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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  "İntellektual gənc əsgər": vətənpərvərliyin kreativ-

innovativ təbliği”. Elektron Kitab N 06  (04 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2018-ci 

ildə  maliyyə yardımı müsabiqəsi) Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  "İntellektual əsgər": İnternet, 

sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə 

yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin 

kreativ-innovativ təbliği" adlı kulturoloji 

layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar: 

Azərbaycan Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

 http://www.yysq.kitabxana.net  
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Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=183 

 

   "İntellektual əsgər": İnternet, sosial şəbəkələr, e-

kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər 

arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği" 
adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin:  

 https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

Dilsuz Musayev 

“Qəlbimdə göyərən Vətən” 

Vətənpərvərlik poeziya kitabı 

(Şeirlər, poema və tərcümələr) 

Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. YYSİB - 2018-2019 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazıçı-kulturoloq 
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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Sevən kəslərə... 
 

Müasir Azərbaycan poeziyası öz qüdrətli simaları 

ilə inamla addımlamaqdadır. Nizami təfəkkürlü, Füzuli 

ürəkli, Sabir təpərli, Vurğun vüsətli, Müşviq ehtiraslı... 

Azərbaycan poeziyası öz səsini, öz sözünü həmişə 

ucaltmış, yeni-yeni uğurlar qazanmışdır... Bu uğurlar, 

nailiyyətlər öz yerində. Biz bu yazıda həmin uğurların 

davamı kimi Dilsuz Musaye- vin yaradıcılığı barədə 

ətraflı söhbət açacaq, bizi düşündü- rən, narahat edən 

suallara cavab tapacağıq. Dilsuzu tələbə- likdən 

tanıyıram. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu poeziya 

bir vaxt kövrək qanadlı, kövrək ürəkli, tələbə həyatının 

saf və təmiz duyğularını tərənnüm edirdisə, sonralar bu 

qanad- lar daha da pərvazlanmış, illərin axarında daha 

da durulmuş, saf və ülvi məhəbbət hisslərini daha geniş 

məcraya yönəldə bilmişdir. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, 

“Qəlbimdə göyərən Vətən” duyğuları mənə də doğma 

və əzizdir. Bu başlıq altın- da toplanan şeirlər ürəkaçan, 

hər cür təmtəraqdan uzaq, bəzək-düzəksiz, şairi narahat 

edən, onu düşündürən məsələ- lər barədə qısa və 

lakonik bir dillə məlumat verir. Bu baxımdan “Saraçlı” 

adlı bir şeirində yazır: 

 

İndi göylərində səksəkə, duman, 

Adını dandılar, dəyişdi dövran, 

Könüllər pərişan, qəlblər nagüman... 

Tanrı sənə versin dözüm, Saraçlı! 

http://www.kitabxana.net/
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Söhbət burada kəndin adının dəyişdirilməsindən 

ge- dirsə – “Vətən” şeirində “Gülüstan” sülh 

müqaviləsilə Vətə- nin ikiyə parçalanmasından, bunun 

isə tarixdə ən böyük ləkə olduğu qənaətinə gəlir və 

buna əsasən də nail olur: 

 

 

Səni yağmaladı yağı əlləri, 

Başın çox qovğalar çəkəsi oldu. 

İkiyə bölündün, o vaxtdan bəri 

“Gülüstan” tarixin ləkəsi oldu. 

 

Bu kimi ibrətamiz ifadələrə “Cəngi”, 

“Azərbaycan ordusu”, “Vətən keşiyində”, 

“Vədəsində”, “Gənclik”, “Türk anası”, “Dağlar”, 

“Vaxtıdır”, “Bilmirəm”, “Qadan alım”, “Oxu, 

Zülfiyyə!” və s. şeirlərində də rast gəlmək olur. “Qo- 

bustan kitabələri” şeiri də diqqətçəkən poetik 

nümunələrlə zəngindir: 
 

Bir sirli dünyayam – oxuyan olsa, 

Deməyin əyilib, sınıbdı qəddim. 

Bir əlvan xalıyam – toxuyan olsa, 

Mənim ilmələrim qədimdən-qədim. 
 

Yaxud da:  
 

Didsə də köksümü bu daş qəfəslər, 
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Hər gecə bətnimdə bur gündüz yaşar... 
 

“Sanki nağıldı” şeiri də qısa və lakonik dili ilə seçilir. 
 

Dəyişdi donunu ana təbiət, 

Son durna qatarı hara çəkildi... 

Bəlkə vurğunluqdur, bəlkə də həsrət –  

Dağ çayı saçından dara çəkildi. 
 

İnsan doğulduğu gündən həyatının sonuna qədər 

ata yurduna, ata ocağına borcludur. Bu borc müqəddəs 

bir var- lıq kimi həmişə onunladır. Ata ocağının istisi, 

hərarəti heç zaman yaddan çıxmır. “Ata həsrəti” şeiri 

bu qəbildəndir. Atasını itirmiş bir şair üçün bundan 

böyük bir dərd ola bilməz: 

Şəklinə baxıram fikirli, dalğın, 

Həsrətin buz olub dondurur məni. 

Ömrün qırx beşini başa vurmadın, 

Ay ata, bu nisgil yandırır məni. 
 

Şair bəzən xəyala dalır. Atasız daş-divar da ona 

qərib görünür. Sağlığında nəvə görməyən atasının 

yuxularda nə- vəsinə pay göndərməsi bir qədər adi 

səslənsə də, burada böyük bir dərkolunmaz hikmət 

yaşayır: 
 

Sən ürək sındırıb, könül qırmadın, 

Təzəcə düşürdü saçlarına dən. 

Ata, sağlığında nəvə görmədin, 

İndi yuxularda pay göndərirsən. 

http://www.kitabxana.net/
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Nəhayət, şəhərin onları çox dəyişdirdiyini, heç 

bir ye- rin, heç bir guşənin ata ocağının yerini 

vermədiyini bədii boyalarla diqqətə çatdırır. Bu hisslər 

müqəddəs və ülvi hisslərdir: 
 

Yaman dəyişdirib bizi bu şəhər, 

Dost dosta çox zaman sirrini vermir. 

Ömür-gün keçsə də burda birtəhər 

Ata ocağının yerini vermir. 
 

“Kənd yanır, dəli daranır” şeiri də oxunaqlı və 

yadda- qalandır. Kənd yanır, ancaq bu xəbər dəlini 

narahat etmir. Ömrünü-gününü telini daramaqla başa 

vuran, ancaq kəndin yanmasına biganəlik göstərən bu 

cür adamlar söz yox ki, cahildi, nadandı, daha nələr, 

nələrdi: 
 

Qarabağım qara kösov olubdu, 

Çarpaz dağlı, sinələrin sayı yox. 

El, obamız gör nə günə qalıbdı, 

Sənin kimi ürəksizin tayı yox. 

Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli 

simaların- dan biri olan xalq şairi Məmməd Araza həsr 

etdiyi “Nə günah” şeirində Vətəni satmaq, rüşvətxorluq 

və korrupsiya faktları son dərəcə dolğun və qabarıq 

şəkildə verilmişdir: 
 

Məmməd  Araz, itlər düşməz dəyərdən, 

Duman, çiskin çəkilərmi bu yerdən. 

http://www.kitabxana.net/
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Xislətində kin-küdurət göyərdən, 

Başsız başda, qəlbi daşda nə günah. 
 

Yaxud da:  
 

Qanad açıb, pərvazlanıb pul, rüşvət, 

Zəncirləri qıra bilmir həqiqət. 

Ürəkləri isitmirsə məhəbbət, 

Buz bağlamış qarlı qışda nə günah. 
 

Uşaqlıq çağları, uşaqlıq illəri ömrün 

yaddançıxmaz, unudulmaz illəridir. Bu illər hər zaman 

insanla birgə yaşa- yır. Onun varlığına hopur, onun 

xatirəsindən heç vaxt silinmir. Belə xatirələr, belə anlar 

isə həmişəyaşardır: 
 

Gənclik saçlarına sığal çəkəli, 

Beşdaşın çınqıllı dərədə qalıb. 

Hardasan xatakar uşaqlıq ili 

Qonşuda bir bütöv pəncərə qalıb. 
 

O illər arxada qalmış, ötüb keçmişdir. O illərin 

arxa- sından – xatirələr pəncərəsindən bir uşaq 

boylanır: 
 

Necə tez ötüşdü, keçdi ömür, gün... 

İndi uşaqlıqdan çox uzağam mən. 

Bir uşaq bağlanır hardasa – hər gün, 

Ömrün xatirələr pəncərəsindən... 
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“Neyləyim” şeiri də oxunaqlıdır. İllər yaşa 

dolmuş, bir vaxt didələrinə işıq olan dünya, indi nurdan 

düşən gözə dö- nüb. Lakin insan həmişə ümidlə 

yaşayır, əlini heç nədən üzmür. Bilək bükülsə də, göz 

nurdan düşsə də yenə ümidini itirmir: 
 

Çeşməndən doyunca içənimmi var, 

Göyərən zəmini biçənimmi var, 

Körpündən salamat keçənimmi var, 

Zəmisi qurumuş düzü neyləyim? 
 

Şair xəyala dalır. O illərin həsrətini çəkir. Lakin 

indi o anlar, o illər uzaqlarda qalıb. O illəri heç nəylə 

əvəz etmək mümkün deyil: 
 

Ömrün payız fəsli. Küləklər əsir, 

Qarşımı indi də qarlı qış kəsir. 

Könlüm qovuşmaqçün yaza tələsir. 

Xəzana bükülmüş yazı neyləyim? 
 

“Məktəb illəri” silsiləsindən getmiş şeirlər barədə 

müəllif özü məlumat verir, şeirlərdə bəzən yerinə 

düşməyən ifadələrə, irad və nöqsanlara rast gəlinsə də, 

o illərin yadiga- rı kimi həmişə diqqət və qayğıya 

ehtiyacı var. Çünki həmin illərdən bizi təxminən 50 

illik bir məsafə ayırır. Bu isə vaxt və zaman 

baxımından o qədər də yaxın məsafə deyil... 

Kitabda nəzəri cəlb edən “Dördlüklər” 

silsiləsindən olan şeirlər də diqqətə layiqdir. Az sözlə 

http://www.kitabxana.net/
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daha böyük məna ifadə etmək bu şeirlərin əsas qayəsini 

təşkil edir. “Nədən- dir” şeiri bu baxımdan 

səciyyəvidir. Ana məhəbbətinə həsr olunmuş bu şeir 

olduqca lakonik və sadədir. Bir-birinə təzad təşkil edən 

“ağ qar” və “ağ saçlar” nümunəvi şeir parçasına 

çevrilir, bizi uca, daha əzəmətli zirvələrə səsləyir: 

 

Nədəndir, zirvəsi qarlı dağlara 

Yüz illər keçsə də uca dedilər? 

Qara saçlarına dən düşdü, anam, 

Bəs, nədən, adına qoca dedilər? 
 

“Göstərin mənə” şeiri də diqqətəlayiqdir. Az sözlə 

daha çox fikir ifadə etmək bu şeirlərin əsas 

məziyyətləridir. 
 

Dünyanın buz qatı əriməkdədir, 

Çaylar məcrasına sığışmır yenə. 

Deyirlər bəndənin günahı nədir, 

Günahsız bir bəndə göstərin mənə! 
 

Belə ibrətamiz ifadələrə, yaddaqalan misralara 

“Ataq” şeirində də rast gəlirik. İnsan həmişə mübarizə 

aparır – xeyirlə şərin mübarizəsini. Bu mübarizə ilk 

baxışdan nata- mam görünə bilər. Ancaq nəfs dişini 

çıxarıb ataq – şeirin əsas qayəsi budur: 
 

Hər şey qədərində daha gözəldi, 

Qədəri, qisməti biz uca tutaq. 

http://www.kitabxana.net/
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İnsanın öz nəfsi öz əlindədir, 

Tamah dişimizi çıxarıb ataq. 
 

“Əyildi qəddi” şeiri də maraqlı və oxunaqlıdır: 
 

Qarabağ əlili yaxşı nə gördü, 

Köksünü göynətdi laqeydlik dərdi. 

Yağı düşmənlərə əyilməsə də 

Ehtiyac yükündən əyildi qəddi. 
 

Nəzəri-diqqəti cəlb edən şeirlərdən biri də 

“Yaltaq qonşu” şeridir. Qonşunun itindən əvvəl hürən 

itini döyməyə belə hazır olan yaltaq qonşudan nə 

gözləmək olar? 

 

O varlı qonşuya daim baş əydi, 

Evində “hörməti” belə görmüşdü. 

Hətta köpəyini neçə yol döydü: 

Qonşunun itindən əvvəl hürmüşdü. 
 

Ümumiyyətlə, bu başlıq altında verilmiş şeirlər 

ürək- açandır. Az sözlə daha böyük məna ifadə etmək 

bu şeirlərin əsas leytmotivini təşkil edir. 
 

“Cəfalı sevgimiz, ürkək sevgimiz, 

Bir az da utancaq, kövrək sevgimiz”. 
 

başlığı altında verilmiş silsilə şeirlər də maraqlıdır. 

Burada ilk məhəbbət duyğularından, onun 

şıltaqlıqlarından, bir söz- lə, onun heyrətamiz və 

http://www.kitabxana.net/
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füsunkar təbiətindən söhbət açılır. Burada bəzən ilk 

sevgi hekayəti, onun natamam sevgi notla- rı da 

qabarıq və ecazkar bir dillə verilmişdir. “Göz gözələ 

baxanda” şeiri bu baxımdan orijinaldır: 
 

Göz gözələ baxanda 

Gizli sevda bağışlar. 

Dinməsə də ürəklər 

Dinər odlu baxışlar. 
 

Ya da “Sən mənim könlümdə” şeirinə diqqət 

yetirək: 
 

 Sən mənim könlümdə bir ocaq çatdın, 

İllərlə alışdı, sönmədi, neynim! 

Sonra da kül edib çöllərə atdın, 

Külü də eşqindən dönmədi, neynim!  
 

İlk sevgi hamı üçün müqəddəs, unudulmaz, 

bəzən isə əlçatmaz, ünyetməz bir məkandır. Bu 

məkanın sərhədləri nəhayətsiz, üfüqləri geniş və 

rəngarəngdir. Bu rəngarəng- likdə nəyisə axtarmaq, 

nəyəsə nail olmaq həm asan, həm də çətindir. 

“Olammadım” şeirinə diqqət yetirək: 
 

Yad olsa da eşqim, andım, 

Nədən yenə səni andım. 

O doqqazda çox dolandım, 

Qəlb evində dolanmadım.  
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– deyərək onun üçün artıq unudulan bir adama 

çevrilən, lakin ümidini heç vaxt üzməyən “Ay qız” 

şeirini də yazır: 
 

Zülfünə tay olmaz dağ şəlaləsi, 

Gözlərin dumduru, Zəmzəm çeşməsi. 

Varlığın Tanrının bir möcüzəsi 

Kimin qismətinə yazısan, ay qız! 
 

Bu baxımdan “Qaytar” şeri də xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Gül ləçəyi o vaxtlar sevgini təsdiq edən 

əlamətlərdən biri olub. Nə vaxtsa verilən gül ləçəyi 

uzun illərdən sonra saralsa da, yaz qoxusu verir. Şair 

bunu ustalıqla qələmə alır: 
 

Bilirəm, həddi var hər istəyin də, 

Açılan çiçəyin qış qorxusu var. 

Nə vaxtsa verdiyi gül ləçəyində 

Bəs nədən, hələ də yaz qoxusu var. 
 

Nəhayət, ləçək əvəzi öz ürəyini ərməğan edir. 

Ürəksiz yaşamağın nə olduğunu yəqin ki, bilməmiş 

deyilsiz.  
 

Daşımaq çətindir bu qəm yükünü, 

Qəlbimin aynası çilik-çilikdir. 

Mənim dustaq eşqim bir məhbus kimi 

Sənin ürəyində güllələnibdir... 

 

Və yaxud: 
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Bu nisgil kölgə tək hey məni izlər, 

Payız xəzəlindən çələng hörülməz. 

Bu ömür yolunda bizi kim gözlər, 

Orda qəm göyərər, ümid göyərməz. 
 

İnsanda sonuncu ölən ümiddir, ümidin ölübsə, 

demək sən də ölmüsən. Lakin ümid ölmür. O, yaşayır 

və kimisə yaşadır. Şeir fəlsəfi bir sonluqla bitir: 
 

Bəlkə unutmusan eşqi, ilqarı... 

Arzunu, istəyi, diləyi qaytar! 

Özün qayıtmırsan bir daha, barı, 

Sənə bağışlanan ürəyi qaytar! 
 

Bunun tam əksinə demək olar ki, daban-dabana 

zidd, “Gözlər” şeiridir. Burada həyat üzə gülür, gözlər 

könül dünyasının tərcümanı kimi həmişə yaşar, həmişə 

yadda qalandır. Gözlərdə həyat çeşməsi, dirilik suyu – 

həmişə insanı yaşadır; 
 

Bu nağılmı, ya gerçəkmi, ya röya?! 

Çeşməsində qaynadıqca duruldum. 

Dünyamızda o gözlər də bir dünya, 

Bu dünyaya mən təzədən vuruldum. 
 

Və yaxud heç bir şərh vermədən “Adsız şeir” 

şeirinə diqqət yetirək:  
 

Keçdin qənşərimdən gülə-gülə sən, 

Nazlandın qarşımda bilə-bilə sən, 
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Əritdin ömrümü gilə-gilə sən, 

Bu sevgi dünyanın harasındadır?...   
 

“Qızlar” şeiri də mahiyyət etibarı ilə bu şeirlərin 

dava- mı kimi diqqəti cəlb edir. Qızlar yer üzünün 

mələkləri, nadir inciləridir. Lakin çox zaman onlara 

qarşı laqeydlik, biganəlik hissləri baş qaldırır. Müəllif 

qızları öz qızı kimi sevir, onlara layiq olduqları yeri 

göstərir. Bu əsl şair ürəyi, şair istəyidir: 
 

Bir zərif çiçəksiz şaxta döyməsin, 

Qəmli görünsəniz qəlbimiz sızlar. 

Zaman qəddinizi vaxtsız əyməsin, 

Sevgi, məhəbbətlə ucalın, qızlar! 

Sevgi, məhəbbətlə qocalın, qızlar! 
 

“Bu dənizin bəxti yaman gətirib” şeiri də maraqlı 

və orijinaldır. Məhəbbətini dənizlə müqayisə edən şair 

çox dal- ğındır. Çünki dəniz yerində, adamlar yenə 

gəlib-gedir, o isə yoxdur. Ancaq bir vaxtlar bu sahildən 

o gözəl də keçib, o da belə dalğalı, təlatümlü dənizlə 

üzbəüz dayanıb. Şair o günlə- ri xatırlayaraq yazır: 
 

Bu sahildən o gözəl də keçibdi, 

O da belə kükrəyəndi, coşandı, 

Deyən dəniz o gözlərə köçübdü, 

Darıxmışam o gözlərçün haçandı... 
 

Oxuculara təqdim edilən “Çiçəyi cırtayıb bu 

qızın, Allah”, Biləsən gərək”, “Sənin xətrinə”, “Təmiz 
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adın vardı, gözəl”, “Qaldı”, “Ay Allah!”, “Ürəyimdə”, 

“Xal olmasın”, “Axtarmayaq”, “Ürəklə dil arasında”, 

“Lalə”, “Bənövşə”, “Nəyə lazım!”, “O qıza”, 

“İslanmayaq kaş”, “Gözlərin” və s. şeirləri də oxunaqlı 

və rəvandır. 

“Təmsillər” silsiləsindən verilmiş şeirlər də 

maraqla oxunur. “Tayını tap” şeiri bu baxımdan diqqəti 

çəkir. Şeir alleqorik bir dillə yazılmış, eşşəklə dəvənin 

qohum olmaq istəyi isə tamamilə orijinal təsvir 

edilmişdir. Eşşək Dəvənin qızını öz oğluna almaq 

istəyir. Onun qızına elçi düşür. Dəvə gözləmədiyi bu 

xəbərdən dəhşətə gəlir və ona belə cavab verir: 
 

Mətləbə keçən zaman 

Elə bil qopdu tufan. 

Nər dəvə qızdı yaman, 

Söylədi: saxla, dayan! 

Ağzını yum, ay eşşək! 

Yerini qan, ay eşşək! 

Gərək deyil bu söz-gap! 

Get anqır, tayını tap! 
 

Belə ibrətamiz misralara, bədii ifadə vasitələrinə 

“Leyləyin “Xəyanəti”, “Bərabərlik qurbanı” şeirlərində 

də təsadüf etmək mümkündür. “Bərabərlik qurbanı”nda 

oxuyu- ruq: 
 

Qərar verilən gündən, 

Qoyunların bir əldən 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

22 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Boyunları vuruldu. 

Dəriləri soyuldu. 

Nəhayət ki, bu yolla 

Ədalət  zəfər çaldı. 

Pələng, Bəbir, bir də Şir 

Rahatca nəfəs aldı. 
 

Qoyunların “bir əldən boyunlarının vurulması, 

dərilə- rinin soyulması” Pələng, bəbir və şir üçün əsl 

bayrama çevrilir. Ədalət beləcə zəfər çalır. 

“Şirin-şəkər balalar” üçün nəzərdə tutulmuş 

silsilə şeirlər də təqdirəlayiqdir. “Sənin yeddi yaşın 

var”, “Gözün aydın”, “Mələklərə taydı bu qız” belə 

oxunaqlı şeirlərdəndir. “Mələklərə taydı bu qız” 

şeirində oxuyuruq:   

 

Hay-harayı azdı hələ, 

Tumurcuqlu yazdı hələ. 

Bu payızın erkən çağı, 

Bapbalaca qızdı hələ. 

 

Belə şeirlərin sayını artırmaq da olar. Ancaq 

gəlin qa- lanını oxucuların öz öhdəsinə buraxaq. Son 

söz onlarındır. İstəkli oxucular, bu yazını “Sevən 

kəslərə” ünvanladıq, on- lara ərmağan etdik. Sevən 

kəslər həmişə, hər yerdə insanlığa gərəkdir. İnsan 

sevirsə, o, yaşayır! Mübarizə aparır! Qətiy- yətli olur! 

Demək həyatın mənası, amalı da elə bundadır. Sağlıqla 
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qalın... Və sonda icazə verin bu gözəl və qiymətli 

kitabı ərsəyə gətirdiyi üçün Dilsuz müəllimə öz səmimi 

təşəkkürümü bildirim, ona yeni-yeni yaradıcılıq 

üfüqləri arzulayım və bu fikirlə də sizinlə 

xudahafizləşim. 

 

                                         Hörmətlə; Camal 

Mustafayev, 
                                                       fəlsəfə elmlər doktoru, 

professor 
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Deyilən söz yadigardır 
(Müəllifdən) 

 

Salam, istəkli oxucular! Xeyli vaxtdır sizin 

görüşünü- zə gəlməyə can atıram, amma buna 

müvəffəq ola bilmirəm. Bu arada məni qınayanlar da 

tapıldı: “Neçə illər keçib, sən isə tələsmirsən”. Düz 

sözə nə deyəsən. Gəlin günah işlətmə- yək, illər ötüb. 

O illəri isə heç nəylə əvəz etmək mümkün deyil. Bu 

kitabda gedən yazılarla bağlı məlumat vermək 

istəmirəm. Burada müxtəlif bölmələr barədə 

açıqlamağa lüzum yoxdur. Sadəcə olaraq mən “Məktəb 

illəri” silsiləsin- dən yazılmış şeirlərə münasibət 

bildirmək istəyirəm. Məktəb illəri ömrün ən gözəl 

anları, yaddan çıxmayan günləridir. Söz yox ki, burada 

yerinə düşməyən ifadələr işlənə bilər. Bu da təbii 

qarşılanmalıdır. Çünki illər yaşa dolmuş, zaman 

keçmiş, biz isə ahıl yaşımıza qovuşmuşuq. O illərin saf 

duyğularını, ibrətamiz misralarını, ilk məhəbbətini heç 

nəylə əvəz etmək mümkün deyil. Hərgah bu mümkün 

olsaydı belə, yenə də o günlərə borcluyuq: 
 

Yaxşı yadımdadır yeddi yaşımda 

Çiynimdən bəzəkli çanta asdığım. 

Şirin arzularla o xoş çağımda 

İlk dəfə məktəbə ayaq basdığım. 
 

Və yaxud “Bəziləri haqqında” şeirdə deyildiyi kimi: 
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Şakir də ki hörüldəyir 

Hərdən coşur, nərildəyir. 

Yollarda yol vurğunudu 

Bir gözəlin vurğunudu... 
 

“Mübarək, ana!” şeiri də bu baxımdan 

yaddaqalan və oxunaqlıdır. Ana harayı, ana kədəri 

bəşər övladını həmişə düşündürmüş, onu daha mübariz, 

etmişdir. “Yer üzündə cənnət anaların ayaqları 

altındadır” kəlamı da bunun bariz nümunəsidir. 
 

Göylərin büründü dumana, çənə, 

Fəqət  sarsılmadı vüqarın sənin. 

Alqış bu sevginə, alqış bu günə, 

Gül açdı qəlbində baharın sənin. 

                                               “Mübarək, 

ana!” 
 

“Bahar şeiri bu cəhətdən maraqlıdır. Təbiətin 

bahar fəsli insanlara sevinc, səadət bəxş edir, onu 

rövnəqləndirir, daha uca zirvələrə səsləyir. Bahar 

həyatın özüdür. İnsanların uzun zaman gözlədiyi bir 

məkandır. Bu məkanda isə həmişə lalə, nərgiz, bənövşə 

bitər. İnsanları sanki gözəlliyə çağırar: 
 

Yerdən baş qaldırar bənövşə, nərgiz, 

Çöl-çəmən güllərlə ətirlənibdi. 

Lalə – al yanaqlı, qara xallı qız, 

Bir əlçim buludla çətirlənibdi. 
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“Bahar”. 
 

Belə ibrətamiz misralara, təbii lövhələrə “Gəl 

belə nazlanma...” şerində də rast gəlmək olur. Məktəb 

illəri həm də sevgi, məhəbbətlə yadda qalır.  
 

Söylə, kəndimizin ay gözəl qızı, 

Yetmirmi odlara yaxdığın məni? 

Göylərdə parlayan ey dan ulduzu, 

İnan ki, dözmürəm görməsəm səni. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

27 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Və ya da: 
 

Dedim: Evinizə elçi göndərim, 

Dedi: Çaşma, ətraf duman ha deyil! 

Dedim: Hikkəlisən bu qədər nədən, 

Dedi: Səbr-kasam dolan ha deyil! 

Dedim: Həmdərd olum qüssə-qəminə, 

Dedi: Dərdim sənə qalan ha deyil! 

Dedim: Sinən üstə qarlı dağ aşım, 

Dedi: Sinəm sənə meydan ha deyil! 

                               “Talan ha deyil!” 
 

Bütün məqamlarda sevmək gözəldir. Təki bu 

sevgi unudulmasın, kiməsə, nəyəsə gərək olsun. “Gecə 

də, gündüz də anıram səni” şeiri bu baxımdan 

diqqətəlayiqdir:  
 

Gəlişin bayramdır, gedişin kədər, 

Sevgimiz olmasın, qoy gəldi gedər. 

Sənin bircə telin dünyaya dəyər, 

Könlüm xəyalınla gülsün, ey gözəl! 

                  “Gecə də, gündüz də anıram 

səni” 
 

Ümumiyyətlə, burada bədii həllini tapmayan, zəif 

və emosional şeir nümunələrinə də rast gəlirik. Lakin 

bu, o illərdə yazılmış şeirlərdir. Ona görə mənə doğma 

və əzizdir. Bir gün dramaturgiyamızın banisi 

C.Cabbarlıdan soruşurlar: Sənin ən yaxşı əsərin 
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hansıdır. O cavabında bildirir: “Dö- nüş”. Çoxu buna 

dodaq büzür. Axı, “Dönüş” sənin zəif əsə- rindir. 

Cabbarlı cavabında deyir: Heç atadan da hansı övla- 

dını çox sevdiyini soruşarlarmı. “Dönüş mənim ən 

kövrək balamdır. Onu isə həmişə çox sevəcəyəm.”  

Əziz dostlar! Hörmətli oxucular! Gəlin o illərə 

sizinlə birgə baş çəkək, o illərin yaddaşını qanatmayaq. 

Biz indiki günlərimiz üçün o əlçatmaz, ünyetməz 

uşaqlıq çağlarına, saf məhəbbət duyğularına, al-əlvan 

qanadlı o illərə çox borclu- yuq. Borcluyuq, ona görə 

ki, biz varıq. Sabah isə nə baş ve- rəcəyini bilmirik. 

Hər şey qadir Allahın əlindədir. Bircə onu bilirəm ki, 

neçə illərin şaxtasını, sazağını görmüş bu sətirlər indi 

də möhtəşəmliyini itirməyib. O illərin sevinc-qəmini, 

laylasını, sevgi və məhəbbətini yaşadan hər bir kəlmə, 

hər bir söz qiymətlidir. Zamanın sərt sınağından çıxmış 

bu ibrə- tamiz ifadəni isə həmişə xatırlayıram: Deyilən 

söz yadigar- dır! Təki deməyə sözün, yazmağa qələmin 

olsun! 

 

                                                Hörmətlə; Dilsuz 

Musayev 
                                                   Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvü,  

                                                                           şair-publisist 
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               SARAÇLI 
       (“Elim-obam” silsiləsindən) 

 
Qoynunda boy atdım bir övlad kimi,  
Solmayan baharım, yazım Saraçlı!  
―Göllücə‖ meşəsi, ―Gözəldərə‖si  
―Koroğlu qayası‖ izim Saraçlı! 
 
―Nəsibin yurdu‖nu bir vaxt dolaşdım,  
―Ağalıq‖ bağında süfrə də açdım,  
―Şiş Güney‖dən keçdim, ―Gəzdək‖dən aşdım,  
Dünyaya açılan gözüm Saraçlı! 
 
Sənli xatirələr yaşadar məni, 
Unutmaq mümkünmü olub keçəni? 
―Tükəzbanoğlu‖nun biçənəyini 
Yenə də dolanıb gəzim, Saraçlı! 
 
Saz dünyanda Hüseyn əmi birinci,  
Əflatun da söz mülkündə bir inci, 
Doktor Zahid elin fəxri, sevinci, 
Xoş sorağım, azman sazım Saraçlı! 
 
Elmin ziyasından dünya nurlanar,  
Səni övladların məbədgah sanar,  
Yaşar, Abdullatək… alimlərin var,  
Uca zirvələrdə sözüm Saraçlı! 
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Demə övladların səndən uzaqdı, 
İlqarlar yolunda yanan çıraqdı,  
Həmişə, hər yerdə elə dayaqdı,  
Mən də bu sevgidən yazım, Saraçlı! 
 
Əzizdir hər qarış torpağın, daşın, 
Qədimdir ellərin, qədimdir yaşın, 
Çoxdur ər oğulun, igid sirdaşın, 
Bükülməz biləyim, dizim, Saraçlı! 
 
Özün de, nəyim var bu yer üzündə 
Sənsiz qəm göyərdər al gündüzüm də. 
Ən uca zirvəsən bil ki, gözümdə, 
Yanında ağ olub üzüm, Saraçlı! 
 
İndi göylərində səksəkə, duman, 
Adını dandılar, dəyişdi dövran, 
Könüllər pərişan, qəlblər nagüman… 
Tanrı sənə versin dözüm, Saraçlı! 
 
Dilsuzam, lütvünü haqdan dilərəm, 
Sənlə ağlayaram, sənlə gülərəm, 
Sorsanız hardanam, hansı eldənəm – 
Yurdum Borçalıdı, özüm Saraçlı! 
 

 “XXI əsr” qəzeti, 
26 avqust 2009-cu il 
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               VƏTƏN 
 
Soy kökün,soy adın hamıya bəlli, 
Nəğməni ozanlar yazıbdı, Vətən!  
Bəzən namərd əli, xəyanət əli, 
Sənin nizamını pozubdu,Vətən! 
 
Dilini dandılar, bəli, bir zaman,  
Dilin öz evində yasaq edildi. 
İstiqlal yolunda nə qədər insan  
Qanlı zindanlarda dustaq edildi. 
 
Səni yağmaladı yağı əlləri, 
Başın çox qovğalar çəkəsi oldu.  
İkiyə bölündün, o vaxtdan bəri  
―Gülüstan‖ tarixin ləkəsi oldu. 
 
Nə qədər qovğalar çəksə də başın 
Heç vaxt əyilmədi qəddin,qamətin, 
Müqəddəs andımdır torpağın, daşın,  
Düşmən qabağında dayandın mətin. 
 
Ən isti ocaqsan bu yer üzündə,  
Şəfadır, məlhəmdir buz bulaqların. 
Gülər arzularım al gündüzündə,  
Al-əlvan xalımdı göy yaylaqların. 
 
Başından getməyib çox vaxt çən,duman, 
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Hamar olmayıbdır heç də yolların.  
Səni qoruyacaq hər an, hər zaman, 
Qeyrət qılıncıyla ər oğulların! 

 “XXI” əsr qəzeti, 
26 avqust 2009-cu il 

                ARZU 
 
Arzu – könüllərdə solmayan bahar. 
Arzu – qəlb evində açılan çiçək. 
Bizim bu ellərin bir məsəli var: 
―Qapısız ev olmaz, arzusuz ürək‖. 
 
Arzu bir çeşmədir, çağlayır hər an, 
Qəlbimə ilhamı ondan almışam. 
İlk dəfə həyatda dil açan zaman 
Arzular qoynunda qanadlanmışam. 
 
Onun, ən müqəddəs diləyim kimi 
Neçə könül açan təranəsi var. 
Sinəmdə döyünən ürəyim kimi, 
Yaşadır həyatda məni arzular. 
 

“Azərbaycan qadını” jurnalı, 
1985-ci il, № 10 
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        “CƏNGİ” 
 
Bir ―Cəngi‖ çal, a qardaş!.. 
Könlümə cəngi düşüb. 
Koroğlunun, Nəbinin 
Şeşbər, tüfəngi düşüb. 
 
Vurulmuşam nə vaxtdır, 
Bu harayın sehrinə. 
Simlərdəki harayın 
Qüdrəti nə, sehri nə?! 
 
Haray çək zaman-zaman, 
Dağıt çiskin buludu. 
Qobustanda uyuyan 
Daş yuxulu sükutu. 
 
Qeyrət, namus rəmzitək 
Səslər bu cəngi səni. 
Bu sim üstə kökləyib 
Oğuz babam eşqini. 
 
Bu haraydan güc alıb, 
Qovduq yağını, yadı. 
Düşmənlərdən bac alıb, 
Anam Tomris inadı. 
 
Çal, qardaşım, bu haray 
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İndi bizə çox gərək 
Drezdendə qılıncın 
Səni gözləyir,Babək! 
 
 
Bu səs igid Həcərin 
Etibarı, inadı. 
El mərdləri yaşatdı, 
Namərdləri qınadı. 
 
Əsrlərlə yol gəlir, 
Bu hayqırıq, bu səda 
Düşmən də yaxşı bilir, 
Əyilmərik biz yada. 
 
Dünənimi harayla... 
Çal, qardaşım, çal görək! 
Hər cəngə, hər qovğaya 
Səfərbər olaq gərək! 
 

“Xalq” qəzeti, 
31 iyul 1998-ci il 
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     QOBUSTAN KİTABƏLƏRİ 
 
Qayalar üstündə qərib neyəm mən,  
Nəğməm daş yuxulu, daş bayatılı. 
Dünəndən bu günə bir gileyəm mən, 
Murad istəyirəm – ağ at sovqatlı. 
 
Bir sirli dünyayam – oxuyan olsa, 
Deməyin əyilib, sınıbdı qəddim. 
Bir əlvan xalıyam – toxuyan olsa, 
Mənim ilmələrim qədimdən qədim. 
 
Ayrıla bilmərəm can sirdaşımdan, 
Sizi illər boyu soraqlamışam. 
Keçib əsrlərin daş yaddaşından 
Mən vaxtı, zamanı qabaqlamışam. 
 
Mənim tariximi bilmək istəsən  
Tükü tükdən belə seçəsən gərək. 
Qəmli göz yaşımı silmək istəsən 
Keçilməz sədləri keçəsən gərək. 
 
Mən bir xəzinəyəm bilinməz yaşım, 
Tufanlar qoynunda qala qurmuşam. 
Ulu bir tarixdir hər kiçik daşım, 
Dünənlə, bugünlə yol yoldaşıyam. 
 
Didsə də köksümü bu daş qəfəslər 
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Hər gecə bətnimdə bir gündüz yaşar. 
Canımda hələ ki, can var nə qədər 
Sizi gözləyirəm, alim qardaşlar! 
                                             “Azərbaycan” 
jurnalı, 
                                                        2013-cü il, 
№7 

ÜRƏYİMDƏ GÖYƏRƏN VƏTƏN! 
 
Ürəyimdə göyərdi, 
Kök atdı, rişələndi. 
Hərə bir çiçək dərdi, 
Dünya çiçəyə döndü. 
Göyərtdim ürəyimdə, 
Çiçəkləri, gülləri. 
Gül selinə bələdim, 
Obaları, elləri. 
Ürəyimdə boy atdı, 
Neçə arzu, kam kimi. 
Məni göyə ucaltdı, 
Sahibi Zaman kimi. 
Mən vətən göyərdirəm, 
Suvarıram qanımla. 
Qayalar əridirəm, 
Bu balaca canımla. 
Ona görə çiçəklər 
Boyanıbdır al rəngə. 
Burda sonsuz istəklər 
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Çəkirlər bizi cəngə. 
Cəng üçün meydan gərək 
Cəng üçün məqam gərək. 
Qoy cəngiylə başlayaq, 
Ərləri haraylayaq. 
Durulaşaq, saflaşaq, 
Düşmənlə hesablaşaq... 
İndi məqam keçsə də, 
Aylar, illər ötsə də, 
Xocalının, Şuşanın 
Bütün elin, obanın 
Haqqını çəkək gərək, 
Bağrını üzək gərək 
O imansız yağının, 
O filankəs oğlunun. 
Yerini bilsin gərək, 
Qalmasin bircə çərək 
Torpaq ona, daş ona 
Son qoyaq bu oyuna! 
Düşmənə qala bilməz, 
Düşmənin ola bilməz 
Bu yerlərin havası 
Üzeyirlər dünyası 
Xanın ecazkar səsi- 
―Qarabağ şikəstəsi‖ 
Seyid, Cabbar ocağı, 
Nəğmədir hər bucağı... 
Qarabağı almalı, 
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Bayrağım ucalmalı! 
Onun ana qoynunda 
Qarabağ torpağında! 
 
                                                    13 may 2013-
cü il
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                QARABAĞ 
 

Toyumuz üstünü alanda 
zülmət, 
Sazım nə üstündə 
köklənəsidir? 
İçində birliyi olmayan millət 
Yetim quzu kimi təklənəsidir. 
                          Ələmdar 
Quluzadə 

 

Yanıq kösöv kimi tüstülənir hey, 
Bu qədər möhnətə dözdü Qarabağ! 
Bu sözüm çoxuna gəlməsin giley, 
Yaralı nəğmədi, sözdü Qarabağ! 
 
―Topxana‖ meşəsi talan olubdu, 
Xocalı dağılıb, viran olubdu. 
―Xarı bülbül‖ bağrı al qan olubdu 
İnləyən kamandı, sazdı Qarabağ! 
 
Şuşanın başında duman, çən ağlar, 
Laçın göynədikcə sinəmi dağlar, 
Kəlbəcər o yandan bizi haraylar, 
Dərdini dağlara yazdı Qarabağ! 
 
Yağı malı kimi nə var talanır, 
Saraylar tikilir, mülklər alınır, 
Bakı gözəlləşir, Bakı canlanır, 
Əlini bizlərdən üzdü Qarabağ! 
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Xocavənd hələ də Xoçasın gözlər. 
Qubadlı qan ağlar, içindən sızlar, 
Cəbrayıl ah çəkib bizləri gözlər, 
Korun-korun yanan közdü Qarabağ! 
 
 
Xəyanət dalınca xəyanət gəlir, 
Bağlı qapılardan pis niyyət gəlir, 
Bu yolda kiməsə qənimət gəlir, 
Hələ açılmamış izdi Qarrabağ! 
 
Bu qədər zillətdə qalan millətiin, 
Qaçqını, köçkünü olan millətin, 
Vətəndə Vətənsiz ölən millətin, 
Kəfəni ağlayan gözdü Qarabağ! 
 
                                                       5 may 2013-
cü il
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        ŞUŞA HƏSRƏTİ 
 
                                                (Şuşanın işğalından 21 il 
keçir.) 
 

Şuşa özü boyda kədərə dönüb, 
Səsinə, ününə çatan olmadı. 
Orda biizm üçün həyat dayanıb, 
Hay saldı hayına yetən olmadı. 
 
―Xan qızı‖ bulağı gözləri nəmli 
Dolana-dolana yollara baxar. 
Təbiət gileyli, dumanlı, çənli, 
Kəklikli qayalar şivən qoparar. 
 
Bu ayrılıq havasını çalan kim, 
Xəyanətə qurban oldu Şuşa da. 
Ürəyində sədaqəti bir əlçim, 
Neyləyəcək bəxti yatan Şuşada. 
 
Dərdlərə dərmandı ―İsa bulağı‖, 
Gör kim at oynadır ―Cıdır düzün‖də. 
Bülbüllər Vətəni Şuşa yaylağı, 
Nə günlərə qaldı bu yer üzündə. 
 
Ucalır göylərə ahı, amanı, 
Şuşa işğal oldu, bir yol axtaraq 
Bürüdü hər yanı ölüm tufanı, 
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Necə tab gətirsin bu dərdə torpaq. 
 
Şuşa əldən getdi... inanmaq çətin, 
Bu dərdi dəryalar daşıya bilməz. 
Vətəni, torpağı gedən millətin 
Vətəndə bircə gün yaşaya bilməz. 
Şuşa qəm içində ağlaya bilməz, 
Şuşanın yarası göz-göz olubdur. 
Sızlayan yaranı bağlaya bilməz 
Taqətdən düşübdür, lap sozalıbıdr. 
 
Şuşa Qarabağın eşqi, ürəyi 
İtirdik Şuşanı... Bəlkə yalandı? 
Bizə halal olmaz duzu, çörəyi, 
Şuşa yad əllərdə yandı, talandı. 
 
Bu sərt həqiqəti bilməliyik biz: 
Şuşa əsirlikdə qan ağlar indi. 
Bu dərdi hamımız bölməliyik biz 
Erməni bir alət, erməni kimdi? 
 
Atlanın igidlər, atlanın daha, 
Qılıncı qınında saxlamaq olmaz. 
Türk oğlu, işini qoyma sabaha, 
Şuşa əsirlikdə çox qala  bilməz!.. 
 
                                                       8 may 2013-
cü il
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BİR QAÇQININ DEDİKLƏRİ 
 
Adına qaçqın dedik, 
Adına köçgün dedik 
Qəddin yaman əyildi 
Bu nə sözdü deyildi. 
Kim doğma yuvasından  
Elindən, obasından 
İllərlə zəhmət çəkən 
Ev tikən, eşik tikən 
Dövlətini, malını 
Böyük cah-cəlalını 
Qoyub qaçqın düşərdi, 
Kim çəkər belə dərdi? 
Pərən-pərən düşdük biz, 
Qan ağladı qəlbimiz. 
Səpələndik hər yana 
Doğma Azərbaycana... 
Bura Vətən olsa da 
Lap gözümüz doysa da 
Qarabağ vətənimdi, 
Onun dərdi mənimdi. 
Vətəndə Vətənsizik, 
İndi deyin biz kimik? 
Dizin-dizin sürünüb, 
Ağ kəfənə bürünüb. 
Öpərik torpağından, 
Dərəsindən, dağından. 
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Ömrümüzü üzürük, 
Neçə ildir dözürük. 
Boş sözə, boş vədəyə, 
Torpaq alırıq hələ. 
Bunu yaxşı bilirəm. 
Deməsəm də ölərəm: 
Könüllü heç kim ordan 
Qarabağ, doğma yurddan 
Çıxıb gedəsi deyil. 
Bir bizik indi səfil. 
Silaha sarılaq biz, 
Güclənibdir ölkəmiz. 
Qiyamətə qalmasın, 
Ümidlər saralmasın. 
Qisas vaxtıdır indi, 
Bu haqq sənin, mənimdi. 
O gələcək illərə, 
Gələcək nəsillərə 
Qoymayaq bu dağı biz! 
Alaq bu torpağı biz! 
Onun hər bucağında 
Bu Vətən torpağında 
Tanrı bilsin qoy özü 
Ya şəhid ol, ya qazı! 
 
                                                      6 may 2013-
cü il 
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XOCALI HARAYI 
 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

erməni-rus hərbi birləşmələri və müxtəlif muzdluların 
birgə əmə- liyyatı nəticəsində Xocalı şəhəri işğal 
edilərək yandırılmış, yerlə-yeksan olmuşdur. 
Xankəndi şəhərində yerləşən və Rusiyaya məxsus 
olan 366-cı moto-atıcı alayın, Ermə- nistan 
Respublikası silahlı qüvvələrinin, Dağlıq Qarabağ 
ərazisində yaradılmış qeyri-qanuni erməni hərbi 
birləşmə- lərinin, terrorçu-diversant qruplarının və 
müxtəlif ölkələr- dən gətirilmiş muzdlu terrorçuların 
birgə əməliyyatı zamanı heç kimə – yaşlı adamlara, 
körpə uşaqlara, hami- lə qadınlara, xəstə, əlil və 
yaralılara belə aman verilmə- mişdir.  

XX əsrin misli-bərabəri görünməmiş bu 
vandalizm aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv 
edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq 
valideynlərindən birini itirmiş- dir, 56 nəfər xüsusi 
amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. 

Bu qanlı və qəddar müdaxilə zamanı 1000 
nəfərdən artıq şəhər sakini, o cümlədən 76 nəfər 
yetginlik yaşına çatmamış oğlan, qız və azyaşlı uşaq 
müxtəlif dərəcəli güllə və qəlpə yarası almış, şikəst 
və əlil olmuşdur. 

Bu əməliyyatda keçmiş SSRİ Müdafiə 
Nazirliyinə məxsus hərbi texnika, tərkibində zəhərli 
kimyəvi maddə- lər olan mərmilər, istifadəsi qadağan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

49 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

olunan ―dairəvi‖ gül- lələr və digər silahlar sınaqdan 
çıxarıldı. Həmin qanlı gün saat 23.00 radələrində 
Xocalıya 11 istiqamətdən hücum həyata keçirildi. 
Ətraf aləmdən ayrı düşmüş, gücü yalnız 
özünümüdafiə qruplarının ov tüfənglərinə çatan əhali 
nizami rus ordusu və vəhşi erməni qruplaşmalarına 
müqavimət göstərmək iqtidarında deyildi. Xocalı 
vəhşi- liklə üz-üzə qaldı. 613 nəfər şəhid oldu. 
Onlardan 56-sı xüsusi amansızlıqla, qəddarlıq və 
işgəncələrlə öldürüldü. 27 ailə tamamilə məhv edildi, 
230 ailə öz başçısını itirdi, 1275 nəfər əsir düşmüş 
Xocalı amansız işgəncələrə düçar oldu. Əsir 
düşənlərdən 63 nəfər 3 yaşından 15 yaşına qədər 
uşaq, ahıl idi. 

1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Xocalı işğal olundu, yerlə-yeksan edildi. Bəşəriyyət 
növbəti Xa- tun, Xirosima, Xolokst faciələrini yaşadı. 
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LAYLA, XOCALIM, LAYLA! 
 

Hər tərəf qar, borandı, 
Qış sərt gəldi, amandı, 
Ətraf çiskin, dumandı, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Bu axşamın şər vaxtı, 
Kim oyandı, kim yatdı, 
Günəş üfüqdə batdı, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

İgidlər, ərlər idi, 
Bu neçə kədər idi. 
Hər yan bixəbər idi, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Haraya gələmmədik, 
Qədrini biləmmədik, 
Səninlə öləmmədik, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Ölü neçə ölüydü, 
Bu ordunun əliydi, 
Hər tərəf qan gölüydü, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Başlar kəsik-kəsikdi, 
Bədən deşik-deşikdi. 
Hamı bölük-bölükdü, 
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Layla, Xocalım, layla! 
 

Körpə ana qoynunda, 
Yaralı öz hayında. 
Kim uddu, bu oyunda 
Layla, Xocalım, layla! 
Oduna yanammadıq, 
Yanında olammadıq, 
Laylanı çalammadıq, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Qüllərin düymələndi, 
Başına od ələndi. 
Yer-yurd qana bələndi, 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Əsir düşdü qız, gəlin, 
Gec açıldı səhərin, 
Heç yana çatmır əlin 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Sənə divan tutuldu, 
Gözlər giryan tutuldu, 
O gün hər yan tutuldu 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Təşkilatlar bir deyil, 
Heç kəsə bu sirr deyil, 
Sözləri möhür deyil, 
Layla, Xocalım, layla! 
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Adını silənə bax, 
Viran qaldı, baxça, bağ. 
Qan ağlayır Qarabağ 
Layla, Xocalım, layla! 
 

Bir gün sular durular, 
Haq divanı qurular. 
Düşmən bağrı yarılar, 
Layla, Xocalım, layla! 
                                                       7 may 2013-
cü il 
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QALX, AYAĞA, VƏTƏN OĞLU! 
 

Ağlasaq gözümüzdə 
Qürbət göyərəcəkdi. 
Döyüşsək sinəmizdə 
Qeyrət göyərəcəkdi. 
               Ələmdar 
Quluzadə 

 

Səmaları tutqun gördüm, 
Neçə-neçə qaçqın gördüm. 
Qovr elədi yenə dərdim 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Natəvanın ruhu şan-şan, 
Yaralıdı Bülbül aman. 
Nə söyləyər İbrahim xan 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
―Cıdır düzü‖ çıdır istər 
―Xarı bülbül‖ könlü xəstə, 
Anan deyir son nəfəsdə: 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
―İsa bulaq‖ qəlbi talan, 
―Turş su‖yundan olmaz doyan. 
Donub dövran, donub zaman, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
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İndi yatmaq vaxtı deyil, 
Heç kimsəyə nə sın, əyil. 
Gözlərindən yaşını sil 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
 
Pənah xana nə deyək biz, 
Qəbri qalıb tənha, yalqız. 
Vaqif tapmır qələm, kağız, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Vətəndə Vətənsiz olduq 
Sahilsiz dənizdə qaldıq. 
Neçəmiz kəfənsiz öldük, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Əsirlikdə inləyənlər, 
İşgəncələr, ah, nalələr... 
Sənə qəti söyləyirlər: 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Qiymə-qiymə doğransaq da, 
Yanar odda odlansaq da 
Baş əymədik əsla yada, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 

Torpaq-Ana, Torpaq-Vətən, 
Bunu duymaz yoldan ötən. 
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Qara saçlar olub dən-dən 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 

Oğlanların at belində, 
Çapar Qarabağ elində. 
Danışın çəngi dilində, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 

Qandalları qırın daha, 
Qoymayın işi sabaha. 
Üz tuturuq qibləgaha: 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
―Lazım gəlsə...‖ bu nə sözdü, 
Ruhumuzu yadlar əzdi, 
Bəsdi daha, yetər, bəsdi, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Ümidimiz çox tükəndi, 
Üstümüzə yağı gəldi. 
Hər yan al qana bələndi, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
 
Bu sazişin 20-i yaşı, 
Olma daha qəm sirdaşı. 
Nələr çəkdik addımbaşı, 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
Qalx ayağa, Vətən oğlu! 
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                                                       4 may 2013-
cü il  
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        YUXUDA GÖRÜŞ 
 
Yuxuda görürəm, a kəndim səni, 
Həkimlər görüşə qadağa qoyub. 
Könlümdən süzülən şirin nəğməni 
Kimlərsə fərəhi, qeyrəti sayıb. 
 
Gördüm dumanlıdır, göylərin sənin, 
Çən, duman bürüyüb başını indi. 
Nəsə söyləyirdi nəmli gözlərin, 
Adın Saraçlıdı, Mamxuti nəydi... 
 
Bu ad qənim olub ağır bir elə, 
Biz ad yaşatmışıq adlar içində. 
Bu təzə adın da yatmayır dilə, 
O kösöv olmalı odlar içində. 
 
O qarlı dağların sozalır rəngi, 
Yad olub dağa da bu ad, bu nişan. 
Hər an bizimlədir Saraçlı kəndi, 
İndi nədən belə qəlblər pərişan. 
 
Adımız bu yolla yerə gömüldü, 
Adımız olmadı adlar içində. 
Çıxıb dəftərlərdən adımız indi, 
Bunu duya bilməz bir naşı bəndə. 
 
―Koroğlu qayası‖ qan ağlamazmı, 
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―Kəhriz‖in suları al-qan içində. 
Bilsin bu xəbəri, qoy bilsin hamı, 
Adın yaşamırsa – ölmüsən sən də. 
 
 
Bağrı şan-şan olar ―Qara Qaya‖nın, 
Ömrünə, gününə ləkə yazılar. 
Nədir Vətən oğlu, nədir günahın, 
Adlar arasında adın pozular. 
 
Türk oğlu sözünü deyib həmişə, 
Xoşla olmayanda qılınçla deyib. 
Baban nə deyəcək, söylə, bu işə, 
De, nədir, qəddini bu qədər əyib. 
 
―Göllüçə‖ qan ağlar, halı pərişan, 
Nə kökə düşübdü ―Gözəldərəsi‖ 
Biz bir yumruq olsaq bilin heç zaman, 
Bizə bata bilməz yağı gülləsi. 
 
At oynadıb, qılınç çalıb bu yerdə, 
Babaların güvənç yeri bu ellər. 
Əlbir olub neçə xeyirdə, şərdə, 
Ötüşsə də neçə-neçə fəsillər. 
 
Çən, duman sarmasın göy yaylaqları, 
Gözlər ağlamasın bir daha gərək. 
Sizi bəkləyirik, Türk oğlanları, 
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Yoxsa halal olmaz, bizə bu çörək! 
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   DÜŞMƏNLƏRƏ SİNƏ GƏRDİN 
 
Düşmənlərə sinə gərdin məğrur, mətin, 
Tarix boyu keçdiyin yol, 
Tarix boyu seçdiyin yol 
Demirəm ki, asan olub 
Çətin olub 
Bu yol çətin. 
Bu yollarda qan tökülüb 
Ölüm olub. 
Neçə-neçə qovuşmamış 
Həsrət qalıb 
Ümid qalıb. 
Bu yollarda çox vuruşlar görmüsən, 
Çox imtahan vermisən 
Əyilməzlik – vüqarın. 
Yenilməzlik – dayağın. 
Sən yenə də 
Keşiyində mərd durursan 
Bizim ana torpağın. 
 
                                                                   
2001-ci il
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AZƏRBAYCAN ORDUSU 
 
Müqəddəsdir amalın, 
Poladdandır təməlin.  
Düşmənlərə göz dağı,  
Ellərimin dayağı, 
Babaların diləyi, 
Əyilməyən biləyi, 
Ümidləri, arzusu, 
Azərbaycan Ordusu! 
Gün gələr Qarabağda 
Düşməndən bac alarsan.  
Əzminlə, qüdrətinlə 
Göylərə ucalarsan. 
Dalğalanar bayrağın 
Qarabağ torpağında 
Yanar odun, ocağın 
Onun hər bucağında 
Bəzəyər könülləri 
Bu xoş müjdə, xoş xəbər 
Qəlblərə işıq saçar 
Bu qələbə, bu zəfər. 
Yayılar eldən elə. 
Düşər dillərdən dilə, 
Bu qələbə müjdəsi, 
Bu zəfər təranəsi. 
Düşmənə tutdun divan, 
Yaşa,var ol, hər zaman, 
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Milyonların arzusu, 
Azərbaycan ordusu! 
                                                    
                                                       2007-
ci il
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          VƏTƏN KEŞİYİNDƏ 
 

(Milli Ordu sıralarında zabit kimi xidmət edən,  
“N” saylı hərbi hissənin tağım komandiri oğlum Musaya) 

 
Zabit görkəmində şəklinə baxdım, 
Qəlbimdə bir ümid işığı yandı. 
Sən ki, nəzərimdə bir vaxt uşaqdın, 
Vətən keşiyində durursan indi. 
 
Bir ana haqqı var, Vətən borcu var, 
Cərrah naşı olsa xəstə sağalmaz. 
Babəklər hər zaman qəlblərdə yaşar, 
Qeyrət olan yerdə Vətən basılmaz. 
 
Hələ açılmamış çox düyünlər var, 
Babamın bir Turan dünyası olub. 
Əsrlər keçsə də şöhrəti yaşar 
Yurda məhəbbəti, sevdası olub. 
 
Zaman ötüşsə də yaddaş yaşayır! 
Bir sirli dünyadır Qobustanımız. 
Tarixlər şahidi hər daş yaşayır, 
Orda möhürlənib ad, ünvanımız. 
 
Oğlum, özümüzə arxalanmasaq 
Yağı düşmənləri əzə bilmərik. 
Qeyrət qılıncıyla silahlanmasaq 
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Bu torpaq üstündə gəzə bilmərik. 
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Sərhəddən başlayır Vətən torpağı, 
Onu qoruyacaq mərd oğullar var. 
Gec-tez cavabını alacaq yağı, 
Çəkilər göylərdən qara buludlar. 
 
Müəllim də, alim də, lap general da 
Bu bir həqiqətdir – biz bilməliyik. 
Hərə öz işində, öz sənətində  
Hamımız Vətənin əsgərləriyik... 
 
Zabit görkəmində şəklinə baxdım, 
Qəlbimdə bir qürur şöləsi yandı. 
Sən ki, nəzərimdə bir vaxt uşaqdın, 
Vətən keşiyində durursan indi. 
 

“XXI əsr” qəzeti , 
26 avqust 2009-cu il 
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            VƏDƏSİNDƏ 
 
Duyğusuz sanmasın qoy ellər səni, 
Dolan el-obanı, gəz vədəsində. 
Könül, ilhama gəl, söz xəzinəni 
İnci tək yan-yana düz, vədəsində. 
 
Keçirmə ömürdən bir anı hədər, 
Mənasız bir həyat de, nəyə dəyər? 
Vəsf etmək istəsən baharı əgər 
Çıx gülşən seyrinə yaz vədəsində. 
 
Hikmətlə doludur ulu dünyamız, 
Niyə bu hikmətlə ucalmayaq biz! 
Yersiz deyilməsin bircə kəlməmiz, 
Deyilsə gövhərdir söz vədəsində. 
 
Məlalı qəlblərdən silib itirək, 
Araz sahilində güllər bitirək, 
O taydan bu taya gəlin gətirək, 
Vüsala qovuşaq biz vədəsində. 
 
Təqvimdən vərəqlər azalır bir-bir, 
Dünyamız belədir – yaranan köçür. 
Dilsuz, nə durmusan, ömür-gün keçir, 
Həyat dastanını yaz vədəsində. 
 

“Xalq” qəzeti, 
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31 iyul 1998-ci il 
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       BAKI GECƏLƏRİ 
 
Bakı gecələri... sərin meh əsir, 
Kimi görüş verir, kimi tələsir, 
Yanımda bir gözəl hey asıb-kəsir: 
Oduna yandığım harda qalmısan, 
Yoxsa özgəsinə meyl salmısan? 
 
Qaraltı görünür bu vaxt uzaqdan, 
Deyəsən özüdür, qızdım nahaqdan, 
Süzür gözlərilə ağacın altdan 
Deyən gecikmisən xeyli var axı, 
Gözləyə-gözləyə açdım sabahı. 
 
Beləcə kədərin ömrü söküldü, 
Elə bil hər yana saf su səpildi, 
Ürəklər sevindi, ürəklər güldü, 
Bahar da xoş  gəldi, sular duruldu, 
İki könül bir-birinə vuruldu. 
 
Oğlan anlatdı ki, elə bu günü, 
İşdə qəza olub, bilin düşünün. 
Bu itgi sarsıdır könül mülkünü. 
Xeyli vaxt susdular, danışmadılar, 
Bu qəza-qədərlə barışmadılar... 
 
                                                      6 aprel 2013-
cü il 
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                XƏZƏR 
 
Xəzərin dərdi var, dinləyən olsa, 
Kükrəyir, hayqırır, tufan qoparır. 
Sinəsi dağlanır, yanır hardasa, 
Çirkab sularıyla şivən qoparır. 
 
Gecə də, gündüz də inləyir  Xəzər, 
Harayı heç kəsə çatmayır daha. 
Səsini göylərə ünləyir Xəzər, 
Orda da haqqını tapmayır daha. 
 
Ovlanır bir əldən nərə balığı, 
Ovlanır hər yerdə qəssabsayağı. 
Tanrı uca tutdu daim xaliqi, 
Bəs nədən bu qədər böyük günahı? 
 
Xəzərin göz yaşı tükənən deyil, 
Xəzər özü boyda bir dərd daşıyır. 
Bu bəla heç zaman azalan deyil, 
Qoynunda nə qədər namərd daşıyır. 
 
Baş çəkin Xəzərə, hay verin ona, 
Köksünə bu qədər dağ çəkmək olmaz 
Bəllidir bir də ki, insan oğluna, 
Belə ovçu olmaz, belə ov olmaz! 
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        DƏNİZ ÖMRÜ 
 
Dənizin tufanı, qasırğası var, 
Tufanlar içində çırpınar dəniz. 
Fırtına, fəlakət hər yanı sarar, 
Bu sakit dənizdən qalmayıb bir iz. 
 
Qasırğa ömrü var – haylı, haraylı, 
Gəmilər qoynunda nöqtəyə dönər. 
Dalğalar şığıyar necə min laylı, 
Burda qəzəb dinər, küdurət dinər. 
 
Dəniz təlatümlü, dəniz tufanlı, 
Kükrəyər sinəsi bir an içində. 
Qoynu qasırğalı, döyüş meydanı, 
Çalxanıb durular zaman içində. 
 
Sahili döyəclər, ac qurda dönər, 
Deyər dalğalarla sözünü  dəniz. 
Hərdən şahə qalxar, hərdən də sinər, 
Beləcə tamamlar özünü dəniz. 
 
Gah sakit görünər, sükuta dalar, 
Yaşayar ömrünün sakit çağını. 
Öz dəniz dilində bir nəğmə deyər, 
Nəğməylə bəzəyər asimanını. 
 
Dənizə bənzəyir insan çox zaman, 
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Onun da ağ günü, tufanı olur. 
Vaxt tapıb azacıq arxaya boylan, 
Dünənin üstündə sabah ucalır... 
 
                                                      6 iyun 2013-
cü il 
          YOLLAR, İZLƏR... 
 
Yollar ömrümüzün qan damarları, 
Günümüz çox zaman yollarda keçər. 
Yollar ömrümüzün sürət qatarı, 
Obalar adlayar, ellərdən keçər. 
 
Bu yollar heç zaman bitib, tükənməz, 
Yollar yorğunuyuq nə vaxtdan bəri. 
Yolların hesabı ölçüyə gəlməz, 
Yollarda açırıq çox vaxt səhəri. 
 
Bu yol hara gedir, bir deyin görək, 
Nə qədər acısı, şirinliyi var. 
Bu yol çoxlarına bir tikə çörək, 
Kimiyə göz yaşı, xəcalət olar. 
 
