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www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği”.  Elektron kitab N 49 (06 -  2019) 

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2019-cu ildə I 

maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən 

maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın icra 

etdiyi ―Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği‖ kulturoloji-geoinnovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və 

yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin maliyyələĢdirən qurum - Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət 

TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası: www.cssn.gov.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai 

Birliyi: www.yysq.kitabxana.net 

Feysbukda   “Xaricdə yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihəsi çərçivəsində rəsmi 

səhifə:  www.facebook.com/kreativlayihe 

“Xaricdə yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin təbliği” 

bölümündəki elektron kitablar:  

www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=184 
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 “Xaricdə yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihə haqqında 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin - #YYSIB - 

―Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği‖ kulturoloji-geoinnovativ layihəsi çərçivəsində 

yaradılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasının 2019-

ci il birinci qrant müsabiqəsinə Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər Ġctimai Birliyinin təqdim etdiyi “Xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin təbliği” 

layihəsi fərqləndirilib və o istiqamətdə geniĢ fəaliyyətə 

baĢlanıldı. Layihə maliyyə müsabiqəsinin “Ümumi, orta 

ixtisas və ali təhsil, mədəniyyət və incəsənətin inkiĢafına 

dair təĢəbbüslər” istiqamətində ekspertlər tərəfindən 

yüksək qiymət alaraq qalib gəlmiĢ, may ayından 

dördaylıq gerçəkləĢdiriləcək. 55 milyonluq dünya 

azərbaycanlılarının böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə 

yaşayırlar və onların da arasında müasir söz sənəti 

nümunələrini yaradanlar, diaspor - mühacir ədəbiyyatının 

istedadlı nümayəndələrinin düşüncə məhsulları, əsərlərini 

hələ də tanınmır, lazımınca yayılmayıb. Layihə virtual 

imkanlardan yararlanaraq milli diaspor ədəbiyyatını 

Azərbaycanı birləşdirən kulturoloji-ədəbi model kimi 

izləyir, e-kitblarla humanitar düşüncəmizin bu istiqamətinin 

araşdırılması, tədqiqi, populyarlaşmasını dəstəkləyir. 

http://www.kitabxana.net/
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DĠQQƏT! 

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 göstərilməsinə şamil 

olunmur. 
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Sultan Mərzili 

 

“Bir addımlıq ömür” 
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Sultan Mərzili  –  şair, tərcüməçi, publisit, nasir. 
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Sultan Mərzili 

 
Sultan İsgəndər oğlu Məmmədov 1 iyul 1948-ci ildə 

Dağlıq Qarabağda, Xocavənd rayonunda doğulub. 

 

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika 

fakültəsini bitirib. Bir müddət Xocavənd rayonunda və 

Sumqayıt şəhərində fizika və riyaziyyat müəllimi kimi 

çalışmıdır.  1974-cü Dağlıq Qarabağda sərbəs güləşmə 

yarışmasının qalibi olmuşdur.  

 

    1978-ci ildən Moskvada yaşayır. AYB-nin Mockva 

bölməsinin katibidir. Moskvada fəaliyyət göstərən 

―Şəhriyar‖ Ədəbi Mədəni Cəmiyyətinin təsisçilərindən 

biri, poeziya və nəsr üzrə katibidir. 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Beynəlxalq Yazıçılar 

və Publisistlər Assosasiyasının üzvüdür. İlk şeiri 

mətbuatda 1971-ci ildə çap olunub. Şeirlər, hekayələr, 

ədəbi-tənqidi və publisistik yazılarla mətbuatda çıxış 

edir. Şeirləri rus dilinə tərcümə olunub, Rusiya 

mətbuatında da çap olunmuşdur. 

 

Kitabları: 

 

―Dünya bir pəncərədir‖,  şeirlər, Bakı, 1984; 

―Bir addımlıq ömür...‖, şeirlər,  Bakı,  2006; 

―Bəyaz vərəq içində‖, şeirlər,  Bakı,  2009; 

http://www.kitabxana.net/
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―Heroqliflər‖,  şeirlər, Moskva,  2015. 

 

Tərcümələr: 

 

Əbdül Hüseynov: ―Üsyankar Xaqanı‖, roman, rus 

dilindən tərcümə, Moskva, 2010; 

 Fərhad Ağamalıyev: ―Canəli ay altında‖,  rus dilindən 

tərcqmə, Bakı, 2011. 

 
 

       SULTAN  MƏRZĠLĠ. Bir addımlıq ömür. Şeirlər. 

Bakı, 2019. 

 

Sultan Mərzili qədim bir tarixi olan Azərbaycan ədə-

biyyatına otən əsrin  70-ci illərindən  gələn şair-

lərimizdəndir. 1948-ci idə Dağıq Qarabağda doğulub. 

1978-ci ildən Moskvada yaşayır. 

Onun şeirlərində minillik ənənə ilə bu günün səsi bir 

ahəngə qovuşub. Forma rəngarəngliyi, məzmun yeniliyi və 

genişliyi olan bu seirlərdə öz üslubu ilə seçilən şairin 

Vətənə, doğma torpağa bağlılıq, pak məhəbbət və gürbət 

hissləri, gənclikdən yetginliyə doğru poetik bir ömür yolu 

əks olunub. Şair zidiyyətli dövrümüzün yaratdığı 

problemlərə poetik-fəlsəfi münasibətini bildirir, həyatın 

əbədi suallarına poetik cavab axtarır.  

Düşmən tapdağında qalan, o taylı-bu taylı, dərdli-

sevincli torpaqlarımızın harayı da onun mübarizə ruhlu 

şeirlərində səslənir. O öz oxucularını üz tutduğu poetik 

yüksəkliklərə səsləyir. 

 

 

© SULTAN  MƏRZİLİ , 2006. 

http://www.kitabxana.net/
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ÖZ  HAQQIMDA və ÖN SÖZ 

 

Sultan  MƏRZİLİ, Məmmədov Sultan İsgəndər oğlu. 

 

     Soy köküm Ağdam rayonunun Mərzili kəndindəndir. 

Təxəllus götürdüyüm ―Mərzili‖ sözü də buradan yaranıb.Bukənd 

Qarabağda, kicik Qafqaz dağlarının ətəyində, Aran Qarabağla 

Dağlıq Qarabağın qovuşacağında, Mil düzünün başlanğıcında 

yerləşirdi. Kəndin yaxınlığındakı Şühralı təpəsində ―Mərz ocağı‖ 

adlanan müqəddəs bir yer də var idi. 

     Kəndimizin Şahbulağın ağ-appaq, yonma daşlarından tikilən, 

bir-birindən gözəl, bağ-baxcalı evləri göz oxşayırdı. Qəddar, 

daşnaq ermənilər 1993-cu ildə torpaqlarımızı işğal etdikdə 

yandıırıb xaraba qoydular, neçə-neçə ocaqlarımızı şöndürdülər. 

Seyid Mahmud ocağının da külu göynəyir orda... 

     1948 - ci ildə, iyulun 1-də, əbədi Azərbaycan torpağı olan 

Qarabağın gül-çiçəkli Çöplü Göl yaylağında doğulmuşam. 

Təyyarə meydanı kimi düzənlkdə iri bir göl belə adlanırdı. Taxta 

Düzu adlanan bu düzəndən bir az aşağıya, dərəyə tərəf endikdə 

Soyuq Bulaq adlı gur bir bulaq axırdı. Bizim yurd yerimiz o 

bulağın yanında idi. Uzaqlarda Çal Bayır, Əyri Qar deyilən 

dağlar, yaylaqlar görünürdü. O biri tərəfdə Fərməş Təpə, 

Sarımsaqlı dağlarının zirvələri ucalırdı. Qarabağ ellərinin allı-

güllü yaylaqları. Qul Alı, Lülpar, Sultan Heydər, Dəlidağ, Murad 

Təpəsi, Sarı Yer, Qara Xac, Göycə Gölü... Segahımın, 

Çahargahımın zilinə bəzəyən dağlar, bəminə bənzəyən 

dərələr!Torpaqlarına da sevə-sevə şair kimi ad qoyan ellərim! 

Göz açıban gördüyüm, qarış-qarış gəzdiyim, çiçək-çiçək 

sevdiyim yurdum...  Soyuq Bulağın üstü yaylağa ön çıxış 

yerimiz idi. Buradan Dəlidağa, Qəhrəmanbəy Təpəsinin 

http://www.kitabxana.net/
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yanındakı yurd yerimizə köçərmişik.  

    Atam İsgəndər Seyid Mahmud oğlunun və anam Güllü Molla 

Rəhim gızının doqquzuncu övladları mən olmuşam. Anam 

Qəhrəman Ana idi. Bu böyük ailədə səkkiz oğul, iki qız 

böyümüşdür.  

   Soy köküm Mərzilidən olsa da uşaqlıq çağlarım indiki 

Xocavənd rayonunda keçib. Orta məktəbi də orada bitirmişəm. 

Yemişcə, Əmrallar, Kuropatkin, Qaradağlı, Muğanlı 

kəndlərindəki uşaqlıq dostlarım, məktəb yoldaşlarım və 

qohumların hər birisi həmişəlik xatirimdədir.   

    Tarixən türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycanlıların bir 

qismi, tərəkəmə --  köçəri olsalar da, hər bir tərəkəmə ailəsinin 

yurd-yuvasız səfil «haylardan» fərqli olaraq, ən azı üç yerdə 

mülkü, torpağı olurdu. Bizim Qarabağ ellərinin də yayda 

yaylaqları, alp çəmənlikləri, gışda qışlaqları, Mil – Muğan 

yataqları, yaz-payız vaxtları isə əsas düşərgə yerləri, kəndləri, 

şəhərləri və s. vardı. Küçərilik erməni kimi yurdsuzluq deyil, öz 

torpaqlarının genişliyində yaşamaqdır.  

   Tariximizə qısaca nəzər salsaq görərik ki, Torpağa, Ağaca, 

Dağa-daşa, Suya, Oda, Günəsə, Aya, Ulduza və nəhayət Tək 

Tanrıya çox-çox qədimlərdən inam - sitayiş edən, torpağında 

Zərdüşt peyğəmbərin (Beyləqan),Nuh peyğəmbərin (Naxçıvan) 

məzarı olan babalarımız, Buddaçılıqdan, Atəşpərəstlikdən, 

Haçapərəstlikdən keçib haqqa-ədalətə yaxın bildikləri inama, 

İslam dininə gəlmişlər. Avropanın  XX əsrdə dunyaya ―bəxş 

etdiyi‖  kommunizm və faşizm ideyalarından da cəfakeş 

xalqımızın  xəbəri var... 

 

 

                                           * * *   

                        

Şeirə ilk həvəsim anamdan eşitdiyim laylalarla, bayatılarla 

başlanmışdır. Azərbaycanın şeir-sənət, muğamat ocağı olan 

Qarabağın Mərzili də bir parçası idi. Mərzililərdə xalça-palaz 

toxunmayan bir ev çətin tapılardı. Və bu qövsi-qüzeh rəngli 

xalçaları toxuduqca, həvə-kirkit ritmlərinə bayatılar, mahnılar 

http://www.kitabxana.net/
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rövnəq verərdi. Uşaqlıqdan həmişə evimizdən tütək, tar-qaval, 

muğam səs-sədaları gəlib. Böyük qardaşım Oruc gözəl tütək 

çalardı, aşıqların, ələlxusus, Aşıq Ələsgərin şeirlərinə mahnılar 

oxuyardı. Latın əlifbası ilə basılmış, əlifbamız növbəti dəfə 

dəyişdirilərkən yandırılmaqdan canını qurtarmış o kitab 

uşaqlıqdan  mənim də sevimli kitabım idi.  

    Beşinci sinifdə oxuyarkən evimizlə məktəbin arası  5-6  km 

olardı.  Bir dəstə uşaq hər gün bu  yolu həvəslə gedib-gələrdik. 

Kitabxanadan götürdüyüm kitabları oxuya-oxuya yolu 

qısaldardım. Bir gün yaz vaxtı idi. Radioda Sarı Aşığın bayatıları 

verilirdi:  Mən aĢiq yar arxına, Su gələr yar arxına, Əlinə 

xına qoyma,  Qorxuram, yarar xına.  
   Məhluqə Sadıqovanın ifasında o qədər böyük ustalığ var idi ki, 

sanki ən əziz  bir adamın bu bayatıları məhz sənin üçün 

söyləyirdi. Mən də bu gözəl səsdən, bu bayatıdan təsirlənib belə 

qoşdum:  Mən aĢıq, bel incidə, Ġncədir, bei incidə.Belinə 

kəmər taxma, Qorxuram, bel incidə. 

 Bu bayatı on yaşlarında uşagın poetik duyumundan, 

qavramasından xəbər verir. 

O zaman yaşadığımız yer ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında adı 

çəkilən, Qaraçuq Çobanın, oğuz  ellərinin oylağı olmuş Qaraçuq 

Dağı deyilən yer idi.  

    Torpağı bərəkət doly, sərin kəhrizli, zirvəsində sözəsığmazbir 

güc duyduğum, köksümü qüruruyla dolduran, Misir ehramlarını 

xatırladan, göz işlədikcə Qarabağ torpaqları, başı qarlı dağları 

görünən Qaraçuq Dağı!..Təpəgözün yuvası sayılan Kəmər qaya, 

Unuz bulağı, Daşlı bulaq, Qiblə bulağı, Qızıl qaya, Qara qaya, 

Qarğulu dərə... Ənciri, narı, böyürtkəni, çiyələyi, qulancarı, gül-

çiçəyi bitib-tükənməyən, Dədəm Qorqudun qopuzunun səsi 

hopan yurdum...  Zirvəsindən otaylı-butaylı Vətənim görünən, 

bu Vətənin bir olduğunu gözümlə görüb ürəyimlə inandığım 

Qaraçuq Dağı!  

Hanı sənin igidlərin ?!                                          

   Danışdırdı dərd məni, Alışdırdı dərd mənı. Dərdə dözən 

deyildim, Alışdırdı dərd məni!Uzaq getdim. Özümdən-

sözümdən uzaqlaşdım... 

http://www.kitabxana.net/
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   Məktəb illərində yazdığım şeirləri kimsəyə göstərməyə 

utanardım. Əvvəllər ciddi əhəmiyyət vermədiyim bu maraq 

sonralar sanki bütün həyatımın mənasına çevrildi. İlk şeirlərimdə 

Vaqifin, Nəbatinin, Aşıq Ələsgərin, Şəhriyarın, Vahidin təsirləri  

duyulurdu. 

Şeir yazsam da ədəbiyyatçı olmaq, şair olmaq heç ağlıma da 

gəlmirdi. Mən hüquqşünas olmağa hazırlaşırdım. Bunun da 

uşaqlıqdan səbəbi var idi.Təəssuf ki, o zamanlar Mərkəzi 

Komiənin çıxardığı sarsaq bir qərar məni bundan məhrum etdi. 

Jurnalist və hüquqşunas olmaq üçün azı iki illik əmək stajı 

olmalı idi. İki il vaxt itirməyi evdə məsləhət bilmədilər. 

    Beləliklə, könülsüz, sevgisiz, sənədlərimi Universitetin fizika 

fakultəsinə verdim və qəbul oldum. Bu sevmədiyin bir qızla 

evlənmək kimi bir şey idi. Baxmayaraq ki, o zaman fizika ən 

dəbdə olan elm sahəsi sayılırıdı. Orta  məktəbdə fizika və 

riyaziyyatı da sevirdim, amma bu dostluq idi, məhəbbət deyildi. 

Ona görə də az-çox maraqla oxuya bildim. O dövrdə dünyada 

fiziklər və liriklərin sanki yarışı keçirilirdi. İkinci kursda 

oxuyarkən fakültəmizin qəzetində mənim də şeirlərim var idi. 

Qəzetin devizi beiə idi:    

   ―Fizikadan lirikaya bir addım, lirikadan fizikaya bir 

ömür!” 
   Gəncliyimdə, tələbəlik vaxtı yana-yana keçdiyin illərdən yan 

keçmək istəmirəm. Yəni, şair olasan, şeir yazasan, sevgidən-

məhəbbətdən danışasan, amma öz  sevgindən söz  

açmayasanmı?!  Nizami belə deyib: 

Mehvəri  eĢqdir uca göylərin, 

          EĢqsiz ey dünya, nədir dəyərin?! 
    Burada eşq kosmik bir anlayışdır, şəhvət deyil! Füzuli isə belə 

deyib: 

EĢqdir ol nəĢeyi-kamil kim ondandır müdam 

         Meydə təĢviri - hərarət, neydə təsiri-səda. 

     Qərb sevgiyə sadə baxır, şərq onu ilahiləşdirir. Qərbdə də 

sevgisi üçün taxt-tacından keçənlər olub, sərqdə də. Sevib 

xoşbəxt olanlar da, Kərəm kimi yananlar da var...  Və bu 

misalların sayını nə qədər istəsən artırmaq olar. 
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    Füzulinin yuxarıda misal çəkdiyimiz misraları bu poetik 

möcüzə ilə elmi dərinlik sevən insanın qəlbinin hansı 

ehtizazından soraq verir?!  İlk baxış, ilk sevgi  intəhasız kainatın 

önündə durmuş insan qəlbinin açdığı qapıdan boylanmaışına 

bənzəyir. Qorxu da var, heyranlıq da. Amma, bircə bunu demək 

kifayətdir ki, insanın böyüküyü onun sevgisinin 

böyüklüyündədir. Rus şairi A.Blokun sözü ilə desək, yalnız 

sevənlər insan adına layiqdirlər.  

 Sevgini alçaldıb bayağı şəhvətə, nə də yüksəldib soyuq 

ulduzlara çevirmək olmaz. Sevgi bir əli torpaqda, biri də 

ulduzlara çatan bir qüvvədir, şair demişkən, açılsa gül olur, 

yansa kül olmur... 

    İkinci kursdaoxuyarkən sevgi-məhəbbət odu-alovu mənim də 

qəlbimi qarsıb.Univiersitet illərim bu sevginin əzabında-

sevincində keçib. Məcnun  kimi sevənlərin Leylisi həmişə İbn-

Səlamlara qismət olur! Bu sevgi məni məhəbbətşünas etdi. İndi 

də qəlbimdə elə yüksək duyğular oyadana qarşı pak hisslər 

qalıb...  

                                            * * * 

1971-c- ildə‖Azərbaycan gəncləri‖gəzetində ilk seirimçap 

olunub. Ondan sonra―Ulduz,‖ ―Azərbaycan,‖ 

―Qobustan,‖―Goyərçin‖, ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ 

jurnallarında,― Ədəbiyyat və incəsənət,‖ ―Kommunist‖, ―Bakı‖, 

―Sovet kəndi‖ və s. kimi qəzetlərdə, müxtəlif toplumlarda, 

almanaxlarda şeirlərim çap olunub. 

Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla bir müddət Dağlıq 

Qarabağın Xocavənd rayonunun Əmiranlar və Qaradağlı 

kəndlərində fizika və riyaziyyat müəllimi kimi calışmışam. Bu 

illərdən başlayaraq ədəbiyyatla ciddi məşğul  oldum. Kənddə 

sanki zaman axarını yavaşıdır. İllər duzən yerin cayları kimi 

axır. Yadımda qalan bir də odur ki, SSRİ xalqlarının 6-cı 

spartakiyadası adıyla Xankəndində keçirilən Qarabağ çempio-

natının qalibi oldum. Sərbəst güləşmə ilə on ilə yaxın məşğul 

olmağım demək olar ki, bununla da bitdi. 

    Bundan sonra bir müddət Sumqayıt şəhərində müəllim 
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işləmişəm. Başqa işə keçmək niyyəti ilə oradan işdən çıxdım. Bu 

arada bir müddət işsiz  qaldım.   

   Məhəmməd Füzulinin: ―elmsiz Ģeir əsassız divar olur‖ kəlamı 

həmişəlik şeir marağımın mayağı olub. Ədəbiyyatı, xüsusən 

poeziyanı ən qədim dövrlərdən o günə kimi əsaslı, sistem 

şəklində öyrənməyə başladım. Nobel mükafatı laureatarından 

tutmuş, ilk addımlarını atan tay-tuşlarımın yaradıcılığına kimi 

hamısına bələd olmağa çalışırdım. Və bu oxuduqlarımdan bəzən 

elə bir qənatə gəlirdim: 

Şeirdən söz-söhbət açıldığı vaxt 

                Fil kimi kükrəyib coĢanlar çoxdur. 

                Elə ki, qələmdən yapıĢır qoçaq, 

                Görürsən, milçəkcə qüdrəti yoxdur! 

    Poeziya ilk baxışda sadə görünsə də əslində sintetik bir 

sənətdir: onun ritmi, ahəngi musiqini xatırladır, həcm tutumu 

heykəltəraşlığı, memarlığı xatırladır, məhdud çərçivəsiylə sankı 

rəngli rəsmləri canlandırır. Və bütün bunlardan əlavə ən azı daha 

bir sirri də var ki, elə onu nəzərdə tutaraq müdriklər: 

―peyğəmbərlərdən sonra gələnlər şairlərdir‖- demişlər. Hər 

halda, mənim aləmimdə belə idi.  

Beləliklə, sənətşünaslıq və musiqişunaslıq iddiasına düşmədən, 

rəssamlığa, musiqiyə, heykəltəraşlığa marağım olub, onlardan 

yaradıcı şəkildə bir şey öyrənməyə çalışmışam. Bunlar 

poeziyanın əsası olan harmoniyanı duymağa, poeziyanı 

musiqiylə, rəssamlıqla, heykəltəraşlıqla, memarlıqla birləşdirən 

və ayıran cəhətləri görməyə kömək edirdi. Daşların, rənglərin, 

musiqinin və elmin poeziyasının sözlə ifadəsini tapmağa 

çalışırdım. ―Əsl riyaziyyatcılar bir as da şair olmalıdılar‖ 

kəlamının əksi də doğrudur. Əsl şairlərə də bir az riyaziyyatcılıq 

lazımdır ki, boşboğazlıqdan, hay-küydən, sözçülükdən qaca 

bilsinlər. Bütün bunların fövqündə duran poeziya insanın elmi, 

dini, fəlsəfi və ümumiyyətlə bəşəri dünyagörüşünü də poetik 

şəkildə əks etdirir. Bunlara nə dərəcədə nail olduğumu  oxucular 

desin. Yaxşısını obyektiv düşünə bilən və müəyyən dərəcədə 

oxucu səviyyəsi olanlar bilər. Əslində şeir də bir elmdir. Poeziya 
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elmi.  

   İstər şair, istər yazıçı, ədəbiyyata səndən əvvəl və səndən sonra 

gələnlərin yarışa çıxan cıdır atları kimi nəfəsini duya bilməlisən 

(Əli Kərim ―Göydəmir at‖ şeirində sanki bunu dü.ünürmüş). 

Bunlarsız böyük sənət yoxdur. Ömrümün çoxunu sərf etdiyim bu 

sənət haqqında bu bur neçə kəlməni gələcək seirsevənlər üçün 

deməyə borc bildim. İstedad çoxalrında var, amma bu bəlkə də 

əzabı sevincindən çox olan yolda dözüm, dəyanət hamıya qismət 

olmur. Bəlkə də elə əsl itedad dözümdə, dəyanətdədir?! 

   Bir yay gecəsi başını qaldırıb goylərə bax, o parlaq ulduzların 

sayı-hesabı var, poeziyanın ulduzlarının, xüsusən Azərbaycan 

şairlərinin, hələ neçə-neçə adı da bilinməyənlərin sayı-hesabı 

yoxdur!.. Yaşı bilinməyən söz sənəti! Sözlə doğulan insan, bəlkə 

elə poetik duyumla vəhşilikdən mədəniliyə keçmişdir.   

 

Haşiyə: 

 

    Bir faktı da qeyd etməliyəm. Universiteti bitirdikdən sonra 

ədəbiyyata həvəsimi gorən Xudu muəllim mənə özünün də çox 

sevdiyi Fuzulinin ―Leyli və Məcnun‖ əsərini indiki oxucuların 

daha yaxşı başa duşməsi üçün tərcümə etməyi, daha doğrusu, 

muasir ədəbi dilimizə çevirməyi məsləhət bildi. Şox böyük 

həvəslə bu işə girişdim və sevdiyim Fuzulini bir daha dərindən 

sevdim. ―Leyli və Məcnun‖ üzərində çalışmağım klassik ədəbi 

dilimizdə işlənən ərəb-fars, eləcə də qədim turk sözlərini 

öyrənməyə və mətni daha dərindən başa düşməyə kömək etdi. 

―Leyli və Məcnun‖ eşq-məhəbbətdən bəhs edən bir əsər olsa da 

əslində dərin bir fəlsəfi əsər kimi də tədqiq olunmalıdır. 

     ―Həqq ayinərdir, cahan qubarı‖ – deyən şairin poetik 

dühasınamı, ya fəlsəfi dühasınamı heyran olasan?! Və yaxud 

bundan sonra gələn misra! 

   Təfərrüatına varmadan onu qeyd edirəm ki, poemanın süjet 

xətti fəlsəfədə ―səbəb -- nəticə‖ əlaqəsinin birinin o birisi ilə 

yerdəyişməsinə uyğun gəlir. Bunu da yalnız  20-ci əsrdə kvant 
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mexanikası qismən həll etmişdir, tam həllini  isə hələ tapmayıb. 

Yazıq Məcnun səhralarda əbəs yerə nalə çəkmirmiş! 

   Tərcuməni başa çatdırdım, Xudu muəllimin də və bir neçə 

başqa alimlərin də  çox xoşlarına gəldi, amma mən belə bir işi 

Fuzuliyə layiq şəkildə tamamlamaq tələbi ilə tələsməməyi üstün 

tutdum, inşallah, nəşr olunar. 

                                             * * * 

    Amerika astronavtı Nil Armstronq Aya ilk qədəm basarkən 

belə bir söz demişdir: ―İnsan üçün kiçik bir addım, bəşəriyyət 

üçün böyük bir sıçrayış!‖ Sənətdə də buna bənzər bir şey var, 

ancaq əksinə, kiçik bir addım üçün daxilən çox böyük sıçrayış 

lazımdır. 

   ―Sənət elə olmamalıdır ki, onu başa düşmək mümkün 

olmasın!‖ Bunu Marks deyib. Mücərrədçiliyə aludə olub, əslində 

istedadsızlığını pərdələmək istəyənlərə haqlı cavabdır. Füzulinin: 

―Söz dərkinə qılıb fərasət, Əmlakına bulmuĢam rəyasət!‖ 

fikri yaradıcılıq məramım olub. Dil üzrə araşdırmalarımın da 

səbəbi onunla ilgilidir.  

     Uzun macəralardan sonra ilk kitabım ―Dünya bir pəncərədir‖ 

adı ilə 1984-cu ildə kiçik bir həcmdə  ―Yazıçı‖ nəşriyyatında işıq 

üzü gördü. Növbəti kitabımın çapı isə müsbət rəylərlə, müsbət 

vədlərlə qaldı. Bunun bir müsbət cəhəti o oldu ku, yazdıqlarımı 

tələsmədən, indiyədək saf-çürük etmək imkanı verdi... Şeirlərim  

də həyatımda yaşanıb-çəkilənlərdən  yaranıb. Özünü yüz dilə 

tərcumə etdirib, özü bir yana, Azərbaycan seirinin adını rüsvay 

edənlərdən fərqli olaraq, ucuz şöhrət dalınca  qaçmamışam. Necə 

deyərlər, poeziya da mərdlik və  kişilik meydanıdır: 

Oda bələməsən ürək sözünü, 

               O söz ürəklərin elçisi deyil. 

               Kitabın qalını, seirin uzunu, 

               YaxĢı ki, Ģairilik ölçüsü deyil! 

   1978-ci ildən Moskvadayam. Peşəm şairlk, sənətim müəllimlik 

olsa da güzəran üüüçün bir çox işlərdə çalışmışam. Hazırda 

inşaat firmasında mühəndisi kimi çalışıram. Bu iş çətin olsa da 
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halal və şərəfli peşədir. Evlər yıxıb  haramla çox 

qazanmaqdansa, evlər tikib aza qane olmaq xoşdur. 

Bu illərdə şeirlərdən başqa, hələlik çap olunmasa da hekayələr, 

povestlər və elmi-tədqiqat yazıları da yazmışam. Türk dilləri 

haqqında uzunmüddətli tədqiqatım demək olar ki, hazırdır. 

Moskvada bir hissəsi dərc olunub. 

   Ayrıca uşaq şeirləri kitabım da hazırdır, naşirlərdən bir himə 

bənddir. 

Sizlərə təqdim etdiyim bu kitabda müxtəlif illərdə yazılan 

seirlərimin bir hissəsi toplanıb. 

   Ailəliyəm.İki ovladım var. Sovetlər dağıldıqdan sonra minlərlə 

həmvətənlərimiz kimi mən də Rusiya vətəndaşı olsam da ana 

yurdumuzun keçmişi, bu günü və gələcəyi bir övladı kimi məni 

də düşündürür. 

    Qarabağsız Azərbaycan ürəksiz can kimi bir şeydir! Bu gün 

pərən-pərən səpələnmiş qohum-qardaşlarımla, soydaşlarımla, 

millətimizlə birlikdə mənim də ürəyim zərrə-zərrə doğranıb 

səpələnib. Damlalar dənizinə qayıtmasa da insanı ata-baba yurdu 

həmişə çəkər. İnsan olmayanlar, Vətəni olmayanlar bəlkə  də 

belə hisslərdən məhrumdular. 

    ―Ey türk, silkin, özünə qayıt! Özünə qayıtdıqca böyük 

olursan!‖- deyən ulularımız sanki bugünümüzü görürmüşlər.  

   Həyatımın mənalı hesab etdiyim hissələrini, hisslərimi, 

düşüncələrimin bir qismini şeirlərə, misralara çevirmək 

istəmişəm, buna nə qədər nail ola bilməyimi Siz bilərsiniz. 

Dünya ədəbiyyatına nəhənglər bəxş etmiş Azərbaycan 

ədəbiyyatında söz demək, yer tutmaq çox cətin və şərəfli bir 

işdir. Əsrlər bitər, əsrlər otər, əsil sənət qalar. 

 

Bu düşuncələrlə,  XXI əsrin astanasından Sizləri salamlayan, 

 

Sultan Mərzili,  

Moskva, 2006-cı il 
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AZƏRBAYCAN UCALIĞI 

 

Əsərəm yellərinən, 

                                 Axaram sellərinən. 

                                 Bu dərd öldürməz məni, 

                                 Yandırar illərinən...            (1) 

 

AZƏRBAYCAN  UCALIĞI 

 

Əsrin aşrımından aşdı yolumuz, 

Qorxum var zamanın qocalığından. 

Tanrım, bu yollarda sən bizə yar ol, 

Qoru bəlasından, haçalığından! 

 

Qoru torpağımı, qoru daşımı, 

Qara torpaq üstə qara daşammı?! 

Qoyma, babaların goru daşınır, 

Tüstüsü kəsilir od-ocağından. 

 

Ucalt bayrağımı, ucalt elimi, 

Əmanət dinimi, bir də dilimi, 

Uzaq et igiddən ucuz ölümü, 
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Qoru gədaların qoçuluğundan. 

 

Keçmişçə boylansam, bu günüm hanı?! 

Düşüb pərən-pərən dolanır hamı... 

Başqadır qürbətdə taleyin tamı, 

Neyləsən çəkilməz acılığından... 

 

O yana dartınıb talışam deyən, 

Bu yana ləzgilik avarın əyən, 

Türkçülük, kürdçülük kürkünü geyən,   

Enmiş - Azərbaycan ucalığından! 

                       2001 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
20 

 VƏTƏN 
 

Düzlərindən düzlük aldım, 

Dərələrindən dərinlik. 

Dağlarından axıb doldu 

Ürəyimə sərinlik. 

Odlarından oda düşdüm, 

Mən səninlə yada düşdüm. 

Bir pöhrəli palıdınam, 

Başın üstə buludunam. 

Qoy səpilim yana-yana 

Çöllərinə günəşlə tən. 

Ümidimdir, istəyimdir 

Torpağına düşüb bitən. 

Olum günü, ölüm günü 

             gərəyimsən, 

Sən müqəddəs ana südü 

Halal ata çörəyimsən!.. 

Arzum budur dağlarıntək 

Əsrlərin dumanına 

 bürünərək, 

Böyüyəm, boy atam, Vətən, 

          Anam Vətən, atam Bətən! 

 

1973/74 
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ANAMIZ  AZƏRBAYCAN 

 

Azğınlara cavab          

O yandan cücərib qamişam deyən, 

Zəmidən üstünəm, kalişam deyən, 

Çox da qürrələnib talişam deyən, 

Unutma anamiz Azərbaycanı! 

Hamıdan haqlıyam, düzgünəm deyən, 

Ləkəsiz, sınıqsız güzgüyəm deyən, 

Çəkib xəncərini ləzgiyəm deyən, 

Unutma anamız Azərbaycanı! 

Bütün igidlərın mərdiyəm deyən, 

Yardan yaralıyam, dərdlıyəm deyən, 

Dağlara güvənıb kurde-mən deyən, 

Unutma anamız Azərbaycanı! 

Bütün meyvələrdən dadlıyam deyən, 

Bütün insanlardan adlıyan deyən, 

Tövratdan dərs alıb, tatlıyam deyən, 

Unutma anamız Azərbaycanı! 

Namusa-qeyrətə bağlıyam deyən,   

Təzə silah kimi zağlıyam deyən, 

Təpədən boylanıb, dağlıyam deyən, 

Unutma anamız Azərbaycanı! 

Meydanda ər kimi tək mənəm deyən, 

Məğribdən –məşriqə görk mənəm deyən, 

Bu dovləti quran türk mənəm deyən, 

Unutma anamiz Azərbaycanı! 

Bu ana torpağa gəlib-gedən çox, 

Qarğa-quzğun kimi dəlib-didən çox, 

Neyləsək, Vətəndən özgə vətən yox, 

Unutma anamız Azərbaycanı!    

                        2005 
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QARABAG  HARAYI 

Adsiz Qəhrəmana 

Qara torpaqlıyam, Qarabağlıyam, 

Doğulduğum gundən ölənə qədər. 

Mənim bayrağıma qara bağlıyın, 

Qara torpaqlarım dönənə qədər! 

Ey adsız Qəhrəman, Ağ atlı oğlan, 

Namusdan-qeyrətdən qanadlı oğlan, 

Ulu Babək kimi inadlı oğlan, 

Qaldır qara bağlı bayrağımızı, 

Qarabağ çağırır, çağırır bizi! 

Adını babamız Qorqud qoyacaq! 

Odlardan yoğrulmuş o yurd qoyacaq! 

Qalxıb qiyamətdən Boz Qurd qoyacaq! 

Qaldır qara bağlı bayrağımızı, 

Qarabağ çağırır, çağırır bizi! 

Baxsın o bayrağa əllərim qalxsın, 

Alçalmış, tapdanmış illərim qalxsın, 

Pərən-pərən olmuş ellərim qalxsın. 

Qaldır qara bağlı bayrağımızı, 

Qarabag çağırır, çağırır bizi! 

Qaldır o Günəşi, Ulduzu, Ayı, 

Qaldır, qoy ucalsın azadlıq payı! 

Qaldır, qoy görünsün o tay- bu taylı, 

Qaldır qara bağlı bayrağımızı, 

Qarabağ çağırır, çağırır bizi! 

Dəlidağ oynasın cəngi səsindən, 

Xocalım dikəlsın, çıxsın yasından. 

Səhidlər boylanır o dünyasından, 

Qaldır, qarabağlım, bayrağımızı, 

Qarabağ çağırır, çağırır bizi!   

28. 02.2006 
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              * * * 

 

Allah-allah, dərdə dözməz, 

Dəlidir dağlarım mənim! 

Salxımların saxlar üzməz, 

Doludur bağlarım mənim! 

 

Göylərimdə şimşək çaxar, 

Qəlbimi yandırar yaxar. 

Necə qaynar, necə axar, 

İtkin bulaqlarım mənim?! 

 

Elim-obam batıb yasa, 

Qollar quruyub qisasa. 

Top-tufəngim düşüb pasa, 

Yoxmu yaraqlarım mənim... 

 

Qarabağım tapdaq altda, 

Yerim yoxdur torpaq altda! 

İgid oləp bayraq altda — 

Qalxsın bayraqlarım mənim! 

 

Qara zurnam cəngi desin, 

Qeyrət-qəzəb səngiməsin. 

Qarı düşmən zingildəsın, 

Başlasın çağlarım mənim! 

 

 May, 2005 
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QARABAĞ  ATI 

 

Səni mən arayim, 

   mən soraqlayım, 

Qarabağ köhləni, qarabağ atı. 

Gətir yalmanına qara bağlayım, 

Ay qara şikəstəm, qara bayatım! 

 

Qara buludlar var göyün üzündə — 

Günəşlə yarişan oğullar gərək! 

Gəl qoşa atılaq Cıdır düzündən, 

Bəlkə qismət oldu, Şuşanı gorək... 

 

Qarqarçay quruyub, Tərtər sozalıb, 

Hönkürə-hönkürə Həkəri qalıb. 

Heyif bu torpaqdan, qeyrət azalıb, 

Bəyləri qırılıb, nökəri qalıb... 

 

Gəl düşək çöllərə dəli-divanə, 

Qır atın, Boz atın izini gəzək. 

Bizi bölüm-bölüm böldü zəmanə, 

Sonmuş ocaqların közünü gəzək. 

 

Kəhər yalmanının qəhər dalğası 

Keçsin torpağımın, daşımın üstən. 

Dəli kişnərtinin səsi-sədası 

Yansın şimşək kimi başımın üstə. 

 

Oyadaq torpağı, 

               oyadaq daşı, 

Oğullar yığılsın bu dərdə gəlsin. 

Başlasın müqəddəs Vətən Savaşı, 

Pənahxan qeyrətli Sərkərdə gəlsin! 

 

14.11.2006 
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TORPAQ QAYIDA... 
 

Başçılar başını torpağa qoysa, 

Torpağı anlasa, torpağı duysa, 

Torpağa and içsə, torpağı saysa — 

Torpaq qayalanar, torpaq qayıdar. 

 

Babaların ruhu qalxsa qəbrdən, 

Dəyanətli ellər bezsə səbrdən, 

Ellərə sərkərdə tapılsa birdən — 

Torpaq alaylanar, torpaq qayıdar. 

 

Köksündə din-iman bəsləyən olsa, 

Namusu-qeyrəti səsləyən olsa, 

Torpağı ürəkdən istəyən olsa — 

Torpaq halaylanar, torpaq qayıdar!. 

 

Torpaqdan olmuşsa Adəm babamız, 

Adam çağrılırsa bu dəm adımız, 

Polad zəncirdisə əgər zatımiz — 

Torpaq dolaylanar, torpaq qayıdar... 

 

Bu necə taledi, bu necə baxtdı?! 

O taylı-bu taylı yandırdı, yaxdı. 

Qalx ey Azərbaycan ayaga, vaxtdı, 

Torpaq haraylana, torpaq qayıda! 

 

28.02.06 
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AĞRI DAĞI 

 

Buludun, dumanın hanı?! 

Al başına, Ağrı dağı! 

Sal daşını Əhrimənin 

Sal başına, Ağrı dağı! 

 

―Sası dinli kafir yağı‖ 

Gecə-günduz sənə baxır, 

Gözündən zəhrimar yağır, 

Sil daşını, Ağrı dağı! 

 

Əhrimənin xaçına bax, 

Haca dillər açana bax. 

Türkə meydan açana bax, 

Gül başıma, Ağrı dağı! 

 

Ulu Nuhun sirdaşısan, 

Tarixlərin sirr daşısan. 

Yaddaşımda yadlaşma sən, 

Sirdaşım ol, Ağrı dağı! 

 

Şimşəyin, tufanın hanı? 

Dərmanın, çiçəyin hanı? 

Ağrıdır Sultanın canı, 

Ağrın alım, Ağrı dağı! 

 

2005 
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        * * * 

 

Bəlkə bir çəməndə bitən ğül oldum, 

Qəlbimin kül altda odumu qalmış?! 

Səməndər quşutək yanıb kül oldum, 

Yenidən dirilmək umudu qalmış... 

 

Nə peyğəmbər eylə, nə də mələk bil, 

Tanrım, imtahana çəkmə gəl məni! 

Adi bir insanam, günahkar, xəcil, 

Düzüb qoşa bilsəm iki kəlməni... 

 

Göstər möcuzəni, göstər sirrini, 

Yaşamaq deyilən görək nə imiş?! 

Boşçalt ürəyimdə qalan şeirimi — 

Ömür bir söz imiş, əfsanə imiş... 

 

Daş edə bilmədim mən öz qəlbimi, 

Bilsəm də hardandır bəla başıma. 

Tanrım, səndən ötru İbrahim kimi 

Necə bıçaq çəkim bala başına?! 

 

10.01. 2005 

 

 

 
ZÜLMƏT 

 

Əynimiz örtülü, qarnımız toxsa, 

Daha nə dərdimiz-sərimiz gərək. 

Bizə zülmlərin xeyiri yoxsa, 

Təpədən soyulsun dərimiz gərək! 

 

Qırğınlar, qiyamlar az imiş bizə, 

Yaramız bitməmiş unudularmış. 
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Qürbət bahar imiş, yaz imiş bizə 

Vətənin quruca adımı varmış?! 

 

Göyçənin, Dərbəndin sorağı hanı? 

Gümrünün, Mehrinin səsi gəlməyir. 

Türkü əkən kişi orağın hanı?! 

Zəngəzur tərəfdən çöllər mələyir... 

 

Demən sayımızı, saylar utanır, 

Demən soyumuzu, soylar utanır. 

Hay deyəndə haya basanlar idik, 

«Hayqanuş!» deyəndə «bəylər» utanır.                      

Hey igid, nə olmuş, gidisən, gidi! 

Ərzirum dağları Kərəm dağlıdı... 

Şəhriyar Heydərə Baba Dağ dedi, 

Əslisin tanıdı, Kərəm ağladı... 

 

Yetməzmi dağıldıq bu yer üzünə, 

Öz elim, öz  başım, öz əlim hanı?! 

Kim ki, odlar oğlu deyır özünə 

Çıxardaq zülmətdən Azərbaycanı! 

 

                    2006 
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ÇATA  BĠLMĠRƏM 

 

Niyə töyşüdün , ürəyim, 

Söykənib yata bilmirəm. 

Önümdə zillət çörəyim, 

Tikəsin uda bilmirəm. 

 

Bu nə qismət, nə ruzidi?! 

Yer də, göy də narazıdı. 

Bu daşdı, bu tərəzidi, 

Almışam, sata bilmirəm. 

 

Dağlarıma çən düşübdü, 

Gözlərimə nəm düşübdü, 

Əlimdən qələm düşübdü, 

Qaldırıb tuta bilmirəm. 

 

Ayım getdi, ilim getdi, 

Ləçək-ləçək gülüm qetdi. 

Köç eylədi elim getdi, 

Yüyürüb mata bilmirəm... 

 

12.11.2004 
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GÜNEYLĠ  QARDAġ 

 

Azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxan 

                    Güneyli Azərbaycanlılara. 

 

Ana dili!- deyib ayağa qalxan, 

Dili qılınc edib, qeyrəti qalxan, 

Torpağı, bayrağı, ürəyi al qan, 

Ağ günə həsrətli güneyli qardaş! 

 

Gözlərin qan dolu, kürəyin qancır, 
Məmləkətin mirat, dövlətin andır, 

Qurulacaq məhşər, axırzamandır, 

Bəxti-taleyindən gileyli qardaş! 

 

Qartallar qıy vurur Bəzz qalasından, 

Yanan ürəklərin köz qalasından. 

Ana danışmazmı öz balasıynan?! 

Tanrı yaratmışdır bu dili, qardaş! 

 

Haray, ana Təbriz yenə oyandı! 

Haray, ana Təbriz qana boyandı! 

Ölümə ölümdü, qana da qandı, 

Qanla bələdilər bu eli, qardaş! 

 

Kor olub, dünyanın gözü görməyir, 

Əyrini düz görür, düzü görməyir. 

Nə mömin, nə kafir bizi görməyir, 

Mədəd özümüzdən, ya Əli, qarda.! 

 

12.06.2006 
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RƏNGLƏRĠN  PƏRVANƏSĠ 

 

             1. 

 
Həyatını rənglərə döndərib kətan üzərinə 

               yaxmış rəssam Əsgər Məmmədova 

 

Şama aşiq idin, işığa aşiq, 

Nə sənət çıxarmiş pərvanəlikdən?! 

Rəngli şəkillərdən süzulən işiq 

Bəlkə də məlhəmdir divanəlikdən... 

 

Bu qədər rəngləri sehrləndirib 

Mübhəm sirlər açıb qandırmaq olmaz. 

Fırçaya döndərib, rəngə döndərib, 

Bir qəlbi bu qədər yandırmaq olmaz!.. 

 

Bu boyda dünyada -- azman şəhərdə, 

Od-alov üz tutub tüstqnə gəldi. 

Bir oddan törənmiş xeyir də, şər də, 

Dağlar ayaq açdı, üstünə gəldi... 

 

Dünyanın od-alov zəlzələsindən 

Rənglər qanlı seltək qaynayıb axdı. 

Çıxarsan taleyin məngənəsindən — 

Kətan vəfasızdı, fırça dayaqdı... 

 

2004. Moskva 
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          YANĞI 

 

              2. 

 

Od tutdu rəssamın əsərlərini, 

Rənglər oda döndu, alova döndü. 

Yandırdı bir ömrün dərdi-sərini, 

Alov ürək oldu, alov döyündü. 

 

Canlandı rəsmlər, yandı rəsmlər, 

Bir kömək istədi yaradanından... 

Ağ kətan üstündə əzablar, qəmlər 

Alışdı qəlbinin yaralarından... 

 

Yandı dənə-dənə gülöyşə narı, 

Yandı günəş dolu günəbaxanlar. 

Yandı alaçığı, kamanı, tarı, 

Yandı sürüsüylə dağlar, çobanlar... 

 

Kəhər at kişnədi, qaca bilmədi, 

Üstundə igidin papağı yandı. 

Mələklər çırpındı, uça bilmədi, 

Təbəssümlər yağan dodağı yandı... 

 

Yalvardı, Tanrıdan kömək istədi – 

Fırma tutan əllər ucaldı göyə. 

