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Müəllifdən

  “Şüurdan o tərəfdə yerləşən nəsə var və o zaman-zaman, ay işığı 
qara buludları yarıb keçən kimi, şüurumuza sızır”-demiş filosof 
Artur Şopenhauer. 
  Şüurdan o tərəfdə yerləşən nəsnələr bir yana,insan şüurunun dərk
edəcəyi hüdudda anlaya bilirmi?Bəlkə də bilir, ya da əksinə.         
Insanların böyük çoxluğu xoşbəxt olmaq istəyir. Amma xeyirxahlıq 
etmək fikrinə gələndə tərəddüd keçirirlər.
  Bir varlıdan soruşurlar: - “Bu qədər sərvəti necə əldə etmisən?
Varlı deyir: Allahımla bəhsə girdim, bu qədər varlandım. Bu necə 
ola bilər?-soruşurlar. O da cavabında belə deyir: Allahım məni 
varlandırdıqca mən də insanlarla paylaşdım.”
  Şüurlu insan əxlaqlı, səxavətli və xeyirxah olmasa onun bütün 
çabaları boş və mənasızdır.

                    Hökmün böyük, ey Allahım,
Mən yolumu azmadım heç.
Sözdür  mənim tək silahım,
Haqsız bir söz yazmadım heç.

Vətən anam, millət varım,
Qürurum, həm iftixarım.
Vardır düz əhdim, ilqarım,
Düz fikri min yozmadım heç.

Yaradan “Ol”dedi, oldum,
Ahıl yaşa gəlib doldum.
Dərsimi həyatdan aldım,
Ayaq altı qazmadım heç.

Uzaq durdum pis vərdişdən,
Yapışmadım tərs bir işdən.
Mərdlik öyrəndim gərdişdən,
Haqq yazanı pozmadım heç.
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TANRIMIN KÖLGƏSİ OLSA BƏSİMDİR

Neynirəm bəndənin mərhəmət payın,
Səsimi yaxşıya, yamana yayın.
Mənə gərək deyil köməyi zayın,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdir.

Sirdaş bildiklərim sirrimi yaydı,
Söz verdi bəzisi, sözündən caydı.
Mənimçün dəyərli, ən gözəl paydır,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdir.

Dost dediyim tosta meyilli oldu,
Bir başqası posta meyilli oldu.
Meyillilər usta meyilli oldu,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdr.

Əyridən, yaltaqdan uzaq olmuşam,
Dərsimi doğrudan, haqdan almışam.
Bəndələr çəkilib, tənha qalmışam,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdir.

Nadana söz dedim ağzını açdı,
Haqqa səslədikcə çəkildi, qaçdı.
Təsəllim sabaha bir işıq saçdı,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdir.

Dostunam-söylədi yabançı biri,
Axır ki, faş oldu çox gizli sirri.
Mənimsə dilimin var bir əzbəri,
Tanrımım kölgəsi olsa bəsimdir.

Yırtıcı qurdlarla göz-gözəyəm mən,
Yaxşıyla, yamanla üz-üzəyəm mən.
Bu qədim sevdada təptəzəyəm mən,
Tanrımın kölgəsi olsa bəsimdir.
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TANRIMINDI BU GÜLÜSTAN

Doğdu günəş yaz səhəri,
Gəldi bülbüllər də dilə.
Həzin nəğmələr məlhəmdi
Neçə qəlbə, neçə gülə.

Buludların göz yaşları
Qayaları mum elədi.
İnsan oğlu bir dən əkdi.
Rəbbim saysız tum elədi.

Bu dağlara, ormana bax,
Tərifinə söz də yetməz.
Bu gözəllik qəlb məlhəmi,
Kəklik, turac necə ötməz?

Tanrımındı bu gülüstan,
Rəssamı, bağbanı Odur.
İnsan oğlu dost, ya düşmən,
Doğru pasibanı Odur.

Dağları başımın tacı,
Dərələri səngərimdi.
Suları damarda qanım,
İgidləri hünərimdi.

Səhərləri görən gözüm,
Gecələri uyqum mənim.
Günəşi, mavi dənizim,
Ən xoş hissim, duyğum mənim.

Tanrımındı bu gülüstan,
Biz də gülüstanda varıq.
Hər zərrəsi böyük dastan,
Biz də bu dastanda varıq.
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DOĞRU SÖYLƏR HAQQ OLANLAR

Yaxşıların ürəyinə
Qoy düşməsin pislik dəni.
Gəlməz Tanrının xoşuna
İncidsə, bəndə bəndəni.

Yer də onun, göy də onun,
Aləmlərin sahibi O.
Ağıllı da, səy də onun,
Təbiblərin təbibi O.

Kimdi "mənəm-mənəm" deyən,
Can bəxş edən, alan Allah.
Bilirsənmi, özün öyən
Nə olacaq bu gün, sabah?

Zayı dilləndirən nədir,
Kişilikdir, yoxsa puldur?
Kişilik bir nişanədir,
Olmayanlar nəfsə quldur.

Yumsun ağzın, danışmasın,
Incitməsin insanları.
Sırıya bilməsin əsla
İnsanlığa yalanları.

Sərvəti bol, ağlı zaylar
Yekə-yekə, laf danışar.
Haqlı kəslər, haqq olanlar
Doğru söylər , saf danışar.
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ÜZ TUTDUM SƏMAYA 

Üz tutdum səmaya baxdım,
Yaradanın möcüzəsi
Al günəşi,
Əlçim-əlcim buludları
Həm dinlədim, 
həm dindirdim.
Gecə saysız ulduzlara,
Hilala salam göndərdim.

Dayanmadan yağan yağış 
Yerdə məzlumun halına,
Göz yaşına baxar, ağlar.
Bəzən həzin, 
narın-narın,
Bəzən də ki, leysan olar,
Qəfil şimşək çaxar, ağlar.

Çaya əksi düşən hilal
Parıldayır su üzündə.
Min sual var bu tərzində.
Hərdən danış, dayanma lal,
Nədir səni üzən məlal?

Çayla hilalın görüşü
Ilk görüşlərin şahıdır,
Qaranlığın sabahıdır.
Kim görmürsə bu varlığı,
Demək onun günahıdır
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BİR SÖZ SÖYLƏ

Susma dilsiz qaya kimi,
İnsan oğlu bir söz söylə.
Yenə hikkə, inad ilə
Yaman gedirsən göy ilə.

Yerin altını üstünə,
Üstün altına çevirdin.
Niyə etdin? Bu dünyanı
Sən hər şeydən çox sevirdin.

Şeytanmı azdırdı səni,
Düz yolundan sapdın belə.
Bunlar keçdi, keçmiş olsun,
Nələr düşünürsən hələ?

Dəymə Yerə, dəymə Göyə,
Qarışdırma bu aləmi.
Burdan başqa yerim yoxsa,    
Niyə tutum mən şələmi?

Sanma fələk görmür səni,
Baxır səbirlə, zənd ilə.
Aldada bilməzsən əsla
Min bəhanə, min fənd ilə.

Pislik nə də yanlış etmə,
İmza atma qara işə.
Gecə Ayla həmsöhbət ol,
Gündüz qoşul al Günəşə.

Sevgim ana torpağadır,
Eşqim sənə, Ey Yaradan!
Sirrimi Ümmana dedim,
Arxayınam bu sarıdan.
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DƏYİŞMƏZ İNSANIN İÇİ

Bəşər kimdir bezə candan,
Can Tanrının əmanəti.
Yanlış düşünmək Tanrıya
Düşünənin xəyanəti.

Dəyişməz insanın içi,
Kim idisə odur elə.
Tanrı var edibdi heçi,
Hökm edərək bir “ol” ilə.

Yolun azan, həddin aşır,
Etirazın cəzası var.
Günah edən bilməlidir,
Onun da öz qəzası var.

Pozdu dünyanın düzümün,
Öldürdü Habil Qabili.
Çalınaydı gərək o vaxt,
Həyəcan, haray təbili.

Cəzasızmı qaldı insan?
Yox, bu cəza əbədidir.
Nə vaxt bitər bəs bu hökm?
Cavabı çox-çox sadədir.

Faili-muxtar olsa da,
Bəşər şərlə ucalmaz heç.
Eşit, Allah başın üstə,
Pisliyi at, yaxşını seç!

İnsan nə vaxt düzələrsə,
Tövbə etsə qurtulacaq.
Vəhşiliklər çözülərsə,
Allahdan əffin alacaq.
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YÜKSƏLDİ BAYRAQ BİR KƏRƏ

Həkk eləyin beyinlərə,
Dillərdə dönsün əzbərə,
Yüksəldi bayraq bir kərə,
Dalğalanar, daha enməz.

Düşmən içdə, həm də çöldə,
Vətən sözü şüar dildə,
Yaşama heç, yıxıl öl də,
Sən sönsən də, dünya sönməz.

Ağrımız var, acımız var,
Əsir ana-bacımız var,
Yeganə amacımız var,
Kişi olan haqdan dönməz.

Vətən böyük, biz bir zərrə,
Bir tərəfə çəkir hərə, 
Yüksəldi  bayraq bir kərə,
Dalgalanar, daha enməz.

Sağımız var, solumuz var,
Keçmişimiz, ulumuz var,
Qələbəyə yolumuz var,
Heç bir düşmən bizi yenməz.

Ey Türk, sənindir qələbə,
Zərbə ardınca vur zərbə,
Düşmənlərin etsin tövbə,
Dəysin başı daşa, dinməz.

Yüksəldi bayraq bir kərə,
Rəhmət o böyük öndərə.
Tanrım, yön etmə bifərə,
Qismətimiz cana sinməz.
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“BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ,
 BİR DAHA ENMƏZ”
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EY BAKIM, MƏN SƏNİ HARA APARIM
Rəssam dostum Xuday İbrahimovun
rəsminə baxıb düşündükcə...

"Bakının dərdi var" hələ o vaxtdan,
Düşübdür dodağa, dilə o vaxtdan.
Daşıyır illərdi şələ o vaxtdan,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?

Səni ucaltdıqca üzüblər yaman,
"Bakı" rəqsinə də süzüblər yaman.
Yaxşımı, yamanmı əziblər yaman,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?

Yuxusun tərs görən gəlib üstünə,
Qoynunda qızınan durub qəsdinə.
Od vurub baxırlar çıxan tüstünə,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?

Bağrını iynəylə didən əlindən,
Halını pərişan edən əlindən,
Özünü, cibini güdən əlindən,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?

Dostluğu yalandır qanı calağın,
Qazardım kökünü calaq alağın.
Qoparıb əlindən yaltaq-yalağın,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?

Xətrinə dəyənlər olmasın deyə,
Üstündə ləkələr qalmasın deyə,
Əfilər, ilanlar çalmasın deyə,
Ey Bakım, mən səni hara aparım?
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DURUM GEDİM

Usandım hey gözləməkdən,
Səbrim bitdi, durum gedim.
Bağrım başın közləməkdən,
Zaman yetdi, durum gedim.

Cığırlar otla örtülüb,
Düşmən vətənə dürtülüb,
Abırdan simam pörtülüb,
Namus itdi, durum gedim.

Zəmi kimi biçilmişik,
Su olmuşuq, içilmişik.
Bölgə-bölgə kiçilmişik,
Vətən getdi, durum gedim.

İnan hökmümə, cəbrimə,
Tüpür nə vaxtsa qəbrimə.
Düşmən mənim bu səbrimə
Heyrət etdi, durum gedim.

Yurdda boşaldı xanələr,
Əsdi, titrədi nanələr.
Sərsərilər, divvanələr
Baxıb ötdü, durum gedim.

Yaltaq yalının peşində,
Vətənsiz orden döşündə,
Biganələr öz işində,
Töhmət sərtdi, durum gedim.

Torpağımı şumladı hay,
Qulağımda hay-küy, haray.
Bundan betər varmı olay,
Ürək ətdi, durum gedim.
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BİR TÖVBƏYƏ EHTİYAC VAR

15



TİRCANIN KƏNDİNİN ZİRVƏDƏN GÖRÜNÜŞÜ

PAYIZ YAĞIŞI
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Bərəkətli payız gəlib,
Seyr elə, hər yan çox gözəl.
Dünən yaşıl olan yarpaq,
Bu gün sarı, kövrək xəzəl.

Buludlar toqquşur tez-tez,
Şimşək çaxır, səs eləyir.
Tanrım susuz bu çöllərə
Mərhəmətlə nur çiləyir.

Yağan yağışlar məlhəmdi,
Torpaq içir cana gəlir.
Amma bir bax, o qayanın
Yağış bağrın necə dəlir.

Gah asta, gah həzin yağır,
Şıdırğıdır, gurdur yağış.
Yağdır, ey bizi var edən,
Ərmağandır, nurdur yağış.

Yağdır, ey Tanrım yağışı,
Bu torpağa bərəkət ver.
Halal ruzi qazanan çox,
Yatmışlara hərəkət ver.

Yağ, ey yağış bu dünyanın,
Hisin-pasın yuyub apar.
Hər cür pisliyi torpaqdan
Sel olub kökündən qopar.

Ey şəhərli, kəndli qardaş,
Ruzini yığ, topla, cəm et.
Tanrın sənin yanındadır,
Sabahına inamla get.

TİRCAN
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Əsrarəngiz gözəlliklərin ünvanı

Tanrımız yazıbdır, fərman onundur,
Gözəldi Tircanın dağı-meşəsi.
Hansını deyim ki, çıxmasın yaddan,
Aranı, yaylağı, cümlə guşəsi.

Çömçəli bulağı cana məlhəmdi,
Girdiman coşanda başqa aləmdi.
Tircanda dünyanın neməti cəmdi,
Burda cilalanıb qəlbim guşəsi.

Təpəluçan, Qəhliyəni, Şiş dağı,
Bu dağlarda bitən əla sumağı,
Bədonu, Yan bulaq, İyli bulağı
Yarada bilərmi rəssam tişəsi.

Baharda yamyaşıl təbiət gözəl,
Payızda qızıla bənzəyir xəzəl.
Şair də hüsnünə yazdı bir qəzəl,
Qalar damaqlarda keyfi, nəşəsi.

Sənə məhəbbətim göylərdən enib,
Qələmim yazdıqca, sözlər dillənib.
Çoxdandır möhtəşəm palıda dönüb,
Eşqinin könlümdə olan rişəsi.

Soğanlıq ilk yerin, Xəşdöşə sani,
Köhnəkənd qalmadı, heç oldu-fani.
Bu gün də sən varsan, sübut əyani,
Yadıma hələ çox tarix düşəsi.

Dörd tərəfin pir-ocaqdı, Tircanım,
Övladların şir-qoçaqdı, Tircanım.
Duymayanlar duyacaqdı, Tircanım,
Söz demək Ümmanın işi, peşəsi. 
YURDUM
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Gözüm önündə canlanır,
Ötüb-keçən xatirələr.
Gözəl bir cənnət yeridir,
Uca dağlar, gen dərələr.

Doğulduğum o yer, o yurd
Nə imarət nə saraydı.
Qarşıdaydı qızıl payız,
Günəş şığıyan bir yaydı.

Çox doğmadır o yer mənə,
Köhnə bir ev, çökək başı.
Hər qarışı bir tarixdir,
Küçələri, kəsək-daşı.

Əl uzatsan sanki çatar,
Göz önündə Nəbi bağı.
Arxam-dayağım möhkəmdir,
Vüqarlı gördüm o dağı.

Dərə keçdim, yoxuş qalxdım,
Getdim Molla bağı tərəf.
Sağa baxdım, sola baxdım,
Burda olmaq da bir şərəf.

Bulaq başı tozdu yenə,
Üstü dolu qızdı yenə.
Bəxtimə düşən gözəli,
Tanrım burdan xeyli uzaq
Ayrı kənddə yazdı mənə.

Yol uzanır, göz qaralır,
Bu kənddən o kəndə kimi.
Buralar da mənə əziz,
Bir insantək, bəndə kimi.
Yeri çoxdan şumlanıbdı,
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Kor bulağın adı qalıb.
“Cırxoca”sı, “Lətənz”i yox,
Ağzımızın dadı qalıb.

Hanı Rəbiyyə xalanın
sapsarı o armudları.
Hanı köhnə kişilərin
Tarix olan yer-yurdları.

Yaddaşıma həkk olunub
“Altıqarın” adlı bulaq.
Hanı ucu əyri dəhrə,
Hanı təknə, hanı tabaq?

Hanı tonlarla yığılan,
Armuddan qax kəsən əllər.
Hanı hər sözün başında
Can söyləyən şirin dillər.

Tircandan Şəbyana gedən,
Yol üstündə bir kənd vardı.
Burda xalam Bibixanım,
Uşaqları yaşayardı.

Cahan, Ənvər, Tofiq, Vaqif
Hərəsi bir igid, ərdi.
Firəngizlə Süsən bacım
Tanrıdan gözəl əsərdi.

Yolum düşür yenə ora,
Orda məni qarşılayan
Nəvə-nəticələr vardır,
Azad, oğlu Ağayusif
Mənim üçün iftixardır.

VƏTƏN
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Səni necə sevim, vətən?
Mənə çatan heç nəyin yox.
Kasıbının qarını ac,
Varlısından köməyin yox.

Vətən, yerin altı-üstü
Yeyib-şişmiş harınların.
Suyu-havası onların,
Otarırlar qarınların.

Torpaq düşmən tapdağında,
Sorumlusu kimdi, vətən?
Yeyib-doymuşlar kefində,
Millət gözü nəmdi, vətən.

Kasıb qorusun torpağı,
Varlı yığsın sərvətini.
Torpaq kasıbın namusu,
Varlı çəkməz qeyrətini.

KİM DEYİR Kİ, ŞEİR YAZMA

Kim deyir ki, şeir yazma,
Yaz, nə qədər təbin vardır.
Nə qədər ki, torpağına, millətinə 
sevgi dolu qəlbin vardır.
Yaz, elə yaz ki, heç zaman
nə vicdanın sızlamasin,
nə də qələm inciməsin.
Vicdan sənin, qələm əlin,
Söz Tanrının, izah dilin,
Uzlaşsa sonla əvvəlin
demək ömür boş ötməyib,
insanlıq hədər getməyib.
ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ
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13 sentyabr 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olmuş xalanəvəsi
Füzuli Yusif oğlu Hüseynovun əziz
xatrəsinə. 25 il sənsiz olsaq da, 
nə yaxşı ki, Vətənsiz deyilik.

Ürəyim sözlə dolu,
Qələm yazmaq istəmir.
Fələyin yazdığını 
ələm pozmaq istəmir.

Şəhidlər qanlarıyla 
suvarıbdır torpağı,
Analar göz yaşıyla 
adlayıb bu sınağı.

Analar olardımı 
bu torpaq olmasaydı?
Torpaq yadın olardı, 
torpaq viran qalardı,
Şəhid düşmən önündə 
sipər, dağ olmasaydı.

Bir igiddi Mübariz,
Unudularmı Təbriz?
Füzulim də qoydu iz,
Şəhidlər sırasında.

Ana, ağlama belə,
Yaş tökmə gilə-gilə.
Mən şəhid olmuşam ki,
Çox yaşa sən, çox hələ.

BİZ TÜRKLƏRİK
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Biz türkün oğlu türklərik,
Var olmuşuq, yenə varıq,
Əsla bitib tükənmərik.
Haqqımızı qorumağa,
Istəməyə çəkinmərik.

Dalğalanır qürur ilə,
Dalğalanar daha şövqlə,
Ay-ulduzlu bayrağımız.
Igidləri sayəsində
Var, olacaq torpağımız.

Sən kimsən, ey qudurmuş it,
Türk yurduna göz dikmisən.
Başın-gözün sağkən çıx get.
Unutma ki, türk önündə
Çox yalvarıb, dil tökmüsən.

Türk bayrağı dalğalanır,
Demək türk var, türk yaşayır.
Ümman kimi çalxalanır.
Türk yaxşıya bir nümunə,
Düşmənlərə görk yaşayır.

Məzlumların havadarı,
Zalimlərin qənimidir.
Yıxdığını kəsən deyil,
Haqsızlığa susan deyil,
Hər işində səmimidir.

Hər gün döyüş, hər gün savaş,
Ey türkün düşməni, yavaş,
Pis gözlərə oxdur türküm.
Acgözləri susdurub çox,
Könlü, gözü toxdur türküm.
Sən Tanrının sevimlisi,
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Göyün yeddi qatındasan.
Tarix yazmısan nə qədər,
Heç biri getməyib hədər,
Yol gedirsən atındasan.
Göyün yeddi qatındasan!

LAZIM MƏNƏ NƏ LAZIM

Əsrlərdir belədir,
Əyriliklər düzəlmir.
Çoxdan haqq haqsız ilə 
dayanıb üz-üzədir.
Elə atalar demiş,
Köhnə hamam, köhnə tas,
Hamamçı da Əlabbas.
Fərqi yoxdur, 
talayan dünən də talayıbdır,
bu gün də talamaqda.
Talayacaqdır yenə, 
dəyişməyibdir heç nə.
Köhnə hamam, köhnə tas,
amma ölüb Əlabbas.
Yerində var-gəl edir 
qardaşı oğlu Qiyas.
Əmi qardaşoğluna 
hamamı qoymuş miras,
dəyişməyən hamamdır, 
Bir də ki, içindəki 
əzik-üzük köhnə tas.
Hansın deyim, nə yazım?
Lazım mənə nə lazım,
Yoxsa ki sənə lazım?

VAR İÇİNDƏ YOXSAN
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Can deyərik can deyənə!

Bax özünə, dön bax hərdən,
Sən kim idin, kim olmusan.
Türkün çörəyin yeyirsən,
Türk dilində danışırsan,
Türk oğluna daş atırsan!?
Başı başlara qatırsan,
Türkə niyə sataşırsan!?

Sən milçəksən, 
zibillikdə, peyinlikdə 
şellən özünçün, qurdalan.
Sən yol keçən bir karvana
Boş-boşuna hürən köpək.
Hərdən quyruq bulayırsan, 
bir dur görək.

Deyim, eşit:
Var içində bir yoxsan sən.
Ayağmıza batan tikan,
Boğazmızda bir tıxsan sən.

“Mənəm-mənəm” söyləyirsən,
Həqiqətdə bir heçnəsən.
Dünən də belə olmusan,
Bu gün də sən həmin məxluq,
Sabah çətin dəyişəsən,
Çünki zatıqırıqsan sən.

DANIŞ MƏNİM DİLİMDƏ
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Səni başa düşmürəm,
Danış mənim dilimdə.
Səninlə deyişmirəm,
Səninlə öcəşmirəm,
Danış mənim dilimdə.

Gedib sənin ölkənə
Heç bir şərt qoymuram ki.
Oxu mənim dilimdə,
Əmr eləyib, cəbr edib
Gözünü oymuram ki.

Mən tolerant olduqca,
Hey üstümə gəlirsən.
Gəlmə mənim üstümə,
Durma mənim qəsdimə,
Mən də tərsəm, bilirsən?

Borc bildim, yol göstərdim,
Niyə yoldan çıxırsan?
Bu məmləkət mənimdir,
Bugünüm , dünənimdir,
Niyə mat-mat baxırsan?

Cavab ver sualıma,
Çörəyini kəsmişəmmi?
Külək olub yoxsa ki,
Gah o səmtə, bu səmtə
Titrəyib əsmişəmmi?

Mənim məmləkətimdə
Danış mənim dilimdə.
Sübut Anayasamdır,
Kitabı var əlimdə,
Danış mənim dilimdə.
Azərbaycan torpağım,
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Təməlim çox bərk mənim.
Hərə bir cür yozsa da,
Tarix şahid sözümə,
Əslim, köküm türk mənim.

Yaxşı tanıyıram mən
İngilis, fransızı.
Öyrənmişəm çox dili,
Dürtmə əsla gözümə
Hər əbləhi, qansızı. 

Bu millətin adından,
Danışma özgə dildə.
Geyib çox səliqəli,
Danışma səliqəsiz,
Girmə hər gün min cildə.

Cümlələrin baş-ayaq,
Sözləri çeynəyirsən.
Şəhər darda, kənd darda,
Millət darda fərd darda,
Varsansa, neynəyirsən?

Mənim məmləkətimdə
Danış mənim dilimdə.
Sübut Anayasamdır,
Kitabı var əlimdə,
Danış mənim dilimdə.

CƏSARƏT ET
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Var eləyib bir cüt gözü xəlq edən,
Yaşarmasa mərhəmətdən, nə yazıq.
O gözləri yaşardacaq ürəkdir,
Uzaq olsa, məhəbbətdən, nə yazıq.

Daşa dönmüş ürəklər var, yox kimi,
Həlim olub, kövrəlməsi möcüzə.
Ey daş ürək, ey gözləri bağlılar,
Zülm və zülmət nə gərək acizə?

Söz verib, and içmək əbəsdir, əbəs,
Yoxsa əgər əməldə bir ədalət.
Atalar deyib ki, “həvəsdir, bəsdir”,
Cəsarət et, at pisliyi nəhayət.

Insanlıq edənlə dost olmaq yaxşı,
Onu da tapınca zaman gərəkdir.
Bu dünya sirlidir, bəşərsə qəliz,
Hər birin anlayan, qanan gərəkdir.

İnsandır dünyanı bərbad eyləyən,
Ən yaxşı əməl də insan işidir.
İnsandır dünyanı abad eyləyən,
O bir yırtıcıdır, həm də vəhşidir.

Tanrı yaratdığın yoxdan var edib,
Həm də ki, faili-muxtar, bu qədər?
Ömür verib xeyir işə xərcləsin,
Yoxsa xəbər tutar, ötübdür hədər. 

Allahım, yaxşını hifz elə, qoru,
Bədxaha nə aman, nə fürsət vermə.
Sənə sığınanın duası vardır,
Yamanlıq edənə cəsarət vermə.

ÇAYLAR YOL GEDİR
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“Qara yuxu” aparıbdı
Yatmışı da oyağı da?
Quruyubdur ayaq üstə 
Xan çinarı, alağı da.

Dağlar göyə baş çəksə də,
Ətəyinə qəmgin baxır.
Ona söykənmiş sal qaya
Yiyəsizdir, çox darıxır.

Uzun illər əsrlərdi
Çaylar yol gedir boşuna?
Yaman bulanıb suları,
İnanmır çınqıl, daşına.

İlk baxışdan meşələri
Səs-səmirsiz, lal-dinməzdi.
Şir-pələnglər nərildərdi,
Tülkü, nə çaqqal dinməzdi.

Quruyubdu dil-dodağı,
Dəniz dönüb gölməçəyə.
Getmə yaxın, boğularsan,
Su ilə dolu nimçəyə.

Dağlardan güc, qüvvət alan
Çaylar varsa, dəniz yaşar.
Az olanda suyu küsər,
Çox olanda aşıb-daşar.

Xəzər dağların yaşıdı,
Çaylar ona su daşıdı.
Azərbaycan anasıdır,
Qədim Bakı qardaşıdı.

NECƏ OLMALIDI
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Kimi dindirirsən hey gileylənir-
Bu dünyanın yönü belə,
Zəri belə, gönü belə,
İmarəti, hini belə,
Bəs necə olmalıdı ki?

Bax ətrafa, diqqətlə bax,
Pullu şişib, dam boydadı,
Yemək-içməkdə, toydadı,
Kasıb hoydu-hoydudadı,
Bəs necə olmalıdı ki?

Bir dəli dilləndi dedi-
Əyri üzdə, yalan üzdə,
Kara gəlmir doğru söz də,
Yaşayırıq guya biz də,
Bəs necə olmalıdı ki?

Süleyman nə apardı ki,
Malı-mülkü kimə qaldı,
Kimsə bundan bir dərs aldı?
Vallah insan hələ kaldı,
Bəs necə olmalıdı ki?

Fəqət, belə olmalıydı-
İnsan gözü doymalıydı.
Nəfsə sərhəd qoymalıydı,
Insanlığı duymalıydı.
Dünya baqi? 
Deyil, fani,
İnsan sərxoş, 
Ömür ani.
Zalımın qazancı suçdu,
Məzlumun həyatı puçdu.

HƏQİQƏT ACI OLMUŞ 
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Oyatmadı milləti
Nə çağırış, nə azan,
Nə Koroğlu nərəsi,
Nə haray deyən ozan.
Yatıb, dəymə, toxunma,
Hələ şirin yuxuda.
El-oba viran qalıb,
Qan tökülüb, can gedib,
Nə qədər ünvan gedib.
Düşmən qənim kəsilib
Bu vətənə, bu yurda.
Ora mənimdir deyir,
Bura mənimdir deyir.
Susur bu millət, susur,
Görən bu biganəlik,
Yoxsa qəbahət, qüsur?
Dinmir hələ, danışmır,
Daşmır səbr kasası.
Dağılsın, viran olsun
O eybəcər ATƏTİN,
Gəlib çata bilməyən
Lazımların masası.
Hara baxır kor dünya,
Görünmür həqiqəti.
Gör nə qədər alçalıb
Qalmayıb ədaləti.
Ey belə dünya, dağıl,
Hərə gündə danışır
Bizə neçə əfsanə,
Hekayə, neçə nağıl.
Həqiqət acı olmuş,
“Bal kimidir yalanlar”
Koramallar yatsa da,
Hər gün çalır ilanlar,
Qafil çətin dil anlar.
NƏYİ QALDI BU MİLLƏTİN 
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Alın əldən nəyi varsa,
Son qəpiyi, son manatı.
O küçə də, bu dalanda
Prospektdə çapın atı.

Yayın qızmar istisində,
Qışda təkər tüstüsündə 
Neft çıxarır neftçi qardaş.
Səhər-axşam hey çalışır,
Kim gətirər buna duruş?
Zəhmətinin dəyəri nə?
Xırda-para, qəpik-quruş.

Yol çəkənə, evtikənə,
Yolda boynunu bükənə
Dəyər verən, adam sayan,
Yoxa çıxıb, itib-batıb,
Bəlkə yatıb?

Yox, nə itib, nə batıbdır,
Nə göz yumub, nə yatıbdır.
Görə-görə kordu bunlar,
Bir-birinin həvəsinə
Gah astadan, gah da zildən
Notsuz, filansız oxuyan
xordu bunlar.

Siz avamsız, yoxsa dəli,
Vampirsiniz, ya ki zəli?
Bilmirsizmi hər axır  
Bitirir bir gün əvvəli?
Mən neynirəm onu-bunu,
Yetibdir əvvəlin sonu.
Uduzdunuz, qaçın gedin,
Xalq qazandı bu oyunu.
BİZİK
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Düzən belə, qurğu belə,
Göydə Allah, yerdə bizik.
Haqq olan da, haqlı da O,
Zər də bizik, şər də bizik.

O yaratdı, insan olaq,
Bir-birinə həyan olaq,
Haqq səsini duyan olaq,
Dərd də bizik, sər də bizik.

Nəfs saldıq, “bizim” dedik,
Halaldan çox haram yedik.
Haqq etmədik, hey öyündük,
Zalımdan betər də bizik.

Səcdə etdik Allahmıza,
Yol eylədik sabahmıza,
Körpü saldıq günahmıza,
Pislikdə əzbər də bizik.

Sərvət yıgan oğruya bax,
Ac-yalavac doğruya bax,
İçimizdə ağrıya bax,
Alçaq, namərd, ər də bizik.

Bu dünya malında gözün olmasın,
Süleymana qalan nədi, bilirsən?
Bir qarışqa bizdən çoxmu ağıllı,
Yeddi ildə bir dən yedi, bilirsən?

HALINA BAX BU MİLLƏTİN
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Halına heç yanan yoxdur,
Bax, nə gündədir milləti.
Daraşıbdır üst-başına
Gənə, birə, taxtabiti.

Qapır əlin, ayağını
İçindəki boz alabaş,
Çölündəki qonşu iti.
Qoru bu leş itlərindən,
Ey Allahım bu milləti.

Bu itlərin zənciri yox,
Xaltası yox, xətası çox.
Yalları çox, özləri ac,
Nəfsləri, gözləri ac.

Hər gün yeyib yallananlar,
Tox olduqca hallananlar
Daha bərkdən hürüşürlər,
“Ay it, çəkil get” dedikcə
Üzümüzə dirəşirlər.

Bu it-köpək yığınağı
Hədlərini aşıbdılar,
Ağılların itiriblər,
Bəlkə də yox,
Amma yaman çaşıbdılar.

BƏSDİ BİZƏ
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Siz yeyin milyonları,
Beş-on manat bəsdi bizə.
Sehirli xalat sizin,
Köhnə xalat bəsdi bizə.

Nə imarət, nə saray
İstəmirik dərd olacaq,
Olsa baş girləməyə 
Daxma babat, bəsdi bizə.

Nə varsa dadlı təam
Sizindi, iştahla yeyin,
Lobyalı, yumurtalı
Sadə salat bəsdi bizə.

Taxın o ağ biləyə 
yüz əlli minlik saatı, 
Zaman onsuz da gedir,
Adı saat bəsdi bizə.

Sizə ancaq yaraşan 
“Ferrari” ya “Buqatti”dir,
Düşübdür bəxtimizə
Bir yabı at, bəsdi bizə.

Vəzifə sizindi ancaq,
Əmirə müntəzirik, 
Daş üstə daş qoyuruq,
Adı həyat bəsdi bizə.

Söz sizin, höküm sizin,
Hakimi dövran sizsiniz,
Əmriniz baş üstədir,
Böylə büsat bəsdi bizə.
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Bitmədi sözüm hələ,
Əyri nə var car edəcəm,
Pul sizin, sərvət sizin,
Can salamat bəsdi bizə.

