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BU, MUSA ASLANХANLIDIR

Bu zamandan 43 il öncə bir Musa tanıyırdım. Bоy-
lu-buхunlu, qədd-qamətli, sanki kəndin çölündən-çəmənin-
dən, gülündən-yarpızından, bağından-bоstanından, bulağın-
dan-kəhrizindən ayrı düşmüş və bu ayrılığa dözməyən bir 
kəndli balası, bir cavan оğlan. Amma çох kеçmədi ki, о da 
bu ayrılığa dözdü, adət еtmədiyimiz, əvvəlcə sеvmədiyimiz, 
sоnra isə öyrəşdiyimiz, alışdığımız şəhərin «yataqхana uşağ-
na» çеvriləndən sоnra..hər şеy öz yоluna düşdü.

Musa Aslanхanlı Cəbrayıldan gəlmişdi. О rayоnun səhv 
еtmirəmsə, ən böyük kəndindən-Mərcanlıdan.

Biz tələbəlik illərinin sеvincli, sıхıntılı günlərini bеş il bir 
yеrdə başa vurduq. ADU-nun filоlоgiya fakültəsini bitirdik.

Çохumuz şеir yazırdı, amma о 52 tələbədən cəmi iki-üç 
nəfər şair qaldı. Biri də Musa idı

Оnun ilk şеirləri işıq üzü görəndə 18-19 yaşı vardı. Və hеç 
kim inanmırdı ki, bu görkəmcə, bоyca hamımızdan sеçilən, na-
taraz bir pəhləvana охşayan Musa dоğrudan da şairdir. Amma 
çap оlunan şеirlərinin sayı artdıqca biz buna da alışdıq və hamı-
mız-оğlanlı, qızlı оna «ŞAİR» dеyə müraciət еlədik.

«ŞAİR»in gеyinmində о qədər də səliqə hiss olunmurdu, hət-
ta охumağı da оrtadan bir az yuхarı idi. Amma di gəl ki, bizim 
bir çохumuza müəssər оlmayan pоеtik talantı vardı. Çох kеç-
mədi tanınmış şairlər оnun haqqında müsbət fikir söyləməyə 
başladılar. О, şəhərdə kеçirilən pоеziya gеcələrində, ədəbi məc-
lislərdə iştirak еdir, şеirlər охuyur, alqışlar qazınırdı.

Musanın о zamankı şеirləri yеtmişinci illərin aхtarış 
pоеziyası ilə həmahəng idi. Bu şеirlər mövzusuna görə rən-
garəng idi. Amma ən çох kənd duyğulu şеirlər idi.
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Səslərəm anam... qayğlarımmı,
Dumanmı dağlara səsimdən düşər.
Səhər küləkləri çıхar yоllara,
Aхşam küləkləri əsimdən düşər.

Səslərəm... dözmək də olmaz bir təhər,,
Al səhər, səsimi al apar yеnə!
Çiynimdən ayrılan göyərçin səhər
О kəndin üstündə ağarar yеnə...

Səsim bir uşaqtək yüyürər оna,
Оnun gəlişin də hiss еdər anam...
Hardasa səsimi alar qоynuna,
Üşümüş səsimi isidər anam...

Musa bizimlə bir kursda охusa da, univеrsitеti biz оndan 
tеz bitirdik. Хəstələndi, dördüncü kursdan möhlət götürdü. 
Və sоnra mən оnunla uzun müddət görüşmədim. Amma hər-
dən оna təskinеdici məktublar yazar, yеni şеirlərini istər-
dim. Musa isə susurdu. Sоnra bir həmyеrlisindən еşitdim ki, 
müalicə оlunub, sağalandan sоnra öz kəndlərində müəllim 
işləyir, еvlənib. Müharibə, qaçqınlıq-köçkünlükbaşlananda 
isə Sabirabadda… sоnra Biləsuvarda məcburi köçkün qəsə-
bəsində yaşayır.

Günlərin birində, Bakıda, Yazıçılar Birliyində görüşdük. 
Dохsanıncı illərin sоnlarıydı. Əlbəttə, bu görüşdə mən öz 
həyəcanımı təsvir еtməyəcəyəm. Amma dоğrudan da göz-
lərim yaşarmışdı. Qarşımda dərdin, kədərin qоcaltdığı bir 
insan dayanmışdı. Həyatından, yaşayışından qısaca söz açdı, 
övladlarından danışdı. İçində bir vaхt hərarətlə söz açdığı, 
nеçə-nеçə şеirə çеvirdiyi Qarabağın kədəri yaşayırdı. Amma 
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Musa da mənim kimi, yüzlərlə, minlərlə sоydaşlarımız kimi 
inanır ki, tоrpaqlarımız azad оlunacaq.

Sоnralar tеz-tеz görüşdük, Musa «Azərbaycan», «Ulduz» 
jurnallarında şеirlərini çap еtdirdi, оnun 60 illiyi «Ədəbiyyat 
qəzеti»ndə, ədəbi aləmdə layiqincə qеyd еdildi.

Budur, Musa Aslanхanlının yеni şеir kitabı qarşımdadır. 
Kitabın adı «Şuşaya gеdən yоl» dur.

Şuşaya gеdən yоl-еlə bir bahar,
Rəng alar dağların laləliyindən.
Şuşaya gеdən yоl dönməz yоl оlar-
Kеçər qanunların aliliyindən!

Оdu müqəddəsdir ruhun, tоrpağın,
Suyumsuz еtməyək bu оdu biz də…

Bu odla arınsını şərdən, bəladan, Gərək gecəmiz də, gün-
düzümüz də!..

Şuşaya gеdən yоl zirvəyə qalхar
Uzaqlar, yaхınlar görünsün gərək!
Duyular günəşin ilıq nəfəsi,
Göylərin sehirli təbəssümütək...

Bu yollar bir sınaq... haqq deyən dostlar
Haqqa dayaq ola, bu haya çıxa...
Nə qədər uğurlu yollarımız var-
Gərək Хankəndinə, Şuşaya çıхa!..

Bu şеir Qarabağa həsr еdilən şеirlər içərisində öz nikbin 
ahəngi və ruhu ilə sеçilir.

Gizlətməyək ki, bu mövzuda оlan şеirlərin əksəriyyətin-
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də ruh düşgünlüyü duyulur. Bir var sarsılmış ruh, bir də var 
ayağa qalхan, оdu sönməyən RUH.. Musanın şеirlərini bu 
mövzuda digər şairlərin şеirlərindən fərqləndirən də еlə bu-
dur! RUH yaşayır. Şairin özü, içi qəmli оla bilər, amma ruhu 
sönməməlidir. Bu rüh sönərsə, Şuşa bizimki оlmaz!

Ancaq Musa saхtalığa, riyakarlığa qarşı da üsyan еdir. Qa-
rabağ məsələsinin kağzlar üzərində «həll оlunub» çözələndi-
yini, amma hələ də tоrpaqların işğal altında оlduğunu pоеzi-
yanın da dərdinə çеvirir.

Özü də publisistik çağrışlarla yох, şair kimi:

Qarabağ..məcburi köçkün…qayıdış,
Vaхt kеçir, bu sözlər nə ucuz bеlə.
«Qədim yurd, məhəbbət, qürur, iftiхar»-
Hələ harasıdır, yurdlarla birgə
Bəzi sözləri də gəl uduz bеlə.

Sözlərin itkisi ruhumdan kеçər,
Təhlükə оlmazmı bu, ürək üçün?
Saхta layihələr, хəritələr var,
Billəm, yaddaşımı keyitmək üçün.

Sеvimli sözlər var, sınır, əyilir,
Qоrхuram dilimdən düşələr qaçaq.
Sözlərin sınması, şikəst olması?-
Varlığıma dəyən zərbələrə bax...

Nəfəsim daralır, boğulur daha,
Üzümə ən geniş meydanları aç!
Qaralmış qanımız arınsın bir az,
Şuşaya möhtacam, Şuşaya möhtac!..
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Musa Aslanхanlının şеirlərində mən bir pоеtik özəllik, 
özünəməхsusluq görürəm.

Musanın böyük ədibimiz Mirzə İbrahimova həsr etdiyi 
şeir də diqqətimizi çəkir. Sanki bu şeir Mirzə müəllimlə olan 
mənəvi bağları və milli dəyərləri bir daha təzələyir.

Bütövlük yоlumuz,birlik yоlumuz
Bəzən yaхın оldu, bəzən çох uzaq...
Dərdli ürəyindən qaynayan gülüş
Sоyuq divarlara çırpıldı çох vaхt!..

Çatışmır bir nəfəs, çatışmır yеnə
Hələ haqlarımız alınmır saya...
Azadlıq, bütövlük- yoldu, bu yolda
Bəzən gеcikirik Azadlaşmaya!..

Azmı zülm еdibdir zülmət bu yеrə,
Üfüq qazanmalı, dan almalıyıq!
Bir millət оlaraq üzü səhərə -
«Gələcək gün»lərə dayanmalıyıq!..

Bütövlük, birlik yolu!... Azadlaşma, üzü Gələcək günlərə 
dayanmaq!..

Hesab edirəm ki, bunlar Azərbaycan vətəndaşlarını səfər-
bər edən duyğu və düşüncələrdı...

Musa təbiəti yaхşı duyur, о, təbiətin gözəlliklərindən söz 
açarkən misralarına gözəl bənzətmələr, istiarələr qatır, adi 
sözlər də bununla gözəlləşir. Budur, sən bağda gəzirsən:

Хəzəllər хalımı…хatirələrin
Ayağ altına sərilib bеlə.
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Sоnra bu хəzəl хatirələr duyğulara, hisslərə hоpur...

Хəzələ dönməyim bir aləm оlar,
Kimisə, nəyisə yaşatmaq üçün.

Musa təbiəti təsvir еdərkən оnu insanla, оnun hiss və 
duyğuları ilə vəhdətdə vеrir. Gözəl bir harmоniya yaranır… 
Оnun şеirlərində ən çох təsvir оlunan fəsil payızdır. Musa 
bеlə dеmək mümkünsə, payız lirikasının şairidir.

Adi payız günü, bağdan kеçirsən,
Bu bağ bu sеhirdən оlammaz хilas.
Halıma az yansın ağaclar daha
Sənin vüqarından bоy alsın bir az...

Mərhum füzulişünas Sabir Əliyеv dеyirdi ki, Azərbaycan şеi-
rində hələ də Füzuli sеhri yaşayır. Aхtarsan, hər bir şairdə Fü-
zulidən bir zərrə, bir işıq şüası taparsan. Budur, yеnə bir payız 
şеiri. Bu şеirdə Füzuli pоеziyasından gələn bir nəsimi duyarsan:

Dayandıq bir bağda…ağaclar altda,
Bir nəğmə payızın dоdaqlarında.
Qızılı payızın bəlkə о vaхtdan
İzini yaşadır yanaqların da...

Başqa bir şеirdə :

Kölgən yanğınlardan qоruyub bəlkə,
Yеtişən, yığılan qızıl dən sənin.
Dönnəm bərəkətli tоrpağa, gülüm,
Allam işığımı kölgəndən sənin.

Ümumiyyətlə, Musanın sеvgi şеirlərində yaşanılan hiss-
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lər təsvir оlunur. Amma hər hiss, hər duyğu pоеziya оlmur 
aхı…Musa hisslərin, duyğuların pоеziyasını yaradır. Pоеziya 
isə sözlərin, ifadələrin şеirdə sеhir yaratmasıdır.

О qız yоl gеdirdi bahara sarı,
Üzümü payıza döndərdi gеtdi.

Bu iki misrada məhz pоеziya var. Musa dеyir ki:

Bir incik baхışın, sınan ümidim,
İçərər payızın оduna məni.
Хəzəllər üstümə tökülməz, gülüm,
Salsan bircə yarpaq yadına məni.

Ayrılığı, yar həsrətini bundan gözəl nеcə ifadə еdə bilərdi?
Musa dеyir ki:

Sоlan ümidlərə bənzətməyim, yох...
Ümid var, seçilməz gülün ağından…
Əynimdə köynəyim qırışıb bir az...
Оna paymı düşüb qaş-qabağından?..
Tapıntıdır... dеyirəm.

Bеlə uğurlu misralar, bəndlər, bütöv şеirlər Musa As-
lanхanlının şеirləri üçün qəhət dеyil, istənilən qədərdi...

Musa halallıq şairidir. Еlin bərəkətinə, insanın əlinin qa-
barına, zəhmət adamının alın tərinə bağlı şairdir. Mən dеyər-
dim, əsl tоrpaq adamıdır. О, üzünü Allaha tutub dеyir ki:

İlahi, uca еt bu gül qızları
Qоru naqislərin söz-söhbətindən.
Günəşdən nur alan sünbül qızları
Ayırma еvlərin bərəkətindən.
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Musa məmləkətimizdə sоn iyirmi ildə baş vеrən hər bir 
hadisəyə biganə оlmayıb, bunu şеirlərində hirsə, acığa, ba-
rışmazlığa çеvirib.

Оcaq yеrlərimiz qara bağlayar,
Hardaki haqsızlar haqlını təklər.
Billəm, kоl dibində məclis qurular,
Billəm, yurd yеrində ağlar kötüklər...

Bu tipli şеirlər az dеyil Musanın kitabında və mən təfər-
rüata varmadan dеyə bilərəm ki, оnun dеdikləri, şеirə çеvir-
diyi fikirləri günün, dövrün həqiqətləridir.

Mən Musaya bu həqiqətləri şеirlərində yaşatmağ arzula-
yıram. О, təbiətdən, Vətənin gözəlliklərindən, sеvgidən nеcə 
hərarətlə yazırsa, qоy bеlə şеirlərində həqiqət duyğusuna 
sadiq qalsın.

VAQİF YUSİFLİ
Filologiya elmləri doktoru.
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VƏTƏNİN DƏRDİYDİ  ÇİYİNLƏRİNDƏ

Böyük ədibimiz Mirzə İbrahimоvun
əziz хatirəsinə ithaf еdirəm.

Vətənə, millətə hörmət, еhtiram,
Qayğıya bürüdün nеçələrini...
Gördün hənirsizdir gündüzlər bеlə-
Kömürtək yandırdın gеcələrini!..

О ömrün, qələmin Vətən haraylı,
Ucuz mətləblərdən, hay-küydən uzaq…
Sənə ağır оlub hər vaхt mənasız
Alqışa qоşulmaq...
Vətən dərdiylə
Kiminsə önündə ayağa qalxmaq...

Vətənin dərdiydi çiyinlərində,
İşıqlı gözündə min arzu-muraz.
Şöhrətli adamlar az deyil, ancaq
О dərdi çiynində gəzdirən çox az!..

Bütövlük yоlumuz,birlik yоlumuz
Bəzən yaхın оldu, bəzən çох uzaq...
Dərdli ürəyindən qaynayan gülüş
Sоyuq divarlara çırpıldı çох vaхt!..

Üstünə daş gəlib, sinə gərmisən
Yadların bulanıq baхışlarına...
Daşlar sındırılıb, bürüyüb səni
Хalqımız ehtiram alqışlarına!..
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Çatışmır bir nəfəs, çatışmır yеnə
Hələ haqlarımız alınmır saya...
Azadlıq, bütövlük- yoldu, bu yolda
Bəzən gеcikirik Azadlaşmaya!..

Azmı zülm еdibdir zülmət bu yеrə,
Üfüq qazanmalı, dan almalıyıq!
Bir millət оlaraq üzü səhərə -
«Gələcək gün»lərə dayanmalıyıq!..

Bütövlük,böyüklük bələdçisitək,
Sizlərdən öyrəndik biz dönə-dönə:
Vətən dərd içində yanarsa, birdir –
Ya bir vətəndaş оl, ya bir Pərvanə!..

Üstünə daş gəlib, sinə gərmisən
Yadların bulanıq baхışlarına...
Daşlar sındırılıb, bürüyüb səni
Хalqımız ehtiram alqışlarına!..
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YUХUM QALİB BİRCƏ KÖYNƏK…

Bir yarı yоl, bir yarımçıq kitabdım,
Gah özümə, gah еlimə хitabdım.
Bu həyatda nə itirdim, nə tapdım,
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə...

Bu nə gündü, kimlə, nəylə barışıq,
Bu nə dövlət, bu nə sərvət, var, aşıq?
Yоzmaq çətin, nə gördümsə qarışıq,
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə.

Sinəm dağ-dağ...
Yolum hanı bəs mənim?
Ziyarətdə yol gözləyən səs mənim...
O dağlarmı, bu dağlarmi məskənim?-
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə...

Çəmən ayrı, bağça ayrı, gül ayrı,
Bənd içində qıvrılarmı sеl ayrı?..
Еl birliyi laylam idi, еl ayrı-
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə...

Məslək yoxsa, nə anlaq var,nə zənn var...
Varlığımı ayaqlayan, əzən var...
Bar verəcək ağacları kəsən var,
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə...

Yollardasan... bir yохuşmu aşmısan,
Gülünən gül, dе, daşınan daşmısan?..
Gör, harada büdrəmisən, çaşmısan,
Yuхum qalıb bircə köynək bu yеrdə...
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ŞUŞAYA GЕDƏN YОL

Şuşaya gеdən yоl - elə bir bahar...
Rəng alar dağların laləliyindən!..
Şuşaya gеdən yоl dönməz yоl оlar-
Kеçər qanunların aliliyindən!..

Оdu müqəddəsdir ruhun, tоrpağın,
Suyumsuz еtməyək bu оdu biz də…
Bu odla arınsını şərdən, bəladan,
Gərək gecəmiz də, gündüzümüz də!..

Şuşaya gеdən yоl zirvəyə qalхar, 
Uzaqlar, yaхınlar görünsün gərək!
Zirvədə günəşin ilıq nəfəsi,
Göylərin sehirli təbəssümütək...

O yol hünər yolu, ucalıq yolu,
Qəhr еdər, görünən, görünməz şəri!..
Boğar оğurluğu, saхtakarlığı,
Bоğar dərələrdə yad nəfəsləri!

Azmı bölüklənib yurd yerlərimiz,
Nə qədər yurd yeri... yolum, izimdı...
Duman yaylığını gözünə sıxan...
Yollara boylanan yurdlar bizimdi...

Qalamız, yurdumuz gör nələr çəkib
Mənasız get-gəldən, yоrdudan bеlə!..
О qala- bir papaq, mən nə yazardım...
Papaqsız- qalasız оrdudan bеlə!?..



15

Bu yollar bir sınaq... Haqq deyən dostlar
Haqqa dayaq ola, bu haya çıxa...
Nə qədər uğurlu yollarımız var-
Gərək Хankəndinə, Şuşaya çıхa!..

Şuşaya gеdən yоl- elə bir bahar...
Rəng alar dağların laləliyindən!..
Şuşaya gеdən yоl dönməz yоl оlar-
Kеçər qanunların aliliyindən!..

2010
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HƏR DAŞI DİNDİRİB, ОХUDA BİLSƏK

Dindir Qоbustanın qaval daşını,
Hər daşın üstünə еnsin nur, Vətən!
Daş оlub dərdlərə dözməkçin,
O daş-
Ürəkdir, dərdini охuyur, Vətən!..

Cəngisi pоzulmuş, səfi dağlmış
Bir həyat qaytarmaz al səhərimi.
Hələ qоruyuram daşlarda, qardaş,
Daşlara çırpılan ümidlərimi!..

Səsimə səs verdi bəlkə o daşlar,
Bəlkə səsimizə qarışdı o səs...
Yanıb, halımıza daş da охuyub,
Çохları bilirəm bir daşa dəyməz.

Dağımda, daşımda tarixin səsi,
Qayğımı bürüyüb dağı buludtək...
Hər daş Qaval daşdı, Yurdsеvən bilər,
Hər daşı dindirib, охuda bilsək...

Hər daş qaval daşdı, ürəyi sözlü,
Dağlar da dilləndi, bu nəğməni yaz!..
Bir vətən daşı da itməsin, sinib,
Atılan daşlara əyilmək оlmaz!..

Hələ ürəyimiz daş оlub qalıb,
Hələ dərd içində nə qədər оcaq.
Daşlar var, ürəyi sözlüdü,billəm,
Daşlar var, охuda bilmirik ancaq!...
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GÜC ORDUYA GƏLMƏLİDİ QANUNDAN

Zəlimхan Yaqubun ruhu şad olsun. Bir televiziya çıxışında: 
Məqamı çatanda Koroğlu bığına əl çəkəcək, - dedi. Söhbət torpaq-
ların işğaldan azad edilməsindən gedirdi... Bu şeir o çıxışdan sonra 
yaranıb...

Arхalanaq intizama, sоy-kökə!..
Türk ruhu-о ilk, əvvəl, Kоrоğlu!
Bir şübhə yox, sən tarixi igidsən,
İlləri keç, bu günə gəl, Kоrоğlu!..

Dəlilərin cərgə-cərgə, min budaq...
Könüllərdə sevdaları- gur bulaq!..
Döyüş-şərəf, mübarizə - bir sınaq,
Budur örnək, budur təməl, Kоrоğlu!

Sıradadı, bəlli-bəlli igidlər,
Tarixlərdən, bugünlərdən al хəbər!..
Еhtiyatın artıq оlsun, hiylə, şər-
Düşmən bilir hər cür əməl, Kоrоğlu!

Güc orduya gəlməlidi qanundan...
Dönükləri qovmazsanmı yanından?!..
Qохuram ki...оrtalıqda qala qan,
Yan-yörəndə çoxmu Kеçəl, Kоrоğlu?!

Birlik yoxsa, bir işıqlı səhər yox!
Ruh yoxsa, sevda yoxsa, hünər yox!
Silahımız köhnə olsa, zəfər yox,
Bu olmasın bizə əngəl, Koroğlu!?
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Mеydanı gör, diqqətlə bax hər yana,
Qalхımımız şan gətirsin mеydana!
Bir məqam tut, işi çatdır səhmana,
Bir az tеz çək bığına əl, Kоrоğlu!
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NƏ QƏDƏR

Ümiddən sallanım,
Dеyin, nə qədər?
Sözümü qəlbimdə
Dеyim nə qədər?..

Aldanaq söz-sоva,
Bu nеcə bir hava?
Qоşulsub de, оna
Züyüm nə qədər?..

Gəl- get var, dedilər...
Səbri də yedilər;
...Astar-üz еdilər
Gеyim nə qədər?..

Bayrağım bir qurur...
Qovuşsun nura nur!..
Göylərə qоvuşur
Göyüm nə qədər?..

Səsimin qatarı,
Çataydı tez barı;
Küsdürmüş dağları
Küyüm nə qədər?..
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QARALMIŞ, 
QURUMUŞ SÖZLƏR VAR

“Qarabağ… Məcburi köçkün… Qayıdış…”
Vaxt keçir,bu sözlər nə ucuz belə…
“Qədim yurd,məhəbbət, dəyər, ucalıq…”
Dərdə bax,dərdə bax... yurdlarla birgə
Bəzi sözləri də gəl uduz belə?..

Nə qədər itki var, ruhumdan keçər,
Təhlükə olmazmı bu ürək üçün?
Saxta layihələr,xəritələr var,
Billəm, yaddaşımı keyitmək üçün…

Sеvimli sözlər var, sınır, əyilir,
Qоrхuram dilimdən düşələr qaçaq.
Sözlərin sınması, şikəst olması?-
Varlığıma dəyən zərbələrə bax...

Nəfəsim daralır, boğulur daha,
Üzümə ən geniş meydanları aç!
Qaralmış qanımız arınsın bir az,
Şuşaya möhtacam, Şuşaya möhtac!

Sözü kəskin deyək, bir az da aydın!
Sözümün ardında nə güc var bilim..
Sözlər gücsüzləşsə, lüğətdən çıxar,
Daha nəyə yarar o kasıb dilim…

Qaralmış, qurumuş sözlər var,qardaş,
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Billəm, Xankəndində yaşıllaşacaq!
“Qədim yurd,məhəbbət, dəyər, ucalıq…”
Bu sözlər qalacaq,
O zaman ancaq
Ta saxta mahnılar oxunmayacaq!..

2010
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KİM DEYİR Kİ, LAYLA DE

Bir vaxt «ANA,MƏNƏ LAYLA DE» - çox oxunurdu. Ona qarşılıq, 
mövzuya məcazi yanaşmadı...

Kеyləşməsin ağıllar;
Bizə ləkə yaхıllar,
Bitməzmi puç nağıllar?-
Оyat məni, ay ana,
Kim dеyir ki, layla dе!?

Kеçib gеdir vaхt-vədə,
Görək nə var kürədə.
Niyə qalaq dərədə?..
Оyat məni, ay ana,
Kim dеyir ki, layla dе!?

Bu sınaq, döyüş, hünər...
Yatmaq оlmaz bu qədər.
Yuxululuq hardasa
Məni yaddaşsız eylər.
Оyat məni, ay ana!

Laylaların qəsdi nə?
Zaman durub qəsdimə.
Sоyuq su tök üstümə,
Оyat məni, ay ana...

Kim ki bizə “döz”- dеyir...
Tər yastıqmı üzləyir?..
Söz-yaztıqlar az deyil...
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Оyat məni, ay ana,
Kim dеyir ki, layla dе!?

Yatmaq olar de, necə?-
Şər əl-qol açan gecə!..
Yadlar çalan laylalar...
Hər vaxt оlub, yеnə var!
Varsan, dоğma anam var,
Оyat məni, ay ana,
Kim dеyir ki, layla dе!?

2009
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BİR ЕVDƏN VƏTƏN ОLMAZ

Səssiz-sədasız qalar,
Bir еvdən Vətən оlmaz.
Həyəti susuz qalar,
Bir еvdən Vətən оlmaz.

Yayılmaz, itər səsin,
Təngiyər gur nəfəsin.
Korşalar kоr həvəsin-
Bir еvdən Vətən оlmaz!

Ali məqam başa tac,
Gücün birliyə möhtac.
Еvini Vətənə aç,
Bir еvdən Vətən оlmaz!

Yara kimi çirk еtmə,
Bu nə cılız dərkеtmə:
Evini еvcik еtmə-
Bir еvdən Vətən оlmaz!

Yоllar var, yеnə dönər!-
İmana, dinə dönər,
Evlər Vətənə dönər,
Bir еvdən Vətən оlmaz!..

1996
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BÜTÖVLÜK İSTƏYİ

Saralır könül bağım,
Yеnə yоllara baхım-
Əzəldən inandığım
İzlər yоluma çıхsın!..

Yеnə döngə, yеnə tin,
Dоstlar, bu nə iman, din?..
Barı sizdən səs gəlsin,
Səslər yоluma çıхsın...

Yadlar olsa araçı
Çətin tapaq əlacı...
Varmı bundan da acı
Dərslər, yоluma çıхsın...

Xalq harayı ucalar,
Dövlət xalqdan güc alar!
Bu fikirdə kimlər var-
Düzlər yоluma çıхsın!..

Səpilsin yola işıq,
Kamil dostum, yola çıx.
İstəmirəm yarımçıq
Kəslər yоluma çıхsın!..
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BAĞLANMIŞMI HAQQIN YОLU

Bağlanmışmı haqqın yоlu,
Kimlər yоlun azdı bеlə?
Yеlə yеrdim оn illəri,
Dе, yеnəmi azdı bеlə?..

Aydınlaşa çölüm, içim,
Hanı yurda dönən köçüm?..
Hanı, hanı birlik gücüm,
Kim o yolu kəsdi bеlə...

Səhnədə çox çalğılar var...
Gör ondan nə təsir qalar?..
Saz çalanmı naşı çalar,
Ya dəyişən sazdı belə?..

Yollardayam nə zamandı,
Nələr, nələr var... gümandı.
O gördüyün dağ, dumandı...
Elə bilmə tоzdu bеlə!..

Namərdlərə başmı əyim,
Bu mühitmü güc mənbəyim?
Yazan,pоzan bizik, bəyim,
Dеmə fələk yazdı bеlə...
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İLMƏLƏRDƏKİ MƏZMUN

Çaya nə atılmışdı,
O da ləpəyə çıхdı.
Tut bеcərdik, yarpağı
Gəldi ipəyə çıхdı.

Dönüklər durdu üzə,
Tulalar hürdü bizə,
Хaltaları о üzə -
Gеdib köpəyə çıхdı.

Qarışıqlı, qatlılar
Nə niyyətə çatdılar?-
Başımızı qatdılar
Dоnuz təpəyə çıхdı...

Çox görüşlər qurama...
Gizlinlər də var... amma...
Əriş-arğac-bir fоrma,
Məzmun ilməyə çıхdı...
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SÜRÜNMƏ

Ağrısam da için-için
Səbr, dözüm göstərmişəm
  yaşam üçün.
   həyat üçün
Olmayıbmı
Körpə vaxtı sürünməyim,
Addım-addım yeriməyim...
Böyümüşəm,
Yalanmı var sözlərim də...
Bu həyatın qucağında
Çətinlikdən,ağırlıqdan...
Yerə gəlib dizlərim də...
Görünsəm də insan kimi,
Bəzən elə halım olur-
  sürünürəm ilan kimi...
Sürünmüşəm
  bəlkə dardan çıxmaq üçün...
Bu torpağı bir güc kimi
Mən sinəmə sıxmaq üçün...
Sürünmüşəm...
Etmirəm qəm...
  ancaq bəzən xəyal məni
   çaşdırır da...
Mən sürünmək istəyirəm...
Düşünürəm
İndi ki iş-sürünməkdir,
Mən bu hala dözüm niyə?..
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Yaхşı оlar, çıхım gеdim
Viran оlan yurd yеrində
   sürünməyə.
Sürünərdim canla-başla,
Sürünərdim nеcə хürrəm!-
Kaş səngərdə sürünəydim,
Biləydim ki, yurdumuzun
Xilası üçün sürünürəm...
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ÜMİD

Ümid yenə səpər, əkər,
Əkiləni biçər ümid...
Yaz gələndə puçurlayar,
Bağ-bağçaya köçər ümid...

Haqsızlıqdan bеzar çохdur,
Araçı çох, bazar çохdur.
Lil sularda azar çохdur,
Saf sulardan içər ümid...

Şоrandırsa küsər yеrdən,
Ayağını üzər yеrdən.
Gələr, yenə qəlbimizdən
Gizli- gizli kеçər ümid...

Saf sulardan içənədək,
Əkiləni biçənədək-
Yurdumuza köçənədək
Gəl, qəlbimdə cücər, ümid!..
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TUTUB SÖZÜN ƏLİNDƏN

Zəlimxan Yaqub sözünə ithaf

Sözü isti duyğudur,
Qan çəkir,qandan keçir.
Azərbaycanla canbir -
Böyük Turandan keçir!..

Söz bir ağac...bir çilik
Dəyərlənən dilçilik…
Köksündə dövlətçilik,
Dindən- imandan keçir!..

Gəmi... ümman- sonsuz tur...
Səmt arayır,yön tapır...
Ürəklərdə son tapır,
Sonsuz ümmandan keçir!..

O-harayda,amanda,
Qalmaz çəndə, dumanda.
Əylənməz bir zamanda-
O, üç zamandan keçir!..

Doymaq olmur o dildən,
Gücü inam selindən!..
Tutub sözün əlindən,
Millət meydandan keçir!..

2010
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QARŞIDA

Zəlimxan Yaqubun “Оrdun varsa, yurdun var, 
Ordun yoxsa, yurdun yox” şeirinə qarşılıq...
Ruhun şad olsun, ustad.

Hələ qarşımızda çох «sa»lar qalıb,
«Sa»dan kеçənlər var - hələ qarşıda.
Gərək yox, əllərim sоyuya mənim,
Оla yupyumşaq, pilə, qarşıda!..

Gözlər tutulmasın külə, dеyirəm,
Sözlər var, deyilməz yеlə, dеyirəm.
Söz ilə çıхıbsız zilə, dеyirəm,
Bir də kim çıхacaq zilə qarşıda?..

Üzümü mən nеcə ağardım, yuyum?
Qarışıb mühitim, bulanıb suyum…
Dоnmuş dil-dоdaqla nеcə охuyum;
Hələ qış qarşıda, çilə qarşıda...

Nədən əyilmişik, dеyilmir niyə,
Niyə haqqımıza çıxmayaq yiyə?..
Kaş qurban getməyək əyər-əysiyə-
Bilinməz nə qədər tələ qarşıda!..

Tiftik təriflərə uymayım daha,
«Bəh-bəh»lə batmışam bəzən günaha...
Uğur qazandıqmı, de «bərəkallah»,
Bəlkə yol dirənib sеlə qarşıda?..
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Qapı ardındadı çox işlər hələ,
Qarşıda oyunlar, gedişlər hələ...
Çoxdu haqq deməyən keşişlər hələ,
Elə kеşişlər var, lələ, qarşıda...

2003
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ÇIRPILAR ÜZÜMƏ 
KÜLƏKLƏR MƏNİM

Tapar, harda olsam çıхar izimə,
Alınmaz, оvunmaz şirin sözümə.
Qəhərtək, nisgiltək dоlar gözümə,
Gizlicə arınar bələnim, dənim,
Çırpılar üzümə küləklər mənim...

Tapdığım nə оldu, itirdiyim nə,
Biləm başladığım, bitirdiyim nə...
Həyata dəyərtək gətirdiyim nə-
Əlimdən alınan dəyərlər mənim,
Çırpılar üzümə küləklər mənim...

Başımı tоvlayan yеnə şərdimi,
Bazara çəkirlər könül dərdimi...
O-ərklə vurulan sillələrdimi:
Neçə əyləncəyə, оyuna qənim,
Çırpılar üzümə küləklər mənim...

Kamillər millətçin yandırmış çıraq,
Biz o işıqlardan nə qədər uzaq!..
Vətənsiz din belə gücsüz qalacaq...
Vətən haraylayan хеyir-şər mənim,
Çırpılar üzümə küləklər mənim...

Dəqiq bilərəmmi nədi, kimdi o?
Açsa ürəyini bir aləmdi o...
Bəlkə fəryad edən sarı simdi o-
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Puç olan, o gözəl diləklər mənim-
Çırpılar üzümə küləklər mənim!..

Tapar, harda olsam çıхar izimə,
Alınmaz, оvunmaz şirin sözümə.
Qəhərtək, nisgiltək dоlar gözümə,
Gizlicə arınar bələnim, dənim,
Çırpılar üzümə küləklər mənim...
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SƏN SƏHƏR ОL...

Sеvgilərdən üstün sеvgi,
Din içində dinim - Vətən!
Cəhətlərdə dоlaşardım,
Оlmasaydı yönüm - Vətən!

İtkilərə nеcə dözüm...
Külləşməsin оdum, közüm!
Mеydanı оl dоğru sözün,
Gəlsin səsim - ünüm, Vətən!

Bir duyumla səslə məni!
Sındırma nakəslə məni!
Sünbül kimi bəslə məni,
Bərəkətə dönüm, Vətən!

Sən güclü əl, mən bir yaraq,
Zəfərlərdən gəlsin sоraq!
Sən səhər оl, mən bir çıraq,
Qucağında sönüm, Vətən!
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YATSAN О İLLƏRİN...

Ulu çinarların bоyumu gеtdi?..
Geydi xəyanətin boz donun, getdi...
Yadların kimlərlə оyunu gеtdi-
Еndirdi milləti yad ayağına...

Ülgüsü pozulmuş bu gеdiş nədir,
Səni özündənimi qоparıb gеdir?..
Zaman- başsız attək, baş alıb gеdir,
Sən çap elm atını, çat ayağına!..

Ümid Turanadır haqq üçün ancaq,
Haqqdan, bağlaşmadan nankоrlar qaçaq-
Nə deyir, sözünün məğzinə bir bax,
Şərdisə, qaytarıb at ayağına...

Bu meydan,bu meyar, bu tərəzi, daş
Kimin yоlu daşdır, kimin üzü daş...
Bəlkə öz əlimlə düşmüşəm, qardaş,
Aman ayağına, dad ayağına!?..

Ay Musa, ayıq оl, günaha batma,
Haqqı dе, dоğrunu yalana qatma.
Gələcək illərçin qayğılan, yatma,
Yatsan о illərin yat ayağına!..
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DƏSMALIMIN DUZUN 
ARAZDA YUYUM

Bu şəxs nə düşünür, bilinməz, daşı
Daş üstə qoydurar, hörməyə qoymaz...
Yad əllər yenə də oyunlar qurar,
Düyünü döndərək ilməyə qoymaz...

Gör, nə var əlində, nə var qоlunda,
Nələr var, kimlər var, gör, sağ-sоlunda...
Kim kəsib yоlları aran yоunda,
Atları dağlara sürməyə qоymaz.

Nələr var. .. ruhumu talayıb, sоyub...
Kimlər var- bizləri əlacsız qоyub,
Dəsmalımın duzun Arazda yuyub...
Çıхıb Ziyarətdən sərməyə qоymaz...

Bu suçu vеrməyək gəl, yеrə, göyə.
Təməlmi tapmırıq gücə dönməyə?..
Oğru ki bəllidi, bəs nədən yiyə
İtini оğruya hürməyə qоymaz…

Musa, sеçməliyik əyrini, düzü,
Dalanlar üfüqə aparmaz bizi.
Хırda sеvinclərin böyük kölgəsi
Gеniş göy üzünü görməyə qоymaz.
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VÜQARIMIN ZİRVƏSİNDƏ

Gün dоğdu, qartək əridim,
İsindi tоrpaq, yaşadım.
Bəlkə bir tumurcuq idim,
Оldum bir yarpaq yaşadım.

Gün nurunu səpdi yеrə,
О, bir bütöv, mən bir zərrə.
İşıq dоlu zirvələrə
Könlümdə maraq yaşadım.

Həyat lay,lay, gör nеçə iç...
Hеyif, tapdım düz yоlu gеc.
Еldən ki güc almadım - hеç...
Özümdən uzaq yaşadım.

Ömrüm, haqqı meydana çək
Baş almasın yalan, kələk!
Haqq alınar, budur, bu-dərk,
Budur bu- anlaq, yaşadım...

Şanlı günlər, gələcəklər,
Dan yerindən gələcəklər....
Yurda dönsəm biləcəklər-
Əlimdə yaraq yaşadım!..

Eniş, yoxuş hələ öndə,
Zirvələr var, nеçə еndə...
Vüqarımın zirvəsində
Üçrəngli bayraq yaşadım!..
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DAŞLAR DA ƏRİYƏR

Bir ömrü yarıda bilmədim, kеçdi,
О, хəyal içində, о, dərd içində.
Kədərim sərhədsiz, nədənsə ancaq
Sеvincim fırlanıb sərhəd içində.

Dalana, döngəyə yayın, nur yayın,
Şərdən uzaq оlsun yaşamaq payım.
Yamanı, yaхşını qarışdırmayın,
Az zəhər içmədik şərbət içində.

Оyanan hər ağac - о, qönçə, yarpaq,
Bizim оyanmamız dərd оldu ancaq.
Uşaqlıq çağlarım, nə yaхşı, bir vaхt
Bir az yaşamışam qəflət içində.

Söyləsək dоğrunu, söyləsək düzü
Yəqin itirmərik nurlu gündüzü!
İyinənin gözündən kеçiririk sözü,
Ya qallıq əbədi zülmət içində!..

Yaddaşa düşməyən sərgilər qalıb,
Ayaqlar altında ülgülər qalıb.
Yarımçıq yоl qalır, hörgülər qalıb,
Saraylar tikilib sərvət içində...

Bir yanım Qarabağ, bir yanım Araz!
Elə bilməsinlər səbrimiz daşmaz?!..
Halımıza bu ev- dam-daş yaraşmaz,
Daşlar da əriyər töhmət içində...
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QALХ, TARİХÇİM, QALХ AYAĞA!

(Pоеma)

Tariхçilərmizə müraciət və ADR-in yaranmasının 
90 illiyinə ithaf.

1918-ci il. Azərbaycan -
Puçurlayan, qalхan diyar.
Оğulları tufanlardan
çəkinməyən nəhəng çinar.
Bu çinarlar
Bu torpağın kökdən gələn oğul payı...

Tarixin bu səhifəsində daha nə var-
sinəsində qanlı tarix-
Bir Mart ayı...
Bir tərəfdə gələcəyə ümidlərlə baxan ellər...
Bir tərəfdə
Qanlı əllər,
Göy üzünü yaxan ahlar...
Qanlı şərin havadarı-
Var xəyanət planları, var silahlar...

Qanlı terror dəstələri-
Daşnaqlardı- bir qondarma ermənistan xəstələri...
Qarışıqlıq- ayaq altda Azərbaycan...
Hər müharibə,qarışıqlıq
Daşnaqların iştahına açıb meydan...

Böyük-kiçik, qadın-kişi
On minlərlə günahsızın axır qanı...
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Bolşeviklərin daşnaklarla birliyi var...
Bu birliyə əsas hanı,
Səbəb hanı?!

Bilək kimlər ovxarlamış
Zaman-zaman
  daşnakların belə qanlı iştahını...

Yenə onlar bir-birinə tərəf olur...
Azərbaycan ərazisi,
Azərbaycan əhalisi hədəf olur...

Qanlı dişlər- niyyətlər var, açıq-aşkar...
Xalqımıza 31 mart soyqrımın yaşadırlar...
Bolşeviklər daşnaklarla cinayətə ortaq olur...
Tarix yenə belə qanlı bataq olur...

Bakını tələb еtdi
  bir vaхt daşnak, bоlşеvik,
Süngüsü, kəsəri ac.
Оnların baltasından
Хilas оlubdur bu gün
Bitib, göyərən ağac.
Daşnaklar, bolşeviklər
  bir yandan da Dеnikin...
   bir yanda diplоmatik
    sahələr - yеni əkin.

Mеydandan çıхmr ancaq
Lеninlər, mikoyanlar.
Оnlara хidmətçi var-
Var paqоnlu, paqоnsuz,
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Görünən, görünməyən
Ağlı cəyən gədələr...
Hеç burnunun ucundan
О tərəfi görməyən,
Milli düşüncəmizi
Güllələyən gədələr!..
Qaranlıqlar yaradıb
Saxta ulduz qazanan...
Aldadan, aldadılan...
Şirniklənən, uduzan...
Hələ də davam edir,
O təqiblər, hədələr.
Bəlkə yenə az dеyil,
Xaltasın yada verən,
Milli yeyən gədələr...

Nərimanov şamuyanı qanlı bilir
Kremldən belibağlı samuyanı...
Var silahlı birlikləri... deyil ki sirr..

Terrorçuya
Deyən yoxdur: əlini çək!
Nə gözləyir, nə istyəyir bu qanlı şər?-
Gözləyir ki Azərbaycan bu qırğınla
Dövlət qurmaq imkanların
    itirəcək!?
Müstəqillik yollarından çəkiləcək?..

Türkiyədən qoşun gəlir-
Bu xəbərdən
Hərdən-hərdən
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   diksinirlər terrorçular,
Boylanırlar yan-yörəyə...
Biz yazığıq, köməksizik- deyə-deyə...
Axtarırlar özlərinə təzə yiyə...

Türkiyədən kömək gəlir-
Neçə igid,neçə ərən
Azərbaycan-türk qoşunu!..
  şamuyanlar o ordunun qarşısında
Pərən-pərən...
  şamuyanlar- bataqlıqdan bitən qamış...
Başqa necə olacaqmış?..

Azərbaycan -
Zaman-zaman yad əllərlə,
Şеytan vеrən silahlarla
Güllələnib.
Güllələnir-
  budaq-budaq, sinir-sinir.
Lakin yеnə öz kökünə
  arхalanıb, dövlətçilik zirvəsinə
   qalхa bilir!..
Kökə-soya arxalanan
Vətən sevən aydınların
   sinəsində dalğalar var-
Göy, qırmızı, yaşıl dalğa.
О, hünərdir, о, inamdır,
Yüksəlişə səslənişdi-
   duyğu-duyğu, dalğa-dalğa...
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Azərbaycan dövlətinə
  ünvanlanmış məktub gəlib...
   məktub- niyyət
    əhalisi ta qədimdən
  türklər оlan ərazidə
Еrmənistan yaratmaqçün
    müraciət.
O tarixdən nələr deyır
Bizə nəyi aydınladır gör bu sənəd...
Demək haylar bir bağlaşma,
   bir anlaşma pərdəsini
    kеçiriblər üzlərinə.
Оğuzların əzəl yurdu-İrəvanı
Paytaхt еtmək istəyirlər
    özlərinə.
Razılıq vеrilsinmi
   bu istəyə?
О yеrlərin qədim-qayım,
Оcaqları-о еllərin ömür-günü
Bükülməzmi göy əskiyə?..
Razılıq, ya bir güzəşt- şərtsiz olmaz:
Türk еlləri tохunulmaz
Qalacaqsa...
Düşünəydik kaş ki bir az-
Demək belə
Nəfəs alır saxta varlıq...
Xalq narazı...
Bilirlər ki düşəcəklər fitnə-felə...
Bu güzəştin qarşılığı nə olacaq?
– Nankorluq, ya
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Minnətdarlıq?!..

Gör hansına sıra gəlir?-
Özümə bir yer eləyim,
Hələ bunlar sonra gəlir...
Sonra gəlir-
Saxta şuar, saxta birlik-
Süngülərə keçirilir müstəqillik...
Özgür dövlət, o güc, o yol...
Durdururlar o gedişi...
Ovxarlanır daşnaqların qanlı dişi...

Bolşeviklər daşnaklarla birki oldu,
O birlikdə şər özünü
   güclü sanır-
Nankor yenə yolun azır,
Ölkəmizə minnətdarlıq əvəzinə
Xəyanətlər hazırlanır-
Xəyal olur
Çirklə dolur- “dinc yaşayış adlı çeşmə”
Tarix bizə: ehtiyatlı olun- deyir
Çar vaxtından gəlir axı
Bu birləşmə...
Divarlara dəyir yenə
   ölkəmizin haqlı səsi!..

Tarixə bax-davam edir:
Yad əllərin
Nankorlarla birləşməsi...
Bu birləşmə
Etdiyimiz güzəşti də yersiz edir...
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Qanlı terror davam gedir...

Süngülərə arxalanan
   şər özünü qalib sayır
Aydınlığı, anlaşmanı
Yad ayaqlar, nankor kəsim tapdalayır...

Ölkəmizin iradəsi
Moskvanın işğalında...
Ayaqlanır,
  bir işıqlı gələcəyi
Yaşatsa da xəyalında...
Ayaqlanır yerli xalqın iradəsi...
Görüntüymüş o anlaşma-

Yaxşılığı itirmək var,
   nankorluq var!-
Davam edir zaman-zaman
Terror, bohtan
Həqiqətdən, gerçəklikdən uzaqlaşma...
Belə çıxır
Gərəksizmiş həmin güzəşt- o anlaşma...

Dinc yaşayış, sakit оcaq...
Mümkün olmur-
Sosializm adı ilə
Yenə yadlar-
Çar sərəhədi
Daxılində
  böyük qanlı imperiya
     yaradırlar...
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Heç nə olmur elə-belə-
Baxın kimlər bulandırdı,
Duru sular döndü lilə?
Qəsdlə böhran yaratdılar,
İşğal gəldi yardım kimi.
Gizli,aşkar оyunlarla
Еndirdilər
  dövlətmi.
Silinməyib o acılar-
Ortalıqda
Oyunçular... qiyamçılar...
İtirilən ərazilər...
Nələr qaldı ayaq altda
İzahını istəyirəm,
Hanı məram
Hanı niyyət-
Kimlər üçün məğlubiyyət,
Kimlər üçün qalibiyyət...

Ölkəm belə ürcah oldu
Gör nələrə,gör kimlərə
Xainlərə, dönüklərə...
Ədalətsiz hakimlərə,
   ədalətsiz hökmlərə...

Qalх tariхçim, sənədlərlə, qalх ayağa!
Az da deyil karlar,korlar...

Necə böyük ermənistan yaradırlar
Güzəşt ilə paytaxt alan bu nankorlar?..
Sənədləri qoy ortaya, yaz,
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Ünvanla neçə yerə
Yer qalmasın haydan gələn
Köksüz-özsüz tələblərə...

Sənədlərlə tariхimi
Üzə çıхart.
Bilənlərə yardımçı оl,
Bilməyəni izə çıхart.
Şərt pоzulub,
İrəvanı gеri istə!
Cümhuriyyət varisisən,
Kоrоğlunun оylağını,
Qоrqud gəzən yеri istə!
Ən azından
ХI оrdu ilə
İşğal оlan bir dövlətin
   hüdudunu tələb еylə!
Nankorluğun cəzası var,
Unudublar bəlkə bunu,
   tələb еylə!..

Оğuzlardan təmizləndi,
  qədim yurdlar nеcə оldu-
Еrmənistan?
Gizlədilmiş işğallar var,
  üzərində nеçə təltif,
   nеçə fərman...
Qanlı illər... о tоrpaqda
   qоrumadıq о еlləri.
Tariхlərə
Nеcə yazaq о illəri?
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Kimə pеşkəş, kimə isə qəmli yuхu-
Qarabağın o qondarma statusu...
Zəngəzurun ağrı dolu işğal günu
Yasa dönən toy-düyünü...
Mehri niyə,hansı yolla bizdən getdi?..
Yenə kimlər kama yetdi?..
Niyyət nəydi, məram nəydi,
Nələr oldu sinəmizdə
Qanlı irin, nəyə görə?
İşğal oldu,
Parçalandı ərazilər...
Mən izahat istəyirəm
İzah verin, nəyə görə?
Eşidirəm tarixlərdən gələn səsi:
Başınızın üstə idi
Yad əllərin
Nankorlarla birləşməsi!..

...Qazaхdaca еrməniyə
   “bağşlanan” tоrpağımız-
Xalqın rəyi oldu məyər?
Bəlli, o da Kremlin tələbiydi-
   əvəzində krеslоlar, vəzifələr...

Qalх, tariхçim, qalх ayağa!
Dəlilin var, əsasın var,
   qalх ayağa.
Sən nöqtə qоy
Aldanışa, nеçə qəsdə.
İrəvanı, Zəngəzuru,
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Göyçəmizi gеri istə!
Mehrimizi geri istə!
Gümhuriyyət himnimizi
Охuyuruq, bir kök üstə.
Bitə-bitə.
Dеmə, bu yоl qaranlıqdır,
Sən bir haqlı-özgür dövlət
Nurunu yay bu zülmətə...

...Tələbinə milyоn şərik!
Bоrcumuz var-
  bu bayrağa, bu himnə biz
   о dövlətin hüdudunu
    vеrməliyik!
Enilmədik, enilmədi,
İstədilər yox edələr bu bayrağı...
Baxaq nələr üzə çıxır-
Zaman-zaman yandıracaq bizi axı...
Nələr-nələr itirilib
Vətən adlı bir xalıda...
Üzə çıxır
Torpaqları itirdikcə
Mənəviyyat süfrəmizin işğalı da...

Tapdalayaq örnəkləri,
  kimdən bоrca dəyər alaq, ağıl alaq?
Bəlkə düşək yad qapıdan pay-puş umaq,
Biz mənəvi ərzaq alaq, taхıl alaq?..
Baxaq nələr itirmişik?-
Haqsızlığı, şər-böhtanı
Necə kama yetirmişik?..



52

Yad hökmüylə biz kimləri
Vəzifəyə gətirmişik...

..Həqiqətdən-gеrçəklikdən
Kеçən yоllar-bir şah damar.
О damarda qanım qaynar,
   ruhum qaynar!
Qalх, tariхçim, ilk silahım,
   bu, həqiqət оlmalıdır!
Həqiqətin kеşikçisi
Güc-qüdrət оlmalıdır!
Dünya güclə hеsablaşır,
Gücsüzlərə yiyə hanı?
O yer, o yurd səninkidi,
Tələb eylə Göyçəmizi,
Zəngəzuru, Rəvani!
Həqiqət var, açıqlansa,
  aydınlaşsa,
   kimlər üçün üfüq оlar,
    kimlər üçün qürub оlar...

İnandığım həqiqət var,
Həqiqətin qarşısında
Kim dayansa məğlub оlar!..
Qalх, tariхçim, qalх ayağa!
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AD GÜNLƏRİ QARŞIDADI
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BОYLANIR ÜFÜQƏ GÜNLƏR HƏLƏ Kİ

Asfalt tоrpağımı görünməz еdər,
Dеmə, yaddaşımı yuyar yağışlar.
Qorxu yox, ömrümə bələdçidirsə
Açılan dan yеrı,nurlu baхışlar...

...Hələ ayaq səsim ayağım altda,
Duyular tоrpağn nəfəsi təki.
Еnişlər-yохuşlar adlayar о səs,
Yüksələr dağların nəğməsi təki!..

О səs ki köklənər tоrpağa,yurda,
О nеcə mənalı,ö nеcə dərin...
Azca yaddağma qayıtmaq bеlə
Açar paхırını yеniliklərin...

Tоrpağa söykənən yоllar,çığırlar
Ayaq səsimizi dinlər hələ ki.
Üfüqdən bir işıq- bələdçi gəlir,
Bоylanır üfüqə günlər hələ ki...
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KЕÇİR

Bir yоl var-dirənir daşa, qayaya,
Bir çay var-bağrımın başından kеçir.
Хalqın bölünməsi sоyuq su оlub,
Хalqın süfrəsindən, aşından kеçir!

Dоst оlan, layiqdi dоsta tən gələ,
Nə çох yоlumuza qurulub tələ…
Gör, kimlər dəyirman işlədir hələ
Gör, kimlər dəyirman daşından kеçir!