Yollar kəmər kimi dolanıb keçər, 
Cığırdan başlanır ilki yolların. 
Bu yolda ömrümüz talanıb keçər, 
Yollara uzanır, ana, qolların. 
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Çox şeyi aradım, çox şeyi sezdim, 
Görən bitəcəkmi bu həsrət, qəmim. 
Çox şeyə səbr etdim, çox şeyə dözdüm, 
İzim qalacaqmı yollarda mənim... 
 
                                                    26 aprel 2013-
cü il 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

73 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

DAYI, HARDASAN, HARDASAN?! 
 
İmtahandan kəsilmişəm, 
Dayı, hardasan hardasan! 
Bir nazik çöpə dönmüşəm, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Bir xınalı erkək yedin, 
Nə yedinsə göyçək yedin, 
Sonra birdəfəlik getdin, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Pulun, hədiyyən bir yana, 
Gəldin qana, gəldin cana, 
Ləkə oldun bu cahana, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Mən neyləyim kaldı bəxtim, 
Məni oda saldı bəxtim. 
Birdəfəlik burdan getdim, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Bulvar yaman havalıdı, 
Hay-haraylı, davalıdı. 
Bunun sonu olmalıdı, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Gözəllərin gözü burda, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

74 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Ürəklərin sözü burda, 
Sevənlərin özü burda, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
 
Əyin, başım düşüb əldən, 
Yoxdu məni bir dirçəldən. 
Səni sordum oba, eldən, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Ümidlərim sozalıbdı, 
Hər yanı duman alıbdı. 
Əlac tək sənə qalıbdı, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Gecə bulvar, gündüz küçə, 
Gündən-günə döndüm heçə. 
Oldum yoluq xoruzbeçə, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
Cücəni payız sayarlar, 
Kündəsiz kündə öyərlər. 
Axı, bizə nə deyərlər, 
Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
İstəyirsən çalaq eylə, 
Lap əl gəzdir, çolaq eylə. 
Bircə mənə bunu söylə – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

75 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Dayı, hardasan, hardasan?! 
 
                                                     11 iyun 2013-
cü il 
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             KÖRPÜ 
 
Körpülər dünyaya bir yaraşıqdı, 
Körpülər tikilir görün nə qədər. 
Körpü ömrümüzə nurdu, işığdı, 
Gəlişsiz, gedişsiz olmur körpülər. 
 
Körpülər müxtəlif, körpülər rəng-rəng, 
Göylərə baş çəkər bəzən körpülər. 
Asma körpülər də bizə çox gərək, 
Bunlardan söz açıb yazmağa dəyər... 
 
Bir körpü də vardır – dostluq körpüsü, 
Dost deyən qəlbləri birləşdirər o. 
Qaçar gözlərindən gecə yuxusu, 
Nəzmi də, nəsri də danışdırar o. 
 
Danışar şerimiz gürcü dilində, 
Neçə ürəklərdə yuva salar o. 
Güllənər dodağı nəsrimizin də 
Gör neçə ocaqda mehman olar o. 
 
Məhəbbət körpüsü – süfrəsi sevgi, 
Adəmdən Həvvaya yollar açılar. 
Bu sevgi hamının istəyi, görkü, 
Yollara nur yayıb, gur işıq saçar. 
 
Sevgi olan yerdə nifrət də vardı 
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Bizdən uzaq olsun nifrət körpüsü. 
Eşqə, məhəbbətə hörmət də vardı, 
Kəsilsin aradan bu umu-küsü. 
 
 
Deyən çox uzandı, bu şerin sonu, 
Ellərə sevgidir bu istəyimiz. 
Göylərə ucaldaq gəlin biz onu, 
Yaşayaq, yaşadaq körpüləri biz!... 
 

                                                             7 iyun 2013-
cü il 
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             GƏNCLİK 
 
Sən ey dağ gövdəli, polad biləkli, 
İnsanın əyilməz vüqarı gənclik! 
Sən ey xoş arzulu, şirin diləkli, 
Ömrün gül-çiçəkli baharı gənclik! 
 
Sən ey könüllərin parlaq aynası, 
Hər an çağlar olan çeşməsi gənclik! 
Sən ey insanlığın bahar dünyası, 
Yüz həzin sədalı nəğməsi gənclik! 
 
Kaş həsrət qalmayaq sənə dünyada, 
Asta get, baş alıb uçma, a gənclik! 
Biz yaşa dolduqca illər qoynunda 
Sənsə uzaqlaşıb qaçma, a gənclik! 
 
 

“Qələbə bayrağı”, 
25 fevral 1969-cu il 
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          KƏND SƏHƏRİ... 
 
Yenə dan sökülür bizim bu eldə, 
Yuxulu gözünü açır səhər də 
Təbiət yenə də ala boyanır, 
Günəş də yuxudan erkən oyanır 
Buludlar dağılır üfüqdə lay-lay, 
Bürüyüb obanı yenə hay-haray. 
Günəş öz dilində salam söyləyir, 
Sonra da baş əyib əhsən söyləyir. 
Belə qarşılayır hər səhər erkən. 
Kəndin qoçaqları – düzünü bilsəm 
Çoban öz işində, eldə-obada, 
Mal-qara haylayır budur çoban da 
Quzular mələşir elə bir əldən 
Başqa bir aləm var bu al səhərdə. 
Çoban dayanmayır, quş kimi səkir. 
İlxını haylayıb örüşə çəkir. 
Atlar yəhərlənib – üzəngi üstə, 
Burda şəfa tapar xəstə can üstə. 
Qaymaq bir tərəfdə, yağ bir tərəfdə 
Gəlin-bacı qurud tutur bu həftə. 
Çil-çil fərənin də bəxti gün üstə, 
Təki bu fərədən yumurta istə. 
Az yazdım bu işdən mən bilə-bilə, 
Hürüşən itlərdən demirəm hələ. 
Divara sıxılıb burda kədər, qəm, 
Bu da kənd səhəri, nə gözəl aləm... 
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                                                      9 aprel 2013-
cü il 
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    TƏK ARMUD 
 
Kəndimizin ətəyində, 
Kök salıb durur indi də. 
Qocaman armud ağacı, 
Görüb neçə ərş arğacı. 
Onun böyük alayı var, 
Bağbanı da olub quşlar. 
Bura bir vaxt tumu düşüb, 
Aylar, illər tez ötüşüb. 
Böyük bir ağac olubdu, 
Hamıya əlac olubdu. 
Kölgəsini əsirgəməz, 
Heç bir təmənna gözləməz. 
Yayın o qaynar çağında, 
Qızmar günəşin altında 
Tək armudun altı sərin, 
Oylağıdı gözəllərin. 
Bu yerdə qızlar, gəlinlər, 
Yeyib, içib, şənləniblər. 
Şah budaqlar arasında, 
Tək armudun odasında 
Bir həzin nəğmə deyərlər, 
Qürrələnib öyünərlər. 
Beləcə məskan olubdu, 
Araya birlik salıbdı. 
Tək armud öz tək canıyla, 
Bu möhtəşəm dastanıyla. 
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Tək armudu tək görmədim 
Həmişə yığnaqlı gördüm. 
Deməliyəm hökmən bunu: 
Unutdurdu təkliyini 
İnsanların sədaqəti. 
El-obanın məhəbbəti. 
Unutdurdu tək armuda, 
Olanları salıb yada 
Vahimənin vəhşətini 
Tək olmağın dəhşətini! 
 
                                                    21 iyun 2013-
cü il 
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         YARPIZLI BULAQ 
 
Suyun dumdurudur göz yaşı kimi, 
Çağlayıb axırsan qaya dibindən. 
Bu yurdun simsarı, qardaşı kimi 
Agah et bu sirri, gizlətmə məndən. 
 
Bu qaya dibində məskan salmısan, 
Bu güllər, çiçəklər bacındır sənin. 
Yenə xəyallara, fikrə dalmısan, 
Uca dağ zirvəsi tacındır sənin. 
 
De necə qaynayan gözün var sənin, 
Gözün qaynadıqca suyun saflaşır. 
Bəlkə bircə kəlmə sözün var sənin, 
Haqqında nə qədər soz-sov dolaşır. 
 
Qəribə suyun var: dumduru, bumbuz, 
Yarpıza bələnib sağın, solun da. 
Söylə birçə kəlmə, danış bir ağız, 
Bu yarpız hardandı, bitib yaxanda?! 
 
Ətirə bələnib ətrafın sənin, 
Yarpız qoxusunun ayrı tamı var. 
Məst edir rayihən gəlib-keçəni, 
Hərənin bu işə öz gümanı var. 
 
Suyun da qarışıb yarpız ətrinə, 
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Şəfadır, məlhəmdir suyun, ay bulaq! 
Dəymirsən kiminsə azca xətrinə, 
Yarpızla bəzənib boyun, ay bulaq! 
 
 
Bəlkə bir gözəldən xatirə qalıb, 
Qoynunda boy atıb nişanə kimi. 
De, nədən yenə də gözlərin dolub, 
Dolannam başına pərvanə kimi. 
 
Suyun qoy bol olsun, çağlasın yenə, 
Sənə həmdəm olaq, həmfikir olaq. 
İçdim buz suyundan mən dönə-dönə, 
Hamıya gərəksən, yarpızlı bulaq! 
Nə qədər kövrəksən, yarpızlı bulaq! 
 
                                                    15 may 2013-
cü il 
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KƏNDİMİZİN QIZLARI 
 
Hər biri bir çiçəkdi, 
Çiçəkdən də göyçəkdi, 
Elə bil lap mələkdi, 
Kəndimizin qızları. 
 
Saçları şəlalədi, 
Gözləri piyalədi. 
Yanağı al lalədi, 
Kəndimizin qızları. 
 
Baxışları qıyğacı, 
Sorar ərşi, arğacı, 
Neçə dərdin əlaçı 
Kəndimizin qızları. 
 
Telini saz eyləyər, 
Bağrımı köz eyləyər, 
Hərdən də naz eyləyər 
Kəndimizin qızları. 
 
Ayağı sayalıdı, 
Əlləri xınalıdı, 
Deyən toy havalıdı, 
Kəndimizin qızları. 
 
Ənliyi, kirşanı yox, 
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Bir ayrı nişanı yox, 
Dalınca düşəni yox –  
Kəndimizin qızları. 
 
 
Süfrəsində nar olar, 
Namərd burda xar olar, 
Görən kimə yar olar, 
Kəndimizin qızları. 
 
Yanağında xal gözəl, 
Dodağında bal gözəl, 
Başında ağ şal gözəl –  
Kəndimizin qızları. 
 
Bu nə təkdi, səbirdi, 
Sözü vallah möhürdü, 
Vədəni yaza verdi, 
Kəndimizin qızları. 
 
Qaşı kimi Ay olmaz 
Kipriyi tək yay olmaz 
Kimsə sizə tay olmaz, 
Kəndimizin qızları. 
 
Danışar gülə-gülə, 
Nazlanar bilə-bilə, 
Əridim gilə-gilə, 
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Kəndimizin qızları... 
 
                                                   28 aprel 2013-
cü il 
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            BACILAR 
 
Ehtiyac içində qovrular bəzən, 
Ürəyi göynəyər qəmdən, kədərdən, 
Kövrələr, sızlayar acı xəbərdən, 
Bir yanıqlı neyə dönər bacılar. 
 
Bir qonaq gələndə gözucu süzər, 
Süfrəyə hər dürlü naz-nemət düzər, 
Qohumun, qardaşın nazına dözər, 
Yüz sözdən birinə dinər bacılar. 
 
Ehtiram göstərər gəlib-gedənə, 
Özünü tox tutar ac olsa yenə. 
Neyləsin yazıya, tale deyənə 
İçindən əriyib yanar bacılar. 
 
Toy-busat qurular payız ayında, 
Yer-yemiş bol olar bacı payında, 
Bəzənər, düzənər qardaş toyunda, 
Sındıra-sındıra oynar bacılar. 
 
Həvva tələsməyir öz işindədir, 
Lalənin sədası Zərdabdan gəlir. 
Mahizər, Surayə nələr söyləyir, 
Dünəni xatırlar, anar bacılar... 
 
Ev-eşik bir yana, ana bir yana, 
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Dünya bu istəklə nura boyanar. 
Gecələr gec yatar, erkən oyanar, 
Yenə də özünü qınar bacılar. 
 
 
Bizim bu ellərin bir məsəli var: 
Qoşa qanad olar vəfa, etibar. 
Ömrünü-gününü beləcə yaşar, 
Göstərib hər yerdə hünər bacılar. 
 
                                                   30 aprel 2013-
cü il 
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NƏNƏM NAĞIL DANIŞARDI 
 
Nənələrin nəvə payı, 
Hamımızı heyran etdi. 
İtirdik, yox idi tayı, 
Nənəm nağıl olub getdi... 
Bu dünyada nənəm vardı, 
Dərdimə şərik olardı. 
Umacağı yox kimsədən, 
Təmənnası yox özgədən... 
 
Nənəm nağıl danışardı, 
Divlərin şüşə canından. 
Uşaq ömrüm alışardı, 
Nağılların xumarından. 
Göy göz kosa axır dindi, 
Məlikməmməd qoça mindi. 
Ağ qoçla gəzdi dünyanı, 
Gəzib dolaşdı hər yanı. 
 
Nənəm nağıl danşardı, 
Nağılların sayımı var. 
Axı, necə sığışardı, 
Ömrə-günə bu nağıllar... 
Təpəgözün səbri dardı, 
Onu gözündən oxladı, 
Qurd ürəkli bir cəngavər, 
Tez yayıldı elə xəbər... 
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Nənəm nağıl danışardı 
Boxça boşalan deyildi. 
Göydə ulduz sayrışardı, 
Nənəm boş qalan deyildi. 
Ələddinin çırağından, 
Bu sehrindən, sorağından. 
Xoş bir xəbər gətirərdi, 
Nağılı da bitirərdi. 
Bax beləcə, lap sakitcə 
Nənəm nağıl danışardı, 
Əli bala görün neçə 
Quldurları ram edərdi. 
Nənəm nağıl danışardı, 
Başı yaman qarışardı, 
Olub artıq gecə yarı 
Söndürərdi işıqları.... 
 
Nənəm köçdü bu dünyadan, 
İnləmədən, sızlamadan. 
Bir quş kimi uçub getdi, 
Nağıllarla köçüb getdi. 
Yuxularda pay göndərir, 
Nağıl payı yenə bitmir. 
Nənələri salaq yada, 
Beş-on günlük bu dünyada... 
 
Bir kəpənək yuxusu tək, 
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Bir çiçəyin qoxusu tək, 
Kimsəyə bir yük olmadan, 
Kiməsə borclu qalmadan 
Qovuşdu göylərə nənəm, 
Bax beləcə köçdü nənəm. 
Keçər dövran, keçər zaman, 
Xatirəsi yaşar müdam... 
 
                                                     18 iyun 2013-
cü il 
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   ANA LAYLASI 
 

                                                                             Anam 
Aişəyə 

 
Bir layla çal, ay ana, 
Batım güllər içində. 
Yorğanım çəmən, çiçək, 
Yatım güllər içində. 
 
Beşiyimin başında 
İlk nəğmədir bu layla. 
İndi ahıl yaşımda 
Yenə məni harayla. 
 
Ömrün yanan şam kimi, 
Əridi gilə-gilə. 
Çəkdin mənim qəhrimi, 
Çox zaman gülə-gülə. 
 
Qulağımdan getməyir, 
O oxşaman, o laylan. 
Qayıdım o günlərə, 
Heç olmasa bircə an. 
 
Qaytar məni, ay ana, 
Sənin gənclik çağına. 
Bir bas məni bağrına, 
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Qaytar məni, ay ana, 
Süd qoxulu illərə,  
O sığallı tellərə. 
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Nə qədər ki, həyat var 
Yaşayacaq laylalar. 
Nə qədər ki, ana var 
Gül açacaq röyalar. 
Qoruyaq bu laylanı! 
Qoruyaq bu dünyanı! 
 
Şirin nəğmədi, hildi, 
Hər sözü, hər kəlməsi. 
Cənnətə gedən yoldu 
Anaların laylası. 
 
                                  “Ana” poeziya 
antologoyası                                                     

                                                     Bakı şəhəri, 2012-
ci il 
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        SÖNMƏYƏN OCAQ 
 

                                                                  Anam Aişəyə 
 

Sənin nəfəsindir aldığım nəfəs, 
Səndən gen düşəndə könlüm açılmaz. 
Getməz xəyalımdan o layla, o səs, 
O şirin nəğmələr, o şirin avaz. 
 

Qara saçlarına dən düşdü erkən, 
Gecəli-gündüzlü qayğımı çəkdin. 
Evə gec dönəndə tutuldu çöhrən, 
Gözünü getdiyim yollara dikdin. 
 

Sevginlə böyüdüm, ana, qoynunda, 
Bu istək, bu dilək mənə tanışdı. 
Hər övlad toyunda, nəvə toyunda 
Sənin baxışların nələr danışdı... 
 

İsti qucağından uzaq düşsəm də 
Yenə o baxışlar gözləyər məni,  
Bir ana haqqı var hər an boynumda 
Gecə də, gündüz də izləyər məni. 
 

Ömrü ərisə də hey gilə-gilə 
Sönməyən ocaqdır ana qucağı. 
Ayazlı, sazaqlı günlərdə belə 
İsidər qəlbimi odu, ocağı! 
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                                            “Ana” poeziya 
antalogiyası, 
                                                     Bakı şəhəri, 2012-

ci il 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

98 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

ANAM YADIMA DÜŞDÜ 
 
Dağlara çən düşübdü, 
Söylə, nədən düşübdü, 
Bu çən məni üşütdü, 
Anam yadıma düşdü 
 
Gəzdim Vətən mülkünü, 
Gördüm soyuq, bürkünü, 
Səhrada çeşmə kimi 
Anam yadıma düşdü. 
 
Qara saçları vardı, 
Elə bil ilk bahardı. 
O vaxt çox bəxtiyardı 
Anam yadıma düşdü. 
 
Qoşa hörük saxlardı, 
Oxşardı, güçaqlardı, 
Bir ana haqqı vardı, 
Anam yadıma düşdü. 
 
Gəncliyi çılğın idi, 
Qonşuyla qırğın idi. 
Hərdən bir dalğın idi, 
Anam yadıma düşdü. 
 
Oxşaması, laylası – 
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Ömrümüzün aynası. 
Özü bir su sonası 
Anam yadıma düşdü. 
 
 
Sahilsiz ümman kimi, 
Xəstəyə dərman kimi. 
Etibar, inam kimi, 
Anam yadıma düşdü. 
 
Aylar, illər ötüşüb, 
Saçlarına dən düşüb. 
Qocalıb, əldən düşüb, 
Anam yadıma düşdü. 
 
Hələ vurur ürəyi, 
Evin duzu, çörəyi, 
El, obanın gərəyi, 
Anam yadıma düşdü... 
 
                                                    19 iyun 2013-
cü il 
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         BAĞIŞLA MƏNİ 
 
Qocalıbdı, daha əldən düşübdü, 
Tor görür gözləri, əli iş tutmur. 
Neçə fəsil keçib, il ötüşübdü, 
Anam gəncliyini yenə unutmur. 
 
Getdi gənclik çağı, o toy-düyünlər, 
Anam sındırardı nəvə toyunda. 
Hərdən də qaşını çatıb düyünlər, 
Bir ağır hava çal... çıxmaz oyundan. 
 
Beləcə əlinə yaylıq alardı, 
Doyunca oynayıb, gülərdi anam. 
Meylini nəvəyə, qıza salardı, 
Çoxunun dilini bilərdi anam. 
 
Hanı qara saçın, qara gözlərin, 
Qara gecələrdə görünməzdi o. 
Hanı al yanağın, söhbətin, sözün, 
Qəlbimdən heç zaman silinməzdi o. 
 
Hanı ürəkləri üzən baxışlar, 
Çəkilib çanağa görünmür daha. 
Hanı zərli yaylıq, o zərli paltar, 
Ümidi sabaha, bir də Allaha. 
 
Qəlbini əyibdi övlad həsrəti, 
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Allaha qovuşub oğlunla, qızın. 
Çək bu kədər, qəmi, çək bu möhnəti, 
İstisi vardırsa möhnətlə qızın. 
 
 
Bağışla, ay ana, bağışla məni, 
Yaralı qəlbinə dəyməzdim gərək. 
Dünya əzəl gündən verdi hökmünü 
Bu qədər ağrıya dözərmi ürək. 
 
Dünya belə gəlib, belə gedəsi, 
Bizi qorxutmasın qarı, tufanı. 
Bu əcəl suyundan hamı içəsi, 
Bununla bitirmi həyatın sonu? 
 
                                                     8 aprel 2013-
cü il 
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  MƏHƏBBƏTİ  YAŞADANLAR 
 

Leyli tək şam kimi əridiniz siz, 
Lakin yaşatdınız saf məhəbbəti. 
Dumanlar içində keçdi ömrünüz, 
Ey ana ürəyi, qız məhəbbəti! 
 
Xanım Məhsətinin gülmədi üzü, 
Qanadlı quş oldu sətirləri də. 
Kədərli-kədərli dedi Xanqızı, 
Oxudu toylarda aşıq Pəri də. 
 
Üfüqdən parlayan dan ulduzunun  
Zərli  ziasıyla isindiniz siz. 
Şirvan gözəlinin, Qazax qızının 
Şaqraq mahnısıyla bir dindiniz siz. 
 
Ruha qanad verən nəğmələriniz 
Çağırır sabaha Cəmilələri. 
Sizsiniz o böyük gələcəyin, siz 
Həm əsgər doğanı, həm də əsgəri! 
                                 
                                   “Ana” poeziya 
antalogiyası, 
                                                        Bakı, 2012-
ci il 
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           DAĞLARIN 
 

O dağların laləsini üzəydim, 
Üzüb yenə, yar, sinəmə düzəydim. 
İkinizlə bax beləcə gəzəydim, 
Yaman olur ərmağanı dağların. 
 
Dağlar məndən çox inciyib, küsübdü, 
Çən-dumanı yollarımı kəsibdi, 
Dağ küləyi bu yerlərdə əsibdi, 
Kəsilərmi toz-dumanı dağların? 
 
Qüzey qarı deyən yaman azalıb, 
Kəklikləri qayalara od salıb. 
Abad olub, ellər yenə yurd salıb, 
Dirilibdir din-imanı dağların. 
 
Qaqqıldaşan fərələri göz oxşar, 
Axşam çağı yol izinə şeh düşər. 
Günlər belə nəğmələnər, ötüşər, 
Ağır olur el kəlamı dağların. 
 
Durna gözlü bulaqların tayı yox, 
Gələnlərin, gedənlərin sayı yox. 
Gecikibdir, dağ kəlindən payı yox 
Yaddan çıxmaz ad ünvanı dağların. 
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                                                     6 aprel 2013-
cü il 
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              DAĞLAR 
 

Dumana, çiskinə bürünər dağlar, 
Ayna bulaqlarla yuyunar dağlar, 
Bulud örpəyini, bəyaz tacını 
Günəş şəfəqiylə soyunar dağlar. 
 
Adı könül bəzər ellər içində, 
Əllər sevgi gəzər əllər içində, 
İtər gül yanaqlı güllər içində, 
Laləyə, Nərgizə boyanar dağlar. 
 
Güllər sırğa taxar mirvari şehdən, 
Çəmən xal-xal olar qövsi-qüzehdən, 
İldırım qəzəbi, köksü duman, çən, 
Yanar şimşəklərlə oyanar dağlar. 
 
Bir kimsə xətrinə dəyə bilməyib, 
Şaxtalar, tufanlar döyə bilməyib, 
Əsrlər qəddini əyə bilməyib, 
Həmişə vüqarla dayanar dağlar. 
 

“Azərbaycan” jurnalı, 
1986-cı il, № 6 
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       VAXTIDIR 
 
İllər illərə qovuşur, 
Yollar yollara qovuşur. 
Çiçək çiçəyə qarışır, 
Təbiətin gül vaxtıdır. 
 
Əriyir dağların qarı, 
Üz tutur çaylara sarı. 
Keşik çəkir qayaları, 
Dərələrdə sel vaxtıdır. 
 
Dağlar elə dağ havalı, 
Yamaclar al-əlvan xalı. 
Gözəllər əli xınalı, 
Yanaqların al vaxtıdır. 
 
Sığallanır yenə çəmən, 
Yaz ətirli sərin mehdən. 
Sırğası mirvari şehdən 
Nərgizlərin bol vaxtıdır. 
 
Hər yanda yazın nəfəsi, 
Bülbüllərin cəh-cəh səsi. 
Könlümdə gəzmək həvəsi, 
Mixək vaxtı, hil vaxtıdır. 
 
Arılar çıxır pətəkdən, 
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Şirə çəkir hər çiçəkdən. 
―Bəh-bəh‖ deyək biz ürəkdən 
Beçələrin bal vaxtıdır. 
 
 
Günəş üfüqdən boylanır, 
Hər tərəf nura boyanır. 
Nəvəm də durub daranır, 
Telinin sığal vaxtıdır. 

 
14 aprel 2012-ci il 
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 ÜRƏK YANIR... 
 
Ürək yanır... 
Nə alovu, 
Nə tüstüsü, 
Nə odu var. 
Nə yaralı 
Xəstə kimi 
İnildəyib 
Haray salan. 
Yüz ahı var, 
Fəryadı var. 
Ürək yanır... 
İçin-için. 
Ürək yanır 
Gecə gündüz. 
Yer üzünə 
Nur çiləyən 
Al günəşə 
Dönmək üçün. 
Yanmır ürək, 
Od püskürən  
Vulkan kimi 
Tez alışıb 
Sönmək üçün. 
Yanır ürək... 
Bu yanğılar 
Mayak olub 
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Aya, Marsa 
İşıq saçır; 
Bu alovlar 
Zülmətləri 
Yara-yara 
Kainata 
Yeni-yeni 
Yollar açır. 
Yanır ürək... 
Gilə-gilə 
Əriyərək. 
Fəqət onun 
Nə külü var. 
Yanır ancaq. 
Nə közü var. 
Yanır ancaq. 
Hər an belə 
Odlansa da 
Yana-yana 
Yaşayır o... 
 

“Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 
20 iyun 1978-ci il 
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KƏNDDƏ ADAM QALMAYIB 
 
Evlər boşalır bir-bir, 
Qıfıllanır otaqlar. 
Gənclik daha dözəmmir, 
Belə yaşamaq olar? 
Gün-güzaran dalınca, 
Hara gəldi gedirlər. 
Adicə kənd boyunca, 
Bir cavan tapmaq olmur. 
Heç kəs bu yerdə qalmır. 
Ünvanlar çeşid-çeşid, 
Bakıdan Rusiyaya 
Uzanıb gedir yollar. 
Yollarda bir haray var. 
Rusiyadan dünyaya 
Uzanan yollara bax! 
Bu həşirə, haraya 
İnciyərmi bir qonaq? 
Çörək dalınca gedir, 
Dünənin uşaqları 
Hamını heyran edir, 
Bizim kənd qoçaqları. 
Burdan hara gedirsiz, 
Bir söyləyin, cavanlar! 
Yeni yollar açırsız 
Çeşid-çeşid ünvanlar. 
Bu kənddə yaşa dolub, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

111 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Bizim ata, babalar. 
Kəhər at üzəngidə, 
Bəs yiyəsi kim olar? 
Bu kənddə nəfəs alıb, 
Babalar asta-asta. 
Babalar deyə, gülə. 
İndisə yalqız qalıb. 
Hicrana dözə-dözə, 
Əriyir gilə-gilə. 
Qaytarın bu obanın 
Buz bulaqlı suyunu. 
Qaytarın bu obanın 
Sevincini, payını... 
Vağzalı havasında, 
Elində, obasında, 
Yapın Türkün toyunu! 
Hara gedirsiz, hara? 
Bu məmləkət sizindir, 
Deməyin varmı çarə, 
Möhür sənin sözündür. 
Bilirəm, çox çətindir, 
Müşkül olub işiniz. 
Getmək – qəbahətindir. 
Bu qoca qoltuqları, 
Kimlərə tapşıraq biz? 
Bu ormanlar, meşələr, 
Küsüb inciyər sizdən. 
İnciyər bənövşələr, 
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Nahaq kədərli sözdən, 
Qoymayın onu gözdən... 
İndi qəbir yerləri 
Ot-alaq içindədir. 
Çölümüz, çəpərimiz. 
Görün bir nə gündədir 
Böyüyür dərd yükümüz 
Kim çəkəsi bu yükü 
Sabaha ümidimiz: 
Vətən mülkü, ev mülkü. 
Kənddə adam qalmayıb. 
Bu sözün ağırlığı, 
Yandırar bizi müdam. 
Kəsin bu bazarlığı, 
Adam olun siz, Adam! 
Qayıdın ev-eşiyə, 
Ocaqları yandırın. 
Kim bu yerdə üşüyər, 
Havanı nişan verib, 
Bala-bala sındırın. 
Otaqları yandırın, 
Haqdan yanan çıraqla. 
Dönün bu məmləkətə, 
Dönün, böyük ürəklə! 
 
                                                    15 aprel 2013-
cü il 
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  BALACA SƏMƏD 
 
Bir Səməd tanıyırdım, 
Balaca bir oğlandı. 
Qarışmazdı heç kəsə, 
Çoxu ona heyrandı. 
 
Qohum-qardaş yox idi 
Uzaqlardan gəlmişdi. 
Onu sevən çox idi 
Bunu özü sezmişdi. 
 
Qalardı Mahmudgildə, 
Çobanlıq eyləyərdi. 
Lazım olan yerlərdə 
Heyvanı teyləyərdi. 
 
Bir çomağı var idi, 
Haylardı qoyun-quzu. 
Özü bəxtiyar idi 
Ürəkdə neçə arzu. 
 
Bəzən yaddan çıxardı, 
Yapınçısız gedərdi. 
Baxıb-baxıb yollara 
Paltarını sıxardı. 
 
Oynayardıq, gülərdik 
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Günəş batana kimi. 
Biz çox şeyi bilərdik 
Səməd yatana kimi. 
 
 
Deyərdik hərdən-hərdən, 
Yağma yağış, hələ sən. 
Bala Səməd çöldədir, 
Yapınçısı evdədir... 
 
                                                    16 aprel 2013-
cü il 
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KÖNLÜM SƏMALARIN KEŞİKÇƏKƏNİ 
 
Könlüm səmaların keşikçəkəni, 
Orda nəhayətsiz bir məkanım var. 
Göylərin göylüyü yandırar məni, 
Qara örpəyini yayıb buludlar. 
 
Qızarıb, bozarır ruzigar tamam, 
Günəşin bu vaxtlar qürub çağıdır. 
Küləklər telini darayır bu dəm, 
Topa buludları qovur, dağıdır. 
 
İldırım qəzəbi titrədir göyü, 
Dəli nərəsindən göylər havalı. 
Şimşək qamçı çəkir bir az ərköyün, 
Çapır kəhər atı çapır ədalı. 
 
Döyüş meydanına dönür səma da, 
Ay tab gətirməyir, çəkilir geri. 
Ulduzlar yox olur bir-bir səmada, 
Hardasa uzaqda görünür yeri. 
 
Donur keşikçinin dili, dodağı, 
Onun umacağı boyundan uca. 
Çatın yer üzündə odu, ocağı, 
Dünya həm cavandır, həm də çox qoca. 
 
Könlüm səmaların keşikçəkəni, 
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Orda nəhayətsiz bir məkanım var. 
Göylərin göylüyü yandırar məni, 
Qara örpəyini yayıb buludlar, 
Suya qərq eləyər yeri o ki var... 
                                                    28 may 2013-
cü il 
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     SANKİ NAĞILDI 
 
Dəyişdi donunu ana təbiət, 
Son durna qatarı hara çəkildi... 
Bəlkə vurğunluqdur, bəlkə də həsrət – 
Dağ çayı saçından dara çəkildi. 
 
Dağlar tac qoydular şahlar sayağı, 
Ağ kürklü qayalar – əsgəri oldu. 
Haçan ki, toxundu düşmən ayağı, 
Dərələr dar gündə səngəri oldu. 
 
Sanki badə süzür əldə piyalə, 
Nədir bu çilçıraq, bərq vurub yanan?... 
Hörüb saçlarını bir-bir şəlalə, 
Asıldı dağların buz yaxasından. 
 
Tutulub göylərin qaşı, qabağı, 
Hər tərəf sehirli nağıllanıbdı. 
Təbiət ağ donlu gəlin sayağı 
Ağappaq əllərlə sığallanıbdı. 
 
Baharın nəfəsi çatdı dağlara, 
Qışın buz sarayı uçdu, dağıldı. 
Dünyaya hökm edən bu qurğu-büsat 
Sanki heç olmayıb, sanki nağıldı... 
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                      “Çinar pöhrələri” poeziya 
almanaxı,  
                                                                  1981-
ci il 
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           ÇÖRƏK 
 
Çörəyi müqəddəs sayıb babalar, 
Baş əyib çörəyə ağır gündə də. 
Çörəklə ucalıb ellər, obalar,  
Döyüş meydanında cəng günündə də. 
 
Bir çörək görəndə küncdə, bucaqda, 
Analar qaldırıb göz üstə qoyub. 
Çörək bişirəndə sacda, ocaqda, 
Yolçunun payını əsirgəməyib. 
 
Təknədən çörəyi əskik olmayıb, 
Xanım nənələrin – igid ərlərin. 
İndi çörəkdə də ətir qalmayıb, 
Gəlin, bu barədə düşünək dərin. 
 
Çörək imtahana çəkməsin bizi, 
Onun imtahanı çox ağır olur. 
Göynədir çox zaman ürəyimizi, 
Duyğulu qəlbləri nə günə salır... 
 
Qədrini bilmirik bəzən onun da, 
Zibil qutusuna atılır hərdən. 
Bir tanış yanında, bir dost yanında, 
Necə xəcalətli, gileyliyəm mən... 
 
―Çörək haqqı‖ dedik and içəndə də, 
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Bu haqqın hər zaman dəyəri dərin. 
Adi bir küçədən biz keçəndə də, 
Çörək kisələri yığılıb çin-çin. 
 
 
Qoyuna yem olur, quşa yem olur, 
Bu qədər israfa dözəsən gərək. 
Ürək də ağrıyır, yarımcan olur, 
Neyləsin, bu işə neyləsin çörək! 
 
Duz çörək – düz çörək dedi babalar, 
Çörək kəsdiyini qılınc kəsməyir. 
Hardasa, nəyisə əydi babalar, 
İndi çörək üstə heç kəs əsməyir. 
 
Dəyişib çörəyin tamı da indi, 
Əvvəlki xoş ətri verməyir daha. 
Demə bu cah-cəlal, dövlət sənindi, 
Çörəksiz etibar varmı sabaha. 
 
Bircə gün bu yurdda çörək olmasa, 
Bu aləm çalxalanan nehrəyə dönər. 
Bircə gün körpələr çörəksiz qalsa, 
Neçə ümid sönər, arzu, kam sönər. 
 
Halalı haramdan ayırmaq çətin, 
Çəki çörəyinə vida deyildi. 
Çəkisiz çörəyi olan millətin 
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Qəddi həmişəlik sındı, əyildi. 
 
Yaşadaq çörəyi, yaşayaq biz də, 
Çəkək özümüzün qayğı yükünü. 
Nə varsa bu yükü daşıyaq biz də, 
Qoruyaq bəd əldən Vətən mülkünü! 
 
                                                     29 may 2013-
cü il 
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              İŞIQ  
 
Bu gözün o gözə işığı yoxdu, 
Bir gözün işığı yarım işıqdı. 
Bu sadə hikməti duyanlar çoxdu, 
İşıq ömrümüzə yar-yaraşıqdı. 
 
Günəş nur selinə bələyər bizi, 
Təmənnasız olar nuru hər kəsə. 
Tale ələyində ələyər bizi, 
Ömür kəsə kəsə, il kəsə kəsə. 
 
Adam var həsrətdi işıq üzünə, 
İşıqsız dünyası – qara saçlı qız. 
Əsası xoş gələr çox vaxt özünə, 
Onunla dolaşar kimsəsiz, yalqız. 
 
Adam var hər şeyi yerində ikən, 
Ayırd edə bilmir ağı qaradan. 
Amma kimlərinsə gözünü tökən, 
Bu işə neyləsin, deyin, yaradan. 
 
İşıqsız zəmi də barsız, bəhərsiz 
Sünbülü güllənməz, quruyar kolu. 
İşıq olmayanda ömür fərəhsiz, 
Bitər bu dünyada son ümid yolu. 
 
İşıqla göyərər bağlar, bağçalar, 
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İşıqla cücərər yer kürəmiz də. 
Bu sadə mətləbi duymağa nə var, 
Gəlin işıq olaq bu yurda biz də. 
 
                                                     27 may 2013-
cü il 
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      DAĞLAR YAŞA DOLUR 
   (Ömür-gün yoldaşım Flora xanıma) 

 
Dağlar yaşa dolur, dumanda, çəndə, 
Neyləyək ömürün payızı gəldi. 
Qaragöz dilbərim, yaxın gəl sən də, 
Bu dünya səninlə daha gözəldi. 
 
Qoşa qanad olduq qoşa çinar tək, 
Sevincə bükülü izimiz orda. 
Bu sevgi yolunda yaşa çinar tək, 
Ocağımız orda, közümüz orda. 
 
Mənasız ötüşdü bəzən günümüz, 
Mənasız günləri ömürdən sildik. 
Artıq yük olmadıq bu dünyaya biz, 
Nəyimiz vardısa ikiyə böldük. 
 
Ömrümüz illərin məhək daşıdı, 
Tale yazısına pozu ki yoxdu. 
Məhəbbət yaşadı, sevgi yaşadı, 
Bundan da o yana yazı ki yoxdu. 
 
Qoşa yol gedirik sonu görünmür, 
Hələ kol dibində bənövşə yalqız. 
Dünyanın əvvəli, sonu görünmür, 
Parlayır göylərdə bir qoşa ulduz. 
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O da bizim kimi yol üstündədi, 
Bir gün bu yanğıdan əriyə bilər. 
Həyatın bu üzü nə qəribədi, 
Bu yanğı dünyanı bürüyə bilər. 
                                                      22 may 
2013-ci il 
         TÜRK ANASI 
 

(YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri,  
Heydər Əliyev fondunun 
prezidenti,  
millət vəkili Mehriban xanım 
Əliyevaya) 

 
Sən Peyğəmbər ocağının 
Hikmətindən nur almısan. 
Bu hikmətin qüdrətilə 
Zirvələrə ucalmısan. 
 
Şəfəq saçan bir günəşsən, 
Ürəklərə axar nurun. 
Dünyamıza çox gərəksən, 
Əyilməzdir dağ vüqarın. 
 
Ümidsizə ümid yeri, 
Çarəsizə məlhəm oldun. 
İnsanlıqdı şah əsərin, 
Mükafatı eldən aldın. 
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Kürsülərdə ötkəm sözün, 
Sara Xatun qüdrətlisən. 
YUNESKO-dan gəlir səsin, 
Vüqarlısan, qeyrətlisən. 
 
Xalq yoludur seçdiyin yol, 
Həqiqət yolun, yarağın. 
Türk anası, daim ucal! 
Xalq özü sənin dayağın. 
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Neçə körpə baxışında 
Arzu, dilək çiçəklənib. 
El-obanın alqışında 
Ürəklər bir dağa dönüb. 
 
Nə qədər ki var bu cahan 
Günəş kimi yanacaqsan. 
Yaşadıqca Azərbaycan, 
Ürəklərdə qalacaqsan... 
 

“XXI əsr” qəzeti 
26 avqust 2009-cu il 
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         OXU, ZÜLFİYYƏ! 
 

(Mənəvi dünyamızın həmişəyaşar 
ulduzu, 
Ozan-aşıq sənətinin layiqli davamçısı 
və 
mahir ifaçısı Zülfiyyə xanıma.) 

 
Sazın, sözün məclisində bulundum, 
Nəğmə dolu bir çeşmədə duruldum, 
Söhbətində şirinliyə vuruldum, 
Nəğmələri xoş təsəlli, Zülfiyyə! 
Şan-şöhrəti elə bəlli, Zülfiyyə! 
 
Bu sevginin ürəklərdə yeri var, 
Öz əhdinə vəfadardı ―Gilənar‖, 
Sən dinəndə çiçək açar gilənar, 
Söz çələngi allı-güllü, Zülfiyyə! 
Şan-şöhrəti elə bəlli, Zülfiyyə! 
 
Nəğmələrin ətir saçan gül, çiçək, 
Sözün-sovun süfrəmizdə duz, çörək, 
Telli sazın hələ bizə çox gərək, 
Hər kəlməsi mixək, hilli, Zülfiyyə! 
Şan-şöhrəti elə bəlli, Zülfiyyə! 
 
Bu ləhcənin, bu avazın öz yeri, 
Yaz nəfəsli telli sazın öz yeri, 
Bu sənətdə sən özün də bir Pəri, 
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Məclisləri ozan dilli Zülfiyyə! 
Şan-şöhrəti elə bəlli, Zülfiyyə! 
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Demə Dilsuz bu görüşdən usandı, 
Sənət eşqin ürəklərdə qalandı, 
Nəğmə ömrün ömürlərə   calandı, 
Odlar  yurdu – bizim elli,Zülfiyyə!  
Şan-şöhrəti elə bəlli, Zülfiyyə! 
 

                                                  “Reportyor” 
qəzeti 

                                                     10 may 2010-
cu il 
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   DOLANA-DOLANA GƏZƏR ELLƏRİ    
 

Çəkməli olsan da boş 
yüyənləri, 
Üzəngi basmaqdan özünü 
saxla. 
Bircə şapalağa dəyməyənləri 
Hörmətə mindirmə bir 
şapalaqla. 
                                Məmməd 
Araz 

 
Dolana-dolana gəzər elləri, 
Ocağı isinməz, közü isinməz. 
Bir muncuq sapına düzər elləri, 
Qəlbinin həsrəti, közü isinməz. 
 
Tazıya tut deyər, dovşana da qaç, 
Neçə könülləri odsuz yandırar. 
Bu qəmli xislətə tapılmaz əlaç, 
Kimdənsə kiməsə yaman qandırar. 
 
Dinər yastı-yastı. Tanımayanlar, 
Sanar ki, yaxşının yaxşısı budur. 
Yoxdur qəlb evində vəfa, etibar, 
Sakit göl kimidir – sakitcə udur. 
 
Üzü şapalaq da görməyib hələ, 
Şapalaq hörmətdir belə adama. 
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Sevinci kimsəyə verməyib hələ, 
Gəlməyib azacıq eşqə, ilhama. 
 
Köstəbək kimidir, bu yer üzündə, 
Dombala-dombala gəzməyi də var. 
Bu kəndin günəşli al gündüzündə, 
Laləni, nərgizi üzməyi də var. 
 
 
Qoruyaq bəşəri, qoruyaq daha, 
Cılız adamların naqisliyindən. 
Biz kimlə gedirik görün sabaha 
Heyif Vətən oğlu, çox heyif səndən...     
 
                                                    27 may 2013-
cü il 
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KƏND YANIR, DƏLİ DARANIR 
 
Pozulmasın o tellərin sığalı, 
İşində ol, təki yanan kənd olsun. 
Od bürüyüb neçə kəndi, mahalı, 
Yurd itirən hansı yurdda bənd olsun? 
 
Qarabağım qara kösöv olubdu, 
Çarpaz dağlı sinələrin sayı yox! 
El, obamız gör nə günə qalıbdı, 
Sənin kimi ürəksizin tayı yox! 
 
Vətən eşqin bir dumanlı səhərdi, 
Bu səhərin bəbəkləri güləmməz. 
Vallah sənə bel bağlamaq hədərdi, 
Eldən ayrı el dərdini biləmməz. 
 
Bilən bilir nə çəkirik əlindən, 
Biganələr sırasında öndəsən. 
Aləm yansın, sənsə hələ güzgülən, 
Ağ otaqda özün ki, ağ gündəsən. 
 
Nə vecinə yandıran kim, yanan kim, 
Yurdsuzların göz yaşları sel olsun. 
Bu millətin halal haqqın danan kim, 
Səninki bir daraq, bir də tel olsun. 
 
Dünya qopsun deyəcəksən: ―Mənə nə!‖ 
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Cümlə cahan lap kül olsun binadan. 
Bu daş qəlbin çox çətin ki, isinə, 
Çünki belə doğulmusan anadan. 
                                    “Azərbaycan” jurnalı, 
№7 
                                                              2013-cü 
il 
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           YATIBDI 
 
Gəzdim bu elləri, çox şeyi gördüm, 
Bəzən kimsəsizə təsəlli verdim. 
Yenə təzələndi o köhnə dərdim, 
Həqiqət altında yalan yatıbdı. 
 
Bazarın nəs gəldi üzün gülərmi 
Bu sirri səninlə kimsə bölərmi. 
Yığ görək, qaş-daşı təzə xəbərmi 
Qızılın üstündə ilan yatıbdı. 
 
Giley yorğunuyam mən bu yaşımda 
Fikirlər dolaşır yenə başımda. 
Nə qədər qaçıram durur qarşımda, 
Oyanmaq bilməyən vicdan yatıbdı. 
 
Qara bəxtin qara günə qalıbdı, 
Bu qovğaya kimlər səni salıbdı. 
Nəyin var ki, olanı da alıbdı, 
Şaxələnən neçə guman yatıbdı. 
 
Ana ayrı düşməz öz balasından, 
Könül şadlanarmı söz yarasından. 
Qurtaraq bu dərdin üz qarasından, 
Orda hökmü verən zaman yatıbdı... 
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                                                       2 may 2013-
cü il 
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          İLAN BALASI 
 
Yeniçə çıxmısan torpaq altından, 
Səni də cərgəyə qoşdu yaradan. 
Şükür gəlişinə olmuşam heyran, 
Necə də kövrəksən, ilan balası! 
 
Sürünə-sürünə gəzir hələ də, 
Çınqıllı daşlara dözür hələ də. 
Çoxunu qorxudur, üzür hələ də 
Bir sarı üzüksən, ilan balası! 
 
Zəhərin çox azdır, zəifdir dişin, 
Çox müşkül olubdur, bu yerdə işin, 
Çoxunu sarsıdır qəfil yürüşün, 
Nə qədər zirəksən, ilan balası! 
 
Acından ölərsən ov ovlamadan, 
Bu peşə gəlməsin heç kəsə asan. 
Nə qədər çıxmayıb yoluna insan 
Görünmə, yazıqsan, ilan balası! 
 
Zəhərin məlhəmdir dərdli xəstəyə, 
Kimin haqqı var ki, səndən inciyə. 
Gəlməz yer üzündə şəfan ölçüyə 
Ümidsən, istəksən, ilan balası! 
 
Yenə quyruq üstə atılmağın var, 
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İlanlar mülkünə qatılmağın var, 
Bir ovçu əlində tutulmağın var, 
Gör kimə gərəksən, ilan balası! 
Gör nəyə gərəksən, ilan balası! 
                                                       3 may 2013-
cü il 
     SONUNCULAR 

 

                               (Orta məktəbi bitirən gənclərə ithaf 
olunur.) 

 

Sonuncular, sonuncular… 
Hərəniz bir arzu, dilək, 
Hərəniz bir ümid, istək. 
Siz bu Vətən torpağına 
Ulduz-ulduz səpələnən 
Təzə nəğmə, təzə çiçək. 
 
Sonuncular, sonuncular… 
Kiminizin qəlbi kövrək, 
Kiminiz də deyib-gülən. 
Lap yeridir deyəcəyəm, 
Kiminiz də tez barışıb, 
Tez inciyən, tez də küsən. 
 
Sonuncular, sonuncular… 
Biz də bir vaxt sizin kimi 
Bu yollardan keçə-keçə 
Hərdən sevinc, qəm yemişik. 
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Ancaq, ancaq inanın ki, 
Bu yollarda büdrəsək də 
Bu yollarda bərkimişik. 
 
Sonuncular, sonuncular… 
Qoy, hər zaman günəş kimi 
Yolunuza nur ələnsin, 
Qoy bu şeirin sətirləri – 
Bir aydınlıq suyu kimi 
Arxanızca səpələnsin!           

                              “Azərbaycan gəncləri” 
qəzeti, 

                                                  30 may 1978-ci 
il 

     TƏLƏBƏLİK 
 
Tələbəlik, tələbəlik!.. 
Ömrümüzün qayğı dolu 
Sevinc dolu illərini 
Dəftərlərə həkk elədik, 
Kitablara səpələdik. 
Ünvanımız – yataqxana, 
Məvacibimiz – təqaüd, 
Təsəllimiz – inam, ümid…. 
 
Tələbəlik, tələbəlik!.. 
Çılğın olduq bir vaxtları 
Demirəm ki, ömrü -günü 
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           Puç eylədik. 
Nə gizlədək, 
          Bəzən oldu                      
Bir tələbə ədasıyla 
Neçə-neçə müddəanı 
Bəyənmədik, 
           Heç eylədik. 
Tarix olduq bəzən də biz, 
Homerlərin, Esxillərin 
Dünyasına köç eylədik. 
 
Tələbəlik, tələbəlik!.. 
Od kükrəyən çıxışlarda 
Ulduz-ulduz baxışlarda 
Dönə-dönə səni andım, 
Yenə-yenə səni andım… 
 
 
 
Ürəyimdə evimizə apardığım, 
Arzusunu, diləyini qopardığım 
İndiyədək için-için sızlayan 
İndiyədək elçi yolu gözləyən  
Bir cüt qara göz şəkli var, 
Bir tələbə qız şəkli var. 
 
Yaddaşında kövrək-kövrək xatirələr, 
Son ümidlə yola çıxar – yol yorular. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

141 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Fikirləri əlçim-əlçim çözələnər. 
Eh, nə bilim, 
        Uzaq yaxın düşüncələr. 
Daha nələr,  
             Daha nələr… 
 
Tələbəlik, tələbəlik!.. 
O günlərdən kim inciyər, 
               Kim doyar?! 
Bir də gördün səs yayılar 
Mətbəxlərə səda düşər, 
Hay düşər: 
―Ay dəcəllər, yenə xörək qalmayıb, 
Kimindirsə, yemək payı azalaıb‖. 
 
Tələbəlik, tələbəlik!.. 
İmtahanlar yaxınlaşır 
Yenə salam dəbə düşür. 
Mühazirə, seminarlar vərəqlənir, 
Təkrarlanır yada düşür. 
Bax, beləcə ömrümüzün budağından 
Yarpaq-yarpaq günlər qopub ötüşür… 
Bu xatirə dumanında 
Haçanısa, nə vaxtısa yaşayaram. 
Ay beş ilin qəlb dostları, 
Hardasınız, 
           Hər an sizi soraqlaram?! 
Arzunuzla alışaram. 
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Ümidimiz – gümanlarmı… 
Ün yetməyən ümmanlarmı… 
Deyin, görüm, əzizlərim, 
Nə zamansa sizi bir də 
Görməyimə güman varmı?... 
 
Harda qalıb Qara Camal? 
Arxasınca çox dolandı. 
Bilmədi küçə, dalandı. 
Cəsarəti çatammadı, 
Ürəyini açammadı, 
Qara qaşlı, 
Qara saçlı, 
O qıza –  
O biganə insafsıza 
Axır çarə bunda gördü. 
Ürəyini bir məktuba büküb verdi 
O dilbərə 
Oldu yazıq, 
Öldü yazıq neçə kərə. 
Tufan qopdu, 
Şimşək çaxdı, 
Gözlərindən qanlar axdı. 
Nəhayət ki, qara bulud 
Göylərindən dağıldı, 
Bəxtinə bir gün doğdu… 
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Öz işini yaxşı gördü 
Kibrit – kükürd, 
O lopabığ Adilin də 
Bığlarını ütdü kükürd. 
Dedik, bala, ondan-bundan 
Az ―dilən‖ bu siqareti 
Öz cibinə siqaret qoy, 
Yolçulara gəl olma tay. 
Bax elə buna görə də 
Bığ ütüldü 
Üstəlik dodaq da getdi. 
Bax beləcə 
Lopabığın işi bitdi… 
Yaddaşımdan getməyibdir, 
Bir hadisə, bir məqam da; 
Prişivli Əzizağa 
Qurudu bir sabun sandı, 
Hamam günü üz, başına 
Ha sürtdü 
Xeyri olmadı 
Özü də mat-məttəl qaldı. 
Kövrümədi sabunu. 
Kövrüdü ağzı yaman. 
―Ay səni sabun verən…‖ 
 
Qəlbi kövrək simə dönər, 
Xatirələr, xatirələr… 
O illərin gül qoxusu 
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Evimizdə qönçələnər, 
Evimizə səpələnər… 
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Tələbəlik, tələbəlik!.. 
Ömrümüzün qayğı dolu 
Sevinc dolu beş ilini 
Dəftərlərə həkk elədik, 
Kitablara səpələdik. 
Ünvanımız – yataqxana. 
Məvacibimiz – təqaüd. 
Təsəllimiz – inam, ümid! 
 

21 dekabr 1979-cu il 
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  HARDASAN, UŞAQLIĞIM? 
 
Hanı sənli dünyam, sənli günlərim? 
Əlçatmaz, ünyetməz xəyal olmusan. 
Hey səni arayır həsrət gözlərim, 
Sən ey uşaqlığım, harda qalmısan? 
 
Gənclik saçlarına sığal çəkəli 
Beşdaşın çınqıllı dərədə qalıb. 
Hardasan, xatakar uşaqlıq ili, 
Qonşuda bir bütöv pəncərə qalıb? 
 
Rahat keçirməzdin bircə anını, 
Yaman dəcəl idin, yaman kür idin. 
Anam az verəndə xörək payını – 
Hərdən inciyərdin, hərdən küsərdin. 
 
Səni axtarıram eldə, obada, 
Həsrətin qəlbimə yenə od salıb. 
Hardasan, dağ döşü – ―Qara qayada‖ 
―Gizlənpaç‖ oyunun yarımçıq qalıb? 
 
Söylə, yadındamı taxta tüfəngin 
O kağız evciyin, kağız qayığın? 
Büzməli torbana yaz, payız – hər gün 
Yemlik, quşəppəyi, turşəng yığdığın? 
 
Necə tez ötüşdü, keçdi ömür, gün... 
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İndi uşaqlıqdan çox uzağam mən. 
Bir uşaq boylanır hardasa – hər gün, 
Ömrün xatirələr pəncərəsindən... 
                         “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzeti 
                                             1 sentyabr 1974-
cü il 
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             DOSTLUQ 
 
Dostluq sərhədləri qədimdən qədim, 
Bu sərhəd heç zaman sozala bilməz. 
Bu qoca dünyada nəyim var mənim, 
Dostlarım çoxalır, azala bilməz. 
 
Dostluq bir bağçadır, qoru hər zaman, 
O bağda həmişə gül, çiçək olsun. 
Bu bağın barını döyməsin tufan, 
Ətri, təravəti qəlblərə dolsun. 
 
Yaxşı bir məsəl var bu yer üzündə: 
―Yüz manat əvəzi yüz dostun olsun.‖ 
Var-dövlət toplama, qalar gözündə, 
Yaşa, dünyamızda bir izin qalsın. 
 
Bir dostun özünü doğrultmayanda, 
Qəlbindən əbədi atıb silirsən, 
Doğma qardaşınla dil tapmayanda 
Sirrini çox zaman dostla bölürsən. 
 
Ömrə yaraşıqdır adi günüm də, 
Demirəm hər günüm alqışla keçsin. 
Mənim şad günümdə, qəmli günümdə, 
İstərəm qapımı dostlarım açsın. 
 
Qüdrətdən güc alsın ürəkləriniz, 
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Namərdin, nakəsin bağrı çatlasın. 
İtirmək asandır, dost qazanaq biz, 
Qoy bizi dost ansın, dostlar yoxlasın. 
 
 
Mənə gərək deyil çörək dostları, 
Çörəyin qədrini hər kəs bilməyir. 
Sizi gözləyirəm, ürək dostları, 
Sizsiz bu dünyada üzüm gülməyir! 
 
Sizi çağırıram, eşidin, dostlar, 
Sizsiz bir günüm də gərək olmasın! 
Şair Bəxtiyarın yaxşı sözü var: 
―Soyuq məzarım da heç tək olmasın!‖ 
 
                                                     02 iyun 2013-
cü il 
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        OYUN 
 
Oyunlar cürbəcürdü 
Oyunlar rəngbərəngdi. 
Şahmat, şaşki aləmdi, 
Nərd də bizə gərəkdi. 
 
Domino çıxmaz yaddan, 
Futbol, voleybol da var. 
Güləş bəlli adından, 
Hələ basketbol da var. 
 
Fəxri adlar alırıq, 
Oyunda qalib olsaq. 
Vətəni ucaldarıq, 
Orden, ya medal alsaq. 
 
Bu oyunlar çox yaxşı, 
Bu meydan, bu da şeytan. 
Çox əla gördük işi, 
Yaşasın Azərbaycan! 
 
Bütün bunlar bir yana, 
Oyunlar arasında. 
İstər özünü qına, 
Millətlər Şurasında. 
 
Bunun bircə adı var, 
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Siyasi oyundu bu. 
Çalarları çox olar, 
Demirəm ayindi bu. 
 
 
Amma çirkli oyundu, 
Pərçimlənib hər yerə. 
İçi düyün-düyündü, 
Bu düyündən nə çarə? 
 
Babamın babasını, 
Yıxdılar, taladılar. 
Elini, obasını 
Gör nə günə qoydular? 
 
Bu başsız ağıllılar, 
Çəkir hara bəşəri. 
Bunların bir adı var: 
―Siyasət…..‖ 
 
İkibaşlı oyunlar, 
Bezdirib bu milləti. 
Qarabağda oyun var, 
Çəksinlər qoy zilləti. 
 
Qarabağın dərdi var, 
Dərmanı tapılmayır. 
―Yox!‖ deyirik buna, ―Yox!‖ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

152 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Qarabağ satılmayır. 
 
Siyasət dəllalları, 
Nəhayət bilsin bunu. 
Açın bütün yolları, 
Tanrı verib hökmünü! 
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İkili yanaşmanın 
İkili də adı var. 
Vallah bu çaxnaşmanın 
Sönməyən bir odu var. 
  
Bürüyəcək hər yanı, 
Bu məşəlin alovu. 
Bürüyəcək dünyanı, 
Çeşidli insan ovu!.. 
 
                                                    19 iyun 2013-
cü il 
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       DAĞLARA GÜVƏN 
 

Başı qarlı uca dağları xatırladan, dağ əzəmətli, dağ vüqarlı, 
dağ çeşməsi kimi dumduru, sadə və təvazökar, bir çox məsul 
dövlət işlə- rində çalışmış, saf və təmiz qəlbli bir insan kimi 
həmişə yaddaşımda yaşayan, şəxsiyyətinə böyük hörmət 
bəslədiyim, hər zaman mənəvi gözəllik timsalı olan, elin böyük 
oğlu, əzizim Zöhrab Məmmədova. 

 
Dağın dağ adı var, dərənin dərə, 
Belə ad, ünvanı çox görmüsən sən. 
Bənd olma dəlisov süzən kəhərə, 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
 
Dərələr dağların dərə səbridi, 
Zülmət gecəsidi, vahiməsidi. 
Dərənin düzümü xeyli dərindi, 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
 
Dağların başında duman, çən olar, 
Göylərə ucalar, meydan gen olar, 
Dağlar əzəmətdə bir Vətən olar, 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
 
Qoynunda ellərin binə izi var, 
Odunda sönməyən nuru, közü var, 
Dağların dağlara bircə sözü var: 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
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Dağın dağ vüqarı haraylar səni, 
Qoynuna səsləyər hər aylar səni. 
Neçə sığallayıb gör aylar səni, 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
 
 
İldırım qəzəbi çox şeyə dözər, 
Tufanın, çovğunun bağrını üzər. 
Bir yaxşı məsəl var: ―Dağ dağa bənzər‖, 
Dağlara arxalan, dağlara güvən. 
 
                                                     16 iyun 2013-
cü il 
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       YAXŞI ADAMLAR 
 

Yaxşı insan, səmimi və etibarlı dost kimi yaddaşımda 
yaşayan hazırda Nazirlər Kabinetində məsul vəzifədə çalışan, 
elin, obanın ləyaqətli oğlu Nizami Mustafayevə 

 

Təmənnasız olur sözü-söhbəti, 
Ömrümün, günümün naxşı adamlar. 
Boğun ətaləti, boğun zülməti, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 

Bağlı qapılara açar oldunuz, 
Kiminsə əlində naçar oldunuz, 
Ağrıya-acıya düçar oldunuz, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 

Nə yaxşı dünyada hələ varsınız, 
Eşqə, məhəbbətə vəfadarsınız, 
Qoşa qanadsınız, düz ilqarsınız, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 

Sizə güvənirəm – qardaşımsınız, 
Qardaşdan da ötə sirdaşımsınız. 
Yaxşı da, yaman da yoldaşımsınız, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 

Mənim ürəyimdə yeriniz bəlli, 
Elə bir iş varmı olmasın həlli? 
Ağır günlərimdə olduz təsəlli, 
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Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 

Dayaqsız bu yurda, dayaqsız hər  an, 
Bu yolda görməyin bir çovğun, boran, 
Dəyişib zəmanə, dəyişib dövran, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
Hələ bu dünyaya çox gərəksiniz, 
Şirin nəğməsiniz, xoş diləksiniz, 
Bu günsüz, sabahsız, xoş gələcəksiz, 
Ey yaxşı adamlar, yaxşı adamlar! 
 
                                                    11 may 2013-
cü il 
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     ŞƏRQİN GÜNƏŞİ 
 

Görkəmli dövlət, siyasi və ictimai xadim olan, Şərqin günəşi, 
Şər- qin Lenini kimi tanınan, uzun müddət Bakı və Moskva 
şəhərlərində məsul vəzifələrdə çalışan, eyni zamanda görkəmli 
publisist və dramaturq olan doktor Nəriman Nərimanovun 
xatirəsinə. 
 