Göndərin övladları,
Xaricə kef etmək üçün,
Yoxsunuz bu davada,
Var camaat, bəsdi bizə.

Pullara əl vurmayın,
Təyyarə, tankı neynirik,
Torpağı qorumağa
Top, avtomat bəsdi bizə.

NƏ ETMİSƏN XALQ ÜÇÜN 

Yetər, düş o səhnədən,
Bəsdir, tez çıx o zaldan.
Milləti aldatma keç,
Başlarını qatma heç.

Sənə səslənirəm mən,
Ey “Xalq artisti” olmuş,
“Xalq şairi” çağrılan
Ey, “Möhtərəm”, ey, “cənab”!

Sual edim, cavab ver,
Bu adla yaşamağa,
Bu adı daşımağa
Gücün yetərlidirmi?

Nə etmisən xalq üçün?
Etmisənsə əl qoyub, 
And içginən “Quran”a.
Bəlkə  bu xalq inana!
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O biganə qaldığın,
Adıyla ucaldığin
Xalqının kölgəsində
İrəliyə getmisən,
Zirvələrə qalxmısan. 

Heç olmasa bir dəfə
O topluma, o cəmə 
Sevə-sevə baxmısan?
Lütfən etiraf elə,
Sən bu cəmi həmişə
Qazanc, gəlir mənbəyi,
Bir xəzinə sanmısan.

Adını daşısan da,
Varlığını unudub
İnsanlığı danmısan,
Sən də belə qanmısan.

Minlərin, milyonların
Daşıma sən adını.
Çıxarma heç bu adla
Yaşamağın dadını.

Səsin niyə çıxmayır
Bu xalq dara düşəndə,
İstidən qovrulanda,
Soyuqdan üşüyəndə?

Gözün niyə kor olur,
Çörək üçün əl açan
Bu milləti görüncə.
Dilin niyə quruyur,
Əlin niyə soyuyur
Həqiqətə gəlincə.
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Şirin-şəkər pətəklər,
Tutduğun o ətəklər
Fəqət bir gün gələcək
Çıxacaqdır əlindən.

“Yaşa”, “Var ol” tərifin
Eşitməzsən bir daha
Adını daşıdığın,
Biganə yanaşdığın,
Sən bu xalqın dilindən.

Sən, ey xalqın artisti!
Sən, ey xalqın şairi!
Nə vaxt danışmısan de,
Təmsil etdiyin xalqın 
Bircə kərə xeyrinə?
“Doğru” desə quruyar
 Dilim sənin əyrinə.

Sözüm sənə də çatır,
Ey millətin vəkili.
Uşaq deyil bu millət,
Eşit, əsla onunla
Oynamağa çalışma
“Qaçdı-tutdu” oyunu.

Yoxsa bir gün bu millət
Sənin, sənə oxşarın, 
Həvəslə, təmtəraqla
Quracaqdır toyunu.
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KÜL OLARSAN 

Çox alışma kül olarsan,
Əsər küləklər aparar.
Qarışar külün torpağa,
Süxurlarda gil olarsan

Deyirlər ki, o torpağa
Suyu qatıb can verdilər.
Bir ömür yaşamaq üçün,
Damarlara qan verdilər.

Xəlq olanın mənəmliyi
Qıydırdi qardaş canına.
Yazıqlar olsun, yazıqlar
Ey Yaradan, insanına.

O zamandan zalımsan sən,
Tək-tük içində yaxşı var.
Kim tuş gəlsə hal əhlinə,
Demək, Tanrı naxışı var.

Sən bir cürə, mən bir cürə,
Bağlıyıqmı Yerə-Göyə?
Qaçsaq da hey yamanlıqdan,
Tuş gəlirik min tələyə.

Tələ quran, düşən insan,
Onda neyləyir tələni?
Hər kəs götürsün çiyninə
Çəkə bildiyi şələni.

Yükü çəkmək ağla bağlı,
Hər ağılın öz yükü var.
Tanrı payın orda-burda
Kim inanır bir gün tapar?
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                    YALANLARA ƏL ÇALANLAR

İlandan da zəhərlidir
Söz aparıb-gətirənlər.
Şər-şəbədə, zərərlidir,
Çörək kəsib itirənlər.

Başımızın bəlasıdır
Yalanlara əl çalanlar.
Yala hürən köpəklərdi
Hər an, hər gün alçalanlar.

Torpaq nədir, vətən nədir
Anasını satar hətta.
Hər addımı, hər bir işi
Başdan-başa ancaq xəta.

GÖYDƏN ÜÇ ALMA DÜŞDÜ

Göydən üç alma düşdü,
Birin yedi üç əmi,
Birin apardı gəmi,
Birin satıb puluyla 
Yedirtdilər üçəmi.

İl dəyişdi, ay təzə,
Eşit sən də, baməzə.
Keçən il az göründün,
Bu il tez-tez dəy gözə.

Göydən üç alma düşdü,
Biri nağıl deyənin,
Biri müftə yeyənin,
Biri süftə yeyənin,
Oyunun olsun sənin!
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SƏNMİSƏN DOĞRU AXTARAN

Çox bostana daş atmısan,
Neçə qazan qaynatmısan,
Yaxşını pisə satmısan,
Kimdən şikayətin vardır?

Gizli-gizli hey yazmısan,
Nə qədər quyu qazmısan.
Niyə yolunu azmısan?
Saysız cinayətin vardır.

Sənmisən doğru axtaran,
Günorta oğru axtaran.
Ey başı ağrı axtaran,
Sənin mərifətin vardır?

Çəkin-üç misli çəkimin,
Sillə vuranısan kimin?
Yaradan olsun hakimin,
Günah, qəbahətin vardır.

Sən şeytana torba tikən,
Halal yerə haram əkən.
Deyim, bil sən, ay əttökən,
Ömürlük lənətin vardır.

Ağarsa da saç-saqqalın,
Nökəri oldun çaqqalın.
Hansı alimin, baqqalın
Yanında hörmətin vardır?

Çəkil önündən gözümün,
İz qoyma üstə izimin.
Ağasıyam mən sözümün,
Bir belə sərvətin vardır?
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ƏYİLMƏ

İkiqat olursan rəngin də qaçır,
Çox elə əyilmə belin ağrıyar.
Tərif etdiyini sözlərin açır,
Ət olsa da bezər, dilin ağrıyar.

Niyə, soruşmuram özün bilirsən,
Nəyə əyilirsən, deyə bilərsən?
Sərvətə, dövlətə əyilmək nədir,
İstəsən hər libas geyə bilərsən.

Qarşısında əyildiyin özü də
Kiminsə önündə əyilir belə.
Yaltaqlıq etməklə, əyilmək ilə
Çıxılmaz ağ günə, bitmədən çilə.

Ətək-ətək yığdığını ğün gələr
Laxta- laxta qusacaqsan, darıxma.
Bir-bir deyəcəyəm əyri-düzünü,
Bax o zaman sözlərimdən karıxma.

DÜNYAYA BAXIŞ

Hərə öz ağlına görə 
Bu dünyaya bir ad verib.
Kimi sərsəm, dəli deyib,
Kimi məzəmmət eləyib,
Tərəzinin gözün əyib.
Kimi kefli, dəm vaxtında,
Ağlının zay, kəm vaxtında,
Baxıb onu sərxoş görüb.
Kimlər isə izdihamlı,
Gah boşalan, gah da dolan,
Qarşılayan, yola salan
Bu dünyanı bomboş görüb.
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NİYƏ DAŞ OLDUN 

Daşdan soruşdu insan,
Niyə  daş olmusan sən?
Daş dedi, hara baxdım,
Nəzər saldım, aradım
Hər tərəfdə daş gördüm.
Mən də daş olmağıma
Bax belə qərar verdim.

Daş da öz növbəsində
Sual etdi insana.
De, ey yaranmışların
Ən mükəmməl, alisi
Mən qum idim, daş oldum,
Özgəyə, qeyriyə yox
Daş qardaşa daş oldum.
Sən niyə qardaşına
Canlı bir insan ikən,
Bizdən betər daş oldun,
Zalıma sirdaş oldun?

Bu sualın cavabı
Insanların içində,
Əməlində-işində.
Bəlkə sözüm yalandı,
Bəlkə yanlış gümandı,
Bir özün də düşün də!
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DÜNYANI MƏZƏMMƏT ETMƏ 

Dünyanı məzəmmət etməyə dəyməz,
Bu dünya düz idi, əyənlər oldu.
Qatdılar  halala haram tikəni,
Sərvətin iştahla yeyənlər oldu.

Üzdə mələk oldu əyri adamlar,
Evlərdə çox söndü ocaqlar, şamlar.
Yazdılar pisliyə nə qədər namlar,
Yaxşıya “yamandır” deyənlər oldu.

Pambıqla baş kəsdi şər, baxa-baxa,
Millətdən qapdığın hey tıxa-tıxa.
İblis qılığında ev yıxa-yıxa,
Özünü şişirdib öyənlər oldu.

Qapılar açıldı zülmət ünvana,
Qıyıldı günahsız saysız insana.
Nə lazım dünyanı duyub, qanana,
Milləti imzayla döyənlər oldu.

Bir nəfər ağzını aça bilmədi,
Şərdən, şəbədədən qaça bilmədi.
Quş da bu qəfəsdən uça bilmədi,
Doğrunu alçaldıb döyənlər oldu.

Tüpürüm şəxsinə, varına sənin,
Həya, şərəfinə, arına sənin.
Ağına, qarana, sarına sənin,
Hər rəngdə min libas geyənlər oldu.
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CƏHƏNNƏM DƏ HEYRAN QALIB 

Adam var bezibdir
canından tamam,
Hara gedəcəyin
anlamaz, bilməz.
Soruşan olsa birdən 
Ağlına heç nə gəlməz,
deyər “yolum cəhənnəmə, 
cəhənnəmə gedirəm,
beləcə özümü xoşbəxt edirəm”
Adam var əzazil, 
zalım, fitnəkar,
Onun cəhənnəmə ehtiyacı yox.
Bir insan oğluna 
yaxşılıq etmək,
insanlıq niyyəti, nə amacı yox.
Çünki,
Çünkisi budur ki,
belə kəslərin 
içində cəhənnəm
yuva salıbdır.
İçində cəhənnəm yaşadanlara,
Cəhənnəm özü də
heyran qalıbdır.

YAZIR

O dinsiz, imansıza bax,
Utanmır, Allahdan yazır.
Gördüyünə “mənim” deyən,
Tamahlı tamahdan yazır.

Nəfsi iti, sözü yalan,
Əməlinə qaldım heyran.
Xisləti Mnsane olmayan,
Günahlı günahdan yazır.
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BAĞIŞLAMA, AZƏRBAYCAN

Bağışlama, Azərbaycan
Sənə asi olanları.
Bağışlama, heç bir zaman,
İlan kimi çalanları.

Səni kənd-kənd, küçə-küçə
Satanları bağışlama.
Mənliyindən keçə-keçə
Yatanları bağışlama.

Min sifətə, cildə girdi
Sərvətinə daraşanlar.
Sənə bəla, şər gətirdi
Bir-biriylə yarışanlar.

Bağışlama, sərvətindən
Milyonları çalanları.
Bağışlama, məzlumların
Ah-vayını alanları.

Bağışlama, varlıqları
Millətə dərd olanları.
Bağışlama, əzabına
Səs-səmirsiz qalanları.

De, sən kimsən, amacın nə,
Ey şərəfsiz qanıpozuq.
Qarınağrın, ya acın nə,
Ey nəsili, köküqazıq.

Sənin adın millətə yad,
Çəkil, yox ol gözdən uzaq.
Sənin həyatınmı həyat,
Bunu hara, necə yazaq?
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HƏDYAN DANIŞAN 

Açırsan ağzını, yumursan gözü,
Yalanlar uydurmaq peşən, şəkərin.
Guya ki, şirindi, baldı söhbətin,
İftira yaymaqdan artır şəkərin.

Çiyin üstə gəzdirdiyin o başı
Qoy iri bir daş altına, əzilsin.
Səni çətin bu zəmanə pak edə,
Gir küpünə, iç şərabdan düzəlsin.

Üzündə həya yox, sözündə düzlük,
Yaxşılıq donunda şər gəzdirirsən.
Guya ki, dərvişsən, haqq yolundasan,
İçində zəhrimar, çər gəzdirirsən.

ADAMLIĞI QƏHƏTDİ

Adamlıqdan danışanın
Adamlığı qəhətdi, bax.
Kişilikdən danışanın
Danışdığı qələtdi, bax.

Yaxşılıqdan dəm vurur hey,
Yaxşı-pisi anlamayır?
Adam kimi danışmayır,
Xoruz kimi banlamayır.

Döyür sinəsunə, 
“mən-mən” deyir hey.
Beləsinin “mən”i itib, 
bilməyir?
Çirkaba batıbdır 
başdan ayağa,
Kitabı bağlanıb, bitib, 
bilməyir?
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VƏRDİŞƏ BAX

Kef-damaqlı ruhu dəmə,
Ləngər vuran “dərvişə” bax.
Belə olurmuş heç demə,
Diqqət elə, sən işə bax.

Ağız büzür hər yetənə,
Yol keçənə, yan ötənə.
İşi düşəndə çətinə,
İstehzaya, gülüşə bax.

Bir vaxt asıb-kəsirdi o,
Əyrilərdən küsürdü o,
Coşub-daşır, küsürdü o,
İndi düşüb təşvişə, bax.

Vurur nala, gah da mıxa,
Çəkər qardaşın çarmıxa.
Dəyər verməyir var-yoxa,
Pis adətə, vərdişə bax.

KƏRTƏNKƏLƏ

Ey ilana zəhər verən, 
ey sürünən kərtənkələ!
Neçə ilan bəhrələnib 
zəhərindən? 
Neçəsi də növbəsini
İntizarla gözlər hələ.

Qartallar göydə qıy vurar,
Sürünənlər uça bilməz,
Kordu gözü, qartal deyil,
Taleyindən qaça bilməz.
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BU OYUN BAŞQA OYUN

Ya bəxtimiz gətirməyib,
Ya da yazan belə yazıb.
Düşmənin də ən alçağın
Qismət eləyibdir bizə.
Bu murdar zəncir itləri
Dövlət qurmaq azusunda,
Guya “dənizdən-dənizə”.

 
“Fas”deyərək  yiyələri
Qısqırdırlar üstümüzə,
Bilərəkdən bu soysuzlar
Dayanıblar qəsdimizə.

 
Bu oyun da başqa oyun,
Torpağı neyləyir dığa?
Zaman-zaman güzəşt edib,
Bağışlanmış o torpaqlar,
Həmişəlik qala bilməz
Nə urusa, erməniyə,
Nə də qeyri bir axmağa.

 
Qalx ayağa vətən oğlu,
İndi döyüş, savaş vaxtı.
Şərəfsizə üz verdikcə,
Bu torpağa əyri baxdı.

Onlar bura-bu torpağa
Gəlibdilər tülkü kimi
qorxa-qorxa, pusa-pusa.
Tülkütək də qaçacaqlar
Yediklərin qusa-qusa.
Gedək oyaq gözlərini,
Yerə qoyaq dizlərini.
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BU BƏNDƏ NECƏ BƏNDƏ

Niyə düşdün ayaqlara,
Sən bu qədər uca ikən.
Döndün cığal uşaqlara,
Ahıl ikən, qoca ikən.

Döymə taxta qapıları,
Dəmir qapın döyüləcək.
Gec-tez haqsız haqlı kəsin
Qarşısında əyiləcək.

Bu bəndə necə bəndə,
Əl atır min cür fəndə.
Tanrım, yaxşı bilirsən,
Gizlənən çox kölgəndə.

ÇOXALIB

Kimin kim olduğu məchul,
Yoxsa bu gün belə qəbul?
Baş çıxarmaz hər bir oğul,
Buqələmunlar çoxalıb.

Azı bəlli, çoxu bəlli,
Acı bəlli, toxu bəlli.
Axan suyu, arxı bəlli,
Deyən meymunlar çoxalıb.

İt oynadır dərzi, aşbaz,
Xeylisi olmuş yerlibaz.
Başlarında sillə-qapaz,
Fağır-mağmunlar çoxalıb.
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TƏHSİLLİ CAHİL

Kim isə azmış olsa
Bir gün doğru yolundan,
Şeytan həmən aparar
Tutub onun qolundan.

Nəfsinin ucbatından
Ağlın alar başından.
Salar ərən atından,
Ayırar sirdaşından.

Əlil olar gözləri,
Qara görər ağı da.
Qəlbin sərinliyindən
Sönər od-ocağı da.

“Tök ətəyindən daşı”,
Söyləməyin yeri var.
Şeytanlaşan birinin
Xeyri yox, zərəri var.

Ey bitmiş yazıq insan,
Sən düzələn deyilsən.
Nə Allah de, nə iman,
Sən təhsilli cahilsən.

SÖZ OĞRUSU

Oğru çətin düzələcək,
Düzəlməyi getdi daha.
Dünən olub od oğrusu, 
köz oğrusu,
Bu gün başqa oğrular var,
Ad oğrusu, söz oğrusu...
Bu siyahı çox uzundur,
Budur həqiqət, doğrusu!
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BƏDHEYBƏT
Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrə

Yenə nələr çevirirsən,
Ey bəd işi çin-çin olan.
İnsanlara oxşasa da,
Ey bədheybət, div-cin olan.

Yaraşmayır insanlığa
Bəd əməllər, bədxahlıqlar.
Gəlib-gedib, viran olub
İmperiyalar, padşahlıqlar.

O körpənin, o ananın
Axı nədir, nədir suçu.
Sən bir məmləkət rəhbəri,
Yoxsa ki, bir lotu-qoçu?

Beyin yatıb, yoxdur şüur,
İşləməyir daha başın.
Öc alacaq millət bir gün,
“Dost” qaçıb, hanı qardaşın?

“Divlər ilə döyüşməyə
Sanma gücüm qalmayıbdır.
Tanrı verib cəzasını, 
Qisas-öcüm qalmayıbdır?

Tanrım, mənə təpər ver ki,
Qisasımı ala bilib.
Vətənimi  tam eləyim,
Qələbəmi çala bilim!

Necə yatım gecələri,
Bu dərdlə də yatmaq olar?
Qələbəm bu gün olmalı,
Qiyamətə öcmü qalar?”
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SAKİT OTUR

Sən, ey ağı qara görən,
Ağılsız bir köpək kimi
Ulduzlara, aya hürən,
Yığ ağlını, yığ başına,
Zəhər qatma öz aşına, 
Sakit otur.

Qulaq as mərd kişiyə,
Sevənlərin ağlamasın.
Qoşulma it-pişiyə,
Sallama dodaqları,
Yaxşı aç qulaqları,
Sakit otur!

Dedilər ki, adam ol,
Olmadın, cəhənnəmə.
Göstərdilər, budur yol,
Duymadın dərsini sən,
Eylədin tərsini sən,
Sakit otur!

Ya düşmən ol, ya da dost,
Məlum deyil kimliyin.
Sənlik deyildir o post,
Nə işin var yuxarıda?
Sən bir sazansan orda!
Sakit otur!

Sənə quyu qazanlar
Qohumun-qardaşların.
Axırına çıxacaq
Dostların, sirdaşların,
İtirmişlər başların,
Sakit otur.
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SƏNİN MƏNDƏN NƏYİN ARTIQ

Sən də Allahın bəndəsi,
Mən də Allahın bəndəsi.
Var iki əl, ayağımız,
Eşitməyə qulağımız,
Var dilimiz, dodağımız,
Sənin məndən nəyin artıq?

Kirpiyimiz, qaşımız var,
Çiyin üstə başımız var.
Yaradan verib möhləti,
Bir xeyli də yaşımız var.

Bu ölçünün hakimi kim,
Sənmi üstün, mənmi üstün?
Qorxuram ki, bir söz deyəm,
Təpəndən çıxacaq tüstün.

Istəmirsən səs-küy, haray,
İstəmirsən əgər olay,
Mən səni saydığım kimi,
Diqqət yetir, sən məni say.

Çox özünü tutma uca,
Sürətindən al balaca.
Mən də olan sürət, gediş
Olmayıbdı səndə bəlkə,
Danışma heç yekə-yekə.
Sən də Allahın bəndəsi,
Mən də Allahın bəndəsi.

O stul da, vəzifə də
Bir gün sənin olmayacaq.
O səltənət, qoca dünya
Süleymana qalmadısa,
Sənə də heç qalmayacaq.

54



Öləndə beş arşın kəfən
Qismət ola, ya olmaya.
İndi sən de, mən də bilim,
Sənin məndən nəyin artıq?

Hə, bəlkə də düşünürsən,
Var-dövlətin, cəh-cəlalın,
Bir az artıq pulun vardır.
Üç-dörd nəfər naib-nökər,
Bir o qədər qulun vardır.
Yazıqlar olsun, ay yazıq,
Sən də belə bir məxluqsan.

Haqdan uzaq yolun vardır,
Ağ köynəkli, qalstuklu,
Saç-saqqallı bir cocuqsan.
Son bir kərə sual edim,
Sənin məndən nəyin artıq?
Sənin məndən nəyin artıq?

ÇIXARIN O MASKANIZI 

Çıxarın o maskanızı
Qoy üzünüz işıq görsün.
Arxanızca danışmasın
bir kimsə də,
Günahınız lap çoxsa da, 
ya kəmsə də.
Maskaları cırın atın,
Dilinizə şəkər qatın.
Bundan ona, ondan buna
Az danışın, az söz satın.
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YALANÇI

Söylədiyin söz yalan, 
Həm də ki sən yalançı.
Səni təsdiq edənlər,
özlərini güdənlər
səninlə tən yalançı.
Bax özünə, 
bir də mənə,
Sən yalançı, 
mən yalançı?

Bu dünyanı görə-görə,
Yora-yora gəlmişəm mən.
Pislikləri əzə-əzə,
Qıra-qıra gəlmişəm mən.

Halaldı söz dəyirmanım, 
Ora yalan, şər üyütməz,
Nə dilim,
nə sözüm, 
nə də ürəyim 
Yalanı şişirtməz, 
nə də böyütməz. 

Büzüşüb solacaqsan,
İçində çəkə-çəkə.
Kim gedibdir irəli
Danışıb yekə-yekə.
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ANDI POZUQ ÇOXÜZLÜ

Qəribədir dünyanın, 
qəribədir işləri,
Dindar da Allah deyir, 
murdar da Allah deyir.

Tapdalayıb murdarı
bəs deyincə əzəsən.
Tökülüncə dişləri
araşdırıb çözəsən.

Bəd xəyala dalmayın,
yox, əzazil deyiləm.
Düşünməyin pisliyə,
yamanlığa meyiləm.

Allahını sevməyən
bir də Allah deməsin.
Andı pozuq çoxüzlü
onun suyundan içib,
çörəyini yeməsin.

GÖRÜNÜR

Aç gözünü bax dünyaya,
pis yaxşıdan çox görünür.
Harınların nəzərində 
adi insan yox görünür.

Yığsa da sərvət nə qədər
doymaz gözü hərislərin.
Təmizdirsə nəfsi kimin,
könlü-gözü tox görünür.
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SÖZ İNCİYİR

Olmasa da dil-dodağı,
Deməsə də acı, ağı,
Söz inciyir, bezir bəzən.
Bəlkə də demək istəyir,
Bəsdir, məni səfə düzən,
Çək-çevir eləyib üzən,
Yük etmə əyrini mənə.
Bezdim sərsəm, gic olandan,
Tülkü kimi bic olandan.
Qoşma mənə beləsini,
Daşıtdırma zay olanın,
Hər axmağa tay olanın
Kisəsini, şələsini 
Yük etmə əyrini mənə.
Qoşma məni tülkülərə,
heç oldum,
Ümid vermə bəlkələrə,
puç oldum.
Yallananlar çoxalsa da,
Doğru qəhət, yox olsa da,
Hələ işıq ucu vardır,
Yaman kəsdən söz bezardır.
Biri satır, biri alır,
Fəndgir olan qabaqdadır,
Fağır, avam geri qalır.
Dəllallıq edən çoxalır,
Dünya böyük bir bazardır.
Sözə dəymə, 
Sözü əymə.
Gizlənib söz arxasında,
Sözdə imam donu geymə.
Əzmək üçün, üzmək üçün
Sözün qapısını döymə,
Yük etmə əyrini mənə.
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SUAL GÖRDÜM GÖZÜNDƏ

Səni dindirməməkçün
Ötüb keçdim yanından.
Dost olsaydın keçməzdim
Yan, sənin ünvanından.

Niyə qaçıb arxamca
Alçalırsan, düşürsən?
Izah vermə, içində
Qaynayırsan, bişirsən.

Nə haldasan, nə gündə,
Sual gördüm gözündə.
Düyün götürməz rəndə,
Min düyün var gözündə.

Sən kim idin, nə oldun,
Nəfsin qul etdi səni.
Həmədan ulağına
Palan, çul etdi səni.

Vur meydən yavaş-yavaş,
Orda-burda eşələn.
Aç ağzını, yum gözü,
Düşük-düşük şeşələn.

Dedin:-hara gedirsən,
Dedim:-qonaq gedirəm.
Dedin:-mən də yanında
Gedək, yamaq gedirəm.

Dedim:-eyibdir, eyib,
Tökülürsən, itirsən.
Niyə tikan kolutək
Yolum üstə bitirsən?
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Dedi:-çoxu tanıyır,
Bilirlər ki, mən kiməm.
Dedim:-mən də sən kimi,
Xəstələrə həkiməm.

QARIŞDIRMA BU ALƏMİ

Susma dilsiz qaya kimi,
İnsan oğlu, bir söz söylə.
Hikkə ilə, inad ilə
Yol gedirsən hara belə?

Yerin altını üstünə,
Üstün altına çevirdin.
Axı niyə? Bu dünyanı
Sən hər şeydən çox sevirdin.

Şeytanmı azdırdı səni,
Düz yolundan sapdın belə.
Bunlar keçdi, keçmiş olsun,
Nələr düşünürsən hələ.

Dəymə Yerə, dəymə göyə,
Qarışdırma bu aləmi.
Burdan başqa yerim yoxsa,
Niyə tutum mən şələmi.

Sevgim ana torpağadır,
Ey Yaradan, eşqim Sənə.
Sirrimi Ümmana dedim,
Açıb deməz milyon sənə.
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MÜQƏDDƏS SÖZ

İnsan tanıyıram 
yaxşıdan yaxşı,
Dünən də, bu gün də 
dəyişməyibdir.
İnsan tanıyıram 
dünən dandığın,
Özünə yabançı, 
eyib sandığın,
bu gün qucaqlayıb 
bağrına basır.
Eşitmirdi haçansa 
bircə kəlmə sözün də,
O dandığı guya ki, 
heç kim idi gözündə.
Nə oldu birdən-birə,
Nə döndü, nə dəyişdi?
Dünən olan nə idi,
Bu gün olan nə işdi?
Dəyişmə insanları 
istəyinə, nəfsinə.
Zaman səni udacaq,
Girsən acıq xətrinə 
sən insanlıq bəhsinə.
Atma, satma sən sözü,
Söz müqəddəs, söz ali.
Sözlə güləşmək olmaz.

P.S. 
Sənin peşən köhnə peşə,
Ey mey süzən, ey mey içən.
Aludəsən sən bu işə,
Darmı gəlir yenə küçən.
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İNSANLAR DÜZƏLMİR

Yaman qaralıbdır 
qanım yenə də,
Cinlərim təpəmdə 
at oynadırlar.
Yaxşıydım, ağrıyır 
canım yenə də,
Dünyanı döndərib 
böyük qazana,
Içində bilmirəm 
nə qaynadırlar.

Dünyanın qazanı 
dolub şər ilə,
Axtarma, içində 
bir düz tapılmaz.
Deyən şeytanlaşıb 
başdan-ayağa,
Həyalı, abırlı 
bir üz tapılmaz.

Dərdimi deyəcək 
bir kimsə yoxsa,
Ümidim, pənahım 
sənədir, Allah!
Düzəlmir insanlar, 
Niyə düzəlmir?
Neçə əsrlərdi, 
sənədir, Allah.
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KÜL ÜFÜRMƏ GÖZLƏRƏ

Sanma ki hər yerdə 
var kimisən sən.
Ürəyin daş kimi,
Başın boş kimi,
qulağın eşitmir, 
kar kimisən sən.

Şirin danışmağın,
Gözə girməkdir.
Sənin əsl sifətin-
Özünü ətrafa 
yaxşı biritək 
sevdirmək, tanıtmaq, 
qalxmaq, ucalmaq,
bir sözlə deyərdim 
kül üfürməkdir.

Nəfəs alıb-vermək 
deyil var olmaq,
Düşünmə 
var kimisən sən.
Yox, yox,
 yalan olar bu.
Sən elə əzəldən 
qanqal kimisən.
Çalmağa amadə 
mar kimisən sən.
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BİGANƏLƏR

Hesablaşan yox bizimlə,
Oyunların içindəyik.
Ağ köynəkli, qalstuklu
Qoyunların içindəyik.

Biri deyir, get bostan ək,
Gün doğandan batanadək.
Havayı yeyəndi zirək?
Kef eləyir yatanadək.

Mal da, pul da harınların,
Azar alıbdır canların.
Uzaq, kəsmə yol onların,
Tanıyırlar ünvanların.

Hamısının imarəti,
Neçə bazar, dükanı var.
Əllərində ən bahalı 
Maşınların sükanı var.

Yalan yaman baha olub,
Bu millətə sırıyırlar.
Kim bacarır uydurmağı,
Yalançıya yarayırlar.

Qara var ki, ağ bilinsin,
Zalım qara, doğru ağdır.
Zülmət udubdur qaranı,
Doğru vardır, hər vaxt sağdır.
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DƏLİ ŞEYTAN DEYİR

Dəli şeytan qulağıma
Hərdən belə pıçıldayır:
-Bir az da yaltaqlıq elə,
Yoxsa səni əyəcəkdir
Daşıdığın bu yük, şələ.
Sən niyə yatmısan belə?

Birinin pencəyindəki
Tükü, tozu üflə düşsün,
Birinə də bir şeir yaz,
Qoltuğunun altı şişsin.

Get birinin qapısına,
Çök diz üstə, vəzifə um.
Yox söyləsə, bir daha get,
Bir dəfə yox, min dəfə um.

Gör nə qədər tanıdığın,
Dil çıxarıb “adam” olub.
Əyilməyən aclara bax,
İçlərinə qadam olub.

Get, gözünü döymə daha,
Yemək-içmək, libas baha.
Get, ümid etmə sabaha,
Nə edirsən bu gün elə,
Fikirləşirsən sən hələ?
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VƏZİFƏLİ ADAMLAR 
Mənəmlik xəstəliyinə tutulmuş 
məmurlara

Kim bilir ki nə üçün 
insanlığın itirir 
vəzifəli adamlar.
Gəlib keçər yanından 
üzün çevirib yana.
Salam-kəlamdan uzaq, 
cəmiyyətə bir yamaq 
bu cılızlar, bu xamlar.
Bahalı geyimlərin 
içində çürük bədən, 
bunlar üçün nağıldı 
millət, torpaq həm vətən. 
Çalıb-çapmaq adətin 
edibdilər bir peşə,
Min lənət belə işə.
Vəzifəyə can atan 
hər nə qədər qalxsa da,
Hər nə qədər tıxsa da,
Bir gün əlbət enəcək, 
bəxt ulduzu sönəcək.
Vəzifə buz üstünə 
qoyulmuş bir nərdivan.
Bir də gördün qəflətən 
o nərdivan sürüşdü, 
Yekəqarın məmurlar 
üzüstə yerə düşdü.
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İRAD

Sən, ey qalstuklu əmi,
Papaqlı, paltolu əmi.
İstidən gəlirsən isti otağa,
Lap yaxşı edirsən,
Nəyi pisdi ki?
Amma sualım var ,
Sinif otaqları qışa hazırmı?
Yox deməsən də, 
cavabı “yox”dur.
Səni bu məktəbə təyin edənlər
Deməyib, get orda-isti otaqda
Vaxtını yola sal, 
gününü keçir.
Deyib, idarə et həndəvərinlə,
Dərs öyrət, 
bilikli şagirdlər yetir.
Rəhbəri olduğun gözəl məktəbdə
Uşaqlar soyuqdan 
əzab çəkirlər.
O qədər ağrı var canlarında ki,
Ağrıdan ağlayıb, 
qan-yaş tökürlər.
Ən sonda məsləhət, 
Gücün yetmirsə 
təhvil ver postu,
Güldurmə özünə 
düşməni-dostu.
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YALTAQ

Nə gündədir bəşər oğlu,
Həkim, hakim, neftçi yaltaq.
Odlanır insan baxdıqca,
Fəhlə, alim, ətçi yaltaq.

Oxunmayan bir “sənətdi”,
Məktəbi yoxdur, qəhətdi.
Bəlkə də səhvdi, qələtdi,
Dalandar, bufetçi yaltaq.

Söz yazan da yolun azıb,
Kitab-kitab yalan yazıb.
Həqiqətin gorun qazıb,
Şair, qiraətçi yaltaq.

Neçə-neçə baş kifləyib,
Ağıl qaçıb, zəifləyib.
Hərə bir cür tərifləyib,
Züytutan, sənətçi yaltaq.

Yaxşı bilir neyçün, niyə,
Tərif yağdırır bir səyə.
Işləri “xod” getsin deyə,
Daşqoyan, gözətçi yaltaq.