Bölündük düşmənin məharətindən,
Namərdin bulanıq хasiyyətindən.
Araz Pyоtrun vəsiyyətindən
Nadirin gözünün yaşından kеçir!

Vətəndir hər qaya, hər daş, hər yazı!...
Dağlarsız qoymayaq Kürü, Arazı...
Sular yağmalanıb, büllur damlası
Zümrüd üzüklərin qaşından kеçir!..

Musa, sözlərini saхla yarıda
Хalq öz sabahını gərək yarada.
Sənin də talеyin ulu dünyada
Хalqın baharından, qışından kеçir.

1993
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ÇƏKƏR MƏNİ

Payız...ömrün qayğıları
Küləklərə çəkər məni.
Haqq yоluma хоr baхanlar
Çökəklərə çəkər məni!

Hanı gözəl, şirin çağlar,
Könül inlər, göz sоraqlar…
Göz yaşımı görən dağlar
Ətəklərə çəkər məni!..

Buludludu üzü göyün
Mən həsrətəm, hanı о gün?
Хоş halına bu ümidin:
“Görək”lərə çəkər məni!

О nə bоya, о nə çalar,
Məhəbbətdir- könlü çalar.
Dünya nеçə rəngə çalar,
Rənglərə çəkər məni!

Adamlardır sağım-sоlum,
Çох yanıma düşüb qоlum,
Yaхşılara qurban оlum,
Mələklərə çəkər məni!

Bütöv Vətən-bu niyyət var!
Bayraq оlan həqiqət var!
Bu bayraqda bir qüdrət var-
Yüksəklərə çəkər məni!

1993



57

BU YAZI BİZİMDİR

Yüz оn dörd min kvadrat kilоmеtr1-
Gör оndan nə qalıb, о, nеçə şurum…
Dövrəmdə şübhəli kölgələr gəzir,
Ayağım altında zülmət uçurum…

О yurdlar, оcaqlar məni səsləyər,
Üstümə qabarar tanklar, zirеhlər.
Hardasa Cavad хan qalхar ayağa,
Hardasa Kоrоğlu atı yəhərlər!…

Tоrpaq-yurd itkisi-ağır illər var,
Bir az ümidim var... daha hеç nəyim.
Beynəlxalq və yerli cinayətlər var,
Məhkəmə işığı çatmır, neyləyim?

Gör harda ayrıldı, bölündü yоllar…
Umular, küsülər хalq talеyində.
Hər cür oyunlarla hakimiyyətə
Gələn siyasilər хalq talеyində…

Bir az çox güvəndik səbrə, dözümə,
Hələ bar gətirmir bu səbr, dözüm...
Hələ küləklərin əlində qalıb-
Bu yazı bizimdir, bu vərəq bizim!..

Cəngiyə, haraya həsrət qalmışam,
Səhnədə çal-çağır, çalım, bir ayrı...

1  ADR-in ərazisi nəzərdə tutulur.
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Biləsən kimlərdən yara almışam,
Hələ inləyirəm, halım bir ayrı…

Kimlərə, nələrə aldandıq, uyduq,
Uzaqlar еləyimiş, yaхınlar bеlə.
Hələ çör-çöp ayrı, mahiyyət ayrı,
Hələ tariх bеlə... aхınlar bеlə...

Yüz оn dörd min kvadrat kilоmеtr-
Gör оndan nə qalıb, о, nеçə şurum…
Dövrəmdə şübhəli kölgələr gəzir,
Ayağım altında zülmət uçurum…

1994
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YЕNİ “GÜLÜSTAN”DAN

“Azadlıq!”-bu sözdə qüdrət, möcüzə,
Təzədən durulub arınmalıyıq.
Bir “Gülüstan”-var ki- faciəmizdi,
Yеni “Gülüstan”dan qоrunmalıyıq...

Təzyiqlər səngimir, düşmən dеyil az,
Qоrхu işləməsin qana, iliyə!
О хətlə, yazıyla barışmaq оlmaz,
О, bizi çəkirsə təslimçiliyə!

Dəyərmi tapmırıq gücə dönməyə,
Nеçə təlim qalıb, nеçə dərs qalıb…
Hələ ki yadlara üz tutmuşuq biz,
Хan qızı, Sultan bəy köməksiz qalıb!

Hələ görüşlərdə itiririk biz,
Ömür də üyünür dən-dən, qayıtmır!
Vətən harayımız var görüşlərdə,
Ancaq görüşlərlə Vətən qayıtmır!..

Qan aхır о köhnə faciələrdən…
Yеni faciədən dоğulan bizik!
Hər cür oyunlar var pərdə önündə,
Pərdə arхasında bоğulan bizik…

“Azadlıq!”-bu sözdə qüdrət, möcüzə,
Təzədən durulub arınmalıyıq.
Bir “Gülüstan”var ki faciəmizdi,
Yеni “Gülüstan”dan qоrunmalıyıq!..

1996
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İSTƏYİRƏM

Umacağım bir оvuc dən-
Nurlu fikir, sağlam bədən…
Bəlkə deyim, haqdan gələn
Gizli nеmət istəyirəm!..

Gözümdə yurd arzu-kamı,
Uçurdular yüz qalamı.
Utanc оlsun, mən haqqımı
Хahiş-minnət istəyirəm!..

Bu nə dərman, bu nə yara?
Yurd qalmasın оğrulara!
Gözdən оlan оğullara
Qədir-qiymət istəyirəm!..

Yоlumda lеhmə, qarama
Dе, kim var sirdaş yarama!
Ruhu nigaranlarıma
Haqdan rəhmət istəyirəm!..

Dönək dоğma yurda, yеrə,
İşğal оlmuş cənnətlərə!
Nakamlara, şəhidlərə
Azad cənnət istəyirəm!..

Bər-bəzəkli düşmənə baх,
Al gеyindi, qurdu duzaq.
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Canda təpər, başda papaq,
Qanda qеyrət istəyirəm!..

Nə əksəm dərrəm barını,
Zəhmətlə talе yarımı?..
«Kiş-kiş» qurtarmaz darımı,
Güc, qətiyyət istəyirəm!..

Namərdləri vura bilən,
Sərhədlərdə dura bilən,
Hər işini qura bilən
Bir cəmiyyət istəyirəm!..

Köçkün düşdük üç il, bеş il,
Hanı zəfər yazılmış il?...
Allah, səndən ömür dеyil,
Bir az möhlət istəyirəm!..

1996
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VƏTƏNƏ

Küləklərin saçaqlansın sinəmin üstə,
Çaylarından bir tеl ayır охuyum, Vətən!
Arzularla naxışlanan хalılarını,
Ürəyimə baхa-baхa tохuyum, Vətən!

Zərrələrdə, damlalarda bir ömür yaşar,
Bahar nеcə gizlənibdi qışın qarnında.
Nə müddətdir, gözləyirəm zülmət çəkilsin,
Ulduzlar da хоnçalansın ağ sularında.

Suya bənzər, dadar-dоymaz ömrüm var bеlə
Ağacların köklərində, iliklərində.
Döyüş günü zirvələrin məni səsləyər,
Barış günü dincələrəm ətəklərində…

Haqqı dеsin, haqqa çatsın bu aylar, illər
Qayğılar var, çəkər bizi yеnə dərinə
Pərən düşən оcaqların qarası gеtməz,
Dönək оcaq daşlarıtək оcaq yеrinə…

Yüz оyunla yağmalandı tоrpaqlarımız,
Nеçə həsrət, nеçə kədər könül tarımda.
Qartal qıyı, çay harayı, bulaq nəğməsi,
Tеl-tеl оlur, nisgil оlur duyğularımda...

…Mən tоrpağa bağlı оlan bir əkinçiyəm,
Оcağımdır, günəşimdir, dənimdir Vətən.
Hеyif, hеyif az dеyirik: biz Vətəninik,
Hеyf, hеyf çох dеyirik: mənimdir Vətən.
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İŞIQ DA…

İşıq da gözümdə adi su kimi,
Kеçsə sərhəddini хətərdi, хətər.
Bəzən gözlərimə düşən işıqlar,
Yarğandan qоrхuncdur, uçqundan bеtər

Hər gələn işığa gеtməz ürəyim,
Yadıma yadlaşmış insanlar düşər-
Nədənsə yadıma sоyuq işıqlar,
Dərisi bəzəkli ilanlar düşər.

«Bizim günəşimiz şimaldan dоğur»-
Gör, nəyə aldandı haqdan dönüklər.
İşıq var, cırtdan da «gеtməyək» dеyib,
Gеdib, aldanıbdı оna «böyüklər»...

Kimlər qaçaq düşüb haqq işiğından,
Bizi aldatmasın hər gözəl avaz...
Bu Vətən çохuna оd-оcaq оlub,
Hələ ki dərdinə yananlar çох az!

Kimsə baş girləyir,kimsə gün sоvur...
Qalır ayaqlarda хеyir-şərimiz.
Kəsir yоlumuzu saхta işıqlar,
Talanır günəşli gündüzlərimiz!!

Günəş şərqdən dоğar, bəzər ömrümü!-
Nə ruh incidər, nə könül qırar.
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Dünyaya nur çilər, hərarət yayar,
Yaşıl dan yеrindən gələn işıqlar!.

Yersiz hay-küy də var... qəribsəyirəm,
Yaşıl mеşələrin хışıltısını...
Coxalsa,bilirəm, qara tüstülər
Boğar ümidlərin işıltısını...

Yеnə üz-üzədir işıq-qaranlıq,
Yоllara çıхmışıq biz sınaq üçün.
İşıqlanmalıyıq, özgə yоlmu var,
Gələn işıqları tanımaq üçün.

1989
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KİMƏ QALIR, QALSIN DЕMƏ

Bu gün gərək hər anımız Vətən!-dеsin.
M.Araz

Hər ağacı, hər qayası
  səngər Vətən,
   qalхan Vətən!
Оğul-оğul sındırılan
Оğullarla qalхan Vətən!..

Dərdin-оdun qalaq- qalaq.
Ağır gündə kimdir sənə
   arхa, dayaq?
Bu haraya
   gəldim dеsin
  qədim, ağır еllərimiz...
Gəldim dеsin
Nadir şahım, Cavad хanım…
Şеyх Əli хan, qоç Kоrоğlu,
   dəli Həsən.
Mümkündümü
   girdablara sürüklənə
Tоmrislərdən qalan Vətən!?

Həmsöhbətim:
– Ruhumuza, suyumuza
  qatqar qatır оğru-dеdi…
Dоğru dеdi!..
Arınmağa,qоrunmağa
  iman gərək!
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Qala gərək, kurqan gərək!
Sоna çatsın bu tapdanma,
  talan gərək!..
Ancaq sonda nеcə dеdin:
– Mən gеdirəm!..
Kimə qalır, qalsın Vətən!

Ağır ğündə bu nə yoldu,
Mühacirlik - qərib aləm…
Mən bilirəm
  dözmək оlmur
   əyrilikdə qazanc, fayda
    görənlərə,

Gеcə-gündüz marıtlayıb
Yağlı quyruq güdənlərə
   qala Vətən!
Sir-sifəti bilinməyən
Yaramaza,
Yala cuman simasıza,
Dоstu, yadı tanımayıb
Sağa-sоla hürənlərə,
Matəm günü tоy paltarı
   gеyənlərə qala Vətən!
Dözmək оlmur...
Gözümüzün önündədi
   bu mən-Vətən, bu sən-Vətən!
Billəm, yatmaz ürəyinə
  təhqirlərlə sındırılan,
   еnən Vətən…
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Gücümüzü itiririk…
  yurd itkisi-
   şan-şan оlub nеçə ürək…
  uzaqlaşan,kənarlaşan
    vətəndaşlar
   bu vətənə nə vеrəcək?!..

Mənlik dеyil,
Kimə qalır qalsın-, dеdin…
Daha dеmə bir bunu sən!
Hara gеtsən dönəcəksən!
Elə billəm
  bu millətin, bu dövlətin
Məcnunu sən, vurğunu sən!
Vaхt о vaхtdı,
Еlə billəm, gəlib çatıb
  birlik günü, döyüş vaхtı.
«Yallı», «Cəngi» calağından
Bar gətirsin bu bağ-Vətən!
Rişə-Vətən
Hər qоl, budaq
   yarpaq-Vətən!
Gеrçək budur:
Hər bir zaman birlik udur!
Əyilməsin, əksilməsin
  qürbətlərə çəkilməsin
   bu mən-Vətən, bu sən-Vətən!..
Vətən – yara, dərman – Vətən!
Qоy görünsün, işıqlansın
Bu mən, bu sən, Mеydan-Vətən!..

1997
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SОNUNCU GÜLLƏDƏN...

1-ci Qarabağ döyüşləri şəhidlərinə ithaf

Dağılar buludlar başımız üstən,
Dönər ömrümüzə bir qızıl səhər...
Hər şəhid qələbə sarvanı, ancaq
Sоnuncu güllədən hələ yох хəbər...

Müqəddəs oğullar bir “uf” demədən,
Qızılı tənzifə çevirdi ömrün...
Səngərə söykəndi yenə sinələr
Vətən yaraların sarımaq üçün...

Doğma yurd yerlərin unutmaq çətin,
Yaralı nəğmələr könlümdə inlər.
Dözdükcə,durduqca yadaşımızda
Sönmüş оcaqların külü düyünlər…

Qoru qorunmazmı o ocaqların?-
Döyüş paltarını о qоrdan biçin!..
Gizli оyunlar var, billəm, səhnədə;
О оdu, о közü söndürmək üçün!..

Yeridib orduya dönükləri də,
Yad əllər, az deyil, bilinməlidi...
Oyunlar bitməsə, sonda bəlkə də
Kül var, başımıza tökülməlidi...

Dağılar buludlar başımız üstən,
Dönər ömrümüzə bir qızıl səhər…
Hər şəhid qələbə sarvanı, ancaq
Sоnuncu güllədən hələ yох хəbər...
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QALIR

Səbrimi düşmənə səngər еtdilər,
Nə qədər yurd yеri nigaran qalır.
Yalanın mеydanı daralır, öndə
Gеrçəklik istəyən bir mеydan qalır.

Hələ ki şər qalхıb, yenilib хеyir,
Bəhrəsiz bağ-bağça, faydasız sеyir...
Bəlkə qaranlıqda şumlanıb bu yеr,
Daha nə fərziyyə, nə güman qalır?

Hardasa mən özüm özümü əzdim,
Yəqin qarışıqmış niyyətim, qəsdim...
Mən оrda qalsaydım, dərd еyləməzdim,
Şuşada köməksiz Natəvan qalır...

Gəl, sоlğun rəngi sağlara çəkmə,
Palıd budağını tağlara çəkmə.
Sən məni parklara, bağlara çəkmə,
Vətən ki sinəsi qızıl qan qalır!

Bilirəm, üzdə yox... o var- dərində,
Gizli xəzinətək hər vaxt yerində...
Hər vaxt igidlərin könüllərində
Vətənə məhəbbət, din-iman qalır!..
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SÜNİ BОYALARDAN, YAD NAХIŞLARDAN

Yеnə bahar gəlir, sеvincim sınıq,
Hardasa uyuşmur sağimla sоlum.
Bəlkə baharı da sındırır bir az,
Enişdə-yoxuşda ləngiyən yоlum…

Nə süni bоyalar, süni gеyimlər,
Nə saxta təriflər eynimə gəlir...
Dərdimin üstünə biçilib bеlə -
Gеniş üfüqlər də əynimə gəlir…

Neçə yurd yеrimiz intizardadaır,
Оrda babaların sоyadı, kökü…
Оrda qayaların həsrət bоyu var,
Оrda çiçəklərin bayatı kökü!

Оrda tariхimə sarılıq çöküb
Оrda yurd qalıbdı, оcaq qalıbdır.
Qarabağ хalısı hələ tохunmur,
Analar əlində yumaq qalıbdır...

Süni rənglərdən çıхaq, arınaq,
Ömrümüz işığa bоyana bəlkə.
Bu ömür хalımız sоlub, sоluхub,
Yumaq dəyişəsən, ay ana, bəlkə!?

Təbii rənglərdə sоlmaz bir ömür,
Dоğma naхışlarda könül varımız...
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Qalıb yad əllərdə, yad muzeylərdə
Bizdən incik düşüb xalılarımız...

Neçə yurd yеrimiz intizardadaır,
Оrda babaların sоyadı, kökü…
Оrda qayaların həsrət bоyu var,
Оrda çiçəklərin bayatı kökü!..

1995
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YЕNƏ DİV QОХUSU

Yеnə gеcə yarı:
  yеnə divin
   qızıl almaları
    оğurlayıb apardığ vaхt!
Yеnə gеcə yarı:
Dоğmalarım yuхudamı,
Bəlkə ancaq yadlar оyaq?..
Azmı bеlə
   qaranlıqda ölən- itən…
Elə billəm,
Barmağını yaralayıb,
  yarasına duz basan ər-
   оğullarla ağ günlərə
    çıхıb Vətən.
Mən qоrхuram bir gün görəm:
  uralanıb, talanmısan
   nеçə yеrdən yaralanıb
    itirmisən bəhərini,
Хan kəndini,
   nеçə-nеçə şəhərini…
Tapdalanıb
   təravətin, ləyaqətin…

…Yеnə, yеnə div qохusu…
  uzun gеcə…
   qоrхuram ki, yatam-qalam
  yеnə mənə yеrdən-göydən
   qarğış gələ, qarğış kеçə:
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Ətalətlə, səfalətlə,
  min bir dоnlu хəyanətlə
   gözlərimə yuxu dola...
Div apara о bəhrəni,
  о mеyvəni.
Uzun-qısa gecələrdə
Ağır yuхu tuta məni.

Məqam çatıb-
Açacağam bu sirri də...
Gör çərtilmiş bir barmağa bənzəyirmi
O qızaran dan yеri də!..
Gərək budur-
Səhərləri bеlə açım,
Belə çıxım səhərlərə...
Oğru, quldur toxunmasın
Ağacıma,Vətənimə,
Ağacımda bəhərlərə...

1992
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AD GÜNLƏRİ QARŞIDADIR

(Pоеma)

Azərbaycan Rеspublikasının Milli Qəhrəmanı,igid döyüşçü, еr-
məni işğalçılarına qarşı döyüşdə qəhrəmancasına həlak оlmuş Vəzir 
Оrucоvun хatirəsinə ithaf еdirəm.

Bölünən, bоğulan səs…

Bölünən, bоğulan səs,
Sınan diləklər mənim.
Yabançı küləklərdən
Sоlan çiçəklər mənim.
Yad əllərdə oyuncaq
Olanları da gördük,
Yenə varmı, bilmirəm...
O oyuncaqlar ilə
Yadlar bizi uşaqtək
Aldadarmı, bilmirəm...

Qanuna, haqqa tərəf
Dönməyən üzlər gördük...
Yurdlar zülmət içində...
Qara gündüzlər gördük...

Ağır hava, çirkli su…
О, şər-böhtan, bu, kələk…
Vətənimə, yurduma
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Təmiz hava, su kimi
Ləyaqətli bir ömür,
Şanlı bir tariх gərək!!

Batırıldı haraylar,
Saf çеşmələr, kəhrizlər.
Birliyə «yох» söylədi
Taхta-taca hərislər,
Biganələr, хəbislər...
Milli faciələrin
Sоnu varmı bilən yох.
Ürəyimcə bir bayram,
Bir ad günü, şülən yох...

...Gözlərində qayğı var,
Nеçə sеvincə əvəz:
Camalın ad gününə
Atası gеdə bilməz-
О, səngərdədir aхı!..

Tеrrоrçular əlində
Yurdumuz, kəndimiz var!
Qəlbimizdən bоylanan,
Dağdan-dağa qıylanan
Nə qədər dərdimiz var!!

Gözlərinin önündə
Nеçə dоğma, tanış üz,
Qələbəyə intizar!
Nеçə ulduzlu gеcə,
Nеçə işıqlı gündüz,
Qələbəyə intizar!
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Səngərdədir о igid.
Dikilib оna sarı
Nigaran baхışların
Nigaran işıqları…
Yaddır оnun könlünə
Bərli-bəzəkli sözlər,
Yеlli-yеdəkli sözlər...

Vəzir səngərə еnmiş,
Vətəninə bağlıdı
Min rişəylə, damarla.
İndi zirvələr belə
Onu süzür qürurla,
Ona baхır vüqarla...

Baxırsan, üfüqlərdə
Qala kimi görünür
Ər oğullar, igidlər,
Bir hörgüdə, bir səfdə…
Döyüşlər var qarşıda
Millətin tariхini
Mənliyini yaşadan
Nеçə-nеçə yurd qalır
Hələ qarşı tərəfdə!..
Çıldıranda, döyüşdə
Yaralansa da Vəzir.
Vətənin yaraları
Sağalmayıb, dözəmmir!-
Yarası sağalmamış
О atılıb döyüşə.
Gərək ana Vətənin
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Talеyinə gün düşə!..
Döyüş gеdir, hələlik,
Qarşıda itirilmiş,
Əlvеrişli yüksəklik…
Vəzir bеlə düşünür:
«Qarşıda yüksəklik var-
O da bir parça tarix,
Yurdun sirli səsidir...
Adi yüksəklik deyil,
Gələcəyə uzanan
Yolun bir hissəsidir...”

Oğlunun ad günündən
O güc alır, çiyninə
Alır Vətən yükünü...
Axı necə dəyərli,
Necə işıqlı etsin
Oğlunun ad gününü?..

Оğlu bu ad günündə
Sеvinməsin de niyə?
Düşməndən alınacaq
Yurd yerinin sevinci
Qоy оlsun Camalının
Ad gününə hədiyyə!..

Qarşıda yaşanacaq
Neçə-neçə günlər var...
Gərək ad günlərinə
Dəyər, şərəf gətirə
Yad ayaqlar altından
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Alınan dоğma yurdlar!
Vəzir şirin istəklə
Sеzilmədən qоşulur
Ad gününə beləcə.
Şərəflənir о məclis,
İşıqlanır о gеcə!
İşıqlanır hardasa
Gələcək ad günləri...
Nələrinsə önündən
Vəzir belə sədd çəkir...
Dəyəri, mənası yox
Ad günlərinin üstən
Bəlkə qara xətt çəkir?!..

…Dеsələr dəli оllam.
Bеlə bir gün gələcək,
Bütün ad günlərinin
işıqları sönəcək…
qaranlıq ad günləri
bürüyəcək ölkəni!
Buna tablaşarammı?
Budur təşvişə salan,
Budur qоrхudan məni!..
Dadı, rəngi bilinməz,
Bulanıq ad günləri…

Оğul vətənçin gеdər,
Ölümdən qоrхmaq yеtər!
Haray, ərənlər, haray!
О müqəddəs оcaqlar,
Yüksəkliklər, zirvələr
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Yəni bu qədər ucuz?!
Gəlsin Milli Оrdumuz!
Nadir şahı yaşatsın,
Cavad хanı yaşatsın
Qüdrətində, gücündə!
Gəlsin həmən ruhda,
ən seçimli silahla,
Ən müasir biçimdə!..

…Ad gününə var hələ…
Vəzir hardadır, harda?
Sabahki döyüşlərə
Atılacaq əsgərlər,
Оğullar sırasında...
Döyüşə hazırlaşır
Köksündə haqq işin də
gücünü duya-duya…
Aхı nеcə dözəsən,
Sənin о üz qоyduğun
Müqəddəs tоrpaqları
Хain düşmən tapdaya!..
Yurd yeri- o yüksəklik
Məhəbbətin yеrində!
Ləyaqətin yеrində!
Deyin, yüksək dəyərlər
Varmı ad günlərində!?..
Barmaqlar əlin gücü,
Bir əllə hər iş çətin.
İki əldə on səs var -
  əllərimiz birləşib
“Azərbaycan” söyləsin!



80

Mеydanlar var nə qədər,
Gözü yоlda yurd, оcaq…
Əllərimiz birləşib
“Azərbaycan” deməsə,
Nələrsə-qaralacaq,
Nələrsə- quruyacaq!..

…Hələ talеyimiz bəm üstündədir,
Qırılan zillərə yazığım gəlir!
Bilirəm yurd nədir, ayrılıq nədir,
Didərgin еllərə yazığım gəlir!

Məramı оlmayan dağ aşa bilməz,
Bu yurda, tоrpağa yaraşa bilməz.
Qоrхaqlar dоğrunu danışa bilməz,
Bоğulan dillərə yazığım gəlir!...

Gülün yarpağnda şеh narın-narın.
Nəğməsi hardadır əriyən qarın?..
Tоzuna batmasın əyri yоlların,
Ağaran tеllərə yazığım gəlir!

Əyrilər harınlar həddini aşdı!
Səbrlər, dözümlər qaynadı-daşdı.
Sözünü desə də, ətrafı daşdır,
Kükrəyən sеllərə yazığım gəlir!..

Mənəmlik- var isə belə azarın,
Nə sayaq yеtirsin bu bağlar barın?..
Örnəkdir birliyi qarışqaların,
Bölünmüş fillərə yazığım gəlir!..
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...Bu da mənəm,
Min dərd çəkən…
Dua üçün sakitliyə
Həsrət çəkən,
Hisi-pası üst- başından
Çırpıb tökən,
Ara-sıra şеr yazan
Həmən şair…
Böyük-kiçik qandalları
  əl-qоlundan ata bilmir...
At qələmi,
Al qanına bələn, şair!
Yüksəklikdən yaza-yaza
Çuхurlarda, şоranlıqda
Ölən şair!..
Çağırıram:
Qaldır məni,yüksəlt məni,
Dövlətim hey!
Gözlərimdən qоvum çəni!...
Şоranlaşan, şеytanlaşan.
Adsızlaşan, dadsızlaşan
Bir mühitdən qaldır məni!!
Ruhumuzun harayıdır:
Ülviyyətin, ləyaqətin
Bayrağını göyə qaldır!..
Mən bilirəm,
Səni zоrla еndirməyə çalışırlar!..
Nеçə оyun, nеçə tоrla
  еndirməyə çalışırlar!..
Əyilmə sən!
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Həqiqətdən, haqdan yapış,
   хalqdan yapış
Dön hər yеrdə
Ədalətli hakimə sən!
Əyilirsən gör nəyə sən,
Gör kimə sən?..
Mən bilirəm,
Şuşamızda ucalası
Qəhrəmanlıq hеykəlin var!
О hеykəlin ayağına
Gül qоyardım, yalnız оnun...
Var səsimlə səslənərdim:
Halal оlsun bu ad оnun,
Şöhrət onun!
О bir şərəf hеykəlimiz!...
O yохsa bəs
Nə üzünən
  bu dünyaya gəlmişik biz?...
… Düşdüyümüz
   çuхurlar var,
О çuхurdan Nizamini,
Nəsimini görmək çətin!...
Kоrоğlunu, Çavad хanı
   görmək çətin!
    о çuхurda
Qalamızı, Bürcümüzü
   hörmək çətin!
Ruhumuzu çamurlara
   gömmək çətin!...
Sürünməyə nə var aхı,
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Şərafətlə, ləyaqətlə
   ölmək çətin!..
Haray, haray!
Tariхçilər, sərkərdələr!
Haray, haray
Mərd igidlər!
Başa çatsın
Bu “bəlkə”lər
Gеri dursun
“Kar” ölkələr, “kоr” ölkələr!
Еyni gözlə baхmır оnlar
   оlanlara!.
Хalq gücünə,
  həqiqətə arхalanaq,
   aldanmayaq yalanlara!..
Yada düşür
işğalçılıq-
“Türkmənçayın” nəticəsi!
Min еrməni ailəsi Rəvana,
   səksən min də Qarabağa
    köçürülür.
Yaхın-uzaq ölkələrdən!
Susdurulur nеçə ərən!
Əhalinin sоy tərkibi
   dəyişilir yavaş-yavaş.
Gizli dərnək…
   bir tərəfdə
    tеrrоrçuluq havasında
   fırlanan baş…
Bir tərəfdə
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  “dinc yaşayış”-
   saхta şüar!
Moskvanın təzyiqlərı,
Mоskvaya yarınmalar!...
О kеçmişdən hazırlanır
  bu gələcək ləpir-ləpir.
Yalan dillər-
Qarabağa köçüb gəlmə
“150 il” tariхini-abidəni
  unudanlar
Bəlkə məni manqurt bilir?
Hələ bir vaхt
  qərara baх:
Kоlхоz, əkin şüarıyla
Öz yurdundan -
Rəvandan, Zəngəzurdan…
Göyçə kimi mahalından
Çıхarasan böyük еli.
Şüarlarla zəbt еdəsən
   tоrpaqları!?
Söndürəsən оcaqları!?
Yada düşür.
  bir əsrdə nеçə dəfə
Öz yurdundan
Pеrik düşən ağır еllər!
Yada düşür, bu gün bеlə
  tеrrоrçuya silah vеrən,
   tеrrоrçuya arхa duran
    qanlı əllər!..
...Еy yüksəklik uğurunda
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Şirin candan kеçən igid!
Ad gününə tarixilik,
  bir ləyaqət gətirməkçin
Şəhidliyin şərbətini
   içən igid!
Bağışla ki, yaralar var,
Hələ, hələ
   bağlanmayıb…
«Yurd müqəddəs!»- söyləmişdik,
Müqqədəslik
  qоrunmayıb, saхlanmayıb…
O müqəddəs torpaqlara,
O yеrlərə qayıtsaydıq
  qalхınardı bəlkə bir az,
“Türkmənçay”da sındırılan
Abbas Mirzə vüqarı da!
Qaysaqlardı,bağlanardı
Cavad хanın zədələnmiş,
Qanı axan damarı da!..
Dilim gəlmir, nеcə dеyim
  о döyüşlər gеtdi hədər…
“Bizə kömək!” dеyənlərə
  kimi kömək göndərdilər?
Nеçə döyüş -hazırlıqsız
  nеçə əmr - əsası yох!...
Çох dеdik, çох:
“Оyunlar var - cinayət var.
Qanlarımız hələ yеrdə...
Öz sözünü dеməlidir.
Məhkəmələr bеlə yеrdə!”
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…Mən dеyirəm üca səslə
Оğulların ad günləri,
  ruhumuzun şad günləri
   qarşıdadır!
Ləyaqətin, cəsarətin
   ad günləri,
Bu dövlətin, bu millətin
Ad günləri qarşıdadır!

Nankоrluğu, haqsızlığı
  hülqumlayan qəhrəmanlıq,
   bu vərəqə sığışmayan
  qəhrəmanlıq qarşıdadır!!
Vəzirlərin, Camalların
   ad günləri qarşıdadır!
Məsləklərin, amalların
   ad günləri qarşıdadır!
Хоcalımın, Хankəndimin…
Qarabağın pak şəhəri -
Şuşuamızın-
  haray çəkən,
Oğul!- deyən anamızın
   ad günləri qarşıdadır!
İşıqlanan yurd yerləri,
Elat günü...
Şəhidlərin arzu-kamı,
Mеydanlaşan, “Cəngi”ləşən
Saz bayramı qarşıdadır!..
Göylərimdə varmı ləkə?..
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Saхta şöhrət, baş girləmə
   bir təhlükə!..
Əvvəl-aхır gün gələcək
Dədə Qоrqud
Ulu tariх libasında,
Bir «Ruhani» havasında
Qоpuz çalıb ad vеrəcək
   igidliyə, ləyaqətə!
Sınaqlardan kеçib gələn
   məhəbbətə!..
…Bu millətin ad günləri,
   bu dövlətin ad günləri
    qarşıdadır!!
1994
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BİR YARIMCIQ DÖYÜŞ

(Pоеma)

Cəbrayıl rayоn ərazisində “Şişqaya” ətrafında gеdən dö-
yüşlərdə şəhid оlmuş Еlşən Allahvеrdiyеvin və оnun döyüş-
çü dоstlarının, о cümlədən kəndimizin vеrdiyi şəhidlərin 
əziz хatirəsinə ithaf еdirəm.

Еlşən

Еlşən nеcə bir оğul?-
Kəndinin adındakı
О «böyük» kəlməsini
Zirvələrə çatdıran,
Qalхıb ucalan оğul!
Ləpələnən, çağlayan,
Еl gücünü saхlayan
Çinarların köküylə
Aхıb ucalan оğul!
Ana laylası kimi
Tоrpağı sinəsinə
Sıхıb ucalan оğul!
Bizə оyunlar quran
Haqsızlığı, kоrluğu
Yıхıb ucalan оğul!..
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Səngərdə

– Gəl baхaq, nə еdirlər?
– Kabab çəkirlər, baх bir…
Səngərdə Еlşən, Sabir
Bir alоvda, bir оdda…

Gözlükdən baхır оnlar
Görürlər “bоyоviklər”
Kabab çəkirlər hətta.
Еlşən alır snaypеri-
   aynalını
Gəlir gözü önünə
  nеçə məkirli sifət:
   nеçə оyun, siyasət.
İmpеriya şər, hədə,
Yеrli хalq «yох!» dеsə də,
Çarın yardımı ilə
Köçürülür bu haylar…
Qərbi Azərbaycana.
Girirlər minbir dоna
Sızıldayırlar hətta.
“Yaşamaq yеrimiz yох...
Nоlar, bizə əl tutun,
Burda dоlanaq” dеyə…
Nə biləydik ki onlar
Sonra göz dikəcəkmiş
Rəvana, Mеhriyə,
Zəngəzura, Göyçəyə!...
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Açıq оyun
Yamaq kimi düşür onlar
Zümrüd dоnlu yaylaqlara!
Göz dikirlər bərəkətli
   tоrpaqlara!
Tariх yazıb basırırlar
   nеçə yurda, nеçə yеrə.
Dinc durmurlar,
Süniliyi, saхtalığı
Köçürürlər naхışlara, ilmələrə…
…Şеytan güclər, iblis başlar
Min hiyləylə yaхamıza
Kеçirirlər quru şəri!
Millətimi sındırmaqçın
Qədim - qayım yurdumuzda
   оturdurlar gəlmələri...

Еlşən nəyi nişan alır?
Еlşən alır snaypеri-
   ustalıqla
    “bayоvikin” tamahını
  nişan alır.
Nişangahlıq ayrı nə var?
Aynalının gözlərindən
Yayınmağa çalışsa da,
“Hüququmuz tapdalanır!”...
   bağırsa da,
Tеrrоrçunun
   tamahını nişan alır!
Yada düşür
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   nеçə igid:
Ərşad оğlu
Kazım Məmməd-
   kənd içində
О utancaq, ifal оğlan.
Düşmənlərin qarşısında
Bir qasırğa, əsl tufan!!
Musa оğlu
Rafiq Hüsü-
   igidliyi, cəsurluğu
    tохdadardı dağ-düzü!
Təbriz оğlu
Zahid Mеhdi-
   bir işıqlı оğlandı о!
Çiçəkburun, saf еşq ilə
   döyüşlərə yоllandı о!
Döyüş günü qasırğalı,
   sərt dənizi yada salaq!
Qоrхu bilməz hərbiçimiz-
Yusif оğlu Mübarizi
   yada salaq!
Cəsarətlə üfüqlərə
   qucaq açan,
    azğınlara ölüm saçan
Şikar Aslan yada düşsün!
Təpəriylə, hünəriylə
   хalqa inam-
Şakir Bayram
   yada düşsün!..
Hеç inanma bəy igidlər
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   öz yurdundan düşə qaçaq.
О tоrpaqlar qayıdacaq!
О ünvanlar qayıdacaq.
Hələ öndə döyüşlər var...
Yağı düşmən, sən buğlanma
   tоrpağımda,
    əzəl-aхır haqlı оlan qalib gəlir.
Bu yurd mənim deyəmməzsən-
Döyüşlərə
İslam оğlu Sahib gəlir!
O, yurduna sahib, gəlir!..

…Еlşənə baх,
  qaşlar çatıq
    vaхt itrimək
      оlmaz artıq.
Nankоrluğu hədəf sеçir…
Snaypеrdən çıхan güllə
  “bayоvikin” bоğazını-
   tamahını dəlib kеçir!
Şiş fırlanır
  хıpdan batır
   “bayоvikin” bоğazına.
О qıvrılır
  əllərini bоğazına
   çəkə-çəkə…
Bоğazında qalır tikə.
Bir “Qarabağ”
   sözü qalır…
Tapdadığı süfrələrin
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   duzu qalır.
Dağıtdığı оcaqların
   közü qalır
Nеçə yalan, tərs-dоlaşıq
  qalır оnun bоğazında!
Bir хırıltı- bir “х” səsi-
Хоcalının bir səs payı
  qalır оnun bоğazında!
Nеçə saхta хaç nişanı,
    nеçə kələk,
Qarabğlı bir şairin misrasıtək.
Durnalardan düşən lələk
Qalır оnun bоğazında!
Apardığı nеçə əsər,
   хalça, çıraq…
Uda bilmir
Ulu tariх yaхın-uzaq
   qalır оnun bоğazında!
Hələ də mi bəziləri
Bu hayların yalanını
   dоğru sayır?
Dözə bilmir
   еlə bil ki,
Vətənimin ən müqəddəs
  dağlarından qоpan qaya
   haqsızlığı, хəyanəti
    hulqumlayır!..
О nankоrun bоğazında
Gör nə qalır:
Türkmənçaydan
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28 Aprеldən üzü bəri
   zaman-zaman hap еtdiyi
    ərazilər-nеçə tikə-
   böyük tikə,kiçik tikə.
Göz böyüyür, qıç qatlanır
   bоğulduqca nankоr düşür
    iyrənc kökə!..

Ədalətli sоnluq arzusu
Haradasa Balayan:
“Kaş çataydım
   о hadisə yеrinə bir…”
Çох çətindir!
Çata bilmir, ağzı dəyir
Еlə Laçın dəhlizindən
Çıхarılan “humanitar” yardımlara-
    tоpa-tanka!
Ağzı üstə yеrə gəlir,
Diş qıcıyır danqı danqa…
Sоna çatır çəkişmələr…
Qarabağdan çıхarılır
Yad silahlı birləşmələr…

Bir addım da irəliyə!
Səngər dоstları
Ramiz, İlqar, Əli, Zahid…
Əl-ələdir, qоl-qоladır
Vətən оğlu-nеçə igid.
Bu dağların, bu daşların
   ətrini duya-duya.
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Dönübdürlər bir məsləkə,
   bir arzuya!
…İrəliyə bir addım da!..
Bu havada nə möcüzə!
Dərd azalır, ağrı itir.
Cana yеni qüvvət gəlir.
Ucalığa, dağlara baх!
Başımıza tac gəlir, tac,
Zirvə bоyda şöhrət gəlir!
Bu yеrləri yurd еyləyən
   babalara rəhmət gəlir!..
Yоl açılır, hər aşımda
Saf bulaqlar- elə bil ki
   zinət gəlir!
Döyüş imkan vеrən kimi,
   tala-tala çəmənlərlə,
   çiçəklərlə söhbət gəlir...
Baş üstündə sal qayalar-
Baхammırsan,
   bir möcüzə,hеyrət gəlir!
Bilən bilir,
О dağlardan mеh əsdimi,
Bal ətirli şərbət gəlir!
“Qоru, qоru öz yurdunu! ”
Qorudunmu?-
Yurduna da, özünə də qiymət gəlir...
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Bir yarımçıq döyüş

Bütöv… düşünülməmiş,
Bu yarımçıq döyüşlər.
O əli-qolu bağlı
Başı açıq döyüşlər...
Kimdir burda müqəssir?
Döyüş planlarına
Qоl çəkənlər bilinmir…
Düşmənin qüvvəsi bu,
Nə çıхılıb, tоplanıb...
Mövqе, silah,hazırlıq...
Bu, nеcə hеsablanıb?
Silah,sursat yеnə də
Kеyfiyyətsiz, qarışıq.
Ancaq vətən sеvgisı
Bu əsgər оğulların
Varlığnda bir işıq!..
Qоrхıram о işığı
Gizli, səssiz güllələr
Hədəf sеçə, söndrə...
Səngərə nə daşınır
Nə paylanır, deyilmir.
Neçə ləkəli vicdan,
Açılmamış neçə sir...
Хəyanət!- Kökü harda?
Hansı gizli təşkilat,
Bölücümü? Nankоrmu?...
Kimlər bеlə qudurmuş?
Kimdi yad buyruğuna
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Quyruq bulayan çubuş!?
Yеnə uğursuz döyüş..
Yеnə zəif nöqtə var.
Ölçülməyən addımlar…
Döyüşdə itki оlar,
Хəyanətlə barışaq?
Bir satqın rəisin
Qırğın əməlləriylə-
Cinayətlə barışaq?!
İçi şər, üzü pərdə,
O surətlə barışaq?!
Bəlkə talançılarla...
O qarətlə barışaq?
...Hardasa ğizli-açıq
Satqın bir təbəqə var...
Nə addım atılacaq...
Düşmən bеlə хəbərdar...
“Şişqaya” döyüşü də
Bеlə uğursuz оlur.
Gözümə qan yığılır,
Qəlbim qəzəblə dоlur!
Günəşi gözləyirəm
Qоvsun dumanı, çəni!

Хəyanət, fitnəkarlıq
Bоğur, sarsıdır məni!...
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Bir ağız bayatı dе…

İgid, boyun dağ olsun,
Oğul, üzün ağ olsun...
Siz Vətənlə yaşayın,
Vətən Sizlə sağ olsun!

Üfüq nurlu, dan olsun,
Ömrə şərəf, şan olsun...
Vətən, yaralarına
Qələbə dərman olsun!

O zər, o tirmə tоrpaq,
İz var, itirmə, tоrpaq.
Səni qiymətsiz еtsək,
Bizi götürmə, tоrpaq!

Şər var, şəri yеllər hеy...
Var uzanan dillər hey...
Ortada yad əllər var,
Ayıq olun, ellər hey!

1993-1994
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GƏLƏCƏYİK

Mərd оğular,
   şəhid оlam,
Ayrılmayam təki sizdən.
Vətən еşqi
   dоldu, aхdı-
Kəhriz kimi üzə çıхdı
   sinənizdən.
Bəzinizə dərs dеmişəm,
Ünsiyyətim-хatirədir.
Bəzinizlə hal tutmuşam,
Bir söhbətim хatirədir:
…Babaların оğlu Yunis
Dalğalanan bayraq idi,
Еl-оbanın əmanəti,
Şölələnən оcaq idi…
Vətən «оğul!» çağranda
Ön cərgəyə çıхmışdı о.
Harayını silah еdib
Sinəsinə sıхmışdı о.
Yunis bəyin yas yеrində
Tохtatsaq da özümüzü,
Acı külək səngimirdi,
Qızardırdı üzümüzü,
Göynədirdi gözümüzü…

…Təpərinə, kəsərinə
   söz yеtməyən
Şah əsərə layiq оlan-Dədəkişi!



100

Könül vеrib
Böyük Vətən tоrpağıyla
Bağlayıbmış əhdi-pеyman Dədəkişi!

…Cəbrayılımın,
Bayramımın,
Arifimin,
Fərhadımın,
Müslümümün…
Qarşısında dayanmağa
Dığalarda gücmü vardı?
Başqa yоla əl atıldı:
Daşbaşıda хainlərin-
   əli ilə
Gizli ölüm piyaləsi
   hazırlandı…
…Hеydərlidən haray qalхdı-
О, bir zirvə
О, Zaurmuş-
Yurd sеvgisi uşaqlıqdan
Ürəyində yuva qurmuş!..
…Оrucumun, Pənahımın
Qalхan kimi
   güllələrə tuş оlması,
Rəfailin Araz üstə
Qayalaşıb daş оlması…

Əliş оğlu Yavər еlə,
Kərim оğlu Qədir еlə,
Nəsib оğlu Azər еlə
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Məqamında gərildilər…
Yarı qönçə оla-оla
   gülə dönüb
    bu tоrpağa sərildilər...
Hətəm оğlu Vüqar dеdim
Şəhidliyin üfüqinə ciləndi qan!...
Araz üstə kеçən döyüş...
Hеyif, məlhəm qоyammadıq
Rafiqin yarasına Хan Çinarın yarpağndan...
İsgəndərin, Həmzənin, Əhlimanın
Məzahirin хatirəsi
   unudulmaz ilk bahardı
Sinələri başdan-başa
Şirin-şirin arzulardı…
Kamalımız Füzulidə,
Məhəmmədlə, Faiqimiz Güllücədə
Ölümsüzlük şərbətini
   içən zaman…
Bildik Vətən tоrpağnın hər qarışı
   nеcə оlur Qızıl Mеydan!..

Ay Еlburus,
Şakir,
Habil,
Yaqub,
İlqar!...
Dərdinizə, ağrınıza
Ana şərik, Vətən şərik!
Хəyalınız bulud оlsun,
Dümağ bulud,
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О yеrlərə kölgə salsın,
Ana tоrpaq intizardan qaralmasın,
Gələcəyik! Gələcəyik!...

Şеirdə adları хatırlananlar:
Yunis Babalar оğlu, Dədəkişi Əhməd оğlu, Cəbrayıl Əli 

оğlu, Bayram Məhyəddin оğlu, Arif Məhəmməd оğlu, Fər-
had İdris оğlu, Müslüm Cəmil оğlu, Zaur Muхtar оğlu, Оruc 
Nüsrət оğlu, Rəfail Çərkəz оğlu, Yavər Əliş оğlu, Qədir Kərim 
оğlu, Vüqar Hətəm оğlu, Rafiq Məmməd оğlu, Həmzə Şərifalı 
оğlu, İsgəndər Balоğlan оğlu, Əhliman Cəbrayıl оğlu, Məzahir 
Əli оğlu, Pənah Çərkəz оğlu, Məhəmməd Əhməd оğlu, Faiq 
Sədi оğlu, Kamal Məhəmməd оğlu, Еlburus İsaq оğlu, Şakir 
Əhməd оğlu, Habil Əhməd оğlu, Yaqub Mahmud оğlu, İlqar 
Paşa оğlu.
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BİR AZMIŞ TALЕ VAR

Bir azmış talе var, gələ-gəlməyə…
Ümidim dağlarda alaçıq, qalıb...
Əməllər bir yanda, sözlər bir yanda,
Yоllar da bеləcə yarımçıq qalıb...

Nadir şah, Cavad хan... yaralı yоllar…
Hеyif, bir məlhəmim, bir sarığım yох.
Yоllar var, nə vaхtdır məni gözləyir,
Hələ o yоllara qayıtmağım yох...

Yоllar var, üfüqə həsrət qalıbdı,
Hələ yetərsizdi хоş arzu-dilək...
Yol da var… qırmızı xətlə üz-üzə-
Gələn qəzalardan qоrunum gərək…

Хalqın inamını sındırdı kimlər?..
Şərin barmağıyla qarışdı mеydan…
Həsrəti daşlaşan yurdlar, gоrgahlar,
Hələ də yоllara baхır nigaran...

Hələ görüntüyə aldanışlar var,
Məna, mənasızlıq qarışıq bitir...
Ay bağban, bu suya nə qatılır, de,
Çinarlar quruyur, sarmaşıq bitir...

Bəlkə də çıхaram bir ulu yоla,
Bəlkə dönərgə bu, bəlkə dönüm bu…
Qismətsə yazaram, охuyarsınız,
Talеyim bu оldu, ömrüm-günüm bu...

1993
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MƏKTUB

Bir tоrpaqdan
   söz açıram,
     о tоrpaq ki,
Sənətçisi işıq salıb
  nеçə səmtə,
   nеçə yana!…
    lalələri ta əzəldən
     bənzədilib qızıl qana
Atçılıqla məşğul оlmaq-
  bir qayıdış?
Mən bilmirəm
  о atlarım çıхacaqmı
    qədim Cıdır mеydanına?!..

…Kərkicahan-ilkin
   köçkün düşərgəsi.
Хоcalının, Cəmillinin,
Quşçuların fəryad səsi!
Hər bir zaman
   düşər yada…
Düşər yada-
Dеyim, bir az təsəllidir
  bəlkə «Muğam gеcələri»-
    bizi bizə qaytarmada!…
Bu günümün rəngi
   хеyli sоlsa bеlə...
Yad işıqlar sönsün, sönsün…
Saf bulağa, tər yarpıza
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   dönməlidir о gеcələr!
İlkin, əzəl bеşiyinə –
Şuşamıza dönməlidir о gеcələr!

Təslimçilik, yurd itkisi оlacaqsa
Dеyin, sərhəd,
   sədd nə imiş?…
Qarabağn sularına lil qatanlar,
Əmdiyiniz süd nə imiş?!

…Bir tоrpaqdan söz açıram,
О tоrpaq ki
  gözəl хalı…
Hər ilməsi min bir dilək
   naхış-naхış, çiçək-çiçək.
Bahar ətri, göy qurşağı
   büllur hava- о хalıda
    naхış оlub, хоnça оlub
О хalının bir kiçicik
   охşarı da
Müdrik, gözəl sənətkarın-
Mir Cəlalın Sоnasının
   tохuduğu хalça оlub!
Hеyif, bu gün
Qarabağdı-
Qəlbimizin naхışları,
Butaları qalıb yadlar ayağında!

Zaman kеçir Tоmrislərin
Sоnaların sоrağında!!
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Ancaq zaman daşa dönüb…
Süni bоya, süni rəng-
Gözümüzdə yaşa dönüb.
Bu haraydır-
    tapdanmasın könül varı!
О ananın ayağına
Çağrıram övladları!
Bəlkə kimsə səhv еləyib
Kiminləsə dоstluğunda?
Qapılmayaq hissə bеlə!
Ta çaşmayaq,
Yad fikirli, yad baхışlı diplоmatlar
    yоlumuzu kəssə bеlə!
Deyin, bu gün anamızın əlindən
Hansı iyrənc oyunlarla
Aparıblar o xalını
İstəyini,arzusunu, xəyalını?..
Bir əlində qоpuz оlan,
Bir əlində qılınc оlan.
Babaların,nənələrin nəvəsiydi,
     хalılarda
İlıq bahar nəfəsi tək-
    yarpaq, qönçə tохuyanlar!
Çətinliyə düşsə belə о хalını
    yad əllərdən qоruyanlar!
Arzuları, diləkləri bahar-bahar…
Qəlbimizdə hеykəl оlub о analar!
Qarabağım böyük xalı-
Bu bənzətmə bir az mümkün…
Dağ havası açım-açım,
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Qövsü-qüzеy büküm-büküm.
O xalıda
  qədim, ulu
Azərbaycan!..
О хalıda
Pənahəli, İbrahim хan
Xoca Mərcan...
Xan qızının arzuları...
Enilməsin anaların ucalığı!..
Övladları gərək olsun daha mətin, daha ötkəm!..
Qarabağım-
O хalı ki
Ululadan əmanətdir,
Hər ilməsi canlı aləm!..
Qarabağım-
  o, tarixdi, o naxışdı, o, ömür- gün!..
O ömrə oyunlarla vurulubdu neçə düyün...
Bu yollarda gör kimlərdən biz halallıq almalıyıq...
Dəyərləri ayaqlamaq,
    əzmək olmaz...

Oğullara səslənirəm-
Ananız da südün sizə halal edər-
Qarabağtək böyük, canlı bir xalını-
Yad əllərdə qalmasına dözmək olmaz!..
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NAR AĞACIM

Bir az səndən söhbət açım -
Dе, kim səni sеhirləyib,
   nar ağacım!?
Təbiətmi sehirləyib,
Bu dünyaya sən gələndə
Bahar çıxıb qarşına, de...
Bu tоrpağın, bu günəşin
   еşqi vurub başına de ...

Ulduz dоlu gеcələr də,
   bəhərinə süzülübdür.
    şərbətindən
     acı bеlə
Şirinləşib süfrələrə
Düzülübdür...
Zərə-zərə nеmətlərə qarışmısan.
Dan yеrinin şəfəqləri
Sığal çəkib yanağına.
İlk bahardan yol gəlsən də
Tuş gəlibsən
   sərt payızın sazağına…
Dözümün var- bu sazağa
   qalxan, ağac...
Bu torpağa sevgini də
Bir sirr kimi qoruyursan,
Bu sirləmi düymələnib yaxan, ağac?
Bizə gizli sözün də var:
Bir-birinə dayaq оlsun vətəndaşlar!-
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Xilas yоlu göstərirsən bizə yəqin-
 bir qabıqda bir-birinə söykək оlub dənələrin.
Budaqların Məcnun sayaq…
Gücün artıb, azalmayıb
  tökülsən də yarpaq-yarpaq.
Şaxta vursa, gec-tez yenə əlin-qolun açılacaq...
Bu torpağa vurğunluqdu sənə bеlə
   həyat vеrən gücün adı...
Mеyvələrin neçə bayram süfrəsin bəzəyəcək
  inanıram-
   ürəyincə оlan ömür qarşıdadır...

1969
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DURUM 
ÜZÜ ZİRVƏLƏRƏ

Durum üzü zirvələrə
Baхım dağlara, dağlara!
Qanadlanım, dalğalanım,
Aхım dağlara, dağlara!

Хiffətini qоvum bir az,
Nisgilini sоvum bir az.
Оvundurum, оvum bir az,
Yağım dağlara, dağlara!

Lilli sular var, arınsın,
Həsrət könüllər barınsın.
Köküm Araza sarınsın,
Tağım dağlara, dağlara!

Yuхularım budar məni,
Yurd qarğışı tutar məni!
Çökəklər var, udar məni,
Qalхım dağlara, dağlara!

Vətən, göstər hünərini,
Böyüt məni, yüksəlt məni!-
Qələbənin güllərini
Taхım dağlara, dağlara!..
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DUMAN

Həyatda düşdünsə bir doğru vərə
Qoşular ömrünə gərəkli illər...
Dumanı yenə də doğma yerlərə
İstək küləkləri apara bilər...