Tanrı üz çevirdi, kömək etmədi, 

Yarın yaradanla yarışar deyə... 

 

2004. Moskva 
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QƏRĠBSƏYƏR 

 

Nə tez ötub keçir bu ömür belə?!  

Zamandan sızılan il qəribsəyər. 

Ala buludlarım sıxar gözümü, 

Dərələrdən axan sel qəribsəyər. 

 

Nə tez bəyaz gəlir qara tellərə, 

Talan ömrə düşur, qarət illərə. 

Oğullar perikir qürbət ellərə, 

Baxar arxasınca, el qəribsəyər. 

 

Yad eldə yad olar Vətən nəğməsi, 

Yad olar ləhcəsi, yad olar səsi. 

Dəydikcə qəlbinə yadın nəfəsi, 

Söz sözə söykənməz, dil qəribsəyər. 

 

Kərəmtək alnımda Əslimin nazı, 

Nə qədər yazsam da bitməz bu yazı. 

Özüm külə dönsəm, alışar sazım, 

Pərdələr yandıqca tel qəribsəyər. 

 

2.01.2005 
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DÖYMƏ  BĠZĠ   

 

Ulu Tanrı, döymə bizi 

Biz ki, Sənə tapınmışıq. 

Taleyimiz  iynə bizim— 

Arxasınca sap olmuşuq. 

 

         De nə qədər bir naşıtək 

Yoldan-yola baxasıyıq?! 

Nə vaxt səməndər quşutək 

Yana-yana qalxasıyıq?! 

 

Ulu Tanrı,dinlə bizi, 

Aç sirrini, görək nədi?! 

Məqsədincə yönlə bizi, 

Verdiyin bu ürək nədi?! 

 

Dağlar göynər izimizdən, 

Cığır-cığır qopaq gedək. 

Qaynadırsan gözümüzdən 

Torpaqlara hopaq gedək...   

 

8.11.2004 
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GÜLÖYƏ  NAR 

 

Moskvada yaşayan qələm dostlarıma 

 

Bu da bir ömürdu, yaşadıq, getdi, 

Yoxdur bundan başqa hekayətimiz. 

Biz ki, yad ellərə baş aldıq getdik,  

Yoxdur Tanrıya da şikayətimiz. 

 

Ayağımız burda, qəlbimiz orda,  

İkili bir ömür yaşarıq belə. 

Bir ömrə sığmayan bu intizarla, 

Qaynayarıq belə, daşarıq belə. 

 

Bir ovuc kəkotu, əvəliyilən 

Dəlisov dağların qoxusu gələr. 

Ömür-gündən gedən, qopan ilinən 

Yad torpaqda yatmaq qorxusu gələr. 

 

Səpilib yollara gəncliyin izi, 

İlbəil yaşlaşıb sinnlənmişik. 

Həsrət parçalayıb ürəyimizi, 

Gülöyşə nar kimi dənələnmişik... 

 

12.01.2004. Moşkva 
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HARA  GEDĠRSƏN?! 

 

Yandırıb göyü, yeri 

Sözüm, hara gedirsən?! 

Çəkilib geri-geri 

Gözum, hara gedirsən?! 

 

Ürək yanar göynəkdən, 

Məlhəm qoy gül-çiçəkdən. 

Özün çıxıb köynəkdən 

Sazım, hara gedirsən?! 

 

Dağda-daşda çobanam, 

Boz atını çapanam. 

Təzə xama dadanan 

Quzum, hara gedirsən?! 

 

Ürəkdə qalan sözüm,  

Düzlükdən yalan sözüm. 

Gül-çiçək tutub düzü, 

Yazım, hara gedirsən?! 

 

29.04.2005 
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QÜRBƏTDƏ SAZ  ÇALAN  AġIQ 

 

Aşıq Ələsgər nəslinin layiqlı davamçısı, 

alim Nazim Qurbanova.                                      

 

Qürbətdə sazçalan aşıq, 

Qəribliyə düşən daşıq. 

Sazın hara səslər bizi?! 

Yad ellərdə vətəndaşıq... 

 

Sarıtelin yanar teli, 

Göyçəgulun solar gülü. 

Qaraçıdan qopa bilsək, 

Havalanıb gəzək eli... 

 

Ərzrumda yorma bizi, 

Misri çalıb qırma bizi. 

Lələyində aparacaq  

Bir gecikmiş durna bizi. 

 

Oyandı dağlar səsinə, 

Səs közərdi, yandı sinə! 

Dərdi zillətmə zillinən, 

Endir bəmə, bəmdə sinə... 

 

Qürbətdə saz çalan aşıq, 

Qəribliyə düşən daşıq. 

Bir hava çal, qanadlanaq 

Uçaq gedək, yol azmışıq... 

 

28.02.2006. Moskva 
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ġÜKÜR 

 

Şükür sənə,Ulu Tanrı, 

Yenə verdin dərdi mənə! 

Neyləyər dövləti-varı, 

Dərdi versən dərd bilənə. 

 

Belə axar-baxar olmaz, 

Belə güllə bahar olmaz. 

Yüz il gözüm baxar, ölməz, 

Dərdi desəm dərd bölənə. 

 

Alçaqların baxtına bax, 

Ucalarda taxtına bax! 

Tapdalayır haqqı nahaq, 

Necə deyim, dərd eləmə! 

 

Bu dünyanın gözü yoxmu,  

Görənlərdən koru çoxmu?! 

Güllərimi tikan yıxdı, 

Gözlərimi pərdələmə! 

 

21.05.2005 
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ÜZÜ  GÖYLƏRƏ 

 

Göz yumub üzümü tutdum göylərə, 

Tanrı gözlərimə necə görünsün?! 

Başımı qoymuşam torpaqlarıma, 

Görünsə, bir az da uca görünsün. 

 

Görünsün həyatın, ömrün mənası, 

Görünsün, imana gəlim mən ası. 

Asım boğazımdan, özümü asım, 

Tanrı gözlərimə haça görünsə! 

 

Ömrü bir yol bilib avand etmişəm, 

Bir gəliş-gedişdir, davam etmişəm. 

Mən öz torpağımdan cavan getmişəm, 

Üzüm necə dönsün, qocа görünsə?! 

 

Tanrıma güvənib ərk eləmişəm, 

Yaradılan görkdü, görk eləmişəm. 

Demək, Vətəni tam tərk eləmişəm, 

Bu dünya gözümə gecə görünsə! 

 

5.07.2006 
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* 

Əzizim, bəndə sinə, 

Xan Araz bəndə sinə. 

Tanrıdan sevgi bumu, 

Zülm edə bəndəsinə?!   (2). 
              * 

 

 

BAYATILAR 

 
                          Burda bir sona yatır, 

                           Ġlləri sana yatır. 

                           Qara mərmər altında 

                           Ağdamlı ana yatır.          (3) 

                           Layla, a sonam layla, 

                           Yetərmi sənə laylam. 

                           Sənsiz yetimdi dünya, 

                           Layla, ay anam, layla!       (4) 

                           Əzizim, vətən haray, 

                           El haray, vətən haray! 

                           Məzarda necə dözər, 

                           Qürbətdə yatan, haray?!   (5)   

                                      ***               

                           Yeridi qəm irəli, 

                           Biçilməz zəmiləri. 

                           Sinəmdə bir dərya var, 

                           Batıbdı gəmiləri.            (6) 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
41 

 

                           A dağlar, daşdı dağlar, 

                           Səndən yar aşdı dağlar. 

                           Ərisin, getsin qarın, 

                           Qal başı daşdı dağlar.        (7) 

                           Mən aşıq Qarabağlı, 

                           Dağlarım qara bağlı. 

                           Gözlərim yaşlı qaldı, 

Ürəyim yara bağlı.          (8) 

Ölürəm, ağla məni, 

                           Bu dərdlə, dağla məni. 

                           Zülfündən bir tel ayır, 

                           Torpağa bağla məni!         (9). 
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BAHAR GƏLĠR 

 
(  1965. ĠLK  ġEĠRLƏR   ) 

 

 

 

        * * * 

 

Vətənimdən gözəl çəmən varmıdır? 

Qəlbim ona dönə-dönə bağlıdır. 

Onun kimi güllu bahar hardadır? 

Min büsatlı bu gülşənə bağlıdır. 

 

Nazlı bahar qədəm basıb gələndə, 

İki bahar sevinc ilə güləndə, 

Ağ buludlar sevinc yaşı salanda, 

Sevinclərlə dolu günə bağlıdır. 

 

Aşığının incə telli sazına, 

Xınalı kəkliyin xoş avazına. 

Qara qaşlı, qara gözlü qızına, 

Səhrasına, çəməninə bağlıdır. 

 

Sultanın xəyalı göyə uçsa da,  

Buludlardan qəlbi qanad açsa da, 

Qocalsa da, bu dünyadan köçsə də, 

Ruhu yenə Vətəninə bağlıdır. 

 

29 mart, 1965 
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       * * * 

 

Baharda seyrinə çıxdım güllərin, 

Bir sünbül tapmadım tellərin kimi. 

Dinlədim səsini hər bülbüllərin, 

Səslənə bilmədi dillərin kimi. 

 

Seyr etdim çəməni, neçə dağları, 

Neçə çiçəkliyi, neçə gülzarı. 

Tapmadım gəzsəm də güllü bağları 

Qoynunda açılan güllərin kimi. 

 

Yadıma salanda hər zaman səni, 

Bürüdü qəlbimi sevincin çəni. 

Şadlıq bürüsə də, öpsə də məni, 

Oxşaya bilmədi əllərin kimi. 

 

Sanma ki, mən səni unutdum, soyudum, 

Bu ilk eşqimizdən yoruldum, doydum. 

Mən şeirin sonuna bir nöqtə qoydum, 

Ağ üzündə qara xalların kimi. 

 

Gəl-gəl, sən Sultanı yad eylə barı, 

Azalsın könlünün dərdi, qubarı. 

Gəl keç sinəsindən qəlbinə sarı, 

Hər gün dolandığın yolların kimi. 

 

23 may, 1965 
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RÜBAĠLƏR 

 

 

Ey dost! Gül-çiçəkli yazdı cavanlıq, 

Qədrin bil, tez keçir, azdı cavanlıq. 

Gənc ikən məhəbbət mahnısı çal ki, 

Bir dəfə köklənən sazdı cavanlıq. 

           * 

Ömür bir ağacdır, budağı illər, 

Yarpağı, çiçəyi günlər, fəsillər. 

Sultan, çiçək açmaq böyük iş deyil, 

Bar ver, unutmasın səni nəsillər. 

           * 

Yeniyetmə qızlar tər bir çiçəkdir, 

Onları solmamış dərmək gərəkdir. 

İşə bax ki, tale bir qəlb veribdir, 

Onu da bir qıza vermək gərəkdir! 

 * 

Demirəm şeirimlə bir dağ olaydım, 

Deyirəm, balaca bir bağ olaydım. 

Bulannıq sulardan bir çay olunca, 

Qayalardan sızan bulaq olaydım. 

    * 

Götürsən əlinə əgər mey camın, 

Yad eylə ruhunu Ömər Xəyyamın. 

İbrət al qədəhdən, bir öpüş üçün 

Dodağa pay verir öz ürək qanın! 

             * 

Sevdiyim, ilk göruş gümandır dedin, 

Bizim sevgimizə dumandır dedin. 

Əlimi üzəndə könlüm inlədi, 

Güldun, nə əcayib kamandır dedin! 
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             * 

Ey Allah! Bunca ki, ucadır adın, 

Niyə düz öyrətmir səni ustadın? 

İnsanı yazırsan, sonra pozursan, 

Nə vaxt kamil olar sənin savadın?! 
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1966 
 

 

       * * * 

Sevdim, könlümü də verdim mən sənə, 

Sevirsənsə saxla, əmanət kimi. 

Sevmirsənsə əgər, qaytarma yenə, 

Nə istəsən eylə, xəyanət kimi. 

 

Mən isə sevmişəm səni əbədi, 

Sənsiz bu ömrümün mənası nədir? 

Tikilmiş köksümdə eşqin məbədi, 

Adın da içində, ürəyimdədir. 

 

Qəlbimdə bu eşqin alovu sönməz, 

Nə də ötüb keçməz bir külək kimi. 

Dünyadan köçsəm də torpağa dönməz, 

Boylanar qəbrimdən bir çiçək kimi. 

 

   12 aprel, 1966 
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GƏRAYLI 

 

Qara gözlüm, baxışların 

Nə işvəli süzuləndi. 

Bir də dönüb baxsan mənə, 

Ruhum candan üzüləndi. 

 

Bülbül olan bağda oxur, 

Nazın çəkib gülün qoxur. 

Eşqimin vüsalı yoxdur, 

Giley-güzar söz iləndi. 

 

Əksini qəlbimdən asdım, 

Adına yüz şeir yazdım. 

Eşqin səhrasında azdım, 

Məcnun adı təzələndi. 

 

Sultan sənsiz nələr çəkər, 

Qəm karvanın illər şəkər. 

Sanma eşqi sönər keçər, 

Günəşdən nur azalandı?! 

 8 may, 1966 
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1967 

 
YANAR 

           (təcnis) 

Gecəli-gündüzlü həsrət əlindən 

Alışar bədənim, aya, nar yanar. 

Həsrət könlüm uçar yara qovuşa, 

Ürək uça bilməz, a yanar, yanar. 

 

Telinə düzübdü o yasəməni, 

Batırıb salar hey o yasa məni. 

Razıyam biryolluq oy asa məni 

Çünki canım onu ay anar, yanar. 

 

Hicranlı, gülmədi taleyin sana, 

Çətin hər sevəni yar aşiq sana. 

Barı sən hesab et, neçə il sana, 

Bu baxtsız övladın ay ana, yanar. 

 14.02.1967 
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DÜġƏR 

 

Bir bülbülü ayırsalar gülündən, 

Uçar o, budaqdan budağa düşər. 

Aşiq nalə çəkər həsrət əlindən, 

Harayı o dağdan bu dağa düşər. 

 

İlk sevgi deyildir heç kimə qismət, 

Bəşəri deyildir ondakı xislət. 

Bəlkə yox dünyada mütləq səadət, 

Olsa da, insandan uzağa düşər. 

 

Sevməyən sevəndən olarmı halı? 

Könül həsrət çəkər, ürək yaralı. 

Can bağlanmaq istər, telin vüsalı 

Bir parça kəhraba darağa düşər. 

 

Dünyada nələr var, nələrdən betər, 

Gül üstə daş düşər, daşda gül bitər. 

Sevənlər sevilməz, sevməyən yetər, 

Hicranlı həsrətdən fərağa düşər. 

 

14.02.1967 
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ĠKĠ  DAMLA 

 

Bahar təbiəti tərk eləyəndə 

Buluddan damlalar süzüldüyütək. 

Solan çiçəklərə dumanda, çəndə 

Titrəyən şəbnəmlər düzüldüyütək. 

 

Sən məni tərk edib getdiyin anda 

Süzüldü gözümdən iki damla yaş. 

Bizim əksimizi gördüm ki, onda 

Sanki nəqş etmişdi bir qadir nəqqaş. 

 

Süzüldü mənası yanaqlarımdan, 

Səninlə birlikdə keçən ömrümün. 

Sənsiz özümə də elə bil yadam, 

Fərqi yox, nə qəmli, nə şən ömrümün. 

 

Kövrələr ayrılan doğma adamla, 

Sanma acizliyin o da biridir. 

Gözümdən süzülən o iki damla 

Yarımçıq eşqimin nöqtələridir. 

 

1967, Бакы 
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1968 
 

        * * * 

 

Könlüm səni sevdi qızlar içində, 

Ayrıldım həsərtlə, sənə yetməmiş. 

Biçildi sünbülüm erkən biçində, 

Telləri qaralıb dənə yetməmiş. 

 

Mənə yetirmədi səni təbiət, 

Yetişməz qəlbinə harayım, səsim. 

Mən sənə qovusam, qorxdu ki, əlbət 

Sevincim dünyaya sığa bilməsin. 

 

13 mart, 1968 
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DOLANIR  

                   (qəzəl) 

Məni mey içən görüb başıma dağlar dolanır, 

Bülbüli-biçarə sanıb çəmənlər, bağlar dolanır. 

 

Çeşmələr yaxın gəlib soruşur məndən halımı, 

Eşidib dərdi-qəmim gözləri ağlar dolanır. 

 

Qısqanır aşiqini aləmin ulduzlarına, 

Çıxıb min naz ilə hərdən gecələr yar dolanır. 

 

Tərk edir can bədəni görəndə ki, halə kimi 

Ətrafından yarımın əl çəkmir, əğyar dolanır. 

 

Ah çəksəm, eldən eyib, çəkməsəm candan oluram, 

Bülbül etməzmi fəğan, gül başına xar dolanır? 

 

Can çırağın olalı ey Sultan ol yar sənin, 

Can onun başına hey tutmadan qərar dolanır 

 

                 9 aprel, 1968 
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             * * * 

Bahara büründü ömrün illəri, 

Könül bir çiçəyə döndü, açıldı. 

Məhəbbət günəşi doğandan bəri 

Hicran kölgəsini üstümə saldı. 

 

Bağ salıb becərdim, bara yetmədim, 

Özgələr zövq alıb gəzdi bağımda. 

Düşdü min həsrətə yara yetmədim, 

Bəxtim nəhsə düşdü cavan çağımda. 

11 may, 1968 
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1969 

 
 

SINAQ 

 

Ürəyimə neçə-neçə qəm salıb: 

        Sınayıram ürəyini - deyirsən. 

Bəlkə də öz etibarın azalıb 

Gündən-günə ürəyimə dəyirsən. 

Sənin sınaq çəməninə baxıram, 

Bir çiçək var, soluxubdu sazaqdan. 

Çox sınama ürəyimi, qorxuram, 

Sındırarsan, sınıq çıxar sınaqdan. 

 

    30 mart, 1969 
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SƏNĠN  MƏHƏBBƏTĠN 

 

Yüz şahid gətirib, yüz dəlil tapıb, 

Niyə öz-özumu aldadıram mən?! 

Aşikar görünən yolumdan sapıb, 

Nabələd yollarda qəm dadıram mən. 

Məni sevmədiyin gün kimi aşkar, 

Bəs niyə zülmətdə işıq gəzirəm?! 

Sinəmdə ehtiyat bir ürəkmi var, 

Niyə sirdaşımı sıxıb əzirəm. 

Sənin məhəbbətin köçəri bir quş, 

Köçdü, ürəyimdə yuvası qaldı. 

Elə bil bir aşiq dərbədər olmuş, 

Həsrətdə elləri, obası qaldı. 

Sənin məhəbbətin payız yarpağı, 

Qopub düşməyinə külək bəhanə. 

Yox oldu, yoxluğu bir daş sayağı, 

Düşdüürəyimin dərinliyinə. 

 

     02.06.1969 
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YALAN 

 

Tay-tuşumun hər birinin 

Bir ―qızı‖ var, bilirəm. 

Hər birini qoşa-qoşa 

      Neşə kərə  gözlərimlə ötürmüşəm, 

      Köksümü də ötürmüşəm. 

Qürur ilə danışıblar hərdən-hərdən 

Başlarına gələnlərdən. 

Qürurumu sındırmayıb, 

Soz açmışam mən də bəzən, 

Mənim ilə ―qoşa gəzən‖ bir gözəldən, 

Ürəyimi sıxa-sıxa. 

Hayandasan ay gözəl qız! 

Tez ol gəl çıx, 

Qoyma məni belə yalqız! 

Yalanlarım açılmamış 

Qüssəm itsin, tapım səni. 

Qəlbim açılsın,  

          qəlbim açılsin! 

  28.10.1969. 
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HARA  QAÇIM? 

 

Soyuq külək 

otağıma qovur məni. 

Pəncərədən küçələrə 

Boylanıram,  

               darıxıram, 

Tənhalığa boyanıram. 

Yağış dolu bulud kimi 

                karıxıram. 

Fikirlərə  bürünürəm, 

Yoxdur hələ ürəyimə 

Bir köz salan, 

közlərinə ürək açım. 

Ürəyimin soyuğundan 

Heç bilmirəm hara qaçım, 

Hara qaçım?! 

 15.12.1969                
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            1970 
 

KÖNÜL 

 

Quşlar yuvasına donər hər axşam, 

Sən harda yorulub yatarsan könül. 

Hərdənbir ay kimi çıxıb üfüqdən, 

Dolanıb-dolanıb batarsan könül. 

Sən məndən inciyib küsmüsən nədir? 

Özgə xəyalını tutarsan könül. 

Hər gün ki, bu qədər uzaq qaçırsan, 

Bir gün bir ulduza çatarsan könul! 

          14.01.1970 

GÖZLƏRĠM 

 

Aşdım təpələri, keçdim dərəni, 

Gəzdim dərə-dərə çiçəklərini. 

Bir yaşıl çəməndə sənin yerini 

Yanımda boş görüb doldu gözlərim. 

Bizim dağlara gəl, sərin mehlidi, 

Piyalə dərələr lalə zehlidi. 

Qızıl lalələri demə şehlidi, 

Yaşını çöllərə saldı gözlərim. 

Sən gələ bilməsən, çağır mən gəlim, 

Aşım qarlı dağlar üstündən gəlim. 

Günəşlə tən gəlim, Ayla tən gəlim, 

Çağır, bu yolları aldı gözlərim. 

Mən qumlu sahiləm, sanki sən dəniz, 

Səndən ayrı düşsəm, qalmaz məndən iz. 

Düyaya kor kimi baxaram sənsiz, 

Ala gölərində qaldı gölərim. 

   22.02.1970 
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TƏLƏBƏLĠk 

 

O gün ki, fəxrlə olduq tələbə, 

Alışdıq günəştək alışmağa biz. 

Hər ötən imtahan zəfər, qələbə, 

Hər zəfər sevinci alın tərimiz. 

 

Keçdi gülərimiz ağ da, qara da, 

Bir əli kitablı, biri suallı. 

Narahat gecələr yuxuları da  

Görürdük vektorlu, inteqrallı. 

 

Dünyanı dərk edib duyduqca dərin, 

Dərk etdik insanın mənliyini də. 

Bəzən zərrə kimi müəllimlərin 

Yazdıq Şredinger tənliyini də. 

 

Burda ürəyimiz dil açan zaman 

Bildik nə dünyalar məhəbbətinmiş. 

Dünyada yüz dövlət imtahanından 

Bir qız imtahanı daha çətinmiş... 

 

Nə tez ötür illər, yaxın, həm uzaq, 

Qalır xatirələr, gül kimi solmur. 

Xoşbəxtlik deyilən öndədədir ancaq, 

Keçib bu illərdən ayrılmaq olmur. 

 

17.12.1970 
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1971 

QOCA  AY 
 

 

QIġ  DUYĞULARI 

 

Düşər qış gecəsi, düşər soyuq qar, 

Yollar qucağına götürər məni. 

Titrək təbəssumlə yanan ulduzlar, 

Ana gözləritək ötürər məni. 

 

Gələrəm, bu kövrək məhəbbətimlə, 

Sizin pəncərəni naxışlayıram. 

Məni nəfəsinlə əritsən belə, 

Sənə bir ağ dünya bağışlayaram. 

 

İtər sərhəddi də səmanın, yerin, 

Bilərsən dünyanı bürüyən mənəm. 

Əlimə toxunar titrək əllərin, 

Görərsən qar deyil, əriyən mənəm. 

 

Yanvar, 1971 

 

 

O  SƏNSƏN 

 

Arzularım güney, yollarım qüzey, 

Taleyim yuxulu, ürəyim oyaq. 

Bilmirsən, ürəkdir dediyin hər şey, 

Deyirsən, hər şeyə bir nöqtə qoyaq. 

 

Hələ dil açırıq körpələr kimi, 

Titrək söhbətimiz qırılır tez-tez. 
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Hələ biz susuruq ləpələr kimi, 

Hələ nəğmələrçün darıxırıq biz. 

 

Hər gün gedən günəş, qayıdan ulduz, 

Səndən söz aparır, soraq gətirir. 

Hələ yollarıma sən imtahan düz, 

Günlər qələm tutur, vərəq gətirir. 

 

Mənə küləklərin qaçıb qovduğu 

Demə ki, dumansan, demə ki, çənsən. 

Açılan ürəyim sənindir, oxu — 

Orda həyat varsa, demək o sənsən! 

   16.06.1971 

 

 

ÖMRÜM 

 

Min ulduz əriyir,  

Günəş doğanda, 

Ömrüm gah ümidə, gah şəkkə düşür. 

Bəzən taleyimə sükut yağanda, 

Qəlbimə alovlu səksəkə düşr. 

 

Döysün yağış məni, 

Tutsun qar məni, 

Ağır yuxulardan oyanmaq üçün. 

Səsləsin ən uca zirvələr məni, 

Uzaq üfüqlərə boylanmaq üçün. 

 

Həsrətim titrəyib, 

Sevincim dinib, 

Qəlbimə köçürsün dağı, aranı. 

Göylər də səsimdən bir az diksinib 

Yağdırsın üstümə ulduzlarını. 
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Gəlir üfüqlərdə yanan vaxt-vədə, 

Bir dunya od olum, ya bir damla su. 

Səpilsəm qar kimi zirvələrdə də, 

Əritsin ömrümüümman arzusu. 

 

     13.03.1971 

 
BAHAR  GƏLĠR 

 

Bahar nəfəsindən gül tökə-tökə, 

Mürgülüçöllərə yenə səs salır. 

Bahar ona görə gözəldir bəlkə, 

Hər kəsin qəlbinə bir həvəs salır. 

 

Dənizlər o qədər maviləşir ki, 

Üfüqlər qoynuna sığınsın tamam. 

Dünyaya elə bir alov düşür ki, 

Sevənlər görüşə  

qaçır hər axşam. 

 

Gah sərin bir külək, 

Gah narın çisək, 

Qəlbimdən bahara açır qapılar. 

Baharda hamını sevirlər, demək, 

Məni də, məni də sevən tapılar. 

 

14 mart, 1971 
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UNUTDUQCA 

 

Hər səhər arxayın keçdiyin yolu 

Gör kimdir min dəfə nigəran keçir? 

Günlərim boş keçir, ürəyim dolu, 

Ömrümün yoluna qar-boran köçür. 

 

Yollardan keçirsən, keç aram-aram, 

Sən keçən yollarda şad oluram mən. 

Səni unutduqca, unuduluram, 

Səni yad etdikcə, yad oluram mən! 

 

 Aprel, 1971 

 

QOCA  AY 

 

Ay çıxır oğrun-oğrun 

Çinarlar arxasından. 

Elə bil yapışacaq 

Çinarlar yaxasından. 

 

Gün keçib, qocalıb Ay, 

Çoxalıb dərdi-səri. 

Səpilir yağış kimi 

Gümüşü gülüşləri. 

 

Ulduzlar həsəd çəkib 

Göylərə dağılacaq. 

Qoca Ay sevinir ki, 

Təzədən doğulacaq! 

 8 iyun, 1971 
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GÖRÜġ  YOLLARI 

 

İkimiz bir kövrək ümidə şərik, 

O da parçalanar axırda bir gün. 

Bəzən yuxularda vədələşərik, 

Qəflətən vədəsiz görüşmək üçün. 

 

Bizə bir sevgimi yetər kim bilir? 

Hərə sevgimizdən bir pay umanda. 

Görüş yollarımız sınır, əyilir, 

İnamsız bir addım atılan anda. 

 

Sabahkı günlərə üz tuturam mən, 

Nə bir söz yeri var, nə bir göz yeri. 

Bəlkə də o sənsən, məni səsləyən, 

Gözümə yaş kimi yığıb illəri. 

 

Gedirəm, buluddan asılmış kimi, 

Dənizlər yolumda ləpə-ləpədi. 

Qəlbim sahillərə uçur quş kimi,  

Sahillər sənəmi qovuşub nədi?! 

   13 iyun, 1971 

 

 

GECƏ 

 

Susur suçlu kimi qaranlıq gecə, 

Indi ulduzların kəsəri yoxdur. 

Qəlbimə od düşşür mənim gizlicə, 

Sanki bu gecənin səhəri yoxdur. 

 

Uzaq üfüqləri tutub buludlar, 

Səndən bir soraq da gözə dəyməyir. 

Dərədə düşən şeh, zirvədəki qar, 

İndi bircə kəlmə sözə dəyməyir. 
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Yatır sərin meh də, axar sular da, 

Dağılır düşən səs, düşünən xəyal. 

İndi qəlbim qalıb bilmirəm harda, 

Alova bürünmur nə yamac, nə yal. 

 

İndi həm dənizəm, həm dağ, həm külək, 

Əsmişəm, donmuşam, ləpələnmişəm. 

Sənsiz parçalanıb saysız zərrətək 

Ömür yollarıma səpələnmişəm. 

17.06.1971 

 

GĠLEY 

 

Hərdən ürəyimə dəyən olanda, 

Dağlar incik olur, dəniz gileyli. 

Bir sözə bağlanıb oyaq qalanda, 

Səhərim açılır gözləri şehli. 

 

İstədim qəlbimə yenə od düşə, 

Bir qız soyuqluğu bürüdü, söndü. 

Hər üzülən yarpaq, qırılan şüşə, 

Mənim ürəyimin əksinə döndü. 

 

Hər istək bir insan ömrünə süvar, 

Uzaq ulduzlarla dura tən gərək. 

Dərdini hər kəsə deməyə nə var, 

Hər kəsin dərdini biləsən gərək! 

5.12.1971 
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ÜRƏYĠNDƏ YERĠM YOXSA 

 

Sevgi dəniz deyil, dağ deyil bölüm, 

Ömrümdən kəsilən ömürdü, ildi. 

Sevgi kağız kimi qayıtmır gülüm, 

Qaytar ürəyimi, bacarsan indi. 

 

Kim sənin könlünü daşlara çaldı, 

Qisasın məndən al, mən olum yalan! 

Məcnun Leylisinin könlünü aldı, 

Mənəm könül verib könülsüz qalan. 

 

Ürək necə susa, dil necə susa, 

Bəxtimə pay düşür bircə ―yox!‖ demək? 

Əgər ürəyində yerim yoxdursa, 

Mənim dünyada da yerim yox, demək! 

   22.06.1971 
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GETMĠSƏN... 

 

Çatmaz indi sənə qəlbimin ərki, 

Çatsa da hər kəsə közü, yanğını. 

Görüşlər yadıma elə düşər ki, 

Düşünə bilmərəm ayrılığını. 

 

Uzağam sən məni sevən günümdən, 

Daha ayrilığın könlümə dəyməz. 

Sən bir az şad görün, mən də bir az şən, 

İndi iki sevgi bir qəmə dəyməz. 

 

Bölünmür bölünmüş sevginin barı, 

İstər bir səhra san, istərsə bağ san. 

Elə gedəydin ki, deyəydim barı, 

Getmisən, bir azdan qayıdacaqsan. 

         26.06.1971 

 

QÖVSĠ - QÜZEH 

 

Vaxt olub, Ay solub günəş doğanda, 

Üfüqlər boyunca yağış yağanda, 

Demə, gözlərimə düşən nə şehdir, 

Axı yadındasa, 

Sevgilim sənə 

Demişdim, saçların qövsi-qüzehdir. 

 

Mən ki, ürəyimdən səni atmadım, 

Üfüqlərə çatdım, sənə çatmadım. 

Demə üfuqlərdən əsən nə mehdir, 

Axı yadındasa, 

Sevgilim sənə 

Demişdim, saçların qövsi-qüzehdir. 

 Oktyabr, 1971 
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PAYIZ  GÜNLƏRĠ 

 

Payızın günləri dumanlı, qısa, 

Yağışları uzun, nəsihət kimi. 

Ürəkdə fərəhli bir iz qaldısa, 

O da nazilərək keçdi xətt kimi. 

 

Fəsillər dolanır bir ümid üstə, 

Ümidli olana payız da yazdır. 

Günlər öz sözünü söyləyir üzdən 

Unudulursa da, unudulmazdır. 

 

Kədərin, sevincin artır birə min, 

Bilinmir köhnələn nədir, nə yeni?! 

Hər yağış zərrəsi zərrəbin kimi 

Baxdıqca göstərir öz ürəyini. 

3.11.1971. Əmranlar 
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ĠSTƏR  GÜL  ÜRƏKDƏN... 

 
Həyatının  çiçəklənən vaxtı          

      dünyasını dəyişmiş Laçının xatirəsinə. 

 

Bir ömür keçirsə səadətlə tən, 

Yenə son sözünü tapammır insan. 

Dünya gözəlmidir göründüyündən, 

Öləndə gözünü qapamır insan?! 

 

Səslə, ötüb gedən buludu saxla, 

Yenə yellər əsib, yellər qovacaq. 

İstər gül ürəkdən, istərsə ağla, 

Keçən gün bir daha qayıtmayacaq... 

 

Acılan ey çiçək! Elə solma gəl! 

Sənin ki, taleyin yazılı qaldı. 

Səni gorən gözlər necə dolmasın,  

Sənin ki, ürəyin arzulu qaldı... 

 

Bir insan deməkdir hər məzar daşı, 

Susur qara torpaq, oyuq-oyuqdur. 

Od olsa neyləsin isti göz yaşı, 

Onsuz da torpağın üzü soyuqdur! 

 

Dekabr, 1971. Əmranlar kəndi. 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
70 

       1972 

 
 

      * * * 

 

Gözəllik çöllərə tökülməyib ki, 

Əzəldən yaranıb duman dağ üçün... 

Sevgisiz insana ürək nə lazım, 

Yarpaqdır, qurumuş bir budağ üçün. 

 

Sən günəşli günüm, aylı gecəmsən, 

Qəlbimdən xəbərsiz bilməz necəsən. 

Yanmıram ötəri baxıb keçəsən, 

Yanıram, oduma qızınmaq üçün. 

 

Yaşamaq şirindir, sanma ki, doydum, 

Mən səni duyduqca, həyatı duydum. 

Sevgimin yolunda ömrümü qoydum, 

Sənin ürəyini qazanmaq üçün. 

 

Fevral, 1972. Bakı. 
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VĠDA 

 

Dostlarım həsrətlə ötürür məni, 

Elə bil sonuncu səfərimdi bu. 

Mənsə gizlətmişəm qəlbimdə səni, 

Heç kimə demirəm, axı kimdi bu?! 

Gecədir, çırpınır, yüyürür qatar... 

Sanki öz-özümdən uzaqlaşıram. 

Elə bil geriyə qayıdır yollar, 

Elə bil, anbaan uşaqlaşıram. 

Daha nə sevgi var, nə sən, nə vida, 

Təkcə gözü yaşlı pəncərələr var, 

Ötən qaraltıdır sanki dünya da... 

 

4 mart, 1972. Bakı-Ağdam 

 

 

 

GÖY  OTLAR 

 

Bu pak üfüqlərin məngənəsində 

Sıxılmaq gah əzab, gah da ki, şənlik. 

Baharın bu kövrək təntənəsində 

Bir insan qəlbinə dönür çəmənlik. 

Çiçəklər səf çəkib qalxıb üsyana, 

Bir anlıq hökm edir əbədiyyətə. 

Yaxır əllərimi lalələr qana, 

Ovcuma düşən şeh dönür heyrətə. 

Göy otlar dünyaya gəlib axınla, 

Gedəndə dünyadan xəbərsiz gedir. 
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Qovuşub elə bil uzaq yaxınla, 

Hər yana baş alıb titrək iz gedir... 

Göy otlar başını tutub vuqarlı, 

Elə bil, dağları kiçildəcəklər. 

Göy otlar yaxşı ki, bilməyir barı, 

Vaxt gəlir, bir azdan biçiləcəklər! 

 

10 may,1972. Kuropatkin kəndi 

 

 

 

PAYIZDIR, PAYIZ! 

 

Yel əsdi, kövrəlib titrədi bağlar, 

Çöllər qəribsəmiş göründü bir az. 

Bir yarpaq ölçüsü kiçildi dağlar, 

Cığırlar aşağı süründü bir az. 

 

Tutdu bəyaz tüllə çöl-çəməni çən, 

Ürəklər ən zərif nəğmə seçdilər. 

Qızlar qatarlandı durnalarla tən, 

Bir bahar eşqinə gəlin köçdülər. 

 

Bir dost dəvətiylə, bir ―toy‖ sözüylə, 

Gəldi qucaq-qucaq sevinc payımız. 

Ürəklər alışır sevgi közüylə, 

Subaylar, azalır bizim sayımız,  

                         Payızdır, payız! 

 

14 oktyabr, 1972 
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VAXT  ÖTÜR 

 

Yunisə 

 

Deyəsən, vaxt otub, vədələr çatır, 

Vədələrdən qacıb vaxt ötürürük. 

Ümidlər torpağa düşub boy atır, 

Biz vaxtın yanından baxıb ötürük. 

 

Neçə əl suxırıq kövrək ürəklə, 

Bu əllər soyuqsa, doğma əl deyil. 

Qoy bizi odlasın bir az ərk ilə, 

Alovsuz qızlar da çox gözəl deyil. 

 

Qaynayır bulaqlar, axışır sular, 

Hər kəsin sevilmək vədəsi çatır. 

Sevsək, sevilməsək nə eybi, dostlar, 

Bu da sevgilərlə dolu həyatdır. 

 

Yenə yanmaq üçün ulduzlar batır, 

Yoxsa biz hər anı boş-boş ötürdük. 

Bizim gümanımız bir ömrə çatır, 

Onu da odlarda gördük, götürdük! 

 

25.12.1972 
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1973 

 
 

QĠYAMƏT 

 

 

Bilirəm ki, gedən insan 

Bir də dönüb gəlməyəcək. 

Torpaqlara dönən ürək, 

Sönən gözlər, 

Sevinc-kədər bilməyəcək. 

Nə qiyamət qopasıdır, 

Nə bir insan  

Keçən günü tapasıdır. 

Amma bir gün mənsiz sənə 

-- Qiyamətsən!-deyən olsa, 

Gözlərinin atəşini  

Mənim kimi duyan olsa, 

Görüşünə gələrəm mən 

Insan kimi, 

      Mələk kimi, 

Ya bir dəstə çiçək kimi. 

 

 

11.01.1973. Qaradağlı kəndi 
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GÜNLƏR, ÜRƏKLƏR... 

 

 

Günlər mənim üçün şirin bir uyğu, 

Ulduztək əriyib ötüşdü bir-bir. 

Keçən həyatıma düşən boşluğu 

Sevincim-kədərim doldura bilmir. 

 

Sevinc istəyirəm ürəkdən qopa! 

Kədər istəyirəm məni oyada! 

Arzular qar kimi dönüb bir topa, 

Nə doğmaya çatır, nə də ki, yada. 

 

Açır söyüdlər də yaşıl gözünü, 

Qocalar bir uzaq baharı anır. 

Bənövşə kollara atır özünü, 

Onun da ürəyi kövrəlib yanır. 

 

Bir damla şeh düşür göyün gözündən, 

Bağlayır özünə ağır dağları. 

Otlar baş qaldırıb ayaq izindən 

Baxır tənha gedən yolçuya sarı. 

 

 

14.mart, 1973, Qaradağlı kəndi 
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BĠR SÖZ  

 

Əl atdım, əlimi qanatdı kollar, 

Bənövşə gizləndi, dərə bilmədim. 

Gözümə yaş doldu, titrədi yollar, 

Boylandım, kim gəlir görə bilmədim. 

 

Sən hələ qısasan ömür yollarım! 

Qoy baxım, əzəldən bu günə kimi. 

Çırpınır bir ürək -- sevgidən yarım, 

Çırpınır toylara, düyünə kimi. 

 

Günahkar kimiyəm özümdən özüm, 

Bir bahar itirdim, duya bilmədim. 

Qaldı ürəyimdə bir kəlmə sözüm, 

Bir söz nə imiş ki, deyə bilmədim?! 

15 mart.1973  

 

 

GÖRƏ  BĠLMƏDĠN 

 

Soyuq-soyuq 

Yellərə bənzədi illər. 

Qara ipək 

Tellərə bənzədi yollar. 

 

Saçların kimi qoşa, 

Çiynindən aşa-aşa 

Hörə bilmədin. 

 

Gözlərindən də yaxın 

Oldum sənə, 

Onunçün məni 

Görə bilmədin! 

6 aprel,1973 
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GÖZƏL 

 

Yorğunluğa həsrət qalıb 

Şirin-şirin yuxulamayan, 

Bir çiçəyi iki dəfə  

          qoxulamayan, 

Nazlı gözəl! 

 

Yarpaqları, çiçəkləri, 

Nəvazişlə sıxıb əzdin. 

Sən onları belə zərif,  

Belə kövrək gözləməzdin. 

 

Günlər sənə qövsi-qüzeh, 

Səkkizinci rəngi gəzdin. 

 

İstədin ki, arzuların 

Dəniz olsun ləpələnsin. 

Ömrün tozlu yollarına 

Ötəri bir yagış kimi 

               səpələndin. 

 

May, 1973 

 

 

 

HARDASA  SƏN  VARSAN... 

 

Hardasa sən varsan, səssiz, gizlicə, 

Əllərin yapışıb ay işığından. 

Mənim ürəyimdən başlanan gecə 

Qurtarıb gözünün yaraşığında. 

 

Beləcə dayanıb solğun işıqda, 

Ayı, ulduzları, izləyəcəyik. 
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Susub gələcəklər, keçmişlər haqda 

Beləcə sevgini gizləyəcəyik. 

 

Nə sən qalacaqsan dünyada, nə mən, 

Görüş də, həsrət də unudulacaq. 

Yalnız tozlu yollar, bu çöl, bu çəmən, 

Bu Ay, bu ulduzlar qalacaq ancaq... 

 

Avqust, 1973.Qaradağlı kəndi 

 

 

 

AD  GÜNÜM 
 

Subaylıq sultanlıq olur, 

Qızıl taxtın olmasa da, 

Qızıl kimi vaxtın olur, 

Sevən, sevilən. 

İstəsən oda düş, 

Istəsən evlən. 

 

Bu günlərdən biri mənə 

Qopub düşdü, 

Tənhalığım, ümidlərim, 

Bu günümə hopub düşdü. 

Kimə açsam, kimə desəm, 

Gülüb gedər, 

Gözəl-göyçək qızlar belə 

Təbrik edər! 

 

Bütün günlərimdən 

                daha artıq, 

Doğma günüm, yad günüm. 

Adsız keçən ad gunum! 

1 iyul, 1973. 
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QAN! 

 

Qürbət eldə dolaşanı 

Dabanından soyarlar. 

Igid oğlan atasının 

Gözlərini oyarlar. 

Fərman yazıb  

Torpağına 

Qarış-qarış yayarlar. 

Qol qoymasan, 

Kəsib qulac qollarını 

Fərman üstə qoyarlar. 

Sən qıymazsan nahaq qana, 

Töküb içib, haqq qanını 

Doyarlar! 

 

1973 

 

       * * * 

Məni bu payızın yağışı tutub, 

Yollara yarpaqtək izim tökülüb. 

Gülləri səninmi qarğışın tutub? 

Gözəl çiçəklərin üzü tökülüb... 

 

Dur aç pəncərəni, bir bax səmaya, 

Yarpaqlar, buludlar, ulduzlar hanı?! 

Əl et ulduzlara, əl et sən Aya, 

Bir anlıq hökmündə saxla dünyanı! 

 

Üz-üzə dayanıb iki an olaq, 

Örtsün üstümüzü milyon il bizim. 

Gahdan unudulaq, gahdan anılaq, 

Qalsın bu düyada sevginin izi. 
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Torpağın altı da üstü də nəmdi, 

Nahaq qorxutmasın heçölüm məni. 

Uzaqda dayanma, gəl, qəmli-qəmli, 

Yaxın gəl ay quzum, gəl öpüm səni! 

 

8 oktyabr, 73 

 

 

           * * * 

 

Qızıl gül tikən oldu, 

Dönüb qantökən oldu. 

Yar düşdü qürbət elə, 

Qürbət də vətən oldu.            (10) 

 26.08.1973 

             * 

Bağlar xəzana düşdü, 

Dərdi dözənə düşdu. 

Bağban üzə bilmədi, 

Güllər üzənə düşdu.             (11). 
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1974              
 

 

    * * * 

Bu yerlərə bahar gəlib, 

Çiçəkdən-güldən xəbərsiz. 

Sevgilərə axar gəlib, 

Ürəkdən, dildən xəbərsiz. 

 

Qız-gəlindir bulaq başı, 

Nə xoşbəxtdir yolu, daşı. 

Mən birinə yol yoldaşı  

Olummu, eldən xəbərsiz. 

 

Günlər mənim günüm deyil, 

Getsəm, yollar yönüm deyil. 

Könül bir də dönüm deyir, 

Gün keçir ildən xəbərsiz. 

 

Sultan deyər, sözüm qaldı, 

Gözəllərdə gözüm qaldı. 

Yanıb keçdim, közüm qaldı, 

Ellərə seldən xəbərsiz. 

Aprel-may,1974 
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  DƏYĠġMƏRƏM 
 

Düz yolları əyri görsə, 

Gözlərimi dəyişərəm. 

Ürəyinə əgər dəysə,  

Sözlərimi dəyişərəm. 

Səni sevən namərdəmsə, 

Dəyişərəm, mərd olaram 

Bar-bəhrəsiz sevincəmsə, 

Dəyişərəm, dərd olaram. 

Ürəyimin sevincini 

Kədərinlə dəyişərəm. 

Bir damlalıq həsrətini 

Dənizlərin 

qədəriylə dəyişərəm. 

 

Dəyişərəm, günəş ollam, 

Pəncərəndən boylanaram. 

Torpaq ollam, cığır-cığır 

Görüşünə yollanaram. 

Dəyişərəm, 

Saçlarında külək ollam, 

Əllərində çiçək olllam, 

Axır dönüb ürəyində 

Sən sevdiyin dilək ollam. 

Təkcə səni dəyişmərəm, 

Dəyişmərəm! 

 1974 
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    * * *  

Oxun aralı qoyma, 

Üzum saralı, qoyma. 

İnsafsız gözəl olmaz, 

Öldür, yaralı qoyma!              (12) 

 
 

 

 

DƏLĠQANLI 

 

Qanımdan qorxuram, 

Qaynayır qanım, 

Daşıb ürəyimdən tökülə bilər! 

Son sözüm, son arzum, 

  sonsuz gümanım, 

Uçub dağlar kimi sökülə bilər! 

 

Damarımda Kür-Arazdır, 

Coşsa əgər, 

Yeri-Göyü əsdirəcək. 

Bu qan mənim 

Qollarımı kəsdirəcək! 