Yaltaqlarda fərq görmədim,
Heç birinə haq vermədim.
Mən belə cildə girmədim,
Qatıqsatan, südçü yaltaq.
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ELƏ BİLİR Kİ

Hərə bir sərhəd qoyubdu,
Tanrım dəniz, torpağına.
Gözaltı etdiyi nə var
Hərə çəkib qabağına.

Yaylaq, bulaq, meşə mənim
Utanmadan deyənə bax.
Insanlar var, daxması yox, 
Haram-haram yeyənə bax.

Par-par yanan libas geyən,
Çoxdan unutmuş zatını.
Əyri-əyri işlər görür,
Belə qurub həyatını.

Kəlləsi boş, cibi dolu,
Sığışmayır yerə-göyə.
Allahım, sən çarə elə,
Belə axmaq, belə səyə.

Oyuncaq veribdi ona
Allahım sərvəti-malı.
Yaman qarışıbdı başı,
Gəzir hələ şux-ədalı.

Elə bilir ki, əbədi
Yer də onun, göy də onun.
Çarə Yaradanımdadı,
Ağıllı da, səy də Onun.
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SÖZ TANRIYA UCALANDA
Şair-publisist Polad Qazançılıya

Yadındamı?
Çatıb qalın qaşlarını
Sual etdin, Polad Dədə.
Necə ötdü heç bilmədim
Bu səksən il, bu vaxt-vədə.

Hardan bilim?
Sən bilməyən qəliz sirri,
Polad Dədə, canım-gözüm.
Çəkmək çətin hər dərd-səri,
Deyil sadə, budur sözüm.

Deyirsən ki, 
“Kişi sözü” kişi işi,
Asan deyil, qəliz olur.
İçi-çölü, hər vərdişi
Bəyaz olur, təmiz olur.

Haqq verirəm,
Hər sözünə, ər sözünə,
İnsan Tanrı sınağında.
Lənət axmaq, şər sözünə,
Haqsizlar el qınağında.

Doğrusu bu,
Tanrı səni yaşadır ki,
Bir yaxşı da azalmasın.
Təlim alsın söz anlayan,
Saralmasın, sozalmasin.

Bilirəm ki, 
Çətin olub səksən yaşın,
Daş – kəsəkli pillələri.
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Əzmlə dəf eləyibdir
Şair hücum, həmlələri.

Soruşuram, 
Varmı sözün? Var, bilirəm,
Söz nə bitməz, nə tükənməz.
Sözü Tanrıya ucaldan
O məqamdan əsla enməz.

BİR ŞAİR YAŞAYIR

Bir şair yaşayır
Göy altında, yer üstündə.
Allah pənahında,
Şeytan qəsdində.

Haqqı axtara-axtara,
Daş-kəsəkli yollar keçib.
Soruşmayın nədən, neyçün,
Göz yaşından badə içib.

Bəndə kimdi düzən poza,
Yazıları Tanrı yazıb.
Hərəyə bir cürə qəza,
Şairə də ayrı yazıb.
Bir şair yaşayır,
Üzdə xürrəm,
İçində qəm.
Onun gözündə başqadır,
Bu yer, o göy
-cümlə aləm.
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SÖZÜ YANVARIN

Şirvan Aşıq Akademiyasının 
təkrarsız nümayəndəsi 
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi 
Aşıq Yanvar Piralı oğlunun
əziz xatirəsinə

Ölüm onu da basdı bağrına,
Bu yolda fasilə, nəfəsi bitdi.
Həqiqət belədir, insanlıq budur,
Canan yaratmışdı, Canana getdi.

Bu fani dünyaya qışda gəlmişdi,
Dönüb qayıtmağı qışda da oldu.
Qışda açılmışdı ömür çiçəyi,
Bu da bir tale, qışda da soldu.

O, sənətkar, söz əhli, şair idi,
Sadə idi, adi idi, var idi.
Aşıq kimi meydanda mahir idi,
Elimizə şöhrət, iftixar idi.

Dərsini almışdı Aşıq Şəmildən,
Sərhədlər aşmışdı sözü Yanvarın.
Nə qədər dünya var, söz aləmi var
Silinməz tarixdən izi Yanvarın.

28.12.2018
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AĞI
Aşıq Vüqar Mahmudoğluna
 ithaf

Mən bir Vüqar itirmişdim,
Vüqarımı itirmədim.
Gözümlə od götürmüşdüm,
Bu acını götürmədim.

Eh, nə qədər dərd daşıdım,
Bu dərdlər mənim yaşıdım.
Yazılanları yaşadım,
Heç birini ötürmədim.

Mahmudoğlu Vüqar getdi,
Tanrı dərgahına yetdi.
Bir ömür də belə bitdi,
Mən dərdləri bitirmədim.

Bir Vüqar canım parası,
Bir Vüqar qəlbim yarası.
Göz ilə qaşın arası
Dərdi dilə gətirmədim.

Əzizim anan ağlar,
Halına yanan ağlar.
Sənin bu yoxluğuna
Xəbəri danan ağlar.
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GETMƏ HƏLƏ
Ustad şair Musa Yaqubun 
“Çıxım gedim” şeirinə

Dünya qədər qoca şair,
Dağlardan da uca şair,
Sənsiz yaman darıxacaq 
qohum-qardaş, dost-tanışlar,
Hətta həyət-baca, şair.
Üzər sevənləri çilə,
Getmə şair, getmə hələ!

Öyrənmişik üz-gözünə,
Bal kimi şirin sözünə, 
Sual edim izn olsa,
Ağırmı oldu, şairim 
ömür deyilən bu şələ?
Getmə şair, getmə hələ!

Gələn bir gün gedəcəkdir,
bilirəm.
Canana yol edəcəkdir,
bilirəm,
Qal yüzədək bizim ilə,
Getmə şair, getmə hələ!

Biz bir yana, bu dağ-dərə,
Babadağı, Niyal dağı,
İsmayıllı-cənət bağı,
Dəli-dolu Girdimançay 
gedişinə tab eləməz,
duru suyu dönər lilə,
Getmə şair, getmə hələ!

Bilirəm ki, qəmin də var,
Bir dəryasan, gəmin də var.
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Biçilməyən zəmin də var,
Biç oranı, topla, çinlə,
Getmə şair, getmə hələ!

Şair, adın qəlbimizdə,
Sözümüzdə, ləbimizdə,
Bağışlasın Rəbbimiz də,
Səni bizə çox görməsin,
Ey mağikan, bizim lələ,
Getmə şair, getmə hələ!

Hey yazsam da bitən deyil,
Söz alidir, itən deyil.
Getmə demək çətin deyil,
Hökm Allahın, hünər sənin,
Yüzə qədər bir səbr elə,
Getmə şair, getmə hələ!

BUNDAN SONRA 
Şair Musa Yaquba

Ən xeyirxah işlər gəlib əlindən,
Əsla bitməz, bir-bir saysam, şairim.
Güney-quzey düşməyibdi dilindən,
Təbriz tənha, Zəncan əsir, şairim.

Neçə fidan səndən alıb dərsini,
Öyrənibdi “ana” sözü yazmağı.
Müəllimin adı müqəddəs olub,
Öyrədibdi doğru-düzü yazmağı.

Bu gün dərsin özülü boş, dağınıq,
Müəllimdən nə qalacaq, şairim?
Şagirdləri “pul kisəsi” sanırlar,
Bundan sonra nə olacaq, şairim?
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Atasının, anasının, ərinin
Ad günləri şagirdlərin boynuna.
Özləri çox çirkin işin içində,
Uşaqları salıblar öz oynuna.

Müəllimin adı düşüb yerdədir,
Ondan dərsi kim alacaq, şairim?
Yaxşılığı yoxdur, bax ey şərdədir,
Deyən fidanlar solacaq, şairim.

Məktəb çiçəklərin, güllərin yeri,
Qanqal, tikan orda neynir, nə gəzir?
Hər işin var öz sahibi, yiyəsi,
Soğan satan orda neynir, nə gəzir?

Gələcəyin özlü burda qurulur,
Amma bənna, daş qoyanı istəmir.
Savad, bilik bu ocaqda paylanır,
Oğru, quldur, cib soyanı istəmir.

İndi əsl müəllim yox, təlim yox,
Bundan sonra nə olacaq, şairim?
İç üzünü göstərməsəm, deməsəm,
Ürəyimə dərd dolacaq, şairim.

YANVAR

Bu ay çox ağır aydı,
Ağ idi qara oldu.
Fələk başqa cür saydı,
Ürəyim para oldu.
Min çarə etsə təbib,
Qaysaqlanar, sağalmaz.
Nə fayda ağlamaqdan,
Gedən bir də doğulmaz.
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RUHUMUZ SÖZLƏ BƏLƏNİB
“Gedək yazı göyərtməyə”
Musa Yaqub

Ömür karvanı yoldadır,
Neçə yazı göyərtmişik.
Dən-dən yığmışıq illəri.
Asta-yüyrək üyütmüşük.

Qovrulmuşuq istisini
Təbiətin qucağında.
Qaralıb kömür olmuşuq,
Yaradanın ocağında.

Neçə payız yola salıb,
Yarpaq kimi saralmışıq.
Yazda bahar qoxusunu,
Qışda bəyaz qar almışıq.

Indi ömrün qış çağıdır,
Başımıza qar ələnib.
Dərdimizi söz dağıdır,
Ruhumuz sözlə bələnib.

Ağlamalı, gülməlimi,
Dünya gülünc, bəşər aciz.
Tox yeməkdən dama dönüb,
Kasıb bilmir nədi pəhriz.
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NİYƏ GİLEYLİSƏN 
Dəyərli dostum, qardaşım Aşıq Elmana !

Niyə gileylisən ömürdən, niyə?
Sayların cəmindən ömür yaranır.
Yaxşısı-yamanı şüurumuzda
Saf-çürük edilir, ya da daranır.

Ömür Yaradandan bəxşiş, əmanət,
Bizdə əmanətə xəyanət olmaz.
Sirr deyil ömrümüz, zaman kəsiyi,
Qurdla qiyamətə bir kəs də qalmaz.

Yaz-yarat, avazın sərhədlər aşsın,
Görüb fərəhlənsin dostun, sirdaşın.
Təbin rəvan olsun, çağlayıb daşsın,
Var olsun vətənin, yurdun, yurddaşın.

“Dost dosta tən olar, ya da gen olar”
Dədə-babaların kəlamı vardır.
O Göyün, bu Yerin övladlarıyıq,
Ümmanın dostlara salamı vardır.

ŞEİR YAZMAQ İSTƏMİRƏM

Döymə taxta qapımı sən,
Dəmir qapın döyüləcək.
Yalan tüğyan etsə belə,
Haqq önündə əyiləcək.

Şeir yazmaq istəmirəm,
“Göyçək ağızlar” üyüdür.
Cəhənnəmə, lap gora ki,
Qarışqanı çox böyüdür.
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Biri deyir, “şeir mənim,
Mənim yemim, mənim dənim,
Verəcəyəm məhkəməyə.”
Gərək səbəbin öyrənim.

İddiası dağdan böyük,
Boş söhbətdi, üfunətdi.
Fəlsəfəsi laxdı, çürük,
Bəs bu necə ədalətdi?

Şeirləri qoy yan-yana,
Təhlil elə, sübut elə.
Doğru olsa üzr məndən,
Yalan olsa süqut elə.

Özü yıxılan ağlamaz,
Axı, özün yıxılmısan.
Arxayın idin özünə,
Yaman yanıb-yaxılmısan.

İndi zaman köhnə deyil,
Nə mürşüd var, nə də mürid.
Sənlik olan səhnə deyil,
Öz hikkəni sən az yerit.

Nəfsin verdi bada səni,
Özün günahkarsan, özün.
Bundan sonra nə yazsan da,
Çoxdan bitib, çoxdan sözün.

Nə dindaram, nə murdaram,
Allahın düz bəndəsiyəm.
Haqqın haqlara ətası,
Şərbət dolu badəsiyəm.
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MƏKTƏBİNİZ MÜBARƏK 

İsmayıllı rayonunun 
Şəbiyan kənd məktəbinin 
müəllim və şagirdlərinə

Məktəbiniz mübarək,
Gözünüz aydın olsun.
Illər calansın ilə,
Xeyirlə yaşa dolsun.

Elmli insanların 
məbəd-ocağı olsun.
Körpə balalar üçün 
ana qucağı olsun.

Əlifbanı öyrədən 
müəllimin işi çox,
Təzə yazıb-oxuyan 
şagirdin təşvişi çox.

Öyrədin bu millətin 
dilini uşaqlara, 
Elm, savadlarıyla 
getsinlər uzaqlara.

Öyrədin türk olduğun, 
yaddaşlara həkk edin.
Hər gün doğma ocağa 
böyük sevgiylə gedin.
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DUNYA QURAQ

Dünya soyuq, hərarətsiz,
İsti ocaq çataq bəlkə!?
Acımasız, ədalətsiz
Ağuya bal qataq bəlkə!?

Qul deyildir insan şərə,
Sərbəst olsun, boş olmasın.
Sevmək öyrədək bəşərə,
Ürəkləri daş olmasın.

İnsan sevsin insanlığı,
Axmasın gözlərin yaşı.
Etməsin  hər yamanlığı,
Incitməsin yar-yoldası .

Can söyləyək duysun aləm,
Acıları qənd eləyək.
Görməsin heç kəs dərd-ələm,
Qəlbi qəlbə bənd eləyək.

Doğru olan bir yol vardır,
O da haqqın düz yoludur.
Duymayan zəlildir-kardır,
Hal əhli olan uldur. 
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SON FÜRSƏT

Qanmayana nə anladım,
Ağlı kasad, zəlildirsə.
Həqiqəti görməz əsla,
Gözləri kor, əlildirsə.

Göstərirəm düşmənini,
Gözün döyüb baxır mat-mat.
Ya anlamır, ya onunçun
Elə budur əsl həyat.

Düşməninə dost deyənin
Ya elmi yox, ya ağılı.
Uşaq kimi yaman sevir
Ona sırınmış nağılı.

Keçə yamayım ağlına,
Düşməninə qardaş deyir.
Millət çoxdan duyuq düşüb,
O alçaqla savaş deyir.

Sənin o qardaş dediyin
Səni robota döndərib.
Çalıb səndən mənliyini,
Diriykən qəbrə göndərib.

Ağlın qarnına qul olub,
Uçrumun lap dibindəsən.
Sən çoxdan xırdalanmısan,
Quldurların cibindəsən.

Deyirəm ki, tut əlimdən,
Çəkim qurtul köləlikdən.
Yox deyib israr edirsən,
Niyə çıxmırsan dəlikdən?

82



Xoşun gəlir üfunətdən?
Qal, mən dedim, sən eşitdin.
Tanıyanlar deyəcəkdir,
Niyə gəldin, niyə getdin?

Düşməninin şəklini də
Bas bağrına, qucaqla yat.
Nüsxə-nüsxə şəkillərin
Beş manata millətə sat.

Kimi sənə hörmət edib,
Kimi qorxub alacaqdır.
Kimi səni qara xətlə
Siyahıya salacaqdır.

Bir son fürsət, son şansın var,
Baş götürüb qaç, dayanma.
Yox, çatmırsa sözüm sənə,
Yat yuxunu, heç oyanma!

Cərgəmizdə bir yer vardır,
Nə vaxt gəlsən ora sənin.
Aldat divi, qoşul bizə,
Yoxsa, get o yara sənin!

NEYNİM

Qəlbimi daş etdim bir az
Kövrəldi, mum oldu, neynim?
Kimsəni  düşmən bilmədim,
Əriyən şam oldu, neynim?

Əyrilər durdu savaşa,
Xeylisi etdi tamaşa
Bir xeylisi çırpdı daşa,
Bir sınıq cam oldu, neynim?
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ÇƏTİN SUAL

Əziləcək halmı qalıb,
Üyüdülmüş un kimiyəm.
Ürək üzülüb, yuxalıb,
Əlçimlənmiş yun kimiyəm.

Üz tutası səmt haradı,
Sadə sual,  müşkül cavab.
Hər tərəf zülmət, qaradı,
Nə vaxt bitər bu dərd, əzab. 

Hara səpim toxum, dəni,
Şumlanacaq yerim yoxsa.
Şoranlıq da dən yetirər,
Sevgilə kim ona baxsa.

BİR ÖMÜRDÜ SAVAŞDAYAM

Köklənmişəm qəm üstündə,
Acılarla bir yaşdayam.
Sevgim qəlbimin qəsdində,
Bir ömürdü savaşdayam.

Görən deyir, xoş halına,
İçimdə qan ağlayıram.
Xəlq olan hay vermir,Tanrım,
Sənə ümid bağlayıram.

Dost dönüb düşmən olunca,
Gözümdə insanlıq ölür.
Yaxşılıq etdiyim halda,
Başıma min bəla gəlir.
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Üzüm gülər həmdəm ilə,
Aramızı xar vurmasa.
Bəşərlə dostam, sirdaşam,
Arada şeytan durmasa.

QALDI

Vərəqlədim yaddaşımı, 
Ləngidi dünəndə qaldı. 
Çoxu keçdi göz önündən,
Ağlım o gün səndə qaldı.

Dünən bu gündən istəkli,
Dünən bu gündən çörəkli,
Dünən bu gündən əməkli,
Bax, dünən o gündə qaldı.

Ocaqların közü söndü,
İnsanların üzü döndü,
Xeyir şər önündə endi,
Haqq-ədalət gendə qaldı.

Acı çəkən, acı azdı,
Bu düzəni kimlər pozdu,
Dost dostuna quyu qazdı,
Saysam bitməz mində qaldı.

SƏNİN DƏRDİN ÜZÜR MƏNİ

Quru çörək, su tapınca,
Ömür ötdü, bada getdi.
Çox qazandım, az verdilər,
Beşdən üçü yada getdi.

Dərs oxudum, bilik aldım,
Qırx yaşadək kara gəldi.
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Döndü birdən çərxi-fələk,
Zaman hardan hara gəldi.

İmza atdım çox kağıza,
“Mənəm” deyib öyünmədim.
Lovğa-lovğa, dik-dik gəzib,
Bircə kərə deyinmədim.

Əl uzatdım bir çoxuna,
Amma başa qaxmadım heç.
Doğulduğu ünvanına
Pasportunda baxmadım heç.

Bir bax, çörək atlı olub,
Onu uman pay-piyada.
Ötən zamanları çoxu
“Heyf” deyib salır yada.

İndi məni işə alan
Çibin açıb, göz eləyir.
Etiraz etsəm iş verməz,
Bu şərəfsiz düz eləyir?

Almasa, əl çəkən deyil,
Veribdirsə, almalıdır.
Cəmiyyətdə bu xəstəlik
Nə vaxtadək qalmalıdır?

Rüşvət ver ki, vəzifə al,
Haralısan bilinməli.
Rüşvətbazlar, yerlibazlar
Cəmiyyətdən silinməli.

Sənin dərdin üzür məni,
Yazıq millət, nə gündəsən?
Kasıb, mərdsən, ey harın, sən
Pozuq mayalı kündəsən.
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DÜNYAYA BAX

Dünyaya bax kələ-kötür,
damar-damar.
Dağları dəvə hürgücü,
yolları toz-tozanaqlı,
daş-kəsəkli, çala-çuxur,
hamar-hamar.
Insanı var, dili acı,
Yaxşı sözü zəhrimardı.
Insanı var, bir baş tacı,
Bəxti yatıbdı, tar-mardı.
Ağlar hərdən, sızlar hərdən,
Yaş tökülər gözlərindən,
Gilə-gilə, damcı-damcı.
Özü boyda dərddi dünya,
Arsız üçün yolu asan,
Mərdlər üçün sərtdi dünya.

SİNİFDƏ QALDI

Məktəbdir bu həyat, ömürsə dərsdir,
Dərsinə getməyən sinifdə qaldı.
Sərsəri, divanə öndə yürüyür,
Onlara yetməyən sinifdə qaldı.                                          

Düz olan neyləyir əyrini, tərsi.
Insanlıq bəlkə də keçici, irsi,
“A” ilə başlayır əlifba dərsi,
Bülbültək ötməyən sinifdə qaldı.

Alilər dünyanı yaxşıya yozdu,
Mayası çürüklər düzəni pozdu.
Ara qarışıbdı, bazar da tozdu,
Ayrılıb getməyən sinifdə qaldı.
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AĞIL VERİR SƏRSƏM MƏNƏ

Bu dünyanın, insanların
Dərdi sənə qalıbdırmı?
Sual etdi biri mənə.
Filankəsi görürsənmi, 
heç dinməyir.
Yanında bəsmənkəsin 
top atırlar, dünya qopur,
diksinməyir.
Nişan verdi neçə arsız, 
şəri mənə.
Bəşər oğlu dərsin alıb 
elm-zəka sahibindən,
Bilməm niyə ağıl verir 
bir axmaq-sərsəri mənə? 

TANRIM, MƏNƏ SƏBR ET ƏTA

Əzab verir hirsim mənə.
Xəbər-ətər eləməmiş,
Salıbdı qarmağa yenə.
O cancızdır, hikkəlidir,
Təpəmdə meydan sulayır.
Baxanda hətta ötəri,
Gicitkan kimi dalayır.
İstəyirəm baş qoşmayım,
Kükrəməyim, nə coşmayım.
Amma o məndən də dəli,
Bilirəm ki, bu gedişin 
Sonu məchul,
Əvəlli olmayıb bəlli.
Tanrım, mənə səbr et əta,
Hirsim etməsin bir xəta.
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ÜSTÜNƏ

Dəlik-deşik olub bağrım,
Asta deyim, ya bağırım?
Sən deyilsən acım-ağrım,
Götürmə həmən üstünə.

Yerin-göyün Allahı var,
Bu günü var, sabahı var.
Dağların nə günahı var?
Qonub çiskin, çən üstünə.

İşi məlum kirpik-qaşın,
Pozulmayıbsa yaddaşın.
Suçu nədir dərdli başın,
Qar yağır erkən üstünə.

Qiyməti yox əməyimin,
Dadı qaçıb çörəyimin.
Paralanmış ürəyimin
Çoxdur duz səpən üstünə.

Olmasa, arxa həyanın,
Köməyə yetməz gümanın.
Dilsiz-ağızsız insanın
Saysızdır gedən üstünə.

Haqq yolundan azanların,
Ayaq altı qazanların,
Düzü tərsə yozanların,
Daş yağar göydən üstünə.
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SÖZÜ MƏKRLƏ BƏLƏMƏ 

Yalan məndən yan gedir, 
Doğru ürəyimdədir.
Sevinc göz-bəbəyimdə,
Ağrı ürəyimdədir.

Söz deyirsən, de, eybi yox,
Deyib amma dəbbələmə.
Söz müqəddəs, söz alidir,
Sözü məkrlə bələmə.

Kül üfürmə sən gözlərə,
Sözü çözmək sərraf işi.
Sözdən bir aləm qurmasan,
O söz söz olarmı, kişi?

Gözün görmür, kordur demək,
Qaraya ağ deyirsənsə.
Uca dağa dağ çəkirsən,
Təpəyə dağ deyirsənsə.

Söz müqəddəs, söz ucadır,
Söz top deyil oynadasan.
Sözü söylə bir mənada,
Söz su deyil qaynadasan.

Sözün ünvanı qəlbimdir,
Mən də sözün içindəyəm.
Milyon yalan at oynatsa,
Mən bir düzün içindəyəm.
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DEMƏYƏ AĞIM BİTİB

Mən dərdin ən acısın
Dadmış və görmüş adam.
Mən torpağa yavrusun
Səbrlə gömmüş adam.

Ağlamağa göz yaşım,
Deməyə ağım bitib.
Qəlbimi boşaltmağa
Təkcə qələmim yetib.

Qələmim dərdlərimi
Gah qara, gah al yazıb.
Gah yazıbdı yarımcan.
Gah da halbahal yazıb.

Ana dərdin kar yazıb,
Oğul dərdin kor yazıb.
Bu millətin, torpağın
Zillətin, aqibətin 
yazıbdır hər dəqiqə, 
hər qış, hər bahar yazıb.

Təsəllim təkcə bu ki,
Insan olan bir kimsə 
deməyəcək arxamca 
şair yolunu azıb, 
qələmiylə özünə 
diriykən qəbir qazıb.
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OLMA

Bir doğrunu yenmək üçün,
Yüz yalana bani olma.
Dünya varsa da, içi boş,
Sən içi boş, fani olma.

Zəhmət istər əkin-biçin,
Şərsiz-şəbədəsiz keçin.
Torpaq üçün, millət üçün,
Bir xain, bir cani olma.

Yansan, canın tüstüləsə,
Dost dediyin qəsd eləsə,
Düşmən səni üstələsə,
Bu qismətə qane olma.

Haqq yoludur ən doğru yol,
Dost qəhətdi, düşmənsə bol.
Get irəli, birinci ol,
Qələbə çal, sani olma.

Su içənin, yol keçənin,
Ruzi əkənin, biçənin.
Yanında ol haqq seçənin,
Bacarmasan mane olma.
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KARVAN

Ağır-ağır, asta-asta 
yol alıb bir karvan gedir.
Yolunu azmasın deyə, 
lap önündə sarvan gedir.

Gündüz Günəşin qızmarı 
dil-dodağı çatlatmaqda.
Gecə sayrışan ulduzlar 
tək hilala naz satmaqda.

Havaya qaldırıb əlin, 
karvanbaşı “durun” deyir.
“Xıx” deyərək dəvəsini, 
yavaş-yavaş yerə əyir.

Gecə sakit, gecə dinməz,
Ehtiyac yox hətta sözə.
Çox uzaqda itlər hürür,
Heç nə dəymir, heç nə gözə.

Görməyib karvanı itlər,
Ola bilsin iy alıblar.
Yəqin elə bu səbəbdən
Yaman hay-həşir salıblar.

93



GÜNAH SANMA EŞQİMİ

Ömürün payızı çıxdın qarşıma,
Qəlbimdə bir bahar çiçəyi açdı.
Ağrıdan, acıdan az idi yuxum,
Səni tanıyandan o az da qaçdı.

Səni düşünürəm hər gün, hər saat,
Günəş hərarətlim, ey Ay simalım.
Ey mənim təbibim, məlhəmim, həbim
Başına dolanım, qadanı alım.

Sən mənim həmdəmim, sirdaşım olsan,
Bir ömür mən sənə yoldaşam, yaram.
Sən mənə bir dəfə can demiş olsan,
Qəlbimdə adının taxtını qurram.

Ey aşiq olanlar, Məcnun olanlar,
Sevən ürəklərdə tər güllər əkin.
Gözəlsiz bir ömür gözəl olmaz heç,
Hər zaman onların nazını çəkin.

Bağışla, eşqimi sanma bir günah,
İnsanı yaradan belə var edib.
Məcnunu Leylayçun çöllərdə səyyah,
Məni də sən kimi gülə yar edib.
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NİYƏ GƏLMİRSƏN

Sənsiz xəyalınla dərdləşirəm mən,
Gözəllik içində bir gözəl yoxdur.
Şeirdi bu meşə, bu yaşıl çəmən,
Hüsnünü fəsf edən bir qəzəl yoxdur?

Yanımda deyilsən, ürəyimdəsən,
Təsəllim, ümidim niyə gəlmirsən?
Sən yoxsan yazım da şaxtalı qışdır,
Gözlərim yollarda qalıb, bilmirsən?

Gecələr həmdəmim ulduz, ay oldu,
Səhəri həsrətlə gözləmişəm mən.
Sevgimin ünvanın kimsə bilmədi,
Sirrimi qəlbimdə gizləmişəm mən.

YADINDAMI

Yadındamı, bir gün sənlə
Qarşılaşdıq kənd yolunda.
Bir az həyacan var idi,
Həm ürkəklik əhvalında.

Dedim, xeyli zamandır ki,
Ürəyimdə sözüm qalıb.
Nə bu sozü saxlamağa,
Nə udmağa dözüm qalıb.

Qoy əlini sinəm üstə,
Dedim, qopar ürəyimi.
Ya məni öldür bu yolda,
Ya da apar ürəyimi.
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NƏDİR

Yalanlarla silahlanıb,
Üstümə gəlməyin nədir?
Tikanlı sözlərlə yenə 
Bağrımı dəlməyin nədir?

Mən adi bir şair baba,
Qəlbim qaynar, isti soba.
Etmirsənsə əgər çaba,
Dərdimdən ölməyin nədir?

Kin-kudirət bizə düşmən,
Göz yaşları gözə düşmən.
Gülməyin də təzə düşmən,
Ədalı gülməyin nədir?

Ta bələnəndən bələyim,
Kəsildi dərdlə kələyim.
Göydə fırlanır ələyim,
Bilsən də bilməyin nədir?
10.02.2014

ZAMAN DÖNƏYDİ GERİ 

Zaman dönəydi geri,
Ötən hər an, saatı
Yaşayaydım yenidən .
Anamın gül əlləri
Sığal çəkib telimə
sübhədək oxşayaydı.
Zaman belə qalaydı.
Layla deyəydi yenə,
Başım dizi üstündə
Uyuyaydım doyunca,
Bir ömürüm boyunca.
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ÜRƏYİNDƏ DƏRD BÖYÜTMƏ

Süzülən o göz yaşları 
daş qəbləri yumşaltmadı, 
çox əfsus,
Dəldi, oydu sal daşları, 
dərd yükünü boşaltmadı, 
çox əfsus.
Ürəyində dərd böyütmə, 
saxlama,
Ağlamaqdan nə çıxacaq?
Ağlama.

YAĞIŞ YAĞIR

Yağış yağır, dəli yağış,
Damcıları döşəmənin 
yavaş-yavaş daşın oyur.
Pəncərəmin şüşəsinə 
sığal çəkir, naxış qoyur.

Yağış yağır hey, durmadan, 
tozun yuyur ağacların,
Yağır ki, doysun gözləri 
düzənlərin, yamacların.

Tən yarıdan keçib gecə, 
Dəli yağış yağır hələ.
Qərq olacaq yer sel-suya, 
Səhərədək yağsa belə.

Yağış yağır, dəli yağış, 
pak edəcək bu aləmi?
Qoymayacaq dola yəqin
Göz yaşlarıyla badəmi.
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                     AHIMDI, NALƏMDİ O NEY

Sənsizlikdən əridi hey,
Dağ ürəyim çölə döndü.
Ahımdı, naləmdi o ney,
Göz yaşlarım selə döndü.

Yazan belə yazmış demək,
Sən ucaldın, mən əridim.
Mənimlə oynadı fələk,
Bir idi, min oldu dərdim.

Nə gecə ovutdu məni,
Nə gündüz sirdaşım oldu.
Nə səbrim soyutdu məni,
Nə qəzəb qardaşım oldu.

ÜRƏYİMDƏ YERİN YOXDUR

Gül-çiçəyə bürünsən də,
Büllur kimi görünsən də,
Dizin-dizin sürünsən də,
Ürəyimdə yerin yoxdur.

Hər gün ardımca qaçsan da,
Dil töksən də, əl açsan da,
Günəştək şəfəq saçsan da,
Ürəyimdə yerin yoxdur.

Nalə çəkib, dərd etsən də,
Dərdli-dərdli hey ötsən də,
Şamtək əriyib bitsən də,
Ürəyimdə yerin yoxdur.
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İNANMA

Gizli deyil, aşkar idi
bu sevgi,
Qəlblərimiz döyünürdü 
həmahəng.
Sus söylədin, 
sevdiyimi deyincə,
Sussam səni anmayacam, 
inandın?
İnanma.
Atəşinə yanmayacam, 
inandın?
Inanma.

BİR VAXT NAZIN ÇƏKDİYİM

Bir vaxt nazın çəkdiyim, 
indi çəkir nazımı.
Xatırladır ətirli 
Baharımı-yazımı.

Ötüşmə tez-tələsik, 
ayaq saxla, bax, gülüm.
Üzümdəki hər qırış 
bir dərdin nişanəsi,
baxma deyib-gülürəm,
qəlbim dərd-qəm xanəsi.
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AY İŞIĞI 

Gecənin bir aləmidir.
Gözlərini görmək üçün,
Ürəyimdən ürəyinə
Bir hərarət vermək üçün
Nur ələyir ay işığı,
Ay evimin yaraşığı.

Ürəyinin döyüntüsü,
əllərinin titrəyişi
bir sevginin həyəcanı, 
Iki  qəlbin ilk görüşü.
Səni necə ovudum mən, 
Necə açım bu müşkülü,
Necə açım dolaşığı?
Ay evimin yaraşığı. 

Axı səndən necə keçim,
Bir başqasın necə seçim?
Bir gün sizə düşər elçim,
Qurular bir toy məclisi,
Yayılar sorağı-səsi.
Səslənər həzin musiqi,
Oxuyar elin aşığı,
Ay evimin yaraşığı.

Gecənin bir aləmidir,
Gözlərini görmək üçün
Nur ələyir ay işığı,
Ay evimin yaraşığı...
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ÇIXAQ GEDƏK

Yada salan yoxdu bizi,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.
Bəsdir yorduq özümüzü,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

Kimdi bizi qəlbdən silən?
Bizim ilə kimdi gülən?
Arxamızca gəlsin gələn,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

Nə qohumuq, nə də yadıq,
Yurd saldıq, ocaq qaladıq.
Dünyanı minrəng boyadıq,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

Günəş doğdu, şəfəq saçdı,
Neçə səhər gözün açdı.
Dərdli dərd əlindən qaçdı,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

Gözdə yaş bitdi axmaqdan,
Dərd yorulmaz can yaxmaqdan.
Yorulduq yola baxmaqdan,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

Zirvəyə bax, qar yerində,
Ocaqda köz var yerində.
Demə mənə, dur yerində,
Çıxaq edək ömrüm-günüm.