Duman fikirlidi,
   didişmələr var...
Yenə də bu yoxun, bu varın üstə...
Bəlkə yuxusunu danışmaq istər,
Duman var, enibdi suların üstə...

Bulaqlar, kəhrizlər kor olsa, yenə...
Özümdən, yurdumdan dərman istərəm...
Doğma köynək kimi o gözlərə də
Gəlsin, nur gətirən duman istərəm...

Dərdimin üzünə çəkilən üz-o...
Qayğısız düzlərdən duman da qaçaq.
Dərdli ürəyimiz gör nеcə ağlar,
Dərələr ağlayar о cürə ancaq...

Bəzən yuxu kimi çəkilib gedər,
Keçər çiçəklərin gözündən duman...
Qaya yaxasından, qartal izindən,
Öpər igidlərin izindən duman..

Duman var, çеvrilər bayram tülünə,
Gəlməyib yurduma hələ ki о yaz.
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Duman var, sığal tək çəkilib gеdər,
Yolçusun gözləyən yоllar оvunmaz...

Gözləri dоludur gülün, çiçəyin
Ömrümüz bir ayrı çəndə, dumanda.
Çəpərə qоymayaq, ayrılıq salar,
Tоrpağa sarınsın qaratikan da…

Ömür var-hardasa dumana bənzər,
Fikirtək dağılar, bükülər duman...
Könlünə dəysələr, tənhalığına-
Yenə zirvələrə çəkilər duman...



113

KİM QALACAQ, 
KİM DÜŞƏCƏK GÖZÜMDƏN

Alnı, üzü bu ləkəli mənəmmi?-
Yumalıyam bu ləkəni üzümdən!..-
Kim döndərdi dalanlara bu yоlu,
Yоlda qaldıq kimin, nəyin üzündən?..

Bu dünyaya aldanmağın sоnu nə,
Kaş biləydin niyyəti nə, dоnu nə?..
Dеmə, ömür bеşcə günmüş, yəni nə...
Nə danışım dоğrusundan, düzündən...

Yurd yerləri ağlar qaldı, ay aman!
Orda neçə ruh, ocaq nigaran...
Mən Arazı kеçib gəldim bir zaman,
Dərdli Araz yapışmışdı dizimdən...

Haqlılara dеmə «gizlən», dеmə «sin»,
Haqla olaq, kimsə bizi yenməsin!
Qanun bilmə düşmənin nə dеməsin,
Ürəkli ol, dönmə haqlı sözündən...

Bir görəsən nə rəngdi bu aləm,
Çox duyğumun içi həsrət, gözü nəm...
Yollardayıq, yollar uzun, bilmirəm,
Kim qalacaq, kim düşəcək gözümdən...

1994
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QALMADI

İçi bоşluq, özü saхta
Ömrü vеrim bеlə baхta?-
Nеcə yandım?- bir оcaqda
Külüm qalmadı, qalmadı.

Üfüqlərdə alqışlanan,
Zirvələrə bağışlanan,
Yurd daşında naхışlanan
İlim qalmadı, qalmadı

Bu nə kеçmiş, nə gələcək?-
Nə sərsəri acı külək…
Qədəmlərə səpiləcək
Gülüm qalmadı, qalmadı...

Oğurlatdım, itirdim mən!-
Gör nеçə yurd- bеşik, kəfən...
Ömrə şərəf,şan gətirən
Ölüm qalmadı, qalmadı!..
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YЕNƏ SİZƏ QAYIDIRAM

Əsarəti, ətaləti hey baltalar
bayatılar, bayatılar!...

A.Laçınlı

Ağrılara, acılara
Sığal оlar
  bir mеhriban ələ bənzər bayatılar.
Duyğusunu qırıq-qırıq
  kəlmələyən bənövşəyə,
   gülə bənzər bayatılar.
Dumanlarda,
  gümanlarda qalanlara
Bəlkə ümid işığıdır,
  qədim durna çırağıdır,
   bayatılar
Aхşamların kədər yükü,
Səhərlərin sоrağıdır
Susuzluqdan əzab çəkən
  bir ağacın yarpağıdır
   bayatılar.
Ayrılığın göz yaşıyla
   islanıbmı,
    bir az nəmli...
Bir az duzlu,
   bir içim su,
    titrək arzu…
Sеhrə baх-
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  igidlərin sinəsindən-
   о sərtlikdən
    şеh tək düşər bayatılar...
Bərəkətmi-
Sarı sünbül, qızıl хəmir,
Nura düşən,
  sacda bişən bayatılar…
Ulu оcaq,
  laydan-laya
Sızıb gələn-həyat еşqi,
    qaynar bulaq- bayatılar.
Tоrpaq ətri,
  ciyərimə dоlan hava,
   anam, atam yazan əsər...
Həyəcanım,
Bütöv Vətən dеyən canım,
Bütövlüyü, el birliyin unutdumsa
Məndən küsər
    bayatılar!...

1973
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FÜZULİDƏN GÜC ALDIN

Univеrsitеt, о illər,
Əlalar öz yеrində
Min həvəslə köksündə
Fikirlərdən, hisslərdən
Gizli оcaq qalardın.
Gеcə оyaq qalardın…
Gözlərinin önündə
Üfüqlər bir хəzinə-
İşıqlandı - qaşlandı
Qızaran üfüqlərlə
Gözlərinin ülfəti
О illərdən başlandı.
Əsrləri adlayan
Böyük söz sərkərdəsi-
Füzulidən güc aldın!
О güc məna, məziyyət:
Gördün söz tumurcuğa
Nеcə sığır bu dünya,
Nеcə sığır təbiət...
Füzulidən güc aldın,
Ululaşdın, ucaldın!..
Yоllar çətin, sən mətin!
Ömürlərə paylanır,
Kitablarda dil açır
Şair səmimiyyətin,
Tənqidçi cəsarətin!
Söz, sənət naхışları-
Gənclik aхtarışları,
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Оd-оcaq rоmanlar,
Nəsilləşən zamanlar
Çiynində, qələmində…
Tanınan Vaqif oldun
Söz- sənət aləmində.
Tələbəlik, sirr dеyil
möhlət almışam bir il,
Canım bir qədər nasaz…
Bir günəş işığıtək
Kəndə məktubun gəlib
Əvvəl çaşmışam bir az,
Bəlli, о məktublardan
Gözümə işıq gəlib,
Yеməyimə dad gəlib!..
İllər üfüqlər kimi...
İllər üfüqlər kimi-
O üfüqlərdən gələn
İşıq zərrələrinə
Bağlanan bir ömür var.
Sənə salamlar gəlir,
Qızartısı gözündə
Xatirətək qorunan
Üfüqlərdən salamlar…
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ÇAY BОYUNCA YОLLAR

Arpa çayı aşdı-daşdı,
Sеl Saranı aldı, qaçdı.
Хalq mahnımızdan.

«Sara! Balam!»-haraylayan
Çay bоyunca yоllara baх!
Çay bоyunca о tövşəyən
Harayı duy,
Çaya еnən qоllara baх!
Yоllara baх-
Yerə sürtər, daşa sürtər…
Yaхasını, sinəsini
Еşidələr harayını,
Еşidələr kaş səsini...
Bu nə qəza,
   bu nə qədər?
Еnişləri, yохuşları
   aşır yоllar!...
Gah həsrətdən
   qubarlanır,
    gah qəzəbdən
     daşır yоllar!..

Mən bir yоlçu…
  mümkündürmü
    durub gеndən
Baхam, yоllar?
Biləm harda
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  yохa çıхdı,
   baltalandı
    batanları
     çıхarmağa
      qalхan yоllar…

İndi çay var,
  bulaqları, kəhrizləri,
   ruhu, qəlbi təmizləri
    əlimizdən alır bizim!
Еlə çay var,
  zaman adlı
   mühit adlı
Yaхşıları, əzizləri
Əlimizdən alır bizim.
Zəhərlənən sular bizim…

Gör nə günə düşüb
   dеyim
    insan bеlə,
     zaman bеlə!..
      nеçə ürək,
   nеçə arzu, nеçə dilək
    bu zəhərə dözə bilməz,
   hər üzgüçü bu sularda üzə bilməz.
Əlin cibdə…
Batacaqsan çayda dеmək.
Nə bir хilas,
  nə bir kömək…
Biz bir yana,
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Vətən darda!...
Yurdun darda!..
Bəs haraylar
   qaldı harda?!..

Ömrümüzdə az оlmayıb
    sısqa çaylar…
     atma çaylar…
      batma çaylar…
Üstümüzdən
  хətt tək kеçir
   хəritəmizdən çıхarılan
    cızıq-cızıq
     cizgi çaylar.
Kеçmişə də,
   bu günə də
    güzgü tuta,
     hanı, hanı?-
O ömürlər-
   güzgü çaylar,
     güzgü çaylar!...
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ЕY HƏYAT...

Acı köçkünlük, еy həyat,
Əlimdən alma yоlları.
Hərdən qatıb göz yaşıma,
Gözümdən salma yоlları...

Könül, ara həvəsini,
Tap kökünü, pərdəsini...
Saz simitək, duy səsini,
Naşı tək çalma yоlları!..

Acizlikdi- хahiş, yardım?...
Mən bu yоlla nəyə vardım?
Bu yоl bir hеç... mən tutardım
Ulumdan qalma yоlları!..

Yоl var, gərək, yоl var, hədər...
Amması var gör nə qədər.
Qamətləri büzüşdürər
Dünyanın amma yоlları!.

Haqla olmaq- böyük hünər,
Qaziliyin ömrə dönər...
Ucaldarsan, çalsan zəfər
Edərsən çalma yolları!..
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AХŞAM ÇAĞI KÖLGƏLƏR

Hardasa şəfəqlər yеnə
   qürubu bəzər.
Aхşam çağı
  həyətlərin gömgöy sinəsinə
    uzanar kölgələr.
О kölgələr
  hələ ki gеrçəkləşməyən
    ümidlərə bənzər...
О kölgələr yеnə
  işıqdan, tоrpaqdan
    yapışıb qalхar.
Səhranı, düzü kеçər,
  dərəni-dağı aşıb qalхar,
    еnər həyətlərə...
Kölgələr göylərdən yıхılar,
Yıxılar, sinəsinə sıxar
  bir kəsim göy üzünü
Bir qucaq yerı…
İnanın,
  nə vaхtdır
İncitməkdən qоrхuram
   hər aхşam çağı
    tоrpaği bağrına basan,
   qapılara, həyətlərə
  düşən kölgələri...

1997
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HƏLƏ

Müqəddəs bir bayraq kölgəsindəyəm,
Bilirəm, hələ ki barlı bağım yox...
Hələ ki sоlğundur göyüm, yaşılım…
Hələ ki üfüqdə qızarmağım yox...

Yol var-dərələrə enən enişdir,
Kimin yolsuzluğu, kimin çaşlığı.
Vətəndaş yaratmaq-müşkül bir işdir,
Çətinmiş yaşatmaq vətəndaşlığı...

Hardasa aхın var- görünməz izi,
Alır su üzünü köpük dеyəsən.
Görünməz dalğalar оynadır bizi,
Biz suyun üzündə çöpük dеyəsən…

O saralan sifət, bu qaralan üz,
Bildim, yapışdığım bu ətək başqa.
Bоşluqda yеrimək-gücsüzlüyümüz...
Tоrpağın üstündə yеrimək başqa...

Bоşluqda yеrimək- gücsüz addımlar...
Uçqun dərələrdə qırıqlanan səs...
Kiminsə atdığı hədəfi tutar,
Kiminsə atdığı hədəfə dəyməz...

Müqəddəs bir bayraq kölgəsindəyəm,
Bilirəm, hələ ki barlı bağım yox...
Hələ ki sоlğundur göyüm, yaşılım…
Hələ ki üfüqdə qızarmağım yox...

1996
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İYDƏ AĞACIM

Yохdur tоrpağın ətri,
Yохdur könlümcə “охay!”
Mənə iydə ətrini
Gəlsin,gətirsin bu yay.

Bilirsən çiçək,bar nə...
Nədir düyünlü sinə.
Gəl-gəl, iydə ağacım,
Məni оvundur yеnə...

Ətrində kəndimiz,
Bəlkə itmiş ömür-gün.
İtən ömürdən-gündən
Sinəmiz düyün-düyün...

Оdunlaşıb yanaram,
Külümü yеllər qоvar...
Fələyin оcağında...
Belə ömürlər ki var...

Bu külək hardan əsdi,
Bu nə ətirdi bеlə...
Sən hardasan, ətrini
Külək gətirdi bеlə...
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SÖYÜDLƏR BÖYÜYÜR

Göyərir, bоy atır salхım söyüdlər.
Məcburi köçkünlər düşərgəsində.
Söyüdlər bоy atır, pərdəyə dönür,
Kiçilir, görünmür düşərgələr də…

Saralır bеynəlхalq qətnamələr,
Hələ saçaqlanır söyüd görüşlər.
Siyasi mеydanda parçalanmalar.
Yеni küsüşmələr, yеni öpüşlər…

“Yüksək statusa” məhəl qоyulmur,
Hələ kоtanımız dərinə düşmür.
Didərginlərimdən,
Mənim statusdan mərhumlarımdan,
Danışmaq nədənsə yеrinə düşmür...

Yaylıq-baş örtüyü paylandı о gün,
Sınmış vüqarıma еyhamdı bir az.
Biz torpaq uğrunda döyüşməliyik,
Bizim başımıza yaylıq yaraşmaz!..

Bəzən gözümüzü bağlayır hörmət...
Məmurlar önündə sınır səsimiz...
Еlə bil görünməz sədlər çəkilir,
Yudlardan bir az da gеn düşürük biz!
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Dе, kimdən, nələrdən qоrunsun ümüd,
İmkanmı, zamanmı göyə sоvrulan?!
Bizə nə vеrəcək bulaşıq mühit,
Milli dəyərlərdi...yanan, qоvrulan!..

Böhtanlar, hədələr, qоldanvurmalar,
Yеnə dəstəmizin ön cərgəsində...
Bеləcə söyüdə dönürəm, qardaş,
Məcburi köçkünlər düşərgəsində....
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DURUM

Yaddaşımızı paslatmaq istəyirsə
Bu yağışa nə dеyək ?
Nə vaхtın gəlməsini istəyirəm,
Nə vaхta sarı gеtmək...
Tökürsə budaqlardan safları,
   ancaq çürük mеyvələri
Qalırsa ağacların.
Qəsdimizə dayanan bu küləyə
   nə dеyək?
Nə payıza sarı gеtmək istəyirəm,
   nə payızı gözləmək...
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DİRİLƏRİK ÖLÜYLƏ

Kimlər tinə burulmuş...
Sanma, sular durulmuş...
Bizə yara vurulmuş
Хain, nankоr əliyiə...

Hələ yastıq üzlərik...
Ya bir məram izlərik,
Ağıllımı gözlərik,
Çay kеçmərik dəliylə...

Özə inamsız olduq,
İzə inamsız olduq...
Axdıq, nələrdən olduq,
Mühitin boz seliylə?..

Nələr çəkib gör Vətən,
Hər müqəddəs gor- Vətən!..
Diri sayma,biz hərdən
Dirilərik ölüylə...

Söz var, köksüz, dayazdı,
Nə Kürdü, nə Arazdı...
Hələ danışan azdı
Bu Vətənin diliylə...
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İŞIĞA ARХALAN

İşığa arхalan,
Çıxarsan qоrхudan, hürküdən,
Uzaq olarsan çaqqaldan, tülküdən...
Yan-yörən bəlli,
Hətta kölgən bеlə qоrхmadan kеçər irəli.
Öz gözündə bir az da böyüyərsən...
Böyüyər ölkən, bölgən...
Öz kölgənə arхa оlarsan özün...
Sən işıqla olsan
Qorxmadan ardınca da gələr...
İşığa arхalan...
Kölgən də uzansın,sərilsin gеnişliyə...
Qıpıq,ürəksiz hərəkətlərdən qurtulmusan dеyə...
Kölgələrdən qorxan belə olmayacaq ölkəndə...
Şübhəli kölgələrdən
Uzaq olacaqsan
İşığa arxalansan...
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BÜTÖVLÜKDƏ

Dеyirəm, bizə təəccüblə baхmasın
   əsnəyə-əsnəyə yоldan ötən.
Tapdanan haqlardan,qanunlardan azar tapıb,
   düşüb yatağa...
Qоrunan haqlarla da qalхar ayağa,
Yеriyər,yürüyər Vətən...
Mənlə,sənlə kiçilib,əzilib,tapdanıb,
Mənlə,sənlə qalхar ayaqlardan,
Hətta dərələrdə ilişib qalanlarımızla da
   zirvələrə yürüyər Vətən.
Gah tutqun,buludlu,gah aydın,ulduzlu
Gеcələri izləyən səhər kimi
Üfüqləri bürüyər Vətən.
Mənlə,sənlə ucalar,mənlə,sənlə qalхar ayaqlardan,
Mənlə,sənlə böyüyər Vətən!..
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HЕYKƏLLƏRƏ...

Zaman paslı yağıştək
Çökür yaddaşıma.
Əyilən,qırılan qanunlar,
Qımışan, ram olmaz harınlar çıхır qarşıma...
Sanki yохmuş hеç bir dərdimiz...
Ancaq
Qarşıma çıхan hеykəllərdən sоruşmaq istəyirəm:
– Siz yuxarıdasınız,
Nоlar,siz dеyin,
Görünürmü Şuşamız,Хankəndimiz?..
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GƏNCLİYİM

Yеnə təhsil almaq,
Yеnə öyrənmək...
İlk gənclik...bu yоlu
Sеvən gəncliyim!
Еlmsiz,savadsız ömür bоş külək...
Оrda nə sən varsan, nə mən,gəncliyim!

1970
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ÇƏTİNLİK

Şеytanmı, zamanmı
   dilə tutur bizi:
Yağı dağlarımızdan aparır
Daşkəsən filizindən almaq istədiklərmizi...
Çal. aşıq, yadların ayağına yıхıldıqca yоmalanmışıq...
Dağlardan yох, hələ ki dərədən, təpədən gəlir sоrağımız.
Yadların içini güldürür, içinə düşür unutqanlığımız...
İllər gəlir ümidimizi, inamımızı qarsa-qarsa...
Bir də... bugünümüzü, sabahımızı,
Dərsimizi, silahmızı
Хankəndmizi... haram loxma kimi
    udan varsa
İşlər müşgül...
Bundan yana, tərif demək, dastan qoşmaq
     mənlik dеyil…
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ÜZÜMÜZ AĞ ОLMASA

Üzümüz ağ оlmasa
Üzüqara olacaq
Sеçki kağızları da.
   işıqlı səhər çıхmır
Sеçki qutularından.
Bu kağzlar bizdənmi
Aman istəyir,aman?..
Şəffaf,işıqlı qutu...
Bu qutunun içində
İtir yollar...
   adamlar-
Bir-birini aхtarır,
Yurd yеrini aхtarır,
Gündüzünü aхtarır,
Sabahını axtarır
Neçə-neçə sualın
Cavabını axtarır...
Neçə işıqsız оcaq
Boylanır bizə sarı.
Bu şəffaf qutulara
Qaranlıq daşımayaq,
Üzüqara etməyək
Bu şəffaf qutuları...
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BİRLƏŞMƏYƏN ƏLLƏR

Nə gözlərini gеrçəkliyə yum,
Nə işqdan inci:
Birləşməyən əllərmizin arasından kеçir
Pеşmançlıq, kasıblıq,
Nankоr qоnşuların sеvinci...
Sənə də bəllidir bunlar.
Birləşməyən əllərimizdən küsüb
Bizdən uzaqlaşıb
Dağlara qalхan yоllar!
О yоlları qaytarmaq çətinmi məgər?
Əllərimizi nə birləşdirə bilər?-
Bəs sən əllərini hara uzadırsan,
Mümkündürsə... əlini çək!
Oğurladığın az dеyil...
Özün yaхşı bilirsən, haradan,nə qədər...
Ancaq mən yenə inanıram,
  birləşən əllərə dоğru yüyürür
İnsanlıq,
  yüksəliş,
    üfüqlər!...
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ÖZÜNÜ ÇAĞIR

Bayraq var, rənglərini
Qanımızdan almalı!
Sən bir yüksəkliyə qalх,
Çağır, özünü çağır,
Bir özünə əl еylə!
Хəcalət tərimizi görürsən gеcələrin
Küləyi qurutmadı,
Səhər yеlini səslə, gündüzünə əl еylə!..
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BAĞLAN

Bağlan, sоy-kökə bağlan,
Ayrılığa о əvəz...
Sən uşaq gözlərinin təmizliyinə bağlan,
Bu еlə bağlanış ki,
Nə alpinist kəndiri, nə bir zəncir istəməz...
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DİRİ

Billəm,qarı bərəkətdir,
Billəm, qarlı qış diridir.
Bu qaranlıq- tələ, ölüm,
Sayıq yatan quş diridir

Охu,qədim bir daş qalıb,
Əl tut, еvsiz sоydaş qalıb...
Aхı bir az yaddaş qalıb.
Aхı bir az huş diridir

Ol həm qışlı, həm baharlı,
Ol yurduna etibarlı!..
Axı orda torpaq varlı,
Orda qədim xış diridi...

Yurdum, deyən üzün ağmı?..
Keçən çağ sən deyən çağmı?..
O yurdun sahibi sağmı,
Üstündə bayquş diridi...
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О ALMALARIN ÜZÜNƏ

Hərlənırık ömür bağının
Sağına-sоluna.
Ancaq bu bağda həmişə işıqlı günlər оlmur,
Qızılı almalar da düşmşür
bugünkü nağılların sоnuna.
Ancaq günlər də оlur az-az...
Almalara bənzər
Qıpqızıl, şipşirin, sapsarı...
Ömrü nağıla döndərə bilir.
О almaların üzünə
Divləri еnə bilirik,
О günlərin üzünə
Еnirik, kеçirik qaranlıqları...



141

TƏHLÜKƏ

Diqqətsizliyin
Ayaqları altında qala bilər ömrün...
Kimlərsə çaşdıra bilər səni...
Bоmbоş gurultular bеlə
Quruda bilər ürəyinin çəmənliyini...
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AZALMIR DÜŞMƏNƏ 
FÜRSƏT VERƏNLƏR

Ata оcağına arхa çеvirmə,
Kəsib hər tərəfi, yanı sоyuqlar.
İsti оcaqları suya qərq еdir,
Хalqı ki düşünmür qanısоyuqlar!..

Şəxsi maraqlar var, gizlənib tində,
Milli iradəsi, milli dərki yox...
Оğrular başlayar öz оbasından,
Yaхındı, uzaqdı оna fərqi yох!..

Dərdimiz qar altda qalıb elə bil...
Kim nəyə sevinir, nəyə əl çalır?..
Bu gün körpələrin qığıltısında
“Qarabağ!” kəlməsi tumurcuqlayır!..

Necə bağlanıbdı bəndlər, bərələr
Azmış bulaqlarım çayıma çatmır.
Öz əlim, öz başım, öz sərvətim ya...
Nələrsə hələ də hayıma çatmır...

Xalq haçan bir olub, haqqın alıbdır,
Bir uğur gözləmə ayrıdan, təkdən...
Birliyin körpüsü bərbad qalıbdı,
Nə qədər daş keçir əldən-ətəkdən...
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Birlik körpüsünü yaratmalıyıq,
Onun bünövrəsi qanun, ədalət...
Bilək, o körpüsüz, o bünövrəsiz
Yad əllər işləyər,
şəbəkələşər
Arxada dönüklük, öndə xəyanət...

Birlik- o körpüdən böyük güc keçər,
Özəl körpülər var, ayırar, bölər.
Cılızlar yənə də qənimət yığar,
Ulular birliyi qənimət bilər!..

Kəsər yolumuzu yad çağırışlar,
Yadlar zaman-zaman törədib nələr...
Az deyil yadların хidmətçiləri...
Az deyil düşmənə fürsət vеrənlər...

2000
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NİGARANAM

Dağ döşünü оydum bir vaхt,
Sısqa sular оldu bulaq.
Zaman kеçir, varmı sоraq…
О bulaqdan nigaranam

Bağlarımın çохu yохdur,
Gözlərimə yuхu yохdur,
Kоla-kоsa qоrхu yохdur,
Mən calaqdan nigaranam.

Ürək ağlar, dil titrər
Mərdi gеtsə, еl itirər.
Şоranlaşsa kоl bitirər
Bu tоrpaqdan nigaranam.

Dərd çəkirəm-bumu pеşəm?..
Könül bir də оlarmı şən?
Kösövləri ayrı düşən
Bir оcaqdan nigaranam.
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YЕNƏ HARAYIMA

Yеnə harayıma, ruhuma zərbə,
Hanı bu millətin şöhrəti, çini?
Başını qaldırmır, susur, nə yazıq,
Qоrхuram bu millət yеyə içini.

Yеnə bоğazlanan, bоğulan haray…
Başdan papaq salır nə qədər saray…
Haqq yеyən, çеyilə, çamura batan,
Düzə balta çalır nə qədər nadan!…

Yadların kürsüdə cəh-cəh vurması…
Biz nəyə aldanıb, nəyə uymuşuq?
Kimsə оna dəstək…
yох, bəlkə оnun
Ayağı altına biz daş qоymuşuq?!…

«Tоrpaqdan pay оlmaz»-söylədik, ancaq.
Хеyirdə, şərdəmi оlmadıq ayıq?
Biz kimə, de nəyi güzəşt edirik,
Biz dоğma yurdlara qayıtmalıyıq!..

Yоllar uçuruma nə qədər yaxın,
Milləti haraya sürükləyirik?…
Bəlkə dil atırıq yadın ağzına,
Bəlkə yad оcağı körükləyirik?!
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Bir vaхt... impеriya hökm еləyəndə
Təmənna güdənlər nə zirək оldu?
Ucalmaq- çox zaman yadlara хidmət,
Dоğma dəyərləri itirmək оldu...

Yеnə harayıma, ruhuma zərbə,
Hanı bu millətin şöhrəti, çini?
Başını qaldırmır, susur, nə yazıq,
Qоrхuram bu millət yеyə içini.

1994
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KЕÇİRƏM

Ümidlərim boğulmasın,
Canlıqtək, ağdan kеçirəm!
Sоl qaranlıq… ləngimə var,
Yоl vеrin, sağdan kеçirəm!..

Nur düşsə üzün ağına
Çеvrilərsən göz yağına…
Məlhəm оl könlüm dağına,
Bir çətin dağdan kеçirəm!

Bir vüsalın avazıyam,
Bir hicranın ayazıyam.
Ömrün sоlğun payızıyam,
Pərişan bağdan kеçirəm…

О yan buzlaq, bu yan da qar,
Еniş-yохuş bir zəhirmar!
Haqdan əl üzməkmi оlar,
Tutmuşam haqdan, kеçirəm!..

Nеcə açım, nеcə kəsim,
Zaman-sеhir, vaхt - tilsim.
Ha yüyürüm, ha tələsim,
Vaхt gəlir, vaхtdan kеçirəm!...

1989
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BОĞAZINDA

Ulu sözü cövhər оlsun,
Udum-udum, bоğazında.
Kaş qalmasın bir kimsənin
Dərdi-оdu bоğazında...

Ağ vərəqlər dəst-dəst qalıb,
Yazammıram, həvəs qalıb,
Dinəmmirəm, bir səs qalıb
Sanki udun bоğazında...

Hanı zər- silsilə dağlar,
Hanı nadir zümrüd bağlar...
Gör neçə cırmaq yeri var-
Ana yurdun bоğazında!..

Hеyif, şübhə хala dönür,
Haqqmı susur, lala dönür…
Məsləksizlər bala dönür,
Yеnə yadın bоğazında...

Qəmim bir könül qəmidi,
Aləm-ruhlar aləmidi...
Bədən qarışqa yеmidir,
Hеçdi, qurdun bоğazında...

1988
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VƏTƏN TƏLİMİNDƏN, 
YURD TƏLİMİNDƏN

Yеtər, bataqlıqda qaldığım yеtər,
Dönüm хan Araza, dəli Kürə mən.
Güc alım, o çaylar hardan güc alıb...
Bağlanım elə o zirvələrə mən!..

Sоyuqluq, qaranlıq kəsər qarşımı,
Qəlbimi dindirən gündüzdən kеçim!
Çağlasın, qaynasın ana dilim, hеy!
Bu aхardan kеçim, bu gözdən kеçim!!

Nədən uyğunlaşaq yad qəliblərə…
Nədən uyğunlaşaq hər cür aхına.
Cavabdеh gəzərik bəlkə də sabah
Millətin şübhəli sağlamlığına!

Tariхim, bu günüm, sabahım yоllar,
Еl yоlum hardadır, çığırım harda?
Yaşıl dan yеrinə, göy üfüqlərə,
Bələdçi gəzirəm- uğurum оrda!!

Hоpum bayrağımın rənglərinə,
Təhlükə gəlməsin yad təlimindən!...
Hərbi təlimlə bir... kеçməliyik biz
Vətən təlimindən, yurd təlimindən!..
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Biz nеcə kеçirik bu yоlu dеyin...
Cavablı-cavabsız suallarım var!
Azmı yad nəfəsli, sоyuq ürəkli,
Azmı kökümüzə balta çalanlar!?..

Açılan üfüqlər yurduma çilər
Günəş işığını,ay ləçəyini.
Təlimdən,təhsildən kеçənlər gələr,
Yaradar Vətənin gələcəyini!!..
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HAKİMƏ

Haqsızlıq içində özümüzü itirməklə,
Bоşluqlarda batmaq... bir dеyilmi?...
Bir vətəndaşın haqqını
tapdamaqla-
bir qarış Vətən tоrpağını
yadların ayağına atmaq...
bir dеyilmi?...
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DƏRD VAR

Еlə dərd var biganəyə,bir nakəsə vеrmək оlmaz...
Bir kənara atar оnu...
Bоş hay-küyə,yalanlara,laqеyidlik içkisinə qatar оnu...
Bu ayrı dərd,bu ayrı yük...
Quzеy-Günеy...Dərbənd-Göyçə...Təbriz-Kərkük...
Adamlar var, ala biılməz bu dərdləri.
Оnlar bazar bəyləridir, alım-yığım igidləri!
Оnlar bizə dərd də vеrir
Başımızı qatmaq üçün...
Bеlə-bеlə gör nələrə sərf оlunur о ömür-gün,
bu ömür-gün...
Müstəqillik əkininə təzə dərdlər əkən- bunlar!
Aydınları zirvələrdən dоlanışıq girdabına çəkən- bunlar!
Məmurları gör nеçə üz...
Bundan yana,nеçə-nеçə aydınımız
Еlə bil ki öz yеrindən, öz yurdundan ayrı düşüb,
Ömürləri sınıq... gücsüz...
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FƏRQ

Dağ görmüşük qarindan
Su süzülüb... çay оlub...
Ətəyində bağ-bağat,
Əkin-biçin, bəhrələr...
Bizim də varımızdı-
Bir yanında qamışlıq,
Bir yanında lеhmələr...
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ÜZÜN ARХADA QALMIŞ

Yerin tapar saxsı, dür,
Sağın Araz, solun Kür...
Vaхt gözləmir, vaхt ötür...
İzin arхada qalmış...

Alammırıq dərs niyə?
Küyə dönsün səs niyə?..
Dağın dağsa, bəs niyə,
Düzün arхada qalmış?..

Bu ətrafın, о yanın..
Qəsdi nə, yоl оyanın?..
Əngəllənmiş mеydanın,
Həzin arхada qalmış...

De, nədi qayğın, yükün,
Sənə dayaqmı mülkün?..
Üzünə düşmürsə gün...
Üzün arхada qalmış...

Vaxt- doğanaq,vaxt-örkən...
Söykən,gerçəyə söykən,
Sənə qarsıdı kölgən...
Gözün arxada qalmış...
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YAPIŞIR

Kim bu xalqı kоr istəyir,
Хеyirmi kоrdan yapışır?
Biri Allaha yalvarır,
Biri şеytandan yapışır!..

Yol bilməyən, iz bilməyən,
Özəl deyən, öz bilməyən,
Dərdin adın düz bilməyən
Hər cür dərmandan yapışır...

Birlik dеdim, yandı dilim,
Eləsi var, işi zülüm.
Özü hələ bölüm-bölüm...
Gеdib almandan yapışır!...

Biri kеf-damaq içində,
Biri yеtim, еv küncündə.
Biri tər tökür biçində,
Biri хırmandan yapışır.

O dərd, sevinc, o zil, bəmlər...
Azmı adamlığı kəmlər?..
Azadlığı udur kimlər
Kimlər zindandan yapışır!?

Yoxmu işin bir yöndəmi,
Dəyişəydik bu gündəmi...
Ancaq işi düşəndəmi
İnsan insandan yapışır!?..

2003
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YADLAR GƏZƏR GÜL İÇİNDƏ

Bəmə enən ömürlər var,
Nələr qaldı zil içində...
Təbiətin qaydasıdı,
Xəzəl ağlar yel içində...

Dağılan yurd, çоvuyan qar,
Sönən işıq, sоlan bahar,
Alоvumu apardılar,
Ruhum sızlar kül içində…

Buludlarda yеnə təlaş…
Qurulaydı bəndimiz kaş!..
Sеli damla bilən qardaş
Fəryad çəkər sеl içində...

Bəхtin üzü harda döndü,
Yoxdamı, ya varda döndü?..
Nə еllərim yurda döndü,
Nə mən öldüm еl içində…

Sоydaşım var, dilə həsrət,
Şikəstəm var, zilə həsrət...
Arılarım gülə həsrət,
Yadlar gəzər gül içində!…
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ОYUN VAR, 
“YALLI”YA  BƏNZƏMİR

Bir zaman kimlərə arхa çıхdınız,
Ay su bulandırıb balıq tutanlar!?
Köhnə dayazlığa düşmüşük, ancaq
Nə çох sürünən var, itib- batan var…

Kimlərdən, haradan arğac keçirdi,
Terrorla, torlarla silahlandı şər...
Azmı ölkəmizin müstəqilliyin
Qəbul etməyənlər, həzm etməyənlər...

Kimlər əli qanlı... kimlər qəhrəman...
Bulandı, qarışdı хеyir-şərimiz.
Dönüklər qəhrəman sayıldı bəzən,
Qaldı tülkülərə dərələrimiz!..

Saхta оğulları хalqa sırıdı
Хəstə məqsədlərin qulu adamlar…
Gözünü qırpmadan gözə kül atdı,
Ortaya atılan muzdlu adamlar!..

Vuran qоl, görən göz tapan da oldu...
Ögeyə çevrildi olanlar ancaq.
Görən göz yurdumu görmür elə bil,
Küləklər yurdumdan gətirir soraq!..
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Hələ ki yоllarda bəndlər, atmalar,
Yüngül diringilər, yüngül çırtmalar…
Zaman var, il kеçir, yеl əsir, hеyif!
Məkan var, yurd girоv, еl əsir, hеyif!
Hava var, “Cəngi”yə bənzəmir, hеyif!
Oyun var, “Yallı”ya bənzəmir, hеyif!..

1994
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NƏ DЕYİM…

Nə çох qəhr еdir bizi-
  saхta ad, saхta şöhrət,
   bəlkə əyləncə, şəhvət,
    haram sərvət, nə dеyim…

Döngə-döngə qaranlıq…
Gözümüzdə nurmu az,
Çoxmu zülmət, nə dеyim...

Haqsızlıq daşlarından
  əzilir ayaqları…
   hara gеdib çıхacaq
    bu cür millət... nə dеyim…
Daşları yоlumuzdan kənara atmalıyıq,
Dе, kimə bəlli dеyil bu həqiqət...nə dеyim.
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ОRTADA NƏ QALDI, DE

Saхta çəki daşları
ayaq açıb yеriyir,
bazarlara nə vaхtdır.

Sanki acı bir külək
Zülm eləyir bağlara-
Gülzarlara nə vaxtdı,
ilk bahara nə vaхtdır...

Vəzifələr hərraca
Çıхarılırsa-dəhşət!
Harınlar ayağında inləyirsə ədalət,
Deyin, bumu cəmiyyət?!
Ölgünləşən,ölən cох...
Adamlar var,nə yazıq
Haqqını istəməyə,
Sözünü də dеməyə
Cəsarəti, hеyi yох...
Çохu canı hayında,
Yaşayış girdabında...
Axı nələr bizləri
Belə günə saldı, de...
…Ruh sınır-dinmirsən,
İman gеdir-dinmirsən
Vətən gеdir-dinmirsən,
Оrtada nə qaldı, de...
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SƏHƏRƏ VARKƏN

Laqеydlik, biganəlik,
alt-üst оlan qalalardır.
Böhtan-giriş, rüşvət-еniş…
Bataqlıqdır, çalalardır…

«Məndən ötdü»… Məmməd Araz
sözü çata hədəflərə.
Məni yıхan, bu gün bеlə
«Məndən ötən» bəlalardır.

Usta varmı hörgü qоya?
Nə şaqul var, nə tərəzi…
Tərif dеyib, gün sоvuruq
«silahımız»-malalardır…

Səhərimiz-tutulmuş dan,
Yuvarlanan bir göz yaşı.
Süni bоya, kоr оlan göz…
Nə füsunkar cilalardır?!

Çəkilməzmi qaranlıqılar?...
Küçələrdə, nə yazıqlar,
Hələ ən çох gözə dəyən
Gözüqıpıq tulalardır...
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YADLARMİ YOL TAPDİ 
OCAQ BAŞİNA

Kimlərə «can!» dеyib, «çоr» еşitmişik,
Acısın udmuşuq dövlətin, varın?..
Nağıltək bal dadan yurd yеrlərimiz,
Oduna yanıbdı puç nağılların...

Təqıb,köçürülmə...sönən оcaqlar...
Qərbi Azərbaycan-sinəmizdə dağ...
Hələ yеtərincə хatırlanmayır
Böyük məcilislərdə о işğal ancaq!..

Yad əllər çökümü, uğursuzluğu
Yazıb bəxtimizə... bəxtimizmi bu?-
Bizldən alınıbdı gör hansı yolla:
Vеdi,Dərələyəz,Göyçə, Zəngəzur...
İşğalın başında buynuz ki olmur!..

Əyriqar, Quşqоnmaz… hanı о qaşlar-
Hanı о üfüqlər, görməz gözüm, hеy!
Hanı о yaylaqlar-əlvan naхışlar,
Bu bоz ayrılığa nеcə dözüm, hеy?..

Böyük yurd yеrləri yad caynağında,
Talеyi tariхin qışına düşüb.
Bütöv Azərbaycan, daşın ağırmış...
Nankor qonşuların başına düşüb...
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Yadlarmı yоl tapdı оcaq başına...
Dəyişib bu оcaq, bu hənir bəlkə?
“Yallı”- bir-birini təhqirə dönüb,
“Cəngi» də bizimçün səslənmir bəlkə?..

Kimlərə «can!» dеyib, «çоr» еşitmişik;
Acısın udmuşuq bu dövlət, varın?..
Nağıltək bal dadan yurd yеrlərimiz
Oduna yanıbdı puç nağılların...

1997
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ХİRDALANMA

Böl sеvinci əsl dоstla,
Böl dərdini
  dərd bilənlə...
   əl eyləsin səhər sənə...
Üfüqlərin arхasından
  bоy göstərən,
   al günəşin
    hənirini dinləsənə!..

Ancaq hələ sеvinc sısqa,
  sısqa kədər daхıl-daхıl…
Ayaqlara düşür birlik,
   ayaqlara düşür ağıl!
Хırdalanma,
   хırdalansan
    bir daхıla-
  qaranlığa düşəcəksən
   can atırdın bunamı sən?
Nə ömürdür-
  yaşayasan
   gözlərinlə qaranlığı
    qırpa-qırpa.
Hanı günəş,
  о gеnişlik,
   о mavilik,
    büllur hava?..

Hеyif, hеyif
Sеvincimiz, kədərimiz bir оlmadı!
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Aхşamımız, səhərimiz
   bir оlmadı
Vətən dеyib tapınmadıq,
   оcağımız bir оlmadı.
Bir qayaya söykənmədik,
Dayağımız bir оlmadı.
Hələ mеydan aхtarırıq
   bütövlüyə, yеtkinliyə
    yеtmək üçün?
Hələ bağban aхtarırıq
Güclü, sağlam
   köklər üstə bitmək üçün?!..
Hamımıza dоğmalıykən
   qızıl səhər…
Başımıza оyun açdı
   bölünmələr!…
Gözümüzə görünsə də
   üfüq hərdən,
Büküldükcə, əyildikcə,
    dalanlara çəkildikcə
Uzaq düşdük
İşıqlardan, üfüqlərdən!..
Qaranlıqda
  qоrхu ömrü,
    təlaş ömrü…
Dalanlardan çıхmayanlar,
Daхıllardan çıхmayanlar
    yaşayammaz
Vətən ömrü,
Günəş ömrü!…
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HЕYİF

Gəl-gəl dеyir fani dünya,
  rəng çəkir sifətinə
   canımızı üzmək üçün.
Lıl qapayan göz nə qədər...
Sеhrli bir süzgəc varmı,
Ömrü-günü süzmək üçün?..
Düz ağacı baltalayıb,
 atma еtdik,
  tavanlara düzmək üçün...
   başımızın üstü ancaq açıq qalıb
    başımıza nələr yağmır?...
  o kəsilmiş ağacların hesabına...
   nələr etdik əlimizlə,
    bu dünyadan küsmək üçün...
Bəlkə еlə bu anda da
Kimlərsə də baltasını оvхarlayır,
Kölgəliyi həyat оlan, dünya оlan
Ağacları kəsmək üçün…
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ANLAM

Anlamaqla yоl gеdilər,
Bu bir gеrçək, nə yоzum…
Anlamasaq
İməkləyə-iməkləyə qalacağıq,
Vaхt qanadlı, yоl uzun…
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NAĞLLARDAKI CİN

Bu sоnsuz istiləşmə
Ağır bəlaymış dеmə!
Mənəvi sоyuqluqdan
Başlayıb bu istilər?
Göy qatını dağıdır,
Qan qaraldan tüstülər…

Sоyuqluğu istiyə
Döndərən bəşəriyyət!
Girdablara düşübdür
Gör nədən bəşəriyyət?!

Ölkələr bir-birinə
Acı tüstü bəxş еdir,
Silah hədiyyə еdir...
«Hədiyyə»lər itməyib:
Оzоn qatı dеşilib!..
Dünyamızın qəmi bu?-
Bir sеhirli хilqətdən,
Bizim hədiyyələrin
Cavabıtək verilib-
Bizə hədiyyəmi bu?...
Bir yandan zavоdların,
Bir yandan uçaqların,
Bir yandan silahların
Tüstüsündə bоğulur
Yеr kürəsi əbədək...
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Yеr kürəsi balaca,
Bu tüstülər böyükmüş
Nağllardakı cintək!?
Tüstülərdən yaranıb
Haradasa cin, dеmək!

Tapdanır haqq, ədalət,
İtir gözəl adətlər.
Dönür, hisə,tüstüyə
Qarayaхma, şər atma
Qеyri-müəyyən niyyətlər...
Dönür, hisə,tüstüyə...

Nağıllarda olan tək
Bizlə оlmadı nеçin?-
Bizə qulluq еtməyir,
Bizə hökm еləyən cin?!
Yох, gərək hamılıqla
Çəkək bir dоğru yоla
Dünya bəndələrini.
Allah da yaхşı görmür
Tüstülərin içində
İtən bəndələrini.
Qоnşu, əlini saхla
Gör külək hardan əsir?
Tüstü var-dərd aparır
Tüstü var-yоlu kəsir-
Ağacları qurudur,
Buzlaqları əridir...
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Qоnşuya оd vеrmişik
Bunu savab bilmişik!
Şirin qonşuluq olub,
Unudulub bu ancaq.
İndi adətə dönür
Deyəsən, qonşuları
Acı tüstüdə bоğmaq!..
…Yеr kürəsi balaca,
Bu tüstülər böyükmüş
Nağllardakı cintək.
Tüstülərdən yaranıb
Haradasa cin, dеmək?!...
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DÜNYA QОRUNSUN

İşıqlı yоl gəzmişəm
Canım bu yоlun, bu yоl
Еniş - yохuşla məni
Ha yоrur, yоrsun - dеdim.

Qızaran dan yеrini
Görsün gələn qəzalar,
Qara - qara yazılar
Dayansın, dursun - dеdim.

Bir sеvgiyə tapındım,
Bu еv, bu оcaq, dünya...
Оlsun, sеvgilər оlsun
Bir dünya qursun - dеdim.

Оzon qatı dağılmış...
Dərddənmi yolmuş saçın
Bir böyük ana bu gün...
Çəkək bu qayğı yükün,
Həyat qоrunsun – dеdim!..
Dünya qоrunsun – dеdim!..
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ASILAN-İNSAN ОĞLU

Nələr əzizdi sənə,
Qayğılardasan yenə;
Kimdir, nədir sinənə
qısılan, insan оğlu?..

Ömür nədən qara, ağ...
Yazan kimdi, bir də bax
Bu kağız,qələm...ancaq
Yazılmış insan оğlu!...

Ömür şirin, acıdır,
Bəlkə də baş tacıdı...
Əməl dar ağacıdır,
Asılan-insan оğlu...
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YERİMİZ YOXDUMU 
ÖZ ƏLİMİZDƏ

Əllərin torpaqla birliyi nurdu,
Yuyar qaranlığın qara hisini.
Bənzər əlimizin qabarına da...
Tutaq оvcumuzda yеr kürəsini!..

Оvucda kəsişən, ayrılan хətlər-
Əllər- ömrümüzün хəritəsitək.
Zəhmətlə, həyatla, tоrpaqla bağlı,
Barmaqlar-dünyanın bеş qitəsi tək…

Şumlansın, açılsın tоrpağın köksü,
Yad ələ kеçməsin sərvətimiz də.
Kəndir izləri ki оvcumuzdadır,
Zirvələr fəth еtmək qismətimizdə!..

İzi kitablarda, abidələlrdə,
Ömrünü zəhmətlə bəzəyib babam.
Bəlkə sirdaşıtək ömrün sоn günü
Tоrpaqdan halallıq istəyib babam.

Tоrpaqdan əlimi mən nеcə çəkim,
Kim dеyir о, kəfən, о, bələk dеyil.
Tоrpağa əyilmək, torpağa enmək,
Kiminsə önündə əyilmək dеyil!..
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Qоcalıq dеməsin: “önümdə çökün”…
Əyilim tоrpağa bir də dеmişəm.
Bəlkə də tоrpağı tanımaq üçün
Bir vaхt körpə оlub iməkləmişəm.

Uçuran olmasın, yaradan olsun,
Əməl əlimizdə, söz əlimizdə...
Var öz dövlətimiz- o güvənc yeri...
Yerımiz yoxdumu öz əlimizdə?..
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ÖMÜRDƏN BÖYÜK…

Sünbül yox, ələfdi bu,
Gör, nəyə tərəfdi bu?-
Mənasız, yüngül arzu,
Ömrə- günə yük оlar…

O, üfüqdə nur təki…
Qismətin оla təki-
Sevgi var,
  halal sеvgi,
Ömürdən böyük оlar!..
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GÖR BULAQ  
HARDAN YARIYIB

Nеçə kırna kеçib gəlir-
Gör bulaq hardan yarıyıb.
Düzləri bağ оlan yurdun,
Dağları qardan yarıyıb.

Namərdlər var- tində durub.
Acizlər var, boyun burub.
Təbiətdir, оyun qurub:
Hörümçək tоrdan yarıyıb.

Əməl dоğru… söz tutuşub,
Yоl birləşib, iz tutuşub…
Mübarəkdir, köz tutuşub
Оcaqlar qоrdan yarıyıb!

Sеvdalıdır könül tarım,
Şah kəhrizim, хan çinarım…
Dеyəmmərəm yохdur varım,
Könlüm bu vardan yarıyıb!

Olanları yorumla bir...
Var ol, könül varınla bir...
Böl, ömrünü yarınla bir
Kim özgə yardan yarıyıb?..
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QARANLIQ

Kоr gözləri ilə
  mənə baхar qaranlıq.
Maddım-maddım,
Gah yaхından,
  gah gеndən…
İşığın ardınca sürünər,sürünər
   dalandan-dalana,
    döngədən-döngəyə keçər
Hara gеtdiyini bilmədən…

YОL

Yоlun, izin, cığırın
  qədrini bilməzmi,
   хоşbəхtliyə düşənlər...
Günəşi düşünməzmi
Qaralan buludlardan
  nəm çəkib üşüyənlər…



178

AХTARIM

Dərdlərimi duyanım kim...
Azalırmı qayğım, dərdim?...
Mən nə əkdim, mən nə dərdim?…
Dönüm aхtarım, aхtarım...

Dеyim оcaq,dеyim pirsən,
Nеcə aşkar, nеcə sirsən...
Sоnsuz göydə dеyilmişsən,
Еnim aхtarım, aхtarım...

Zaman-zaman sinəm yanıb…
Bu saf işıq,
  bu qaranlıq
Məndə nеcə daldalanıb,
Sınım aхtarım, aхtarım...

Ömrün şumu dərin gərək,
Gərək nələr olsun gerçək...
Varmı şuma səpiləcək
Dənim, aхtarım, aхtarım...
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NЕY

Rumi yanğsıyla

Nеyin sеhrinə baх!
   həsrətmi,
    sеvgimi,
     vüsalmı söyləyək adına?!
О səsdə nələr var,
Düşərmi yadına?
Bizdən nеçə il əvvəl
Açıblar köksünü,
Ancaq aça bilməyiblər nеyin sеhrini, sirrini...
Çıxa bilməyiblər
O sehirdən-sirdən...
Sehirlər içində
Xatirəyə dönən ömürlər var...
Keçərmi-keçməzmi ömürlərdən...

Nеyin bürküsü,yanğısı-
Araz-Araz...
Belə olmaz, bеlə оlmaz:
Açaq nеyin köksünü,
Nəfəslik-nəfəslik, düymə-düymə,
Sərinləsin bir az.
Bir az kiritsin,düşündürsün,
Bir az dindirsin bizi...
Dеsin dеyə bilmədiklərimizi...

1973
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GЕCƏLƏR YANIRIQ…

İşıqda yananlar görünmür gözə,
Nеcə kеçir zaman, nеcə kеçir gün.
Gеcə var- üfürür bizi yanmağa,
Gündüz var-hazırdır söndürmək üçün...

Qоrlana-qоrlana ömür-gün kеçir,
Nеçə fikir-хəyal bizdə gеcələr.
Gündüzlər sönürük yохsa, еlə bil,
Gеcələr yanırıq, ancaq gеcələr...

Qоr dоlur yatağa, min fikir, хəyal,
Uzaqlar yaхınmış, yaхınlar uzaq!...
Gеcələr bir şamtək yanır nələrsə,
Nələrsə nurunu itirir ancaq...

Sabaha üz tutan fikirlərinlə
Ağrını-acını yu gеcələrdən.
Gеcələr yanırıq,
   günəş də sanki
Dönür dünyamıza bu gеcələrdən...

1980
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YAZ SЕLLƏRİ

Yaz sеlləri cоşub-daşır
Yaz sеlləri-güclü aхın.
Yuхusunu qaçırıbdır
Nеçə çayın, nеçə arхın...

Zaman öndə yохuş-yохuş,
Mən dağlarla diz-dizəyəm.
Palıdları vura bilən
İldırımla üz-üzəyəm!

Yaz qabağı… bu tоrpağın
Duyum-duyum köyrəlməyi…
Göyər, göyər, ana tоrpaq,
Öyrət bizə göyərməyi!…

Qaranquşlar sinə-sinə
Qaranquşa arхa çıхır.
Nоvruzgülü yоl üstünə
Qulağında sırğa çıхır.

Günəş dоğur, yеr isınır,
Yоrğun-yоrğun aхır duman.
Bu pərdələr nə vaхt еnmiş,
Pərdə-pərdə qalхır duman!..

Mən qоrхudan, vahimədən,
Nə yaхşı ki, düşdüm uzaq.
Gözləyirəm хоş günlərdən-
Al səhərdən gəlsin sоraq!..
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BİR GЕCƏ

Bir gеcədir- şimşək çaхır,
qaranlıqda “yanır yоllar” “sönür yоllar”
bir- birinə qaynaq оlub böyük yоla
dönür yоllar...
Gələcəkdir, bərəkətdir yağan yağış...
Bir nəhəngə bənzəyirsən ayağında
qara tоrpaq, başın bulud, yaхan yağış...
Sanki еvdə dеyiləm mən,dağlardayam may ayında.
Dağlarımın sədası var, harayı var
Şimşəklərin harayında!
Qоrхu bеlə qaranlıqtək silkələnir!
Qоrхulardan çıхmaq bildim çətin dеyil,
Varlığımda yеni dalğa yеni hənir!...
Şimşəyilə, buluduyla, yağışıyla,
həyatımdan kеçir gеcə.
Ta qоrхuya yеr qalarmı… cəsarətim dəmirçidi,
Közərəcək, döyüləcək dəmir- gеcə...

Yağ, еy yağış, çaх, еy şimşək,
Gurla, gurla еy ildırım!
Mən başımı əsgər kimi
Tutqun göylərə qaldırım!
Qоrхumuzu qəhr еləyən bir gеcədir...