Qucaq-qucaq sevinc oldun ellərə, 
Sən güc verdin gücdən düşən əllərə. 
Qənim oldun sitəm dolu zillətə, 
Sən əbədi qələm çəkdin zülmətə. 
Şimşək olub yaman çaxdın bir anlıq, 
Əriyərək, yoxa döndü qaranlıq. 
Demirəm ki, işıq saçıb tez söndün, 
Sən sönməyən yanar bir dağa döndün. 
Qorxutmadı qanlı zindanlar səni. 
Haqq yolunda sipər etdin sinəni. 
Çəkildi qəlblərdən kədər karvanı! 
Dəyişdin əlinlə köhnə dünyanı. 
Eşqindən od aldı solğun çöhrələr, 
Əksini qəlbində yaşatdı bəşər. 
İsitdin odunla hər oba, eli. 
Yaydın yer üzünə sevinc, nur seli… 
Bakıdan, Tiflisdən başlandı bu yol, 
Moskva çağırdı. Ehtiyatlı ol… 
Çağrıldın hər yerdə Şərqin Lenini, 
Şərqin günəşinə bənzətdi səni 
Dünyanın nüfuzlu söz adamları, 
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Uca tutmalıyıq hər an onları. 
Bu xalqın gözündə xeyli ucaldın, 
Neçə kimsəsizə təsəlli oldun. 
Xalqla nəfəs aldın, xalqla yaşadın, 
Çiynində ən böyük bir yük daşıdın… 
 
Qarışıq zamandı, dəyişdi aləm, 
Lenin öldürüldü, könüllərdə qəm. 
İosif üz tutdu Mikoyanlara, 
Hər yerdə Türkləri çəkdilər dara. 
Pərən-pərən oldu Mesxet türkləri, 
İosif baş katib keçəndən bəri. 
Gürcüstan boşaldı Türklərdən tamam, 
Qərq oldu səhrada nə qədər insan… 
Bəli, çox qarışıq bir zaman gəldi, 
Çoxu yollardaca qırıldı, qaldı. 
Yaşadın ―Nəriman, çətin günləri, 
Sanlı dəqiqələr, sanlı anları. 
Gözləri kor oldu, göz götürmədi, 
Qəhərin gücündən qəddin əyildi. 
Sənə də uzandı namərd əlləri, 
Beləcə tükəndi ömrün səhəri… 
 
                                                              2013-cü 
il 
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    BÜSTÜN GÖTÜRÜLDÜ… 

 
Bakı şəhəri N.Nərimanov rayonundakı istirahət parkının giriş 

his- səsində N.Nərimanovun adını daşıyan bir büst 
ucaldılmışdı. Qeyri-müəyyən səbəblərə görə həmin büst oradan 
götürüldü və bir daha qaytarılmadı. Görkəmli partiya və dövlət 
xadimi, ölkəni quranlardan biri və əsas siması olan Nərimanova 
qarşı bu cür davranış yolverilməzdir. Böyük ictimai xadimin 
adını daşıyan bu büstün məhz Nərimanov rayonu ərazisində 
müəmmalı şəkildə yoxa çıxması qəribədir, elə deyilmi?! 

 
Büstün götürüldü, cənab Nəriman, 
Yerində bir əlçim gül, çiçək də var. 
Səni öz saçında qovurdu zaman, 
Deyən yaşlı gəldi bu ilki bahar. 

 
Sən yad olmamısan bu məmləkətə, 
Adını, izini niyə silirlər? 
Axı, necə oldu qurduğun ölkə, 
Səni özlərinə yadmı bilirlər. 

 
Büstün götürüldü, doktor Nəriman, 
Səndən şəfa aldıq həkim kimi də. 
Sənin əllərinlə nə qədər insan 
Sağalıb, yaşadır səni qəlbində. 

 
Zaman dəyirmandır, üyüdüb tökür, 
Hərənin öz yolu, öz taleyi var. 
Zaman çoxlarını sınağa çəkir, 
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Qorxuram ki, vallah, qəbrin çatlaya. 
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Həmişə yaşarsan bu yer üzündə, 
Xatirən həmişə əziz tutular. 
Vaxt gələr bir zaman günün birində, 
Yenə həmin yerdə büstün ucalar. 

 
                                                                  2013-
cü il 
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        AY DƏDƏ CAMAL! 
(Fəlsəfə müəllimim, professor Camal Mustafayevə) 

 
Bu ad çoxlarına qismət olmayıb, 
―Qalib gələcəkdir cahanda kamal‖. 
Demə hələ neçə arzu, kam qalıb, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
Bu adı qazandın cavan yaşında, 
Tufan səngimədi çox vaxt başından, 
Bir əzəmət vardı şah duruşunda, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
Dağların başında səma gen olar, 
Uca zirvələrdə duman, çən olar, 
Dağların özü də bir Vətən olar, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
―Qüdrətdən səngərli qalalı dağlar‖, 
Meylini həmişə sizlərə bağlar, 
Köksünü yeni bir fikirmi dağlar? 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
Çoxdur bu dünyanın yaxşısı, pisi, 
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Göyə də əl açar sərvət hərisi, 
Neyləyək onlara, qalsın bu kürsü, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
Sən təmiz yaşadın, dağlar qarı tək, 
O qədər zərifsən, o qədər kövrək, 
Köksündə döyünür, nurlu bir ürək, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
Var-dövlət yığmadın, sərvət yığmadın, 
Halal çörək yedin, haram qoymadın, 
Həmişə, hər zaman qalacaq adın, 
Adın mübarəkdi, ay Dədə Camal! 
Hamıya gərəkdi, ay Dədə Camal! 
 
                                                     28 may 2013-
cü il 
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   İNDİ DOST İTİRƏN VAXTIMIZ DEYİL 
 

(Tələbə dostum, Tbilisi Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan 
dili və ədəbiy- yatı kafedrasının 
müdiri, filologiya elmləri doktoru, 
professor Valeh Hacıyevə.) 

 
Hərdən sözün düşür, söhbətin düşür, 
Olandan, keçəndən qeybətin düşür, 
Nədən ərk yerləri bizdən gen düşür? 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
O illər çox şeydə sınadı bizi, 
Göylərə ucaltdı qanadı bizi. 
Kimlərsə arada qınadı bizi, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Yad edək əllərdən tutan günləri, 
Ömrün bir küncündə itən günləri, 
Bir az da yaşayaq ötən günləri, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Bu ömür yolunda eniş-yoxuşlar, 
Sevinclə kədərin qovşağı yaşar. 
Taleyin qəribə təzadları var –  
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Zaman sığal çəkər qara saçlara, 
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Ümidlər sığınar gələn bahara. 
Eh, bu giley hara, küskünlük hara? 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
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Səni çaşdırmasın bu giley, güzar, 
Damladan bulanmaz büllur bulaqlar. 
O illər astaca bizə pıçıldar: 
İndi dost itirən vaxtınız deyil. 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Həyatda nəyisə qazana bildik, 
Mənasız günləri ömürdən sildik. 
Bir vaxtlar oldu ki, çörəyi böldük, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Sığallı sağlıqlar günbəgün artar, 
Kimsə bu axarda mənsəbə çatar. 
Qədəhlər altında çox məna yatar, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Bəzən ağır olur vəzifə yükü, 
Dəyişir tərəzi, dəyişir çəki. 
Gözünüz çox şeyi görür hələ ki, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Hanı sudan gələn sürməli qızlar? 
Bir sarı sim üstə sevgimiz sızlar. 
Düşdü pərən-pərən ürkək ulduzlar... 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Uçdu yuvasından xınalı, kəklik, 
Döydü qəlb evini tənhalıq, təklik. 
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Həyatda çox şeyi tapdıq, itirdik, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
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―Nüşabə‖, ―Əcabə‖ qafiyəsində 
Təmizlik, gözəllik qiyafəsində 
Bu günün ―Vağzalı‖ təntənəsində 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
O illər çox şeyi hələ də gizlər, 
Daha ciblərini nəvən təmizlər. 
Məni də bir oğul, qız toyu gözlər, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Sağ olsun övladlar – yanan çıraqlar, 
Dünəndən bu gündən nəsə soraqlar. 
Bir az da əzaba dözər ayaqlar, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Yurda dayaq olar Oğuz birliyi, 
Qorqud müdrikliyi, Ağ üz birliyi. 
Bizə çox gərəkdir ağız birliyi, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Bu söz-sov vaxtını çox ala bilər, 
Giley də, güzar da çoxala bilər. 
Elmi dərəcələr çox ola bilər, 
İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 
Eşqinlə dayaq ol el-obaya sən, 
Həmişə, hər yerdə o yurda güvən. 
Borçalı da Vətən, Bakı da Vətən, 
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İndi dost itirən vaxtımız deyil. 
 

“Dünyanın səsi” qəzeti, 
Yanvar, 2003-cü il, № 01 

 
           YAŞADIN 

 

     “Kişiliyi yaşatmaq 
üçün 
Gərək kişi kimi 
yaşayasan”. 
                           El 
deyimi 

(Qələm dostum, şair-publisist Məmməd 
Əfşana anadan olmasının 70 illiyi 
münasibətilə.) 

 

Dağlar başı duman olar, çən olar, 
Üfüqləri sərhəd bilməz, gen olar. 
Qüdrətdəndi o səngərlər, qalalar, 
Dəyanətdə bu dağlara oxşadın. 
 
Seyrəlibdi Qarapapaq kişilər, 
El-obaya arxa, dayaq kişilər. 
Koroğlunu tora salıb həmzələr, 
Namərdlərlə mərd savaşa başladın. 
 
Əskiparan əsirlikdə qan ağlar, 
Qarabağda sara qalıb oylaqlar. 
Kar olubdu BMT-də qulaqlar, 
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Yurd-yuvanı yuxularda dolaşdın. 
 
Səmalarda qara yellər əssə də, 
Bənd-bərəni Əhrimənlər kəssə də. 
Dünənimi ha dansa da, pozsa da, 
Göyəzənlə Babakərim qoşadı. 
 
Ömür keçdi, il yetişdi il üstə, 
Söz köhlənin yorulmadı yol üstə. 
Pöhrələndin bir kök üstə, dil üstə, 
İnadını kəmər kimi qurşadın. 
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Hər xalının həvə dili hər ilmə, 
Aman Tanrım, dəyməsinlər dilinə. 
Söz kürəndə cilalandı hər kəlmə, 
Bu yükü də ləyaqətlə daşıdın. 
 
İsinmədin hər ocağa, oda sən, 
Baş əymədin hər sığallı ada sən, 
70 ili verməmisən bada sən, 
Məmməd Əfşan, kişi kimi yaşadın! 
 

“XXI əsr” qəzeti, 
07 iyul 2009-cu il 
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 BİZİM KAZIM QAÇAĞANLI 
 

(İstəkli eloğlum və qələm dostum, elimizin dəyərli ziyalısı,  
şair Kazım Qaçağanlının 60 illik yubileyi münasibətilə.) 

 

O dağlardan güc alıbdır, 
Zirvələrdən bac alıbdır. 
Kim deyir ki, qocalıbdır, 
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

Hələ qələm əlindədir, 
Borçalımız dilindədir. 
Qədim Oğuz elindədir, 
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

Söz deməyə dili şirin, 
El içində eli şirin, 
Vurğunudu gözəllərin  
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

Ömrü, günü getməz əbəs, 
Təzə nəğmə-təzə həvəs, 
Şeirimizdə işıqlı səs, 
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

Söz mülkündə öz yeri var, 
Söz çələngi nurlu bahar, 
Vaxt olar ki, yüzü haqlar 
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

İndi altmış yaşında da 
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Çox gözəllər düşər oda. 
Heç yüzü də verməz bada, 
Bizim Kazım Qaçağanlı. 
 

01 iyun 2010-cu il 
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    O İLLƏRİ XATIRLADIM 
 

                        (Məktəb və gənclik dostum Firudin 
Nağıyevə.) 

 

Eh, bu Mukaçevo1 haradan çıxdı? 
Hərdən xəyallarım əlini sıxdı. 
Arxanca de kimlər boylandı, baxdı... 
Bu gecə yuxuda görmüşəm səni, 
Yenə xəyallarım yelkənli gəmi. 
 

Süzdüm o illərin üfüqlərində, 
Silkindim çiskinli şəfəqlərində, 
Hələ açılmamış bəbəklərində 
Dünənə boylanıb, dünəni andım, 
Ötən çağlarımı bir yuxu sandım. 
 

―Yenə bunlar dərsdən qaçdı‖, – dedilər, 
―Belə getsə sonu heçdi‖, – dedilər, 
Sataşdılar: – ―Körpü uçdu‖, – dedilər, 
Dərə daşıb sizdə qalan günlərim,  
O taylara ―körpü‖ salan günlərim... 
 

Yəqin yadındadır günün bir vaxtı 
Bağdan qayıdırdıq ikimiz atlı. 
Bir az da havalı, xəyal qanadlı, 
Şirin arzuların asimanında 
Bir dəli sevdanın xanimanında; 

                                                           
1
Mukaçevo – Qərbi Ukraynada şəhər 
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―Çırçır‖a çatanda atdan yıxıldıq, 
Yamanca sarsıldıq, yaman sıxıldıq. 
O günlər arxada qalsa da artıq 
Öyrəndik yıxılıb dirçəlməyi biz, 
O vaxtdan başladı həyat dərsimiz... 
Zamana möhürdür ağsaqqal sözü, 
Ağbirçək alxışı yaşadar bizi, 
Hər müdrik kəlamı bərəkət, ruzi, 
Onlardı hər zaman səcdəgahımız, 
Nurlu günlərimiz, sabahlarımız. 
 
Fatma xala anam qədər əzizdi 
Bu dünyanın sazağına çox dözdü. 
Əldən düşüb, kövrək olub o, indi, 
Anaları, ataları yad edək, 
Ölənlərin ruhunu da şad edək... 
 
Demirəm ki, hər arzuya çatmışıq, 
Qəm, qüssəni tamam silib atmışıq, 
Sevgimizi çoxdandır dəfn etmişik, 
Qəlbimizdə nakam eşqin məzarı 
Ömrümüzün şaxta vurmuş baharı. 
 
Olan olub, keçən keçib, nə fayda? 
Bu həyatdır, ömrümüz qeylü-qalda. 
İtirdik də, qazandıq da bu yolda, 
Enişlidi, yoxuşludu bu yollar, 
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Günəşlidi, yağışlıdı bu yollar... 
 

Bakı, 24 mart 2007-ci il 
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   KƏNDİMİZ BÖYÜKDÜR... 
                             

                                                       (Şair dostum Talıb 
Nikbinə.) 
 

Kəndimiz böyükdür kəndlər içində, 
Ancaq dərdi-səri çoxalıb yaman. 
Bir el yığnağında, el məclisində, 
Adamlar söz açır halı pərişan. 
 
Saraçlı, de, nədən Mamxuti oldu? 
Adını yaşatdı illərdən bəri. 
Xalqın səbri doldu, kasası doldu, 
Maxmutu adında ilan zəhəri! 
 
Bu zəhər nə vaxtdır işləyir qana, 
Soyumuz, kökümüz belə qorundu. 
Bu ad bir ləkədir Azərbaycana, 
Alışar kül altda yanan qor indi. 
 
Söz alıb söz satmaq indi peşədi, 
Sözü yamadılar kürəyimizə. 
Soruşma bu elin halı necədi, 
Bir xəncər saplandı ürəyimizə. 
 
Bizimlə yol gedir xəncər yarası, 
Bu yolun hələ ki, sonu görünmür. 
Qəlblərə ruh versin ―Çəngi‖ havası, 
Yoxsa bu gözlərdən kədər silinmir. 
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Sən şair oğlusan elin, obanın, 
Söz sözə söykənsə böyük dağ olar. 
Bu adla açılsın bir gün sabahın, 
Bu ad Borçalıya bir dayaq olar!.. 
                                                  17 iyun 2013-
cü il 
YENƏ XATIRLADIM O İLLƏRİ MƏN 
 

                                      (İstəkli eloğlum Tariyel 
Qərənizadəyə.) 
 

Yenə xatrırladım o illəri mən, 
Yadıma çox köhnə zamanlar düşdü. 
Anam asta-asta tutub əlimdən, 
Məktəbə apardı... Günlər ötüşdü.... 
 
İllər calandıqca illər üstünə, 
Sonuncu sinifi qurtarırdıq biz. 
Sığınıb hardasa yaddaş küncünə 
İllərim ötmədi xatirələrsiz... 
 
Bir cavan oğlandı o vaxt Tariyel, 
İlahi güç vardı biləklərində. 
Onu çox sevərdi bizim gənc nəsil, 
Bəzən od çaxardı bəbəklərindən. 
 
Keçərdi kənd toyu haylı, haraylı, 
Qara zurnanın da öz yeri vardı. 
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Tariyel gəzərdi toyda havalı 
Onun qarşısına çıxmaq olardı? 
 
İdman aləminin şah damarıydı, 
Paralel üstündə nələr edərdi. 
Elmi, savadı da lazım qədərdi, 
Oynayıb, oynayıb sonra gedərdi... 
 
Çoxumuz istərdik oxşayaq ona, 
Amma bu istəkdə bir fayda varmı? 
Tanrı bəxş eləyən sevgi payına 
İstəklə güc, qüvvət qatmaq olarmı? 
 
Məktəbi bitirdik, amma Tariyelin, 
Uca zirvələrdən sədası gəldi. 
Adını doğrultdu böyük bir elin, 
O belə yaşadı, belə yüksəldi... 
 
İndi payız fəsli... Küləklər əsir, 
O gücü, qüvvəti kağızlar bəzər. 
Könül qovuşmaqçün yaza tələsir, 
Tarıyel bərədə ovçuya bənzər... 
 
                                                    31 may 2013-
cü il 
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HEYKƏLLƏŞƏN ÖMÜR 
 

Sazlı-sözlü, ağır elli Borçalı mahalı! Sənin ana qoynun nə 
qədər geniş və əzəmətlidir! Neçə-neçə oğlun, qızın qoynunda 
boy atmış, ərsəyə yetmiş, səndən ayrılsa da həmişə səninlə 
olmuşdur! Belə insanlardan biri də Bolnisi rayonunun İmirhəsən 
kəndində dünyaya göz açmış, gözəl və son dərəcə diqqətəlayiq 
bir insan kimi hər zaman yaddaşımda yaşayan, coşqun ehtiras 
və nəvazişlə sal daşla- ra yeni nəfəs verən, onu ecazkar 
sənətilə daha da rövnəqləndirən, eloğlum, tanınmış heykəltəraş 
– rəssam Razim Məhərrəmovdur. 

 

Hərə bir ömür yaşayır, 
Anamız qoca dünyada... 
Kimsə kimsəni daşlayır, 
Ömrü-günü gedir bada. 
 

Yaşayır, izi görünmür, 
Odlanır, közü görünmür, 
Özündə özü görünmür, 
Nəyi qalır bu dünyada. 
 

Ucalardan ucasan sən, 
Qayalar bir həzin nəğmən. 
Daşlara nəfəs verirsən, 
İnsan kimi dinir o da. 
 

Möhkəm saxla sən tişəni, 
Ucalt hər an bu peşəni. 
Bəzə bu yeri, güşəni, 
Fərhadları salıb yada. 
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Bir mayakdı ömrün sənin, 
Sal daşısan bu Vətənin. 
Vaxt olar ki, adın, sanın, 
Heykəlləşər el, obada! 
 
                                                 25 iyun 2013-cü 
il 
“VƏTƏN DAŞI OLMAYANDAN...” 

 
(Həmişə yüksək insani keyfiyyətləri ilə başqalarından 

fərqlənən, milli və mənəvi dəyərlərə söykənən, elin tanınmış 
oğlu, gözəl və xeyirxah bir insan kimi hörmət bəslədiyim Camal 
Naibova.) 

 

El içində el bəslədin, 
Eldən gəlir səsin sənin. 
Dil içində dil bəslədin, 
Demə bunlar bəsin sənin. 
 

Bu qəmli el havasıdı, 
Bu havanın adı bəlli. 
Bəlkə qonşu davasıdı, 
Tapılacaq axır həlli. 
 

O dağların gədiyində, 
Hələ ləprin, izin qalıb. 
O Naiblər ocağında 
Qor bağlayan közün qalıb. 
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Çox arzu, kama çatmısan, 
Bu ki, çoxuna bəllidi. 
Bir kök üstə boy atmısan, 
Soyun Saraçlı elidi. 
 

Ləmbəli dağ Borçalıdı, 
Bulaqları bumbuz hər an. 
Bu gedişdən el halıdı, 
Əlin sınsın, qələm tutan! 
 

Ümidiniz daş bağladı, 
Sabahların gözlərində. 
Dərdin sinəni dağladı 
Dərdli gəzdin yer üzündə. 
Gözlərindən gülsən də sən, 
Qəlbin müdam qan ağladı. 
O da Vətən, bu da Vətən, 
Bu Vətəni kim qınadı?! 
 
Burda hər şey öz yerində, 
Ancaq yenə nəsə çatmır... 
Oyunun kökü dərində,  
Dərinliyə heç kəs yetmir... 
 
Bu cəngəllik diyarında 
Azad nəfəs almaq çətin. 
―Lazım gəlsə...‖ elə bu da 
Faciəsi məmləkətin. 
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İkibaşlı oyunlarda, 
Əridik biz dönə-dönə. 
Dedilər yaşayın burda 
Gəlin bir imana-dinə. 
 
Beləcə illər ötüşdü, 
Sığındıq yalan mülkünə... 
Könlünə o yerlər düşdü, 
Xəyalıyla gəzdin yenə... 
 
Bulud kimi dolmayandan 
Haqq diləmə kəlməbaşı. 
―Vətən daşı olmayandan 
Olmaz ölkə vətəndaşı...‖ 
 
                                                    29 iyun 2013-
cü il 
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            ŞƏFALI ƏLLƏR 
 

(Son dərəcə sadə və təvazökar, gözəl və qayğıkeş bir insan 
olan, şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim həkim-travmatoloq 
Şəmistan Hacıyevə.) 

 

Əllər çeşid-çeşid, əllər cürbəcür, 
Barlı-bərəkətli əllər görmüşəm. 
Zəhmətdən yoğrulan əllərə bax bir, 
Onun varlığıyla fəxr edir Vətən. 
 
Pambıq tarlasında, əkin-biçində, 
Həmişə var olb qabarlı əllər. 
Meyvə bağlarında, bostan içində, 
Nübara qovuşub nübarlı əllər. 
 
Bu yer kürəsində nəslin taleyi, 
Raketə tuşlanmış əməldən aslı. 
Bəşərin taleyi, əsrin taleyi, 
Düymə nöqtəsində bir əldən aslı. 
 
Əllər arasında bir əl də vardı, 
Zəhəri dərmantək içirər sənə. 
Ağ xalat əynində nurlu bahardı, 
Yaşayıb yaradar insan eşqinə. 
 
Ağ xalat ömürlər yaraşığıdı, 
Dönər ağ xalatlı nəğmə selinə. 
Ağ xalat dünyanın ağ işığıdı, 
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Ağ işıq yayılar yer kürəsinə... 
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Ağ xalat içində əlin sehri var, 
Bu əllər bizlərə hələ çox gərək. 
Bu sevgi çələngi nurdan yoğrular, 
Onu hər an nurlu, işıqlı görək! 
 
Ağıllı başların hökmünə bax sən, 
Qoruyar sonacan hər dərdimizi. 
Hər xəstə bəndəyə yeni can verən 
Əllərin şəfası yaşadar bizi! 
 
                                                     26 iyun 2013-
cü il 
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        MİKAYIL MÜŞFİQƏ 
 
Başının üstündən əsdi qara yel, 
Söndü göy üzündə parlaq bir ulduz. 
Qaynar çeşmə kimi çağlarkən könül 
Ömrünün baharı saraldı vaxtsız. 
 
Yox,yox! O ölməyib, məğrur dayanır, 
Nəğməsi alqışdır sülhə, bahara. 
O ulduz sönməyib, o ulduz yanır 
Alovu nur saçır qaranlıqlara. 
 

                                    “Qələbə bayrağı” 
qəzeti, 

                                           19 oktyabr 1968-ci 
il 
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             QABROVO 
 
İnsanlar qüssədən, qəmdən uzaqdı, 
Ürəklər fərəhlə dinər bu yerdə. 
Bura elə məkan, elə oylaqdı, 
Gülüşə bələnər çöl də, çəmən də. 
 
Burda hər dodağa təbəssüm qonar, 
Kədərin bu yerdə boynu bükülər. 
Bəlkə bu anlamda bir həqiqət var: 
Burda torpağa da gülüş əkilər. 
 
Dünyaya gülüşlə gələr körpələr, 
Tanrı uca tutar sevən kəsləri. 
Hələ çox möhtacdır xoş sözə bəşər, 
Bəzəyər qəlbləri gülüş səsləri. 
 
Burda təbəssümdən toydu, büsatdı. 
Burda bir-birindən hamı halıdı. 
Qabrovo – dünyanın gülüş paytaxtı, 
Qabrovo – Şəkinin bir filialıdı. 
 

Bolqariya, Qabrovo şəhəri, 
05 mart 1987-ci il 
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                  TƏK ÇİNAR 
 

(Norveçdə İraqdan gəlmiş Dəmirçi Mustafa adlı bir Kərküklü 
mü- hacirlə tanış oldum. Təklikdən gileyləndi, doğma yerləri 
xatırladı. Əlindən bir iş gəlmədiyinə təəssüfləndi. Kimlərisə 
qınadı. Oxuculara təqdim etdiyim bu şeir məhz həmin 
təəssüratların nəticəsindən yarandı.) 
 

Dəmirçi Mustafa oddan yoğrulub, 
Elə bu odla da qəlblərdə qalıb. 
Özü Kərkük adlı eldə doğulub, 
İndi Norveç onun məskəni olub. 
 

Doğmaları yada düşər – üşənər, 
Bu ayrılıq havasına dözəmməz. 
El oğlunun ayağına döşənər, 
Qəriblikdə ürəyincə gəzəmməz. 
 

Torpağına, havasına uçunar, 
Xəyallarda yal-yamacı dolaşar. 
Qərib eldə öz kürkünə sığınar, 
Bu yerlərə çox çətin ki, alışar. 
 

Yad diyarda tənha bitən çinardı, 
Kölgəsi yox heç kimsəyə bu yerdə. 
Ürəyini məşəl edib qopardı, 
Tablaşaraq hər əzaba, hər dərdə. 

 

Bütövlüyə gedən yolu aradı, 
Yol bilməzdən yol istədi Mustafa. 
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Kimlərisə qamçıladı, qınadı, 
El satandan el istədi Mustafa. 
O zamandan yol üstədi Mustafa. 

Norveç, Berqen şəhəri, 
01 avqust 1989-cu il 
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         BİR HEYKƏLİN ÖNÜNDƏ 
 

(Avstriyada siyasi mühacir həyatı 
yaşayan,  
bir çox heykəl abidələr müəllifi kimi  
tanınan Təbrizli soydaşımız Azər 
bəyə.) 

 

Bir heykəlin önündəyəm, 
Zaman onun keşiyində. 
Qovuşubdur neçə aləm 
Bu bir zaman kəsiyində. 
 

Heykəlləşib ululaşan 
Bu daş ömrü varaqladım. 
Bu günümə körpü salan 
Dünənimi soraqladım. 
 

Bir zamanlar bu daş ürək 
İnsanlığa sipər olub. 
Bir istiqlal carcısıtək 
Düşmənlərə çəpər olub. 
 

Yadı dağlar od nəfəsi, 
Qollarında el gücü var. 
Ərzi titrədər haqq səsi, 
Qəzəbində sel gücü var. 
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Burda Səttar2 məğrurluğu 
Şərq hikməti cəm olubdur. 
Duruşundan duyulur ki, 
Namərdlikdən gen olubdur. 
 

                                                           
2
 Səttar – Səttarxan nəzərdə tutulur. 
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Bu əzəmət, bu cizgilər 
Tarixlərdən tanış mənə. 
Bu sirrini kimlər bilər? 
Heykəl qardaş, danış mənə... 
 
Sanki heykəl alır nəfəs, 
Sanki canlı bir insandır. 
Onu bizə bəxş edən kəs 
Özü də bir qəhrəmandır. 
 
Ürəyinin hərarəti, 
Sal daşlara həyat verib. 
Ona Vətən məhəbbəti 
Qürbətdə də qanad verib. 
 

Avstriya, Vyana şəhəri, 
27 iyul, 1992-ci il 
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        KİMƏ QALIBDI? 
 

Çox adlar itirib söz meydanları, 
İzini – tozunu xəyal da bilmir. 
Şöhrət azarına tutulanları 
Şöhrətin özü də sağalda bilmir. 
 

                                 Məmməd 
Araz 

 

Sən şöhrət axtardın, qaçdın dalınca, 
Adını, izini bilən olmadı. 
Çoxuna yük oldun ona çatınca, 
Arxanca dost, tanış gələn olmadı. 
 
Pillələr artdıqca azaldı qəmin, 
Vəzifə kürsüsü aldatdı səni. 
Dildə Vətən dedin, hanı Vətənin? 
İş-gücün get-gedə çoxaldı sənin. 
 
Bir ürəyin vardı – yaltaq, zülümkar, 
Kimə gərək oldu özündən başqa. 
Vəzifə önündə baş əyməyin var, 
Elə ona görə qalmısan başda. 
 
Dünya bir dəyirman: üyüdür, udur, 
Çox başda olanı enən görmüşəm. 
―Mənəm‖ deyərləri həqiqət budur, 
Dərəyə, tənəyə sinən görmüşəm. 
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Dördəlli yapışıb balaca koldan, 
Dərin dərələrə enməyin də var. 
Biz heç nə ummadıq nadandan, kaldan, 
Nadanın özünə dönməyi də var. 
 
 
Şöhrət çoxlarının gözünə pərdə, 
Gözü də, könlü də şikəst olubdu. 
Qəribi ağlatmaq tutur bu yerdə, 
Bu Vətən, bu millət kimə qalıbdı?! 
 
                                                    14 may 2013-
cü il 
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             NƏ GÜNAH 
 

(Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından biri, 
nur- lu və dəyərli insan kimi yaddaşımda yaşayan, şəxsiyyətinə 
və sənə- tinə böyük hörmət bəslədiyim xalq şairi M.Araza.) 
 

Yekə-yekə xırdalanan addılar 
Heç bilinməz çapardılar, 
atdılar. 
İki itə para sümük atdılar; 
Qarabaşda, Alabaşda nə 
günah. 

                         Məmməd 
Araz 
 

Məmməd Araz, itlər düşməz dəyərdən, 
Duman, çiskin çəkilərmi bu yerdən, 
Xislətində kin-küdurət göyərdən 
Başsız başda, qəlbi daşda nə günah. 
 

Dünənimə çox böhtanlar atıldı 
Sərvətimə neçə kürzə sarıldı, 
―Haqq‖ deyənə haqsız divan quruldu, 
Gözü korda, ağlı çaşda nə günah. 
 

İnsanlar var yüz fitnəli, yüz felli, 
Yerdən, göydən yapışıblar dörd əlli, 
Ağsaqqallıq yaşla deyil, bu bəlli, 
Əlli yaşda, səksən yaşda nə günah. 
 

Qanad açıb, pərvazlanıb pul, rüşvət, 
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Zəncirləri qıra bilmir həqiqət, 
Ürəkləri isitmirsə məhəbbət 
Buz bağlamış qarlı qışda nə günah. 
 

Bu axarda daha kimsə durulmaz, 
Yaxasına təmiz yarlıq vurulmaz, 
Milyonların qədəri nə sorulmaz, 
Quyruq varsa, axı, başda nə günah? 
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          İNSAN 
 
Başlayıb bir nəslin yarpaq tökümü, 
Seyrəlir sıramız get-gedə yaman. 
Nə deyim bu da bir tale hökümü, 
Bizi nehrəsində çalxayır zaman. 
 
Zaman bir nehrədir çalxayır bizi, 
Ayranı bir yana, şoru bir yana. 
Bəzən yerimizdən laxladır bizi, 
Çəkir imtahana, neyləyək ona. 
 
Bir dostum da köçdü qoca dünyadan, 
Qəlbində nə qədər arzu – kam qaldı. 
Bu qərib həyatda nə qaldı ondan, 
Kimin növbəsidi, indi kim qaldı? 
 
Ömür yollarımız nə qədər qısa, 
Çalışdı, əlləşdi son ana qədər. 
Heç kəs bu sözümdən batmasın yasa, 
Onun dünyasından varmı bir xəbər? 
 
Başlar sorğu-sual, qəbir əzabı, 
Bir mələk solunda, biri sağında. 
Günahın nədirsə ol ona tabı, 
Yerin olacaqmı cənnət bağında? 
 
Höküm Tanrınındır, hökmü o bilər, 
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Günaha bir əlçim günah qatılmaz. 
Günahı çox isə boynu bükülər, 
Burda bazar olmaz, günah satılmaz. 
 
 
Çəkinin bəd işdən, bəd əməllərdən, 
Dünya bir sınaqdır. Hamıya bəlli. 
Alın könülləri, tutun əllərdən, 
Barı bunlar olsun bizə təsəlli. 
 
Beləcə dünyanı tərk edir insan, 
Ömrün mənasını çox vaxt duymadan. 
Kiməsə, nəyəsə şəkk edir insan, 
Ömürdən doymadan, gündən doymadan. 
 
                                                    16 may 2013-
cü il 
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          BİLMİRƏM 
 
                                                 (Dədə Şəmşirin əziz 
xatirəsinə.) 
 

Kəlbəcərin dağlarında duman var,  
Sənsizləşən, kövrəkləşən güman var, 
Güllü nənə, Şəmşirini uman var, 
Bu istəyi nahaqdımı, bilmirəm?! 
O gecikən qonaqdımı, bilmirəm?! 
 

Dəli dağım, Qoşqarımdı qanadı,  
Tərtər təbi çoxlarını sınadı, 
―Ceyran bulaq‖ gözü yolda sonadı, 
Bu bulaqdan keçəsimi, bilmirəm?! 
Buz suyundan içəsimi, bilmirəm?! 
 

Görməyəydik kaş ki, dərdi, səri də, 
Köç eylədi ərənlərin piri də, 
Bir saz ola bu möhnəti əridə, 
Heyrətimin nidasımı, bilmirəm?! 
Bu harayım çatasımı, bilmirəm?! 
 

Bu hikməti kimlər duyub, biləndi, 
Aylar, illər ələk kimı ələndi, 
Dünyamız da ağ-qaraya bələndi, 
Bu talemi, qəzadımı, bilmirəm?! 
Yoxsa rənglər təzədimi, bilmirəm?! 
 

İstəyini ürəyinə salan var, 
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Bulud-bulud boşalan var, dolan var, 
Ana Torpaq, Şəmşir adlı balan var, 
O kükrəyən sinəsimi, bilmirəm?!  
Pərdə-pərdə dinəsimi bilmirəm?! 

“Azərbaycan” poeziya almanaxı, 
1986-cı il, № 1 

            QADAN ALIM 
 

                                                            (Aşıq Hüseyn 
Saraçlıya.) 

 
Könlümə bir dəli nəğmə düşübdü 
Köklə, telli sazı, çal, qadan alım! 
Söhbətin mizraba, telə düşübdü, 
Nəğmənlə könlümü al, qadan alım! 
 
Elə dindir, elə çal ki, ―Dilqəmi‖, 
Uzaq düşsün ürəyindən el qəmi. 
Xan Əsliyə həsrət qalan Kərəmi 
Qovuşdur vüsala gəl, qadan alım! 
 
―Göycəgülü‖ gül içində bir inci, 
Sazında, sözündə elin sevinci. 
Altımış getdi, indi gələr neçənci? 
Yüzü də kəməndə sal, qadan alım. 
 
―Cəngi‖ səsi-neçə əsrin inadı, 
Babamın namusu, qeyrəti, adı. 
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―Gözəlləmə‖ – elin eşqi, muradı, 
Bu şirin vüsala çal, qadan alım! 
 
―Kərəmi‖dinəndə oda yanıram, 
―Naxçıvanı‖ qəlbə həmdəm sanıram, 
Hüseyn əmi, səni tez-tez anıram, 
Yolunu Tərtərdən3 sal, qadan alım! 
 

“Qızıl bayraq” qəzeti, 
                                                   12 iyun 1976-

cı il 
              SAZINDA 

 

                                                            (Aşıq Hüseyn 
Saraçlıya.) 

 

Qəlbimdə simlərin harayı qalıb, 
Dünənim dil açıb dinər sazında. 
Əsli ağlar dərdli-dərdli sızlayıb, 
Mahmud Kərəm olub yanar sazında. 
 
―Kərəmi‖ çal, Hüseyn Əmi, ―Kərəmi‖! 
Dağla yenə dilim-dilim sinəmi! 
Ərzurumda donub qalan Lələmi?! 
Namərdi, nakəsi qınar sazın da. 
 
Vətən ocağının külünə qurban, 

                                                           
3
 Tərtər – 1976-cı ildə müəllif  Tərtər  rayonunda yaşayırdı. 
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―Yurd yeri‖di yurdum, yuvam binadan. 
―Qaraçı‖ çal, keçim eldən, obadan, 
Gör könlüm nələri anar sazında... 
 
Hər xalın qəlbimdə bir işıq olub, 
Ömrümə nur olub, yaraşıq olub, 
Sözünə-sovuna el aşiq olub, 
Ozanlar nəğməyə dönər sazında. 
 
Dilsuz bu eşq ilə kükrəyər, coşar, 
Köksündə Kür çağlar, Araz qovuşar. 
Bəmində, zilində ömrüm alışar, 
Qovrular hisslərim, yanar sazında. 
 

“Azərbaycan” jurnalı 
№7, 2013-cü il 
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             ATA HƏSRƏTİ 
 

                                                 (Atam Musanın əziz 
xatirəsinə.) 

 

Şəklinə baxıram fikirli, dalğın, 
Həsrətin buz olub dondurur məni. 
Ömrün qırx beşini başa vurmadın, 
Ay ata, bu nisgil yandırır məni. 
 
Sənsiz daş-divar da gözləri nəmli, 
Çəkir xiffətini xeyli zamandı. 
Qapı-bacamız da hüzünlü, qəmli, 
Quruca kölgən də bizə həyandı. 
 
Kimi qınayasan bu çətin anda, 
Hərənin öz dərdi özünə bəsdi. 
Biz hələ həyatı bilib, duyanda 
Sənin taleyinə qara yel əsdi. 
 
Sən ürək sındırıb, könül qırmadın, 
Təzəcə düşürdü saçlarına dən. 
Ata, sağlığında nəvə görmədin, 
İndi yuxularda pay gəndərirsən. 
 
Yaman əldən düşüb, kövrəkdi anam, 
Sənsiz od-ocaq da sərin görünür. 
Sözünə-sovuna həsrətik yaman, 
El-oba içində yerin görünür! 
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Oğul-qız böyüyüb, yaşa dolubdur, 
Demə hər arzuya, kama çatmışıq. 
Fikrimiz, zikrimiz kənddə qalıbdır, 
Amma bu şəhərdə qərar tutmuşuq. 
 
Yaman dəyişdirib bizi bu şəhər, 
Dost-dosta çox zaman sirrini vermir. 
Ömür-gün keçsə də burda bir təhər 
Ata ocağının yerini vermir. 
 
Məzarın önünə seyrək gəlirik, 
İmkan azlığından, vaxt ucbatından. 
Gec gəlib getsək də yaxşı bilirik, 
Böyüklüyün olub bizi yaşadan. 
 
Ağlı-qaralıdır qoca dünyamız, 
Nəvəniz adınla yaşayacaqdır. 
Mənə elə gəlir Musa balamız 
Bu adı şərəflə daşıyacaqdır. 
 
Bu yol illər boyu uzanır belə, 
Dünəndən bu günə borcdu körpəmiz. 
Günlər ərisə də hey gilə-gilə 
Sabaha ümidlə yaşayırıq biz! 
 

“Xalq” qəzeti,  
31 iyul 1998-ci il 
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TORPAQDA NƏ QƏDƏR ÇİÇƏK BİTƏCƏK 
 
                                            (Qardaşım Vaqifin əziz 
xatirəsinə.) 
 

Gəzdiyin yerləri gəzmək istədim, 
Titrədi dizlərim gəzə bilmədim. 
Olanı, keçəni yazmaq istədim, 
Qələmim yaş tökdü, yaza bilmədim. 
 
Dağlar biney başdan ağlı-qaralı, 
Könlüm tufanlarla cəngə çıxıbdı. 
Qəlbim qan ağlayır, tutqun, yaralı, 
Yenə kədər, qəmin əlini sıxdı. 
 
Adını ən uca zirvəyə yazdım, 
Xəbərin ərşdən, gürşdən gəldi. 
Mən ki şaxta döymüş çiçəkli yazdım, 
Bəxtimə nə günəş, nə də ay güldü. 
 
Həsrətin buz olub dondurdu məni, 
Xatirən könlümdə yaşayacaqdı. 
Unutmaq asanmı olub-keçəni, 
Bu yükü kim isə daşıyacaqdı. 
 
Anam da qocalıb, hey xuffət çəkir, 
Qəbrini oxşayır yana-yana hey! 
Bacılar pərişan, göz yaşı tökür, 
Yolur saçlarını dönə-dönə hey! 
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Aynurə yanıqlı bir neyə dönüb, 
Elnarə sızlayır kədərdən, qəmdən. 
Ayişə Elşənlə gileyə dönüb, 
Səni soraqlayır gəlib-gedəndən... 
 
Bu dərdin nə qədər kədər küləyi, 
Bir-bir qapıları döyüb gedəcək. 
Allah səbr versin, aman ürəyim, 
Torpaqda nə qədər çiçək bitəcək. 
 
Gəlimli, gedimli bir dünyadayıq, 
Ulduzmuz nə vaxtsa qəfil sönəcək. 
Ölək adımıza, islama layiq, 
Ordan inanmayın kimsə dönəcək... 
 
                                                    31 mart 2013-
cü il 
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                   NADİR ƏMİ 
                         (Elegiya) 

 
1973-1979-cu illərdə Mir Bəşir (indiki Tərtər) rayonunun 

Hacı- qərvənd (Kolanı) kənd orta məktəbində müəllim 
işləyirdim. Nadir adlı bir kənd sakininin evində qalırdım. 
Ailəlikcə xeyirxah və qayğıkeş in- sanlar idi. Nadir əmi 
dünyasını dəyişib. Bu şeiri məhz onun xatirəsinə ithaf edirəm. 
Qoy ruhu şad olsun! Ömür-gün yoldaşı Brofyanın, öv- ladları 
Afəddinin, Fəxrəddinin, Gülşənin, Kifayətin, Lalənin, Zülfiyyə- 
nin və adını çəkə bilmədiyim yaxın qohum-əqrəbalarının başı 
sağ olsun.  
 

Doğma əmim olmasa da, 
Əmim qədər xətri vardı. 
Səsi, ünü yetən yerdə 
Hər kəsə həmdəm olardı. 
 

Hər sözündə, söhbətində 
Nadir əmi özü idi. 
Bir fədakar insan kimi 
Kolanının gözü idi. 
 

Yeddi övlad – Tanrı payı, 
Ömrə – günə yaraşıqdı. 
Ata kimi yoxdu tayı, 
O nur dolu bir işıqdı. 
 

Hay – harayı çıxmaz yaddan, 
Ev-eşiyə dayaq idi. 
Sökülməmiş üfüqdə dan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

211 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Hamıdan tez oyaq idi. 
 

O, zəhmətdən yoğrulmuşdu, 
Öz işinin Fərhadıydı. 
Yaxşılıqçün doğulmuşdu, 
Yaxşılıq qol-qanadıydı. 
Haqsızlığa dözəmməzdi, 
Bir az da dəliqanlıydı. 
Sevgisi də tükənməzdi, 
Qohumcanlı, elcanlıydı. 
 
Dünya bir yelkənli gəmi, 
Əzəl-axır sonu vardı. 
Ömür tamam olan günü 
Onu da əcəl apardı. 
 
Düşünürəm köks ötürüb, 
Olanları, keçənləri. 
Ömrü-günü başa vurub 
Bu dünyadan köçənləri... 
 
Qırılsa da ömür simi 
Sönməyəcək o od, ocaq. 
Bir dəyərli insan kimi 
Nadir əmi zaman-zaman 
Yaddaşımda yaşayacaq... 

 
10 fevral 2002-ci il 
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BU TORPAĞIN ÜZÜ NİYƏ SOYUQDUR? 
 

(Döyüş zamanı cəbhədə  
həlak olmuş bir əsgər 
ailəsinə.) 

 
“Ağacda xəzəl ağlar, 
Dibində gözəl ağlar, 
Belə oğlu ölənlər 
Sərgərdan gəzər ağlar”. 
 
            “Xalq” 
bayatılarından 

 
Qara yellər qan eylədi o gündə, 
Zalım fələk arzu, kama çatıbdı. 
Ayaq saxla, bu məzarın önündə 
Ayaz adlı bir növcavan yatıbdı. 
 
Oğul deyib göynər yazıq anası, 
Qohum-qardaş yana-yana ağlayar. 
Dərdli köçdü bu dünyadan atası, 
Bacıları neçə qara bağlayar. 
 
Qızılgülün qönçəsini üzmədi, 
Nakam eşqi nisgillənər, saralar. 
Bu Vətəni bir doyunca gəzmədi, 
O tay-bu tay Arazımı haraylar. 
 
İstəyini ürəyində qoyubdur, 
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Oğul gedib, ata gedib bəxti qan. 
Bu torpağın üzü niyə soyuqdur? 
Dağ çəkibdir dağ üstündən, ay aman! 
 
 
 
      TƏBRİZLİ QIZ 
 
Gözlərində günəş doğar, 
Sən çadraya bürünsən də 
De, nədir könlünü sıxar 
Belə pünhan görnüşündə? 
 
Cənub, Şimal həsrətimi 
Neçə illər yoldaş sənə? 
O illərin axarında 
Mən də olum sirdaş sənə. 
 
―Gülüstan‖ın gül bitirməz, 
Bitirsə də bölük olar. 
Tale bütöv bəxt gətirməz, 
Dərd dünyandan böyük olar. 
 
Sara Xatun xiffətimi 
Ürəyini yaxır belə? 
Xətainin qüdrətimi 
Gözlərindən baxır belə? 
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Ümidini itirmə sən, 
Qılınc qında qalan deyil. 
Sabahımın Tomrisisən, 
Babəklərin ölən deyil. 
 
Təbrizli qız, illər boyu 
Qəlb evində qəm daşıdın. 
Kipriyilə od götürdü, 
Neçə-neçə həmyaşıdın. 
 
 
Bir gün Araz suları da 
Eşqin ilə bütövləşər. 
Sənin Vətən məhəbbətin 
Ürəklərdə heykəlləşər. 
 

Təbriz şəhəri, 1976-cı il 
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              GÖRDÜM 
 
Çoxdur bu dünyanın fitnəsi, feli, 
Nə qədər dağılmış xaniman gördüm. 
Dünyaya nur seli yayan Günəşi 
Buludlar dalından boylanan gördüm! 
 
Ruhuma çilənsin qoy yaz yağışı, 
Gətirmə boranı, gətirmə qışı, 
Çoxdur bu dünyanın gülü, naxışı, 
Laləni düzlərdə bağrı qan gördüm! 
 
Bir əlin dəyəri, qiyməti azdı, 
İndi yaz fəslidi, qəlbim ayazdı, 
Yenə Araz həmin dərdli Arazdı, 
Onu dalğın-dalğın dolaşan gördüm! 
 
Qarışır dağların çəni, dumanı, 
Tikanlı məftillər kəsir aranı, 
Qaldırın ayağa Azərbaycanı, 
Kədərə bükülü bir hicran gördüm! 
 
Uzanar yollara ana əlləri, 
Uzanar yollara – Təbrizə sarı, 
Qırın məftilləri, sökün hasarı, 
Təbrizlə Bakını qovuşan gördüm! 
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                                                     16 may 2013-
cü il 
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             KÖNLÜM 
 
Yenə qovğalardan açılmır başın, 
Yaman havalısan, havalı könlüm! 
Yenə tufanlardı yolun, yoldaşın, 
De, kimdən öyrəndin bu halı, könlüm! 
 
Dağların qoynunda qar nişanəsi, 
Gül üstə görünür xar nişanəsi. 
Yoxmu ürəyində yar nişanəsi? 
Əzəldən səngərli, qalalı, könlüm! 
 
Qasırğa, tufanda qalmağın da var, 
Bulud tək boşalıb dolmağın da var, 
Savaşda, qovğada ölməyin də var, 
Əzəldən qisməti bəlalı, könlüm! 
 
Göylərə baş çəkir fikrin, xəyalın, 
Bərq vurur göylərdə yenə hilalın. 
Dünya öz işində, varmı sualın, 
Çək indi cəfanı cəfalı, könlüm! 
 
Dünyanın öz sözü, öz ahəngi var, 
Hələ bilinməyən neçə rəngi var. 
Neçə qovğası var, neçə çəngi var, 
Qaldır göy üzünə hilalı, könlüm! 
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                                                    28 iyun 2013-
cü il 
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           İNCİMƏSİN 
 
Hələ söz oynadır söz xiridarları, 
Elə söyləyək ki, söz inciməsin. 
Ataq bir tərəfə giley-güzarı, 
Kül altda qovrulan köz inciməsin. 
 
Günəşi dünyanın ziyası, nuru, 
Çeşməsi durnanın gözündən duru, 
Qoru çiçəyini, gülünü qoru, 
Bahar inciməsin, yaz inciməsin. 
 
Gəl çıxaq seyrinə uca dağların, 
İçək buz suyundan buz bulaqların. 
Bələnək sehrinə göy yaylaqların, 
Çəmən inciməsin, düz inciməsin. 
 
Gəzək bu elləri doyunca barı, 
Qoy əskik olmasın ruzisi, varı, 
Elə dolanaq ki, biz bu diyarı, 
Ayaqlar altında iz inciməsin. 
 
Sözdən çələng hörək, gülləri rəng-rəng, 
Bir az hil qatışsın, bir az da mixək, 
Toxuyaq dünyanı söz ilə gərək, 
Ömür çəmənində söz inciməsin!... 
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                                                      02 iyul 2013-
cü il 
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            XATİRƏLƏR 
 
Hələ yaşarsınız qəlbimdə mənim, 
Tufandan ötüşmüş çiçəklər kimi. 
Dolaşır başımda dumanın, çənin, 
Bircə gün qəlbimin olun hakimi. 
 
Nə qədər zərifsiz, nə qədər kövrək, 
Biz birgə yaşadıq illər uzunu. 
Mənim ürəyimdə nə qədər istək, 
Axtardı, görmədi ancaq üzünü. 
 
Acılı, şirinli günlərim olub, 
Düzüm xatirələr sapına onu. 
Deyəsən bu  günlər ürəyim dolub, 
Ötürüm yavaşca qapına onu. 
 
Söz açdın, danışdın olub keçəndən, 
İllərin düzümü axıra düşdü. 
Yaman gileyləndin bir az da məndən 
Sinəmdə bir kövrək ümid üşüdü. 
 
Siz də bir qonaqsız qoca dünyada, 
Sizinlə yaşadı, keçdi illərim. 
Ömrümüz deyəsən getmədi bada, 
Mənimlə qocaldı xatirələrim!... 
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                                                      02 iyul 2013-
cü il 
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           GUR BULAQ 
 
Biz yenə görüşdük, salam, Gur bulaq! 
Nə vaxtsa qoynuna köçə bilmədim. 
Bir az həmdəm olaq, həmfikir olaq, 
Suyundan doyunca içə bilmədim. 
 
Dedin bu yerlərə düşsə güzarın, 
Bir az da ucalar əzmin, vüqarın, 
Hanı düz ilqarın, düz etibarın, 
Mən sənin xətrindən keçə bilmədim. 
 
O dağlar qoynudur məskənin sənin, 
Qəmlərə qərq olub dumanın, çənin, 
Sızladı sazımda ―Dilqəm‖im mənim, 
Sığındım köksünə necə, bilmədim! 
 
İndi yaz fəslidi, yaz vədəsidi, 
Gözəllər qoynunda dəstə dəstədi, 
Dilsuz gedəsidi, bax, yol üstədi, 
O vaxtı-vədəni seçə bilmədim. 
 
                                                      6 iyun 2013-
cü il 
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       DUMAN 
 
Küləklərin əlində sən, 
Hara belə tələsirsən... 
Bürümüsən bu diyarı, 
İnciməzmi dağlar barı? 
Duman dağlara yaraşıq, 
Dağlar özü bir nur, işıq. 
Dumandan ayılmaz başı, 
Duman, çənsiz olmaz başı. 
Hara qovur səni külək, 
Barı bizə söylə görək? 
Düzənlərdə çılğın duman, 
Dərələrdə yorğun duman. 
Dumanlıdı ürəyimiz, 
Çən, dumanmı gərəyimiz? 
Yük olmayın barı bizə, 
Yük olmayın qəlbimizə. 
Bu diyara gəlmək çətin, 
Bu diyarda gülmək çətin. 
Bir çörəyi bölmək çətin, 
Adam kimi ölmək çətin... 
Nəfəs dərin bir az barı, 
Keçmək üçün bu hasarı... 
Küləklərə sığının siz, 
Küləklərlə dağılın siz. 
Qoy qovsun dağlara sarı, 
Yükləməyin bu diyarı 
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Dönün nazik ağ tülə siz. 
Darıxıbdır dağlar sizsiz! 
Sarılın dağlar boynuna, 
Bir yaraşıq siz də ona! 
                                                  20 iyun 2013-
cü il 
             BÜLBÜL 
 
Göynəyən sinəmdə bir qəm yükü var, 
De, kimə söyləyək bu halı, bülbül! 
Sənin gözlərində donubdu bahar, 
Qəlbimin ağrısı, məlalı, bülbül! 
 
Bir vaxt fəqan etdin gül həsrətindən, 
İndi al-qan olub, inləyir sinən, 
Bir naşı ovçudan, naşı güllədən 
Səni kim qoruyub balalı, bülbül! 
 
Yəqin gözləyənin, yəqin balan var, 
Gözünü yollara tikib qalan var, 
Kimdən imdad istər, de, kimi qınar, 
Ey başı hüzünlü, bəlalı bülbül! 
 
Sənə də dağ çəkdi bir cahil əli, 
Can verdin, titrədi qəlbimin teli. 
Sarılım boynuna, çöllər gözəli, 
Ey könül mülkünün halalı, bülbül! 
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              İSTEDAD 
 
İstedad Günəş tək parlayar, yanar, 
Paslı düşüncəyə yeni rəng verər. 
O nə şöhrət, nə də mükafat umar, 
Arzuya, amala min ahəng verər. 
 
İstedad elə bir çeşməyə bənzər, 
Qaynaya-qaynaya durulmağı var. 
Nadanın, nakəsin bağrını üzər, 
Bu yalda, yamacda çətin yorular. 
 
Zirvəyə ucalar, zirvəni yenər, 
Göylərə baş çəkər raket dilində. 
Susuz səhralarda gülzara dönər, 
Gəzər nəğmə olub ağızda, dildə. 
 
Axtarışda olar günləri bütün, 
Qaynar çeşmə kimi çağlayar, coşar. 
Onu itirsə də təbiət bir gün, 
Canlı heykəl olub qəlblərdə yaşar. 
 
                                                    10 iyun 2013-
cü il 
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          GÖZƏL DƏRƏSİ 
 
Bilmirəm bu adı kim verib sənə, 
Könlümün çağlayan ilham pərisi. 
Nəğmələr qoşulub sənin şəninə, 
Dərdlərin dərmanı, Gözəl dərəsi! 
 
Bir gözəl saçını hörübdü burda, 
Könlünü birinə veribdi burda, 
Eşqi, məhəbbəti görübdü burda, 
Ey sevgi dastanı, Gözəl dərəsi! 
 
Dərə vahimədi, dərə kədərdi, 
Gözəlin bu yerdə nə idi dərdi. 
Canını əbədi o qurban verdi, 
İtirdin imanı, Gözəl dərəsi! 
 
Hanı o saçları hörüklü mələk, 
Adını yaşatdı bu dərədə tək, 
Nə qədər yanğılı, sevgili istək... 
Qoru bu ünvanı, Gözəl dərəsi! 
 
                                                    17 iyun 2013-
cü il 
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BİR TALADA OCAQ ÇATDIM 
 
Bir talada ocaq çatdım, 
Dedim bəlkə can isinə. 
Dönük çıxdı yenə bəxtim, 
İsinmədim istisinə. 
 
Ocaq söndü, qoru qaldı, 
Qor ələndi ürəyimə. 
Elə bil xəncər teylədi, 
Bir namərd əl kürəyimə. 
 
Qordan da əsər qalmadı, 
Kül altında sönüb getdi. 
Sönən qor mənim olmadı, 
Bir küləyə dönüb getdi. 
 
Ürəyim də gizildədi, 
Bu namərd xəncər əlindən. 
Qəddi, qamətim əyildi, 
Namərdin namərd dilindən. 
 
Ürəyimdə işartısı... 
Yol gedirəm o gündən mən. 
Başım üstə Tanrı özü, 
Hifz eləsin bəd əməldən... 
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                                                   12 iyun 2013-
cü il 
 
 
 
 
 
          NECƏ BAXIRIQ?! 
 
Hərəmiz bir adla çağırdıq onu, 
Bəzən çeşmək dedik, bəzən də eynək. 
Adlar çaşdırmasın burda heç kimi, 
Gözlük də söylədik biz ona, neynək. 
 
Bu ad düzümündə üçümüz düzük, 
Eynəklə baxırıq bu dünyaya biz. 
Gör neçə sifəti onunla süzdük, 
Açıldı, sıxıldı hərdən qəlbimiz. 
 
Gözlük də, çeşmək də, eynək də birdi, 
Adlar sıralansa dəyişməz heç nə. 
Eynəklə baxırıq, bəlkə bu sirdi? 
Ataq eynəkləri evin küncünə. 
 
Məqsəd ondadır ki, adi bir halda, 
Gözlüyü gözlərə necə taxırıq. 
Eynək arxasında, eynək dalında 
Ondan insanlara necə baxırıq?! 
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                                                    17 iyun 2013-
cü il 
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GÜL-ÇİÇƏK BƏZƏYİB ÇÖLÜ, ÇƏMƏNİ 
 
Gül-çiçək bürüyüb çölü, çəməni, 
Unudaq kədəri, unudaq daha. 
Ətri məst eləyib bütün aləmi, 
Soraraq bu ətri, bataq günaha. 
 
Müqəddəs günahdır bu günah ancaq, 
Belə günahların sayı çoxala. 
Qəlbimiz ətirdən bihuş olacaq, 
Lalənin, nərgizin payı çoxala. 
 
Gül-gülə yaraşır. Düz sinən üstə, 
Sinən gül-çiçəkdən dəstə bağlasın. 
Dəyməsin bədnəzər, göz sinən üstə, 
Sinəndə bir çeşmə coşsun, çağlasın. 
 
Gülləri saralsın, solmasın rəngi, 
Möcüzə yaratsın, çeşmə sinəndə. 
Gözündə birləşsin, dönsün ahəngi, 
Çeşməli gözündən su içim mən də. 
 
Çeşmə möcüzəsi, gül möcüzəsi, 
Bizi aparacaq dağlar qoynuna. 
Bu da təbiətin bizə töhfəsi, 
Sarılaq dağların yaşıl boynuna... 
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                                                              14 iyun 2013-
cü il 

 
 
 
 
 
   DÜŞMƏN OCAQ BAŞINDA 
            (Bir nadana cavab) 

 
O gün bir məclisdə yaman kükrədin, 
Çəkdin tərəziyə sən ağılları. 
Qeyrətdən dəm vurdun, şeir söylədin, 
Dandın igidləri, ər oğulları. 
 
Deyirsən nə lazım Nizami şeiri, 
Füzuli nədir ki, Bayron yanında. 
Həyatda Lorkaya verirsən yeri, 
Uçursan Petefi asimanında. 
 
Duydum nələr keçir sısqa könlündən, 
Bu yolda məsləkin, əqidən bəlli. 
Ancaq bu məsəli yaxşı anla sən: 
―Əvvəl evin içi, sonra da çölü‖. 
 
Sənintək dönüklər özünü dandı, 
Axı, bu tarixin nəyi yalandı? 
Nəyi yalandı ki, nadan əlində 
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Bu ellər neçə yol yanıb talandı! 
 
Odlara qalandı, köksü oyuldu, 
Haqqa güvənənlər haqqı danmadı. 
Babamız Nəsimi sərpa soyuldu, 
Ancaq amalından yenə dönmədi. 
 
Deməyin zamanın sərt sınağında 
Yaş olub yanaqda gilələndi o. 
―Ənəlhəq!‖ söylədi son anında da, 
Yanar Günəş olub şölələndi o. 
 
Oxu, tariximi, bir yaxşı oxu! 
Bölüb parça-parça satma Vətəni. 
Anamız Tomrisin müqəddəs ruhu 
Məhşər ayağına sürüklər səni. 
 
Gizləndin Vətənin dar günündə sən, 
Məslək dostlarınla peyman bağladın. 
Xəcalət çəkmədin öz əməlindən, 
Haldan-hala düşdün: güldün, ağladın. 
 
Sənin ürəyini küdurət didib, 
Əbədi zülmətsən, səhərin yoxdur. 
Qırqovultək başın kolda gizlənib, 
Amma quyruğundan xəbərin yoxdur. 
 
Bir əlində qılınc, birində qələm 
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Birliyə səsləyən Xətai hanı?! 
Dedi ölər olsam bu yolda, nə qəm, 
Təki azad görüm Azərbaycanı. 
 
Sənin kimilərlə söhbətim qısa, 
Alnına taleyin hökmü yazılıb. 
Diriykən varlığın bilinməyirsə 
Deməli məzarın çoxdan qazılıb. 
 
Bizi qiymə-qiymə yaman böldülər, 
Dözdük hər əzaba, dözdük nədəndir? 
Bəlkə ona görə bu vaxta qədər 
Babəkin qılıncı Drezdendədir! 
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Çoxu öz yurdunda, bəli, bir zaman 
Nahaq böhtanlara, dillərə düşdü. 
Bəlkə ona görə Füzuli babam 
―Şəbi – hicran‖ – deyə çöllərə düşdü. 
 
Kişilər seyrəlib...qılınc qındadır, 
Deşər köksümüzü qəfil nizələr. 
Nə qədər Koroğlu dəyirmandadır, 
Hələ at çapacaq keçəl Həmzələr. 
 
Bada vermədilər ömrü babalar, 
Hər qəfil zərbəyə dözdülər mətin. 
Düşmənlə üzbəüz gəlməyə nə var! 
Satqından, nadandan qorunmaq çətin. 
 
Nədən bəyənmirsən sən öz dilini, 
Eh, nələr görmədi bu odlar yurdu! 
Bir elin qeyrəti Qaçaq Nəbini 
Sənintək namərdlər arxadan vurdu. 
 
Kişilik qeyrətin paslanıb qında, 
Günah göyərdirsən əməlinlə bil. 
Oğullar itirdik biz Qarabağda, 
Barı gec də olsa bu ləkəni sil! 
 
                                                       Bakı, 1996-
cı il 
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AĞRIMA ÜRƏYİM, AĞRIMA DAHA! 
 
Ömrün payızıdır saralır yarpaq, 
Daha ümidimiz varmı sabaha. 
Çəkir ağuşuna anamız torpaq, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
Torpağa dönərsən, çiçək olarsan, 
Bir dəli sevdaya gərək olarsan. 
Bir az da utancaq, kövrək olarsan, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
Açılan sabahın qürub çağı var, 
Könül dünyamızda qardaş dağı var, 
Hərənin öz yeri, öz torpağı var, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
Bir qəriblik çöküb könlümə bu gün, 
Qəribik bu yurdda, yuvada bütün, 
Hər şeyi qəribdi bu məmləkətin, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
Qidadan gileyli, sudan gileyli, 
Havadan gileyli, oddan gileyli, 
Doğmadan gileyli, yaddan gileyli, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
Ömrün də sonu var, qoy bilsin bəşər, 
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Bu qədər cah-cəlal de nəyə dəyər, 
Vaxt gələr sənin də qəddin əyilər, 
Ağrıam ürəyim, ağrıma daha! 
 
 
Niyə göynəyirsən, bəlkə deyəsən? 
Bu bəmli ömrümü çəkmə zilə sən. 
Gəl apar dünyamdan güllə-gülə sən, 
Ağrıma ürəyim, ağrıma daha! 
 
                                                     10 may 2013-
cü il 
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ÜRƏYİMƏ DƏYMƏYİN! 
 