Candan qopan o can hanı?
Uca göylər son ünvanı.
Gömdü diriykən Ümmanı,
Çıxaq gedək, ömrüm-günüm.

101



                     SAL YADA HƏRDƏN MƏNİ

Sal yada hərdən məni,
Aşkarda ya röyada.
Yol gedirik illərdi,
Sən atlı mən piyada.

Hər ikimiz Allahın
Yaratdığı balayıq.
Mübaliğə deyil bu,
Qədrbilən, əlayıq.

Sən qızıl gül ətirli,
Ağ zirvəli dağ mənəm.
Sən bal kimi şirindil,
Turşməzə sumağ mənəm.

Sən duru çeşmə, mən də
Təlatümlü ümmanam.
Sən can evi, mən isə
İlahidən bir canam.

Hər ikimiz Cananın
Bir “Ol”undan var olduq.
Ayrı-ayrı doğulduq,
Qovuşaraq yar olduq.
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NƏYİN QALDI

Nəyin qaldı burda sənin,
Get, geriyə baxma daha.
Hər şey bəsit görünsə də,
Sevgi dolu ömür baha.

Səssiz çıxıb getmək yaxşı,
Bir qəlbsizlə yaşamaqdan,
Ilim-ilim itmək yaxşı,
Dərd dolu yük daşımaqdan.

Bax, o bitən fidan ki var,
Yeni ümid, yeni bəhər.
Insanlığın bitdiyi yer
Ən acı dərddən də betər.

Yol eylə get uzaqlara,
Unut ağrı, əzabları.
Sevgi uman ürəyinə
Tanrı yazsın səvabları.

Tanıyıram səni yaxşı,
Sən tanrısın sevən biri.
Sən onun alı naxışı,
Öz Tanrına güvən, yeri.
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ƏXLAQ
Adı qadın, 
cismi yadın olanlara

Girsən də yüz cildə gündə,
Köməyinə yetməz hiylə.
İnsan ola bilməmisən,
Dost olmusan şərab-meylə.

Yatıb-yatıb oyanmısan,
Bu nə gündü boyanmısan.
Əda ilə dayanmısan,
Borcluyammı sənə, söylə?

Harda gəldi danışma söz,
Oynatma qaş, oynatma göz.
Sən nə alovsan, nə də köz,
Hara gedirsən bu səylə?

Küçələrdə nə işin var?
Pis adətin, vərdişin var.
Haralarda görüşün var,
Neçə erkək, neçə bəylə?

Səllimisən bu yollarda,
Məskən salmısan qollarda.
Fikrin qalıbdı dollarda,
Fərqlənirsən başqa nəylə?

Bir gün solar gül yanağın,
Boyaq götürməz dodağın.
Tapılmaz bircə qonağın,
Çalış, getmə belə göylə.
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SƏHV SALMAYIN

İnsanlara eyləyin insanlığı,
Qəlbinizi şeytana aldırmayın.
Elm öyrənin atın bu nadanlığı,
Şeytanları zirvəyə qaldırmayın.

Nizami var, Füzuli var zirvədə,
Azərbaycan türk dili var zirvədə.
Alimi var, aqili var zirvədə,
Xanələri xar ilə doldurmayın 

Səhv salmayın yaxşıyla pis ünvanı,
Qaraltmayın damarda axan qanı.
Qanqal, tikan basıbdır hər bir yanı,
Göz oxşayan gülləri yoldurmayın.

Paxıllığın faydası yox, gen durun,
Başınızı pis işlərlə az yorun.
Bərabərdir qiyməti yağla şorun,
Bir söz deyin, mat baxıb, lal durmayıb.
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HAY VERƏN OLMADI BİZƏ

Baxa-baxa yorulduq hey,
Saman kimi sovrulduq hey,
Diri-diri qovrulduq hey,
Hay verən olmadı bizə.

Sərvətimiz talananda,
Dərd dərd üstə qalananda,
Şər xeyirə calananda
Hay verən olmadı bizə.

Dinlə məni yol ötəndə,
Yiyəsi vardır itin də.
Dara düşəndə, çətində,
Hay verən olmadı bizə.

Çaqqal şux gəzdi meşədə,
Yan-yörəsi kef-nəşədə.
Qovrularkən bir guşədə,
Hay verən olmadı bizə.

İnsanlar xoşlar tərifi,
Oyunbaz gəzir hərifi.
Nə kobudu, nə zərifi,
Hay verən olmadı bizə.
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TƏHVİL-TƏSLİM

Qəfil döyüldü qapı,
-Kimdir gələn?-soruşdu 
İsti, qızmar yay fəsli,
Silə-silə tərini.

- Mənəm, qızıl payızam!
Rəngbərəng libas geyən
Yaraşıqlı bir qızam.
Gəldim səni hörmətlə,
İzzətlə yola salım!
Qış gəlincə əylənim,
Gözəlliklər içində
Bir xeyli də mən qalım.

Yay söylədi, gözəl qız
Xoş gəlmisən, buyur keç.
Bağ-bağçada meyvə var,
Yetişibdir heyva, nar.
Get bax, istədiyini
Özün bəyən, özün seç.

-Sayma, yorma özünü,
Yad deyiləm bilirsən.
Əsrlərin, illərin
Qol-budağı, nəsliyəm,
Mən bərəkət fəsliyəm.
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PUBLİSİSTİKA
NİYƏ XOŞBƏXT OLA BİLMİRİK

  Millətimizin qonaqpərvərliyini dost da bilir, düşmən də. Dost olanların 
başımız üstündə, düşmən olanların isə cəhənnəmin dibində yeri vardır. 
Heç kim düşünməsin ki, nə etdiyini və ya edəcəyini özündən başqa bilən 
yoxdur. İnsanların nə edəcəyini digər insanlar bilməyə bilər. İnsan bir 
başqasını aldada bilər, qəlbinə girə bilər. İnsan məqsədinin nə olduğunu 
yalnız “Ol” deyib Yaradan bilir. 
  Ev yiyəsinin vəzifəsi qonağı layiqincə qarşılamaq, ona qonağın 
statusuna uyğun, haqq etdiyi qədər qonaqsevərlik  münasibəti 
göstərməlidir. Qonaq isə özünü qonaq kimi aparmağı bacarmalıdır. Bir az
da sərt desək, öz həddini bilməlidir.
  Azərbaycana qonaq kimi gəlmiş və artıq kim olduqları bəlli olan 
millətin iç üzünü hər birimiz gördük və görmədəyik. Uzun illər əlimizdən
çörək alıb, su içənlərin biz türklərə qarşı məkrli yanaşmaları 
cəmiyyətimizi zəhərləyə bilmiş, insani yanaşma tərzində yanlışlıqlar 
etməyə təsir edə bilmişdilər. 
  İmam Əli(s) buyurmuşdur: “Dostların ən pisi insanı asılı vəziyyətə salan
şəxsdir” Belə ayrı-ayrı fərdlərin sayı həddən artıq çox olsa, onda vay 
insanlıq haqqında düşünən cəmin halına.
  Bir nəsildən olan insanlardan tutmuş, yad insanların bir-birini ziyarət 
etmələrinə qədər olan görüşmələr, qonaq statuslu görüşmələrdir. Ölkənin,
şəhərin, kəndin və s. Məkanlara aid insanlar bir-birinin qonağı ola bilər. 
Əsas suallar bundan sonra yaranır. Qonaq gəldi, xoş gəldi. Ona insani 
münasibət göstərilərək qarşılandı. Əgər, qonaq özünü qonaq kimi 
aparmırsa, adını nə qoyaq? Qonşu kənddən kəndimə gələn özünü qonaq 
yox, ev yiyəsi kimi aparır. Uzaq şəhərdən şəhərimə qələn qonaq mənimlə 
hökmlə danışır, qayda-qanun qoyur. Bu qayda-qanunlar insani olsaydı, 
yenə dözmək olardı. Niyə “yersiz gəldi, yerli qaç” hökmünü irəli 
sürürsünüz? Biz üzlü qonaqların nazıyla oynamağa məcburuqmu? 
Deyilik! Belə insanlar günah və çirkinliyə batmışlardır. Demək yenilmiş 
insanlardır. Bizim alçaq və rəzillərlə nə münasibətimiz ola bilər. Yoxsa 
yolunu azmış, çörək itirən azğınların nazını çəkmək bizəmi qalıb? Xeyir, 
biz təlimçi deyilik ki, vaxtımızı, enerjimizi dəyərsiz, satqın, ləyaqətini 
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cibini doldurmaq xatirinə satmış məxluqlara həsr edək. Indi hər yoldan 
ötən üstümüzə bir ağız hürməkdən sanki ləzzət alırmış kimi öz 
işlərindədirlər. Biz bu hürüşmələrdən diksinmərik, lakin bezmiş bir 
durumdayıq. Quduz itləri sahibləri o zamanlar güllələyirdilər ki, insanlara
zərər yetirməsinlər. 
  Şər işlər görməyə qadir olan kifayət qədər adamlar vardır. Əgər bu 
kateqoriyaya aid olan adamlar şər işlər görməkdən vaz keçirlərsə, 
aşağıdakı səbəblərdən etmirlər: cəza almaqdan çəkinirlər, etdiklərinin 
qisasını verə biləcək insanları nə vaxtsa qarşılarında görə biləcəklərindən 
qorxurlar. Bəzilərinin içində Allah xofu olduğundan, o dünyada alacağı 
cəzadan qorxur. Bir qismi isə mərhəmət duyğusu təsirinə qapılır. Bəziləri 
isə şər işləri gələcəkdə qurmaq istədikləri karyeraya mənfi təsir 
göstərəcəyindən görmək istəmirlər. Yəni belə insanlar ehtiyatlı və tədbirli
olmağa məcburdular.
  Dostluq əxlaq və mənəviyyatın predmetlərindən sayılır. Alman filosofu 
Artur Şopenhauer dostlugun nə olduğunu belə anladır: “Dostluq məhdud 
və birtərəfli insani keyfiyyətdir... Dostluq ayrıca bir fərdə bütün insanlığa 
xas olan dəyəri vermək cəhdidir, yəni özünü başqalarının vasitəsi ilə dərk 
etmək kimi yüksək insani xüsusiyyəti məhdudlaşdırmaqdır. Bu hadisə, ən
yaxşı halda, özünü dərketmə ilə eqoizm arasındakı kompromis sayıla 
bilər”
  Belə olan halda, nə üçün yaxşı insanlar bir yana, hətta bizə düşmən 
kəsilən insanların dostu olmalıyıq, ya onları özümüzə dost saymalıyıq. 
Biz dost olmaq istəməyənləri, özümüzə dost bildiyimizdən, “səni 
sevəcəyəm, sən sevməsən də” prinsipi ilə özümüzə yaxın bildiyimizdən, 
bu gün mənfur qonşularla müharibə vəziyyətindəyik.
  Biz ölkə əhalisi-Xalq olaraq, Millət olaraq niyə xoşbəxt ola bilmirik. 
Niyə əsrlərdir ki, “qənbərqulu” hadisələr məhz bizim millətin başına 
gəlir? Filosof A.Şopenhauer yazırdı: “İnsan xoşbəxtliyinin iki düşməni 
var: kədər və cansıxıcılıq”. Kədərimiz: millətimizə qarşı zaman-zaman 
aparılan gizli və açıq savaşların səngiməməsi, getdikcə daha da 
güclənməsidir. Cansıxıcılığımız: Bu savaşların nəticəsi olaraq aldığımız 
mənəvi və maddi zərbələrdir.
  İtirilən torpaqlar, bizi özünə övlad sanma!Şəhid olan oğullar və qızlar 
biz sizə layiq ola bilmirik!  
  Axmaq adamlar yarıyuxulu və xəyala dalmış, müdriklər isə ayıq və real 
olurlar. Seçim sizindir!
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XEYİRXAHLIĞA BAĞLI SƏMİMİYYƏT

  Böyük Yaradanın üzümüzə açdığı xoş sabahlardan biridir bu gün. May 
ayı olmasına baxmayaraq havanın nəbzini tutmaq mümkün deyil. Gah 
soyuq, gah isti bəxş edir təbiət bizə. Mövsümə uyğun geyinmək seçimi 
etmək ixtiyarımızda deyil. Bütün bunlara rəgmən ürəklərin hərarəti 
baxışlardan keçərək daxilimizdə günəş, ocaq istiliyindən də bəlkə artıq 
istilik yarada bilmişdir.  
  Dostumuz Rafael Abdullayevin doğum gününü qeyd etmək üçün bir 
araya gəlmişik. Ağsaqqal şairimiz, AYB-nin üzvü Polad Qazançılı ürək 
sözlərilə hər kəsi salamladı və bu gözəl gün üçün cəm olmuş bütün 
dostlara minnətdarlığını ifadə etdi. 
  Polad Qazançılı 10 kitabın, “Cay küçəsində erməni mafiyası” və 
“Sənubər” adlı tarixi povestlərin müəllifidir. Sözü Tanrı zirvəsinə qədər 
ucalda bilmiş, həqiqət carçısı və vətənpərvərdir. Bu publisistik məqalənin
çap olunduğu “Uğurlu yol” qəzetinin baş redaktorudur. Qələmin iti, sözün
kəsərli, ömrün uzun olsun, dəyərli dostum.
  Aydın Quliyev ən dəyərli dostlarımızdan biridir. Uzun illər əlinin 
zəhməti, alnının tərilə qazanmış, şərəflə yaşamışdır. Bu gün əməklidir, 
yəni təqaüdçüdür. Sıx-sıx görüşürük, fikir mübadiləsi edirik.
  Dostlarımız arasında xüsusi yeri olan fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə 
doktoru Hüseyn müəllim də Rafael müəllimi təbrikdən sonra, bir 
institutda çalışdığı  həmkarları-Tofik İsmayılov, Kamal müəllim haqqında
xatirələrini danışdı. Tofik İsmayılovun SSRİ kimi bir rejimin, KP-nın Baş
katibi olan, əli Azərbaycanlıların qanına batmış Mixail Qorbaçovu “20 
yanvar” şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmək üçün 
ayağa durmağa məcbur edən əsl vətənpərvər bir türk oğlu, azərbaycanlı 
olduğunu xatırlatdı.
  Nüsrət müəllim ziyalı bir insandır. Azərbaycan ədəbiyyatını dərindən 
bilən, filosofcasına onun dərinliklərinə baş vurub, fikirlərini çəkdiyi 
misallarla insanlara aşılaya bilir. Onunla həmsöhbət olmaq çox maraqlı 
və qəlbəyatımlıdır. Yaşının yarısı qədər olar ki, mətbuatda çalışır. 
Peşəsinin nadir bilicilərindəndir. Təklif və iradlarını bildirməkdə 
çəkinməz, sözünün ağası olan kişilərdəndir. 
Tapdıq Zeynalov, İlyas Naxçıvanlı (“Uğurlu yol” qəzetinin təsisçisi) və 
Rafael Abdullayev bir zamanlar kərpic zavodunda çalışıblar. Dostluqları 
da elə o zamandan davam edir. Tapdıq müəllim ixtisasca tarixçidir. 
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Keçmiş və yaxın tariximizi əla bilir. Qəzetimizdə məqalələri ilə çıxış edir.
Rafael müəllim mühəndisdir. Yaxşı dost, sədaqətli insandır.
  Rüfət Xəlilzadə tarixçidir, köhnə qəzetçidir. Hələ sovet dönəmində 
mərkəzi qəzetlərdən birinin ştatdankənar müxbiri kimi çalışmışdır. Sadə 
və qərəzsizdir. Şahmat üzrə mütəxəssisdir. Gənc nəsilə bu qədim oyunun 
sirrlərini öyrədir. Yorulmayasan, Rüfət müəllim.
  Tahir Rəsulzadə ixtisasca müəllimdir. Şair qəlbli dostumuz ruha qida 
verən gözəl şeirlərin müəllifidir. Vətənpərvərdir. Məntiqli və tutarlı 
fikirləri ilə özəldir. Yalan və riyanı sevməz. Dünyaya öz baxış 
pizmasından baxmağı üstün tutur. 
  İsmlərini sıraladığım insanlar xeyirxah və yaxşı insanlardır. Xeyirxahlıq 
səmimiliyə, yaxşılıq isə düzgünlüyə bağlıdır. Bu insanlar özlərini tanıyan 
insanlardır. 
Yaxşıları yamanlara görə tanıdıq
  Özünü tanımayan insanlarla da rastlaşırıq zaman-zaman. Özünü 
tanımayan adamlar bədbəxtlərdir. Belə insanlardan səmimilik gözləmək 
müşkül, daha dəqiq desək mümkün olmayan işdir. Yaltaqlıq, alçaqlıq 
gözləmək isə qəribə bir nəsnə deyil. Səmimi olmayan, yaltaqlığa meyilli 
olanlar alçaq olanlardır. Rus yazıçısı Fyodr Dostoyevski yazır: “Üç cür 
alçaq olur: alçaqlıqlarını böyük xeyirxahlıq hesab edən sadəlövh alçaqlar,
öz alçaqlıqlarından utanan, lakin onu əldən qoymayan alçaqlar və əsl 
alçaqlar.” 
  Təəssüflər olsun ki, bu üç cür alçaqların nümayəndələri ilə üz-üzə 
gəlməkdən yayına bilməmişəm. İnsanları Tanrı bəhəri olduğu üçün 
sevməyə bilməzdim. Bəzən insanlara haqq etdiklərindən çox dəyər 
verməli olursan. Qarşındakını əxlaqlı, ağlı başında biri olduğunu 
düşünürsən, amma bir də aşkar edirsən ki, bu o deyilmiş.
   A.P.Çexov yazırdı: “İnsanlara nə qədər dəyər verirsənsə, o qədər də 
təpənə minirlər. Xüsusilə də verdiyin dəyəri onlara hiss etdirdikdə” Bəs 
nə etməli? İnsanları sevməkdən vazmı keçək? Onlara sayğı göstərməyi 
tərk edəkmi? Xeyir, biz insanlara dəyər verməyə davam etməli, yaxşı 
birinə rast gələnə qədər axtarışda olmalıyıq. Amma bu o demək deyil ki, 
dünən səninlə çörək kəsənin biri, səni atıb “xoş günlər ardınca” qaçsın. At
vurub, ağlı başına gələndə (olmayan bir şey necə qayıda bilər) isə 
utanmadan qayıdıb həmin yerdə oturmaq istəsin. Həm də necə oturmaq 
istəsin? Üzrxahlıq etmək, xəcalət çəkmək əvəzinə desin ki, “filankəs 
mənə aid nəyisə oğurlayıb” iddiası ilə. “Adama” sual edərlər ki, ay 
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bədbəxt, sən özün nəsən ki, sənin dəyərli nəyinsə olsun? Get tayını tap! 
Bir zamanlar SSRİ rəhbəri olan N.S.Xruşşov sənin taylarına vergi tətbiq 
edəndə, onlar evsiz-eşiksiz, sahibsiz küçələrdə dolaşırdılar.

Çiyin üstə gəzdirdiyin o başı
Qoy iri bir daş altında əzilsin.
Səni çətin bu zəmanə pak edə,
Gir küpünə, iç şərabdan düzəlsin.

Üzündə həya yox, sözündə düzlük,
Yaxşılıq donunda şər gəzdirirsən.
Guya ki, dərvişsən, haqq yolundasan,
İçində zəhrimar, çər gəzdirirsən.

  Öz yerini bilməyən şəxs ləyaqət hissindən daha çox məhrumdur. 
Ləyaqətinizi və qürurunuzu itirməyin, cənablar! Ağıla daha çox qida 
vermək gərəkdir. İnsanı digər canlılardan fərqləndirən məhz onun ağlı və 
şüurudur.
  Heyvanlar sürü şəklində, insanlar isə icma formasında yaşamalıdır. 
Ağlımız və şüurumuz olduğundan, torpağımızı, bayrağımızı, ailəmizi 
dost-tanışlarımızı dəyərləndirməli və sevməyi bacarmalıyıq. Daha 
doğrusu, bu bizim boynumuzun borcudur desək yerinə düşər. Bir türk 
yazıçısının dediyi kimi: “Vətənimizi anamızın ağ südündə, yarımızın 
qoxusunda sevdik. Yarımızın qoxusu, anamızın südü gözəldirsə, 
dövlətimiz vardır. Demək, könlümüzü imanımıza təslim etmək vacibdir”
Dünyamız bizi əhatə edən, insanların əhatəsində gözəldir. Bu dünyanı 
gözəl görüb, gözəl sevsən, o da gözəl olar. İnsan gözəlsə dünya da 
gözəldi, çirklisə dünya da çirkli görünər gözünə:
                     Hərə öz ağlına görə

Bu dünyaya bir ad verib.
Kimi sərsəm, dəli deyib,
Kimi kefli, dəm vaxtında
Baxıb, onu sərxoş görüb.
Kimlər isə izdihamlı,
Gah boşalan, gah da dolan,
Qarşılayan, yola salan
Bu dünyanı bomboş görüb...

Həqiqət o qədər acıdır ki, onu qəbul etmək hər kəs üçün asan olmayacaq!
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İNSAN MƏNA DOLU DƏNİZDİR

  Həyat ilk baxışdan adi, sadə görünə bilər. Əslində o qədər qəliz, 
mürəkkəbdir ki, nə qaydalar, nə də riyazi düsturlarla açılması 
mümkünsüzdür. Həyatı çözmək üçün bir insan ömrü bəlkə də yetməz, 
bəlkə də...
  Insan özü məna dolu dənizə bənzər. “Hər şeyin qayəsi və məqsədi 
insandır. Ağıl da, tədbir də, fikir də sənin köləndir”-demiş C.Rumi.
İnsan oğlu bir-birilə dost olmasa, ömrü hədər gedər. Yaxşı dost kürəyini 
söykəyə biləcəyin bir dağdır. Pis dost isə insanı atəşlərə atar. 
Aydın (Ayəddin) yaxşı dost olduğundan onun haqqında xoş sözlər deməyi
özümə bir borc bilirəm. O, sadə və etibarlı bir dostdur. Riyakarlığı 
sevməyən, səhvi olan insanın arxasınca deyil, üzünə söylər hər vaxt. 
Təkcə bu xüsusiyyəti yetər ki, onunla dostluq edəsən. Düzdür elə insanlar
var ki, səhv etdiklərini etiraf etməyə gücü yetməz. Qəhrəmanımın belə 
insanlarla işi olmaz.
Aydın hallal zəhmətlə 69 yaşa doğru irəliləmişdir. Hal-hazırda hərbi 
xidmətdə olan nəvəsi İbrahim, orta məktəbdə oxuyan Reyhan həyatının 
mənasıdır desəm yanılmaram. Əslində bütün babalar nəvələri çox sevər, 
onların hər uğuruna sevinərlər.
  Aydın qardaşım, sən qəlbimizin ən əziz mehmanı, dostusan:

Dostuyam doğru kəsin, 
dogru işin, doğru sözün.
Yolunu azmış olan
haqsıza mehman deyiləm.
Sevgidə yoxdu mənə
tayı-bərabər, bir olan,
Sevə bilməzsəm əgər,
Demək, heç Ümman deyiləm.

  Aydın Quliyev qəzetimizin fəxri üzvü, kollektivimizin sevimlisi, 
ağsaqqallarından biridir. O, dostlarının sevimlisi, nəvələrinin fəxridir.
Əziz dostumuz Aydın, Aydın baba, doğum gününü hamımız adından 
təbrik edirəm, uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Babadağı kimi 
əzəmətli, Girdimançay kimi coşqulu, İsmayıllı təbiəti qədər təzə-tər, 
sevimli olmağın arzusuyla Sizin T.Ü.Tircanlı.
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HAQQIN SARAYIDIR ÜRƏYİM

  “Torpağın yağışla birliyindən meyvələr, yaşıllıqlar, çiçəklər ortaya 
çıxar”- demiş Mövlanə C.Rumi. Bu birliyin yetirməsi olan “Qızılgülə də 
xoş ətir tikanlar arasında səbrlə dözdüyünə görə bir mükafat kimi bəxş 
olunar” deyimi də Mövlanayə aiddir.
  Niyə bu nümünələrlə başladım yazıma? Mövlanə məsnəvilərində bəşər 
övladının doğulandan ta haqq dərgahına qovuşacağı anadək bütün 
həyatının incəlıkləri rəvayət və hekayələrdə öz əksini tapmışdır. Insan 
Yaradanın ən ali əsəri olduğundan, sağ ikən, var ikən bir-birinə və bütün 
canlı aləm üçün gərəkli, xeyirxah, sevən və sevilən olmalıdır. Bəzən, 
bəlkə də çox vaxt bəşər övladı bu məsələyə biganə yanaşıb və 
yanaşmadadır.
  Şairlər Yaradanın Yer üzündə haqq səsidir. Onların daxilində yuxarıda 
sadaladığım gözəlliklərin varlığına (bəzi istisnalar vardır) heç bir şübhəm
yoxdur. Belə insanlardan biri də, şəklindən başqa üzünü görmədiyim, 
canlı ünsiyyətdə olmadığım, salamlaşmadığım, sözü öz məqamında 
hallandıra, Tanrı zirvəsinə qədər ucalda bilmiş Oktay İsmayıllıdır. Ona da
tam əminəm ki, şeirlərindən zövq alıb tanıdığım, və siz oxuculara da 
tanıtmaq istədiyim Oktay İsmayıllı, özündə insanlığın bütün nəsnələrini 
cəm etmiş Haqq aşiqidir.
  O, cismi yerdə, ruhu uca göylərdə, Tanrısının dostu olan, bir dilbərin 
deyil, bütün bəşərin “başına dolanan” şairdir. Ürəyini haqqın sarayı hesab
edən Oktay, həqiqətin olmadığı ünvanı viranəyə bənzədir:

Bədənim yerdir, ruhən göyəm,
Rəbbin dostuyam, mərdanəyəm.
Ürəyim Haqqın sarayıdır,
Həqiqət yoxsa, viranəyəm.

Böyük sufi alimi, fəlsəfi şeirimizin banisi İmadəddin Nəsimi altı əsr 
əvvəl yazırdı:

Bir gövhərəmü qədim əzəldən,
Ey gövhəri-kan, kan mənəm mən.

   Bu gün Oktay İsmayıllı Nəsimini bizə belə xatırladır:
Gizli xəzinədən aşkar gövhərəm,
Tanrının yazdığı ölməz əsərəm.
Yerə salınsam da düşmədim gözdən,
Mələklər dilində tamam əzbərəm.
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  Oktayın poeziyası oxucunu düşünməyə sövq edən poeziyadır. Onun 
şeirləri gözucu oxunub, sözləri və ya misraları geridə buraxılası şeirlər
 deyildir. 
Ruhi-rəvan şairin fəlsəfi fikirli şeirlərini araşdırmadan tam və ya qismən 
qavramaq mümkünsüzdür. Bir qəzəlində içini dolu dunyaya bənzədən şair, 
zahirdə zərrə olsa da, daxilində minlərlə göyün olduğunu dilə gətirirkən, 
18 min aləmin varlığına işarə edir.

Mən də cahan kimi sirlə doluyam,
Güllü, daşlı, qanlı yerlə doluyam.

Zahirdə zərrəyəm, aləm içində,
Batində min göylə, yerlə doluyam.

  Bütün zamanlarda cəmiyyətdə əyriliklər və bu əyriliklərə rəvac verənlər 
olmuşdur. Oktay İsmayıllı da gördüyü haqsızlıqlara şeirlərində yer 
ayırmış, tənqid etmiş və oxunun hədəfdən yayınmasına imkan 
verməmişdir.
                     Puç qoza bənzəyir bu fani cahan,

Qabığı salamat, ləpəsi yoxdur.
Min dəlil az olur bir gerçək üçün,
Yalana heç kimin şübhəsi yoxdur.
Və ya
Hər gün təzə geyinərdin,
Indi nimdaş geyən kişi.
Əyilirsən hər adama,
Bir vaxt haqqı əyən kişi.

  Şah İsmayıl Xətai bir qəzəlində belə yazır:
                     Hər kimin kim dərdi var, dərmanə göndərmək gərək,

Hər kimin kim dərdi yox, viranə göndərmək gərək.
  Hər kəsin içində bir, bəlkə də saysız qədər dərd vardır. Hər kəsin dərdinə
şərik olan dostu, qardaşı, sirdaşı varmı? Oktay İsmayıllı qələmindən 
süzülən cavab:
                     Dərdi daş sayanlar səhv eyləyirlər,

Bu qədər dərdim var, bir daşım yoxdur.
Var ata malına şərik qardaşım,
Dərd malına şərik qardaşım yoxdur.

Oktay müəllimin şeirlərini cəmiyyətin populyar məşğuliyyət 
ünvanlarından biri olan Facebook üzərindən izləyirəm. 
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Böyük fransız mütəfəkkiri Jan-Jak Russo demişdir: “...Həyatı dərininə 
yaşayan, həqiqəti duyan insan müdrikdir.” Oktay müəllimi bu 
mütəfəkkirin yazdığı insanlar kateqoriyasınada kəşf etdim özüm üçün.     
Yeni yaradıcılıq uğurları, əlbəttə ki, ən əsası olan cansağlığı arzusu ilə:
T.Ü.Tircanlı.

SÖZÜ İLƏ ƏDALƏTİ TƏNTƏNƏSİNƏ YETİRƏN ŞAİR

 Söz və ədalət! Bu iki söz Mövlanə C.Ruminin baxış prizmasından belə 
görünür: “Söz yuvadır, ədalət isə hər hansı neməti layiq olduğu yerə 
qoymaq, ona öz dəyərini verməkdir.”
  Cəmiyyətdə xeyir-şər mücadiləsi olub, olacaqdır. Və bu mübarizədə 
xeyir həmişə müzəffər tərəf olub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini nəzər 
salsaq cəmiyyətin saflaşması uğrunda yorulmadan çalışmış 
ziyalılarımızın olduğunu görmüş olarıq. M.Ə.Sabir satirik şeirləri, 
C.Məmmədquluzadə möhtəşəm “Molla Nəsrəddin” dərgisi, Ü.Hacıbəyov 
öz felyotonları ilə zəmanələrinin təbibləri olmuşlar.
  Hər kəs tərifi xoşlayır, tənqidə isə ağız büzür. İnsan öyülməyi xoşladığı 
kimi, tənqidi də qəbul etməyi bacarmalıdır. Bütün zamanlar belə olub və 
olacaqdır. Bu gün zamanın neqativlərini öz qələminin süzgəcindən 
keçirən 80 yaşlı bir ixtyar var, Polad Qazançılı. O bunları nə üçün edir, və
ya adlarını yuxarıda sadaladığım böyük dühalar nə üçün etmişdir? Bir an 
xəyalınızda canlandırın. Bir almanın nöqtə boyda çürüyü var. Sabah daha 
bir az böyüyəcək və bu minvalla tam çürüyüb heç olacaqdır. Elə bu 
səbəbdən də cəmiyyətin hər zaman şəfaverici bir təbibə ehtiyacı vardır. 
Polad Dədə həmin təbiblərdən biridir.
                     Bu qoca, xəstə dünyanın

Şəfa verən təbibisən.
Əyri, zalımın qənimi,
Yaxşıların həbibisən.

  05.12.2018-ci il tarixində Bakı şəhər, Suraxanı rayonudakı 285 saylı tam
orta məktəbdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair-publisist Polad 
Qazançılının 80 illik yubileyi qeyd edildi. Polad müəllim bu məktəbdə 20
il gənc nəslə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris etmiş və eyni 
zamanda dərs hissə müdiri olmuşur.
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 Tədbirdə Fərman Rəsulov, ATİAHİ Suraxanı rayon komitəsinin sədri 
Fərhad Həsənov, “Uğurlu yol” qəzetinin təsisçisi İlyas Rzayev, şair-
publisist Tahir Rəsulzadə və məktəbin müəllim və şağirdləri iştirak edirdi.
  Görüşdə şair haqqında söz demək hüququ alan hər kəs onun haqqında 
ürək dolusu söhbət açdı. 285 saylı məktəbin 5a sinif şağirdləri şairin 
“Körpələr ağlamasın” şeirinə Yeganə Qiyasinin bəstələdiyi, musiqişünas 
Kəmalə Cabbarovanın aranjiman etdiyi mahnını ifa etdilər. Yuxarı sinif 
şagirdləri Polad müəllimin şeirlərindən nümunələr səsləndirdilər.
Polad Qazançılıya  ATİAHİ Suraxanı Rayon Komitəsinin və “Uğurlu yol”
ictimai-siyasi qəzetinin “Fəxri Fərman”ları  təltif edildi, hədiyyələr 
təqdim olundu.
Görüşün sonunda Polad müəllim təşkilatçılara və bütün iştirakçılara öz 
dərin minnətdarlığını bildirdi. Yeni şeirlərini söylədi.
  Ömrümüzün bir gününün bir neçə saatını sözü ilə şəfa verən, tikanı 
güldən fərqləndirən şair Polad Qazançılı işığında keçirdik. Söz deyib, söz
eşitdik. Sözə məna verərək ucaltdıq. Sözü nə qədər ucalda bildiksə, bir o 
qədər də özümüz ucaldıq.
  Söz ədaləti ünvana yetirən qüvvə, ədalət isə təntənədir. Sözü ilə ədaləti 
təntənəsinə yetirən şairə Tanrının lütfü qədər ömür arzulayıram.