Qara zülmət əsrləri 

Birər-birər saydıracaq. 

Qürbət elə qovub məni 

Dabanımdan soyduracaq! 

Məcnun kimi eşqə salıb, 

Kərəm kimi yandıracaq. 

Bu qan mənə  

Öz haqqımı qandıracaq! 

Koroğlutək mərd edəcək, 

Nəbi kimi, Səttar kimi, 

Ürəyimə dərd edəcək. 
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Qılınc kimi bir qınım var, 

Iki yanım, 

Bu bölünmüşürəyimi 

Bu bölünmüş Vətənimi 

Birləşdirər dəli qanım! 

      1974 

 

 

 
ƏSMƏ  SƏHƏR  YELLƏRĠ 

 

     (nəğmə) 

 

Əsmə səhər yelləri, 

Göz yaşım sənə şərbət. 

Neylərəm yad elləri, 

Vətənim mənə qürbət. 

 

Əsmə soyuqsan, əsmə, 

Səbrimi kəsmə, kəsmə. 

Sirr sözümü tələsmə, 

Yarıma söylə xəlvət. 

 

Xəzəl oldu çinarım, 

Dəymə mənə, sınaram. 

Öz baxtımı qınaram, 

Taleyim budur əlbət. 
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6.11.1976 

 

Bu dağlar qar salandı, 

Gün dəydi, qar sulandı. 

Dil açdım yar adıyla 

Dilim də qarsalandı.              (13  

 

 

 
QALIB 
 

        (Yunisə cavab) 

 

Gəlim gecələrə ulduzlar kimi, 

Nur saçım yollara bir fanar kimi. 

Yağsa ürəyimə kədər qar kimi, 

Deyim: ―sevilməmiş bir nəfər qalıb!‖ 

 

Sevirəm, 

Sevgimə uyub gəlmişəm, 

Sevinci-kədəri duyub gəlmişəm. 

Mən orda bir ürək qoyub gəlmişəm, 

Orda bir qəm qalıb, bir qəhər qalıb. 

 

Od olum yollarda,nur dolu odlar, 

Hələ yollarımda bir aydınlıq var. 

Bizim ömrümüzdən yəqin, a dostlar, 

Bəd günlər yaşanıb, şad günlər qalıb. 

 

 

 

         7.11.1974 
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       * 

Ovçusu tor bağlasın, 

Tor görsun, tor bağlasın. 

Ölsəm gözü yollarda, 

Yar gözüm torpaqlasın.          (14) 

 

 * 

 

 
ADIN  ÇƏKĠLƏNDƏ 

 

        ( nəğmə) 

 

Adın çəkilən zaman, 

Duman ollam, çən ollam. 

Urəyim dağa donər, 

Güneyi sənin olar, 

Qüzeyində mən ollam. 

 

Adın çəkilən zaman, 

Alışaram, yanaram. 

Dilimdən söz çəkilər, 

Bağrıma köz çəkilər, 

Oda-közə dönərəm. 

 

Adın çəkilən zaman 

Sevinərəm, gülərəm. 

Qürbət olsa qayıdıb 

Vətənuimə gələrəm. 

Adın tilsimə bənzər, 

Bu dünyanın sirrini 

Mən adınla bilərəm. 

 

 8.11.974 
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Apardı illər məni, 

Axıtdı sellər məni. 

Bənd elə, qoy saxlasın 

O qara tellər məni!              (15) 

 

 
         MƏNĠM  HƏYATIM 

 

Bəzən ürək açmaq olmur heç kimə, 

Deyirəm, onsuz da batdım, qoy batım... 

Arabir baxdıqca şeirlərimə, 

Görürəm ordadır mənim həyatım. 

 

Görürəm bir baxım ay işığında... 

Görürəm, çöllərdə vəhşi bir çiçək... 

Bir ömrün ən zərif nəğmə çağında 

Ən uca zirvəyə düşən kölgətək. 

 

Görürəm, sıldırım sal qayalarda, 

Mənim ürəyimin istisi qalıb. 

Görürəm, durnalarötən qatarda 

Mənim ürəyimin öz səsi qalıb. 

 

Qalıb gözəllərdə göz qalan kimi, 

Hər bahar açılıb, payız solacaq. 

Qalıb ulduzlarada köz qalan kimi, 

Yollarda bir parça işıq olacaq. 

 

Bir gün getməlidir, bir gün gələn çağ, 

Qoy bu xəyalları başımdan atım. 

Deyirəm boş keçib həyatım, ancaq, 

Misralara dönüb mənim həyatım. 

 

        3.12.1974 
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SEVGĠSĠZ 

Qəlbində sevginin közü olmasa, 

Bir günəş olarsan, amma istisiz. 

Qəlbində sevginin özü olmasa, 

Bir nəğmə olarsan, amma bəstəsiz. 

Sevgisiz gecələr bu qədər qara, 

Gündüzlər bu qədər işıq olmazdı. 

Fərhad istəməzdi Bisütun yara, 

Kərəm yana-yana aşıq olmazdı. 

Xoşbəxtdir dünyada sevilən, sevən, 

Quşlar da tək tənha yuva salmayır. 

Xoşbəxtdir sevginin qədrini bilən, 

Sevgi hər insana qismət olmayır. 

Dünya dağılmazdı sevgisiz qalsa, 

Çox da ki, çöl, ağac, yarpaq olardı. 

Sevgisiz ürəklə yaşamaq olsa, 

Vətən də adicə torpaq olardı! 

            1974. 

 

 

        *** 

 

Əzizimsən, de şən gül, 

De qəmsiz gül, de şən gül. 

Deşər bülbül bağrını 

Qönçəsini deşən gül.            (16)       

        * 

Əzizim, çəmən yerdə, 

Göy yerdə, çəmən yerdə. 

Qəfil üstə çıxaydım 

Yar xəlvət çimən yerdə.        (17) 
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        * 

Qaşların qəməlidi, 

Sinən şəmaməlidi. 

Mən sorum ləblərini, 

Sən denən yeməlidi.            (18) 

 

 

       * * * 

Sənli günlərimlə, sənsiz günləri 

Ömrümdən ayırıb yarı bölmü.əm. 

Səndən ayrıldığım o gündən bəri 

Hamının yanında qərib olmuşam. 

Kiçilib gözümdə dünya elə bil, 

Ulduzlar bir az da uzaq olublar. 

Soyuq budaqlarda yarpaqlar deyil, 

Sənsiz günlərimdir, yazıq olublar. 

Yollar nazilərək dönüblər sapa, 

Kimi düyün düşər, kimi qırılar. 

Ümidlər bənzəyir bir uçan topa, 

Kimin ki, rastına çıxsa vurular. 

Əlimə qələm yad, ürəyimə söz, 

O gündən mən bütün ömrümə yadam. 

Töksən də başına günəş qədər köz, 

Qəlbi isinməsə, isinməz adam. 

       *** 

Darağın şirmayıdır, 

Tellərin xurmayıdır. 

Qoy baxım ay üzünə, 

Deyim, bayram ayıdır.       (19) 

       * 

Nə gecədi, nə dandı, 

Könlümü oynadandı. 

Ha yanım, ha yalvarım, 

Oyanmaz, oy nadandı!       (20) 
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   1974 

      *** 

Gecə keçdi yarıdan 

Yarı inan, yarı dan. 

Nə mən sənə yar oldum, 

Nə sən məni yarıdan.         (21). 
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1975 

YANIQ  KƏRƏMĠ 
 

 

MĠLYON  ĠL 

 

Milyon il yol gəlmişik 

Keçib oddan, sulardan, 

Keçib yağışdan, qardan 

Soyuq mağaralardan 

Insan olana qədər. 

 

Milyon il yol gəlmişik 

Narahat yuxularla, 

Bu odlu duyğularla 

Qəlbim dolana qədər. 

 

Bu anı gözləmişik 

Milyon il dayanıb lal. 

Üz-üzə gətiribdir  

Bizi səs-səda kimi 

Milyonuncu ehtimal. 

 

Mən indi sussam əgər, 

Sən indi küssən əgər, 

Bu milyon illik sevgi 

Küsüb gedəcək hədər! 

1975 
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GÖRMƏYƏSƏN 

 

Ağlayanda— 

       günəş çəxa, 

              yağış yağa 

Göz yaşlarım arasından, 

Sən kədər görməyəsən. 

 

Ah çəkəndə — 

          yellər əsə, 

               duman gələ 

Dağların sırasından, 

Sən kədər görməyəsən. 

 

Ürəyim yana gizli, 

Susa dağlı, dənizli. 

Qalmaya yer üzündə 

Ardımca kədər izi, 

Sən kədər görməyəsən. 

13.02.197 

     * * * 

 

Ürəyim sənsiz boş qalıb 

Içilmiş bir badə kimi. 

Nə dərdi var, nə nəşəsi, 

Sevəcək dünyada kimi?! 

 

Susma sevdiciyim, bir din, 

Başımda bəlalar min-min. 

Üstümə sənin həsrətin 

Töküldü qan-qada kimi. 

 

Necə ağlar, necə gülləm, 

Günüm keçər, gecə billəm. 

Hər dağlardan uca billəm, 
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Gəzərəm səs-səda kimi. 

 

Sultan deyər, nə günahım, 

Yaxar ayı, günü ahım. 

Sən dünyada son pənahım, 

Haraylayım dada kimi?! 

     1975 

 

 

                   * * * 

 

Nəyim var qoymuşam sənin yolunda, 

Nəyim var, 

dünyada quru bir səsəm! 

Qəlbin kövrələndə, gözün dolanda, 

Mən bir külək kimi üstündən əsəm. 

 

Əsəm icazəsiz saçlarında mən, 

Qəlbini oxuyam baxışlarından. 

Ya da ki, ərk ilə tutub əlindən 

Keçirəm gözümün yağışlarından. 

 

Gedərəm, 

dünyada qalmasın izim, 

Nə sevgi axtarım, nə də ki, kədər. 

Ancaq sən gözümü bağla, əzizim, 

Yoxsa, yer üzünü göz yaşım örtər. 

               1975 
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NEYLƏSĠN YAZIQ  KÖNÜL... 

 

Neyləsin yazıq könül, 

Könül deyən olmadı. 

Dünyada məndən artıq 

Sevilməyən olmadı. 

Könlüm oldu-olmadı 

Birini almalıyam. 

Bir ev-eşik, ailə 

Sahibi olmalıyam. 

Bəlkə onu da sevdim, 

Bəkə sevə bilmədim... 

Oğru kimi hamıdan 

Qəlbimi gizləyimmi? 

Bu sonsuz həsrətimi 

Sevib əzizləyimmi? 

Yollarım budaq-budaq, 

Yollarım haça-haça. 

Birindən yapışıram 

Yüzü baş alıb qaçar... 

 

 8.07. 1975 

 

      * * * 

 

Bütün həyatımı unudub 

Səni xatırlayıram. 

Mənim bu məhəbbətim 

Nə halaldır, nə haram. 

Ürəyimin içində 

Döyünür dünya. 

Gah bahar yağışıyla, 

Gah göz yaşıyla,  

Döyülür dünya. 

Dünyaya çox baxmışam, 
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Amma görməmiş kimi 

Yenilikdən çaşıram. 

Soyuyur ömrün iqlimi, 

Baxıram, buzlaşıram. 

Küssəm, özümdən küsüb, 

Səninlə barışıram. 

Min-min insan içində 

Təkcə səndən ayrılıb 

Dünyaya qarışıram. 

 22.06.75 

 

      *** 

Bu dağlar, yaşdı dağlar, 

Yaşıl yaraşdı dağlar. 

Qol açdım qucaqlayam, 

Sinəmdən aşdı dağlar.          (22) 

       * 

Bulaqları bol dağlar, 

Üstu neçə yol dağlar. 

Bir ayrılıq qəlbimi 

Dağlar, neçə yol dağlar.     (23) 

 

                   iyul, Dəlidağ, 1975. 

 

 

 

 

ÖZGƏNĠN  OLACAQSAN... 

 

Özgənin olacaqsan, 

Qəlbindən dodaqlarına qədər 

özgənin. 

Əllərindən yanaqlarına qədər  

özgənin. 

Ay işığı baxışımtək 
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Saçlarına düşəndə, 

Özgənin olacaqdır 

Sözün də gülüşün də. 

 

Mən sevən ala gözlər, 

Gözlərimdən üzünə 

Səpilib qalan izlər, 

Özgənin olacaqdır. 

 

Illərlə çəkdirdiyin 

O kədər, o əzablar 

Yenə mənim olacaq. 

Amma bu sevgi yəqin, 

Üçümüzdən birinə 

 qənim olacaq, 

            qənim! 

 

 1975 

 

MƏKTUB 

 

Aylarla, illərlə qalır bu məktub, 

Yazmaya bilmirəm, yaza bilmirəm. 

Sənin baxışların əlimdən tutub 

Azmaya bilmirəm, aza bilmirəm. 

 

Düşünurəm yazım, axı nə yazım... 

Hər şeyi anlayır o məndən artıq. 

Dərd üstə dərd qoymaq axı nə lazım, 

Neçə yol üzümə deyib: qurtardıq!... 

 

Qurtarıb ömür-gün, qurtarıb həyat, 

Oğrutək xəlvəti yaşayıram mən. 

Nə bilim, bəlkə də belə narahat 

Yeni bir həyata başlayıram mən. 
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Duyur zərə-zərrə həsrəti ürək, 

Bu od yandıracaq başatan bizi. 

Qovuşsa məhv olan iki zərrətək, 

Bəlkə, ayrılıqdır yaşadan bizi. 

 

                1975 

BƏNZƏTMƏ 

 

Istədim ceyrana bənzədim səni, 

Qorxdum ki, düzlərə qaça bilərsən. 

İstədim durnaya bənzədim səni, 

Dedim, qürbət elə uça bilərsən. 

 

Istədim günəşə bənzədim səni, 

Dedim alovlara, oda yaxarsan. 

İstədim bənzədəm Aya, ulduza, 

Dedim uzaqlardan soyuq baxarsan. 

 

Bənzərin olmadı bütün dünyada, 

Ürəyim sevməyə neyləyə səni. 

Məcnuntək mən sənə çata bilmədim, 

Onunçün bənzətdim Leyliyə səni. 

 

   21 avqust, 1975.Bakı 
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HƏSRƏTĠN 

 

Bu dünyada nə varsa 

Başlanar, yenə bitər. 

Bəlkə elə həsrətin də  

Bir zaman sona yetər. 

Bəlkə, bəlkə... nə bilim, 

Onun da bu dünyatək 

Nə əzəli, nə sonu. 

Bu dünya özü kimi 

Sonsuz yaratmış onu. 

Elə bizdən əzəl də 

Bu dünyada var imiş. 

Kiminsə ürəyində  

Dərd imiş, qubar imiş. 

Mənim də ürəyimdən 

Köçəri quşlar kimi, 

Günəş kimi, qar kimi 

Çəkiləcək gedəcək. 

Bu dünyalar boyunca 

Belə davam edəcək.                

 

 17.07 1975 
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BOYLANA-BOYLANA 

 

Bu dağlarda gəzən könül 

Dolub boylana-boylana. 

Dözə bilmir həsrətinə 

Solub boylana-boylana. 

 

Mən gedirəm, getmir ürək, 

Yollarımı kəsir külək. 

Arxamca bir şehli çiçək 

Qalıb boylana-boylana. 

 

Seyrə çıxdım yaylağını, 

Atlı keçdim çaylağını. 

Bir gözəl də yaylığını 

Salıb boylana-boylana. 

 

 25iyul, Dəlidağ, 1975 

 

       *** 

Eləmi, yar yaradı,  

Dəymə, qəlbim yaradı. 

Mən ölsəm də silinməz, 

Qəlbimdəki yar adı.                (24) 

 

        * 

 

DEYĠRLƏR ALLAH YOXDUR... 

 

Deyirlər Allah yoxdur, 

Özbaşına yaranıb dünya. 

Özbaşına külək əsir, 

Hava belə soyuqdu. 

Belə özbaşınalıqdan 
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Ürəyim yman qorxdu! 

Özbaşıma sevmişəm 

Göz-qaşını, boyunu. 

Nahaqdan illər boyu 

Gözləmişəm toyunu. 

 

Dünyada hər şey çətin, 

Dünyada hər şey asan. 

Mən səndən asılıyam, 

Sənsə, özbaşınasan. 

 

Baxıram bu dünyaya 

Bir yanıqlı ahım var. 

Nə sənin Allahın var,  

Nə mənim Allahım var!... 

 

 1975 
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   * * * 

 

Nə iş tapmaq olur, 

Nə ―prapiska‖. 

Yaşamaq ehtimalı 

Burda nə sısqa. 

Qəlbində dağlartək  

Qərək tab ola. 

Bir şeirin işığa 

Çıxa, 

çap ola. 

Hərə öz yerini  

Tutub kirpitək. 

Iş gəlir əclafdan 

Keçir körpütək. 

Hardan qəlir bu nəsil? 

Kimdən başlar əsili?! 

Yadıma düşür bu an 

Nəsiminin 

dərisini soyanlar, 

Füzulinin 

salamını almayanlar. 

Hadinin məzarını 

Dünyadan itirənlər. 

Sabiri vərəmlədib 

Ömrünü bitirənlər... 

 

1975. Bakı 
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NÖVBƏDƏ 

 

   (zarafatyana) 

 

Növbədə dayanmışıq, 

Hava da çox bürküdür. 

Baxışlarım arabir 

Bir gözəli hürküdur. 

Bir il çəksə də növbə, 

Mən yorulmaram, tövbə! 

 

Yol uzun, mənzil uzaq, 

Bu səfər xoş olacaq. 

Ürəyim uçmaq üçün 

Qanadlı quş olacaq. 

 

Bir gözəl qız növbədə 

Məndən qabağa düşüb. 

Bu səadət özgəyə, 

Yada qadağa düşüb. 

 

Xoşbəxt olmuşam yaman, 

Xəyallar məni sarıb. 

Gözümüqara gözlər, 

Könlümü od aparıb. 

 

Dili qurumuş kassir 

Növbə mənə çatanda 

Dedi: bilet qurtarıb!.. 

 

 1975. Baki—Sumqayıt 
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BĠLMƏYĠRƏM 

   (nəğmə)          

Gözünün, dodağının 

Dadını bilməyirəm. 

Köksünün, əllərinin 

Odunu bilməyirəm. 

Sevgidən də betərdir 

Qəlbimdəki bu duyğu, 

Adını bilməyirəm. 

Saçlarının baharlı 

Qoxusunu bilirəm. 

Səni itirə bilmək 

Qorxusunu bilirəm. 

Bilirəm doymadığım 

Gözlərinin rəngini. 

Eşidə bilmədiyim 

Səsinin ahəngini. 

Nə sönəndir bu ocaq , 

Nə yana bilməyirəm. 

Bitdi, sevginiz bitdi! 

-Inan!- deyirsən, ancaq, 

Inana bilməyirəm!. 

 

 2 sentyabr, 1975. 
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    * 

Gül açıb gülən heyif,  

Qönçədə qalan heyif. 

Aşiq çoxdur dünyada, 

Yetməyib ölən heyif!              (25) 

 

 

 

 

 

MƏHƏBBƏT 
 

Eləsi var məhəbbəti 

Bir dəfə ―yar!‖ demək imiş. 

Eləsi var məhəbbəti 

Birinə ―ər!‖ demək imiş. 

Eləsi var məhəbbəti 

Pul demək, zər demək imiş. 

Eləsi var məhəbbəti  

Güc demək, zor demək imiş. 

Eləsi var məhəbbəti 

―Çər!‖ demək, ―çor!‖ demək imiş. 

Eləsi var, sevə bilmək: 

―Cəhənnəm-gor!‖- demək imiş. 

 

Eləsi də var ki, ancaq 

Məhəbbəti günəş kimi, 

Bir müqəddəs dilək kimi 

Insanlara gərək imiş! 

   1975. 
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     *** 

İncə bel incəltdi məni, 

Tər sinə dincəltdi məni. 

Öldüm yarın dilindən, 

Ləbləri dirçəltdi məni.         (26) 

                * 

Gecələr fanar doymaz, 

El məni qınar doymaz. 

Mən yardan necə doyum? 

Pərvanə yanar doymaz!        (27) 

              * 

Ay doğdu Dəlidağdan, 

Seçilməz başım ağdan. 

Sən de qardan, borandan, 

Mən ürəyimdəki dağdan.     (28) 

 

XX  ƏSR -1.  

 

      (silsilə) 

 

Keçmişə -- gələcəyə 

baxıram, 

gəncliyin zirvəsindən. 

Bir qaynar lava kimi 

axıram, 

ömrün bu girəvəsindən. 

Yanır keçmişim də, 

            gələcəyim də, 

Nə bilim, bəlkə də külə dönəcək. 

Bəlkə də bahardan  

            xəbər gətirən 

Bir zərif çiçəyə, gülə dönəcək. 

 

      1975 
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      *** 

Əzizim, yellər ağlar, 

Axdıqca sellər ağlar. 

Qorxuram dil açmağa, 

Dərdimdən ellər ağlar.         (29) 

        * 

Əzizim, yar içərdən,  

Tök qanımı, iç hərdən. 

Doğra görüm qəlbimi, 

Çıxarmı yar içərdən?!         (30) 

        * 

Çinaram, kölgəliyəm, 

Kölgədən bəlgəliyəm. 

Ya sən aldın ağlımı, 

Ya mən əzəldən dəliyəm!     (31) 

       *** 

 

AÇ  MƏNĠM ÜRƏYĠMĠ... 

    ( Oxucuya)    

Aç mənim ürəyimi 

Misra-misra çözələ. 

Gör ömürlük vurulub  

O hansı bir gözələ. 

Qoyma, başının üstən 

Boylanıb baxa biri. 

Bu günahsız eşqimi 

Başıma qaxa biri. 

Oxu məni, tənha qal, 

Gözünə toxununca 

Tənhalıqda bir xəyal. 

O zaman sevgilinin 

Qədrini yaxşı bil sən. 

Sev, o sevgi gülünün 

Ətrini yaxşı bil sən. 

Bil ki, sevilə bilmək 
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Ölümdən çətin olub. 

Mən sevəndir o bəlkə, 

Sənin qismətin olub?! 

1975 

      *** 

Ulduzlar sönmür neylim, 

Danışmır, dinmir neylim? 

Bivəfa yar yolundan 

Ürəyim dönmür neylim?!       (32) 

  * 

Dağları qar incidir, 

Bağları bar incidir. 

Aşiq giley eyləməz, 

Bivəfa yar incidir.              (33) 
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XATĠRƏ  MƏKTUBLARI 

 

Göy üzü qızıl pətək, 

Damır ballı damcılar. 

Günəş qızıl kirpitək 

Gözlərimə sancılar. 

 

Ay çıxar soyuq-soyuq 

Dolanar gecələri. 

Sanki sarı bir toyuq, 

Ulduzlar cücələri. 

 

Ağaclar tökur barı, 

Ötür gün günə sarı. 

Yarpaqlar son baharın 

Xatirə məktubları.     

 1975 

 

 

 

   * * * 

Ulduz olmaq istəsən 

Gecələr sübhə kimi 

Alışıb yanmaq gərək. 

Günəş olmaq istəsən 

Dünyanı yana-yana 

Gəzib dolanmaq gərək. 

İnsan olmaq istəsən 

Bir köklü palıd kimi 

Vətən torpağı üstə 

Hər dərdə, hər əzaba 

Dözüb dayanmaq gərək! 

 

 1975 
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YANIQ  KƏRƏMĠ 

 

Necə xəbər verdin sən ürəyimdən, 

Doldurdun gözümü, ―Yanıq Kərəmi!‖ 

Təzədən dünyaya gəlmək üçün mən 

Öldürdüm özümü―Yanıq Kərəmi‖. 

Nəğmə dilim-dilim, səs dilim-dilim, 

Sanki el yığılıb ocaq başına. 

Yandı alovunda dodağım, dilim, 

İstisi qaldımı ocaq daşında?! 

Hər pərdə bir fəsil, hər tel bir nəsil, 

Saysız əsrlərdən baş alıb gəlir. 

Vətən torpağının səndə elə bil 

Çayları kükrəyir, dağı dincəlir. 

Nə qədər dünyada sevən var hələ, 

Nə qədər alışan, dərdə yanan var. 

Səninlə gəzəcək bil eldən-elə 

Sevinc anlayanlar, kədər duyanlar. 

Necə xəbər verdin sən ürəyimdən, 

Doldurdun gözümü, ―Yanıq Kərəmi‖. 

Təzədən dünyaya gəlmək üçün mən 

Öldürdüm özümü, ―Yanıq Kərəmi‖.         

                   1975 

 

 

 

 

    *** 

Dağlar qarın istəyər, 

Gül baharın istəyər. 

Yardan əl üzən könül 

Yenə yarın istəyər.                  (34) 
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    *** 

Çay keçdim, ada qaldı, 

Qan keçdim, qada qaldı. 

Mən ölsəm qoy desinlər 

Bir yanıq səda qaldı.                (35) 

     * * * 

 

 

 

Deyirəm, adını çəkməyim daha, 

Deyirəm, yaxşı ki, qəlbimdə yoxsan... 

Adın həyatımdan, ömrümdən baha, 

Sənsiz mən olsam da, qəlbimi yox san. 

 

Deyirəm, gözümdən uzaq olasan, 

Yalandır, gözlərim dolub səninlə! 

Sən gərək yanasan, çıraq olasan, 

Ürəyim pərvanə olub səninlə. 

 

Deyirəm, sevərəm səndən yaxşısın, 

Səndən özgəsi də dönüb sən olur. 

Sınırsan ey könül, barı yaxşı sın— 

Sınıq bilən olur, iz bilən olur. 

       1975 

 

     * * * 

Bahar ötdü, oyan gül, 

Aləmə sirr yayan gül. 

Qönçəndə dilin yansın, 

Bülbülə qarğayan gül!           (36) 

       * 

Dağlarda meşə yalqız, 

Bitər bənövşə yalqız. 

Dilimdə yar duası, 

Əlimə düşə yalqız.              (37) 
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  * 

Sel yudu qar izini, 

Bağların bar izini. 

Baxdıqca gözüm doldu, 

İtirdim yar izini.                (38) 

 

      * 

 

ĠLLƏR  KEÇİB 

 

Eləmi sevgilim, düşür yadına, 

Onda sevginizin ilk baharıydı. 

İndi köhnə gəlir dünya adama 

O zaman nə gözəl günlər var idi! 

Yasəmən nəfəsli görüşlərimiz 

Sanırdıq ömürlük solan deyildir. 

Elə xoşbəxt idik, xoşbəxt idik biz, 

Heç kəs elə xoşbəxt olan deyildir. 

Yenə sevəcəyik, amma hər dəfə 

Hisslər üzlərtək tanış gələcək. 

Boylanıb baxdıqca birinci səhvə 

Yeni sevgilər də yanlış gələcək. 

Göylərin üzündə Ay sarı ləkə, 

Bakirə gecələr yaşanılmamış. 

Bu payız gecəsi kim bilir, bəlkə 

Qəlbindən xəyalım heç boşalmamış. 

Eləmi sevgilim, düşür yadına? 

Gör necə dolanıb fəsillər keçib... 

Mən hələ sönməzəm sənin oduna, 

Ancaq illər keçib, o illər keçib... 

                 1975 
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      *** 

Çəmənin şehi məndən, 

Əsməyə mehi məndən. 

Yardan bir görüş umdum, 

Can oldu behi məndən.                 (39)  

        * 

 

 

 

 

ANA  ƏLLƏRĠ 

 

         (Anam Güllüyə) 

 

Sevincə qarışır gözlərimdə qəm, 

Yollara baxdıqca gözüm yol çəkir. 

Doğma evimizdə qonaq kimiyəm, 

Qəlbimi gah fikir, gah xəyal çəkir. 

 

Çıxıb gedəcəyəm sabah, arxamca 

Anam su atacaq gözü dolusu. 

Yerəmi, göyəmi bilmir əl aça, 

Təki sağ-salamat olsun balası. 

 

O layla hənirli əllər nə kövrək, 

Salıb bir şüşəni sındırır anam... 

-Vallah nəzərlənib balam!- deyərək 

Gətirib üzərrik yandırır anam. 

 

Xatirə günlərdir gəzir elə bil, 

Saçımda dolaşan, alnımı ovan. 

Anam nə bilsin ki, üzərrik deyil, 

Onun əlləridir dərdimi qovan. 

 

12.11.1975. Mərzili 
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AYRILIQ 

 

Otağım tənhalıq dolu, 

Qəlbim həsrətlə. 

Gözlərim çəkən yolu 

Payız kəsir sarı xətlə. 

 

Bəm-bəyaz buludlar uçuşur, 

Bu gün hava nə gözəl, 

Yaşanmalı, sevməli! 

Bir həzin nəğmə qoşur 

Ayaq altında xəzəl. 

 

Hava iliq, 

Gün ilıq! 

Dünyanı başdan-başa 

Sərxoş edib ayrılıq! 

 8.12. 1975 

 

Dağ başı qara bağlı, 

Baxçalar bara bağlı. 

Yardan əl üzən könlüm 

Yenə dı yara bağlı.                 (40) 

 

 

NƏ  BĠLƏYDĠM 

 

Heç səni almağımı 

Düşünmürdum sevəndə. 

İlk şerimin çapını 

Düşunmədiyim kimi. 

Bir gün sizin qapını 

Kəsdirib kölgə kimi 

Bu günə qalmağımı 
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Düşünmədiyim kimi! 

 

Düşünməzdim, payızda 

Güllər hara gedəcək? 

Ən gözəl, nazlı qız da 

Bir gün ərə gedəcək! 

Nə biləydim, həsrətin 

Ürəyimdən yaxındır. 

Göz açmaq belə çətin, 

Günlər axın-axındır... 

1975 

   * * * 

 

Gah səni düşünürəm, 

Gah da yağan yağışı. 

Gözümdə gözlərinin  

Son izi, son baxışı. 

Xəyalımda son anın  

Təsvirə gəlməzliyi. 

Gah əfsun edə bilmək, 

Gah ruhun ölməzliyi. 

 

Ümidlər bitib daha, 

Ümidsizlik də yoxdur!. 

Onunçün də havalar 

Gah isti, gah soyuqdur... 

Günlər köçüb gedirlər 

Daş kimi ağır-ağır. 

Sənsiz yuxularıma, 

Səssiz yağışlar yağır, 

Səssiz yağışlar yağır... 

 10.12.75 
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SEVGĠM 

 

Çobanaldadan quşutək 

Mən getdikcə qaçan sevgim!.  

Həsrətinə dözmür ürək 

Çatılarsan haçan sevgim? 

 

Dost-tanışa yad olmuşam, 

Yoxsan, məni sevən yoxdur. 

Bir quruca ad olmuşam, 

Sənsiz mənə güvən yoxdur.   

 

Gəl ayım ol gecələrdə, 

Günəşim ol gündüzümə. 

Nəğmə kimi pərdə-pərdə 

Düş qəlbimə, gül üzümə. 

 

Hər ümidim sənə qalıb, 

Olmayasan yalan sevgim. 

Ürəyimə güman salıb 

Məni məndən alan sevgim.    

 1975 

 

 
ƏLLƏRĠM 

 

Ömrün bu gözəllik, gənclik çağında 

Qəlbimi dünyaya yaz ey əllərim! 

Bir qız saçlarında ay işığında 

Titrə yarpaq kimi, az ey əllərim! 

 

Zəhmətdən qabar ol, ayazdan üşü, 

Qaynar nəfəsimlə isidim səni. 

Yar Misri qılınctək dağları, dası, 

Görüm, sevim, duyum, hiss edim səni. 
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Can at ulduzlara, göylərə kimi 

Gül-çiçək düzülsün sənin izinə. 

Əkinçi xışıtık tut bu qələmi 

Yaz ürək sözümü bu yer üzünə. 

 

Açıl bu torpağa, açıl günəşə, 

Sənə beşik desin səma, bağça-bağ. 

Açıq ürək kimi açıl həmişə, 

Özgə zəhmətinə açılma ancaq. 

 

       1975 

 
GECƏLƏR 

 

Gecələr kölgətək pəncərənizdən 

Oğrun-oğrun düşən mənəm, sevgilim. 

Şehtək şüşələrə düşən o izdən 

Xəyalı pərişan mənəm sevgilim. 

 

Yuxutək qonaram kipriklərinə, 

Qəlbinə ən zərif bir duyğu sallam. 

Bir sehrikar kimi qovuşub sənə, 

Saçlarına dolan qaranlıq ollam. 

 

Üzünü oxşayan həzin meh deyil, 

Nəfəsim toxunar yanaqlarına. 

Özün də bilmədən gülərsən qəfil, 

Təbəssum olaram dodaqlarına . 

 

Gecələr bilməzsən, başının üstə 

Yuxusuz qalaram səhərə qədər. 

Səhər görərsən ki, səssiz ahəstə 

Bir xəyal dünyadan baş alıb gedər. 
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Yerim yox, yurdum yox bu yer üzündə, 

Varlığı yoxluğa bürünən mənəm. 

Bir damla yaş kimi sənin gözündə 

Görünməyən mənəm, görünən mənəm. 

 

      1975  

 
           * * * 

 

Bu qədər balaca yer kürəsində 

Bu qədər yad olub, uzaq olmuşuq. 

Sanki kainatın hər zərrəsində 

Bölünüb ömürlük dustaq olmuşuq. 

 

Ay çıxır gümüşü hörümçək kimi, 

Titrək ulduzları tora salmağa. 

Dağılıb göylədə gəzir səllimi 

Ulduzlar tələsmir təslim olmağa. 

 

Bezib yer üzündən köçüb gedən var, 

Ayazlı küləklər sınağa bənzər. 

Soyuq budaqlarda qalan yarpaqlar 

Narahat yaşayan qonağa bənzər. 

 

Səni düşünürəm, yenə həsrətin 

Tutub günlərimdən alacaq məni. 

Səni görmək çətin, görməmək çətin, 

Yollar ilan kimi çalacaq məni. 

 

Duyur zərrə-zərrə sevgini ürək, 

Bu od yandıracaq başatan bizi. 

Qovuşsa məhv olan iki zərrətək 

Bəlkə, ayrılıqdır yaşadan bizi. 

 

                           1975 
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1976. HƏSRƏTĠMƏBƏNZƏR  

DƏNĠZ 
 

 

 

        *** 

 

Görkəmli alim Xudu Məmmədova 
 

Uşaq atasına güvəndiyitək, 

Ürəyim, mən sənə, sənə güvəndim! 

Arzum güneyində bitən bir çiçək, 

Günəşə güvəndim, çənə güvəndim. 

 

Çoban çomağına söykənən kimi 

Qələmə söykənib qalmışam indi. 

Xəyallar havadan asıb əlimi, 

Özüm də bir xəyal olmuşam indi. 

 

Sevgidir, həsrətdir köksümdə gəzən, 

Mənimtək pərişan olmayıb heç kim... 

Bu ucsuz-bucaqsız kainatda mən 

Heyif, bir zərrə də kəşf eləmədim! 

     20. 01.1976 
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    * * * 

 

Əlimdən alıblar səhərlərimi, 

axşamlarımı. 

Yenə bu sönməyən qəlbim kərimdi, 

Ümidlə gəzdirir  

baxışlarımı. 

 

Gecələr də mənimdir, 

Ulduzların axanı da. 

Sübhədək sönməyən  

pəncərələrin, 

Yollara baxanı da. 

 

Ay da kiçilib olmuş 

Bir heyva dilimi. 

Əllərim boç, 

yuvalara bənzər, 

Əlimdən uçurdublar sevgilərimi. 

   1976 

 
 

               *** 

Meh əsdi, sərin gəldi, 

Sular nə dərin gəldi. 

Gözlədiyim yaxşı yar 

Yaman xəbərin gəldi.              (41) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
120 

         SEVGĠM 

 

Deyirəm, nə yaxşı sevmədin məni, 

Sevsən, məhəbbətim adiləşərdi. 

Yox, deyə bilmədim könlüm deyəni, 

Sevsən, bütün dünya mənə düşərdi. 

 

Deyirəm, nə yaxşı sən doğulmusan, 

Mən də yaranmışam sənin xətrinə. 

Sən yarpaq açmısan, çiçək olmusan, 

Dünyanı bürüyüb bahar ətrinə. 

 

Deyirəm, nə yaxşı ayrılığın var, 

Səndən ürəyimi ayıra bilmir. 

Nə yaxşı əlçatmaz qarlı dağın var, 

İllərlə əriyir, yenə kiçilmir. 

 

Deyirəm, nə yaxşı sevmişəm səni, 

Belə sevilmədən olmuşam xoşbəxt. 

Yəqin bu məhəbbət səsləyib məni, 

Yoxsa, bu dünyaya gəlməzdim heç vaxt!                                                  

                   1976 

        *                                              

Dağ başına çən düşüb, 

Qara saç dən düşüb. 

Bu gün hayandan doğub, 

Üstümə kölgən düşüb?!          (42) 

  * 

GƏRAYLI  

 

Sənsiz baxan gözlərimə 

Yenə qor dolu, qor dolu. 

Keçən keçdi, gələn günüm 

Cana dərd olu, dərd olu. 
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Mən olmadım qəlbə dəyən, 

Yadı sevdin, yadı bəyən. 

El bilir qurddan törəyən, 

Yenə qurd olu, qurd olu! 

 

Mərd olanlar tayın tapsa, 

Düşməz dərdə, batmaz yasa. 

Namərd adam saray yapsa, 

Yenə yurd olu, yurd olu. 

 

Bürün dərdi, bəzən könlüm, 

Yar izində gəzən könlüm. 

Hər əzaba dözən könlüm, 

Yenə mərd olu, mərd olu! 

  3.12.75 

 

  * * * 

 

Həsrətin sevgim ilə 

Ürəyimdə baş-başa. 

Biri Kur, biri Araz, 

Qovuçub daşa-daşa.               

 4.12.75. 

 
TƏRƏKƏMƏ 

 

Uşaqlığı at belində, 

köç yolunda, 

ötüb keçən 

tərəkəmə balası! 

Çünki oldun  

şair olub, 

şəhərlərdə qalası. 

Yalquzaqtək şairlərdən  

uzaq gəzmə! 
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Keçən günlər keçb getdi, 

Ürəyini sıxıb əzmə! 

 

Əl at şeirin səməndini 

yallaya bil! 

Məxmər çulla, 

Ifçin-ifçin nallaya bil! 

Səməndini oynadıb keç 

Ürəkləri oyadıb keç! 

Gözəllərin ən gözəlin 

Ilhamıntək al tərkinə. 

Görsünlər ki, at belində 

Köç yolunda, 

İgid olur tərəkəmə! 

Dekabr, 1976, Bakı  

 
    * * * 

Bu qış gecəsində 

Yuxuma girdin, 

Mələklərin rəhmi gəldi, 

Ya şeytan aldatdı məni?!. 

Öpdüm dodaqlarından, 

Öpdüm, doymadım. 

 

Yəqin ki, balıncı, 

Yorğanı öpdüm. 

 

Ya sənə bənzəyən 

Şeytanı öpdüm. 

 

Tənha bir otaqda 

Gecə yarısı, 

Ayıldım, 

Qaranlıq dünyanı öpdüm. 
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 17.01.76 

    *** 

Ömür keşdi səs ilən, 

Səs ilən, həvəs ilən. 

Nə göz bağlayanım var,  

Nə göz yaşımı silən.            (43) 

      * 

Ay doymaz saralmaqdan. 

Vədələr keçdi vaxtdan, 

Səsim harayım yetməz, 

Sal yada bir uzaqdan.             (44) 

       * 

Balıncım daş kimidi, 

Gözlərim yaş kimidi. 

Öldüm göz qabağında, 

Demədin heç, kim idi?         (45) 

 

    * * * 

 

 

 

Qoy yenə qəlbimin bu zərif çağı 

Düşünüm səni. 

Bir az zəiflədim yanan çırağı, 

Düşünüm səni. 

 

Baxım xəfif-xəfif alakölgədə, 

Bu alatoranda, 

Səni bəlkə də 

Görə bilərəm. 

 

Görərəm, sevdiyim ala gözləri, 

Kəsər yollarını gözümün yaşı. 

Payız yarpağıtək düşüb yanaşı 

Qəlbimi ikiyə bölən izləri. 
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Bilərəm sən məni unutdun niyə, 

Niyə yoxluğun da çıxıb getmədi. 

Kimsəsiz səhrada 

Məcnun Leyliyə 

Yetə bilərdi ki, niyə yetmədi?!  

 

       1976 

 

     * * * 

 

Bənövşə yaz gülüdü, 

Yazın naznaz gülüdü. 

Sevgimi görmədilər,  

Bir ömrü az gülüdü.           (46) 

 * 

  29.01.76. 

 

 

 
GÖZLƏRĠMDƏ  QALMASIN 

 

Ürəyim 

şəfəqli üzüm salxımı, 

Gözünün dərdindən gilə-gilədi. 

Dünyaya hər gözun var öz baxımı, 

Mənim həsrətim də gülə-gülədi. 

 

Qollarım 

ümidli güney cığırı, 

Özünü zirvədən asmaq istəyir. 

Uzana-uzana gedib axırı 

Günəşi bağrına basmaq istəyir. 

 

Gözlərim... 
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nə deyim, baxır gözünə! 

Mənim məhəbbətim gözümdə bir dağ. 

Bacarsan, səp dağıt dünya üzünə, 

Təki gözlərimdə qalmasın ancaq. 

 

                    1976                                           

 
BOZ 

Səma bomboz, 
Evlər bomboz, 
Küçə boz. 
Adamların üzləri boz 
Özü boz. 
Bu boz ayın bozluğunu   
Aydinlığa sarı yoz! 
               * 
Bomboz küləklər əsir, 
İlan baxışları kimi  
soyuq. 
Çılpaq budaqlara söykənən 
göyün bağrı 
oyuq-oyuq. 
Oyuqdan buz tökülür, 
Elə bil duz tökulur, 
Gözlərimin içinə. 
Bu dünya soyuqdur sənsiz, 
Adın 
Dodaqlarımda donur. 
     * 
Neçə yol sevmişəm, 
Neçəsi yalan, 
Neçəsi gerçək. 
Amma biri 
Dəli eylər məni, 
Xəyalıma gəlcək, 
Yuxuma gircək. 
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Bir əziz köynəyindən 
Qırılanda bir pilək, 
Ümid qalır tapasan. 
Amma son eşqin üçün 
Qırılıb itir ürək, 
Neyləyib, 
Nə yapasan?!          
                           11.02.76. Sumqayıt 

 

 

SEIRĠM 

 

Gecəm yox, 

Gündüzüm yox, 

Yenə sənin 

Yanında bir üzüm yox. 

 

Xoş günümdən keçdim, 

Illərimdən keçdim. 

Oddan-buzdan yapışdım, 

Əllərimdən keçdim. 

Sevgilim atdı məni 

Səndən ötrü. 

Uçdumu ağ günlərim 

Bir qara gündən ötrü?! 

Keç desən 

Candan keçim, 

Cümlə-cahandan keçim, 

Səndən keçmərəm, 

Səndən keçmərəm!   

 1976 

 

    * * * 

 

Oyuncağı sınmış bir uşaq kimi 

Üəyim sınanda 
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kövrəldin bir az. 

Dedin ki, heç zaman qara-ağ kimi 

Sevən-sevməyəni ayırmaq olmaz! 

 

Günəş ol, 

ulduz ol, dünya üzündə, 

Tutulma bir kiprik kölgəsi qədər. 

Sənin səs izində, ayaq izində 

Həsrətim kölgətək sürünüb gəzər. 

 

Uçar pərvanələr, 

uçub yanarlar, 

Odmu, nurmu istər onların canı?! 

Əfsanə sanarlar, nağıl sanarlar, 

Sevə bilməyənlər Leyli-Məcnunu. 

               1976 

 
     * * * 

 

Elə bil şam yanıb, 

qurtarıb artıq, 

Elə bil bir qədəh tamam içilib. 

Sevgini ən böyük dünya sanardıq, 

O da sonsuzluğa düşüb, kiçilib. 

 

Yox, hələ ömrümün  

yaşıl çağında, 

Qəlbimə saralmaq-solmaq yaraşmır! 

Susuz səhranın da, 

qarlı dağın da, 

Hüsnünə pərişan olmaq yaraşmır! 

 

Qışa da dözərəm,  

bahardan ötrü, 

Keçər gecələrim səhərdən ötrü. 
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Aldatma könlümu qaraçı qızı, 

Alıb bir manatlıq sehrdən ötrü! 

 

Demirəm, bu dünya tanısın məni, 

Mən də bu dünyanı tanımıram heç! 

Sehr elə, sevgilim sınasın məni, 

Mən ki, inanıram, sınamıram heç... 

 

Sehr elə, taleyim sən deyən olsun, 

Umum sevincimdən 

quça dönməyə! 

Dünya sehrlənib qəlbimə dolsun, 

Qorxum, inanmayıb daşa dönməyə. 

 

           21.02.76 

 

 
   * * * 

 

Həsrətimə bənzər dəniz, 

bir sahili gözlərimdə, 

bir sahili 

görünməz. 

 

 

Ümidimə bənzər ağaclar, 

əlləri göydə, 

ayaqları torpaqda 

baharı gözlər. 

 

 

Sevgimə bənzər torpaq, 

ölməyincə, 

gözlərimə səpilməz. 
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    1976 

 

 

BĠR ĠNSAN 

 

- fıs!-fıs!-fıs! 

Paravoz yol getmir, 

Nə buxar gəmisi. 

Yemək yeyir insan, 

Bir insan, cəmisi!    

 1976 

 

 

 

 

 
    * * * 

 

Gözüm qalıb neyləyim, 

Gözünə baxa-baxa. 

Dönməz, qayıtmaz geri 

Su gəlib dolub arxa. 

 

Bu yoldan dön deyirsən, 

Alışma, sön deyirsən. 

Elə şirin odun var 

Düşən istəmir çıxa. 

 

Kimsəsiz yanıram mən, 

Yoxdur mənə bir arxa. 

Əzilmiş pərvanətək 

Uçuram, qorxa-qorxa. 

      1.03.76. 
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     * 

Könlümdə bir Qu  səsi, 

Sular səslər bu səsi. 

Dilimdə adı yandı, 

Dodağımda busəsi.              (47) 

    * 

 

 

 

 
QƏZƏLLƏR 

 

 

Deməyin ki, gözlərimdən artıqdır dəryanın yaşı, 

Qalmazdı bircə damla o, görsəydi hicran atəşi. 