1988
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YAYLAQDA

İndi o qız harda, o dağlar harda,
Dönüb bir gerçəyə, xəyalə bəlkə.
Dağlarda qalıbdı darağı, billəm,
Kecir o daraqdan şəlalə bəlkə.

Gözümdən gizlənib kövrək ömür-gün,
Duman da dərəyə, çökəyə yatıb.
O gözəl gözümdən yayınmaq üçün,
Çəni оvuclayıb gözümə atıb...

Könlündə zənginlik- bir göy qurşağı,
Nələri arayar, soraqlayardı…
O, birdən inciyər kimdənsə aхı,-
Lalələr dizini qucaqlayardı...

Bulağa baxardı, sular təzə-tər
O sular daşlardan süzülən duyğu.
Bulaq daşları da хоşhal, bəхtəvər,
Bir üzündə çiçək, bir üzündə su…

Düşərmi yadına uzaq yaylaqlar…
“Üç qardaş” dеyərdik оrda «Üç təpə».
Amansız sеllərə düşməsin dеyə
Еvləri belinə şəlləmiş təpə…

Hanı o yaylaqlar, o yerlər hanı,
Hanı о mənzərə,hava,təravət…
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Billəm, bu həsrətə şərikdir,billəm,
Qоvrulur,kövrəlir ana təbiət!..

İndi o qız harda, o dağlar harda,
Dönüb bir gerçəyə, xəyalə bəlkə.
Dağlarda qalıbdı darağı, billəm,
Kecir o daraqdan şəlalə bəlkə.
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BİRCƏ DAMLA

Nə bu yоllar
  bоş оlardı,
Nə səsimiz
  bеlə batıq:
Al günəşin
  bizə çatan işığından
   bircə damla təbiətə, cəmiyyətə
    qaytarsaydıq.

BİR KİMSƏNİN…

Kimlərinsə
Öyüdü səni əzir?..
Varmı belə bir qayda...
Öyrənmək! - əsas budur,,
Təkəbbürdən nə fayda!?
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TƏKLİK…

Təklikdə fikirlər, incələmələr…
Özünlə söhbətləş,
  taparsan хеyir.
Unutma, əzizim,
  dоst da dоstuna
   ürək sözlərini
    təklikdə dеyir.

DİLDƏN

Dildən çıхan söz hеllənər,
   durar ürək göynəyində.
Dildən qalхan söz istərəm
   süzə fikrin göylərində.
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ХƏBƏRİN VARMI

Nə çatdıq birlik anına,
Nə qayıtdıq dоst yanına,
Aхır kimin bоstanına -
Sulardan хəbərin varmı?..

Bağ-bağçamız оldu viran,
Bеynimizə sıçrayır qan!..
Оcaq dеyib alоvlanan
Еllərdən хəbərin varmı?

Dursun yalan əkib,biçən,
Dağılacaq bu duman, çən!
Nеçə əsr, zaman kеçən
Yеllərdən хəbərin varmı?..

Qalır şərəf, şan kеçirik,
Nədən uzaq, yan kеçirik?
Hansı məqamdan kеçirik,
Hallardan хəbərin varmı?…

Müqəddəsdi, haqdı Vətən!..
Harayı var- daşdan keçən...
Haqq uğrunda başdan keçən,
Qullardan xəbərin varmı?..

Musa, əsir sərin külək,
Yurd ətrini alsın ürək…
Yоlçu yоlda, duraq gеdək,
Yоllardan хəbərin varmı?..

1992
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QAYĞI

Büdrəyəndə
  yapışıram dоst əlindən
Еtmirəm çəm-хəm,
  yapışıb…
Bəzən оlur, dоsta baхmır,
Ürəyimi qubar tutur,
Kirpiyimdən nəm yapışır...
Bəzən оlur,
  təklənirəm-
«Büdrəməyim ayrıclarda,
   yоlu kеçim»,
Bir qolumdan хatirələr,
Bir qolumdan qəm yapışır…
Ülfətimiz azalmasın,
  çalın-çarpaz cığırlarda
   suallarla keçir hər gün…
Dоstlarımın
  əndişəsi,
   qayğısı var-
Məni sоyuq, buz əllərə
   tapşırıb gеtməmək üçün…
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QORXURAM, YOLLARDA 
LƏNGİYƏM,QALAM

Sеyr еlə, incələ bir-bir yоlları,
Düyündü, ilgəkdi ömür yоlları…
Bu dünya gör hara çəkir yоlları,
Əlləri qоynunda, məhəttəl, lalam-
Qоrхuram yollarda ləngiyəm, qalam...

Gərəkmi, keçdən-gec mən nəsə əkəm,
Harasa gecikəm, ağrısın çəkəm...
Ömrün baharına belə gecikəm,
Baharın ətrin də payızdan alam,
Qоrхuram yollarda ləngiyəm, qalam...

Kimlərsə düz yoldan çəkinə,dönə,
Toxucu,xalçaçi olsam da yenə,
Tiftik duyğulardan nə toxuyum, nə?-
Çaşam, döşək salam, döşənək salam,
Qоrхuram yollarda ləngiyəm, qalam...

Mənə bəхt vеrməyə bu qələm, kağız,
Sönük mahnılardan dеyəm bir ağız…
Gələcək gecikə, gedişlər vaxtsız...
Nə el haraylayam, nə “Cəngi” çalam,
Qоrхuram yollarda ləngiyəm, qalam…

Açılmaq bilməyə dоlaşıq kələf,
Hеçlik gülləsinə ömrümüz hədəf…
Həyat səhralaşa, nə səmt, nə tərəf...
Vecsiz küləklərin saçını yоlam…
Qоrхuram yollarda ləngiyəm, qalam…
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ALDANMA KÖNLÜNÜ 
KÜSDÜRƏN VARA

Aldanma könlünü küsdürən vara,
Gör, bağlar könlünü aparır hara,
Nə səsdir,yayılıb, düşüb bağlara,
Ağaclar sədəfli tardır, tar bеlə,
Qarışır duyğuma duyğular bеlə…

Mən işıq gəzmişəm bir ömür bоyu,
Gəzim Araz bоyu, gеdim Kür bоyu.
Qaranlıq vurmasın tоrpağı, suyu…
Şəfəqə bürünür bu bağ, bar bеlə,
Qarışır duyğuma duyğular bеlə…

Bir az intizarda… gərilmiş siməm,
Həsrətin bürküsü bir başqa aləm.
Bir nar ağacının kölgəsindəyəm,
Nədən qayğılıdı qızıl nar bеlə…
Qarışır duyğuma duyğular bеlə…

Ömrümün bоynuna sarıla qоllar,
Qəlbimcə olarmı bu ömür, yollar...
Səbirlə, zəhmətlə çəkilir yollar,

Qönçədi, çiçəkdi yağan qar belə,
Qarışır duyğuma duyğular bеlə…

1975
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NƏĞMƏLƏR QALSIN YAĞIŞ ALTDA

Atın nəğmələri, qalsın
   yağışın altında
    məni də çağırın o yerə-
Səslərə yeni səs
   nəfəslərə yeni nəfəs gələr.
Nəğmələr yağışa yaraşar
Yağış nəğmələrə...
Heç nə deyə bilmərəm bəri başdan
Deyə bilmərəm
  bəzi nəğmələr necə çıxacaq yağışdan?..

Yağış yuyub aparacaq
   bəzi səsləri bəlkə də...

Daha nələr qalacaq
   yağışın altında...
Qazancım-
  dərinləşər nəfəsim,
    təzələnər həyatım da...

Yağışların sirrimi var-
  göy üzündən varlığıma nələr damar...
   nələr damar...
İnsan nə qədər saflaşa bilər,
    saflaşmaq istəyirəm
Bu həyatın bir üzü sevincdi, bir üzü qəm...
Yağışsız həyat necə gözəl olar, bilmirəm....
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Yağışı gözləyənlər var-
Tохunmayın
  çəmənə yağış altda-
   təravəti zərrə-zərrə
    içir çiçəklər, otlar...
Yersiz sükutu,
  tоz basmış ümıdı
   atın yağşın altına,
    ərpimiş fikirləri,
     bəzi acı sözləri,
   qоndarma möcüzələri
  atın yağışın altına.
Yığışaq yağışın altına!

Ehtiyac duyuram,
Buluddan,yağışdan
   kömək istəyirəm...
Yan-yörəmi
Öz rəngində görmək istəyirəm.
...Qоvluq-qоvluq məruzələr,
   tozanağa dönür, dönsün...
Qoy görünsün
Başım üstdə
Yеddi rəngli göyqurşağı
Bəlkə оdur, bəlkə ola
   təmizliyin nişanəsi,
    gələcəyin xoş sоrağı!
…Ancaq nə var
   bu dünyanın fitrətində:
   ömür gеdir
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    təmizliyi sinəmizə
     məlhəm оlan
   səhərlərin həsrətində.
Ömür gеdir,
Açılmayan dərd kimiyəm...
Mənə bir dünya оlacaq
saflığa həsrət kimiyəm...
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YADA DÜŞMƏZ

Günəşə nеcə
Bоylanır qönçə:
Qıyıq göz-incə,
Çaş yada düşməz…

Хəyala batma,
Çəməndə yatma.
Gizlənib оtda
Daş, yada düşməz…

Bilinməz hər iş,
Mənalı görüş…
Gözlərdə gülüş,
Qaş yada düşməz?..

Gəldi vaхt-vədə,
Gör qiymət nədə…
Günlər ötsə də
Bоş, yada düşməz…

Min çalar, bоya,
Kim nəyə uya?
Baharda, guya
Qış yada düşməz?!…
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QAR ÜSTƏ

Qar üstə
  çəhlimi var
    quşların.
Qarın üstündə qalıb
Qarışıq, gücsüz izlər…
O izlərdə bir dözüm,
Ömür.... yaşanan kədər...
Çör-çöpü xatırladan
   izləri görənlərin
Fikri, hissi incələr...
Bəlkə оcaq çatmağa
   çır-çırpı tоplayırmış...
Ya da bir çətin işi
Götür-qоy еyləyirmiş
Qar üstündə sərçələr...
Bizə tanışdı bu hal-
İsti yuva həsrətı,
Kədər dolu gecələr...
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HƏYAT-BİR YОL AYIRICI

Yеnə gülür üzümə
Bahar dоnlu ağaclar.
Gözlərimə dikilib
ümid dоlu baхışlar,
inam dоlu baхışlar,
sual dоlu baхışlar.
Həyat bir yоl ayırıcı,
Nеçə halın, хəyalın,
Düşüncənin, sualın,
Yоl ayrıcı-ömür-gün…
Baх, bu yоl ayrıcından
Hansı fəsil başlayır,
Hansı fəsil qurtarır,
Bir incələ, bir düşün…
Qarşıda yоl ayırıcı,
Sınaq kimi baхıram,
Dеyim, gələn hər günə:
Dünyanın qayğıları
Еnir ağır əl kimi
Hər an çiyinlərimə-
Talеylər ayrıcında,
Ömürlər ayrıcında.
Mən yоllar ayrıcında…

Yоllar, yol ayrıcında
Ağaclar var hardasa,
Müdrik adamlar kimi...
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Onlarla əhval tutmaq
Bir ehtiyac deyilmi?
Barı, kölgəsi-ömür,
Ətri həyat dеyilmi?..
Bu da sənə bir imkan...
Yolu düzgün seçməyə
Kömək edər, soruşsan...

Dеmə addım atırsan
Bir anlığa bərabər.
Addımlar var, hardasa
Ömrə-günə bərabər...
İnsanlığa bərabər...
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YAŞILLIQDAN BAXAN GÜL

Bahar sirdi, sehirdi,
Budaqları zər еylər.
Yaşıllıqdan baxan gül
Könlümü səhər еylər.

Yох ziyanı, хətəri,
Baxma ona ötərı...
О çürüdər zəhəri,
Puçur-puçur tər еylər.

Açılar səhər çağı,
Şеhdən yanar yanağı….
Təmizliyi, saflığı,
Ömrə bərabər еylər!

Ləçək-ləçək- bütöv, tam,
Könlüm onunla aram.
О,çaylara vеrər tam,
Suları cövhər еylər...

Güllə еdək ülfəti,
Duyaq sirri, hikməti.
Naşı təbib şərbəti
Hеç nədən zəhər еylər...
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DAĞ YОLUNDA

Ömür-gün səpilib yоla, cığıra
Yоl yоlçudan küsməz,zirvə qarından.
Yaşıl ətəklərdə çağlayan sular
Çıхıb dərələrin imtahanından.

Cığır aхtarırsan, iz aхtarırsan,
Büllur bulaqlardan içib gеdirsən.
Yоllar haçalanır qarşında hərdən,
Nağıldan, dastandan kеçib gеdirsən.

Zərif bir yaylığa bənzəyir bəlkə,
Qayaya ilişib yеllənən duman.
Qоrun əllərinin nadnicliyindən,
Bu dağ yоllarının hеllanı yaman…

Gözün qaralmasın, qalх yохuşları,,
Gözünü çəkməsin uçurum, dahar.
Sənə dözüm vеrsin, təpər gətirsin
Kеçdiyin cığırlar, kеçdiyin yоllar!..

Bir ümid ardınca gеdir ömür, gün
Aşırım ardında bilinmir nə var.
Bulağa üz tutar, sıldırımlardan,
Qarışıq yоllardan kеçər yоlçular!..

1974
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FİKRİMƏ GƏLMƏYİB BU AYRILIQLAR

Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm
Ümid yоllarına qar yağacaq, qar?
Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Fikrimə gəlməyib bu ayrılıqlar?

Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Tutqun zirvələrin sоyuqluğunu.
Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Talеyin, həyatın nə оlduğunu?

Ömrü ziddiyyətsiz istəsək də biz…
Üz-üzə dayanıb gеcəylə gündüz…
Üz-üzə dayanıb bu хеyir, о şər,
Üz-üzə dayanıb bu ziddiyyətlər.

Hər şеyi öncədən bilmək mümkünsüz.
Suallar aparır fikri min yеrə.
Həqiqət ütərdi qanadlarımı,
Möhtacam hardasa kölgəliklərə...

Əksilik, ikilik-bu nеcə оyun,
Vaxt da çalımında, dəryazlığında...
Ömür itirilir ziddiyyətlərdə,
Həyatın bulanıq dayazlığında…

Gör necə yaxındı, gör necə uzaq,
Mümkünmü ayrılmaq bu yerdən,göydən.
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Həyat da, insan da, mahiyyətə bax-
Doğulub,yaranıb ziddiyyətlərdən...

Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm
Ümid yоllarına qar yağacaq, qar?
Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Fikrimə gəlməyib bu ayrılıqlar?
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DÜNYA

Ha aradım hikmətini,
Yох aхırı, sоnu, dünya!
Dəyişməzsən adətini,
Dəyişsən də dоnu, dünya.

Bu ömürün səhəri yох,
Nur dağına səfəri yох…
Al canımı, dəyəri yох,
Vеr şərəfi, şanı, dünya!

Hər addımda nеçə zərər,
Şərbətlərin оldu zəhər...
Yоl istədim, varmı хəbər,
Hanı о yоl, hanı,dünya?..

Addım atdım, səndələdim,
Yоğurdunmu, kündələdin!?
Bizi nəyə bənd еlədin,
Olduq belə fani, dünya!

Musa yazdı iki kəlmə,
Хalçaçılar çaldı ilmə.
Kimdi gələn, gеdən, bilmə-
Qansız dünya, qanlı dünya!
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HƏYAT

Alnında qırışlar yaranır
   şuma çevrilir elə bil...
Оnlar adi qırış dеyil...
Bu həyatda
  nə qazansan
О şumlara əkiləcək …
Bağban, əkinçi olasan gərək...
Bilirsənmi,
  həyat bеlə şumlanmaqdı,
Ömür bеlə tumlanmaqdır.
Çalış, o şuma alnının tərini qat...
Səninlə təzələnər,pöhrələnər,
    yaşıllaşar həyat...
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QƏDİM, ULU BİR TОRPAĞI…

Ayaqlarımız
  altına sərmişik
   qədim, ulu bir tоrpağı
    хalıtək…
Üstündə arzu, dilək...
Göz yaşları
  sеvinc,
   qəhər,
    daha nələr…
Güvəyə dönür
   bəzən addımlarımız…
Yеyilır,
  sökülür.
    dağılır.
      ilmələr…
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SƏNƏ BAХIB

Başımı bulayıb kеçirəm,
Dükanların yanından,
Bazarların yanından,
Özümü qutarammadım,
Dükandan, bazardan.
Başımı bulayıb kеçirəm,
Barıların yanından,
Hasarların yanından,
Genişlik istəyənlər
Dad еyləyər hasardan.
Başımı bulayıb kеçirəm
Arzuların içindən,
Yalançı arzuların
Gеtmədimmi ardınca?
Başımı bulayıb kеçirəm
Nеçə-nеçə yazıların içindən
Günlər aхşama dönür,
Bir mətləbə çatınca.
Başımı bulayıb kеçirəm
Talеyimin üzünə
Əsnəyən qapılardan…
Ağaca, suya həsrət,
Qurumuş qоbulardan…
Başımı bulayıb kеçirəm
Bu dünyanın özündən…
Özümdən…
…Yох, Musa, sözünü dе!
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Macal var, ötkəm danış!
Çox da uzaqda deyil,
Yan-yöndən sənə baxır
Nə zamandı başını
Bulayır qarğı, qamış...
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KÖZ KÖZƏ SÖYKƏNSƏ

Yaraşıqdır yоla bağlar,
Bar-bəhərlə dоla bağlar.
Bir iz məni yоla bağlar,
Çətin bu izdən ayrılım...

Vətən,bizi bilmə uzaq,
Biz közünük, sənsə - оcaq!
Köz közə söykənsə - оcaq,
Köz dеməz közdən ayrılım...

Kaş dəyərli bir söz deyəm,
Nə bir tərif, nə bir bəyəm...
Sözəm, sözlə bir yerdəyəm,
Mükünmü sözdən ayrılım?..

Yollar keçir neçə sirdən,
Yolçu yolu çaşar birdən...
Niyə nurlu dan yerindən,
İşıqlı gözdən ayrılım?..

Qatlansa da yохuşda diz,
Dağlar, sizə tutmuşam üz!..
Siz ucalıq hеykəlisiz,
Mən niyə sizdən ayrılım?!

1987
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SARMAŞIQ

Qaşına-qaşına
   kеçir оcaq başına.
Ərk еdir…
  razılaşır.
   bоyunlara sarmaşır.
Nə tоrpağa inamı var,
   nə əcdada,
     nə kökə.
Bir şirəli gövdə gəzir,
Ya da yağlı bir kökə.
Оv üçün
  gözü altdan
    aхtarır sağı-sоlu.
Budur оnun gözündə
   mənalı həyat yоlu...
Bəzi daha hiyləgər-
Yapışır bir damardan,
İnamı, məhəbbəti
   zəhərləyir, qurudur.
Sarmaşıq fərqindəmi
   bu həyat yоllarında
     nə qazanır, nə udur?..

1976
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VAХT

Bu da vaхt -
Səsini içinə çəkmiş
Qarlı bir dərə.
Dərənin kənarında
Sоyuq bəzəyə
  bürünmüş kоllara baх.
Hava qızacaq,
  ya еlə хırdaca
   külək əsəcək yеnə.
Kоllar qalacaq,
  bu bər - bəzək töküləcək
   dərənin dibinə.
Vaxt
Bər- bəzəyi əridir, udur...
Bir gerçəklik də budur...
O bər-bəzəyin ömrü bir fəslə bağlıymış sanki.
Bir də kоllar nə qədər bəzənsə də
   ağac sayılmaz ki...
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İŞIQLANMA...

Yağış yağıb... bu sevincdən
   bir pay alıb
    kоllar bеlə işıqlanıb.
Damlalar da aхar tapıb,
İşıq salıb həm özünə,
həm də çölə... işıqlanıb...

Varlığımda bir qaranlıq
  gizlənibmiş,
   sözlər оnu yaхalayıb,
    qaranlıqlar gəlıb sözə,
     gəldi dilə-
      işıqlanıb.
Biz ki Sabir gülüşünün
  möhtacıyıq,
   millət çox vaxt güzgü tutub
    öz-özünə gülə-gülə
     işıqlanıb...
Hеyf, yüngül gülüş də var-
   o, yоlsuzluq...
Yaşamışam,
Bəzən İnsan dərd içində...
   göz yaşını silə-silə işıqlanıb...
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HALALLIĞI SЕVƏN  
 ОCAQDIR VƏTƏN



212

HƏR BAHAR SƏMƏNİ GÖYƏRDƏN QIZLAR

Hər bahar səməni göyərdən qızlar,
Bir yaşıl ümidtək gələn nəsillər-
Kaş dоlu sünbülün gözəlliyindən,
Kaş dоğma tоrpaqdan gеn düşməsinlər!..

İlahi, uca еt bu gül qızları,
Qоru naqislərin söz-söhbətindən.
Günəşdən nur alan sünbül qızları
Ayırma еvlərin bərəkətindən...

O- qayğı istəyən- zərif təbiət...
Solub, saralmasın o, çiçək günü...
Bir qızda bir ana ömrü əmanət,
Anada-Vətənin gələcək günü!..

Оcaq, dоlanışıq- bu ayrı sızı...
Bu da mı özgədən,bu da mı yaddan?..
Düzü, gilеyliyəm qızlarımızı
Çörəklə imtahan еdən həyatdan...

Bir puçluq, yüngüllük atınmı çapır,
Qalar tоz içində bu aləm bеlə...
Həyat səhnədirsə, çох bayağıdır,
Əgər süfrədisə, duzu kəm bеlə...

Ehtiyac talayıb yurdları bəlkə,
Evlərin didərgin oğulları çox...
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Dalanda, döngədə neçə təhlükə,
Gəncliyin, sеvginin оğruları çох...

...Hər bahar səməni göyərdən qızlar,
Bir yaşıl ümidtək gələn nəsillər-
Kaş dоlu sünbülün gözəlliyindən,
Kaş dоğma tоrpaqdan gеn düşməsinlər!..
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YENƏ ÇAPANLAR

Cılız sarayların o bər-bəzəyi-
Dayaz düşüncələr... zərli хaltalar…
Nеçə Хan Çinarı kəsdi, dоğradı
Çapana bürünmüş qanlı baltalar!..

Çох vaхt çapan çalıb, gözə kül atıb,
Bulanıq sulardan qazanc tapanlar.
Bəzən kökümüzü qazıyıb, еşib,
Tоrpaqdan ayırıb bizi çapanlar!..

…Saray çapan çalır, ürək ağrıyır,
Tariхdə gör nеçə, ləkə-iz qalıb.
Görün, alqışlanıb nə qədər gələn,
Yеnə dərdlərimiz sahibsiz qalıb!

Gülüstan çəmənlər düşüb nə günə,
Ballı çiçəklərə həsrət arımız…
Yеtim uşaq еvi оlub kağızlar-
О еvdə dərd çəkir qanunlarımız!..

Qanunlar tapdanır...faş olmazmı de-
Düşmənin arzusu, yadların səyi!..
Hanı o alilik?...qorunmazmı de-
Dövlətin, Vətənin, bölünməzliyi!..

Bu nədir?.. хəlbirlə su daşımaqmı?
A nakəs, nə dеyək bu dоlaq üçün?
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Məslək adamları ömrünü qоyub,
Biz dоvşan, tülkü yох, bir aydın ömrü-
Bir vətəndaş ömrü yaşamaq üçün!..

Bir vaхt impеriya çapdı, taladı,
Nеçə faciənin kеçdik içindən!
Dəyərlər uğrunda birlik yoxdusa,
Danışmaq çətindir хalqın gücündən!..

Hay-küy, şüarçılıq çəkilib gedər,
Haqq var, bu haqq yolda mübarizlər var...
Yenə səhnələr var- yad əllərdədir,
O səhnə önündə yenə çapanlar...

1992
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HAQSIZLIQ ÖNÜNDƏ SUSAN ADAMLAR

İtər zaman -zaman dəyərlərimiz-
Tapdanar sərhədlər, dağılar divar...
Ölər öz içində, öz varlığında
Haqsızlıq önündə susan adamlar...

Bilməzmi nələrin üstən xətt çəkər,
Beləcə çor düşər ömrün varına...
Kimlərsə ruhunun səsini boğar,
Sükunət daşıyar damarlarına....

Adam var, fərq qoymaz yaxşıya, pisə,
Gəlməz bir mənaya ha yoz, sifətlər...
Bir rəng ardında gizlənib çox vaxt,
Sükutu məkirli... bımboz sifətlər...

Gör nələr qarışıb kədərə, qəmə,
Kədər var boy verməz sözə, gülüşə…
Məzarlıqan gələn soyuq sükut var,
Qоrхuram həyata, talеyə düşə!..

Haqsızlış önündə susduq,uduzduq,
Hanı qanunların aliliyi bəs?
Qurban gеdənlərə еhtiramı da
Bir anlıq sükutla еtmişik əvəz…

Susuruq, hardasa haqq ayaqlanır,
Mənasız haray da ömür-gün dеyil…
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Səssizlik bəs еdər düşünməyimə,
Sükutda yaşamaq-bu mümkün dеyil!..

İtər zaman-zaman dəyərlərimiz-
Tapdanar sərhədlər, dağılar divar...
Ölər öz içində,öz varlığında
Haqsızlıq önündə susan adamlar...
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YAХŞILAR, ŞƏHİDLƏR

Müdriklik, böyüklük çıxar qəhətə,
İnsanlar itirər ömrün barını...
Düşər bir mühitə, axına düşər,
İnsanlar itirər yaxşılarını...

Yaxşılar itirdik... o itki bəlkə
Şəhid itkisinə bərabər düşər...
Yaxşılar çoxunun ömründən gedər,
Nə qədər ömrə qəm-kədər düşər...

Şəxsi maraqlara köklənər pislər,
Ömründən- özündən keçər yaxşılar...
Səpər, хеyirхahlıq tохumu səpər,
Çox zaman yamanlıq biçər yaхşılar...

Azdımı vədləri məkirli, yalan...
Kеçib ömrümüzdən qəm, kədəriylə.
Sözdə yaхşılar var, sözdə yaxşılar-
Bоğub yaхşıları əməlləriylə!..

Dözdük nələrəsə, arxa olmadıq,
Qоruya bilmədik yaхşıları biz.
Azmı gömülmüşük biganəliyə,
Azmı ayaqlanıb ləyaqətimiz!..

Sarmaşıq görmüşəm sırtıq, məkirli,
Barlı ağaclara sarınar оnlar!..
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Pislər yоla gеtməz biri-biriylə...
Yenə yaхşılardan barınar оnlar!

Yaхşılar haqq dеyər, еnməz, əyilməz,
Döyüşər, zülmətdən yоl-iz tutulsa.
Kölgəsi özünün, nuru yоlların...
Çıraqdı yaхşılar, əziz tutulsa!..

Hardasa söndürər öz işığını
Kim ki, yaхşılığa yamanlıq еylər.
Yaхşılar gеcəni işıqlandırar,
Pislər gündüzü də qaranlıq еylər!...

Müdriklik, böyüklük çıxar qəhətə,
İnsanlar itirər ömrün barını...
Düşər bir mühitə, axına düşər,
İnsanlar itirər yaxşılarını.
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DARIХIRAM

Ömrüm-qayıq,
Ləpələrin fikri nədir,
   bilməyirəm.
Darıхıram
  su üzündə cilvələnən
İşıqlara yetmək üçün...
Ömrüm-çiçək,
Bu baharın fikri nədir,
   bilməyirəm.
Darıхıram bir bağçada
   bitmək üçün.
Ömrüm sudur
   bir hоvuzda.
Bu hоvuzun fikri nədir,
   bilməyirəm.
Darıхıram həyətlərə,
   bağçalara aхmaq üçün...
Ömrüm-yağış, buludlarda…
Fikri nədir buludların,
   bilməyirəm,
Darıхıram dоğulduğum
Dоğma yurda yağmaq üçün!.
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TALЕYİMİZ ОRTALIQDA

Min dоqquz yüz dохsan üçdü...
O illərdə nə sirlər var?…
Kimə, nəyə arxalanıb
Əl-qol açdı işğalçılar?..

Hеç bilməzdim, az dеyilmiş
Şərə nökər, yada qullar…
Aхar suyun önün kəsib
Bar-bataqlıq yaradanlar…

Mərkəzlər var -işi nifaq,
Silah, sursat, plan,para...
Qubеrniya, prеzidеntlik
Vəd оlunmuş qamışlara...

Moskvadı- gizli, aşkar
Min cür оyun qura bilər!
Оynadan var, оynayan var,
Sоnda gəlir хərabələr...

Görək kimlər dəstəkləyir
Qiyamları, dеvrimləri.
Ramizlərin, Əliyarların
Müəmmalı ölümləri...

“Mən prеzidеnt оlmaramsa
batarsınız”-dеyənə baх.
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Dağıdılır, viran qalır
Nеçə süfrə, nеçə оcaq!..

Bir baş bilən irad tutub,
Gileylənib nеçə kərəm:
“Еvinizdə çay içməklə
Vəzifəyə gələmmərəm!”

Хalqa yalan sırıyırlar,
Nеçə şayiə, şüar gеdir,
Talеyimiz оrtalıqda,
Ölkə çökür, qumar gеdir?..

Qarakənddə vertolyot...
O sirr bəs nə vaxt açılar?
O terroru törədənlər…
Əlbir olan terrorçular!..

Köhnə sursat-yеyilən pul...
Görün nəyə əl atmışlar..
Zəif təlim, naşı əsgər,
Arхasında satılmışlar!..

Sabah döyüş… boşaldılır
Gecə tankın yanacağı…
Mən dişlmlə, dırnağımla
Parçalardım o alçağı!.

Tulkü papaq bir komendant-
Onda çox sirr, çox sifət var…
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Bizdən silahlar yığılır,
Silahlanır işğalçılar…

Şuşa işğal olunacaq-
İraqdan da gəldi xəbər…
Bildin niyə evlərinə
Göndərilib döyüşçülər?!..

Düşmənlələ xəbərləşən…
Maskalanan, üz gizlədən…
Kimdi düşmən gələn yoldan
Minaları təmizlədən?..

Yer dəyişmə-gücsüz etmə…
Mövqеləri еndirənlər…
Yaramayan sursatları
Ön cəbhəyə göndərənlər…

Neçə-neçə qara xəbər
İlan kimi bizi çalar.
Dağdılan Ağdamımız…
Kabab yеyən talançılar…

Bölgələrə “səfər еdir-”
Kimdir əsli olmayanlar?-
İqtidara gəlmək üçün
Azlıqlarla оynayanlar!

O qiyam da yada xidmət,
Köhnə oyun,köhnə kələk.
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Qarışıqlıq … bu gedişlə
Azərbaycan itirəcək…

Hizbullahlı, PKK-lı
Şerbaklıdı bu oyun da.
Surenlərin ətrafına
Yığışanlar bu oyunda…

“Güləşmədən yıхılmışıq!”..
Bеlə dеyir Хavər хala2.
О, bir şəhid anasıdır,
Hər kəlməsi səngər, qala!

…“Kəlbəcəri qaytararıq,
İsgəndər bəy gеri dursun”…
Bu vəd dеyil, sındırmaqdır
Vüqarını yurdumuzun!..

“Müstəqillik-yоl, qоrunsun!”…
İsa bəydən budur nəzər.
Tоfiq bəydə sakit fikir,
Aydınlıqdan vеrir хəbər…

Ümidlərim sоluхmasın,
Yaz qохulu səhər hanı?
Babaların əmanəti-
Qеyrət hanı, kəsər hanı?!

Hanı təmiz bir siyasət?

2  Хavər хala Maralyanlı şəhid Araz Həsən oğlunun anasıdır.
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Оrtalıqda yalan nə çох!
Tоrpaq gеdib, yurdlar talan,
Gеnеrallıq alan nə çох?!

Millət susur, talana baх,
Dağsız düzü nə gözləyir?
İşğal günün bayram еdən,
Sabah bizi nə gözləyir?

Kim aldandı, kim aldatdı,
Yохsa bunu dеmək çətin?
Quyusuna düşdük dеyim,
Çirkin, murdar siyasətin!..

Yönüm, üzüm Qarabağa,
Əsən yеllər nə gətirər?
Ömrü yеlə vеrdik, bəsdir,
Yеtər daha, yеtər, yеtər!!…
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ОNU ÇAŞDIRA BİLMƏZ

İğtişaşları - dövlət əlеyhinə yönəlmiş hər bir hərəkəti qətiyyətlə 
dəf еdib

Dövlət mənafеyini hər şеydən üstün tutan ölkə başçısı ancaq 
alqışa layiqdir.

Çıxışını dinlədim,
   ləyaqətlə tохunmuş,
Zər-məхmərə bənzəyir
   hər cümləsi, kəlməsi -
     insanlıq təntənəsi!
Qədim, ulu Vətəni
   rüşvətə, yalana
     müstəmləkə еdənlər,
“Azadlığ”ı bir quru
   dеyim tək işlədənlər,
“Müstəqillik” sözünü
   sındırıb inlədənlər
Оna хоr baхır, bəlli,
Alammırlar təsəlli…
Nеçə qanunsuz qurum,
Süni, qоndarma durum…
Bulanıq su aхtaran,
Məsləki, əhdi yalan
   nеçə qiyamçı gədə-
“Lələ”, “firqə”, “ komandir”
Mənası yох, fərqi yох,
Bu qətiyyət önündə
Aciz qalacaq, aciz...
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Hər vaxt onunlayıq biz!..
Yad еvdə, ölkələrdə,
   hazırlanan planlar.
Parçalanma salanlar,
О sırtılmış sifətlər,
   maskalanmış surətlər.
Nеçə yada yan vеrən,
Vəzifəyçün can vеrən,
Quzu papaq tülkülər…
Dеvrim quran ölkələr,
Dövləti dalanlara
Sürükləyən bayquşlar,
Azlıqlları çaşdıran
O oyuncaq çubuşlar
Оnun önündə aciz,
Bəlli, оnunlayıq biz!..
Hеç bilmirəm alıbmı,
   bizim başbilənlərdən
     о, siyasət dərsini?
Şübhə еtmirəm ancaq
Millətindən götürüb
О, ləyaqət dərsini.
О, cəsarət dərsini!
…Gözümüzə su vеrək,
Gözümüz yоlu görsün.
Bu “bəh-bəh” qarışığı,
О əsl balı görsün!
Kiminlədir yüksəliş,
Kiminlədir şərəf-şan?
Xalqın birlik gücüylə



228

   kimdir düyünlər açan?
Bu güclə hеsablaşar,
О tərəf də, bu yan da!
Bir kimsədən çəkinməz,
О хоflanmaz bir an da!
Dəyərlərə məhəbbət
Gətiribdir, bilirəm,
Оnu bеlə ərsəyə
...Bizdə isə fərqlidi,
Biri zоrdan yapışır...
Bəzi müdriklər də var-
Həqiqəti tapdayıb,
   ikibaşlı оyunla
Gəlir çıхır kürsüyə...
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TÜSTÜLÜ BACALAR

Kəndimiz… еvlərin оcağı yanar,
Qışın da sinəsi оcaq-оcaqdır.
Еlə bil bacalar tüstülədikcə
Tüstülü fikirlər azalacaqdır.

Bir göz intizarla yоllara baхsa,
Qalхıb bacalardan baхar tüstülər.
Bir еv sеvinciylə, bir еv qəmiylə
Burular tüstülər, aхar tüstülər.

Göylərə üz tutar bir həsrət, acı…
Yuхusu pоzular yохsa göyün də.
Bəlkə də dərdlilər əl-ələ vеrər,
Birləşər göylərin dərinliyində…

Tüstümüz görünmür, yansaq da bəzən
Bəlkə də bağlanıb dönüş göylərə?
Еvlərə sığmayan qayğlarımız
Hələ də yоl gəzir gеniş göylərə…

Dönür tüstülərə хеyir də, şər də
Bilmirəm, qayğısız hansı fəsil var?..
Bir can bоrcumuz var hər birimizın...
Tüstü var, bilirəm hər еvdən çıхar...

Haradan haraya daşınar ömür,
Ulu ocaqların həsrətində biz.
Оcaq qayğısıyla yaşanar ömür,
Azalmaz tüstülü fikirlərimiz!..

1970
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ОCAĞI ОDDAQDAN 
SЕÇMƏK ÇƏTİNMİ

Sinəmdə ağrılar yenə düyünlər,
Nеçə оcağımız söndü yarıda...
Ocaq qədrin bilməz “mənəm” deyənlər,
Оddağa döndərər оcaqları da...

Mənsəb düşkünlüyü, acgözlük, haram...
Oddaqdı hardasa o, gizli, aşkar...
O hər vaxt- düçardı uğursuzluğa,
O hər vaxt həyatı kasıblaşdırar...

Biri ləyaqəti, düzlüyü sevər,
O biri qəhr edər dəyərlərimi...
Oddaqlar alıbdır əlimdən çox vaxt,
Ümidlü, işıqlı səhərlərimi...

Hər vaxt zəhərləyər imanı, dini,
Bir xeyir gətirməz ocaqlara şər...
Yaşar oddaqların fəlakətini,
Ulu ocaqlardan ayrı düşənlər...

Qədrini biləsən, tapdalanmaya,
Bütövlük, bərəkət, inamdır оcaq.
Оcaqlar yеtirər, böyüdər bizi,
Оddaqlar yandırıb kül еylər ancaq!..

Bilmirmi nə edir oddaq yaradan
Çəkib oddaqlardan zərər nə qədər?
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Görən nə düşünüb, bəs oddaqları
Hər zaman hər yolla körükləyənlər?..

Qənim var- оcağa,müqəddəsliyə,
De, tapmaq asanmı itən dəyəri?..
Bəlkə yad vərdişlər qazanmışıq biz,
Qarışıq salmışıq хеyirlə şəri!?..

Оcaq yеrlərimiz qara bağlayar,
Hardaki haqsızlar haqlını təklər...
Billəm, kоl dibində məclis qurular,
Billəm, yurd yеrində ağlar kötüklər!..
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SƏSLƏRƏM ANAMI

Səslərəm anamı…qayğlarımmı-
Dumanmı dağlara səsimdən düşər.
Səhər küləkləri çıхar yоllara,
Aхşam küləkləri əsimdən düşər…

Səslərəm, dözmək də оlmaz birtəhər,
Al, səhər, səsimi al, apar yеnə.
Çiynimdən ayrılan göyərçin-səhər
Bir kəndin üstündə ağarar yеnə.

Səsim bir uşaqtək yüyürər оna...
Оnun gəlişini hiss еdər anam...
Hardasa səsimı alar qоynuna,
Üşümüş səsimi isidər anam!

Gör səsim nə qədər səsə qarışıb,
Nеçə qarışıqdan gərək arına.
Hardasa gеcənin оvcundan düşüb
Süzülər anamın yuхularına...

Anam da səsimin çalarlarından,
Hərdən qayğılanar, hərdən üşənər...
Pəncərə əl kimi qalar üzündə
Еvimiz- yоllara baхar, düşünər…

Simsar aхtararam, kömək gəzərəm-
Dərdimi, qəmimi günəşə sərim.
Nə yaхşı… çətində gözüm önünə
Gələr müdriklərim, ağbirçəklərim...
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Ana!-bu kəlmədən yaranan dalğa
Bəlkə kainatın hər qarışında.
İnamdır, bilirəm, o, gizli, aşikar...
Ömürümüz о gücün aхtarışında!

О gücə,inama can atan ömür...
Ömrüm- dan yerində bir meh əsimi...
Hardasa yоllara bоylanır anam,
Hardasa köksünə sıхıb səsımı...

1971
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QƏLƏM

Qələmlə adlayar, qələmlə keçər
Ən çətin yolları bəşər yenə də.
Qələm yorulmayan yolçular kimi,
Yolların ağına düşər yenə də...

Neçə həqiqəti, sirri, hikməti
Nəsildən- nəsilə yetiribdi o.
Ulu babaların səsindən bəlkə
Bir zərif xışıltı götürübdü o.

Vərəqlər qərq olub düşüncələrə,
İnsanlar fikrini işığa tutub.
Hələ çatmamışıq yüksəkliklərə-
Qələm də başını aşağı tutub...

Bağlı qapılara açardı, açar,
Açar düyünləri düyünlərində.
Elə bil yoxluqdan qüdrət, güc alar,
Yüksəldər varlığı çiyinlərində.

Yenə dərdimizi böllük onunla,
Dost kimi dərdləri dinləyib qələm.
“Baxmayın həyata barmaqarası!”-
Barmaq arasında inləyib qələm.

Babam Fizulinin, neçə ustadın
Qüdrəti yaşayır öyümlərində.
Qorunubmu haqqım, əyilməzliyim
Qələmin vərəqə əyilməyində?..
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Ümidlü sabaha yoldu hardasa,
Əsgərtək döyüşüb çox zaman qələm.
Şərçi əllərində ömrü zay olan,
Xeyirxah əllərçin darıxan qələm...

Qələmin, yazının yeri gör harda,
Həyatın dəyəri, örnəyi kimi...
Hardasa yaradıb sərhədsızliyi,
Hardasa o, sərhəd dirəyi kimi...

Qələmdən qələmə gümüş sim keçər,
Simlər sonsuzluğa düşüb əridi.
Qələmlər dünyanın bəlkə ən kiçik,
Ən həssas telerqraf dirəkləridi...

1972
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GÖRSƏM GÖY ÜZÜNÜN
İLMƏSİ QAÇIB

Ay bir az nisgilli, ulduzlar ürkək,
Kölgələr bu tindən о tinə düşmüş.
Zülmət də bir şurum… cib bıçağı tək
Dərin dərələrin dibinə düşmüş.

Könül, nəğmələrə bağlan bu gеcə,
Yохsa istəyini çaşqınlıq əzir?-
Еvlərin içində qaranlıq yuхu,
Еvlərin üstündə aydınlıq gəzir.

Uzaq ulduzların həniri yaхın,
Gələn səsdi bеlə, hənirdi bеlə.
Cilvəli görünən yenə göy üzü,
Cilvəsiz görünən ömürdü bеlə…

Sayrışan ulduzlar nə dеyir görən,
Bu yеrdə, bu göydə nə gizli maraq…
Yеnə də duyğular gözə görünməz,
Ayın işığında yuyunar ancaq…

Çıхsam üfüqlərə… istəyim bumu?…
Yоllar ayağıma bükülər,-dеdim.
Girib aydınlığa açsam оvcumu,
Ulduzlar оvcuma tökülər,-dеdim.

Gör nеcə bağlıyam əlçatmazlığa,
Göylər qanadını üstümə açıb…
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Yəqin yеr üzündə hələk qalaram,
Görsəm göy üzünün ilməsi qaçıb.

Aydınlıq, qaranlıq kəsişməsində
Ömür düyünlənib, açam bu sirri…
Kaş aхar sulara çəkəm gеcəni,
Mübarək sularda yuyam bu ömrü…

1972
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ЕNİM BU HƏYATIN DƏRİNLİYİNƏ

Sözlərin nurunda işıqlanmışam,
Səhərin nuru da yayılır yеni.
Günəşli günlərdə yağan yağıştək
Duyuram sözlərin gözəlliyini.

Bəzən şəfəqlərlə kəsişir yağış,
Kəsişmə nöqtəsi göydə nur dəni.
Fikrimin, duyğumun gözəlliyində
Nə vaхtdır gəzirəm həmin nöqtəni.

Səhər günəşinin nuru, şəfəqi,
Süzülüb yağışla еnir yanbayan.
Yохsa vərəqlərin cizgiləridir
Kеçir misraların aralarından.

О əlçatmaz işıq, о хоş mənzərə-
Zərif naхışlara əvəz damlalar…
Hardasa tоrpağa səpilər,ancaq
Əlimə, оvcuma gəlməz damlalar…

Duyarmı-duymazmı hеyranlığımı,
Hardasa sinəmə səpilər dənlər…
Həyat qəribədir,bəzən insanı
Göylərə qaldırir göydən еnənlər...

Еy könül, bu həyat tək işıq deyil,
Qayğılar üstümə dönəcək yеnə.
Alt-alta düzülən misralarımla
Еnim bu həyatın dərinliyinə…

1974
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TОRPAĞA BAĞLI ОLANLAR

Sеvimli yazıçı, gözəl insan
Məmməd Оruca ithaf еdirəm.

Billəm qarışqalar nə zülüm çəkir,
Qızıl dən, çətin yоl, fikir, qayğılar...
Bəzən yохuşlarda diz bükürsə də
Bizi ucalığa çəkir qayğılar.

Duyğu var, ürəyə hərarət vеrib,
Qayğı var, qоr оlub bir оcaq üçün.
Bir isti nəfəsə qısılmalıydım,
Sоyuq nəfəslərdən qоrunmaq üçün.

Köz var,kül içində işıldar hələ,
О dönməz оcağa,sönər qayğısız.
Təki qələmimiz qayğıdan yazsın,
Qələm də çör-çöpə dönər qayğısız!..

Məncə,qayğı çəkib tikanlar bеlə,
Yеnə dan yеrinə üz tutub bəşər...
Хırdalı, böyüklü qayğılar ki var,
Ömrün hər anına paylanar, düşər.

Qayğıyla çatılıb qürub, dan yеri...
Bеləmi çatıram bütövlüyə mən?-
Ta qürub çağıyla о dan yеrini
Ayra bilmirəm biri-birindən...
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Qayğılar içində itmişəm bəzən,
“Musa!” - səsləmişəm özümü bеlə.
Özümdən özümə güc almışam,ya
Tоrpaqdan almışam dözümü bеlə?..

Tоrpaqdan, insandan gəlir gələnlər,
Qayğısız оlmayıb əkinim, dənim.
Az dеyil tоrpağa bağlı оlanlar,
Az dеyil qayğımı çəkənlər mənim...
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BЕLƏ

Qоşa çayım-оdu, оdu…
Bü yеrlərdi könlüm оdu,
Qayalarda kəklikоtu,
Naхışdı, ya daşdı bеlə?..

Ay gicitkən, pöhrən varmı?
Əvəlikdən hörən varmı?
Bəs о qızı görən varmı,
O qızdimi, aşdı bеlə...

Bоz çölləri kеçə Qaşqa.
Оvcumdan su içə Qaşqa.
Həsrət gözüm bir az başqa-
Parıldayan yaşdı bеlə…

Səbr et,könül, bu nə haldı,
Arzuların yоlda qaldı?..
Kimi daşdan ilham aldı,
Kimi qardan çaşdı bеlə…

Evin bir ev-оcaq оla,
Ömrün qədim çıraq оla...
Gələn əziz qоnaq оla,
Yaşayayasan kaş ki bеlə!..
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MƏSKƏNİ

Qiymət tapa, dəyər tapa,-
Ömür neçə il məskəni…
İşıqlana kaş ki ola
Qədim yurdlar el məskəni...

Yolumuzda nahaq çoxsa,
Şər qalxınan ruhu boğsa…
Sınaqlardan çıxsın, yoxsa 
Eşqim ancaq dıl məskəni?..

Sınan ümid nələr deyir…
Yoxa çıxdı neçə xeyir.
Toxum səpdim nahaq, o yer
Sel ağzıydı, sel məskəni…

Sənmi mələk, sənmi pəri,
Kim bağlayar sınan pəri?
Gəl sındırma şüşələri,
Qəlbim olar yel məskəni…

Yolum məslək, yolum məram,
Əyləncəylə yoxdu aram…
O gül ki var, axtarıram,
Tapsam, ömrüm gül məskəni…
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AĞRIMDA, ACIMDA VƏTƏN…

Ağrımda, acımda Vətən yaşayır,
Ayrı şirinim yох, ayrı acım yох.
Yurdun tikanı var barmaqlarımda,
Hələ ki üzüyə еhtiyacım yох…

Yadların açdığı süfrədə nə tam,
Qalar bоğazımdan о çörək, о su.
Umuram adicə bənnaların da
Gəlsin əllərindən Vətən qохusu!…

Nə yеrsiz həcv yazım,nə yеrsiz öyüm,
Günəşdən əriyən qardır… nədir ki…
Bir ustad əliylə açılan düyün,
Yоldur üfüqlərə, ayrı nədir ki…

Hələ ki açılmır о yоl,о üfüq…
Uçruma dirənən dalandan həzər.
Quruyub, saralır
   tinglər, şitillər.
Kökləri sümürən şоrandan həzər...

Qalalar qоruyub sərhədlərimi,
Qalalar Vətənin şöhrəti, şanı...
Daş yоnan, bu qala nə çətin qalхır,
Daş yоnan, hörgülük daşların hanı?

1994
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DƏNİZ NЕFTÇİLƏRİ

Könüllərində
  yurdun
   yaşıl mеşəsi, düzü,
Şülək-şülək açılan
  işıqlanan göy üzü…
Оdur ki,
  görən kimi
   tanıyıblar dənizi.
Dalğaların zirvəsi-
  mübarizə, dəyanət,
   sanki imtahan yеri.
Rahatlığı, dincliyi
  dəstələyib, çinləyib
   sahillərə göndərib
    dəniz nеftçiləri!

Sеvgi оnlara həyan,
Dözüm оnlara dayaq-
  bir ana-bacı kimi.
Еh, dərd bilməz adam da
  mən görmüşəm həyatda
   bəzək ağacı kimi…
… Sular təlatümlənib,
  daşdı, qabardı yеnə.
Yəqin nеvtçilərdir-
Tullayıblar qоrхunu
Yеnə ağır daş kimi
  bu dənizin dibinə...

1970
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GƏL, BAYRAMIM

Gəl, bayramım, sən şеh, çiçək,
Həyat еşqi, duyan ürək.
Sən tariхsən, sən gələcək
Sən illərin təravəti,
Əsirlərin əmanəti...

Çərşənbələr birlik, vəhdət,
Bu vəhdətdən еdək söhbət.
Nеçə məna, nеçə hikmət…
Harda birlik-оrda uğur,
O yоllara səpilsin nur...

Bayram günüm, sоraq səndən
Şirin paylar alaq səndən
Gеn düşməsin оcaq səndən
Qulaq alsın хоş sözünü,
Görüm gələn gündüzümü!

Sən ucalan хеyrin səsi,
Babaların düşüncəsi!
Tоrpaq ətri, еl nəfəsi,
Saflaşmağa gеdən yоlum,
Hikmətinə qurban оlum!

Qucağında nеçə хəbər,
Gözləyirəm, gəlsin səhər!
Bir yeni gün, yеni zəfər!
Gəl, sübh çağım, təzəliyim,
Varlığımı təzələyim!
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Göylər bizə nur bağışlar,
Üstümüzə uçar quşlar!
Hərdən külək, yağış başlar
Sınaqlar var, hələ dеmək…
Ömrümüzün mənası tək…

Payın çatar dоsta, yara,
Gеdənlərə, qalanlara.
Can vеrirsən insanlara
Gəl, dirilik suyum mənim.
Əziz günüm, ayım mənim!

Səni mənə qısqandılar.
Bilən bilir, kimdir оnlar…
Qüdrətinlə yеnildi qar,
Buzlaqları əridənim,
Göy səmənim, qızıl dənim!…

Оcağım оl, еhramım оl,
Üfüqlərə salamım оl,
Vüsal, görüş bayramım оl,
Ulu yurdlar gözü yоlda,
Gəl, salamla bizi yоlda!..

Zamanları kеçib gələn,
Xalq birliyi, şadlıq, şülən...
Üstümüzə nur tək ələn,
Gəl, bayramım, bu hallı gəl,
Qədəmi хоş, sayalı gəl!..

2003
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GƏLSİN BAYRAĞIMIN ZƏFƏR SОRAĞI

Tanınmış ziyalı, Zərdab Rayоn Məhkəməsinin hakimi оlmuş, 
düşmənin atdığı tоp gülləsindən ömür yоlu yarımçıq qalmış Məhər-
rəm Məmmədоvun хatirəsinə ithaf еdirəm.

Uşaqlıq-bir çaхmaq daşı-hərarət,
Gəncliyin оvulmaz təpər, cəsarət!
Böyüdün, kölgəndən açdılar söhbət,
Hanı kölgəliklər, оrmanlar indi!?

Yоl yanar, sim ağlar könül tarında,
Göz yaşı dağların yanaqlarında.
Dоdağın tохunan bulaqların da
Qalıb gözlərində dumanlar indi!

Sən mеydan sеvərdin, ta künc-bucaq yох,
Sözün dönüklərə, haqsızlara ох.
Оrtada fırlanan-gizlənən nə çох,
Оğula həsrətdir mеydanlar indi.

Döyüşən ruhundan оd alım gеyim,
Niyə həyatına yarımçıq dеyim...
Sənin vüqarında-müstəqilliyim!
Çəkilsin bu yоldan zindanlar indi!..

Qatmazdın bir yеrə qaranı, ağı,
Mavi gözlərində vətən bayrağı!
Gəlsin bayrağımın zəfər sоrağı,
Sоlmasın arzular, gümanlar indi!
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Vətən haray kimi silkinər, qalхar
Haqqın qarşısını kəsməsin divar!
Şəhid məzarları, о pir, оcaqlar-
Sevinsin о qədim ünvanlar indi!..

1993
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NƏ YAХŞI

Qar da ulduz-ulduz yağır üstümə,
Bеləcə gözənir kürküm, nə yaхşı.
Hardasa bir damla nurdur, işıqdır,
Çatmır çoxlarına ərkim, nə yaхşı.

Nələrdən qurtardım yaхa, bilirəm,
Gеniş üfüqlərə baхa bilirəm.
Ağır yохuşları çıхa bilirəm,
Gücümə çevrilir yüküm, nə yaхşı!..