“Qızıl payız”ın yaraşığı
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Tahir Rəsulzadə-62

  Oktyabr-“qızıl payız”ın ikinci dayanacağı. Uzun illər əvvəl Yerin-Göyün
sahibi həmin dayanacaqda ömür qatarında sərnişin olmaq üçün bir oğlan 
uşağını uğurladı. Onun adını Tahir qoydular. 
  Insanlar bəzən daşıdıqları adın mənasına uyğun xarakterdə olmurlar. 
İnsanın adıyla xarakteri uyğun olduqda “halal olsun, adına layiq kişisən” 
deyirlər. Şair dostum Tahir Rəsulzadə adının mənasına uyğun-təmizlik, 
paklıq zirvəsində olan dost, sirdaş, qardaş və vətəndaşdır. Tahir müəllim 
olduğu kimi görünən insandır. Təkəbbürü, lovğalığı sevməz, riyakarlıq, 
ikiüzlülük isə onun lüğətində yoxdur. İndi belə insanlarla qarşılaşmaq 
naməlum uçan obyektlərlə rastlaşmaq kimi bir hadisədir.
  O, güman etdiklərini zamanın içində tapa bilmir. Deməli, bu iki 
nəsnənin heç biri onunla ayaqlaşa bilmir, desəm yanılmaram. 

Mənimlə çox oynamısan,
Güman, səndən incimişəm.
Elə bil çarxın dayanıb,
Zaman səndən incimişəm.

  O, bütün insanlığı ali, su kimi dupduru, pak görmək istəyir. “Qadınlara 
çirkin demək günahdı” şeirində duyğularını belə ifadə edir:
                     Lüğətimdə çirkin sözü alaqdı,

Zahiri gözəllik beş gün qonaqdı.
Fərqi nədir, əsmər, ya gülyanaqdı,
Qadınlara çirkin demək günahdı.

Ey, 
“Həqiqəti həmişə gözümüzə təpirik, 
Karımıza gələndə ətəyindən öpürük” 
deyən dəyərli dostum Tahir müəllim, özün demişkən,

 “Qulağın olsun məndə; 
Haqq deyilən mələyi 
ürəyində sevəndə, 
Gəl axtarma həyatda, 
get axtar ürəyində!” 

cümlələri ilə bitirərək, Polad Dədə demişkən Sənə “Allahın bəxş etdiyi 
qədər sağlam ömür” və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Öz 
adımdan və bütün “Uğurlu yol”çular adından səmimi təbriklər.

YAZMASAM ÜRƏYİM DÖZMƏZ ACIYA
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  Bu yaxınlarda dəyərli insan, yeniliklərlə bərabər addımlayan köhnə 
dostum İlyas Qurbanoğlu mənə “25-dən xatirələr” adlı bir kitab təqdim 
etdi. Kitab haqqında fikirlərimi bildirməyi xahiş etdi. Dedim ki, imkan 
edib baxaram.
  Üç çap vərəqi həcmində olan bu kitab ailəsinin övladlarına olan 
hədiyyəsidir. Kitabda müəllifin soyadı, adı və atasının adından başqa heç 
kimin adı, nə də kitabın işıq üzü gördüyü mətbəə haqqında məlumatlar 
yox idi. Kitabın üz qabığının və çap vərəqlərinin keyfiyyətli olduğu göz 
qabağındadır.
  Kitabın müəllifi olan Arif Akifoğlu ilk səhifənin, ilk şeirinin, ilk 
bəndində yazır:

Bir dastan yazıram səssiz-sədasız,
Hər sözüm, düşüncəm susmağımdadı.
Saatım donubdu burda zamansız,
Səhvim gözlərində azmağımdadır.

  Bu şeirdə müəllif yanlış birinə ürək verdiyindən gileylənir. Yeganə 
təsəllisinin yaxın dost-tanışları olduğunu izah etməyə çalışır. Lakin 
onlarla da arasında zaman uzaqlığı olduğunu nəzmə çəkmişdir.
Arif  “Bəxtim” şeirindəki fikirlərini də özünəməxsus olaraq belə ifadə 
edir:

Bir dostumu itirdim, 
qəlbimi ondan qabaq.
...Bu yol sənə aparır, 
evim bu yoldan qabaq...
“Mən də artıq sənin kimi yarımam” 
və ya,
“Yazmasam ürəyim dözməz acıya,
...Sənə olan sevgim sığmaz hecaya.”

Misraları diqqətimi cəlb etdi.
“Bu sevgi deyilsə, bəs nədi axı” şeirinin axırıncı bəndi sevgi üçün 
mücadilə edən bir aşiqi nişan verir oxucuya:

Qismətin beləsi bəxtin günahı,
Bəlkə də bu yolda imtahandayam.
Üz tutsan ölümə mən yanındayam,
Bu sevgi deyilsə, bəs nədi axı.

Arifin sevgiyə daha bir münasibəti:
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Bilirəm, məcburi sevgi yaranmır,
Gərək ürəyində qığılcım ola.
Ürək də nahaqdan alışıb yanmır,
Sevməsən, unutmaq əlacım ola.

“Gəl bu hekayəni biz başdan yazaq” şeiri məni belə qənaətə gəlməyə 
vadar etdi ki, Arif Akifoğlu düşünməyi və düşündürməyi bacaran bir 
gəncdir. Bir amması var ki, ədəbiyyat aləmində hələ pöhrə olduğundan 
fikirlərini tam cilalayıb oxucuya yetirməkdə çətinlik çəkir. Şeir yazmaq 
sətirləri qafiyələndirmək deyil, qafiyəsiz də fikirlərin mənalı olması 
deməkdir. Şair hansı şeir növündə (bu növləri bilmək vacibdir) yazırsa 
yazsın, fərq etməz. Əsas olan odur ki, qəlblərə su səpməyi, 
alovlandırmağı, riqqətə gətirməyi bacarmalıdır. Arifin bu potensialı var 
və yorulmadan çalışsa, gözəl sənət nümunələri yaradacaqdır.

Bu qədər yaxınsan, o qədər uzaq,
Varlığında yoxluğumu yaşadım.
Kaş ki, daha əvvəl qarşılaşaydıq,
Gəl bu hekayəni biz başdan yazaq.

Arif olmaq bəzən yazıya yetmir,
Nə qədər düşünsəm fikrimdən itmir,
Gül çöhrən, gülüşün gözümdən getmir,
Gəl bu hekayəni biz başdan yazaq.

  Arif Akifoğlu, sən doğurdan da xoşbəxt bir gəncsən (Allah qorusun), 
dahi insanların ən böyük silahı olan “Söz” aləminin çox gənc bir 
ziyarətçisisən. Kimliyindən asılı olmayaraq ağıllı tövsiyyələr verən, 
insanları dinləmək qabiliyyəti olanlar və nəticə çıxarmağı bacaranlar 
xöşbəxtdirlər:

Mən xoşbəxt biriyəm, amma sənsizəm,
Siz deyin, yarımçıq xoşbəxtlik olar?

  Sənin də xoşbəxt olmağa haqqın var, Arif Akif!

                                      ÖMRÜN İXTİYAR ÇAĞI
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  Xeyli zamandır tanıdığım bir insan var. Ömrünün ixtiyar çağını yaşayır. 
Sadə olduğu qədər də, çox ciddi biridir. Həyatın süzgəcindən keçərək, 
durula-durula gələn bir söz adamıdır, qələm sahibidir. Düzü-düz, əyrini-
əyri kimi görməyi, çözməyi bacaran söz adamı, qələmi ilə haqq olanları 
ucaldan, əyriləri qılınc kimi “kəsib doğramağı” bacaran bir yazar.
  1938-ci ildə Culfa rayonunun Qazançılı kəndində hərbçi ailəsində 
dünyaya göz açıb Polad Əbülfəz oğlu Əskərov (Qazançılı). 1941-45-ci 
illər müharibəsi onu da milyonlarla uşaqlar kimi atasız böyüməyə məcbur
etmişdir. Uşaqlığı çox acınacaqlı və çətin keçən Polad orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Bakıya gələrək, neft mədənlərində fəhlə kimi çalışmağa
başlamışdır. İşləyə-işləyə indiki Bakı Dövlət Universitetinə daxil 
olmuşdur. Universiteti bitirdikdən sonra gənc nəslə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatını tədris etmişdir. Qırx ildən çox müəllim kimi çalışan Polad 
müəllim həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olub. 10 dan çox kitabın, 
saysız publisistik yazıların müəllifidir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvüdür.

Bəşər övladının gözün açıbdı,
Özü zaman-zaman nurun itirib.
Minlərin qəlbinə işıq saçıbdı,
Ürkək cocuqlardan alim yetirib-

deyən Polad Qazançılı müəllimi belə tanıdır.
Polad müəllim qısa tərcümeyi-halı ilə özü haqqında belə deyir:

Soruşma mən kiməm,
Əlincəliyəm,
Azəri Türküyəm, İlandağlıyam.
Dədə Qorqud gəzən yurda 
bağlıyam,
Qartal zirvələrdə gəzən 
dağlıyam.

 O, türk əsilli, Dədə Qorqud yurdunun oğlu olmağıyla iftixar duyur.
Şair dostum zəmanəni və bu zəmanədə fürsət tapıb at çapanları, 
meydangirlik edənləri həmişə məzəmmət və tənqid edib, insanlığa gedən 
yolu və yoldaşları göstərib. “Səhnə həmin səhnədir” şeirində yazır:
                     Dəyirmandan yuxarı

dəhnə həmin dəhnədi,
Yağı ərşə çəkilən 
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nehrə həmin nehrədi.
  Cəlaləddin Rumi yazırdı: “Ey sevgi və mərhəmət sahibi olan insan, sən 
insanlığın nişanəsisən”. Bax, həmin insanlığın nişanəsi olan 
insanlardandır Polad Qazançılı. Sadə və təmənnasızdır. Tərifdən uzaq, 
riyakarlığı bataqlıq, yaltaqlığı tükənmişlik, həyasızlığı əxlaqsızlıq hesab 
edən köhnə kişidir. 
  “Eyni tərəzinin gözlərində arpa da çəkilə bilər, qızıl da ancaq bu, 
arpanın qızılla eyni dəyərə malik olmasına əsla dəlalət etməz.”-deyib 
C.Rumi. Sözümün canı odur ki, istər Polad müəllimin yanında olsunlar, 
istərsə də o özü kimlərinsə yanında olsun, hər zaman qızıla bərabər 
dəyərdə olub. Həmişə olduğu kimi görünüb, hörmətli və dəyərli olub. 
Doğrudur zaman-zaman ətrafında paslı dəmir-dümür də, kökü üzdə olan 
ağaclar da olub. Yola gələnlərin pasını təmizləməyə, köklərinin daha 
dərinliklərə işləməsi üçün zəhmətini əsirgəməyib. Fürsəti qaçırmayanlar 
bəhrələniblər. 
  Bu gün, yaşının ixtiyar çağında da Polad müəllim bizimlə çiyin-çiyinə 
addımlayır. Haqq, ədalət naminə yazıb yaradır. Sözün kəsərli, qələmin iti 
olsun, Polad Dədə! Möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları diləyilə:
T.Ü.Tircanlı.
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Soldan: Rüfət Xəlilzadə, Hüseyn Hüseynov və Nüsrət Quliyev
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Musa Yaqubla bir arada. Sağdan 2-ci Polad Qazançılı, İlyas 
Qurbanoğlu 
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SƏN YAŞA, ALƏM YAŞASIN

  İnsan var illərlə salam verib, hal-əhval tutsan da, kim olduğunu bilə 
bilmirsən. İnsan da var ki, bir dəfə yol yoldaşı olmaqla onun hansı ürəyin 
sahibi olduğunun şahidi olarsan. Böyük alman yazıçısı V. Höte yazırdı: 
“Qardaşlarımı tanrı yaratdı, amma dostlarımı mən tapdım.” Bizim 
Hüseyn müəllim də dostlarını özü kəşf edib. Kəşf etmək Hüseyn 
müəllimin bir alim kimi işidir. İnsanları kəşf etmək isə insani 
keyfiyyətlərin məhsuludur.
  Hüseyn Məmmədbağır oğlu Hüseynov 1951-ci ilin 9 iyulunda Bakı 
şəhərində dünyaya gəlib. Atası Məmmədbağır kişi duz-çörəyi halal olan 
adi fəhlə baba idi. Məmmədbağır kişi “Şərəf Nişanı”, “Xalqlar dostluğu” 
ordenləri, “Qabaqcıl maarif xadimi”, “Azərbaycanın əməkdar müəllimi” 
adları alan Fatma xanım Tağıyevanın, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə 
fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüş övladların atasıdır. Ruhun şad olsun 
Məmmədbağır kişi, ruhun şad olsun, ey dünyaya dəyərli övladlar gətirən 
Ana!
  Hüseyn Hüseynov 1958-1968-ci illərdə 162 saylı məktəbdə orta təhsil 
almışdır. Məktəbi bitirdiyi il indiki N.Tusi adına Pedaqoji Universitetə 
daxil olub, 1972-ci ildə ali məktəbi fizika ixtisası üzrə bitirib. Bir il 
“Azon” zavodunda mühəndis işlədikdən sonra 1973-74-cü illərdə ordu 
sıralarında xidmətdə olub.
  1975-ci ildən 1993-cü ilə kimi Kosmik tədqiqatlar institunda böyük 
mühəndis, aparıcı mühəndis, elmi işçi, baş elmi işçi fəzifələrində 
çalışmışdır. O, bu illərdə Tofik İsmaylovun rəhbərlik etdiyi bir 
kollektivdə işləməsi haqqında bizə çox söhbət açıb. Tofik İsmayılovun 
gözəl insan, öz peşəsini sevən yüksək dərəcəli bir alim olması barədə 
söhbətlərini sevə-sevə dinləmişik. Bu barədə onun qəzetimizin əvvəlki 
saylarının birində daha geniş yazısı dərc edilmişdir.  
  Hüseyn müəllim 1987-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə 
doktorudur. Əllidən çox elmi məqalənin müəllifidir. Bir müəlliflik 
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şəhadətnaməsi alıb. Onun məqalələri Azərbaycan, Rusiya, İngiltərə, 
Fransa, Kanada və Almaniyanın mətbu orqanlarında çap olunub.
  1993-2011-ci illərdə Bakının Suraxanı rayonundakı 285, 2011-2014-cü 
illərdə isə 175 saylı orta məktəblərdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuşdur. Fizika-riyaziyyat fənnlərinin sirrlərini gənc nəslə tədris 
etmişdir. 2014-cü ildən təqaüddədir. Hal-hazırda “Uğurlu yol” qəzetinin 
əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərir.
  Öz adımdan, “Uğurlu yol” qəzetinin rəhbərliyi və əməkdaşları adından 
onu ürəkdən təbrik edirəm, sancağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram:

Alim ölsə, aləm ölər demişlər,
Sən yaşa ki, bu aləm də yaşasın!
Pərvanəsiz şəm yansa da, yaşamır,
Dolansın başına, şəm də yaşasın!

Hüseyn müəllimin timsalında bütün dostlarıma:

Yolçusuyam bu yolların,
Gah atlıyam, gah piyada.
Arzularım havalanır
Gah aşkarda, gah röyada.

Gəlib bu yaşa yetmişəm,
Pisliklərdən yan ötmüşəm.
Əyri yolu düz getmişəm,
Sal bir daşam sərt qayada.

Nə Koroğlu, nə Babəkəm,
Demirəm ki, təkəm, yekəm.
Yüküm ağır, gərək çəkəm,
Nə az deyil, nə ziyadə.
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DƏMİRÇİ ABBAS-EL SƏNƏTKARI

  Adı el-obada yaxşı tanınırdı bu insanın. Atası Abdulla kişinin məsləhəti 
ilə dəmirçi Bəhramdan dəmirçilik sənətinin sirrlərini öyrənməyə başlayır.
Bir  müddət sonra bacarıqlı dəmirçi kimi nəinki öz kəndlərində, eyni 
zamanda ətraf kəndlərdə də tanındı və məşhurlaşdı. Bu, el sənətkarı 
Dəmirçi Abbas idi. 
  Zaman irəlilədikcə dəmirçiliyə olan ehtiyac azalırdı. Dəmirçi Abbas 
bənnalıq etməyə başladı. Səriştəli, qabiliyyətli olması və işgüzarlığı onu 
bənna kimi dildən-dilə saldı. Tikdiyi evlərə ağ, sarı, qırmızı tuflardan 
(vulkanik və ya çökmə mənşəli, məsaməli dağ suxuru) yonduğu xas (saf, 
xalis, qatışıqsız) deyilən daşlar baxan hər kəsi heyran edirdi. Dəmirçi 
Abbas nəinki doğulduğu Ağcakənddə, Kəlbəcər və ona yaxın rayonlarda 
da yaxşı dülgər kimi tanınırdı. Təsərrüfat işlərində də yaxşı səriştəsi 
vardı. O, arıçılığı bir peşə kimi əla mənimsəyə bilmişdi. Onu bütün 
respublikada bu peşənin mahir bilicisi kimi tanıyırdılar.
  Dəmirçi Abbas xəstəliyi ilə əlaqədar 24 gün Bilgəh sanatoriyasında 
müalicə almalı olur. Bu zaman onun 43 yaşı vardı. Onun bu sanatoriyaya 
gəlib müalicə alması bəlkə də Allahdan bir səbəb idi. Onun burada sanki 
birdən-birə ilham pərisi cuşa gəldi. İçində olan bir qüvvə ona “Al qələmi, 
şeir yaz”-deyirdi. Dəmirçi Abbas “Yazım-yazmayım” fikri ətrafında xəyal
edirkən, bir də onda xəbər tutdu ki, artıq ilk şeiri yazıb. Beləliklə, ilk 
şeirini Bilgəhdə yazdı el şairi. Bu barədə şeirlərinin birində xatırlayır:
                    Yetmiş beşin mart ayında Bilgəhdə,

Birdən-birə ilham atım yarandı!
Qəflət yuxusundan qafil oyandım,
Dilə düşdüm, söz-söhbətim yarandı!

İnamımın qılıncını sovladım,
Paxılların qoşununu qovladım.
Xeyir-şərdə mənalı söz ovladım,
Belə-belə şeriyyatım yarandı.

  İlk şeirdən sonra onun ilham pərisi daha uzaqlara pərvaz etmək həvəsilə 
qanadlanıb uçdu. Onu yeni-yeni şeirlər müəllifi etdi və bir şair kimi 
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tanıtdı. Dəmirçi Abbas yazdığı şeirlərin, poemaların hamısını əzbərdən 
bilirdi. O, dərin yaddaş sahibi idi. Bir qədər sonra sazda çalıb-oxumağı 
öyrəndi. Məclislərdə masabəyi kimi iştirak etməyə başladı. Onun yazdığı 
qoşmaları, təcnisləri, gəraylıları, divaniləri, müxəmməsləri, 
qoşayarpaqları, dodaqdəyməzləri, bayatıları və dastanları oxucularının 
marağına səbəb olmuşdu. Onun sağlığında 4 kitabı işıq üzü görmüşdü. 
(“Dağlardan gələn səs”, “Dağların laylası”, “Tamahkar vəzir” və 
“Dəmirçi nəğmələri”) 5-ci kitabı olan “Mən necə gülüm” oğlu Həsən 
Mustafayevin təşəbbüsü ilə nəşr edilmişdi.
  Doğma Kəlbəcərdən didərgin düşmüş bir elin, bir köçün dərdini, ah-
naləsini, yer-yurd həsrətini ürəkağrısıyla misralara, bəndlərə köçürdü 
Dəmirçi Abbas. “Mən necə gülüm” şeirində yazır:
                     İçimin odundan əriyir çölüm,

Çöllərə düşməkdən şərəfdi ölüm.
Loğman İstisuyum, ay Alagölüm,
Sonan qan ağlayır, mən necə gülüm?

                     Qan seli qarışdı Tərtər, Xaçına,
Yenə qara çəkdi anam saçına.
Qoşuldu Kəlbəcər, Şuşa, Laçına,
Binən qan ağlayır, mən necə gülüm.

Dəmirçi itirdi həyatın, malın,
Fələk də soruşmaz qaçqının halın.
Qış günü çadırda ayağı yalın
Donan qan ağlayır, mən necə gülüm?

və ya “Xalqım” şeirində acılarımı belə bölüşür:
                     Elimin dərdidi mənim də dərdim,

Dərdli anaların dərdini dərdim!
Balasın axtaran ananı gördüm,
Qədəmi tutmurdu yeriyə, xalqım.

Gülləyə sinəsin gərdi binalar,
Qaldı qəm evində nazlı sonalar.
Bakirə bacılar, gəlin analar
Ömürlük döndülər qarıya, xalqım.
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 Vətən üçün canından keçməyi şərəf bilirdi şair Abbas. Başından 
tufanlar, qara buludlar çəkilənə qədər vətənə qul bilib özünü. Onun 
fəlakəti bitməyincə, ta ölənə kimi bir cüt ağlar gözünün nəmli olacağını 
yazır şeirlərinin birində:
                     Ey başı bəlalı Azərbaycanım,

Ahları çəkərsən haçana kimi?
Qulunam, bir damla qalınca qanım,
Tufanlar başından qaçana kimi.

Dəmirçiyəm, el dərdinə bimaram,
Ürəyimdən el dərdinə yanaram.
Laçın deyib, Şuşa deyib ağlaram,
Dünyadan əbədi köçənə kimi.

  Dəmirçi Abbas öz canından bezənləri, həqiqət yolunu azanları, qəm 
dəryasında üzənləri, cavan həyat yoldaşını itirənləri, dərdini ürəyinə 
yazanları “yazıq” deyərək oxşayır:
                     Dünyanı başına özü dar edib,

Dərdin aşkar söyləməyə ar edib,
İçində qovrulub, ahu-zar edib,
Dərdin ürəyinə yazandı yazıq.

Sevgi dolu ürək sahibi idi Dəmirçi Abbas:
Dərd sinəmdə sətir-sətir,
Mənə olar yardan xətir.
Ağı versə xoşdur, gətir,
Ürəyimə hopar dedim.

Dəmirçiyəm, yox hünərim,
Qan axıdır kirpiklərim.
Yetməsə dada dilbərim,
Qiyamətim qopar mənim.

   Dəmirçi Abbas yazımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi sözün sehirli 
aləminə çox gec baş vurub. Bilgəhdən evə-Ağcakəndə qayıdanda bir neçə
şeir dəftəri də gətirmişdi. Şeirləri oxuyanlar hər sözü çözələməyə 
başladılar, hərə bir tərəfə yozdu. Kimi dedi, “havalanıb, evdən baş 
götürüb gedəcək”, kimi dedi, “saqqalının çal vaxtında altı uşağı  tərk edib
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hayana gedəcək?” Amma şair Abbas şeirə öz baxış prizmasından baxırdı. 
O, şeiri şan-şöhrəti, ömür baharı, tükənməz xəzinə sərvəti, varı-bir sözlə 
Allahın bəxş etdiyi nemət sayırdı. O, şeiri körpəsi, həyat yollarının şamı 
sanırdı. “Şeir” adlı şeirinin sonuncu bəndində belə deyir:
                     Dəmirçi, şeirtək xəzinə hanı?

Dəyərli sözləri yaxşı seç, tanı.
Həmişə xalqıma görüş zamanı,
Ürəkdən verdiyim salamdı şeir.

O, halal zəhməti ilə ömr etmiş vətəndaş, söz adamı-şair idi. Həmişə 
təmənnasız, alnıaçıq, başıuca yaşadı, heç kəsə əyilmədi:
                     Artıq yeməmişəm, qusan deyiləm,

Şər atıb, qapılar pusan deyiləm.
Elin bülbülüyəm, susan deyiləm,
Qolları arxadan çatılsam da mən.

  Dərdinin çayları daşanda, dərd tavası qaynayanda, dar gündə arxasında 
duranların yoxluğunu görəndə, yar deyib ürəyi boş olanı görüncə, altımış 
yaşını haqlayınca şair qocalığını etiraf edərək, “qocaldım”-deyir. Dəmirci 
Abbas bioloji qocalmanın deyil, daha çox mənəvi qocalmanın ona əziyyət
verdiyinə işarə edir:
                     Yersiz söz əlindən dönmüşəm süstə,

Ürəkdə yığıldı kədər üst-üstə.
Qəmin buludları başımın üstə,
Dərd tavam qaynadı, daşdı, qocaldım!

Gədələr kişidən keçibdir başa,
Meydanlar sulayır bu baş, o başa.
Dəmirçi, cavanlıq getdi birbaşa,
Altmışı haqlayan yaşdı, qocaldım!

  Dəmirçi Abbasın xalası oğlu Şamil Dəlidağlı, Hüseyn Arif, Neftçalalı 
Narınc Xatun, Şair Bəsti, və Teymurla deyişmələrindən əlavə Gödək 
Arvadla Uzun Arvadın, Dəmirçi ilə Arıların deyişməsi çox maraqlıdır.      
Dəmirçi Abbasla Firuzənin dastanı isə Bilgəh sanatoriyasından dönən 
şairin başına gələn hadisələr barədədir.
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  Dəmirçi Abbasın hər şeiri bir hadisədir, olaydır, yaşamdır. Onun 
şeirlərini oxuduqca insan özünü sənədli bir filmə baxırmış kimi hiss edir. 
Onun şeirlərində təbiət, vətən, doğma el-oba, ümumilikdə halına acıdığı 
bir Azərbaycan var. 
                     Eşidən söyləsin mənim adımdan,

Yad oldum elimdən, qohum-yadımdan.
Öz dərdim özümün çıxıb yadımdan,
Ellərin dərdini yazıram indi.

  Dəmirçi Abbas, ruhun şad olsun. Şeirlərini oxuyan hər kəs səni rəhmətlə
dəyərləndirəcək, anacaqdır! 
  Fəryadını şeirlərində oxudum və bu yazımla səni yeni oxuculara təqdim 
etməyi özümə bir borc bildim. Bunu bir zaman sən istəmişdin, bu gün 
mən yazdım.

ÜRƏKDƏN KEÇƏN SÖZ

  Haqqında bir neçə söz deyəcəyim insan, qədim tarixi olan, Fəlaki, 
Xəqani, Nəsimi, Sabir və bir çox görkəmli şəxsiyyətləri yetirmiş qədim 
Şamaxının şairə qızı Solmaz Şirvanlıdır. Ədilova Solmaz Ağaxan qızı 
Ovculu kəndində doğulub. Ədəbi yaradıcılığa 1977-ci ildən başlayıb. İlk 
şeiri “Yeni Şirvan” qəzetində çap olunub. 1994-96-cı illərdə İsmayıllı 
rayonunda nəşr olunan “Cavanşir yurdu” qəzetində çalışıb. Sovet 
dönəmindən üzü bəri “Kommunist”, “Azərbaycan gəncləri”, “Müstəqil 
qəzet”, “Azərbaycan dünyası”, “Haqqın sədası”, “Bütöv Azərbaycan” və 
s. mətbu orqanlarında şeirləri çap olunub. 
  Azərbaycan Jurnalistlər və Aşıqlar Birliklərinin, “İti qələm” respublika 
ədəbi birliyinin, “Beytüs Səfa” və “Dağ çiçəkləri” ədəbi məclislərinin 
üzvüdür. “Yurd” ədəbi-bədii jurnalının əməkdaşıdır. “Qızıl qələm” 
mükafatı laureatıdır. Solmaz xanım həm də İraq-Türkmən Ədəbiyyatçı 
Yazarlar Birliyinin üzvüdür.
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Türkiyənin Adana şəhərində yaradıcılıq səfərində olub. 2017-ci ilin may 
ayında Türkiyədə “Oyan, ey Vətən oğlu” şeiri ilə çıxış edib. Müxtəlif 
ödüllərin sahibidir. Sivas şəhərində 9-сu Antaloji dərgidə şeirləri yer alıb.
Ilk kitabı olan “Tanrım mənə qəm qıyıb” 2002-ci ildə işıq üzü görüb. 
“Duyğu çiçəkləri” kitabı Solmaz xanımın 2-ci kitabıdır.
  Dekabr ayında “Türkiyə Sevdası” diplomu ilə təltif olunub. Bədii 
yaradıcılıqla əlaqədar olaraq İzmirə, Sivasa, Trabzona dəvətlər alıb. Şair-
publisist Solmaz Şirvanlı vətənpərvər şeir və yazılarına görə “Xocalı 
soyqırımının tanınması” diplomu ilə təltif edilib. “Əsrin ziyalısı”, “İlin 
şairi” diplomlarının sahibidir. 
  S.Şirvanlı vətən sevdalısıdır:

Bir az ömür istərəm,
Arzularım paradır.
Qarabağ həsrətindən
Hələ ürək yaradır.

və ya
                     Gözlərim yaşlıdır, kirpiyim nəmdə,

Keçdi ömrüm, günüm nisgildə-qəmdə.
Bir Vətən həsrəti bitib sinəmdə,
Ağrıma ürəyim, ağrıma hələ.

misraları fikrimi təsdiq edə bilər.
  Solmaz xanım sözə aşiq şairədir. Sözlə baş-başa qalıb söhbətləşmək, 
dərdləşmək istəyir:

Nə dindirən ola, nə də danışan,
Nə dərd verən ola, nə də alışan.
Qalasan tək-tənha, öz aləmində,
Yazıb-yaradasan söz aləmində.

  S.Şirvanlı sözü axtarmır, sözün pişvazına çıxır, onu bəsirət gözü ilə 
qarşılayıb ürəyinin içindən keçirir. Sözə bal qatıb, atəş verir, sonra isə 
qələminin qapısından ötürərək ağ vərəq üzərində təcəlla etdirir, sevə-
sevə, oxşaya-oxşaya oxucularına ərmağan edir.
                     Gəl tut əllərimdən gəzək meşəsin,

Dərək kol dibindən tər bənövşəsin.
Sındırma Solmazın könül şüşəsin,
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Dolanaq başına Azərbaycanın,
Yurdum bəzəyidir bütün dünyanın.