 

Qöy deyil başım üstündə, bir ayrılıq dünyasıdır 

Viran olmuş ahım ilə, qalmayıb torpağı, daşı. 

 

Sərmayə olmuş aşiqə göz yaşı eşq bazarında, 

Ləlü-cəvahir qədrini nə bilər hər yetən naşı. 

 

Baxıb alçaq nəzər ilə gülmə sən yarım kölgənə, 

Görünməz bir aşiqdir o, yolunda can ilə başı. 

 

Çəkilsin gözümün yaşı istəsən ey rəssam əgər, 

Gözümün üstə çəkəsən gərək sən o gözəlqaşı! 

 

Sultanım, gəl uyma sən vəfasız dilbər felinə, 

Qoy bir eşqin binasını, vəfalı yara daş daşı. 

 

              1976 

             * * * 
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Dərdimin üstə yarım dərd qoydu, dərmanı deyil, 

Bilmədi dərd mənim dərdimin dərmanı deyil. 

 

Deyil o açiqinin göz yaşına qane olan 

Qan olur ki, deyəsən, lalə ciyər qanı deyil. 

 

Ey eşqin dərdinə dünyada əlac eyləməyən, 

Tutasan qanlı gərək cananı, Loğmanı deyil. 

 

Istəsən zülm edəsən sən mənə ey qəlbi darım, 

Nola məhbəs edəsən qəlbini, zindanı deyil. 

 

Neyləsin bülbul olan ahu-nalədən savayı, 

Bir biçarə quşdur o, baxçanın bağbanı deyil. 

 

Leyli Məcnun qovuşub qərq oldular göz yaşına, 

Kim deyir ki, göz yaşı səhranın ümmanı deyil? 

 

Başımın tacı söz idi saldı dilbər ayağa, 

Dövr keçdi neyləyim, Sultanlıq zamanı deyil! 

 

                 1976 

 

              * * * 

 

Bu nə sirdir gözəlim, gözlərin tək ala düşüb, 

Üzünü görən kimi yüzü qilu-qala düşub. 

 

Kölgətək ayağına məqsədi baş qoymaq olub, 

Guya ki, göydən enib, bir afəti-bəla düşub. 

 

Bir bahartək çıxmısan bağ-çəmən seyrinə sən, 

Qabağınca qül qaçıb, arxan ilə lalə düşüb. 
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Xal düşübdü qəlbimə çəkdikcə xalın həsrətin, 

Xalın həsrəti çəkib, gözlərim o xala düşub. 

 

Zülfündən tutmaq üçü yüz aşiqin canı çıxıb, 

Sanki bayram gecəsi ay başına halə düşüb. 

 

Vüsalın özgəyə qismət olacaqsa, yox əcəb, 

Bir məsəldir armudun yaxşısı çaqqala düşb. 

 

Ağı düşdükcə başa ağlaram qara günümü, 

Baş gedib əldən indi, növbəsi saqqala düşüb. 

 

Dilbərim, hörüklərin Sultana zənciri-cünun, 

Tənə eylər el mənə, gör nə daldan-dala düşub. 

 

                   1976 

 

 
          * * * 

 

Könlümə məskən olub zülf ilə üzün arası, 

Qəribə müşkul olur gecə-gündüzün arası. 

 

Sinəmi köksün ilə bərabər tutsam qan olar, 

Ol səbəbdən çox olur dağ ilə düzün arası. 

 

Mənə möhlət dedim ver canı fəda eyləməyə, 

Dedi: möhlətdir sənə bir-iki sözün arası. 

 

Dedim: bəs hara qoyum dərdli-bəlalı başımı? 

Dedi: peşkəşdir sənə od ilə közün arası. 

 

Dedim: vüsalın üçün gözləyim ey yar nə qədər? 

Dedi: qiyamət gün olar, gözləsən yüzün arası. 
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Dedim: ver qətlimə fərman canı qandan qurtarım, 

Dedi: fərman yeridir qaş ilə gözün arası. 

 

Dedim: üzdü Sultanı, ayrılıq öldürdü tamam, 

Dedi: bayram günüdür qış ilə yazın arası. 

                   1976 

 

             * * * 

 

Batmayıb ey dərdlilər, aşiqlərin qanı çıxıb! 

Gəlibdir əhdə vəfa eyləmək zamanı çıxıb. 

 

Gül deyil qönçəsindən çıxan bağrı qanə dönüb, 

Baxır gül-gül üzünə, bülbülün öz canı çıxıb. 

 

Bir zamanlar xar idi gülün vüsalına yetən, 

Batıbdır yar əlinə, onun da nöqsanı çıxıb. 

 

Tərk edib dilbərini, cövr-cəfalar eyləyib, 

Ol səbəbdən Xızırın zülmətdə heyvanı çıxıb. 

 

Gözəllər dağ çəkər aşiqə rəhm eyləmədən 

Can gedib, dağ qaqlıb, onun da dumanı çıxıb. 

 

Bu cəfadır bilmirəm, yoxsa ki, əhdinə vəfa, 

Min-min aşiq içindən dilbəri Sultanı çıxıb.  

                    1976 

          * * * 

 

Etdilər bu dövrdə çox da qurbanı qadağa, 

Dəmbədəm qurban gəlir qaş-gözünçün sadağa. 

 

Nə cənnət, nə qiyamət görməmiş insan oğlu, 

Cümləsi cəm olunar ayaq qoyduğyn torpağa. 
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Kommunizm deyilən çağ üçün qanlar tökülüb, 

Çox fəqir aşiq olub gültək üzün gülən çağa. 

 

Eşidib gözlərinin can alıb can verməyini, 

Xəstələr seyrə çıxıb, sağlar düşmüş yatağa. 

 

Yam-yaşıl yarpağa bax, yolunda yüz-yüz aşiqin 

Göyərmiş əlləridir, üzdükcə qonmuş budağa. 

 

Dilinin tərifini kimsəyə şərh eyləmərəm, 

Köz kimi yandırar o söz kimi gəlsə dodağa. 

 

Dağladı şirin-şirin könlümü dağ etdi qəmin, 

Necə Fərhad bisəmər külüngüçırpmış bu dağa. 

 

Ölsəm həsrətin ilə məzarıma bas qədəmin, 

Gör necə yer yarılır, qalxır bu Sultan ayağa. 

 

                     1976 

           * * * 

 

Üzümdə göz yaşım izi sərv qəddin bəyan eylər, 

Kor olsun ol göz ki, yarın pünhan sirrin əyan eylər. 

 

Yanar canım, axar qanım, rəhmin gərək deyil mənə, 

Saqın yarım, atsan oxun yanar bir gün ziyan eylər. 

 

Çünki qana qan demişlər, tökərsən ey sərv qanım, 

Gör ki, mənim ağlar gözüm bu qana həm nə qan eylər. 

 

Deyil bülbül, bağ içində zar ilə xara yalvaran 

Çıxar təndən dərdli canım, gül üzünçün fəğan eylər. 

 

Bu səhradan keməz gəmin, artdıqca həsrətin qəmin, 

Vara-vara bu göz yaşım əlbəttə bir tufan eylər. 
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Külli gözəllik mülkündə könlüm taxtdır, eşqinsə tac, 

Fərmanına canım fəda, hökmün kimi Sultan eylər? 

 

                             1977 

 

             *** 

 

Neylərləm ol vətəni, olmağa mənzil olmasa, 

Qoy onu yadların olsun, güzəran hasil olmasa. 

 

Əhli  mömin bu qədər haqqa ibad olardımı, 

Tərki dünya edəndə cənnətə vasil olmasa?! 

 

Ey diyari eşqdə özün Məcnuna bənzədən 

Varmı tabın həsrətə səhrada vüsal olmasa?! 

 

Necə rəsm eyləyərdin yarın surətin ey rəssam, 

Surəti yara bənzəyən gözəldən misal olmasa. 

 

Kimdir o ehsan üçün bağlara bağbanlıq edən, 

Saxlamazlar arını pətəyində bal olmasa. 

 

Ey Sultan, əhli vətən salmışdır səni qürbətə, 

Neylərəm mən qürbəti Vətəndə iqbal olmasa?! 

 

                                 1978 

          * * * 

 

Ya rəbb! Nədən döndü bizim ruzigarımız? 

Özgələr ilə yar oluban getdi yarımız! 

 

Göylərmi ucaldı belə, ya yerlər alçaldı, 

Yetməz olub o ərşə bizim ahu-zarımız. 
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Min illər ilə üz tutuban səcdə qılardıq, 

İndi nəzər etməz bizə bir, bircə Tanrımız. 

 

Tərki-vətən olduq, gəzərik qürbət elləri,  

Biççrələrik, yoxdur bizim başqa karımız. 

 

Öylə bir Sultanam ki, mənim təxti-tacım yox, 

Bəsdir bizə bir sadə qələm, bir də tarımız. 

 

                            2004 

 

 

   YEDDĠ YOL 
 

 

BAHAR 

 

Dinlə, eçidirsənmi? 

Tumurcuqlarda gizlənən 

Yarpaqların səsini. 

 

Torpaqlardan suzulən 

Çiçəklərin, otların 

Yamyaşıl nəğməsini. 

 

Gəl baharım, səninçün 

Gözlərim yollar gəzər. 

Ürəyim də köksümdə 

Bir tumurcuğa bənzər. 

 1976 

 

   *** 

Nədən yuxularımda  

sevirsən məni? 
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Bəmbəyaz əllərinin 

Izi qalır saçlarımda. 

İlin bu yaz gecəsi 

Sən ağlayırsan, 

Mənim 

Kipriklərim nəm olur. 

Açım yuxularımı 

Söyləyim axar suya. 

Gözümdə könlümdə sən, 

Yuxudurmu bu dünya?! 

  1976 

 

TĠRYƏK 

 

 

Nə qədər gözləyim yollarını, 

Gözləyim, avara kimi? 

Həsrətinlə döyülsün 

Ürəyim nağara kimi! 

Tanıdı məni bu şəhər, 

Yollarının tozu da. 

Dözmək olmayır artıq 

Vaxtı uzada-uzada. 

Bu məhəbbət deyil,  

gözəl qız, 

Tiryəkdir, 

Ən yüksək dozada! 

  1976 

 

 

 

BÜLBÜL 

 

Bülbülün boğazına 

Çöp də soxsan oxumaz! 
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Baharı gəlməsə,  

Gülü gülməsə, 

Ya da ki, özünün könlü olmasa. 

Halal olsun bülbülə! 

       1976 
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― XX   ƏSR”silsiləsindən 

 

Qecə keçib yarıdan, 

Ağ seçilmir qaradan. 

Kiçik bir otaqda, 

Yataqxanada 

Yanaşı yaşayır şairlə fəhlə. 

Biri hey öskürür, yuxusuz qalıb, 

Biri qafiyələr axtarır hələ... 

Fransız nəğməsi səslənir ―VEF‖-də,  

Kimi fikirdədir, 

kimi də kefdə... 

...Hər subaydan sultan olmaz, 

Evlənməyin vaxtı çatıb! 

Qərbdə günəş indi doğur, 

Amma bizdə çoxdan batıb... 

Çilidə aclıqdır, 

Anqolada dava... 

Qış keçib artıq, 

Gözəldir hava... 

Yüzmərtəbə ev tikilir, 

Ev almaq çox çətin olub. 

Adam var ki, ətə baxır, 

Qəssablıq var, itin olub... 

―Pi‖ mezonla ―mi‖ mezon 

Bənzər Leyli – Məcnuna. 

Diyircəklər qoyulub 

Qələmlərin ucuna... 

Bir kişi olmaq üçün 

Gərək ―babat‖ dolanasan. 

Oxusan heç olmasa, 

―Kandidat - zad‖ olasan ... 

...olasan. Asan. San. An. n . 

       1976 
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SEVĠLMƏKÜÇÜN... 

 

Bütün ümidimi, cəsarətimi, 

Bütün kədərimi, əziyyətimi, 

Bütün varlığımı, heysiyyətimi 

Toplayıb, 

bir axşam könlümü açdım! 

 

Qaranlıq yol bildi, o küçə bildi, 

Yuxulu yarpaqlar qulaq kəsildi. 

Qız getdi xəyala, tutuldu, güldü, 

Səssiz pıçldayıb: "nə bilim!.." --  dedi. 

 

Açdım ürəyimi, açdım sonadək, 

Dedim: ömrün yolun biz qoşa gedək! 

Baxdı gözlərimə o ürkək-ürkək: 

 -Axı, başqasını sevirəm?! -- dedi. 

 

Dözsün, dözməsinmi, neyləsin ürək?! 

Açılsın, dərdini söyləsin ürək. 

Görünür, sevəndə sevilmək üçün,  

Dönüb bir başqası olasan gərək!                                  

  17.04.76. Sumqayıt 

 

      * * * 

 

Gülmə gözlərimdə bir damla yaşa, 

O səndən ayrılıb, ümmanı sənsən! 

Üzümü tutsam da torpağa, daşa 

Mənim hər sözümün ünvanı sənsən. 

 

Sənsən o çıxan Gün, o batan Ay da, 

Yağış da, külək də, gül də, çiçək də. 
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Sıldırım dərələr tutan haray da, 

Ömür də, istək də, sevən ürək də. 

 

Yox, səndən əbədi ayrılmadım mən, 

Ayrılıq görüşlər vəd edir mənə. 

Sonsuz xoşbəxtlikdən uçdum əlindən, 

Sənə zərə-zərrə qovuşam yenə. 

            22.04.76 

TANIġ  DÜNYA 

 

Niyə tanış qəlir bu çöllər belə, 

Çiçəklər üstьndə şeh də tanışdır. 

Küləklər mənimlə verib əl-ələ, 

Xatirə danışır, nağıl danışır. 

 

Arılar bir şirin nəğmə oxuyur, 

Yoncalar dikəldib üç qulağını. 

Yenə Fatma nənə hana toxuyur, 

Bir yumaqdan açıb yeddi bağını. 

 

Sanki baxır mənə yüz illər belə, 

Çiçəklər bir sərxoş gözə bənzəyir. 

Hələ görmədiyim gözəllər belə 

Bir zaman sevdiyim qıza bənzəyir. 

 

Ürəyim bir köhnə saat kəfkiri, 

Neçə yol keçmişəm bu yolları mən. 

Min dəfə açılıb dünyanın sirri 

Yenə duman kimi itib gözümdən. 

 

Bu tanış günlərim heyrət ümmanı, 

Göynədir köksümü sevinci, qəmi. 

Yaşamaq odur ki, baxıb dünyanı  

Görəsən, heç zaman görməmiş kimi. 
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                   1976 

 

 

 

DEV  KĠMĠ 

 

Dev kimi oluram mən 

Səni görəndə, 

Əzəmətli və nəhəng! 

 

Düşür qovsi-qüzehtək 

Baxışların rəngbərəng, 

Yollarımdan asılır. 

Ən gözəl misralar da 

Qoşa hörüklərintək  

Gözlərimə yazılır. 

 

Bərabərim olmayir 

Mənim dünya üzündə. 

Dağların qüdrətini 

Duyuram öz-özümdə. 

 

Dev kimi oluram mən 

Səninlə görüşəndə. 

Mənim canım bircə söz, 

Devin canı süşədə. 

Sınıram çilik-çilik 

Sözüm yerə düşəndə. 

 1976 

 

 

ÜMĠD  DÜNYASI 

 

           Sair Musa YAQUBA 
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Kimsəsiz deyiləm,  

tənha deyiləm, 

Büdrəsəm, qolumdan tutan tapılar. 

Hələ qabaqdadır yollarım nə qəm, 

Açılar üzümə bağlı qapılar. 

 

Pislər bu dünyanı salsa gözümdən, 

Yaxşılar mənimçün ümiddir yenə 

Hünər gözləməsəm özüm-özümdən, 

Kim hünər gətirib bağışlar mənə?! 

 

Kimsəsiz deyiləm, tənha deyiləm. 

Bu torpaq, bu səma mənə yaxındır. 

Bir ümid ulduzum sonərsə nə qəm, 

Ulduzlar yenə də axın-axındır! 

                1976 

―VƏTƏN!”- deyəndə 

 

Yağlı kabab tikəsini 

düşünür biri, 

―Vətən!‖- deyəndə. 

Zəhmətin kiçiyini, 

Vəzifənin yekəsini 

düşünür biri, 

―Vətən!‖- deyəndə. 

Birisi gülüb əl vurur, 

Kimdənsə miras qalan 

Bir torba qızıla. 

Birisi kitab bilir 

Birinci səhifəsində 

Onun adı yazıla. 

Birinin elə bil ki, 

Qəlbi iki bölünür, 

Gözlərində yaş olur. 

Birinin də başına 
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Dağdan ağır daş olur 

―Vətən!- deyəndə. 

  1976 

 

 

QARAVƏLLĠ 

 

Bir içim su istəsəm,  

quruyur bulaq. 

Bir kəlmə söz desəm, 

kar olur qulaq. 

Taksiyə minirəm,  

xarab olur. 

Üzdən iraq,  

Eşşəyə minirəm, 

yerimir ulaq. 

Söykəndiyim dağ 

Saman çöpünə donur. 

Ümid bombası 

Sabun köpüyünə dönür. 

Çırtaçırt yanan ocaq 

Sönür, köz  umur, 

məni görəndə. 

Aləm sevən gözəllər 

dönür, göz yumur, 

Məni qörəndə. 

Dərdim bu, kədərim bu, 

Köksümdə yara bəlli. 

Müxtəsəri, qardaş, 

Hər işim qaravəlli!. 

 1976 

 

 

ĠġSĠZ 
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        1. 

 

Neçə aydır, neçə ildir 

Işsizəm, işsiz. 

Bəh-bəh!-deyirəm, 

Dünya yağlı quyruq imiş, 

Mən dişsiz! 

Dişsiz çarxın da 

Hörməti yoxdur. 

Qəm yemə, könlüm, dayan, 

O hansı vətəndir, 

Qürbəti yoxdur?! 

 

           2. 

Yox, işsiz deyiləm, 

bekar deyiləm. 

―Şükür!‖- deyirəm, 

nə bəy oğlu bəyəm, 

nə də ki,  

nökər deyiləm. 

Yolların uzunluğunu  

ölçürəm, 

küçələrin enini. 

Alnımın qırışlarını tapıram, 

saçlarımın dənini. 

Mənəm ilk dəfə kəşf edən 

neçə-neçə 

yalanların düzünü. 

Açıram pərdə -pərdə 

Canlı faciələrin  

üzünü.      

 1976 

 

MƏNĠM  GÜNƏġİM 
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Nur çilə uzanan yollarım üstə, 

Hamıdan, hamıdan xoşbəxt olaram. 

Alaram dünyanı qollarım üstə, 

Sanaram bu dünya durduqca varam! 

 

Sevinc oxuyummu, kədər görümmü? 

Candan şirin gəlir sənin qəmin də. 

Keçən həyatımı, qalan ömrümü, 

Duyuram utancaq təbəssümündə. 

 

Taleyim asılar kipriklərindən, 

Qəfil ehtiyatsız çala bilərsən. 

Qorxuram, bu ümman sevgim ilə mən, 

Damlatək gözündən sala bilərsən. 

 

Dinirəm, eh ürək sözəmi sığar, 

Cərrahtək yarasan, görəsən gərək. 

Mənim arzularımçiçəkli bahar, 

Qatıb saçlarına hörəsən gərək. 

                1976 

 

       * * * 

 

Hələ tufan üçün qüdrətim azdır, 

Gah enən, gah qalxan dalğa kimidir. 

Kiminə hər söüm bircə damla şeh, 

Kiminə qulaqda sırğa kimidir. 

 

Bir köklü palıdı, uca çinarı 

Titrək əllərimlə dayaq tutmuşam. 

Baş alıb Dəlidağ zirvələrindən 

Xəzər sahilində ayaq tutmuşam. 

 

Qüdrətim güc alır məhəbbətimdən, 
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Yurdumun od oğlu, balasıyam mən. 

Vətən torpağına verib  könlümü 

Bütün könüllərdə qalasıyam mən! 

 

         06.07.1976 

 
       * * * 

 

Gül ki, ətirləndi 

Çəmənə sığmaz, 

Dərilmək istər. 

Söz ki, sətirləndi 

ürəyə sığmaz, 

Qiyamət qopar, 

Qalxıb ölüsü də dirilmək istər. 

Bulud ki, çətirləndi 

Səpər yağışı, 

Baxar həsrət ilə öz kölgəsinə, 

O da göy çəmənə sərilmək istər. 

Qız ki, saçlarını açdı, dağıtdı, 

Bir oğlan əliylə hörülmək istər. 

Kim ki, iğid oldu 

Hünər eylədi, 

Qaçıb gizlənsə də 

görünmək istər. 

Eh, bir söz ox kimi 

deşir könlümü 

Onunçün qoy deyim, 

Nə gizlədim mən. 

Ürəyim yay kimi gərilmək istər, 

Sevib əzabına dözmək çətindir, 

Biryolluq qurbantək verilmək istər. 

 

       1976 

AYRILIQ                    
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    ( nəğmə) 

 

Ayrılırıq qara gözlüm, 

Al könlümü sözlə mənim. 

Bir dil aç yandır dilimi 

Ürəyimi üzmə mənim. 

 

Sənsiz necə deyib-gülləm, 

Susar kağız, yanar qələm, 

Qorxuram ki, qəmdən öləm, 

Al canımı nazla mənim. 

 

Üzündə xalların dən-dən, 

Seçilməzsən Aydan, Gündən. 

Ölüncə dönmərəm səndən 

Yollarımı gözlə mənim! 

 

Baxçanızda gülün ollam, 

Gül üstə bülbülün ollam. 

Mən Sultanam, qulun ollam, 

Yollarımı gözlə mənim. 

 9.07.1976 

 

ZAMAN–ZAMAN 

 

Bir saray qur, bir səhər sal, 

zaman- zaman 

künbəzində kollar bitir. 

Istər gerçək, istər yalan, 

hayandasa yollar bitir... 

Addımların sınıb qalır, 

Baxışların yanıb qalır. 

Bütün keçən həyatına 

Ürək dözmür, donub qalır. 
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Günlərini sana, sana, 

Ayrılırsan yana-yana. 

Aləm səndən kömək umur 

Sən də dil aç ona-buna. 

 

Kim sevməsə zalım olsun, 

Kədər mənim malım olsun. 

Ayrılığın fərqi nədir, 

Ölüm olsun, qalım olsun?!  

 

12.07.1976 
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        * * * 

 

Damdı ürəyimə, damdı gizlicə, 

Bu kədər, bu həsrət göz yaşı kimi. 

Başıma bu eşqin havası necə 

Düşdü ağır-ağır, baş daşı kimi... 

 

Qəlbimə bəzəkdir dağ da, düyün də, 

Barı təsəlli ver bircə kəlmə, din. 

Itdim bu sevginin böyüklüyündə, 

Sən məni axtarıb tapa bilmədin. 

 

Kim öz sevgisinə ensə, əyilsə, 

Eşqin yollarında ucalar deyim. 

Sevgim ürəyinə layiq deyilsə, 

Sən məni sevməsən, 

Sevmə, neyləyim?!... 

          12.07.1976 

 

SEVMƏ MƏNĠ, SEBMƏ, SEVMƏ... 

 

Nahaq dedim, 

Istə məni, sev məni. 

Nahaq dedim, 

Gözlə məni, sev məni. 

Nahaq açdım urəyimi 

Çəmən-çəmən 

Sənə mən. 

Çiçkləri dərilmədi, 

Tapdadın. 

Yaşıl otlar arasına 

Gümüşü bir arzum düşdu, 

Tapmadın. 

Ürəyimdə 
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Güzgü kimi nəfəsinin, 

Əllərinin izi qaldı. 

Tellərini qəfil qırdın 

Titrək-titrək səsi qaldı: 

-Sevmə məni! 

Mənim könlüm gözlərinə 

Büllur kimi görünmürsə, 

Sevmə məni! 

Mənim gözum gözlərinə 

Dəniz kimi bürünmürsə, 

Sevmə məni 

Sevmə, sevmə... 

 

12.07.1976. 
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   * * * 

 

Dodaqlarım qafiyəli, 

Kipriklərim qafiyəli. 

Gözümüstü körpə-körpə 

Cığırlarla haşiyəli. 

 

Sevən qəlbim dəli-dolu, 

Bir az cavan, bir az ulu, 

Ya fanatik, 

Ya şairəm. 

 

Şeir üçün oz elimdə, 

Özgəsinin mənzilimdə 

Kirənişin yaşayıram. 

 

Dost-tanışım qonaq gəlsə, 

Ev sahibi gileylənər. 

O nə bilsin ürəyimdə 

Bülbül uçar, gul əylənər. 

 

Şairə ilhamdı allah, 

Ölməz, Allah kərim olsa. 

Mənzilsiz də keçinərəm, 

Ürəklərdə yerim  olsa! 

 

    16.07.1976 

 

    * * * 

 

Elə ki, sevdiyin unudar səni, 

Gözlərin heç kimin gözünə baxmaz. 

Dostlar təsəlliylə ovudar səni, 

Ürəksə heç kəsin sözünə baxmaz. 
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Suçlutək keçərsən görüş yerindən, 

Gözlərin min dəfə baxar, inanmaz. 

Görərsən çıraqtək alışanda sən, 

Sevib ayrılanın çırağı yanmaz. 

 

Gələr gecələrin qara xəbərtək, 

Susub dayanarsan əli qələmli. 

Qaçççarsan otaqdan bir sərsəritək 

Sən başı alovlu, kipriyi nəmli. 

 

Yatmayıb, qovrulub səhərə qədər 

Bir-iki şeir də yaza bilərsən. 

Düşünüb-daşınıb unudulmağı, 

Onu da sevgiyə yoza bilərsən. 

 

       17.07.1976 
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YEDDĠ  YOL 

 

Qonşular qulağı dik olub yaman, 

Nə vaxtdır boş-bekar söz axtarırlar. 

Mən ölüm, nə günə qaldın ay Sultan? 

Dost- tanış sənincun qız axtarırlar. 

 

Çıraq şüşəsitək qəlbi tutur his 

Arzular, ümidlər yanır elə bil. 

Fikirli-fikirli deyir ki, Yunis* 

―Sevmək -- evlənməyə zəruri deyil!‖ 

 

Bu həsrət oduna damlamı yetər? 

Qəlbimi bir ümman axarı çəkir. 

Sevdiyim o qız da ulduzdan betər, 

Günbəgün özünü yuxarı çəkir. 

 

O hansı könüldür yuvam, məskənim, 

O hansı gözdür ki, qarasındayam? 

Ömrüm nağıllara bənzəyir mənim, 

Indi yeddi yolun arasındayam. 

 

    21.07.1976 

 

 

* Tələbə dostum şair Yunis Novruzov. 

 

     SÖZDƏN ASILI 
 

 

UNUT  GÖRÜM 

 

Yerin də qulağı var, 

Səsim çatacaq sənə! 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
155 

Ürəyinə düşəcək  

Sədası dönə-dönə. 

Dodaqlarımda adın, 

Gözlərimdə baxışın. 

Yolunda damla-damla 

Ürək sözüm, göz  yaşım. 

 

Könlümdə susuz səhra, 

Gözümdə qarlı dağsan. 

Unut görüm sən məni, 

Necə unudacaqsan?! 

 
21.07.1976.                      
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SÖZ 

 

Sözlərin də ətri var, 

Rəngi, canı, dadı var. 

Sözun də insan üçün 

Doğması var, yadı var. 

Söz var tapdamaq olmur, 

Halal loxma kimidir. 

Söz var ki, udmaq olmur; 

Zəhər, boğma kimidir. 

Daş-tərəzitək bəzən 

Yüngülü, ağırı var. 

Sahibinə bənzəyir 

Igidi, fağırı var. 

Şairsənsə, gələm tut, 

Sözlərin bağrını yar! 

 

 22.07.1976 

 

ÖMÜR  BOYU 

 

Qızın saçlarına toxunma külək, 

Qızın gözlərini oxuma çiçək. 

Hələ bu yolların alovu çoxdur, 

Qızın, yanıb-yanıb yaxılma ürək. 

 

Çəkil, gözlərimi bürümə gecə, 

Məni sübhə qədər sürümə, gecə. 

Girsəm yuxusuna sən də donub qal, 

Qar kimi ağarıb ərimə gecə. 

 

Qoy belə həsətlə aranı qatım, 

Köçürüm, dağ ilə aranı qatım. 

Tərpətmə, toxunma yaralarıma, 

Qoy elə sübhədək yaralı yatım. 
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Könlümdə min qöz var, yenə göz oyma, 

Öldürsən, əllərin inciyər, soyma. 

Mənə ömür boyu əzab ver, ancaq, 

Məni ömür boyu ümidsiz qoyma... 

 

          22.07.1976 
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BELƏDIR  BÜTÜN HƏYAT 

 

Belədir bütün həyat, 

Belə də olmalıymış. 

Çiçəklər yaz aşılıb, 

Payızda solmalıymış. 

Gün keçir yana-yana 

O da bir gün sönəcək. 

Kainat başdan-başa 

Qaranlığa dönəcək. 

O zaman biləcəyik 

Biz niyə doğulmuşuq. 

Meymundanmı törəyib 

Yoxsa insan olmuşuq? 

Yolunda Məcnun olsam,  

Mənə demə: ―dəlisən!‖ 

Məni sevmirsənsə sən, 

Demək, sevməməlisən. 

Alnıma yazılıbsa 

Elədiyim hər günah, 

Məni yaradardımı, 

Məni sevməyən Allah?! 

 

 1976 

 

UNUDACAQSAN 

 

Əvvəl ayaq səslərimi  

unudacaqsan, 

sonra əllərimi. 

Ümidlərim daşa donəcək 

qürub şəfəqləri düşmüş 

pillələr kimi. 

Sonra 

burulub tini, 
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bir kölgə gizlədəcək səndən 

baxışlarımın həsrətini. 

Sonra da 

səsin yad olacaq, 

qəfil sınan şüşə kimi. 

Günlərim 

bənövşə kimi 

saçlarının ətrinə 

bürünməyəcək. 

Xatirələr kölgələnib 

arxanca sürünməyəcək. 

Gözlərim dənizə dönüb  

üfüqlərdə itəcək. 

Qağayı qanadları  

gözlərimi örtəcək. 

Susacaq yollar, 

yollar kar olacaq. 

Sonra... 

Sonra hər şey təzədən 

Təkrar olacaq. 

 

08.08.1976. Moskva 

 

 

 

HARDASAN? 

 

Yaz ötdü, qış gəlir, gözüm yoldadaır, 

Qəlbi dağlarımın qarı, hardasan? 

Bağbanı güllərin ətri aldadır, 

Güllü bağçamızın barı hardasan? 

 

Şam olar pərvanə dərdindən halı, 

Maral ovçusundan qaçmaz aralı.            

Bu sınıq könlümü qoyma yaralı, 
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Sən allah, sən tanrı, sarı, hardasan? 

 

Yollara baxmaqdan yollar saraldı, 

Saraldı çiçəklər, güllər saraldı. 

Öldü yazıq bülbül, gülü xar aldı, 

Gəl qoyma gül üstə xarı, hardasan? 

 

Sultanın xoş günü kədərə döndu, 

Ömrü başdan-başa hədərə döndu. 

Yolunda Məcnundan betərə döndü, 

Hardasan, vəfalı yarı, hardasan? 

 

1976. Moskva-Bakı 

 

        *  

Kür qırağı qamışdı, 

Bir od düşdü alışdı. 

Aşiq öldü, göz yaşı 

Məzarından yol aşdı.           (48) 

        * 

 

 

 

         QÖVSĠ - QÜZEHĠM 

 

Pəncərəm önündə qövsi-qüzeh var 

Yer ilə, göy ilə baglayır məni. 

Otların, güllərin gözündə şeh var 

Toxunsam, yolumdan saxlayar məni. 

 

Əlçatmaz uşaqlıq arzuma bənzər, 

Gözlərim önündə asılı qalıb. 

Səpir gözlərimə damla-damla zər, 

Həsrəti alnıma yazılı qalıb. 
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Yolumda dayanan ayrılıq kimi, 

Baxar, dəcəl-dəcəl əl eylər mənə. 

Alıb itirdiyim bir yaylıq kimi, 

Səssiz gəlib çatır gileylər mənə. 

 

Gün keçər, bu illər olar bəzəyim, 

Yağar xəzəl kimi saçlarıma dən. 

Mənim itkin düşən qövsi-qüzehim 

Tapılar bir qızın pəncərəsindən. 

 

     1976. 

        * 

Dağların başı mənəm, 

Başının daşı mənəm. 

Yüz il ovçuluq etsəm, 

Yenə də naşı mənəm.         (49) 

         * 

 

 

 

GÖRƏ  BĠLƏRSƏN 

 

Əlim qələm tutmur yazam dərdimi, 

Sən bizə söhbətə, sözə gəlmisən. 

Soyuqdur üzünə könlüm buz kimi, 

Neyləyim, ocağa, közə gəlmisən... 

 

Su kimi hər qaba axa bilmirəm, 

İstər gül qəlbində, utancaq de sən. 

Gözümü qaldırıb baxa bilmirəm, 

Gözümdə qalan var, görə bilərsən. 

 

   2.09.1976. 
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       *** 

Mən aşiqəm qara gün, 

Zülüm eylər qara gün. 

Özün çıxdın ağ günə 

Məni qoydun qaragün.         (50) 

 * 

Mən aşiqəm incə yaz, 

İncə bahar, incə yaz. 

Aləmin qəm yazanı 

Mənimkin ölüncə yaz.        (50) 

         * 
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YAGIġ  YAĞANDA 

 

Bir gün pəncərələrin 

Yollara baxıb ağlar. 

Sular navalçalarda 

Şırıl-şırıl, 

Axıb ağlar. 

Telefon dirəkləri 

Bir xəbər həsrətiylə 

Iki simi gozləyər. 

Bilərsən, 

Üzü qara yollar 

Susar, kimi gözləyər. 

Qacarsan, 

Şəffaf damlalardan 

Düşməsin üstünə ləkə. 

Nə bilim, 

Sözündən qaçdığın da, 

Əhdindən qaçdığın da, 

Yadına düşdü bəlkə, 

Yağış yağanda, 

Yağış yağanda... 

 

15 sentyabr, 1976 

 

ƏLVĠDA 

 

      ( nəğmə) 

 

Axşam-səhər əsən yellər, 

Titrəşər, deyər əlvida! 

Gözlərini sıxar güllər, 

Şeh düşər, deyər əlvida! 

 

Budaqları zərif çinar 
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Bu həsrətə dözməz, sınar, 

Yadlar gülər, dostlar qınar, 

Keçən görüşlər əlvida! 

 

Gül solanda qalar ətri,  

Nə əzizdir yarın xətri. 

Dodağında məndən ötrü 

Qalan gülüşlər əlvida! 

 

Sən ki, qismət oldun yada, 

Saldın məni yanar oda. 

Kimə gərək bu qan-qada, 

Unut məni bu dünyada, 

Unut, sevgilim, əlvida! 

 

 21.11.76 
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SEVGĠSĠZ  ÜRƏK 

 

Sevgisiz ürək – 

Bir qoca qarının 

Qırıq tavası. 

Nəğmələrin 

Andıra qalmış yuvası. 

Boş qutu. 

Qaranlıq gecələrin 

Xatirələr tabutu. 

Ölümlə həyatın arası, 

Ya da ki, 

Korun karvansarası. 

 

 28/29.09.76 

 

       * * * 

Su gəlir düzə arxdan, 

Dərd gələr bizə haxdan. 

Yollara necə baxım, 

Kor oldum ağlamaqdan.      (51) 

         * 

Mən aşiq, dinə neylər? 

Gecələr günə neylər? 

Ayrılıq məhşərimdi, 

Qiyamət mənə neylər?!      (52) 

         * 

 

 

YALAN 

 

Yalandan sevdim mən səni, 

yalandan. 

Bir eşq günəşindən sökülmür  

bu yalan dan. 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
166 

Səsimlə, 

nəfəsimlə 

yanağını közərdən 

―sevirəm!‖ sözü yalan. 

Görüşünə gətirdiyim 

güllər qırmızı yalan. 

İncə-incə cümləli 

dillərim yalan. 

Saçlarını oxşayan 

əllərim yalan. 

Yalan sevən olurmuş, 

neylim, gözəllər yaman. 

Yalanım qızıl ilan, 

yalanım könül çalan. 

Acı sevgilərimin 

təcrübə məktəbindən 

könlümə dolub qalan. 

 

Yalandan sevdim səni, 

Artıq mənə inanma! 

Gerçəkdən oda yanma! 

Ağ yalandir bu sevgim, 

Ağ yalan, 

Amma, nə gözəl yalan! 

 

 2.10 .76 

 

            * * * 

 

Vahimə basır məni 

Yarpaqların  tökülüb 

Səssiz hıçqırıqlarla 

Öldüyünü görəndə. 

Torpağın bu ölümə 

Soyuq-soyuq 
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Güldüyünü görəndə. 

Qəlbimə 

Buzlu kölgələr dolur, 

Minillik bir sarayın 

Bir kərpici düşəndə. 

Yarpaq oluram mən də, 

Kərpic oluram mən də. 

O ölən yarpaqların 

Ömrünü yaşayıram. 

Boş kərpic yerinin  

ağırlığını  

Qəlbimdə daşıyıram. 

 28.09.76. 

 

 

MƏRHABA! 

 

   ( nəğmə) 

 

Ayağından öpər yollar, 

Yollar mərhaba, mərhaba! 

Gərdəninə düşər tellər,  

Tellər mərhaba, mərhaba! 

 

Bülbül görub qönçələnən, 

İncə açan, incə gülən, 

Əllərində incələnən 

Güllər mərhaba, mərhaba! 

 

Yar saçların lülə-lülə, 

Qonar meylin güldən-gülə. 

Saldın məni dildən-dilə. 

Dillər mərhaba, mərhaba! 

 

Sultan deyər, bilməm nədən, 
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Gözəl yarım küsüb məndən. 

Gözlərimdən axıb gedən 

Sellər mərhaba, mərhaba! 

 

  2.10.76 

ODLU  BAXIġLAR 

 

    (nəğmə) 

 

Yetər artıq, gözəl qız, 

Mənə baxıb 

Kipriyini çalma gəl! 

Odlu baxışlarınla 

Ürəyimə dolma gəl! 

Könlümü çox incitmə, 

Kim var, kim yox, arama. 

Qara kipriklərinlə 

Könlümün tellərini 

Sızıldatma, darama! 

 

Yetər artıq gözəl gız, 

Mənə baxıb 

Kipriyini çalma gəl. 

Odlu baxışlarınla  

Ürəyimə dolma gəl. 

Mənim gəlbimdə dağlar, 

Qayası çox, daşı çox. 

Gözümdə bir sevgi var, 

Ömrü azdır, yaşı çox. 

 

Yetər artıq gözəl qız 

Mənə baxma! 

Odlu baxışlarınla 

Qəlbimə axma! 
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 7.10.76. Bakı—Sumqayıt  

 

 

 

 

       * * * 

 

Ver əlini 

Qaranlıqda əlimə, 

Milyon əllər içində 

Əlini bilərəm mən. 

Gözlərimi qapayıb 

Bir gul ver, bir çiçək ver, 

Milyon güllər içində 

Sizin bağın-baxçanın 

Gülünü bilərəm mən. 

Bəlkə də əfsunum var, 

Saralan yarpağın da 

Dilini bilirəm mən. 

Günlərin bəyaz-bəyaz 

Saçlarından ayrılan 

Telini bilirəm mən. 

Bir ömür neçə gündür, 

Ürək necə düyündür, 

Düyündür, bilirəm mən! 

 

 15.10.76 

 

DUYURSANMI, SEVGĠLĠM? 

 

Gözlərim mavilik dolu, 

Dənizə baxmaqdan. 

Ürəyim karvan yolu 

Yollara çıxmaqdan. 

Barmaqlarım 
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Bir quru çubuq olub, 

Qələm sıxmaqdan, 

Duyursanmı, sevgilim? 

 

Küləklər əsim-əsim, 

Durum yolları kəsim. 

Bir toy səsində itir 

Mənim pərişan səsim 

Duyursanmı, sevgilim? 

 

 20.10.76 

 

KƏNDƏ  QAYIDANDA 

 

Qatar nəğmə deyir, taraqqa-taraq, 

Qəlbimsə mənzili çoxdan haxlayıb. 

Bəlkə də yazdığım məktubdan qabaq 

Anamı sağsağan muştuluqlayıb. 

 

Bilirəm, hardasa gizlənib yenə, 

Bir az alma, heyva, nar payım qalıb. 

Bir güllü yorğanı çəkib üstünə 

Yolumu gözləyən çarpayım qalıb. 

 

Anamın qəlbinə mən necə dəyim? 

Yenə toydan, qızdan söhbət olacaq. 

Mənim gec tərpənib, gec evlənməyim 

Yenə də başıma töhmət olacaq. 

 

Bir söz almayınca dincəlməz anam, 

Deyərəm, evim yox, maaşım azdır... 

Qabarlı əlini yelləyib atam, 

Deyəcək: ―ay oğul, bekara sözdür!‖. 

 

Qatar nəömə deyir, taraqqa-taraq, 
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O da ümidini yola bağlayıb. 

Yəqin sağsağandan, məktubdan qabaq, 

Anamı qonşu qız muştuluqlayıb! 

 

                22.10.76 

SÖZDƏN  ASILI 

 

Axşamdan bəridir çəkilib ərşə, 

Yolunu gözlərəm,  

sözüm gəlməyir. 

Yenə gecikməkdən qorxuram işə, 

Sözsüz yatmağa da üzüm gəlməyir. 

 

Bilmirəm dünyanın harasındadır, 

Kimin qələminin ucunda qalıb. 

Işığı, 

gözümün qarasındadır, 

Kölgəsi, 

bir qızın saçında qalıb. 

 

Qalıb səssiz-küysüz ötən günümdə, 

Bir günahımmı var, yandırıb yaxır. 

Bəlkə də nə bilim, durub önümdə 

Şəffaf çiçək kimi boylanıb baxır. 

 

Kölgətək kipriyim üstünə qonur, 

Kədərə qısqanır, 

Qəmə qısqanır. 

Üidim onundur, qəlbim onundur, 

Bilmirəm o məni kimə qısqanır?! 

 

Hər gecə Ay kimi doğulmuram mən, 

Ay kimi saralıb batan deyiləm. 

Bu gecə asılıb  

bir kəlmə sözdən 
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Bir qəlb oyatmasam, yatan deyiləm! 

 

               30.10.76 
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ÖZÜMƏ 

 

Bəzən öz-özümə gülməyim tutur, 

Əsrə şair olmaq istəyənə bax! 

Kirədə qalmağa ev tapa bilmir, 

Dünyanın dərdini düşünən qoçaq. 

 

İndi iynə ilə gor qazır hamı, 

O isə, bel gəzir, kürək axtarır. 

Bir məşhur naşirlə dil tapa bilmir, 

Adi oxucuda ürək axtarır. 

 

O dərdə tablayır, kədərə dözür, 

Çarmıxa çəkilir, yenə kefdədir. 

Dünyanın qəribə işləri varmış,  

Arzu pulladırsa, xəyal müftədir. 

 

Günəştək, işıqtək, sutək, havatək, 

Əlində, dilində, ürəyində şeir. 

Nar çubuğu kimi cığırlar salıb 

Üzündə-gözündə, kürəyində şeir. 

 

Sıxılır bir ömrə günbəgün, an-an, 

Sıxılır, polad yay sıxılan kimi. 

Gülüşə sığmayan bir taleyi var— 

Kainat zərrədən doğulan kimi! 

         5.11.76 

 

NEYLƏSĠN? 

 

     ( nəğmə) 

 

Ürəyimə dolur kədər, 

Kədər neyləsin, neyləsin? 

Kədərim bir dünya qədər, 
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Qədər neyləsin, neyləsin? 

 

Mən bir ocaq olsam əgər, 

Odum sönsə, kül də hədər. 

Dünya özü gəldi-gedər, 

Gedər, neyləsin, neyləsin? 

 

Gül dalında bülbül ötər, 

Giley-güzar sona yetər. 

Sevinc mənə dərddən betər, 

Betər, neyləsin, neyləsin? 

 

Sultanı qəm yazıq edər, 

Açma gülüm, yaza qədər. 

Belə yazmış qəza-qədər, 

Qədər neyləsin, neyləsin? 

7.11.76 
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AĞLAMA 

 

Günün gələr, gülün açar, 

Ağlama yazım, ağlama! 

Aç telini naçar-naçar, 

Ağlama sazım, ağlama! 

 

Yalvarmaqdan dilim qabar, 

Könlüm yanar qubar-qubar. 

Çoban gələr, çarə tapar, 

Ağlama quzum, ağlama! 

 

Doğrusan, yalan deyilsən, 

Ulduzsan, ilan deyilsən, 

Gözümdə qalan deyilsən, 

Ağlama arzum, ağlama! 

 

Noyabr, 1976 

 

 

HOYDUHOYDU! 

 

Hoydu, dəlilərim hoydu! 

Hərə bir yana, bir yana! 

Koroğlu koroğluluğunu 

Yerə qoydu, 

Qoydu, yenə götürdü, 

Qorxdu yer yana, yer yana. 

 

Hoydu dəlilərim hoydu! 

Hoydu, kim ki, əsil soydu. 

Bu yurda kim binə qoydu? 

Bu yurd igid ocağıdır, 

Girə ər yana, ər yana! 

Igid gərəkdir solmaya, 
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Yansa, tər yana, tər yana. 

 

Hoydu, məni dindirməyin, 

Çənlibeldən endirməyin. 

Hoydu mən bir oda düşdüm, 

Su çiləyib söndürməyin, 

Oda Kür yana, Kür yana! 

 

Hoydu, dəlilərim hoydu, 

Məh dəlidən kimlər doydu? 

Ürəyimim ümid oydu, 

Çıxar bir yana, bir yana, 

Yana büryan, a bir yana! 

 

  7.11.76 

 

 

 

 

 

QARABALA 

 

Qarabala, ay qarabala! 

Sən mənim sevgilimi 

Apardın hara bala? 

Apardın elə bildin 

Barmağın batır bala. 

 

Qarabala, ay qarabala, 

Saçları burma-burma, 

Ağzı gül, dili xurma. 