Yenə yarpaq tək əsir, 
Sındırmayın, əyməyin. 
Ürəyim deyil əsir, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Onun öz aləmi var, 
Sevinci var, qəmi var, 
Qəribə görkəmi var, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Sevinc, qəmi bölə bilmir, 
İstəyini hələ bilmir. 
Göz yaşımı silə bilmir, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Heç kəsə pisliyi yox, 
Bir əlçim tərsliyi yox, 
Sizə namərdliyi yox, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Dost, tanış soraqlıdı, 
Odludu, ocaqlıdı, 
Neyləyirsə haqlıdı, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Kimsəyə yük olmadı, 
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İçin-için sızladı. 
Mərdliyindən qalmadı, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
 
Onun da öz aləmi, 
Bağçası, söz aləmi, 
Hərdən incidir məni, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
O kükrəyən buluddu, 
Yağmağa çox umuddu, 
Bu aləm nura batdı, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
El-obanın yükü var, 
Bölünəni, bərki var, 
Yüklənibdi o ki var 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Hərdən bir dağa dönər, 
Gah da dağlardan enər, 
Hərdən yumağa dönər, 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
Nə qədər ki, mən varam, 
Döyünür aram-aram, 
Döyünür dayanmadan, 
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Ürəyimə dəyməyin! 
Ürəyimə dəyməyin! 
 
                                                    13 iyun 2013-
cü il 
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             BABALAR 
 
Sayar günlərini hey varaq-varaq, 
Gah təsbeh çevirər, gah da ki, düzər. 
Tütünün rəngindən saralar dodaq, 
Bəzən də dünyadan əlini üzər. 
 
Hərdən oturarlar baş-başa verib, 
Keçən günlərini salarlar yada. 
Sonra da sakitcə yerindən durub, 
Köksünü ötürər qoca dünyada. 
 
Hanı gənclik çağı, cavanlıq çağı, 
İllər axarında yuyub apardı. 
İllər cavanlığa kəsildi yağı, 
Ömrü ilmə-ilmə sökdü, qopardı. 
 
Ziyası evlərə yar-yaraşıqdı, 
Qəlyan tüstülədir çox vaxt babalar. 
Hikmətlə doludu, nurdu, işıqdı, 
De, bundan yüksəkdə dünyada nə var? 
 
Qocaman palıddı kökü dərində, 
Budaqlar nəvəsi, nəticəsidi. 
Süfrəsi bol olar, açar sərində, 
Babaların səsi haqqın səsidi. 
 
Nəvələr güc alar ―Baba‖ sözündən, 
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Oxşar nəvazişlə ağ saçlarını. 
Babalar sevinclə öpər üzündən, 
Səhifələr ömrün vərəqlərini. 
 
 
Toy toya qarışar payız günləri, 
Ahıl babaların havası aydın. 
Bir ağır hava çal, dağıt kədəri, 
Bu toydan güc aldı eşqin, muradın. 
 
Höküm Tanrınındır bəndə nə bilsin, 
Gözlər taleyinin son anını da. 
Dərdini-sərini kiminlə bölsün, 
İtirməz azacıq gümanını da. 
 
Babalar bir hikmət xəzinəsidir, 
Hər kəs bu hikmətdən pay ala bilər. 
Babalar bir ömrün salnaməsidir, 
Hər kəs bu istəklə ucala bilər... 
 
                                                    03 iyun 2013-
cü il 
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       ALTMIŞ BEŞ YAŞIM 
 
Altmış beş yaşım, salam, əlvida! 
Bu gün də ömürdən bir yarpaq düşdü. 
Görüşdük sakitcə bu il yenə də, 
İllər nə tez keçdi, nə tez ötüşdü. 
 
İndi xatirələr qonağım mənim, 
Bir beşdaş oynayan uşağa döndüm. 
Keçdi dərələrdə o dərə səbrim, 
Bir tonqal başında qızdım, isindim. 
 
Gəzdim çöl-çəməni, göy yaylaqları, 
Gah yağışa döndüm, gah çətir oldum. 
Fikirmi çəksələr – özümdən ağır, 
Fikir qanadında xəyala daldıım. 
 
Yolum yoxuşdadır, çıxmağım çətin, 
Qarşımda payız, qış havası gəzir. 
Deyən yorulmusan sən də, qələmim, 
Səni də bu xiffət, bu kədər üzür. 
 
İllər yaşa doldu, illərə nə var, 
Mənasız ötüşən günlərə heyif. 
Mənsiz də dünyaya gələcək bahar, 
Olmayan bahara, güllərə heyif! 
 
Hərə öz işində, öz aləmində, 
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Açılan çiçəyim, solan bağım var. 
Bir gün bu dünyanın duru dəmində, 
Dünyaya yenidən qayıtmağım var. 
 
 
Altmış beş yaşa əlvida dedim, 
Ömür tufanı da ömrü parçalar. 
Bağışla, dünyamız, xətrinə dəydim, 
Sabaha bir ümid, etibarımı var... 
 
Çiçək ömrüm başlar beləcə mənim, 
Yaxınlar, doğmalar ürəkdən yanar. 
Mən də bir parçası ana Vətənin, 
Torpaqdan yaranan torpağa dönər... 
 
                                                   10 fevral 2013-
cü il  
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           NEYLƏYİM? 
 
Ehey!... Gidi dünya! Payız ömrümü 
Günləri sap edib gözə, neyləyim? 
Bir vaxt işıq verdin didələrimə, 
İndi nurdan düşən gözü neyləyim?... 
 
Binadan olmayıb behin, bazarın 
Kimiyə acısan, kimiyə şirin, 
Küllənən ocaqda işarır qorun 
İstisiz ocağı, közü neyləyim? 
 
Əzəldən sirrini bilən olmadı, 
Dərdini səninlə bölən olmadı, 
Çağırdım, haraya gələn olmadı, 
Bükülən biləyi, dizi neyləyim? 
 
Çeşməndən doyunca içənimmi var, 
Göyərən zəmini biçənimmi var. 
Körpüdən salamat keçənimmi var, 
Zəmisi qurumuş düzü neyləyim? 
 
İndi at səyirdir nadan, sərsəri, 
Yoxdu yaxşının da daha dəyəri. 
Yaman azalıbdır sözün kəsəri, 
Qiymətsiz, kəsərsiz sözü neyləyim? 
 
Ömrün payız fəsli. Küləklər əsir, 
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Qarşımı indi də qarlı qış kəsir. 
Könlün qovuşmaqçün yaza tələsir, 
Xəzana bükülmüş yazı neyləyim?... 
 
 
Ehey!... Gidi dünya! Payız ömrümü 
Günləri sap edib gözə neyləyim? 
Bir vaxt işıq oldun didələrimə, 
İndi nurdan düşən gözü neyləyim? 
 
                                                 03 noyabr 
2012-ci il 
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         YAŞA, DÜNYA! 
 
Göylərimdə ağ buludlar azalıb, 
Ömrün-günün yanan şamı sozalıb. 
Dünənimdən bu günümə nə qalıb? 
Daha gəlməz o yerlərdən sorağım, 
İndən belə xatirələr qonağım. 
 
Deyən bir vaxt ―alov‖muşam, ―od‖muşam, 
O günləri sapand edib atmışam, 
Demirəm ki, hər arzuya çatmışam, 
Hanı məni məndən alan günlərim? 
O doqqazda qəlbi talan günlərim? 
 
Bir sevdanın ocağında göz oldum, 
Bir gözələ göz muncuğu, göz oldum, 
Neyləyim ki, ağızlara söz oldum, 
Söylə, anam, bu nə söz-sov, nə qeybət? 
O balaca Dilsuz hanı, bir oyat… 
 
Dünənimdə yarpaq-yarpaq xəzəlim, 
Sabahımı nə gözləyir, nə bilim, 
Gündoğandan günbatana mənzilim. 
Bu həyatdır yoxuşunda enişi, 
Əzəl gündən belə olub gərdişi. 
 
Demirəm ki, ötənləri unudaq, 
Qoy kök üstə pöhrələnsin hər budaq, 
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Kökümüzü, soyumuzu yaşadaq, 
Tanrı özü qoy bizlərə yar olsun, 
Yaşa, dünya, ağ günlərin var olsun! 
                                                      “XXI əsr” 
qəzeti, 
                                                26 avqust 2009-
cu il  
HARA GEDİR BU DÜNYA? 
 
Bilinməyən yaşı var, 
Torpağı var, daşı var. 
Qulduru, əyyaşı var, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Namərdi mərdindən çox, 
Dərd əkər dərdindən çox, 
Yüklənib həddindən çox, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Qasırğa, tufanı var, 
Yaxşısı, yamanı var, 
Bir az  da qananı var, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Bir özgə havalıdı, 
Bir üzü davalıdı. 
Bir kor atın nalıdı, 
Hara gedir bu dünya? 
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Haylıdı, haraylıdı, 
Neçə qatdı, laylıdı, 
O taylı, bu taylıdı, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Burda haçalı hər yol, 
Qəmi sevinçindən bol. 
Gəl bu yükü indi böl, 
Hara gedir bu dünya? 
 
 
Qəm yüklü otağı çox, 
Yamanı, yaltağı çox, 
―Kişidən papağı çox‖, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Çoxdur döyüb, söyəni, 
Qanla dolub ləyəni, 
Yeyəndən çox deyəni, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Göynətmə yaramı çox, 
Halaldan haramı çox. 
Doğrudan yalanı çox, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Sərvəti talan olur, 
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Haqsız divan qurulur, 
Qarabağ viran olur, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Ömrünün ağ günləri, 
Elə dayaq günləri. 
Yaşadıq haqq günləri, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Demə boynu əyridi, 
Dəvə kimi kinlidi. 
Gözü yenə səyridi 
Hara gedir bu dünya? 
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Hərdən şah yerişlidi, 
Gəlişli, gedişlidi. 
Kimlərə qalib indi, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Bir yandan silahlanır, 
Yer-göy od tutub yanır. 
Əmziyindən qan damır, 
Hara gedir bu dünya? 
 
Raketləri əlində, 
Doğru söz yox dilində, 
Durub əli belində, 
Hara gedir bu dünya? 
Hara gedir bu dünya? 
 
                                                    23 iyun 2013-
cü il 
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              DÜNYA 
 
Saçının sığalı getməyib hələ, 
Üstündən küləklər əsməyib hələ. 
Gözündən ümidi itməyib hələ, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Sağalmaz köksünün qanlı ləkəsi, 
Nə qədər cəfa var – hələ çəkəsi, 
Min bir əziyyətdən çıxır tikəsi, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Kimiyə göz yaşı, kimiyə şöhrət, 
Kimiyə qol-qanad, kimiyə möhnət, 
Kimiyə ucalıq, kimiyə həsrət, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Alçaqlar ucalıb, ucalar enib, 
Çoxu ac aslana, ac qurda dönüb, 
Dinəni ah çəkib, dinməzi dinib, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Yaxında oturub uzaqdan deyib, 
Uzaqda duran da boynunu əyib. 
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Neçə ünvanlını ünvansız qoyub, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
 
Səxavət payını alandan danış, 
Danışdığın sözü yalandan danış, 
Sifətlər rəngarəng, çoxu da tanış, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 

Qollarının arasında bir dolan, 
Demirəm ki, bu yollarda pir dolan. 
Nəyin varsa, aç gözünü, dər dolan, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 

Yolunda pişvaza çıxanlara bax, 
Özünü odlara yaxanlara bax, 
Hardasa gözaltı baxanlara bax, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 

Azdır ər igidi, çoxdur gədası, 
Tutur yer üzünü əzmi, ədası, 
Bizdən uzaq dursun qəmi, xatası, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
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Ərşin arğacına yük olanı var, 
Hərdən bulud-bulud boşalanı var, 
Bir çeşmə başında lal axanı var, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 

Nə gözəl anlamaz, nə də ixtiyar, 
Cavana ―of‖ deməz, körpəyə qıyar, 
Gözü bu ləzətdən çətin ki, doyar, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
Buzlu ümmanların əriyir buzu, 
Günəş nurlandırır allı gündüzü, 
Anlaya bilmirəm bu sirri düzü, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Dəyişib bir qisim insanlar yaman, 
Heç kəsə heç yerdə verilmir aman, 
İmarət yapdıran, azacıq dayan, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Kəklinə sığalı verəndən soruş, 
Bağında gülünü dərəndən soruş, 
Macal taparsansa bir məndən soruş, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
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Olan oldu, keçən keçdi, nə fayda, 
Kimsəsizin başı hayda harayda, 
Yarımçıqdı, topla görək bu ay da 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
Dünya kef-damaqdı, ahdı, nalədi, 
Yetər üstümüzə qum-daş ələdin, 
Bizi parçaladın, bizi bələdin, 
Dünya nə sən deyən, nə mən deyəndi, 
Dünya hamımızın qəddin əyəndi! 
 
                                                    5 aprel 2013-
cü il 
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            MƏNİ 
 
Sanki dənizlərdə coşan bir dalğa, 
Çırparaq özünü çılpaq daşlara, 
Sıçrayıb atılır ağ buludlara, 
Elə bil döyüşə çağırır məni! 
 
Budur qayıdıram sevinclə evə 
Anam da sevinib hey gülə-gülə, 
Çox şükür Allaha, sağaldın deyə, 
Sarmaşıb boynuma, oxşayır məni! 
 
Deməyin sınıxdı qəlbimin teli, 
Unutmaq olarmı bu doğma eli, 
Əziz həkimlərin şəfalı əli, 
Yenidən həyata qaytarır məni! 
 
Açaraq söhbəti keçən günlərdən, 
Bilmirəm nə edim şadlığımdan mən. 
Xəyala dalarkən düşünüb hərdən, 
Həyat da qoynuna səsləyir məni! 
 
                                       Bolnisi rayon 
xəstəxanası 
                                                    25 aprel 1964-
cü il 
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    GƏL, BELƏ NAZLANMA... 
 

Gəl belə nazlanma, sevdalı xanım, 
Qorxuram ki, sonra göz dəyər sənə. 
Bir mənə qulaq as, sən mənim canım, 
Səhərin yelləri tez dəyər sənə. 
 
Nədir alnındakı o tək xalcığaz, 
Parlayır göydəki ulduzlar kimi, 
Söylə, bir sözümdən küsən qızcığaz, 
Sənmisən dünyanın bütün hakimi? 
 
Söylə, kəndimizin, ay gözəl qızı, 
Yetmirmi odlara yaxdığın məni? 
Göylərdə parlayan, ey dan ulduzu, 
İnan ki, dözmürəm, görməsəm səni. 
 
Sənə gözəl dedim, bağışla məni, 
Hər yetən gözələ gözəl deyilməz. 
Əgər öz gözümlə görsələr səni 
Hüsnün bu dünyada təsvirə gəlməz. 
 

Saraçlı kəndi, 
7 yanvar 1966-cı il. 
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   O GÜN SƏNİ GÖRDÜM 
 
Bəsdir naz satdığın, bir bax, ey gözəl, 
Onsuz da bələdəm yaxından sənə. 
Sən də bu tərsliyi burax, ey gözəl, 
Nahaqdan acığın tutmasın mənə. 
 
O gün səni gördüm yol kənarında, 
Körpə uşaqlarla kərpic atırdım. 
Doqqazın ağzında, bağ qırağında 
Duran bacını da oda yaxırdım. 
 
Əlindən tutdu ki, apara səni, 
Nədənsə sürüşdü incə barmaqlar. 
Arxaya çevrilib görəndə məni 
Lalə tək qızardı o al yanaqlar. 
 
Bəhanə edərək başqa bir səmti  
Tez çəkib gözümü ondan ayırdım. 
Yana çevrilməyin bu idi qəsdi 
Guya ki, mən ona heç baxmayırdım. 
 
Arzum budur nikbin yaşa həyatda, 
Çəkmə bu dünyada qəmli möhnəti. 
Ömrün keçsin fərəhlə min büsatda 
Bir də ki, unutma elmi, sənəti. 
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                                                    7 yanvar 
1966-cı il 

 

 
 
 

 
         GÖZƏL 
 
Gəzmə məndən hey aralı, 
Vurulmuşam sənə, gözəl! 
Ey dağların tək maralı, 
Yolun düşsə bir bizə gəl. 
 
Nə adətdir söylə səndə 
Sevən qəlbi oda yaxmaq? 
Bəzən məni tək görəndə 
Naz eyləyib, işvə satmaq? 
 
İnan keçməz ömrün belə, 
Gözün yolda qalar bir gün. 
Dilsuz deyir nikbin dillə 
Dünya bizim olar bir gün. 
 

Saraçlı kəndi, 
10 fevral 1966-cı il 
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    DÜŞDÜM QÜRBƏTƏ DƏ... 
 
Düşdüm qürbətə də, qaldım darda da, 
Tək səni həmdəmim sandım, ey gözəl! 
Heç insaf yox imiş sən dildarda da, 
Bir cavab demədin, yandım, ey gözəl! 
 
Fikrindən ürəyim gətirib qübar, 
Gör sənin nə dərdli bir aşiqin var. 
Neçə bahar keçdi, neçə şaxta, qar, 
Yenə də mən səni andım, ey gözəl! 
 
Aşiqin buraxmaz səni gözündən, 
Dönməz ilqarından, dönməz sözündən, 
Onsuz da oxunur lalə üzündən –  
Utanma, eşqini qandım, ey gözəl! 
 
                                                           Saraçlı 
kəndi, 
                                                    15 fevral 
1966-cı il 
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  BƏZİLƏRİ HAQQINDA 
 

Göz dəyməsin sənə, oğlan, 
Yamanca xal-gül açmısan. 
Əvvəllər çox utancaqdın, 
Sözdən-söhbətdən uzaqdın. 
Bəs nə oldu indi sənə, 
Nə susmusan, bir dinsənə?! 
Sən ki, məftun olmamışdın, 
Hər zahiri gözəlliyə. 
Bulud kimi dolmamışdın, 
Yağacağam, qaçın deyə... 
Bəs nədəndir, bu günlər sən 
Sözlərimə hey gülürsən. 
Bəzən solmuş yarpaq kimi 
Xəzəl olub tökülürsən. 
Hələ payız gəlməyibdir, 
Söylə, yarpaq heç solarmı? 
Gülşənindən ayrı düşən 
Bülbül də heç şad olarmı? 
Bəlkə Zöhrən gəlməyibdir? 
Gözlərini silməyibdir. 
Ona görə darıxırsan, 
Ona görə karıxırsan. 
Söylə, mənə Məcnun oğlan, 
Yetmirmi tənə etdiyin? 
O məktəbdən çıxan zaman  
Bəs deyilmi yan keçdiyin? 
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Gəl sən bilmə məni naşı, 
Tök ətəyindən bu daşı. 
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Sən uşaqsan hələ, bala, 
Ağzından süd iyi gəlir, 
Bu sözümü yaxşı anla, 
Bilməsən də o qız bilir... 
Bəsdir mənə sataşdığın, 
O taylara daş atdığın. 
Hədəfini dəyiş bir az, 
Qorxaq olma, heç nə olmaz. 
Rəhimi də qoyma əldən, 
O da, sən də bir dərdlisən. 
Şakir də ki, hörüldəyir, 
Hərdən coşur, nərildəyir. 
Yollarda yol yorğunudu, 
Bir gözəlin vurğunudu 
O gözəlin adı bəlli, 
Ürəyinin odu bəlli... 
Bəziləri elə bilir. 
Başını kolda gizlədib, 
İzi-tozu tamam itib. 
Quyruğundan xəbəri yox, 
Gecəsinin səhəri yox. 
Daha demir xalam bildi, 
Bütün külli-aləm bildi... 

 
Saraçlı kəndi, 

 17 fevral 1966-cı il 
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                  QATİL QIZ 
 

                                     (“Üç müşkütyor” kino-filminə 
baxarkən.) 

 

Ey batini zəhər olub, zahiri gül açan mələk, 
Uydun kübar həyatının min naz-nemətlərinə 
sən. 
De, ey cəllad, daşmı oldu sinəndəki qanlı ürək 
O gözəli nakam qoyub xəncər ilə öldürərkən? 
 
Bəzən saxta təbəssümlə məftun etdin insanları, 
Min naz satıb aldadaraq tora saldın cavanları. 
Sən duymadın bu dünyada sevgi dolu bir 
həyatı, 
Atəşinə kim yandısa, yasa döndü toy-büsatı. 
 
Söylə, görək o gecələr nələr keçdi ürəyindən, 
O zavallı gənc oğlanı öldürmək də istədin sən. 
Fəqət bunu tez duyaraq tutdu səni o qəhrəman, 
Nifrət edib uzaqlaşdı bu otaqdan o mərd insan. 
 
Aylar keçdi zaman-zaman, qayıtmadı həmin 
oğlan, 
O məktubun sirlərisə düşündürdü səni hər an 
Sevgisi də hey susaraq danışmayıb vermədi 
sirr, 
Satılmaram alçaq dedi soruşsan da min bir əsr. 
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Cəllad qadın, necə qıyıb xəncər vurdun o 
gözələ, 
Öz əlinlə qan içdiyin bəs deyilmi bir de sənə? 
Bəlkə insan doğmayıbdır, bir daş doğmuş səni 
anan, 
Çox yaşarmı heç dünyada söylə barı qəddar 
insan? 
 
O gözəli öldürərək karetaya minib qaçdın, 
Qanlı qatil əllərinlə uzaqlara yollar açdın. 
Xəbər tutdu bu dəhşətdən dediyimiz o 
qəhrəman, 
Ürəyini qəm çuğladı, dəyişildi halı yaman... 

25 fevral 1965-ci il 
        MÜBARƏK, ANA! 
 
Nələr çəkməyibdir dünyada başın, 
O acı günlərin şahiddir buna. 
Qəlbini sızlatdı acı göz yaşın, 
Qovuşa bilmədin arzu, kamına. 
 
Qəmlərə qərq oldun, bəli hər zaman, 
Qövr edən yaranın göynədi gözü. 
Yandırdı qəlbini göz yaşı, hicran, 
Saraldı ömrünün baharı, yazı. 
 
Göylərin büründü dumana, çənə, 
Fəqət sarsılmadı vüqarın sənin. 
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Alqış bu sevgiyə, alqış bu günə, 
Gül açdı qəlbində baharın sənin. 
 
O qəmli keçmişin arxada qaldı, 
İsitdin odunla buz ürəkləri. 
Şərəfin, şöhrətin göyə ucaldı, 
Zülmü nifrətinlə boğandan bəri. 
 
Gülən gözlərinə baxdığım zaman 
Dil açır sinəmdə döyünən ürək. 
Əsrin qəm yükünü arxada qoyan 
Ana, bu sevdalı günün mübarək! 
 
                                                            Saraçlı 
kəndi, 
                                                        3 mart 
1966-cı il 
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           MÜƏLLİM 
 

Müəllimlik – bu bir incə 
sənətdir, 
Bu yolu hər keçən olmalı incə. 
Saralmaz bir çəmən o 
göyərinçə, 
Həyatda pak yaxın bir 
məhəbbətdir. 

                                                                                  Səməd 
Vurğun 

 

Yaxşı yadımdadır yeddi yaşımda 
Çiynimdən bəzəkli çanta asdığım. 
Şirin arzularla o xoş çağımda 
İlk dəfə məktəbə ayaq basdığım. 
 
Bilməzdim o zaman həyatın dərin 
Min bir mənasını, min bir rəngini. 
Duymazdım sirrini mavi göylərin, 
Ana dilimizin söz ahəngini. 
 
Hər gülün, çiçəyin, çölün, çəmənin 
Sirrini anlayıb səndən öyrəndim. 
Qəlbə ilham verən hər sözün sənin 
Nələr öyrətmədi mənə, müəllimim!? 
 

Saraçlı kəndi, 
5 mart 1966-cı il 
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        TALAN HA DEYİL! 
 

Dedim: Vəslin ilə alışar canım, 
Dedi: Pərvanəsən, yalan ha deyil! 
Dedim ki, sevirəm səndən nə danım, 
Dedi: Divanəsən, olan ha deyil! 
Dedim: Xumar nədir sənə tay edim, 
Dedi: Eşqin hələ Sənan ha deyil! 
Dedim: Həmdərd olum qüssə-qəminə, 
Dedi: Çaşma, ətraf duman ha deyil! 
Dedim: Hikkəlisən bu qədər nədən, 
Dedi: Səbir-kasam dolan ha deyil! 
Dedim: Evinizə elçi göndərim, 
Dedi: Dərdim sənə qalan ha deyil! 
Dedim: Sinən üstə qarlı dağ aşım, 
Dedi: Sinəm sənə meydan ha deyil! 
Dedim: Qoy iyləyim tər şamamanı, 
Dedi: Yer-yemişli bostan ha deyil! 
Dedim: Ay insafsız, üzmə qəlbimi, 
Dedi: Bağ-bağçamız solan ha deyil! 
Dedim: Bir öpüş ver, a zalım qızı! 
Dedi: Oğlan, öpüş talan ha deyil! 
 
 

Saraçlı kəndi, 
08 mart 1966-cı il 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

271 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

          KİMƏ TAPŞIRIM? 
 
Ay qız, dayan, bircə kəlmə sözüm var, 
Mən gedirəm, səni kimə tapşırım? 
Yaralarım göz-göz olub sulanar, 
Getsəm təsəllini bəs kimdən alım? 
 
Bu ana təbiət, bu mavi göylər 
Qoynunda bəsləyib saxlasın səni! 
Sənsiz bilirsən ki, bağrım qan eylər, 
Barı bu sətirlər qoxlasın səni. 
 
Bu uçan quşların həzin nəğməsi 
Səhərlər baş çəkib yoxlasın səni! 
Bu axan çayların xoş zümzüməsi 
Şirin layla çalıb oxşasın səni! 
 
Könlümü vermişəm sənə əzəldən, 
Vəfasız çıxmaram əhdimə inan. 
İlham almamışam mən hər gözəldən, 
Xəyalımdan getməz surətin bir an. 
 
O gün mənə dedin: – Unutma barı 
Məktəb illərinin xoş nübarını. 
– Unutmaq olarmı əhdi, ilqarı 
Bu əziz gəncliyin ilk baharını? 
 
Görək kim olacaq öz əhdinə düz 
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Bir zaman görərik yəqin ki, bunu. 
Yenə də qəlbimdə dolanır bu söz: 
Onsuz da ölümdür həyatın sonu. 
 
 
Bəlkə bir zamanlar görmədim səni, 
O zaman bu şeiri canlıtək qoxla. 
Unutma, ey gözəl, unutma məni, 
Məhəbbət naminə qəlbində saxla! 
 

Saraçlı kəndi, 
31 mart 1966-cı il 
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      GƏNCLİK VƏ ZAMAN 
 

Dinləyin, a dostlar, qəlbimi bir dəm, 
Söz açım gənclikdən bu gün sizə mən. 
Dinləyin gəncliyin xoş nəğməsini, 
Həyata can verən məğrur səsini. 
Gənclikdir insanın gözəl baharı, 
Ondadır tükənməz el arzuları. 
Odur insanlığın böyük neməti, 
Milyon ürəklərin döyünən səsi. 
Bir-bir addımlayıb ötsə də illər, 
Solmayır gənclikdə böyük əməllər. 
Min ilham alıram düşündükcə mən 
Gəncliyin sarsılmaz polad əlindən. 
Ah, gənclik! Nə qədər dadlıdır meyvən! 
Nə qədər şirinsən bu dünyada sən! 
Cavanlıq çağının yadigarısan, 
Hər insan oğlunun ilk baharısan. 
Səndədir həyatın o xoş çağları, 
Şirin duyğuları, xoş arzuları. 
Səndədir könlümün açan çiçəyi, 
O min bir arzusu, min bir diləyi. 
Səndədir həyatın böyük dastanı, 
Məğrur iradəsi, o saf vicdanı. 
Səndədir günəştək sönməz duyğular, 
O mənalı həyat, şirin arzular. 
Bəzən belə olur: keçdikcə zaman 
Gəncliyi mənasız keçirən insan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

274 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

Bir quştək çırpınır dəmir qəfəsdə, 
Xəyal uzaqlarda, könül də səsdə. 
Vaxtsız ayılaraq köksün ötürür, 
Mənasız günləri önündə görür. 
 
Dərindən ah çəkib düşünür bu an, 
Bir iş görməmişdi, keçmişdi zaman. 
İndi siz düşünün, a dostlar, bunu, 
Mənasız gəncliyin belədir sonu. 
Keçməsin həyatda ömrünüz hədər, 
Mənasız bir həyat de nəyə dəyər? 
Yaşayıb yaradın tarix boyu siz, 
Daha da yüksəlsin böyük ölkəmiz. 
Kim ki, yaşayacaq şərəflə hər an, 
Onu ucaldacaq göylərə zaman. 
 

01 aprel 1966-cı il 
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     AĞLAMAQ YARAŞMIR... 
 

Sən ki, dərilməmiş bir incə gülsən, 
Söylə, yaraşarmı, gülə ağlamaq?! 
Gözəllər içində ən şux gözəlsən, 
Nə lazım, ey gözəl, bir de sızlamaq?! 
 
İnan ki, varlığım birdən sarsıldı, 
Sənin gözlərini nəmli görəndə. 
Elə bil qəlbimi çən, duman aldı, 
O al yanağını qəmli görəndə. 
 
Əgər ağlamaqdan bir kar aşsaydı 
O zaman gülməzdi bütün insanlar. 
Ağlamaq hamıya məlhəm olsaydı 
Daha yaşamağın nə mənası var? 
 
Ağladın, mənim də qəlbim qan oldu, 
Bir qəmli havaya kökləndi sazım. 
Könlüm Məcnun olub çöllər dolandı, 
Soldu gül ətirli baharım, yazım. 
 
Gül açıb hər yanda təbiət budur, 
Kəndimiz bürünüb gülə, süsənə. 
Həyatın mənası nikbin arzudur, 
Ağlamaq yaraşmır, ey gözəl sənə! 
 

Saraçlı kəndi, 
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2 aprel 1966-cı il 
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  İNSAN HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR 
 

İnsan var həyatda qoymamış bir iz, 
Vaxtlı, ya vədəsiz köçür dünyadan. 
İnsan var yaşayıb daim şərəfsiz 
Yaxşı əməlləri biçir dünyada. 
 
İnsan var yüz ili bir günə dəyməz, 
Ömr edib yaşayar, qarğalar kimi. 
Hətta qapısını yolçu da döyməz, 
Yalnız mənəm deyər dünya hakimi. 
 
İnsan var tanımaz qohum, qardaşı, 
Qəlbi bağlı qalar hər axşam, səhər. 
İnsan var səksənə çatsa da yaşı, 
Nə yaxşılıq bilər, nə də dost sevər. 
 
İnsan var düşünər yalnız özünü 
Nə yaşını bilər, nə də yerini. 
İnsan var çıxarar qardaş gözünü, 
Heç kəsə heç zaman deməz sirrini. 
 
İnsan var anlayar yaxşı, yamanı, 
Dost yolunda fəda verər canını. 
Bir gün bu dünyadan köçən zamanı 
Şərəflə yad edər hər bir anını. 
 
Bəli, müxtəlifdir, ey dost, insanlar, 
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Hərə öz bəxtinə bir ulduz seçər. 
Dünyada nə qədər bəşər oğlu var 
Hərə bu dünyadan bir adla köçər. 
 
 
İllər, qərinələr bir-bir ötüşdü, 
Fərhad Şirin üçün qayalar çapdı. 
Məcnun Leyli deyə çöllərə düşdü, 
Kərəm Əslisini məzarda tapdı. 
 
Zavallı Lizanı, bədbaxt Sonanı 
Ölüm pəncəsinə aldı da getdi. 
Vəfalı Xumarı, aşiq Sənanı, 
Fələk kəməndinə saldı da getdi. 
 
Vaqifin yazdığı türfə gözəllər 
Xəzantək saralıb soldu da getdi. 
Vurğun vəsf etdiyi o ala gözlər 
Dünyadan payını aldı da getdi. 
 
Əgər istəyirsən ucalsın adın 
Ömrü bada vermə, yaşayıb yarat. 
Xoş gün görmək üçün sabah övladın 
Ona hər sənəti uşaqkən öyrət. 
 
Bacar əsirgəmə dosta əlini, 
Dosta xor baxanın könlü tox olmaz. 
Unutma Vətəni, doğma elini, 
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Vətənsiz quşun da ömrü çox olmaz. 
 

Saraçlı kəndi, 
24 aprel 1966-cı il 
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YAŞAMAQ İSTƏYİRƏM 
 

Yaşamaq istəyirəm, 
Sadə bir insan kimi. 
Öz alnımın təriylə, 
Öz əzm, qüdrətimlə. 
Öz halal zəhmətimlə. 
Yaşamaq istəyirəm, 
Qəlblərdə adı qalan 
Vətənin dar günündə 
Basılmaz qala olan 
Qalib igidlər kimi. 
Yaşamaq istəyirəm, 
Nəğməli bahar kimi, 
Vüqarlı dağlar kimi 
Sürünmək istəmirəm, 
Yerdə koromal kimi, 
Yaşamaq istəyirəm, 
Əngin, mavi göylərdə 
Qıy vuran qartal kimi! 
 

Saraçlı kəndi, 
5 may 1966-cı il 
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             BAHAR 
 

Hər il sən gələndə bizim ellərə 
Arzum da sənintək gül açır, bahar! 
Baxdıqca al-əlvan yaşıl çöllərə 
Qəlbim də eşqinlə dil açır, bahar! 
 
Nazlı gözəl kimi bəzənib hər yan, 
Al rəngə boyanıb doğma təbiət. 
Bu axar-baxardan məst olur insan, 
Özgə bir aləm var, özgə bir büsat. 
 
Yerdən baş qaldırır bənövşə, nərgiz, 
Çöl-çəmən güllərlə ətirlənibdi. 
Lalə-al yanaqlı qara xallı qız, 
Bir əlçim buludla çətirlənibdi. 
 
Bu gəliş dünyaya yaşıl işıqdı, 
Sevgi, məhəbbətlə qanad açar o. 
Bu gəliş qəlblərə nur, yaraşıqdı, 
Daim nur səpələr, şəfəq saçar o. 
 
İstərəm həmişə səadət gətir, 
Bu ana yurduma özünlə, bahar! 
Yurduma bar gətir, bərəkət gətir, 
Daha da nurlansın bu gözəl diyar!  
     

Saraçlı kəndi, 
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3 may 1966-cı il 
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    ZƏFƏR BAYRAĞIM 
 
9 May – xalqımın zəfər bayramı, 
Qəlbi şeir dolu şair ilhamı! 
9 May – yurdumun həzin nəğməsi, 
Məsum körpələrin ilıq nəfəsi! 
 
9 May – ellərin qardaşlıq səsi, 
Mətin sıramızın polad cərgəsi! 
9 May – rəşadət, hünər bayramı, 
Xoş arzu, xoş dilək, zəfər bayramı. 
 
Bu gün – qələbədən müjdə gətirdi, 
Faşizmin hökmünü sona yetirdi. 
Dağıldı Hitlerin taun yuvası, 
İldırım sürətli ―Barbarossa‖sı. 
 
Bu gün Reyxstaqın sinəsi üstə – 
Düşmən yuvasının binası üstə 
Sancıldı ilk dəfə hünər bayrağım, 
Qələbə bayrağım, zəfər bayrağım! 
 

“Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 
9 may 1966-ci il 
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         ANAMA 
 

Bağışla, anacan, bağışla məni, 
Yazmadım adına layiq bir şeir. 
İnan unutmaram heç zaman səni, 
Sənin varlığınla qəlbim isinir. 
 
Bəlkə deyəcəksən mənə: ―Ay oğul‖, 
Səni böyütmüşəm qan-tər içində 
Könlün istəyəndə verdim qənd, noğul, 
Yayın istisində, taxıl biçində. 
 
İndi bir şeir də qıymırsan mənə, 
Özüm yeməmişəm, sənə vermişəm. 
Dəymədim bir dəfə körpə qəlbinə, 
Eh, oğul, dünyada nələr görmüşəm! 
 
Nədəndir ah çəkdin yenə, ana can, 
Bəlkə bu sirrini bir kimsə bilməz. 
Bir də onu bil ki, hər an, hər zaman 
Ananı sevməyən Vətəni sevməz! 
 

Saraçlı kəndi, 
10 may 1966-cı il 
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SEVƏN KÖNÜL USANARMI? 
 
Aylı bir gecədir sakit otaqda, 
Dərin düşüncəyə, fikrə dalmışam. 
Ulduzlar parlayır məndən uzaqda, 
Bəlkə təbiətdən ilham almışam. 
Qoy açım qəlbimi, dinləyin barı, 
Oxuyun eşqimin ilk nəğməsini. 
Məcnun ayrıldısa Leylidən yarı, 
Ellər unutmadı aşiq səsini. 
Dinlə ey sevgilim, vəfalı canan, 
Dil açır qəlbimdə ürək sözlərin. 
Qarşımdan getməyir inan heç zaman, 
Məni məftun edən qara gözlərin. 
Adicə tanışlıq, adicə dostluq, 
Oldu eşqimizin ilk yadigarı... 
Biz bu yolu seçdik, bura qoşulduq, 
Unutma, ey gözəl, bunları barı... 
 

                                                            Saraçlı 
kəndi, 

                                                    12 may 1966-
cı il 
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      ÖZ ƏKSİN SANDIM... 
 

Deyirlər yamandır ayrılıq dərdi, 
Arzular köklənir qəmə, kədərə, 
Bənövşə ah çəkib boynunu əydi, 
Sanki yoxdur dedi dərdinə çarə. 
 
Axşamdan bəridir hey yağış yağır, 
Mənsə düşünürəm nədənsə səni. 
Ayrılıq qəlbimi odlara yaxır, 
Barı yatmıramsa bir az gecəni. 
 
Sən də yatmayırsan bəzən gecələr, 
Özün deməsən də bilirəm bunu. 
Çünki belə olur sevən aşiqlər, 
Tufanlar, şaxtalar dondurmur onu. 
 
Nələr danışmayır verdiyin güzgü... 
Gözlərim yaşarır baxdıqca ona. 
Səndən nə gizlədim, ağladır, düzü, 
Qəlbimin sazını bu dilsiz ayna. 
 
Budur qarşımdadır hədiyyən, ay qız, 
Yenə köks ötürüb hey səni andım. 
Baxarkən hər dəfə mən ona yalqız, 
Verdiyin güzgünü öz əksin sandım... 
 

Saraçlı kəndi, 
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15 may 1966-cı il 
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        MAY ÇİÇƏKLƏRİ 
 
Hər gülün öz adı, öz ətri vardır, 
Başqadır adıntək ətrin sənin də. 
Zərif ləçəklərin nurlu bahardır, 
İnqilab beşiyi ana Vətəndə. 
 
Razı olmaram ki, heç zaman yadlar 
Sizi şehli-şehli üzüb qopara. 
İstərəm ki, sizi nişanlı qızlar 
Dərib, döşlərinə düzüb apara. 
 
Bu bayram  günündə xoş təranətək 
Məst edir ətriniz odlu qəlbləri. 
Sizi qoxladıqca doymayır ürək, 
Ey May çiçəkləri, May çiçəkləri! 
 

17 may 1966-ci il 
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     DOĞMA KƏNDİM 
 
Sən ey doğma yurdum, ey doğma kəndim, 
Hər yerdə, hər zaman sənə güvəndim. 
Nələr çəkməyibdir dünyada başın, 
Şahiddir bunlara torpağın, daşın. 
Bilirsən, nə qədər ərlər, ərənlər, 
Öz doğma xalqına yol göstərənlər. 
Sibirə sürüldü obadan ayrı, 
Quşlar da ağlayır yuvadan ayrı. 
Əkinçi babamın çöldə cüt səsi, 
Nənəmin taxt üstə qırıq çəhrəsi, 
Qanlı fəlakəti görüb ağladı, 
Yenə gələcəyə ümid bağladı. 
Artıq deməyin ki, o günlər keçdi, 
Hərə öz payını həyatda seçdi. 
İndi seyr edirəm fərəhlə burda, 
Bir işıq parladı bu doğma yurda. 
 
Siz ey bu dünyaya gələn körpələr, 
Gələcək günlərə iftixarsınız. 
Qaranlıq diyarda açıldı səhər, 
Analar, bacılar, bəxtiyarsınız. 
Siz ey xarüqələr yaradan əllər, 
Azadlıq uğrunda siz də varsınız. 
Atdınız çadranı, türfə gözəllər, 
Eşqə, məhəbbətə vəfadarsınız. 
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O yas paltarını dəyişdi dağlar, 
Güldü əlimizlə baxçalar, bağlar. 
Al rəngə boyadı doğma diyarı, 
İstiqlal yurdunun gur işıqları. 
 
Dərdini öyrənib bir siz əkdiniz, 
İllərlə yuxuda yatan torpağı. 
Yollar kənarında ağac əkdiniz, 
Sevindi üstündə yaşıl yarpağı. 
Xanəndə bir yanda, aşıq bir yanda, 
Oxuyur, insanın gəlir həvəsi. 
Dönüb ―Uraldan‖da ―Bakı‖ tutanda 
Qəlbi valeh edir Xan şikəstəsi. 
Vətən libasını dəyişib bütün, 
İnsan inanmır ki, qocalacaqdır. 
Saraçlı kəndinin qoynunda bir gün 
Azadlıq heykəli ucalacaqdır. 
 

                                                         Saraçlı 
kəndi, 

                                                     25 may 1966-
cı il 
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       TURP SATAN QIZ 
 

Niyə çatılıbdır qara qaşların, 
De nədən gözlərin yaşla dolubdur? 
Deyirlər ki, kasad keçib bazarın, 
Turpun satılmayıb, əldə qalıbdır. 
 
Sən canın ağlama, ay qız, amandı, 
Anana deyərəm bu dəfə döyməz. 
Axı neyləyəsən, alan olmadı, 
Güclə müştəriyə satmaq ki, olmaz. 
 
Heyif getməmişəm o gün bazara, 
Sevdiyim gözlərə bir də baxardım. 
Heç qıymaq olarmı sənintək yara 
Mən də kömək edib turpun satardım. 
 

Saraçlı kəndi, 
29 may 1966-cı il 
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     QEYLÜ-QALIM VAR 
 

Çəkil xain, iblis, durma qarşımda, 
Atəşim yandırır qarlı dağları. 
Çox bəlalar çəkdim bu gənc yaşımda 
Saraldı ömrümün bahar çağları. 
 
Yaralı bir quşam, qanadım qırıq, 
Tərpənə bilmirəm can üstündəyəm. 
Mənə həmdəm olub haray, hıcqırıq, 
Siz allah, dəyməyin yan üstündəyəm. 
 
Sinəmə dağ çəkdi o məlun qarı, 
Sən onu, ey xuda, gözdən kor eylə! 
Öləndə od tutub yansın məzarı, 
Dağıt ailəsini tamam tar eylə! 
 
Barı cavab verin, a dostlar, mənə, 
Davasız dərdə də dərman olarmı? 
Söylə, ey vəfasız, nə deyim sənə?! 
Dünən açan gül də bu gün solarmı? 
 
Alıbdır qarşımı çovğun, boran, qar, 
Bu qəfil tufandan gəl saxla məni. 
Gethaget vaxtımda üz döndərən yar 
Dağla, əllərinlə dağla sinəmi. 
 
Ağla, dərdli könlüm, gör nələr oldu, 
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Bu zalım fələyə ərzi-halım var. 
Gözümün yaşından dəryalar doldu, 
Bu fani dünyada qeylü-qalım var! 

Saraçlı kəndi, 
01 iyun 1966-cı il 

               DƏSTƏ 
 

Görmədim gözəldə vəfa, etibar, 
Vəfalı sandığım çıxdı biilqar. 
Sənə bircə sözüm, bir xahişim var –  
Bu ağlar didəmin yaşın sil, Dəstə! 
 
Bülbül zar-zar ağlar çəməndən ayrı, 
Qəlbim yara bağlar canandan ayrı. 
De, necə yaşayır o məndən ayrı? 
Barı soraqlaşıb xəbər bil, Dəstə! 
 
Dilsuzam, obaya, elə vurğunam, 
Çəmənə vurğunam, çölə vurğunam. 
Bir incəbel, siyah telə vurğunam, 
Təbib ol, dərdimə çarə qıl, Dəstə! 
 

Saraçlı kəndi, 
05 iyun 1966-cı il 
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HARDASA BİR VÜSAL YOLUNU ÇAŞAR 
 
Ah, könlüm! Yenə də diyarbadiyar, 
Nə düşmüsən bir tərlanın eşqinə? 
Niyə xəzan oldu o ilk arzular, 
Dərman tapılmadı xəstə sinənə? 
 
Qəlbim yaralıdır yanır, a dostlar, 
Bir Leyli eşqiylə xeyli zamandı. 
Yenə könlüm onu anır, a dostlar, 
Mənə qəsd eyləyən o ilk insandır. 
 
Alovlan, ey könül, alovlan yenə, 
Vəfasız gözəli odunla yandır. 
Söylə, ay ilqarsız, nə deyim sənə? 
Sən onu, ey xuda, özün usandır. 
 
Dəryalar çalxanar, kükrəyər coşar, 
Dumanı, çiskini səngiməz daha. 
Hardasa bir vüsal yolunu çaşar, 
Çaşqın bir ümidlə baxar sabaha... 
 

                                                       Saraçlı 
kəndi,  

                                                  9 iyun 1966-cı 
il 
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         BƏHANƏDİR BU 
 

Yolum bir bulağın düşdü başından, 
Tanıdım dilbəri o göz-qaşından. 
Gördüm pərişandı, tutqundu üzü, 
Anlaya bilmədim mən bunu düzü. 
Dedim öz-özümə: görəsən nədir, 
O qızın qəlbini sıxıb incidir? 
Elə bil bənzədir onun baxışı 
Bahar çağlarında yağan yağışı. 
Nə qədər danışdım özümlə qəlbən, 
Bir cavab tapmadım bu suala mən. 
Qəmlərə qərq oldu yenə ürəyim, 
Sozaldı ümidim, arzu, diləyim. 
O qız örpəyini açaraq hərdən, 
Təkrar bağlayırdı örtüb yenidən. 
Çaşqın baxışlardı sarıb bənzini, 
Elə bil görmürdü o gözlər məni. 
Yaşıl don geymişdi çəmənlər kimi, 
Sandım ki, dünyanın budur hakimi. 
Baxdım ki, özünə qarışıb başı, 
Getdim bir addımlıq ona yanaşı. 
Yenə də duymadı o dilbər məni, 
Duymadı könlümdən gəlib-keçəni. 
Söz demək istədim, deyə bilmədim, 
Özümü bu dəfə öyə bilmədim. 
Nə qədər cəhd etdim səsim çıxmadı, 
O qız bir dəfə də mənə baxmadı. 
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Birdən sataşınca mənə gözləri,  
Allandı yanağı, əsdi dizləri. 
Səhəngi tez novun altına tutdu, 
Deyəsən özünü tamam unutdu. 
 
Gördüm oğrun-oğrun baxır hey mənə, 
Heç baxmayır dolub daşan səhəngə. 
İstədi səhəngi götürüb getsin, 
Mənimlə əbədi əlvida etsin. 
Dözmədim axır ki, o insafsıza, 
Söylədim yolunu kəsib o qıza: 
Dedim bu yanğıma bir az su çilə, 
Bəlkə sərt keçməyə qarşıda çillə. 
Yaman yandım ay qız, bircə qurtum su! 
Dedi: Sözün yoxdu, bəhanədir bu! 
Ürəyimə qor ələdi beləcə, 
Ötüb keçdi gülə-gülə sakitcə. 
 

Saraçlı kəndi, 
9 iyun 1965-ci il 
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         OLMAYAYDI 
 

İnsan olan ayrılarmı elindən, 
Bülbül olan gen gəzərmi gülündən, 
Zara gəldim, ay el qızı, əlindən, 
Kaş səndə bu qədər naz olmayaydı. 
 
Uzaq dolanmağın, gəzməyin nədən, 
Ürək sındırmağın, üzməyin nədən, 
Bu qədər hicrana dözməyin nədən. 
Belə bahar fəsli, yaz olmayaydı. 
 
Bəlkə də ömrünü bada vermisən, 
Bir kibrit çöpündə oda vermisən, 
Deyirlər könlünü yada vermisən, 
Kaş bu qəfil xəbər düz olmayaydı. 
 
Bilirəm fitvanı verənlər olub, 
Məni kiminləsə ―görənlər‖ olub. 
Axır aramıza girənlər olub, 
Bu ara–bərədə söz olmayaydı. 
 
Dilsuzu bu işdə qınamaq çətin, 
Hicran atəşində sınamaq çətin. 
Bəlkə gəlin oldun anama bir gün, 
Sənə mənsiz baxan göz olmayaydı. 
 

Saraçlı kəndi, 
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11 iyun 1966-cı il 
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          O GÜNDƏN... 
 
Budur qarşımdadır verdiyin güzgü, 
Gözlərim yaşarır baxdıqca ona. 
Səndən nə gizlədim ağladır düzü 
Qəlbimin sazını o dilsiz ayna. 
 
O gündən bəridir qəlbim qan ağlar, 
Göz yaşım yandırıb sinəmi dağlar. 
Daşımaq çətinmiş bu qəm yükünü, 
Qəlbim dalğalandı dənizlər kimi 
Dərdli xəstələr tək artdı hey qəmim. 
Atəşdən od tutub yandı bədənim, 
Ömrümün baharı xəzana döndü, 
O tale ulduzum vədəsiz söndü. 
Cavab ver, ey həyat, nədir günahım, 
Nədəndir dağları yandırır ahım 
Bədən də yaşarmı bir de ürəksiz, 
Həyat da olarmı arzu, diləksiz 
Bülbül şadlanarmı gülsüz, çəmənsiz, 
İnsan da yaşarmı eşqsiz, inamsız. 
Tarixi varaqla, varaqla bir-bir, 
Gör bəşər övladı nələrə qadir. 
Bir də ki, azaddır sevib sevilmək, 
Sən özün bilirsən, daha nə demək. 
Yaşasam qəlbim də sənindir hər an, 
Bu yolda olsa da çovğun, çən, duman... 
Yəqin yadındadır o günlər mənə, 
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Bir dəstə gül verdin öz əllərinlə. 
Yenə dilə gəldi qəlbimin sazı, 
Gül açdı ömrümün baharı, yazı. 
Ancaq çox çəkmədi o güllər soldu, 
Baxdıqca onlara gözlərim doldu. 
Saralmış gülləri ovcumda sıxdım, 
Gülsüz gül qabına yenidən baxdım. 
Eşqimiz olmasın bu güllər kimi, 
Yaşasın sevdalı könüllər kimi... 
Deyirlər hər gecə ağlayırsan sən, 
Özün deməsən də xəbərdaram mən. 
Bu qədər qəm yükü... Sevdin nəyimi, 
Ağlamaq, sızlamaq tale payımı?... 
Gündüzün olsa da gecə tək qarə, 
Yoxdur olacağa, neyləyək, çarə... 
İl ilə qovuşub çox ötüşəsi, 
İşlər axarına nə vaxt düşəsi... 
 
                                                            Saraçlı 
kəndi, 
                                                      13 iyun 
1966-cı il 
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            AYRILIQ 
 
Sanki yuxudaydım, bu gün oyandım, 
Ayrılıq qapını alıb, deyəsən. 
Mən sənin eşqinlə hey odda yandım, 
Bunu anladınmı, barı, söylə, sən?! 
 
Ayrılıq çağıdır gəl halallaşaq, 
Gedirəm, a dilbər, sən salamat qal. 
Gəl yenə birlikdə xəyala dalaq, 
Bu doğma ellərdə məni yada sal. 
 
Ey sular sonası, ellər gözəli, 
Yenə görüşərik, tək sağlıq olsun. 
Bu dəli sevgimin ilki, əzəli 
Qoy bizə gəc baxan xəzantək solsun. 
 
O kövrək baxışın düşəndə yada, 
Şirin xəyallara dalıram yenə. 
Gəl salma qəlbimi hicrana, oda, 
Bu sevgi xətrinə, vəfa eşqinə. 
 
Mən bəşər oğluyam, insandır adım, 
Əhdimə çıxmaram bil ki, vəfasız. 
Sənin gözlərini bir atəş sandım, 
Vuruldum hüsnünə cavankən, ay qız! 
 
Birgə döyünəcək ürəklərimiz, 
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Düşsəm də nə qədər uzaqlara, bil! 
Günəşdən nur alsa diləklərimiz  
Bu sevgi heç zaman tükənən deyil! 

Saraçlı kəndi, 
19 iyun 1966-cı il 
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GECƏ DƏ, GÜNDÜZ DƏ ANIRAM SƏNI  
 
Gecə də, gündüz də anıram səni, 
Yanar bəxt ulduzum sanıram səni, 
Əgər incik salsam kövrək qəlbini, 
Yaşımdan dəryalar dolsun, ey gözəl! 
 
Naz, qəmzə yaraşır vəfalı yara, 
Dara tellərini bir az yan dara. 
Bənzərin var təzə gələn bahara, 
Bu gözəllik sənlə qalsın, ey gözəl! 
 
Gəlişin bayramdır, gedişin kədər, 
Sevgimiz olmasın qoy gəldi gedər. 
Sənin bircə telin dünyaya dəyər, 
Könlüm xəyalınla gülsün, ey gözəl! 
 
Qoy öz atəşimə mən özüm yanım, 
Səs salsın aləmə ahım, amanım, 
Əhdə dönük çıxsa bu cavan canım 
Xalların qurbanı olsun, ey gözəl! 
 
                                                     Başkeçid 
yaylağı, 
                                                     26 iyun 1966-
cı il 
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         NİFRƏTIM MƏNİM 
 
Vüsalı müqəddəs varlıq sanana, 
Vardır bir aşiqtək hörmətim mənim. 
Eşqi, məhəbbəti ucuz tutana, 
Güclüdür alovdan nifrətim mənim. 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
                                             26 oktyabr 1968-

ci il 
 
 
         SÖNƏN DEYİLƏM 

 
İlhamım eşqinlə coşub, çağlayıb, 
Ümmanam, damlaya dönən deyiləm. 
Gözlərin könlümə elə od salıb, 
Nə qədər yansam da, sönən deyiləm. 
 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 
25 mart 1977-ci il 

 
              OLMASA 
 
Deyirsən nə lazım qüssə, sevgilim, 
Ömrümüz şən keçər bunlar olmasa. 
Sevincin qədrini bilmərik, gülüm, 
Əgər qəm olmasa, kədər olmasa. 
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“Qələbə bayrağı” qəzeti, 

4 aprel 1972-ci il 
 
 

 
         ƏYİLMƏYƏYDİM 
 
Deyirəm ağlımın gözləriylə mən 
Keçilməz zirvələr aşa biləydim. 
Sənət yollarının sərt yoxuşunda 
Bir an yıxılsam da, əyilməyəydim. 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
27 yanvar 1972-ci il 

 
             OLSAM 
 
Bir gün bu dünyadan köçəsi olsam, 
Məzarım başında ağlama, dilbər! 
Ölüm şərabını içəsi olsam, 
Qoy yaşla dolmasın o qara gözlər! 
 
            
            ARADIN NƏ QƏDƏR 
 
Aradın nə qədər, sordun nə qədər, 
Gizli baxışlarla hey süzdün onu. 
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Gör kimi sevmişdin kor ol, a gözlər, 
Bir mələk geyimli şahmar ilanı. 
 
 
           GİZLİ MƏHƏBBƏT 

 
Gözəl qız, gözəl qız, nədəndir, söylə, 
Bu dəfə baxanda mənalı baxdın? 
Nədəndir, öz gizli məhəbbətinlə 
Qəlbimi alovsuz odlara yaxdın? 
                  
               OLUR 
 
Deyirsən bir şeir de baxışlarıma, 
Axı, necə deyim, nitqim lal olur. 
Bu bircə kəlmənə cavab tapınca 
Sənin gözlərində min sual olur. 

 
  

            EY KÖNÜL 
 
Dünyada ah çəkib sızlamaqdansa 
Bənzə cəh-cəh vuran quşa, ey könül! 
Mənasız üç yüz il yaşamaqdansa 
Mənalı bircə gün yaşa, ey könül! 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
16 iyul 1969-cu il 
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           NƏDƏNDİR? 

 
Nədəndir, zirvəsi qarlı dağlara 
Yüz illər keçsə də uca dedirər? 
Qara saçlarına dən düşdü, anam, 
Bəs, nədən, adına qoca dedilər?! 
 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 
25 mart 1977-ci il 
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          YUYA BİLMƏYİR 
 

Ürəklər nə qədər həssas olsa da, 
Hər gizli mənanı duya bilməyir. 
Su bütün çirkləri yuya bilsə də, 
Ürək ləkəsini yuya bilməyir. 

 
“Qızıl bayraq” qəzeti, 

24 aprel 1976-cı il 
 
           SƏNSİZ OLMASIN 
 
Vüsalı qaçırma, gülüm, əlindən, 
Hicranın alovu qəlbə dolmasın. 
Dəniz ayrılmayır öz sahilindən, 
Mənim də bir günüm sənsiz olmasın. 
       
           
           KÖHLƏN SƏYİRDİR 
 
İnsani dəyərlər tamam tükənib, 
Parası olansa hər şeyə qadir. 
İndi başsız başlar çapara dönüb, 
Dəyərlər üstündə  köhlən səyirdir. 
 

         
       TANI 
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Vətəndə Vətənsiz yaşamaq çətin, 
Pambıqla baş kəsən o firon hanı? 
Qurbanı çox oldu bu xəyanətin 
Ayıl, düşmənini, dostunu tanı. 
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AĞLAMAQ TUTUR 
 
Düşünək dünyadan köç edənləri, 
Axirət evində rahatmı yatır? 
Satılır bir əldən məzar yerləri, 
Qəribi bu yerdə ağlamaq tutur. 
 

    
    ÜZ QARASI 

 
Şikəstlər, əlillər hörmətə layiq, 
Qəzanı, qədəri kim sorasıdı? 
Mənəvi şikəstlik, mənəvi korluq 
Bəşər övladının üz qarasıdır. 
 
            
         ÖZƏLLƏŞƏCƏK 
 
Dünyaya car çəkib ərz edirik biz: 
Ölkəmiz daha da gözəlləşəcək. 
Hər şey axarında, qalıb bir dəniz, 
O da ki, tezliklə özəlləşəcək. 
 
             
            BELƏ TALANAR 
 
Sərvətin çoxluğu səadət deyil, 
―Qara qızılın‖da bir gün sonu var. 
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Neft, qazı sevmək də fəlakət deyil, 
Amma bu sevgi də belə talanar?... 
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          GÖSTƏRİN MƏNƏ 
 
Dünyanın buz qatı əriməkdədir, 
Çaylar məcrasına sığışmır yenə. 
Deyirlər bəndənin günahı nədir, 
Günahsız bir bəndə göstərin mənə. 
 
             
                BİTMƏZ 
 
Dövləti, sərvəti tutma dörd əlli, 
Demə cah-cəlalım hesaba gəlməz. 
―Mənəm‖ deyənlərin son günü bəlli, 
Əzrail varlını, kasıbı bilməz. 
 
                
                   ATAQ 
  
Hər şey qədərində daha gözəldir, 
Qədəri, qisməti biz uca tutaq. 
İnsanın öz nəfsi öz əlindədir, 
Tamah dişimizi çıxarıb ataq. 
 
         
           OYANAMMADI 
 
Şöhrət çoxlarının gözünü tutdu, 
Qohum, qardaşı da tanıyammadı. 
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Kökünü, soyunu, dandı, unutdu, 
Qəflət yuxusundan oyanammadı. 
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          BELƏ GÖRÜŞDÜ 
 
Bir yaltaq özü də mat-məttəl qaldı, 
Bu necə baş verdi, bu necə işdi. 
İti böyüklərə quyruq buladı, 
Çünki sahibini belə görmüşdü. 
 
         
         YALTAQ QONŞU 
 
O varlı qonşuya daim baş əydi, 
Evində ―hörməti‖ belə görmüşdü. 
Hətta köpəyini neçə yol döydü, 
Qonşunun itindən əvvəl hürmüşdü. 
 
               
                  GƏTİR 
 
Utancaq bir eşqə, kövrək bir qəlbə 
Təzə il, cəsarət, qol-qanad gətir. 
Ümidə sığınıb sevən kəslərə 
Təzə nəğmə gətir, toy-busat gətir. 
 
      
         MƏNZİL AŞMAYIB 
 
Mənə nağıl demə, bir yaxşı düşün, 
Üç alma hələ də göydən düşməyib. 
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Qərinəni aşdım, keçdi ömür, gün, 
Amma söz köhlənim mənzil aşmayıb. 
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             NƏFS 
 
Nərə balıqları nəfsin qurbanı, 
Qəssab baltasına nə qədər dözər. 
Bir vaxt əl-əl gəzən kürüsü hanı? 
Gecə də, gündüz də inləyir Xəzər... 
 
    
        ƏYİLDI QƏDDİ 
 
Qarabağ əlili yaxşı nə gördü, 
Köksünü göynətdi laqeydlik dərdi. 
Yağı düşmənlərə əyilməsə də 
Ehtiyac yükündən əyildi qəddi. 
 
     
         QAZANA BİLMİR 
 
Yenə işıq borcu, yenə qaz borcu... 
Borclular borc ilə qızına bilmir. 
Bir gündə bir itə çəkilən xərci, 
Çoxları il boyu qazana bilmir. 
 
        
          ÇIXA BİLMƏYİR 
 
Yenə seçgi gəldi, qarışdı aləm, 
ATƏT-də çox şeyə baxa bilməyir. 
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Seçici neyləsin seçdiyi adam, 
Seçgi qutusundan çıxa bilməyir. 
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         ƏDALƏT AXTAR 
 
Bəzən qəm yükündən qəddim əyildi, 
Dərdimi deməyə dərd bilənmi var? 
Haqsızın yerinə haqlı döyüldü, 
Gəl indi, dünyada ədalət axtar... 
 
                   
            GÖZLƏR 
 
Könlümün nur saçan aynası gözlər, 
Qəlbimin məlhəmi, şəfası gözlər! 
Daim məhəbbətlə alışıb yanın, 
Dünyamın ən böyük dünyası gözlər! 
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C  

ürk k sevgimiz, 

Bir az da utancaq,  

kövr k sevgimiz 
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      MƏHƏBBƏT ODU 
 
Al yanaqlar şölələnir nur kimi, 
Oğrun – oğrun baxışları can alır. 
Alov olub alışdırır sinəmi, 
İlk baxışdan qəlb evimə iz salır. 
 
Söyləyə bilmədim: ―Sevirəm‖ səni, 
Nə danım, bu sözə dilim gəlmədi. 
 Oxşamaq istədim siyah telini, 
Titrədi dizlərim, əlim gəlmədi. 
 
Yamandır aşiqlik, yamandır sevda, 
Bu yolun yolçusu talan olarmış! 
Qopdu ürəyimdən ahlı bir nida: –  
Eşq əhli dəryaya dalan olarmış. 
 
Heç kəsi olmasın ahlı, amanlı, 
Həkk oldu qəlbimə o qızın adı. 
Çox odlar görmüşəm – tüstü, dumanlı, 
Hamsından betərmiş məhəbbət odu! 
 