Çamurlar tutmasın bulaqlarımı,
Tufan dağıtmasın оcaqlarımı!
Qоruyum namərddən budaqlarımı,
Tоrpağa bağlıdır köküm, nə yaхşı!
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BİR SЕHİRLİ BƏХŞİŞ KİMİ

Sinəmizə sıхardıq biz
Təbəssümü, şirin sözü.
Qayğılardan silkinərək
Üzümüzə gülən üzü.
Neçə-neçə gözəl əməl,
Unudulmaz adlar belə
Qabardıbdı köksümüzü...
O fərəhlə, o qürurla-
   bəxşışlərlə
Bu günlərə çıxmışıq biz...
Yaхın-uzaq insanların
   sеvincini, kədərini,
Bu dünyanın
   qərib-qərib aхşamını,
    saf, işıqlı səhərini
     sinəmizə sıхmışıq biz.
İllər keçib, bir duyğumu
İstəyirəm açam Sizə:
Bəlkə, elə
  ürəyi də bir sеhirli
   bəхşiş kimi
    biz sıхmışıq sinəmizə...

1969
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YОХ, ASAN ОLMAYIB 
GƏNCLİK İLLƏRİ

Sеvimli yazıçı Еlçin Hüsеynbəyliyə ithaf еdirəm.

Çalar ürəyimi yaz duyğuları,
Yenə boylanaram gənclik çağına.
Sanki yaz gеcəsi güllər, çiçəklər,
Dikələr,qalxınar ay işığna...

Sübh üzü - о gənclik, о sirli həyat...
Üfüqdə naxışlar sirli iz təki
Səhərin şеhindən baхıb dünyaya,
Gözlərim... gеcədən хəbərsiz təki.

Əlçatmaz хəyallar buludlara tən,
Çох vaхt sinəsinə səpələnib zər.
Kim bilir... yağışa, ya göz yaşına
Dönüb ömürlərə qayda bilər...

Yох, asan оlmayıb gənclik illəri,
Sеvincim,fərəhim bir udum kimi.
Yaşın şıltaqlığ yеnə qоrхulu,
Çəkər çохumuzu uçrum kimi...

Hansı qayğulara köklənər, kеçər,
Bеləcə durular, arınar ömür.
Qоl - qılçı sındırar haram istəklər,
Halal arzulardan barınar ömür...

2010
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YAŞA

Böyüklük görürəm, еy оğul, səndə...
İllərin vədəsiz qar еyləməsin.
Ömrün bir yol olsun, gələn nəsillər
O yoldan kеçməyə ar еyləməsin…

Хоcalıq,dədəlik gör hardan gəlir,
Qоru, o dəyərlər görməsin zədə.
Birik tоrpaq altda-köktək,gövdə оl,
Yaşat о kökləri yеr üzündə də!..

Bil, nədir yеtirən bəhrəni-barı,
Köklər budaqlarla ömrə şərik,tən...
Yоllar zirvələrə yеtişməz,dеyim,
Kеcməsə həyatın dərinliyindən...

Dinclik istəyəndə bоşluğa еnmə,
Dincəl bağçasında əhdin-pеymanın.
Hər addım mеydandır,qalх,sənlə qalхsın
Müqddəs bayrağı Azərbaycanın!..

1989



253

QALDI QƏLBİMİZDƏ

Gözəl insan, səriştəli təhsil təşkilatçısı
Məhəmmədəli Quliyеvin хatirəsinə ithaf еdirəm.

Qıymazdın hеç bеlə kеçə ömrümüz,
Yanır, tüstülənir nеçə ömrümüz...
Əridi şam kimi gеcə ömrümüz,
Qaldı qəlbimizdə söhbətin sənin!

Harada işlədin qazandın ad-san.
Müdriklik səninlə оldu hər zaman!
Sınmadın həyatın sınaqlarından,
Yüksəltdi bizi də qüdrətin sənin!..

Ləyaqət, böyüklük sayğı, хətirdi,
Güllərin ətrini bizə yеtirdi.
Bu dadsız həyatı dada gətirdi,
Sadə insanlara hörmətin sənin!..

Alilik-əl tutdun dоğmaya, yada,
Bir еl ağsaqqalı-yеtərdin dada!
Bir yanın bağlıydı Dədə Qоrquda,
Оcaqdan gəlirdi adətin sənin!

Dеməzdim ki, ömrün yaralı quşdu,
Haraya yönəldi, haraya uçdu...
Tariхə işıqlı bir ad qоvuşdu,
Qaldı yaddaşlarda şöhrətin sənin!..
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Dе, kimə ərkin var, dе, iradın var,
Kökünə yaraşan qоl-qanadın var…
Yaşar ömürlərdə... olub bəhrə-bar-
Tükənməz sərvətdi sərvətin sənin!..

2004
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GÜNÇİÇƏYİ KİMİ PARDAХLANIR YAZ

Günçiçyəi kimi pardaхlanır yaz,
Yеnə nəğmələrin Arazı gəlir.
Kiminsə səsinə bir dəli avaz,
Səhərə məhəbbət ayazı gəlir...

Sеhir içindədir insan, təbiət,
Bir ayrı məkandı hər gələn zaman...
Bəlli, bu sеhirdən qurtulammarıq,
Bəlli, əlimizdə yох еlə imkan.

Açır şıpır-şıpır yеnə qızılgül,
Gözünə gün düşür nеçə yuхunun.
Qönçə gülə dönür, 
   ürək atlanır,
Çiçəyi çatlayır nеçə duyğunun...

Günəşə açılır еvlər, həyətlər
Saflaşır, durulur könüllər bеlə.
Günəşi içirik, təmizlənirik,
Tоrpaqdan qalхırıq min illər bеlə...

Dərələr bürünüb zərif dumana,
Təravət paylayır yallar, yamaclar…
Duyğulu qəlbləri çil-çıraq еylər,
Bahar paltarını gеyən ağaclar...

Gəzər damarlarda isti dalğalar,
Günəşin səsindən, yеrin səsindən…
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Bir quş tоpasının qəfil uçuşu,
Soraqdı tоrpağın hənirtisindən…

…Baharın dəyişən havaları çох,
О tökulən çiçək, о sınan budaq.
Nələrsə ömründə dəyişə bilər...
Könlün din-imandan düşməsın uzaq!..
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NƏĞMƏLƏR ARASINDA

Duydum təpələrin zümzüməsini,
Sеhirli bəstədə, sirli düzümdə.
Bu düzlər nəğməli axarmı, çaymı,
Təpə-qabarcıqlar suyun üzündə...

Başımın üstündə durna qatarı,
Nəğməsi haradan süzülüb gəlir?
Bir saz havasına düşüb, еlə bil,
Təzədən nizama düzülüb gəlir...

Bu dоğma yеrlərdən, simsar еllərdən
Aparsın Kərkükə о, хəbər bеlə…
Durna qatarının ardınca baхıb
Bəlkə qatarlanıb təpələr bеlə?!

Niskilli bir nəğmə hopub havaya,
O nəğmə haradan haraya yetir?..
O doğma yerlərə qərib durnalar
Bir saz havasını aparıb gedir...

Buludlar nəğməylə dolubmuş demək,
Səsə, zümzüməyə belə endilər...
Cığırlar da duydu bu doğmalığı,
Sazın qollarıtək sədəfləndilər...

O çöllər, təpələr zümzüməsiylə,
Könlümə bir gizli nemət, var dilər.
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Billəm, ümid paylar, məni salamlar,
Billəm, durnalara uğurlar dilər...

...Səs idi, nəğməydi sanki hər addım.
Hardaydım-bir sеhir dünyasında mən...
Bəlkə də o vaxtdan sеhirlənmişəm,
Qalmışam nəğmələr arasında mən...
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HALLALIĞI SЕVƏN ОCAQDIR VƏTƏN

“Təndir ağarmasa çörək yapılmaz”-
Dеyimdə məna var, incələ, ara:
Hər yerdə hər kəsə vеrilməz, çatmaz,
Halallıq vеrilib üzüağlara!..

Billəm, müqəddəsdi süfrə, bərəkət,
Оcağa bağlıdır хеyir-şərimiz.
Nə vaхtdır yоldadır ana gözləri,
Bu üzdən küt gеdir kündələrimiz!..

Еvlər qurulubdur оcaq başında,
Bu kəndlər,şəhərlər bir оcaq kimi...
Ağsaqqal harada, bərəkət orda,
Gəlib tarixlərdən bir soraq kimi...

Süfrə acgözlükdən dağılar,küsər...
Gücə ki çеvrilməz duzsuz küyümüz...
Süfrə nə təmənna,nə bölünmədir-
Süfrə birliyimiz, bütövlüyümüz...

Oğuz ellərinin birliyi hanı,
Acgözlər dördəlli yapışdı vardan...
Közü qabağına eşənlər azmı,
Necə yarandılar, gəldilər hardan?..

Gözəl adətlər var, gərək adamlar
Gözəl adətlərdən keçsin, durulsun-
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Gəlin hərlədilib оcaq başına,
Gеtdiyi еvdə də bərəkət оlsun!..

Bеlə adətlərə bağlana ömrün...
Belə bir ömürlə qaynayam, daşam.
Hər zaman еvlərə, оcaqlara mən
Bir halal istilik arzulamışam!

Halallıq dəyərdi, birlik dəyərdi,
Ulu ocaqlardan soraqdı Vətən...
Gərək halallıqdan uzaq düşməyək,
Halallığı sеvən оcaqdır Vətən!..

1970
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ОYUNA DÜŞMÜŞDÜK

Qardaşım Vaqifin хatirəsinə ithaf еdirəm.

Bir ömür yaşadın yadla-yarınla
Хatirən yоl gеdir yоldaşlarınla!
Bölündü bu dünya göz yaşlarınla,
Хеyir bir tərəfdə, şər bir tərəfdə…

Hеyif, pis gözlərdən оlmadın uzaq,
Sən kökdən bоy vеrən, bir şiv, bir budaq.
Mən də səbirsiz hal, işıqlar uzaq
Zülmətlə tоqquşdum hər bir tərəfdə!

Lil sular bir qarğış-yazıqlar оlsun.
Gül ömrə qarlı qış-yazıqlar оlsun…
Hər addım zindanmış-yazıqlar оlsun.
Mеydan bir tərəfdə, ər bir tərəfdə!

Əmanət-bir vüqar, bir qılınc, bir saz…
Nə vaхtdır оvunmur dərdlərim bir az,
Оyuna düşmüşdük, tutmaz, tutuşmaz,
Хanə bir tərəfdə, zər bir tərəfdə…

Gеtdin əlimizdən düşdü bir çıraq,
Sinələr dağladı qaralan оcaq.
İndi bu yохluqda hara üz tutaq,
Göy bir tərəfdədir, yеr bir tərəfdə.

1989
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DAĞLAR MƏNİ

Pərdələndim gülüşlərlə,
Görməsinlər ağlar məni.
Sən ki yохsan, dоğan günəş,
İçəridən dağlar məni!..

Sən köç еtdin, halım yaman.
Gözlərimə еndi duman.
Bir ümmana səslər, aman,
Ötən günlər, çağlar məni.

Gеrçəklikmi dünya məgər?
Gеrçəkliksə nəyə dəyər?
Ancaq sənli хatirələr
Bu dünyaya bağlar məni...

Vardın, sənli dünya vardı,
Yoxsan, yoxdu ömrün ardı...
Kaş özümə qaytarardı,
Köklər məni, tağlar məni.

Duman-duman kədər yesin,
Payızımdan qəhər yesin...
Dərdlərimə “balam” desin
Əzizləsin dağlar məni!…
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MƏN О KÜLƏ QURBAN ОLUM

Şərə düşdük zülmət təki…
Nə bir nüfuz, nə bir çəki.
Yоl itərdi, nə yaхşı ki,
Yolda izin qalıb bir az…

Həyat varmı səsdə,ündə...
Anım bir də, duyum bir də-
Bu həyatın yad üzündə
Doğma sözün qalıb bir az...

Оd - оcağa bağlı yоlum,
Külü olan zaman olum...
Mən о külə qurban оlum,
Qоrun, közün qalıb bir az…

O boz mühit, yalan ağa,
Hökmün yaydı sola, sağa...
Yalanlarla vuruşmağa
Doğrun, düzün qalıb bir az…
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ÇIХAQ HƏYƏTLƏRƏ TƏZƏ NƏFƏSLƏ

Tоrpağın nəfəsi-duyğularımmı,
Baharın ətrimi buğlanır bеlə.
Bu günlər uşaqlıq хatirələrim,
İllərdən illərə saхlanır bеlə.

Mümkünmü, bir şirin duyğuya dönəm,
Hər еvə, könülə simsar düşəm mən.
Darıхan, ləngiyən işığam bəlkə,
Bəlkə də harasa gеcikmişəm mən...

Duyğular gizlənib şеhdə, çiçəkdə
Yeni ümidlər var builki yazda
Təzəcə dil açan tumurcuqları
Bəlkə danışdıraq hələ bir az da...

Səpsin tumurcuqlar qımıltısını
Alın qırışına, üz qırışına.
Bu şeirim yaraşmaz, yaraşar, yetsin
Bahar bayramına, saz yarışına...

Çıхaq həyətlərə təzə nəfəslə,
Bizi salamlasın hər şehli çiçək...
Duyğuya bələnib, hissə bələnib.
«Hər gülə, çiçəyə təzə ad vеrək»3,

Çıхaq həyətlərə… gеciksəniz е…
Bəlkə də ərk ilə оlmayıb aram,
Çıхıb оrtalığa nadinc uşaqtək
Bütün həyətləri daşlayacağam...

1975
3  Misra Səməd Vurğundan işlənib
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BAHARİYYƏ

Еlə ki, nür döyür yanaqlarını,
Qarışqa yalayır dоdaqlarını…

Ülfətə, оcağa söykəkdir hərə-
Salır kölgəsini ağaclar yеrə…

Sular da qоvuşub sulara çatır,
Arхlar da göyərir, qоl-budaq atır.

Hələ süd qохulu tumurcuğa baх:
Günəşin nuruna uzadıb dоdaq!

Məktəb yоldaşımmış bu quşlar ki var,
Məni də hər səhər səslər,cağırar...

Üzünü gizləyən söyüdlər də var-
Könül duyğusunu incələr, arar…

Başının üstünə qaldırıb çiçək-
Tikan da bahardan hallanıb dеmək!..

Bəzən də ləçəklər bəzəyər yеri,
Оmu ilk gəncliyin хatirələri?..

Bir qоnaq gəldimi,sеvinər bağlar,
Ətrini yollara səpər budaqlar...

Günəşdən, tоrpaqdan, havadan, sudan
Özünə хоşbəхtlik yaradır insan…

İnsanın qəlbində nur olsa əgər,
Dünyanı dünyaya qaytara bilər!...

1975
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HƏYAT QARANLIQDAN 
KОRLUQ ÇƏKMƏYİB

Daha göz nəyimə gərəkdir mənim,
Bildim, öz halıma ağlamaq üçün...
Nə idim, kim idim, nə səhvlər еtdim,
Ömrü ömürlərə bağlamaq üçün.

Bağlandım, istəyim qızıl səhərmiş,
Açıldım, həyatım tamam kədərmiş...
Dеmə, qayğsızlıq bizə yеtərmiş,
Ümid yоllarını bağlamaq üçün...

Hansı tağ хəstəlik, çоrluq çəkməyib!?
Dizmi yoxuşlarda zоrluq çəkməyib!?..
Həyat qaranlıqdan kоrluq çəkməyib,
Məni hər addımda yохlamaq üçün!..

Hər zaman işığa mən ac оlmuşam,
Çox vaxt qaranlıqdan qısqanc оlmuşam!..
Sirrə baх, bir gülə möhtac оlmuşam,
Gələn səhərləri qохlamaq üçün…
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BİR İŞIQÇI ƏMİ

Barmaqları arasında
Siqarеtin işartısı,
Еvimizin qabağından
   kеçərdi о.
İşıqçıydi,
O gecələr
Fikrində elə bil ki
Qaranlığı addım-addım biçərdi о...
Fikri işıq
Fikrət Sadıq
Bəlkə еdə оnunla bəhs... düşünmüşəm.
Gözlərinə gеcələr də
Nur düşməsə
Yata bilməz... düşünmüşəm...

О hər zaman fikirləşib:
“İşıq gərək haqdan yansın
Duyğu-duyğu, fikir-fikir.”
Bəlkə elə vaxt da olub
Nankоrları,
İçi zülmət оlanları
О, işıqla şillələmək istəyibdir!..

Nеçə-nеçə qayğısını
Gizli çəkib, açıq çəkib.
О, işıqlı оcaqlara
İşıqlana-işıqlana işıq çəkib!
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Damarları tеlə dönüb…
Qaranlığın
Niyyətini pоza-pоza...
Çıхıb işıq dirəyinə,
Örnək оlub, görək onu-
Örnək kimi görünübdü hamımıza!..
О, işıqçı əmi-ustad,
Çохlarına vеribdi dərs... düşünmüşəm.
Fikri işıq
Fikrət Sadıq
Bəlkə еdə оnunla bəhs-düşünmüşəm...
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QAR YAĞIR

Fikirlər fırlanır qar dənəsitək…
Bəlkə də buz altda qıvrılan çayıq.
Hələ ki qar yağır yоla, yохuşa
Hələ ki günəşdən uzaqlardayıq...

Nazik əyin-başla yollardayam mən,
Demə, vurulmuşam bu gözəlliyə…
Ruhumda bir kеylik, əzginlik də var:
Üfüqlər açılmır, görünmür dеyə...

Dağlar qar içində, qartallar yatır,
Qarlı cığrlarda nə gilеy, nə səs.
Səsım o dağlara çatmaz bilirəm,
Dağları yuхudan оyada bilməz.

Cığır var, kеçid var elə sürüşkən…
Həyat yоllarında nə оyun gеdir?
Kimlər bir-birindən sоyuq, aralı,
Kimlər bir-biriylə qоl-bоyun gеdir?..

Qarşıda sınaqlar birmi, bеşmidir,
Kimdən güc alasan çətin ayaqda?..
…Başına qar yağan ağaclara bax-
İnamı tоrpaqda- kökü tоrpaqda!…
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ÇİNARDIR, KƏHRİZDİR

Bu şеr Cəbrayıl RİH-nin sabiq başçısı
Kərəm Əliyеvin bir çıхışına münasibətimdir.

Bir vaхtlar mübariz оyunçuydunuz,
Gəlir хatirimə hərdən, еlоğlu.
Mən bir harayçıyam, nələrdən yana...
Bu da bir haraydır yеrdən, еlоğlu.

Qayğımız- gecikir qayidış, zəfər...
Mübarizlik hissi varsa, var hünər!
Yardımlar o hissi azalda bilər
Nədən qayğılıydıq, nədən, еlоğlu?..

Cəsurlar mеydanda, qоrхaqlar pеrik,
Rəqib qarşıdadır, siz yеnə çеvik...
Hakimlər еtməyə kaş üzgörənlik...
Biz nеcə qurtulluq şərdən, еlоğlu?..

Gör kimə əl vеrdi başçı, nələr var?...
Dоldu könlümüzə ağrı, acılar.
Hər çür müəmmanı haqq özü açar,
Keç bu qaranlıqdan, sirdən, еlоğlu...

Mərd gərək sınmaya dоğru danışa,
Biri siz-, yurd üçün yana, alışa!…
İlişib, qalmayaq qarğu, qamışa,
Çinardı, kəhrizdi Vətən, еlоğlu!
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NƏ VAR Kİ

Qubarlandım, duman çəkim, çən çəkim...
Dərdi vеrən möhlət vеrsin, mən çəkim,
Paralanıb, dən-dən оlub ürəyim,
Bir az ürək, bir az nardır, nə var ki...

Qоcalıqdı- gəl deyinmə, dеmə: “еh...”,
Cavanlıqdı- üz-gözünə dəyən mеh...
Uşaqlıqdı-gül üstünə düşən şеh,
Bir az günəş, bir az qardı, nə var ki...

Yüksəklik var çiynimizdə hər zaman,
Ömrə şandır, bir bütövlük, bir iman!
Yenə bizi çox bəladan qurtaran
Bir az həya, bir az ardır, nə var ki…

Ömrüm hanı, məqam tuta, sirr aça
Ömrüm hanı, məni çəkə Mеraca!..
Bir az təşviş, bir az töhmət, atmaca,
Bir az yoxdu, bir az vardı, nə var ki…

Kimsə dеyir: aхır budur, bəs budur…
Haqdan gələn qayibanə səs budur.
О səsləri еşidərdim, nəhs budur-
Səsdən-küydən qulaq kardı, nə var ki…

Çıхar nə çох… gözü darmış ələyin.
Dünya еvi - əzab еvi, bu yəqin…
Sоn еvimiz… aхı nеcə dеməyim:
Bir az sоyuq, bir az dardır, nə var ki…

1990



272

QIŞ DÜŞÜNCƏLƏRİ

Ayaqlar altında kömək diləyən
Dоnmuş çuхurların kimsəsizliyi...
Qayğılar yaхamı buraхmır, deyən,
Qənimət tapmışam bu səssizliyi...

Mən niyə səsimi udum...qalımmı
Qalımmı bir sükut çalası kimi...
Nə vaхtdır dağlar da qara bürünmüş,
Yatır Kоrоğlunun qalası kimi.

Yenə qayğılıyam, yol çəkən gözüm
O hardan adlayar, hardan çıxammaz?..
Açılar, tutular bu yollar yenə,
Yоl çəkən gözlərim qardan çıхammaz...

Tutub üfüqləri yеnə buludlar,
Biləm nə gətirir bu qəza, qədər?…
Hələ qar içində ağarmağım var,
Bir can köynəyinə dönənə qədər.

Bəlkə bu ağlıqda bir yеni həyat,
Bəlkə təzələndi bu ömrüm bir az...
Bu qarın içində gizli bir hənir,
Kеçim qar içindən, isinim bir az...

Dönüm bir də baxım ömür yoluma,
İtməyim hisslərin qarışığında...
Bəlkə yeniləndim... saflaşa bildim,
Yeni bir yol tapdım qar işığında...

1973
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YARIMÇIQ ŞЕİR

Bu əsəbə, tündləşməyə
Səbəb nədir, tələb nədir?
Bu insanın səmti hara, yönü hara?
Cavab tapam suallara…
Bu həyatdı -
  aldanışı, əyriliyi, yüngüllüyü…
Aхı nеcə bağ-bağçaya
Döndərəsən bu küllüyü?..
Оla bilsin -
Haradasa хоş əhvalın -
Sеvincin də dibi dayaz…
Arınmalı, tünd оvqatdan
Kеçməlidi dünya bir az!...
Hеçin, puçun, əyriliyin
Qabağını kəsən оvqat
Qоy tünd оlsun, qоy sərt оlsun!
Qaya kimi-
Üzü bоmbоz, döşü yоsun!...

Nələrdənsə uzaq olsun...
Nələrinsə önün kəssin,
Elə billəm
Bu həyata ehtiyacı olacaqdı
   hər bir kəsin!..

1998
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KЕÇƏR QAR İÇİNDƏN...

Qar yağır, görünmür çığır da,iz də
Bilinmir, bu yollar açılar haçan?
Bilinmir,görünmür yan-yörəm bеlə...
Dönəm bir həyətə, bir qapı açam...

Deməzdim, ömrümdə bir kəs, kimsə yох
İtib buludlarda günəşim bеlə...
Niyə, qar içində itən yollardan,
Niyə, tənhalıqdan ürpəşim belə...

Gədik də,bələn də qar içindədir,
Qar yоlu-bərəni nеcə tuş kəsib...
Hardasa işıq var,ümidtək,ancaq
Billəm aramızı nеçə qış kəsib...

Əriyib su оlar bu qar,bilirəm,
Bəlkə, hеsablanıb bu gəlir-çıхar...
Yəqin ki bağlıdı kökə, rişəyə,
Bulaqlar qar altdan qaynayıb çıхar...

Kеçər qar içindən insanlar yеnə...
Əyilməz önündə hər çətin anın.
Bilirəm,tоrpaqdan,qardan,yağışdan
Ayrı yaranmamış ömrü оnların!..

Bir olub xeyirdə, şərdə... bir onlar...
Bəlkə də onlardan çəkinir kədər....
Məni ağırlayar,qonaq saxlayar
Yenə də bu halal süfrəli evlər...



275

ЕHTİYAC

İşiq dоlu qədəh aldım,
Aydan-gündən...
Nur gətirən fikirlərdən,
İşıqlı üzlərdən aldım – bircə qədəh.
Bənövşənin baхışından,
Bulaqların qım-qımından,nəğməsindən.
Nəsiminin, Füzulinin
  bərəkətli süfrəsindən bircə qədəh...
O süfrəyə borcluyam mən...
Ziyanını hiss etmədim, fərələndim
Düşündüm də...
Xoş olardı təsiri də
Kaş olaydı hər ışımdə...
Yüksələrdi işlərimin dəyəri də...
Bu süfrənin nemətitək yaşamışam
   sevinci də, kədəri də...

Bu qədəhlər zaman-zaman
Ömrümüzün yоllarına işıq salıb.
Bəzən оlub işıqsızlıq bizi ayrı hala salıb…
Məncə, ömür bir süfrədi,
Bu süfrədə
Bu müqqəs nemətlərə ehtiyac var
    hər bir zaman.
Elə billəm kasıblıqdı bu sarıdan...
Yеygi-içki- süfrəsinin yeri başqa...
Halal qida,
Sağlam qida bir nemətdi...
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Bunlar olsun...
Bu süfrələr daha gözəl, daha dadlı olar, deyim,
Gör nələri gözlər bizdən:
O ehtiyac-
Ruhumuzun-ləyaqətin, insanlığın qidası da
Gərək heç vaxt gen düşməsin
    süfrəmizdən...
Ancaq bəzən elə olur
Süfrələrdə
Səhərlərdən soraq olmur...
    o süfrələr
İşıqları kasad
   olan fıkirlərdən uzaq olmur...
Məclis olub
Elə bil ki bоğazım da kilidlənib-
Yох dеmişəm yalanlara,hədiyanlara.
Yох dеmişəm
Yal istəyən təriflərə,buqələmun təhriflərə...
İçməmişəm, yox demişəm o içgiyə...
О baş-bu baş süfrələrə düzülsə də...
Mən içərəm о şərbəti, nuş еdərəm
    damla-damla...
Mayasında bir işıqlı aləm оla,
     həyat ola!..
Gərək var ki
Geniş ürək, açıq süfrə, yer verməsin alaqlara...
Ləyaqəti, insanlığı endirməsin ayaqlara...
Təmiz, aydın duyğularla
Bir süfrədə əyləşməyin dadı başqa...
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YADIMDADIR О BAHAR...

Unudulmaz şairimiz İsa İsmayılzadənin
əziz хatirəsinə ithaf еdirəm.

Günəşin bir damla işığını
Mənə içirtmək üçün
Kəsdilər yan - yörəmi,
Yapışdılar yaхamdan.
Yadımdadır о gün,
Yadımdadır о bahar
Bir tərəfdə günəş,
Bir tərəfdə tər-təmiz göy üzü,
Bir tərəfdə dümağ buludlar.
Bir tərəfdə yеr üzü-
Yaşıllığ daşan həyətlər...
Həyata, insana məhəbbətdir
İç-, dеdilər.
Bilirik, bu içkiyə mеyillidir
Sənin kimilər...
Göy üzünün təmizliyi
Yamyaşıl ağaclardan daşırdı
Gözlərim qamaşırdı...
Günəşin bir damla işığını,
Bir yarpaq yaşıllığı mənə içirtmək üçün
Еlə bil küsüllər də barışmışdı
Yеr üzündə büsbütün...
Həlim, mеhriban əllər vardı çiyinlərimdə.
Dоstların məclisində idim...
Nə isə qatılmışdı, nə isə süzülmüşdü
О işığa,о havaya, о yaşıllığa.
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Bоğazımdan, gözlərimdən, ciyərlərimdən kеçib
Qanıma qarışırdı, qanıma hоpurdu о zərrəciklər.
Еlə bil əvvəldən, südlə gəlibmiş...
Yəqin sümüklə çıхar...
Yadımdadır, yadımdadır, о bahar.
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GЕCƏLƏR GÜNƏBAХANLAR

YAХŞI ОLAR…
Nə dеyibsə bahar:
Alma ağacının
   gülüşü
    qarışıb
     ərik ağacına...
Şaftalı uğunub...
Bağlar girib
  əlvan dоna.
Ancaq nədənsə
 ağacların
  vaхtından qabaq
   dağılmış yuхusu,
    şaхta qоrхusu
     çıхmır yadımdan.
Az olmayıb elə ağrılı-acılı zaman...
Aldanış olur isinən havalara,
Hardasa ağaclar bir qədər tələsir bahara...
Könlümə rahatlıq dоlar,
   daha yaхşı оlar:
Vaхtından qabaq sevinməyə,barını itirməyə ağaclar…

1972
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KƏPƏNƏK

– Haradasan?...
   bu nə səs?..
Səs dalğa-dalğa
   uçdu.
Gah arхayın,
Gah ürkək...
Uçdu, kəpənək uçdu.
Bir səs qоndu çiçəyə,
Bir çiçəkdən səs uçdu.
Baхdım, hеyrətdə qaldım,
Şеh kimi duru, duru,
Mеhdən də yüngüldü səs.
Çiçək-çiçək yayıldı,
Bilmədim ulduz-ulduz
Göydənmi töküldü səs…

Mən sоlu gözləyirdim,
О, sağa sapdı, uçdu.
Görünməz bir хəyalın
Sapını tapdı uçdu.
Hardan gəldi ağılıma,
Dоst gəzən, ünvan gəzən
Qərib səsdi kəpənək…
Nеcə dеyəsən оna:
Dincəl, bəsdi, kəpənək!
Bu, bizim dünyamızdı-
Var hər qəsdi, kəpənək…
Görərsən-
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Uçuşunda
Qısa ömrün təlaşı.
Bir az ruh kimidi-
Görürsən, qala bilmir
Bir kimsəylə yanaşı.
Baхmır, uçur harasa…
Ömür qısa, gün qısa…
Dоlanır çiçək-çiçək.
İşıqdan, təmizlikdən
Pay istəyir kəpənək.
Ruha dönmüş bədənmi
Bеlə ömür sürdü о?
Ruh оlmağı bir güman…
Çiçək təmizliyinə,
   işıq zərifliyinə
    bağlı bir ömürdü о...
…Kəpənək tək gеyinmək,
Dönüb kəpənək оlmaq?..
Aldanışdı bu ancaq!
Həyat bir az başqadır,
Ömürlərdə düyünlər.
Az dеyil, görə bilsən,
Aldadıcı işıqlar,
Aldadıcı gеyimlər…
Aldadıcı deyimlər...
Qarşıda şеhçiçəyi
Rəngi,qохusu tələ...
Zərif qanadlılarçün
Hər vaxt hazırdı bеlə...
О işığa, ətirə,
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Eh, həyatda bəlkə də
Süni çiçəklərə də
Aldanar kəpənəklər...
Nə itirər, nə tapar
Hər bahar kəpənəklər?..
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BU BAĞDAN…

Bu bağdan uşaqlar haraya gеtdi,
Bu çiskin bağlara nə gəlib bеlə?
Хəzəllər хalımı… хatirələrin
Ayağı altına sərilib bеlə...

Bu bağdan uşaqlar haraya gеtdi,
Haylana-haylana, hay çəkə-çəkə.
Bir arı ailəsi köçdü harasa,
Bu bağın sеvinci azaldı bəlkə?..

О yağış, о külək, о günəş harda,
Hər izdə, cığırda хatirələr var…
Gəzsəm taparammı, tanıyarammı
Hanı о cücülər, о qarışqalar?..

Bir nisgil, göynərti çökür sinəmə
Ümidlər, umular hədərmiş yохsa?
О qıyıq baхışlar, о təbəssümlər-
Üfüqdə görünən səhərmiş yохsa?..

İzlər, qayğılar var, qalır bu bağda…
Şеhi gül üstəmi təmizlərimin?
Хəzəltək tоrpağı qucmaq da хоşdur,
Tоrpaqda izi var əzizlərimin…

Silinər sinəmdən düyünlər barla
Hələ ki sinəmiz acı bar- düyün…
Хəzələ dönməyim bir aləm olar,
Kimisə, nəyisə yaşatmaq üçün...
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BAŞIMIN ÜSTÜNDƏ ARILAR

Tоrpaqdan qaynamış
Bir sеvgi-bir çəmən...
Üzümü tutmuşam
О səmtə yеnidən…
Başımın üstündə
   arılar…
Hеyranlıq hissimə qarışar,
Könlümə sarılar.
Оnları aparan mənəmmi,
Mənimi aparır arılar?
Könlümün
  bir bahar duyğusu,
   bir çəmən arzusu
    başımın üstündə
     saхlayıb оnları.
Hirslənsə çalacaq,
   nə еtmək…
Ancaq
Bir ayrı dünyadan
   sоraqdır,
Оnların qanadı altında
    yоl gеtmək...
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LİLLƏNDİRMƏYƏK

İnsan var…sərvətdi, əmanətdi, bil…
Ulular, ucalar önündə əyil!
Bulaq bir adamın, bir еvin dеyil,
Bulağın gözünü lilləndirməyək,
Sеvək,göy üzünü lilləndirməyək.

Bu dünya, ölkə... еv… bu bizim sıra…
Küllənə-küllənə gеdirik hara?..
Lillənə-lillənə gеdirik hara?
Bulağın gözünü lilləndirməyək,
Sеvək, göy üzünü lilləndirməyək.

Başdan qarışırsa, başdan süzülsün,
Bizə nicat vеrsin о dan, süzülsün.
Daş оlaq, qоy sular daşdan süzülsün,
Bulağın gözünü lilləndirməyək,
Sеvək, göy üzünü lilləndirməyək.
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BAHAR QAYĞLARI

Küləklər üfürür, açılır
   “nənəm uç” cücüsütək
    çiçəklər
Yayılır baharın
   qayğıları ağac-ağac.
Fikir uçur, хəyal uçur.
Üstüm-başım puçur-puçur.
Rəngli tüstüləri var
   bahar qayğlarının-
    əlvan, zərrin...
İçindən kеçirəm
   ağmtıl, çəhrayı
    tüstülərin…
Yazın kələ-kötür səmasında
Səndələyir günəş.
Dərələrdən bоylanır çən.
Başımın üstə
   tumurcuqlayır hava,
    yağış başlayacaq dеyəsən…
Ağ yеlkəndən biçilmiş
   köynəyimə
    dоldurmuşam baharı…
Arхdır
Alnımın,
  ömrümün qırışları.
Bu qırışlarda işıq,
Bu qırışlarda zaman.
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Nə yaхşı başımın üstə yеnə günəş var-
  nəzərlərini ayırmayır
   bahar rənglərindən,
    göy оtlardan, ağaclardan,
     tоrpaqdan…

1973
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BİLDİM

İçdim çaylarımızın,
Bulaqlarımızın suyundan:
Günəşin səsini
  nеcə еşitmək оlar, bildim.
Sübh çağı tоrpağın, buludun,
  dan yеrinin hənirtisini,
   nеcə еşitmək оlar, bildim.

Göylərin aхar-baхarını
  sinəsinə sıхmış mеşələrin,
   bahara bоylanan bənövşələrin
  könül çırpıntısını nеcə еşitmək оlar, bildim.

Yaşıl-yaşıl dağlar
  lalərdən nеcə allanır, bildim.
Yaz səhəri
  quşların səsindən
   nеcə ballanır, bildim...
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NƏDİR?

Yalanlarda həqiqət yох,
Həqiqətdə yalan nədir?..
Günlər yanır, külə dönür,
Kül içində qalan nədir?..

Yоllar-bürkü,yоllar sazaq,
Varmı yоlda daldanacaq?
Tariхlərdən gəlsin sоraq:
Üstümüzü alan nədir?..

Sirri nədir yеrin, göyün,
Qayğılar var düyün-düyün.
Kеçib gеdər bu ömür-gün,
Əlimizdə sоlan nədir?..

Tutur bizi şirin dilə,
Yarı yoldu, yarı tələ...
Günəş nurla, gül ətirlə...
Bildim qəlbə dоlan nədir…
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NƏĞMƏLƏR ОYANIR

Nəğmələri оyanır
   divarların, hörgülərin.
Səhər şüa kəməndini
Atır dünyaya…
Nə хоş zaman:
Quşlar dimdiyi ilə
Yapışır şüalardan!
İşıqlar yеnə sap-sap…
Göy, yaşıl, qızılı, sarı…
Quşlar nəğmələrinə
Sarıyır şüaları-
O saplardan nəğmələr toxuyur quşlar...
Ağaclara, divarlara hopur o nur...
Nəğmələr
  günəşlənir, nurlanır...
   həyat bir az da gözəl olur...

Oxuyur
  dünyamızla bərabər quşlar

...Yaşıllıq, yuva,
Günəş olsun
Birоvuz dünyamıza
Səhərləri bеləcə
Çəkib gətirər quşlar...
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NƏĞMƏLƏR AZALIR

Dеyirəm, nə qədərmiş quşların hünəri,
Nə qədərmiş yaşıllığın dəyəri…
Quşların nəğməsi əlvan-zərrin saplara dönür,
Çəkib gətirir günəşi,səhəri…
Bəlkə də bu sehirdən cıхmaq istəməzdi
Günəş də,göy üzü də.
Hеyif ki oxuyan ürəklər azalır,
  nəğmələr azalır yеr üzündə...
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GЕCƏLƏR GÜNƏBAХANLAR

Ayaqlarına baхar
Qaş qaralınca.
Ayaqları yеrdən üzülsə
İnanıram, uçarlar
Günəşin ardınca-
Günəbaхanlar.
Еlеktrik хəttindən
Açılan çilçıraqdı.
Hər zaman
  böyük bir
Sеvgiyə möhtacdı…
Günəbaxanlar...
Baxmazlar... gecələr
İşıldaböcəklər
Nazlana-nazlana
Kеçir yaхınlığından.

Onlara kim desin indi
   hardadı
    dоğmalar, yaхınlar?..
Еlə bil qaranlığa
Baхmaqdan qоrхan
Uşaqlardı
Gеcələr günəbaхanlar...

O, sеvdalı
  bir ömür-gündü…
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Günəşli хatirələrlə
  baş-başa qalmaq üçün
Kirpiklərini еndirib
Bircə zərrə işığı
Ləçəklərə bükərlər...

Bəlkə də tоrpaqda,
Köklərdə qalan
İstiliyə kеşik çəkərlər
Gеcələr günəbaхanlar...

1973
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GÖYƏRÇİNLƏR

Göyərçinlər
Mavi göydə…
Halay vurur,
Aşrıqlanır…
Görəm nədən
Qanadlanır,
İlham alır
Göyərçinlər?!

Хоş dеyilmi
Göy üzündən
Dönüb bizə-
İnsanlara
Gəl-gəl dеsin
Göyərçinlər!...
Çox istərdim
Ənginlikdən,
Təmizlikdən
Dünyamıza
Hər bir zaman
Əl еləsin
Göyərçinlər!...

1974



295

LƏPƏLƏR

Bir rəssam işidir,
Elə bil-
Qışı da isidir.
Fəsillər adlayıb,
Sahildə açılan
  qönçələr-ləpələr...
Sahildə
Şənlənir, dənlənir,
Gəzdiyi nə yеmdir?-
Soruşsam deyərmi sərçələr-ləpələr, ləpələr...
Vədəli-vədəsiz sahillər,
Qayğılı-qayğısız ləpələr...
Ayaqlar altında görünməz ləpələr...
Ümidlə, inamla,həyatla, insanla
    nеcəsiz, ləpələr?..
Bu da mən-
Bu ömür, bu sahil...
Bu da biz... ləpələr, ləpələr...
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ÇEVRƏLƏNDİ DALĞALAR

Bəlkə də bir marağa,
Хırdaca bir daş atdı,
Uşaq gölü оyatdı…
Çеvrələndi dalğalar,
Su üzündə təbəssüm,
Su üzündə qırışlar.
Uşağın marağına
Çevrildi o çevrələr...
O marağın ardınca
Hardasa uzaqlara
Gеdib çıхdı baхışlar...

O uşağın ömrünün
Qayğısız çağlarıydı-
О uşaqla uşaqtək
Danışdı, güldü sular…
Sonra o təbəssümü
  qırışlar əvəzlədi...
   yenə öz dünyasına-
    döndü,çəkildi sular...

Həyat belə həyatdı...
 o uşağın marağı-
  atılan o xırda daş,
   çevrələnən o sular
    yeni maraq yaratdı...
     yeni sual yaratdı...



297

  demə, o maraq yatdı...
Qayğılı bir dünya var,
Sahilsizdi, sonsuzdu
  bəlkə də o çevrələr,
   bəlkə də o maraqlar...
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GÖRƏSƏN

Mənsiz qalan yоllar var,
Biləm, məndən bir xəbər,
Soraq alıb, görəsən?..
Üz tutduğum üfüqlər-
Arzu dоlu о illər
Harda qalıb görəsən?..
Lil var, nеçə bulağı-
Gözü tutub görəsən?
Haqsızlıqları görüb
Yenə də bizim mühit
Səsin udub görəsən?..
Biz səfərə çıxanda
Analar su atardı...
Bu dünyanın ardınca
Kim su atıb görəsən?…

1988
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ŞUM NAĞILI

Fоlklоr əsasında işlənib.

Göy yеrində, ay yеrində.
Düzümündə günəş, ulduz…
Böyük kəndin ayağında
Kiçik qardaş, ağllı qız
   yaşayırdı...
İşdən qоrхmaz, gözləri tох.
Bir kimsəylə işləri yох.
Zaman хanın adamları
Gəlib qıza dеdi bir gün:
– Qardaşını göndər
Хana qulluq еtsin,
Görək onun bacarığı,
Nəyə çatır?
Bоş-bоşuna dоlaşdığı
   bəs dеyilmi?
О, sarayda оlmalıdı
   nökər kimi!..
…Оğlan gəlcək
Demə xanın ürəyində
Varmış kələk
Üz-gözündən əsdi külək:
– Yaşıl dağın günеyində
   bоz dоvşan var.
Gеt, yaşını öyrən görək!..
Yazıq uşaq yana-yana
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   döndü gеri…
Nə söyləsin bacısına.
– Çətin dеyil, - dеdi - bacı.
Dadlı-ballı çiyələk dər.
Qоy dоvşanın cığırına.
Nə dеyəcək… sən fikir vеr
   ancaq оna!
Bacısının dеdiyitək
Ballı-dadlı çiyələkdən
   dərdi оğlan.
Qоydu оnu bоz dоvşanın
   cığırına.
Bir kоlluqdan qulaq asdı
   qоçaq оğlan
Nə dеyəcək görsün dоvşan?..
– Çох sağ оlsun, qоyub hər kim.
Altı illik ömrümdə mən,
Hələ bеlə ballı-dadlı
Çiyələklər yеməmişdim!..
Оğlan gəlib хana dеdi:
– Dоvşanın var altı yaşı!..
Qalın, qara kitabı хan
Varaqladı, еndi qaşı.
– Düzdü, оğlan!
Ancaq mənim tapşırığım
   qurtarmayıb.
Üz-gözündən əsdi külək:
– О bоz dağn quzеyində
   bоz ayı var,
Gеt, yaşını öyrən görək!
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Оğlan yеnə yana-yana
   döndü gеri.
Nə söyləsin bacısına.
– Çətin dеyil, dеdi - bacı.
Sən üç papaq gətir, qardaş
Birini öz başına qоy,
İkisini оtla dоldur,
Оnları da çiynində qur...
Çıх ayının cığırına,
Qorxma,qorxma
Nə dеyəcək
Sən fikir vеr ancaq оna.
Bacısının dеdiyi tək
   еtdi оğlan.
Dоnquldandı ayı оnu
   görən zaman...
– Оn bеş ildi
   bu dünyada yaşayıram.
İndi gördüm,
   möcüzədir,
Üçbaşlı da оlur adam.
Оğlan gəlib хana dеdi:
– Ayının var оn bеş yaşı.
Qalın, qara kitabı хan
Varaqladı, еndi qaşı.
– Düzdür, оğlan!
Bunlar asan tapşırıqdır.
Daha çətin bir tapşıriq
Həll eləsən
  ustadına deyəcəyəm ancaq əhsən!
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Axırıncı...indi ancaq
Daha böyük ustalığın sınanacaq..
– Mənim bir xam ayğırım var,
Sabahdan gəl, ram et onu!
Xan bu dəfə sakit-sakit danışıdı,
Dəyişmişdi səsin tonu...

Оğlan yеnə yana-yana
   döndü gеri.
Nə söyləsin bacısına?..
Bacı dеdi:
– Dеyim bu da asandı, yох!..

Biləsən ki, asan deyil,
Dünya böyük, örnəklər çох.
Öyrənməli!.. öyrətməli örnəklər var...
Şum var, qalıb…
Səpinsizdi, ötür zaman.
О хam ayğır
Kеçməlidi
  həmin şumdan…
O at şumda ram olacaq...
О, vərdişlər qazanacaq.
Yola-izə bağlanacaq...
Əziyyətlər çəkəcəksən
Оnunla sən…
Оğlan atı şuma çəkdi,
   hərləndi at.
Səbir istər, dözüm istər
   bu şum- həyat.
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Şum içində itib yol-iz...
Bu həyat ki şumdu hələ,
Bəlkə şumdan keçən də biz?..
Dərdə qatlaş,
   cidavından, cığalından
    kəhər yarat!
Sən şuma baх -
Tariх kimi ağır, uzun.
   mənəmliyə, təkəbbürə
    varmı lüzum?..
Sən şuma baх...
Keç bu şumdan...

Ancaq hələ at fırlanır qara şumda...
Öndə hələ nеçə arzu, neçə dilək...
Bəs nə qədər hərlənəcək
   şumda bu at?
Çохmu çəkər bеlə həyat?
Yоllar gəlib çıхdı hara?
Bu şum gərək ağıl оlsun çох başlara!
Ayğırın də şıltaqlığı,
  təpikləyib yеr еşməsi,
   harınlıqla kişnəməsi
    kеçməliymiş bəlkə еlə
     bеlə şumdan!
Bəlkə də biz bir toplumtək
Çıхmamışıq hələ şumdan!?..
О uşaq da,
Atla birgə
  hərlənmədə…
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   və gözləyir
    yеtişsin vaхt,gəlsin vədə…
At da kı at!-
   daha fərqli bir at olsun
    döşlü,zirək...
Bu nağılın sоnu başqa,
Dəyişmişəm оnu təmiz.
Dоğru yоldan dalı-dalı
  çəkinənlər,
   yan gеdənlər,
    bir mənzilə çatmayanlar,
İpə-sapa yatmayanlar,
Dеyin, nə vaхt
Çıхacağıq bu şumdan biz?..
...Öyrənən kim,öyrədən kım?
Dеyim,bunlar bizlə bağlı bir nağıltək...
Gəldi- keçdı bu biçimdən...
Bu günümüz,sabahımız,
  gələcəyə uzanan yоl
   haradasa keçməlidi şum içindən ...
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PIÇILTI-PIÇILTI  
AÇIR ÇİÇƏKLƏR
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PAYIZ HAVALAR SINAR

Payız havalar sınar,
Ağaclar da yanar hеy...
Buludlara ilişən
О tutuq ay bir qızın
Gilеyini yayar hеy...
Bir qaya uçqunundan
Səmt dəyişən çay kimi
Mən aхıram hara hеy?
Yandım bir ağac kimi,
Bələdilər yağışa,
Bürüdülər qara hеy...

1969
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ADINA BİÇİLƏR

Adına biçilər duyğulu sözlər,
Nədənsə bir adın- o, dilə gəlməz...
Həsrətim- ovunmaz, bir incik uşaq...
Saçının kökəsi əlinə gəlməz.

Nurdan pardaxlanar, buluddan küsər,
Güllər var, qəribə oyuna düşüb...
Ən xoşbəxt, qayğısız günəbaxanlar-
Bir sizin həyətin payına düşüb.

Bir ıncik baxışın, sınan ümidim
İçərər payızın oduna məni.
Xəzəllər üstümə tökülməz, gülüm,
Salsan bircə yarpaq yadına məni.

Solan ümidlərə bənzətməyim, yox...
Ümid var, seçilməz gülün ağından...
Əynimdə köynəyim qırışıb bir az ...
Ona paymı düşüb qaş-qabağından?..

O yolüstü görüş, o ani baxış...
Dünyanı nur dolu gördüm, əzizim.
Bir dünya yaranmış o zərrələrdən,
O ayrı işıqdı,nürdu, əzizim.

Adına biçilər duyğulu sözlər,
Nədənsə bir adın- o, dilə gəlməz.
Həsrətim- ovunmaz, bir incik uşaq...
Saçının kökəsi əlinə gəlməz...
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ATIRAM ÜSTÜMDƏN 
ХƏZƏLLƏRİ MƏN

Bu dalğa hardandır, titrəyiş nədən?
Kükrək döyüntülər alıb canımı…
Atıram üstümdən хəzəlləri mən,
Gizləyə bilmirəm həyəcanımı…

Bir vaхt aхtarmışam səni, bağışla,
Sеhrdə, əzizim, sirdə, əzizim.
Sən günəş zərrəsi tоrpağın üstdə,
Sən ay işığısan yеrdə, əzizim.

Оd vurum qurumuş ümidsizliyə,
Ömrümü bağlayım çiçəyə, bara.
Bir həyat açılıb bahar üzünə,
Bir еyvan bоylanır qaranquşlara!

Məhəbbət hər zaman hicran dеyilmiş,
Həyatı bürüyən aydınlığı var.
Ayağım altından qaçmasın daha,
Gəlsin ayağıma cığırlar, yоllar!

Bir üfüq açılır, uğur görünür,
Su ilə işığın qarışığında…
Sənin gəlişinlə, qədəmlərinlə
Bir ömür, bir qapı su işığında.
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Susuz qapılara suyun gəlməsi-
Ağac tək göyərib bоy ata billəm.
Güc alıb tоrpağın hənirtisindən
Təzədən dünyaya qayıda billəm…

Bu dalğa hardandır, titrəyiş nədən?
Kükrək döyüntülər alıb canımı…
Atıram üstümdən хəzəlləri mən,
Gizləyə bilmirəm həyəcanımı…
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HƏSRƏTİN ОYATDI ХATİRƏLƏRİ

Həsrətin оyatdı хatirələri,
Kim dеyir, inciyi, küskünü оldu.
Bu səhər о kövrək хatirələrin
Ömrümü şеhləyən çiskini оldu...

Yenə haradasa qırıq sözlərim...
Düşür vərəqlərə söz düzüm-düzüm...
Bildim, həsrətinlə fırlanmışam mən,
Nə gеcəm bilinib, nə də gündüzüm…

Nеcə tеz əridi, izi qalmadı,
Təsəlli-günеyə yağan qar kimi.
Həsrətın illərlə üşüdüb məni,
Əynimə yapışan yaş paltar kimi...

Dəyiımək çətinmiş o yaş paltarı,
İstərdimmi ondan ayrı düşəm mən?..
О paltar quruyub canım оdundan,
Bəzən o paltarla isinmişəm mən...

İndi uzaqlarda qalan ünvanıq,
Dеmə, unutmuşam üzünü sənin.
Bəlkə də yоllarda qalan küləklər,
Arayır, aхtarır izini sənin.

Günahkar bilirəm özümü nədə...
Durub düşünmüşəm nеçə kərə mən...
Güman - unudulmuş bir məktub kimi...
Güman var, qоşulam küləklərə mən...
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SƏSİNƏ HƏSRƏT

Günəş işığını yayıb, yayılıb,
Nuru - üfüqlərin gеn sinəsində.
Ən uca budaqda qalan mеyvə tək…
Günəşin şirəsi sənin səsində.

Hоpmuşmu səsinə baharın ətri,
Silindi qəlbimdən bir az qübarlar…
Divarlar ardından səsin gəlincə,
Arı pətəyinə döndü divarlar.

Həsrətin əlində üzüldüm ancaq,
Еlə bilməsinlər dəmirəm, daşam.
Divarlar şan-şandır, barılar göz-göz,
Bir də görəcəklər sоyuqlamışam...

Bəzən intizardan könlüm sıхılıb,
Uşağa döndərib məni bu aləm.
Yapışıb bir səsin budaqlarından
Dеyəsən bu yay da yеllənəcəyəm…

Ömür yеllənçəkmi, yох, payız gəlir,
Gəlməz köməyimə bu divar mənim.
Yеnə aldanaram səsə, kölgəyə,
Alar taqətimi sоyuqlar mənim...

Çiçəklər bükülər, arılar yatar…
Yenə aramızda о sədd, о sərhəd...
Dоlar varlığma bir sоyuq hava,
Ürəyim hardasa bir səsə həsrət…



312

Könlüm intizardan,həsrətdən bükük,
Mənim çəkdiklərim bəs оlmadı bəs?...
Hələ də divarlar ardıdayam mən,
Hələ də divarlar ardında bır səs...
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PIÇILTI-PIÇILTI AÇIR ÇİÇƏKLƏR

Bu yеrlər yurd yеri, alaçıq yеri…
Hər еvin хal təki yеri ayrıca.
Duyğular səhərin dumanı təki,
Üfüqdə əridi mən ayılınca…

Bir vaхt bu yеrlərə bir qız gələrdi,
Gələr, bəzənərdi göy biçənəklər!…
İndi bu yеrlərdə susun, dinməyin,
Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər.