Apardın üzə vurma 

Qarabala, ay qarabala! 

 

Dağımız çəndə qaldı, 
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Çən də, çəmən də qaldı. 

Sən sevəni mən aldım,  

Mənimki səndə qaldı 

Qarabala, ay qarabala! 

 

Gəl bəri bir şərtləşək, 

Sevgi yorğan, dərd döşək. 

Bala-bala dərdləşək, 

Qarabala, ay qarabala! 

 

 7.11.76 

 

 

   *  *  * 

 

Sən məni özünə layiq bilmirsən, 

Guya ki, şairəm,  

dım başqadır. 

Bir su deyib yanan qayıq bilmirsən, 

Alovum başqadır, 

odum başqadır. 

 

Başqadır qəlbimi göynədən həsrət, 

Gözümə nə şöhrət, 

nə şan görünməz. 

Sevgi yollarıdır alnımda hər xətt 

Baxsan, gözlərinə asan görünməz. 

 

Görünməz dünyada bu Məcnun ruhu, 

Sevsən qanadındır, 

sevməsən yükdur. 

Sən mənim qəlbimi gözümdən oxu — 

Iki damla kimi iki bölükdur. 

          16.11.76 
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MƏNƏ ELƏ GƏLĠR  BƏZƏN 

 

Mənə elə gəlir bəzən 

Həsrətimin rəngi sarı, 

Hörükləri bəyaz-bəyaz, 

Düyün-düyün, açmaq olmaz! 

 

Mənə elə gəlir bəzən 

Başı qarlı bu dağları, 

Görmək olar, 

aşmaq olmaz, 

Sızıldadar ayaz, ayaz. 

 

Mənə elə gəlir bəzən, 

Ürəyimdə bircə söz var; 

Yazılmayır, 

Ha yaz, ha yaz... 

 16.11.76 

 

 

     HEYRATILAR 
 

* ** 

 

Gecə qaranlıqda 

bir ulduz axdı, 

Səslədim: ey, ehey, torpağa alçal! 

O məni oduyla yandırdı yaxdı, 

Səssiz pıçıldadı: göylərə ucal! 

      25.10.76 

 

* ** 

Ağlaya bilmirəm mən, 

Çьnki, kədərim 
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Göz yaşımdan böyükdür. 

Nahaq sevdim ürəkdən, 

Sevgim ağlıma sığmır — 

Başımdan böyükdür! 

 25.10.76 

 

 

ÜRƏK 

 

Ürəyim, 

Özünü uca saxla yan, 

Ucanın hər yana işığı düşüb. 

Sənsən başımı da uca saxlayan, 

Çox da yerin bir az aşağı düşüb. 

              * 

Ürəyim – 

Uca dağım, 

Koroğlulum, Nəbilim. 

Yazımda gül açmadı, 

Payızımda açacaqmı, nə bilim?! 

 

SAÇIMIN  AĞI 

 

Çoxdan uralanıb  

Hardasa bostan, 

Bir qızın şamama tağı göründü... 

Istədim söz açam cavanlığımdan, 

Gözündə 

Saçımın ağı göründü. 

 

VƏSĠYYƏT 

 

Mən ölsəm, 

Demirəm məzarım üstə 

Qızıldan-gümüşdən başdaşı gətir. 
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İki dünyam kimi o iki gözdə  

İkicə damlalıq göz yaşı gətir.                             

      23.11.76             

QUM  SAATI 

 

Məhəbbət saatın qum saatıymış, 

Qəlbindən qəlbimə 

Axdı, qurtardı. 

Gərək ya evlənək, ya ada ayrılaq, 

Çünki məhəbbətin vaxtı qurtardı. 

 

HEYKƏL 

 

Füzulinin 

Heykəlinin önündə, 

Payızın bu günündə 

Daşa dönüb, 

Məcnun ilə əl-ələ 

Heykələ dönmək istəyirəm, 

Heykələ... 

  25.11.76 

BAYQUġ 

 

Bağda bayquşun da gəlir ilhamı, 

Tez uçur, özünü saxlaya bilmir. 

Onu qınamayın,  

Adətkar olub, 

Xaraba görməsə, oxuya bilmir. 

 

GÜNƏġ 

 

Günəş də əbədi bir ləkə saxlar, 

Bədnəzər baxışdan yayınmaq üçün. 

Çiyində göylərə qalxmağa nə var, 

O yanır, dayaqsız dayanmaq üçün! 
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ĠSTEDAD 

 

Bulaqtək qaynamaq  

gözəldir, ancaq, 

Bir ümmanlıq yolu sürunəcəksən. 

Bu qədər şəffafsan, çətin olacaq, 

Bəlkə də yox kimi görünəcəksən!.                     

          17.01.77 

 

XOġBƏXT  ƏZABKEġ 

 

Sən də Allah kimi 

dünyada təksən, 

Bilirəm, heç məni sevməyəcəksən. 

Barı xoşbəxt elə əzabkeş kimi 

Məni öz əlinlə çarmıxa çək sən. 

 

BAHARDA 

 

Keç budaq altına, 

sevgilin, əyil... 

Eşqimiz çiçəktək açılıb indi. 

Asta dəy, 

çiçəklər ağacdan deyil, 

Ağaclar çiçəkdən asılıb indi. 

 

DAĞ  DƏRDĠ 

 

Dağlar könüllərə sirdaş, aşina, 

Baxarsan çiçəkdir hər bir tərəfdən. 

Dağın da  

dağ dərdi varmış başında, 

Qaya bir tərəfdən, qar bir tərəfdən. 
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       Fevral, 1977         

ġAĠR 

 

Şeirin hökmü geniş, 

meydanı dardır, 

Zərrədə günəştək yanasan gərək. 

Qürbətdə nənəm də şair olardı, 

Vətəndə şairə dönəsən gərək! 

 

VƏTƏN 

 

Füzulinin sözü, 

Kərəmin sazı, 

―Mömünə Xatun‖un daşıdır Vətən. 

Qoynunda -- ürəyim, sevgim, ümidim, 

Qürbətdə -- 

Gözümün yaşıdır Vətən!.. 

 

HƏSRƏTĠM 

 

Necə baxım bu dünyaya 

Məhəbbətim çılpaq qalıb 

Gözlərimdən oxunmasın?! 

Necə sevim, 

Necə öpüm özgəsini 

Dodaqlarım həsrətinə toxunmasın?! 

 

     ** 

Hər günüm– 

sonsuzluğa   

Açılan bir pəncərə. 

İlk kərəmi baxıram, 

Bəlkə, elə son kərə... 

 May, 1977 
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     **                

Bəlkə bu vərəqi elə ağ qoyum, 

Desinlər yorulub, yaza bilməyib. 

Bu gizli sirrimi özüm oxuyum: 

Sözlər mürəkkəbə dözə bilməyib! 

 

 

TƏZADLAR 

 

Şeirdən söz-söhbət acıldığı vaxt, 

Fil kimi kükrəyib coşanlar çoxdur. 

Elə ki, qələmdən yapışır qoçaq, 

Görürsən, milçəkcə qüdrəti yoxdur. 

 

OĞURLUQ 

 

Prometey göylərdən od oğurladı, 

İnsanlar haqq dedi onun səsinə. 

İgidlik olsa da, 

oğurluq adı  

Yazıldı haqq işin bünövrəsinə. 

 

GÖZLƏR 

 

Göy gözün, 

Qara gözüm, 

Biri Göy, biri Torpaq. 

Onlar həm qovuşublar,  

Həm də qovuşmaz heçvaxt. 

 1977. Bakı-Moskva 

 

ÖLMƏZLĠK  

 

Hamilə qayalar 

Əsrlərlə ağrı çəkir dağlarda. 
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Qəhrəman doğacaqlar 

Nə zamansa,  

Ölməzlik ьçьn! 

 

 

PAPAQ  ALTINDA 

 

Qəlbimi dağ bilsən, qaya da bilsən, 

Ya bir unudulmuş bayatı bilsən, 

Əgər gücün çatsa, oyada bilsən, 

Görərsən nələr var bu dağ altında,  

Oğlanlar yatıbdır papaq altında. 

 

Sevənə eşqindən ürək gələcək, 

Ürəyi dolacaq, kövrək gələcək, 

Həmzə Koroğluya kələk gələcək, 

Aldadıb əlindən alar atın da, 

Oğlanlar yatıbdır papaq altında. 

 

Bir elin dilindən var xeyir-duam, 

Evdə bişməyənə qonşudan payam. 

Çox da boyuk deyil mənim iddiam— 

Sığışar bir qarış torpaq altında, 

Oğlanlar yatıbdır papaq altında. 

 

Alovda donmayan, suda yanmayan, 

Doğmanı sevməyib yada yanmayan, 

Nə bilsin, ömründə oda yanmayan 

Yer necə göynəyər ocaq altında. 

Oğlaniar yuxudan oyanıb artıq, 

Oğlanlar dayanıb papaq altında! 

 

          15.11.76 

HEÇ  NƏ 
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Heç nəyin yox isə, qəm yemə dostum, 

Deməli, 

heç qəm də yeməyə dəyməz. 

Varsa ürəyində heç nə boyda tum, 

Elə düşünmə ki, köməyi dəyməz. 

 

Damladan doğulur dənizlər, amma, 

Baxsan, 

dəniz üçün damla ―heçnə‖dir. 

Dünyada heçnəyin qurbanı olma, 

Ömrün də əvvəli— 

sonu heçnədir. 

 

―Heç nə‖ həyatını əlindən alar, 

Ömru parça-parça bölüb an kimi. 

Heçnədən 

dünya da yaratmaq olar, 

Sonsuzluq sıfırdan başlanan kimi.  

 

           15.11.76 

 

ĠKĠ ÜZ, ĠKĠ ÖMÜR 

 

Neyləyim a dostlar, 

iki üzüm var, 

Bir üzüm güləndə biri ağlayır. 

Mən olan dünyada iki hüzn var, 

Biri: ―çıx get!‖- deyir, biri saxlayır. 

 

Ikiyə bölünüb elə qəlbim də, 

Sabaha açılan yollarım iki. 

İki simə bənzər - zil ilə bəmdə 

Bir sevgi gözləyən qollarım iki. 

 

Bu dünya önümdə güzgüyə bənzər, 
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Sanki yurdum-yuvam, vətənim iki. 

Dayanıb durubdur üzümə qənşər 

Mənim ruhum iki, ürəyim iki! 

 

Iki ömürlüyəm torpağa, daşa, 

Qəlbimdə həsrətlə ümid qışlayar. 

Bir ömrüm 

ölümlə yetişər başa, 

Biri ölümümdən sonra başlayar. 

 

       25.11.76 

TORPAĞA  BAĞLI 

 

Baxdım göz dolusu payız şumuna— 

Torpaq sətir-sətir çevrilib gedir. 

Babamın ruhu da qovuşub ona, 

Onunçün bu qədər bərəkətlidir. 

 

Bir müdrik qocanın alnına bənzər, 

Torpaqda ən dərin düşüncə yatar. 

Dərdə şərik şıxar, kədərə dözər, 

Xoşbəxtlik də desən qüdrəti çatar. 

 

Baxdıqca gözümdə yandı bir çıraq— 

O qara günlərin uzaqlığıdır. 

Ovcumda buğlanan bu qara torpaq 

Doğma ellərimin üz ağlığıdır. 

 

Torpaqdır beşiyi yazın, baharın., 

Əzəldən könlümü ona vermişəm. 

Ürəyi torpağa bağlananların 

Başını dağlardan uca görmüşəm! 

 

        4.12.76.Mərzili 
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DÜNYA 

 

Mənə qəmsiz bir yarpaq ver, 

Ürəyimi büküm, dünya. 

Sən dözməzsən mənimkinə 

Çox ağırdır yüküm, dünya. 

 

Çölün bəzəkdir, al-yaşıl, 

Için nədəndir, bulaşır. 

Arsızlıq sənə yaraşır, 

Ver dərdini çəkim, dünya! 

 

Sonun qışdır, uysam yaza, 

Toyun bir gün dönür yasa, 

Yüz-yüz qızıl saraydansa, 

Bircə könül tikim, dünya. 

 

Sultan deyər, əzəl gündən 

Gələn qonaq, köçər səndən. 

Ölən çıxar minnətindən, 

Axır qalar de kim, dunya?! 

 

 9.12.76.Baki 

 

     *** 

 

Eləmi, Qarayazı, 

Dağların qar ayazı. 

Bəxtim taleyim budur, 

Ağ kağız, qara yazı.            (53) 

      *  

 

 

ANA  TORPAQ  
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Qoynuna dən düşüş bu ana torpaq 

Qəlbinə söz düşmüş şair kimidir. 

Arzusu cücərmişçöllərə bir bax, 

Yam-yaşıl misralı şeir kimidir. 

 

Ucalıq sevənə qanaddır hünər, 

Olmaz təmənnası özgəsinə də. 

Zəhmətdən torpağa düşən inci tər 

Bir gün ulduz olub yanar sinədə. 

 

Bərəkət gətirər günəşlə birgə 

Əllərin işığı düşüb torpağa. 

Baxımsız qalsaydı dönərdi bəlkə 

Torpaq da kimsəsiz yetim uşağa. 

 

Kim öz torpağına doğma oğulsa, 

Qolunda şir gücü, ər gücü vardır. 

Deyirəm, bəlkə də bu gün doğulsa, 

Elə Koroğlu da Sərdar olardı. 

 

Qoynuna dən düşmuş bu ana torpaq 

Qəlbinə söz düşmüş şair kimidir. 

Arzusu cücərmiş çöllərə bir bax, 

Yam-yaşıl misralı şeir kimidir. 

 

  12.12.76. Mərzili 

 

 

 

BƏLKƏ 

Bəlkə geri dönüm, hələ gec deyil, 

Qələmi tullayım, 

çomaq götürüm. 

Eh nə deyir-desin indən belə el, 

Məzəmmət bürünüm, danlaq götürüm. 
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Unudum illərin əziyyətini, 

Üz tutum çöllərə 

Çoban olum mən. 

Qəlbimin odunu, məhəbbətini 

Çöllərdə itirib tapan olum mən. 

Nə deyim qəlbimin döyüntüsünə... 

Məni bu şəhərdə duyan tapılmaz. 

Amma çoban olsam, bir qıy səsinə 

Durub mələşməyən qoyun tapılmaz. 

Günlərim sel kimi tökülür ilə, 

Şair var, köhnəlmiş motal kimidir. 

Səsimə səs verən dostlarsa hələ 

Təzəcə tüklənən qartal kimidir. 

Eh, bəlkə nə bilim, 

düz deyib ellər, 

Yaxşının qədrini xalıq biləcək. 

Xalıq bilməsə də balıq biləcək! 

Yaxşılar itməyib, 

bəlkə... bəlkə də... 

Bəlkəni əkiblər, turp da bitməyib! 

    12.12.76. Bakı  

             * * * 

Qürbətdən gəmi gəldi, 

Qəribin dəmi gəldi. 

Bir əl boyda kağızda 

Bir dünya qəmi gəldi.     (54) 

 

 

VAXTINA  DÜġƏR 

 

Payız oğrun-oğrun, sinə-sinəmi, 

Gəlib baxca-bağın yolunu açıb? 

Baxıb bir gözəlin sinəsinəmi 
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Güloyşə narın da dodağı qaçıb? 

 

Heyvalar saralıb günləri sayır, 

Hələ çəkilməmiş naza bənzəyir. 

Bir üzü günəşdir,  

bir üzü aydır, 

Almalar nişanlı qıza bənzəyir. 

 

Səfər üstündədir telli durnalar, 

Arzular, ümidlər xonçalanacaq. 

Yanıb-yaxıldıqca qara zurnalar, 

Bir eldə min könül qönçələnəcək. 

 

Bənövşəbığlılar bilməz həddini 

Aşıqlar avazı zilə qaldırar. 

Yumaq nənələr də açıb qəddini 

On beş pilləkənli ilə qaldırar. 

 

Ellər xoşbəxt olar oğullar kimi, 

Gələr subaylıq da vaxtına düşər. 

Göydən ulduz yağar nağıllar kimi  

Subay oğlanların baxtına düşər. 

 

    27.12.76 

 

 

 

 

 

     1977. YOL ÜSTƏ 
 

YOL  ÜSTƏ 

Qaçıb gizlənirsən gözümdən artıq, 

Elə gözlərim də səndən gizlənir. 
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Daha nə deyək ki... 

          Sevdik... qurtardıq... 

Elə bil ulduzlar gündən gizlənir. 

Eh, kimlər biləcək, milyon ulduzun 

Biri alışmasa, gizlicə sönsə. 

Onun ömrü uzun, yolları uzun, 

Çilik-çilk etdin yolları sənsə... 

Indi nə geriyə qayıda billəm, 

Nə də ki, bu yolla yollanmaq olmur. 

Nə sənin qəlbini oyada billəm, 

Nə də yuxu sanıb inanmaq olmur. 

Dayanıb qalaram elə yol üstə, 

Yolların təhlükə işarəsitək. 

Daha məndən sonra kim səni sevsə, 

Sevgisi qəzaya düşməsin gərək! 

          1.01.77 

       *** 

Sellənər Qarqara su, 

Tanrısın qarqar ası. 

Çözəlib ömrün sapı, 

Qalıbdı qarqarası.            (55) 

        *           

ĠSTƏSƏN 

 

Qəlbimi günəştək saçaqlayım mən, 

Gözə görünməsin kiçik bir ləkə. 

Qoy bütün dünyanı qucaqlayım mən, 

Əllərin sənə də toxundu bəlkə. 

 

İstəsən dağ olum, başım qar dolu, 

Əllərin toxunub üşüyə bilər. 

İstəsən bağ olum, könlum bar dolu, 

Gözəllər tökülüb daşıya bilər. 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
192 

 

İstəsən, böyüsün kainat kimi,  

Dolsun ürəyimə qalaktikalar. 

Eh, axı nə lazım, sevincim, qəmim 

Səninçün əbədi srr olub qalar. 

 

Sadədir ürəyim, sadədir yolum, 

Dünyalıq istəmə, aza bilərsən. 

Bəsimdir bir damla mürəkkəb olum, 

İstəsən, ―sevirəm!‖ yaza bilərsən! 

 

       10.01.77 

               * 

Ay doğdu, düzə düşdü, 

Düşməzdi, üzə düşdü. 

Sevmişdik baxtabaxta, 

Həsrəti bizə düşdü.         (56) 

         * 

 

SAZ 

Boynuna qol dolanar, 

Başına el dolanar. 

Harda sevgi yetim qalsa, 

Gəlib ona daldalanar. 

O Kərəmdi,  

 Ələsgərdi, 

Harayında Qurbaninin  

Bənövşələr çəkən dərdi. 

Bir dünyadı,Yerdi, Göydü 

Nəsillərdən-nəsillərə 

Dədə Qorqud öyüdüdü. 

Öz səsimdi, 

öz ünümdü, 

Ötən keçmiş- keçəcəyim, 
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Gələcəyim, 

bu günümdü! 

Sığal alıb babaların 

Qılınc tutan əllərindən. 

Gedər-gəlməz yollar belə 

Keçib incə tellərindən. 

Gah ağladar, gah hıçqırar, 

Gah güldürər, gah qışqırar. 

Ümidimi yada satmaz, 

Qəm günü də yasa batmaz! 

Müqəddəslik qözlərimdə 

Damla-damla yaşa dönər. 

Inanalar ölüm bilməz, 

Inanmayan daşa dönər. 

Əsrlərdən əsrlərə 

Yollar keçər, izlər düşər, 

Gah bəmində, gah zilində. 

Əsrlərdir pərdə kimi 

Saz qoluna düzülən də. 
 

    1977 

 

 

AY  GÖZƏL  ALMA! 

 

Əlimlə əkdiyim ay gözəl alma, 

Mən səndən bir ömür uzaq kimiyəm. 

Yarpaqlar pıçıldar qulaqlarıma, 

Dərsini bilməyən uşaq kimiyəm. 

Bilmirəm, necə tez böyüdün belə, 

Əl çatmır başını sığallayım mən. 

Yenə az qalıram dönüb dəcələ 

Qovam quşları da başının üstən. 

Kölgənə laylatək bürünmüşəm mən, 

Sanıram körpəcə balanam sənin. 
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Yoxsa yada dönüb görünmüşəm mən, 

Necəsən, başına dolanım sənin? 

Boynuna qol salıb budaqlarının, 

Kövrələ-kövrələ yarpağa dönüm. 

Bir həsrət göynədir dodaqalarımı, 

Qoy öpüm, təzədən o cağa dönüm 

Əlimlə əkdiyim ay qızıl alma, 

Qızıl günlərimdə saxladın məni. 

Bir yandan göylərə səslərsən amma, 

Bir yandan torpağa bağladın məni. 

    1977. Mərzili 

          *** 

Bu dağda qar dayanmaz, 

Qar da yanar, dayanmaz. 

Odlara yanmış könlüm 

Oddan kənar dayanmaz.              (57) 

           * 

 

 

 

 

KƏNDĠMĠZĠN  PAYIZI 

 

Almalar budağa sığışmır indi, 

Bir az öpməlidir, bir az yeməli... 

Qızlar da bulaqdan yığışmır indi, 

Zurna-qavallıqdır işlər deməli. 

 

Qocalar əlini çəkir bığına, 

Saqqallar xatirə meşəsi olub. 

İgidlər dönübdür Qafqaz dağına 

Fəxr etmək hamının peşəsi olub. 

 

Bir oğlan bir qızla kəlmə kəsdimi, 
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O gecə sübhədək qaçır yuxular. 

Gülsənəm qarı da Bİ-Bİ-Sİ kimi 

Bütün yer üzünə pıçhapıç salar. 

 

Elçilər qədəmi sayalı gəzər, 

Qapılar açılar Günəşə, Aya,  

Qızlar bənövşədən həyalı gəzər, 

Eşqi sığmasa da bütün dünyaya. 

 

Ellər şirinləşib, evlər qənd olub, 

Üzlər xoşbəxtliyin aynası kimi. 

Fərəhlə, ümidlə, işıqla dolub — 

Kəndimiz xoşbəxtlik dünyası kimi. 

    1977. Mərzili 

              * 

Gül yox çəməndən ayrı, 

El yox Vətəndən ayrı. 

Bir quruca səsəm mən 

Düşmüşəm səndən ayrı.             (58) 

               * 

 

 

PƏRĠġAN 

 

Deyirlər Məcnuna bənzərəm bir az, 

Saçlarım pərişan, 

özüm pərişan. 

Elə Məcnun kimi gəzərəm bir az, 

Yollarım pərişan, izim pərişan. 

 

Pərişan axşamlar bürüyər məni, 

Pərişan səhərlər gülər üzümə. 

Pərişan ürəyim sürüyər məni, 

Mən Yetm Segaham, yollar zümzümə. 
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A Leyli ürəklim, 

Leyli misallım, 

Gedərsən bir özgə İbn-Səlama. 

Mən də əsirlərtək geri çəkilləm, 

Gözümdən yollara qan dama-dama. 

 

Ötər ağır-ağır dəvə karvanı, 

Qəflətən hardasa göruşərik biz... 

Əfsanə bürüyər tutar dünyanı, 

Üzə toxunmamış kirpiklərimiz. 

 

Adını çəkdikcə yandı dodağım, 

Susduqca, ürəyim alışdı, yandı. 

Məcnundan yadigar qalıb bu dağım, 

Kim bilir məndən də kimə qalandı?!... 

 

Deyirlər Məcnuna bənzərəm bir az, 

Saçlarım pərişan, özüm pərişan. 

Elə Məcnun kimi gəzərəm bir az, 

Yollarm pərişan, izim pərişan 

           1977 

 

GÖZ  ÜSTƏ 

 

Sohrab Tahirə 
 

Qaşların çatılı  - 

           Araz körpüsü, 

Gözündən görünməz ümmanlar axar. 

Təpədən dırnağa odlar hər sözün, 

Baxarsan, elə bil Savalan baxar. 

Bir həsrət tufanı qovuşub sənə, 

Nə deyim, 

ümmansız gəmi deyimmi?! 

Arazın tikanlı məftillərinə 
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Yaralı könlünün simi deyimmi?! 

Ürək də bülbültək çətin oxuyur, 

Qürbət dağdan ağır,  

qəfəsdən çətin. 

İnsan da, torpaq da bu dərdi duyur, 

Səsində səsi var bir məmləkətin. 

Qartal baxışından şimşəklər çaxır, 

Gözlərin az qalır buludla dola. 

Təbrizdən hələ də bir ana baxır, 

Sənin həsrət qoyub gəldiyin yola... 

Gözümü dikərəm misralarına, 

Çarpışan, vuruşan qollar kimidir. 

Sənin od-alovlu misraların da 

Qürbətdən vətənə yollar kimidir. 

Dünən Qır at ustə süzən Koroğlu, 

Bu gün əldə qələm, söz üstündədir. 

Ayaqlar altında gördem hər yolu 

Tək Təbriz yolları göz üstündədir! 

        Mart, 1977 

 

AĞ  VARAQ 

 

Ağ varaq, nə yazım sənin köksünə, 

Qələm göz qarası, sən gözün ağı. 

Nə yazım, baxdıqca ürək isinə, 

Ağ varaq - şairin üz qaralığı. 

 

Nəfəsim saraldar, titrədər səni, 

Günəşə həsrətli torpaq kimisən. 

Hələ deməyincə ürək deyəni, 

Qar altda yuxulu torpaq kimisən. 

 

Sanma ki, yollarım qalıb yarıda, 
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Göz dikdiyim gülüüzə bilmirəm. 

Çoxdur ürəyiminin arzualrı da, 

Neyləyim, növbəyə düzə bilmirəm. 

 

Ağ varaq, şəfəqin düşür saçıma, 

Sən mənim ağ gülüm, ağ göyərçinim. 

Dünyaya gəlmədim mən özbaşıma, 

Gəldim ki, vaxtında dil açım, dinim. 

 

Üz-üzə dayanaq, bir də gülümsə, 

Gülüşün əritsin buzu-qarı da. 

Hələ yaşanmamış ağ günlərimsən, 

Özüntək təmizdir əzabların da. 

        1 aprel, 1977 

 

      *** 

Mən aşiqəm, o dağlar, 

O yaylaqlar, o dağlar. 

Göz yaşımın əlindən 

Ocaq sızlar, od ağlar.             (59) 

        * 

 

ĠSTƏYĠM 

 

Qoy basım bağrıma, 

             şıltaqlıq etmə, 

Çırpınıb qollarım arasında sən. 

Bir az əllərimin titrəyişində, 

Bir az gözlərimn qarasındasan. 

 

Duyarsan, toxunsam dodaqlarımla, 

Deyə bilmədiyim sözlərimi sən. 

Qara saçlarını qaranlıq elə, 

Bağla bir ömürlük gözlərimi sən. 
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Bağla, işıqlara həsrət qoy məni, 

Dünya işığını səndən istəyim. 

Öldür, nə eybi var, amma duy məni, 

Duy ki, sənsən arzum, sənsən istəyim. 

 

Gəl basım bagrıma, hara qaçırsan? 

Sən ki, ürəyimdə yaşamalısan! 

Bir xəyala dönüb hara uçursan, 

Yoxsa özgəsinin halal malısan? 

 

Neyləyim, eh küsüb gedirsən sən də, 

Gəlib çata bilsəm, hünərimdəsən. 

Səsin ürəyimin döyüntüsündə, 

Özünsə, gələcək günlərimdəsən. 

      05.04.1977 

 

      *** 

Aşiq mey süzüb ağlar, 

Peydərpey süzüb ağlar. 

Yar yoluna baxmaqdan 

Gözümə sızıb ağlar.                 (60) 

        * 

 

 

 

SÜNBÜLLƏR 

dahi Flamand rəssamı Vinsent Van Qoqa 

Günəş dirsəklənib uca dağlara 

Yığır yer üzündən təbəssümünü. 

Torpaq cadar-cadar, göy para-para, 

Küləklər çцllərə çırpır özünü. 

Kəhraba sünbüllər başıaşağı, 

Elə hey torpaqla pıçıldaşırlar. 

Sünbьllər bir ömür yaşayıb axı, 
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Bəs nədən həsrətlə titrəşir onlar?! 

Kölgətək boylanır Ayın orağı, 

Sünbullər diksinib torpağa sinir. 

Yamyaşıl xəyallar yuxusayağı, 

Ulduzlu göylərdən tökülüb enir. 

Öpür bir-birini qızılı başlar, 

O son Günəş idi, bu sonuncu Ay. 

Bir ağız oxuyan yuxulu quşlar, 

Ya vida söyləyir, ya da ki, laylay. 

Bu sübh son sabahdır, biçin olacaq, 

Torpaq da atacaq əziyyətini. 

Sünbüllər sübhədək yatmayıb, ancaq 

Bitirə bilməyir vəsiyyətini. 

               1977 
       *** 
Mən aşıq, oyan ağlar, 
O gözlər, o yanaxlar. 
Əhdi dönük yara bax, 
Üz tutub o yan, ağlar.       (61) 
       * 
Mən aşıq, bircəm ilə, 
Pərişanam cəm ilə. 
Dağılıb ayım-günüm 
Sənsiz olmur cəm ilə!       (62) 
 

 

     * * * 
 
Ah, 
   nə qədər 
         sevmək olar, ilahi?! 
Göz qaralar, söz tükənər, dil yanar. 
Ümman yumaz bir sevgilik günahı, 
Gün saralar, ay qovrular, il yanar. 

Dastan olar, dildən-dilə süzülər 
Çəmən olar, güldən-gülə sozalar. 
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Xəzan gələr, əhd-peyman pozular, 
Ayaq donar, addım sınar, yol yanar. 

Sarmaşıqlar çiçək-çiçək sarılar, 
Uçub gələr kəpənəklər, arılar. 
Mən bilirəm, sevən necə ayrılar — 
Əl üzulər, yaş süzülər, qol yanar. 

Yollar varaq, qəddim dönər qələmə, 
Ayrılığım sığmaz külli aləmə. 
Yazıq canım, yetsəm dönər Kərəmə, 
Könül yanar, ürək yanar, kül yanar. 

           26.04.77 
                 *** 
Eləmi, qara daşdı, 
Qaynadı, qara daşdı. 
Tikərəm qəm türbəsi, 
Günlərim qara daşdı.          (63) 
                 * 
Aşıq deyər gürdüyün, 
Əridi qar, gördü gün. 
Yadlar baxtı açıqdı, 
Bizimki də kor düyün.      (63) 
              * 
Aşıq, günün yüz gündü, 
Tellər bulud, üz gündü. 
Əllərin yar əlində 
Halın nədən üzgündü?!   (64) 
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KƏDƏRĠM 

 

Kədərim dağ olsaydı, 

Zirvəsindən aşardım. 

Kədərim dəniz olsa, 

Səma kimi əyilərdim üstünə, 

Üfuqlərdə qovuşardım. 

Kədərim quş olsaydı 

Qəlbimdən uçurardım. 

Kədərim gəmi olsa, 

Göndərərdim ən uzaq, 

Ən ağır bir səfərə, 

Sahillərdə durardım. 

Kədərim sözlük olsa,  

Deyərdim, qurtarardım. 

Kədərim xəzan olsa, 

Birər-birər tökülən 

Xəzəlində yaşardım. 

Kədərim gözəl olsa, 

Yüz gün çəkib nazını, 

Bir gün qucaqlaşardım. 

Baxıram sözlü-sözlü, 

Dünya keçir gözümdən. 

Xoşbəxyliyimdir bəlkə, 

Kədərim --  mən özüməm! 

15.04.77. Bakı 

 

 

BĠR OVUC TORPAQ 

 

Səyyahlar deyir ki, düşsən qürbətə, 

Orda qəriblər var -- həsrət dustağı. 

Dönər ziyarətə, dönər türbətə, 

Aparsan bir ovuc vətən torpağı. 
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Apar, əvəzini minqat alarsan, 

Kimi qızıl verər, kimi də daş-qaş. 

―Bir ovuc‖ söyləmək dilində asan, 

Vətən torpağı çox ağırdır, qardaş... 

 

Bir ovuc götürdüm, əllərim əsdi, 

Torpaq zaman kimi axdı, töküldü. 

Ovcumdan Kür keçdi, Araz tələsdi, 

Gözümdə Savalan, Kəpəz dikəldi. 

 

Gördüm bir dünyadır; sığmayır ələ, 

Onundur hər arzum, ümidim, barım. 

Mən özüm bir ovuc borcluyam hələ, 

Mən ondan bir ovuc necə aparım?! 

 

        15.05. 1977 
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BAHAR  KĠMĠ 

 

Mən bir yaşıl çinaram, 

Şeirlər yarpaqlarım. 

Əllərim göylərindir, 

Ürəyim torpaqların. 

 

Mən bir gülöyşə naram,  

Şeirlər dənələrim. 

Şəkər ollam, bal ollam, 

Yar qoynu olsa yerim. 

 

Mən bir keçən baharam, 

Şeirlər diləklərim. 

Həyatım hamınındır, 

Ölümüm çiçəklərin! 

19.05.77 

        *** 

Dağları qar yandırar, 

Yoxsulu var yandırar. 

Aləmi düşmən odlar, 

Bizi də yar yandırar.        (65) 

         * 

Budaqları bar əydi,  

Alma, heyva, nar əydi. 

Fələkdə nə günah var 

Yar qəddini yar əydi.       (66) 

        * 

 

 

 

 

AĞ  SƏMA 

 

Başımın üstündə ağarır səma, 
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Yoxsa, bir topa qar yatır talada? 

Yox mənəm, baxdıqca ağ saçlarıma 

Lənət oxuyuram ağ saqqala da. 

 

Hara uçur gedir ömrün illəri?!, 

A durna qatarı, keçmə, amandır! 

Gözlərim kiprik də çalmayıb hələ, 

Ömür-gün deyilən sanki bir andır. 

 

Çıxım yal-yamacda dolanım bir az, 

Düşünüm qoynunda gülün, çiçəyin. 

Ağzını qaytanla bağlamaq olmaz, 

Ağzı yer süpürən ağzıgöyçəyin. 

 

Qarlı aşırımlar dayanıb öndə, 

Yorğun yolçulartək ah çəkir ürək. 

Gündə necə dəfə deyirlər mənə: 

―Daha qızlar səni bəyənməyəcək!‖ 

 

            1977 

        * 

Bu binə, qanlı binə, 

Dəyməsin qan ləbinə. 

Qoy sorum, günahdımı 

Pay verim can ləbinə.        (67) 

        * 

 

 

 

 

 

 

HEROQLĠFLƏR 

 

Bu gecə tək-tənha, 
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çцlün düzündə 

Xəyalım gəzəcək səhərə kimi. 

Kəhkəşan açılıb göyün üzündə 

Bir qızın gümüşu kəməri kimi. 

 

Meh əsir, 

sərinlik keçir qəlbimdən, 

Gözlərim göylərdə dolanır yenə. 

Nədənsə inanmaq istəyirəm mən 

Bu gecə ruhun da ölməzliyinə. 

 

Ulduzlar ilhamla alışıb yanar, 

Dönüb işıq olar ömür də, səs də. 

Bəlkə şairlərin ruhudur onlar, 

Yanırlar sönməyən misralar üstə. 

 

Əbədi sirrlər var bu həyatda, 

Zirvə də arzudur bu torpaq ьşьn. 

Bir ulu çinar da, körpəcə ot da 

Çırpınır, göylərə qovuşmaq ьçьn. 

 

Elə bil göylərə çəkilir illər, 

Ulduzlar bir ömrün yazısı kimi. 

Bürclər açılmamış heroqliflər, 

Göylər əbədiyyət qapısı kimi. 

            11.06.77 

        *** 

 

Əzizinəm, gül gülə, 

Çəmən gülə, gül gülə. 

Dünya behiştə dönər,  

Sarmaşanda gül gülə.      (68) 
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MƏNĠM  SOLMAZ  ÇİÇƏYĠM 

 

Dəlidağda 

sal qayalar baş-başa, 

Kцç qayadan, ürəyimdə gəl yaşa. 

Yarpaq olam, şux boyuna yaraşam, 

Mənim Solmaz Çiçəyim! 

 

Sən olmasan, ayım-günüm il olmaz, 

Eşqim Günəş, yanar-yanar, kül olmaz. 

Bu dünyada sənə bənzər gül olmaz, 

Mənim Solmaz Çiçəyim! 

 

Sarışınim, saçın sünbül sarıdır, 

Elə bilmə, könlüm səndən ayrıdır. 

Görən deyər, bir xoşbəxtin yarıdır, 

Mənim Solmaz Çiçəyim! 

 

Yalan sözdür, bir çiçəklə yaz olmaz, 

Sən mənim ol, məndən bahar azalmaz. 

Adın Solmaz, özün solmaz, a solmaz, 

Mənim Solmaz Çiçəyim! 

 

Ürəyimin ilhamısan, sözüsən, 

Gözəllərin göyçəyisən, gözüsən, 

Gözlədiyim məhəbbətin özüsən, 

Mənim Solmaz Çiçəyim! 

 

 29.07. 1977. Sumqayıt 
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FƏLƏSTĠN 

 

       triptix) 

         1. 

Göylər bulud çəkib üzünə, 

Torpağa baxa bilmir. 

Torpaq 

Çırpınır yaralı əsgər kimi 

Ayağa qalxa bilmir. 

Doğranır parça-parç, 

Zərə-zərrə 

Qübətə kцçmək istəyir 

Qarışıb küləklərə 

Övladlarının dalınca. 

Övladları bənzər 

Siyirmə gılınca, 

Gərilmiş yaya. 

Yaralı sinədən fışqıran 

Al qırmızı haraya! 

 

        2. 

 

Vətən adı yazılıb 

Qürbət ellərdə keçən 

Ömrün illərinə. 

Vətən adı yazılıb 

Qaçqınların od tutan 

Qabar-qabar dillərinə. 

Vətən göz dikib,  

Bəbəklərini söykəyib 

Oğullarının 

Silah tutan əllərinə. 

Vətən adı asılıb 

Yaralı notlar kimi 

Sərhəd məftillərinə. 
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          3. 

 

Məftillər 

      Inləyər, 

            Sızlayar, 

Məftillər sökülmək istər 

Acı göz yaşlarından. 

Doğram-doğram kəsib keçər 

Ağ saqqallı qocaların 

Bağrının başından. 

Milyon gərginliklər keçirər 

Tarixlərin közərən yaddaşından. 

Məftillər 

       qırılıb 

            sökülmək istər 

Bir xalqın nifrət dolu baxışından. 

Məftillərin 

Tikanlarından asılıb 

Bir millətin ən müqəddəs 

Arzuları, diləkləri. 

Çarmıxa çəkilmiş oğullara bənzər 

Sərhəd dirəkləri! 

 

            1977 
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ÜMĠD 

 

Kəs mənim barmaqlarımı, 

Torpağa basdır, 

Göyüm-göyüm göynəyəcək, 

Misralar göyərəcək 

Torpaqdan göylərədək. 

 

Al mənim ürəyimi 

Sıx bütün qüdrətinlə, 

Neyləsən çarəsizdir — 

İkiyə bölünəcək. 

 

İki böl mənim qəlbimi 

Birini Kürə at, 

Birini Araza. 

Yenidən birləşəcək! 

Yenidən birləşəcək! 

 

 29.12.77 

 

 

1978 

 
KĠM  BĠLĠR 

 

Şairlərmi çox sevir gecələri, 

Yoxsa, 

Təzəcə evlənənlər, 

            Kim bilir? 

 

Balıqlarmı çox sevir dənizləri, 

Yoxsa, 

Sahilə atılmış 
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Qayıqlarmı, 

           Kim bilir? 

 

Yolçularmı çox sevir yolları, 

Torağaylarmı? 

Gecələrim, dənizlərim, yollarım 

Kirpiklərimdən asılıb, 

           Kim bilir?! 

              1978 
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BAġA  SALA  BĠLMĠRƏM 

 

Dur ayağa! 

Çiçəklər günəşə boylanıb 

Durduğu kimi. 

Tapançanın tətiyi 

Çəkilib ayağa 

Durduğu kimi! 

 

Durdum, 

Bir gözəlin 

Kölgəsi düşdü başıma, 

Dövlət quşu kimi. 

Çiçəklər də 

         başa düşdü, 

               yağışlar da,  

                      yarpaqlar da... 

Daşları, qayaları da 

Başa sala bilsəydim! 

  23.02.78 

 

 

GÜNƏġ  DOĞANA  QƏDƏR   

 

Saçlarını 

Tök üstümə zülmət kimi, 

Qaranlıqda tapım səni. 

Qısıl mənim  

Qollarımın arasına, 

Şəfəqləri oğurlanmış 

günəş kimi, 

Ulduz-ulduz öpüm səni. 

Xumarlığın başda tacım, 

Zərifliyin ətirləyən 

Bu çarpayı, 
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Şahənşahlıq taxtım mənim. 

―Bir gecənin qüdrəti xoş 

minbir aydan‖. 

Günah yazsın,  

Savab yazsın mələklər, 

Mürəkkəbi tükənincə. 

Mən Kərəmdən daha gözəl, 

Sən Əslidən daha incə, 

Sevilək, qovuşaq, yaayaq, 

Üz-üzə, göz-gözə,  

        dodaq-dodağa 

Günəş doğana qədər!   

 

 24. aprel 1978 
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AĞ  ġEĠR 

 

Ağ-appaq 

bir şeir havası var 

başımda. 

Alca çiçəkləri kimi 

ağ-appaq. 

Qaragöz körpələrin 

süd dişləri kimi ağappaq. 

Uşaqkən uçurduğum 

kağız quşlar kimi 

ağ-appaq. 

Gənc ikən ağartdığım 

saçlarım kimi 

ağ... 

 20.03.78 

 

 

BU  AXġAM 

 

Bu axşam 

Çərşənbə tonqalı yandı 

Həyətimizdə. 

Alovu dilim-dilim 

Allı-yaşıllı tonqal, 

Tüstüsu ballı tonqal. 

Kədər köz-köz alışdı, 

Qüssə alov-alov yandı. 

Təbəssümlər, gülüşlər, 

Tonqal üstən atlandı. 

Ürəyim 

Tonqala düşmüş kimi 

Şəhərdən kəndə boylandı 

Bu axşam. 

19 mart 1978 
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    YAPON MOTĠVLƏRĠ 
 

DƏNĠZ 

 

Ucalardan alçaqlara  

enən su. 

İki giləlik sonsuzluq. 

 

          *** 

Ulduzlar baxıb gülür,  

insan ömrünün 

Qısalığına. 

 

           *** 

Günün günorta vaxtı 

Bir qız ilə bir oğlan batırdı, 

Sahildəkilər baxa-baxa 

              günaha. 

 

XOġBƏXTLĠK 

 

Çiçəklər həsrətlə baxır quşlara, 

Qanadlı çiçəkəklər 

Xoşbəxt olarmış. 

 

             *** 

Məcnun, 

Səhra. 

Şəhər, mənzilsizlik. 

 

              *** 

Toy xərci. 

Sarısaçlı gözəllər. 
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Qara gözlərin yaşıl dalğası. 

 

              *** 

Qayadan atılan igid, 

Laqeydlik,  

Istedad. 

 

             *** 

Caqqal, 

Tülkü, Canavar. 

Cild-cild kitablar... 

 

          *** 

 

 

 

 

Y

A

Z

  

H

A

V

A

L

A
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R

I 
 

              * 

Alça çiçəkləri, 

Allanmış qız yanaqları, 

Qara zurnanı göynədən havalar... 

 

               * 

Dodaqlarıma söykənən buz bulaq, 

Yarpız qoxusu, 

Zirvələrə ucalan yaşıl sükut. 

 

                * 

Zəmisi cücərmiş torpaq, 

Tumurcuqları dolmuş budaq. 

Analıq gözləyən qadın. 

 

             *** 

Qurbağalar nə gözəl oxuyur, 

Gecənin qaranlığında. 

Təşəkkürə layiqdir onlar, 

Bomba kəşf etmədikləriyçün. 

 

             *** 

Səsimi qayalara çırpdı 

Bahar küləyi, 

Qayalar gülümsəyirdi buludlara. 

 

                * 

Nə şəffaf olurmuş bahar gecəsi, 

Dünyanın o başında gülümsəyən 

Gözlərini görürəm! 
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                 * 

SU  ARXI 

Arxlar uzanıb arxası üstə 

Söyüdlərin kölgəsində, 

Əli belli qocanın şəklini oynadır. 

 

BAĞBAN 

Yenə sərxoş gəzir bağban, 

Alma bağlarında 

Çiçəklərə baxa-baxa... 

 

TAMAġA 

Yanımda gözəl bir qız əyləşib, 

Gözlərini səhnədən çəkmir, 

İlahi, nə gözəl tamaşadır!            

 

ZƏRĠFLĠK 

Necə zərif olurmuş, 

Çiçəklərin üstünə uzanan 

Qızın kölgəsi! 

 

 

 

           * 

Gəl, əl-ələ tutub gedək, 

Bənövşə ətriylə də yaşamaq olar, 

Qayaların kölgəsində. 

 

          * 

Nə yazırsan gözlərimin önünə? 

Yaşıl dağlardan gəlib 

Pəncərəmin şüşəsinə çırpılan yağış?! 

 

           * 
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        * 

Bu il açan çiçəklərin 

Xoşbəxtliyi budaqlara sığmır, 

Keçən ilki çiçəklər də belə idi. 

 

ġEĠR 

Bir şeir pıçılda mənə 

Kəndə getməmiş. 

Anamın  

əllərinə toxunduracağam səni, 

Dodaqlarımda çırpınan ürəyim! 

        * 

Selləmə yaz yağışı... 

Çətirinin altına sal məni, 

Gözləri gülən qız! 

        * 

ALĠM 

Bu bahar 

Stolunun üstünə 

Çiçək dəstəsi qoyubmu görəsən, 

Neytron bombasını kəşf edən alim?! 

        * 

GÖZLƏRĠMĠN  YAġI 

 

Çox yerlərdən dolanıb gəlir, 

Ata ocağının tüstüsünə sevinən 

Gözlərimin yaşı. 

        * 

AYRILIQ 

 

Gəl ayrılaq, elə belə, 

Üz-üzə dayanıb gülümsəməklə, 

―Əlvida!‖ sözünün qüssəsi çoxdur! 

        * 

GECƏ 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
220 

Uçurumda bitən palıd ağacı 

Çayda çimən Aya baxdı, 

Qayadan atdı kölgəsini. 