Tbilisi, 1967-ci il 
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      DAĞLAR GÖZƏLİ 
 
İlhamım eşqindən güc, qüvvət alıb, 
Qəlbimdə səslənir yenə sözlərin. 
Kim bilir kimləri kəməndə salıb 
O qaynar baxışlı qara gözlərin. 
 
Ey könül həmdəmim, dağlar gözəli! 
Bəlkə bu sevdadan ovsunlanmışam! 
Kaş heç olmayaydı hicranın əli. 
Tüstüsüz odlara mən çox yanmışam. 
 
Könül şadlanarmı səni anmasa? 
De, nəyə gərəkdir sevdasız ürək!? 
Pərvanə dözərmi oda yanmasa 
Yaşayıb yanmaqsa həyatdır demək! 
 

Bakı, 1969-cu il 
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      SƏNSİZ OLANDA... 
 
Bilmirəm, nədəndir, a nazlı sənəm, 
Qəm, giley yüküylə yüklənir sinəm, 
                               Sənsiz olanda! 
 
Dumanlı dağlartək tutqun oluram, 
Hər dərdi, kədəri satın alıram, 
                               Sənsiz olanda! 
 
Bütün yer üzünə haray salıram, 
Hicran alovunda hey qovruluram, 
                              Sənsiz olanda! 
 
Sevincə, fərəhə həsrət qalıram, 
Özüm öz gözümdə itgin oluram, 
                              Sənsiz olanda! 

 
22 aprel 1969-cu il 
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    MƏHƏBBƏT NAĞILI 
 
Röya gördüm ömrüm, günüm: 
Gördüm oddan paltarın var. 
Çatmır sənə səsim, ünüm, 
Əbəs imiş hayqırıqlar. 
Yuxuda da dərdli könlüm 
Vüsalına həsrət qaldı. 
Odlandıqca dilim-dilim 
Alovunda qarsalandı. 
Ay insafsız, heç baxmadın 
Oddan betər yanana sən. 
Harda qaldı əhdin, andın, 
Röyada da gəzdin gendən. 
Bu qədər də dağ olarmı 
Dağ çəkirsən dağ üstündən. 
Bu yoxuşlar yordu bizi, 
Gör nə çəkir dərdli könlüm. 
Qəm karvanı sardı bizi. 
Qarşımızda ―olum, ölüm‖. 
Əngin mavi səmalarda 
Göy kişnəyib qopdu şimşək. 
Bu röya da bitdi burda 
Bir məhəbbət nağılıtək... 
 
                                                       Tərtər, 
1977-ci il 
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http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

326 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

    SƏNSİZ SƏNİNLƏYƏM 
 
Sənli xatirələr sənsiz qalıbdı, 
Könlümün göynəyən simi neynəsin? 
O dağlar dumansız, çənsiz qalıbdı, 
Bu qədər hicranı, qəmi neynəsin? 
 
Sinəm qəm yüklüdü, kədər yüklüdü, 
Qəm, kədər göyərər sinəmdə mənim. 
Bilmirəm, bəlkə də tale hökmüdü, 
Göz yaşım quruyub dünəndə mənim. 
 
Sənsiz səninləyəm...tale qarğışı, 
Dünənin üstündə sabah qurulur. 
Kövrəldir qəlbimi bir yaz yağışı, 
Bu yağış suyunda könlüm durulur. 
 
Ümidlə yaşayaq, son söz onundu, 
Arzular, diləklər, puç olar onsuz. 
Ürəyim deyəsən sakitcə dindi, 
Ümidlə yaşayın bu dünada siz! 
 
Sənsiz səninləyəm... nə böyük məna, 
Bir eşqin bükülmüş yalan yarlığı. 
İnanmaq istədim nə qədər ona, 
Xeyli uzaqlardan gəldi sorağı!.. 
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GÖZƏLLƏŞSİN QOY DÜNYAMIZ 
 
Gülüşünə şəkər qatım, 
Şəkərləşsin qoy gülüşün. 
Komamızda ocaq çatım, 
Çox mübarək bu gəlişin! 
 
Gəlişinlə bahəm oldu, 
Gülüm, sənin gülüşlərin. 
Əbədi qəlbimdə qaldı, 
O cilvəli yerişlərin. 
 
Özgə bir ocaq da çatdım –  
Eşqimin sevgi ocağı. 
Ocaqları qarışdırdım, 
Oda döndü hər bucağı. 
 
Bu alovda qovrulaq biz, 
Qoşa pərvanələr kimi. 
Bu ocaqda doğulaq biz, 
Dəli, divanələr kimi. 
 
Bu ocağın nəğməsinə, 
Ağuşuna sinib gedək. 
Yük olmayaq özgəsinə 
Alovlara dönüb gedək. 
 
Mənzil uzaq, ömür yarı, 
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Sevdamız getməsin bada. 
Həsəd çəksin qoy çoxları, 
Gözəlləşsin qoy dünya da. 
 
                                                                  1989-
cu il 
           OLMAYAQ 
 
Öz sözü var sözlüyündə ürəyin, 
Söz olubdur əzəl gündən gərəyin, 
O cilvəli, o şirindil mələyin, 
Yanağında kədər yaşı olmayaq. 
 
Mərdlər ilə hər əzaba dözərik, 
Hər ağrıya, hər acıya biz şərik, 
O baş bu baş – bu dünyanı gəzərik, 
Namərd ilə yol yoldaşı olmayaq. 
 
Bu dünyanın qara daşı göyərməz, 
Niyəsini milyonlar da biləmməz. 
Yer üzündən namərd adı silinməz, 
Əlbir olaq, işdə naşı olmayaq. 
 
Ocaq yanar, isinərik odunda, 
Məşəl yanar, alov yaşar adında, 
Bu hikməti yaxşı saxla yadında: 
Ocaq olaq, ocaq daşı olmayaq. 
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                                                    12 iyun 2013-
cü il 
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HARDASA GÜNAHIM BÖYÜKDÜ MƏNİM 
 
Hardasa günahım böyükdü mənim, 
Sevgi bulağından içə bilmədim. 
Bu günah üstümdə bir yükdü mənim 
Sənin gözlərinə göçə bilmədim. 
 
Çox söz danışdılar eldə, obada,  
Qəşş edib sızladı quşlar yuvada, 
Çox şeyi itirdim qoca dünyada, 
Mən ağı qaradan seçə bilmədim. 
 
Quş qanadla uçur, insan diləklə, 
Bu dilək üstündə əsirəm hələ. 
Bəzən də tutuldum, mən bilə-bilə, 
Sənin qənşərindən keçə bilmədim. 
 
Ayların illərə qovuşan çağı, 
Özüm öz-özümə mən oldum yağı. 
O sirli eyvanı, sirli otağı 
Atdım ürəyimdən, necə, bilmədim. 
 
İndi ömrüm-günüm şan-şan olubdu, 
Könlüm qara zülflü axşam olubdu, 
Günahım mənimlə mehman olubdu, 
Gəzdim neçə dalan, küçə bilmədim... 
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   BU GÜN SƏNİ GÖRDÜM... 
 
Bu gün səni gördüm, kaş görməyəydim, 
Sənə sığal çəkib zamanın əli, 
Bunu da özümə bir dərd elədim, 
Qınadım ayları, qınadım ili. 
 
O cavan çağların yadıma düşdü, 
Sizin doqqazınız yenə yadımda. 
Aradan nə qədər illər ötüşdü, 
Yenə qorun qalıb yanar odumda. 
 
Mən xeyli daşladım olub keçəni, 
Sənli xatirələr azalmır yenə. 
Qınama, sən allah, qınama məni, 
Bu sevgi ocağı sozalmır yenə. 
 
Elə bil hər yerə gülüş səpilib, 
Kövrəldir, ay gülüm, bu gülüş məni. 
Bəlkə bu gülüşlər təzə əkilib, 
Cücərib, bürüyüb bütün aləmi. 
 
O vaxtın gülüşü bu çağa qalmaz, 
Cücərd gülüşləri cücərdə bilsən. 
Əkinçi əllərin şumu boş qalmaz, 
Süfrəniz güllənər gülüş becərsən. 
 
Bu mümkün deyildir. ―Əlvida!‖ deyək 
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İllərin sığalı sarsıtdı səni. 
Tanrı qismətinə axı neyləyək, 
Bu fikir çox erkən qocaltdı məni... 
 
                                                      4 iyun 2013-
cü il 
           BU QIZIN 
 
Minib cin atını səyirdir yenə, 
Bahar fəsli qışı düşüb bu qızın! 
Cavab verməz söhbətimə, sözümə, 
Üzüyünün qaşı düşüb bu qızın! 
 
Əzəl gündən ərşə çıxıb havası, 
Özü bilmir kiminlədi davası, 
Yox məlhəmi, yox dərmanı, dəvası, 
Fikirləri naşı düşüb bu qızın! 
 
Qəzəbiylə neçə könül yandırar, 
Bu gözəlin bilinməyən dərdi var. 
Bir də gördün gözlərində ay doğar, 
Deyən yenə işi düşüb bu qızın! 
 
Bu görüşdən usanmayır, bezməyir, 
Əllərini sevgidən də üzməyir. 
Amma eşqin əzabına dözməyir, 
Çatmır yəqin sevgi yaşı bu qızın! 
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                                                     4 iyun 2013-
cü il 
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GÜLÜŞÜN QONUBDU DODAQLARIMA 
 
Gülüşün qonubdu dodaqlarıma, 
Kəpənək kimidi gülüşlərin də. 
Bu eşqin kəsilmiş budaqlarında, 
Kimsə oturacaq günün birində. 
 
Bu budaq nə vaxtsa pöhrə verəcək, 
Qol-qanad açacaq budaqlar kimi. 
İnan sözlərimə bir vaxt gələcək, 
İki gənc olacaq onun hakimi. 
 
Zamanın hökmüdür bu yer üzündə, 
Hərənin bir sanlı günü var, gülüm. 
Elə bu nişanda, bax bu düzümdə, 
Bizi də yəqin ki, haqlayar ölüm. 
 
O zaman gülüşün dodaqlarımdan, 
Bir kəpənək kimi düşəcək ani. 
Yapışıb budağın təzə zoğundan 
―Əlvida!‖ – söyləyək. Bax bu da sonu... 
 
                                                     04 iyun 2013-
cü il 
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ADIN SEÇİLİRDİ ADLAR İÇİNDƏ 
 
Adın seçilirdi adlar içində, 
Adını bir zaman qəlbimə yazdım. 
Qoşa qanad idi hər an eşqin də, 
Demə ki, qəlbimdən adını pozdum. 
 
Mənim ürəyimin dərdləri çoxdu, 
Dərd çəkib becərmək indi peşəmdi. 
Bəzən qınayıram taleyi, bəxti, 
Bu necə kədərdi, bu necə qəmdi. 
 
Sonu görünməyir bu karvan-köçün, 
Bu köçün nə qədər əsiri oldum. 
Keçin günahımdan, siz Allah, keçin, 
Meylimi dağlara, daşlara saldım. 
 
Bu dərddən əridi dağların qarı 
Çən, duman bürüdü zirvə ömrünü. 
Nə qədər boylandım zirvəyə sarı, 
Bulaqlar ah çəkib ovutdu məni. 
 
Beləcə yaşadım ömrümü bütün, 
Dumanlar içində, çənlər içində. 
Məni tanıyanlar bilin ki, hər gün, 
Dağlarda qovruldum dağlar içində. 
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                                                    05 iyun 2013-
cü il 
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             OLACAQSAN 
 
Günüm göy əysiyə bükülüb daha, 
Kimin baxçasında bar olacaqsan? 
Ömrümdən ilmələr sökülüb daha, 
De, hansı əğyara yar olacaqsan? 
 
Göylər buludludu, dağlar çən, duman, 
Buludlar yaş tökər, ağlar çən, duman, 
O kimdir uzaqda saç, birçək yolan, 
Küllüyün altında qor olacaqsan. 
 
Bütün günahların çoxu məndədi, 
Çiçəyin sarısı, toxu məndədi. 
Yarımçıq sevginəm, oxu, məndədi, 
Kiməsə çalınmış tar olacaqsan... 
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BİR GÖZƏLƏ MAİL OLDUM 
 
Bir gözələ mail oldum, 
Baxdı əzilə-əzilə. 
Qəlbimə od, alov saldı, 
Gözlər süzülə-süzülə. 
 
Boyaqçıdı, suvaqçıdı, 
Ənlik, kirşan möhtacıdı. 
Üç qardaşa bir bacıdı, 
Dinər naz ilə, naz ilə. 
 
Ürəyimdə qəm, kədərim, 
Hansı bağdan çiçək dərim. 
Kimə deyim dərdi – sərim, 
Dözdüm üzülə-üzülə. 
 
Nə söyləyir dedim ürək, 
Dedi: nazın çəkən gərək, 
Dedim: nəylə neyman içək, 
Dedi: söz ilə, söz ilə. 
 
Qurtarmadı söz – söhbəti, 
Üstəlik qoydu minnəti. 
Axır atdım məhəbbəti, 
Suyum süzülə-süzülə. 
 
Papasının gül balası, 
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Ömrün, günün qan – qadası... 
Dilsuz, hələ bu harası, 
Sonrasını gözlə-gözlə!... 
 
                                                                1978-
ci il 
             BU GÖZƏL 
 
Bu gözü göyçəyə qıyma, ay Allah! 
Ağlımı başımdan aldı bu gözəl. 
Qəlbimi sevdasız qoyma, ay Allah! 
Ömrümü odlara saldı, bu gözəl. 
 
Çox nemət görmüşəm bu yer üzündə,  
Min arzu göyərər al gündüzündə  
Xoş nəğmə duyular adi sözündə, 
Nə qədər şirindi, baldı bu gözəl. 
 
Günahım sevməksə – günahım bəlli. 
Dağları titrədən bu ahım bəlli, 
Qüruba boylanan sabahım bəlli,  
Gözümün ağında xaldı bu gözəl. 
 
Hər kəsin öz gülü, öz butası var, 
Hər bic doğulanın bir atası var,  
Dilsuz, bu sevdanın bir xətası var.  
Xətalı, bəlalı yoldu bu gözəl... 
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     İLK MƏHƏBBƏTİM 
 
Demirəm ilk eşqim saralıb, solub, 
Qəm, giley yükünə dözə bilmərəm. 
Adı qəlb evimə elə həkk olub, 
Onu ömrüm boyu poza bilmərəm. 
 
Ah, necə unudum, necə o qızı! 
Sevirdim bir vaxtlar yanar ürəklə. 
İndisə andıqca o vəfasızı, 
Axır gözlərimdən yaş gilə-gilə. 
 
Hanı hər dəqiqə illik həsrətim, 
Könül qəm-qüssəyə nə tez baş əydi? 
Ay ilk məhəbbətim, ilk məhəbbətim, 
Niyə sevda oxun daşlara dəydi! 
 
Bir də eşq əlindən olmaram talan, 
Ruhumu oxşamır zərli naxışlar. 
İndi o günlərdən xatirə qalan 
Bir qara gözlərdir, bir də baxışlar... 
 

Bakı, 1969-cu il 
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      İLK EŞQİN ANDINI... 
 
İlk eşqin andını nə tez unutdun, 
Şaxtalar qoynunda solasan, ay qız! 
Sevgini şöhrətə, şanamı satdın, 
Ellərdən didərgin olasan, ay qız! 
 
Yaraların göz-göz olub sulana, 
Göz yaşların sığışmaya cahana. 
Üstünə gəlməmiş heç ata, ana 
Gəlin libasında öləsən, ay qız! 
 
Yox, yox! Bu kəlməni yazarmı əlim, 
Bu dərdə dözərmi bəlalı könlüm. 
Gör nə söyləyirəm, qurusun dilim: 
Gərdək arxasında qalasan, ay qız! 
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   AXTARACAĞAM... 
 
Bir zamanlar göyərçin tək 
                     qapımıza qonan qız, 
Buz olmusan, ürəyimdə donan buz! 
Yanmayırsan, 
                     alovuna isinmirəm 
                               bir daha mən. 
                     Əbədilik köç eylədin, 
                               qopub düşdün 
                               qəlb evimdən. 
O günlərin hərarəti qollarımda buza dönüb. 
Deyirlər ki, gül qoxulu gündüzləri, 
Çiçək-çiçək ulduzları 
O qız indi ayaqlayıb, 
İstəyini yuxu sanıb. 
Bax, beləcə ilk sevdanı 
                               atıb, danıb... 
İnanmıram bu söz-sova! 
Bu şübhəni qova-qova 
Axtarıram yenə səni 
Mavi donlu Xəzərin 
Bir də mavi göylərin 
Sonsuz sahilində mən. 
O pərişan söyüdlərin  
Suda  qalmış telində mən. 
Boylanıb pəncərədən 
Səni soruşam gərək 
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Aylı, 
          ulduzlu gecədən. 
Soruşacağam  
                   hamıdan səni mən. 
 
Axtaracağam... 
Axı, necə axtarmayım, 
Axı, necə soruşmayım?! 
Qəlbimi də aparmısan özünlə sən... 
 

10 may 1969-cu il 
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         NƏ DEYİM... 
 
Nə deyim, nə deyim bu görüşə mən, 
Sən bir qismətə bax, təsadüfə bax. 
Tanıya bilmədim, lap dəyişmisən, 
Təkcə dəyişməyib gözlərin ancaq. 
 
Niyə qayğılısan bir söylə, axı? 
Gözlərin nəm çəkib, duman var orda. 
Kiminsə, nəyinsə narahatlığı, 
Bir də itirilmiş güman var orda. 
 
Biz ki, ayrılalı xeyli vaxt olar 
Taleyin işidir... küsəkmi bəxtdən. 
Bilirəm, bir totuq ciyərparan var, 
Nə sən həmin sənsən, nə mən həmin mən. 
 
De, niyə titrədim görəndə səni 
Baxışın könlümə alovmu saldı? 
Dərsini bilməyən tələbə kimi 
Kəlmələr dilimdə qırıldı, qaldı. 
 
Orda nə sirr vardı, nə hikmət vardı, 
O ani baxışdan tutuldum yenə. 
Qəlbimi bir dünya mavilik sardı, 
İtdim o gözlərin maviliyində... 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
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4 oktyabr 1973-cü il 
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        NƏ DEYİRƏM?! 
 
Mənə könül verib ilqarsız çıxan, 
Gedib özgələrlə gəz, nə deyirəm?! 
Odlu məhəbbətə qıyğacı baxan 
Əlini əlimdən üz, nə deyirəm?! 
 
Bu hicran dəminə mən necə dözüm, 
Kaş ki, kor olaydı sevərkən gözüm, 
Əriyim oduma qoy indi özüm, 
Sənsə yad bağında, süz, nə deyirəm?! 
 
Namusu, isməti, vəfanı atıb, 
Eşqi, məhəbbəti şöhrətə satıb. 
Təzə sevgilinlə qol-qola çatıb, 
Qəbrimi əlinlə qaz, nə deyirəm?! 
 
Xoş ətir verməzmiş hər zərif çiçək, 
İlk eşqin qəmiylə odlandı ürək. 
Dilsuz kəlməsini itgin aşiqtək 
Könül dəftərindən poz, nə deyirəm?! 
 

Bakı, 1969-cu il 
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  QƏLBİMDƏN NƏLƏR KEÇİR... 
                                                                        Bir tələbə 

qıza 

Həftələr ayların əlindən düşür, 
Qara tellərinə tək-tək dən düşür. 
Ömrün varaqları azalır bir-bir, 
Aylar tez ötüşür, illər tez keçir. 
Gənclik çağlarımız arxada qalır, 
Zaman yaşa dolur, insan qocalır. 
Lakin qocalmayır ürəklərimiz, 
Gül açır bahar tək diləklərimiz. 
Arzular qoynunda qanadlanırıq, 
Arzular qoynunda yaşa doluruq. 
Bəli, yaşayırıq şirin diləklə, 
Odlu məhəbbətlə, odlu ürəklə... 
Dünyamız dövr edir əzəldən bəri, 
Qaytarmaq mümkünmü ötən günləri? 
Biz də bir qonağıq qoca dünyada 
Bizim də ömrümüz gedəcək bada... 
Ey gözəl, unutma bunları barı, 
Ömrün son nöqtəsi – qəbir daşları. 
Heç kəsin sirdaşı olmayan dünya 
Ulu xaqanlara qalmayan dünya 
Bizə də əbədi qalmayacaqdır. 
Bizə də bir arxa olmayacaqdır. 
Deyirsən: ―Nə sevib, nə sevilmişəm, 
Nə də eşq əhlindən xəbər bilmişəm 
Dilimdən çıxmayıb, nə danım, düzü 
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―Sevirəm‖ kəlməsi, ―sevirəm‖ sözü  
Cavab verəmmərəm bu suala mən 
– Sevgi, məhəbbəti nədə görürsən?‖ 
Nə olar, eləsə istəsən əgər 
Özüm cavab verim bildiyim qədər: 
İnsan olmamalı şöhrət düşgünü, 
Mənalı keçməli ömrün hər günü. 
Bəzən məhəbbətin varsa səfası 
Çoxdur eşq əhlinin bil ki, cəfası. 
Məcnun Leyli deyə çöllərə düşdü, 
Bu eşqin odunda yandı, alışdı. 
Bir dəli sevginin asimanında 
Leyli soraqladı eldə, obada. 
Üz – üzə gəlsə də bir Tanrı günü, 
Ancaq tanımadı öz Leylisini. 
Qeysin adını da dəyişdirdilər 
―Divanə‖ dedilər, ―Məcnun‖ – dedilər. 
İndi də solmayıb sevgi butası 
Vardır Fərhad eşqi, Şirin vəfası. 
Onunla ucalır Göylərə insan, 
Çıxır zəfərlərlə hər imtahandan. 
Onu ürəklərdə axtarmalıyıq. 
Şirin diləklərdə axtarmalıyıq. 
Könlüm hər gözəlin aşiqi deyil, 
Vurğun yaxşı deyib bu sözləri bil: 
―Məhəbbət böyükdür əzəldən bəri, 
Həyat aşiqidir eşqi bilənlər. 
Anar həsrət ilə keçən günləri 
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Sevib yaşayanlar, sevib ölənlər...‖ 
Gör bir nələr keçir, qəlbimdən nələr – 
Səni bahar kimi görəydim gülər. 
Qəm, kədər könlündən uzaq olaydı. 
Xoş günlər ömrünə dayaq olaydı. 
Bunlar öz yerində, hər şeydən əvvəl 
Ən böyük arzumsa budur, ey gözəl, 
Toyunda tost deyib məclis quraydım, 
Yarımçıq şeirimi tamamlayaydım... 

Bakı şəhəri, 
4 may 1969-cu il 

       DİLAVƏR QIZ 
 

                                        (Qrup yoldaşım Zemfira 
Poladovaya.) 

 

Lalə rəngli ilk baharsan, 
Söylə, ay qız, kimə yarsan? 
Qaş-gözünə sözüm yoxdur, 
Heyif bir az dilavərsən. 
 
Heç yoruldum deməyirsən, 
Yerli-yersiz hey ötürsən. 
Bəs deyilmi, a Zemfira, 
Dilotu ki yeməmisən. 
 
Aman vermirsən heç kəsə, 
Kim girər ki, sənlə bəhsə. 
İnan hamı sözsüz qalar 
Hər gün düşsən bu həvəsə. 
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Dəvəçidə dəvə varmı, 
Xanasında həvə varmı, 
Söz-sovun qurtaran deyil, 
Bu dərdinə dəva varmı? 
 
Şadlanaram gəlişindən, 
Könlüm yanar gedişindən, 
Mən baharın vurğunuyam, 
Günəş doğar gülüşündən. 
 
Qəm-qüssəni qova-qova 
Qəlbimizdə saldın yuva. 
Aramıza yaylıq düşdü, 
Son qoyuldu bu söz-sova. 
 

Bakı, 22 oktyabr 1969-cu il 
      ZÖHRƏ XANIM 

 

                                      (Qrup yoldaşım Zöhrə 
Zülfüqarovaya.) 
 

Yurdumuzun nazlı qızı, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
Göylərdəki dan ulduzu, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
 
Qara qaşlı, qara gözlü, 
Şirin dilli, şirin sözlü, 
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Ay camallı, gülər üzlü, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
 
Barmağı ―nişan‖ üzüklü,  
Düz ilqarlı, saf ürəkli, 
Xoş arzulu, xoş diləkli, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
 
Yanaq – güleyşə nar kimi, 
Təbiəti – bahar kimi, 
Vüqarlıdı dağlar kimi, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
 
Qaşlarını azca çatar, 
Eşqi hər an uca tutar, 
Heyif hərdən yalan satar, 
Zöhrə xanım, Zöhrə xanım!  
 

Bakı şəhəri, 
11 mart 1969-cu il 
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ALLANAR YANAĞIN NƏDƏN? 
 

Gözəllərin gözü sənsən, 
Ürəyimin sözü sənsən, 
Lalə, nərgiz özü sənsən, 
Nəyə lazım çiçək, ay qız! 
 
Allanar yanağın nədən? 
Zirvələrdən bac istərsən, 
Xoş arzusan, xoş nəğməsən, 
Bahar qəlbi kövrək, ay qız! 
 
Çoxları gül, çiçək dərdi, 
Mən də dərdim, qəmi, dərdi. 
Bəlkə ömür də hədərdi, 
Dünya nəyə gərək, ay qız! 
 
Demə Dilsuz güləsidi, 
Göz yaşını siləsidi, 
Kim bu dərdi böləsidi 
Ayrı düşsə ürək, ay qız! 
 

10 mart 1976-cı il 
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      İSLANMAYAQ KAŞ... 
 
Yenə gileyləndin yağışdan, gülüm, 
Görüşə gələndə hey yağır, – deyə. 
Düzü anlamadım, duya bilmədim, 
Səni sevindirmir yağışlar niyə? 
 
Eh, yağışa nə var...təki eşqimiz 
Olmasın onun tək nə axar, nə yaş. 
İslanaq məhəbbət yağışında biz, 
Hicran yağışında islanmayaq kaş... 
 

“Qızıl bayraq” qəzeti, 
7 fevral 1976-cı il 
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              UNUT 
 
Ah, dilim gəlməyir, necə söyləyim, 
Unut, birdəfəlik, ey gözəl məni! 
Dinlə, həqiqəti bəyan eyləyim: –  
Sevirdim bir vaxtlar ürəkdən səni. 
 
Sevirdim, gözəl qız, səndən nə danım, 
Sevirdim səndəki sadə ülfəti. 
Sən idin bir zaman şeirim, ilhamım, 
Sənə bəsləmişdim ilk məhəbbəti. 
 
Artıq unut məni vəfasız canan, 
Yadlara dil verib əhdini dandın. 
Səni bacı deyə andığım zaman 
Özün məhəbbətin oduna yandın. 
 
Söylə, nə ad verim, bivəfa dilbər, 
Sevən də sən oldun, ayrılan da sən. 
Səndən vəfalıymış o tər çiçəklər, 
Açan da sən oldun, tez solan da sən. 
 
Bircə sözüm vardır, dinlə, ey gözəl: 
Məlhəmsiz xəstəyə şəfa olarmı? 
Demə vəfalıyam, atma məni gəl, 
Sənintək gözəldə vəfa olarmı?! 
 

Bakı, 1969-cu il 
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    O QIZA 
 
Bir zamanlar 
          eşq oduna 
          bir yanardıq, 
Sahilləri 
           addım-addım 
           bir gəzib, 
           bir dolanardıq. 
Görüşümüz – nəğmə dolu 
          xoş baharı andırardı, 
Dəqiqəlik ayrılıqsa 
                 qəlbimizi 
                 için-için yandırardı. 
Nə tez söndü 
                 yanar eşqin alovları, 
Nə tez soldu gül qoxulu 
                 bir məhəbbət baharı 
Söylə, ay qız, 
                 söylə barı?! 
Harda qaldı həsrət dolu 
                  xoş baxışlar. 
Heç döyürmü 
                  qəlb evini 
                  ahlı, nidalı yağışlar?! 
Harda qaldı 
                  odlu sevda duyğuları, 
Vüsal eşqi, 
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                   birgə yanmaq arzuları?! 
Söylə, ay qız, 
                   söylə barı?! 
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Harda qaldı 
             aylı gecə, 
             o göy çinar 
             şahid olan görüşlər?!... 
Sən getsən də, 
              ey vəfasız, 
              getməyibdir 
              qulağımdan  
              o məsum, zərif gülüşlər... 
Ayrılığın ağır imiş... 
Hicranına dözmür ürək. 
Fəqət bil ki, ―Qayıt,‖ – deyə 
                yalvarmaram 
                 bir də sənə,  
gözəl mələk! 
Könül, 
                sevmə sevməyəni, 
                ucuz düşər 
                eşqin, inan! 
Alışsan da 
                 eşq oduna 
                 üzə vurma, 
                 gizli alış, 
                 gizli də yan! 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
12 may 1971-ci il 
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   SƏN MƏNİM KÖNLÜMDƏ... 
 
Sən mənim könlümdə bir ocaq çatdın, 
İllərlə alışdı, sönmədi neynim! 
Sonra da kül edib çöllərə atdın, 
Külü də eşqindən dönmədi neynim! 
 
Harda dəfn edəydim bu kül sevgimi 
Bununçün beş qarış torpaqmı yoxdur... 
Torpağa vermərəm bu vaxtsız qəmi, 
Torpağın payına düşənlər çoxdur. 
 
Sinəmdə qazıldı bir sevgi qəbri, 
Bir çinar göyərib boy atdı orda. 
Taleyin nə yaman dönükdü səbri, 
Harda qovuşdurdu gör bizi harda! 
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BƏLKƏ DƏ BELƏYMİŞ BƏXTİMİN YAZI... 
 
Dikildi hüsnünə həsrətli gözüm, 
Necə də dəyişib gör səni zaman! 
Bu qəfil görüşdən titrədi dizim, 
Köhnə yaralarım göynədi yaman. 
 
De, qəmli sevdaya dözərmi ürək, 
Könlüm alt-üst olub talandı, ay qız! 
Səni bu libasda, bu halda görcək 
Qəlbimdə ocaqlar qalandı, ay qız! 
 
Qayğılı günlərim hələ çox imiş, 
Bir anlıq sevincim kədərə döndü. 
Nə deyim, səndə də vəfa yox imiş, 
Eşqin tez alışıb niyə tez söndü. 
 
Bəlkə də beləymiş bəxtimin yazı, 
Əl tutub gör kimin halın soruram. 
Bir vaxt könül verib sevdiyim qızı 
Bu günlər qarşımda ana görürəm. 
 
Deyirsən belədir həyatda insan 
Bəzən sevgini də şöhrətə satar. 
Qəm yemə, sənə də əlbət bir zaman 
Özüm çatmadımsa, bir qızım çatar... 
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           NƏYƏ LAZIM? 
 

                                          (Ömür-gün yoldaşım Flora 
xanıma.) 

 
Qəlbimdə bəslənən şirin diləksən, 
Sinəmdə döyünən odlu ürəksən, 
Sən zərif ləçəkli canlı çiçəksən, 
Bağçalarda bitən gül nəyə lazım?! 
 
Telimi darayan xəfif küləksən, 
Bir cüt qara gözlü ahu, mələksən, 
Bu sevən könlümçün dünyada təksən, 
Sənsiz keçən ömür, il nəyə lazım?! 
 
Eşqindən nitqim də dönüb lal olur, 
Baxışın könlümə od, alov salır. 
Bir də ki, nə deyim, sevənlər bilir: -  
―Gözlər danışanda dil nəyə lazım?!‖ 
 
Həyat yollarının duman, çəni var, 
Bizi qorxutmasın həsrət, intizar. 
Sən ömür bağımda solmayan bahar, 
Mixək nəyə lazım, hil nəyə lazım?! 
 
Söylə, bəs inciyib, küsməyin nədən, 
Nə deyim, ay gülüm, bu işinə mən! 
Bir qurban kəsərəm gəlişinə mən, 
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Ürəyim odlansa kül, nəyə lazım?!... 
 

Fevral, 1979-cu il 
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        BƏNÖVŞƏ 
 
Ana təbiətin nazlı qızı tək, 
Baharda çıxırsan bu torpağa sən. 
O qədər zərifsən, o qədər kövrək, 
Düzü, qorxuram ki, xətrinə dəyəm. 
 
Çəmənin könlünə dəymə bir daha, 
Qəmli dolanırsan, söylə, haçandı? 
Gəl, əymə boynunu, əymə bir daha, 
İndi başqa dövran, başqa zamandı... 
 
İlk bahar ətrini səndə duyuruq, 
Bəzəksən çəmənə, bəzəksən düzə. 
Heyif tez görüşüb, tez ayrılırıq, 
Təbiət səni də çox görür bizə. 
 
Razı olmaram ki, heç zaman yadlar, 
Səni şehli-şehli üzə, bənövşə! 
İstərəm ki, səni nişanlı qızlar 
Dərib, döşlərinə düzə, bənövşə! 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
1 may 1983-cü il 
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        LALƏ 
 
Dağ döşündən lalə dərdim, 
Artdı qəmim, artdı dərdim. 
Niyə səni üzüb dərdim, 
Gözüm yaşla doldu, lalə! 
 
Deyiləm mən sənə yağı, 
Kim çəkib sinənə dağı, 
Nakam eşqin söylər ağı, 
Bağrın başı xaldı, lalə! 
 
Necə qıydım gözəlliyə, 
Yaşayaydın gərək hələ, 
Bacımın da adı Lalə, 
Günah mənə qaldı, lalə! 
 
Dedim bəlkə dilək oldu, 
Bir sevdaya gərək oldu, 
Niyə belə kövrək oldu, 
Əlimdəcə soldu lalə. 
 
Təbiətin zərif qızı, 
Ləçəkləri al-qırmızı, 
Bağışlasın Tanrı bizi, 
Neylim, olan oldu, lalə... 
 

“XXI əsr” qəzeti, 
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26 avqust 2009-cu il 
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               QALDI 
 
Ləpələr can atar müdam sahilə, 
Bu sevgi ömürlük yaşayar belə. 
Məni ki, gözlərin gətirdi dilə, 
Dəniz gözlərində gözlərim qaldı. 
 
Ay gülüm, bu dözüm hardandı məndə? 
Dəmirçi kürəsi indi sinəm də. 
O vüsal həsrətli çöldə, çəməndə 
Hicrana bükülü izlərim qaldı. 
 
Yamandı ilk eşqin, yamandı qəsdi, 
Hər səni görəndə ürəyim əsdi, 
Neyləyim, ayrlılıq qapını kəsdi, 
Sənə deyilməmiş sözlərim qaldı. 
 

“Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 
28 mart 1985-ci il 
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   GÖRMÜŞƏM GÖZÜMLƏ 
 
Görmüşəm gözümlə həm sevinc, həm qəm, 
Yalan yalvarışdan olmayıb kərəm, 
Yalvardı: ―Sevirəm, sənsiz ölürəm‖ 
O da yalan oldu, ağızda qaldı. 
 
Kim bilir hələlik nə var qarşıda, 
Sınadım vəfada yar, yoldaşı da, 
Sevinc də, nəğmə də, o göz yaşı da, 
Kağıza yazıldı, kağızda qaldı. 
 
Deyirəm inamla sevək, sevilək, 
Hər sevən aşiqdə düz ilqar gərək. 
Mən ürək vermişdim – odlu bir ürək, 
Qaytara bilmədim o qızda qaldı. 
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            DÜŞDÜ 
  
Səni soraqladım, ay el gözəli, 
Könlümə çox köhnə zamanlar düşdü. 
Eşqimin əzəli, sözü məzəli, 
Qəlbimə yenə də o anlar düşdü. 
 
Pərvanə tək yaman yandım oduna, 
Şeir dedim, nəğmə qoşdum adına. 
Sənə görə heç düşürmü yadına 
Yoluma qaranlıq dalanlar düşdü. 
 
Xətrinə dəymədim bu neçə ildə, 
Çox şey söylədilər ağızda, dildə, 
Saraldı verdiyin o qızıl gül də, 
Ömrümə, günümə talanlar düşdü. 
 
Məndən inciməsin o gözəl mələk, 
Bu qədər əzaba dözərmi ürək, 
Bəxtimə sarıldı qızıl ilan tək, 
Payıma bitməyən yalanlar düşdü... 
 
                                                                  2009-
cu il 
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        ADSIZ ŞEİR 
 
Adını vermədim qızıma sənin, 
Adın ürəyimin parasındadır, 
Köksümə sığınıb gülümsər əksin, 
Gözün gözlərimin qarasındadır. 
 
Səhəngin yenə də bulaq başında, 
Həmin görkəmində, həmin yaşında, 
Bax belə qalmısan sən yaddaşımda, 
Xatirən qəlbimin yarasındadır. 
 
Bələndim yenə də çiçək ətrinə, 
Yasəmən ətrinə, mixək ətrinə. 
Bildim gözəlliyin bildim ətri nə? 
Yerin qollarımın arasındadır. 
 
Keçdin qənşərimdən gülə-gülə sən, 
Nazlandın qarşımda bilə-bilə sən, 
Əritdin ömrümü gilə-gilə sən, 
Bu sevgi dünyanın harasındadır? 
 
 
 

“XXI əsr” qəzeti, 
26 avqust 2009-cu il 
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             SULİKO 
 

                                                    (Sevgisini ürəyində dəfn 
edən  
                                                               gürcü xanımı 
Sulikaya) 
 

Gizli məhəbbətin, sevgi dastanın 
Qəlbində yurd salıb qaldı, Suliko! 
Ömür çəmənində açan gülləri 
Hicranın alovu aldı, Suliko! 
 

Yaşadın zahirdə dərdsiz, kədərsiz, 
Üzdü ürəyini fəqət gizli hiss. 
Ayrıldın xəbərsiz, sevdin xəbərsiz, 
Söylə, bu nə müşkül haldı, Suliko! 
 

Apardın özünlə məhəbbətini, 
O nakam eşqini, səadətini. 
Çəkdikcə cilvəli qız həsrətini 
Ömrüm xəzan olub soldu, Suliko! 
 

Nə danım, duymadım, duymadım gerçək, 
Yatır bir könüldə iki eşq, ürək. 
Sən getdin... Arxanca nəmli səmatək 
Didələrim yaşla doldu, Suliko! 
 

Sən getdin...Dağlara çökdü çən, duman, 
Bu sirli sevdaya ağladı hər yan. 
Qəşş edib sızladı ixtiyar anan, 
Özü öz telini yoldu, Suliko! 
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Sən getdin...Ağladı quşlar yuvada, 
Günəşin ahəngi soldu havada. 
Deyirlər, ömrünün son anında da 
Yar!- deyə inləyib öldü Suliko! 

Tbilisi şəhəri,  
                                                                   

1967-ci il 
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QƏLBİMDƏ BİR HƏSRƏT DÜYÜN-DÜYÜNDÜ 
 
Qəlbimdə bir həsərt düyün-düyündü, 
Ağrısı, acısı göynədər məni. 
Bu qəm buludundan qəddim əyildi, 
İçimdən doğrayıb inlədər məni. 
 
Könlümdə tufanlar, qasırğalar var, 
Yaşa bu tufanda, qasırğada sən. 
Boynumu kim isə yalandan qucar: 
Niyə ürəyini verdin bada sən. 
 
Bu qəm yağışıdı sellənər müdam, 
Sızladar sinəmi ahı, amanı. 
Qayıtmaq istədim burdan bir zaman 
Qarşımı kəsmişdi çovğun, boranı. 
 
Yer üzü xəbərsiz bu göynərtidən, 
Xəbəri olsa da davası olmaz. 
Kədərə bürünüb yol gedirəm mən, 
Havalı könlümün havası olmaz! 
 
                                                                  2013-
cü il 
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      QOLTUQ AĞACI 
 
Yenə tutulubdur qaşın, qabağın, 
Söylə, bu halına yananın varmı? 
Hamıdan qaçırsan de, nədən bu gün 
Səni səndən özgə ananın varmı? 
 
Yollara baxmaqdan yollar yorulub, 
Hansı qəm yüküdür çəkdiyin bu yük? 
Bir vaxt qulluğunda neçəsi durub, 
Bu dərdin əzabı deyən çox böyük. 
 
Qoltuq ağacı tək gəzdin qollarda, 
Könlünü yaxına, yada verdin sən. 
Qaldın ağuşlarda, qaldın yollarda, 
Heyif ki, ömrünü bada verdin sən. 
 
Neçəsi baş əydi qarşında sənin, 
Hamıyla bölüşdün bu sevgini sən. 
Ad, ünvan qalmadı yadında sənin, 
Neçə yol çalınmış kaman kimisən. 
 
İllər öz möhrünü vurdu sənə də 
Bir vaxt bahar idin, bir vaxt yaz idin. 
De, ürək qalıbmı mərmər sinədə 
Nə qədər böyükdür kədərin, dərdin. 
 
Ömrü gödək olur ayın, ilin də, 
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Ömrə nə sözün var. Gedibdi qatar. 
Kimlər tora düşdü bu əllərinlə, 
Daha söz deməyə de üzünmü var? 
 
 
Yıxdın öz əlinlə öz ömrünü sən, 
Bu qədər ad, ünvan qalmaz yadında. 
Oxunmuş nəğməsən, nə bilim, nəsən, 
Daha qorun qalıb, sönüb odun da. 
 
                                                                   
1996-cı il 
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                ƏGƏR 
 
Gəl nahaq üz vurma təəssüflənərək, 
Özün ki, bilirsən bu fayda verməz. 
Bir vaxt boyun büküb söylədiyin tək 
Mən yadam, yadlara yalvarma əbəs. 
 
Lakin bir sözüm var: camalın kimi, 
Əgər təmizdirsə o ürəyin də. 
Oda yaxdığınçün mənim qəlbimi, 
Əziyyət çəkdinsə öz ürəyində. 
 
Gecələr əksimi alaraq ələ, 
Yaralı şeirimi əzbərlədinsə. 
Təzə aşiqinin yanında belə, 
Adımı çağırıb canım dedinsə. 
 
İnan darıxıram o qədər sənsiz, 
Çünki bu özü də bəsdir mənimçün. 
Onsuz da daimi deyilik ki, biz, 
Ayrı salacaqdır təbiət bir gün. 
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TƏMİZ ADIN VARDI, GÖZƏL! 
 
Ürəklərin dolan vaxtı,  
Baxışların talan vaxtı,  
Kənd-kəsəkdə qalan vaxtı  
Təmiz adın vardı, gözəl. 
 
Nədən şəhər əydi səni,  
Ürəksizlər öydü səni, 
Qara yellər döydü səni,  
Belə erkən yordu, gözəl? 
 
Bir ləkəli qaşdı sevgin,  
Ayaqlara düşdü sevgin,  
Neçə mənzil aşdı sevgin,  
Bəlkə bu da sirdi, gözəl. 
 
Axdın nədən axar sutək,  
Neçəsinə verdin ürək, 
Ad, ünvanlar ətək-ətək...  
Kimlər sənə yardı, gözəl. 
 
Baxış-baxış çəpərləndin,  
Ağuşlarda cilvələndin, 
Dubaylara şaxələndin, 
Bu haqqı kim verdi, gözəl. 
 
Kimlər sənə yad, doğmadı,  
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Bu yol ömrünə damğadı,  
Göylərini gün dağladı, 
Qara bulud sardı, gözəl. 
 
 
Niyə belə haçalandın, 
Yoxmu eşqin, yoxmu andın,  
Neçə cibdə xırdalandın, 
Kim qəsdinə durdu, gözəl. 
 
Bu dünyanın şələsi çox  
―Bəlkə‖si çox, ―hələ‖si çox.  
Bərəsində tələsi çox,  
Bu toru kim qurdu, gözəl. 
 
Günahlara bata-bata  
Sən nə verdin bu həyata?  
İsmətini sata-sata  
Satdın həm də yurdu, gözəl... 
 
Başsız başlar çat verirsə  
Məlhəm ola gərək kimsə.  
Günahın tora düşməksə  
Demək gözlər kordu, gözəl. 
 
Bu bəlanın kökü dərin, 
Saya gəlməz sərvətlərin. 
Qara neftin-qara bəxtin, 
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Üz qarası birdi, gözəl. 
 
Qızıl bəxtin olasıydı,  
Ev-eşiyin dolasıydı, 
Axı, üzün güləsiydi, 
Niyə şaxta vurdu, gözəl. 
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―Olum‖, ―ölüm‖ sınağında 
Qonum qonşu qınağında  
İsinməyən otağında 
Dünya sənə dardı, gözəl. 
 
Külək kimi əsənlərdi,  
Pambıqla baş kəsənlərdi, 
Türk soyundan küsənlərdi, 
Öz işini gördü, gözəl. 
 
Haqlı kimdir, haqsızdır kim?  
Vicdan hakim, sən müttəhim.  
Mən bir cavab biləmmədim,  
Kimə deyək dərdi, gözəl?!  
Namərd etdik mərdi, gözəl! 
 

11 fevral 2007-ci il 
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   NİYƏ GÖYNƏDİRSƏN 
 
Niyə göynədirsən köhnə yaramı, 
O qəmli keçmişi anan deyiləm. 
Sən ki, özgəninsən bir daha, ay qız, 
Kərəmtək oduna yanan deyiləm. 
 
Sinəm dağ-düyündür axtarsan bütün, 
Həyatda sevinc yox, kədər yeyirəm. 
Gülürsən, nədəndir hey mənə bu gün, 
Gülüncəm səninçün, gül, nə deyirəm. 
 
Nişan üzüyündü o qızdakı da, 
Demə ki, hissizəm, duyğusuzam mən, 
Şirinliyin idi kağızdakı da, 
Niyə gizlədirsən de bunu məndən?... 
 

                                                            Bakı 
şəhəri, 

                                               12 dekabr 1968-
ci il 
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          QIZLAR 
 
Eşqiniz olmasın axar su kimi, 
Hər dürlü kəlməni sevgi sanmayın.  
Yaşayın, ən şirin bir arzu kimi  
Məhəbbət oduna vaxtsız yanmayın. 
 
Ağıldan güc alsın ürəkləriniz, 
Könül dünyanıza nur səpələnsin.  
Həyat yollarında büdrəməyin siz,  
Sevginiz çiçəyə, gülə bələnsin. 
 
Billur saflığı var hər təmiz adda,  
Sevgi səmanızı duman almasın, 
Bir Məcnun eşqilə yaşasanız da  
O Leyli taleyi sizin olmasın. 
 
Bir zərif çiçəksiz şaxta döyməsin,  
Qəmli görünsəniz qəlbiniz sızlar.  
Zaman qəddinizi vaxtsız əyməsin,  
Sevgi, məhəbbətlə ucalın, qızlar!  
Sevgi, məhəbbətlə qocalın, qızlar!  
 

“XXI əsr” qəzeti, 
26 avqust 2009-cu il 
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     HƏYAT YOLLARI 
 

                                                                  (Qızım 
Vüsaləyə.) 

 

Həyat yollarımız eniş-yoxuşlu, 
Bir zərif çiçəksən, tufan görmə sən. 
İndi oyunlar var bəlkə min başlı, 
Gərək baş açasan başlar içindən. 
 
Hanı İsgəndəri mat qoyan ağıl? 
Hökmdar Nüşabə gör nəyə qadir. 
Sanma olanları adi bir nağıl, 
Bu gün Qətibələr öz işindədir. 
 
Anamız Tomris də göstərib hünər, 
Düşməni qılıncla yandırıb yaxdı? 
Qeyrətə sığınıb Ərəbzəngilər 
Kişi libasında döyüşə çıxdı. 
 
Qılıncdan kəsərli qələm olubdu, 
Məhsəti, Natəvan – söz xəzinəmiz. 
Çoxu bu hikmətdən qüvvət alıbdı, 
Basılmaz qaladır ağıl dünyamız. 
 
Təmizlik insanın şərəfi, şanı, 
Dünyanın ən böyük dövlət, varıdı. 
Öz təmiz eşqini, təmiz andını 
Saralar, Həcərlər hər an qorudu. 
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Həyat yollarında nə əyil, nə sın, 
Qəm, kədər dünyandan silinsin, qızım! 
Ocağın sevginlə alışıb yansın, 
Yolun nur selinə bələnsin, qızım 

May 2005-ci il 
       AY QƏLBİ KÖVRƏK 
 
Deyəsən sevirsən şeiri, sənəti, 
Anladım, gözəl qız, ilk gündən bunu. 
Sevirsən düz sözü, halal zəhməti, 
Duyursan həyatın nə olduğunu. 
 
Şöhrət gözlərinə pərdə çəkməsin, 
Ağac bar gətirsə başını əyər. 
Mənalı keçərsə hər ayın, ilin, 
Səndən söhbət açıb yazmağa dəyər. 
 
Zaman yaşa dolur, gəncləşir ürək, 
Ömür təzələnir, gün təzələnir. 
Yenə xəyaldasan, ay qəlbi kövrək, 
Yolların çiçəyə, gülə bələnir. 
 
Azad dünyamıza xoş istəklə bax, 
Səni qorxutmasın yollar, yoxuşlar. 
Ucal, zirvələrdən zirvələrə qalx, 
Qartaldan cürət al, dağlardan vüqar. 
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Gərək ol Vətənə, hey yarat, düşün, 
Şirin arzularda, diləklərdə qal. 
Bu qoca dünyadan köçsən də bir gün, 
Canlı heykəl olub ürəklərdə qal. 
 
Qəlbi bahar bacım, ilk bahar kimi 
Bu əziz gəncliyi unutma bir an. 
Saxla bu şeirimi yadigar kimi, 
Onda bir ürək var döyünür hər an. 

Bakı şəhəri, 
21 oktyabr 1968-ci il 

         SƏNİN XƏTRİNƏ 
 
Demə inciyərəm, demə küsərəm, 
Hər əzaba, hər möhnətə dözərəm, 
Bu dünyanı ayaqyalın gəzərəm, 
Tək sənin xətrinə, sənin xətrinə. 
 
Gəzdiyin yerlərdə kölgəyəm müdam,  
Qoymaram qarşına çıxa çən, duman,  
Yaxandan asılan göz muncuğuyam,  
Tək sənin xətrinə, sənin xətrinə. 
 
Zülmət gecələrdə çırağın ollam,  
Yoxuşlu yollarda dayağın ollam, 
Qal desən ömürlük qonağın ollam,  
Tək sənin xətrinə, sənin xətrinə. 
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“Reportyor” qəzeti, 

10 may 2010-cu il 
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        ÇATILDI 
 
Saçlarına daraq oldum bir zaman,  
O gözəlin gözləridi göylərim.  
Yol-izində soraq oldum bir zaman,  
Evlərinin qənşərində izlərim. 
 
Unutmadım o eyvanı, doqqazı, 
Kövrək eşqim ağızlara söz oldu  
Necə pozum ürəyimdən o qızı,  
Məhəbbəti alov oldu, köz oldu. 
 
Ünüm yetməz o illərə bir daha, 
Bu vüsala hicran əli qatıldı  
Görən kimdi batdı burda günaha,  
Ümidlərim od, ocaqda çatıldı... 
 
 

“Reportyor” qəzeti, 
10 may 2010-cu il 
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ÜRƏKLƏ DİL ARASINDA 
 
Sirrini gizli saxladın, 
Söz demədin söz duyana.  
Sevgini səssiz ağladın, 
Öz içində yana-yana. 
 
Sən alışdın için-için, 
Öz tüstündə boğulsan da.  
Boy atmadı nədən eşqin  
Bir sevdadan doğulsan da. 
 
Bu da belə bir həyatdı, 
Sən də onun sırasında.  
Məhəbbətin qərar tutdu,  
Ürəklə dil arasında. 
 

21 sentyabr 2008-ci il 
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             ÇATAYDI 
 
Oduna yandığım, söylə, hardasan,  
Sənsiz ötən günlər-payız xəzəli.  
Bəlkə də hardasa uzaqlardasan,  
Səni xatırladım, ay el gözəli! 
 
Yenə deyib-gülən vaxtlar olaydı,  
Səhəngin daşaydı bulaq başında. 
Yenə də gözlərim yolda qalaydı,  
Dinib danışaydı ocaq daşı da... 
 
İlk eşqin qəmləri qəlbimi yeyir, 
Demirəm o qızın adı bataydı.  
Deyirəm yazdığım bu kiçik şeir  
Kaş o vəfasıza gedib çataydı... 
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           AXTARMAYAQ 
 
Yaman kövrəlmişəm bu gün, ay Bəhman,  
Yad etdik, yaşadıq ötən günləri...  
Könlüm sızıldayan bir yanıq kaman,  
Oyatdın mürgülü xatirələri... 
 
Olub keçənlərdən xeyli halıyıq, 
Xəyalım yenə də ellər dolaşar. 
Biz ki, gözəlliyin göz dustağıyıq, 
Hələ də qəlbimdə o gözəl yaşar. 
 
O illər həmdəmim, həm qəmim mənim,  
Sevincə, kədərə bükülü dünyam.  
Könlümün sazında ―Dilqəm‖im mənim,  
Hərdən də sazaqlı, bürkülü dünyam. 
 
Bəlkə də beləymiş Tanrı payımız, 
Bu sevda qəlbimi yandırar, yaxar. 
Yaşıla bürünüb yenə də o qız  
Ceviz ağacından yollara baxar. 
 
Baxar sevgisini aramaq  üçün, 
Bir Məcnun soraqlı Leyliyə dönər. 
Gözləri yol çəkər günləri bütün 
Nə inancı sınar, nə eşqi sönər. 
 
O ceviz ağacı, o gözəl hanı? 
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Ömrün payızında yaz axtarmayaq. 
Biz belə görmüşük ulu dünyanı, 
Tanrı qismətində söz axtarmayaq. 
 

12 iyun 2008-ci il 
    XAL OLMASIN 
 
Təbiətin möcüzəsi  
Birmi, beşmi, qadan alım! 
Gözəlliyin son nöqtəsi 
Al yanaqda qara xalın. 
 
Demə sənə qonub meylim, 
Bu nə istək, bu nə qayğı? 
Əzəl gündən dəli könlüm 
Gözəlliyin göz dustağı. 
 
Payızda bahar ummağım 
Bəlkə də bir qəbahətdir. 
Gözəlliyə göz yummağın 
Özü də bir cinayətdir. 
 
Bu söz – sovun nə mənası 
Ötüb sevgi dastanımız. 
İndi payız, qış havası, 
Yaza qalıb gümanımız. 
 
Payız mehmanım olsa da, 
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Sənin dünyan saralmasın. 
Yanağında xal olsa da, 
Ürəyində xal olmasın! 
 

Təbriz, 1998-ci il 
 
 
 
 
 

       OLAMMADIM 
 
Dedim: ―Sənsiz ölərəm mən‖, 
Amma sənsiz öləmmədim. 
Niyə bu dəli sevdanı 
Dünənimdən siləmmədim. 
 
Çox söhbətə, sözə düşdüm, 
Yanar oda, közə düşdüm, 
Dağ çayı tək coşub, daşdım, 
Ürəyimi böləmmədim. 
 
Yad olsa da eşqim, andım, 
Nədən yenə səni andım, 
O doqqazda çox dolandım, 
Qəlb evində dolanmadım. 
 
Aylar, illər ötüb keçdi, 
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Giley – güzar indi kecdi, 
Tale başqa bir yol seçdi, 
Səni səndən alammadım. 
 
Bir yaralı quşdu sevgim, 
Tək qanadla uçdu sevgim, 
Toy günündə köçdü sevgim, 
Ürəyində olammadım... 
 

05 mart 2012-ci il 
 
 
 
 

 
         ÜRƏYİMDƏ 
 
Səni könlü talan gördüm, 
Gül bənzini solan gördüm, 
Gözlərini dolan gördüm, 
Doldu mənim ürəyim də. 
 
Nədən tutqun rüzigarın, 
Bitən deyil yoxuşların, 
Sənin qəmli baxışların 
Xaldı mənim ürəyimdə. 
 
Duman, çisgin bağça, bağın, 
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Tutulubdu qaş, qabağın, 
Bircə anlıq ayrılığın 
İldi mənim ürəyimdə. 
 
O qüssəli, qəmli mələk 
Gözü, könlü nəmli mələk 
Boynu bükük bənövşətək 
Qaldı mənim ürəyimdə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              AY QIZ  
 
Gör necə xəlq edib yaradan səni, 
Cümlə gözəllərin gözüsən, ay qız! 
Axtarmaq nə lazım özgə ünvanı, 
Sən ki gözəlliyin özüsən, ay qız! 
 
Göylərdən enmisən mələk misallı, 
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Bir Huri qılmansan yanağı xallı, 
Eşqin, sədaqətin çoxuna bəlli, 
Sevdalı qəlblərin sözüsən, ay qız! 
 
Zülfünə tay olmaz dağ şəlaləsi, 
Gözlərin dumduru Zəmzəm çeşməsi, 
Varlığın Tanrının bir möcüzəsi, 
Kimin qismətinə yazısan, ay qız! 
 
Bu qədər gözəllik hardandı səndə, 
Gülər gəlişinlə çöl də, çəmən də, 
Sən bir İlahəsən, mən adi bəndə, 
Qoru günahlardan bizi sən, ay qız! 
 
İndi bəyaz donlu bir qış axşamı, 
Şaxtadan, tufandan gileyli hamı. 
Mənimsə qəlbimdə Bahar bayramı, 
Dünyamın solmayan yazısan, ay qız! 
 
                                                   12 fevral 2012-
ci il 
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         AYRILAN YOLLAR 
 
Yadımda qalmayıb tarixi, vaxtı, 
Bilirəm nə vaxtsa toy günün olub. 
Hərdən qınayıram taleyi, baxtı, 
Bu toy aramıza ayrılıq salıb. 
 
Mən görə bilmədim o vaxt toyunu, 
Yəqin ağ duvaqlı bir gözəl idin. 
Nə qədər istərdim görəm boyunu, 
Fəqət bu mümkünmü? Beləcə köçdün... 
 
Köçdün ürəyində arzu, kam ilə, 
Bəlkə də özünü danladın bir an. 
Bəzəkli otaqda bir axşam ilə, 
Son qoydu bu eşqə sonuncu nidan! 
 
Yenə göyərəcək çiçəklər, otlar, 
Göyərməz arzumuz qara daş kimi. 
Mən səni sevirdim, axı, bir vaxtlar, 
Nə eloğlu kimi,nə qardaş kimi. 
 
Bəs nədən atıldı, ayaqlar altda, 
Bir ürək inləyib, sızladı orda. 
Dəyişdi əhval da, ruh da, ovqat da, 
Sevgini dəyişdin gör kimə, harda?! 
 
İllər yaşa dolur, illərə nə var, 
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Ətrini verdiyin ləçəkdən aldım. 
Bizim aramızda Çin səddi – divar, 
Neçə il mən sənsiz səninlə oldum. 
 
 
Bu eşqin çox oldu yalan, yarğaçı, 
Bir vaxt ağızlara söz olduq, axı! 
Kəsdin öz əlinlə yaşıl ağacı, 
Budaqlar yanında üz olduq, axı! 
 

Qırıldı bir eşqin ilməsi bir-bir, 
Oxunub atılan varaq sayağı. 
Bilirəm bu fikir qəlbini üzür: 
Təzə paltardakı yamaq sayağı. 
 

Sən də yamaq oldun özgə paltara, 
Sevdanı tələsən yellər apardı. 
Getdi o istəyin, diləyin hara?! 
Ömrü aylar yedi, illər apardı. 
 

Bizim toyumuzu sən gördün, axı! 
Qəribə görşüdü... Üz-üzə gəldik... 
Fırlaya  bilmədik arxaya çarxı, 
Yolumuz ayrıldı, yolları böldük. 
 

Bölünmüş yollar da  birləşə bilməz, 
Hərənin öz yolu özünə bəsdi. 
Bir əlçim məktubun heç nə dəyişməz, 
Ağlayıb, sızlamaq vallah əbəsdi. 
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Yollar yorğunuyam nə vaxtdan bəri, 
O qatar bir daha geriyə dönməz. 
Eşit bu xəbəri, bil bu xəbəri: 
Eşqimiz bu odda qovrulub, yanmaz. 
 

Yollar ayrıcında görüşərik biz, 
Yollar qəm yüküdür, kədər yüküdür, 
Birləşə bilmədi heyif sevgimiz, 
Görünür bu da bir Tanrı hökmüdür!... 
                                                    07 iyun 2013-
cü il 
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           QAYTAR 
 
Həsrətin nə yaman ağırmış, gülüm, 
Hicranın qəlbimə qor ələyibdir. 
Gecəli-gündüzlü kölgələr kimi 
Baxışım yollara səpələnibdir. 
 
Sənsiz ömrü-günü yaşamaq çətin, 
Üşüyən ümidim döndürür məni. 
Köksümə sığınan gülümsər əksin 
İndi közə dönüb yandırır məni. 
 
De, çoxmu yanacaq oduna ürək? 
Fəraqın könlümə talan salıbdır. 
Söyüdün telləri suda qalan tək 
Mənim də əllərim sənsiz qalıbdır. 
 
Bilirəm, həddi var hər istəyin də, 
Açılan çiçəyin qış qorxusu var. 
Nə vaxtsa verdiyin gül ləçəyində 
Bəs nədən hələ də yaz qoxusu var? 
 
Vüsalın hicranla qoşa ucaldı, 
Ürəyi dəyişdin çiçək yerinə. 
Hardasa bir ömür vaxtsız gödəldi, 
Duyğusuz bir eşqin səxavətinə. 
 
Ürəklə oynama, bir yaxşı düşün, 
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Könül dünyasında ticarət olmaz. 
Məkkəyə getsən də günahın min-min, 
Belə zəvvar olmaz, ziyarət olmaz. 
 
 
Günahı yumazlar günah xətrinə, 
Axı, cinayət də cəzasız olmur. 
Mənə əzab vermə, Allah xətrinə, 
Bu tale yoludur – qəzasız olmur. 
 

Daşımaq çətindir bu qəm yükünü, 
Qəlbimin aynası çilik-çilikdir. 
Mənim dustaq eşqim bir məhbus kimi 
Sənin ürəyində güllələnibdir... 
 

Bu da bir taledir – payızlı, qışlı, 
Ömürdən ötüşən illərə heyif. 
Sevda yollarımız eniş-yoxuşlu, 
Verdiyin saralmış güllərə heyif. 
 

Heyif o gözlərə, o baxışlara, 
Nuru ürəyimdə sevda oyatmaz. 
Heyif gül yanağa, çatma qaşlara, 
Daha röyada da sığala batmaz... 
 

Sənli xatirələr duman içində, 
Yollara boylanar – izin görünməz. 
Daha varlığın da güman içində, 
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Xəyalın görünər üzün görünməz. 
 

Bir nisgil boy atar baxışlarında, 
Günün göy əskiyə bükülüb gedər. 
Qovrula-qovrula göz yaşlarında 
Ömrün ilmə-ilmə sökülüb gedər. 
 

Mənim də qismətim – kədərin, qəmin, 
Həsrətin əlində yanan neyəm mən. 
Səndən vəfalıymış xatirələrin, 
İndi hardan bilim kiməm, nəyəm mən?! 
Bu nisgil kölgə tək hey məni izlər, 
Payız xəzəlindən çələng hörülməz. 
Bu ömür yolunda bizi kim gözlər, 
Orda qəm göyərər, ümid göyərməz. 
 
Demirəm ümidlə açdım səhəri, 
Hardasa bu sevda yaramı bağlar. 
Mənim yaddaşımda nə vaxtdan bəri 
Qəlbi qəm buludlu bir gözəl ağlar. 
 