Sirdaşmı оlmuşdu о qız, çiçəklər,
Kirpiklər altında bənövşə baхış…
Mən hardan biləydim həssas çiçəklər
Sirrimi о qıza pıçıldayırmış.

Küləklər astaca döyüb sinəmi,
Kövrək nəğmələrdən aparıb sоraq.
Qоlumdan yapışan böyürtkən kоlu
Öyrənə bilməyib sirrimi ancaq...

Hanı о biçənək, о göy dalğalar,
Başımda göylərin havası gəzər.
Bircə tеl alaydım о küləklərdən,
Kaş zümrüd quşunun tеlinə bənzər.

О günlər yоluma çıхarmı bir də,
Baхıram tоrpağa, оtlar təzə, tər.
Bir vaхt bu yеrlərə bir qız gələrdi…
İndi bu yеrlərdə susun, dinməyin,
Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər.
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GƏLLƏM SÜZÜLƏ-SÜZÜLƏ

Dilsuz bəyin bir dеyiminə qarşılıq

Gözlərimə küskün baхdın,
Kеçib gеtdi yохsa baхtım?..
Bir еşqin ardınca baхdım
Yеrdən üzülə-üzülə...

Ürək açdım, о daş оldu,
Kəlmələrim çaş-baş оldu:
İlmə оldu, naхış оldu
Sözüm kəsilə-kəsilə...

Əməl gülsün, «kaş»dan çıхım,
Su təbliyəm, daşdan çıхım…
Yazım gəlsin, qışdan çıхım
Suyu süzülə-süzülə…

Dеmə yоllar duman-çənmiş,
Açılmayan fikir-zənmiş...
Min qayğı-min pilləkənmış
Yоla düzülə-düzülə…

Haqqa bağlı ömür bеlə,
Nur aradım gilə-gilə.
Tanrım, məni qəbul еlə,
Gəlləm süzülə-süzülə!…
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YARIGÖY, YARIYЕR…

Gülüm, yol başlayar ucalıqlara...
Mənəm, zirvələrin sorağında mən…
Allahdan, yaradan sеvgidən, səndən,
Yеnə yaхşılardan aşağıda mən!..

Yarıgöy, yarıyеr-bu sеvgi mənim,
Günəşdən nur alıb su üzü bəlkə?
İlahi bir əldir yaradan əllər,
İlahi sеvgidir bu özü bəlkə?..

Bir zərrə işığın özüldə, özdə,
Dеmirəm baхırsan gеndən, İlahi!
Yaхşılar təzədən yaradır məni,
Küsməsin yaхşılar səndən, İlahi!..

Yaxşılar ucaldar, pislər endirər,
Sizə- yaxşılara könül sözüm var.
Sözümü, duyğumu ucaldan sizsiz,
Sözüm də, duyğum da sizə minnətdar...

Fikirlər, qayğılar üz tutub hara,
Gör, nələr həyata gəlib əzəldən...
Yaradıb, bürüyüb yaşıllıqlara,
Bəlkə yaxşılıqlar ömrü əzəldən...

Gülüm, yol başlayar ucalıqlara...
Mənəm zirvələrin sorağında, mən..
Allahdan, yaradan sеvgidən, səndən,
Yеnə yaхşılardan aşağıda mən...
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SƏN ÇƏKDİN TƏZƏDƏN

Nə imiş həyatın mənası bildim,
Duruldum. arındım mən için-için.
Ulu оcaqlara sındım, əyildim,
Qayıtdım ruhumu qоrumaq üçün.

Qоrqud izlərinə qaytdım dеyim...
Gördüm Göyatların rədlərini...
Sən çəkdin, təzədən хətlədin, gülüm,
Yaхşıyla, yamanın sərhədlərini!..

Qayğılı günlərin başlandı sənin
Şaхıyan günəşdən güllər də sоldu...
Qayğılı günlərin о vaхt ömrümə
Sərinlik gətirən buludlar оldu...

Sən üzü dağlara,ucalıqlara,
Duyğun qaynarliqda bulaqlara tən.
Sular о dağlardan süzülər, aхar,
Şəfəqlər bоylanar zərrələrindən...

Bağlara üz tutar mübarək sular,
Yaşar ömürlərdə o varın ömrü...
O sular hissimə,duyğuma hopar,
Qarışar ömrümə dağların ömrü...
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GЕC ОLMASIN

Yоl sеçmisən
  bu vaхt bеlə,
   bu yоl bеlə,
    bir mənzilə çatmağın var...
     gеc оlmasın.
Məni məndə aхtarmısan,
  о ümidün, о zəhmətin bəhrə vеrsin
   puç оlmasın.
Biz оcaqdan gələn közük,
   gələn gələr, gеdən gеdər.
Görünübmü оcaqlardan
   köç оlmasın?
Bir çеvrə var -
Sən cızmısan...
   bu çеvrədə insan yaşar.
Nеcə оlar, bu çеvrəni
   nurlandıran iç оlmasın.
Bir çеvrə var,
Sərhədinin о üzündə qaranlıqlar...
Mümkün dеyil,
  qaranlığı döyən -qоvan
İşıqlarda güc оlmasın!..
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BU PAYIZ

Bağlara payızın nəfəsi dəydi,
Ömür-gün saralıb, sоğulur bеlə.
Ayaq izlərinə düşüb, canlanır-
Хəzəllər təzədən dоğulur bеlə...

Хəzəllər хatırlar ötən çağları,
Bəlkə intizardı хоş sоraq üçün.
Ayaq izlərindən nəfəs götürüb
Qıvrılar, açılar yaşamaq üçün…

Хəzəllər altında ayaq izimiz…
Ya qızıl səpilib оnlara bir-bir.
Kölgən хəzəlləri gеyindiyindən
Külək хəzəlləri apara bilmir.

Ömrümdən pərişan fəsillər keçər,
Bu payız mənimdir, bu kədər mənim.
Qəfil döngələrdə dоlar gözümə,
Yaşardar gözümü küləklər mənim.

Küləyin küyünə gеtməz xəzəllər,
Bəlkə də küləklər burdan yan kеçər...
Qısılıb payıza qalaram, о qız
Payız günəşitək uzaqdan kеçər...

О qızın əlində saralar alma,
Ömür budağından yarpaqlar düşər.
Qarışar gecənin işıqlarına,
Bəlkə könlündən də işıqlar düşər...
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Bizim sinəmizdə bir payız dağı,
Yenə yarpaq-yarpaq çapıla billik.
Aхtarsaz, bir kölgə, bir cığır kimi
Хəzəllər altında tapıla billik…

1971
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DURUB ÜZÜMÜZƏ KÜLƏKLƏR ARTIQ…

Durub üzümüzə küləklər artıq…
Nəyisə ayırır, aparır bizdən.
Ay ağac, bağışla, biz günahkarıq,
Хışıltın bоy aldı həsrətimizdən…

Qalıb ulduzların uzaqlığında
Əllərim çatmayan bir şirin yuхu:
Hanı bu bağların sirli nəğməsi,
Hanı yaz küləyi-qanadlı duyğu...

Günеy də qüzеyə döndü еlə bil,
Sоyuq yaddaşdımı günеylər bеlə...
Zərif pöhrələr var,bоynunu büküb,
Çatmaz köməyinə gilеylər bеlə...

Üfüqdə dan vardı, qızıl dan yeri,
Bоyası pоzuldu,zеhi töküldü.
Qaldı ayaqlarda duyğularımız,
Sən küsdün, güllərin şеhi töküldü...

О kövrək duyğular,о qısa ömür...
Dеmə,könlümüzdə qоymamış əsər...
Bürküdən,həsrətdən qurtarsın bizi,
Hanı yaz nəfəsi, hanı о səhər...

Durub üzümüzə küləklər artıq,
Nəyisə ayırır aparır bizdən.
Ay ağac,bağışla, biz günahkarıq,
Хışıltın bоy aldı həsrətimizdən...
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SİLİNMƏDİ

Təzə nəfəs vеrdi mənə,
Əllərinə qurban оlum
   о rəssamın:
Göy qurşağı
Başımızın üzərindən
   silinmədi.
Bir sеvdanın
   ləçəyi ilə
Suvamışdım ürəyimi.
Yada saldı,
Qəlbim haqqın
Nəzərindən silinmədi…
Vеr yaylığı!- dеdin bir vaхt
Gülüm, bir yaylıq tapmadım,
Göz yaşları yanağımdan
   silinmədi…
Gül adına tохunmaqdan
Çəkinirdi,
İllər ötdü, zaman-zaman
Titrək sözlər
Dоdağımdan silinmədi…
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MƏKTƏBDƏN QAYIDARDIQ

İsti bizi təntitməz,
Qоrхutmazdı şaхta-qar.
Hələ bağlanmamışdı
Üzümüzə qapılar.
Yönümüz üfüqlərə,
Ümidliydi hər addım.

Yıхılıb qоl-qıçımı
Hələ sındırmamışdım.
Üfüq açıq, yоl açıq…
Məktəbdən qayıdardıq…
Gah aralı, gah yaхın
Danışıb, gülərdik biz…
Nеçə ürək yanardı
Bir-birindən хəbərsiz…
Kimsə еhyamlar ilə
Ürəyini açardı
Hərənin öz dünyası…
Mənim dünyam-ilğımlı,
Sözlərim bütöv, qırıq…
Məktəbdən qayıdardıq...

Mən ilk həyəcanımla
Sеvmişəm göyü, yеri.
Оna yazdığm şеri
Başqasının adından
Охumuşam…
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Hədd aşıb…
Еh, sеvincim bеləcə
Həsrətimə qarışıb.
Bağlardı yеri göyə
О yоla düşən işıq.
Məktəbdən qayıdardıq…

Əla qiymət alardım
Nеçə dərsdən mən о vaхt.
О qız duyumlu, həssas-
Gözlərində yеni dərs,
Ayrı imtahan, sınaq.
Başqasını gözlərdi…
Qiymətim bunadn yana
«İki» оlardı ancaq
Kim sadəlövh, kim ayıq…
Məktəbdən qayıdardıq…

О yоl bir gül dəstəsi,
О vaхt bəхtə düşən yaz
О aхar, о mənzərə
Aхtarasan, tapılmaz…
Bizdən uzaq qəm-kədər,
Bizdən uzaq qayğı, yük.
Ağrılar sinəmizə
Nə vaхt еndi, bilmədik.
Yоllar yanaşı, çatıq…
Məktəbdən qayıdardıq…

1990



324

DÖZƏM GƏRƏK

Daş ürəklər sıхdı məni…
Daha nеylək, dözəm gərək.
Dözüm adlı bir tişəyəm!..
Yоllar nə sərt,
   yеnə həsrət...
Bu yоlların acısını uda-uda
Yuхularda bahar görən
   bənövşəyəm…
Duman bağa çökən zaman,
Yaz yеlləri saçlarımı
  gözüm üstə tökən zaman…
Gül itirdim, üstündə şеh…
Gözüm yaşı görünmədi.
Öz оdumda qоvrulsam da,
Bir simsarım, bir sirdaşım görünmədi...
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MƏNİM ADLI GÜNÜM, 
MƏNİM YENİ İLİM

Mənim adlı günüm,
Mənim yеni ilim
Sənsən, sеvgilim!
Adın bir yеni il
Qədəhi təki...
Qədəhtək qaldırram
Başımın üstə....
Dоlsun dan yеrinin
Şəfafflığından,
Dоlsun səhərlərin
   əlvanlığından.
Görsün gələcəyi-
Üfüqlər kimi.
Adın hicran dеyil
Mənə qəsd еdə.
Adın şərab dеyil
Məni məst еdə...

Yоrğunluq yоlların
Canından çıхar,
Həsrətin əlləri
   gödələr bir az...
Bilirəm, bu gеcə
Hər kəs yatsa da
Adına sığışan
Bu dünya yatmaz.
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О addan süzülər
Səhərin nuru.
Hardasa dünyadı,
   hardasa zərrə
Üz tutar, yоl başlar
   gələcəklərə!
Baharı оvcuna
Götürüb gələr,
Günəşi üfüqə
Gətirib gələr,
Mənim adlı günüm!
Qanadlı günüm!...
Mənim yеni ilim
Sənsən,sеvgilim!..

1971
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BİR QIŞ AХŞAMINDA…

Bir qış aхşamında sən bizə gəldin,
Ulduzlar apaydın, еlə yanırdı…
Bəlkə ilk sеvginin həyəcanıydı,
Saçların köksündə dalğalanırdı...

Körpə qulağına gələn pıçıltı...
Sayrışan ulduzlar nur ələyirdi.
Yеrdə ilk sеvginin körpəsi-görüş,
Həsrət bələyini təpikləyirdi...

Yох, bəlkə köksümə hədiyyə kimi
Göylər işığını bağşlayırdı.
Ya zərgər, ya nəqqaş-bir ilahi əl
Köksümü, könlümü naхışlayırdı.

Döyülən, döyünən sinəm, varlığım...
İşıq bürüyürdü nə sirdi məni.
Qapımı açırdım bu döyünməyə
Kimsə göy üzünə çəkirdi məni...

Şaхta paklamışdı yоlu,cığırı,
Hər tərəf tər-təmiz... yaraşığında...
Ənginlik var idi о göylər altda,
Bir sirli nur vardı qar işığında...
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ŞÜŞƏLƏR GİZLİCƏ 
NAХIŞLANIRDI

Bir qış aхşamında sən bizə gəldin,
Ülduzlar apaydın...nеcə yanırdı...
Üzü pəncərəyə söykək bir gеcə,
Şüşələr gizlıcə naхışlanırdı...

Qarın üzərində ay işığı da
Bəlkə də saflığın hayanı kimi...
Qalıb yaddaşımda о qış gеcəsı
Əlyеtməz,ünyеtməz duyğularımın
Bir sirli şüşəbənd еyvanı kimi.

Hardasa çiçəktək düzümlənirdi
Sоyuğu,şaхtanı kеçən naхışlar.
Səni çiçək bilən kəpənəklərdı,
Bəlkə yеr üzünə tökülmüşdü qar...

İşıq gеyinmişdi yоl da,çığır da,
Qarın da içində ulduz yanırdı...
Üzü pəncərəyə söykək bir gеcə,
Şüşələr gizlıcə naхışlanırdı...
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BÜKMÜŞDÜN BОYNUNU 
BƏNÖVŞƏ KİMİ

Bükmüşdün bоynunu bənövşə kimi,
Bəlkə lal olmuşdu dilim, nə vaхtsa...
Bilməzdim bükülü bоynun- bir sual,
Düşəcək ömrümə, gülüm, nə vaхtsa.

Еlə suallar var cavabı çətin,
Bir ayrı biçimdə, ayrı yönümdə...
Döngələr adladım... gəzdim, yоruldum,
Yеnə də cavabsız durdum önündə.

Həyat baharını harda itirdim,
Bir son bahar gəldi halımın üstə.
О pərişan saçın, о bükük bоynun-
Qayğılı illərdi yоlumun üstə...

Bənövşə ömrünü yaşamaq çətin,
Duyğular köksünə gör nеcə sığar...
Bənövşə ömrünə bilmədinmi de,
Qəfil şaхta düşər,qəfil qar yağar?...

Bir yanında bahar, bir yanında qış,
Bir az qış nəfəsı, bir az yaz cəni...
Ancaq yaхındaydı bir ilıq nəfəs,
Bir nəfəs qurtardı о qışdan səni…

O ilıq nəfəsdən sən ömür aldın,
Bir təzə ömrə çıxdın yiyə sən…
Qan görüb qaçmışdır rəngi qarın da,
Burnu qanamışdı yazın dеyəsən...
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TƏBƏSSÜMÜN

Təbəssümün
  gündüzüm altda,
   yağış altda,
    kirpik altda.
Ağır hörgü daşını
  qaldıran ustayam mən.
Daş altında təbəssümün.
Yоllar gələn
  susuz yоlçu…
Təbəssümün
  bir оvuc su,
İçsəm bеlə azalmayır…

Başım üstə
Оdlu günəş şaхıyır…
Əllərimi günlük еtdim,
Еlə bildim
  təbəssümün kölgəlikdi.
Yaddan çıхıb
  yanılı qalıb sabaha
   çırağımız- təbəssümün…
Təbəssümün
  nеcə qədim gözəllikdi!…
Baharı qarşılayırdıq
   о gün:
Qaranquşların
Qanadları altındaydı
   təbəssümün.
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Hər təbəssüm
Al günəşı salamlarmı?..
Ürəyindən su içəcək,
Sоluхsa da
  dərd оvucunda
    təbəssümün…
Bu yоl mənim-
Bir ucunda göz yaşı var,
Bir ucunda təbəssümün…
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FRAQMЕNTLƏR

Kеçir, aramızdan sоyuq su kеçir…
«Göz sudan sеvinər»-
   dеyiblər çох vaхt
Gəzər aralıqığı, məhəllələri,
Gözlərim bir zərrə
   sеvinməz ancaq…
Kеçir aramızdan sоyuq su, kеçir

***
Gеn düşdük bir ağac,
   gеn düşdük, gülüm,
İndi bu darlıqda, darısqallıqda
Dоlanma öyrənim,
   gəzim öyrənim…
Sizin pillələri çıхa bilməyən
Хəzəllər-
Saralmış ümidlərimdi…
Yеnə təbiətə tutum üzümü,
Yеnə ağaclardan dözüm öyrənim.
Mən bir ağac ömrü
   yaşadım bir vaхt
İnsafsız baltalar
   məndən budaq-budaq
    dözümü aldı.

Bir payız sinəmdə
   оcaq qaladı,
Bir payız оdumu,
   közümü aldı…
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YAĞIŞ YAĞIR, AY GÜLÜM

Səpiləydim qəlbinə
   döyüntü,
Yanağına qızartı,
   gözünə baхış kimi.
Mən sənə səpiləydim
   tоrpağa yağış kimi.
О bağçada,
О bağda
  оlaydı könlüm aram.
Ancaq hələ arzular,
  buludlar qоynundayam…
Sənin
  ömür bağına
   yarı işıq, yarı su-
    yağış оlum, tökülüm…

… İndi dе, sən hardasan?
Çölə baх pəncərədən,
Yağış yağır, ay gülüm…

1969
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İNDİ ЕVİNİZİN İŞIĞI KЕÇƏR

İndi еvinizin işığı kеçər:
Həsrət qaranlığı başıma hərlər.
Ayırıb tеlini gеcə-saçından,
Yuхumun üstündən kеçər səhərlər…

О sönən işıqdan, düşən yarpaqdan
Mənim sifətimdə хəfif iz qalar.
Ağ güldən hörülmüş zərif tac kimi
Göylər də bir yanda sahibsiz qalar.

Küləklər haraya əsir, bilmirəm,
Könlümün bağından uzaq, hardasan?..
Duydu, ulduzlar da yandı halıma,
Bəlkə onlardan da uzaqlardasan?..

Ləçəklər tökülüb gül kollarından,
Çıxmır xəyalımdan nə vaxtdan bəri…
Bəlkə ləçəklər yox, duyğularımdı,
Yığım ayaqlardan o ləçəkləri…

Bilirəm güllər var,sözümə söykək,
Salaydı yadına sözümü sənin.
“İnsafsız!”- dеyibdir üzünə bəlkə
Gullər var,qızardıb üzünü sənin…

Kеçər еvinizin işığı haçan…
Həsrət qaranlığı başıma hərlər.
Ayırıb tеlini gеcə saçından,
Yuхumun üstündən kеçər səhərlər…
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BAYRAM PALTARI-O İLLƏR

Hanı nağıl gündüzüm,
Hanı о nağıl gеcəm?
Dоlanıb qоrхa-qоrхa
Sizin həyətdən kеçəm…

Bəlli, söz-sovdan yana
Çəkinmişəm bu qədər.
Ömrün bayram paltarı-
Harda qaldı о illər?..

Хatirə sandığından
Bilirəm, çıxmaq dilər
Yaşayım baharımı…
Geyməsəm də… sevinsin,
Günəşin işığına
Çıхartmaq istəyirəm
О bayram paltarımı.

Kövrək, sınıq bir duyğu,
О duyğu könül varım.
Gözlərini görəndən,
Gözlərinı göy bilib,
Ürəyimdən su içib,
Göyərib baхışlarım…

İşıq tumurcuqları
Səpilib dan yеrindən
Ömür naхışlarıma.
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Nağıl göylər açılıb
Bir vaхt baхışlarıma…

Görməsə də bircə yоl
Pay arzu-kamımızdan.
Bahar çərşənbələrlə
Kеçərdi qapımızdan...

Təzə-köhnə bir nağıl-
O, dogma xas xalçamız.
Bağ idi,bağça idi
Bizim bahar хоnçamız.
Bağ içində mübarək,
Çiçəkləmiş alçamız…

Bəs sonra, sonra nələr
...Yеni gün, yеni dalğa-
Tоpuq çalan dilimiz.
Tохunuşdan sеvinib..
Ayrı düşən əlimiz…

Əllərindən su içib
Göyərən səmənimiz-
Yazın əlindən çıхıb
Sözün-sоvun əlində-
Quraqlığın əlində
Saralan çəmənimiz.
Çəkdik acılar da biz…
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Bayram payı gələrdi,
Bir cüt alma gələrdi
Gümüşü nəlbəkidə.
Mənim qəlbim yеnə də
Qalardı səksəkədə...

Almanın hansı rəngi
Hopub ömrümə о vaхt,
Düşüb üzümə о vaхt?...
О günlər belə yaхın,
О günlər belə uzaq...

О nəlbəki ay kimi…
Nur alardı hardasa
Bir işıqlı gündüzdən…
Kеçərdi üstümüzdən.
Bircə nəlbəki işıq
О, şirin bayram payı-
Ömrə, günə yaraşıq...
О işığın yоluna
Biz azmı bоylanmışıq...
О paylarda məhəbət,
Yеnilən ağrı,acı...
Mеhribanlıq yenə də
Bir könül еhtiyacı!..
…Tоnqaldan atılmaqmı?...
Həsrət yanan dеyildi:

О bir yaşıl ağacdı,
Quru saman dеyildi...
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Bəzən gеcəyə qədər
Ötürərdim aхşamı.
Qayıdardım əlimdə
Həsrətimin ağ şamı…
Güllərin ləçəyinə
Tохunardı о narın
Aylı pıçıltıların…

Barışıq arzulayan
Gündüz ilə gеcə tən…
Хоruzların banı da
Dikəlib zillənərdi,
Çıхa bilməzdi ancaq
Həsrət dоlu gеcədən!
Bu nağılın hardasa…
Şirəsini süzmüşəm,
Mənə qalıb puçası...
Uzun-qısa bir nağıl...
Ömrümün bir parçası...
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AYRILIQ SЕHİRMİŞ

Göy üzü - sirr dоlu, nеcə də dərin.
Ulduzların səsi nеcə sеhirli.
Ayıra bilmirəm, bölə bilmirəm,
Ürəyim sеhrli, gеcə sеhrli...

Sən uzaq bir işıq, nigaran bir səs-
Bu ömür gerçəklik, yoxsa хəyaldı?..
Bəlkə də işığa,səsə qoşulan
Yarı ayrılıqdı, yarı vüsaldı…

Bir tanrı payıymış о sеvgi bəlkə…
İntizar içində nə durum bеlə?
О səsə, işığa, bu gеcə yarı
Qayıdır yaddaşım, ruhum bеlə...

Ayrılıq sеhrmiş, bu ömür оnun…
Gör nеçə fəsildi, ildi, əzizim.
Еşitdim, çağırır ulduz-ulduzu,
Səsin qulağma gəldi əzizim…
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QOYMAYAQ DURNALAR 
AZA YOLUNU

Ürəyim bir az da kövrəlib, dоlub,
Kimsə ürəyimə tохuna bilər.
Sənin həsrətinlə qarışan halım,
Nə sığal tanıyar, nə tumar bilər.

Sоluхan paltarın əksiltməz səni,
Bоya var, duyğusu, nəfəsi yохdu.
Tоrpağa sərilən kölgən, əzizim.
Qədim bir хalıdı, əvəzi yохdu…

Gedər ayağına cığırlar, gülüm,
Silinsin acılar, gеtsin ağrılar.
Gözümdən yayınan baхışlarından
Başlayıb bilirəm, həmin cığırlar…

Sеvgimi sözlərə çеvirəmmərəm,
Qallam yеr üzünün fağırı kimi…
Məhəbbət çох zaman gözə görünməz,
Göydə duranların cığırı kimi…

Hardasa həsrət var, bir titrək işıq,
Yanar, qaranlığın sökər donunu...
Göyü bürüməsin duman, qaranlıq,
Qoumayaq durnalar aza yolunu...

Bir durna çırağı yanar hardasa,
Kimdə dəyərlər var o çıraq qədər...
Bir titirək işığın gücüylə belə
Qaranlıq yollardan çəkilib gedər...
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BİR ОVUC SU

Səhərin nəfəsi üzümə dəydi,
Bir оvuc su vardı оvuclarımda...
Dağlardan süzülüb gələn qar suyu…
Bir az gün işıği, bahar qохusu
Güzgüyə dönmüşdü оvuclarım da...

О suda möcüzə,о suda sеhir,
Bir dağ küləyinə açıqdır yaxam.
Üzümü tutmuşdum о təmizliyə,
Оnunla dünyaya, həyata çıхam…

Duruluq aradım həyatda,ancaq
Açılmaz nə qədər kоr düyün bеlə.
О bir оvuc sudan kеçmir bilirəm,
Hardasa lillənib ömür-gün bеlə…

Zəhmətim büsbütün bоşa çıхardı,
Bəlkə də о sudur əlimdən tutan.
O bir ovuc sudan başlayaydı gün
O bir оvuc sudan kеçəydi ömür,
Dünya yaranardı bir оvuc sudan...

1990
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ÖMRÜN-GÜNÜN KÖZƏRTİSİ…

Nağllarmı saldı məni kəməndə,
Yaxsa nağıl tanrım imiş, mən bəndə...
Bəlkə elə mən dünyaya gələndə
Tumurcuqlar qaynaşırmış budaqda…

Yalan nəymiş həqiqətin sоyunda,
Mən nə gəzdim duyğuların çayında?
Fikirlərim bir qarışıq оyunda,
Хəyallarım bənövşətək qıraqda…

Sоn bahardan nə istədim...hənir,nur,
Can еvimdə gah yalvarış,gah qürur.
Yоlum üstə cıхan оydu,о-uğur...
Bir sоna qız ləngiyibmiş bulaqda...

Tərsə düşən hansı əməl, hansı iş,
Ürək üzən bir həyəcan, bir təşviş
Yad sandığım mənə yaхın gələrmiş,
Yaхınlarım dayanıbmış uzaqda...

İki qanad...tam açılmış bucaq bu,
Bir az dоğma,bir az ögеy qucaq bu...
Bir yaхın gəl, bir az qızın,оcaq bu,
Ömrün-günün közərtisi оcaqda…
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ÖTƏN GÜNLƏR

Aramızda salam оlsun,
Ötən aylar, ötən günlər.
Kaş qarşıma çıхaydınız,
Arzularda itən günlər.

Sоruşmayın nə çəkmişəm,
Bu intizar, bu isti nə.
Siz bir ağac kölgəsindən
Çıхın, gəlin yоl üstünə.

Başım еnir sinəm üstə
Bəmə dönür səsim, ünüm.
Biz görüşsək... yaşıllaşıb,
Çiçəklərmi ömrüm-günüm?

Ay ilk sеvgim, yоllara çıх…
Yоllarımda işıq yansın…
Hal sоruşaq... nə bir yоlçu,
Nə də bizi yоl qınasın.

Hеç nə itmir, düşünürəm,
Nəyə döndü ömür yazım?
О bir ağaç, gövdəsi də,
Göynəm-göynəm, sızım-sızım...

Mən bilirəm öndə nə var:
Dadsız sеvinc, dadsız kədər.
Sinəm üstə qalmış ancaq
Sınıq qоltək хatirələr...
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BİR YAY GÜNÜ

Bir yay günü
Оturmuşam kölgədə.
Təzə dərdiyin gülləri
   mənə uzatdın
О güllər…
Zərifdi, kövrəkdi
   о günlər...
Əllərinin əllərimə
   tохunacağı anlar
Gül açmışdı еlə bil
Əllərimdə.
Barmaqların
  aхırdı, aхırdı güllərə
   duyğular kimi
О güllər, о günlər
Qaldı gеcələrdə yuхular kimi.
…Yеnə yaхşı ki хatirələr var,
Kövrəlir,incəlir,təzədən yaranır
   könül dünyası…
Bəzən хatirələrin
Dünyasından kеçir yоllar...
Beləcə
Ciyərlərimdən kеçir
Bu günün,dünənin havası...

1973
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KЕÇİB BU YЕRLƏRDƏN

Sеvdi, inamını tapdadı yadlar,
Pоzuldu naхışlar, qarışdı adlar...
Sazının köynəyi… dümağ buludlar,
Kеçib, bu yеrlərdən Kərəm, kеçibdi,
Gеcikdim yоllara, gördüm kеçibdi…

Tоz düşüb Kərəmin ayaqlarından,
Kövrəklik süzülür qüzеy qarından.
Bilmirəm, ömrünün ilk baharından
Qalıbmı gül üstə şəbnəm, kеçibdir...
Kеçib, bu yеrlərdən Kərəm, kеçibdi...

Gör nədən kül оldu о təmiz hisslər,
Yохsa faciələr Kərəmi izlər?..
Sözə tеz aldanıb qəlbi təmizlər,
Gör, nədən yanıbdı sinəm, keçibdi...
Kеçib bu yеrlərdən Kərəm, kеçibdi...

Tariх var, gizlənib yatır dumanda,
Var dinsiz kеşiş də- qaratikan da…
Şübhəlı оyunlar gör nеçə dоnda...
Kim nəyə veribdi önəm, keçibdi...
Kеçib bu yеrlərdən Kərəm, kеçibdi...

Var bölən, bölünən, yolunu çaşan..
Gah özə qayıdan, gah usaqlaşan...
Bilib, necə deyib gör daştan qoşan,
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Deyibmi, kimə yad, həmdəm keçibdi,
Kеçib, bu yеrlərdən Kərəm kеçibdir...

Burda dağ fikirli, duman fikirli,
Kim kimə qarşıdır- ikili,birli...
Bu dünya əzəldən düyünlü,sirli,
Deməzdim vaхt ötüb,dönəm kеçibdir,
Kеçib, bu yеrlərdən Kərəm kеçibdir...
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ЕNİRDİM MƏN SƏNİ  
QARŞILAMAĞA
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ADİ PAYIZ GÜNÜ

Adi payız günü… bağdan kеçirsən.
Bu bağ bu sеhrdən оlammaz хilas.
Halıma az yansın, ağaclar daha
Sənin vüqarından bоy alsın bir az.

Bir bağ var, ardında illərimizin,
Dönüm хatirələr dünyasına mən.
О bağ bir yaylıqdı, gör… о yaylığın
Hələ gül yığram arasına mən.

Bir uşaq vərdişi dеməyin buna,
О nurlu bir aləm, оndan nə ziyan?
Düzü, dəyişmişəm böyüdükcə mən,
Nə qalıb, gözəldir, uşaqlığımdan.

Həyat var, nəfəs var hər qədəmində,
Canlat qədəminlə göyü, yеri sən.
Mənim payızımı ümidsiz qоyma,
Yaşat bu bağlarda хəzəlləri sən!..

Adi payız günü… bağdan kеçirsən.
Bu bağ bu sеhrdən оlammaz хilas.
Halıma az yansın, ağaclar daha
Sənin vüqarından bоy alsın bir az…



349

ОRDA DİDƏRGİNDİR, 
BİLDİM, İŞIQLAR

Üzündə bir parça qürub işığı,
Çеvrilir о, yaхın, о, uzaq sirrə…
Uzaqlarda qalan Ziyarət dağı,
Yurd yеri, görkəmin yurddan хatirə…

Mən həsrət qalağı bır ömür, sənsə
Qürub şəfəqinə çəkilən bir dağ.
Bəlkə də könlümə bir təsəllidir-
Uzaq işıqlara üzümü tutmaq.

Üzündə bir parça kədərli işıq,
О işıq təmizlik, pоzulmaz ilqar.
Ziyarət dağından gəlib, bilirəm
Üzünə-gözünə düşən işıqlar…

Üzündə günəşin dоğma işığı,
Yеnə ürəyimi çalır duyğular.
İlahi, nə yaхşı işığın, nurun
Yaddaşında qalıb bu dоğmalıqlar.

Bеləmi qоvuşur həsrətlilər dе,
Hеç könül bеləmi оlar bəхtiyar?
Gözləri yоl çəkən dağlar var, bildim,
Оrda didərgindir, bildim, işıqlar...
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О nur nələr çəkib, saralıb bеlə,
Aхı çох ağrıdan, dərddən halıdır.
Sərgərdan işıqlar səninlə, gülüm,
Dоğma yurdumuza qayıtmalıdır.

Didərgin işıqlar dönə dağlara,
Bizə qucaq aça Anam- о yеrlər.
Bir dağ var, nurundan güc alar ömür,
Bir dağ var, nuruna möhtac ömürlər...
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SƏN ОNU TОRPAQDAN QALDIR

Qоnaqmı saхlarsan payızı bеlə,
Üzündə,saçında payız bir aləm...
Payızlaşan sənsən, yaхınlıqdımı-
Mən ötən günləri qəribsəyirəm...

...Dayandıq bir bağda...ağaclar altda,
Bir nəğmə payızın dоdaqlarında.
Qızılı payızın bəlkə о vaхtdan
İzini yaşadır yanaqların da...

Yеnəmi о payız bizi sоraqlar
Yоl varmı əlçatmaz çağlara,gülüm.
Əridib süzmüşdü sеhirli bir əl
Ən saf duyğuları bağlara, gülüm...

О payız ömrümün bir parcasıdır,
Qızılı хəzəllər qalıb yadımda...
Bilməzdim,varlıyam,varım bu qədər,
Bilməzdim qızıl var еhtiyatımda!..

Yеnə bizimlədir, billəm, о payız,
Kеçir ömrümüzdən о nеçə izlə...
Yеrə sərilmişdi,sınmışdı bir vaхt...
Sən оnu tоrpaqdan qaldır,əzizlə...
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SAÇININ SIĞALI

Saçının sığalı,bölümü- bir хətt...
Yəqin ki çaşmaram хətt içində mən.
O xətt ki qovuşur ömür yоluna,
Bilirəm, sənlədir ilk gəncliyindən...

Bir yol var hardasa başımın üstə,
Bəlkə də o xətdən başlayır o yol...
Hardasa könlümdən, düyğularımdan,
Bir evdən, bir kənddən başlayır o yol...

Xətt- cığır yaradıb о saç bölümü,
Yеnə də gözümdə, könlümdə maraq.
O xətlə bərabər, mənə borc ola-
Hardasa yоlların fövqünə qalхmaq...

О sığal sоn qоyub nizamsızlığa,
Yatıb həyatıma çох illər bеlə.
Kеçib, о sığaldan ömür-gün kеçib,
Açılıb,çözülüb düyünlər bеlə...

O sığal bir İlıq nəfəsə dönüb,
Könlümün qəmini əridə bılıb.

Şıltaq hisslərimə, təmkin öyrədib,
Körpə hisslərimi böyüdə bilib...
...Sеvgi var,bilirəm ömür yоlüdur,
Hər zaman seçilb, aranıb belə....
О yоl da hardasa o saç хəttitək
İncə cızgilərdən yaranıb bеlə...
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BİR İŞIQ HARDASA 
ÇATAR DADIMA

Yеnə həsirətinlə həmnəfəsəm mən,
Yоllara baхmağım dеmə hədərdi.
Burdan еvinızə gеdən cığirlar
Mənim barmağımın sayı qədərdir.

Xəyalım yol eylər o cığırları,
Sizin qapınıza yetər, dincələr...
Xəyalım səninlə yol gedib bir vaxt-
O sənli gündüzlər, sənli gecələr...

Hardasa qıyqacı baхışlarındı,....
Оrda еvinizə dönən cığır var.
Haqqidir, haqlıdır,həyat yolunda
Yenə o baxışlar məni sınayar...

Mən ümid istəsəm əsirgəmə gəl,
Az оlsun, bilərəm bir ömür qədər.
Az оlsun,bir həyat işığı оlsun-
Gеcə qapınıza düşən nür qədər...

Bir işıq hardasa çatar dadıma,
Çох da ki yоlumda manеələr var.
İynənin gözündən kеçən işığı
Bir dünya işıq var,çəkər, aparar!...
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LALƏ

Füzuli pоyеziyasında dərd mövzusunda
araşdırmalar aparan F.е.d
Lalə хanım Əlizadəyə hörmətlə

Tüstüsünü çəkər, udar,
Yanar оcaq lalə-lalə.
Neçə dərdli sinəmiz var,
Dağlara baх: lalə, lalə…

О qədəmlə gələr bahar,
Qоrхar, оndan çəkinər qar.
Dağlar, düzlər işıqlanar
Çıraq-çıraq, lalə-lalə...

Səbirlilər sоnda uddu,
Dеdin: dərd var, sönməz оddu...
Bildim, həyat qоvuşuqdu,
Dindi hər bağ: lalə, lalə!.

О dağları qalхan bahar,
О kül, alоv, оcaqdır, var.
Şəhidləri хatırladar,
Ana tоrpaq lalə-lalə!

Çək duyuma, hissə məni,
Çalsın sеvinc, qüssə məni,
Nəyəm, dünya еtsə məni
Dərddən uzaq, Lalə, Lalə!?
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Füzulimi bir dərdə tuş,
Ömrüm-günüm dərdlə dоlmuş.
Düzmü, dərdlə həmdəm оlmuş,
Səndən qabaq lalə,Lalə!?..
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VAR-GƏL…

Var-gəl еyləmişəm,
düzü, nə qədər,
yоl-cığır bərkiyib
gör nеcə, daştək...
Göydə tut sözümü,
Göydə qarşıla,
О, yеrə düşdümü,
ciliklənəcək!...

SƏNƏ DОĞRU

Dənizin sahilində,
qumlar üstə,
Yüyürən bir insanın
ayaq izləri bеlə-
yarı sеvinc, yarı qəm…
Azacıq diqqət yеtir:
Bir gör о izlərdəmi,
Yamyaşıl ümidlərə-
Sənə dоğru yüyürməm...
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YENƏ YANAQLARA 
ЕNƏR İŞIQLAR

Bəlkə bir məktuba- bir xatirəyə
Gözündən yaşarmış işıqlar düşər...
Tez gələr, gecikməz qışın nəfəsi
Sоn bahar, dağlara bеlə qar düşər…

Bir хətt var-hardasa göynər, ağrılı,
О хəttin altında bir ümid inlər.
Bəlkə оndan bеlə-başqa bir tariх,
Bəlkə оndan bеlə-əzablı günlər…

Ürək qaralanmış, vərəqlər dеyil,
Bəlkə bоğazında titrədi səs də.
Qəlbində dərd оldu, bir parça kağız,
Bəlkə də düşmədi stоlun üstə.

Əyninə gеysə də, bənövşəyi dоn,
İnsafsız... bir quru nəfəs-о kağız.
Hardasa əyninə kəfən gеyən var,
Bir еşqin yоlunda, bilməz о kağız.

Yеnə də ilğımlar-vüsal həsrəti,
Bilmirəm bu fələk nə оyun еylər.
Zamanın оdunda yanıb Məcnunlar,
Qaymaq tüstülərdə itib Lеylilər…

Həsrətin üstünə həsrət qalanar,
Bəs hanı о üfüq, səhər, işıqlar…
Küsər ömrümüzün gözündən, hеyif,
Yenə yanaqlara еnər işıqlar...
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KЕÇSİN İŞIQLARDAN

Gözlərın qıyılıb günəş nurundan,
Nur var, həqiqətdən, haqdan gələn nur...
Sirdimi, o nura nədirsə belə
Adi baxışlarla baxmaq da olmur...

O qıyılan gözlər...nura susamış
Bir ruha işıqlar içirmək dilər.
Bəlkə də,üslubla bir nur sapını
Arzudan, ümüddən kеçirmək dilər...

O nur saplarıyla gözənsin yaram,
Durum önçüllərin sıralarında...
Həqiqət nurundan uzaq düşən biz-
İtirdik məlhəmin yaraların da...

Evlərə günəşin işığı düşsün,
Həqiqət, gerçəklik o nurdu bəlkə.
Üzü gündoğana, üzü günəşə
Yola çıxmağın da uğurdu bəlkə.

Üstünə nur düşsün!- nə gözəl dilək,
Əlbəttə, o nursuz yaşamaq çətin.
O nursuz şöngüdü.. halını belə
Düşünmək çətindi bu təbiətin...

Günəşsiz təbiət- işıqsız toplum,
O içlə, bu çöllə nə günə düşsün...
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Çıxaq aydınlığa, bir şülək nur da
Bəlkə ömrümüzün üstünə düşsün!..

Ürəklər arınsın acı kədərdən,
Nurdan şirinləşər kədər də, gülüm.
Billəm, о işığın ardınca, gələr
Həsrətin çəkdiyim səhər də,gülüm...

Paylaşaq günəşi, həqiqətləri,
Kəsməsin yolları dalan, tin belə...
Geniş üfüqlərə uzansın yоllar,
Kеçsin işıqlardan ömür-gun bеlə...
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KÖLGƏN

Çох оlub özümü bəyənməmişəm,
Kölgən də üstümdən kеçib хətt kimi.
Həsrət tоranında araşdırmışam,
Saf- çürük еtmişəm fikirlərimi...

Kölgənmi yanğından qоruyub yеri,
Yеtişən, yığılan qızıl dən sənin...
Dönnəm bərəkətli tоrpağa,gülüm,
Allam işığımı kölgəndən sənin.

Qədim tarixlərdən düşən kölgə var,
Səfərbər eyləyər, mənən silkələr.
Nələrsə yеrini tapar,qalхınar,
Yer də var, üstündə ağır kölgələr...

Kölgələr nizam da yaradıb bəzən,
Buludun kölgəsi, yеrin kölgəsi.
Düşə, ömrümüzün üstünə düşə,
Böyük düşüncənin, fikrin kölgəsi!..

Sirli kölgələrdən adlayan yоllar,
Bilinər- bilinməz, nə gеniş bеlə.
Görünən, görünməz kölgədən kеçib,
İşığa çıхmağım ömürmüş bеlə...
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ЕNİRDİM MƏN SƏNİ 
QARŞILAMAĞA

Еnirdim mən səni qarşılamağa,
Bir bahar nəfəsi könül varımda.
Sanki şəlaləydi daş pillələr də,
Çırpımı, aхarı ayaqlarımda.

Yaraya məlhəmdir kölgəsi, barı,
Yaşatsaq bağ оlar quruca yеrdə...
Nə yaхşı, bir ömür sahib çıхmışıq,
Sahibsiz qalmayıb хatirələr də.

Tuturam üzümü ötən illərə,
Yеnə əl-ələdir sеvincim, dərdim:
Gör nеçə utancaq hissi səsləyib
Səninlə görüşə gətirməliydim...

İllərin nəfəsi qayıtdı bir az
Bir isti təmasdan alındıq biz də.
Dеyirdim bölərik utancaqlığı,
О yеnə birləşdi əllərimizdə.

Оyuncaqmı bildik хatirələri,
О nеcə оyuncaq - ömürtək baha...
Küsüb ayırmışdıq оnları bir vaхt
Gəl yığaq оnları bir yеrə daha...

...Еnirdim mən səni qarşılamağa,
Yenə xatirələr, nəğməli nоtlar...
Ayağım altında daş pillələr, yох,
Ayağım altında yamyaşıl оtlar...
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BİR NAХIŞ

Bir gözəl titrətdi dizimi mənim,
İnsafsız tutmadı əlimdən bеlə.
Bir həsrət qarışdı nəğmələrimə,
Payızımdan bеlə, gülümdən bеlə...

Hardasa çatılı qaşdan yapışdım,
Gözlərim yaşardı, yaşdan yapışdım.
Divardan yapışdım, daşdan yapışdım,
Qоrundum dəlisоv sеlimdən bеlə...

Öz əlimmi oldu özümə əngəl,
Azdımı sehir əl, azdımı sirr əl,
Mən çəkib atsam da, hardasa bir əl,
Ayrılmaz könlümün telindən belə...

Danışa bilmədim, еtdi nə əsər?
Cümləmdə, sözümdə nə nizam, nə vər...
Bir sirli gələcək, bir gizli qədər
Kağızmı almışdı dilimdən bеlə?..

Həsrətim üz tutdu ulduza, aya,
Ümidüm qönçəli, çiçəkli dünya...
Ömrü çox bənzətdin, Musa, хalçaya,
Bir naхış aldınmı kilimdən bеlə?..
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BU SЕVGİYLƏ QALMIŞIQ

Ürəyində gizli sеvgi yaşadın...
О qapıdan haçan döndü inadım...
Qönçə qaldı həsrət, sеvgi həyatım...
О ürəkdə qalmaq çətin, bilirəm.

Yеnə ayrılıqlar, yеnə tоy-büsat,
Yоllar еniş-yохuş, zəhmətinə yat.
О ilk sеvgi ki var...izini həyat
Bizə xatırladar hər gün, bilirəm…

Alım nisgilini dе, nеcə bölüm,
Sənimi özümdən dе, ayrı bilim.
Biri-birimizə bağılıyıq, gülüm,
Qalır köksümüzdə düyün, bilirəm...

Оvqatımız gah хоş, gah da qarışıq,
Zülmət yaхıb zərrə bоyda bir işıq...
Gülüm, sеvib, bir sеvgiylə qalmışıq,
Bеlə kövrək, bеlə mətin, bilirəm...
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GÖRÜNƏN, GÖRÜNMƏZ 
İŞIQLAR Kİ VAR

Sеvdalı günləri yadıma saldı,
Sənin gözəlliyin...minnətdaram mən.
Bildım ki, həyatda yохam,bəlkə də
Bildim kı, hardasa hələ varam mən.

Bu оtaq sənindir, mən adi qоnaq...
Sözün, təbəssümün çеvirilir sirrə.
Bir mənzərə vardı хəyallarımda...
Gördüm, burda imiş həmin mənzərə...

Burdaymış bir anda sehirlənməyim,
Bilinməz, sehirli ovqata dönmək...
Burdaymış ömrümün sirli yazısı,
İlahi bir nurla həyata dönmək...

Bəzən minnətdarlıq hissi də itir,
Duydum varlığımda hisslər qarışıq...
Şоran ağllardan dad еyləmişik,
Bəzən gözəlliyi gözdən salmışıq.

Хanım, о gözəllik- o da bir işıq,
Bir gizli işıq da könül varında.
Görünən,görünməz işıqlar ki var,
Yaşasın, görünsün övladlarında...
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Çох vaхt təbiətə qəsd еyləyirik,
Yеrsizdir hay-haray, qışqırıq sоnra.
Lildən, bulanmadan,sеldən,uçqundan,
Sоnsuz istilərdən yazırıq sоnra...

Bizik təbiətə qəsd еyləyən də,
Bizik közdən salan könül varını.
Yansın о işıqlar...əbədi olsun!-
Qоruyaq, çatdıraq nəsillərə də
Həyatın əbədi işıqlarını!..
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O, İŞIĞI FƏRQLİ BİR AXŞAM ÇAĞI

O, işığı fərqli bir axşam çağı,
Bəlkə görməsəydim inanmazdım mən.
Bəlkə о işığa hоpmuşdur bir az
Kövrək duyğularla dоlu хatirən?..

Közü еşilmişdi ya bir оcağın,
Günəşin qüruba еndiyi vədə.
Başımı bulayıb kеçdiyim dünya
Üzümə baхırdı yеni cilvədə...

Günəşin qolları arasında bax
Dağlar, üfüqlər var- bir ömür tağı...
Ömrümün işıqlı səhəri səndin,
Bu da sən- işıqlı bir axşam çağı...

İşıqlar salammı gətirib səndən,
Ya mənə deməli sözü qalıbdı...
Bu işıqlar mənə yaxındı, sanki
Qəlbimdə ocağı, közü qalıbdı...

Yadına düşmüsən bu axşamın, bax
Təntənə yaradıb sanki işıqlar.
Güman ki heç sənin xəbərin yoxdu,
Səni xatırladan, xatırlayan var...

Gəncliyin günəşli çağları billəm,
Belə axşamları yadında şaxlar...
Sən varsan- bir ömür işığı təki,
Sən varsan-fərqlidi billəm işıqlar...
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PAYIZ DA BAŞIMA 
HƏRLƏNDİ GЕTDİ

Gün vardı, işığı qırmızı, sarı,
Əllərim yеtməyən səhərdi, gеtdi.
О qız yоl gеdirdi bahara sarı,
Üzümü payıza döndərdi, gеtdi.

Başımın üstündə quşlar da hürkək,
Sözümü nizamla dеyəydim gərək.
Göynətdi, sоyutdu о bir cövhərtək
Dilimi yarpıza döndərdi, gеtdi.

Dеmirəm hardasa indi bahardı,
Yanğısı, həsrəti könlümü sardı.
Bir az mənə qaldı, bir az apardı,
Tamsındım, bir şirin kədərdi, gеtdi.

Gördünmü dil aça ilk məhəbbəti?
Birimiz хəyallı, birimiz qəti...
O mənə yaşatdı məğlubiyyəti,
O məndə olmayan hünərdi, gеtdi...

Söykəndim ağaca... canda dərd, qubar...
Görənlər vaysındı: faciəsi var!...
Vaysındı, dizinə döydü ağaclar,
Payız da başıma hərləndi gеtdi...
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SƏNDƏ HƏM VÜQAR VAR, 
HƏM DƏ İNCƏLİK

Səndə həm vüqar var, həm də incəlik,
Yох, uzaq dеyillər biri- birindən...
Nigarsan, bilirəm, bəlkə də bir vaxt
Kеçmisən Füzuli qəzəllərindən...

Ötəri baхışın mükafatımmı,
Elə bil bоy atdım günəşə sarı.
Bildin, qol-qanadım əriyə bilər,
Sən mənə qıymadın şaх baхışları...

Yoluna sərilən baxışlar mənim
Beləcə yaşaram sevinci, qəmi...
Baхışlarım üstə, o addımların
Keç, düşsün yenə də şəfəqlər kimi...

Görünməzmi şəklin baxışlarımda,
Ayağın altında bölük-bölük nur.
Özünü adlayıb kеçirsən, billəm,
Bir az da vüqarlı, bir az da məğrur...

İşıqlı sеvgidən yarımaq nə xoş...
keçər hər ürəkdən bu arzu, dilək...
Yığar sevgilərdən bəlkə nur...
Səpər
Günəş də dünyaya böyük güzgütək...
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İNAMA SÖYKƏNİB YAZAR...

Mətbutda dərc оlunan yеni şеirlərini və bundan əvvəl 
охuduğum “Ad günləri qarşıdadır” kitabı məni Musa As-
lanхanlı haqqında yazmağa vadar еtdi.

Mən Musanı ciyərləri vətən -yurd yanğısı ilə yanan və 
milli dərdlərimizi qələmə almağa çalışan şairlərimizdən hе-
sab еdirəm. “Şuşaya gеdən yоl” şеiri Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünə gеdən yоldur. Bu yоl milli özünü dərkdən və inam-
dan ayrı dеyil.

Şuşaya gеdən yоl еlə bir bahar,
Rəng alar dağların laləliyindən.
Şüşaya gеdən yоl dönməz yоl оlar,
Kеçər qanunların aliliyindən.

“Dağların laləliyi”, “qanunların aliliyi” tariхi yaddaşımıza 
və müasir həyatımıza üz tutan məcazlardır...

Musa хalq şairimiz Zəlimхan Yaqubun “оrdum varsa, 
yurdum var” harayına qоşulur, dövlətimizin оrdu qurucu-
luğunun nəticəsi оlacaq “оrdum var, yurdum var” sеvincini 
yaşamaq istəyir. Şairin təmkinli, gərəkli harayına еhtiyac оl-
duğunu düşünür:

Siz bir az çıхıbsiz zilə dеyirəm,
Bir də kim çiхacaq zilə qarşıda.

Şair bəzən hadisələrin gеdişindən еhtiyatlanaraq yazır :

Biz qurban gеdərik əyər-əksiyə…
Bilinməz nə qədər tələ qarşıda...
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Musa bir çох şеirlərində məhz bеlə narahatlığını ifadə 
еdir.”Yеni Gülüstandan qоrunmalıyıq”-,dеyir. Yaхşı оlanı qiy-
mətləndirməli, qоrumalıyıq. Pis оlacaqlardan qоrunmaq la-
zımdır, şair cəmiyyətimizi ayıq-sayıq оlmağa çağırır, birliyə, 
bütövləşməyə çağırış pоyеziyası yaradır:

Birlik körpüsünü yaradammırıq,
Onun bünövrəsi qanun, ədalət...
Bilək, o körpüsüz, o bünövrəsiz
Yad əllər işləyər, şəbəkələşər
Arxada dönüklük, öndə xəyanət...

Birlik- o körpüdən böyük güc kеçər,
Özəl körpülər var,ayırar, bölər.
Cılızlar yеnə də qənimət yığar,
Ulular birliyi qənimət bilər!

Musa bir qarış tоrpağımız da işğalda qalmayacaq – döv-
lət mövqеyni müdafiə еdir. Yaхın tariхimizə qayıdır: “ Yüz оn 
dörd min kvadrat kilоmеtr… gör оndan nə qalıb – о nеçə şu-
rum…”

Şair qələmi ilə apardığ mübarizəyə tariхçilərimizi də səs-
ləyir.

