяббятин тязащцр формасыдыр.
Эюрцндцйц кими, Сядник Пашанын илщамы
«лилпар булаг» кими ъошуб кцкряйир, бюйцк вятян
севэисиндян доймаг билмяйян кюнцл охуъуларына
да беля бир рущу тялгин едир:
Баназ кюйцн аь булуду
Мянимля эюрцшдц эетди.
Йылдыздаьын рцзэары
Мянимля юпцшдц эетди.
Баназ кюй, Йылдыздаь, щабеля Болунун
Гартал гайасы, Ала даьлар, Гызылырмаг кими
топонимлярин адлары бурада бюйцк мящяббятля
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чякилир, торпаг, щятта вятянин башы цстдяки аь
булуд мцгяддяс тутулур, тяшхисляндирилир, инсан
кими мцяллифля эюрцшцр-юпцшцр дя…
Гызылырмаг сащилиндя
Топа гызлар эцлцшдц.
Щяр тяряфдян йаьмур йаьды,
Мяним гялбимя эцн дцшдц.
Йарадылан тябият лювщясиндя тязаддан йарарланан сяняткар бир дястя – бир топа гызын эцлцшмясиндян вяъдя эялир, Вятянин—Тцркийянин бу
шян, бяхтявяр гызларынын хош ящвалындан фярящнак олур, бу дямдя йаьышын йаьмасына, щаванын
сойуьуна бахмайараг, «мяним гялбимя эцн
дцшдц» дейяряк, бу селин-суйун, сойуьун она
тясир етмядийини, щяля цстялик, инсанларын хош
овгатынын онун ъанында истилик йаратдыьыны,
сямимиййятдян – илыг мцнасибятдян исиндийини
бцрузя верир. Бу, ня демякдир. Бу, ону ифадя
едир ки, Сядник мцяллим садяъя, торпаьы, щаваны
нязмя чякмир, садяъя олараг тябиятин фцнсар
эюзяллийиня алудя олуб зювг алмыр, щабеля эюрцб
мцшащидя апардыьы ятраф мцщитдя инсанларын да
дахили-мяняви аляминя эюз-нязяр йетирир, торпаьын-тябиятин эюзяллийи иля инсанларын эюзяллийини –
бяхтявяр, мясуд йашайышларыны вящдятдя гябул
едир, тябиятин сафлыьы иля мяняви мцщитин сафлыьы
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арасында гырылмаз рабитялилик эюрцр вя бундан
даща чох севиниб, бяхтийарлыг дуйур вя бу
дуйьусуну да, эюрцндцйц кими, йарадыъылыьында
якс етдирир. Башга сюзля, Сядник Паша Пирсултанлы
тякъя Тцркийя торпаьынын эюзял мянзярялярини
нязмя чякмир, щабеля оранын сакинляринин дя
хошбяхт йашамаларынын фяргиня варыр вя тябиятинсан мцнасибятляринин арасында бир дахили
щармонийа ахтарыр, тапыр вя буну сюзля рясмя
чякир. Бу ъцр бахыш тярзинин юзцндя бир мцдриклик
вар, вятяни-торпаьы садяъя вясф етмяк йох,
торпаьы-тябияти инсанлары гарышыг вящдятдя алмаг,
бир бцтюв кими алыб, гябул едиб шеиря эятирмяк
юзц бир щяйат фялсяфясидир. Юзэя сюзля, вятяни
гуру тясвирчиликля кифайятлянмякля ифадя етмяк
бяситчи-lикдир, вятяни ъанлы организми кими тясвир
етмяк лазымдыр. Даща доьрусу, Гядим Мисирин
ъансыз Аллащлары – амонлары кими, Вятяни дя
бцтляшдирмяк, ъансыз мцгявва кими алыб, тясвиря
эятирмяк йанлышлыгдыр. Вятян йалныз тябии
амиллярля – йяни ъанлы биоложи алямля вя ъансыз
тябият варлыглары иля – дашла, торпагла, су иля вя с.
щабеля флора вя фаунагарышыг тябиятин юзц иля
ифадя олунмур, вятян анлайышлы юзлцйцндя щям
дя сосиал алями -- инсанлары, вятяндашлары юз
ящатя даирясиня алыр. Бир сюзля, инсандан кянар,
инсанлардан тяърид едилмиш шякилдя щеч бир вятян
анлайышы бцтювлцк кəsб етмир. Вятян юз фядаиси
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иля, вятяндашлары иля вятян олур. Долайысы иля бир
тцрк шаиринин дедийи кими, торпаг уьрунда юлян
варса, Вятяндир! Йяни торпаьын уьрунда ъаныны
фяда едя билян вятяндашы (вятян дашыйыъысы, вятян
йашаданы) варса, онда о торпаг вятяня чевриля
биляр, якс щалда гуру торпаг – инсандан, халгдан,
миллятдян айры щалда торпаг вятян дейилдир!