Daha bəxt ulduzu boylanan deyil, 
Mən hicran yorğunu, söz yorğunuyam. 
Bu həsrət qatarı dayanan deyil, 
Nə vaxtdır bu yolda göz yorğunuyam. 
 

Könül, daha bəsdir bu sarsıntılar, 
Sənin ki, harayın bir yana çatmaz. 
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Bir səs ürəyimi sıxar, ağrıdar: 
Axı vədə verən vədi unutmaz. 
 

Unutmaq asanmış... Neyləmək olar? 
Ürəksiz bir ömür nəyimə gərək. 
Axı, yad sinədə nə qədər yaşar 
Buxova çevrilmiş məhbus bir ürək? 
 

Məlhəmsiz xəstədən şəfa umma sən 
Yaxar könülləri ahı, fəryadı. 
Çıxar ürəyimi, çıxar köksündən, 
Daha sozalıbdır alovu, odu. 
 

Dünyanın qəm yükü – dərdi, sərimmi?... 
Mən də yanağında göz yaşı olum. 
Qismətim budursa – qazın qəbrimi, 
Barı bir sevgiyə baş daşı olum!... 
Bəlkə unutmusan eşqi, ilqarı... 
Arzunu, istəyi, diləyi qaytar! 
Özün qayıtmasan bir daha, barı 
Sənə bağışlanan ürəyi qaytar!... 
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GÖZ GÖZƏLƏ BAXANDA 
 
Göz gözələ baxanda 
Gizli sevda bağışlar. 
Dinməsə də ürəklər 
Dinər odlu baxışlar. 
 
Göz gözələ baxanda 
İlham coşar, çağlayar. 
Dodaqlarda təbəssüm 
Gözlərdə atəş yanar. 
 
Göz gözələ baxanda 
Könül odsuz isinər. 
Günəş şəfəqləritək 
Qəlbə sevinc ələnər. 
 
Göz gözələ baxanda 
Çiçəklənər arzular. 
Çeşmələnər, durular 
Əlvan-əlvan duyğular. 
 
Göz gözələ baxanda 
De, kim bizi qınayar? 
Bu sevda yollarında 
Dünya nura boyanar... 

 
Mart, 1971-ci il 
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         GÖZLƏRİN 
 

Özündən xəbərsiz... Bu necə istək? 
Yenə oğrun-oğrun baxdı gözlərin. 
Kükrəyib çağlayan büllur bulaq tək, 
Qəlbimə süzülüb, axdı gözlərin. 
 
Orda duyğuları ovutdu, – demə, 
Ötəri yağışdı, buluddu, – demə, 
Bir qaynar sevdanı sovutdu, – demə,  
Od olub, könlümü yaxdı gözlərin. 
 
Qəlbimə nur saçdı ilkin baharla, 
Qovuşdu Günəşlə, ulduzla, ayla, 
Ömrün səmasında qəfil harayla 
Yanar şimşək olub çaxdı gözlərin. 
 
Nə deyim vədəsiz gələn bahara! 
İndi bu yaş hara, məhəbbət hara?... 
Bir dəli baxışdan çəkildim dara, 
Siyrilmiş qılıncdı, oxdu gözlərin. 
 
Baxar süzgün-süzgün...könlüm talanar, 
Məni öz dünyamdan, özümdən anlar, 
Dilsuzu bu sevda odlara qalar,  
Neyləyim, günahı çoxdu gözlərin?!... 
 

30 iyun, 1983-cü il 
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           GÖZLƏR 
 
Aman Allah, o gözlərdə nələr var?... 
Çeşmə olub ürəyimə axar hey! 
Qarasında al günəşli səhər var, 
Qəlb evimdən boylanar hey, baxar hey! 
 
Bir baxışla dərdi, səri biləsi, 
Lalə kimi qönçələnər, xallanar. 
Qara gözlər – qara şanı giləsi, 
Şirinlikdən şəkərlənər, ballanar. 
 
Nə sehirli dünyası var, rəngi var! 
Gah dondurar, gah odunda köz ollam. 
O gözlərin səmasına kim qıyar?! 
Yana - yana o gözlərə göz ollam. 
 
İlahinin qüdrətindən güc alıb, 
Kiprikləri bəd nəzərə çəpərdi. 
―Mənəm‖, ―mənəm‖ deyənlərdən bac alıb, 
Hikkəsində Tomrisdən də betərdi. 
 
Bu nağılmı, ya gerçəkmi, ya röya?! 
Çeşməsində qaynadıqca duruldum. 
Dünyamızda o gözlər də bir dünya. 
Bu dünyaya mən təzədən vuruldum. 
 

“Azərbaycan” jurnalı, 
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                                                          №7, 2013-
cü il 
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 LALƏ YANAĞINDA XALDI GÖZLƏRİN 
 

Lalə yanağında xaldı gözlərin, 
Niyə bulud kimi doldu gözlərin? 
Yenə xəyallara daldı gözlərin, 
Gözü piyaləyə nimçə nə lazım. 
 
Doymadım bu eşqin saz havasından, 
Könlüm vəcdə gələr naz havasından, 
Məst olum qoynunda yaz havasından, 
Mənə özgə çiçək, qönçə nə lazım. 
 
O gözləri öz günəşim sanaram, 
Atəşində odlanaram, yanaram. 
Beş-on gülük bu yerlərə mehmanam, 
Mənə əzab vermək bunca nə lazım? 

 
                                                             1973-cü 

il 
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        BİLƏSƏN GƏRƏK 
 
Bu yerlərin qara gözlü ceyranı, 
De, kimlər düşmədi izinə sənin? 
Qəlbini odlayan o ovçu hanı, 
Aşikar görünmür gözünə sənin. 
 
Bəlkə cəsarətin ömrü çox qısa, 
Ovçu var bu yolda hələ naşıdı. 
Vallah bu dünyada düzünə qalsa 
Hər şalvar geyinən sanma kişidi. 
 
Bənd-bərəni kəsmək... bu bir iş deyil, 
Tor qurub tələdə ürək ovlanmaz. 
Bu piyada gediş şah gediş deyil, 
Sevgisiz, ürəksiz bir ocaq yanmaz. 
 
Cavabsız qalmasın istək də gərək, 
Sevgini tor qurub qazanmaq olmaz. 
Birgə alışmasa, yanmasa ürək 
O odda, ocaqda qızınmaq olmaz. 
 
Hər odlu baxışın öz mənası var, 
Kim deyir bu yolda öləsən gərək. 
Oxu boşa çıxan bəxtini qınar, 
Yerini, yemini biləsən gərək... 
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                                                   19 iyun 2012-
ci il 
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            AY ALLAH! 
 

Həyatda fiziki və mənəvi sarsıntılara məruz qalmış, hər cür 
laqeydlik və biganəliklərlə üzləşsə də, heç vaxt qürurunu, iradə 
və ləyaqətini itirməyən, bir işıqlı sabah ümidilə ömrünü şam 
kimi əridən, əsl fədakarlıq timsalı olan bir Azəri xanımına 

 
Kədərini gizlətməyi bacarmaz, 
Bu gözələ sən kömək ol, ay Allah! 
Arzuları ürəyində gül açmaz, 
Qəmi çoxdur, sevinci böl ay Allah! 
 
Gözlərində neçə ilin qübarı, 
Qiymələnib qəlb evində baharı. 
Əyilməyib fəqət qəddi, vüqarı 
Bu taleyə bir çarə qıl, ay Allah! 
 
Dərd daşıyar, amma deməz çoxuna, 
Bu qəm notu gərək həzin oxuna. 
İnsaf deyil gül əğyara ―sığına‖, 
Bəd nəzəri irağa sal, ay Allah! 
 
Boynu bükük bənövşədi duruşu, 
Şahanədi hər addımı, yerişi. 
Buz bağlayıb dodağında gülüşü, 
Cani varkən cəzasın bul, ay Allah! 
 
Ulu Tanrı bəndəsinə həyandı, 
Bu qismətə kim acıdı, kim yandı. 
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Duyğusuzun nə istəyi, nə andı, 
Sara qaldı, saraldı gül, ay Allah! 
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İlmələnib sökülübdü dünyası, 
Yarpaq-yarpaq tökülübdü dünyası. 
Şaxta döyüb, ütülübdü dünyası, 
Haqqı-sayı sən özün bil, ay Allah! 
 
Qəlb evində bir göynəyən kaman var, 
Vüsalında göz yaşı  var, hicran var. 
Göylərində səngiməyən duman var, 
Bu dumanı göyündən sil, ay Allah! 
 
Dərd əhlidi, hər mətləbi duyandı, 
Həyat eşqi sabahına inamdı. 
O gözəli qınamayın, amandı! 
Qoy şad olsun hər an könül, ay Allah! 
 

03 sentyabr 2004-cü il 
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ÇİÇƏYİ CIRTDAYIB BU QIZIN, ALLAH! 
 
Deməyin qış düşüb şaxta, ayazdı, 
Qışda da o gözəl çiçəkli yazdı. 
Ona Mələk desəm bəlkə də azdı, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
Təzə düymələnən narı gözəldi, 
Qoynunda bəslənən barı gözəldi, 
Hələ oxunmamış nəğmə, qəzəldi, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
Söz-sovunu bir kimsəylə bölüşməz, 
İrad tutsan iradınla barışmaz. 
Havalıdı, yerə-göyə sığışmaz, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
Yanağında al lalənin rəngi var, 
Gözlərində ―Heyratı‖ var, ―Cəngi‖ var, 
Dava gəzir, bəlkə top-tüfəngi var, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
Baxışları daş qəlbləri mum edər, 
Əlçatmayan zirvələri ram edər. 
Hikkəlidi bu qız niyə bu qədər, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
Hər addımı, çiçəklənər, güllənər, 
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Yel vurduqca yaxalığı yellənər. 
Sinəbəndi sinəsinə dar gələr, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
 
Onu uzağından, yadından qoru, 
Bəd əməldən qoru, bəd addan qoru, 
Dilsuzu bu qızdan – bu oddan qoru, 
Çiçəyi cırtdayıb bu qızın, Allah! 
 
                                              21 oktyabr 2012-
ci il 
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       ŞƏKLİN DANIŞDI... 
 
Deyəsən çox şeyi yadırğayıram, 
Daha yaddaşıma etibarmı var. 
Sənisə hələ də xatırlayıram, 
Yenə həmin gözlər, həmin baxışlar... 
 
Şəklinə baxıram... Bu cansız kağız, 
Könlümə həmişə həmdəm olubdu. 
Orda qumral saçlı bir məktəbli qız 
Çatıb qaşlarını fikrə dalıbdı. 
 
Deyən yaz vaxtıdı, əynin də nazik, 
Bahar çiçəyi tək açmısan sən də. 
Yaxan düymələnib bir az tələsik, 
Qoşa nar asılıb tər sinən üstə. 
 
Gözündən oxunur gənclik həvəsin, 
Bəs bu nə?... Cöhrəndə işartı sezdim. 
Əlimə toxundu ilıq nəfəsin, 
Şəklin canlanırdı... Şəklinlə gəzdim. 
 
Şəklin canlanırdı əlimdə mənim, 
Nəsə söyləyirdin uşaqlığımdan. 
Sözüm dolaşırdı dilimdə mənim, 
Sənsə narazıydın uzaqlığımdan. 
 
Bu necə görüşdü... Titrətdi məni, 
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Yəni xəyallar da dil aça bilir?.. 
Anlamaq istədim olub keçəni, 
Sandım ki, divarlar üstümə gəlir. 
 
 
Qəribə görüşdü... Bu səs, bu səda 
Mənə çox doğmaydı, mənə tanışdı. 
Nəfəsim təngidi... Soyuq otaqda 
Özün görünmədin, şəklin danışdı... 
 
                                                 07 noyabr 
2012-ci il 
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BU DƏNİZİN BƏXTİ YAMAN GƏTİRİB 
 
Bu dənizin bəxti yaman gətirib, 
Aynasında güzgülənər gözəllər. 
Baxışları göy sulara səpilib, 
Qədəh-qədəh könüllərə süzülər. 
  
İlham alıb dəniz də bu sevgidən 
Öz dilində nəğmə deyər, danışar. 
Gözəllərsə köks ötürüb dərindən 
Sahil boyu od-ocaqsız alışar. 
 
Bu görüşdən dəniz özü məst olar, 
Xumarlanar Nərgizlərin ətrindən. 
Əl uzadar, vədə verər, dost olar, 
Keçə bilməz heç birinin xətrindən. 
 
Yada düşdü ötən çağlar yenə də, 
Mənim sevgim bir sahilsiz dənizdi. 
Təlatümü, tufanları olsa da 
Xatirəsi hər an mənə əzizdi. 
 
Bu sahildən o gözəl də keçibdi, 
O da belə kükrəyəndi, coşandı. 
Deyən dəniz o gözlərə köçübdü, 
Darıxmışam o gözlərçün haçandı... 
 

8 aprel 2012-ci il 
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    TÜLKÜ VƏ ŞİR 
             (Təmsil) 
 

Bir çay qırağında ucqar meşədə 
Bir zalım şir vardı, lovğaydı həm də. 
Əlinə keçəndən qoymazdı bir iz, 
Çoxları bu işdə qalardı aciz. 
Yalqız dolanardı, yalqız gəzərdi, 
Yoxdu bir nisgili, yoxdu bir dərdi. 
Heç kəsə verməzdi bir fürsət, aman, 
Heyvanlar gəzərdi halı pərişan. 
Rahat buraxmazdı yoldan ötəni, 
Didib parçalardı ələ keçəni. 
Hər yerdə, hər zaman özün öyərdi. 
―Mənəm bu yerlərin şahı‖ deyərdi. 
Heyvanlar əlindən gəlmişdi zara, 
Axır bilmirdilər getsinlər hara. 
Bir gün bu bəd xəbər tülküyə çatdı, 
Əl atıb hiyləyə aranı qatdı. 
Şirə söyləyərək dedi: ―Ay axmaq, 
Lovğalar ömr edər yalnız bu sayaq.  
Yoxdur bir kimsəyə heç mərhəmətin, 
Gücünə güvənmək olub xislətin. 
Zorluyam deyərək özündən çıxma, 
Səndən gücsüzlərə tənəylə baxma. 
Bütün heyvanlardan xərac alırsan. 
Bu çay önündəsə aciz qalırsan. 
Bu çayı heç zaman keçən olmayıb, 
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Qalib tək suyundan içən olmayıb. 
Belə gücün varsa o çayla vuruş, 
Görənlər desinlər sənə min alqış!‖ 
Tülkünün sözləri çaşdırdı şiri, 
Lap qeyzə gətirdi, coşdurdu şiri. 
Bir nərə çəkdi ki, yer-göy titrədi, 
Onun ki, hər şeyə çatır qüdrəti. 
Hirs boğdu, qayadan çaya atıldı, 
Elə o çayda da batdı, boğuldu... 
 
                                                            1967-ci il 
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        TAYINI TAP! 
             (Təmsil) 

 
Öz xotux balasına, 
Dərdinə, bəlasına  
Bir arxa, dayaq üçün  
Özün saydırmaq üçün  
Eşşək xeyli düşündü, 
Məqamdır dedi indi. 
Zaman qapını döyüb, 
Oğul bala böyüyüb. 
Düşündü: neylim axı, 
Qınayır məni çoxu: 
Qulaqların uzundu, 
Dəvəylə qohum olmaq  
Mənim çoxdan arzumdu. 
Dövlət-varım çoxalar, 
Ad-sanım da ucalar. 
Uzaq olar kədər, qəm. 
Mən də bir gün görərəm... 
Deyən yolunu çaşdı. 
Dəvəyə elçi düşdü. 
Elə eşşəksayağı  
O sevinə-sevinə  
Yollandı qız evinə. 
Söz açdı istəyindən, 
Arzusu, diləyindən. 
Mətləbə keçən zaman  
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Elə bil qopdu tufan. 
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Nər dəvə qızdı yaman  
Söylədi: Saxla, dayan! 
Ağzını yum, ay eşşək! 
Yerini qan, ay eşşək! 
Gərək deyil bu söz-kap, 
Get anqır, tayını tap! 
 

“Vətənpərvərlər” qəzeti, 
29 aprel 2010-cu il 
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 LEYLƏYİN “XƏYANƏTİ” 
 
Uca çinar başında  
Leylək yuva qurmuşdu.  
Yuvanı hər tərəfdən  
Çör-çöp ilə hörmüşdü.  
Günlər bir-bir ötüşdü,  
Vaxt keçdi, vədə yetdi.  
Ana leylək kürd düşdü,  
Arzu, kamına çatdı.  
Çox keçmədi, bir zaman  
Xoş keçəndə havalar  
Çıxdı yumurtalardan  
Ətcə, körpə balalar.  
Görüncə körpələri  
Zülmət oldu sabahı,  
Ərşə ucaldı ahı. 
Mat qaldı ana leylək,  
Axı, nəydi günahı?  
Gözünə inanmadı. 
Yad toyuq balasını  
Öz balası sanmadı. 
Ata leylək qıy çəkdi,  
Qəlbini qüssə sardı.  
Həyat nəyə gərəkdi, 
Bu ki, xəyanət idi,  
Gündüzü zülmət idi.  
Eşidib bu xəbəri  
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Quşlar bura axışdı, 
Varmı bundan betəri,  
Bəlkə bu bir yanlışdı.  
Baxışlarda qəzəb var.  
Gözlərdə sorğu-sual.  
Kimdir burda günahkar  
Çoxmu çəkəcək bu hal?  
Axı, bu necə işdi? 
Hamı heyrətdən çaşdı...  
Bu dərdə, söz-söhbətə 
Dözmədi ana leylək.  
Layiqdi hər töhmətə,  
Etdi özünü həlak.  
Çırpındı daşlar üstə  
Can verdi yana-yana  
O bir günahkar kimi  
Ömrünü vurdu sona...  
Leylək çöldə olunca  
Baş tutub bəd əməllər.  
Yumurtanı gizlicə  
Dəyişdirib bəd əllər.  
Leylək hardan biləydi  
Bəd gələcək baharı.  
Yanıb külə dönəcək  
Qəlbində arzuları  
Sınacaq şah vüqarı.  
Ömrünə balta çaldı,  
Baxış-baxış alçaldı  
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Ona qənim kəsildi  
Bu kəndin ―qoçaq‖ları.  
Dəcəl kənd uşaqları...  
Xeyli götür-qoy etdim,  
İnsanlıq harda qaldı.  
Düşüncəsiz bir addım  
Leyləyin sonu oldu.  
 

“Vətənpərvərlər” qəzeti, 
29 aprel 2010-cu il 

 BƏRABƏRLİK QURBANI 
 
Pələng, bəbir, bir də şir 
Olaraq həmdəm, əlbir 
Bir yerə toplaşdılar, 
Məmləkətdə işlərdən 
Xeyli söhbət açdılar. 
Dostlar baş-başa verib 
Meşəni dolaşdılar. 
Qurd qağa da qoşuldu 
Bu möhtəşəm üçlüyə. 
Dedi: əhsən, eşq olsun. 
Bu amala, birliyə. 
Tülküyə də çaparla 
Xəbər göndərdilər ki, 
Nə qədər heyvan varsa 
Soraqlayıb, tez hayla. 
Qərara almışıq ki, 
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Tez toplantı keçirək. 
İşlərin gedişinə 
Bir aydınlıq gətirək. 
Hamıya car çəkilsin, 
Hamı təcili gəlsin. 
İnəklər də yığışsın. 
Qoyunlar da axışsın. 
Bizim bu toplantıda 
Müstəsna hal olaraq 
Buzovlarla, quzular 
Yerində qalsın ancaq. 
Azadlıq bəxş edirik 
Biz bu gündən onlara 
Bu məhəbbət, sevgimiz 
Yayılsın hər diyara. 
Kim deyir dinməsinlər, 
Ot-əncər yeməsinlər. 
Yaxşı bilsinlər ancaq 
Azadlıq veririk ki, 
Daha mələməsinlər 
Gedin, durmayın, gedin. 
Onları agah edin. 
Sözümüzü sırğatək 
Qulaqlara bənd edin. 
Bu haqqı bilə-bilə 
Qəlblərin sıxmasınlar 
Şallaq yesələr belə 
Çevrədən çıxmasınlar. 
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Bu etimada layiq 
Olsunlar hər an sayıq 
Baxmasınlar bizə kəm, 
Azadlıq, müstəqillik 
Verilmir hələm-hələm. 
Uzun sözün qısası, 
Var mətləbin əsası. 
Marallar dəstə-dəstə 
Fillər bir az ahəstə 
Zürafələr də şəstlə 
Bir çoxu boyu bəstə. 
Yüzmü, minmi bilinmir, 
Sonu harda görünmür... 
Hamı bura yollanır, 
Meşə xeyli canlanır... 
Budur şəstlə, qürurla 
Qoca qurd razı halda 
Ətrafa göz gəzdirib 
Məclisi alqışladı. 
Sonra nitqə başladı: 
Sizlər yaxşı bilirsiz 
Nələr yaratmışıq biz. 
İntizam, qayda-qanun 
Tələbidir hər günün. 
Ədalətin bərpası 
Sevindirir hər kəsi. 
Baxın, qonşu bölgədə 
Nəzarət tamam itib, 
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Əyrilik düzü kəsib. 
Orda yollar, yamaclar 
Sığırçınlar, turaclar 
Bir baxın nə gündədir. 
Bizdə hamı bərabər 
Hər kəs öz yerindədir. 
Ancaq düzünü desək 
Həqiqətə güvənsək 
Yolun azanlar da var, 
İşi pozanlar da var. 
Bu söhbəti birbəbir 
Araşdırmaq gərəkdir 
Görək kimdir müqəssir? 
Bu pambıqla başkəsən 
Öz ölmünə tələsən? 
Ətraflı çıxış üçün 
Geniş arayış üçün 
Bura buyursun tülkü, 
Mətləb açılsın təki. 
Bu hörmətə müqabil 
Adətkar olduğu tək 
Tülkü başın əyərək 
Quyruğunu bulayıb 
Gözlərini zilləyib 
Minnətdarlıq eylədi. 
Qurda – ―Sağ ol!‖ – söylədi. 
Öz saxta gülüşüylə 
Çaqqalın alqışıyla 
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Tülkü sözə başladı. 
Yastı-yastı danışıb 
Qapıları daşladı: 
Bəli, bir çox sahədə 
Nəzarət zəif olub. 
Bəzi-bəzi bölgədə 
Mal-at baxımsız qalıb. 
Oylaqlar pis gündədir. 
Yoncalıqlar tapdanıb 
Ərazilər korlanıb 
Gözümüz görə-görə 
Haqq-ədalət tapdanıb. 
Narahatıq, bəli, biz. 
Rəvan getmir işimiz. 
Qoyunlar artır yaman 
Axar sular bulanır 
Çöl-çəmən çəkir ziyan 
Pələnglər pis dolanır. 
Azuqə tapa bilmir 
Bəxtləri üzə gülmür. 
Haqqı pozulur hər an 
Yoxmu buna bir əncam?! 
Hara baxır bilmirəm 
―Bərabərlik‖ deyənlər 
Şəninə tərif deyib 
Qoyunları öyənlər 
Bəs bu çolpa cücələr 
Bəs bu xoruz beçələr 
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Niyə belə azalır. 
Çəkiləri bir yana 
Boyları da qısalır. 
Təbiətin nizamı 
Günbəgündən pozulur. 
Haqq-ədalət divanı 
Haqsızlıqla yazılır. 
Əncam çəkək bu işə 
Bu nizamsız gedişə. 
Burda çoxdu oyunlar 
Bilin əsas günahkar 
Qoyunlardı, qoyunlar. 
Dəfələrlə çağrılıb 
Xəbərdarlıq alıblar. 
Ancaq faydası nədir 
Ciddi tədbir yox ikən 
Cəzasız da qalıblar. 
Qərar vermək vaxtıdır, 
Bir iş görmək vaxtıdır. 
Bəlkə elə bu sayaq 
Şər işlərə son qoyaq. 
Təklifim budur mənim: 
Haqq divanı qurulsun. 
Qoyunların birbəbir 
Boyunları vurulsun... 
Təklif səsə qoyuldu, 
Yekdil qəbul sayıldı... 
Qərar verilən gündən 
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Qoyunların bir əldən 
Boyunları vuruldu, 
Dəriləri soyuldu. 
Nəhayət ki, bu yolla 
Ədalət zəfər çaldı 
Pələng, bəbir, bir də şir 
Rahatca nəfəs aldı... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N-

BALALAR 
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SƏNİN YEDDİ YAŞIN VAR 
 

Sən dərsə tələsirsən, 
Ay şirin, gözəl bala! 
İlkin qədəm basırsan, 
Nur çeşməli bir yola. 
Sənin yeddi yaşın var. 
Demə, pis yaddaşın var. 
Şəkil çəkmək istəsən, 
Hər cür karandaşın var. 
Hələ o təzə çatan  
Kitabların bir yana... 
Oxu, hər gün ―əla‖ al, 
Baxıb şad olsun ana. 
O məsum gülüşlərin 
Sanki günəşli bahar. 
Kim bilir, qəlb evində 
Neçə şirin arzu var... 
Sən azad Vətənimin 
Sevincisən, yazısan. 
Parıldayıb, nur saçan 
Sabahın ulduzusan. 
 

“Qələbə bayrağı” qəzeti, 
 31 avqust 1968-ci il 
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      GÖZÜN AYDIN 
 

                       (Əmim nəvəsi Ruslanın kiçik toyu 
münasibətilə.) 

 

İşığına yığışmışıq, 
Bir Məhəmməd Ümmətinin. 
Arzulara qovuşmuşuq, 
Bayramıdır bu gün Türkün. 
 
Gözün aydın, Hacı əmi, 
Nəvənin kiçik toyudu. 
Damarında igid qanı, 
Soyu Parparlı soyudu. 
 
Bir çinarın pöhrəsidir, 
Addımları hələ kövrək. 
Bir ocağın şöləsidir, 
Onu hər an nurlu görək. 
 
Bala baldan şirindirsə 
Nəvə baladan da şirin. 
Bu istəyin bolluğundan 
Qoy Əlaslan inciməsin, 
Qoy Şiraslan inciməsin. 
 
Sormayın ki, niyə, nədən, 
Bu hikmət bizə bəllidi. 
Ruslan bala bu günümdən 
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Sabahıma təsəllidi. 
 
Xəyalımdan keçir nələr... 
Qanad açsın arzu, dilək. 
Tez ötüşür aylar, illər, 
Bir gün böyük toyun görək! 
Adı gəzsin eldən-elə, 
Vətən ona oğul desin. 
Bu yollarda büdrəsə də 
Bu yollarda əyilməsin! 
 

Bakı, 11 aprel 2005-ci il 
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     ÜLKƏR BALA 
             (nəğmə) 

 
Gözlərinə qurban olum, 
Hər kəlməsi şəkər bala! 
Dəhanımda şirin dilim, 
Al günəşli səhər bala! 
Ay qaragöz, Ülkər bala! 
 
Gül butası, gül qönçəsi, 
Bu qönçəm bir gün açası, 
Gözümün ilki, bircəsi, 
Al günəşli səhər bala! 
Ay qaragöz, Ülkər bala! 
 
Atalar belə deyiblər: 
―Dövlətdə dəvə‖ – deyiblər, 
―Övlatda nəvə‖ – deyiblər. 
Nənən nazın çəkər, bala! 
Ay qaragöz, Ülkər bala! 
 
Bizim bu kövrək zamanda 
Öz hökmü var hər anın da. 
El-obada, dost yanında 
Atana xoş xəbər, bala! 
Ay qaragöz, Ülkər bala! 
 
Anan nəvə sevdasında, 
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Toy-düyündü röyasında. 
Bir ―Vağzalı‖ havasında 
Ömrüm getməz hədər, bala! 
Ay qaragöz, Ülkər bala! 

7 fevral 2007-ci il 
DAY DUR DAYIN GƏLSİN 
 

                                                                       (Nəvəm 
Nəzrinə.) 
 

Şirin sözün öncəsi, 
Evin ilki, bircəsi, 
Təzə bahar qönçəsi, 
Qaşları yay Nəzrinim! 
Göylərdə Ay Nəzrinim! 
 
Sən əvəzsiz bir inci, 
Nənə, baba sevinci, 
Bizdən nə küs, nə inci, 
İpək telli Nəzrinim! 
Totuq əlli Nəzrinim! 
 
Ərmağansan bizə sən, 
Ömrümüzü bəzə sən, 
Gəlməyəsən gözə sən, 
Məzəsi tox Nəzrinim! 
Kipriyi ox Nəzrinim! 
 
Dodağın büzmə belə, 
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Qəlbimi üzmə belə, 
Kefini pozma belə, 
Bir din, danış, Nəzrinim! 
Deyək alqış, Nəzrinim! 
 
Sevdalı ayın gəlsin, 
Çömçədə payın gəlsin, 
Day dur bir dayın gəlsin, 
Dayıdan tək, Nəzrinim! 
Hələ kövrək, Nəzrinim! 
 
Bir ətirli çiçəksən, 
Xoş istəksən, diləksən, 
El-obaya gərəksən, 
Tanrıdan pay, Nəzrinim! 
Günəşə tay, Nəzrinim! 
 

 
21 sentyabr 2007-ci il 
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NURAY BALAYA 
 

                                                                      (Nəvəm 
Nuraya.) 

 

Heç bilmədim necə işdi, 
Aylar, illər tez ötüşdü, 
Səni gördüm, Nuray bala, 
Uşaqlığım yada düşdü. 
 
O illərin həsrətini 
Gəlişinlə bitirdin sən. 
Məni məndən ayrı salan 
O illərə yetirdin sən. 
 
Nəvə, baba pilləsində 
Qərinəni aşmışam mən. 
Bu ömür-gün bağçasında 
Sən təzəcə bir qönçəsən. 
 
Dünya sənə deyil tanış, 
Şirin nəğmə, xoş diləksən. 
Həyat yolu eniş-yoxuş, 
Bu yollarda büdrəmə sən. 
 
Sevinc payın bol-bol ola, 
―Baba‖ deyə bir yenə din. 
Adını biz verdik, bala, 
Qismətini tanrı versin! 
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17 noyabr 2009-cu il 

 
 
 
 

BALACA NURAY 
 

                                                                       (Nəvəm 
Nuraya.) 
 

Balaca Nuray  
Salır hay-haray.  
Dəcəldi yaman,  
Dinc durmur bir an.  
Deyim xülasə  
Hamını yorur,  
Yemək geciksə  
Barmağın sorur.  
Püff... desə birdən  
Selik yayılır. 
Əlinə keçən  
Nə varsa qırır.  
Soska olmasa 
Özünü cırır. 
Qarın quludu,  
Pampers doludu...  
Bacısı Nəzrin  
Mat qalır buna.  
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İstəyir alsın  
Onu qucuna  
Amma yıxılır  
Yanıb yaxılır... 
Bu Nuray bala  
Adam yıxandı  
Hərdən az qala  
Sözə baxandı. 
Gülüşü gözəl, 
Duruşu gözəl. 
Beləsi vallah, 
Tapılmaz əl-əl. 
Neyləmək olar 
Anlamır hələ 
Yaxşı-yamanı 
Gələr onun da 
Bir gün zamanı... 
 

“XXI əsr” qəzeti, 
26 avqust 2009-cu il 
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QİSMƏTİNİ TANRI VERSİN 
 

                                                        (Əmim nəvəsi İsa 
balaya.) 
 

Adın Peyğəmbər adıdı, 
Ucal bu adla göylərə. 
Ata, ana muradıdı:  
Sevinc gətir nəsillərə. 
 
İsa baban mərd olubdu, 
Ad, ünvanı elə bəlli. 
O günlərdən nə qalıbdı, 
Hər sözü bizə təsəlli. 
 
Mərd ol sən də baban kimi, 
Alqışlar deyək bu günə. 
Ayırd elə istəyini 
Bürün öz halal kürkünə. 
 
Bu dünyanın, İsa bala, 
Yaxşı üzü, pis üzü var. 
Bu sözümü yaxşı anla: 
Hər alında bir yazı var. 
 
Sən vüqarlı bir şah çinar, 
Arzuların çiçək-çiçək. 
Payızında nurlu bahar 
Bir gün böyük toyun görək! 
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Gərək ol obaya, elə, 
Tale quru bəxt gətirsin. 
Adını biz verdik, bala, 
Qismətini Tanrı versin! 
                                                 26 avqust 2013-
cü il 
BAHARA QOVUŞDU ÖMRÜN 
 
                                               (Tələbə dostum Paşa 
müəllimin  
                                  oğul nəvəsi Şamı balamızın 
ildönümünə) 

 

Mən babamın atasıyam, 
Babamsa mənim atamdır. 
Mən bir qeyrət qalasıyam, 
Arxada elim, obamdır. 
 
Qoy heç zaman kəsilməsin, 
Bu evin hayı, harayı. 
Göy üzünə qanad çalsın, 
Sevinc payı, zəfər payı. 
 
Sevincimiz gəlməz dilə, 
Day dur, görək dayın gəlsin! 
Adını biz verdik, bala, 
Qismətini Tanrı versin! 
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Gül qoxulu təbəssümün, 
Ömrümüzə əlvan çiçək. 
Deyək, gülək hamı bu gün, 
Şamı, ad günün mübarək! 
 
Bahara qovuşdu ömrün, 
Gəlişin də yaz havalı. 
İkiqat bayramın sənin, 
Söz havalı, saz havalı... 
 
                                                     20 mart 2013-

cü il 
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MƏLƏKLƏRƏ TAYDI BU QIZ 
 
                                                          (Nəvəm 
Əsmaya.) 
 

Bu balanın adına bax! 
Ocağına, oduna bax! 
Mübarəkdi qədəmləri, 
Yuvasına, yurduna bax! 
 
Dan yeri duman dağıldı, 
Günəşli gündə doğuldu, 
Dünya hələ onun üçün 
Süd qoxulu bur nağıldı. 
 
Günəş nurlu vaxtı xeyir, 
Bu şahanə taxtı xeyir, 
Qismətini Tanrı versin, 
Bu qisməti, bəxti xeyir. 
 
Hay-harayı azdı hələ 
Tumucuqlu yazdı hələ. 
Bu payızın erkən çağı 
Bapbalaca qızdı hələ. 
 
Özü boyda toydu bu qız, 
Allah verən paydı bu qız. 
Mışıl-mışıl yatıb yenə, 
Mələklərə taydı bu qız. 
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Nənələrə nəvə payı, 
Babalarçün yoxdu tayı. 
Yaradanım ömür versin, 
Biz də görək nəvə toyu. 
 
Gəlişinə qurban dedik, 
Gülüşünə can-can dedik. 
Sabahına günəş nurlu 
Doğma Azərbaycan dedik! 
 
                                                     “Son söz” 
qəzeti, 
                                     09 oktyabr 2012, 
№06(158) 
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POEMA 
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             ÜLKƏR 
                   

             PROLOQ 

 
Ülkər anasının bircə qızıydı, 
Göylərdə parlayan dan ulduzuydu. 
Çatma qaşlarının heç tayı yoxdu, 
Qara kiprikləri peykanlı oxdu. 
Topuğa qədərdi qıvrım telləri, 
İpəkdən zərifdi incə əlləri. 
Bir cüt qara şanı – qara gözləri, 
Bir canlı həyatdı bu gözəl pəri. 
Ətirli güllərtək rayihədardı, 
Məsum gülüşləri nurlu bahardı. 
Gözəlliklə birgə xasiyyətdə də, 
Böyüyə-kiçiyə o, hörmətdə də 
Hər yanda barmaqla göstərilərdi, 
Hamı övladı tək onu sevərdi. 
Fəqət aylar keçib illər ötdükcə 
Ülkər yaşa dolub hey böyüdükcə 
Doğrulda bildimi bu etimadı? 
Saxlaya bildimi o təmiz adı? 
Əsla bacarmadı Ülkər bunları, 
Sevdi yeni-yeni dar modaları. 
―Mədəni‖ davrandı, ―mədəni‖ gəzdi, 
Doğma anasından əlini üzdü. 
Dedi: ―Heç kəndliylə dostluğum tutar? 
Burda ki, zövqümü oxşayanlar var. 
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Nəyimə lazımdır yamaqlı kəndli, 
Gecə-gündüz əli çomaqlı kəndli. 
Bəli, bəyənmədi kəndlini Ülkər, 
Ona əziz oldu hər şeydən şəhər. 
 
Cilddən cildə girdi... Düzünü desək 
Dəyişdi dəyişən Buqəlamun tək. 
Unutdu namusu, unutdu arı, 
Kəndə yüz xəbərlə gəldi dostları... 
 
    
 ÜLKƏR DƏRSƏ TƏLƏSİR 
 
Köksünə sığmırdı fərəhdən ürək, 
Açılırdı ən xoş səhəri bu gün. 
Ana sevinirdi körpə uşaq tək, 
Dərsə gedəcəkdi Ülkəri bu gün. 
 
Deyəsən sabahdı...Ulduzlar sönür, 
O isə ayrılmır düşüncələrdən. 
Ülkəri gözündə bir dağa dönür, 
Nurlu yol diləyir bu al səhərdən. 
 
Günəş saçlarını darayan zaman, 
Al rəngə boyanar, yanar üfüqlər. 
Adət etdiyi tək bu gün də erkən 
Şirin yuxusundan oyanır Ülkər. 
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Əl-üzün yuyaraq getmək istəyir, 
Təzə paltarını geyib sevincək. 
Anası duraraq üz tutub deyir: 
– Bəs qızım, nə əcəb yemədin çörək? 
 
Hara tələsirsən bu tezliklə sən, 
Hələ ki, vaxtına saat yarım var. 
Çörək də yadına düşmür sevincdən, 
Heç ac qarına da oxumaq olar? 
 
Bağrına basaraq, sonra qızının 
Öpür gözlərindən, öpür doyunca. 
Ağ lent də bağlayır saçına onun, 
Deyir nə dərdim var sən böyüyüncə... 
 

Anası onunçün gör nələr almış, – 
Rəngli karandaşlar, rəngli kitablar 
Ülkər də meylini bunlara salmış, 
Burda özgə həyat, özgə duyğu var. 
 

Burda işıqlanır qaranlıq yollar, 
Elm ziyası ilə isinir hər yan. 
Dili ola-ola keçmişim kimi, 
Dilsiz yaşamayır bir daha insan. 
 

Baxdıqca burdakı şəkillərə o, 
Nələr arzulayır, nələr diləyir. 
Ömründə ilk dəfə bircə kərə o, 
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Quş olub göylərə uçmaq istəyir. 
 

Bəli, çox dilşaddır Ülkərim bu gün, 
Yaxşı duymasa da həyatı dərin. 
Hələlik şəkildir həyat onunçün, 
Sirrini bilməyir mavi göylərin. 
 

Budur çantasını alaraq ələ 
Ülkər qaça-qaça dərsə tələsir. 
Anası sönməyən br ümid ilə 
Onun arxasınca su səpələyir. 
 

Şirin xəyallara daldıqca hər an, 
Bahar tək gül açır arzu, diləyi. 
Qız gedən yollara baxdıqca hər an, 
Köksündə dil açır ana ürəyi: 
– Sən dərsə tələsirsən, 
A nazlı, şirin bala. 
İlkin qədəm basırsan, 
Nur çeşməli bir yola. 
Sənin yeddi yaşın var, 
Demə pis yaddaşın var. 
Şəkil çəkmək istəsən 
Hər cür karandaşın var. 
Hələ bəzəkli çantan 
Kitabların bir yana. 
Oxu, hər gün ―əla‖ al, 
Baxıb şad olsun ana. 
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O məsum gülüşlərin 
Sanki günəşli bahar. 
Kim bilir, qəlb evində 
Neçə şirin arzu var. 
Sən azad Vətənimin 
Sevincisən, yazısan. 
Parıldayıb nur saçan 
Sabahın ulduzusan! 
 
Gözün aydın olsun, ay Fatma xala, 
Ülkər qədəm basır ilkin məktəbə. 
Qoy onun bu yolu uğurlu olsun, 
Günəştək işıqlı, hey nurlu olsun. 
Gün olsun, oxuyub kamala çatsın, 
Hər arzu, diləyə, amala çatsın. 
Gün olsun ―Ülkər‖ə ucalsın Ülkər, 
Əngin səmalara yol salsın Ülkər. 
Gün olsun toyunda əl-ələ verək, 
Səni də qucağı nəvəli görək 
Zaman çox tez verdi ölüm hökmünü 
Atası görmədi bu əziz günü. 
Nifrət müharibə törədənlərə 
Nifrət qan çanağı Adolf Hitlerə 
Zəlitək neçəsin qanın sordu o, 
Neçə ürəklərə yara vurdu o. 
Neçə könülləri giryanlı qoydu, 
Neçə gözəlləri nişanlı qoydu. 
Fəqət özü oldu qəmin möhtacı, 
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Başında çatladı öz taxtı-tacı. 
Bir daha görməyək vaxtsız ölüm, qan, 
Şirin arzularla yaşasın insan. 
Sənin Ülkərin də xoş bahar olsun, 
Nəğməsi ən lətif duyğular olsun. 
Təki sağlıq olsun... Unudaq qəmi, 
Deyərək təsəlli verirdi hamı. 
Ərindən ürəyi dərdli anaya, 
Həlim təbiətli Fatma xalaya. 
 
       MƏKTƏB İLLƏRİ 
 
Çox da böyük deyil Kolanı kəndi, 
İnsanları sadə, zəhmətsevərdi. 
El-oba hər zaman ona güvəndi, 
Oğullar qoynunda ər oğlu ərdi. 
 
Sönməz həyat eşqi, mərdlik, cəsarət, 
Boyna biçilib sanki bu kəndin. 
Ərlərə xas olan dostluq, səxavət 
Onunla yaşayır, ucalır hər gün. 
 
Hamı bir-birinə ülfət bağlayıb, 
Burda namərdlərin yeri görünmür. 
Cavanlar bu yerdə coşub, çağlayıb, 
Nakəsin, nadanın biri görünmür. 
Burda ağsaqqalın, ağbirçəyin də 
Sözləri keçərli, sözləri qəti. 
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Bəlkə elə burda, bu yer üzündə, 
Onlara qoyurlar ali hörməti. 
 

Hamıya gərəkdir bir meyar kimi, 
Ağsaqqal kəlməsi, ağbirçək sözü. 
Onlardır bu elin böyük hakimi 
Böyüklər heç zaman çaşdırmaz bizi. 
 

Sözündə dağların sanbalı vardı, 
Babaların sözü möhürdən üstün. 
Babalar söz ilə dağ oynadardı 
Sözündə qətidi, sözündə kəsgin. 
 
Zamanın od saçan üfüqlərində 
Qovrulub yanırdı yer üzü indi. 
Bir qorxu yaşardı bəbəklərində 
Bu qorxu sarırdı şəhəri, kəndi. 
 

Dondu dodaqlarda dava kəlməsi, 
Yer, göy od tuturdu, söndürmək çətin. 
Sibir, Taqanroqdan gəlirdi səsi, 
Əsgərlər döyüşür hər yerdə mətin. 
 

İldırım sürətli ―Barbarossa‖sı, 
Hücuma keçmişdi Adolf Hitlerin. 
Dünyanın ən böyük taun yuvası 
Böyük balasıydı indi bəşərin... 
 

Hamar olmayıbdı məktəb yolları, 
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Bu yolda cəsarət, inam gərəkdi. 
Qovur bir-birini ömrün illəri, 
İllərin qoynunda ilham gərəkdi. 
Mənasız keçmədi bircə günü də, 
Kitablar, dəftərlər ona yar oldu. 
O təhsil aldığı doğma məktəbdə, 
Əsas elmlərdən xəbərdar oldu. 
 

O qanlı davanın sərt sınağında, 
Bir parça çörəyə həsrət də qaldı. 
Hərdən ac qalsa da, susuz qalsa da, 
Meylini kitaba, dəftərə saldı. 
 

Gecə də, gündüz də çalışdı müdam, 
Birinci adını qazanmaq üçün. 
Kömək diləmədi dostdan, tanışdan, 
Özü öz odunda qızınmaq üçün. 
 

Beləcə yaşadı, böyüdü Ülkər, 
Saatını, gününü bölə-bölə o. 
Böyüklərdən aldı öyüdü Ülkər, 
Əridi bu yolda gilə-gilə o. 
 

Fəqət zəkasına heyran kəsildi, 
Bütün məktəb əhli, bütün kənd əhli. 
Ülkər ən yaxşıda birinci idi, 
Bax belə doğrultdu o doğma eli. 
 

Həftələr ayların əlindən düşdü, 
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Sonuncu sinifdə son imtahandı. 
İllərə nə var ki, illər ötüşdü, 
Yamanca kövrəlib Ülkər nədəndi. 
 

Sonuncu imtahan... Bu da ki, ―əla‖, 
Məktəbi ―beş‖lərlə başa vurdu o. 
Məktəbdə yenə də kaş şagird ola 
Bu kitab, dəftərdə nələr gördü o. 
İlk zənglə başlayan məktəb həyatı, 
Son zəngə səslədi sonuncuları. 
Elə bil məktəbdə toydu, büsatdı, 
Qınamaq çətindi onuncuları. 
 

Qaldı daş divarlar, siniflər altda, 
Bir ömrün mənalı, şirin çağları. 
Yenə də varsınız siz bu həyatda, 
Ey məktəb illəri, məktəb illəri! 
 

Hərə bir sənətin adını tutar, 
Həkimlik Ülkərin ilkin arzusu. 
Oxuyar gecəni gündüzə qatar, 
Sanki gözlərindən qaçar yuxusu. 
 

Gözləri yaşarar Fatma xalanın, 
Bu sevinc yaşları yaraşıq ona. 
Arzusu gül açır Ülkər balanın, 
Bu yolda kainat gur işıq ona. 
 

Son zəng düymələdi yaxasını da, 
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Yaşadı bu zəngin sədasında o. 
Nə qədər xoşbəxtdir insan dünyada 
Ucaldı ucalar sırasında o. 
 

Məktəb illərini daim xatırlar, 
Süzülər qəlbinə bir çeşmə kimi. 
Orda necə kövrək xatirə yaşar, 
Sahilsiz dənizdə sanki bir gəmi. 
 

Unutmaq olarmı şirin anları, 
Bu ülfət, bu dostluq necə də təmiz. 
Sevdin qəlb dolusu sevdin onları, 
Nə qədər kövrəyik bu həyatda biz. 
Məktəb illərinin mənası dərin, 
Biliyə, savada qane olmadıq. 
Əsl insan olduq, unutmaq çətin, 
Kiməsə bu işdə mane olmadıq. 
 
Qoynunda boy atdıq bir övlad kimi, 
Beşdaşın çınqıllı dərədə qaldı. 
Dəftərlər, kitablar aldı könlünü, 
O illər qoynunda belə ucaldı. 

 
Dərs aldıq, düz on il ana qoynunda, 
Bu da pənahımız, bu da bir mətləb: 
Əlvida! Demirik bu son anda da, 
Hələlik! Deyirik ey doğma məktəb! 
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BAKI, TƏLƏBƏ DÜNYASI 
 
Xəzəri qoynuna alıbdı Bakı, 
Üfüqdə Günəşin qürub çağıdı. 
Bütün olanlardan halıdı Bakı, 
Xəzər sinəsində əlvan xalıdı. 
 
Xəzərin suları sakitdi bu gün, 
Dalğalar sakitcə danışıb, dinir. 
Olduqca qəribə həyatdı bu gün, 
Qoynunda nə qədər insan sevinir. 
 
Xəzərsiz Bakı da heç Bakı deyil, 
Açıb ağuşunu külək şəhəri. 
Bu xəbər çaşdırdı səni, ey könül, 
Alıbdır qoynuna bü gün Ülkəri. 
 
 
Kiçik bir otaqda dörd nəfərdilər, 
Arzular, ümidlər göyərir indi. 
O məktəb dostları danışır nələr, 
Ülkər də bu işə qəlbən sevindi. 
 

Laləsi, Nərgizi bir bəzək oldu, 
Ətri könül açdı tər Bənövşənin. 
Bu kiçicik otaq ətirlə doldu, 
Ətirə bələnsin gül ömrün sənin. 
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Kəndin bəxtiyarı bu dörd cavan qız, 
Kəndin havasını gətirdi bura. 
Bu təzə komada deyildi yalqız 
Ülkər fəxr edirdi baxıb onlara. 
 

İmtahan gününə az vaxt qalırdı, 
Hazırlıq gedirdi gecə-gündüzlü. 
Günlər ötüşdükcə vaxt azalırdı, 
Səhər açılırdı lap dirigözlü. 
 

İmtahan ən böyük bir yük olubdur, 
Havası qorxudub Napolyonu da. 
İmtahan çoxunu taxtdan salıbdı, 
Şayələr dolaşır dildə, ağızda. 
 

İmtahan sözündə qorxu, vahimə, 
Bəzən bildiyini söyləmək olmur. 
İmtahan verirsən yaxşı bax kimə, 
Dilin dolaşdısa neyləmək olur? 
 

İmtahan sabahın cavabdehiyi, 
Bu günün sabaha açılan qolu. 
İmtahan mənafe, mətləb birliyi, 
İmtahan taleyin yoxuşlu yolu. 
Bu yolun yoxuşu yorar çoxunu, 
Tab etməz bu yolda çovğun, borana. 
İmtahan günündə atın qorxunu 
Bəlkə çıxasınız barı bir yana... 
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Ülkər imtahanı verdi, qurtardı, 
Tələbə adına layiq görüldü. 
Həkim olacaqdı, həkimlik adı, 
Ona böyük ümid, qol-qanad verdi. 
 

Onu təbrik etdi dostlar, tanışlar, 
Təbriklər gəlirdi bir əldən yenə. 
Sevinib gülməyin indi yeri var, 
Bu da bir bayramdı bayram eşqinə. 
 

Anası sığmırdı heç yerə, göyə, 
Sevincin, şadlığın hüdudu yoxdu. 
Çox sağ ol, ay qızım, hey deyə-deyə, 
Hətta əllərinə həna da yaxdı. 
 

Quş olub göylərə uçmaq istədi, 
Atası görmədi heyif bu günü. 
Qızını doyunca quçmaq istədi, 
Tale qismət etdi ona bu günü. 
 

Fatma xala nəzir-niyaz payladı, 
Şirnini, noğulu əsirgəmədi. 
ATİ-yə girmişdi bu il övladı, 
Arzusu çin oldu... Daha nə dərdi?... 
 

               *  *  * 
Tələbə adını daşıyan gündən, 
Dəyişdi Ülkərin halı, əhvalı, 
Anadan aralı yaşayan gündən, 
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Oturdu havalı, gəzdi havalı. 
Təzə dostlar tapdı, tanışlar tapdı, 
Dəyişdi ömrünün mənası bütün. 
O təzə dəbləri havada qapdı, 
Yadına düşmədi anası bir gün. 
Ülkər bəyənmədi kəndi, kəsəyi, 
Öz doğma anası yadından çıxdı. 
Dar günün dostları, ümid, gərəyi 
Ona həqarətlə, nifrətlə baxdı. 
Rəngini, ruhunu dəyişdi tamam, 
Neçə rəngə düşdü buqələmun tək. 
Heç kəsin ağlına gəlməzdi, aman, 
Qızcığaz bu qədər çox dəyişəcək. 
 
Xətrinə dəymədi onun bir kərə, 
Ona kəm baxanın gözünü oyar. 
Ana qərq olmuşdu düşüncələrə: 
―Qızını döyməyən dizini döyər.‖ 
 
Belə üsulların mənası varmı 
O ki, ad qazandı adlar içində. 
İnsanı döyməklə adam olarmı 
Od tutub yanırdı odlar içində. 
 

Kənd əhli yamanca nigaran idi, 
Bu acı xəbəri daşımaq çətin. 
Anadan çoxusu bədgüman idi, 
Bu dərdlə, kədərlə yaşamaq çətin. 
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Bəzisi anaya təsəlli verdi, 
Dərdini, sərini dağıt dedilər. 
Bəzisi çıxışı tək bunda gördü, 
Qızına bu yoldan qayıt dedilər. 
 
 

Hərə bir söz dedi Fatma xalaya, 
O isə sığındı göz yaşlarına. 
İndi nə söyləsin ana balaya 
Sanki mil çəkilib baxışlarına. 
 

Bu yandan Ülkərdən xəbərlər gəlir, 
Bu yay da o kəndə qayıtmayacaq. 
Ananın fəryadı göyə yüksəlir, 
O yenə yanında tapılmayacaq. 
 

Ülkər öz işində, öz gücündədir, 
Nəyinə gərəkdir yamaqlı bir kənd. 
Günləri deyəsən burda xoş keçir, 
Onu cəlb eləmir çomaqlı bir kənd. 
 
Bu kəndin başına bir gəl dörd dolan, 
Kəndin kənd adı var, şəhərin şəhər. 
Anan çox üzülüb, halı pərişan, 
Günə gün calama, sənsə, ay Ülkər! 
 
Uşaqlıq çağların bu kənddə keçib, 
Bu yerlər səninçün əzizdir hər an. 
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Hər kəs taleyini bu kənddə seçib, 
Sən bu kəndə güvən, kəndə arxalan. 
 
Anan saçlarını ağ-qara hörüb, 
Sənlə nəfəs alıb, sənlə ucalıb. 
O ağrı-acını çox erkən görüb 
İndi haldan düşüb, xeyli qocalıb... 
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         YENİ HƏYAT 
 
İllər yaşa dolur, biz qocalırıq, 
İllər qanad taxıb sehrli quşdan. 
Ərköyün oluruq, kövrək oluruq, 
Bəzən inciyirik bir sərt baxışdan. 
 
Quş qanadlı illər uçur durmadan, 
Yerlərə-göylərə sığmır hikkəsi. 
İllər qanadını açır durmadan, 
Uzaqdan, yaxından duyulur səsi. 
 
İllərin qoynunda yaşa dolduq biz, 
Ömrün mənasını hələ duymadan. 
Dünyadan köçürük qoymamış bir iz, 
Ömürdən doymadan, gündən doymadan. 
 
Yeni nəfəs verir yeni bir həyat, 
Coşur damarında qan cavanların! 
Belə yaşayırıq dünyada heyhat, 
Həmişə meydanı gen cavanların! 
 
İnstitut illəri arxada qaldı, 
Ülkər buranı da ―əla‖ bitirdi. 
Ən yaxşı bir yerə təyinat aldı 
Həyatda çox şeyi tapdı, itirdi. 
 
Bir anlıq yadına anası düşdü, 
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Görən neyləyirdi anası indi. 
Gör necə tezliklə illər ötüşdü 
Yaman xiffət çəkdi, yaman kövrəldi. 
 
 
Bu illər bir dəfə getmədi kəndə, 
Axı, anasının günahı nəydi? 
Axı, nə olubdu, belə bir gündə... 
Bu fikir qəddini yamanca əydi. 
 

Səfehlik elədi, bəli bir zaman, 
Kəndi bəyənmədi, həddini aşdı. 
Görən çəkilərmi bu çisgin, duman, 
O Fatma anası yadına düşdü. 
 

Ana yer üzündə ən nadir inci, 
Unutmaq olarmı həyat verəni. 
Ana günlərimin nuru, sevinci, 
Bağışla, ay ana, bağışla məni. 
 

Cənnət anaların ayağı altda, 
Acı sözü belə şərbət olubdu. 
Niyə boynu bükük gəzir elatda, 
Bəs niyə gözləri yolda qalıbdı? 
 

Bir ana haqqı var bu yer üzündə, 
Bu haqqın önündə baş əyir hamı. 
İlahi qüdrət var ―Ana‖ sözündə, 
Biz nə tez unutduq bəs bu kəlamı?! 
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Hikmət xəzinəsi – ana ürəyi, 
Bu ürək çox ağrı – acılar gördü. 
Odur yer üzünün duzu, çörəyi, 
Analar dünyanın şah əsəridi. 
 

Ölçüyə gələrmi ana zəhməti, 
Bir günün zəhməti – ömrə bərabər. 
Qoruya bildikmi biz ədaləti, 
Bax bundan söz açıb yazmağa dəyər. 
Ana əllərinin hərarətini, 
Unutmaq mümkünmü ömrümüz boyu?! 
Ananın bizlərə səxavətinin 
Varmı bərabəri, varmı bir tayı?! 
 

Ana Vətən dedik Vətən mülkünə, 
Ana kəlməsinin qədrini bilək, 
Bu tükənməz ömrün sonsuz eşqinə, 
Gülzara çevrilsin hər arzu, dilək. 
 

Analar dəfn edər dərdi ürəkdə, 
Hər ağrı-acını çəkməzlər üzə. 
Ürəkdə ağlayar, amma gerçəkdə 
Xoşbəxt görünərlər, vurmazlar üzə.  
 

Acı həqiqəti anladı Ülkər, 
O vaxtdan, vədədən xeyli ötsə də. 
Özünü yamanca danladı Ülkər, 
Fikirlər içində itib-batsa da. 
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Bir mətləbə gəldi, qərara gəldi: 
Təcili getməli o doğma kəndə. 
Dağların başından duman çəkildi, 
Tez kəndə yollandı o həmin gündə. 
 

Hələ yavaş-yavaş qaralırdı şər, 
Ülkəri bu kəndə çatdırdı maşın. 
Yaman yorulmuşdu, dözdü bir təhər, 
Əl atıb düzəltdi tez üstün, başın. 
 

Hərə bir söz dedi öz aləmində, 
Çaşqınlıq içində qalmışdı hamı. 
Nə əcəb görəsən belə bir gündə 
Ülkər yada salıb kasıb komanı. 
Həqiqət nə qədər acı olsa da 
Yaxşıdır çox zaman şirin yalandan. 
Ülkərin xəyalı kənddə qalsa da, 
Yaman nigarandı öz doğmasından. 
 

Xeyli adam vardı həyətlərində, 
Baxışlar kədərli, qəmli görünür. 
Bu necə görüşdü, axı, hələ də, 
Didələr giryanlı, nəmli görünür. 
 

―Olum‖la ―ölüm‖ün arasındadı, 
Ana çırpınırdı çarpayı üstə. 
Ana sayıqlayır, öz hayındadı, 
Xeyli vaxt olar ki, yatırdı xəstə. 
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Ülkər itirmədən vaxtı, vədəni, 
Onu oxşayaraq bağrına basdı. 
Vaxtında yetirdi ruzigar məni, 
Deyib sözlərini yaman tələsdi. 
 

Ananı çatdırdı xəstəxanaya, 
Özü cərrah oldu öz anasına. 
Car çəkdi az qala bütün dünyaya, 
Gəl indi, oxucu, Ülkəri qına... 
 

Xeyli sınıxmışdı ana bu vaxtlar, 
Xeyli üzülmüşdü, halsızlamışdı. 
Dünyanın qəribə təzadları var: 
Ana tək qalmışdı, yalqızlamışdı. 
 

Özündə deyildi bu zaman da o 
Çox çətin olsa da nəfəs alırdı. 
Hara gedəcəkdi bu dumanda o, 
Özünü dumanda, çəndə sanırdı. 
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Görünmür gözündə həyat eşqi də, 
O huşsuz yaşadı günləri bütün. 
Lakin qalib gəlib kədərə, dərdə, 
Açdı gözlərini nəhayət bir gün... 
 
Ülkəri görüncə gözləri güldü, 
Sarıldı boynuna ana əlləri. 
Ülkəri görmürdü gör neçə ildi, 
Beləcə açdılar bu xoş səhəri. 
 
Qəribə görüşdü... dodaqlar güldü, 
Ülkərin əlilə sağaldı ana! 
Bunu bilməyən də eşitdi, bildi, 
Elə bil ucalıb dağ oldu ana!... 
 
              EPİLOQ 
 
Xeyli vaxt keçibdir artıq o vaxtdan, 
Ev-eşiyə dönüb Fatma xala da. 
Daha gileylənmir taledən, bəxtdən, 
İndi yanındadır Ülkər bala da. 
 
Toyu da olubdur, bir nəvəsi var, 
Yamnca dəcəldir, yamanca şirin. 
Nəvənin adını Səlim qoydualr, 
Ürəyi yerinə düşdü Ülkərin. 
 
Ülkəri çox yerə dəvət etdilər, 
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Amma anasını qoyub getmədi. 
İnstitut dedilər, şəhər dedilər, 
Ata ocağını o tərk etmədi. 
 
 
Evi təzələdi neçə il olar, 
Yarlı-yaraşıqlı bir ev ucaltdı. 
Bütün şəraiti, bağ-bağçası var, 
Həyət-bacanı da xeyli dirçəltdi. 
 

Adı dolaşırdı ağızda-dildə, 
Rayonda ən böyük xəstəxanası. 
Çox böyük hörməti vardı bu eldə, 
Başı dik gəzirdi Fatma anası. 
 

Şəhərdən gələrdi çox vaxt qonaqlar, 
Bəzən toplantılar burda keçərdi. 
Burda özgə aləm, özgə busat var, 
Bir çoxu yolunu burda seçərdi. 
 

Ömrün salnaməsi bitirmi burda, 
İnsan sağlamlığı hər şeydən üstün. 
Ülkər həkim kimi bu doğma yurda 
Ömrünü-gününü veribdi bütün. 
 

Hippokrat andına üz tutmusuz siz, 
Niyə azalmayır bəs bu ölümlər. 
Daha da möhtəşəm olsun ölkəmiz, 
Hələ yol üstədi, gəlir Səlimlər... 
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Gəlir ömrü-günü uzatmaq üçün, 
Özünü bi yolda məlhəm sananlar. 
İnsanı insantək yaşatmaq üçün 
Tanrı köməyinə möhtacdı onlar... 
 

Neçə ki, həyat var, siz də varsınız, 
Qoymayın od tutub yansın bəşəri. 
Sabaha inamsız, bizə yarsınız, 
Ey həkim əlləri, həkim əlləri! 
                    Son 
                                                                   
1972-ci il 
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AŞIQ ŞƏMŞİR YADİGARI 
 

Elə sənət adamları, elə dahilər var ki, cismən 
həyat- dan köçsələr də mənən qəlblərdə heykəlləşir, 
kiməsə gərək olurlar. Belə şəxslərin əsl həyat yolu 
ölümündən sonra başlayır, adları ölməzlik rəmzi kimi 
insanların şüu- runa həkk olur. Həqiqi, ölməz sənət 
sahibləri... 

 

Şoruşdum birindən: şairəmmi mən? 
Özüm ki, özümü öyə bilmərəm. 
Cavabı asanca, qopdu dilindən: 
“ – Hələ ölməmisən, deyə bilmərəm”. 

 

Şair Məmməd Araz bu barədə necə də gözəl 
deyib: 

Ölümlə ölümsüzlüyə qovuşan, xalqın görən 
gözü, döyünən qəlbi, düşünən beyni olan, 
yaddaşlarda nağılla- şan, ürəklərdə heykələ dönən 
həqiqi sənət korifeyləri az deyildir. 

Aşıq Şəmşir ömrünün sazla köklənən ecazkar 
sənət dünyası kimə bəlli deyil, kim onun nəğmələrini 
dinləmə- miş, sədəfli sazın xoş sədaları altında şirin 
röyalara dal- mamış, nağıllar aləminə baş 
vurmamışdır? 