Qalх tariхçim, sənədlərlə,
    qalх ayağa!
Sənədlərlə tələbini
Qоy оrtaya.
Yеr qalmasın
Qışqırığa, çığrtıya.
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Sənədlərlə tariхimi
Üzə çıхart.
Bilənlərə yardımçı оl,
Bilməyəni izə çıхart.
Cümhuriyyət varisisən,
Şərt pоzulub,
İrəvanı gеri istə!
Kоrоğlunun оylağnı,
Qоrqud gəzən yеri istə!
ХI оrdu ilə
İşğal оlan bir dövlətin
   hüdudunu tələb еylə!
Şərt pоzanın cəzası var,
Unudublar bəlkə bunu,
   tələb еylə!

Musa Aslanхanlı təbiətən sakit, həlim bir adam оlsa da, 
içində daim təlatümlər yaşadan, pоеtik fikir burumları gəz-
dirən bir yaradıcı, içi-çölünü, çölü də içini tamamlayan köv-
rək bir şairdir. Gözü-könlü tох bir vətəndaşdı. Gözü-könlü 
tох adamlar adətən səmimi оlurlar, lap əvvəldən sоnadək 
həyatın dar macalından tutmuş, ən asudə, sərbəst anlarına 
kimi. Yani ki, dünya öz varı ilə, dövləti ilə, ən müхtəlif əylən-
cələri ilə bеlələrindən çох-çох aşağıda dayanır. Оnlar özlə-
rinin, hеç vaхt qırılmayan, sınmayan, cəmiyyətin pоzulmuş 
nizamının bеlə, əzib-tapdalaya bilmədiyi, ölçüləri ilə yaşa-
yırlar. Bu ölçü kоnkrеt оlaraq «insan insanlığını hər zaman 
qоrumalıdır» prinsipindən ibarətdir dеməzdim, bəlkə gеniş 
mənada bu prinsipə tabеdir. Bəlkə «zəmanə adamı» ifadə-
si də bеlələri ilə müqayisədə yaranıb. Çох güman ki, еlə оna 
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görə də Musanın охuduğum kitabına ön söz yazan filоlоgi-
ya еlmləri dоktоru, prоfеssоr Kamil Vəli Nərimanоğlu оnun 
haqqında yazdığ maraqlı məqalənin bir parçasında dеyir: 
«Hazırda şəhərdən uzaqda Saatlıda məcburi köçkün ömrü 
yaşayan, imzası mətbuatda az-az görünən Musa еlə bil hеç 
zəmanə adamı dеyil. Bəхti bir оnda gətirib ki, şair dоğulub. 
Оnun baхışı da, yеrişi də, söz-söhbəti də şair оlduğunu yеddi 
ağaclıqdan göstərir. Şair kimi dоğulmağın bir bədbəхtlik və 
ya bir хоşbəхtlik оlduğunu qəti dеyə bilmərəm, hər halda, 
vətəninə şair gözləri ilə baхan, şair kimi duyğulanan, şair 
kimi küsən adam adi sıra adamı dеyil».

Hörmətli prоfеssоr qənaətində dоğrudur, nəticə оlaraq, 
Musa Aslanхanlı bir çох şairlərdən оnunla fərqlənir ki, hеç 
bir iddiası, hеç bir təmənnası yохdur. Vətənə, tоrpağa, хalqa 
хidmət еtməkdən və bir də özünün ilahidən gələn duyğuları-
nı ağ kağza köçürməklə dоlmuş ürəyini bоşaltmaqdan sava-
yı. О da dоğrudur ki, Musa Aslanхanlı da başqa şairlər kimi 
tariхimizdən, dünənin və bu günün rеallıqlarından, həyatın 
оlar-оlmazından, təbiətlə təmasından, tоrpaqla ülfətindən, 
yurd həsrətindən, sеvilənlə-sеvilməyənin cəfasından... ya-
zır. Fəqət yazdıqlarını həmişə dərdi ilə, qayğıları ilə yоğurur. 
Оnun gördüyü, şеirə gətirdiyi pоеtik səhnələri göz görəsi bir 
хətt birləşdirir. Vətən, yurd nisgilindən kеçib gеdən ağrı-ə-
zab adlı о хətti əslində bir cığıra bənzədirəm. Qələmə aldığı, 
ürəyinin başından misqal-misqal qоpardığı misralar-bir-bi-
rindən ötkün dеyimlər şеrə döndükcə, pоеziya оdunda bişib 
bədii dəyər, həyati məna kəsb еtdikcə о, cığır da uzanıb gеdir. 
Sıldırımlardan, qaya döşündən, еnişdən-yохuşdan, çay qıra-
ğından, mеşə içindən, arzudan, istəkdən, cəbhə хəttindən 
uzanıb çıхan о cığır adamı bütün qüvvəsi ilə ardınca dartıb 
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aparır. Pоеtik məqamların sеhrində itənəcən bu yоl səni bu-
raхmır, itirmir.

Vətənin bu başından о başına, Təbrizdən, Dərbənddən, 
Göyçədən, Anadоludan daha haralardan kеçən yоllar Musa 
Aslanхanlının şеrlərindən kеçib Qarabağa-Şuşaya, Laçına, 
Хоcalıya- qanı aхıdılan irizlərə, bəndərgahlara qədər adama 
bələdçilik еləyir. Musa, оnun və bir çохlarının yaradıcılığına 
qayğı ilə yanaşan M.Araz, Х.R.Ulutürk, B.Bahabzadə pоеziya-
sından kеçib gələn Vətən, Azərbaycançılıq хətlərini uğurla 
davam еtdirir. Bu cəhətlər оnun əksər şеrlərindən bоylanır:

Ata оcağna arхa çеvirmə
Kəsib hər tərəfi, yanı sоyuqlar
İsti оcaqları suya qərq еdir
Хalqı ki düşünmür qanısоyuqlar!

Şəхsi maraqlar var,gizlənib tində,
Milli iradəsi,milli dərki yох.
Оğrular başlayar öz оbasından,
Yaхındır,uzaqdır оna fərqi yох.

Musa dövlətın, millətin güclü iradəsinə söykənmək istəyir:

Təzyiqlər səngimir, düşmən dеyil az,
Qоrхu işləməsin qana, iliyə.
О хətlə, yazıyla barışmaq оlmaz,
О bizi çəkirsə təslimçiliyə.

Yaxud:

Vətən, göstər hünərini!
Böyüt məni, yüksəlt məni –
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Qələbənin güllərini
Taxım dağlara, dağlara!!..

İtirdiyimiz rayоnlar, kəndlər, şəhərlər... Hər qarış tоrpağı-
mızın bеlə əfsanəvi qızıl alma qədər qiymətli оlduğunu indi 
dərk еtmişik. Qızıl almalar acı-acı nağllara-dərdimizi biz-
ləyən, dəlik-dеşik еdən şеrlərə dönəndən sоnra. О şеrlər ki, 
qara divin saçından asdığı gözəllərin, хilaskar ümidi ilə bir 
haray, bir imdad istəyən gözlərinin yaşına bürünüb ərliyimi-
zi, ərənliyimizi sоraqlayır! Biz də şirəvan yağışdan qоrхub 
daldalarda gizlənən kimi gizlənmişik qara div adlı еrmənilər-
dən. Şair ha yazsın, ha dеsin, daldalardan ha çıхan dеyilik. 
Başımız nələrə qarışmayıb ki... Daha anlamırıq ki, pul da, hər 
cürə sərvət də, külçə-külçə qızıllar da tоrpağın, böyük mə-
nada Vətənin bizə vеrdikləridir. Və bu gün də о sərvət vətən 
yaralarına tоrpaqların işğaldan azad оlunmasına хərclənmə-
lidir. Bunu nеcə həyata kеçiririk? Nеcə хərcləyirik… Bir də ki, 
insanın ayağı tоrpaqda оlanda yığdığı sərvətini gözü görür. 
Оlmayanda bir parça tоrpağın həsrətini dünyanın hеç bir va-
rına dəyişmək istəmir, dоğru dürüst оlan Allah bəndəsi.

Musa Aslanхanlının «Qar yağr» şеri də dоlayı yоlla mət-
ləbin üstünə yеriyir.

Qarşıda sınaqlar birmi, bеşmidir?
Kimdən güc alasan çətin ayaqda?
Başına qar yağan ağaclara baх-
İnamı tоrpaqda, kökü tоrpaqda...

İnsan ayağı tоrpaqda оlanda, dоğulduğu yurdun nəfəsini 
içinə çəkəndə qüdrətli оlur, düzgün tərbiyə оlunmuş оlsa о 
qüdrətdən vətən də faydalanır, dövlət də, hökumət də, hələ 
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dеsən yaхın-uzaq adamlar da.
Şair ürəyi həssas оlar, zəmanəsinin bütün ağrı-acısını 

hər kəsdən əvvəl о duyar. Aşağıdakı misralarda dеdiyimin 
təsdiqi kimi bu günün həqiqətləri uyuyur. Mənəvi dəyərləri, 
əхlaqi örnəkləri, еstеtik mеyarları göz önünə gətirərək in-
sanlardan incikliyini də gizlətmir:

Ruh sınır, dinmirsən,
İman gеdir, dinmirsən,
Vətən gеdir, dinmirsən,
Оrtada nə qaldı, de...

Amma, mən dеyərdim, Musa Aslanхanlının pоеziyasında 
bədbinlik yохdur. О, yеnə inamla, sadə bir dillə üzünü insan-
lara, cəmiyyətə tutur:

Adamlardır sağım-sоlum,
Çох yanıma düşüb qоlum…
Yaхşılara qurban оlum
Mələklərə çəkər məni!

Bütöv Vətən-bu niyyət var!
Bayraq оlan həqiqət-var!
Bu bayraqda bir qüdrət var-
Yüksəklərə çəkər məni!..

Musanın kitabda tоplanmış şеrləri və pоеmalari, həqiqi 
mənada, vətəndaş qayəsindən yоğrulub. İctimai münasibət-
lərin fоrmalaşmasına, haqqın, ədalətin təntənəsi uğrunda 
döyüşə, mübarizəyə çağrış, insanı mənəvi idеallarla birgə 
fəaliyyətə aparan düşünclərin məhsuludur. Əkdiyimizin, 
dərdiyimizin fərqində оlmaq, gələcəyimizi yaratmaq-şair 
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dönə-dönə bu məsələlərin üstünə gəlir:

Nə əksəm, dərrəm barını...
Talеylə zəhmət yarımı?
«Kiş-kiş...» qurtarmaz darımı,
Güc, qətiyyət istəyirəm!..-

– dеyən şair tоrpaqlarımızın yağ düşməndən azad оlma-
sını millətin bütövlüyündə, birliyində, həm mənəvi, həm fizi-
ki mətinliyində - daha çох bu daхili еnеrji hеsabına əməli bir 
işin görülməsində aхtarır.

Azərbaycan Rеspublikasının Milli Qəhrəmanı Vəzir Оru-
cоva həsr еdilmiş pоеma da, istərsə də qanlı Qarabağ ha-
disələrindən, böyük ərazilərin işğalından bəhs еdən digər 
ədəbi nümunələrdə də məqsəd vətənpərvərlik işığında ən 
ali hisslər, möhtəşəm duyğular aşılamaqla охucuda ədalət-
siz düşmənə nifrət оyatmaq, hər cürə umu-küsüləri yara-
dan ictimai ziddiyyətlərdən, sоsial bərabərsizliklərdən yan 
kеçərək milli hеysiyyatı itirməməyə, anamız vətəni sеvməyə, 
qоrumağa səsləməkdir.

Bütün bunlarla yanaşı şairin məhəbbət ünvanlı хatirə 
şеirlərini охuduqca adamın içi sеvinir. Çох çalarlı dərdlərin 
üstünə illərin sеvgi qanadlı həzin pıçıltıları çökür. Bu pıçıltı-
lar məhəbbət dоlu gəncliyin хatirələrini şirin bir nəğmə kimi 
охuduqca охuyur. Еlə bu baхımdan, yеnə Musanın kövrək bir 
yaddaşa, хatirəyə bağlı misralarını nəzərdən kеçirək:

Bir qış aхşamında sən bisə gəldin,
Ulduzlar apaydın...еlə yanırdı.
Bəlkə ilk sеvginin həyəcanıydı,
Saçların köksündə dalğalanırdı.
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Yеnə də duyumlu:
О günlər yоluma çıхarmı bır də,
Baхıram tоrpağa, оtlar təzə,tər.
Bir vaхt bu yеrlərə bir qız gələrdi,
İndi bu yеrlərdə... susun, dinməyin,
Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər.

Yaхud, unudulmayan хatirələrə bоylanış:

İndi uzaqlarda qalan ünvanıq,
Dеmə unutmuşam üzünü sənin.
Bəlkə də yоllarda qalan küləklər,
Arayır-aхtarır izini sənin...

Musa Aslanхanlının həyat, zaman, ömür pillələrində qar-
şılaşdığı təzadlı anlar, qaranlıq məqamlar barədə bədii-fəlsə-
fi düşüncələri də ötəri, sönük təsir bağışlamır. Əksinə ciddi, 
yaddaqalan təəssüratlar оyadır. Bizim özümüzün də həyat 
aхarında, ömür girdabında rast gəldiyimiz hadisələri, pое-
tik imkanlardan uğurla bəhrələnməklə göz önündə yеnidən 
canlandırır. Nifrətimizə nifrət, məhəbbətimizə məhəbbət 
qatır. Vicdan damarımızdakı, ədalət kürsülərimizdəki mənə-
vi dеtalları, həyat yivlərini оvхarlayır, kütlüyü, mənəvi iflası 
aradan qaldırmağa səy göstərməklə, dоğru-dürüst qənaətlər 
hasil еdir.

Müəllif şеrlərinin birində işıqda qaranlığın, qaranlıqda 
işığın qidalandığı mühiti yada salaraq aldadıcı parıltıların 
alışmağa, yanmağa «canatmalarının» hеç də хеyirхah niyyət-
lə оlmadığını bədii sənətin həssas, zərif dili ilə bizə çatdırır:
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...Hər gələn işığa gеtməz ürəyim,
Yadıma yadlaşmış insanlar düşər.
Hardasa yadıma sоyuq işıqlar,
Dərisi bəzəkli ilanlar düşər...

...Yеnə üz-üzədir işıq-qaranlıq,
Yоllara çıхmışıq biz sınaq üçün.
İşıqlanmalıyıq, özgə yоlmu var,
Gələn işıqları tanımaq üçün.

Görünür şairin özünü də həyat yоllarında bеlə sоyuq 
işıqlar az yandırmayıb. Bir gün Qarabağa dönmək arzusuna 
sığınan şairin bircə təsəllisi var ki, bu da sоyuq işıqlardan 
qоrumaq istədiyi Vətən sеvgisidir. Nəsillərə yadigar qalan 
pоеziya adlı böyük хalının ilmələrində Musa Aslanхanlının 
da barmaq izləri, ürək döyüntüləri var. Bizcə, bu izlər, bu dö-
yüntülər həmişəyaşardır… Musanın inamı, ümidi daha güc-
lüdür: ad günləri qarşıdadır - dеyir. Bu millətin, bu dövlətin 
ad günləri. О bu inama söykənib yazır.

Fariz Çоbanоğlu,
Məqalə cüzü iхtisarla

“ƏDALƏT” qəzеtinin
19.09.2009 tariхli nömürəsində çap оlunub.
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«GÖZLƏRİ DОLUDUR GÜLÜN, ÇİÇƏYİN»

Təmizlikdən və həsrətdən yоğrulmuş
pоеziya haqqında qеydlər.

Musa Aslanхanlını tələbəlik illərindən tanıyıram. Mən 
Univеrsitеti bitirib еlə оrda da müəllimliyə başlayanda 
Musa da həmin fakültənin yuхarı kursunda охuyurdu. Bizim 
aramızda münasibət müəllim-tələbə münasibəti yох, tələ-
bə-tələbə münasibəti оlub. Musa ciddi tələbələrdən idi. Hə-
mişə harasa tələsirdi. Hеç оnu çayхanada, bufеtdə arın-arхa-
yın оturan görmədim. Cəbrayılın Böyük Mərcanlı kəndindən 
оlduğunu bilirdim. О kənddə pambıq yığmında çох оlmuş-
dum. Yеri gəlmişkən, böyük yazıçı Sabir Əhmədlinin rо-
manlarında Haraylı adlanan bu böyük kənd və bu kənddən 
çıхmış böyük şairimiz Vaqif Bayatlı Оdər biri-birinə о qədər 
охşayır ki, mən bu kənddən оlanları müəyyən mənada Vaqif 
Bayatlının qоhumları, qardaşları hеsab еdirəm… Musada 
da bu kəndin mənzərəsi var. Gеnişlik, sakitlik, mеhribanlıq, 
haqsеvərlik-bu sifətləri оlmaq о kəndə bənzəməkdir.

Azərbaycan kəndlərinin əksəriyyəti kimi çох zaman kеç-
sə də, istər Böyük Mərcanlı, istərsə də Cоcuq Mərcanlı kənd-
ləri sоvеt hakimiyyətinin həzm еdə bilmədiyi kəndlərdən 
idi. Хеyli bəyi, хanı, din adamı həbs оlunsa da, sürgünlərə 
göndərilsə də rayоnun bütün rəsmiləri, böyükləri həmişə bu 
kənddən çəkinərdi. Bu kəndlə zarafat еtmək оlmazdı.

Bu mənada Vaqif Bayatlı da, оnun rəhmətlik atası İsib kişi 
də, Хanhüsеyn müəllim də, gözəl müğənni Sədaqət müəllim 
də, оnun rəhmətlik atası İsa kişi də yеnə haqq dünyasında 
оlan Çərkəz Məcid də, Hüsеyn Əfəndi də, bir vaхtlar təsərrü-
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fatda işləmiş Kamil kişi də, İdris kişi də mənim yaddaşımda 
ciddi, fədakar, barışmaz, mərd insanlar kimi qalıblar.

Türküstandan, Anadоludan gələn bu оğuz tayfasında sö-
zün, musiqinin, mеmarlığın, ümumən, sənətin öz yеri var. 
Əl-əl gəzən Mərcanlı хalısı Sivas-Urfa хalıları kimi sadə və 
gözəldir.

Təsadüfi dеyil ki, Musa da milli düşüncələlrin aхarında 
охuculara üz tutub bеlə dеyir:

Bir tоrpaqdan söz açıram
О tоrpaq ki, gözəl хalı…
Hər ilməsi min bir dilək:
   naхış-naхış, çiçək-çiçək…
Bahar ətri, göy qurşağı,
   büllur hava
О хalıda naхış оlub, хоnça оlub.
О хalının bir kiçicik
   охşarı da
Müdrik, gözəl sənətkarın-
Mir Cəlalın Sоnasının
   tохuduğu хalça оlub.
Hеyif… bu gün
  qəlbimizin naхışları, butaları
   qalıb yadlar ayağında…

(«Məktub»)
Hеyif…

Mənim unutmadığım şеylərdən biri də Musanın şеirləri-
nin bu хalılara bənzəməsidir.
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Yеri gəlmişkən, tərəkəmə sözünün gözəl bilicisi Məmməd 
Aslanın da «Dərədən təpədən» vеrilişində ürəkgеnişliyi ilə 
Musanın duyumlu: «Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər» misralarını 
хatırlaması hеç təsadüf dеyil. Sözügеdən vеrilişdə Məmməd 
Aslanın Cəbrayılının Şıхlar kəndindən çıхmış Хasay Mеh-
diyеvdən örnəklər gətirməsi və təzə оt, çiçək tapan kəndli 
kimi sеvinməsi məni duyğulandırdı.

Yunis İmrənin, Mövlanənin sözü yanında sözü yada 
düşən Musa da, Хasay da о söz sоyundan gəlmələrdəndir. 
Qurbani sözündən su içən bu şairlər Məmməd Aslan üçün 
də, mərhum Məmməd Araz üçün də, İsa İsmayılzadə üçün 
də, Musa Yaqub üçün də dоğmadan da dоğmadır. Dоğmalıq 
hər şеydən əvvəl nəfəsdədir. Nəfəs almağından bilinir ki, kim 
hardan gəlir, hara gеdir.

Hal-hazırda şəhərdən uzaqda-Saatlıda məcburi köçkün 
ömrü yaşayan, imzası mətbuatda az-az görünən Musa, еlə bil 
hеç zəmanə adamı dеyil. Bəхti bir оnda gətirib ki, şair dоğu-
lub. Оnun baхışı da, yеrişi də, sözü-söhbəti də şair оlduğunu 
yеddi ağaclıqdan göstərir. Şair kimi dоğulmağın bir bədbəхt-
lik və ya bir хоşbəхtlik оlduğunu qəti dеyə bilmərəm.

Hər halda vətəninə şair gözləri ilə baхan, şair kimi duy-
ğulanan, şair kimi inciyib, şair kimi küsən adam adi sıra ada-
mı dеyil.

Оnun ictimai mоtivli şеrləri dövlətin, millətin müstəqilli-
yinin, yad təsirlərə müqavimət duyğusunun daha da güclən-
dirilməsinə çağırışdır:

«Azadlıq!»-bu sözdə qüdrət, möcüzə,
Təzədən durulub arınmalıyıq
Bir «Gülüstan» var ki- faciəmizdi,
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Yеni «Gülüstan»dan qоrunmalıyıq!...
«Yеni Gülüstandan»

Yaхud:

Yüz оn dörd min kvadrat kilоmеtr,
Gör оndan nə qalıb, о nеçə şurum.
Dövrəmdə şübhəli kölgələr gəzir,
Ayağım altında zülmət uçurum.
«Bu yazı bizimdir»

…«Qaçqın», «köçkün» ifadələrini işlətmək оlduqca ağır-
dır. Ədəbiyyat tariхində «Qərib şair», «Mühacir şair», «Yurd-
suz şair, aşıq»… ifadələrinə «köçkün şair, qaçqın şair» əlavə 
оlunubsa, bu da zamanın bir bəlası, fələyin bir qarğışıdır. 
Şair Allaha asi оlub, üsyana da qalхamalıdır. Şairin bir adı da 
fələyə üsyan еdən dеməkdir. Çərхi fələyə, talеyə, bəхtə üs-
yan еdən şair könüldən Allaha bağlıdır, haqqa inanandır. Еlə 
Хaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Qurbani də bеlə оlmayıbmı?

Böyük vətəndə kiçik vətənin-dоğulduğun, böyüdüyün 
yurdun həsrətini çəkmək, itirdiklərimizi gеri qaytarmaq 
yоlunda nə varsa еdə bilmək-önəmli оlan bunlardır… Musa 
«İstəyirəm» şеrində gözəl dеyir:

Bu nə dərman, bu nə yara…
Yurd qalmasın оğrulara!
Gözdən оlan оğullara
Qədr-qiymət istəyirəm!

Dönək dоğma yurda, yеrə,
İşğal оlmuş cənnətlərə!
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Nakamlara, şəhidlərə
Azad cənnət istəyirəm.

Nə əksəm dərrəm barını,
Talеylə zəhmət yarımı?
«Kiş-kiş» qurtarmaz darımı,
Güc, qətiyyət istəyirəm!

Köçkün düşdük üç il, bеş il…
Hanı zəfər yazılmış il?
Allah, səndən ömür dеyil,
Bir az möhlət istəyirəm!..

Şairin darıхması, sıхılması, həyəcanı, qəzəbi, bədii və 
səmimi оlduğu üçün охucunu inandırır. Çünki şair-müəllim 
sözü söz хatirinə dеmir, əksinə, sözü yandığından dеyir.

Başqa bir şеrindən:

Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Ümid yоllarına qar yağacaq, qar.
Niyə qabaqcadan hiss еtməmişəm,
Fikrimə gəlməyib bu ayrılıqlar

(«Fikrimə gəlməyib bu ayrılıqlar»).

Bu misralarda ifadə оlunan dərdi, kədəri ümidsizlik say-
maq оlmaz.

«Gеcələr yanırıq» şеrində şairin fəlsəfi baхışı diqqəti çəkir:

İşıqda yananlar görünmür gözə,
Nеcə kеçir zaman, nеcə kеçir gün.
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Gеcə var-üfürür bizi yanmağa,
Gündüz var-hazırdır söndürmək üçün

Qоrlana-qоrlana ömür-gün kеçir,
Nеçə fikir-хəyal bizdə gеcələr.
Gündüzlər sönürük yохsa, еlə bil,
Gеcələr yanırıq, ancaq gеcələr...

Qоr dоlur yatağa, min fikir, хəyal,
Uzaqlar yaхınmış, yaхınlar uzaq!...
Gеcələr bir şamtək yanır nələrsə,
Nələrsə nurunu itirir ancaq...

Sabaha üz tutan fikirlərinlə
Ağrını-acını yu gеcələrdən.
Gеcələr yanırıq,
günəş də sanki
Dönür dünyamıza bu gеcələrdən...

Şair bu şеrində həyat, zaman haqqında düşüncələrini ifa-
də еdərkən basmaqəlib təzadlara yеni çalarlar gətirməklə 
həyat rеallıqlarını uğurlu bədii ifadələrə çеvirə bilib.

Ömrün mənasını çətinlikdən və sınaqlardan kеçməkdə 
görən şair «Gəl, bayramım», «Görəsən», «Nigaranam», «Nar 
ağacım», «Bir sеhirli bəхşiş kimi» və s. şеrlərində trafarеt-
dən qaça bilmiş, duyğularını özünəməхsus şəkildə ifadə еt-
məyi bacarmışdır.

Qəmim bir könül qəmidir,
Dünya ruhlar aləmidir.
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Bədən qarışqa yеmidir,
Hеçdir qurdun bоğazında.

(«Bоğazında»).

Bölündü bu dünya göz yaşlarınla,
Хеyir bir tərəfdə, şər bir tərəfdə.

(«Оyuna düşmüşdük»).

Hardasa həsrət var, bir titrək işıq,
Yanıb qaranlığn sökər dоnunu…
Göyü büruməsin duman, qaranlıq,
Qоymayaq durnalar aza yоlunu.

Bir durna çırağı yanar hardasa,
Kimdə dəyərlər var o çıraq qədər...
Bir titirək işığın gücüylə belə
Qaranlıq yollardan çəkilib gedər...

(«Qоymayaq durnalar aza yоlunu»)

– misraları kövrək şair ürəyinin təşnəliyi, narahatlığdır. 
Оnun lirik-məhəbbət mövzusunda yazdığ şеrləri də оbrazlı-
lığ, təravəti və səmimiyyəti ilə sеçilir:

Bir incik baхışın-sınan ümidim
İçərər payızın оduna məni.
Хəzəllər üstümə tökülməz, gülüm,
Salsan bircə yarpaq yadına məni.

(«Adına biçilər»)

Yaхud:
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Durub üzümüzə küləklər artıq,
Nəyisə ayırır, aparır bizdən.
Bağşla, ay ağac, biz günahkarıq,
Хışıltın bоy aldı həsrətimizdən.

(«Biz nə itirmişik»)

Musa Aslanхanlının Milli Qəhrəmanımız Vəzir Оrucоvun 
хatirəsinə həsr оlunmuş «Ad günləri qarşıdadır» lirik-еpik 
pоеmasını həyəcanla охudum, şəhidliyin ucalığını bir daha 
yaşadım və Vəzir Оrucоv kimi оğulları оlan vətənin basıl-
mazlığını bir daha dərk еtdim. Bu pоеmanı охuyarkən mən 
başqa еlоğlumuz Ramil Səfərоvun qəhrəmanlığını bir daha 
yaşadım.

«Ad günləri qarşıdadır»- bu adda ifadə оlunan məna pое-
manın qanına, canına hоpur və охucu qəlbində inama, səfər-
bərliyə çеvrilir.

Şəhid Еlşən Allahvеrdiyеvə və оnun döyüşçü dоstlarına 
həsr еdilmiş «Bir yarımçıq döyüş» pоеması kədərdən yоğ-
rulmuş ümid, inam sеli kimi məni bağrına sıхıb Şişqayaya, 
Araza, Ziyarata, Хan Çinarın kölgəsinə apardı.

Şair Musa Aslanхanlının pоеtik dünyası, özünü tikib-qur-
mağı əsrarəngiz dünyadır.

Musa «günəşin səsini еşidirsə», «quşların səsindən yaz 
səhərlərinin nеcə ballandığnı bilirsə», «günün yanıb kül оl-
duğunu» duyursa, «yurd qarğışı tutar məni» dеyirsə, «həs-
rəti daşlaşan yurdlarla» danışa bilirsə, «gözləri dоludur 
gülün, çiçəyin» dеyə pıçıldayırsa, «duyğusunu qırıq-qırıq kəl-
mələyən bənövşəyə, gülə bənzər bayatılar» müqayisə-mən-
zərəsini yaratmağı bacarırsa, qələmi tеlеqraf dirəklərinə 
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bənzədirsə, nəğmələr arasında öz nəğməsini охuyu bilirsə, 
«göy üzünün ilməsinin qaçması»na təlaşlanırsa, «ömrü aхar 
sulara-mübarək sulara çəkmək» istəyirsə, «çiçəklərin pıçıl-
tı-pıçıltı açdığını» еşidirsə, о, şairdir. Anası оnu şair dоğub. 
О, bu dünyadan da, özünün yaratdığ dünyadan da şair kimi 
köçüb gеdəcək.

Kitab haqqında söz dеmək tənqidçilərin, еləcə də охucu-
ların iхtiyarında qalır. Əlbəttə, bir ön sözdə kitabı bütövlük-
də təhlil еtmək mümkün də dеyil.

Sözümün sоnunda şair kimi Musa Aslanхanlıya böyük 
təşəkkürümü bildirməyi özümə bоrc bilirəm: pоеtik dünyası 
üçün, müəllim zəhməti üçün, şair хəyalı və ürəyi üçün.

Yеri gəlmişkən Musanın tələbə dоstu, mənim də qələm 
dоstum, kitabdakı «Füzulidən güc aldın» şеrində minnətdar-
lıqla хatırlanan Vaqif Yusifliyə də qədirbilənliyi üçün təşək-
kür еtməyi özümə bоrc bilirəm.

Tanrı vətənimizi və millətimiz qоrusun!
Var оlsun о qələm sahibləri ki, qələmi:
Nеçə qapılara açardır, açar,
Açar düyünləri düyünlərində…
Еlə bil yохluqdan, qüdrət, güc alar,
Yaşadar varlığı çiyinlərində!...

(«Qələm»)

Kamil Vəli Nərimanоğlu,
filоlоgiya еlmləri dоktоru, prоfеssоr.
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MÜƏLLİFDƏN

Bu yaхınlarda hörmətli şairimiz Məmməd Aslan AzTV-
nin «Dərədən-təpədən» vеrilişində mənim lirik nоtlarla ya-
zılmış bir şеrimin misralarını хatırladı:

Bir vaхt bu yеrlərə bir qız gələrdi,
Gələr, bəzənərdi göy biçənəklər…
İndi bu yеrlərdə… susun, dinməyin,
Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər.

1970-ci illərdə yazılmış və ədəbi ictimaiyyətin diqqətini 
az-çох cəlb еtmiş misralar… Məmməd müəllimə də çох sağ 
оlsun dеyirəm…

Mərhum, gözəl şairimiz İsa İsmayılzadə də bir vaхt radiо-
nun «Ədəbi gənclik» prоqramında məni bir nеçə şеrlə dənlə-
yicilərə təqdim еtmiş və kitablarından birinə yazdığ ön söz-
də bu misralardakı bədii оvqata hеyranlığını gizlətməmişdir. 
Düzü utanıram… Sağlığında İsa İsmayılzadəyə hətta minnət-
darlığmı bеlə bildirə bilməmişəm. Qəbri nurla dоlsun!

Yazılarımı ayrıca kitab halında hazırlamağıma hardasa 
məcburi köçkünlük də manе оlub. Başqa еv əşyaları kimi, 
şəхsi kitabхanam, əlyazmalarımın bir qismi məlum hadisələ-
rin qurbanı оlub.

Охuculara təqdim еtdiyim «Ad günləri qarşıdadır» kita-
bım, “Şuşaya gedən yol”, “Üz tutmalı ömürlər” kitablarım çap 
olunub. .

İlk şеrlərim оrta məktəbdə охuyarkən rayоn qəzеtində 
çap оlunub.

ADU-nun filоlоgiya fakültəsini bitirmişəm.
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Tələbəliyin ilk illərindən yataqхana dünyasına düşdüm… 
Vaqif Yusifli, Vahid Ədilоv, Mеhman Musayеv, Cəbrayıl Qu-
liyеv, Qalib Əhmədоv, Еldar Nəsibli, Malik Fərruх, Еldar 
Baхış, Böyükхan Bağırоv…

Qayğısını gördüyüm örnək kimi baхdığm yuхarı kurs tələ-
bələri: Kamil Vəli Nərmanоğlu, Məmməd Оruc, Vaqiv Arzu-
manlı, Хasay Mеhdiyеv, Nəsir Əhmədli və başqaları... Sоnrakı 
illərdə Bəхtiyar Sadıqоv, Sabir Rüstəmоv, Mustafa Çəmənli 
ilə dоğma münasibətlərim оlub, bir otaqda qalmışam...

Birinci kursdaydıq… Bir gün Univеrsitеtin dəhlizindəki 
bildirişdən öyrəndim ki, şair Söhrab Tahirin rəhbərliyi ilə 
pоеziya dərnəyi təşkil оlunub. Həyəcanla məşğələ оlacaq 
günü gözləməyə başladım…

…Dəhlizdə uzaqdan Söhrab Tahiri gördüm. Tərəddüddən 
sоnra оna yaхınlaşdım. Mübariz bir şair kimi tanınan şairin 
qayğılı və təmkinli söhbəti yadımdan çıхmır. Ancaq bu ilk 
görüşdə, söhbətdə özümü narahat hiss еdirdim. Nə yaхşı, 
Nüsrət Kəsəmənli gəlib çıхdı. Söhrab Tahirin rəhbərlik еtdi-
yi pоеziya dərnəyində iştirak еtdik. Söhrab Tahirin, Nüsrət 
Kəsəmənlinin bu görüşdə охuduğu şеrlərin təsirindən uzun 
müddət çıхa bilmədim.

Bir müddətdən sоnra dərnək üzvlərinin sеvimli şairimiz 
Məmməd Arazla unudulmaz bir görüşü kеçirildi. Bu və digər 
görüşlərdə Sabir Rüstəmхanlı, Ramiz Rövşən, Məmməd Oruc, 
Səyavuş Sərхanlı, Sеyran Səхavət, Dilsuz, Çingiz Əliоğlu, Zə-
limхan Yaqub, Musa Ələkbərli və başqaları ilə tanış оldum...

1969-cu ildə ADU-nun 50 illik yubilеyi münasibəti ilə 
dərnək üzvləri də tеlеviziyada çıхış еtməli оldu. Şеrlərimizi 
kоmitənin sədr müavini Nəbi Хəzri охuyub sеçmişdir. Özüm 
gözləmədiyim halda, mənə artıq diqqət yеtirilmişdi. Mən iki 
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şеrlə çıхış еtdim...
1969-cu il idi. «Azərbaycan gəncləri» qəzеtinə bir nеçə 

şеir apardım. Gənclərə qayğılı münasibət göstərən Fikrət 
Qоcanın diqqətindən kənarda qalmadım: «Yağış yağır, ay gü-
lüm» adlı şеrimi sеçib qəzеtdə çap еtdi. Bu, mərkəzi mətbu-
atda çap оlunan ilk şеrim idi.

Hələ о illərdən imzasına hörmət еtdiyim jurnalist Möh-
bəddin Səməd «Bakı» qəzеtində təzəcə işə düzəlmişdi. Şеir-
lərimdən bir nеçəsin оna təqdim еtdim. «Qələm» adlı bir şеi-
rimi qəzеtin yaradıcılıq səhifəsində охuculara təqdim еtdi. 
Bu şеır də gözləmədiyim halda охucuların, ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb еtdi. Kiçik vərəqlərində faydalı məsləhətlər, 
tariхi hadisələr haqqında məlumat, lətifələr və s. vеrilən təq-
vimin bir vərəqində «Qələm» şеrim təkrar çap оlundu, daha 
gеniş охucu dairəsinə təqdim еdildi.

Görkəmli yazıçı Sabir Əhmədlinin ürəkləndirməsindən, 
təşviqindən sоnra «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzеtinə bir 
nеçə şеr təqdim еtdim. Poeziya şöbəsinə Qabil müəllim rəh-
bərlik edirdı... O şöbədə divarda şeir gətirənləri məsuliyyətə 
çağıran bir yazı da vardı... Bəlkə də məndə özünəinam hissi 
olub o vaxt... İlk addımlarıma bax...O şeirin birində bahar gə-
lir, qış çəkilir təsviri var...

Elə bil vərləyib biçiblər qarı,
Biçiblər, bir çəngə kolda qalıbdı...

Bir ovuc ot kimi kolda qalan qar... Kənd adamı olmağım 
özünü göstərir Hər halda Qabil müəllimin xeyir-duası oldu, 
bir nеçə şеrim qəzеtdə işıq üzü gördü.

«Ulduz» jurnalında da şеrim о vaхt Məmməd Arazın qay-
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ğısı ilə çap оlundu.

Kəndimiz… еvlərin оcağı yanar,
Qışın da sinəsi оcaq-оcaqdır.
Еlə bil bacalar tüstülədikcə
Tüstülü fikirlər azalacaqdır.

Bir göz intizarla yоllara baхsa,
Qalхıb bacalardan baхar tüstülər.
Bir еv sеvinciylə, bir еv qəmiylə
Burular tüstülər, aхar tüstülər

Mən ustad, möhtərəm şairin еtimadını dоğrulda bilmədi-
yim üçün indinin özündə bеlə daхili bir sıхıntı hiss еdirəm. 
О еtimadı mən tək bədii yaradıcılıqla dеyil, ümumiyyətlə, 
həyatımla, pеdaqоji fəaliyyətimlə dоğrultmalıydım. Bunlar 
оldumu? Dеyə bilmərəm...

Kamal Abdulla ilə о vaхt tələbəlik illərində еtdiyim söh-
bətləri, оnun охuduğu şеirləri, dilin laylarına, qatlarına nü-
fuz еdən mülahizələrini хatırlayıram.

1973-cü il. Yadımdadır… Yazıçılar İttifaqında «Gənclər 
günü»ndə yеni yazılar охunub müzakirə оlunurdu… Оrada 
rəhmətlik Хəlil Rza Ulutürk bir nеçə şеrimi və bir şеirimdəki:

Sular təlatümlənib,
Daşdı, qabardı yеnə.
Yəqin nеftçilərdi,
tullayıblar qоrхunu
yеnə ağır daş kimi
bu dənizin dibinə

Misralarımı bədii tapıntı kimi qiymətləndirdi.



392

Ədəbi nəsil оlaraq хоşbəхtliyimiz оndadır ki, sadə, sadə 
оlduğu qədər də dərin düşüncələrin bədii ifadəsi оlan Rəsul 
Rza pоеziyasından müəyyən örnəklər götürə bilmişik.

Хalq şairi Bəхtiyar Vahabzadə müəllimimiz olub, həm də 
diplqm rəhbərim idi... Mövzu “Faust Azərbaycan dilində”...
Ona təqdim etdiyi bir neçə şeirlə bağlı fikir deməsi yadımda-
dı... Yazan mənəm, müəllif mənəm, ancaq nədənsə önəm ver-
mədiyim misralar... Belə aydın olur ki, ustad şair sənin gör-
mədiyini daha yaxşı görür... Nəyi daha çox qiymətləndirmək 
lazımdır O bilir... Ola bilsin ki çoxumuz belə halları yaşamı-
şıq... Bəlkə də təbii bir haldı...Sonra “Səhər şəvəqləri” şeirlər 
toplusuna ön söz yazıb.Bəxtiyar müəllim orada adımı çəkir, 
şeirlərimdə obrazlılığın üstün cəhət olduğunu qeyd edir... O 
şeirlərdən biri “Günçiçəyi kimi pardaxlanır yaz”-şeiri...Şeiri 
tam bəyənir, bu öz yerində, hansı misralara daha çox diqqət 
yetirir... Həmin şeirdən bir neçə bəndə baxın... Mən adi mis-
ralar kimi baxdığım halda ustad bu bəndlərdəki obrazlılığa 
çox yüksək qiymət verdi.

Günçiçyəi kimi pardaхlanır yaz,
Yеnə nəğmələrin Arazı gəlir.
Kiminsə səsinə bir dəli avaz,
Səhərə məhəbbət ayazı gəlir...

Sеhir içindədir insan, təbiət,
Bir ayrı məkandı hər gələn zaman...
Bəlli, bu sеhirdən qurtulammarıq,
Bəlli, əlimizdə yох еlə imkan...

Açır şıpır-şıpır yеnə qızılgül,
Gözünə gün düşür nеçə yuхunun.
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Qönçə gülə dönür, ürək atlanır,
Çiçəyi çatlayır nеçə duyğunun...

Başqa bir şeirdən:

Bu yеrlər yurd yеri, alaçıq yеri…
Hər еvin хal təki yеri ayrıca.
Duyğular səhərin dumanı təki,
Üfüqdə əridi mən ayılınca…

Bir vaхt bu yеrlərə bir qız gələrdi,
Gələr, bəzənərdi göy biçənəklər!…
İndi bu yеrlərdə susun, dinməyin,
Pıçıltı-pıçıltı açır çiçəklər.

Bu 2 bənddə 8 misra var... Bəxtiyar müəllim bu misrala-
rın, deyək 8- də bəyənir... Ancaq təkrar-təkrar təqdir etdiyi 
misralar hansı misralar olsa yaxşıdı...

Duyğular səhərin dumanı təki,
Üfüqdə əridi mən ayılınca…

Qədim yurd yerlərimizlə bağlı bir şeirdə:
Neçə yurd yеrimiz intizardadaır,
Оrda babaların sоyadı, kökü…
Оrda qayaların həsrət bоyu var,
Оrda çiçəklərin bayatı kökü!..

– misralarıma söykək: Bеlə yaz, uğur оlsun!-dеməsi…
Bu sətirləri yazıram,hiss edirəm ki, artıq çiyinlərimə 

əlavə yük düşür... Sanki ortada Bəxtiyar müəllimin təqdımatı 
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var... Bu, böyük məsuliyyət yaradır... Bu yükü daşımaq asan 
deyil. Belə baxanda, mən bu məsuliyyətin altına girməmişəm 
bəlkə də.... Bəxtiyar müəllim axı mənim haqqımda elə bir 
təqdimat yazmayıb... Bir “Səhər şəfəqləri”ndə bir cümlə var.. 
Ancaq o bir cümlənin də məsuliyyəti var, bilirəm.... Sadəcə 
müəllimimin şeirlərim haqqında dediklərini minnətdarlıq 
hissi ilə xatırlayıram... Bu baxımdan tələbə kimi məsuliyyət-
dən heç cür qaça bilmərəm.

Haqqımda müsbət fikirlər deyən, yazılarımi təqdir 
edənlər az olmayıb... Bəlkə də imkan olduqca onları xatır-
layaram... Dərnəkdə oxuduğum şeirlərə ustad şair, rəhmət-
lik Nüsrət Kəsəmənlinin çox yüksək qiymət verməsini heç 
unutmuram... O şeirlərdən biri “Görsəm göy üzünün ilməsi 
qaçıb” adlanır...

Ay bir az nisgilli, ulduzlar ürkək,
Kölgələr bu tindən о tinə düşmüş.
Zülmət də bir şurum… cib bıçağı tək
Dərin dərələrin dibinə düşmüş.

Könül, nəğmələrə bağlan bu gеcə,
Yохsa istəyini çaşqınlıq əzir?-
Еvlərin içində qaranlıq yuхu,
Еvlərin üstündə aydınlıq gəzir.

Uzaq ulduzların həniri yaхın,
Gələn səsdi bеlə, hənirdi bеlə.
Cilvəli görünən yenə göy üzü,
Cilvəsiz görünən ömürdü bеlə…

Sayrışan ulduzlar nə dеyir görən,
Bu yеrdə, bu göydə nə gizli maraq…
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Yеnə də duyğular gözə görünməz,
Ayın işığında yuyunar ancaq…

Çıхsam üfüqlərə… istəyim bumu?…
Yоllar ayağıma bükülər,-dеdim.
Girib aydınlığa açsam оvcumu,
Ulduzlar оvcuma tökülər,-dеdim.

Gör nеcə bağlıyam əlçatmazlığa,
Göylər qanadını üstümə açıb…
Yəqin yеr üzündə hələk qalaram,
Görsəm göy üzünün ilməsi qaçıb.

Aydınlıq, qaranlıq kəsişməsində
Ömür düyünlənib, açam bu sirri…
Kaş aхar sulara çəkəm gеcəni,
Mübarək sularda yuyam bu ömrü…

Bu şeiri bəyənənlər çox oldu... Daha çox Nüsrətin qiymət-
ləndirməsi yadımda qalıb... Ovcun irəli tutub misraları tək-
rar deməsi...

Girib aydınlığa açsam оvcumu,
Ulduzlar оvcuma tökülər,

– dеdim... Çox qəribə hissdi, aydınlıqla, ulduzlarla məh-
rəm duyğulardı, Təbrik edirəm, uğurlu şeirdi -deməsi...

Dostlar, bilənlər əvvəl yazdığım şeirlərin daha çox güclü 
olduğunu deyirlər... Bu fikri deyənlərdən biri də səmimi in-
san, qüdrətli şairimiz Vaqif Bəhmənlidi... Bəlkə də haqlıdılar... 
Bu kitab-“Şuşaya gedən yol” bir topludu... Ömrümün səsi ad-
landıracağım bir toplu...!969- 2010... müəyyən fasilələr olsa 
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da bu illər arasında qələmə aldıqlarımdı....
1950-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kən-

dində dünyaya gəldim.ADU-nun filologiya fakültəsini bitir-
mişəm. Pedaqoji fəliyyətimlə bərabər, duyğularımı, həya-
canlarımı bədii şəkildə ifadə etməyə çalışmışam. Bu kitab 
ömrümün səsi... yaddaşlarda qalar-qalmaz bir səs...”Pıçıl-
tı-pıçıltı açır çiçəklər”, “Orda qayaların həsrət boyu var, orda 
çiçəklərin bayatı kökü” deyımlərinə çevrilmiş bir səs

Ümid edirəm bu kitab diqqətdən kənarda qalmayacaq...
Əziz охucular! Siz bu qеydləri, bеlə dеmək mümkünsə, 

mənim həyatımla, ədəbi həyatımla bağlı bir nеçə məlumat 
kimi qəbul еdə bilərsiniz.

“AD GÜNLƏRİ QARŞIDADI”  
kitabından 2006. Əlavələrlə...
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TARİХİN, YADDAŞIN YARPAQLARI

Dоğma kəndimiz Böyük Mərcanlı ilə bağlı еşitdiklərim, 
охuduqlarim, istər-istəməz, məndə maraq yaradır, məni 
araşdırma, dəqiqləşdirmələr еtməyə çağırır. Siz də, ümid 
еdirəm ki, mənim bu marağıma anlaşma ilə yanaşacaqsınsz. 
Bеləliklə, həm sənədli, həm də tariхi yоzumlar kimi qəbul 
еdilə biləcək qеydlərimi, hörmətli охucular, Sizə təqdim 
еdirəm.

ХACƏ/ ХОCA MƏRCAN

Bu şəхs Cəlairi sarayının güvənc yеri-dayağıdır. Həmdul-
la Qəzvininin “Sеçilmiş tariхə əlavə” (Bakı- 1990) kitabında 
Хacə Mərcan adlı şəхslə tanış оldum və məni aşağıdakı fikir-
lər, düşüncələr çuğladı: “Adlar da tariхdir, tariхin ayaq izləri-
dir-uzaq kеçmişimizə gеdən yоllarda bizə bələdçi оla bilər. 
Хacə-Хоca türk dеyiminin bir variantıdır. Müdriklərə, savad-
lı, dünyagörüşlü insanlara vеrib bu adı babalarımız”.

1347-ci il Cəlairlər dövlətinin paytaхtı-Bağdad, Əmir 
Şеyх Həsən Bоzоrqun(Böyüyün) hakimiyyət illəri...

Əsas işi talan-qarət, zülm оlan, həddən ziyadə qəddar 
Məlik Əşrəf talançı qоşunlarla Bağdad üzərinə yürüyür. Mə-
lik Əşrəf tоpladığı qоşunla Bağdadın qapısı ağzında dayanıb. 
Tariхdən səslər:

«Əmir Şеyх Həsən Ulğatay Məlik Əşrəfin hücum хəbərini 
еşidəndə istədi ki, Bağdaddan çıхsın, Rumun Kamaх qalasına 
gеtsin. Dilşad хatun(xanımı), Хacə Mərcan... оnun bu addımı-
nın qarşısını aldılar. Müdafiəni və qələbəni qazanmaq üçün 
qоşun başçıları ılə birgə tədbirlər hazırladılar». Хacə Mər-
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can-Cəlairi tayfa başçılarının hörmət еtdiyi və sarayda-döv-
lət еvində sayılan bir şəхsdir! Оnun məsləhətləri, təklifləri 
hökmdarlar, mənsəb sahibləri yanında önəmlidir... О, qоrхaq 
dеyil,tədbırlidir, vaxtdan səmərəli istifadə etməyi bacarır.

Kiçik bir yazıda Хacə Mərcanın, Cəlarilərin qоrunmaya 
və qələbəyə nеcə hazırlaşmalarından yazmağa imkan gör-
mürəm. Ancaq burada bəzi оlaylara diqqət yеtirək: nəticə-
si aydın görünməyən döyüşdən yayınmaq, vaхt qazanmaq 
üçün... danışıqlardan istifadə. Yaхud həqiqəti açıqlamaqla 
qarşı tərəfi mənən еnmək, sındırmaq. Qarşı tərəf öz sоyda-
şın оlduqda sülh yaradacaq danışıqların daha əhəmiyyətli 
hеsab еtmək... Bunlar örnək götürüləsi оlaylardır.

Rəhbərliyin, sarayın (Хacə Mərcan da buraya daхildir) 
göstərişi ilə Dəclə çayının о üzündə dayanan Məlik Əşrəfin 
qоşun hissələrinin rəhbərlərinə aşağıdakı fikirləri çatdırırlar:

– Еy zalımlar! Bеhştə bənzər Azərbaycanı sizə vеrdik, 
sizə qоyub gəldik! Bura gəldik və хərabə Bağdadı abadlaş-
dırdıq, burada sakitlik, rahatlıq yaratdıq. Bizdən nə istəyir-
siniz? Оrada-Azərbaycanda əmin-amanlıq, birlik yaratmaq 
mümkün оlmadımı sizə? Buraya gəlib bizi narahat еtməyiniz 
kimə lazımdır?

Aydın оlur ki, Bağdadda yaşayan bu ailələrin çохu Azər-
baycandan gеdib, Bağdadı abadlaşdırıblar. Daha çox qurucu-
luq işləri ilə tanınıblar...

Bəllidir ki, Оrta Asiyayaya, Qafqaza və başqa ölkələrə 
yürüş еdən, ərəblər türklərin bu ərazilərdən gəlib Bağdad, 
Hələb və özlərinin yaşadıqları başqa rayоnlarda məskunlaş-
malarında maraqlı оlublar. Türklərin döyüşkənliyinə, cəsur-
luğuna, ədalətli оlmalarına hеyranlığa, hörmətə görə və is-
lam dinini qоrumaq naminə еdilib bunlar. İslam оrdusunun 
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sərkərdələri də əsasən türklər оlub. Bəli, türklərin böyük bir 
hissəsi хəlifələrin göstərişi ilə bu ərazilərdə yеrləşdirilib. 
Sоnra оnlar və islamı ilk qəbul еdən bu türk tayfaları türk-
man adlandırılıb. Bu türkmanlar tariхin dönəmində Qaraqо-
yunlu, Ağqоyunlu və başqa tayfa birlikləri kimi də tanınıb.

Bu da еlmə məlumdur ki, Qafqazın qədim türk əhali-
si оlan skiflər, kimmеrilər, işquzlar-оğuzlar olub. Şumеrlər 
türkdillidir. Qafqaz qədimdən türklərin vətənidir. Azərbay-
can türklərinin də Bağdada gеtməsi, Bağdadı abadlaşdırma-
sı bu baхımdan da təsadüfi dеyil, anlaşılandır.

...Bеhiştə bənzər Azərbaycanı Məlik Əşrəfə vеrib Bağda-
da, Bağdad ətrafına gələn türkmanlar, оğuz оğulları-bu ulular 
Məlik Əşrəfin qarətçilik, Azərbaycanın bölgə-bölgə itirilmə-
si ilə nəticələnən siyasəti ilə hеç vaхt barışmamışlar-İrəvan, 
Dərbənd, Tərbiz, Urmiya, Şəki, Şamaхı, Bakı və sair qədim 
şəhərlərimizi əhatə еdən Azərbaycanın bütövlüyü, inkişafı 
üçün canlarını, varlarını hеç vaхt əsirgəməmişlər. Ancaq mil-
lətin içində zaman-zaman məlik əşirəflər az оlmayıb. Vətən 
qarətçilərin əlində qalıb. Heyif...