         * 

Baxçadakı bülbül elə oxuyur— 

Elə bil qəfəsə düşüb, 

Güllərin arasında. 

         * 

PAYIZ 

— Ay şabaaş! 

İlk yarpaq qopdu  budaqdan! 

Ovurdlarına nəfəs yığır 

Zurnaçalanlar... 

      * 

GÖZƏL  GÜNLƏR 

Nə tez uçur əldən 

Gözəl günlər, 

Çirkin pul kimi. 

      * 

BAġQA-BAġQA  ġEYLƏR 

 

500 manat, 

Yaxud, 

Əlifbanın böyük hərflərindən zəng, 

Yaxud da ilk kitab, 

Tamam başqa-başqa şeylərdir, canım! 

      * 

Nəşriyatdan gəlirəm, 

Damdan yıxılmış 

Molla Nəsrəddinə dönmüşəm. 

Şeir yazmayan cavanlar, 

Siz belə şeyləri bilməzsiniz! 

                                 1978. Bakı. 

 

QAFĠYƏLƏR 
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  (Ulduz, qız, yuxusuz, bumbuz, yalqız, 

      yarpız, pırpız, duz, qarpız, tuz) 

 

Göy üzündə axdı bir ulduz, 

Ulduza baxdı bir qız. 

Qız yata bilmədi,  

                    qaldı yuxusuz. 

Yorğanı bumbuz, 

Özü yalqız. 

Bulaqda yarpız,  

Saçları pırpız. 

Göynətdi Məlikməmmədin 

                Barmağını duz. 

Hər qoltuğunda bir qarpız, 

―Peşkanı‖ neyləyir qız, 

Ona ―Tuz‖ lazımdır,  

              ―tuz!‖ 

 

                *** 

 

ġƏHƏRƏ  QAYIDANDA 

 

Inciyib getmirəm, küsüb getmirəm, 

Yoxdur güldən ağır bir söz deyən də. 

Bəs niyə qəlbimi sızıldadır qəm, 

Hər dəfə bu evi tərk eləyəndə. 

 

Nə şəhərlər uzaq, nə yollar çətin, 

Əlimi uzatsam, çatar ay anam. 

Bəs niyə qəlbimin gizli həsrəti 

Doqqazın ağzından keçmir o yana? 

 

Ey ata ocağım, imanım, dinim, 

Daşları uzərrik qoxulu ocaq. 

Bu doğma torpağın həsrəti mənim 
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Qəlbimdə kösövtək yanıb qalacaq. 

 

Qarşı Murov dağı təsəlli, buta, 

O duyar qəlbimdən keçəni bir-bir. 

Bir əsri çiynində saxlayan atam 

İndi bircə günü saxlaya bilmir. 

 

Təsbeh dənələri nələri söylər, 

Otüşüb bir ömrün qışı, baharı. 

Bir yandan xoşbəxylk gətirən illər, 

Bir yandan xoşbəxtlik alıb aparır. 

 

Qanrıldım son dəfə 

bir də boylanam, 

Gözlərimin əksi bu yerdə qalsın. 

Arxamca bir dolça su atdı anam, 

Bir şəhər islatdı iki damlası. 

 

 27.04.1978 

 

ƏBƏDĠ GÖZ QIRPIMI 

 

Ayağa duran boksçu, 

Ağzının üstündə  

yumruq çatlayacaq! 

9-dan 1-ə kimi sayınca hakim. 

Həbsxanadan çıxmış məhbus 

Bir azdan tutacaqlar səni! 

Ayağını qəlpə aparmış əsgər, 

Top səsləri qaytaracaq 

Qəzəblənmiş ayağını. 

Əllərimdə solmuş bənövşə, 

Bir azdan ətrini yığıb, 

Torpaqda gizlənəcəksən. 

Göz yaşlarıyla  
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       vidalaşan sevgililər, 

İlk görüşdən sonra 

Rast gəlməyəcəksiniz bir-birinizə. 

Torpağa dönmüşölülər 

Gəncləşib qalxacaqsınız ayağa! 

Bir damla yaş kimi 

        gizlənəcəksiniz 

Qadın ana yumşaqlığında, 

Kişi ata sərtliyində. 

Bəlkə, Adəmlə Həvva qaldı son dəfə, 

Bəlkə bir yoğrum torpaq. 

Sonra torpaqla su birləşəcək, 

Sonra da qaranlıqda itəcək işıq. 

Ana A T O M ! 

Beləcə bitəcək, 

Yenidən başlanmaq üçün 

əbədi göz qırpımı— 

    H Ə Y A T. 

  7 may, 1978 

 

SON 

 

Anlaya bilmirəm, 

Nədən solur, 

Gözəl əlləriylə dərilən çiçəklər. 

Nədən ağlaya-ağlaya doğulur, 

Ağlıkəsməz körpələr?! 

Nədən axmalıdır sular, 

Ucalardan alçaqlara. 

Bu qədər gözəlkən 

Zirvədə bulud, 

Dağda qar olmaq. 

Nədən 

Ölməlidir insan, 

Yenidən doğulurkən?! 
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 May, 1978 

 

 

GÖZƏL QIZ 

 

Bir də əy başını, 

Kol dibindəki bənövşələrtək, 

Bir söz pıçılda qulağıma. 

Möcüzə kimi eşidim 

Adi bir sözü. 

Ya avtobusun nömrəsini soruş, 

Ya dayanacağın adını. 

Qısqana-qısqana qalsın 

Oğlanlar səni mənə. 

Gözləri gülən 

Tanımadığım 

             Gözəl qız! 

 7 may, 1978 

 

ÇAPLIN  GÜLƏN  DÜNYA 

 

     (Dahi sənətkar Çarli Çaplinin tabutunu 

               məzarından  oğurlamışdılar ) 

 

Bənövşə kimi boynubükük, 

Ayaqqabıları özündən böyük 

Bir Çarli vardı. 

Bu boyda dünyanın  

kədər yükünü 

şələləyib çiyninə alardı. 

Boğazında ehtiyacdan qalstuk, 

əlində ümiddən əsa, 

yeriyərdi iki yana basa-basa, 

şalvarını çəkə-çəkə. 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
225 

Ölkə-ölkə, 

ekran-ekran, 

dünyanı dolanardı. 

Təbəssümü günəştək 

ürəklərdə yanardı. 

Görüşünə gələrdilər, 

Dərddən, kədərdən deyil, 

Gülməkdən ölərdilər. 

Bir gun... 

Gülüşlərini tapşırdı, 

Günəşi tapşırdı, 

ümidlərini tapşırdı, 

insanlara. 

İki damla mavilik apardı 

Gözlərində məzara. 

 

Hələ heç solmamışdı 

Məzarı üstə güllər. 

Gülə-gülə yığıldı başına 

gülməkdən ölmüşölülər. 

Öldüklərini unutdular, 

Çaplini gülə-gülə 

Atıb tutdular. 

Dünyagörmüş bir ölü 

yalvardı: "qardaşlar! 

Çox gülsək dirilərik, 

Onda qiyamət qopar,  

müsibət başlar!... 

Mənzil harda tapmaq olar, 

Iş harda?! 

Təzədən ölmək üçün 

Dəfnolunmaq xərcimizi  

kim verər orda? 

Siz allan, mister Çaplin, 

Rəhm edin, 

Çıxın gedin! 
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Güldük ara qarışdı, 

Məzhəb itdi, itdi din... 

 

Sanki bu yalvarışları 

Eşidib gecə yarı, 

nəzakətlə döyərək məzarı, 

gəldi Mister Qanqster. 

Göstərib vəsiqəsini 

dedi: mister Çaplin, siz, 

bizimlə getməlisiz! 

Dəli şeytan dedi Çaplinə 

çəliyinin ləzzətini, 

ayaqqabılarının dadını, 

göstər bu Mister Qanqsterə, 

yadından çıxarsın adını. 

Amma, yazığı gəldi ölülərə. 

Papağını çıxarıb son kərə 

bir təzim etdi 

DünyagörmuşÖluyə.  

Sonra da asta-asta  

Getdi yenə gülməyə. 

Ölülər dünyasından 

Hay-haraylar ucaldı. 

Heyrətdən məzarın da 

Ağzı aşıla qaldı. 

Hələ də baxa-baxa, 

Uçuna-uçuna uçub tokulur. 

Çaplin gülən dünyaya 

İndi məzarı gülür.               

Aprel, 1978 

 

 

BU  TORPAQ 

 

Qaldırıb yamyaşıl kipriklərini, 
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Göylər

dən 

mavili

k içər 

butorp

aq. 

Açıb deməsən də ürək sirrini, 

Yaxşını yamandan seçər bu torpaq. 

 

Alçalsa dərədir, ucalsa dağdır, 

Bir üzü qaradır, bir üzü ağdır. 

Baxmasan -- biyaban, baxarsan -- bağdır; 

Gözündə gül olub açar bu torpaq. 

 

Zəhmətə bağlansan, batırmaz yasa, 

Yazar taleyini bahara, yaza. 

Kimin ki,çцrəyi halal olmasa, 

Ayağı altından qaçar bu torpaq. 

 

Odur qədirbilən qayğıkeş ana, 

Şərəfi, şöhrəti sığışmaz sana. 

Qoşulub qanadlı oğullarına 

Ulduzdan ulduza uçar bu torpaq. 

 

Qüddrəti qüvvətdir quran əllərə, 

Bayrağı dayaqdır bizim ellərə. 

Xoş aya, xoş günə, xoşbəxt illərə 

Xəzinə bu torpaq, açar bu torpaq! 

 

 Mart-may, 1978 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
228 

Ü

Z

Ü

 

Q

Ü

R

B

Ə

T

Ə 
 

 

 

BĠLMĠRDĠM 

 

Bilmirdim, 

Uzaqlardan bu qədər 

Çəkəcəkdir məni 

Kəndimizin torpaqları, 

Çinarları, 

Çinarlalrın yarpaqlarının səsi. 

Bilmirdim, hansını sevərəm 

Gözəl-göyçək qızların. 

B

u
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l

a

r

d
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Açılmaqdan ötrü göynədəcək 

Ürəyimi sözlər. 

Bilmirdim, 

       əzizdir bu qədər 

Qaraltısına qurban olduğum 

Dağlar, dərələr, düzlər, 

Bilmirdim! 

 

1 iyun, 1978. Moskva 

 

 

QATARDA GEDĠRKƏN 

 

Qatarda gedirkən 

Balacaboy, 

Tösmərək bir kişi 

Gözlərimizin önündə 

Ucaboylu bir qadını ―bişirdi‖. 

Cavanlar həsədindən 

Burğutək eşilirdi. 
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Qadın, nə qadın,  

mavigözlu bir durna! 

Saçları qəhvəyi şəlalə, 

Parıl-parıl, burma-burma! 

 

Bilmədik 

Ağlınamı vuruldu bu qocanın 

Yoxsa, ləzgi xəncərinə bənzər 

Bir qarışlıq burnuna?! 

Bəlkə tilsimi varmış kişinin, 

Qadın düşdü toruna. 

Qatardan düşüb getdilər, 

Gülə-gülə, qol-qola. 

Mat-məəttəl qaldıq 

Zalım oğlunun zoruna. 

Bir vaqon xeyrat da  

Apardılar amma, 

Atalarının goruna. 

 

04 iyun 1978. Bakı-Moskva 

 

 

QARAGÖZ 

 

Mən 

Ilk dəfə sevdiyim 

Qıza bənzəyən 

Bir gözələ 

Baxıb gülümsəyərkən, 

Bəlkə də sərxoş zənnetdilər məni, 

Bəlkə də şorgöz. 

Amma düşünürdüm ki, 

Görəsən, 

Göz yaşları kimi şəffaf 

Illərin arxasından 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
231 

Kimə baxıb gülümsəyir indi, 

Mən sevdiyim qaragöz. 

        11.08.78 

ƏLÇATMAZLIQ 

Torpaqlara dikən deyiləm 

Gözlərimi bir də, 

Görməyim deyə 

               qəmlərimi. 

Ağ-appaq buludlar üzüşür 

Göylərin maviliklərində. 

Ağ-appaq...  yum-yumşaq 

Mələklərin 

          məmələri kimi. 

Həsrət də varmış göylərdə 

Günəş də var. 

Yalnız itirilən 

Sevgiləri tapmaq olmur. 

Əlçatmazdır bu göylər, əlçatmaz, 

Ayaqlar altında 

              Tapdaq olmur. 

      1978 

DÜġÜNCƏLƏR... 

 

Hərdən düşünürəm ki, 

bu dünyada yaşamağa nə var, 

əzələlərim tunc kimi 

əllərim damar-damar! 

Bir qələmimdi, 

Bir boğazım, 

Başlayım hamar-hamar 

Sağa da yazım, sola da yazım. 

Əhli-qələm demişkən  

―təki yaxşı şeir olsun!‖, 

tələsimək nəyə lazım. 
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Əvvəl-axır çap olacaq, 

Zərə zərgər tapılacaq. 

Ümid kasasından daşır 

Təsəllilər bal kimi. 

Yollar açılacaq, inşallah, 

Yollar, magistral kimi! 

Günlər taybatay qapıya bənzər  

qarşımda. 

Mən gənclik həvəsimdə, 

Ьç on – otuz yaşımda. 

Nə keçəllik mərəzim var, 

Nə arvad-uşaq dərdi başımda. 

Xoşbəxtliyim ьçьn 

Bir şagird dəftəri yetər, 

Bir də bir  

      pərvanəli çıraq. 

Elə bu baxt 

Qonşunun çəkicinin səsi 

Beynimə girib-çıxır 

Taraqqa-taraq! 

 

      1978 

 

XATĠRƏ QATARI  KĠMĠ 

 

Nə tez ötüb keçdi 

Göylərin maviliyi, 

Ərik ağacının 

Çiçək-çiçək 

Təbəssümləri. 

Nə tez ötüb keçdi 

Pəncərəmin önündəki bahar, 

Küləklərdəki 

Əfsunlu pıçıltılar, 

Nə tez! 
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Könlümü açmaz oldu 

Qız gülüşü, 

Qadın təbəssümü, 

Sevmək qorxusu. 

Bir uzaq xatirətək gəldi mənə 

Qarşımdakı qızların 

Eyhamlı söz-söhbətləri. 

Elə bil, 

Çiynimə yükləyiblər 

Dəmir yol tirləritək 

İlləri. 

Üstündən şütüyüb keçir 

Xatirə qatarı kimi 

ömrüm irəli. 

 

28.06.78. Moskva 
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MƏNĠM  ADIM 

 

Babalarımın 

Ömrünü bağışladığı torpaq, 

Içdiyi su, 

Udduğu hava, 

Isindiyi günəş, 

Sizə tapındım. 

Ulu çinarların 

Yarpaqlarındakı nəğmə, 

Köklərindəki sükut, 

Mənim andım. 

Dağlarımızın 

Buludlarındakı şimşək, 

Ətəklərindəki çiçək, 

Sizi andım. 

Bir baharın 

Köksündən qopan külək, 

Sizinlə qanadlandım. 

Sevgilərinə sığmayan ürək, 

Dodaqlarımı göynədən istək 

Sizsiniz 

Mənim adım! 

 

 31.06.1978 

 

OTUZ  YAġ 

 

Otuz yaşa çatmaq  

hünər deyilmiş, 

Otuz iynə boyu sıçramaq qədər. 

Otuz yaş dünyadan ötrü nə imiş, 

Otuz milyon il də eləcə ötər... 

 

Otuz yaşa çatmaq hünər deyilmiş, 

Saçların qardan ağ olsa da belə. 
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Dəyirman daşıtək ömür yeyilmiş, 

Günlərin çax-çaxla üyünür hələ. 

 

Hanı mən dediyim 

o dəm-dəstgahlar?!  

Ələklər ələndi, xəlbirlər göydə... 

Ümidlə açılıb gələn sabahlar 

Döndü bir qurumuş barsız söyüdə. 

 

Otuz yaşa çatmaq hünər detyilmiş, 

Deyilmiş, saqqalın yerə dəysə də! 

Ürəyim sünbülə dönüb döyülmüş, 

Qorxu yox, xırmanşı yenə döysə də. 

 

Gələn baharlara qalır ümidlər, 

Salam ay əkinçi, salam a torpaq! 

Sənə əkilənlər gedirsə hədər, 

Demək sən də oldun zalım, a torpaq! 

 

       1978. Moskva 

 

PIÇILTI 

 

Bir işıq 

səslərdi məni 

qaranlıqlar içindən 

söndü artıq. 

Bir mələk 

gülümsərdi buludların 

bəmbəyazlığından, 

görünməz oldu daha. 

Susdu, 

ayaqyalın keçdiyim  

dumduru çayların 

xəyalımdakı şırıltısı. 
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Boylanmaz oldu bir də 

ürəyimin içindən 

qaragözlüm. 

Qapımdan əsən külək 

pəncərəmdən uçub getdi. 

Bütün ağacların 

yarpaqları başlar indi 

pıçıldaşmağa... 

 

 28 avqust, 1978 

 

       * * * 

Gecələr 

göylərə baxa bilmirəm, 

Ulduzlar ittiham oxuyur mənə. 

Üfüq məngənədən çıxa bilmirəm, 

Yollar da tənələr toxuyur mənə. 

 

Bilmirəm, 

bəlkə də günahkarm mən, 

Belə soyuq baxır ağcaqayınlar. 

Bir odlu şimşəktək keçir qəlbimdən, 

Ötən keçmişimi andıran anlar. 

 

Şəffaf xatirələr qaynayıb axır, 

Gözlərim xatirə bulağı kimi. 

Ay da göy üzündən nisgilli baxır, 

Van Qoqun kəsilmiş qulağı kimi. 

 

Uzaq kəhkəşanın  

Burulğanında 

Sanki ruhu gəzir babalarımın. 

Bir torpaq həsrəti yanır canımda, 

Bu qədər həsrət də torpaq olarmı?! 
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Gecələr 

göylərə baxa bilmirəm, 

Göylər keçmişlərə çağırır məni. 

Mən öz keçmişimə sığa bilmirəm, 

Elə bu günüm də ağrıdır məni.        

     5.10.1978 

 

BALIQÇI  TORU 

 

Elə hey bölürəm ömür-günümü, 

Xoşbəxtlik— 

Bölunməz qalıq kimidir. 

Həsrət bir dəryadır, 

Mənim ürəyim — 

Balıqcı torunda balıq kimidir. 

 

 

 

ATAM 

 

İSGƏNDƏR SEYİD MAHMUD 

oğlunun xatirəsinə 

 

Neçə yoldur 

Yuxuma girib atam. 

Neçə yoldur istəmişəm, 

Bu yoxluğu 

Yuxu sanıb unudam. 

Neçə yoldur, 

Varlığımla yoxluğumun 

Arasında dayanmışam. 

Neçə yoldur bu dünyanı 

Yuxu sanıb oyanmışam. 

O zəhmətkeş əllər, 

O günəşli göylərin 
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Maviliyilə dolu gozlər, 

Bir xəyal olub indi. 

Gözlərimə torpağın 

Xəyalı dolub indi. 

 

1978 

 

AZƏRBAYCANSAYAĞI 

1. 

      ( natrumortlar)                  

Stol üstə qoşa nar, 

Darı muncuqlarından hasar, 

Baxır tamarzı-tamarzı, 

Yeyə bilmir bir yassar. 

( Yerliyi: sarı)  

 

2. 

İki körpə xiyar, 

Bir qırmızı pomidor. 

Yaşıl Ilan quyruğu kimi 

Nazik acı istiot. 

Parlayır soyuq-soyuq 

Onların arasında 

Ovxarlı bıçaq. 

(Yerliyi: qan qırmızı) 

 

3. 

Cücərmiş 

Baş soğan, 

İrili-xırdalı kartoflar. 

Başı üzülmuş pulsuz 

Balıq. 

(Yerliyi: boz torpaq rəngi) 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
239 

 

4. 

Külqabında tüstulənən 

tənha siqaret. 

Bir üzü saralmış 

heyva.  

(yerliyi: gumuşu sacların rəngi) 

5.   

 

Ağ-appaq kələm, 

Yanında tel darağı. 

Eynəyin altında 

Parıldayan badımcan. 

(yerliyi: kohnə qəzet rəngi)    

  1978  

 

 

        Pamidorlar,xiyarlar,     

        Badımcanlar, kələmlər, 

Köklər, turplar, soğanlar, 

        Göyərtilər, bananlar... 

 Yetim qaldıı 

Bauman bazarında... 

   ( yerliyi: qara  mazut rəngi)      

                           2006, Moskva.. 

 

 

Heykəl, heykəl, heykəllər... 

Dövran yetişdi, 
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Yetişmədi hey kallar. 

( yerliy : mavi, qırmızı, yaşıl). 

 

 

 

ÇĠÇƏKLƏMƏK  HƏSRƏTĠ 

 

Oxudum, 

        Oxudum, 

                Oxudum... 

Gözümdən nur azaldı, 

Qəlbimdə qayğılar artdı. 

Bu boyda dünyada, 

Ölkədə, şəhərdə, 

Qəhət oldu mənə 

Balaca bir mənzil,  

sadəcə bir iş yeri. 

Yazdım, yazdım, yazdım... 

Nə şan-şöhrətə çatdım,  

nə də gördüm bir xeyir. 

Nəşəxorlara bənzətdi məni 

Bu söz eşqi, 

Bu şeir. 

Illər qar kimi yağdı başıma, 

Ötmədi, keçmədi. 

İllər qılçıq kimi gözümdə qaldı. 

İllər sevgilərə döndu, 

Illər ümidlərə döndü, 

Yalanlı-gerçəkli. 

Illər nə kövrək etdi məni, 

Illər kövrəlrdi məni! 

Cığırlardakı 

Şüşə qəlpələrinə bənzər 

ümidlərim, 

Ayaqyalın keçməliyəm üstündən, 
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Şeirlərimin hər sətrində. 

Ürəyim — 

Daş kimi, qalmış, 

Çişəkləmək həsrətində. 

                          1978. 

 
O  GECƏ 

O gecənin hər anı 

Uzanıb ilə döndü. 

Yanaqlarından öpdüm,  

Şeh düşmüş gülə döndü. 

Buluddan çıxdın aytək 

Otaqda şam sönəndə. 

Ulduzlar muncuq-muncuq  

Qatarlandı sinəndə. 

Dilindən bir söz sordum, 

Canımdan can apardı. 

Köksünün zərifliyi 

Əllərimdə qabardı... 

Dünya dolu məhəbbət, 

Günəş qaçar, Ay haxlar. 

Hə Günəşdə, nə Ayda 

Var bu gözəl ayaqlar! 

     Saçlarına büründüm, 

İki dunya bir oldu. 

Mənim dəlisovluğum 

     Qucağında yoruldu. 

     Bir incə nəğmə dindi 

     İşıq-kölgə qarışıq. 

O gözəlliyin oldu 

Bu dünyaya yaraşıq! 

  1978. 

   *** 

Rübai 
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Gəzdim bu dünyanı belədən-belə, 

Bihudə sərf etdim ömrümü yelə. 

Nə görən tapıldı, nə soraq verən, 

Qəlbimdə imişsən əzəldən elə! 

                1979 

TALEYĠM 

 

Əsil xoşbəxtlik də gələr qəm kimi, 

Könlümün heç yandan sorğusu yoxdur. 

Min dəfə qırıblar mənim qəlbimi, 

Daha bundan sonra qorxusu yoxdur. 

 

Gör necə lal olub Günəşim, Ayim, 

Gör necə taleyim axına düşdü. 

Mənim sevgi payım, sevilmək payım 

Kim bilir, kimlərin baxtına düşdü. 

 

Daha bundan sonra nə od, nə ocaq... 

Qəlbimdə bir acı tüstü qalıbdı. 

Mənim halım-günüm necə olacaq?! 

Taleyim sözlərin üstə qalıbdır... 

 

 22.01. 79. Moskva 

 

     *** 

Məni aldatmaq istəyir 

Bir əclaf, 

Gözum görə-görə, 

Ağlım kəsə-kəsə. 

Sadəlövhlüyimə, 

Mərdliyimə güvənərək. 

Mən ondan qisas alımmı, 

Əclaflıqda 

üstün gələrək?! 
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KÜL  VƏ  TÜSTÜ 

 

Dayan bir sən allah, 

Sən kimi çox istəyirsən, 

                  onun canı! 

Qoy bir siqaretimi yandırım 

Bu qara ağacın söykəyində. 

Siqaretin odunda söndürum, 

əsəb yanğılarını, 

stress partlayışlarını. 

Bilirəm, 

Beşgünlük deyil dünya, 

Beşqulaqlı ulduz kimi. 

Şənbəsi, bazarı da var. 

Sənin də elə bir azarın var: 

- Kitab! Kitab! Kitab! 

Əynində ev xalatı,  

Ayağında şap-şap. 

Küçə-küçə, ev-ev axtar,  

adam tap! 

Dayan bir görüm, 

Nədir bizi dəli eləyib 

Bu şəhərlərə salan, 

Bu hiss, bu duyum?! 

Bir siqaretin ömründə duyum, 

Nədir bu qəlbimizdəki 

Yanıb yandırmaq istəyi? 

Şeir-sənət dərdidir, 

Yoxsa, 

Kül və tüstü?! 

 07.02.1979 
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    ġƏFƏQLƏNƏN  AY 
(silsilə) 

SarıĢınım 

1. 

Rənglərin icində 

Səni sevdim — 

Samanı sarı. 

Samanlığın içində 

Bir saçları sarı. 

Saçlarında titrər, 

Əllərim, dodaqlarım. 

Ürəyim qanadlanar, 

Uçar ulduzlara sarı. 

Əllərimdə  

bir cüt heyva var, 

əllərim sapsarı. 

Əllərim dəlidir mənim, 

əllərimi tut sarı, 

tellərinlə, 

sarım-sarım sarınım, 

Sarışınım! 

 27.02.1979 

2. 

Öpürəm səni, 

Oxşayıram, 

Ay qaraşirin, ipək səsli 

Telefon dəstəyi! 

Cənnətə bənzər etdi  

adi köşkü, 

səndən eşitdiyim 

gözəl bir səs. 

Qulağımdan asdı məni 

Bahar qoxulu, 
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Günəş hərarətli, 

Ümidli bir sevinc. 

Qulağım sərxoş oldu  

bu səsdən. 

Ürəyim pırıldadı 

Dalğalara çevrilən 

Günəş dolu nəfəsdən. 

Bir az da mən özüm 

Üstünə qoydum qəsdən, 

Səkkiz yaza-yaza 

Keçirəm küçələrdən 

Martın dördündə. 

Cavan bir milisioner 

Şübhəli-şübhəli süzür məni 

Dayanıb tində. 

Həyatımın  

ən gözəl melodiyasını 

mızıldanıram bu saat, 

günəşə, bahara, buludlara, 

bala-bala, pəsdən. 

4 mart, 1979              

3. 

Sanırdım, 

rənglərini itirmiş bu dünya, 

Sönmüş ocağın 

Külü kimi bomboz olmuş. 

Sənin gözlərin 

Asdı kirpiklərimdən 

Çiçəklərin, buludların 

Həsrət çəkdiyi 

Rənglərin qövsi-qüzehini. 

Sanırıdm, 

Lal-kar olmuş bu dünya 

Donuq heykəllər kimi. 

Sən açdın  
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Körpə qığıltısından 

Okean nəğməsinədək 

Dilini notların. 

Sanırdım, 

Arktika torpağıtək 

Buzların altında  

donub ürəyim. 

Çiçəklərə qərq etdin 

Isidərək onu sən. 

Sanırdım xoşbəxt ollam 

Bir gün yuxuna girsəm, 

Ömrümün illərində. 

Qarşımda gördüm səni, 

Gözlərin gözlərimdə, 

əllərin əllərimdə. 

 

4. 

 

PARABOLA 

 

Rənglərlə də danışmaq olar, 

Bir lovhə çəkib 

Qəlbini anlatmaqla. 

Sözsüz də danışmaq olar, 

Qaş-göz oynatmaqla.                                      

Musiqi ilə də danışmaq olar, 

Hisslərdən 

Melodiya yaratmaqla. 

Yaxud rəngsiz, musiqisiz, sözsüz, 

Bağır-bağır bağırmaqla! 

Yaxud da yarpaqlar kimi, 

Narın yağışlar kimi, 

Astadan pıçıldamaqla. 

Mən səninlə üz-üzə 

Saçlarının qoxusu, 

Gözlərinin işığı, 
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Dodaqlarının təbəssümü 

əbədi qalsın deyə, 

qollarımı açmaq istəyirəm, 

ulduzlara toxunana qədər — 

           parabolatək! 

 

5. 

Bu səhər 

Quşların nəğməsindən 

Ürəyi döunür 

Tumurcuqların. 

Tumurcuqların 

Həvəsindən 

Acılıb puçur-puçur ürəyim. 

Sevgimlə əl-ələ, 

Qəlbimlə əl-ələ, 

Gözlərimdə sarışın bir ümid, 

Dodaqalarımda  

Bakirə bir söz, 

Gülümsəyirəm, 

Doğan günəşin 

Dünyanı isidən 

Müqəddəs şəfəqlərinə. 

 27 mart, 1979 

 

6. 

 

LAL BĠR NƏĞMƏ 

 

Lal bir nəğmə bəslənir, 

Lal bir nəğmə səslənir, 

Ürəyimin içində. 

Korlar barmaqlarıyla 

Gördüyütək dünyanı, 

Gözlərimlə duyuram,  
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Eşidirəm bu nəğməni. 

Kəsilmiş ağacın 

Kötüyü, 

Diksindiyi kimi 

Külək əsimindən, 

Quş səslərindən. 

Ürəyim diksinir, diksinir, 

Telefon zəngindən, 

Gül dəstəsindən. 

Lal bir nəğmə bəslənir, 

Lal bir nəğmə səslənir 

Gözlərimin önündə 

Ömrümün bu günündə. 

 26.08.79. 

7. 

Həsrət deyir unut onu, 

Unut, bir də dönməyəcək! 

Sevgi deyir, bahar dönür 

Ağaclara çiçək-çiçək. 

 

Döyün qəlbim, bu hiss ilə, 

Nə qədər ki. sağsan hələ. 

Öz-özündən ümid istə, 

Çiçək istə, yarpaq istə. 

Torpaq altda yatanların 

Ümidisən torpaq üstə! 

07.09.79 

8. 

 

    BĠR  AZDAN 

 

Səhər şehi düşmüş çəməndə 

Ayaq izləri kimi, 

Xatirən seçilir 

Göz yaşları arasından. 
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Bir azdan qalxacaq göylərə 

Günəş, 

Nəğməsi yayılacaq 

Arıların, quşların. 

Bir azdan 

Ucacaqmı göylərə, 

Mavi bir duman kimi 

Xatirələr də?! 

 

9. 

HƏR  GECƏ 

Ayrıldıq vidalaşaraq, 

Görüşməməkçьn bir də. 

Hər gecə, 

Hər gecə qovuşuruq amma, 

Mənə yuxutək gələn 

Xatirələrdə. 

10. 

GƏLƏN  BAHARA  QƏDƏR 

 

Əl-ələ, 

Çiyin-çiyinə 

Qaranlıq gecədə addımlayırdıq, 

İşığa, ümidə, sabaha doğru. 

Elə bil isinirdi  

Simal qarı da. 

Ağcaqayınların 

Təbəssümləri düyümlənmişdi 

Tumurcuqlarında. 

 

İşığa çıxanda itirdim səni, 

Ümidə çıxanda itirdim səni, 

Sabaha çıxanda itirdim səni. 
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Töküb yarpaqlarını 

Ağcaqayınlar, 

Sən də unutmusan ötən günləri. 

Kədərlə qapayıb dodaqalarını 

Tumurcuqlar. 

Ağ-appaq qar qonub budaqlara, 

Payızdan yağan bu qar, 

Gələn baharadək əriməyəcək. 

 Mart - Noyabr, 1979 

11. 

SEVGĠ  NƏDĠR  BĠLƏRSƏN 

Gecənin tən yarısı, yatağında, 

Ah çəkib bu üzündən  

O üzünə dönərsən, 

Sevgi nədir bilərsən. 

 

Susub məhzun durarsan 

Yüz-yüz insan içində, 

Meşədə qalmış kimi. 

 

Dərdini açıb-tökərsən, 

Çiçəklərə, otlara, 

Küləklərə, yollara, 

Sevgi nədir bilərsən. 

 

Küləklər üzünə döyər, 

Yağışlart gözünə döyər, 

Sevdiyin üzünə deyər 

Səni sevmədiyin — 

Sevgi nədir bilərsən, 

Bilərsən sevgi nədir! 

 Noyabr, 1979 

12. 
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YA BĠR MAVĠ TÜSTÜ... 

 

Dünən qollarımın arasında sən 

Sevilib, oxşanıb əzizlənirdin. 

Bu gün nə oldu ki, nə oldu de sən, 

Gözlərim önündən qaçıb gizləndin? 

 

Dünən xallarının birini umdum, 

Sözünlə, özünü bağışladın sən. 

Bu gün bir telinə dönüb ümidim, 

Onu da əlinlə üzürsən nədən?! 

 

Demirəm, əbədi həsrətəm sənə, 

Demirəm, vüsala tamarzı qaldım. 

Ipək tellərində duyular yenə, 

Mənim əllərimin təması qaldı. 

 

Bu qədər gözəllik düşməz heç kəsə... 

Mənim də şeirimdən oxunmasın qəm. 

Ürəkdən ürəyə düş gəz istəsən, 

Sənin gözlərində başqadır aləm... 

 

Əldən-ələ gəzən çiçək gözəlmi?! 

Güldən gülə süzən külək gözəlmi?! 

Təkcə mən sevməklə dünya düzəlməz, 

Hamının sevdiyi mələk gözəlmi?! 

 

Gözəlmi, hamını isidən günəş, 

Gözəlmi, hamını üşüdən qar da?! 

Xatirən - çцllərdə saralan küləş, 

Ya bir mavi tüstü uzaq qatarda... 

       21.12.80 

13. 

 

SƏNĠ DÜġÜNƏNDƏ 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
252 

 

Təzədən başlayır dünyada hər şey, 

Səni düşünəndə, səni ananda. 

Təzədən ayrılır bu yer ilə göy 

Qovuşmaqdan ötrü sənin yanında. 

 

Bahar yağışıyla yuyulur üzüm, 

Təzədən dünyaya göz açıram mən. 

Yarpaqlar ürəyim, 

çiçəklər gözüm, 

Səndən dönə-dönə söz açıram mən. 

 

Əsdi külək kimi keçdi o günlər, 

Dönüm o günlərdə necə dayanım? 

İndi özgəsinin üzünə gülər 

Mənim zərif boylu ağcaqayınım. 

 

Təzədən düzülür axı nə ьçьn, 

Çiçəklər gilənar budaqlarına? 

İkimiz bir nəğmə oxumaq ьçьn 

Ağzımı söykəyim dodaqlarına. 

 

O keçən günləri yığım təzədən 

Odundan qəlbim də közərib yana. 

Sən mənim köksümə sığın, təzədən 

Qovuşsun Rusiya Azərbaycana. 

 

         1980 

 

ISTƏK 

 

Günəsin tellərindən 

Bir dəstə şüa ayırıb, 

Misralarına çevirmək istəyirəm 

Seirlərimin. 
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 26.03.1979 

 

 

           *** 

 

 

SEVGĠYƏ  BƏNZƏR 

 

Sevgiyə bənzər 

Bir şey var ürəyimdə, 

Sevgiyə bənzər bir şey. 

Alatoranın 

Şirin yuxusu kimi, 

Yaz yağışında islanmış 

Qız saçlarının 

Qoxusu kimi. 

Yetişmiş meyvələrin 

Torpağa düşmək 

Qorxusu kimi bir şey. 

 

1979 

 

        *** 

 

Elə bil günaha batıram, 

Borclu çıxıram, 

Suçlu qalıram, 

Kiminsə qarşısında. 

Ürəyimdən zoğlanan 

Misraları 

Vaxtında kцçьrməyəndə  

vərəqlərə. 

Elə bil, göy guruldayır, 

Yerə bir damla düşmur, 

Umsuq olur 
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Çцllərdəki çiçəklər, otlar. 

Elə bil, maaş alıb 

Evə gəlirsən ki, 

Ciblərin deşik-deşik... 

Yaxud da gözəl bir qızın 

Saçlarından öpürkən  

Röyada, 

Ayılırsan ki, 

Yanaqlarına toxundurur 

Quyruğunu pişik. 

 

 26.03.1979 

 

     *** 

 

Illər keçib 

Dəyişmişik, 

baxdın 

Məni tanımadın. 

Iki qəlbin açarıdır 

Sənin adın. 

Sən birinci sevgim idin, 

Sən birinci eşqim idin. 

Ürəyimi 

Sən birinci yaraladın. 

Oda döndü, 

Közə döndü, 

Yana-yana sözə döndü 

Mənim hissim, həyəcanım. 

Necə açım, 

Necə danım?! 

Oxu mənim ürəyimi — 

Misra-misra axır qanım. 

 

31.03.1979 
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      *** 

 

Yenə açıldı sevinclə ürəyim, 

Min-min kilometrlərlə 

zaqda duyduğum, 

Günəşə tərəf, 

Yüz-yüz qollar açan 

Ərik ağacının  

çiçəklərində. 

Qovuşdum torpağına, 

Ucaldım göylərinə. 

Küləklər 

Qız saçları kimi dalğalandı 

Yaşıl zəmilərdə. 

Torpaqdakı günəş həsrəti 

Allandı lalələrdə. 

Gülümsədi torpaq 

Zəhmətkeş əllərdəki  

mehribanlığa. 

Soyunub atdı əynindən 

Qüssəli libasını. 

Cərrah barmaqları kimi 

Qəlbimdə duydum 

Doğma torpağın təmasını. 

 

5 mart, 1979. Moskva. 

 

 

         *** 

Çəkdiyim zəhmətlər hədərə qaldı, 

Çəkdiyim zəhmətlər getdi havayı. 

Məndəjn bu yollarda daha nə qaldı, 

Bir cüt buludlanmış gözdən savayı. 
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Baxcamız içində ağacım vardı, 

Meyvəsin dərmədim, qurd-quş apardı. 

Saqqalım ağardı, 

saçım ağardı, 

Ağardı, qalmadı üzdən savayı. 

 

Tellərim töküldü, daraqda qaldı, 

Sözlərim büküldü, varaqda qaldı. 

Sevdiyim çəkildi, qıraqda qaldı, 

Ümid pərvanəsi çıraqda qaldı 

Nə gördü, alovdan-közdən savayı?! 

Iyun, 1979 
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ÜRƏYĠM 

 

Eşqimin odunu nə vaxt daşısan, 

Bir vaxt ustad olsan, bir vaxt naşısan. 

Mən elə bilirdim çaxmaq daşısan 

Tükənməzdir səndən qov, ey ürəyim. 

 

Sanma mənim sənə ayrı lağım var, 

Bu qala altından ayrı lağım var. 

Vüsalın dalınca ayrılığım var, 

Bu dərdi başımdan qov, ey ürəyim. 

 

Yar həsrəti çəkən saralacaqdır, 

Tərlanı itirən sar alacaqdır. 

Ovçunun əlindən maralı çıxdı, 

Oldun bərəsində ov, ey ürəyim. 

 

Dağların-daşların çiçəyi sənin, 

Yarpağı, torpağı, ləçəyi sənin, 

Bütün gözəllərin göyçəyi sənin, 

Bəs nədən yoruldun, sev ey ürəyim! 

      6 iyun, 1979 

 

 

ÜZÜMÜ SÖYKƏDĠM TUT AĞACINA                 

 

Üzümü söykədim tut ağacına 

Diksindi köksündən budağınadək. 

Üzümdən qüssəmi toxundu ona? 

Qayğılı göründü o bir anatək. 

 

Üzümü söykədim tut ağacına, 

Üzünə baxmağa üzüm gəlmədi. 

Bir dünya deməli sözümdən ona 

Söyləyə bilmədim bircə kəlməni. 
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Susdu şirin səsli şanapipiyi, 

Pərişan-pərişan budaqdan uçdu. 

Sanki ürəyimdən keçən hər şeyi 

Yarpaq pıçıldadı, budaq danışdı. 

 

Töküldü başıma tutları bir-bir 

Bal kimi söhbətə tutdular məni... 

Sanki şirin-şirin xatirələrdir, 

Qaytarır ömrümə olub-keçəni. 

 

Bu alakölgədə, bu torpaq üstə, 

Boy atmış ömrümün həvəsi burda. 

Bir damla şeh kimi bir yarpaq üstə 

Qalmış taleyimin əvəzi burda. 

 

Üzümü sykədim tut ağacına, 

Bürüdü kölgətək sevgisi məni. 

Bir dünya deməli sözümdən ona 

Söyləyə bilmədim bircə kəlməni. 

 

             1979 

 

DƏRD 

 

Qartal uçar qayalardan, 

Yoxdur onun qanad dərdi. 

Sən ki açdın ürəymi, 

Aç təzələ, qanat dərdi. 

Qoy deyim, düşsun ellərə, 

Od keçdi, döndü küllərə. 

Kim sevdi, düşdu çцllərə 

Viran qalsın abad dərdi. 

Bisütunun daşdır tacı, 
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Daşdan çıxmaz eşq əlacı. 

Şirin güldu acı-acı, 

Sağalmadı Fərhad dərdi. 

Məcnun düşdu səhralara, 

Leylisitək bəxti qara. 

Nofəllərdən yoxdur çara 

Nalə əkdi, fəryad dərdi. 

Əsli sığal verdi telə, 

Kərəm düşdü qürbət elə. 

Ara yerdə getdi Lələ, 

Heç almadı bir ad dərdi. 

Seyx Sənan çıxdı dindən, 

Bir Xumar qız sevdiyindən. 

Otuz illik dağ-düyündən 

Tapmadı bir imdad dərdi. 

Bu yolları tutar qar ğış, 

Izlər düşər naxış-naxış. 

Hər kəsin bir dərdi varmış, 

Bizimki də arvad dərdi. 

 Iyun, 1979 

 

SONSUZLUQ 

 

Iki  paralel xəttə bənzərik 

Evklid həndəsəsində. 

Üz-üzə, 

Göz-gözə 

Nə qədər baxsaq, 

əllərimiz toxunmaz bir-birinə. 

Kəhkəşanın, 

Bürclərin, 

Ötüb keçsək yanından, 

Sonsuzluqda işıldar 
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Ulduz boyda bir ümid. 

 

Sonsuz əsrlər ötdü, 

Sonsuz məsafələr keçdi, 

Gözlərinin gur işığında 

Görünməz oldu hər şey. 

Səhərin 

Alatoranında gördum, 

Qollarımın arasında 

Gyərçin balası kimi çırpınır 

Sonsuzluq. 

 

13 iyun, 1979. Moskva 

 

 

QURUMUġ  BUDAQLAR 

 

Sevdiyim gözəli öpə bilmədim, 

Öpdüyüm gozəli sevə bilmədim. 

Sevgini gözümə təpə bilmədim, 

Qarışqa sevinci dəvə bilmədim. 

 

Sən ey baxışları üzümdə qalan, 

Mənim ürəyimi daş kimi yonma! 

Sən ey büludlanıb gözümdə qalan, 

Gözümün yaşında alışıb yanma! 

 

Hələ ki, ümidlər ovudur qəmi,   

Ömür-gün ötüşür yarıdan amma. 

Mikelancelonun Davudu kimi 

Gözlərim dikilmiş yaradanıma. 

 

Siz ey qara torpaq! Ey mavi göylər! 

Məni son eşqimdə ürəkləndirin! 

Bağrımın başında həsrəti göynər, 
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Qurumuş budağı çiçəkləndirin. 

 

Sevdiyim gözəli öpə bilim mən, 

Öpdüyüm gözəli sevə bilim mən. 

Sevgini gözümə təpə bilim mən, 

Qurumuş budaqlar çiçəklənəcək!... 

 

   16.06.1979 

 

 

BABƏK 

 

  ― Babək ― filminin çəkilişinə 

 

Bu gün-sabah  

Ekranlara çıxacaqsan, 

Babam Babək! 

Qürbətdəki məzarından uçub gələn 

Şəkil gözlərinlə, 

Həsrət gözlərinlə 

Gözlərimizə baxacaqsan,  

Babam Babək! 

Bəlkə də tanıdın bizi, 

Bəlkə də heç tanımadın! 

Hələ ki, nə bir kьçəyə qoyulmuş, 

Nə heykəl kimi yonulmuş adın. 

Bəlkə də ekranda da 

Heçözünə bənzər olmadın. 

Yenə də bir ümid kimi 

Gözlərdə yanır adın, 

Babam Babək! 

Qızıl qanlı dalğalarla 

Nəsil-nəsil daşıb gələn, 

Əsrləri aşıb gələn 

Qədəmlərin mübarək! 
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Bu günümdə yaşayan  

Qədimlərim mübarək! 

Biz də şahid olacağıq, 

Biz də şəhid olacağıq, 

Əsrlərin o tayında. 

Qürbət torpaqlar üstə 

Yad baxışlar əzdi səni. 

Torpaq qürbət olmasaydı 

Qılınc da kəsməzdi səni! 

Öz verdiyi canı da 

Alammazdı yaradan. 

Qızıl qan kimi fışqırmazdı 

Harayların yaradan. 

Asdılar,  

     kəsdilər, 

     Doğradılar səni 

     yağılar, 

Əsrlərin o tayında. 

Səni yaşatsın gərək, 

Ölümünə qıymasın gərək, 

Ölməyə qoymasın gərək 

Övladların, 

Əsrlərin bu tayında! 

 

 28.06.1979 
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GÜNAHKAR 

 

Bir cücə şəkli çəkilmiş 

Asfaltın üstünə 

Təbaşirlə. 

Gözləri qap-qaradır yəqin, 

Ağzının kənarıyla 

Qanadları sap-sarı. 

Cik-cik cikkildəyir 

Bir uşaq ləhcəsiylə, 

Gecə-gündüz 

Sükutu. 

Anası tapılmayıb hələ, 

Anası çəkilməyib hələ, 

Oxşasın, əzizləsin, 

Yemləsin balasını. 

Tapdalayıb əzər onu 

Diqqətsiz insanlar. 

Onun nə günahı var, 

Özü kimi balaca 

Yaradanı günahkar. 

 

                      16.07.1979 

 

 

ELƏ  GƏLMƏK 

 

Yeniyetmələrə elə gəlir ki, 

Istər qış, istər bahar, 

Bütun evlənmişlərin işi 

Kef çəkməkdir. 