Onun aşıq şeirinin müxtəlif formalarında 
yazdığı poeziya inciləri də xalqın əsl mənəvi 
sərvətinə çevrilmiş, dillər əzbəri olmuşdur. Lakin 
məqsədim aşığın yaradıcılı- ğını təhlil edib 
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araşdırmaq deyil, onun son yadigarı olan, hələ 
mətbuat üzü görməyən bir təcnis və bir şəkli barədə 
istəkli oxuculara məlumat verməkdir. Bu yəqin ki, 
Şəmşir pərəstişkarları üçün çox maraqlı olardı. 
Həmin unudul- maz yay günlərinin qısa təfsilatı 
belədir: 

1975-ci ilin yayı. Azərbaycanın dilbər 
guşələrindən biri olan Şuşa şəhəri. Həmin isti yay 
günlərində şair dostum İsa Şuşalının evində idim. 
Başımız şirin söhbətə qarışdığı zamanda xoş xəbər 
eşitdik. Aşıq Şəmşir və qardaşı Qara bu evə, bu 
ocağa təşrif buyurublar. Gələn- ləri sonsuz sevinclə 
qarşılayıb hal-əhval tutduq. 

Haşiyə: Bir qədər əvvələ qayıtmaq istərdim. 
Hələ 1970-ci illərdə institutda təhsil alarkən 

aşıq Şəmşirlə bir neçə dəfə görüşlərimiz olmuşdu. O 
vaxtlar ―Cığır‖ adlı ədəbi poeziya və tərcümə dərnəyi 
fəaliyyət göstərirdi. Ali məktəbin gənc yazarları da bu 
dərnəkdə öz şeir, hekayə və tərcümə nümunələrini 
oxuyub, fikir müba- diləsi aparırdılar. Bəyənilən 
əsərlər institutun ―Bilik‖ qəze- tində dərc olunurdu. 
Həmin dərnəyə mətbuatdan yaxşı tanıdığımız, gözəl 
şeirlər müəllifi, mərhum şairimiz Ənvər Rza rəhbərlik 
edirdi. Bəzən dərnəyə respublikamızın tanınmış şair 
və yazıçıları dəvət olunur, onların fikir və 
düşüncələri, məsləhətləri dinlənilirdi. Gənc yazarlara 
bu- nun çox faydası olurdu. Belə görüşlərdən biri də 
aşıq Şəmşirlə olmuşdu. O, poeziyadan, sözün 
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qüdrətindən bəhs edərək bizə bu çətin yolda uğurlar 
diləmişdi. Eyni zamanda çox incəliklə tənqid və 
iradlarını da bildirmişdi. Bizi həqiqi tənqiddən nəticə 
çıxarmağa, dözümlü olmağa çağırmışdı. Yaxşı 
yadımdadır, ustadın o vaxtlar ‖Bilik‖ qəzetində dərc 
olunmuş ―İnciməsin balalarım‖ adlı nəsi- hətamiz 
şeiri bizi xeyli kövrəltmişdi! Həmin şeiri sonralar heç 
bir mətbuat orqanında, habelə Dədə Şəmşirin 
müxtə- lif dövrlərdə çap olunmuş şeirlər kitablarında 
görə bilmə- dim. Xoşbəxtlikdən o illərin əvəzolunmaz 
yadigarı kimi həmin şeir indi də şəxsi kitabxanamda 
qalmaqdadır. Müasir həyatımızda hələ də 
aktuallığını və tərbiyəvi əhə- miyyətini itirməyən bu 
şeir yəqin ki, oxucular üçün də maraqlı olardı. Ulu 
sənətkarımızın gənc yazarlara öyüd-nəsihət kimi 
ünvanlandırdığı bu ibrətamiz misralar indi də 
diqqətəlayiqdir və yüksək məziyyətlərilə 
fərqlənməkdədir. 
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DİLSUZ MUSAYEV, AŞIQ ŞƏMŞİR, 

İSA ŞUŞALI 

 
 
        İNCİMƏSİN BALALARIM 
 

İnciməsin balalarım, nəsihətdi ata sözü, 
Fəramuşla unutmasın, çıxarmasın xəyalından. 
Çətin olar yaxşı oğul sağ əlindən ata sözü, 
Fərasəti tez faş olur duyğusundan, kamalından. 
 

Yaxşısını yaxşı anlar, sən də yaxşı deyən 
zaman, 
Nəsihəti eşidənlər elə həlim olsun gərək. 
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Baş əyər yol göstərənə bu möhtəşəm, bu 
mehriban, 
Bildirər öz simasını lütvəsi pak olan ürək. 
 

Nizamilər, Füzulilər nə gətirib asimandan, 
Bizə lazım nədir, ancaq gəlin bilək bu torpağı. 
Şeirin öz mənzili var, axtarmayaq çox o yandan 
Vurğun deyib, yaxşı olur hər tərlanın öz oylağı. 
 
 
Məsləhətdi, nəsihətdi gəlin şeiri belə yazaq, 
Halal əmək sahibidi, deyək fəal ölkəmizdən. 
Hər gözəllik Bakıdadır, niyə çıxaq ərşə uzaq, 
Sülhü, rəhmi, səadəti qoy öyrənsin hamı 
bizdən. 
 
Yolun düşsə Qarabağa ―ağ-gümüşə‖ yetir  
nəzər, 
Təzə, cavan üzüm bağlı, al-yaşıllı düzlərə bax. 
Qara qızıl yanındasan, sellənər hər yanı bəzər, 
Tamam sərvət məskənidir bizim aran, bizim bu 
dağ. 
 
                                       Aşıq Şəmşir Qurban 
oğlu, 
                                                17 oktyabr 
1968-ci il. 
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İndi Qarabağın dilbər guşəsi olan Şuşada 
yenidən onunla görüşəndə olub-keçənləri xatırladım. 
Dədə Şəm- şirin gülə-gülə, bir az da zarafatyana 
dediyi bu sözləri indi də xatırlayıram: ―Bala, adamın 
dəyəcək yerləri çox, qala- caq yeri bir olar. Bu evin 
qapısını açmağım da təsadüfi deyildir. İsagil həm ərk 
yerim, həm də görk yerimdir. Bu yüz illərin 
sınağından çıxmış müdrik babalarımızın ağıl və 
düşüncəsinə ehtiramdan irəli gəlir. Müdriklər 
səhvlərində də səhvsiz olurlar.‖ 

Sonra bildim ki, Şuşaya gələndə həmişə 
İsagildə müsafir olurmuş. Yol deyəsən onu 
yormuşdu. Çünki Də- də Şəmşirin doğma kəndi 
Ağdabanla Şuşanın arası xeyli məsafə idi, həm 
də yaş o yaş deyildi. Bir az dincini aldıq- dan 
sonra Dədə Şəmşir kağız-qələm istədi. Elə 
oradaca bədahətən söylədiyi ―Təzə anam məni‖ 
təcnisi kağıza köçürüldü. Həmin təcnisi uzun 
illərdən sonra oxuculara təqdim etməyi özümə 
borc bildim, həm də bir növ mənəvi ehtiyac 
duydum. 

 
         

        TƏZƏ ANAM MƏNİ 
                  (təcnis) 
 

Bu xoş səadətli görüşümüzdə, 
Elə bil doğmuşdur təzə anam məni. 
Yanında tiflisli Dilsuzu gördüm, 
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Gözəl sevindirdi təzə nam məni. 
 

Fərhad Bisutunu bir baxdı, yardı, 
Şuşa da çiçəkli bir bax, diyardı, 
İsa Şuşalı da bir bəxtiyardı, 
Əcəb qarşıladı təzə ənam məni. 
 

Xəstə meyli hər an istər ayə nar, 
İqbal şəmi tərəqqidə ay yanar, 
Şəmşir, indi səni yəqin ay anar, 
Telli saz üstündə təzanəm məni. 
                              Aşıq Şəmşir, Şuşa 
şəhəri,  
                                               9 iyul 1975-
ci il 
 

İsagilə gələn qonum-qonşular, eşidib bilənlər 
Dədə Şəmşirlə görüşüb hal-əhval tuturdular. Bu 
xəbər Rayon Partiya Komitəsinə də çatmışdı. O 
vaxtlar mərhum Qəşəm Aslanov Şuşa rayon PK-nin 
birinci katibi işləyirdi. 

Şuşada, eləcə də respublikamızda kifayət 
qədər nüfuza malik olan Qəşəm Aslanov sözün əsl 
mənasında, nurlu ziyalılarımızdan idi. Sözə, 
sənətkara böyük qiymət verirdi. Vaxt məhdudiyyətinə 
baxmayaraq, bizi RP komi- təsinə dəvət etdi. Onunla 
maraqlı və yaddaqalan söhbət- lərimiz oldu. Şuşa 
Mədəniyyət Evində Dədə Şəmşirlə sazın, sözün 
işığında maraqlı görüş keçirildi. Həmin gö- rüş 
ömrümüzə yazılan görüşlərdən oldu. Görüşdən 
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sonra birlikdə şəkil çəkdirdik. Həmin şəkil o günlərin 
əvəzsiz yadigarı kimi doğma və əzizdir. Çünki bu 
şəkildə Şəmşir ömrünün şirin anları yaşayır. 

İndi o illərdən bizi 33 ildən artıq xeyli zaman 
ayırır. Dədə Şəmşir artıq aramızda yoxdur. Təəssüf 
etsək də, bu bir həqiqətdir. Laylalarla, bayatılarla 
həzinləşən, sazla-sözlə köklənən bir ömrün mənası, 
bax beləcə başa çatır. Yox, deyəsən, yersiz oldu bu 
ifadə! Dədə Şəmşir ölmə- yib, əbədiyyətə qovuşub. 
Onun ölməzlik timsalı olan sazlı-sözlü dünyası yenə 
də Vətən torpağını bəzəyir. Bu şeir və şəkil isə 
həyatının bir parçası kimi ondan bizə ən əziz 
xatirədir. 

Artıq o illər arxada qalıb. Təəssüflənirəm ki, 
ulu sə- nətkarın böyüyüb boya-başa çatdığı 
Kəlbəcərə – doğma Ağdaban kəndinə təşrif 
buyurmaq mənə qismət olmadı. ―Bala, imkan 
daxilində yolunu hərdən bizim obalara da sal, bir az 
da Ağdabanda dərdləşək‖ kəlmələrini indi də unuda 
bilmirəm. Onun ölüm xəbəri məni qəlbən sarsıtdı. 
Hardasa özümü qınadım. Sağlığında Dədə Şəmşirin 
də- vətinə əməl edə bilmədim. ―Bilmirəm‖ şeirim də 
məhz bu hisslərin təsirindən yaranmışdı. Onu 
oxucuların diqqətinə çatdırmağım yerinə düşərdi. 

 
 

 
                BİLMİRƏM 
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                                (Dədə Şəmşirin əziz 
xatirəsinə.) 
 

Kəlbəcərin dağlarında duman var, 
Sənsizləşən, kövrəkləşən güman var, 
Güllü nənə, Şəmşirini uman var, 
Bu istəyi nahaqdımı, bilmirəm?! 
O gecikən qonaqdımı, bilmirəm?! 
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Dəli dağım, Qoşqarımdı qanadı, 
Tərtər təbi çoxlarını sınadı, 
―Ceyran bulaq‖ gözü yolda sonadı, 
Bu bulaqdan keçəsimi, bilmirəm?! 
Buz suyundan içəsimi, bilmirəm?! 
 
Görməyəydik kaş ki, dərdi, səri də, 
Köç eylədi ərənlərin piri də, 
Bir saz ola bu möhnəti əridə, 
Heyrətimin nidasımı, bilmirəm?! 
Bu harayım çatasımı, bilmirəm?! 
 
Bu hikməti kimlər duyub, biləndi, 
Aylar, illər ələk kimi ələndi, 
Dünyamız da ağ-qaraya bələndi, 
Bu talemi, qəzadımı, bilmirəm?! 
Yoxsa rənglər təzədimi, bilmirəm?! 
 
İstəyini ürəyinə salan var, 
Bulud-bulud boşalan var, dolan var, 
Ana Torpaq, Şəmşir adlı balan var, 
O kükrəyən sinəsimi, bilmirəm?!  
Pərdə-pərdə dinəsimi bilmirəm?! 
 
                                               Dilsuz 
Musayev,  
                             Bakı şəhəri, mart 
1980-ci il  
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Ölümlə ölümsüzlük sərhəddində həm də bir 
nəha- yətsizlik gördüm. Nədənsə qəlbimdən qəribə 
bir hiss keç- di. İnsan da uca dağlar kimidir. Dağların 
cığırları, gədik- ləri, duman-çəni... olduğu kimi insan 
ömrünün də günləri, ayları, illəri, ağlı-qaralı həyat 
yolları var. Hamı zirvəyə can ata bilər, ancaq o 
zirvəyə ucalmaq, həmin zirvədə qərar tutmaq hər 
adamın işi deyil. Məhz bu zirvədə Dədə Şəm- şir kimi 
əsl sənət adamları qərar tuta bilər. 

P. S. İndi Qarabağın dilbər guşəsi Şuşa da, 
min bir dərdin dərmanı Kəlbəcər torpaqları da 
erməni qəsbkarlarının nəzarətindədir. El-obamız, 
dağlarımız, bulaqlarımız, meşələrimiz... kimi 
qəbirlərimiz də düş- mən əsarətindədir. 

Dədə Şəmşirin qəbri kimi. Onların 
müqəddəs ruhu, əsirlikdə, əsarətdə necə rahat 
ola bilər?! 

 
                                                 “Reportyor” 

qəzeti, 
                                                    10 may 2010-

cu il 
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TƏRCÜMƏÇİDƏN 
 

1972-ci ilin payızı idi. Respublikamızda RSFSR 
ədəbiyyatı və incəsənət günləri keçirilirdi. Bu mühüm 
təd- birdə iştirak etmək üçün Bakıya Rusiyadan, 
eləcə də İtti- faq respublikalarından tanınmış şair və 
yazıçılar dəvət olunmuşdu. Onların arasında 
istedadlı rus şairəsi Mayya Rumyantseva da var idi.  

Mən o vaxtlar M.F.Axundov adına Pedaqoji 
Dillər İnstitutunda ―Rus dili və ədəbiyyatı‖ 
fakültəsində təhsil alırdım. Dövri mətbuatda ara-sıra 
yazılarım dərc olunur- du. Ədəbiyyata, poeziyaya 
həvəsim vardı. Ona görə təd- birdə iştirak edən 
yazıçı və şairlərin yaradıcılığıyla maraq- lanırdım. 
Respublikamıza təşrif gətirən bu yaradıcı insan- lar 
əvvəlcədən tərtib olunmuş vahid proqram üzrə 
nəzər- də tutulmuş müxtəlif tədbirlərdə iştirak edir, 
ictimaiyyətlə görüşlər keçirir və çıxışlar edirdilər. 
Mayya Rumyantse- vanın şeirlərilə az-çox tanış idim. 
Şeirlərini tərcümə etmək fikrinə düşdüm. Şeirlərini 
oxuduğumu və bəzilərini dilimizə çevirmək fikrində 
olduğumu dedim. Razılığını bildirdi. O vaxtdan bizim 
yaradıcılıq əlaqələrimiz davam etdi. Uzun müddət 
məktublaşdıq. Mətbuatda dərc olun- muş şeirlərini 
(tərcümələri) Yazıçılar İttifaqına, ya da ev ünvanına 
göndərirdim. 

Artıq xeyli vaxtdır ki, tanınmış Rus şairəsi 
Mayya Rumyantseva dünyasını dəyişib. Amma 
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yazdığı əsərlər onu həmişə oxucuların qəlbində 
yaşadacaqdır. Onun bir neçə şeirini istəkli oxucuların 
nəzərinə çatdırmaq istəyi- rəm. Onu da qeyd edim ki, 
Mayyanın uşaqlığı müharibə illərinə təsadüf edib. 
Ona görə də şeirlərində müharibə mövzusu daha 
qabarıq nəzərə çarpır. 

Bununla yanaşı kitabda qardaş xalqlar 
ədəbiyyatın- dan müxtəlif şeir və nəsr nümunələri də 
verilmişdir. Gürcü ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindən olan İrakli Abaşidzenin ―Dmanisi 
daşları‖, Revaz Margianinin ―Azər- baycanlı 
dostlarıma‖, ―Qızlarıma‖, Muxran Maçavarianinin 
―Günəş kimi...‖ şeir nümunələri öz daxili 
rəngarəngliyi və orjinallığı ilə seçilir. 

Kitaba daxil edilmiş Mikola Bajanın ―Bulaq‖, 
Mixail Stelmaxın ―Günəş‖, ―Kirpi və tülkü‖, Yanka 
Kupalanın ―Genasvale‖, Robert Rojdestvenskinin 
―İllərin nəğməsi‖, ―Sənə sevgi bəxş edim?‖, 
Aleksandr Babrovun ―Şamxora gedən yol‖, Rəzzaq 
Əbdürrəşidin ―Ana‖, ―Dağların roman- tikası‖, 
Aleksandr Qriçin ―Dəniz nəğməsi‖, Atamurad 
Atabayevin ―Heyif‖, Marina Safonovanın ―Qəm, 
sevinc...‖ şeirləri, V.Fedorovun ―Amerikanın daş 
cəngəlliklərində‖, V.Malışevin ―Billinin tapança 
nəyinə gərəkdir‖, M.Prişvinin ―Portret‖, Boris 
Slyusarın ―Qəribə sual‖, Bolşevik cinayət- lərinin 
xronikası başlığı altında verilmiş ―Bakını necə tut- 
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dular‖ qanlı yanvar hadisəsinə həsr olunmuş nəsr 
əsərləri oxunaqlı və yadda qalandır. 

Oxuculara ərməğan edilmiş bu poeziya və nəsr 
nümunələri yəqin ki, onların ürəyindən olacaqdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, o vaxtlar yeni 
tərcümə- ləri Mayya Rumyantsevanın ünvanına 
göndərirdim. Hər dəfə də xoş sözə, xoş ifadəyə rast 
gəlirdim. Belə günlər- dən biri də şairənin mənə 
göndərdiyi bir məktub və bir bağlama oldu. İllər ötdü. 
Həmin məktublardan və kitab- dan birini saxlaya 
bildim. O günlərin əvəzsiz bir yadigarı kimi həmin 
kitabı və məktubu oxucularla bölüşmək qərarı- na 
gəldim. Dünyanın işini bilmək olmur. Heç olmasa bu 
məktub və bu kitab itməsin deyə onları da oxucuların 
ixtiyarına verirəm. Hər halda əvvəlcədən öz 
minnətdarlı- ğımı bildirirəm. 

Onu da qeyd edim ki, illər keçir, zaman yaşa 
dolur, biz isə qocalırıq. Heç olmasa əlimizin altında 
olan bu əşyaların qədrini bilək.  Bizdən sonrakı 
nəsillərə ərməğan edək. Bax o zaman həyatın 
mənası və yaşamaq həvəsi daha füsunkar, daha 
əzəmətli olar. Allah amanında! 

 
                         Böyük sayğılarla, Dilsuz 

Musayev 
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SAÇLAR NİYƏ AĞARIR... 
 

Mayya Rumyantseva istedadlı rus şairəsidir. 
Yəqin ki, oxucular onun imzasına ―Bilik‖in keçən ilki 
nömrəsində rast gəliblər: ―Bizim analar‖ – tərcümə 
edəni Dilsuz Musayev. 

Bu günlərdə şairə öz tərcüməçisinə – 
institumuzun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinin V kurs 
tələbəsi Dilsuz Musayevə öz yeni kitabını göndərib – 
―Müharibə‖ kitabını. Elə bil, şairənin nə vaxtsa 
yazmış olduğu bir sətir qəlbinə sığmaz olub:  

– Yox, daha görməyək biz müharibə... Və bu 
poema yaranıb. Öyrəndim ki, Dilsuz indi şairənin 
―Müharibə‖ poe- masını tərcümə edir.   

Mayya Rumyantsevanın ―Ağ saçlar haqqında 
balla- da‖sı da ―Müharibə‖ kitabında gedib. Şairənin 
bu məşhur balladasında da vətəndaş ananın könül 
harayını bir daha eşidir və ona səs veririk: 

– Yox, daha görməyək, biz  
                                              müharibə, 
           Kədər ağartmasın  
                                      saçları bir də. 
 
                                                                 Aydın 
Tağıyev, 
                                                                  “Bilik” 
qəzeti, 
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                                                              7 mart 1973-
cü il 
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MAYYA RUMYANTSEVA  
 (RSFSR) 

 

        BİZİM ANALAR 
 

Neçə dərdi – səri, dağı-düyünü 
Qəlbində daşıyar, qəlbində saxlar. 
Hərbin qəm yükünü, kədər yükünü 
Çəkər gizli-gizli bizim analar. 
 
Qara kağızları boğçada gizlər, 
Titrədər köksünü bir həsrət, nida. 
Qəmli olsalar da, ancaq nə qədər 
Ümidlə yaşarlar yenə dünyada. 
 
Bəllidir bir də ki, mənə bu adət 
Gecələr yatarıq... onlarsa, bilin 
Çəkilib mətbəxə sakitcə, xəlvət, 
Ürəkdən ağlayar hey için-için. 
 
Yorğun köks ötürüb gah da dərindən, 
Oxşar nəvazişlə, oxşar hey bizi. 
Ana qəlbindəki dözümə bax sən! – 
Gizlincə daşıyar hər dərdi özü.... 

 
                                                     “Bilik” 
qəzeti, 
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                                                    13 oktyabr 1972-ci 
il 
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AĞ SAÇLAR HAQQINDA BALLADA 
 

Deyirlər, dəbdədir ağ saçlar indi, 
―Qocalar‖ gənclik də nədənsə vaxtsız. 
Keçir, öyünərək ağ saçlarıyla, 
Budur, min qəmzəylə o ədalı qız. 
Hörmət harda qalıb, ehtiram hanı? 
Kimdir haqlı burda, günahkar burda? 
Biz dəb bilməmişik ağrı, acını, 
Gəlin, dəb salmayaq ağ saçları da. 
Bir dayan, yaddaşım, dinmə, bir dayan! 
Qoy dinsin ömrümün qəm varaqları, 
Mühasirə vaxtı Leninqraddan 
Oğlan gətirdilər – dümağ saçları. 
Baxdım ağ tellərə - ürəyim yandı, 
Bura qəlbi odlu ―qoca‖ gəlmişdi. 
Aramızda o ən müdrik cavandı, 
Kədər saçlarına qar ələmişdi. 
Bir də yadımdadır bir əsgər hər an, 
Əbədi şikəstdi o, partlayışdan. 
Dili lal olmuşdu, qulaqları kar, 
Bax onda deyərdik: - Ağaran saçlar! 
Demirəm sağalıb dağ, düyün artıq, 
Neçə ürəklərdə yenə yara var! 
Ey ağsaç qocalıq, müdrik qocalıq! 
Ey qanlı döyüşdə ağaran saçlar!... 
Deyirlər, dəbdədir ağ saçlar indi, 
Yox, dəbdə olmayıb o vaxtlar ancaq. 
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Göylər od püskürən birk kürə idi, 
Yerdəsə qovrulub, yandırdı torpaq, 
Kül rəngi çökmüşdü yanaqlara da, 
Çoxunun dümağdı burda saçları, 
Kədər gözlərə də çəkmişdi pərdə, 
Qəmdən ağlayırdı toz ağacları... 
Yox, daha görməyək biz müharibə, 
Kədər ağartmasın saçları bir də. 
Eh, ay ədalı qız, ay ədalı qız. 
De, niyə çallaşıb saçların vaxtsız? 
Dəb üçün bir çəngə saçını nədən? 
Əllicə qəpiyə ağartmısan sən?! 
Keçirsən bu sayaq qürurla hələ, 
Alçaqlıq deyilmi, bu qürur, söylə?! 
Burda tapdanmırmı hörmət, ehtiram. 
Ayağa düşmürmü saçlara inam... 
Demə əksinəyəm hər bir dəbin mən, 
Yox, belə düşünmə, çox səhv edərsən. 
Ancaq ağ saçları orden, medaltək, 
Hər zaman tər töküb, qazanmaq gərək... 
 
                                                           “Bilik” 
qəzeti, 
                                                      7 mart 1973-
cü il 
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      XƏZƏR NEFTÇİSİ 
 
Sahilə can atan burlakdı sanki, 
Küləklər sığmayır qınına yenə. 
Kükrəyən dalğalar, daşan dalğalar 
Bürünüb hay-həşir donuna yenə. 
 
Burda insanlar var – dəniz kürəkli, 
Burda insanlar var – qaya biləkli, 
Bulud çalmasını çıxarıb göylər 
Bu qüdrət önündə daim baş əyər. 
 
Harda gizlətmisən, bir söylə, harda, 
A dəlisov Xəzər, agah et, məni – 
Dolaşıq salmısan de hansı yerdə 
Gizlicə torpağa axan neftini? 
 
Dəmir dirəkləri döyəclər hər an, 
Yaşamaz suların haysız-haraysız. 
Yaratmaq eşqilə dünya yaradan, 
İnsanlar qoynundan ötməz xəyalsız. 
 
Uzanar qoynunda hey qatar-qatar, 
O polad buruqlar, nəhəng buruqlar. 
Nələr danışmayır, de, nələr sənə, 
Burda əfsanəvi insan əlləri? 
Bu tükənməz əzmə, həyat eşqinə 
Özü şeir yazır neft kəmərlərin... 
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                                             “Kommunist” 
qəzeti, 
                                                      8 iyun 1980-
cı il 

 
 

QIRX BİRİNCİ İLİN POÇTALYONU 
 
Varya xala, Varya xala, 
Ölüm kağızları aparma komalara. 
Evlərin həsrət çəkən gözləridir 
Şəkillərə dönüb baxan əsgərlər, 
Haradasa şimşəktək çaxan əsgərlər. 
Gizlət 
           ürək yaxan o kağızları. 
 
Aparma evlərin qənşərinə də, 
Nə lazım qəlblərə dərd, ələm salmaq... 
... Deyirlər çətindi indi bazarda, 
Çətindir onsuz da 
                             qara şal almaq... 
 
Ah, bizim kənddə də hər daxmabaşı 
Qara libaslarda gəzir qadınlar. 
Ah, bizim kənddə də hər daxmabaşı 
Al bant haşinəli şəkillər yaşar, 
Hönkürtü qopacaq – 
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Bu kövrək, 
                    bu zirək qadınlara sən 
                    bəd xəbər versən. 
 
Ölüm kağızları aparma komalara, 
Gizlət. 
                    öz qara paltarının altında 
                    gizlət onları... 
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... Eyvana yaxınlaşıb 
Sakitcə durdu xeyli 
                    qəlbi titrək, mükəddər. 
 
– Varya xala, Varya xala, 
Nədən bənizini çulğaladı 
                       qəm, kədər?.. 
 
                                     “Sovet Gürcüstanı” 
qəzeti, 
                                                     21 iyun 1980-
cı il 
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GİCİTKƏN HAQQINDA BALLADA 
 
Sellər – sular coşan yerdə, 
Küləklər dolaşan yerdə 
Uşaqların səmənd atı 
Çöl-çəməni tapar yenə. 
Kəndimizin ətəyində, 
Gicitkənli cığırlarda 
Axşam, səhər çapar yenə. 
... Mən günləri 
                       xatırladım, 
Hər evdə qəm, kədər vardı. 
O zamanlar kənddə qalan 
Qadınlardı, uşaqlardı. 
Sellər-sular coşan yerdə 
Küləklər dolaşan yerdə 
Zəmilərin çuxurunda 
Dolaşır kənd uşaqları... 
Borş bişirib yemək üçün  
Gicitkəndi yığdıqları. 
Bax, döyüşdən gəlir əsgər, 
Çoxdur ona el hörməti. 
Gicitkənli yerdən keçir 
Addımları qısa, qəti. 
Qışqırırıq arxasınca: 
– Gicitkəndir ora, əmi, 
Uzaq getmə kənd boyunca... 
Osa cavab əvəzində  
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Əllərini yelləyərdi, 
Sanki nəsə söyləyərdi 
Azca açıq gözlərindən  
Yaş damlası süzülərdi. 
 
Gicitkənə qonan bəlkə 
Yaş deyildi, şəbnəm idi? 
Eh... uşaqlar arasında 
Qəmli bir söz-sov 
                    başlandı: 
Davadan gələn əsgərin  
Ayaqları... 
               Ağacdandı... 
Qorxunc, acı pıçıltılar 
Rahat qoymur uşaqları. 
Əsgər gecə yuxudadır,  
Çarpayının altındasa 
Ayaqları... 
Azca açıq gözlərindən  
Yaş damlası gilələndi. 
Şeh deyildi, göz  
                        yaşıydı, 
Gicitkənə qonan indi... 
... Sellər-sular coşan yerdə 
Küləklər dolaşan yerdə 
Uşaqlığın səmənd atı 
Çöl-çəməni tapar yenə. 
Kəndimizin ətəyində, 
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Gicitkənli cığırlarda  
Axşam, səhər çapar yenə. 
Qoy dolaşsın ayaqyalın, 
Yorulmadan, dincəlmədən 
Yer üzünü uşaqlığım. 
Qoy duysun kəsəyi, daşı, 
Ayaqlar da addımbaşı... 
 
                                             “Sovet kəndi” 
qəzeti, 
                                                28 yanvar 1978-
ci il 
BAĞIŞLA MƏNİ 
 
Mən dayana bilmirəm 
Kişilər ağlayanda. 
O nəmli göz yaşları 
Dodaqda quruyanda. 
... Sənin qəmli çağında, 
Qəmli göz yağışında 
Gəlişimlə bəlkə mən 
Səni çox pərt etmişəm 
Olubsa da günahım, 
Çıxaraq yaddan bunu. 
Unudaq gəl keçəni, 
Əfv et, bağışla məni. 
Nə vaxtsa çətin olub, 
Ağır olub yolumuz. 
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Bəzən anlamamışıq, 
Etdiyimiz səhvi biz. 
Danışsınlar qoy nə var, 
Bundan bizə nə qorxu. 
Yalan ayaq tutsa da, 
Yeriyə bilməz, axı. 
... Bu sakit guşəyə də 
Bir gün günəş nur çilər. 
Yenə səni görərəm 
Cavan, mehriban, gülər, 
Sən bir ocaq çatarsan, – 
Saf məhəbbət ocağı. 
Qovrularaq bu odda 
Biz pərvanə sayağı. 
 
 
 
Olubsa da günahım, 
Çıxaraq yaddan bunu. 
Unudaq gəl keçəni, 
Əfv et, bağışla məni. 
 
                                    “Sovet Gürcüstanı” 
qəzeti, 
                                                    18 mart 1978-
ci il 
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             QIZLAR 
 
Fədakar oğlanlar azalıb yaman, 
Qalıb fədakarlıq indi qızlara. 
Neçə rəngə düşüb bu qızlar aman, 
Çəkir qaşlarına sürmə qapqara... 
 
Ah, bu insafsızlar! Heç uf demədən 
Kəsir saçlarını sevinə, gülə. 
Bəlkə oğlanların az olmasından  
Oğlantək şalvar da geyirlər hələ. 
 
Nifrət edib qısa, kəsik tellərə 
Çox oğlanlar düşüb oba, ellərə. 
Xeyli vaxt boyasız qaş axtarırlar, 
Xeyli vaxt uzun tel, saç axtarırlar... 
 
                                     “Sovet Gürcüstanı” 
qəzeti, 
                                               28 avqust 1979-
cu il 
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                                                                                          İRAKLİ 
ABAŞİDZE 

             
(Gürcüstan) 

    DMANİSİ DAŞLARI 
 

Dmanisi dağlarına 
Sənsiz yolum düşməz, inan. 
O dağları addım-addım 
Gəl, mənimlə birgə dolan. 
Tənhalıqdan betər imiş 
Unudulmuş viranələr 
Soyuqluğu, 
Viranələr sərtliyi. 
Bu lal sükut qınar məni, 
Bu lal sükut sınar məni. 
 

Ver əlini! Bir nəzər sal! 
Qədim zaman daşlarına. 
Dünənimin salnaməsi –  
Uzaq-uzaq illərimin 
Daş möhürlü yaddaşına. 
 

Burda hər bir qala daşı –  
Babaların daş yaddaşı 
Tarixlərə soraq olub, 
Dünənimə çıraq olub, 
Yaddaşıma bükülübdür. 
Neçə qanlı vuruşlarda 
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Od, alovla ütülübdür. 
 

Burda hər bir qala daşı 
Bir alınmaz qala olub. 
Bu abidə dünyasında 
Əfsanələr qərar tutub, 
Həqiqətlər yuva salıb. 
Burda dağlar – ağsaqqallar. 
Bardaş qurub oturmaqda 
Babalara oxşayıblar. 
Çən, dumanı kəmər kimi 
Bellərinə qurşayıblar. 
 
Söz açırlar aram-aram 
İnsan eşqi, əməlindən. 
Qəlbi titrək duyğularla 
Dinləyirəm bu sirri mən. 
Dinlədikcə anlayıram 
Qədim qala divarının 
Qəm havalı nəğməsini. 
Bu divarın arxasından –  
Qaranlıqlar məkanından 
Səslər bizi aylar, illər. 
Zəif, tutqun baxışlarla 
Bir an belə göz qırpmadan 
İnsan oğlu ümid dilər. 
 
Bu iztirab, bu titrəyiş 
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Bəlkə də üzəcək səni. 
Ürəyimi duyursansa 
Qınamazsan, ey dost, məni. 
 
Axı necə rahat olum, 
Baxışların tənəsindən? 
Bu əbədi sükunətdə 
Üşənirəm demə nədən. 
Bu daşlaşmış hekayətin 
Sorağını qəlbim arar. 
 
 
Bu daşlaşmış hekayətin 
Uzaq uşaq çağlarımda 
Dinlədiyim nağıllara 
Bənzəri var. 
 

Bu qaranlıq asimanda 
Qəlb evimdə yeri vardır 
İgidlərin, aqillərin. 
Gözlərindən nur saçılan 
Gül qoxulu gözəllərin. 
Xəyalımda canlandıqca 
O gözəllər, o müdriklər 
Uşaqlığım yada düşər: 
Bax, beləcə 
Lal gecələr 
O kədərli zamanlardan 
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Anam nağıl danışardı. 
Bu nağılın istisində 
Uşaq ömrüm alışardı. 
 

Ocaq sönüb... 
Ərşə çıxıb yuxum ancaq. 
Qərarından dönmək bilmir. 
Könlümdəsə 
Ağ alovun işığında 
Ağsaç nağıl sönmək bilmir. 
 

Ağ alovun şəfəqindən 
Pəncərəmə nur süzülür. 
Bu, varlığın təsdiqidir –  
Demək orda həyat vardır, 
Demək orda həyat gülür. 
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Nə yaxşı ki,  
Ömür-gün yoldaşımla 
Dmanisi dağlarını 
Qoşa gəzib, dolanıram. 
Qədim qala divarından 
Əsrlərə boylanıram. 
 
Bu hikməti duya-duya 
Dünənimə qovuşaram. 
Al günəşlə bürkülənən 
Bu əbədi daş həyatı 
Ömrüm boyu alqışlaram. 
 

“Azərbaycan” jurnalı, № 9, 1987-ci il. 
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REVAZ MARGİANİ 

           
(Gürcüstan) 

 
   AZƏRBAYCANLI DOSTLARIMA 
 

Üçcə gün keçibdir sanki o vaxtdan, 
Sizdən ayrılalı qəlbim kövrəlib. 
Bu dostluq bağında hey zaman-zaman 
Neçə nəğmə dinib, arzu göyərib. 
 

Yenə dinləyirəm nəğməkar Kürü... 
Daha qəm selindən qalmayıb əsər. 
Günəşdən nur alan Mingəçeviri 
Günəş hərarətli arzular bəzər. 
 

Ana Kür həyatda nələr görməyib – 
İnləyib, sızlayıb, haray qoparıb. 
Məni arzuların qanadlarında  
Neçə yol sizlərə mehman aparıb. 
 

Dəniz buruqları çıxmaz yadımdan, 
Kükrəyər Xəzərdə bir şəlalətək. 
Burda insanlar var – igid, qəhrəman, 
İsidər qəlbləri xoş arzu, dilək. 
 

Ellər doğmalaşıb, dost-qardaş olub, 
Çağlayan çeşmədir hər yanda həyat. 
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Qəlbimdə həmişə qoşa ucalıb, 
Bizim Rustaviylə sizin Sumqayıt. 
 

Gəzdim diyar-diyar çölü-çəməni, 
Vətən sevgisiylə könlüm isindi. 
Kəhrəba sünbüllər məst etdi məni, 
İgidlər gözümdə bir dağa döndü. 
Duydum gül ətrini dağlar qoynunda, 
Laləsi, nərgizi – bir yanar ürək. 
Doğmadır Göy gölün saf suları da 
Ritsanın o zümrüd dalğalarıtək. 
 
...Gəlməz hünəriniz hesaba, saya, 
Fəxr edir sizinlə anamız Vətən. 
Əbədi bəzəksiz siz bu dünyaya, 
Əhsən, bu qeyrətə, qardaşlar, əhsən! 

 
“Azərbaycan” jurnalı, №2, 

1984-cü il 
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              QIZLARIMA 
 
Toy-büsat quraram qızlarıma mən, 
Çələnglər hörərəm güllərdən rəng-rəng. 
Mahnı da deyərəm Rustavelidən 
Uğurlar dilərəm mən bir atatək. 
 
Vermərəm onlara qara çadranı, 
Vermərəm onlara qırılmış qanad. 
Bizim kasıblığı, bizim kədəri 
Vermərəm onlara – dəyişib həyat. 
 
Vermərəm yanğısız döyünən ürək, 
Mən nəğmə misallı ömür dilərəm. 
Gül açsın arzular hey ləçək-ləçək, 
Qəlblərindən uzaq düşsün kədər, qəm. 
 
Nələr bəxş etməyib təbiət nələr! 
Verərəm ondakı hər naz-neməti. 
Verərəm nə varsa, istəyən qədər. 
Təki tapdanmasın qadın isməti. 
 
Məni yaxşı-yaxşı anlasın onlar: 
Demirəm hər nə var qoy bizim olsun, 
Deyirəm təmiz ad, namus, etibar, 
Əbədi hədiyyəm – cehizim olsun. 
 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 
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17 dekabr 1977-ci il 
 
 
 
 

MUXRAN MAÇAVARİANİ 

           
(Gürcüstan) 

        
     GÜNƏŞ KİMİ... 
 
Bu dünyanı günəş kimi 
                 qucduqca mən 
Duyğularım şirinləşir  
                           təzələnir: 
Birdən mənə elə gəlir –  
Çiçəklərin ətirində duruluram, 
O gözlərin qarasında  
               əriyirəm gilə-gilə. 
Ləpələrin ağuşunda  
               atılıram sahillərə 
O gözəlin təbəssümü 
Sahillərdən alır məni. 
Sevda dolu ürəklərin  
Ağuşuna salır məni... 
Məst oluram bu sevgidən, 
Dost-tanışı  
                     səsləyib mən 
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Yağış kimi səpələrəm  
                          söz incimi, 
Bölüşərəm kədərimi,  
                           sevincimi. 
Söz çələngim çiçək-çiçək  
              ürəkləri gəzə gərək: 
Qoy onların axarında  
           qara gözlər xumarlansın, 
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Ayna sanıb  
                             gül gözəllər  
                             güzgülənsin,  
                              sığallansın. 
Qoy təşnəli dodaqlara  
                           qonub sözüm 
Bircə damla gərək olsun. 
Ürəksizə ürək olsun. 
Qoy onlarla ətirlənsin  
Çəmənlərin gül,  
                                    çiçəyi. 
Cilvələnib,  
                             naz eyləsin  
                     gözəllərin qoy göyçəyi. 
 
Qoy onlarda duysun hər an  
                      cavanlar öz gülüşünü,  
                       gözəllər öz gəlişini. 
Qoy onlarda arasınlar  
                    sevənlər öz görüşünü. 
Qoy onlarda tapsın müdam 
İnsan əzmi,  
                                      mətanəti. 
Tükənməyən el hikməti 
Bir də mərdlik,  
                                     dəyanəti... 
Bir şıdırğı  
                         yağış olub 
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Sarı buğda dənəsitək 
Bu torpağa səpilərəm, 
Onun ana qucağında 
Sünbül-sünbül boy ataram, 
Sünbül-sünbül göyərərəm. 
Təzə - tər çörək qoxulu 
Ətirli nəğməyə dönüb 
Bu müqəddəs torpağı 
Bax, beləcə bəzərəm... 
Günəş olub  
              şəfəqlərə bürüyərəm  
               bu dünyanı, 
Günəş kimi qucaqlaram  
                   bu cahanı. 
Nə şirinsən, ana Vətən, 
Baş əyirəm bir oğultək. 
Adi çınqıl daşına mən 
Qoynun geniş, eşqin dərin, 
Qoy anamın südü kimi, 
Aydın olsun səmaların. 
Vətən mülkü,  
                   nə şirinsən! 
 
Nə şirindir  
           səndə yanıb yaşamaq! 
Nə təmizsən, ana südü! 
Nə şirinsən, ana torpaq! 
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MİKOLA BAJAN  
(Ukrayna) 

 

            BULAQ 
 

Maral inildədi bir qəfil oxdan, 
Endi bir dərəyə-dərdli, məlallı. 
Bu bir dərəydi ki, dərinliyindən 
Bir bulaq qaynardı – suyu şəfalı. 
 

Yandırıb yaxsa da yara maralı, 
Bu məlhəm bulaqdan doyunca içdi. 
Elə o andaca dəyişdi halı – 
Bütün ağrıları sovuşdu, keçdi. 
 

Durub süzdü dərə boyu yoxuşa, 
Yanar üfüqlərə yayıldı səsi. 
Qorqasali heyran qaldı bu işə, 
Ox atmağa artıq yoxdu həvəsi. 
 

Qayıdaraq fərman verdi həmin an: 
Oradaca gərək ucalsın şəhər. 
Xalqımızın qanı kimi qaynayan 
Bir bulaq var həm şəfalı, həm gövhər. 
 

İllər ötüşsə də bu dərə boyu 
Bəstəkar bulaqlar yenə də qaynar. 
Gürcülərin ot qoxulu dağ suyu 
Tükənməz bir çeşmə kimi hey çağlar. 
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Bu nemətin inci dolu xəzinə, 
Şəfa bulaqların nurdu, Tbilisi! 
Bir xalıdır ulu dağlar sinəndə, 
Gül-çiçəklər onun əlvan hənası. 
İllər ötmüş...Yaşa dolmuş zaman da..., 
İndi maral azad dağlar dolaşar, 
Sonsuz üfüqlərin ana qoynunda 
Kəhkəşanla – Ayla, Günlə qovuşar. 
 
                                         “Qələbə bayrağı” 
qəzeti, 
                                               24 noyabr 1979-
cu il 
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MİXAİL STELMAX  
    (Ukrayna) 

 
   BALACA DOSTLARIMA 
          GÜNƏŞ 
 
Balaca, şən bacımın 
Sarı sünbülə bənzər 
Qızılı hörükləri, 
Qızılı saçları var. 
Hamı onu həvəslə 
Günəş deyə çağırar. 
Axı o da, günəş də 
Hamıdan tez oyanar. 
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KİRPİ VƏ TÜLKÜ 
 
Lağa qoyub kirpini 
Bir gün söylədi tülkü: 
– Saçaq, saçaq bu nədir? 
– Kəkilin qəribədir 
Tikanların dik çıxıb, 
Söylə, a kirpi qardaş 
Səni kim belə qırxıb? 
Get yenidən dəlləyə, 
Tellərini lap qısalt. 
Bir də ki, nəyə gərək, 
Tikanları birbəbir 
Çıxarıb kökündən at. 
Tülkü əvvəlki sayaq 
Ürəyində gülərək 
Yenidən ara verib 
Başlayırdı sözünə. 
Birdən sivrilib gələn 
İlan dəydi gözünə. 
Canına qorxu düşdü, 
Ayaqları sürüşdü. 
Düşünüb son anını, 
Kol dibində büzüşdü. 
 
Elə bu dəmdə birdən 
Kötüklərin dibindən 
Yumaq kimi yumulub 
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Diyirləndi tez kirpi. 
İti tikanlarıyla 
İlanı alqan etdi. 
 
 
Tülkü baxıb gördü ki: 
Bu öz dostu kirpidi. 
Sevincindən ağladı, 
Kirpini qucaqladı. 
Dedi: xilaskarımsan, 
Tikanlı tellərini 
Kəsmə amandır, aman! 
 
                               “Azərbaycan müəllimi” 
qəzeti, 
                                                    4 fevral 1983-
cü il 
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YANKA KUPALA 
(Belorusiya) 

 
     GENASVALE 
 
Zirvələrə qar ələnib, 
Qayalar buza bələnib. 
Vadilərdən ancaq hələ 
Gül qoxuyur, genasvale. 
 
Sxaltubo, doğma diyar, 
Qəlb isidər buzun belə. 
Bu sevgidən de, kim doyar, 
Arzum, kamım genasvale. 
 
Təbəssümü xoş məlhəmsən, 
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Baxışların – yanar şölə. 
Bir röyasan, yoxsa nəsən, 
Gürcü qızı, genasvale? 
 
Əgər səndən uzaq düşsəm, 
Qəm-qüssəyə dönər tale 
Yanar könül, yanar tale, 
Bu sənsizlik həsrətindən 
Genasvale, genasvale. 
 
Al Gürcüstan, eşqin dərin! 
Möcüzəmi üfüqlərin? 
Yuxularda görüşərik, 
Uzaq, yanar ulduzlar tək 
Əriyərək gilə-gilə, 
Genasvale, genasvale. 
 
Əlvidamı bu, Eliko! 
Ulduzlarmı sayrışırdı 
Həsrət ilə səmamızda. 
―Suliko‖mu nəğməmiz də? 
Oxu, görək gürcü qızı, 
Ey ömrümün dan ulduzu! 
Çək nəğməni bəmə, zilə, 
Oxu görək, oxu hələ, 
Genasvale, genasvale. 
 

“Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 
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24 sentyabr 1983-cü il 
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ROBERT ROJDESTVENSKİ 
(Moskva) 

 
          İLLƏRİN NƏĞMƏSI 
 
Ağaran saçlarım deyil kədərim, 
Qarlı qış, qorxutmaq məni çətindir. 
Mənə yük olmayıb ötən illərim – 
İllər sərvətimdir, var-dövlətimdir. 
 
Vaxt olub zamanı qabaqlamışam, 
Hər işi tez görmək bir adətimdir. 
Nə olsun həyatda pul yığmamışam – 
İllər sərvətimdir, var-dövlətimdir. 
 
İllərə ―sağ olun!‖ söyləyirəm mən, 
İllər qəm-sevincli nəqəratımdır. 
Heç kəsə kədəri qıymayıram mən, 
İllər sərvətimdir, var-dövlətimdir. 
 
Əsrlər söyləsə mənə bir zaman, 
―Ulduzun sönübdür, yanmaq çətindir!..‖ 
Körpəm əllərini qaldırar o dəm – 
İllər sərvətimdir, var-dövlətimdir. 
 
                                                           “Bakı” 
qəzeti, 
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                                              29 sentyabr 
1982-ci il. 

 
 
 
 
 

 
SƏNƏ SEVGİ BƏXŞ EDİM? 
 
– Sənə sevgi bəxş edim? 
– Etirazım yox buna. 
– Çirkaba bürünüb o. 
– Çirkabı da qəbulum. 
– Taleyinə fal açım. 
– Fal aç, nədir əlacım. 
– Bəlkə bir söz soruşdum. 
– Soruş, daha yoruldum. 
– Qapını döysəm necə? 
– Qərq olaram sevincə. 
– Bəlkə səslədim səni. 
– Harayına gələrəm. 
– Orda qəm, qüssə olsa? 
– Kədərin kədərimdir. 
– Birdən aldatsam səni? 
– Amandır, üzmə məni. 
–  ―Oxu!‖ – deyə əmr etsəm. 
– Oxuyaram ürəkdən. 
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– Açma dosta qapını. 
– Bağlayaram hər yanı. 
– Desəm qətl et kimisə! 
– Aman olmaz heç kəsə. 
– Ölüm diləsəm sənə 
– Qurbanam bu sevginə. 
– Dəryalara qərq olsam? 
– Xilaskarın olaram. 
– Sarısa qəlbimi qəm? 
– Tablayaram, dözərəm. 
– Bəlkə keçilməz sədd var? 
– Səddi dəf etmək olar. 
 
– Düyünə düşsə işim? 
– Açmağa yol araram. 
– Bəlkə yüz düyün oldu? 
– Yüzünü də doğraram. 
– Sənə sevgi bəxş edim? 
– Bəli, sevgi, məhəbbət. 
– Bu mümkün deyil, heyhat! 
– Niyə, nə üçün belə?! 
– Çünki köləsən, kölə! 
 
                                                     17 iyun 1984-
cü il 
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ALEKSANDR BOBROV 
(Moskva) 

 
     ŞAMXORA GEDƏN YOL 
 
Burda göy çinarlar göy dəsmal olub 
Günəşlə birlikdə salamlar bizi. 
Deyir yol yoldaşım 
                            xəyala dalıb: 
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Bir povest yazmağın yeridir, düzü, 
―Şamxora gedən yol‖ ən yaxşı mövzu. 
 
Zəhmət tükənməyən bir xəzinədir, 
Dayanar dağlar da qolumuz üstə. 
Fəqət bu bənzəyiş çox qəribədir – 
Qazaxlar kəndidir yolumuz üstə. 
Uşaqlıq illərim səslədi məni, 
Moskva, Rusiya, düşündüm səni... 
 
Şirin duyğularım hey pərvazlanar, 
Ürəklər fərəhlə dinər bu yerdə. 
Çəhrayı paltarlı qaragöz qızlar 
Şərbət gətirdilər piyalələrdə. 
 
Sevinc qanad açdı obada, eldə, 
Hər könül mülkündə büsat quruldu. 
Ancaq unutmayaq, Şamxor bəndində 
Neçə polad qollar birgə gərildi. 
 
Taleyin kəm oldu...Ruhun şad olsun, 
Qınama tanrını, unut, gəl qəmi. 
Uyu, qoy məzarın behiştlə dolsun, 
Ey Əbu Məhəmməd Şeyx Nizami! 
Şair vəsiyyəti – əbədi həyat. 
Nurlu günəş olub isidər bizi. 
Uçur kəpənəklər yenə də, heyhat! 
Yetişsə də ömrün – günün payızı. 
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Gərək pozulmasın bəxtin nizamı – 
                                                  deyib Nizami. 
Bəyaz qar ələnib qızıl gül üstə. 
Gül açsın könüldə hər şirin dilək. 
Şimal adamıyıq, ancaq nəsrin də 
Öz nizamı gərək. 
Bax bu şirin həvəslə 
Sevgini səslə. 
 
Burda hər çiçəyin sən qədrini bil, 
Güllər gözəllərdən al rəng alıbdır. 
Şamxora gedən yol – adi yol deyil, 
Ömrümdə ən şirin anlar olubdur. 
 
                                     “Sovet Gürcüstanı” 
qəzeti, 
                                                 28 aprel 1983-
cü il 
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RƏZZAQ ƏBDÜRƏŞİD  
(Özbəkistan) 

 
                  ANA 
 
Sordun əhvalımı danlaq baxışla, 
Mənim əziz dostum – mehriban anam. 
Gec gəlib getsəm də məni bağışla, 
Körpə çağlarımdan oduma yanan. 
 
Qəlbim hərarətlə, istəklə dolu, 
Gəzsəm də nə qədər uzaq elləri –  
Məni səadətin qucağı kimi 
Qoynuna alıbdır ana əlləri. 
 
Nə yaxşı dünyada sən varsan, ana, 
Razıyam taleyin bu işinə mən. 
Sən məni sözsüz də duyarsan, ana, 
Vurğunam o şaqraq gülüşünə mən. 
 
Göy səmalar – yorulmayan qanadım, 
İldırımlar – heyrət dolu inadım. 
Bir ilahi varlıq kimi müdam sən 
Yollarımda yanan şama dönərsən. 
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Bəzən qanadlanıb duyğum, hissim də 
Dünyanı neçə yol gəzib dolaşar. 
İndi anlamışam ana qəlbində 
Bütün əzəllərin əzəli yaşar. 
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Gəl incik baxışla üzmə qəlbimi, 
Sən mənim həyatda ümid – təsəllim. 
Bir həlim baxışla ovundur məni, 
İsinsin əlində yorğun əllərim. 
 
Sönməz günəş nurlu təbəssümün də, 
Onu əsirgəmə öz oğluna sən. 
Ata ocağından uzaq düşəndə 
İsinim əbədi hərarətindən. 
 

“Sovet kəndi” qəzeti, 
28 oktyabr 1980-cı il 
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   DAĞLARIN ROMANTİKASI 
 
Çaylar döyəcləyər sal qayaları, 
Sinər dağ döşünə bulud layları. 
Çəkib sıldırımda bir dəli nərə, 
Kükrəyib dağlarda coşar şəlalə. 
 
Əlini uzatsan göylərə çatar, 
Burda sükutun da öz heyrəti var. 
Zirvəni kəməndə salıbdı şimşək, 
Odlu rəşməsilə bir kəhər attək! 
 
Leysan yağış – zınqırovu dağların  
Rəqsi başlar aşıb-daşan çayların. 
Bəyaz bulud örpək salar zirvədə, 
Gülümsəyib şəfəq saçar günəş də. 
 
Göy qurşağı körpü salar, allanar, 
Göy çəmənlər tala-tala xallanar. 
Nur selindən nura dönər ürəyim, 
Dağlar mənim əzəl eşqim, gərəyim. 
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ALEKSANDR QRİÇ 
(Bakı) 

                    
          DƏNİZ NƏĞMƏSİ 

 
Gəmilər ki, lövbər salıb dayandılar –  
Burda, ey dost, müşkül hal var. 
Baş vurarlar  
                      bu yerlərə 
Qayıtmaqçün yenə bir gün sahillərə. 
 
Ağı deyib ağlar dəli küləklər də, 
Qara zülflü bu zülmətli gecələrdə... 
Vüsalına qovuşmaqçün  
Tərk edərəm səni hər gün. 
 
Ulduzlar da  
                 sahillərdə gözə dönər, 
Fanarlarsa nöqtə-nöqtə  
                      kölgələnər. 
Bu yolların təzadında 
Ömrü – günü yaşa dolar  
                               həyatın da. 
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Ağlayaram, sıtqayaram, 
Bax elə bir zülmət gecə... 
Mavi dəniz – beşik mənə. 
Sahillər – ev-eşik mənə. 
Ömr edərəm yurd-yuvasız  
                                   bax beləcə.  
 
 

 
ATAMURAD ATABAYEV 

(Türkmənistan) 
 
                    HEYİF 
 
– Matəm qiyafəli, ey gözəl pəri, 
Niyə dolaşırsan qəmgin yolları, 
Nədən gilələnib gözlərində yaş? 
– Atam qayıtmayıb davadan, qardaş. 
– Mən atan olaram. Daha çəkmə qəm, 
Yaşlı gözlərindən silinsin ələm. 
– Razıyam buna mən. 
– Niyə kədərlisən bəs yenə, qızım? 
– Bir qardaşım vardı – əziz, növcavan. 
O da qayıtmadı qanlı davadan. 
Bu dərdə, məlala, ah, necə dözüm? 
– Gəl, qəm yemə, məni öz qardaşın san, 
– Razıyam buna mən. 
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– Bəs niyə yenə də gözlərində nəm? 
– Bizdən uzaqlarda Vətən eşqinə  
Yad eldə bir zeytun ağacı altda 
Ömür-gün yoldaşım dəfn olunubdu, 
Bir nakam sevginin izi qalıbdı, 
Qəlbimdə qövr edən közü qalıbdı... 
– Heyif əziz bacım, heyiflər sənə! 

 
“Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 

                                                  9 yanvar 1982-
ci il 

 
 
 
 
 

MARİNA SAFONOVA 
(Moskva) 

 
        QƏM, SEVİNC... 
 
Qəm, sevinc çox bu dünyada, 
Təzadlardır, izlər məni. 
Asan yol yox, bu dünyada 
Çətin yollar gözlər məni. 
Gülər üzlə, xoş məramla 
Gedəsiyəm bu yolla mən 
Çəkinmədən. 
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İşdir əgər 
Göy kişnəyib, qopsa şivən 
Didiklənsə son plaşım 
Üz döndərmə, tale məndən. 
 
Bir qəlbi dar məni görcək 
Dilə tutub deyəcəkdir: 
―Bu halla sən 
Uzaqlara gedəmməzsən, 
Yaraların göynər yaman... 
Bir yol yoxmu daha asan?‖ 
 
Tərk edərək qəhqəhəylə 
Söyləyirəm cavabında: 
―Uzaq yollar əyləncəmi? 
Yoxsa acı könül qəmi? 
Ey aldilli, bil ki, yəqin 
Keçməz ömrüm, günüm hədər. 
Bu yollarda büdrəməyim –  
Bu yollarda bərkiməyim 
Deyil məgər?!‖.. 
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                                                                V. 
FEDORTSOV 
 

AMERİKANIN “DAŞ CƏNGƏLLİKLƏRİNDƏ” 
 

Şəһərlərin böһranı – bu sözlər son illərdə 
Amerika mətbuatının səһifələrindən düşmür. Müasir 
Amerika şə- һərləri kapitalist cəmiyyətinə xas olan 
bir çox ziddiyyətləri özündə cəmləşdirmişdir. 
Bələdiyyə təsərrüfatını idarə etməyin getdikcə 
çətinləşməsi, daimi vəsait çatışmazlığı, 
cinayətkarlığın sürətlə artması, nəqliyyat böһranı, 
təһsil sisteminin tənəzzülü, mənzil probleminin 
kəskinləşməsi, ətraf müһitin faciəli şəkildə dağılması 
bu şəһərlər üçün səciyyəvidir. 

Ağ evin ən vacib sosial proqramları 
məһdudlaşdır- mağa yönəldilən və sürətlə 
silaһlanma xərclərini artırmaq xatirinə şəһərlərin 
eһtiyacı üçün təxsisatı kəskin şəkildə azaltmağı 
nəzərdə tutan iqtisadi siyasəti şəһər böһranını daһa 
da dərinləşdirir. 

Məsələn, ölkənin ən böyük şəhərlərindən olan 
Nyu-Yorkda son beş il ərzində bələdiyyə fəһlələrinin 
və qulluq- çularının sayı 25 faiz azalmışdır. 
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Müəllimlərin 19 min nəfəri, 2500 zibilçinin min nəfəri 
işdən çıxarılmış, polis qulluqçularının 20 faizi ixtisar 
edilmişdir. 

Cinayətkarlığın səviyyəsinə görə Nyu-York 
ölkədə dördüncü yerdən ikinci yerə keçmişdir və 
―Amerikanın cinayətkarlar dünyasının paytaxtı‖ adını 
almağa yaxınla- şır. Qarətçilərin sayına görə Nyu-
York bütün şəһərləri ötüb keçmiş və qatillərin sayına 
görə (1800-dən çox) bəd- nam ―birincilik‖ 
qazanmışdır. Burada oğrular, qarətçilər və qatillər 
küçələrdə, mənzillərdə, dövlət idarələrində və xüsusi 
idarələrdə, şəһər nəqliyyatında gecə-gündüz öz 
işlərini görürlər. 

Nyuyorklular öz metropolitenlərini ―dəһşətlər 
şəһəri‖ adlandırırlar. Müһafizənin gücləndirilməsinə 
və bə’zi stan- siyalarda polis dəstələrinin itlərlə keşik 
çəkməsinə bax- mayaraq burada törədilən 
cinayətlərin sayı ilbəil artır. Metronun texniki 
vəziyyəti də sərnişinləri naraһat edir: qatarların və 
yolların yoxlanması 1975-ci ildən əslində 
dayandırılmışdır. Təkcə keçən il 30 qatar relsdən 
çıxmış- dır. 

Məşһur Amerika yolları da tənəzzüldədir. Hətta 
Nyu-Yorkun dəbdəbəli Manһetten məһəlləsinin 
küçələri də kəndarası yollar kimi maşınları atıb-tutur, 
şəһərin qonaqları və sakinləri Nyu-Yorkun ―daş 
cəngəlliklərinin‖ küçələrində çala-çuxurların yan-
yörəsindən һələ çox ötüb keçməli olacaqlar. 
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Mütəxəssislərin һesablamalarına görə, təmir işləri 
indiki sürətlə getsə, şəһərin yol və səkilərini 
səһmana salmaq üçün 180 il vaxt lazım gələr! 

Binalar da yaxşı vəziyyətdə deyil. Nyu-Yorkun 
bütöv məһəllələri sınıq-salxaq evlərdir və bomba 
düşmüş şəһəri xatırladır. Bu məһəllələrdə ―şəһərin 
aşağı təbəqələri‖ — qara və rəngli amerikalılar 
yaşayırlar. Su təcһizatı siste- minə də fikir verilmir. 
Çoxdan dəyişdirilməmiş borulardan һər gün 1800 
milyon litrə yaxın su sızır. Bu da ölkənin şərqində 
baş vermiş quraqlığın nəticəsi olan su qıtlığını daһa 
da artırır. 

Nyuyorklular arasında işsizlik faciə xarakteri 
almaq- dadır. Yalnız keçən il şəһərin sənayesi 20 
min iş yeri itir- miş, son üç ildə isə bu rəqəm 40 minə 
çatmışdır. İsteһ- salatda indi 1947-ci ildəkindən iki 
dəfə az, yəni yarım milyon adam çalışır. 

Roçesterdə (Nyu-York ştatı) vəziyyət ağırdır. 
Böһ- ran burada çoxdan özünü göstərmişdir. İndi 
şəһəri əsl fəlakət gözləyir. Federal köməyin azalması 
nəticəsində yalnız keçən il şəһərin büdcəsində 3 
milyon dollardan artıq kəsir olmuşdur. Şəһər 
təsərrüfatına, məktəblərin eһtiyacına, tibbi xidmətə 
çəkilən xərclər minimum məblə- ğə endirilmişdir. Bu, 
infilyasiyanın sürətlə artması şəraitin- də yüz minlərlə 
adama ciddi zərbə vurmuşdur. ―Nyu-York tayms‖ 
qəzetinin göstərdiyinə görə, indi şəһər əһalisinin 40 
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faizi kasıblardır. Onların əksəriyyəti dilənçi kökündə 
yaşayır, cüzi yoxsulluq müavinəti alır. 

Eyni zamanda һəmin qəzet qeyd edir ki, pis 
vəziy- yət təkcə Roçesterdə deyildir. Ölkənin bir çox 
şəһərlərin- də mənzərə daһa acınacaqlıdır. Məsələn, 
Klivlend, Fila- delfiya, Buffalo, Sent-Luis, Çikaqo, 
Detroyt və bir sıra başqa iri sənaye və mədəniyyət 
mərkəzləri ya müflis olduqlarını elan etmiş, ya da 
maliyyə iflası һəddinə çatmışlar. 

Amerika şəһərlərinin sakinləri tez-tez deyirlər: 
һöku- mət bizdən üz çevirib. Amerika qəzet 
icmalçılarının çoxu- nun qeyd etdiyi kimi Ağ ev və 
konqres on milyonlarla amerikalının mənafeyini 
qurban verib, yalnız Pentaqonun һərbi büdcəsini 
artırmaq qeydinə qalırlar. 
 