  Solmaz xanımın şeirlərində bir yanğı, bir acı var. İstəyi, umacağı var. 
Nədir onun diləyi? Onun ürəyində dərdsiz-sərsiz, insanlarını gülərüz, 
torpaqlarını azad görmək istədiyi Azərbaycan narahatçılığı var. 
S.Şirvanlının “Şairlər” şeirini oxuduqca onun nələr yaşadığını xəyal 
etmək-düşünmək olar...
Bu yazıda qəzetimizin oxucularına Solmaz xanım haqqında qısa bir 
arayış təqdim etdim. Uğrlarınız bol, qələminiz iti, sözləriniz kəsərli olsun,
Solmaz xanım!
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OYUNDAN KƏNAR RƏQİB

  O zaman Bakının məşhur “dağlı məhəlləsi”ndə yaşayırdıq. Yasamalda 
yox, üçüncü Alatava adlanan küçənin məhəllələrinin birində. Müxtəlif 
millətlərin nümayəndələri ilə bir məhəllədə yaşamağın heç bir sıxıntısı 
yox idi. Azəri türkləri olan bizlərdən sonra, say etibarilə hayeslər 
üstünlük təşkil edirdilər. Bizim dildə əla danışmasalar da, yaxşı bilirdilər. 
Amma danışıqlarında “f” hərfini “p” kimi tələffüz edirdilər. Məsələn, 
futbol-putbol, dəftər-dəpdər kimi səslənirdi onların dilində. Aramızda heç
bir ayrı-seçkilik qoymurduq onlara. Onlar daxilən bizə necə yanaşırdılar, 
deməyə çətinlik çəkirəm. Amma çox-çox sonralar öyrəndim ki, hayeslər 
öz uşaqlarına “türklər bizim düşmənimizdir”, “türkləri imkan düşdükcə 
məhv edin” deyərək beyinlərini doldurur və bizə qarşı düşmən ruhda 
tərbiyə edirmişlər və etməkdədirlər.
  On bir-on iki yaşlarında uşaqlar idik. Tez-tez onlarla futbol oynayardıq.  
Həmişə də demək olar ki, oyunu qələbə ilə bitirərdik. Tək-tək hallarda 
uduzardıq. Hərdən mübahisələrimiz olurdu və tez bir zamanda heç bir şey
olmamış kimi yaddan çıxarırdıq. (unutqanlığımız ən pis cəhətimizdir) 
Onlar rus dilli məktəblərdə təhsil alırdılar. Bizim azəri türkləri arasında 
da rus dilli məktəblərdə təhsil alan uşaqlar var idi. Əksəriyyətimiz öz ana 
dilimizdə təhsil alırdıq. 
  Hayeslər həmişə bizdən çəkiniblər (qorxaqlıq bu millətin qanındadır). 
Heç bir vaxt hayeslərlə dostluq etməyib bizim məhəllə uşaqları. Onlarla 
dostluq edib-etməmək barədə bizə heç kim bir kəlmə də deməmişdi. 
Sadəcə olaraq onlarla futbol oynamaq və onları məğlub edərək yola 
salmaq çox xoşumuza gəlirdi.
  1987-ci ilin axırlarında hayeslərin xəstə təfəkkürlü siyasətçiləri xarici 
mətbuatda (əlbəttə havadarlarının sayəsində) sərsəm yazılar dərc 
etdirərək, milli münaqişə yolunda ilk addımlarını atdılar. Əslində hayeslər
tarix boyu bizim torpaqları ələ keçirmək üçün çox alçaqlıqlara əl atıblar. 
Çar Rusiyası süquta uğradıqdan sonra qırmızı bolşeviklər Azərbaycan 
torpaqlarının bir hissəsini hayeslərə hədiyyə etdi və qondarma 
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“Hayastan”-“Ermənistan” SSRİ yaratdılar. Türkiyə, İran və bir neçə 
başqa dövlətlərin ərazisində yaşayan hayeslərin buraya toplaşmasına-
yaşamasına ciddi-cəhdlə səy göstərdilər. O ərazilərdə yaşayan Azəri 
türklərini isə o torpaqlardan çıxışdırıb çıxartmağa başladılar. Və bu 
proses zaman-zaman, 1988-ci ilə kimi beləcə davam etdi. Spitak 
(Hamamlı) zəlzələsindən sonra bu proses yekunlaşdırıldı. Qərbi 
Azərbaycanın həqiqi sahibləri olan Azəri türkləri doğma dədə-baba 
yurdundan təmizləndi. Hayeslər havadarları ilə öz məkrli siyasətlərinin 
bir qismini reallaşdırdılar.
 Azərbaycanın sənaye şəhəri olan Sumqayıt mənə doğma olan şəhərlərdən
biridir. Bu şəhərdə qohumlarım, kəndçilərim məskunlaşıblar. Bu şəhərdə 
yaşayış məntəqələri və sənaye obyektlərinin bünövrəsinə ilk daş qoyan 
minlər arasında olublar. Bu şəhəri dünya miqyasında tanıtmağa nail 
olublar. Uşaq vaxtı atam və anamla, daha sonralar isə özüm, həyat 
yoldaşım və uşaqlarımızla bu şəhəri ziyarət etmişik.
Sumqayıt hadisələrindən hələ çox-çox əvvəllər yay tətilində ailəliklə 
kəndə gedərdik. Dayımgildə, nənəmgildə (atamın anası) qalardıq. Mən 
daha çox dayımgildə qalırdım. Onun uşaqları ilə bir süfrə arxasında 
oturmaq, çörək kəsmək başqa bir aləm idi. Rafael (ruhu şad olsun), Faiq, 
Mahir, Nadir, Mahirə, Səbinə və Minanı  (ana nənəmin adını daşıyır) çox 
istəyirdim. Elə indi də dayımın uşaqları ilə münasibətlərimiz yaxşıdır. 
Dayım (ruhu şad olsun) sənətkar idi. O, Azərbaycanın rayonlarında və öz 
doğma kəndimizdə toylarda olurdu. Dayımın vaxtı az olduğundan 
kəndimizdə olan toylarda iştirak edə bilmirdi. Uşaqları balaca idi, odur ki
bu toylarada iştirak edib, pul yazdırmağı mənə həvalə edirdi. Mən də bu 
toylarda məmmuniyyətlə iştirak edirdim. Kənd toyu başqa bir aləm idi. 
Gündüz vaxtı gənclər mağarda o ki var oynayar, “tozların” tökərdilər. 
Axşam isə mağarda əsasən ağsaqqallar əyləşərdilər. Mağarın ətrafında 
qadınlar və uşaqlar cəm olardı. Axşam meydan aşığın olardı. Toya 
“Ustadnamə” ilə başlayardı aşıq. Daha sonra ona müxtəlif sifarişlər 
verilərdi. Nağıl, dastan deyərdi, şikəstə, mahnılar oxuyardı.             
Kəndimizdəki toyların əksəriyyətini “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi”Aşıq 
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Yanvar Bədəlov idarə edərdi. Kəndimizdə Şirvan Aşıq məktəbinin 
görkəmli nümayəndələri olan Aşıq Şakir Hacıyev, Bəylər Bəylərov, 
Pənah Pənahov, Aşıq Xanış, Aşıq Şahpələng, Məmmədağa Babayev, 
nəfəs alətləri ifaçıları olan Həsrət Nüseynov, İzzətalı Zülfüqarov, Usta 
Rasim, Usta Əlibaba, Usta  Alxan və bir çox başqa sənətkarların çıxışının
şahidi olmuşam. Bu sənətkarların hər birinin öz dəsti-xətti, gözəl səs 
tembrləri, ifa məharətləri, bir sözlə sənətkarlıqları var idi.
   Aşıq Yanvarın ansambılında ( adətən dəstə deyirdilər) zərb alətlərinin 
mahir ifaçıları çalışıb. Hümbət, İldırım, Ələm, Əlizadə və bir çox 
başqaları. 
  Kəndimizdəki toylardan birində ilk olaraq bir nağara ifaçısını gördüm. 
Onu tanımırdım, heç vaxt görməmişdim. Öyrəndim ki, bu nağaraçının adı
Mişadır. O əslən hayes idi. Sumqayıtda yaşayırdı. Pis sənətkar deyildi. 
Bizim kənd toylarında nağara ifa etmək hər sənətkarın işi deyildi. 
Dəliqanlıların rəqsləri, həm də yorulmadan toyxanada toz-tozanaq edərək
oynamaqlarını müşayiət etmək çox böyük hünər idi. Nağaraçıların işi isə 
daha çətin idi. Mişanın da bu igidlər üçün nağara döyəcləməsini 
görmüşdüm. Hətta hərdən cavanlardan xəbərdarlıq edənlər də olurdu ki, 
“nağaraçının canı çıxacaq, bəsdir çıxaq.” Bax, beləcə bu hayes balasına 
çörək verib bizim kənd camaatı. O zaman Azəri türkləri ayrı-seçkilik 
bilməzdi. Rus, hayes və digər başqa azsaylı millətlərin kimliyi narahat 
etməzdi bizi. Kəndimizdən bir neçə kilometr məsafədə “Zərgəran” kəndi 
var. Bu kənddə o vaxt hayeslərin qoca və qarıları yaşayırdı. Əlbəttə ki, 
bizim türklərlə yanaşı. Yay vaxtı hayeslərin oğul-uşaqları və nəvələri bu 
kəndə istirahətə gəlirdilər. Dağ ətəyində yerləşən bu kəndin öz gözəlliyi 
var.
  Sumqayıt hadisələri baş verəndə ara elə qarışmışdı ki, insanlar nə 
edəcəklərini, kimə düşmən, kimə dost kimi baxacaqlarını bilmirdilər. 
Artıq bu şəhərdə bir neçə hayes öldürülmüşdü. Bu hadisələrin fəal 
təşkilatçısı, milliyyətcə hayes olan Qriqoryan və onun həmfikirləri milli 
münaqişəni dərinləşdirmək, hayesləri dünyaya yazıq, əzabkeş millət kimi 
göstərmək üçün öz millətindən olanların qətlinə fərman vermiş hayes 
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ideoloqları və siyasətçilərinin əmrlərini canla-başla yerinə yetirməkdə 
idilər. Bu quldur dəstənin növbəti qurbanlarından biri də Mişa oldu. Bu o 
Mişa idi ki, türk məclislərində nağara döyəcləmişdi. Yığdığı pullarla özü 
üçün maşın, ev almışdı, xoşbəxt və azad yaşayırdı. Türkün ona bir 
çırtması da dəyməmişdi. Amma həyatda nələr olmur, nələr? Qan 
qardaşlarının qurbanı olan Mişanın başı kəsilmişdi. Hayeslər onun başı 
ilə futbol oynayırdılar. Eynən bizim uşaqlıqda oynadığımız futbol kimi. 
Fərq bircə onda idi ki, o top rezindən, bu “top” isə kəsilmiş insan 
başından idi. Bu futbol hakimsiz-filansız oynanılan oyun idi, həm də bir 
qapıya oynanılırdı. Bu oyunda qol vurmaq, qələbə çalmaq həvəsi yox idi. 
Bu oyunda yazıq və əzabkeş kimi göstərmək istədikləri bir millətin-
hayeslərin öz qan qardaşları tərəfindən səhnələşdirilmiş dramı 
oynanılırdı. Bu dramın baş qəhrəmanları hayeslər, quruluşçu rejissorları 
hayes və sovet siyasiləri idi. Final fiti hayeslərin öz məkrli siyasətlərinə 
son verəcəkləri zaman səslənəcəkdir.

Tülkü elə tülküdür,
Oynu nədir şir ilə.
Kim qazanıb nə isə
Hay-küy, hay-həşir ilə.

P.S. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatladar.
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BAKI DÖYÜŞÜNÜN 100 İLLİYİ

  Qırmızı bolşeviklər 1917-ci ilin 7-8 oktyabrında Rus imperiyasının 
axırına çıxdıqdan sonra Sovet hakimiyyətini qurdular. Lakin yeni qurulan
bolşevik hakimiyyəti çökdürülmüş imperiyanın əhatə etdiyi ərazilərdə 
hökmran ola bilmədiklərindən hərc-mərclik hökm sürürdü.
  Üzü yaza doğru 1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
elan edildi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması Zaqafqaziya 
Demokratik Federativ Respublikasının  parçalanması şəraitində baş 
vermişdir. “1918-ci il may ayının 27-də artıq keçmiş Zaqafqaziya 
Seyminin müsəlman fraksiyası yaranmış siyasi vəziyyəti müzakirə etmək 
üçün fövqəladə iclas çağırdı. Uzun sürən müzakirələrdən sonra 
Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq qərara alındı.     Müvəqqəti Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının sədri vəzifəsinə Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə (Müsavat Partiyasının MK sədri), İcra Komitəsinin sədri 
vəzifəsinə isə Fətəli xan Xoyski (bitərəf) seçildi.
  1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın birinci iclası keçirildi və 
iclasda Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qərar 
qəbul edildi. Beləliklə, 100 ildən artıq fasilədən sonra Azərbaycanın Şərqi
və Cənubi Zaqafqaziya hüdudlarında milli dövlətçiliyi bərpa olundu. Elə 
həmin iclasda yeni demokratik dövlətin yaranması faktını hüquqi 
cəhətdən təsbit edən "Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında Akt” qəbul 
edildi.
  1918-ci ilin yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət ikihakimiyyətliliklə 
səciyyələnirdi və istiqlaliyyət uğrunda mübarizə bu şəraitdə gedirdi. 
Azərbaycanın şərq hissəsində - Bakı və Bakı quberniyasında Bakı Xalq 
Komissarları Soveti fəaliyyət göstərirdi. Bölgənin qərb hissəsi isə (Gəncə
və Gəncə quberniyası) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli hökümətinin
hakimiyyəti altında idi. 4 iyunda Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası
 arasında Sülh və Dostluq müqaviləsini imzalandı və bir gün sonra, Türk 
ordusu Gəncəyə daxil oldu. 1918-ci il iyun ayının 16-da Milli Şuranın 
üzvləri və Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Tiflisdən siyasi vəziyyətin
çox ziddiyyətli olduğu Gəncəyə köçdü.
  1918-ci il iyunun 17-də Milli Şura özünü buraxması haqqında qətnamə 
qəbul etdi və altı ay müddətində Azərbaycanın ali qanunverici orqanının -
ümumi, gizli və birbaşa səsvermə əsasında seçilmiş Müəssislər 
Məclisinin çağırılması vəzifəsi irəli sürülmüşdü. Milli Şuranın müəyyən 
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etdiyi müddət 1918-ci il dekabrın 16-da başa çatırdı. İyunun 23-də Fətəli 
xan Xoyski Azərbaycan əhalisinə çağırışla müraciət etdi və milli 
hökumətin təsbit olunması üçün dost Türkiyənin dəstəyinin əhəmiyyətini 
vurğuladı. Elə həmin gün hökumət respublikanın bütün ərazisində hərbi 
vəziyyət elan etdi. Batum müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinə kömək üçün Türkiyə ordusunun ümumi sayı 15 min 
nəfərə qədər olan 5-ci və 15-ci diviziyaları göndərildi.
  Hökumətin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycanın 
dövlət bayrağı kimi qırmızı fonda ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun 
təsvir edildiyi qırmızı parçadan hazırlanmış bayraq qəbul olundu. 
  Noyabrın 9-da bu bayraq, ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir 
olunduğu mavi, qırmızı və yaşıl rəngli bayraqla əvəz edildi. Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin dövlət bayrağının üç rəngi "türk milli mədəniyyətini, 
müasir Avropa demokratiyasını və islam sivilizasiyasını təmsil edirdi".
  27 iyunda Qafqaz İslam Ordusu Göyçay yaxınlığında Bakı Soveti 
qoşunları üzərində qələbə qazandı. Həmin gün Azərbaycan türk dili
Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət dili elan olundu. İyulun 10-
da Kürdəmir və Şamaxı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad 
edildi. 25 iyulda Bakı Soveti tərəfindən ingilislərin Bakıya dəvət 
edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. 31 iyulda isə Bakı xalq 
Komissarları Şurasının süqutu baş verdi.
   Avqustun 1-də Sentrokaspi Diktaturası və Bakı fəhlə və əsgər 
deputatları Soveti Müvəqqəti Komitəsi Rəyasət Heyəti Hökumətini
yaratdılar. 1918-ci il avqust ayının 4-də Ənzəlidən gəlmiş 
polkovnik S. Stoksun komandanlıq etdiyi ilk Britaniya dəstəsi 
Bakıya girdi. Avqustun 11-də Azərbaycan hökuməti ümumi 
səfərbərlik haqqında qərar qəbul etdi.
  Avqustun 26-da Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Osmanlı və 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qüvvələrindən ibarət Qafqaz İslam 
Ordusu ilə Bolşevik-Daşnak-Bakı Soveti qüvvələri arasında Bakı 
döyüşü baş verdi. Sonradan döyüşə Böyük Britaniya, Ermənistan 
və Rusiya qüvvələri də qoşulmuş və bu döyüş Qafqaz 
kompaniyasının son döyüşü olmuşdur.

  15 sentyabrda Bakı şəhəri AXC və Osmanlı İmperiyası döyüşçülərindən 
təşkil olunmuş Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edildi. Bu ordu 
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Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya, Ermənistan, 
Sentrokaspi Diktaturası tərəfdaşlarını darmadağın etdi.
  20 minlik qoşunla müqavimət göstərən bu koalisiya ordusu 15 minlik 
Qafqaz İslam Ordusu qarşısınnda tab gətirə bilmədi. Bu döyüşdə Qafqaz 
İslam Ordusu 2 min şəhid verdi. (ruhları şad olsun)
  Bakını aldıqdan sonra Nuru Paşa 16 sentyabr 1918-ci il tarixində 
Osmanlı Baş komandan vəkili Ənvər Paşaya belə bir şifrəli teleqram 
göndərdi: “Allahın yardımı ilə Bakı şəhəri otuz saat davam edən şiddətli 
müharibədən sonra 15.09 saat 9 radələrində zəbt edilmişdi. Bütün 
ordunun, xüsusilə minbaşı Fəhmi bəyin komandası altındakı 56-cı alayın 
qəhrəmanlığı təqdirəlayiqdir.”
  2018-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan paytaxtının Azadlıq meydanında
Bakı şəhərinin  şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş 
parad keçirilib. Paradda Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə 
Respublikasının Prezidentləri iştirak ediblər. Dövlət başçılarının 
çıxışlarından sonra Bakı Qarnizonunun şəxsi heyətinin təntənəli keçidi 
başlandı.
  Meydana Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, 
Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası və Əməliyyat Ehtiyatları taborlarını 
təmsil edən parad heyəti, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin və Dəniz 
Piyadaları bölmələrinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin, Milli 
Qvardiyasının hərbi qulluqçuları daxil oldular. Paradı xüsusi təyinatlı 
avtomobil texnikaları, zirehli-tank texnikası, Hava Hücumundan Müdafiə
silahları sistemlərinin, artilleriya silahları və əməliyyat taktiki raket 
sistemlərinin kolonları davam etdirdi.
  Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin məşhur “Mehtəran” birliyi “Mehtər 
marşı”nın sədaları altında Azadlıq meydanına daxil oldu. “Mehtəran” 
birliyi tribuna ilə üz-üzə dayanaraq “Əsgər marşı”nı ifa etdi. Azərbaycan 
və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Osmanlı Türkiyəsi və 
Azərbaycanın milli hərbi qüvvələri əsasında təşkil edilmiş Qafqaz İslam 
Ordusunun süvari və piyadalarının qiyafəsində, hər iki ölkənin dövlət 
bayraqları altında tribuna önündən keçdilər.

  Qeyd: Yazıda tarixi mənbələrə istinad edilmişdir.

ERMƏNİ XƏSTƏLİYİ
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  “Erməni məsələsi” Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək məqsədilə Qərb 
dövlətləri tərəfindən uydurulmuşdur. “Şərq məsələsi”nin tərkib hissəsi 
olan “Erməni məsələsi” 19 əsrin ikinci yarısında Avropa dövlətləri 
tərəfindən ortaya atılmış, 3 mart 1878-ci il tarixli San-Stefano 
müqaviləsində və 13 iyun 1878-ci il tarixli Berlin Konqresində 
rəsmiləşdirilmişdir.
  Qərb dovlətlərindən dəstək alan ermənilər daha sonralar Azərbaycan 
türklərinə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başlamışlar. 1905, 1918, 
1988-ci illərdə baş verən münaqişələr məhz “Erməni xəstəliyi”nin 
daşıyıcıları, türkün barışmaz düşməni olan ermənilərin məkrli siyasətinin,
iyrənc əməllərinin nəticəsidir.
  Erməni tarixçisi Qaraqaşyan yazır: “Erməni xalqının əsli nədir, necə və 
nə vaxt, haradan və hansı yollarla bu yerlərə gəlmişlər, erməni 
olmamışdan əvvəl və sonra hansı tayfalarla əlaqədar olmuşlar, onların 
dilinə və etnik tərkibinə kimlər necə təsir göstərib?...Bizim əlimizdə bu 
məsələləri təsdiq edən mötəbər və dəqiq dəlillər yoxdur.” “Ermənilərin 
keçmişi haqqında tarix və ya salnamə sayıla biləcək məlumatlar yoxdur. 
(History of Oriental İssue” London, 1905) Bu tarixçinin yazdıqlarının 
şərhinə məncə ehtiyac yoxdur. Bəs elə isə nədən ermənilər əsrlərdir ki, 
türklərə qarşı torpaq iddiası edirlər?
  “Erməni tarixi” (Paris, 1919-cu il) kitabında Haykazyan yazır: “İlk 
erməni sülaləsinin başçısı tarixdə olmayıb.”
  Erməni tarixçinin belə etirafı onu deməyə əsas verir ki, başlanğıcı 
olmayan millətin qədim tarixə malik olması fikri uğursuzluğa 
məhkumdur. Onda sual oluna bilər, ermənilərin torpaq, “qədim xalq”, 
“soyqırım əfsanəsi”, “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” iddiaları necə 
əmələ gəlib? Cavab olaraq onu deyim ki, bu cür sayıqlamalar ermənilərin
xəstə təfəkkürünün məhsuludur. Onlar psixikaları zədələnmiş və şikəst 
olmuş bir millətdir.
  Tarixdə “Erməni xəstliyi”nin olması və bu xəstəliyin fəsadlarının 
araşdırılması 17-ci əsrdən başlayır. Elə o zamandan da  bu xəstəlik elmi 
tədqiqat obyektinə çevrilib. Bu sahədə elm adamlarından T. Lehman, 
S.Saqal, M. Mare, Y.Tarayev, V.Nosov, O.Vinoqradov, Y.Şohar və 
başqaları çalışmışlar. Bu xəstəliyə “vaxtaşırı xəstəlik” adı da verilib.
  Bu xəstəliyin xarakteristikasını adlarını çəkdiyim alimlər belə verirlər: 
“Ermənilik-qeyri-adi, fenomenal bir hadisədir, başqa xalqlara, xüsusilə, 
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türk xalqlarına qarşı, o cümlədən Azərbaycana qarşı kəskin millətçilik 
mövqeyində dayanan, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün təcəvüzkar, 
qondarma, uydurma ideyalarına geniş rəvac verən, terroru əsas vasitə 
seçən, insan qanına susamış, ən dəhşətli terror faktlarını yerinə yetirən, 
mədəniyyətdən, sivilizasiyadan uzaq bir idealogiyanın və siyasətin 
təzahürü kimi meydana çıxmışdır”.
  Bu xəstəliyin əsas əlamətləri pataloji yalançılıq, özünə vurğunluq 
ideyaları, təqibetmə sayıqlaması və s.
  1963-cü ildə Moskvada nəşr olunan “Antropologiya” (müəlliflər, 
A.A.Poçtinskiy və M.L.Levinin) kitabının 290-cı səhifəsində yazılır ki, 
ermənilər 16 antropoloji tipə məxsusdur, yəni 16 xalqın törəmələridir. 
Rusiya arxivlərinin birində saxlanılan “Rus bayrağı” adlı qəzetin 1912-ci 
il 18 saylı nəşrində yazılıb: ”Ermənilər bizə öz sifətini, qəlbini, mənəvi və
zehni simasını, vicdanını son 40 il ərzində kifayət qədər göstərib. Bu xalq
ən yalançı, ən qərəzli, və ən cinayətkar xalqdır. Heç bir ağıllı dövlət ona 
muxtariyyət yaratmasın, əksinə onları hər cür imkanlardan məhrum 
etmək lazımdır ki, nə vaxtsa müstəqil və güclü olmasınlar.
  Mayevski yazır: “Həqiqət ona görə yoxdur ki, erməni müəllifləri həmin 
həqiqətdən diqqətlə, düşünülmüş şəkildə səylə qaçırlar. Onlarda hər şey 
faktların şişirdilməsi əsasında qurulmuşdur. Onların bütün fəaliyyəti 
ağlasığmaz, görünməmiş və eşidilməmiş qəddarlıqlar uydurmağa 
əsaslanmışdır ki, başqalarında da ermənilərə rəğbət, türklərə isə nifrət 
hissi doğurur”.
  “Soyqırım əfsanəsi” ermənilərin erməni olmalarının əsas dəlili 
sayılmaqla erməniləri bir arada saxlamaq üçün yeganə vasitədir.
“Soyqırım əfsanəsi” dünyaya səpələnmiş ermənilərin fəaliyyətini bir növ 
tənzimləyir. Ermənilər dükanlarına, köşklərinə, yeməkxanalarına, 
məktəblərə, kilsələrə və digər yerlərə “Genosid”, “Ararat”, “Ermənistan 
adları verirlər. 
  Erməni ideoloqları diaspora təbliğatı ilə “soyqırım əfsanəsi”ndən 
məharətlə istifadə edirlər. saxta bir tarix təbliğ edən erməni ideoloqları 
erməniləri qədim və sivil xalqın nümayəndələri olduqlarına inandırırlar. 
“Əzabkeş xalq” imici yaradan ideoloqlar özləri də bunun yalan olduğunu 
qəbul edirlər.
  Ermənilər türk millətinin barışmaz və qatı düşmənidir. Erməni tarixinin 
atası Horenatsin yazır: “Hər türkü anadan olduğu anda ölümə məhkum 
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edin. Onlara doğulma şansı verməyin. Çünki doğulmuş hər türk bizə faciə
gətirir”
  “Erməni xəstəliyi”nə yalnız ermənilərdə və ya erməni genlərinə malik 
olan insanlarda təsadüf edilir. Əvvəldə qeyd etdim ki, bu xəstəliyi XVII 
əsrdən etibarən araşdırmağa başlamışlar. 1930-cu ildə isə tibbi 
ədəbiyyatlara “Maladie Armenienne”(fransızca tərcümədə “erməni 
xəstəliyi”) adı ilə daxil olmuşdur.
  “Erməni xəstəliyi”ndə yırtıcılıq var. Müharibə törətmək, insanları 
öldürmək, evsiz-eşiksiz qoymaq, yurd yerlərini viran etmək, təbiəti 
dağıtmaq vəhşilik-yırtıcılıq deyilmi? 
 “Erməni xəstəliyi”ndə saxtakarlıq və oğurluq var. Torpaqlarımıza iddia 
etmək, yer adlarını dəyişmək, özününküləşdirmək, adət-ənənəmizə, 
mətbəximizə, musiqimizə həyasızcasına “mənimdir” demək, saxtakarlıq, 
oğurluq deyilmi?
  Erməni əxlaqı K.Marksın dediyi kimidir: “Öz arvadlarını yaşamaq və 
qazanc xatirinə başqa xalqların kişilərinə satan ilk millət erməni milləti 
olmuşdur”.
  F.Engels belə yazır: “Korinfdə və hətta Hindistan məbədlərində qulluq 
edən ilk rəqqasə və fahişələr erməni kənizləri olmuşlar”.
 Ermənilər alçaq və etibarsızdırlar. Teymurləng deyirdi: “Tarix mənə iki 
şeyi bağışlamayacaq. 1) Erməniləri bir etnos kimi məhv etmək istəsəm 
də, ancaq etmədiyimə görə. 2) Doğrudur, ermənilərin də arasında ola 
bilsin ki, yaxşıları var. Lakin bütövlükdə erməni xalqı alçaq və rəzil 
xalqdır. Heç vaxt fikrini üzə deməz, gizli saxlayar. Buna görə də adama 
mədəni təsir bağışlayar. Lakin imkan düşən kimi qan tökər.
  Roma tarixçisi Korneliy Tasitin yazır: “Bu xalq tutduğu mövqeyə və 
qəlbindəki qəzəbə görə əsrlər boyu etibarsız xalq olub”.
 Alman alimi Alfred Körte “Anadolu eskizləri” kitabında erməniləri belə 
xarakterizə edir: “Bu əyalətlərdə xalqın əsas hissəsi ilə təmasda olan hər 
bir şəxs demək olar ki, türkləri sevir və hörmət edir, yunanları aşağı 
səviyyəyə qoyur, ermənilərə isə nifrət edir. Bu yerdə bir məsəl özünü 
doğruldur, bir yunan iki yəhudini aldadar, bir erməni isə iki yunanı. Əgər 
mən türklə iş görürəmsə, onunla yazılı müqaviləyə ehtiyac yoxdur, türkün
bir sözü yetər. Yunanla yazılı müqavilə bağlayıramsa, onunla belə 
işbirliyi vacib və əhəmiyyətlidir. Erməni ilə yazılı heç bir iş görmək 
olmaz, çünki onların yalan və intiriqalarının öhdəsindən hətta yazılı sənəd
də gələ bilməz.
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  Yazımı erməni şairi Yeqişe Çarensin öz xalqı haqqında dediyi sitatla 
bitirirəm: “Bizdə riyakarlıq hələ ana bətnində olarkən əmələ gəlir”.

Qeyd: R.İ.Əliyevin “Şəxsiyyət və onun formalaşmasının etnopsixoloji 
əsasları” (Bakı 2000, s. 125) adlı məqaləsindən və digər tarixi 
mənbələrdən istifadə edilmişdir.

HƏLƏ YOL GEDİRƏM
Əsrin sonuncu magikanı Musa Yaqubun 80 illiyinə
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Hələ yol gedirəm dərə boyunca,
Dolaylar dolaşıq, çığırlar haça.
...Tülkü dərəsinə enməyim asan,
Qartal yuvasına qalxmaq çətindir,
Qalmışam mən də bu yol ayrıcında.

  Düz səksən ildir yol gedir, bu sətirlərin müəllifi. İki yol ayrıcında qalan 
bu insan israrla, çətin də olsa qartal yuvasına qalxmağa üstünlük vermiş, 
sadəliyə sadiqliyindən, sadələrlə yol getməkdən xüsusi zovq aldığından, 
insanlığın ali zirvəsində özünə yer etmişdir.

Dünya da belədir, bax, bu çəmən tək,
İşi kimə, kefi kimə qalıbdı.
Kəpənəklər üçün oyuncaq çiçək,
Arını yamanca işə salıbdı.

  Dünyanın kefini yox, işini özünə yük , daşı, dəyirmanı, ağacı əsərlərinin
obrazları hesab edən, əsrimizin sonuncu magikanı olan Musa Yaqub 
haqqındadır bu yazım.
  Musa Yaqub 10 may 1937-ci ildə İsmayıllı rayonunun Buynuz kəndində
dünyaya gəlmişdir. Orta məktəbdən sonra Göyçay pedaqoji məktəbini 
bitirmişdir. Ali təhsilini ADU-nun filologiya fakültəsində almışdır. İlk 
dəfə 1957-ci ildə,  təyinatla Tircan kənd orta məktəbində müəllim kimi 
işə başlamışdır. “Azərbaycan” jurnalında poeziya şöbəsinin müdiri olub.
  Musa müəllim Bakı şəhərində yaşadı, yaratdı. Günlərin bir günü doğma 
kəndinə dönmək qərarı verdi. Onun kəndə dönüşü ürəyinin hökmü idi. 
M.Yaqub bu dünyaya doğulduğu doğma torpaqdan baxmağa üstünlük 
verdi. Elə bu səbəbdəndir ki, o, təbiət vurgunu, təbiəti filosof kimi 
tərənnüm etməyi bacaran şair kimi ürəklərdə əbədiləşmişdir.
  Musa Yaqub şeirlərində bitib-tükənməyən bir sevgi vardır. O, alturist 
şairdir. Başqalarını-insanlıq adını uca tutmağı bacaran hər kəsi xoşbəxt, 
qəmsiz-kədərsiz görəndə özündə rahatlıq tapan şairdir:

Qapında əyilib suala döndüm,
Səndən alacağım cavaba görə.
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.

Öz eşqim yolunda sadiq canam mən,
Heyf oldum, həm yanan, həm yamanam mən.
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Bəlkə də, birinci müsəlmanam mən,
Cəhənnəm çəkirəm savaba görə.
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.

   Ramiz Rövşən deyir ki, Musa müəllimin şeirləri “yeməli şeirlərdir”, 
çünki onun nə özü, nə də sözü heç vaxt əyilməyib.

Indi yaşamaq da bir oyun olub
Nə olsun, ağlımız, ruhumuz oyaq-
Bu namərd dünyayla qolboyun olub
Dünyanın mərdiylə yaşamalıyıq,
Bir ömrün dərdiylə yaşamalıyıq.

  Musa Yaqub yaradıcılığına qısa səyahət onun 03.05.2017-ci il 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının binasında (Aktyor evi) 80-illik 
yubuleyi ilə əlaqədar hazırladığım yazıya giriş sayıla bilər.
 Musa müəllimi qeyd etdiyim ünvanın qarşısında qarşıladıq. Musa 
müəllimlə və onunla qol-qola gələn doktor Vaqif Xəlilovla səmimi 
salamlaşdıq. Şairi 80 illiyi münasibətilə qəzetimizin təsisçisi İlyas 
Rzayev, baş redaktor Polad Əskərov, müxbir Azər Qasımov və mən təbrik
etdikdən sonra, onunla xatirə şəkli çəkdirdik.
  Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, xalq şairi Nəriman 
Həsənzadə,Vaqif Bəhmənli, Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən, Seyran 
Səxavət, Maarif Soltan şair haqqında xatirələrini və xoş sözlərini 
söylədilər. Müğənnilərdən Zöhrə Abdullayeva, Sahibə Əhmədova, 
İsmayıl Abbasov, Rövşən Nicat və Aşıq Əhliman şairin sözlərinə 
bəstələnmiş mahnıları ifa etdilər. Bədii qiraət ustası Əməkdar artist 
Ağalar Bayramov və İncəsənət Universitetinin müəllimi Zülfiyyə xanım 
şairin şeirlərindən nümunələr söylədilər.
Tədbir maraqlı çıxışlar və musiqi nömrələri ilə davam etdi...
                     Belə durulduqdca duruldu kefim,

Çimdi şəfəqlərdə arzu qanadım.
Sağ ol, a torpağım, a yaşıl evim,
Burda bir anımı bir il yaşadım.