Və bu xoşbəxtliyin 

Ucu-bucağı da yoxdur. 

Kinokameranın qarşısında 

Təkrar-təkrar 

Öpüşən, 
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Aktyorlara elə gəlir ki, 

Daş daşımaqdan 

Yorulmaz insan, 

Öpüşməkdən 

Yorulduğu qədər. 

Və çəkməcilərə elə gəlir ki, 

Şer yazmaq, 

Hər sözu öz yerinə 

Mıxlamaq kimi bir şeydir! 

 

21.07.1979 
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BAHARDAN  ÖTRÜ 

 

Burnunun ucu göynəyir 

Tumurcuqların 

Bahardan ötrü. 

Sinəsində 

Tumurcuqları duyur 

Yeniyetmə qızlar 

Bahardan ötrü. 

Əllərim, yanaqlarım, 

Gözlərim, dodaqlarım 

Darıxır, darıxır, baharım, 

Səndən ötrü! 

 1979 

QARAĞAC 

 

Yaşıl talada, 

Bir qara kabus kimi, 

Qollarını maviliklərə sancmış, 

Qupquru qurumuş 

Qarağac. 

Hər dəfə 

Budaqlarına 

Quşlar qonub-uçarkən, 

Çiçəkli-yarpaqlı yuxular görür, 

Çiçəkli-yarpaqlı qoxular keçir 

Budaqlarından köklərinədək. 

Və bu ağac 

Bir vaxt 

Kimsəyə söyləmək ьçьn 

Yuxularını, 

Tumurcuq-tumurcuq oyanmayacaq! 

               18.08.1979 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
266 

TORPAQDA 

 

Tumurcuqlar ağlamır 

Dönüb çiçək olanda. 

Çiçəklər yas saxlamır 

Dönüb meyvə olanda. 

Meyvələrdən kədər yağmır 

Üzüləndə budaqdan. 

Bir biləydim, 

Ağlayırmı, gülürmü, 

Insan olan torpaqda?! 

 

 23.08.1979 

 

 

ÖLÜMƏ  GEDƏN 

 

Əlində qumbara, 

Gözlərində qan, 

Torpağına şərəf, 

Millətinə şan,  

Fərqi yoxdur, 

Istər qoca, istər cavan. 

Ya ata, ya oğul, ya ər olmalı, 

Cüssəsiz də olsa bir şir olmalı, 

Peşəsi bir yana, 

Işi bir yana, 

Qəlbən şair olmalı, 

―Vətən!‖-deyib  

Ölümə gedən! 

 

26.08.1979 
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ĠNDĠCƏ TAPDIM  BƏLKƏ 

 

Ana qucağında 

Nazlanan körpə kimi, 

Hələ ürəyimdə 

Nazlanır bir duyğu. 

Gah təbəssüm olur üzümdə, 

Zümzümələnir dodaqlarımda. 

Gah çırtıq olur 

                barmaqlarımda. 

Kah telefon nömrəsinə dönür, 

Yığılmaq istəyir, 

Pencəyimin cibindən. 

Gah batmış gəmi kimi qalxmaq, 

Ürəyimin dibindən. 

Gah köhnə şərab xumarıdı, 

Gah təzə yemiş dadı. 

Indicə tapdım bəlkə, 

Dilimin ucundadır adı... 

 

 26.08.1979 

 

 

BAġINDA 

 

Qartalların 

Ən yüksəkdə uçanı, 

xəyalların 

Ən qanadlısı, 

Torpaqların 

Ən ləkəsiz olanı, 

Dağların başında. 

 

Payızın, baharın havası, 

Quşların yuvası, 
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Meyvələrin ən dadlısı, 

Ağacların başında. 

 

Açılmaq bilməyən səhərlər, 

Qaçılmaq bilməyən 

       qəza-qədərlər, 

Bir aşiqin başında. 

 

Bir fəslin min havası, 

Min dərdin bir davası, 

Aşiqin min davası 

Bir sevdanın başında. 

 

26.08.1979 
 

 

HEYRAN 

 

Yarpaqlar quşlara heyran, 

Quşlar buludlara. 

 

Bağban çiçəklərə heyran, 

Çiçəklər arılara. 

 

Dalğalar sahilə heyran, 

Sahil balıqçılara. 

 

Mən sənin gözlərinə, 

Sənsə, 

Ovcunda tutub gülümsədiyin 

Xanımböcəyinə heyran. 

 7.09.1979 

 

BULUD 
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Ağappaq bir bulud gördüm, 

Allahın saqqalı kimi ağappaq. 

Qaçırdı yüksəkliklərə 

Qoca bir qarının 

Damarlı əllərindən. 

 

Yağışı yox idi, 

Yağa bilmirdi. 

Şimşəyi yox idi 

Çaxa bilmirdi. 

Tutmuşdu onu işıqsız gözlər, 

Bulud çırpınırdı, 

Çırpınırdı hey, 

Qarının gözündən çıxa bilmirdi. 

 

  7.09.1979 
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     *** 

 

Ağlaya-ağlaya doğulan insan, 

Ölməlidir gülə-gülə! 

Kim bilir, 

Bəlkə də o dünya gözəl, 

Onunçьn bir kimsə dönməyib hələ. 

Kim bilir, 

Bəlkə də ulu Yaradan 

Bir də yaradacaq 

Bizi sonradan. 

Günəşə gülümsə, 

Yerə gülümsə. 

Qəlbində yüksələn  

dərdə gülümsə. 

Ölməyə nə var ki,  

ölmək ən asan. 

Ağlaya-ağlaya doğulan insan 

Öləndə 

      gülməyi bacarmalısan. 

 Sentyabr, 1979 

 

“SOS!” 

Mən bir dənizçiyəm 

Dalğalar arasında. 

Gəmim dəniz dibində, 

Ümidim göy üzündə. 

Kirpiklərimdə Günəş, 

Saçlarımda yosun qoxusu. 

Başımın üstündə halay buludlar, 

Sallana-sallana göyün üzündən, 

Istər gurultulu nəğmə oxusun. 

Dağılmış dalğa-dalğa, 

Ürəyimin döyüntüsündən 

Balıqların da yuxusu. 
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Ürəyim bir şüşə — 

Içində beş-on kəlmə söz. 

Hardasa, kiməsə, 

Çatar bu ―SOS‖! 

 

     *** 

Bütün ümidlərini 

Sonuncu yarpağa bağlamış ağac, 

Düşünür, düşünür, düşünür 

Küləklər başlamazdan öncə. 

Bütün yarpaqlarını 

Küləklər uçurmuş ağac, 

Göz yaşlarını yığır 

Tumyrcuqlaına. 

Butun köklərini 

Rüzgar qurutmuş ağac, 

Alışa bilməyir sənələr boyu 

Günəşsiz, torpaqsız, səmasız 

Dünyanın olduğuna. 

8 oktyabr, 1979. 

 

SAXLASIN 

 

Köksü gözəl uca dağlar 

Başında qarı saxlasın. 

Göy çəmənin gül-çiçəyi 

Qoynunda arı saxlasın. 

 

Göydə bulud göyçəklənsin, 

Yerdə çəmən çiçəklənsin. 

El-obanın istəklisin 

Qorusun, Tanrı saxlasın. 
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Aşıqlar gəzər elləri, 

Gözəllər bəzər elləri, 

Bizim elin gözəlləri 

Əhdi-ilqarı saxlasın. 

 

Öz vədəsi gələn vaxtda 

Heç meyvə qalmaz budaqda. 

Bağban olub gəzən bağda 

Heyvanı, narı saxlasın. 

 

Bir ocağa közlük olan, 

Bir ürəyə sözlük olan, 

Barmağında üzuk olan 

Qəlbində yarı saxlasın. 

 

18.10.1979 

 

 

ÜZÜ  GÜNƏġƏ 

 

Göylərin altında tənha bir insan, 

Qaldırıb kədəri başının üstə, 

Düzüb qırış-qırış qaşının üstə, 

Yeriyir, yeriyir üzü günəşə. 

 

Saysız ulduzlara dikib gözünü, 

Gözündə yaş kimi yığıb sözünü, 

Zülmət qaranlığa atıb özünü, 

Yeriyir, yeriyir üzü günəşə. 

 

Onu bu yollara baxtmı aparıb, 

Ayağı altından torpaq qurtarıb, 

Zaman yoxdur artıq, vaxt da qurtarıb — 

Yeriyir, yeriyir üzü günəşə. 
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Günəş neyləyəcək bu qırışları, 

Bu dərdi, kədəri, yalvarışları?! 

Ciyninə qar kimi düşüb saçları, 

Yeriyir, yeriyir üzü günəşə... 

 

 21.10.1979 

 

 

YARPAQLAR  UÇUġANDA... 

 

Birinci kim öpüb bu dodaqları? 

Kimə pıçıldayıb: sevirəm! - deyə. 

Üzə vurmayıram mən o vaxtları, 

Sual da vermirəm, nə ьçьn, niyə?! 

 

Bax bu ay işığı, bu ağcaqayın, 

Bu göydən ulduztək yağan xəzəllər... 

Göylərin altında xoşbəxtlik payı 

Ovcumda yarpaqtək titrəyən əllər. 

 

Arabir çatılır incə qaşların, 

Kim bilir, kimlərə oxşadıb yenə... 

Bu mavi gözlərin, ipək saçların 

Payızda baharı bəxş edib mənə. 

 

Yarpaqlar uçuşur, 

          anlar uçuşur, 

Zaman solduracaq yanaqları da. 

Dinlə, torpaq altda nəğmələr qoşur 

Indi Yeseninin dodaqları da. 

 

Biz də bənzəyərik qoşa yarpağa, 

Bağlar tüstülənər, xəzəllər yanar. 

Üz-üzə, göz-gözə, dodaq-dodağa, 

Ömür belə bitə, belə başlana... 
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  21.10.1979 

 

 

          *** 

 

Deyirsən həyatda çox aldanmısan, 

Sevib inandığın yalançıçıxıb. 

Nə bilim, bəlkə də ağıllanmısan, 

Yaşlı gözlərini balınca sıxıb. 

 

Ömrün sonu deyil iyirmi iki, 

Ötər bu nisgilin, 

            pərişan halın. 

Yalnız uçuş deyil ürəyindəki 

Uçurumlar başına qonan qartalın. 

 

Yalnız ümman deyil bulaq arzusu, 

Yalnız işıq ьçьn çaxmayır şimşək. 

Qorxur ki, gözündə qalar damla su, 

Yalnız küləklərdən titrəmir çiçək. 

 

Deyirsən həyatda çox aldanmısan, 

Sevib inandığın yalancıçıxıb. 

Nə bilim, 

bəlkə də ağıllanmısan, 

Yaşlı gözlərini balınca sıxıb. 

 

     21.10.1979 

BALACA  ĠNSAN 

 

Balaca bir adam olmaq istəyirəm, 

Balaca bir adam. 

Nə Beyrək kimi ölümə gedən, 

Nə Əhməd kimi tülküdən qorxan. 
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Səhər işə gedəcək, 

Axşam işdən dönəcək, 

Şənbə bazar günləri 

Şəhərin kьçələrini 

          belədən-beləyə 

Doyunca veyillənəcək 

Balaca bir adam. 

Üzünü ulduzların  

işığına toxuyacaq, 

Ağaclalrın yarpaqlarına qarışıb 

Nəğmələr oxuyacaq. 

Və bütün dünyaya qarşı 

Gülə-gülə meydan oxuyacaq 

Balaca bir adam! 

Bezdim, 

      usandım daha 

Özüm öz əllərimlə 

Çiynimə qaldırdığım yükdən. 

Nə qədər asmaq olar, nə qədər? 

Ümidi zəncirdən, 

Taleyi tükdən?! 

 

   24.10.1979 

 

 

 

TƏNHA  

 

Gözlərimə 

Iki damla qoyub, 

Dənizəmi bənzətmək istədin məni? 

Bu qədər insanlar arasında, 

Belə tənha qoyub, 

Özünəmi bənzətmək istədin məni?! 
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Allahım! 

Ulu Tanrım! Yaradanım! 

Ruhumdakı həyatım, 

cismimdəki canım. 

Tənhayam, elə tənha 

Tənhalığım mənim 

Yerə-göyə sığmaz daha! 

 

Başımdakı qarlar da dözməz, 

Beton divarlar da dözməz, 

Daşlar, torpaqlar da dözməz 

Qəlbimdən qopan aha. 

Tənhayam, belə tənha... 

 

1979, Moskva  

 

        *** 

 

Əllərim cibimdə, 

Təbəssümüm üzümdə. 

Yeriyirəm, 

Üzü gunəşə doğru. 

Addım-addım tökülür torpaqlara 

Ürəyimin yorğunluğu. 

 

Xəzəllər xışıldayır 

Ayağımın altında. 

Küləklər pıçıldayır 

başımın üstündə. 

Yarpaqları tökülən  

Bir ağac kimiyəm. 

Bir əlim göy üzündə, 

Biri yerin altında. 

 

Yeriyirəm üzü günəşə. 
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Üz-gözüm qızıla tutulu, 

Saçlarım gümüşə. 

Hələ yarım saat  

Vaxtım qalır görüşə. 

Sərxoşlar da belə xoşbəxt olur yəqin 

Əlində yarıiçilmiş şüşə. 

 

 Oktyabr, 1979 
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YALANDIMI,  

                GERÇƏKDĠMĠ? 

 

Uzaqdan bir xəbər gəldi, 

Yalandımı, gerçəkdimi? 

Payız günü bahar gəldi 

Yalandımı, gerçəkdimi? 

 

El-obaya səda düşdü, 

Şair qəlbim oda düşdü. 

Leyli-Məcnun yada düşdü 

Yalandımı, gerçəkdimi?!  

 

Mərzilinin düzü gözəl, 

Düzlərində quzu gözəl. 

Gözəl əllər yaza gözəl: 

Yalandımı, gerçəkdimi?! 

 

Baxçanızdan bar dedilər, 

Alma, heyva, nar dedilər, 

Səni mənə yar dedilər, 

Yalandımı, gerçəkdirmi?! 

 

 Oktyabr, 1979 

 

 

ZĠRVƏ KĠMĠ 

 

Mən zülmət gecəyəm, sən qızıl lalə, 

Sübhədək qoynumda açılacaqsan. 

Gözlərin xumarlıq dolu piyalə, 

Sevilə-sevilə içiləcəksən. 

 

Qalmasın qəlbimdə nə kədər, nə qəm, 

Ruhum hökmündədir müqəddəs anın. 
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Üstündə yüz ölsəm, yenə dirilləm, 

Bu gözəl bədənin, bu gözəl canın. 

 

Incə bel, xumar göz, gözəl ayaqlar, 

Süzürsən işvəli qu quşu kimi. 

Qəlbimdə sehrili bir fərəhim var, 

Günəşin dənizdən doğuşu kimi. 

 

Gözlərim bəxtiyar, əllərim xoşbəxt, 

Yuxuya qərq olmuş Venera sənsən. 

Zülmətdə yol azmış gəmiçidir bəxt, 

Sahildə nur saçan fanarı sənsən. 

 

Qoşa şamlar kimi sübhədək yanaq, 

Sübhün ayrılığı çətindir, çətin. 

Necə əlac edək, necə uzadaq 

Ömrü bir gecədir bu səadətin. 

 

Gəldi ayrılıq da yetişdi indi 

Ötən səadətə inanmaq olmur. 

Xoşbəxtlik bir uca zirvə kimidir – 

Heyif, məskən salıb dayanmaq olmur!.. 

 

 4 noyabr, 1979 

 

XATĠRƏ  QOXUSU 

 

Sünbullər necolur, sovulsa bicin? 

Çцllər köksün açıb darıxar yenə. 

Şükür, bu otətri xoşbəxtlik ьçьn, 

Şükür, taleyin də mərhəmətinə! 

 

Gözümün önündə zərif xəyalın, 

Qəlbimin içində dərdli bir sevinc. 

Sevgi şərabından xumardır halım, 
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Sənin şıltaqlığın dayanarmı dinc? 

 

Gülüşün səslənir qulaqlarımda, 

Qolların uzanır boynuma sarı. 

Öpüşün dirilir dodaqlarımda, 

Baxışın canımı alıb aparır. 

 

O keçən anlara çata bilmirəm, 

Daş-divar həsrətdən oxuyur indi. 

Gecələr uyuyub yata bilmirəm, 

Otağım xatirə qoxuyur indi. 

 

   6.11.1979 

 

DƏRDĠN  ALTINDA 

 

Yalandan özümü nə tərifləyim, 

Deyim Antey oldum dərdin altında. 

Sıxdı, suyum çıxdı iki gözümdən, 

Diz çцkdüm, inlədim dərdin altında. 

 

Saxlamaq istədim ötüb-keçəni, 

Torpaq şumlayanı, taxıl biçəni, 

Yerdə sürünəni, göydə uçanı, 

Açım-töküm ortalığa bu dərdi. 

 

Nəfəsim gəlmədi haray çəkməyə, 

Həvəsim qalmadı yaş da tökməyə. 

Dilədim, bir kimsə gəlsin köməyə, 

Kömək etməsə də görsün bu dərdi. 

 

Qüssə gözlərimdə qara buluddu, 

Qaynadı, qaynadı, üzümü tutdu. 

Axırda özümə gülməyim tutdu, 

Nə böyük yük imiş bir adamlıq dərd! 
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Hər şey məqsəd ilə xəlq olub guya! 

Məqsəddir gerçəklik, məqsəddir roya. 

De nəyə gərəkdir bu boyda dünya, 

Bir dərdli ürəyi ovutmayırsa?! 

 

         Noyabr, 1979 

 

ANA  TORPAQ 

 

Kimlər gəldi, kimlər keçdi 

Saysam, gəlməz sana torpaq! 

Ürəyimdən simlər keçdi, 

Döndü bağrım qana torpaq! 

Fironların taxtı səndə, 

Igidlərin baxtı səndə. 

Var da səndə, yox da səndə 

Yaranmışa ana torpaq! 

Mənimmisən, elinmisən? 

Bülbülünmü, gülünmüsən? 

Bölük-bölük bölünmüsən 

Can a torpaq, can, a torpaq!  

Gah bir gözəlsən qənirsiz, 

Gah bir çiçəksən hənirsiz. 

Gah bir məzarsan səmirsiz, 

Girdin dondan dona torpaq! 

Haray səndən, haray, mədəd! 

Sevgim mənə çıxdı namərd. 

Ürəyimdə qalsa bu dərd, 

Qorxuram ki, yana torpaq. 

Muradıma çatam səndə, 

Bir gün olar yatam səndə. 

Anam səndə, atam səndə, 
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Qıydın neçə cana torpaq! 

Mərzilinindir bu sözlər, 

Səngiməz sinəmdə közlər. 

Bu dünyadan doymaz gözlər, 

Çarə-məlhəm ona torpaq! 

    1979 

GÖR  MƏNĠ! 

 

Ulu Tanrım, Yaradanım! 

Bir bax, gör məni, gör məni! 

Yaratmısan, necə danım, 

Bir bax, gör məni, gör məni! 

 

Alçaqları bay eylədin, 

Ucaları zay eylədin, 

Necə haqqı-say eylədin, 

Bir bax, gör məni, gör məni! 

 

Gecə-gündüz sənsən dildə, 

Ağardı, qalmadı tel də. 

Sərgərdanam qürbət eldə, 

Bir bax, gör məni, gör məni! 

 

Yar!-deyib səni səsliyəm, 

Köksümdə iman bəsliyəm. 

Həzrət Əlinin nəsliyəm, 

Bir bax, gör məni, gör məni! 

 

Noyabr, 1979 

 

 

SĠZĠN  OLSUN 

 

Ələsgərəm, çaylar kimi çağlaram. 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
283 

                   Aşıq Ələsgər 

 

Aman dostlar, tərk eləyib gedirəm, 

Vətən sizin olsun, el sizin olsun. 

Mənə bəsdir sinəmdəki bu dağlar, 

Çəmən sizin olsun, gül sizin olsun. 

 

Qadir Tanrı özü olsun köməyim, 

Zaya getdi hər zəhmətim, əməyim. 

Dərd əlindən şan-şan oldu ürəyim, 

Səhdi sizin olsun, bal sizin olsun. 

 

Mənsurtək qəlbimdən çəkilsəm dara, 

Üstümdə yar olsun Pərvərdigara. 

Bəxtimin üstündən çəkdilər qara, 

Yaşıl sizin olsun, al sizin olsun. 

 

Bir qəribəm, çaylar kimi çağlaram, 

Gecə-gündьz vətən deyib ağlaram, 

Qiyamət gününə hesab saxlaram, 

Göz yaşımda üzən sal sizin olsun. 

 

      1979 

 

ÜZÜ  QÜRBƏTƏ 

 

Ütьlь qafiyələrə sığası deyil, 

Dönüb heca-heca yağası deyil, 

Çox da ürəyimin ağası deyil, 

Tüstülü-tüstülü ocaqdır bu dərd. 

 

Susdum maddım-maddım, sözüm qurtardı, 

Dəyanət qalmadı, dözüm qurtardı. 

Kьçə-kьçə, məhlə-məhlə ev axtarmaqdan 

üzüm qurtardı, 
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Yeridim-yüyürdüm üzü qürbətə. 

 

Uçurdular qəlbimin qalalarını, 

Yoldular çəmənimin lalalarını. 

Vətən perikdirir balalarını, 

Yeridir-yürüdür üzü qürbətə. 

 

Dərbənddə dərbədər Dədə Qorqud qəbri, 

Kərbəlada bitmiş Füzuli səbri. 

Nəsimi canını Hələbdə verdi, 

Dikilmiş Vətənin gözü qürbətə, 

Baş alıb gedirik üzü qьrbətə... 

 

 27.11.1979. Moskva 

 

 

 

HADĠNĠN  SON SEĠRĠ 

 

Ey ol vaxtı görən məsud, 

      Unutma, bizləri yad et! 

                    Məhəmməd Hadi 

 

Birinci şeirini 

Kim bilir harda yazdı, 

Niyə yazdı? 

Bu dərdli torpaqda, 

Bu başı bəlalı torpaqda, 

Bu güllü-laləli torpaqda 

Şairmi, şeirmi az idi?! 

 

Biri Qərib idi,  

Biri Kərəm idi. 

Biri səbr edə-edə vərəmlədi. 

Biri göz yaşını vərəqə düzdü, 
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Biri dərdə heykəl oldu dözdü. 

Birinci şeirini 

Kim bilir harda yazdı, 

Niyə yazdı?! 

Bu səngərli-qalalı torpaqda 

Şairmi, şeirmi az idi?! 

 

Yaza-yaza, 

Hər bəlaya dözə-dözə, 

Gəldi çıxdı son şeirinə... 

Payız axşamıydı, günəş batırdı, 

Soyuq bir daşın üstündə ötürdü, 

Yazmaq istədi son şeirini 

Barmaqları göynəyə-göynəyə 

Millət deyə-deyə, 

Vətən deyə-deyə. 

Şeirinin odu-alovu 

Dönsün isti köynəyə 

Çılpaq millətinin əynində. 

 

Birdən barmaqlarını 

Ilan çaldı elə bil! 

Barmaqlarının ucundan 

Saixım-salxım buz asıldı elə bil! 

Əlləri yazıq-yazıq  

qurudu qaldı. 

Qələm də yox idi! 

Kağız da yox idi!! 

Bir inilti qopdu sinəsindən. 

Başına yığıldı bir sürü insan, 

Dinmədi, 

Elə bil dili-ağzı da yox idi!!! 

Yazmaq istədi, baxışlarıyla, 

Son şeirini, 

Bir insanın üzünə. 

Baxdı, baxdı və yumdu gözlərini 
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Bir ağ üz də yox idi  

Üzü qaralar içində,  

                 qarelər içində... 

 

Qarışdı torpağa gözlər, 

Şeh kimi qaldı göz yaşı. 

Qarışdı torpağa sözlər, 

Nisgilə dondu baş daşı. 

Bu daşlı-qayalı torpağın, 

Bu abır-həyalı torpağın, 

Çiçəyi inlədi, otu zarıdı. 

Tapsaydıq oxuyardıq, 

                 oxuyardıq barı 

Hadinin son şeiri yatan 

            O itkin məzarı. 

 28.11.79 

 

      1980. ULDUZ KĠMĠ 
 

 

GÜNƏġƏ  QARġI 

 

Yenə dalğa-dalğa gül açıb üzü 

Dəniz gülümsəyir günəşə qarşı. 

Üzünün gəmisiylə, qağayısıyla, 

Içinin qəmiylə, balıqlarıyla, 

Yosun-yosun qılıqlarıyla, 

Dəniz gülümsəyir günəşə qarşı. 

 

Pozulub qumlarda ayaq izləri, 

Dəniz damla-damla kцçьb gözümə. 

Küləklərsayağı yurdsuz, gəzəri 

Dəniz qoxulu xatirələr 

Çırpılır üzümə. 
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Dodaqlarında sevgisi oxunan, 

Kirpikləri yanaqlarıma toxunan, 

Günəş qədər uzaqdan, 

Qəlbim qədər yaxından 

Sevdiyim üz tutmuş dənizə qarşı, 

Dəniz gülümsəyir günəşə qarşı. 

 

   1 Mart, 1980 

 

 

ELOĞLU 

 

Gözlərin dolur, 

Bu qürbət eldə. 

Kövrəldirsən məni də, 

Neyləyim eloğlu, 

           Canın sağ olsun! 

 

Son kürsdan qovulmuşdun, 

Əsgərlikdə də olmuşdun, 

Evlənmək də istəyirdin, yaşamaq da, 

Neyləyək eloğlu, 

             canın sağ olsun! 

 

O xəstə atanı atıb, 

Elini-obanı atıb, 

Ad almağa, adam olmağa gəlmişdin. 

 

Beş ay keçmiş-keçməmiş 

Unutdun hər şeyi harın-harın. 

Odlanır siqaretin kimi indi 

Bir-birinə calanır teleqramların. 

Ьç kişi döydün, 

Bir qadını yaraladın, 
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               canın sağ olsun! 

 

Bu ada, bu sana, 

Belə qeyrətli cana, 

Nə lazım ana, nə lazım ata. 

Tüpür belə cana vallah, 

Tapşır qazamata, 

            canın sağ olsun! 

 

 4 mart, 1980 

 

       *** 

 

Yağışlar kəsib nə vaxtdan, 

Hələ də damlalar titrəyir amma, 

Kirpiklərimin ucunda. 

 

 

Bir sevginin ömrünü yaşayır 

Damlalar, 

Gözümlə torpağın arasında. 

 

 

Bir şehli nəğmə oxuyur, 

Açıla-açıla sevgimlə dolan 

Çiçəklər, günəşə qarşı. 

 

 Mart, 1980 

 

 

 

 

EġQ 

 

Aşiq eşqə qul oldu, 
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Nadan eşqi qul etdi. 

Alim ―eşq‖ eşidəndə 

Güldü, özündən getdi. 

Sadə adsız bir insan 

Qovuşdu sevdiyinə 

Eşq ilə kama yetdi. 

 

 9.03.1980 

 

 

 

XƏBƏRSĠZ 

 

Qurumuş ağac kimi 

Budaqlarına quşların 

Qonduğundan xəbərsiz. 

 

Yonulmuş daş kimi 

Bir gözəlin çılpaqlığına 

Döndüyündən xəbərsiz. 

 

Şum üstündə toxum kimı 

Quşların 

Dimdiyindən xəbərsiz. 

 

Qapayıb əlləriylə üzünü, 

Diz çцküb önündə  

Sevgisinin, 

Göz yaşlarını tökür 

Üstünə dünyanın 

Güldüyündən xəbərsiz... 

 

 18.04.1980 
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VAR ĠLƏ YOX ARASINDA 

 

Neçəsi peyğəmbərliyə çatmış: 

Vardır!- deyib- yaradan! 

Neçəsi: Tanrı yoxdur!-deyib, 

Dahitək çıxmış aradan. 

Milyon-milyon  

   Insanlar qalmış, insanlar 

Var ilə yox arasında 

sərgərdan. 

    Aprel, 1980 

 

ELEGĠYA 

 

Eh nə var ki, bu dünyada, 

Gözlərini yuman kimi 

Itib gedəcək. 

Çəkiləcək bir damla göz yaşına 

Göylər ulduz-ulduz, 

Torpaq çiçək-çiçək. 

Dodağında deyilməmiş qalan söz, 

Ürəyində kor quyutək  

bir həsrət, 

Daşlaşıb qalxacaq başının üstə. 

Nəm torpaq kimi yatacaq, 

Illər, əsrlər kürəyində. 

Çiçəklərin, otların 

özləri yer üzündə, 

Kökləri ürəyində. 

Yenə bir ümidlə gözləyəcəksən, 

Ötüşən payızı, 

          gələn baharı. 

Şair sevgisiylə qalır dünyada, 

Yalnız həsrətini ölüm aparır. 

 May- dekabr, 1980 
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OXLANMIġ  ÜRƏK 

 

Qızmar günəş altında 

Qızılı qumların yumşaqlığında 

Bir gözəl 

     uzanmış arxası üstə. 

Çəkir kişilərin baxışlarını, 

Gündə yanmış sinəsindən 

              ayaqlarına.          

Yel vurduqca yellənir 

Saçlarının lüləsi, 

Göyləri saxlayıb zərifliyində 

Döşlərinin giləsi. 

Dalğalar şırhaşır döyür sahili. 

Oğru baxışlar kimi  

Gəzir qara qarışqa 

Göz öpən göbəyini... 

O isə qayğısız bir təbəssьmlə, 

Əllərindən naz süzülə-süzülə, 

Oxlanmış ürək çəkir 

          qumların üstünə. 

 

 May, 1980 

 

 

 

QIRIQ  SĠM 
 

Üzünün abırı olmazmış insanın, 

Yüz dəfə and içdim ki, 

Daha atdım onu mən!. 

Atdım elə onunla 

Şeir yazmağın da daşını, 

Qırx arşınlıq quyuya. 
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Daha mənim nə dərdim, 

Yaşasın azadlıq! 

Yaşasın bu gündən! 

 

Pul da qazanacağam, 

Kef də çəkəcəyəm! 

Lap lül-qənbər olunca  

içəcəyəm 

Təkrar-təkrar bu andı. 

 

Məndə nə günah var?! 

Bir gözəl keçdi qarşımdan, 

O necə gözlər idi, Allah, 

O necə təbəssüm! 

Kökləndi, səsləndi yenidən 

Qəlbimdəki qırıq sim. 

 

15.05.1980 

 

 

 

 

QƏLƏBƏ 

 

Yamyaşıl daraq tutub əkinlər 

Günəşin qızılı tellərinə. 

 

Baxir, baxır fərəhlə 

Qızılı əllərinə, 

Qızılı günlərinə 

Bu torpağı əkənlər. 

 

Torağaylar ötür, 

Arılar bal edib sözünü. 
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Küləklər çəkib apara bilmir 

Çiçəklərin nazını. 

 

Nə güllə səsi var, 

Nə barıt qoxusu. 

Bu torpağa qarışıb, 

Daşlaşıb, torpaqlaşıb 

Uğrunda can verən 

Oğulların yuxusu. 

 

 May, 1980 

 

 

UÇMA  QARANQUġUM 

 

Sən bir ərik ağacıtək 

Təpədən dırnağa çiçək-çiçəksən. 

Yüz il də yatmayıb  

keşiyini çəksəm, 

Gəlməz, 

Gözlərimin yuxusu. 

Bəxtimmi oyanmış 

Yatmısan belə... 

Açılmış köksünun qabartısından 

Köynəyinin yaxası. 

Daş heykəl də görsə səni 

Istəyər dil açıb 

gülsün, oxusun. 

 

Allahsızın biri idim dünyada 

Inandırdı saçlarının qoxusu, 

Cənnətin olduğuna. 

 

Bir qurumuş çay kimiykən könlüm, 

Göz yaşıtək saflığa 
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Qərq etdin axarımı. 

Uçma, qaranquşum, nə olar, uçma, 

Aparma baharımı! 

 

 3 avqust,1980 
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DƏNĠZ  NECƏ  MAVĠDĠR 

 

Dəniz necə mavidir, 

Mavidir, bilirsənmi?! 

Qum üstündə çırpınan 

balıqların gözlərində... 

 

Göylər necə mavidir 

Mavidir, bilirsənmi?! 

Pəncərəsi günəşdən küsülü 

Dustaqların yuxularında. 

 

Eləcə mavidir xatirələrim. 

Eləcə mavidir, 

Əllərimin arasında 

açlarınqarışıq 

O göz yaşları. 

Eləcə unuda bilməyir səni 

Dodaqlarımdakı tatan acısı. 

 

25.10.1980 

 

SƏNƏ  MƏN  NEYLƏYĠM 

 

Bir çьrьk almadan ötrü 

Adəm ilə Həvvanı 

Tanrı qovdu cənnətdən. 

Hər peyğəmbər dönə-dönə 

Bəhs etdi bu cinayətdən. 

Insan oğlunun boğazı 

Döndü armud saplağına 

Boynundakı bu minnətdən. 

 

Bir qızıl alma kimi 

Üzdun, yedin qəlbimi. 
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Forsu yerə-göyə  

sığmayan gözəl 

De neyləyim sənə mən?! 

 

 23.11.1980 

 

 

ULDUZ  KĠMĠ 

 

Uçub getməz başım üstən 

Durnalardan soram səni. 

Uzaq-uzaq yollar qoymaz 

Boylandıqca görəm səni. 

 

Kim Məcnuna dəli deyib?! 

Mənim könlum belə deyib: 

Həyatımın gülü deyib, 

Sevərəm, qoxlaram səni. 

 

Sənsiz könlüm tutmaz aram, 

Yollarına hey baxaram. 

Çox gözlətmə, ay baharım 

Gəl, görsün dağlarım səni! 

 

Ötər günlərim buz kimi, 

Gözlərim uyqusuz kimi. 

Göydən düşsən ulduz kimi 

Qəlbimdə saxlaram səni! 

 

Dekabr, Bakı- Moskva 

 

ALMALAR, ALÇALAR... 

 

Daha ötüb keçdi sevgi yaşımız, 

Daha işdə-gücdə itib başımız. 
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Daha cidi-ciddi kişilər olub 

Dünən Məcnun olan o tay-tuşumuz. 

 

Daha mən bilmirəm, kimlər asacaq, 

Qızların nazından ürəklərini. 

Daha özgələrdən ötrü açacaq 

Almalar, alçalar çiçəklərini. 

 

Ulduzlar qızlara bənzəmir daha, 

Bir çətən külfətdir, sənə göz dikib. 

Ömrü boş ümidlər bəzəmir daha 

Aldanmış quşlartək uçub, perikib. 

 

Torpağı duyursan ayağın altda, 

Çiynində keçmişin zəhmli əli. 

Babalar göz dikmiş torpağın altdan, 

Bu yurdun ümidi sənsən, deməli. 

 

Qaldır bu şərəfi çiyinlərinə, 

Sevənlər qısmasın ürəklərini. 

Açsın bu dünyada təzədən yenə 

Almalar, alçalar çiçəklərini. 

 

 16.12.1980 

 

 

SOKRATIN  ÖLÜMÜ 

 

 

―Heç kəs bilmir ki, ölum nədir, insan ьçьn bütün 

xoşbəxtliyin ən böyüyü deyilmi, ya yox,  

amma ondan elə qorxurlar ki, guya yaxşı bilirlər ki, o ən 

böyük bədbəxtlikdir.‖  

   Yaratdığı  vicdan anlayışı dövrünün rəsmi hakim 

ideologiyasına uyuşmadığı ьçьn zəhər 
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 içmək yolu ilə ölümə məhkum edilən Sokratın məhkəmədə 

son sözundən.   

 

 

Min illərdir, 

         min illər, 

dikəlib başının daşının üstən, 

qalxıb Afinanın başının üstən, 

çəkir başına Sokrat 

zəhər piyaləsini. 

Min illərdir,  

        min illər, 

alnında damğatək gəzdirir nadan 

Sokratın zəhərli kinayəsini. 

 

...Qısıb nəfəsini afinalılar, 

Donublar daş kimi sükut içində. 

Sanki Sokrat deyil, özüdür onlar 

Zəhər içirən də,  

Zəhər içən də! 

 

Min illərdir, min illər... 

Nə içilib qurtarır 

Bu ölüm şərabı. 

Nə tükənir ağ saçlı 

Müdrik qocanın  tabı. 

Içdikcə dirilir, 

Öldükcə doğulur. 

Bir Simruq quşu kimi 

Alov-alov, köz-köz, 

Kəlmə-kəlmə, söz-söz 

Qalxıb dirilir Sokrat 

Həqiqətin külündən. 

Sümük əllər, 

      sümük qollar 

yüz-yüz, min-min 
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qalxır torpağın altdan, 

ala bilmir zəhəri 

Sokratın əllərindən. 

 

Min illərdir, min illər, 

Ölümünü başı üstə 

Elə uca tutub qəsdən. 

Ayaqyalın, başıaçıq 

Keçir əsrlərin üstən. 

Necə müdrik etmiş onu 

―Heç bir şeyi bilməməsi‖. 

Gələcəkdən gəlir yenə 

Yeridikcə addım səsi. 

Yüyürür arxasınca 

Yüyürür, 

çata bilmir, 

iki yetim körpəsi, 

        gözü yaşlı qadını... 

Neçə insan, zaman-zaman 

Duyur dodaqlarında 

O zəhərin dadını! 

Sanki içir, 

Həqiqətdən dönməzliyin andını. 

 

 

Damla-damla, 

         udum-udum, 

               zəhər deyil, 

Bu dünyanın əzabımı?! 

Acı zəhər dadı verən 

Ölməzliyin şərabımı?! 

Mənasıdır keçən ömrün, 

Icirdilir ağu kimi. 

Əyilməzdir qoca qartal 

Məğrur Olimp dağı kimi. 

Əyilməzdir, qarşısında 
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Nə qeysərin, nə fələyin. 

Qulaq tutub haqq səsinə 

Qəlbindəki mələyin. 

 

Min illərdir, min illər, 

Bal şərbəti yerinə, 

Gül şərbəti yerinə 

Çəkir başına Sokrat 

Zəhər piyaləsini... 

Dekabr, 1980. 

 

 

 

SEVGĠNĠ  YAġADAN 

 

Yiğdım bu dünyanın dərdi-sərini 

Yığdım, düyünlədim yumruqlarımda. 

Kədərin alovu, dərdin sərini, 

Budurmu dünyadan umduqlarım da?! 

 

Sonu görünməyən arzu yolları, 

Gözümdən yaş kimi süzulən illər... 

Dayanım yol üstə kimə yalvarım, 

Gələnlər-keçənlər üstümə gülər. 

 

Var imis möcüzə,  

var imiş əfsun! 

Yuyar ürəyimi nar çiçəyitək. 

Təzədən vurulsan, yenidən sevsən, 

Dözər bu dünyanın dərdinə ürək. 

 

O ipək nəvaziş, o sehrili səs, 

O əllər qanadtək uçurar məni. 

Yanaq söykədiyim o qaynar nəfəs 

Yüz oddan-alovdan keçirər məni. 
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Ey sevgi günəşi! Yan başım üstə, 

Dünyanın dərdini əritsin odun. 

Canımı, qəlbimi, ömrümüistə 

Sevgini yaşadan müqəddəs qadın. 

 

      24.12.1980 

 

AZADLIQ 

 

Gümuş pullu balıqların 

Mavi dəniz – azadlığı. 

Uçan qağayıların 

Başının üstündə göy azadlığı. 

Arıların 

Çiçəkdən-çiçəyə uçuşu, 

Yarpaqların, otların, 

Günəşə qarşı duruşu — 

                Azadlıq. 

Küləklərin 

Zəmilərdə əsimi, 

Tonqalda yanan Bruno, 

Dabanından soyulan Nəsimi — 

                      Azadlıq! 

 

Əcnəbi gülləsindən 

Puşkinin ölümü. 

İyirmi illik ümidiylə 

Şeyx Şamilin təslimi — 

                 Azadlıq. 

 

Kiminə gen dünya, 

Kiminə dar qəfəs. 

Kiminə torpaq kimi süküt, 

Kiminə gurultulu söz: 
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                Azadlıq! 

 

      1980 

 

 

BĠR  GÖZƏLĠN  HƏSRƏTĠ 

 

Bu üzü dönmü. illər 

Keçər, 

Bir yana çıxar  

deyirdim. 

Qəlbnimin harayına sevgim 

Dönər, 

baxar deyirdim. 

Ömür keçdi ümidilən, 

Həyat gerçək, 

ümid yalan. 

 

Şirin-şirin xəyallardan 

Acı-acı meyvə dərdim. 

Üzü donmüşçaylar kimi 

İçin-için axar dərdim. 

Mənim könlum susma daha, 

İncimə gəl, küsmə daha. 

Nəğmələr qoş 

Taleyimin bu halından. 

Bir gözəlin həsrəti xoş 

Yüz çirkinin vusalından. 

 

  1980 

 

     1981. ƏZABLAR 
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HAYANDA OLSAM  DA... 

 

Hayanda olsam da çəkər qəlbimi, 

Süzülüb duyğumdan, hissimdən keçər. 

Doğma Mil düzünün həsrəti kimi 

Qarqarçay sinəmin üstündən keçər. 

Gözümün önündən getməz Murovdağ, 

Başının qarıynan, buludlarıynan. 

O doğma torpaqda alışan ocaq 

İsidər qəlbimi ümidləriynən. 

Bir ulu xan çinar yarpağı üstə 

Saxlar dövlətimi, saxlar varımı. 

Üstündə gəzdiyim torpağın üstə 

Ruhunu duyaram babalarımın. 

Əsrlər calanar yaşımın üstə, 

Yaşı bilinməyən qoca mən ollam. 

Vətən buludları başımın üstə 

Torpağın özütək qocaman ollam. 

Açar ürəyimdən güllər, çiçəklər, 

Açar ürəyimdən dağlar gözünü. 

Süzülən yağışlar, əsən küləklər 

Sevgimi daşıyar illər uzunu. 

Demirəm, ucayam dağları kimi 

Bir ulu çinarın yarpağıyam mən. 

Hayanda olsam da çəkər qəlbimi 

O yurdun gəzəri torpağıyam mən. 

          9.01.1981 

 

                *** 
 
Uşaqların bəmbəyaz sevinci kimi 
Ağappaq qar bürümüş dünyanı. 
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Bir bahar qoxusu var 
               bu havalarda 
Ürəyimin sancısı da yox artıq. 
Bir sevginin qoynuna atmaq istəyirəm 
Yenə özümü, 
Günəşində isinəm, 
Çiçəklərində incələm. 
Başımı söykəyib köksünün üstə 
Unudub, hər şeyi unudub, 
Gülüşündə, öpüşündə dincələm. 
İndicə açacaq qapımı bəlkə, 
Indicə səsini eşidəcəyəm. 

     18.01.1981 
 
           *** 
Ey bu yaşında 
Uşaq kimi xəyalpərəst! 
Düşünə-düşünə 
öz-özünə gülümsəyən, 
İçməmiş məst!    
Ürəyinin ağrısında 
Sevgisini yaşadan. 
Arzusunu papaq kimi 
Çıxarmayan başından. 

Eşidər səsini bu dünya, 
Eşidər ara-sıra, 
Pıçılda misra-misra. 
Göylər də hər zaman 
Bağırmayır bağır-bağır. 
Dünya da gizlədib günahları bax: 
Ağ-appaq, tər-təmiz, 
Səssiz-küysüz qar yağır. 
 

18.01.1981 

 

KÖRPÜ 

 
Nə deyb yollara dikdim gözümü, 
Nə deyib odlara atdım özümü? 
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Nə getmisən, nə gələrsən, 
Nə bilmisən, nə bilərsən... 
 
Sönmuş ulduz kimi qalıb işığın. 
Mənim dualarım əsər eyləməz, 
Tanrıtək baxarsan üstənaşağı. 
 
Həkk olub qalmış şəklin 
Gözlərimin qarasında. 
Özüm pəncərənin önündə, 
Ürəyim qapı arasında. 
Özün hər nəsənsə, deyə bilmərəm, 
Eşqin bir körpüdür, körpü — 
Həyatla ölməzlik arasında. 
 

     31.01.1981 
 
 
BAL  ARISI 
 
Adın dodaqlarımda 
Gül açar şirin-şirin. 
Yarpaqlarım günəşinə  
Əl açar şirin-şirin. 
Ta qədimdən belədir  
       dünyanın işi, 
Fərhadın külüng səsindən 
Şirin qaçar şirin-şirin. 
 
Bir bal arısımı var  
Ürəyimin içində, 
Adın çəkildikcə 
Sancar şirin-şirin! 
 

 31.01.1981 
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DAHA BUNDAN  O YANA... 
 

Bu da vüsal! 

Bu da xoşbəxtlik! 

Bu da əzablarımın sonu. 

Bir tərəfdə çılpaq mələk, 

Bir tərəfdə bulud donu. 

Saçları üzümdə, 

Gözü gözümdə. 

Əllərimdə nəvazişdir, 

Dodaqlarımda öpüşdür, 

Söhbətim də, sözьm də. 

 

Bir qalxaydı torpaqdan 

Məcnun sızlaya-sızlaya, 

Kərəm yana-yana, 

Soruşaydım, 

Nə varmış bu dünyada 

Daha bundan o yana?! 

 

Qollarımın arasından 

Çrpınır, çırpınır, 

Çıxa bilmir xoşbəxtlik! 

Yatmışam, 

       yuxudur bəlkə, 

İstəmirəm oyanam. 

Nə varmış bu dünyada 

Daha bundan o yana?! 

 

15.02.1981 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Ildən ilə qalır şeir kitabın, 

Ildən ilə qalır şeir əzabın. 
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İllər düşmən kimi durub qəsdinə, 

İllərlə sınanır dözümün, tabın. 

 

Qorxursan, nə vaxtsa çap olunacaq, 

Hisslər, duyğular köhnələcəkdir. 

O zaman ürəyin çırpınıb ancaq, 

Başqa bir avazla köklənəcəkdir. 

 

Bənzər göz yaşına alın tərin də, 

Sözlər düyün düşüb, dilində qalıb. 

Bizim zəmanədə şairlərin də 

Taleyi naşirin əlində qalıb. 

 

Bu gün kiminçьnsə dərdiyin çiçək, 

İllər ötüb keçsə, kimə gərəkdir? 