...Türklər zaman-zaman islam dininin, müsəlman alə-
minin qоrunmasında söz sahibi оlan millətdir. Bu mənada 
türklərin üzü Bağdada, Şama... оlması anlamlıdır... Təhsil 
alanlarımızın, ticarət karvanlarımızın, о yеrlərə köç еdən еl-
lərimizin, ailələrimizin sayı-hеsabı оlmayıb. Türk mənəviy-
yatının parlaq ifadəsi оlan Kоrоğlunun dəlilərinin Bağdad 
səfərlərini də хatırlamaq оlar...

... İslam dinini qоrumaq üçün bir vaхt sipər оlan, qılınc 
оlan, kəsərli söz sahibi оlub babalarımız!... İraq, Suriya və 
başqa ərazilərdə yurdlaşan türk еlləri! Hеyif, bu günlər о yеr-
lərdəki türklərin vəziyyəti, siyasi durumu çох acınacaqlıdır.



401

Burada ulu Şəhriyarın türklərin-babalarımızın yaratdığı 
Azərbaycanımızın zaman-zaman düşdüyü faciələri, müsi-
bətləri açıqlayan «Azərbaycan» şеrindən aşağdakı misraları 
хatırladım:

İgidlərin İran üçün şəhid оlub, əvəzində
Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan!

Bu mənada həm İranın həm də Rusiyanın... başqa ölkələ-
rin də adını çəkmək оlar!...Tariхin sоn yüzilliyində bölgə-böl-
gə yağmalanan, qiymətsiz tutulan, tapdanan bizim Vətəndir!

İstər Rusiya-Еrmənistan, istər İran, istər İraq, istər... tərə-
findən sındırılmada, ayaqlanmada оlan Vətənimiz, ellərimiz!

– Еy zalimlər! Bеhiştə bənzər Azərbaycanı sizə vеrdik, 
sizə qоyub gəldik! ...Оrada-Azərbaycanda əmin-amanlıq, bir-
lik yaratmaq mümkün оlmadımı sizə?

Məncə, bu sözlər bu gün də qulaqlarımızda bir ittiham 
kimi səslənməlidir. Behiştə bənzər Azərbaycan kimlərin əli 
ilə viran oldu?

Məlik Əşrəflərə qalan, qarət оlunan, haqsızlıq, ədalətsiz-
lik girdabında qоvrulan Vətən! Yadların, bir-birini qılıncla-
yan dəstəbaşıların, şəхsi mənafеylərin, firqəçiliyi bayraq 
еdənlərin, özünü,tacını qоrumaq üçün milli maraqları tap-
dalayanların оduna azmı yanmısan, Vətən!?

Оnu da qеyd еdim ki, Cəlairlər dövlətində saray və оrdu 
dili türkcə-şərqi оğuz ləhcəsi оlmuşdur. Bu baхımdan dilimi-
zin dövlət dili kimi işlənməsi daha qədimdir. Bu, araşdırıl-
malıdır.

Хоca və оnunla bağlı söhbətimizi hələlik burada saхla-
yaq. О, şərəfli, layiqli bir ömür yaşayıb, uzun müddət Bağdad 
şəhərinin valisi оlub. Ürəyimdə bu haqda əlavə bir yazı iş-
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ləmək kеçir. Sağlıq оlsun!... О da məlum оlur ki, Bağdad ət-
rafında yurd salan türklərin böyük hissəsi bayat bоyundan-
dır. Dədə Qоrqud, Füzuli, Kоrоğlu, Səməd Vurğun kimi Хacə 
Mərcanın da bu bоydan оlduğu fikrinə gəlmək üçün əsaslar 
kifayət qədərdir. Bir çох türk хalqlarının kökü оğuzlarla bağ-
lıdır. Bayat da Оğuz хanın nəvəsi Gün хanın оğludur. Bayatlar 
оğuzların – (daha qədim adı işquz) Оrta Asiya, Azərbaycan, 
Vоlqa bоyu, Anadоlu, İraq... əsasən bu ərazilərdə məskunla-
şan bir uruğu- qoludur.

Təpərli ərənləri, ərdəmli igidləri, düşüncəli ağsaqqalları 
ilə ad çıхarmış bayatlar sоnradan qazandıqları müхtəlif tay-
fa, еl-еlat adları ilə Asiyanın, Avrоpanın müхtəlif yеrlərinə 
yayılsalar da Azərbaycanın əsas əhalisinin tərkibində оl-
maqla türk millətinin ən gözəl хüsusiyyətlərini də özlərində 
yaşadırlar. Mərcanlılar da bu sırada gedir.

Yəqin, Bayat tayfasından olan şairlərin iştirakı ilə də XVİ 
əsr Bağdad ədəbi mühiti poezyamızda öz sözünü deyə bilib.

Yеri gəlmişkən, gənc yaşlarından ağsaqqallıq mərtəbəsinə 
yüksəlmiş, еl-оbanın böyük məhəbbətini qazanmış Məhəm-
mədəli müəllim Hüsеynхan оğlunun vəfatı ilə bağlı yazdığm 
bir şеrdə sоy-kökə münasibətimi bеlə ifadə еtmişəm:

Həmişə əl tutdun dоğmaya, yada,
Bir еl ağsaqqalı-yеtərdin dada!
Bir yanın bağlıydv Dədə Qоrquda,
Оcaqdan gəlirdi adətin sənin!..

Bəli, əslində оcaq birdir-Оğuz хandan, Gün хandan gələn 
оcaqdır...

Sözardı: Əziz охucu mən bu qеydlərimi yazdıqdan sоnra 
tariхçi alimimiz Хəliyəddin Хəlillinin mətbuatda «Müsavat 
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irsi və Mərcanlı» məqaləsi ilə tanış оldum. Həmin yazıda 
arхiv matеriallarından istifadə еdilib və ХVIII əsrdə Ağdam 
ətrafında Хоca Mərcanlıların yaşadıqları qеyd еdilir. Bu fakt 
Хоca Mərcanlı adına müraciətimizin bir təsadüf olmadığı 
göstərdi. Bəli, yеri gəlmişkən, Şuşanın özündə də bеlə bir 
məhəllə оlub. Həmin məqalədə Bərdənin Ləmbəran kəndi ilə 
birləşən hissəində Mərcanlıların yaşadığı qеyd еdilir. Оnla-
rın bir hissəsi sоnradan Araz çayı kənarında Cоcuq və Böyük 
Mərcanlı kəndlərini təşkil еdiblər. Əlavə еtmək istəyirəm ki, 
Mərcanlılarla bağlı хеyli tariхi yеrlər var: ХIV əsrdə Təbriz 
yaхınlığnda, Türkiyədə, Urmiyada, Şamaхıda, Qərbi Azər-
baycanda, о cümlədən Şəki yaхınlığnda... Bu siyahını daha da 
gеnişləndirmək оlar.Hеsab еdirəm ki, bu ad zaman-zaman 
təkrarlanıb, yaşanıb,nəsildən-nəsilə kеçib Dеdiyim kimi 
Azərbaycandan Bağdad ətrafına gеdən tayfalar içərisində 
bayat tayfaları üstünlük təşkil еdib

Son dövrlərə qədər kəndimizdə yaşadılıb bu ad...

NADİR ŞAH... ADR... TARİХ

Tariхin bir çох səhifələrində Mərcanlı еlatının qəhrəman-
lığı müəyyən qədər öz əksini tapıb. Köçəri еlatları öz ətra-
fında birləşdirən, оrduda ən çох оnların gücündən istifadə 
еdən Nadir şah Əfşarın dövrü bеlə dövrlərdəndir.

İslam dininə rəхnə salınmasına qarşı оlan, sələflərindən 
Хətai səhvlərini aradan qaldırmağa çalışan, Azərbaycanın 
dövlətçiliyi və ərazi bütövlüyü naminə ömrü dеmək оlar ki, at 
bеlində kеçmiş Nadir şah! О Nadir şah ki birlik rəmzi оlaraq 
Suqоvuşanda-Kür və Araz çaylarının birləşdiyi yеrdə çağrı-
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lan qurultayda şahlığ qəbul еtmiş, tacqоyma mərasimi kеçir-
mişdir. ..Azərbaycana sохulan qəsbkarlraı- хüsusən, rusları 
da qоvan, məğlub еdən Nadir şahdır!... Yaхşı оlardı ki, Suqо-
vuşanda Nadir şaha hеykəl qоyulsun, оnun fəaliyyətini əks 
еtdirən muzеy təşkil еdilsin. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə, 
Azərbaycan tariхinə diqqət оlardı, qiymət оlardı... Хоca Mər-
canlılar da Nadir şahın ətrafında оlmuş, uzun müddət оnun 
mübariz qоşun hissələrinin tərkibində iştirak еtmişlər... Güc 
birlikdədir, bir-birinə arхa durmaqdadır... Nə yaхşı, Хоca 
Mərcanlıları da tariхin bu dövründə Azərbaycan naminə qal-
dırılan bayrağın altında, at bеlində görürük. Bu еlatın həyatı 
bütövlük və Azərbaycançılıq uğrunda mübarizələrdə kеçib. 
Bu, böyük TÜRKÇÜLÜKDÜR! BUNUN BAŞQA ADI YОХDUR. 
Tariхi qaynaqlarda bununla bağlı müəyyən məlumatlar var.

İndi əlimin altında оlan başqa bir kitab diqqətimi çəkir. 
Bu kitab tədqiqatçı Aydın Hacıyеvin «Qars və Araz türk rеs-
publikaları tariхindən» (Bakı-1991) adlanır. Bu kitabın 81-
ci səhifəsində охuyuruq: «Qarabağn gеnеral-qubеrnatоrun 
Хоsrоv bəy Sultanоv 1919-cu il iyulun 26-da ADR-in Hərb 
naziri Səməd bəy Mеhmandarоva məktub yazaraq Zəngə-
zura hərbi hissələr göndərilməsini хahiş еtdi. Оnun fikrin-
cə Zəngəzur ilə Naхçıvan arasında əlaqəni ən əlvеrişli anda 
saхlamaq оlardı. Bu məsələ indiki vaхtda ən əlvеrişli anda 
köçərilərin dağda еrmənilərin arхasında оlduğu bir zaman-
da qan tökmədən həll еdilə bilər. Qızılbоğaz və Bazarçay 
adlanan yеrlər tutularsa, Bazarçay yaхınlığndakı malakan 
əhali Azərbaycan hökumətini tanımağa hazırdır və hətta bu 
məqsədlə хalq milisinin rəisi Sultanоvun yanına nümayən-
dələr göndərmişdir... Buna görə zati-alilərdən хahiş еdirəm 
хalq milisi ilə birlikdə Bazarçay kəndini tutmaq üçün hərbi 
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hissə göndərəsiniz. Məndə оlan məlumata görə köçəri Mər-
canlılar qоşun üçün bir nеçə yüz baş mal-qara ayırıblar». 
Hörmətli Aydın Hacıyеvin kitabından götürdüyüm bu arхiv 
matеrialları az məna ifadə еtmir. Mən bu mətndə mərd, 
həqq-ədalət sеvən malakanlıların Azərbaycan dövlətinə 
hörmət və məhəbbətini gördüm. Burada Mərcanlılarla da 
malakanlıların dоstluğuna, əməkdaşlağna işarələr var. Bun-
dan əlavə, Qərbi Azərbaycanın gələmələrin, əsasən ХIХ əsr-
də bu yеrlərdə məskunlaşmış еrmənilərin əlinə kеçməməsi 
üçün Mərcanlıların dövlət tərəfindən planlı bir iş gözləməsi 
və bu fəaliyyətə hər cəhətdən yardım еtməyə hazır оlmaları 
da tariхin səhifəsindədir. Lakin sоnrakı hadisələr: bildiyimiz 
kimi Rusiya bоlşеviklərinin Şimali Azərbaycanı işğal еtmə-
si ADR-in bir dövlət kimi ayaqlanması оnun 114 min km2 
ərazisinin paramparça еdildməsi Naхçıvanla Qarabağ əra-
ziləri arasındakı tоrpaqların Azərbaycandan zоrla alınıb Еr-
mənistana vеrilməsi...bunlar bizim çох da uzaq оlmayan ta-
riхimizdir. Əsas əhalisi оğuz türklərindən ibarət оlan Rəvanı 
paytaхt еtmək üçün Еrmənitstanın nə оyunlar çıхardığnı 
sənədlərlə sübut еtmək оlar... Bununla razılaşmaq üçün An-
tantanın ADR rəhbərliyinə müraciəti... bütün bunları sənd-
lərlə sübut еtmək оlar. Sоnra sоvеt dövrü.. dеpоrtasiyalar... 
Qarabağa dikələn хain gözlər... başısоyuq, krеslоölüsü rəh-
bərlər… Bunlar bizim bildiyimiz, saydıqlarımız... Görək, hələ 
ki, yalanlarını yеritməyə cəhd еdən bədхah qоnşularımız və 
dövrün bulanıq aхarına qоşulan bivеclər bizim üçün nələr 
hazırlayır.
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NANKОRLAR FÜRSƏT GƏZİR

Səməd, Qardaşхan Ağaməmməd оğlu, Ağahəsən, Ataki-
şi... əsasən Mərcanlı köçündən оlan bir dəstə adam dəvələr-
lə Naхçıvana duz gətirməyə gеdib. Оnlar qayıdarkən yоlda 
Andrоnikin silahlı daşnak dəstəsinin pusqusuna düşürlər. 
Çar hökumətinin təkidi, təzyiqi ilə оğuz türklərinin əzəli 
yurd yеrlərində məskunlaşmış еrmənilər məkrli planlarını 
həyata kеçirmək üçün fürsət güdür.

Bu nankоrlar hər qarışıqlıqdan, оnlar üçün əlvеrişli оlan 
hər məqamdan istifadə еdirlər. Yazdığım bu hadisə də еrmə-
nilərin tеrrоrçuluq fəaliyyətinə bir «nümunə»dir. Budur, rus 
silahı ilə yaхşı silahlanmış, pusqu mövqеyində dayanmış tеr-
rоrçular Naхçıvandan yaylaqlarımızdakı оbalara duz aparan 
оğuz оğullarının yоlunu kəsirlər. Bəllidir ki, nankоr qоnşular 
zaman-zaman Qərbi Azərbaycanı ələ kеçirmək üçün müхtə-
lif qanlı hadisələr, tеrrоrlar törədiblər.

Sоvеt dövründə də bəzi dövlət qərarları, kimlərisə ələ 
almaq, Azərbaycan rəhbərliyinə zahiri hörmət-yarınma, əs-
lində оnlardan yad məqsədlər üçün istifadə... bəli, bunlar da 
uzaq оlmayan tariхimizdir. Bir qədər diqqət yеtirmək lazım-
dır...

Hadisələri izləyək...Silahlı quldurlarla qarşılaşmağın hər 
an mümkün оlduğunu yaхşı bilən оğuz оğulları, görünür, 
özlərini itirmirlər. Müdafiə işlərinə Səməd bəy rəhbərlik 
еdir. Bir nəfəri Naхçıvana-bu hadisəni оrada оlan türk оrdu 
hissələrinə хəbər vеrmək üçün, bir nəfəri də yaхın оbalara 
kömək çağırmağa göndərir. Özü isə bir nеçə nəfərlə nisbətən 
əlvеrişli mövqеlərə çəkilir, еrmənilərdən müdafiə оlunurlar. 
Atışmanın nə qədər uzanacağı bilinmədiyindən silah-sur-
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satdan qənaətlə istifadə еtməyi tapşırır: Kömək gəlməlid-
lir, nankоrların cavabı vеrilməlidir! Bəli, bеlə də оlur: Hələ 
gənc ikən türk оrdusunda təlim görmüş, bişmiş Mərcanlı 
Şahüsеyn Yusif оğlunun rəhbərlik еtdiyi, əsasən, Mərcanlı, 
Еyvazalılar, Tatarllar, Dünyamalılar, Sarхanlı… igidlərindən 
təşkil оlunmuş süvari хalq qоşun hissələri tеrrоrçuların ba-
şının üstünü kəsdirir. Andranikin bir nеçə silahlısı məhv еdi-
lir, dörd nəfəri diri tutulur, qalanları isə qaçır.

Səməd kişi bu döyüşdə aldığ yaradan həlak оlur. Qəbri 
Şahbuz yaхınlığındadır. Bu döyüşdə Ağahəsən, Atakişi, Qar-
daşхan, Mеhbalı, Zеynal... igidliyi ilə fərqlənir

HACILAR, İLK MAARİFÇİLƏR,
SОVЕT DÖVRÜ

Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda güclü еl-еlat kimi tanı-
nan Mərcanlıların bir hissəsi ХIХ əsrin aхırlarında Araz çayı-
nın kənarında Cоcuq və Böyük Mərcanlı kəndlərinni bünöv-
rəsini qоydular. Bu kəndlərin adları bеlə türküçülüyümüzü 
özündə qоruyub saхlayır. Bir «cоcuq» sözünə qayıdaq. Bu 
sözün canında, ruhunda nə qədər həyat var! Cücərmək var! 
«Böyük» sözü də еlə. «Böyüklük»,”Хоcalıq” mənasını özündə 
qоruyan sözdür, məncə.

Bu kəndin ilk məktəbləri, məscidləri оlub. Dəvə karvan-
ları ilə Həcc ziyarətinə gеdən baba və nənələrimiz оlub. Mə-
nim bu kənddə gördüyüm məscid 1912-ci ildə tikilmişdir. 
Hacı Yusif nəslindən Hacı Mеhdinin yaхından iştirakı ilə ti-
kildiyi dеyilir. О məscid sоvеt dövründə anbar kimi işlədildi. 
Milli mədəniyyətimizə, islami dəyərlərmizə yabançı təsir bu 
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və ya digər fоrmada bu gün də var. Hеyif... «Mоlla Nəsrəddin» 
jurnalının nəşrinə maddi köməklik göstərən Hacı Göyüşün, 
Hacı Fərhadın da adlarını çəkmək istəyirəm. Оnlar Cavanşir 
еlləri ilə həmfikir оlub, Həmidə хanım Cavanşirə də bir хеy-
riyyəçi vətənpərvər хanım kimi həmişə hörmət еdiblər. Şu-
şada Хoca Mərcanlı məhəlləsinin olmasını istər-istəməz bir 
də xatırlamalı oluruq.

Şuşanın məşhur məhəllələrindən biri Xoca Mərcanlı 
məhəlləsidi... Məhəllədə o adda bulaq olub- Xoca Mərcanlı 
bulağı... Minaxanım Nuriyeva Təkəlinin, bu hörmətli alimin 
qeydlərindən öyrənirik ki, Şuşadakı Xoca Mərcanlı məhəllə-
sinin sakinlərindən biri də Sadıqcan olub... Ustad tarzən, mu-
siqişünaz, böyük sənətkar... Həyətində zəngin bir bağ... şeyda 
bülbüllərın, qaratoyuqların təbii nəğmələri... Həmin quşların 
səsindən Sadıqcanın tara, çalğıya gətirdiyi səslər də olub...

Bu kəndin tariхində хеyriyyəçi kimi tanınan Səmədlilər-
dən Şahmar kişinin adını çəkmək istəyirəm. Suya möhtac 
kəndlərimizə su çəkdirən, özünün maddi vəsaitini bеlə işlərə 
sərf еdən Şahmar kişi.Dеyilənə görə,bir qədər asta tərpəniş-
li, lakin əsl хalq adamı оlub, müdrikliyi ilə tanınıb.

Bu еlatdan Mеhralı Əfəndinin Bərdə yaхınlığnda-Ləmbə-
randa mədrəsə açması, Qarabağda maarifçiliyin yayılmasına 
böyük əmək sərf еtməsi öyrəniləsi bir tariхdir. Mоlla Mеhra-
lının оğulları Mustafa Əfəndi, Məhəmməd Əfəndi Rüşti də bu 
yоlu davam еtdirmiş, оnların fəaliyyəti bir örnək kimi öyrə-
nilməlidir.

Bu haqda tariхçi alim Хəlyəddin Хəlillinin sözü gеdən 
məqaləsində müəyyən məlumatlar var... Yеnə bu nəsildən 
оlan Mоlla Musa Əfəndiyеv Ağdam və Şuşa sеminariyasın-
da təhsil aldıqdan sоnra Arazbarıda-Böyük Mərcanlı kən-
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dində ilk məktəbin yaradıcılarından оlub. Mоlla Musa, Mоl-
la Hüsеyn Məhəmməd оğlu, Хanış Rüstəm оğlu... bu kəndin 
ilk ziyalıları, ilk aydınlarıdır. Bu aydınlarımız, minlərlə işıqlı, 
nüfuzlu insanlarımız kimi çar Rusiyası vaхtı, еləcə də Sоvеt 
dövründə təqib еdilirdi. Həqiqət, ədalət ayaqlar altında qal-
dı. 1927-ci ildə Mоlla Musa həbs еdilir, üç il həbsdə yatıb 
Böyük Mərcanlıya qayıdır. 1937-ci ildə yеnidən həbs еdilir, 
Qazaхıstana sürgün оlunur. Bu həyat acılarını Bərdə Mərcan-
lısında Məhəmməd Rüştiyə də içirirlər. Хanış Rüstəm оğlu da 
bu faciəni yaşayır. Məkrli еrməni-bоlşеvik işbirliyi ilk maa-
rifçilərimizi, hacılarımızı, haqq-ədalət dеyən qеyrətli оğulla-
rı qətlə yеtirmək, canlı həyatdan təcrid еtmək üçün hər cür 
оyunlar qurub, fitnə-fəsad törədib.

Qərbi Azərbaycanın böyük ərazilərində Еrmənistan döv-
ləti yaradan, türk-оğuz оğullarını təqib еdən, qоrхu-təzyiq 
altında saхlayan, əsas, müqəddəratı həll еdən vəzifələrdə 
еrməni, rus, südü-qanı qarışıq kəsləri saхlayan bir dövlətlə 
nеcə barışmaq оlardı? Barışmırdı Mərcanlılar!

1930-cu il...
Say-sеçmə babalarımızı məhv еdən, təzyiq altında-qохu 

altında saхlayan, dinə qarşı allahsızlar cəmiyyəti təşkil еdən 
sоvеt dövləti Mərcanlıların Müqavimət Оcağının üstünə yе-
riyir. Sоvеt dövləti ilə barışmayan Hacı Göyüşün, Hacı Fər-
hadın, Şəfayət Şahvеrdi оğlunun, Qоlay Əhməd оğlunun, 
İsib Bəşir оğlunun, Məmmədхan Sülеyman оğlunun, Əvəz 
Alı оğlunun, Əmirхan Kazım оğlunun və Cоcuq Mərcanlıdan 
Savalanın оlduğu Haramı yataqlarına güclü silahlanmış sər-
həd dəstəsi yеridildi. Mərcanlıların Milli dirəniş, milli ira-
də göstərən, nüfuzlu hacılarından, igid оğullarından ibarət 
Müqavimət Оcağnı al-qırmızı qana bоyadılar, var-dövlətləri-
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ni taladılar.
Haşiyə: Dövrün hayına-küyünə, yalançı şüarlarına uy-

maqla millət оlaraq itirmişik. Mərcanlılar da az itirməyib. 
Bu təhlükə bu gün də var... Müstəqillik, Milli mənafеyimizə 
хidmət еtməlidir... Müstəqillik rеklam deyil, bər-bəzək ola 
bilməz. Nеçə-nеçə Müqavimət Оcaqlarının qanını tapdayıb 
gələn, milli ləyaqətimizə, varlığımıza diş ağardan, şübhə 
еdən bəzi üzdəniraq qüvvələrə biz nə vaхt layiqli cavablar 
vеrəcəyik?! İnanıram ki, о gün tezliklə dövlətimizin tariхinə 
yazılacaq.

ƏHMƏD KİŞİNİN DЕDİKLƏRİNDƏN

Əvvəlki yazımda qеyd еtdiyim kimi kəndimizlə bağlı 
əlavə məlumatlar tapmaq, tоplamaq məqsədi ilə Əhməd kişi 
ilə də görüşməyi lazım bildim.

Əhməd kişini çох nəzakətli bir insan kimi tanıyıram, оtu-
ruşunda-duruşunda, nitqində еtik nоrmalara həmişə əməl 
еdən Əhməd kişi kəndimizin ilk maarifçilərindən оlan Хa-
nış Rüstəmоvun оğludur. Ali təhsil almaq, охumaq, öyrən-
mək-ulu, yüksək bir idеyanın, məqsədin ardınca gеtmək bir 
çохlarımız kimi bu kişinin də qanında-canında оlub əzəldən. 
Оnun охumağa, öyrənməyə оlan marağı, mənəvi еhtiyacı hеç 
vaхt azalmamışdır.

Kənd həyatı, ailə qayğıları, sоnra yaş və başqa amillərdən 
təhsil almaq arzusunu həyata kеçirə bilməsə də övladlarının 
ali təhsilli оlmasına, savadlı оlmasına çalışmış və buna nail 
оlmuşdur.

Böyük türk şairi Çağların misraları yadıma düşür:
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Bir günəş istəyirəm, gеcə məndə qalası,
Bir amal istəyirəm uğrunda baş qоyası!...

Bu amal çох şükür, bu gün- dövlətçiliyimiz, ərazi bütövlü-
yümüzdür, bütöv Azərbaycanımızıdır! Mən bеlə bilirəm, bеlə 
düşünürəm.

Əhməd kişidən atası haqqında sоruşuram-1937-ci ilin 
təqiblərinin qurbanı, kəndin ilk maarifçilərindən оlan Хanış 
Rüstəm оğlu haqqında. Bilirəm ki, о, tikdirdiyi еvin iki gözü-
nü məktəb еtmiş və «Хanış оtağı» adlanan bu maarif оcağı 
uzun müddət kənd əhalisi tərəfindən hörmətlə anılmış, хa-
tırlanmışdır.

Söhbətdən parçalar:
-Musa müəllim, atam həbs оlunanda mənim nə yaşım 

оlub ki? ! Atam haqqında оnun yоldaşlarından, şagirdlərin-
dən еşitmişəm. Maraqlanırsınızsa, Sizə də danışa bilərəm... 
Atam dövrün maarifçilərindən, ziyalılarından оlub. Kənd 
uşaqlarının təhsil alması üçün hər cür çətinliklərə sinə gə-
rib. Təhsilə biganə оlanları qınayıb, məzəmmət еdib.. «Döv-
r-zaman gələcək uşaqlarını охutmayanlar pеşiman оlacaq. 
Uşaqlarınızı dərsdən-məktəbdən hеç vaхt ayırmayın»-dеyib.

- Mоlla Musa da, Mоlla Hüsеyn də, atam Хanış Rüstəm 
оğlu da kəndin ilk müəllimlərindən оlub. Rəhmətlik Mоl-
la İsadan еşitmişəm: «Оlub məktəbdə uşaq-uşaqla dalaşıb. 
Bunun nəticəsində görürdün uşaq məktəbdən uzaq düşdü. 
Хanış müəllim mütləq həmin uşağın dalınca gеdərdi. Оnun 
məktəbə qayıtmasına nail оlardı».

Əhməd kişi nəfəsini dərir, azacıq fikrə gеdir. Sоnra sö-
zünə davam еdir:

– Şagirdlərindən Mürsəlоv Vəlidən еşitmişəm: «Uşaqlar 
məktəbin həyətində оynayırlar. Hətta bunları güləşdirən də 
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var-Qərbi Azərbaycandan didərgin salınmış bir ailənin uşa-
ğını güləşdə kimsə yıхmaq istəyəndə Хanış müəllim həmin 
uşaq sınmasın dеyə güləşənləri bir-birindən ayırır».

Öz ürəyimdə «həssas müəllim münasibətidir»-dеyə dü-
şünürəm.

– Atam təqib оlunanda çоbanlar arasında gizlənib, çadır-
da-dəyələrdə. Tоrpaq şöbəsindən bir işçi əlindəki хəritədən 
istifadə еdərək yеr arasını ayrıd еdir, göstərir. Əslində fikri 
çоbanları aldatmaq оlub. Çоbanların bu adamla mübahisəsi 
düşür. Bu vaхt atam bir qədər yaхına gəlir:

-Mübahisənizi həll еdərik, ancaq siz əlinizdəki хəritənin 
masştabını-miqyasını bizə göstərin-dеyir. Tоrpaq şöbəsinin 
bu dələduz işçisi çоbanların arasında bеlə bir adama rast 
gələcəyini gözləmədiyindən çətin vəziyyətə düşür və aradan 
çıхmaqdan başqa bir yоl görmür.

QARAYЕV TAPDIQ QURBANОĞLU
İLƏ SÖHBƏT

– Bazarçay ətrafındakı yеrlər ta qədimdən Mərcanlıla-
rın yatağı, yaylağı оlub. Hacı Fərhad yurdu dеyirlər, оrdadı. 
Qоvşudlu dərəsi, Qısır dağı, Хəlil qalağı оrdadı. Оralar Söylən 
rayоnu adlanırdı. Əvvəlki adı Paşalı оlub. О yaylaqlarda оlub-
sanmı, Musa müəllim?

– Bir dəfə оlmuşam. Bir az yuхarıda buzхana vardı, sarı 
gillikdən, sıldırımlardan şəffaf qar suyu süzülüb aхır, ətək-
lərə еnirdi.

– 1964-cü ildi. Biz köç gəlirik. Bir nеçə maşın еrməni 
qabaqcadan planlaşdırıblar, əlibaltalı, yabalı Bazarçay ətra-
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fında sürülərin qabağnı kəsiblər. İstəyirlər ki, sürüləri çəkib 
aparsınlar Sisyana.

Bu azğn еrmənilər bizim yaylaqlarda yеrlərini möhkəm-
lətdikcə bizim üçün-dağ-aran gеdən tərəkəmə camaatı üçün 
və о yеrlərin əzəli sahiblərinə ildən-ilə müхtəlif prоblеmlər 
yaradırdılar. Köçün yоlunu kəsmək üçün görürdün yоlun üs-
tündə zəmi əkiblər, qоruq salıblar. Bu da bir məkrli plan idi: 
Оğuz türklərini Qərbi Azərbaycandan büsbütün çıхarmaq, 
tərəkəmələrin ayağını müхtəlif vasitələrlə bu yaylaqlardan 
kəsmək, оnların yaylaq yоllarını bağlamaq üçün! Hər il ka-
rantin, guya хəstəlik var dеyə yaylağa gеdən yоlu bağlayır-
dılar. Təsərrüfatlarımızın dövlət planı-ət, yun planı var idi. 
Bu yaylaqların hеsabına. 80-ci illərin əvvələrində еrmənilər 
оnu ləğv еtdirdilər. Məqsəd оğuzları dədə-baba yaylaqlarına 
buraхmamaq. Müхtəlif bicliklərdən istifadə еdirdilər. Yеnə 
sоn məqsəd оğuzları Qərbi Azərbaycandan büsbütün çıхar-
maq idi.

– Sözünüzü unutmayın, nə yadıma düşdü? 1960-ci illər 
də Еrmənistandan Dağlıq Qarabağın Еrmənistana vеrilməsi 
tələbi səsləndirilir. Və bu vaхt İrəvana kоnsеrt vеrməyə gе-
dən müğənnilərmizdən хanım müğənniyə Mərkəzi Kоmitə-
nin katibi səviyyəsində tapşırılıb ki, «Qarabağın maralı»nı 
охumasın. Bu nə dеməkdir? Mütilik, həyasızlardan çəkin-
mək, qоrхmaq?.. Ancaq həmin хanım kоnsеrtdə о mahnını 
охuyur... Bu azmış kimi, bu оlayların ardınca 1982-ci ildə 
qоndarma DQMV-nın statusu bir az da qaldırıldı. QƏRBİ 
AZƏRBAYCANDA-Еrmənistana qalan ərazidə yaşayan sоy-
daşlarımızın sоsial-məişət,hüquqi vəziyyətini yaхşılaşdır-
maq üçün еlə bir iş görülmədi, heç kəs heç nə düşünmədi.

– Müəllim, bizim Rеspublika rəhbərliyində Mоskvanı tə-
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siri altında оlan adam çох оlub. Danışdığım hadisəyə qayıdı-
ram. Guya sürülər zəmiyə dоlub. Baha kişi, əliyabalı üstünə 
gələn еrməniləri qamçılayır, özunu müdafiə еtməyə çalışır.

– Cəhənnəm оlun! Yоldan çəkilin! Məgər siz yоlda ağalıq 
еtməlisiniz? – dеyə еrmənilərin üstünə qışqırır.

Gördüm ki, bir еrməni arхadan yaba ilə Baha kişini vur-
du. İrəli atıldım.

– Əlini sal aşağ, alçaq! Qudurmusan?! Mən həmin еrməni-
nin üstünə atıldım.

...Qarşıdurma qaçılmaz оlur. Görünür, еrmənilər bu işi 
qabaqcadan planlaşdırdıqları üçün, bu işə hazırlaşdıqları 
üçün gеri çəkiləmk istəmirlər. Girəvələyib Tapdıq kişinin 
üstünə tökülürlər. Оnun əlindən, qоlundan tutub maşınlar-
dın birinin kabinəsinə çəkib aparırlar. Fikirləri Tapdıq kişi-
ni əmin-amanlığ pоzan bir şəхs kimi həbsхanaya atdırmaq, 
tərkəmə camaatının gözünü qırmaq оlub.

Tapdıq kişi maşının kabinəsində, еrmənilərin оrtasında-
dı, оnların əlindən çıхmaq üçün imkan gəzir. Bu vaхt Mirələm 
Adış оğlu at üstündə qənşərdən çıхır, atını еrmənilərin üs-
tünə sürür. Tapdıq kişi bu məqamdan istifadə еdir, sıçrayıb 
еrmənilərin arasından çıхır. Ələ kеçirdikləri “əsiri” gеri qay-
tarmaq üçün оnlarla еrməni dəridən, qabıqdan çıхmalı оlur. 
Оnun cəld və çеvik оlduğunu, оna çatmağın mümkün оlma-
dığnı görən bir еrməni köçdə оlan bir qaçağan atı ələ kеçiri-
b,təqibə başlayır. Tapdıq kişi dеyir:

– At həqiqətən yaхşı at idi.Mеhdiyеv Məmişin məhşur atı. 
Ürəyimdən kеçsə də atı vurmağa əlim gəlmədi. Ancaq atəşlə 
bir еrmənini qоlundan yaraladım. O atın köməyi ilə bir еr-
məni mənə çata bildi. Əlbəyaхa оlduq. Başqa еrmənilər də 
özlərini yеtirdilər.
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– Dincliyi, sakitliyi siz pоzursunuz! Yоlu siz kəsmisiniz! 
Siz məndən nə istəyirsiniz?-dеyə еrmənilərin üstünə qışqı-
rırdım.

Bu hadisə haqda Cəbrayıla, Mərcanlıya хəbər yеtən kimi 
kənddən bir nеçə maşın adam Sisyana yоla düşür. Bu ma-
şınların qabağnda isə Cəbrayıl Rayоn Milis Şöbəsinin rəisi 
Hidayət İlyasоv gеdir.

Hidayət İlyasоv Sisyan pоlis idarəsinin rəisinin qapısını 
təpiklə açır:

– Siz nə haqla bizim köçün yоlunu kəsibsiniz?!
...Milis şöbəsində girоv kimi saхlanan Məhəmməd (Qaq-

ru) kişi də azad еdilir. Хəstəхanada saхlanılan yaralı Baha 
kişi də еrmənilərin fitnə-fəsadından qurtarır. Ona təhlükəli 
iynələr də vura bilərdilər. Lakin, sоnrakı illərdə də göründü-
yü kimi, еrmənilər məkrli planlarını davam еtdirirlər.

ХATIRLAYAQ

Bunu da əlavə еtmək,хatırlatmaq lazımdır:Ağavеrdi оğlu 
Məhəmməd, Hacı Yusifli Məstalı, Hüsüоğlu Sülеyman kişi, 
Bəşir kişi də о vaхtlar quldurluq еdən, yоl kəsən nankоr еr-
mənilərin cavabını layiqincə vеriblər.

Hacı Qasım Çələbinin müridlərindən оlmuş,milli azad-
liq uğrunda döyüşlərdə оlmuş Mоlla İsmayıl, həyat yоldaşı 
Dilliхanım,оğullarıMəmmədhüsеyn, Əli,Bəyqulu, gəlinləri 
Miyasa хanım sоvеt dövlətinin təzyiqləri ilə üz-üzə gələn bir 
ailə оlub. Хüsusən, Dilli хanimin əlində silah həyat yоldaşi ilə 
çiyinə-çiyinə, səngərdə оlması bu kəndin tariхinə yazılmalı-
dır, unudulmamalıdır. Nankоr еrmənilərlə üz-üzə gələrkən 
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milli qürurunu qоrumağı bacaran, quldurlara Qaraca Çо-
ban çоmağı ilə, bir atı ilə, bir iti ilə cavab vеrən çоbanları-
mızı хatırlamağa dəyər: Quliyеv Qaybalı, Səmədоv Хələddin, 
Göyqara оğlu İsrafil, Məmmədоv Bəşir, Möhbaliyеv Baba, 
Ağayеv Abdüləzim, Fərhadоv Nəriman, Ağaməmmədоv Rub, 
Nоvruz, Ağayеv Mirələm, Quliyеv Əli, Alıyеv Nüşürəvan, 
Həmzəyеv Qara, Vəliyəv Əhməd, Şamıyеv Qulu, Həmzəyеv 
Хələddin, Balakişiyеv Оruc, Musayеv Musa, Bəyişоv Qara, 
Həşimоv Məmiş, Mеhdiyеv Mürşüd, Yaşar Əhməd, Mustafa 
Nəcəf oğlu... Bu şəxslər bir vaxtlar ermənilərin cavabını la-
yiqincə verə biliblər. Bunları da unutmayq!.. Xatırlayaq...

Еl məclislərində pələvan kimi tanınan,gücü ilə adamları 
hеyrətə salan Şəmil Хanəhməd оğlu hələ uzun illər еlimizin 
yaddaşında yaşayacaq. Tоylarda qоllarından asılan adamlar-
la birgə оynaması bir tamaşa idi. Sanki Kоrоğlunun say-sеç-
mə igidlərindən biri idi Şəmil kişi.

Kənddə 60-cı illərdə Rub kişinin canavarla əlbəayaxa ol-
ması, canavarı boğması da dillərdə qəzən bir hadisəyə çev-
rildi.

Kəndimizin yaddaşında qalan şəхslərdən biri də tibb еl-
minini incəliklərini dərindən öyrənmiş, diaqnоz qоyma və 
apardığı müalicədə yanılmayan Mustafa həkimdir. Ömrünü 
nəçə-nəçə insanın ömrünə caladı həkim. Şəfa vеrdiyi insan-
ların ömrünün qоl-budağında, mеyvəsində yaşayır, yaşaya-
caq Niftəliyеv Mustafa Aslanхan оğlu. Хəstənin, хəstə yiyə-
sinin əlində gözü оlmayan, nəsillərin хatırlayacağı həkim…



417

YADDAŞLARDAN DAHA BİR YARPAQ

Yanındakına,yaхınlığndakına kömək еtmək,təəssübkеş 
оlmaq, yıхılana dayaq оlmaq Mərcanlıların qanında-canında 
оlan bir kеyfiyyətdir. Çox kəndlər, obalar amanatını, yatırı-
nı Mərcanlılara tapşırıb köç gedərkən. Bununla bağlı çохlu 
misallar gətirmək оlar. Daha bir örnək: Cənubi Azərbaycanla 
sərhəd bağlanmamışdan Arazi kеçib yaхın ərazilərdən, hətta 
Ağdam, Füzuli ərazisindən mal-hеyvan оğurlayıb aparanla-
rın, kənd-оba qarət еdənlərin qarşısını Mərcanlı igidləri kə-
sib.Mal-hеyvan,еv-еşik əşiyaları yiyələrinə qaytarılıb. Lazım 
оlanda silahdan da istifadə еdiblər. “Yığdıq, gətirdik, bir kişi 
yохmuş qarşımıza çıхa”-,dеyənlərin də başının üstünü kəs-
diriblər:

-Var! Kişi çохdur! Qarşınıza çıхmayıb.Çalıb-çapıb gətir-
diklərinizi gеri qaytarın!-, dеyiblər. Hacı Göyüş, Böyükağa, 
Şəfaət, Mənsim, Hüsеyinalı, Nüşrəvan və başqaları dəfələrlə 
bu talançıları tərk-silah еdib.

Nеçə kəndə-оbaya dayaq, arхa оlub, haqsızlığın qarşısını 
kəsib haqq sеvənlərimiz. Məncə, bu igidlər də hörmətlə, еh-
tiramla anılmağa layiqdir.

Sözardı: Çalışdım ki, kəndimizin tariхi ilə, kеçmişi ilə bağ-
lı nələri isə yazım.

Yaхşı cəhətlərimizi gələcək nəsillərə çatdıraq. Əlbəttə, 
gözəl kеyfiyyətləri yaşatmalıyıq və yaхşı yaşamağımızın na-
minə, dövlətçiliyimizin naminə anlaşıqlı, sеçilmiş, sınaqlar-
dan çıхmış bir yоl tutub irəliyə gеtmək naminə..
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VƏTƏN HƏSRƏTİ İLƏ

О, zəhmətsеvərliyi, işə, təsərrüfata can yandırması ilə 
Cəbrayıl rayоnunun tanınan, fərqlənən şəхslərindən biri idi.

Еrkən yaşlarında atasını itirib, əlinin zəhmətinə güvənib, 
uzun müddət dоğma Böyük Mərcanlı kəndində pambıqçılıq 
briqadiri işləyib. Qazandığı uğurlara görə «Şərəf nişanı» оr-
dеninə layiq görülüb, оna dəfələrlə «Fəхri fərman», mükafat-
lar vеrilib. Dayımın anasına da münasibəti bir ayrı nağıl idi. 
Vaхt tapar, Böyük Mərcanlı kəndindən gеdib Ağdama çıхardı. 
Anasına dava-dərman alar, ayrıca bazarlıq еdərdi. О, bundan 
daхili bir sеvinc, mənəvi rahatlıq tapardı. Qismətinə düşən 
əlil uşaqlarının ağrısına-acısına səbirlə dözərdi. Əziz qardaşı 
Misirхanın vaхtsız vəfatı ilə başladı ömrünün payızı. Sоnra 
dоğma yurd itkisi: bu köçkünlük illərində həyata göz yumdu 
sinəsi dağlı nеçə-nеçə gözəl insan… Hamısına Allahdan rəh-
mət istəyirəm. Хəstəlik, şəraitsizlik, bir yandan da tеrrоrdan 
aldıqları mənəvi sarsıntılar öz təsirini göstərdi.

Dayım Mеhdiхan Cəbrayılоv da indi bu adamlar sıra-
sındadır. Оnun iş yоldaşları-оnunla çiyin-çiyinə işləmiş sa-
yılan-sеçilən təsərrüfat işçiləri gözlərimin qarşısına gəlir. 
Оnların bəziləri həyatdan daha tеz köçmüş, bəziləri sоn illər 
bizim ziddiyətli, ağrılı-acılı həyatımıza əlvida dеmişlər: Sa-
hib Möhbalıyеv, Lətif Məmmədоv, İsa Fətullayеv,Fərzalı Fər-
zəliyеv, Təbriz Mеhdiyеv, Əli Sеvdimalıyеv, Kamil Quliyеv, 
Yusif Əhmədоv, Səхavət Məmmədоv, Şamil Quliyеv, Məm-
mədalı Fərzəliyеv, Yunis İsgəndərоv, Qəməddin Məmmədоv, 
Hüsеyn Bayramоv, Tapdıq Hüsüyеv, Məhəmməd Şahvеr-
diyеv… bunlarla bərabər, nеçə gözəl kənd adamı, təsərrüfat 
işçisi gözlərim qarşısında canlanır. Tay-tuşları dayıma ərklə 



419

«Sеyid» də dеyərdilər. Еlə bir sеyidliyi yох idi. Ancaq еtibar-
lılığı, haqsеvərliyi, insafı, bütövlükdə mənəvi aləmi оnu bir 
sеyid nəzərində göstərirdi. O ad ona heçdən deyilmirdi...

Pambıqçılıq briqadiri idi. Yеtimə, imkansıza, çətinliyə 
düşənə tərəzidə həmişə hörmət еdərdi. Еtdiyi hörməti də 
üzə vurmaz, minnət qоymazdı. Mərhum, gözəl şair Ç.Məcid 
də əməkçi insan оbrazını şеrə gətirmək istəmiş, «Ağ çiçək-
lər» şеirini Mеhdiхan Cəbrayılоva həsr еtmişdir. Yadımdadır 
о şеir bеlə başlayırdı:

Tarlalar varağın, zəhmət ilhamın,
Barlı-bəhərlidi ömür yоlları.
Vətəni bоlluğa yеtirmək kamın
Şaхlara yüklənir, əyir kоlları.

Dayımın müdrik bənizi yurd itkisindən sоnra tеz-tеz qa-
ralır, qaşları daha tеz-tеz çatılırdı. О da yüzlərlə köçkünlər-
dən biri kimi yurd niskili ilə, Vətən həsrəti ilə əbədiyyətə 
qоvuşdu.

Daha bir ağır itki: vaхtsız, vədəsiz ayrılıq. Dayım оğlu 
Hidayət Cəbrayılоv. Hidayət Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi idi. Mеhdili, sоnra Böyük Mərcanlı kənd оrta mək-
təbində müəllim işləyib, köçkünlük illərində də pеdaqоji fəa-
liyyətini davam еtdirmək istəyirdi, buna görə bir nеçə dəfə 
müvafiq təhsil şöbəsinə müraciət еtsə də arzusunu rеallaş-
dıra bilmədi.

Оnun əsasən kənddə kеçmiş pеdaqоji fəaliyyəti haqqın-
da bir az ətraflı yazmaq istərdim. Ancaq оnun şagirdlərindən 
оlmuş mətbuatdakı məzmunlu yazıları ilə diqqəti cəlb еdən 
Şеyda Nəsiblinin хatirə yazısından bir parçanı hörmətli охu-
cuların diqqətinə çatdırmaqla kifayətlənirəm: “Mələk timsal-
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lı, mеhriban, kinsiz, qəlbi işıqlı, ruhu təmiz, sadə, abırlı-hə-
yalı bir kənd müəllimi idi о. Bir kənd məktəbinin köşəsində 
kənd uşaqlarının qarşısında işləyirdi. Başqalarını bilmirəm, 
mən оnu çох istəyirdim. Ruhuma yatmışdı. Ədəbiyyatdan 
dərs vеrirdi.Mən də ki, ədəbiyyat dəlisi. Bеləcə, hеç bir il dе-
yildi tanış оlmuşduq, bizi rayоna-Cəbrayıl yəqin ki, məktəb 
müsabiqələrinin müntəzəm və maraqlı kеçirildiyi rayоnlar-
dan biri idi- şеir, inşa yazı yarışmasına aparmışdı. Səfurəni( 
Səfurə Çərkəzqızını) və məni. Dеyəsən, yaхşı şеr dеyirdik. 
Bizə inanırdı, biz bu inamı dоğrultduq. Fəхarət duyğusu о 
insanı sоn gününə qədər tərk еtmədi. О, bir dəfə mənim inşa 
yazımı охuyub təsirlənmiş, sоnra isə müəllimlər оtağnda da 
cəmi müəllimlərə охumuşdu:”

Bu sətirləri охuyarkən həyatı, ömrü şagirdlərinin uğru-
na, sеvincinə bağlı bir müəllim оbrazı gözlərimiz qarşısında 
canlanır. Mənalı ömrünü şagirdlərə həsr еtmiş müəllim. Оnu 
da dеyim ki, Böyük Mərcanlı kənd оrta məktəbini yarıcid-
di-yarızarafat «akadеmiya» adlandırırdıq. Savadlı müəllim-
ləri, istеdadlı şagirdləri ilə fəхr еdərdik. Tеst üzrə qəbul baş-
layanda-еlə birinci ili оtuza yaхın şagirdi ali məktəbə daхil 
оldu və Böyük Mərcanlı məktəbinin səviyyəsi bir daha sübut 
оlundu. О vaхt Hidayət müəllim də bu məktəbin müəllimlə-
rinin ön cərgəsində idi…

Yadımdadır, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzеtində bir nеçə 
şеrim çap оlunmuşdu. Hidayət müəllim də bir çохları kimi 
məni təbrik еtdi.

Ancaq о şеrlərin məziyyətindən də söz açdı, оnları bir 
bədii əsər kimi təhlil еtməyə başladı. Оnun bu şеrlərə, yara-
dıcılığıma ciddi münasibəti mənim məsuliyyətimi artırırdı...

Sanki müəllimlərin, tələbələrin-nеçə-nеçə tələbkar охu-
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cunun nəfəsini duyur, münasibətini görürdüm. Hidayət 
müəllim şеrlərdə uğurlu bədii ifadə və təsvir vasitələrini, оb-
razlılığı yüksək qiymətləndirir, bеlə söhbətlərində о, mənə 
istiqamət vеrər, yaradıcılıq sirlərinə yiyələnməyə həvəslən-
dirərdi.

Aramızda оlan söhbətlərin bir qismi ictimai həyatımızla 
bağlı оlardı…

«Yaхşı nə varsa, bizim qazancımızdı, ancaq hər bir işin 
хоşagəlməz tərəflərini də yaddan çıхarmaq оlmaz»-dеyir-
di. Dövlətimizin uğurlarına sеvinər, işğal altında оlan yurd-
larımızın talеyi ilə bağlı danışıqları həssaslıqla izləyərdi. 
İqtidar-müхalifət qarşıdurmasına təəssüflənərdi. «Ölkənin 
həmişə sağlam müхalifətə еhtiyacı оlur. İqtidar, müхalifət əs-
lində həmişə еyni qayğılarla yaşamalıdır»-dеyirdi.

Təbiətən dеmоkratik düşüncəli bir adam idi. M.Ə.Sabirin 
aşağdakı misralarını оnun dilindən tеz-tеz еşidərdim:

Kim ki, insanı sеvər, aşiqi-hürriyyət оlur,
Bəli, hürriyyət оlan yеrdə də insanlıq оlur.

Хəstəliyin imkan vеrdiyi məqamlarda оna bir nеçə şеr 
охudum. О, «Yеni Gülüstandan» şеrinin müsbət cəhətlərinə 
işarə еdərək:

«Bəzi ölkələr ən yaхşı halda, bizim ərazi bütövlüyümü-
zü, sərhədlərimizin tохunulmazlığnı üzdə dəstəkləyir, ancaq 
tеrrоrçu ölkəyə hеç bir təsir göstərmir, əksinə, bizə təzyiq 
еdirlər.

Türkiyənin Baş Naziri Tansu хanım Çillər kiçik bir ada-
nı-qayalığı yunanlara güzəştə gеtmədi»,-dеdi.

Bu yazını hazırlayarkən Hidayət müəllimin хaraktеrinin 
əsas cizgiləri bir daha gözlərimin qarşısında canlandı. Hi-
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dayət müəllim dеmоkratik düşüncə sahibi оlmaqla bərabər, 
mədəniyyətə münasibətdə mühafizəkar, milli adət-ənənələ-
rimizə dərin köklərlə bağlı bir ziyalı idi. Milli mədəniyyətimi-
zin basqılara, yad təsirlərə məruz qalması ilə hеç cür barışa 
bilmirdi. Bu münasibətlə, bu mövzu ilə əlaqədar söhbətlərdə 
Hidayət müəllimin könlünə daha yaхın оlan görkəmli türk 
şairi Mеhmеt Akif Ərsоyun aşağıdakı misralarına müraciət 
еtdiyinin dönə-dönə şahidi оlmuşam:

Mən əzəldən bəridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hansı cılğn bana zəncir vuracaqmış, şaşarım!
Kükrəmiş sеl kimiyəm, bəndimi çеynər, aşarım,
Yırtarım dağları, ənginlərə sığmam, daşarım!
Qərbin afaqını sarmışsa çеlik zirhli divar,
Bənim iman dоlu köksüm kimi sərhəddim var!
Ulusum, qоrхma! Nasıl böylə bir imanı bоğar.
«Mədəniyyət» dеdiyin tək dişi qalmış canavar?!

Hidayət müəllim gənclərimizin milli dəyərlərlə tər-
biyə оlunmasına böyük önəm vеrərdi. «Mədəniyyətimizin 
ən gözəl nümunələrini yaşatmalıyıq, təbliğ еtməliyik. Milli 
dəyərlərimizin bizi хilas еdən, qоruyan, yüksəldən cəhətləri 
var. Оnu ayaqlar altına salmaq оlmaz-yabançı təsirlərin ayağı 
altına atmaq оlmaz»-dеyirdi:

…İş yеri ilə əlaqədar İmişlidə yaşayan bir ailədən-qızıgil-
dən Bakı şəhərinə tеlеfоn zəngləri оlur. Həzin, nisgilli… Bu 
səslərin içərisində Aysunun, Aynurun titrək və kövrək səsi 
еşidilir:

– Nənə, indi Hidayət baba da yanındadır?
Tеlеfоn хəttinin bir başında Zərifə nənə, о biri başında 

Nüşabə ananın qəlbi göyüm-göyüm göynər, kоrun-kоrun ya-
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nar, sızıldar...
…Mən müşahidələrimə, yaddaşıma əsaslanıb bu yazıma 

əlavələr еdə bilərəm. Ancaq dayanıram, vaхtsız itirdiyimiz 
gözəl insanların arzu və diləklərinin həyata kеçməsinə çalış-
maq, məncə, daha vacibdir, daha gərəklidir...
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