  Əzizim Musa müəllim, öz adımdan və qəzetimizin yaradıcı heyəti 
adından bizə yaşatdığınız xoş anlar üçün sizə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. Var olun, şair, sağlam və çox yaşayın!
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Aşıq Yanvar Bədəlovun 75 illiyi. Soldan Yazıçı-publisist Təranə 
Cəbiyeva və Aşıq Elman Mehdiyev
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Şəkildə soldan- Xeyrulla Ağayev, Pünhan İsmayıllı, T.Ü.Tircanlı, 
Musa Yaqub, Maarif Soltan və Akif Nemət
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AŞIQ YANVAR-75

 Şirvan aşıq məktəbinin təkrarolunmaz ustadı, “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” Aşiq Yanvar Piralı oğlu 1942-ci ildə İsmayıllı rayonunun Tircan 
kəndində anadan olmuşdur.
  1959-cu ildə Sumqayıt şəhər “İnşaatçılar” mədəniyyət evində fəaliyyət 
göstərən Aşıqlar ansamblının üzvü olmuşdur. 1963-cü ildə Respublika 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin keçirdiyi Xalq Yaradıcılığı festivalının 2-
ci dərəcəli diplomu ilə təltif edilmişdir. 1987-ci ildə Xalq Yaradıcılığı 
Festivalında xüsusi medalla təltif edilmişdir. 2004-cü ildə 
Ümumrespublika Aşıqlar müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
  Aşıq Yanvar kiçik yaşlarından musiqiyə maraq göstərmişdir. Babası 
Fətalı aşıq sənətinin bilicilərindən olmuşdur. Onun ustad aşıq kimi 
tanınmasında Tağlabiyanlı aşıq Şamilin (Şamıl) əməyi danılmazdır.
  Aşıq Yanvar Azərbaycanın bir çox rayonlarında toy mərasimlərində 
iştirak edib. Onun səsi, rəqsi hər kəsi heyran edir. Aşıq sənətinə dərindən 
yiyələnmiş ustad məslisi ovsunlamaqda çox mahir aşıqlardan biridir.
  22.10.20017-ci il tarixində Bakıda aşığın 75 illiyinə həsr edilmiş yubiley
gecəsi keçirildi. Bu gecədə aşığın sənət dostları, alimlər, şairlər və 
sənətsevərlər iştirak edirdilər.
  Yubileyin təşkilatçıları şair-publisist Təranə Cəbiyeva və Aşıq Elman 
İsmayıllı qonaqları salamladılar. Tədbirdə şairlərdən Musa Yaqub, Baba 
Vəziroğlu, Maarif Soltan, xanəndələr Əvəzxan Xankişiyev, İsmayıl 
İsmayılov, Aşıqlardan Abbas, Ağamurad, Əhliman, Babək, folklorşünas 
Elxan Məmmədli, ustad sənətkarlar (nəfəs alətləri) Rasim, Şirzad, 
doktorlar Vaqif Xəlilov, Şəfa Salmanov və başqaları iştirak edirdilər.
  Gecədə çıxış edən hər kəs Aşıq Yanvara ən xoş arzularını bildirdilər. 
Yuxarıda adlarını qeyd etdiyim sənətkarlar musiqiləri ilə aşığa və 
qonaqlara xoş ovqat bəxş etdilər. Xalq artisti Eldost Bayramov da ustad 
aşığın ünvanına xoş sözlər və arzular ünvanladı. Gecədə xatirə şəkilləri 
çəkildi.
  Yubileyin mübarək olsun, Aşıq Yanvar. Tanrı səni qorusun!
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İMAMƏDDİN NƏSİMİ

   İmadəddin Nəsimi dedikdə ilk növbədə gözlərimiz önündə “Nəsimi” 
filmi canlanır, “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” 
misraları yada düşür. Nəsimi nəinki Azərbaycanın həm də Yaxın Şərqin 
böyük ustad şairidir. Onun haqqında (yaradıcılığı, ədəbi irsinin tədqiqinə 
aid) çoxlu əsərlər və məqalələr yazılmışdır.
  1926-cı ildə Salman Mümtazın (ərəb əlifbası ilə) “Seyid İmadəddin 
Nəsimi” adlı əsəri, 1960-cı ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin (3 cild) 
birinci cildində “Nəsimi” adlı məqalə. 1962-ci ildə Uşaq və Gənclər 
Ədəbiyyatı Nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “Nəsimi. Seçilmiş əsərləri” 
kitabını, 1970-ci ildə Cahangir Qəhrəmanovun Nəsimi “Divan”ının 
leksikasına həsr etdiyi böyük həcmli monoqrafiyasını göstərmək olar. 
1973-cü ildə Həmid Araslı “İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri” adlı 
kitabını çap etdirmişdir.
  Bu məqaləni yazmaqda məqsədim Nəsimi əsərləri haqqında fikir demək 
deyil. Məqsədim Nəsiminin həm də böyük bir səyahətçi olduğunu sizlərə 
yetirməkdir. Onun səyahətləri haqqında  mükəmməl tədqiqat işləri 
aparılmışdır. Nəsiminin  səyahət yollarını müəyyən etmək üçün 
tərcümeyi-halından bəzi qeydlər vermək lazımdır. 
  Seyid Əli İmadəddin Nəsimi təxminən 1369-70-ci illərdə Şamaxıda 
doğulub. Salman Mümtaza istinad edərək M.Quluzadə yazır: “Nəsiminin 
Şah Xəndan adlı “Sulidəmu” (“Dağınıq saçlı”) ləqəbi ilə məşhur olan 
qardaşı olmuş və Nəsiminin fəlsəfi şeirlərini oxuyarkən onu bu yoldan 
çəkindirməyə çalışmış, Nəsimi isə öz yolundan dönməyəcəyini bildirmək
üçün məşhur:
                     Dəryayi-mühit cuşə gəldi,

Kövn ilə məkan xüruşə gəldi...
məsnəvisini yazmışdır. Şah Xəndan Şirvanda vəfat etmiş, Şamaxının 
cənub-qərbində öz adı ilə “Şah Xəndan qəbristanlığında dəfn edilmişdir. 
Bu ad sonralar təhrif olunaraq “Şaxanda” olmuşdur. Seyid Əzim də 
vəsiyyətində yazır:

Mən öləndə Şaxandanda basdırın,
Çünki onun şahidi-Xəndanı var.

  Həmid Araslı da Nəsiminin Şah Xəndan adlı qardaşının varlığını və 
onun öz qardaşı Nəsimi üçün narahat olduğunu, ondan öz şeirlərində 
ehtiyatlı olmağı xahiş etdiyini göstərir.
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  Nəsimi ana dilindən başqa ərəb və fars dillərini də öyrənmişdir. O, 
mükəmməl təhsil görmüş, təbiət, məntiq, riyaziyyat, astranomiya 
elmlərini dərindən öyrənmiş, fəlsəfi və dini cərəyanları mənimsəməyə 
daha çox həvəs göstərmişdir.
  İsa Muğanna yazır ki, Şamaxıda Nəsiminin böyük qardaşının iri mülkü 
olmuşdur. Burada çoxlu boyaqçılar varmış, onlar əlvan ip kələfləri 
hazırlayar, buradaca xalça toxuyanlar dəzgahlarda nəfis xalçalar 
toxuyarlarmış. Atası Sufi Seyid Məhəmməd qocalan zaman Bakıya 
köçmüş və 16 yaşlı oğlu Seyid Əlini də özü ilə aparmışdır. Seyid 
Məhəmməd şeirlərini “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazan oğlunu Bakıya 
gətirib onun yurdunda məskən salmış Fəzlullah Nəimiyə təqdim etmişdir.
Nəimi hürufiliyi Bakıda, Şirvanın başqa yerlərində xeyli yaymış və özünə
həmfikirlər toplaya bilmişdir.
  Nəsimi Nəimi ilə tanışlıqdan sonra “Hüseyni” təxəllüsünü atıb Nəiminin
adına uyğun olaraq özünə “Nəsimi” təxəllüsünü götürmüşdür.
  Nəsimi 24-25 yaşlarında ikən iki il müddətində (çox güman ki, 
Nəiminin məsləhəti ilə) İranı, İraqı, Suriyanı gəzmiş, Bağdadda, Hələbdə,
Beyt ül-Müqəddəsdə, Məkkədə, qayıdan baş isə Ərdəbildə, İsfahanda, 
Təbrizdə və Naxçıvanda olmuşdur. Onun Məşhədə 1-ci səyahətinin 
marşrutu belədir: Bakı-Ərdəbil-Rəşt-Qəzvin-Səmnan-Şahrud-Səbzəvar-
Nişapur-Məşhəd. Həmin yollarla geri qayıtmış, indiki Tehranın 
ərazisindən, Qum şəhəridən keçərək İsfahanda olmuşdur. Bir qədər sonra 
Xuzistandan keçərək İraqa, Dəclə sahilinə gəlir, oradan Bağdada gedir. 
Daha sonra Kərbəla-Nəcəf. Bu səyahət yolu Nəsiminin şeirlərində öz 
əksini tapmışdır.
  Nəsimi Məkkəyə ancaq Nəcəfdən gedə bilərdi. Orta əsrlərdə bu yol 
Məkkəyə aparan ən qısa və əlverişli yol idi. Bunun üçün Nəsimi Şəbiçi-
əl-Kaval-Xaytam, bu peyhat-Hovmad (vadiləri), Turba (şəhər), ən-
Nabbac, Mundassi (vadilər), Hayl (şəhər), sonra isə kiçik Mustacidda, 
Hülayfa, Fanuda (şəhərlər) keçib Suvaydərə vadisinə gəlir. Burada yol iki
yerə ayrılır: biri Mədinə şəhərinə, o birisi isə cənuba-Taif şəhərinə gedir. 
Yeri gəlmişkən  qeyd etmək lazımdır ki, böyük şair Əfzələddin Xaqani də
Məkkəyə bu yolla getmişdir.
  Nəsimi Məkkədən vətənə Şam (Dəməşq) yolu ilə qayıtmışdır. Nəsimi 
aşağıdakı şəhər və yaşayış məntəqələrindən keçmişdir: Taif, Qureyşiyə, 
Aşayra, əl-Birkə, Maha, Dahab, Suvaydərə, Mədinə, İstabl-Antar, əl-Əla, 
Madain-Salih, Kalat Dar-əl-Həmra, Kalatal-Əhdər, Təbuk, Kalat əl-
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Müdəvvəra, ər-Rəmlə, Məan, əl-Kətrani, Xan əz-Zəbib, Amman. O, 
Ammandan əl-Salit və Loddonu keçib Beyt ül-Müqəddəsə (Qüdsə) gedir. 
Sonra Nablus, Cenin və başqa bir çox yerlərdən keçib Şam şəhərinə gəlir.
Buradan Duma, Kuteyfə, Ən Nəbk şəhərləridən keçib Homsa gedir. 
Sonra Hələb, Təbriz və bir az istirahətdən sonra vətənə qayıdır.
   Nəsimi əsərlərinin 3-cü cildinin 34-cü səhifəsində oxuyuruq:

Vicudun Misrə Camedir siçinin Şam,
Xorasanü Əcəm bolqarə bənzər.
Mənəm əxtər bu Misri Şam içində,
Kəvakib türrəsi tumarə bənzər.

  Belə qənaətə gəlmək olur ki, Nəsimi Misir və Şam ölkələrində olmuş və
ulduz kimi parlamışdı. Çox güman ki, bu misralar Nəsiminin ikinci 
səyahətinə yəni Vətənini məcburi tərk etdiyi dövrə aiddir.
  İsa Muğannanın yazdığına görə Nəsimi bu səyahətdən sonra Bakıya 
qayıdır. Lakin “ustadın iqamətgahı ilə birlikdə ata mülkünün qapısını da 
bağlı gördü... Bir neçə gün atasının mülkündə qalandan sonra Şamaxıya 
yola düşdü.” Bu dövrdə Azərbaycanı Teymurləng qoşunları işğal etmişdi.
  Nəsimi Şamaxıda öyrənir ki, Nəimini Miranşahın əmri ilə 1394-cü ildə 
tutub Naxçıvanda-Əlincə qalasına salmışlar. Onu burada əhalinin gözü 
qarşısında at quyruğuna bağlayıb vəhşicəsinə öldürürlər. Nəsimi Fəzlin 
 qətlindən sonra vətəni tərk etməyə məcbur olur. O,Fəzlullahın 
“Vəsiyyətnaməsinə” əməl etmək üçün Bakıya qayıdır. Nəiminin ailəsi və 
bir çox yaxın tərəfdarları ilə İraqa yola düşür. Kür və Araz çaylarının 
birləşdiyi yerin yaxınlığında yerləşən Qalaqayına (indiki Sabirabad) gəlir 
Arazın sol sahili boyunca  cənub-qərb istiqamətində Uştobin şəhəri 
(Qərbi Azərbaycan meridianında, Arazın sağ sahilində Cənubi 
Azərbaycandadır) yaxınlığında yolunu qərbə döndərib Culfa şəhərinə 
gəlir və burada Arazın cənub sahilinə keçir. Sonra Mərəndə Sufiandan 
keçib Təbrizə gəlir. Az müddət burada yaşayır və təbliğat nəticəsində 
tərəfdarlar toplayır. Sonra İraqın mərkəzi Bağdada yola düşür. Bura iki 
yolla getmək olardı. Birinci yol yaxın olsa da dağlıq və təpəliklərdən 
keçir. İkinci yol Təbriz, Bostanabad, Türkmən, Mianə, Novruzabad, 
Nikpey, Zəncan, Soltaniyyə, Nəhavənd, Rəzən, Bahar, Həmədan, 
Kermanşah, Rabat, Şahabad, Xanagin, Bakubə və Bağdad. Nəsimi ikinci 
yolla Bağdada getmişdir. Bu yol işlək karvan yolu idi. O Bağdaddan 
Anadoluya Tikr, Surəymiyə, Qəyyara şəhərlərindən və bir çox başqa 
yaşayış məntəqələrindən keçərək qədim Mosula gəlir. Oradan Türkiyənin 
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Mərdin şəhərinə, oradan Diyarbəkrə gedir. Türkiyədə təriqətini təbliğ 
edə-edə Əlyazıq şəhərinə gəlir. Sonra Sivas, Qeysəri (Qeysəriyyə), və 
Anqara. Güman etmək olar ki, oAnqara ətrafındakı
 Eskişehir, Çonkiri, Çorum, Amasiya, İzqit, Kirşehir, Afyon-Qarahisar 
şəhərlərini və bir çox başqa kənd və qəsəbələri gəzmişdir. 1402-ci ildə 
Teymurləng Anadolunun lap içərilərini zəbt etdiyindən Nəsimi oranı tərk 
etməyə məcbur olur. Hürufi təriqəti bu zaman sıxışdırılır, onu yayanlar 
ciddi təqib edilirdi.
  Nəsimi Anqaradan Kirşehirə sonra Qeyseriyyəyə gəlir. Aralıq dənizinə 
tökülən Ceyhan çayı ilə Qara dənizə axan Qızıl-İrmak çayları arasında 
Suayrıcı təşkil edən Mərkəzi Tavr dağının yamac və aşırımları ilə gedir. 
Nəsimi bu dağ silsiləsini aşmaq üçün  bəzi yerdə 3 min metrə qədər 
yüksəkliyə qalxmağa məcbur olmuşdur. Bu yol çətin olsa da  qısa və 
mənzərəlidir. Nəsimi Ceyhan çayının sol sahilində yerləşən Ceyhan 
şəhərinə gəlir. Kiçik, Kilis və əl-Bab şəhərlərindən keçib Hələbə gedir. 
Öz ailəsi ilə bir xeyli burada yaşayır. Hələbdə Şamaxıdan və Bakıdan 
təqib olunduqları üçün gələn başqa hürufilər də var idi.
  Hələbdə Nəsiminin fəlsəfi-lirik qəzəlləri sürətlə yayılır. Onun 
tərəfdarları günü-gündən artır. Nəhayət Hələb hökmdarı Gəşbəkin əmri 
ilə şairi Hələbin qala zindanına salırlar. Şəhər ruhanilərinin məclisi onu 
mühakimə edib, ölmünə fitva verirlər. Misir sultanı Əl-Müəyyəd şairin 
ölüm əmrini verir. 1147-ci ildə Nəsimi edam edilir.
  Nəsimi bəzi şeirlərində “Yeddi iqlim” adını çəkir. Nəsimi gəzdiyi 
yerlərin adını göstərsə də konkret hansı iqlimdə olduğunu qeyd etmir. 
Şairin gəzdiyi ölkələri nəzərə alsaq, onun 3-cü, 4-cü və 5-ci iqlim 
zonalarının bir hissəsində yerləşən ölkələri gəzdiyini göstərmək olar. 
Nəsimi bu iqlim zonalarına 3 dəfə səyahət etmişdir.
  Azərbaycanın məşhur səyyahı H.Z.Şirvani 3-cü iqlim qurşağı haqqında 
yazır ki, bu iqlim şərqdə Çin və Hind-Çindən başlayıb Hindistanın 
ortasından, Türkiyənin cənubundan Kabil, Mərkan, Sistan, Fars Korman, 
Xuzistan vilayətlərindən, həmçinin Diyarbəkrin cənubundan və İraqdan 
keçib Suriyaya daxil olur. Sonra Misirdən və Afrikanın şimalından keçib 
okeanla birləşir. 4-cü iqlim şərqdə Çindən, Tibet dağlarından, Kəşmir, 
Bədəxşan və Əfqanıstanın bəzi şəhərlərindən, Türküstan, Turan, Xorasan,
Kirman, İraqi-Əcəm, Darül-mərz (Rəşt), Azərbaycan (Cənubi
Azərbaycan), Qərbi Azərbaycandan, Türkiyədən, Aralıq dənizindən, Kipr 
adasından, Tripolidən, Əlcəzairin qərbindən keçərək okeanda qurtarır. 5-
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ci iqlim isə Qafqazı tam əhatə edir, (Azərbaycan tamamilə bu iqlim 
daxilində qalır) qərbdə və şərqdə onunla bir paraleldə yerləşən ölkələri 
əhatə edir.
  Azərbaycanın sufi şairi Nəsiminin bu səyahətləri onun həm də böyük 
səyyah olmasına bir sübutdur.
  Qeyd: Bu yazıda N. Kərəmovun “Odlar yurdunun səyyah və 
coğrafiyaşünasları” kitabından istifadə olunmuşdur. Bakı-1985-ci il
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ÇÖRƏYİ VER ÇÖRƏKÇİYƏ...

  Səninlə eyni şəhərdə yaşayırıq. Eyni havayla nəfəs alırıq, eyni sudan 
içirik. Amma niyə aylarla görüşə bilmirik? Niyə oturub söhbətləşə 
bilmirik? Bəlkə özünü bizə yaraşdırmırsan, ya ki, əksinə? Bəlkə vaxtımız 
yoxdur? Var. Tənbəlikmi? Xeyir.
 Yaxşı bilirəm ki, sən çörəyini nəinki yaxınlarınla hətta tanımadıqlarınla 
bölməyə hazır birisən. Onu da yaxşı bilirəm ki, yanında olmağa haqqı 
olmayanlara “mən səninləyəm” demisən. Yanına salıb şəhər-şəhər, ölkə-
ölkə gəzdirmisən, könlünü oxşamısan, sevindirmisən. Amma rastlaşdığın 
nə olub? “Yaxşılığa yamanlıq, boz ulağa samanlıq”-elə deyilmi? Sən 
buna görəmi yaşamısan? Əlbəttə ki, yox. Atalar deyibdir: “Çörəyi ver 
çörəkçiyə, birini də üstəlik.” 
  Deyim, avamsan? Avam deyilsən. Kimdənsə çəkinirsən? Bu 
mümkünsüzdür. Bəs nədən qarşına mərdiməzarlar çıxır, nədən səninlə 
üzbəüz onlar oturur?
  Səndən gileylənmirəm, sadəcə bilməyin vacib olan fikirlərimi yazıram. 
Mən sənə dostam. Heç bir təmənnası olmayan dost. Nədən dilləri acı, 
dişləri altında zəhər gəzdirən insanlara münasibətin onları qane edəcək 
dərəcədədir. Gözlərinin içinə düz baxa bilməyən gözlərdəki yalanları, 
payız pomidoru kimi qızaran sifətlərdəki həyasızlıqları görmürsənmi? 
Görürsən. Amma əhəmiyyət vermirsən. Əhəmiyyət vermədiyin 
nəsnələrdən isə yalançı dostların məharətlə istifadə edirlər. Belə, heç nə 
baş verməmiş kimi baxma ətrafına. Bu təhər insanlar üçün hər fürsət bir 
qazancdır.
  Sənin Fb səhifəndə şəklini gördüm, bir neçə dəqiqə içində bu fikirlər 
keçdi ağlımın süzgəcindən. Yanvar ayı mənim üçün çox doğma aydır. Bu 
ay məni həm göylərə qaldırıb, həm də o göydən yerə elə çırpıb ki, bunun 
ağrısını heç zaman unutmayacağam. Bu ayın xoş günlərindən biri də 2 
yazılan xanəsidir. Bu iki, dərsdən alınan ikilərdən deyil. Bu iki sənin 
doğum günündür. Sən 60 yaşa doğru inamla irəliləməkdəsən. Əlbəttə 
Tanrımızın izni və hökmü ilə. Əziz və dəyərli dostum, Hacı Yusif nə 
yaxşı ki, sən varsan. Nə yaxşı ki, bir-birimizə salamımız var.(Olmasaydı 
bu qədər sözü yazmaq da olmazdı).
Sağlam və çox yaşa, əziz dost!
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HƏFTƏBECƏR

  Əgər bəşər övladı görəcəyi işlərin, atacağı addımların qeyri-qənaətbəxş 
sonluqla bitəcəyini əvvəlcədən bilsəydi, fikrindən yəqin ki, daşınardı. 
Əlbəttə bu nəfsinə dur deyə biləcək insanlara xas olan işdir. Sonluğun nə 
ilə bitəcəyini bilənlərdən söhbət getmir, belələri həddi aşmışlardır.
  Bəşər övladının etdikləri çörək, su, şan-şöhrət və mənəmlik məsələlərinə
köklənib. Lovğalıq, yekəxanalıq, başqalarına acıq vermək insana xas olan
ən pis vərdişlərdi. İnsan yaradılmışların ən alisidir. Ən ali yaradılmışın 
xislətində sərvət yığmaq, yüksək mövqeyə can atmaq, yemək-içmək, 
şəhvət və şan-şöhrət üçün əldən-ayaqdan getmək xüsusiyyətləri var. 
Nədənsə fəziləti, xoş xasiyyəti, mehribanlığı ağıllarına belə gətirmək 
istəmirlər. C.Rumini oxuyan insanlar bu incəlikləri bilməmiş deyillər. 
Heyvanlar instinktlə yəni şüursuz hərəkət edirlər. Onlar insanlar qədər 
zalım deyillər.Yer üzünü qanla, haqsızlıqla kirlətmirlər. Elə bu 
səbəbdəndir ki, böyük alman filosofu Artur Şopenhauer 
demişdir:-“İnsanları yaxından tanıdıqca heyvanlara olan rəğbətim daha da
artır”.
İnsan hər gün oturub-durduğu həmsöhbətindən nəsə öyrənmirsə, yeni 
nəsə eşitmirsə, sonra yaşanılan ömür əvvəlkilərin təkrarıdır və mənasız 
yaşanıb desək səhv etmiş olmarıq.
  Bəziləri elə bilir ki, cümlədə mübtəda ilə xəbərin yerini dəyişmək, 
filosof kimi düşünmək deməkdir. Deyil, burnundan bir az uzağı görə 
bilməmək ya gerizəkalıq, ya da lovğalıqdır. Bunlardan birincisi palçıqda 
eşələnməkdən başqa bir şey deyilsə, ikincisi uçruma doğru getmək 
deməkdir. İnsan sadə olanda böyük, yerini biləndə hörmətli və istəkli 
olur. Birindən israrla, məhz israrla -hara gedirsən, niyə gedirsən?- 
soruşmaq ədəbsizlik, səviyyəsizlik, zəlilikdir. 
                     Dedin:-hara gedirsən,
                     Dedim:-qonaq gedirəm.
                     Dedin:-mən də yanında
                     Gedək, yamaq gedirəm.

Dedi:-çoxu tanıyır,
Bilirlər ki, mən kiməm.
Dedim:-mən də sən kimi,
Xəstələrə həkiməm.
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  Salam verib, salam almaq-Allahını tanıyanların söhbətidir. Bir 
dəfə bir hadisənin şahidi olmuşam. Mənim də o zaman orta 
səviyyəli bir vəzifəm vardı. Bir fəhlə öz müdirinin rəhbərinə salam 
verdiyi üçün işdən kənarlaşdırıldı. Yəni, əli mazutlu fəhlə nə 
karədir ki, qalstuklu “əmi”yə salam versin. Dahi M.Füzulinin:         
” Salam verdim, rüşvət deyil deyə almadılar...” şeiri düşdü və bu 
sətirləri yazdım:

Almadılar, salam verdi,
Uda bilmədi bu dərdi.
Gördü aləm tamam şərdi,
Ulu, dahi Fizulimiz. 

  Insan öz yerində olmayanda traqikomodeya baş verir. Musiqiçidən
fizika müəllimi, ədəbiyyatçıdan-kimyaçı, çobandan jurnalist olmaz.
Sovet dövründə yerində olmayan bir direktorla işləməli oldum. 
Əgər buna işləmək demək olardısa. İcra edəcəyim vəzifəni yerinə 
yetirmək üçün, direktorun işə qəbul haqqında əmri, bir də təhvil-
təslim aktının olması vacib idi. Əmrlə işə başladım, amma təhvil-
təslim baş tutmadı. Bu direktoru çox əsəbiləşdirdi və üzünü mənə 
tutub sual etdi (əslində sual təhvil verənə ünvanlanmalı idi):
-Niyə təhvil-təslimi bitirməmisiz?
  Direktorla təhvil verənin həmyerli (bu da bir xəstəlikdir) 
olduqlarını bilirdim. Amma niyyətlərinin bəd olduğunu bilmirdim. 
Direktora məlum etdim ki, çatışmayan inventarların dəyəri 
(məbləği) böyükdür, qəbul edə bilmərəm. Direktor çox israr etdi, 
hətta vəd verməyi də unutmadı. Bu yükün altına çiyin dayaya 
bilməzdim. Hərə çəkə bildiyi yükü çəkər. Öz yükünü başqasına 
daşıtdırmaq istəmək biclikdir. Atalar da yaxşı deyib axı, “bic quş 
dimdiyindən tələyə düşər”. Və düşdü də. Belələri nəfslərinin qulu 
olanlardır, bitmiş, nəfsi qarşısında diz çökmüş adamlardır. 
  Yeni 2018-ci ildə görüşmək arzusuyla, Azərbaycanı, onun 
insanlarını çox sevən və onların sevincini sevinci, dərdlərini dərdi 
bilən: T.Ü.Tircanlı.

REYHANIN YUXUSU
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  Nağıllar adətən “Biri var idi, biri yox idi” cümləsi ilə başlayır. 
Baxmayaraq ki, keçmişə də baş çəkəcəyik, mən ənənəni pozaraq bu 
günün nağılını diqqətinizə yetirəcəyəm. XX əsrin ortalarında, dünya 
xəritəsində nöqtədən də dəfələrlə kiçik, hətta çox kiçik olan, amma öz 
gözəlliyi, füsunkarlığı ilə bəşər övladını heyran edən bir güşədə, 
Azərbaycanın mirvarisi kimi tanınan İsmayıllıda bir uşaq dünyaya göz 
açdı. O da bütün uşaqlar kimi məktəbə getdi, əlifbanı mənimsədi. “Ana”, 
“ata”, “vətən” sözlərini yazmağı öyrəndi. Valideynlərinə, vətənə və 
sevdiklərinə olan sevgisinin ilk təməlini məhz bu cənnətməkanda qoymuş
oldu.     
  Yeniyetmə yaşlarında Bakıya gəldi. Ayaq üstə möhkəm durmaq üçün 
peşə öyrəndi. Ali təhsil almaq da ürəyindən keçirdi. Amma o əsl peşə 
sahibi oldu. Ömrünü zəhmətə həsr etdi. Buna görə peşmamçılıq da 
duymadı. Bu halal kişi, əməksevər insan nə qədər çətinlikləri adlayaraq, 
daşlı-kəsəkli yollardan keçərək bu günə qədər alnıaçıq, üzüağ gəlib yetdi. 
Ata kimi şərəfli adın yükünü daşıdı. Bu günsə babadır. Nəvələri Reyhan, 
İbrahim və Aysel dəyəri heç bir meyarla ölçülməyən var-dövləti, 
sərvətidir.
-Baba, sənin neçə yaşın var? - Nəvəsi Reyhan bir gün ondan soruşdu.
Baba bir qədər xəyala daldı. İsmayıllıdan Bakıya qədər keçdiyi yol və 
zaman kəsiyi gözləri önündə canlandı:
-Yaşım bəşərin yaşı qədərdi, mənim balam.
-Baba, axı bəşərin yaranma tarixi çox-çox uzaqlara gedib çıxır. Sənin o 
qədər yaşın varmı?
-Mənim balam, insanın yaşı adi hesab sayıdır. Həqiqi yaşı isə gördüyü 
yaxşı işlərin, əməllərin sayı qədərdir.
-Bildim babacan, elə isə adi hesab sayı olan yaşını da de, yaxşı işlərin, 
əməllərin sayı qədər olan yaşını da.
-İllərə görə yaşım 67-dir, bunu dəqiq bilirəm. O biri yaşımı bilmirəm. 
Onu tam olaraq bizi yaradan Ulu Tanrı, qismən də insanlar bilir.
-Baba, məni çox istəyirsən, İbrahimi ya Ayseli? Amma cavabın səmimi 
olsun.
-Canım Reyhanım, onda sən mənim bir sualıma cavab ver. Bax, sənin beş
barmağın var, hansı daha əzizdir sənin üçün?
-Babacan, hamısı. Bunların hər birinin öz yeri var.
-Sizin də hər birinizin mənim üçün öz yeriniz var.
-Baba, bir sualım da var.
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-De, gözümün işığı!
-Tanıdığım uşaqların da babaları var. Onların arasında həkim, müəllim, 
mühəndis, direktor, hətta alim olanlar da var. Bəs sən niyə neftçisən?
-Reyhanım, sən belə suallarla beynini məşğul etmə. İnsanlar müxtəlif 
peşə sahibləri ola bilərlər. Əsas olan odur ki, insanın qazandığı halal, başı
uca olsun. Vacib şərt-cəmiyyət üçün yararlı, doğru və təmənnasız biri 
olmaqdır.
  Qapının döyülməsi Reyhanı yuxudan oyatdı. Babası ilə olan dialoqun 
bir yuxu olduğunu anladı. Çox heyfsiləndi. Babasına ünvanlayacağı hələ 
çox sualları vardı.
-Salam, xoş gördük. Dayım hanı?
Gələn babanın bacısı oğlu Xəyal idi. Xəyalın dayı dediyi Aydın da, 
nəvələri Reyhan, İbrahim, Aysel də onu çox istəyirlər. O, Qarabağ 
savaşının qazilərindən biri, vətənini və xalqını sevən, hər zaman onların 
uğrunda mübarizə etməyə hazır olan zabitdir. O, çox qətiyyətli, sözündə 
bütöv olan İnsandır. Yaxşı insanlar haqqında müsbət söz deməyi hər kəs 
bacarır. İnsanlıq yolunda axsayanlar haqqında müsbət bir söz demək isə 
geniş ürək sahibi olanlara aiddir. Belə ürək sahiblərindən biridir Xəyal 
bəy. O, belə düşünür:

Səni ucaldaram yerdən göyəcən, 
Orda qalıb-qalmamağın öz işin.
Sev bəşəri, o Tanrının bəhəri,
Yoxsa əgər pis adətin, vərdişin.

   Heç beş dəqiqə keçməmiş Aydın baba da özünü yetirdi. Reyhan 
babasını qucaqlayıb öpdü və dedi:
-Baba, səninlə yuxuda söhbət edirdim.
-Söhbətimizin mövzusu nə idi, balam?
Reyhan yuxusunu Aydın babasına danışdı.
  Aydın baba doğurdan da zəhmətkeş, qayğıkeş, əməksevər, insanlarla xoş
münasibət qurmağı, təmasda olmağı bacaran insandır. Övladlarını, 
nəvələrini çox sevir. Qohum-əqrabaya, dost-tanışlarına, bir sözlə 
ətrafında olan bütün insanlara hörmət və rəğbətlə yanaşır. Aydın baba 
sadə insandır, bu da mənəvi gözəlliyin əsas şərtidir. Böyük rus yazıçısı 
Lev Tolstoy yazır:- “Heykəli görünüşü, insanı əməlləri zinətləndirir.” 
İnsan varlığının sirri yaşamaqda deyil, nəyin naminə yaşamaqdır. Aydın 
babanı da yaşadan doğmaları, yaxınları, ən əsası da nəvələri Reyhan, 
İbrahim və Ayseldir. Nəvəsi Ayselin ad günü 4 dekabrda olub, Reyhanın 
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ad günü 10 yanvarda, İbrahimin ad günü isə 11 fevralda olacaqdır. Bu 
yazımı dəyərli insan, dostum Aydının istəyi ilə ürəyinin hücrələrində 
xüsusi yerləri olan nəvələrinə həsr etdim. 

Reyhan balam ürəyimin parası,
İbrahimlə Aysel gözüm qarası.
Yeri gəlib, söyləyim söz arası:
-Siz babanın ömrü, günü, canısız,
Şah damarda dövr eləyən qanısız.

  Aydın babanın adından, öz adımdan və qəzetimizin yaradıcı heyəti 
adından onları ayrı-ayrılıqda hər birini ad günləri münasibətilə  ürəkdən 
təbrik edir, can sağlığı, dərslərində müvəffəqiyyətlər və uğurlar 
arzulayıram. Aydın baba və nəvələri haqqında yeni-yeni yazılar yazmaq 
ümidi ilə: T.Ü.Tircanlı.

TƏNQİDİN ƏKS-SƏDASI
  
  Qurban bayramı ərəfəsində yazdığım bir yazıda özünü dindar kimi 
cəmiyyətə sırımaq istəyənləri bir azca tənqid etmişdim. Səsi bu günlərdə 
çıxıb həmin yazının. 
Əgər özünü o yazıda görmüsənsə, deməli elə daş sənin bostanına atılıb, 
ey özünü görən kəs. Burada iki məqam var. Birincisi, özünü doğru dindar 
hesab edirsənsə, niyə inciyirsən? İkincisi, əgər inciyirsənsə, deməli özünü
güzgüdə gördüyün kimi görmüsən:

Tutalım oldun hacı, bəs mənə nə?
Kimlər ac, kimlərsə toxdur, sənə nə?
Qalxmadın dağa gedib daş atasan,
Narahat olmadı şeytan, cinə nə?

Hacı-doğru insan, səvab əhli olmalıdır. Qonşusu ac, əxlaqı natamam, 
dilində ədəb qaydalarını aşan sözlərin at çapdığı birinin hacı olmağa nə 
qədər mənəvi haqqı çatır?
  Və ən nəhayət. Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur, “Əməlsiz səvab istəyən, 
yaysız ox atmağa hazırlaşan şəxsə bənzəyir”
Allahını sevən hər kəsə salam olsun!!!