Bu gün nəğmə deyib sevinən ürək, 

Sabah dərdli-dərdli göynəyəcəkdir. 

 

Susur dərdli igid, susur demir ki, 

Atı, qılıncı var, meydanı yoxdur. 

Çəkici əlində qalıb dəmirçi, 

Əli var, qolu var, sindanı yoxdur. 

 

   26.04 1981 

 

 

 

BĠR  UĞURSUZ  SEVGĠ 

 

Bir uğursuz sevgi 

nədir dünyaya, 

Günəş öz yeridə, ay öz yerində. 

Arxanı bir çinar köksünə daya, 

Həsrət anlarını say öz yerində. 
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Hardasa dodaqlar söz puçurlayar, 

Məst olub bir eşqin şirinliyində.  

Hardasa, budaqlar köz puçurlayar  

Gecənin ay dolu sərinliyində. 

 

Bir uğursuz sevgi 

nədir dünyaya, 

Biri ayrılırsa, qovuşur biri. 

Köksündə gül-çiçək bitirir qaya, 

Heç zaman boş qalmır sevginin yeri. 

 

Gəzir o saçlarda özgə əlləri, 

Toxunur o üzə özgə dodaqlar. 

Məni təkrarlayır özgə dilləri, 

Məni də özgələr oxşayacaqlar. 

 

Bir uğursuz sevgi 

nədir ay Allah, 

Niyə bir bu qədər göynədi qəlbim! 

Başının üstündə nur çiləyir bax, 

Yanar ulduz olub, göydədir qəlbim. 

 

     26.04.1981 

 

BURDA  SEVGĠ  BĠTDĠ... 

 

Burda sevgi bitdi. 

Burda bitdi qəm, 

Qurumuş ağactək yarpağı yoxdur. 

Arxanca gözümü yuma bilmirəm, 

Gözümün bir ovuc torpağı yoxdur. 

 

Üzüm quru səhra, gülsüz, çiçəksiz, 

İçim dəniz olub göz yaşlarından. 

Gəl ay mürüvvətsiz, 
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            gəl ay ürəksiz, 

 Bir saray qurmrşam qəm daşlarından. 

 

Donub ürəyimdə gülüşün, sözün, 

Donub dodağımda ölüb busələr. 

Bəlkə də peşiman sanacaq özün, 

Sənin sevənlərin belə bilsələr. 

 

Səpər yağışını hicran buludu, 

Soldu, əlimdə gül dəstəsi qaldı. 

Söndüürəyimdə sevginin odu, 

Gözlərimdə acı tüstüsü qaldı. 

26.04.1981 

 

 

ĠġIQ  ÜZÜNƏ 

 

Pəncərələr zülmət, 

             bağlıdır qapı, 

Düşsun misralardan işıq üzunə. 

Sultan Mərzilinin şeir kitabı 

İllərlə həsrətdir işıq üzunə. 

 

Həsrətdir əlində tutduğu qələm, 

Həsrətdir alışan acı siqaret. 

Gərək bu dünyaya təzədən gələ, 

Gecikib gəlmisən, vaxtında var get. 

 

Get qayıt keçmişə, 

               get gələcəyə, 

Bu günün sənincun imkanı yoxdur! 

Şeir pəriləri dönüb keçiyə, 

Saxlayanı yoxdur, çobanı yoxdur. 

 

İllərlə qəlbini söz ocağına 
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Tutub, misra-misra şeir eləmisən. 

Əl atıb kiminsə umacağına, 

Kiminsə yerini dar eləmisən. 

 

Cızılmış çevrənə odlu dairə, 

Tərpənsən alışar qolun, qanadın. 

Sözləri qəlbində qalan şairə 

Bu dünya ən böyük məhbəsxanadı. 

 

Pəncərələr zülmət, bağlıdır qapı, 

Düşьr misralardan işıq üzünə. 

Elə onunçьn də şeir kitabın 

İllərlə həsrətdir işıq üzьnə. 

          1981 

 

DÜNYA YASTIQ  KĠMĠ... 

 

Qoyub əllərini başının altda, 

Yumub gözlərini yaşının altda, 

Otuzunu keçmiş yaşının altda 

Fikirli-fikirli nə düşünürsən?! 

 

İllər saçaqlanır kirpiklərində, 

Sözlər çiçəklənir dodaqlarında. 

Yetim ümidlərin göyərir yenə, 

Qurumuş qarağac budaqlarında. 

 

Gah Araz olursan, gah Kür olursan, 

Gah açıq güzgüsən, gah sirr olursan. 

Gah körpə uşaqsan, gah pir olursan, 

Fikirli-fikirli gülümsəyirsən. 

 

Hələ ümidin var, yenə sevəsən, 

Hələ gedib gəlir canın, nəfəsin, 

Dizləri üstünə çцkmüş dəvəsən, 
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Fikirli-fikirli gülümsəyirsən. 

 

Dünya yastıq kimi başının altda, 

Başın bu dünyanın daşının altda.  

Fikirli-fikirli nəyə gülürsən, 

Otuzunu keçmiş yaşının altda?! 

 

 3 may, 1981 

 

BĠLĠNMƏZ... 

 

Nuhun gəmisi də batar, 

Kirpiyindən asılan 

Bir damla göz yaşında. 

 

Təzəcə dil açan körpəsən, 

Ya dünyanı yorub-yortmuş 

Qocasan, yüz yaşında?! 

Gözundə yaşın bilinməz, 

Üzündə yaşın bilinməz. 

Bilinməz ürəyin, 

Bilinməz sirrin, 

Seçilməz biləndən, 

            Naşı bilinməz. 

Milyon-milyon 

Gəldi-gedərlərin sən də birisən. 

Alar qoynuna torpaq, 

Başının üstünün daşı bilinməz, 

Bilinməz, 

       Gözьnьn yaşı bilinməz. 

 

                              1981. 

ƏZABLAR 

 

Ötmə qəmli-qəmli, 
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ötmə, gülümsə, 

Günəş də əbədi təbəssümündə... 

Köklən bahar üstə, gü-çiçək üstə, 

Ot yenə ümidli sevgi nəğməsi 

Könlünün əzabkeş, dərdli simində. 

 

Yusun üz-gözünь bahar yağışı, 

Yusun, pak ol yenə ay işığında. 

Yeni bir möcüzə yarandı bəlkə, 

Sevinclə kədərin qarışığından. 

 

Həzrəti İsatək aç qollarını, 

Qucaq aç dünyanın əzablarına. 

Nəşəylə yaşasa əyyaş olardı, 

Allahlıq bəxş etmiş əzablar ona! 

       7.05.1981 
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YUXULU  GÜNLƏR 

 

Yuxusuz gecələr, 

           yuxulu günlər, 

Kasıbın evinin dirəyi kimi 

Laxlamış, çatlamış, yıxılı günlər. 

 

Göydə ulduz kimi, 

            gözdə şeh kimi, 

Qadın saçlarıtək qoxulu günlər. 

Qələm kotan olub cızar qəlbimi, 

Saralan sünbülu, taxılı -- günlər. 

 

Beton divarlartək durar üzünə, 

Təpədən dırnağa qələmə dönsən, 

Önündə kağıztək yuxalı günlər. 

 

Yuxusuz gecələr, 

             yuxulu günlər, 

Qopar yarpaq-yarpaq uçar əlindən, 

Üşüyər budaqlar, yox olu günlər. 

 

Mənim sevincimin paxılı günlər, 

Yuxulu, yuxulu, yuxulu günlər. 

 

   9.05.1981 

 

ANAMIN  BAXIġLARI 

 

Hara getsəm, hara düşsəm, 

Çətinə, dara düşsəm, 

Ürəyimdə bir ümid var, 

Qoruyar, məni qoruyar, 

Anamın alqışları. 
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Günəşin telləritək 

Uzanar,  

  arxamca uzanar, 

Anamın baxışları. 

Günəşin şəfəqləri, 

Buludun yağışları, 

Duyar o baxışları,  

Yuyar o baxışları. 

 

Sevincim o baxışdan, 

Göynəyim o baxışdan. 

Elə bil əynimdə də 

Köynəyim o baxışdan. 

 

Hara getsəm, hara düşsəm, 

Çətinə dara düşsəm, 

Sonməz ümidin odu, 

Sönməz qəlbimin odu, 

Közərər o baxışdan. 

Üstьmdə Allahın da 

Nəzəri o baxışdan. 

 

 9.05.1981 

 

 

      *** 

 

İçilmiş şərab şüşəsitək 

Boş qalıb içim. 

Burum-burum tüstqü dolur, 

Bir tənhalıq hissi dolur, 

Qaldırır məni göy üzünə. 

Çırpılır bulud-bulud 

Məzəmmətlər, danlaqlar, 

Bu üzümə, o üzümə... 
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Neyləyim, neyləyim mən,  

Kimə giley eyləyim mən?! 

Şeirmi yazım, 

Şərabmı içim?! 

Qadınmı sevim? 

Ya zilləyib gözlərimi tavana, 

Olub-qalan ömrümü 

Təzədən ölçьb-biçim?! 

Bu yoldan o yola,  

O yoldan bu yola, 

Nə qədər boş-boş keçim! 

İçilmiş şərab şüşəsitək 

Boş qalıb, boş qalıb 

Boş-boşuna söylənən 

Sağlıqlarla dolub içim. 

 

 12.05.1981 

 

BALACA ADAM 

 

Böyük bir İnsan olmaq istəyirdin, 

Amma, 

balaca bir adam oldun. 

balaca, 

Çexovun ―Qılaflı adam‖ından da 

                 balaca.  

Talış meşələrinin 

Cır badamından da balaca. 

Mənzilin olsun deyirdin— 

Bir vətən, bir ölkə, bir dünya! 

Amma, mənzilin oldu, 

Toyuq damından da balaca. 

 

Yonuldu qaldı taleyin 

Boz-bulanıq çayların 
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Xırda qumundan da balaca. 

 

Bir cücə gözü boyda 

Ümidin varmı barı, 

Ya, ondan da balaca?! 

 

13.05.1981 

OTUZUM 

 

Otuzuma da çatdım,  

Otuzumu da keçdim. 

Nə söndü birdəfəlik, 

Nə bəhrə verdi eşqim. 

Yandı, yandı şam kimi 

Pərvanəsi ürəyim. 

Belə ömür, belə eşq 

Deyil mənim gərəyim! 

Saraldı ləçək-ləçək 

Açan gül-çiçəyim də. 

Gələcəyim keçmişimdə, 

Keçmişim gələcəyimdə! 

Bir ümid var,  

       təkayaqlı bir ümid, 

Ağladım, güləcəyəm də! 

3 may, 1981 

 

ARASINDA 

 

Başın əllərinin arasında, 

Yaşın illərinin arasında, 

Özünü qaldır qoy bir dağ başına, 

Düşün, düşün, 

          yolların arasında. 

 

Dünyaya gəlmiş 
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Birinci insan kimi tənha. 

Dünyadan gedən 

           sonuncu insan kimi 

Ömrün baha. 

Ağlın kəsə-kəsə, 

Gözün baxa-baxa, 

Sıx bu dünyanı 

   Var qüvvətinlə 

           qolların arasında. 

 

Nədir belə, 

dərdli-dərdli baxmağın, 

Baxıb-baxıb, yeri-göyü yaxmağın?! 

Düşüb qalıb  

       Papağın, 

Qərib quş yuvasıtək 

           kolların arasında. 

 

       Sentyabr, 1981 

 

 

HƏYAT, 

SƏN NƏ ġĠRĠNSƏN! 

 

Həyat, sən nə şirinsən, 

Balsatanın barmağında! 

Həyat, sən nə şirinsən, 

Balıqlar da bilirmiş 

Balıqçı qarmağında. 

 

Şirinsən, bahar günü 

Çiçəyinə arı qonmuş 

Şəftəli budağında. 

Sevilməmiş qızların 

Közərmiş yanağında. 
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Yüzillik bir ağacın  

Sonuncu yarpağında. 

 

Şirinsən, şirin! 

Əlində şirniquş tutmuş 

Körpənin gözlərinə 

Düşən gün işığında! 

 

 Noyabr, 1981 

 

 

1982 
 

 

NEYLƏYĠM 

 

Ey ömür baharım, gül-çiçəyini 

Qismətim olmadı dərib iyləyim... 

İndi ovub tökür dərd ürəyimi, 

Qəribəm dünyada, qərib, neyləyim?! 

 

Bu boyda hay-küylü şəhər içində 

Yoxdur bir bölənim dərdi, gileyi. 

Boğulur ürəyim qəhər içində, 

Göyün allahı yox, yerin mələyi. 

 

Nə fərqi dünyanın harasındayam, 

Səndən uzağamsa, qürbətdir aləm. 

Olumla ölümün arasındayam, 

Sənsiz ey çırağım, zülmətdir aləm! 

 

Özüm günahkaram, bəlkə də özüm, 

Bəxtimin ulduzu titrədi söndü... 

O dağ mətanətim, dərya dözümüm, 
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Ey ömür baharım, gül-çiçəyini 

Qismətim olmadı dərib iyləyim. 

İndi ovub tökür dərd ürəyimi, 

Qəribəm dünyada, qərib, neyləyim?! 
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         03.01.1982 

 

 

 

OLMAZ 

 

Zahiri bənzəyiş dəb olub indi, 

Qəlbində saray qur, yenə duyulmaz. 

Hər səfil gəzəndən Məhəmməd Hadi, 

Hər yekəburundan Tolstoy olmaz. 

 

Hər atasız uşaq Həzrəti İsa, 

Hər dul arvad alan Məhəmməd olmaz. 

Hər çəlik götürən Həzrəti Musa, 

Hər saqqal qoyanda əzəmət olmaz. 

 

Gəzmə bu dünyanı başı havalı, 

Qoy önə papağı, düşün bir nəsən?! 

Özünün boynunda qalar vəbalı, 

Van-Qoq ola bilməz hər qulaqkəsən. 

 

Axtar bu dünyada tap elə kahin, 

Açsın taleyini desin üzünə. 

Azmış quşu kimi Həzrəti Nuhun 

Sən qona bilmirsən dünya üzünə. 

 

Dünyada yeri var ucalığın da, 

Hər alçaq təpədə bil ki, qar olmaz. 

İstər gənc ol, istər qocalığında 

Sənətdə korlardan sənətkar olmaz! 

 

        3.01.1982 

 

 

BAġIMIZA  BAĞLI  BULUD 
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Göy üzündə gəzən bulud, 

Bəzən bulud, düzən bulud! 

Günəşə, zülmətə, küləyə 

Öyrəncəli, dözən bulud, 

Ay qaralı, ağlı bulud! 

 

Gah uşaq rəsminə bənzəyən, 

Gah ocaq hisinə bənzəyən, 

Həm dustaqsan, həm gəzəyən 

Qırçınlı-saçaqlı bulud. 

 

Ləpə-ləpə, dalğa-dalğa, 

Göy üzünə qalxa-qalxa, 

Bir üzün qara qurğuşun, 

Bir üzün kövrək şüşədi. 

Səndən nə qoxular gəlr, 

Barıtdır, ya bənövşədi?! 

Şimşəklərin çaxa-çaxa 

Ağlamaq da bir peşədi, 

Ağla bulud, ağla bulud. 

 

Payızdan yaza dolanan, 

Dağlardan düzə dolanan, 

Ürəkdən gözə dolanan 

Başımıza bağlı bulud. 

 

12.01.1982 

 

 

 

1983. DÜġÜNƏN ĠNSANIN 

HEYKƏLĠ 
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DÜġÜNƏN ĠNSANIN HEYKƏLĠ 

 

        ( Ögüst Rodenə ) 

 

Qranit qayaların 

Söykənib bir daşına, 

Yığıb yumruqlarına 

Qəzəbini, gücünü 

Endirmədən 

   Bir kimsənin başına. 

Əllərini 

Söykəyib çənəsinə, 

Qulaq asır elə bil, 

Addım-adım ötüb keçən 

Əsrlərin səsinə. 

 

Qaşları düyün-düyün, 

Fikri düyün-düyün. 

Bəlkə də çarə tapdı, 

    Ya sabah, ya bugьn  

Dünyanın dərdinə 

    Düşunən İnsan! 

 

23.05.1983 
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1984 

 
        *** 

Nə təravət qalıb dodaqlarında, 

Nə də ki, qəlbində sevginin odu. 

O ucuz sırğalı qulaqlarında 

Cingildər nə qədər kişinin adı. 

 

Səni qınamıram, qınamıram mən, 

Belə gətiribdir taleyin, bəxtin. 

Bir məsum xoşbəxtlik uçub əlindən, 

Qalmısan əlində dərdin, gileyin. 

 

Budur bu dünyadan arzun, istəyin, 

Təki yanında bir həmnəfəs olsun. 

Gözünü yollara dikib ürəyin 

Bir ovuc sevinc tap, ona bəs olsun. 

 

Qarışır gözündə qara da, ağ da, 

Düşüb gizli-gizli saçlarına dən. 

Hazırsan yolunda qul olmağa da 

Təki, kişi səsi gəlsin evindən. 

 

Qənimət bilirsən fürsəti, anı, 

De niyə gözünü torpağa dikdin? 

Hərə aparıbdır bir parçasını 

Taleyin onunçьn çilik-çilikdir. 

 

       1984 

 

 

BU  TORPAĞA, BU  DAġA 

 

                  ( Atam  
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İsgəndər Seyid Mahmud oğlunun 

                  xatirəsinə) 

 

Daşlar baş əyib torpağa, 

Baş əyib, 

Dünyanın gəldi-gedərinə, 

Alın yazısına,  

         Qəm-kədərinə. 

 

Bu daşların sükutu 

Yanıqlı bir haraydı. 

Bu yan-yana məzarlar — 

İnsanın son mənzili, 

Insana son saraydı. 

 

Qəbristan — 

Daş meşəsi... 

Bu daşlara toxunub 

Neçə qəlbin şüşəsi.  

Vətən nədir, torpaq nə, 

İndi düşürəm başa. 

Ata deməliyəm mən, 

Bu torpağa, bu daşa! 

 

1979/84., Mərzili. 

 

 

 

 

 

 

XATĠRƏLƏR 

 

Günəşin qayalarda 

Hopub qalan istisi. 
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Uzaq, 

Uzaq çərşənbə tonqalının 

Gözlərimə dolan tüstüsü. 

Qışın oğlan çağında, 

Bir pəncərə qabağında, 

Sənə keşik çəkdirən  

Qəlbimin qaynar hissi. 

 

Sən demə dəliymiş  

Hərə bir cürə. 

Qızıla tutulmuş qırx pilləkəni 

Enərsən-qalxarsan, 

    Gündə yüz kərə. 

Əlində gül dəstəsi, 

Telində sığal, 

Dodaqlarında 

Adəmin vaxtından söylənən sözü 

Ilk dəfə demək həvəsi... 

 

Bir gün cavanlıq da bənzərmiş 

Sahibini yıxıb qaçan 

     Dəlisov kəhərə. 

Qocalmağa başlayır insan, 

Üz tutduğu gündən 

      Xatirələrə. 

 

         1980 
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ÇƏNLĠBELĠN  YUXULARI 

 

           1. 

 

Çənlibel dağları dumandır, duman,  

Dumanlı çağları yamandır, yaman. 

Aşıq, bu cəngini bir az asta çal, 

Dağları göynətmə,  

          amandır, aman! 

 

Çənlibel dağları beli bükülü, 

Qayası yıxılı, daşı sökülü, 

Yeddi min,  

        yedi yüz, 

               yetmişdir gülü, 

Gülləri yandırma, amandır, aman! 

 

Çənlibel dağları ucadan uca, 

Atadan, babadan qocadır, qoca! 

Dikələ bilməyir qolların aça, 

Dağları ağlatma, 

           amandır, aman! 

 

      2. 

 

Gecələr haray düşər 

Çənlibel dağlarına. 

Ulduz qopar, Ay düşər 

Çənlibel dağlarına. 

Buludlar lay-lay düşər, 

Bir dəli layla düşər 

Çənlibel dağlarına. 

 

Ağır zəhmdən yarılar, 

Qayalar köksün aralar. 

Oyanar daş yuxulardan 
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Qalxıb dikələr sıralar 

Çənlibel dağlarında. 

 

Koroğlu hayqırıb qalxar, 

Dəlilər hay vurub qalxar, 

Qılınc tutar, qalxan taxar. 

Qır at kişnər, Dür at çıxar 

Nallarından bir od çıxar 

Çənlibel dağlarında. 

 

Dağlar gumbur-gumburlanar, 

Koroğlunun nərəsindən. 

Şiş qayalar yumrulanar 

Dəlilərin zərbəsindən, 

Çənlibel dağlarında. 

 

Bir də gördun düzüldulər, 

Yüz oldular, min oldular, 

Mindilər ağ-boz atları 

Çənə-dumana batdılar, 

Yağılar üstə getdilər 

Yeddi min,  

     Yeddi yüz, 

          Yetmiş 

               yeddilər... 

 

   1984 

 

 

MƏMMƏDĠN  NAĞILI 

 

Min doqquz yüz yetmiş... neçədə 

Bir xoş gündə, xoş saatda, 

Ya bir çovğunlu gecədə 

Vəliyev Məmməd Qurban oğlu 
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Dünyaya gəlməliydi. 

Buynuzuburuq 

Qurbanlıq toğlu 

Yolunda ölməliydi. 

Ha gözlədilər, 

Gəlmədi! 

Məmməd belə oğul deyildi axı! 

Atasının beli də əyildi axı, 

Gəlmədi, Məmməd gəlmədi. 

Qaldı elə atasının belində, 

Anasının ürəyində. 

Babasının, nənəsinin 

Nəvə deyən dilində. 

Gəlmədi, Məmməd gəlmədi. 

Həkimlər də işə qarışdı, 

Duayazanlar da çalışdı. 

Elə bil kim isə tutub 

Ayağından sarımışdı, 

Gəlmədi, Məmməd gəlmədi. 

Oyuncağı da olacaqdı, 

Maşını da. 

Ayağını da qızıla tutacaqdılar, 

Başını da. 

Saymadı anasının  

gözünün yaşını da, 

Gəlmədi, Məmməd gəlmədi! 

Bəlkə qorxdu, 

Bu tərs oğlu tərs. 

On beş il məktəbə gedəcək, 

On-onbeş min tərlədəcək. 

Birtəhər diplom alınca 

Anasını çərlədəcək, 

Atasını çərlədəcək. 

Beş minə iş tapacaq, 

On minə ev yapacaq, 

Beş minə qız alacaq. 
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Bu qədər borcu-xərci 

Nə zaman qazanacaq! 

Halal zəhmətə qalsa, 

Hər işi, hər əməli 

On-onbeş il uzanacaq. 

Onadək bəlkə özu də 

Torpağa uzanacaq. 

Əvvəli-axırı düşündü Məmməd, 

Dünyaya gəlməkdən daşındı Məmməd, 

Gəlmədi, Məmməd gəlmədi! 

 

           1984 

 

ĠLK  KĠTABIMA 

 

Bu gün-sabah çıxacaqsan işığa, 

Bu gün-sabah kədər səndən aşağa. 

―Bu gün sabah‖, bu gün sabah olunca, 

Dirənibdi daha sümük bıçağa. 

 

İyirmi il gözlərimin qarası 

Damla-damla yollarına süzülüb. 

İyirmi il bu yolların arası 

Qələm altda kağız kimi nazilib. 

 

Dodaqları süd qoxulu körpətək 

Varağında mətbəənin qoxusu. 

Yatmadığım gecələrin yuxusu, 

Oxunmamaq, həm oxunmaq qorxusu. 

 

İyirmi il yol gəlmişik bu çağa, 

Körpə balam, ürəklə bax işığa! 

Elə dil aç, elə danış desinlər, 

İyirmi il ömür görüb bu çağa. 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
330 

 5 mart, 1984 

 

 

YUXU  DEYƏRDĠM 

 

                ( M. ucun) 

 

Mən öz keçmişimi varaqlayıram, 

Mən öz gəncliyimi soraqlayıram. 

Yorğun əllərimi, boş əllərimi, 

Dizlərim üstündə daraqlayıram. 

 

Mənim keçmişimdə gül-çiçək hər yan, 

Mənim keçmişimdə mən sənə heyran. 

Uzanır görüşə sevgi yolları, 

Səni düşünürəm, hər nəfəs, hər an... 

 

Hələ ürəyimi açmamışam mən, 

Hələ düşməyibdir dünya gözümdən. 

Hələ gözəllərin gözü məndədir, 

Hələ düşməyibdir saçlarıma dən. 

 

Hələ qabaqdadır şirin xəyallar, 

Hələ cavabsızdır bütün suallar. 

Hələ bürünməmiş alov rənginə, 

Yamyaşıl görkəmli yamaclar, yallar... 

 

Qapanmır saralmış şeir dəftəri, 

Gecəm oyaq keçdi, gəlir səhərim. 

Solğun varaqlardan soruşuram mən, 

Nədir günahlarım, nədir səhvlərim! 

 

Kim bilir, bəlkə də yuxuna girdim, 

Kim bilir, bəlkə də yuxudur dərdim. 

Bir gün ayılsaydım sən yanımdasan, 

Bütün keçmişimə yuxu deyərdim. 
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   26 sentyabr, 1984 

 

YUXU : 

 

Qorxursan açmağa gözlərini sən, 

Saçında dolaşan mənim əlimdir. 

Əbəsdən pul kimi közərməmisən, 

Köksündə alışan mənim əlimdir. 

 

Mənim nəfəsimdir gəzir üzündə, 

Toxunur boynuna, çiyinlərinə. 

Dilinin ucunda qalıb sözun də, 

Bir kəlmə söyləyə bilmirsən mənə. 

 

Duyursanmı mənim dodaqlarımı?! 

Sən ki, ürəyimi duya bilmədin. 

Pıçıltı mənimmi, yarpaqlarınmı, 

Ayırmaq istədin, niyə bilmədin?! 

 

Toxunma süzülən göz yaşlarıma, 

Axsa ləkə düşər balıncın üstə. 

Göz yaşım içəri axır daima, 

Yuxun qaça bilər üzünə düşsə. 

 

Qəfil görən olar, oyanan olar, 

Necə gəlmişəmsə, elə gedərəm. 

Sənin bu yuxuna inanan olar, 

Baş alıb yuxundan belə gedərəm. 

 

Dur aç gözlərini, cağrılır adın! 

Xəyaltək gəlmişdim, yox oluram da... 

Sən mənə həyatda qismət olmadın, 

Barı əzab vermə yuxularımda. 

           26.11.1984 
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DƏLĠDAĞIN  GECƏLƏRĠ 

 

Gümüşə bələnib ay işığında, 

Yatır mışııl-mışıl dağlar, dərələr. 

Dəlisov şimşəklər susubdu qında, 

Arxaclara dolub yatıt sürülər. 

 

Çaylar da gümüşü bir nəğmə olmuş, 

Dərələr boyunca çağlayır pəsdən. 

Cığırlar dağları gəzib yorulmuş, 

Yatır bulaqların gözünün üstə. 

 

Dağların üzündə duman rübəndi, 

Gözləri şeh dolu güllər, çiçəklər. 

Qayalar elə bil bir himə bənddir, 

Haylasan, arxanca yürüşəcəklər. 

 

Göylər ulduz-ulduz dolubdu burda, 

Dağlar ölməzliyin taxtına bənzər. 

Ulduzlar əlcatan olubdu burda, 

Hansını istəsən bəxtini bəzər. 

 

Bir şirin nağılla dolub bu gecə, 

Ömrün düyünü də açılar asan. 

Dəlidağ sehrikar olub bu gecə, 

Dağlara baxdıqca ucalır insan. 

 

 Dəlidağ- Moskva, 1984 

 

 

CEYRAN  BULAĞI 

 

Ötən yay yolum Dəlidağa, Ceyran bulağının  üstünə  düşdu. 

Bulağın üstündəki daşa  Səməd Vurğunun  məşhur şeirindən bir 

parça həkk olunmuşdu: 
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         ―Aşıq Şəmşir Dəlidağdan keçəndə... 

           Bəxt məni bu yerə qonaq gondərdi, 

           Gedirəm, yamandır ayrılıq dərdi. 

           Demə Şəməd Vurğun gəldi gedərdi, 

           Unutmaz bu oba bu mahal məni. 

                       Qocadan xalqa yadigar.‖ 

       Bu təvazökar imza sahibi Garabğın məşhur el 

ağsaqqallarından olan Mərzili Mikayıl oğlu Qoca Kişinin imzası 

idi. Bu bulağın daşı  şındırılıb, üstü qırmızı rənglə boyanıb, 

yazılar güclə oxunur, üstündən isə xaççəkilib. Elə bil bu  dərdə 

dözməyib bulaq da  sozalıb. Əvvəllər görduyum bulaq çox gur 

idi. Bulağın üstündə ьç-dörd  nəfər görkəmlərindən yerli 

rəhbərlərdən olan adamlar kabab çəkib yeyib-içir, bir aşıq da 

saz çalıb onları şənləndirirdi. Aralarında milis zabiti geyimlisi 

də var idi. 

    Mən ixtiyarsız olaraq, sanki bir kömək umurammış kimi 

onların diqqətini bura yonəltdim. Dedilər ki, yəqin  o Qoca 

kişinin düşməni kim isə, o eləyib. Dedim ki, Qoca Kişinin heç 

bütun Azərbaycanda da düşməni yoxdur, mən də o kişini 

tanıyıram, el də. Bunu daşnaqçı ermənilər edə bilər yalnız. 

Ürəyimdə xalqimın bir muqədəsliyinə murdarlığın 

toxunmasından qalan  ikrah hissi ilə bulaqdan ayrıldım. Bulaq 

ustə kef çəkənləri də inandırdığıma  əmin deyildim . 28.09.1984. 

Dəlidağ—Moskva.   

 

Bu necə görkəmdir, Ceyran bulağı, 

Pozulub növrağın, suyun sozalıb?! 

Səndən ilhan alan ulu qonağın, 

Hələ bu dağlarda nəfəsi qalıb. 

 

Burda Səməd Vurğun məclis qurubdu, 

Burda sədası var Dədə Şəmşirin. 

Nədən ulu dağlar küskün durubdu, 

Dərd ilə sellənib dərələr dərin. 
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Qıyıb yadigara bir namərd əli, 

Sözlər çapıllıbdı, paralanıbdı. 

Bu el məhəbbəti, bu söz heykəli 

Şanki şəhid olub, yaralanıbdı. 

 

O sənə neyləmiş xaçpərəst yağı?! 

Sındırıb sözləri xaç düzəltmisən. 

Açılmaz dağların qaşı-qabağı, 

Özün öz başına daş düzəltmisən. 

 

Yumrulər hardasa yolların sənin, 

Lənət oxuyuram nəslinə mən də. 

Niyə qurumadı qolların sənin, 

Bir xalqın ruhuna qəsd eləyəndə?!. 

 

 

 

       * * * 

Bilməm nə istəyir mənim ürəyim, 

Qovrulur, burulur fikir içində. 

O söz yaranmamış, 

               o söz yox deyim, 

Dumantək yayılır itir içimdə. 

 

Örümün necənci payızı gəlmiş, 

Hər dəfə beləcə yağıb yağışlar. 

Alnıma yazılan 

yazı deyilmiş, 

Əlimi qoymaqdan düşub naxışlar. 

 

Tutaq ki, taleyim öz əlimdədir, 

Tutmuşam taleyi, neyləyəsiyəm?! 

Gözüm bu dünyanın gözəlindədir, 

Mən Məcnun, o Leyli, neyləyəsiyəm?! 
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Kim bilir, 

Bəlkə də ömrüm uzunu, 

Görərəm qalmışam götur-qoy ilən. 

Əllərim yorulub tutmaqdan onu, 

Hələ bit istəyə hazır deyiləm?! 

 

          9.10.1984 

            * * * 

         Həyat  yoldaşım Aybənizə 

Niyə pərişansan, ay ömrüm-günüm?! 

Daha səndən özgə mənim yarım yox. 

Hayana üz tutsam, sənədir yönüm, 

Özgəni sevməyə ixtiyarım yox. 

 

Su başdan bağlanar, insan könüldən, 

Mənim taleyimə yazılan sənsən. 

Sevgini pay bilmə bir dəstə güldən, 

Mənə bahar olan, yaz olan sənsən. 

 

Buludtək dolmasın gözlərin hərdən, 

Bizim bəxtimizə şeh gərək deyil. 

Bəlkə bir həsrətmiş saçlarımda dən, 

Bu titrək qəlbimə meh gərək deyil. 

 

Yersiz şübhələrlə yorma qəlbini, 

Yazılan pozulmaz, tökülən dolmaz. 

Doğulduğum gündən tapmadım səni, 

Bununçьn məni də qınamaq olmaz. 

 

Bənövşə boynunu kədər əyməsin, 

Dolsun yuvamıza toy da, düyün də. 

Kiçik günahlarım gözə dəyməsin, 

Qoy sənin qəlbinin böyüklüyündə. 
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Nə lazım sevgidən Məcnuna dönüm, 

İşdən, cəmiyyətdən qovalar məni. 

Bircə bu bəsdir ki, səndədir könlüm, 

Özgələr ha uma, sevələr məni. 

        11 may, 1984. 

 

 

                     Sınıq Bayatı  

                

                Alışdım, közə döndüm, 

                Danışdım sözə döndum. 

                Bir çiçəkli dağ idim, 

                Qarışdım, düzə döndüm.        (69)        
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SON  SÖZ  ƏVƏZİ 
 

  « Bir işə başlamaq nə qədər şərəfli və məsuliyyətlidirsə,  

onu sona yetirmək də bir o qədər həyəcanlandırıcı, fərəhli, 

hətta bir az qüssəlidir. Çьnki, ömrün keçmişə dönmuş anları 

hec vaxt dönub qayıtmır. Şeir-sənət isə bir möcüzə kimi   

insanı özündən asılı olmayaraq zaman-zaman bu keçmişə 

qaytarır. 

    Budur, bu da çoxdan gözlənilən an! 

Nəhayət, illərlə-aylarla-günlərlə həmdəmin olan dəftərin 

(kitabın) şonuncu vərəqi. Əlvida! Vərəqlərdə qalan ömüum-

günüm! Sevgim, kədərim, həyəcanım, ürəyim. 

    Bizi yeni günlər, yeni görüşlər, yeni sevinc-kədərlər 

gözləyir.Keçmişin kədərində də bir gizli sevinc var, sevincində 

də kədər. 

Sənətin sirləri sonsuz, insan ömrü qısa, insan qəlbi nəhayətsiz 

bir dəniz! 

     Dahilər dahiyanə zəmanədə doğulurlar. Dahiyanə  zəmanədə 

doğulmayan dahinin nə böyük dərdi olacaq! 

- Mən dahiyəm! - desə ətrafındakılar ona güləcək! 

Sussa, öuü-özünə gülmuş olacaq. Madam ki, kim 

olduğunu səndən artıq bilən yoxdur, nə istəyirsən ol! 

Bacaran insan imkanının həddi – hüdudu yoxdur.   

  Yollarına uğur olsun!   

               23.12.1980 Moskva».   

 

                                                             27.11.2006. 
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KTABIN  ĠÇĠNDƏKĠLƏR 
 

On soz əvəzi və oz  haqqımda .      3 

AZƏRBAYCAN  UCAQLIĞI    12 

Vətən    13 

Anamız Azərbaycan     14 

Qarabağ harayı    15 

Dərdə dözməz    16 

Qarabağ atı    17 

Torpaq qayıda    18 

Ağrı dağı    19 

Bəlkə bir çəməndə bitən gül oldum    20 

Zülmət    21 

Çata bilmirəm    22 

Güneyli qardaş    23 

Rənglərin pərvanəsi    24 

Yanğı     25 

Qəribsəyər      26 

Döymə bizi     27 

Güloyşə nar    28 

Hara gedirsən?!     29 

Qürbətdə saz çalan aşıq     30 

Şükur sənə Ulu Tanrı!     31 

Üzu göylərə      32 

Bayatılar     33 

BAHAR  GƏLĠR     ( ĠLK ġEĠRLƏR  1965 )    34 

Vətənimdən gözəl bahar hardadır?      34 

Baharda seyrinə çıxdım çəmənin     35 

Sevinir    36 

Rübailər     37 

1966    38 

Sevdim, könlumu də verdim mən sənə     38 

Gəraylı     39 

1967    40 

Yanar (təcnis)      40 

Düşər (qoşma )      41 

İki damla     42 

1968    43 

 Bahara büründüömrün illəri …    43 
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Könlum səni sevdi...    43 

Qəzəl     44 

1969    45 

Sınaq     45 

Sənin məhəbbətin     45 

Yalan       46 

Hara qaçım?     47 

1970    48 

Könül     48 

Gözlərim     48 

Tələbəlik     49 

1971    50 

Qış duyğuları    50 

O sənsən    51 

Omrum         52 

Bahar gəlir    53 

Unutduqca    53 

QOCA  AY     54 

Qoca Ay    54 

Görüş yolları    55 

Gecə    56 

Giley    57 

Ürəyində yerim yoxsa     58 

Getmisən..     58 

 Qövsi-qüzeh     59 

 Payız günləri    59 

İstər gül  ürəkdən ...    60 

1972    61 

Vida     62 

Göy otlar      62 

Payızdır, payız!     63 

Vaxt ötür      64 

1973    65 

Qiyamət     65 

Günlər, ürəklər...    66 

Bir söz     67 

Görə bilmədin    67 

Gözəl     68 

Hardasa sən  varsan      69 

Ad günum     70 

Qan!     71 
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Məni bu payızın yağışı  tutub 72 

  

1974    73 

Bu yerlərə bahar gəlib     73 

Dəyişmərəm      74 

Dəliqanlı     75 

Əsmə səhər yelləri (nəğmə)      76 

Qalıb      77 

Adın çəkiləndə (nəğmə)    78 

Mənim həyatım     79 

Sevgisiz     80 

Sənli günlərimlə …    81 

1975.  YANIQ  KƏRƏMĠ    82 

Milyon il      82 

Görməyəsən      83 

Ürəyim sənsiz boş qalıb    84 

Nəyim var qoymuşam sənin yolunda      85 

Neyləsin yazıq könül?      86 

Bütün həyatımı unudub...      87 

Özgənin olacaqsan      88 

Məktub       89 

Bənzətmə     90 

Həsrətin     91 

Boylana-boylana     92 

Deyirlər Allah yoxdur!      93 

Nə iş tapmaq olur …    94 

Növbədə    95 

Bilməyirəm (nəğmə)    96 

― Məhəbbət‖    97 

XX əsr — 1    98 

Aç mənim ürəyimi    99 

Xatirə məktubları  100 

Ulduz olmaq istəsən  100 

Yanıq Kərəmi    101 

Deyirəm adını çəkməyim daha …   102 

İllər keçib . . .    103 

Ana əlləri      104 

 Ayrılıq   105 

Nə biləydim?!   106 

Gah səni düşünürəm...   107 

Sevgim   108 
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Əllərim   109 

Gecələr    110 

Bu qədər balaca yer kürrəsində…  111 

1976. HƏSRƏTĠMƏ BƏNZƏR DƏNĠZ  112 

Xudu Məmmədova    112 

Əlimdən alıblar səhərlərimi  …  113 

Sevgim  114 

Gəraylı    115 

Tərəkəmə     116 

Bu qış gecəsində  117 

Qöy yenə qəlbimin bu zərif çağı …   118 

Gözlərimdə qalmasın    119 

Boz    120 

  

Seirim    

Oyuncağı sınmış bir uşaq kimi      

Elə bil şam yanıb qurtarıb artıq     

Həsrətimə bənzər dəniz   

Bir insan   

Gözum qalıb neyləyim …  

QƏZƏLLƏR  

Deməyin ki, gozlərimdən artıqdır dəryanın yaşı    

Dərdimin ustə yarım dərd qoydu, dərmanı deyil    

Bu nə sirdir gozəlim, gozlərin tək ala düşüb    

Könlumə məskən olub zulf ilə üzün arası  

Batmayıb ey dərdlilər, aşiqlərin qanı çıxıb   

Etdilər bu dovranda çox da qurbanı qadağa  

Üzumdə göz yaşım izi sərv qəddin bəyan eylər  

Neylərəm ol vətəni olmağa mənzil olmasa   

Ya rəbb, nədən dondu bizim ruzigarımız?!    

YEDDĠ YOL  

Bahar    

Nədən yuxularımda ...    

Tiryək   

Bülbül    

―XX Əsr‖   silsiləsindən   

Sevilmək ьçьn     

Gülmə gözlərimdə bir damla yaşa    

Tanış dünya    

Dev kimi   

Ümid dünyası     
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―Vətən‖  deyəndə   

Qaravəlli   

İşsiz   

Mənim günəşim     

Hələ tufan ьçьn qüdrətim azdır    

Gül ki, ətirləndi çəmənə sığmaz    

Ayrılıq (nəğmə)    

Zaman-zaman   

Damdı ürəyimə   

Sevmə məni, sevmə, sevmə…  

Dodaqlarım qafriyəli...  

Elə ki, sevdiyin unudar səni   

Yeddi yol   

SÖZDƏN ASILI   

Unut görum   

Söz     

Ömür boyu…                    

Belədir bütün həyat   

Unudacaqsan    

Hardasan?  

Qövsi-qüzehim   

Görə bilərsən    

Yağış yağanda   

Əlvida (nəğmə)   

Sevgisiz ürək    

Yalan    

Vahimə basır məni   

Mərhaba ! (nəğmə).  

Odlu baxışlar (nəğmə)   

Ver əlini, qaranlıqlar içində…  

Duyursanmı, sevgilim?    

Kəndə qayıdanda       

Sözdən asılı   

Özumə    

Neyləsin (nəğmə)   

Ağlama    

Seir dəftərinə yazılan yazı  

Hoyduhoydu!   

Qarabala!    

Sən məni özünə layiq bilmirsən.   

Mənə elə gəlir bəzən .. .    
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HEYRATILAR  

Papaq altında     

Heç  nə   

İki üz, iki ömur  

Torpağa bağlı  

Dünya     

Ana torpaq    

Bəlkə   

Vaxtına düşər     

1977. YOL USTƏ  

Yol üstə   

İstəsən   

Saz   

Ay gözəl alma     

Kəndimizin payızı    

Pərişan    

Göz üstə   

Ağ  varaq   

İstəyim   

Sünbüllər  

Ah, nə qədər...  

Kədərim   

Bir ovuc torpaq    

Bahar kimi   

Ağ səma   

Heroqliflər    

Mənim solmaz çiçəyim   

Fələstin   

Ümid   

1978  

Kim bilir?   

Başa sala bilsəydim    

Günəş doğana qədər   

Bu axşam...  

Ağ  şeir    

YAPON MOTĠVLƏRĠ  

YAZ  HAVALARI  

Qafiyələr   

Şəhərə qayıdanda    

Əbədi göz qırpımı  

Son    
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Çaplin gülən dünya     

Gözəl qız   

ÜZÜ QÜRBƏTƏ  

Bu torpaq      

Bilmirdim ...  

Qatarda gedərkən    

Qaragöz    

Əlçatmazlıq    

Düşüncələr    

Xatirə qatarı     

Mənim adım    

Otuz yaş   

Pıçıltı    

Gecələr    

Balıqçı toru     

Atamın xatirəsinə  

AZƏRBAYCANSAYAĞI (naturmortlar)  

Çiçəkləmək həsrəti    

O gecə    

1979  

Taleyim  

Kül və tüstü  

Məni aldatmaq istəyir...    

SƏFƏQLƏNƏN  AY   (silsilə Ģeirlər)   

İstək     

Sevgiyə bənzər    

Elə bil ğünaha batıram  

İllər keçib   

Yenə açıldı ...    

Çəkdiyim zəhmətlər    

Ürəyim  

Üzümü söykədim tut ağacına    

Dərd       

Sonsuzluq   

Qurumuş budaqlar   

Babək   

Günahkar   

Elə gəlmək   

Bahardan ötrü  

Qarağac   

Torpaqda   
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Ölümə gedən   

İndicə tapdım bəlkə  

Başında     

Heyran  

Bülüd    

Ağlaya –ağlaya doğulan insan   

“ SOS”  

Bütün ümidlərini ...   

Saxlasın   

Üzü günəşə   

Yarpaqlar uçuşanda     

Deyirsən həyatda cox aldanmısan...    

Balaca insan   

Tənha   

Əllərim cibimdə     

Yalandırmı, gerçəkdirmi ?!  

Zirvə kimi   

Xatirə qoxusu   

Dərdin altında  

Ana torpaq  

Gör məni   

Sizin olsun!    

Üzü qürbətə   

Hadinin son şeiri    

1980. ULDUZ KĠMĠ  

Günəşə qarşı   

Eloğlu    

Yağışlar kəsib nə vaxtdan   

Eşq  

Xəbərsiz    

Var ilə yox arasında     

Elegiya    

Oxlanmış ürək     

Qırıq sim   

Qələbə    

Uçma, qaranquşum!   

Dəniz necə mavidir  

Ulduz kimi   

Sənə mən neyləyim?!   

Almalar, alçalar   

Sokratın ölümü  

http://www.kitabxana.net/


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

Sultan Mərzili                  “Bir addımlıq ömür...‖            

 
346 

Azadlıq  

Bir gözəlin həsrəti   

1981. ƏZABLAR   

Hayanda olsam da   

Uşaqların bəmbəyaz sevinci kimi   

Ey bu yaşında !  

Körpü  

Bal arısı    

Daha bundan o yana!    

Dəmirçi   

Bir uğursuz sevgi   

Burda sevgi  bitdi  

İşıq üzü  

Dünya yastıq kimi  

Bilinməz   

Əzablar   

Yuxulu günlər    

Anamın baxışları   

İçilmiş şərab şuşəsitək   

Balaca adam     

Otuzum      

Arasında  

Həyat, sən nə şirinsən!   

Neyləyim?    

Olmaz   

Başımıza bağlı bulud   

1983. DÜġÜUNƏN  ĠNSANIN  HEYKƏLĠ  

Düşunən insanın heykəli   

1984  

Nə təravət qalıb...   

Bu torpağa, bu daşa!   

Xatirələr   

Çənlibel yuxuları   

Məmmədin nağılı   

İlk kitabıma   

Yuxu deyərdim . . .  

Yuxu    

Dəlidağın gecələri    

Ceyran bulağı   

Bilməm nə istəyir mənim urəyim...   
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Həyat yoldaşıma  

Son söz  əvəzi 

 

 

СУЛТАН МЕРÇИЛИ 
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