                                             “Sovet Gürcüstanı” 
qəzeti, 
                                                           24 aprel, 1982-
ci il. 
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V.MALIŞEV 
 

BİLLİNİN TAPANÇA NƏYİNƏ GƏRƏKDİR 
(Felyeton) 

 

ABŞ-da cinayətkarlıq sürətlə artır. Silaһ 
satışına nəzarət edilməməsi, qəddarlıq və zorakılığın 
təbliği buna xeyli dərəcədə səbəb olur. 
(Qəzetlərdən). 

Cənab Smit evə qayıdanda qonşularının oğlunu 
qeyri-adi işlə məşğul olan gördü. Billi һəyətdə һədəf 
asmışdı və tapançadan atəş açaraq məşq edirdi. 

– Billi, nə edirsən?! — deyə o, təəccüblə 
qışqırdı. 

– Güllə atmağı öyrənirəm, cənab Smit, – deyə 
yeni- yetmə soyuqqanlıqla cavab verərək hədəfə 
dalbadal atəş açmaqda davam etdi. 

– Bəs tapançanı һaradan tapmısan? 
– Məktəbdə yemək xərcindən qənaət etdiyim 

pulla mağazadan almışam. 
– Onu sənə necə satıblar? Axı, sən һəddi-

buluğa çatmamısan! 
– Əlbəttə, çatmamışam. Nyu-York ştatında 

silaһ sa- tışına məһdudiyyət yoxdur. Bir də ki, 
amerikalıların silaһ gəzdirməsi konstitusiya ilə 
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qanuniləşdirilib. Dərs kitabı- mızda belə yazılmışdır, 
– deyə Billi inamla cavab verdi. 

– Silaһ nəyinə gərəkdir? 
– Necə nəyimə gərəkdir? Müəllimimiz deyir ki, 

ABŞ-da һər 2,6 saniyədən bir ağır cinayət törədilir, 
һər 24 də- qiqədən bir adam öldürülür. Bax, elə buna 
görə də öz təhlükəsizliyimi təmin etmək istəyirəm. 

– Mən də bilirəm ki, cinayətkarlıq artmaqdadır. 
Am- ma sənə ki, məktəbdə һeç bir qorxu ola bilməz. 

– Necə yəni qorxu ola bilməz! ABŞ-da bütün 
cina- yətlərin beşdə birini 18 yaşına qədər 
yeniyetmələr törədir. Məlumatınız yaxşı deyil, cənab 
Smit! 

– Axı, belə olmaz ki, һamı küçədə tapançayla 
gəz- sin! 

– Gəzirlər. ABŞ-da şəxsi istifadədə 50 milyon 
ədəd odlu silaһ var. 

Smit get-gedə һiddətlənərək: 
– Axı, odlu silaһla һeç bir əlaqəsi olmayan 

adamları bu silaһa necə yaxın buraxmaq olar?! 
– Bu sözləri 12 il əvvəl Ədliyyə Naziri Robert 

Kennedi də demişdi. 5 ildən sonra özü öldürüldü. 
– Bununla nə demək istəyirsən, Billi? 
– Fabrik saһibləri və silaһ tacirləri silaһ 

satışının məһdudlaşdırılmasını təklif edən adamlara 
dözməzlər, – deyə çoxbilmiş məktəbli cavab verdi. 

– Yaxşı, deməli, sən güllə atmağı 
özünümüdafiə məqsədilə öyrənirsən? 
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– Yalnız ona görə yox. 
– Bəs daһa nə üçün? 
– Amerikada 8 milyon işsiz var. 
– Tapança sənə iş tapa bilməz, Billi! 
– Kim bilir. Onun köməyilə yaxşıca ―qazanmaq‖ 

olar. 
– Bu nə sözdür, Billi! Deyəsən, sən adamları 

qarət etməyə һazırlaşırsan! 
– Nə üçün də qarət etməyim, cənab Smit? 

Amerika- da qanqsterlərin çoxlu pulu və һörməti var. 
Al Kaponenin һeykəlini də qoyublar. Mənim onlardan 
nəyim əskikdir? 

– Axı, sən һəbs edilə bilərsən! 
– İşsiz qalmaqdansa һəbsdə olmaq yaxşıdır. 

Heç olmasa orada yemək verərlər, – deyə Billi 
sakitcə cavab verib güllələri yenidən bir-birinin 
ardınca һədəfə vurmağa başladı. 

 “Kommunist” qəzeti, 
21 may 1981-ci il. 

 
                                                                         

PRİŞVİN 
 

PORTRET 
 

Rəssam tərəfindən işlənmiş portretin hədsiz 
dərə- cədə mənə oxşarı vardı. Həm də bu portret 
ümumiyyətlə rəssama, yazıçıya, alimə, 
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kitabxanaçıya oxşayırdı. Bu da mənim xoşuma 
gəlmirdi: Orada fərdi cizgilərim yox idi. Arvadım 
incəsənət işlərindən baş çıxarmaqda mahir ol- masa 
da, bunu çox yaxşı duyurdu. Öz narazılığını sadə- cə 
olaraq: portret oxşamır, – deyə bildirirdi. Biz uzun-
uza- dı mübahisə edirdik. Mən – oxşayıram, o heç 
oxşamır- san, deyə inadla fikrindən dönmürdü. 
Mübahisəmizin nə qədər çəkdiyini xatırlamıram, 
ancaq onu bilirəm ki, birdən işıqlar söndü, portret 
zülmət gecədə görünməz oldu.  

Bizim şəhərcikdə bu adi hal idi, qayış tez-tez 
sınardı və onu tikib bərpa edənəcən neft lampasının 
işığında oturardıq. Vaxt gec olduğundan yatmaq 
üçün başqa ota- ğa keçdik.  

Küçəmiz gözdən uzaq, könüldən iraq bir yerdə 
idi. Buna görə oğrular qaranlıq olmasından istifadə 
edirdilər. Hərdən də elə olurdu ki, işığa görə bütöv 
bir saat tez yatardıq: birdən mənə elə gəldi ki, kimsə 
evə soxulur. Durub mətbəxdən ov itinin ikisini – Kent 
və Nerli gətirdim, portretlə birgə onları qaranlıq 
otaqda yerləşdirdim, tüfəngi isə yataq otağından 
asdım. Bundan sonra sakitləşdik, oğrular sarıdan 
narahat olmadıq və biz yuxuya getdik.  

Düz qayış tikilib hazır olanacan yatdıq. Birdən 
qulaq batırıcı it hürüşməsi eşidib tez yerimizdən 
sıçradıq. Elek- trik lampaları yanırdı. İtlər isə elə 
amansızlıqla hürürdülər ki, sanki oğrunu düz evin 
içində tutmuşdular. Mən tüfəngi götürüb yavaş-yavaş 
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addımladım. İtlərin üzünə bağlan- mış qapıya 
toxunmaq olmazdı, o cırıldayırdı. Açar yerin- dən 
içəri nəzər saldıqda qəhqəhə ilə gülməkdən özümü 
saxlaya bilmədim: itlər qəzəblə parlaq işığa 
boyanmış insan portretinə hürürdülər.  

Arvadıma üz tutub: – Görürsən, portretin heç 
mənə oxşarı olmadığına irad tuturdun.  

– Bu bir həqiqətdir, onun sənə oxşar olmadığını 
itlər də sübut etdilər, – deyə arvadım cavab verdi. 
Mən buna biganə qala bilmədim: 

– Səndə incəsənəti duymaq qabiliyyəti 
tamamilə yox dərəcəsindədir, ola bilsin oxşarlıq 
rəssamın planına daxil edilməyib, ancaq o, bizə 
insan kimi bir varlıq bəxş etmək istəyib.  

– Bəlkə də sən haqlısan, portretin insana o 
qədər oxşarı vardır ki, hətta itlər də ona hürürlər, – 
deyə arvadım cavab verdi.  

 
“Sovet Kəndi” qəzeti, 
3 sentyabr 1983-cü il. 
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                                                             BORİS 
SLYUSAR 

                                                                   (Bolqariya) 
 

QƏRİBƏ SUAL 
 

Bazar günüdür. ―Metal məmulatları‖ köşkünə 
alıcı gəlir və nəzakətlə satıcıya müraciət edir.  

– Gün aydın. 
– Gün aydın. 
– Alveriniz necə gedir? 
– İşləyirik də... Nə buyurursunuz? 
– Zəhmət olmasa deyin, sizdə təsadüfən 

maqnit qıfıl tapılmaz ki? 
– Təəssüf ki, yoxumuzdur. 
– Bəlkə, o nədir e... sirri olan, rəqəmlərlə açılan 

qıfıl? 
– O da yoxumuzdur.  
– Yaxşı, onda adi qıfıl verin.  
– Bağışlayın, bizdə adi qıfıl da yoxdur.  
– Axı, bu nə deməkdir? Yəni sizdə heç bir qıfıl 

yoxdur?  
– Olanı deyirik. 
– Bəs mismar necə? 
– O da yoxumuzdur. 
– Bəs kəlbətin? 
– Kəlbətin də yoxumuzdur.  
– Bəs yiv necə? 
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– O da yoxumuzdur. Bizim köşkə artıq yarım 
ildir ki, heç bir metal məmulatı gətirilmir.  

– Bəs siz bu cür necə işləyirsiniz? 
– Düzü, özümüz də təəccüb edirik.  
–Bundansa köşkü bağlayın... özünüz deyin, 

bunun nə faydası... 
– Necə yəni bağlamaq? 
– Bu ki çox sadədir, qapını çəkib bağlamaq. 

Axı, havayı yerə niyə də açıq saxlayasınız? 
– Qəribə adamsınız. Axı, sizə səhərdən 

deyirəm ki, qıfılımız yoxdur! 
 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,  
                                                     2 sentyabr 1979-

cu il 
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МИНУТЫ ИЗ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ ГУСЕЙН ДЖАВИД 

 

Однажды, когда Гусейн Джавид пошел 
почистить обувь, он заметил, что чистильщик 
смотрит на него и улыбается. 

– Парень, почему ты улыбаешься? – 
спросил поэт. 

Чистильщик ответил: 
– Извините, Джавид – эфенди, Вы были 

моим учителем. 
Гусейн Джавид хлопнул в ладоши и 

захохотал: 
– Да, сынок. Мои студенты бывают или 

чистильщиками, или торговцами пива. 
 

*  *  * 
Гусейн Джавид всегда любил молодых и 

талантливых поэтов. Особенно – Микаила 
Мушвига и Самеда Вургуна. Однажды к Джавиду 
пришли несколько начинающих авторов. Один из 
обожателей великого поэта сказал: 

– Джавид-муаллим, у вас всегда бывает 
много народу. Разве они не мешают Вашей 
работе? Составьте список и принимайте тех, кто 
Вам нужен. 

Джавид улыбнулся: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

558 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

– Тогда в списке отметьте лишь двух 
молодых поэтов: М. Мушвига и С. Вургуна. 

– А почему Самед Вургуна? 
– Стихи Самеда плавные. В лице его я вижу 

талантливого поэта будущего. 
– Джавид-муаллим, вед он не аккуратный, 

не обращает внимания на свою внешность. 
Гусейн Джавид смеется: 
– Это тоже достоинство поэта.  

САМЕД ВУРГУН 
 

Во время учебы в аспирантуре староста 
называет имя и Самеда Вургуна среди 
опоздавших на урок.  Самед решительно 
возражает: 

– Опаздывать – дело получеловека. Я 
никогда не опаздываю. Или прихожу вовремя, 
или не прихожу вообще. 

 
“Bilik” qəzeti, 

11 noyabr 1971-ci il 
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BOLŞEVİKLƏRİN CİNAYƏTLƏRİNİN XRONİKASI 
 

BAKINI NECƏ TUTDULAR 
 

Xüsusi müxbirimiz 1990-cı il yanvarın 13-ündən 
25-inədək Bakı hadisələrini müstəqil təhqiq edən 
hərbi eks- pertlərlə ―DƏYİRMİ STOL‖ ətrafında 
söhbət aparmışdır... 

On gün ərzində 1990-cı ilin yanvar hadisələrinə 
aid sənədləri araşdıran və öyrənən müstəqil hərbi 
eksprtlər komissiyası Bakıdan qayıtmışdır. 
Komissiyanın tərkibində ehtiyatda olan 1-ci dərəcəli 
kapitan A.Yevstiqneyev (tex- nika elmləri namizədi), 
ehtiyatda olan 2-ci dərəcəli kapi- tan Q.Melkov 
(hüquq elmləri doktoru), ehtiyatda olan podpolkovnik  
B.Murasov işləmişlər. Yaxın günlərə kimi 
professional hərbçi, ―Qalxan‖ /―Şit‖/ cəmiyyətinin 
üzvü olan bu şəxslər Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
rəsmi dəvəti ilə Bakıya gəlmiş və faciəli yanvar 
hadisələrinin səbəb və nəticələrini araşdırmışlar.  

MÜXBİR: – Fövqəladə vəziyyətdən əvvəl 
Bakıdakı şərait haqqında nə deyə bilərsiniz? 

B.Murasov: – Məlumdur ki, 13 yanvardan 15 
yanva- radək Bakıda ağır nəticələr törətmiş kütləvi 
erməni talan- ları baş vermişdir. Həmin hadisələr 
günahsız adamların tələfatına səbəb olmuşdur. 56 
adam öldürülmüş, 112 adam isə bədən xəsarəti 
almışdır. Erməni ailələri Bakı qarnizonu 
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hadisələrində, dəniz bölmələrində, rayon daxili işlər 
şöbələrində, məscidlərdə, azərbaycanlı, rus ailələrin- 
də sığıncaq tapmış və qorunmuşlar. Həmin günlərdə 
Ba- kı qarnizonu qulluqçularının və dənizçilərinin fəal 
köməyi və mühafizəsi altında hava və dəniz 
nəqliyyatı ilə erməni ailələrinin kütləvi surətdə 
köçürülməsinə başlanmışdır. Köçürülmə fövqəladə 
vəziyyət elan edilənə kimi davam etmişdir. Son 
günlər talanlar azalmış, 18-19 yanvarda isə artıq 
belə hallara yol verilməmişdir.  

MÜXBİR: – Talanın qarşısının alınmasında 
Azər- baycan SSR DİN və DTK qoşunları iştirak 
etmişlərmi? 

Q.MELKOV: – Müəyyən olunmuşdur ki, 
Azərbaycan SSR DİN və DTK-nin şəxsi heyətin və 
SSRİ DİN-in daxili qoşunları bu vaxt şəhərdə olsalar 
da, faktiki olaraq yaxa- larını kənara çəkmiş və heç 
bir fəaliyyət göstərməmişlər. Ermənilərin öldürülməsi, 
zorakılıq halları, talanlar, nalayiq hərəkətlər çox vaxt 
hərbi qulluqçuların və milis işçilərinin gözləri 
qarşısında baş vermişdir. 

MÜXBİR: – Bəs daxili qoşunlar bu qırğının 
qarşısını ala bilməzdilərmi? 

A.YEVSTİQNEYEV: – Sözsüz, bilərdilər! 
Bununla belə, onlar Konstitusiya vəzifələrini yerinə 
yetirməmişlər. Daxili qoşunların fəaliyyətsizliyini 
əsaslandırmağa cəhd göstərmə halları da olmuşdur. 
Məsələn, Bakının komen- dantı, general – leytenant 
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Dubinyak mətbuatda bildirmiş- dir ki, daxili 
qoşunların fəaliyyət üçün əmri olmamışdır, həm də 
onların fəaliyyəti Azərbaycan SSR-in qanunları ilə 
tənzim edilmir. Daxili qoşunların rəisi Şatalin 
demişdir: ―Kömək üçün heç kim bizə müraciət 
etməmişdir‖. 

Q.M.: – Belə bəyanatların heç bir hüquqi əsası 
yox- dur. SSRİ DİN-in daxili qoşunları konkret olaraq 
Azərbay- can SSR-in yox, SSRİ qanunlarına tabe 
olub, onun əsa- sında fəaliyyət göstərirlər. Onlar heç 
bir əlavə müraciət və xahiş gözləmədən təyinatı 
vəzifə borclarını birbaşa yerinə yetirməli idilər. 

Azərbaycan SSR-in və Bakı şəhərinin partiya – 
döv- lət aparatı özlərinin, xüsusən erməni ailələrinin 
müdafiə- sini və talanların qarşısını almaq üçün 
effektli mübarizə aparmağa qabil olmadıqlarını 
göstərib, bununla da özləri- nin acizliyini, 
boşboğazlıqlarını və səriştəsizliklərini üzə çıxarmış 
oldular. Beləliklə, 13-15  yanvar hadisələrinə belə bir 
diaqnoz qoymaq olar: respublikada və şəhərdə 
siyasi hakimiyyətin iflici. 

MÜXBİR: – Sizin fikrinizcə, fövqəladə 
vəziyyətin elan edilməsi ərəfəsində hansı səbəblər 
vəziyyətin kəs- kinləşməsinə gətirib çıxardı! 

A.Y.: – Hər şeydən əvvəl, DQMV və 
Ermənistan SSR-dən didərgin düşən 200 minə yaxın 
Azərbaycan qaçqınlarının öz həyatlarını qura 
bilməmələri və onların dözülməz, acınacaqlı 
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vəziyyəti.  Azərbaycan SSR-in və Bakı şəhərinin 
partiya dövlət aparatının onların taleyinə tamamilə 
biganə qalması. Hərçənd SSRİ Ali Soveti Millət- lər 
Sovetinin millətlərarası münasibətlər və milli siyasət 
üzrə komissiyasının arayışında deyilir: 1988-ci ildən 
1990-cı ilin yanvarına kimi Ermənistan SSR-dən 200 
mi- nə yaxın, Azərbaycan SSR-dən isə 310 mindən 
artıq adam /yəni bir yarım dəfə çox/ didərgin 
düşmüşdür. Azər- baycan hökuməti qanun 
dairəsində qaçqınların qayğı yükünü əhəmiyyətli 
dərəcədə yüngülləşdirə bilərdi, lakin o bunu etmədi.  

İkinci səbəb: Ayrı-ayrı rus vətəndaşlarının, 
azərbay- canlı ailələrin və hərbçilərin ünvanına 
deyilən hədələr, ekstremist elementlərin 
düşmənçiliyi. Üçüncüsü, respub- lika partiya-dövlət 
aparatının öz vətəndaşlarını erməni yaraqlılarından 
qoruya bilməməsi və bu məsələdə bütün- lüklə 
qabiliyyətsizliyi və acizliyi; mərkəzin konstitusiya 
borcunu – respublikanın ərazi bütövlüyünü, 
respublika əhalisinin əmlakını və təhlükəsizliyini 
qorumaq vəzifəsini yerinə yetirməkdən boyun 
qaçırması; ölkədə, Ermənis- tanda, Azərbaycanda 
münaqişənin davamında marağı olan qüvvələrin 
varlığı. 

Dördüncüsü, hərbi qulluqçu ailələrinin bir 
hissəsinin köçməsi, o cümlədən Bakıya gəlmiş ordu 
generalı Varen- nikovun göstərişinə əsasən onların 
köçürülməsi. Bu, Azərbaycan və rus əhalisi arasında 
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qorxu və inamsızlıq hallarını xeyli dərəcədə 
gücləndirdi.  

Q.M.: – Belə düşünürəm ki, bunların sayını 
artırmaq da olar. Daxili və Sovet Ordusunun nizami 
qoşun hissələ- rinin, həmçinin ―rusları Bakıda qırırlar‖ 
sözləri ilə ehtiyatda olan adamların saxta, yalan 
məlumatlarla əliyandımda səfərbərliyə alınıb rusları 
qorumaq bəhanəsilə Bakıya və onun ətrafına 
gətirilməsi vəziyyəti daha gərginləşdirmiş- dir. Bütün 
bunlar xalqı həyacana gətirirdi.  

Xalq bilmədi kimə inansın – ekstremistlərə, 
yaxud ölkənin rəhbərlərinə. Bir anlığa yada salın: 
həm Prima- kov, həm Mixaylov, həm də Kirenko 
adamları inandırma- ğa çalışırdılar ki, fövqəladə 
vəziyyət həyata keçirilməyə- cək. Bununla bərabər, 
artıq Azərbaycan SSR-in partiya-dövlət aparatı 
respublikanı və xalqı idarə edə bilmirdi. O, tamam 
nüfuzunu itirmişdi. Küçə-mitinq hərəkatı iştirakçı- 
larının sayı günbəgün artırdı. Adamlar respublika 
rəhbər- lərinin istefasına və xalqı erməni 
yaraqlılarından qoru- mağı tələb edirdilər. Nəticədə 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xalqın böyük 
əksəriyyətinin müdafiə etdiyi nüfuzlu ictimai bir 
qüvvəyə çevrildi. Hətta bəzi yerlərdə ikihakimiyyətlilik 
də yaranmışdı.  

A.Y.: – QBXD və Bakı qarnizonu hissələrinin 
yerləş- diyi ərazidə növbə çəkməyə, nəqliyyat 
magistrallarını, kazarmaya və hissələrə gedən yolları 
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ağır yük maşınları ilə kəsməyə başlamışdılar. 
Məqsəd – Bakıya qoşun yeridilməsinin qarşısını 
almaq idi. 

MÜXBİR: – Sovet və xarici kütləvi məlumat 
vasitələ- rinin verdiyi xəbərlərə görə, ordunun 
əməliyyatlarına rəh- bəlik üçün SSRİ Ali Soveti İttifaq 
Sovetinin sədri Prima- kov, müdafiə naziri Yazov, 
Sov. İKP MK-nın millətlərarası münasibətlər 
şöbəsinin müdir müavini Mixaylov, SSRİ daxili işlər 
naziri Bakatin, SSRİ müdafiə nazirinin müavini, ordu 
generalı Varennikov, general-polkovnik Demidov, 
HDD-nin nümayəndəsi, kontr – admiral Sidorov 
Bakıda olmuşlar. Onlar nə edə bilmişlər? 

A.Y.: – Demək olar ki, heç nə! Yanvarın 18-i və 
19-unda olan hadisələr də göstərir ki, qantökmənin 
qarşısını almaq mümkün idi. Bakı Ümumqoşun 
Məktəbinin zabit kollektivi SSRİ Ali Soveti sədrinə 
teleqram vurmuşdur. Zabitlərin yığıncağı Sovetinin 
sədri, polkovnik A.Sevel- yevin və siyasi şöbə rəisi, 
polkovnik A.Rusakovun imzala- dığı teleqramda 
deyilir: ―Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Bakı- dakı 
vəziyyətə nəzarət edir. Bakıdakı yaranmış problem- 
lərin həlli üçün bütün siyasi metodların heç də 
hamısın- dan istifadə edilməmişdir. Biz əminik: 
Bakının ikinci Rumi- niyaya çevirməmək olar.‖ 
Bununla belə, mərkəz vəziyyəti qaydaya salmağı ya 
bacarmadı, ya da bunu istəmədi. 
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Q.M.: – Bax, hoqqalar da elə buradan başlayır. 
Yan- varın 19-unda TRM-i müəssisədənkənar 
mühafizə şöbə- sinin işçiləri və Bakı Ümumqoşun 
Məktəbinin müdavimləri (100 nəfər) qoruyurdular. 
Azərbaycan SSR Dövlət Televi- ziya və Radio 
Verilişləri Komitəsinin 1990-cı il 17 may tarixli (xaric 
nömrəsi 100/69) arayışında göstərildiyi kimi, 19 
yanvarda AXC nümayəndəsinin televiziya ilə çıxışı 
nəzərdə tutulmamışdır. Həmin arayışda deyilir ki, 
AXC-nin televiziya və radionu tutmaq fikri 
olmamışdır.  

Yanvarın 19-da saat 19.00-da TRM-ə 
yarımhərbi-yarımidman geyimində 4 silahlı adam 
gəlmiş, onların sə- rəncamlarını TRM-in mühfizəçiləri 
danışıqsız yerinə yetir- mişlər. Onlar enerji blokunun 
növbə rəisi İ.Hüseynov, növbə elektrotexniki 
V.Romanovdan soruşmuşlar ki, TRM-in enerji 
mənbəyini bütövlüklə necə sıradan çıxar- maq olar, 
onun ehtiyat dizel-elektrik generatoru varmı (onlar 
olmamışdır)? Lakin İ.Hüseynov və V.Romanov nəsə 
xoşagəlməz bir iş olduğunu duyub elektrik təchizatı 
sisteminin tam sxemini izah etməmişlər. Qısa sorğu-
sual- dan sonra İ.Hüseynov və V.Romanov nəzarət 
altıına alın- mışlar. Saat 19.25 dəqiqədə enerji bloku 
partladılmışdır. TRM-in mühafizə dəstəsi isə bu 
partlayışa heç bir reak- siya verməmişdir.  

TRM-də baş verən partlayış və yanğın 
haqqında respublika DİN-in yanğından mühafizə 
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idarəsinin məlu- matı saat 19.30 dəqiqədə Bakı 
şəhər icrakomunun DİN-nə daxil olmuşdur. Alınan 
məlumat dərhal yoxlanmaq və təcili tədbirlər 
görülmək üçün 26 Bakı komisarı Rayon Daxili İşlər 
Şöbəsinə, Azərbaycan SSR DİN və DTK-ya 
çatdırılmışdır. Lakin TRM-i mühafizə edən hərbçilər 
TRM-ə gələn milis işçilərini ora buraxmamışlar. Saat 
21.00-da İ.Hüseynov və V.Romanova (guya onların 
təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə) hərbi forma 
geydirilmiş və saat 21.00 dəqiqədə gizli, dolayı yolla 
nəzarət altında Azər- baycan SSR Ali Sovetinin 
binasına gətirilmiş, gözətçi milis Gülməliyevin 
sayıqlığı nəticəsində tanınmış və bu xoş təsadüf 
nəticəsində onlar hərbi mühafizəçilərin əlin- dən 
alınmış və Azərbaycan SSR DİN-nin operativ qrupu- 
na verilmişdir.  

Yanvarın 20-sində səhər Azərbaycan SSR 
DTK-nın operativ təhqiqat qrupu (təhqiqat şöbəsinin 
müdir müavi- ni, polkovnik R.T.Mansurov) hadisə 
yerini nəzərdən keçi- rib sənədləşdirmişdir.  

SSRİ Ali Soveti Millətlər Sovetinin millətlərarası 
və milli siyasət komissiyasının hazırladığı arayışda 
iddia edi- lir ki, TRM-i Xalq Cəbhəsi sıradan 
çıxarmışdır. Bu xəbər mərkəzi mətbuat və televiziya 
vasitəsilə dəfələrlə təkrar edilmişdir. Biz, müstəqil 
hərbi ekspertlər, Sov.İKP-nin üzvləri belə bir obyektiv 
nəticəyə gəldik: Enerji blokunu Sovet Ordusunun və 
yaxud SSRİ DTK-nın xüsusi qrupu partladılmışdır.  
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MÜXBİR: – Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi haqda 
məlumat şəhər əhalisinə saat neçədə elan 
edilmişdir? 

Q.M.: – Ümumiyyətlə, Bakı əhalisinə heç bir 
məlu- mat verilməmişdir. Ordunun şəhərə 
yeridilməsinə qəflə- tən başlanmış, bu səbəbə görə 
də dinc əhali arasında tələfat çox olmuşdur. Bu – öz 
ölkəsinin xalqına qarşı edi- lən belə hərəkat ən ağır 
cinayətdir. Qəfildən, qabaqcadan xəbərdarlıq 
edilmədən dinc əhaliyə açılan atəş mövcud 
beynəlxalq hüquq normaları ilə daban-dabana ziddir. 
Bunu mən bir hüquqşünas və beynəlxalq hüquq 
mütə- xəssisi kimi deyirəm. Qabaqcadan xalqa 
müraciət etmək və silah işlədiləcəyi haqda 
xəbərdarlıq fövqəladə vəziy- yəti həyata keçirməyin 
ən mühüm şərtidir. Xalqa belə bir müraciət hökmən 
vacib idi, çünki partiya – sovet aparatı əhalini yenə 
də inandırmağa çalışırdı ki, fövqəladə vəziy- yət 
tətbiq edilməyəcəkdir. Yanvarın 18-ində Bakıya 
gətiri- lən hərbi hissələrin qarşısı xalq piketçiləri 
tərəfindən kəsil- miş, bu da öz növbəsində ordunun 
əhaliyə atəş açmaya- cağına inamını artırmışdı. 
Ağıllı və yaxud aldadılmış adamların düşünüb-
daşınması və vaxtında evlərinə qayıt- masına imkan 
olmamışdır. 1966-cı il vətəndaşlıq və siya- si 
hüquqlar haqqındakı Beynəlxalq müqavilənin 1-ci 
bən- dinin 4-cü maddəsi fövqəladə vəziyyət 
haqqında qabaq- cadan məlumat verilməsini rəsmi 
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surətdə bildirməyi bir vəzifə kimi nəzərdə tutur. Hətta 
düşmənlə vuruşan tərəf mülki vətəndaşlara qarşı hər 
hansı bir tədbir görmək və ya əməliyyat keçirmək 
istəyirsə, bu tədbir və ya əməliyyat onun 
təhlükəsizliyini təhlükə altına alırsa və yerinə yetiril- 
məsi cinayət məsuliyyətinə səbəb olursa, müharibə 
zamanı mülki əhalinin mühafizəsi haqqında 1949-cu 
il Cenevrə konvensiyasının 65-ci maddəsinə əsasən 
qabaqcadan bu barədə əhaliyə xəbər verilir.  

SSRİ Ali Sovetinin sədri bu barədə Azərbaycan 
xal- qına bilavasitə məlumat verə bilərdi, çünki o, 
fövqəladə vəziyyət elan olunmasına respublika 
rəhbərlərinin mənfi münasibətini bilir və bununla da 
bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürürdü. O, fövqəladə 
vəziyyət elan olunması haqda qabaqcadan, 20-si 
yanvarda yox, 19 yanvarda xə- bər verməyə borclu 
idi, o, bunu etmədi. Bunu SSRİ müdafiə naziri də 
demədi. Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunması 
haqda məlumat əhaliyə ilk dəfə komen- dant 
Dubinyak tərəfindən radio və vertaliyotdan vərəqələr 
səpmək yolu ilə səhər saat 5.30 dəqiqədə verilmiş, 
artıq bu vaxt bütün şəhər qoşunlar tərəfindən 
tutulmuş, günah- sız qanlar axıdılmışdı.       

MÜXBİR: – Sizin təhlildən belə çıxır ki, SSRİ 
DİN-in daxili qoşunları və Sovet Ordusu hissələrində 
qabaqca- dan psixoloji hazırlıq tədbirləri 
görülməliydi? 
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B.M.: – Şəxsi heyətlərdə – daxili qoşun, desant 
hissələrində, Salyan kazarmasında və şəhərə daxil 
olan başqa hissələrdə şəhərdə əməliyyatın 
keçirilməsi ilə bağlı psixoloji hazırlıq işlərini ştatlı 
siyasi işçilər aparmışlar. İşi isə ehtiyatdan çağırılmış 
onlarca partiya və komsomol işçiləri görmüşlər. Bu 
hissələrin getdiyi yollarda, təbii ki, mülki əhalidən 
tələfat az olmuşdur. 

Şəhərə ilk dəfə daxil olan və psixoloji təsirə 
məruz qalan ehtiyatdan çağırılanlar və hissələr 
arasında vəziy- yət başqa cür idi. Onlara belə təlqin 
edilmişdi: 

– Sizi Bakıya ona görə gətiriblər ki, rusları 
qoruya- sınız, yerli əhali onları vəhşiliklə məhv edir; 

– Salyan kazarmasının ətrafındakı evlərin 
damların- da snayperlər yerləşdirilib; 

– Yaxın evlər, damlar, mənzillər AXC-nin 
avtomat- çıları ilə doludur. Onlar sizi sürəkli avtomat 
atəşləri ilə qarşılayacaqlar; 

– Yaraqlılar SA, DQ və milis forması geyə 
bilərlər. 

Beləliklə, qorxudulmuş şəxsi heyət güclü odlu 
mü- qavimət gözləyirdi və psixoloji cəhətdən 
amansız hərə- kətlər etməyə hazırlanmışdı. İstintaq 
komissiyasının materiallarından görünür ki, 
ehtiyatdan çağırılanlar ara- sında milliyətcə ermənilər 
də olmuşdur. Bundan əlavə, ehtiyatdan müəyyən 
qədər cinayət törətmiş adamlar da çağırılmışdır. 
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Məsələn, Sverdlovsk vilayətinin Asbest şəhərinin 
böyük müstəntiqi, ədliyyə mayoru Yakovlevin 
sorğusuna əsasən demək olar ki, hadisədən sonra 
ehti- yatdan çağırılanların Sverdlovsk vilayətinə 
göndərilən 9 nəfərinin (A.Koktaryevin, A.Xolmatovun, 
Jurayevin, Rax- metovun, Ruziyevin, Anbarovun, 
Ruzmatovun, Kərimo- vun, Xadişevin) işləri Sov.İKP 
MK və SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 
nəzarətindədir.  

MÜXBİR: – Siz saysız-hesabsız sənədləri təhlil 
etmisiniz və hadisələrin şahidləri ilə danışmısınız. 20 
yan- varda keçirilən hərbi əməliyyatların və 
fövqəladə vəziy- yətin nəticələri haqqında nə deyə 
bilərsiniz? 

A.Y.: – Yanvarın 20-sində saat 12.00-da 
Bakıda fövqəladə vəziyyət tətbiq olunduğu vaxt 
şəhərin giriş və Bakı qarnizonunun çıxış yolları iri 
yük maşınları, benzin- daşıyanlar, betonbloklarla 
kəsilib piketçilər tərəfindən qorunurdu. İstintaq 
komissiyasının materialları arasında piketçilərin 
silahlı olmasını təsdiq eləyən sənədlər yoxdur. Hərbi 
hissələrin istifadə etdikləri hərbi texnikanın (tankla- 
rın, BTR-lərin və s.) bort nömrələri də olmamışdır.  

B.M.: – Ordu avtomat silahlardan bütün 
istiqamətlər- də sürəkli, hara gəldi atəş açmış, təbii 
ki, bu da çoxlu insan tələfatına səbəb olmuşdur. 121 
bakılı həlak olmuş (son hesablamalara görə 130-dur 
– tərcüməçi), 700 nə- fərdən çox yaralanmış, 12 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

571 Dilsuz Musayev: Qəlbimdə göyərən Vətən 

 

nəfər itkin düşmüşdür. Sovet Ordusunun aeroport 
rayonundan daxil olan və ehtiyatdan çağırılan 
hissələri əməliyyat zamanı xüsusi qəddarlıq 
göstərmələri ilə fərqlənmişlər. Səhər saat 6-da şəhər 
bütünlüklə ordunun nəzarəti altına alınmışdır. 20-24 
yan- varda şəhərin ayrı-ayrı yerlərində hərdənbir 
atəş səsləri eşidilmişdir. Yalnız kazarması 
rayonunda atəş intensiv olmuşdur.  

Yanvarın 25-də çox kiçik bir itki hesabına (üç 
nəfər həlak olmuşdur) Qırmızı Bayraqlı Xəzər Dəniz 
Donanma- sının qüvvələrilə buxta mühasirədən azad 
olundu. Bu əməliyyat zamanı dinc əhali arasında heç 
bir tələfata yol verilmədi. 

Piketçilərin silahlı olmasını təsdiq edən heç bir 
sənədə rast gəlmədik. Bununla belə, piketçilər 
arasından, mühasirəni aradan qaldırmaq istəyən 
adamlar tərəfindən orduya atəş açılmışdır. Bu da 
ordunu geniş miqyasda atəş açmağa təhrik etmişdir. 
Ordunun ümumi itkisi belə- dir: 21 nəfər həlak olmuş, 
90 nəfər yaralanmışdır. Əgər piketçilərin silahlı 
olmasına insansaq, şəhər döyüşlər şəraitində hücum 
edənlərin itkisi müdafiə olunan ―ekstre- mist‖lərin 
itkisindən üç qat çox olardı: 21/90 deyil, 360/2.000 
nisbətində. Əslində isə yanvarın 20-sində ordu cəmi 
9 nəfər döyüşçü itirmişdir.  

Bununla yanaşı, şahidlərin çoxu təsdiq edir ki, 
şəhə- rin müxtəlif yerlərində nömrə nişanları 
olmayan minik avtomaşınlarından dinc əhaliyə və 
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orduya atəş açılmış- dır. Həmin müəmmalı atəşlərin 
kimlər tərəfindən həyata keçirilməsi hələ də sirr 
olaraq qalır.  

Q.M.: – Salyan kazarmasındakı çoxgünlük 
döyüşlər xüsusi söhbətin mövzusudur. Diviziya 
polkovniki Antono- vun məlumatından aydın olur ki, 
Salyan kazarmasından istiqamət götürən zirehli 
texnika və ordu qüvvələri yaxın binalarda qərar 
tutmuş yaraqlılar tərəfindən pulemyot, avtomat və 
snayperlərlə atəşə tutulmuşdur. Qoşun cavab atəşi 
açmalı olmuşdur. Mühasirənin yarılmasında iştirak 
etmiş hərbi qulluqçuların və Salyan kazarması 
yaxınlığın- da yaşayan ev sakinlərinin (ehtiyatda olan 
zabit və onla- rın ailə üzvlərinin) ifadələrinə görə 
kazarmanın giriş yollarına yığılmış qalaqlar saat 
00.30 dəqiqədə əsgərlər və tanklar tərəfindən 
aradan götürülmüşdür. Hər iki istiqa- mətlərdə 
intensiv atışmalar saat 2.00-dək davam etdiril- 
mişdir. Saat 2-də 1 nömrəli evin və ―Qızıl Şərq‖ 
qəsəbə- sindəki digər evlərin giriş yolları da əsgərlər 
tərəfindən tutulmuşdur. Saat 2-də ―Qızıl Şərq‖ 
qəsəbəsinin 1 nömrəli və başqa yaşayış evlərinin 
birinci mərtəbəsinə yığışmış adamların gözləri 
qarşısında əsgərlər giriş yollarını kəsə- rək heç bir 
nişan almadan küçə boyu hara gəldi yelpikvari güllə 
yağdırırdılar. Yanvarın 20-sində saat 13.00-da 
qəsəbədəki yaşayış binalarının sakinləri (xüsusən 1 
və 333 nömrəli binalar) Salyan kazarması tərəfindən 
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aram- sız atəşə tutulmuşlar. Saat 16 radələrində 1 
nömrəli evin dördüncü mərtəbəsindəki mənzillər giriş 
yolunu tutmuş əsgərlər tərəfindən qranatomyot 
atəşinə məruz qalmışdır. Nəticədə hər iki mənzil 
tamamilə dağıdılıb yandırılmışdır. Ev sakinləri atəş 
açanların kim olduğunu ayırd etmək üçün əsgərlərə 
dama çıxmalarını təklif etmişlər. Onlar əsgərləri əmin 
etmişlər ki, 1 nömrəli evdə və ona yaxın binalarda 
rus ailələri (bir qayda olaraq ehtiyatda olan zabit 
ailələri) yaşayırlar. Burada heç bir terrorçu yoxdur və 
ola da bilməz. Buna baxmayaraq atışma davam 
etdirilmişdir. Yanvarın 21, 22, 23 və 24-ündə təkrar 
sürəkli atışmalar baş vermişdir. 

Bütün mövcud sənədlərin araşdırılması, 
atəşlərə məruz qalmış ev sahiblərilə, diviziya 
zabitlərilə, azərbay- canlı hərbi qulluqçularla 
söhbətləri, uçub-dağıdılmış evlə- ri, habelə Salyan 
kazarmasında baş vermiş hadisələri ətraflı təhlil 
edərək hərbi ekspertlər aşağıdakı nəticəyə gəlmişlər: 

1. Elə ilk saatlarda kazarmalarda işıqların 
söndürül- məsinə (evlərdə elektrik işıqları 
söndürülmüşdür), zirehli texnikada çox böyük canlı 
qüvvələrin mövcud olmasına baxmayaraq, kazarma 
ərazisində...2 nəfər adam öldürül- müşdür. Onlar ilk 
dəqiqədə qətlə yetirilmişlər – biri şimal giriş yolunda, 
digəri isə cənub. 

Sağlam düşüncə tərzi və hərbi biliklərə bələd 
olma- ğımız təsdiq etməyə imkan verir ki, əgər silahlı 
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yaraq- lılarla nizami qoşun dəstələri arasında silahlı 
toqquşma, intensiv atışma baş vermişsə, şübhəsiz 
ki, hər iki tərəfdən ölənlərin və yaralananların sayı 
güman edildiyindən qat-qat çox olardı. Faktlar isə 
bunun əksini deyir.  

2. Ordu tərəfindən tamamilə dağıdılmış 
mənzilləri hesaba almasaq, yalnız 1 və 333 nömrəli 
evlərin divarla- rında və salamat qalmış pəncərə 
şüşələrində onlarca gül- lə yerlərinin şahidi olduq. 
Məsələn ehtiyatda olan polkov- nik 
M.Q.Məhərrəmovun üçotaqlı mənzilində 53 güllə 
yerinin izi qalmışdır (333 nömrəli ev, mənzil 35). 

Həbi ekspertlər Salyan kazarmasında səhiyyə 
mən- təqəsinin iki sındırılmış şüşəsindən başqa heç 
bir güllə izinə təsadüf etmədi.  

Kazarma evlərinin heç birində bir dənə də olsun 
güllə nişanəsinə rast gəlmədik, halbuki ―qarşılıqlı‖ 
atış- malar bütöv 5 gün davam etdirilmişdir!!! 

3. Yanvarın 19-unda saat 23-dən silah etibar 
edilmə- yən azərbaycanlı zabit və praporşiklərin 
yaraqlılar və əks tərəfin ―sürəkli‖ pulemyot, avtomat 
və snayper atəşləri altında kazarma ərazisində 
sərbəst gəzib-dolaşmaları, sonra isə yanvarın 20-də 
saat 3-də evlərinə gedib, ailələ- rinə baş çəkmələri 
təəccüb doğurur. 

4. Beş günlük döyüşlər ərzində yaraqlılardan və 
snayperçilərdən kimlər isə ələ keçirilməliydi 
(familiyası, adları, ələ keçiriləcək silahların növü və 
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nömrələri əvvəl- cədən müəyyənləşdirilmişdi). Buna 
baxmayaraq, istintaq komissiyasında belə 
yaraqlıların familiyalarına təsadüf edilmədi. Hərbi 
ekspertlərə vəzifəli şəxslər tərəfindən heç bir dəlil, 
heç bir familiya təqdim edilmədi. Dindirilmiş rəs- mi 
şəxslərdən heç biri silahlı yaraqlıların tutulması 
barədə məlumat vermədi. Biz hərbi ekspertlər, bu 
nəticəyə gəl- dik, nəticə isə çox acınacaqlıdır: 
yanvarın 21-24-ü qəsə- bə binaları istiqamətindən 
atılan güllələr və onlara verilən cavab atəşləri həmin 
evlərdə qərar tutmuş əsgərlərin özləri tərəfindən 
xüsusi gülləsiz patronlardan istifadə et- məklə həyata 
keçirildi. Bu təşəbbüs uzun müddət əsgər- lərlə 
qarşıdurma mövqeyində olan ekstremistlərə diqqəti 
cəlb etmək üçün, yanvarın 20-sində dinc əhali 
arasında saysız-hesabsız qurbanlara haqq 
qazandırmaq üçün komandanlığa lazım idi. 

Müxbir hüquqşünas ekspertə müraciət edir: 
– Bütün bu deyilənlərə nədənsə adamın 

inanmağı gəlmir. 
Q.M.: – Təəssüf ki, bütün bunlar həqiqətdir. Biz 

hadisələrin gedişini obyektiv təhlil etməyə çalışarkən 
gözləmədiyimiz daha ciddi faktlarla qarşılaşdıq. 
Fövqəla- də vəziyyət tədbirlərini həyata keçirərkən 
son dərəcə qeyri-insani hərəkətlərə yol verdiklərinə 
görə, Beynəlxalq Hərbi tribunalın Nizamnaməsinə 
əsasən 1949-cu il müha- ribə qurbanlarının 
müdafiəsi barədə Cenevrə sazişinə, 1977-ci il həmin 
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sazişə 1 və 2 protokollarının əlavəsinə və 
Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin müvafiq mad- 
dələrinə uyğun olaraq bir çox hərbi qulluqçular hərbi 
cani kimi mühakimə olunmalıdırlar. Bu hadisələr 
zamanı insan hüquqları barədə beynəlxalq hüquq 
qaydaları (1948-ci il insan hüquqları barədə ümumi 
bəyannamə, 1966-cı il Vətəndaşlıq və siyasi 
hüquqlar barədə Baynəlxalq müşa- hidə, 1966-cı il 
iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar barədə 
Baynəlxalq müşahidə, fövqəladə şəraitdə və silahlı 
mü- daxilə zamanı qadın və uşaqların müdafiəsi 
barədə 1974-cü il bəyannaməsi, uşaqların 
hüquqlarını müdafiə barədə 1989-cu il 
sazişi)...kobud şəkildə pozulmuşdur. 

 MÜXBİR: – İnanan daşa dönsün! 
Q.M.: – Siz inanmaya bilərsiniz, ancaq elə 

hallar olub ki, adamlar yerindəcə...güllələnib. 
Döyüşçülər vətən- daşları xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetiriblər. Məsələn, Y.M.Meyeroviçin bədəni 2 güllə 
ilə, D.R.Xanməmmədo- vun 10-dan artıq, 
R.M.Rüstəmovun – 23 və s. deşik-deşik edilmişdir 
39 nömrəli ―İkarus‖ avtobusu sərnişin və uşaq- larla 
birlikdə güllə yağışına tutulmuşdur. Müəyyən etmişik 
ki, minik maşınları belə, qəsdən BTR və tankların 
tırtılları altına salınmış, maşındakı adamlar isə faciəli 
şəkildə hə- lak olmuşlar. Xəstəxanalar, ―təcili yardım‖ 
maşınları güllə- yə tutulmuş, həkimlər öldürülmüş, 
yaralıların köməyinə tələsən tibbi-sanitar heyət 
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maneələrə məruz qalmışdır. Məsələn, 67-50 AQP 
nömrəli ―təcili yardım‖ maşını tank- lardan atəşə 
tutulmuş və həkim A.V.Marxevka öldürül- müşdür, 
67-51 AQP nömrəli maşın və həkim R.Məmmə- dov 
gülləyə tutulmuşdur, 39-97 AQS nömrəli ―təcili yar- 
dım‖ maşını və həkim V.İ.Mirmanov, 96-64 AQP 
nömrəli maşın və həkim Z.A.Sultanov da əsgərlər 
tərəfindən gülləyə basılmışlar.  

İnanın ki, hətta yaralılara belə rəhm edilməyib. 
Yeri gəlmişkən, rus B.V.Yefimçev gözlərindən şikəst 
olmasına baxmayaraq, süngü zərbələriylə 
amansızcasına qətlə yetrilmişdir.  

MÜXBİR: – Əsgərlər hansı güllələrdən istifadə 
etmişlər? 

B.M.: – Ştatda olan 7,62 mm ölçülü güllələrdən 
başqa, qarışıq ağırlıq mərkəzli 5,45 mm ölçülü 
Kalaşni- kov avtomat güllələrindən də istifadə 
edilmişdir. Belə gül- lələr bədəndə istiqamətini 
dəyişir, bir neçə hissəyə parça- lana bilirlər. Bu 
güllələr nəinki adamları sıradan çıxarır, həmçinin 
ağrıları dəfələrlə gücləndirir və labüd ölümlə 
nəticələnir. Bu cür güllələrlə öldürülənlər barədə 
çoxlu misallar çəkmək olar. Mənzillərin və 
vətəndaşların talan və qarət edilməsi, adamların 
insani ləyaqətlərinin təhqir edilib alçaldılması 
faktlarını qeyd etmək olar.  
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MÜXBİR: – Bütün bunlara nəzər saldıqca 
―Əfqanıs- tan‖ münaqişəsi yada düşür, sözdə bir cür, 
işdə bir cür – köhnə metodlar?... 

B.M.: – Təəssüf ki, bu belədir. 1990-cı ilin 
yanvarın- da Bakıda baş vermiş qanlı faciə hüquqi 
dövlət şəraitində mümkün ola bilməzdi. Mayası 
zorakılıq və terrorla yoğrul- muş totalitar rejim 
yaşamaqda davam edir. Biz Bakıdan qayıtdıqdan 
sonra tam əmin olduq ki, yanvar hadisələri- nin 
səbəblərindən biri də SSRİ Konstitusiyası tərəfindən 
respublikamıza verilmiş suverenlik hüquqlarının 
uydurma olaraq qalmasıdır. SSRİ Konstitusiyasının 
119-cu maddə- sinin 14-cü bəndinə Əlavəyə uyğun 
olaraq SSRİ Ali Sovetinin sədri M.Qarbaçov bu 
məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdür.  

Və nəhayət, tərəddüd etmədən deyə bilərik ki, 
SSRİ Silahlı Qüvvələri növbəti xarici təcavüzü dəf 
etmək üçün deyil, öz xalqına divan tutmaq üçün 
respublikaya yeridildi. Xalqla ordu arasındakı mənfi 
münasibətlərin, qarşıdur- manın get-gedə 
dərinləşdirilməsi, faciəli axara yönəldil- məsi Bakı 
hadisələrində ən ağır nəticələrindən biri oldu. Bu 
ziddiyyətlərin dərinləşdirilməsində əsas rol oynayan 
partiya-dövlət aparatı yaranmış vəziyyətdən 
məharətlə istifadə edə bildi. 

Q.M.: – Bakı hadisələri Sovet dövləti tarixində 
ən ağır cinayətlərdən biri kimi qəddarlığına və 
miqyasına gö- rə 1989-cu il 9 aprel Tbilisi 
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hadisələrini bir qədər də ötüb keçmişdir. O, 
cəzalandırma əməliyyatı xarakteri daşıyır və 
əvvəlcədən hazırlanmış qırğın təsiri bağışlayır. 

Bakı şəhərində yanvarın 20-sindən etibarən 
fövqə- ladə vəziyyət elan edilməsi barədə 19 yanvar 
tarixli fərmanı imzalayarkən SSRİ Ali Soveti 
vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar barədə 1966-cı il 
tarixli Beynəlxalq paktın 4-cü maddəsinin 1-ci 
bəndinə müvafiq olaraq fövqəladə vəziyyət 
başlanana qədər Bakı əhalisinə rəsmi məlumat 
verməyə borclu idi. Bu beynəlxalq öhdəlik SSRİ 
tərəfin- dən yerinə yetirilmədi. Əməliyyata rəhbərlik 
etmək üçün Bakıya ezam olunmuş SSRİ müdafiə 
naziri Yazov da bu barədə susmağı üstün tutdu, 
əhaliyə heç nə demədi.  

MÜXBİR: – İndi, Bakı hadisələrindən yarım il 
vaxt keçdikdən sonra bu tökülən günahsız qanlara 
kim cavab verəcəkdir? 

A.Y.: – Şəxsi hərbi heyətə münasibət barədə 
onu deyə bilərəm ki, hərbi cinayətkarlığa rəvac 
verənlər, bir- başa bu qırğında müqəssir sayılırlar, o 
cümlədən SSRİ müdafiə naziri Yazov cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunma- lıdır.  

Bu, təkzibedilməz bir həqiqətdir: əməliyyata 
rəhbər- lik etmiş və hərbi cinayətlər törədilməsində 
ordunun şəxsi heyətinə imkan yaratmış, beləliklə də, 
hərbi cinayətkarlı- ğa yol vermiş SSRİ müdafiə 
nazirinin bu hərəkəti Beynəl- xalq hərbi tribunal 
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Nizamnaməsinin 6-cı maddəsilə və həmçinin 
Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin şəxsiy- yətə 
qarşı cinayətkarlıq üzrə müvafiq maddələrilə daban-
dabana ziddir (üçüncü fəsil). 

Hərbi cinayətlər törədən ordunun şəxsi 
heyətinə gəl- dikdə isə deməliyəm ki, onlar haqqında 
cinayət işi qaldır- malı, bu işdə bilavasitə təqsirkar 
olanlar, o cümlədən SSRİ müdafiə naziri qanun 
qarşısında cavab verməli və cinayət məsuliyyətinə 
cəlb olunmalıdırlar.  

13-15 yanvar hadisələri zamanı SSRİ Daxili 
İşlər Nazirliyi daxili qoşun hissələrinin fəaliyyətsizliyi 
və əslində oyundankənar müşahidə rolu, 
vətəndaşların müdafiəsinə cavabdeh şəxslərin öz 
vəzifə borclarının öhdəsindən bila- vasitə gələ 
bilməmələri fövqəladə vəziyyətin tətbiq edil- məsinə 
gətirib çıxarmış, Sovet Ordusunun öz səlahiyyəti- nə 
xas olmayan funksiyaları yerinə yetirməsi isə ağır 
faciəli nəticələrə səbəb olmuşdur. 

Q.M.: – Həm də qeyd etmək yerinə düşər ki, 
qoşun Lənkəran və Mingəçevir şəhərlərinə 
yeridilərkən fövqə- ladə vəziyyətin tətbiqi barədə 
əhaliyə heç bir məlumat verilməmişdir. Nəticədə 
həmin şəhərlərdə 8 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər 
yaralanmışdır. Həmçinin A.B.Cəfərov və 
Q.Q.Abdullayev heç bir səbəb olmadan 
dayandırılaraq qətlə yetirilmişlər.  
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Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlər 
mər- kəzi mətbuat səhifələrində hər vasitə ilə açıqca 
ört-basdır edilmiş, əsl həqiqət gizlədilərək ölkə və 
dünya ictimaiyyəti yalan məlumatlarla çaşdırılmışdır. 
Yalnız ―Komsomolska- ya pravda‖, ―Oqonyok‖ və bir 
sıra kütləvi informasiya vasi- tələri həqiqəti üzə 
çıxarmağa səy göstərdi. Paqonlu buqələmunlar isə 
SSRİ Silahlı Qüvvələrini, Daxili İşlər Nazirliyini, 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini haqlı tənqid 
etdiklərinə görə SSRİ-nin qabaqcıl ziyalılarını ittiham 
etdi- lər. Ordunun və xalqın aldadıldığı məlum oldu. 
Tökülən nahaq qanlara heç nəylə haqq qazandırmaq 
mümkün olmadı. 

REDAKSİYADAN: Hərbi ekspertlərin 
materialları sənədlərlə təsdiq edilmiş və həyata 
vəsiqə qazanmışdır. Komissiya müstəntiqlərin və 
məhkəmə-tibb ekspertiza işçilərinin sənədlərinin 
təhqiq edərkən 18 videokassetlə (54 saat), o 
cümlədən SSRİ xalq deputatları tərəfindən nümayiş 
etdirilmiş kassetlərlə tanış ola bilmişdir.  

Hərbi ekspertlər Zaqafqaziya hərbi Dairəsinin 
proku- ror müavini İ.Klinovla, Salyan kazarmasında 
yerləşdirilmiş diviziyanın komandiri Y.Antonovla, 
Azərbaycan SSR Ali Soveti adına Bakı Ümumqoşun 
Məktəbinin rəisi, polkov- nik V.A.Koşevoyla, 
Azərbaycan Televiziya və Radio Mər- kəzinin 
direktoru A.Quliyevlə, TRM-in partladılmış enerji 
blokunun işçiləri İ.Hüseynov, V.Romanovla, Qırmızı 
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Bay- raqlı Xəzər hərbi Dəniz Donanmasının 
komandiri, viste-admiral V.Leşenko, QBXD qərargah 
zabitləri, 1-ci dərə- cəli kapitanlardan A.Novitski, 
A.Nazarenko və 2-ci dərə- cəli kapitan R.Əsgərovla 
səhiyyə batalyonu komandiri, mayor 
N.Mühəmmədcanovla, ―Qızıl Şərq‖ qəsəbəsinin cəmi 
5 metrliyində yerləşmiş və iğtişaşlar zamanı qəsə- 
bədəki 1 və 333 nömrəli evlərin daha çox zərər 
çəkmiş sakinlərilə, Bakı Ümumqoşun Məktəbi, 
Salyan kazarması, QBXD-nin (30 nəfərdən çox) 
zabitləri, praporşikləri, müdavimləri, əsgər və 
matrosları ilə, habelə Bakı şəhəri- nin Azərbaycan və 
rus millətindən olan müxtəlif yaşlı sakinlərilə (20-25 
adam müqabilində) sorğular aparılmış, söhbətlər 
edilmişdir.  

Komissiya SSRİ dövlət, partiya və hərbi 
xadimlərinin mətbuatdakı mülahizələrini, Azərbaycan 
SSR və Bakı şəhər partiya – dövlət aparatları və 
Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin materiallarını, 
operativ xəbər və məlumatlarını və başqa sənədləri 
diqqətlə təhqiq etmişdir. 

“Azərbaycan” qəzeti, 
23 noyabr 1990-cı il, № 46. 
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DOST TÖHFƏSİ 
 

  “BIR SİRLI DÜNYAYAM – OXUYAN OLSA” 
 

Vətənə, el-obaya məhəbbət Dilsuz Musayevin 
bu yaxınlarda çapdan çıxan ―Düşmən ocaq başında‖ 
şeirlər kitabının ana xəttidir. Bu duyğular kitabın ―Bir 
cəngi çal, a qardaş...‖ adlanan birinci bölməsində 
xüsusilə güclüdür. Şair ―Məhəbbət odu‖ adlı ikinci 
bölmədə gənclərimizin saf və ülvi hisslərini vəsf edir. 

Dilsuzun şeirlərində ulu babalarımızın tarixi 
keçmişi, Vətənin azadlığı uğrunda yadelli 
düşmənlərə qarşı müba- rizəsi, yurdun ərənlərinin 
igidliyi, uşaqlıq və gənclik illəri- nin xatirəsi öz dolğun 
əksini tapmışdır.  
 

Gənclik saçlarına sığal çəkəli 
Beşdaşın çınqıllı dərədə qalıb. 
Hardasan, xatakar uşaqlıq ili, 
Qonşuda bir bütöv pəncərə qalıb. 
 

– deyə ötən günləri xatırlayan şair ―Qobustan 
kitabələri‖ şeirində yazır: 
 

Bir sirli dünyayam – oxuyan olsa, 
Deməyin əyilib, sınıbdı qəddim. 
Bir əlvan xalıyam – toxuyan olsa, 
Mənim ilmələrim qədimdən qədim. 
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Sözü də xalqın mənəvi qidası, qan yaddaşı kimi 
qiymətləndirən şair ustad aşıqlarımızdan Hüseyn 
Şaraç- lıdan, Dədə Şəmşirdən də söhbət açmış, 
onların bir növ bədii portretini yaratmışdır. Dilsuz öz 
xalqının tarixinə, dilinə, dininə və mədəniyyətinə xor 
baxanları, Vətənimizi dilim-dilim satanları da tənqid 
atəşinə tutur: 

Bada vermədilər ömrü babalar, 
Hər qəfil zərbəyə dözdülər mətin. 
Düşmənlə üzbəüz gəlməyə nə var! 
Satqından, namərddən qorunmaq 
çətin! 
 

Şair təəssüflənir ki, Vətənə xəyanət edənlər, 
Vətəni satanlar hələ də aramızda yaşayır, min cildə 
girir, məqam gözləyir. Babəklərin, Cavanşirlərin 
Vətəni düşmən tapda- ğında qala bilməz: 

 

Kişilər seyrəlib... qılınc qındadır, 
Deşər köksümüzü qəfil nizələr. 
Nə qədər Koroğlu dəyirmandadır, 
Hələ at çapacaq keçəl həmzələr. 
 

Kitabın üçüncü bölməsində Dilsuzun rus, 
Ukrayna və Gürcü dillərindən tərcümələri verilmişdir. 

Kitaba ön söz yazan filologiya elmləri doktoru, 
professor Mədəd Çobanovun təbirincə desək, 
―kitabdakı şeirlərdən şairin əqidəsi, ideyası, həyata 
baxışı və dünyagörüşü açıq-aydın görünür.‖ 
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F.Fərəcullayev. 

“Xalq” qəzeti, 
27 iyun 1996-cı il 
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“DÜŞMƏN OCAQ BAŞINDA” 
 

Öz şeirləri ilə, habelə rus, Ukrayna və Gürcü 
dillə- rindən tərcümələri ilə oxuculara tanış olan şair 
Dilsuz Musayevin Azərnəşrdə çapdan buraxılmış 
yeni kitabı ―Düşmən ocaq başında‖ adlanır. Üç 
bölmədən ibarət olan kitabda müəllif Vətənə, torpağa 
və xalqa məhəbbətini, gənclərimizin saf və ülvi sevgi 
hisslərini tərənnüm edir. Burada onun bəzi 
tərcümələri də verilmişdir.  

Filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd 
Çoba- nov kitaba ön söz yazmışdır.  
 
 

AzərTac 
 

“Azərbaycan” qəzeti,  
18 aprel 1996-cı il 
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      DİLSUZ MÜƏLLİM 
 

(Kövrək ürəkli şair, mehriban insan, imkansıza dar ayaqda 
arxa duran, didərgin dünyasına qayğı şöləsi saçan qələm 
dostum                             Dilsuz Musayevə ithaf  edirəm.) 

 
Şuşa dağlı ürəyimin 
Ahın boşalt, Dilsuz müəllim! 
Qardaş kimi karıma gəl, 
Dadıma çat, Dilsuz müəllim! 
 
Qəm odunda yananlara, 
Səni qəlbən ananlara. 
Qol-qanadı sınanlara 
Ol qol-qanad, Dilsuz müəllim! 
 
Ol ömrümün havadarı, 
Baharından kürü qarı. 
Xoş qayğıyla məni barı 
Sən eylə şad, Dilsuz müəllim! 
 
İmkansıza ol bir kömək 
Qeydinə qal, mərd insan tək. 
Haqsızlığı məşhərə çək, 
Odlara at, Dilsuz müəllim! 
 
Gül et torpaq həsrətini, 
Qartalın dağ həsrətini 
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Vətənimin şöhrətini 
Dağ tək ucalt, Dilsuz müəllim! 
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Səndən imdad dilər İsa, 
Sevindirsən, gülər İsa, 
Gəl, qəlbimi qoyma susa, 
Özün yaşat, Dilsuz müəllim! 
Qardaş kimi karıma gəl,  
Dadıma çat, Dilsuz müəllim! 
 

İsa Şuşalı, 
“Azad Azərbaycan”, iyul 1998. 
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       DİLSUZ SƏNDƏ 
 
Milyonların içində mən 
Qeyrət gördüm, Dilsuz səndə! 
Bircə kəlmən dağ oynadır, 
Cürət gördüm, Dilsuz səndə! 
 
El heyrandır saf əmələ, 
Belə varlıq düşməz ələ. 
Aydan təmiz deyim, lələ, 
Surət gördüm, Dilsuz səndə! 
 
Günəş qədər bitən boyda, 
Gözlərimdən itən boyda, 
Bu Vətəndə Vətən boyda 
Hörmət gördüm, Dilsuz səndə! 
 
Söhbət etdik qədərində, 
Kökün, gövdən çox dərində, 
Ədəb-ərkan öz yerində, 
Hikmət gördüm, Dilsuz səndə! 
 
Gücün yetər selə qarşı, 
Əyilmədin zilə qarşı. 
Həsənliyəm, elə qarşı 
Diqqət gördüm, Dilsuz səndə! 
 

Eldar Həsənli, şair-publisist 
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