YOLÇU YOLDA GƏRƏK
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  Yayın istisi nəfəs kəsir. Nə ağacların kölğəsi nə də dənizin suyu istinin 
qarşısını almaq iqtidarında deyil. Dadımıza çatacaq bircə yer Vaqif 
kişinin çayxanasıdır. Kondinsionerlə təchiz edilmiş bu məkanda da çox 
oturmaq darıxdırıcı olur. Elə bu səbəbdən də qərara gəldik ki, üz tutaq 
Şirvan elinə. Aydın Quliyev, qiraət ustası Xəyal Xələfov və şair Teyfur 
Çələbi qeyd etdiyim ünvana yola düşdük. Xəyal bəy maşını Bakı-
Şamaxı-İsmayıllı istiqamətində hərəkətə gətirdi. 3 saatdan sonra Buynuz 
kəndində ustad şairimiz Musa Yaqubun alaqapısının qarşısında idik. 
Çağırışımıza bir kişi çıxdı. Salam-kəlamdan sonra Musa müəllimi 
soruşduq. Onun respublikadan kənarda olduğunu söylədi. (yerini dəqiq 
bildirdi). Çox təəssüf olsun ki, şairi görmədən gedəcəyimiz başqa 
ünvanlara davam etməli olduq. İsmayıllı-Şamaxı yolunun kənarındakı, 
gözəl guşələrin birində Xəyal bəy nahar etmək üçün maşını saxladı. 
Bulaq üstə enib sərin sudan bir neçə ovuc içəndən sonra, bu gözəl 
məkanda zövqlə yerləşdirilmiş stollardan birinin ətrafında əyləşdik. Necə 
deyərlər, yükümüzü tutduqdan sonra maşına əyləşib yolumuza davam 
etdik. Xəyal bəy bizi öz kəndlərinə apardı. O, maşını daş yolla 1-2 km 
aşağı-kəndə tərəf sürüb, həyət qapısının qarşısındakı düzən yerdə 
saxladı.Maşından enib həyətə tərəf üz tutduq. Həyətdə bizi iki qoca qarı 
qarşıladı. Onlardan biri Xəyalın anası, digəri isə əmisinin həyat yoldaşı 
idi. Onların aşağı-yuxarı 80 yaşları olardı. Analar bizi sanki uzaq bir 
ölkədən gələn qonaqlar kimi bağırlarına basıb, öpərək qarşıladılar. Mən 
ani olaraq 45-50 il əvvəl kəndimizə gedərkən nənəmin məni 
qarşılamağını xatırladım. Mən düşündüyüm bu anları onlarla 
bölüşdürdüm və etiraf etdim ki, məni son 50 ildə hələ belə sevgi ilə 
qarşılayan olmamışdır.
  Çay dəstgahımız əla keçdi. Yadımda deyil neçə stəkan çay içdik. Bir onu
deyə bilərəm ki, biz dörd nəfər həm çayçı idik, həm də çay içən.
Dəqiq yadımdadır ki, samovar 3 dəfə qaynadı, 3 dəfə də çay dəmlədik.
  Bizim 14 saatlıq istirahətimiz çox maraqlı keçdi. Sizlərə də gözəl 
istirahətlər arzulayıram!

GÜNÜN MÜBARƏK OLSUN, EY MİLLƏT
20 (yanvara gedən yol)
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  Bu yazını yazmağa başlayarkən yadıma bir atalar məsəli düşdü: “Od 
olmasa tüstü çıxmaz.” 1987-ci ildə SSRİ-nin keçmiş rəhbəri M. 
Qorbaçovun hay (erməni) kökənli məsləhətçisi olan Abel Aqanbekyanın 
Fransada nəşr edilən “Humanite” jurnalındakı bir yazısı tüstünün 
çıxmasına səbəb olan “ocağın” yerini məlum etdi. O, bu yazısında 
dünyaya səpələnmiş bütün haylara Qarabağın müstəqilliyi uğrunda 
mübarizənin başlandığını elan edirdi. Bundan sonra haylar və onların 
havadarları hərəkətə başladılar. Moskvada hazırlanan plan işə salındı. 
Haylar silahlı müqavimət hərəkatına başladılar. Ilk böyük hədəflərdən biri
Sumqayıt şəhəri oldu. Bu çirkin planın müəllifləri Raisa və Mixail 
Qorbaçovlar, Zori Balayan, Silva Kaputikyan, Georgi Şahnazaryan 
(Şahnazaryanlardan olan məşhur kinorejissor Karen Şahnazaryan etiraf 
edir ki, “Biz türk soyluyuq. Çar vaxtında əhalinin qeydiyyata alınmasında
haylaşdırılmışıq. Bu barədə sənədlər mövcuddur.) Sero Xanzadyan, Abel 
Aqanbekyan və başqaları olub. Bu planı həyata keçirənlər arasında nə 
yazıq ki, özünü azərbaycanlı adlandıran, düşmənlərə tulalıq edən yerli 
satğınlar da olub. Bir fakt kifayətdir ki, Sumqayıt qırğınını törədənlərin 
kimliyi, milliyyəti bilinsin. İstintaq materiallarından məlum olur ki, başda
hay Qriqoryan olmaqla onun əlaltıları olan digər haylar öz millətinin, qan
qardaşlarının qətlinə verilmiş fərmanı acımadan, qəddarlıqla, böyük 
məmmuniyyətlə yerinə yetirmişlər. Səbəb də odur ki, bütün bu pislikləri 
sonradan biz azərbaycan türklərinin adına yazsınlar. Keçməz sizin 
oyunlar, ey adamyeyənlər, ey cocuq, qoca, qadın qatilləri!!!
  Sumqayıt hadisələrindən sonra hay separatçısı Nvard Avakyanın dediyi, 
“ Sumqayıtda bizim əlimiz yoxdur, ora bizdən 400 km uzaqda yerləşir” 
fikrini akademik Ziya Bünyadov əsaslı arqumentlərlə alt-üst etdi. Bizim 
digər tarixçilərimiz də subut etdilər ki, Sumqayıt hadisələri daşnak zir-
zibillərinin əməlləridir.
  1988-ci il 17 noyabr Meydan hərəkatı Şuşa ərazisinə aid olan Topxana 
meşəsinin qırılmasına xalqın etirazı idi. Respublika rəhbərliyi qarşısında 
qoyulan tələblər Moskvanı çox narahat edirdi. Moskva və yerli rəhbərlik 
Meydan hərəkatının təhlükəli fazaya keçməsinin qarşısını almaq üçün 
gecə dekabrın 4-də, ordunun gücü ilə meydanı boşaltmaq əmrini verdilər. 
Meydan dağıdıldıqdan sonra da bir neçə gün Bakıda və başqa 
şəhərlərimizdə etiraz tətili və nümayişlər keçirildi.
  Azadlığa susamış xalq meydanlarda öz sözünü deməkdə davam edirdi. 
Xalq hərəkatı Moskvanı daha çox əndişələndirirdi. 1990-cı il xalqımız 
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üçün çöx ağır və yaddaşlara əbədi hopmuş bir il oldu. Xalqı doğru 
yolundan sapdırmaq üçün müxtəlif planlar həyata keçirilirdi. 1990-cı ilin 
13-14 yanvar tarixində Bakıda hayların və mərkəzi hakimiyyətin planları 
üzrə talanlar baş verdi.  SSRİ-nin Azərbaycanda dislokasiya edilmiş ordu 
hissələri artıq hərəkət halına gətirilmişdi. Yanvarın 18-də axşam 
saatlarında Bakıda və Azərbaycanın 11 rayonunda keçirilən izdihamlı 
mitinqlərdə ümumi tətilin başlandığı elan edildi. Azərbaycan xalqı tətbiq 
olunan fövqaladə rejim və Bakıya daxil olacaq sovet qoşunlarından 
xəbərsiz olaraq azadlıq hərəkatını davam etdirirdilər.
  19 yanvar, 1990-cı il axşam saat 19.26 radələrində Azərbaycan 
televiziyasında törədilmiş təxribat xalqı daha sonrakı günlərdə baş 
verəcək hadisələrdən xəbər tutmamaq üçün törədilmişdi. Gecə saatlarında
fövqaladə vəziyyət elan edilmədən sovet ordusu dənizdən və qurudan 
paytaxta soxulmuşdur. Orduya verilən əmr əsasında Bakıda və digər 
şəhərlərdə dinc əhaliyə qarşı genosid həyata keçirildi. Genosid isə 
bəşəriyyətə qarşı törədilən ən ağır cinayət sayılır.
Bəli, bu genosidi törədənlər  xalqın qanına və torpaqlarına susamış 
qəsbkarlardır. Bu qəsbkarlar əsrlər boyu bizə düşmənçilik prizmasından 
baxıblar və bu gün də öz çirkin xəyalları ilə yaşayırlar. 
Bu xalqı sındırmaq mümkün deyil və olmayacaqdır. Torpaq üzərində 
gəzib zövq aldığımız, sərvətlərindən bəhrələndiyimiz kimi onu sevməyi 
və qorumağı da bacarmalıyıq. Əks təqdirdə vətən bizim, biz vətənin ola 
bilmərik. Biz torpağımızı öz qanımızla suvarıb ucaltmasaq, torpaq bizi oz
qoynunda əsla qocaltmaz.
  Allah vətənimizi və bizi bəlalardan, pis qonşulardan hifz eləsin.
  20 yanvar müstəqilliyin təməl günüdür. Günün mübarək olsun, Ey 
Millət!

TANRI AŞİQİ

Dəyərli insan, dostum Ə. Xanməmmədlinin 
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“İlahi Eşq” kitabına ön söz əvəzi

   Mən tanıdığım Əmrah Xanməmmədli Yaradanın sadə, təmənnasız və 
qəlbə yatımlı Yaratıqlarından biri. Onun “İlahi sevgi”, “Getməyə yerim 
yox...”, “Dərviş nəğmələri”, “Ruhun nəğməsi” kitablarını sevə-sevə 
oxumuşam. Bu kitabların oxunmasına sərf etdiyim zamanı itirməmişəm, 
qidalanmışam, zövq almışam. Onun 2015-ci ildə işıq üzü görmüş “Ruhun
nəğməsi” kitabını redaktə etmişəm. “İlahi eşq” kitabını da böyük həvəslə 
redaktə etməyə razılıq verdim.                                                                     
Təsəvvüf (sufi) alimi C.Rumi deyir: “Bir könüldə sevgi çaxıbsa, bil ki, 
orada sevgi çağlayır. Əgər könlündəki Allah sevgisi özünün iki mislinə 
yüksəldisə, heç şübhən olmasın Allah da səni sevməkdədir”.                     
Əmrah Xanməmmədli Allahın sevdiyi bəndələrdəndir. O, təsəvvüf 
fəlsəfəsində “Yaradana görə Yaradılanı sevmək” prinsipinə sevgi və sayğı
ilə yanaşan Yaradılandır. Milyonlarla varlıq içərisindən kamil insanı 
seçib-sevmək (bu hər kəsə nəsib olmaz) bir mənada elə ONU sevmək 
deməkdir.                                                                                                    
İxtisasca həkim, ruhən şair olan Ə.Xanməmmədli aləmə İLAHİ EŞQin 
gözüylə baxmaqda. O, gördüklərində ONUN izn və nişanəsini görür. 
“İLAHİ EŞQ” kitabı müəllifin həyatının ayrı-ayrı epizodlarını, ibrətamiz 
və maraqlı hadisələri özündə cəm etmiş çox maraqlı yaradıcılıq 
nümunəsidir. Kitabda qəmli notlar, sevincli anlar və ən əsası Yaradana 
olan Sonsuz bir EŞQ vardır.                                                              
Ə.Xanməmmədlinin incə yumoru qəmli notları minordan majora ötürür 
sanki:                                                                                                            
“...Tanrısı ona deyir ki, ay bəndəm sən o qədər dua elədin dostunu nazir 
etdim. Ta nə istəyirsən? Həkimbala cavabında: “Allahım, qurbanın olum, 
doğru buyurursan onu nazir elədin, indi məni tanımır. Ona lap böyük 
vəzifə ver. Bu dəfə Səni tanımasın, bilərsən mən nə çəkirəm”. Mənə görə 
bu kitab oxuyub düşünmək, nəticə çıxarmaq, özünü korrektə etmək üçün 
yazılıb. Ey Yer üzünün əşrəfi İNSAN,Yaradanı sev, həddini bil, qəlbindən
pislikləri sil. İlahi Eşq uğrunda mücadilə edən müəllifə yeni yaradıcılıq 
uğurları arzusuyla: T.Ü.Tircanlı.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ YAZILARI
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AVTOBUS MƏDƏNİYYƏTİ

  Avtobusu çox da gözləməli olmadım. Salona daxil olub boş yerlərdən 
birində əyləşdim. Avtobus hərəkətə gəldi, növbəti dayanacaq elan 
edildikdən sonra tövsiyyə xarakterlı "... qadınlara, uşaqlara, əlillərə... yer 
verin" təlimatını dinləyə-dinləyə öz-özümü düşünürdüm. Bütün bu 
tövsiyyələr əxlaqi tərəfdən yanaşdıqda bəyəniləsi vacib bir nəsnədir. 
Amma bu təlimatları bizə milli mentalitet elementləri kimi sırımaq 
istəyənlər ya bir tərəfli düşünürlər, ya da sadəcə insanları avam (hərif) 
hesab edirlər. Etiraz edə bilər kimsə, deyə bilər ki, bu insan heç özü 
bilirmi ki, nə danışır? Bəli nə danışdığımı bilirəm. Müxtəlif mədəniyyət 
sahələri var- mətbəx mədəniyyəti, qiraət mədəniyyəti  və s. Əgər bu 
mədəniyyətlərə bir nəqliyyat (avtobus) mədəniyyəti əlavə etsək nə olar? 
Ümumiyyətlə bu mədəniyyəti biz necə qəbul etmişik? Yuxarıda 
sadaladığım təlimatdakı tövsiyyələr kimi. Sual oluna bilər bundan gözəl 
nə olar bilər?. Ola bilər! Heç bir fərman, heç bir cərəncam nəqliyyat 
(avtobus) mədəniyyətini tənzimləyə bilməz. Əsla mümkün deyil. Bu 
problemi yalnız sərnişin özü tənzimləyə bilər. Necə? Avtobusda ayaq 
qoymağa yer yoxdur. Buna baxmayaraq yeni minən sərnişinlərə də 
nəzakət göstərmək lazımdır. Niyə biz özümüzü bu gülünc vəziyyətə 
salırıq. Avtobus sürücüsü daha çox pul qazanmaq üçün, (sürücülərdən 
gündəlik plan tələb edilir) daha çox sərnişin götürmək istəyir. Elə bu 
fikirlərlə uğraşdığım zaman, növbəti dayanacaqda avtobusa bir sərnişin 
daxil oldu, kartında gediş haqqı olmadığından sürücü təkid etdi ki, 
avtobusdan düşün. Girişə yaxın olan bir cavan oğlan həmin yaşlı sərnişini
bu kritik vəziyyətdən çıxardı. Əcəba, bu sürücü niyə yumşalmaq istəmir, 
bəlkə salonda səsləndirdiyi o tövsiyyələr sürücüdən yan ötməlidir?     
Sərnişin mədəniyyətli olduqca sürücü mədəniyyətsiz olur. Əziz 
sərnişinlər hüquqlarınızı qorumaq , səviyyəsiz gərəksizlərlə üz-üzə 
gəlməmək və rahat sərnişin olmaq üçün:
-boş yer olmayan avtobusa minməyin!
-işə gedərkən evdən lazımı qədər tez çıxın!
Siz özünüzə hörmət etsəniz, başqaları da hörmət edəcək. Əks halda 
avtobusa toya gedilən libasda minib, tikintidə işləyən fəhlə geyimində 
düşəcəksiniz. Bu nağıl deyil, özünüzə rəva bilmədiyiniz həqiqətdir! 
Vəssalam.
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YOLUM İSMAYILLIYADIR. Mənim üçün çox doğma olan bir ünvana.
Uşaqlıq illərim Bakıda keçsə də, Bakıda təhsil alsam da, İsmayıllı mənim
üçün ziyarət yeri, ruhumun dinclik tapdığı, sonsuz bir məhəbbətlə 
sevdiyim dədə-baba ocağıdır. Burada dəyərli dostlarım Musa Yaqub, 
Baba Vəziroğlu, Maarif Soltan, Şahməmməd Dağlaroğlu, Aşıq Yanvar 
Piralıoğlu və adlarını yazmaqla tükənməyən şəxsiyyətlər dünyaya 
gəlmişlər. Hər birinə sonsuz hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
ƏZİZ DOSTUM, MAARİF SOLTAN sənin doğum gününü ürəkdən təbrik 
edirəm. Həmişə əhvalın əla olsun. Ən gözəl və təravətli sözlər Sənin 
ünvanınadır. Yaşa, yarat, sev, sevil. Ən böyük insan-insanı insan olduğu üçün
sevən insandır. Ən böyük insan-insanı cəmiyyətdə tutduğu mövqedən aslı 
olmayaraq dəyərləndirə bilən insandır. Ən böyük insan-içindəki paxıllıqları 
qova bilən insandır. Ən böyük insan-nəfsinə qul olmayan insandır. Ən boyük 
insan- içindəki "mənəm"i cücərməyə qoymayan insandır. Var ol, əziz dost. 
Yaxşı ki yaxşılar var, yoxsa heç olardıq yaman əlindən. Sağlam və çox yaşa!

QULUNUN NAĞILI

  Deyirlər ki, Qulu doğulanda çəlimsiz (arıq, sısqa) bir uşaq olub. Bu o 
vaxtlar idi ki, Sovetlər ölkəsi almanlarla müharibə edirdi. İnsanlar 
başlarını birtəhər dolandırırdılar. Qulunun anası uşağa görə çox narahat 
idi. Çünki bu çəlimsiz uşağın yaşaması yalnız möcüzə ola bilərdi. Anası 
hər gün əlini qaldırıb böyük Yaradandan oğluna şəfa diləyir, yalvarırdı. 
Böyük Yaradan ananın göz yaşlarına rəhm etdi. Qulu yavaş - yavaş 
dirçəlməyə başladı. Böyüyüb məktəbə getdi. Məktəbi bitirdikdən sonra 
Bakıya gəlib milis oldu. İşlədikcə püxtələşdi. Rüşvət almağın, rüşvət 
verməyin sirrlərinə yiyələndi. Bir xeyli zamandan sonra OBXSS - yəni 
SƏDM (sosialist əmlakını dağıdanlara qarşı mübarizə) idarəsində 
öyrəndiklərini tətbiq edə-edə xeyli evlər yıxdı, nə qədər uşaqların, 
anaların gözünü yaşlı qoydu. Onun əməllərindən cana yığılmış camaat 
hər gün Quluya qarğış edirdilər, lənətləyirdilər. Qulu, Allah səni öldürsün,
Qulu, səni zəlil günə qalasan. Amma Yaradan Qulunu hələ öldürməyib. 
Qulu bu gün də balaca bir idarədə köhnə işləriylə məşğuldur.

KÖHNƏ XƏBƏRİN ARDI-OULUNU ÖLDÜRDÜLƏR

 
 “ALLAH SƏNİ ÖLDÜRSÜN”-deyə-deyə Qulunu öldürdülər. Adını 
nağıl qoyduğum bu yazını bir neçə il əvvəl yazmışdım. Bu yaxınlarda 
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2019-cu ilin iyul ayında bir tanışımla görüşdüm. Bu tanışım həmin 
Qulunun qohumudur. Ordan-burdan söhbət edirdik. Tanışımla söhbət 
zamanı Qulunun dünyasını dəyişdiyini öyrəndim. “Allah rəhmət eləsin” 
dedim. Bu rəhmət Quluya düşür, ya düşmür onu bilə bilmərəm. Bunun 
doğrusunu “Ol” deyib xəlq edən bilər. Tanışım çox yaxşı bilirdi ki, 
Quluya olan münasibətim qənaət-bəxş deyil. Bəlkə də elə bu səbəbdən: 
“Nəfsinə dur deyə bilmədi. Heç olmasa son nəfəsə qədər tövbə 
etsəydi...”- deyib, təəssüfləndi.
  Tanışım Qulunun əvəzinə sanki peşmançılıq çəkirdi. Onun dediyinə 
görə Qulu heç də asan ölməyib. Yığdıqlarının hamısını da olmasa bir 
xeylisini dəva-dərmana xərcləyib.
  Hamı gec-tez öləcək, amma Qulunu həm də “Allah səni öldürsün” deyə-
deyə öldürdülər. Nəfsimizə hakim olaq ki, lənət qazanmayaq!

YAXŞI VƏ PİS

  Yaxşı insanları Allah öldürür, içi qurdlu olanları içindəki qurd. 
Birincilərin qisməti-rəhmət, ikincilərin qisməti-lənət.
Bir sözlə qarnı qurdlu olmayın.
Adam olanı adam kimi qəbul edirlər...

SABAH MÜƏLLİM GÜNÜDÜR

  Bütün bəşərə yazıb-oxumağı öyrədənlərin günüdür. Bu çox gözəl bir 
bayramdır. Çox vacib və dəyərli bir missiyanı həyata keçirən insanların 
günüdür. Nə gözəl gündür, elə deyilmi? Elədir. Xəyallarımla səyahət etdim 
1965-1975-ci illərə. Bakı şəhərindəki 19 saylı məktəb, daha sonra 116 saylı 
məktəb. Bu illər ərzində müəllimlərin bizdən istədikləri yalnız və yalnız 
oxumaq, öyrənmək-bir sözlə cəmiyyət üçün savadlı və dəyərli insan olmaq 
olub. Düzdür oxuyan oxuyub, təhsil alıb, oxumayan da özünə bir peşə seçib, 
həyatda yerini tapıb. Məktəbdə oxuduğum 10 il müddətdə müəllimlərin bizə 
öyrətdikləri dərsdən savayı istədikləri heç nə olmayıb. Tam səmimi olsun 
deyə bircə onu deyim ki, tək-tək hallarda partaları rəngləmək üçün 1-2 manat

yığmışıq. Bu da ildə bir dəfə olub.
  Amma indi məktəbə ayaq basan gündən uşaqların valideyinlərinin pişiyini 
divara çıxarırlar. Sabah müəllim günüdür çox yaxşı, müəllimlərin bayramı 
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valideynlərin əsəb günüdür. Hər uşaqdan bu gün münasibətilə 20 manat pul 
tələb edirlər. Niyə?
  Məktəbdə 2 uşağı oxuyan valideynin vay halına. Məsələ ondadır ki, 
istəməkləri ilə iş bitmiş deyil, israr edirlər-məcbur edirlər. Niyə? Bu işlə sinif
müəllimləri məşğuldur ( sinif rəhbəri). Bu tapşırığı onlara kim verib? Hansı 
əsasla verib? Bu işdən direktorların xəbəri yoxdur. Yoxdur? Bu ola bilməz. 
Bax elə bu pul yığmaq anından başlayaraq müəllim adı da, nüfüzu da ölür. 
Bunlara heç rəhmət də düşmür. Məcbur bayram payı olarmı? Olmaz. Onda 
niyə iki ayağını bir başmağa dirəyirsən, ay adı müəllim özü adam soyan 
adamcığaz. Dilənçisənmi? Yoxsa ki, özünü nə hesab edirsən? 

  Çox eyib olsun müəllim adını maddiyyətə satanlara. Mən də bu dövlətin 
vətəndaşıyam, ayda sizin qədər, sizdən də bəlkə az maaş alıram. Heç vaxt 
onun-bunun əlinə baxmıram, və bunu insanlığa ləkə gətirəcək bir iş kimi 
dəyərləndirirəm. Maaş alırsnız, zəhmət çəkib onunla da yaşayın, acından 
ölməzsiniz. Rüşvət almayan müəllimlərin bayramı mübarək olsun!

MƏKTƏBLİ FORMASI

  Məktəbli forması olmaması üzündən intihar edən şagirdin canına qəsd 
etməsi sinəsində ürək gəzdirən insanları incitməmiş, məyus etməmiş deyil. 
Bu formanı ona görə təsis, təşkil etdilər ki, varlı-kasıb bilinməsin. 
Məktəblilərin xarici görünüşü eyni olsun. Bu çox gözəl bir ideyadır.Amma 
məsələ ondadır ki, bu formalar elə fantastik qiymətə satılır ki, doğurdan da 
adam özünü öldürmək istəyir. Necə ki, 12 yaşlı o uşaq bu addımı atmışdır.    
Bu yaşda olan olan uşaqlar üçün forma hardasa 45-50 manat civarındadır. 
Təkcə bununla bitmir məsələ. Digər alınacaq predmetlər də, əşyalar da 
çoxdur axı. Son nəticədə aşağı-yuxarı ən azı 150 AZN vəsait lazımdır. Əgər 
bir evdə 2 və daha çox uşaq olarsa, onda söz də bu yerdə gücsüzdür. Bu 
forma ideyası (əslində bu köhnə ideyadır) kasıb üçün heç də uğurlu olmadı. 
Hamı eyni formada ola bilər. Amma hamı nə alim olmayacaq nə də ...    
İnsanlardan gücü çatmayan nəyisə istəmək biganəlikdən başqa bir nəsnə 
deyildir. Rəhmətlik Sabir demişkən, " Fəhlə özünü sən də bir insanmı 
sanırsan, Pulsuz kişi insanlığı asanmı sanırsan?" Allah özü yardımçınız 
olsun, ey insanlar. Nə Mikayıl, nə də direktordan heç nə gözləməyin.

PAXILLIQ
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  Paxıllıq necə yaranır? Paxıllıq eqoistlikdən yaranır. Eqoistlikdə özünü, öz 
mənafeyini düşünmək-xudbinlik var. Paxıllıq ona mübtəla olanı içəridən 
yeyir. Onun var, mənim niyə yoxdur və ya özünün hər şeyinin olmasına 
baxmayaraq başqasına nəfs salması bir xəstəlikdir ki, bu nə təbiblikdir, nə də 
həbiblik (dostluq).
  Paxıllıq insanın üzündə (simasında) öz təzahürünü tapa biləcək xəstəlikdir. 
Heç fikir vermisinizmi, qeyri-insanı simalarla rastlaşmısınızmı? Ətrafınıza 
diqqətlə baxın, görəcəksiniz. Hətta paxıl insan da paxıl olan digərini 
görəcəkdir. Necə? İnsanın başqa insanlara münasibəti-yanaşması, yediyinə, 
içdiyinə, geydiyinə necə reaksiya verməsi ilə də məlum olur. Mənim 
tanıdığım biri var yaxşı işi var, ( çax-çuxu ) da var. Əri də ayda 1000 azn alır.
2 ədəd maşınları var. Uşaqlarının ikisi də firmalarda işləyirlər. (Adama 
deyərlər, sənin nə işinə qalıb kim nə qədər alır). Mən heç kimin pulunu 
saymıram və bu mənim mövzularımdan deyil. Məsələ ondadır ki, peşman 
olursan qapıya 3 manatlıq rəng çəkdirəsən, elə bil ki başına daş düşür.
  Paxıllıq musiqi, incəsənət adamları, şairlər, yazıçılar mətbuat işçiləri 
arasında daha çoxdur desəm... Daha dedim. Sual edirəm mən bir şeir, 
məqalə, nə bilim təbə uyğun nəsə yazıram niyə paxıllıq etməlidir kimsə? 
Demək istəyən ya deyəcək, “bu yazdığının burası belə, orası elə olsaydı...” 
Ürəklə desə qəbuldur. Ürəklə demir, paxıllıq edir.Hər yaşda öyrənmək 
məsələsi qəbuldur. Amma paxıl mənə bu yaşımda nə öyrədə bilər? Xoş 
niyyətli insanlara ehtiram və təzim edirəm. Paxıl və bədxahlara isə deyirəm, 
gedin qanqalınızı otlayın. (bir qədər coşdum, üzr istəyirəm) Heç kim heç 
kimdən artıq, nə də əskik deyil. Yaradan bizi üryan yaradıb, üryan da 
aparacaq. Bəs onda paxıllıq nə üçündür?

YERİNİ BİLMƏK DƏ BİR ELMDİR
   
  Bəşər övladı kim olursa olsun. Varlı-kasıb, güclü-gücsüz fərq etməz. 
Mənliyini itirməsin, kim olduğunu unutmasın. Cinayət etməsin, əxlaqına  
sahib çıxsın. Bacardığı işin qulpundan yapışsın. Başı girməyən yerə bədənini 
pərcimləməsin. Öz yerində olsun.Haqsızlıqla bir başqasının ola biləcəyi (tuta
biləcəyi ) yeri, işi, vəzifəni tutmasın. Gec-tez layiq olmadığı yeri tərk 
edəcəkdir.Öz ağlı ilə çalışmayanlar bağçada sərçələri qovmaq üçün qoyulan 
müqəvvaya (çuçela) bənzəyir.

TƏƏSSÜF
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  Bəşər övladının özündən razı, müştəbehliyi hardan gəlir? Qandanmı, 
xislətindənmi, yoxsa mənsəb sahibi olmasındanmı? İnsan oğlu niyə özündən 
yuxarılar qarşısında əyilmək, özündən aşağılara isə hökm etmək xəstəliyinə 
mübtəla olub? (insanlar Yaradan qarşısında bərabər hüquqa malikdir, aşağı-
yuxarı deyimi də elə onların özlərinin uydurmasıdır) Mövlanə C. Rumu 
deyib ki, Allah səni kifir xəlq etmiş ola bilər, barı gözəl davranış sahibi ol ki, 
həm üzün, həm də xasiyyətinlə könülləri bulandırmayasan. Amma çox 
təəssüflər olsun ki...

GÖRDÜYÜMÜZƏ İNANAQ, YOXSA...

  İnsanlar öz sevgisində nə qədər səmimidir? Öz yarısını axtarır, tapır. Ən 
gözəl sözlərlə qəlbinə hakim olur və bir gün hər nə varsa yaddan çıxır. 
Budurmu sevgi ? Amma deməyin ki, hamı belə deyil. İnsan ixtisas seçir 
müəllim, həkim... Müəllimin şagird və tələbələrinə sevdiyi fənni və ya elmi 
sevə-sevə öyrətməsi çərçivəsindən çıxaraq gələcəyimizdən təmənna 
güdməsi, Həkimin Hippokrat andı içərək sevdiyi peşəsini alver alətinə 
çevirməsi, insan sevgisinin mənasının adi lügət sözündən başqa bir nəsnə 
olmadığının şahidi olarkən yenə deyirik ki, hamı belə deyil. Bəs hamı 
necədir? Gördüyümüzə inanaq, yoxsa təkrar edək ki, hamı belə deyil.

Aldadırıq özümüzü
Əyriləri görə-görə.
Diri-diri yeyir bizi,
Agcaqanad, bu bit-birə.

Beş alanda az bilirlər,
İşlərini saz bilirlər.
Soyduqların qaz bilirlər,
Şışsiz atırlar təndirə.

Oxuyuruq, aman nənə,
Təpik dəyir sənə, mənə.
Heç soruşma, nolub yenə,
Niyə dönmüsən bibərə?

Ay am sorry !

“QURBAN BAYRAMI”
GÜNLƏRİNDƏ NƏ BAŞ VERİR
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  Bayram günləri giley-güzar etmək yaxşı deyil, amma...
Amması odur ki, bu bayramda hərə bir cür sevinir. Bu hisslərdən məhrum
olanlar da var desəm, yalan olmaz. Bəlkə də bu bayramda ən şox 
sevinənlər bazara qurbanlıq heyvan gətirənlərdir. Niyə? Niyəsi odur ki, 
elə bil bu alverçilər camaatın ciblərini soymağı özlərinə borc bilirlər. 
Sanki bir ildir ki, pusquda durub bu günü gözləyirlərmiş.
  Sabunçudan Maştağaya gedən yol boyunca bir çox yerlərdə şıdırğı adam
aldatmaq oyunu gedib bu gün.
Lövhələrdə yazıblar: “Hansı heyvanı seçsən-90 manat” Əla. Əslində bir 
neçə heyvanı almaq istəyən alıcıya cavab belə oldu:
-Bu yox, o da yox.
-Bəs bu nədir yazmısınız?-deyə soruşanda sual cavabsız qalır. Belədir, 
alırsan al, almırsan özün bilərsən!
  Bir ağsaqqal öz qadını ilə qurbanlıq almaq istəyir. Satıcı kiloqramı 5 
manatdan bir quzunu qapana qoyub, ağsaqqala deyir:
-Düz 37 kq-dır.
Quzunu çəkən zaman bu arsız, bayramsız ayaqqabısının bir tayını da 
çıxarıb qapanın qırağına qoyub. Çəkini saxta artırmağı da unutmur. 
Əslində o bura heyvan satmağa gələndə, bütün bu pislikləri planlayıb 
gəlib desəm səhv etmərəm. Ağsaqqal deyir:
-Oğul, bir az ucuz elə, təqaüdçü insanlarıq.
Satıcı “insafa gələrək” deyir:
-Əmi, qurbandı, biz də müsəlmanıq. 155 manat ver, apar.
  Əslində doğru çəki 31 kq idi. Haram olsun sənə, ay eybəcər müsəlman.
   Bir tanışım sözgəlişi bir söhbət elədi: “Qonşumun 10-15 quzusu var idi.
İstədim bayramdan bir neçə gün əvvəl alım. Amma fikrimi ona 
bildirmədim. Tanışım məni qabaqladı. Dedi ki, bax bu quzuları 2 gün 
arpanı duzla qarışdırıb yemləyəcəyəm. Suların da bol edəcəyəm. Bazara 
çıxaranda 6-7 kq qabağa düşəcəyəm. Bəh-bəh, görün necə pul qazanır bu 
“adamlar”.
Necədir? Qanınız qaralmasın. Bunlar bu gün müşahidə edib, 
eşitdiklərimdir! 
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