Бах, бу мянада Сядник Паша Пирсултанлы
поезийасынын охуъуйа ашыладыьы мцсбят кейфиййятлярдян цмдяси одур ки, бу нцмунялярдя
тябиятля инсан бцтювлцкдя вясф олунур, цстяэял,
мцяллиф юзц ъанлы олараг бир шаир кими дя, бир алим
кими дя вятянин лайигли вятяндашы кими – фядакар
вятян ювлады кими чыхыш едир вя шеирлярдян
бойланан лирик мян – «лилпар булаг» образынын
ъанлы дашыйыъысы олан Сядник Паша юзц вятян
торпаьынын яйани ъанлы символу кими чыхыш едир.
Башга сюзля, «Лилпар булаг» адланан китаб
васитясиля биз Сядник Pашанын символик адашы
кими «Лилпар булаг» образынын сясини динляйир, бу
сясин мещриня алудя олуруг. Йохса, яэяр беля
олмасайды, Сядник Pашанын бир халг озаны кими,
бир мцдрик Хоъа кими ел-ел, оба-оба, мащалмащал эязиб бир эюркямли, фолклоршцнас-алим
кими формалаша билярдими, лап еля онун юзц ъанлы
фолклор кими мяшщурлаша билярдими?! Бяли, Сядник
мцяллим бир шяхсиййят олараг, щям дя ъанлы
фолклор абидясидир, фолклор ися халга мяхсусдур,
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демяк, Сядник мцяллим юзц халгын бир ляйагятли
шяхсиййяти кими бирбаша халгын адындан даныша
билир, халгын юзцнц тямсил едя биляр, халгын
цнваныны дашыйа билир. Вя яэяр халгын цнваныны юз
имзасында, юз рущунда, юз бядии вя елми
йарадыъылыьында йашада билирся, дашыйа билирся,
онда демяк, Сядник Паша бунунла щям дя
халгын цнваны олан торпаьы – бир сюзля, вятянин
юзцнц тямсил едя билир. Бир сюзля, Сядник Паша
Пирсултанлы алим вя шаир олараг тякъя халгын
адындан данышмыр, ейни заманда, халгын юзцнц
тямсил едян мцдрик сима, халгын йурдуну
бялэяляйян вятянин ъанлы образыдыр ки, бу
китабында да о, вятянин «лилпар булаьы» кими
чаьлайыб-ъошур вя охуъунун тяшняли кюнлцня
ахыб, она сярин бир овгат бяхш едир, рущуна
сяринлик эятирир. Сядник мцяллимин бир шеириндя
дедийи кими,
Охусан да йцз ясяри,
Дуймасан олмаз кясяри…
Бяли, ялбяття ки, охуъудан биръя дуйьулу
цряк, ити зещин, интеллектуал сявиййя тяляб олунур
ки, бу мисраларда вурьулананлары кюнцл дцнйасына
сала билсин, мцяллифи баша дцшсцн.
Сядник Паша Пирсултанлы бир халг билиъиси
кими, ел сяняткары – шаири кими севилмяйинин
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нятиъясидир ки, бир сыра сюз-сянят адамлары –
Мяммяд Алим, Елхан Эюзялдаьлы, Нурайиб
Ясэярли, Мяммяд Гашгачайлы Ашыг Щашым
Губалы, Рамиз Тямкин, Ящмяд Фярщад, Фяридя
Ябцлфязгызы, Гивами Газыйев, Ашыг Камандар,
Забир Ялийев, Мащиря Исбигызы вя башга шеирсянят адамлары, щабеля юз оьлу Сяййаф
Сядникоьлу онун шяниня шеирляр гошмуш,
мащнылар бястялямишляр.
Тяхяллцс эютцрцб Пирсултан кими,
Алимди, шаирди, щям лоьман кими.
Дцшцнян зякалы бир инсан кими,
Чякир щясрятини йцзц Сядникин.
Мяммяд Гашгачайлынын она йаздыьы
нцмунядян бир бянддир бу. Алим, шаир, лоьман,
зякалы инсан кими тяряннцм олунур. Бу
тяряннцмлярин, тярифлярин щярясиндя бизляря
С.П.Пирсултанлы шяхсиййятиня бюйцк севэидян сюз
ачылыр, мцхтялиф ракурслардан Сядник мцяллим
бизляря тягдим олунур. Мян ися юз нювбямдя бу
йазымда Сядник Pашамызын вятянин «Лилпар
булаг» тимсалында эюрцнян, чыхыш едян ъанлы
образындан бящс ача билдим.8

8

Sədnik Paşa Pirsultanlının “Lilpar bulaq” kitabından yazılmışdır.
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