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Muxtar Əziz oğlu Qasımzadə 1951-ci ildə Nax-
çıvan şəhərində anadan olub. Gənclik illərindən 
(1970) bu günə qədər jurnalistlik fəaliyyətini da-
vam etdirməkdədir. Bədii yaradıcılığa da elə hə-
min illərdən başlayıb. Şeir və poemaları mətbuat-
dan, ədəbi jurnallardan, almanaxlardan, mavi ek-
randan, radio dalğalarından ictimaiyyətə yaxşı ta-
nışdır. Müxtəlif vaxtlarda Beynəlxalq poeziya festi-
vallarının iştirakçısı olmuş, şeirləri rus, fars, ingi-
lis dillərinə tərcümə edilmişdir. 

Televiziya və radionun inkişafındakı xidmətlə-
rinə görə ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə (2006) 
“Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür. 

Hazırda “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birli-
yində nəşriyyat bölməsinin müdiridir. O, 500-ə ya-
xın müxtəlif mövzulu kitabın redaktorudur. M.Qa-
sımzadə öz poetik imkanlarını ölçüb-biçən, sözə 
qənaətlə yanaşan qələm sahiblərimizdəndir. “Nuh-
çıxandan gəlirəm” kitabı şairin oxuculara yeddinci 
ədəbi töhfəsidir. Kitaba müəllifin yeni yazdığı və 
əvvəlki kitablarından seçilmiş şeirləri toplanmışdır.  
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And içdim torpağa, and içdim göyə,  
Andım çörək haqqı, duz haqqı oldu. 
Allahın verdiyi nemətdi deyə, 
Andımın biri də “söz haqqı” oldu. 
 
Sevdim yaradanı, könlüm açıldı, 
Sandım varlığımı bahar şəklində. 
Sözüm qanadlandı, dilim açıldı, 
Mən dua oxudum şeir şəklində. 
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ÙÀ×ÀÄÀÜ 
 
Áàøûíäà ùÿìèøÿ äóìàíëàð ýÿçÿð  
Чàüëàéàð, гайнайар, äàøàð Ùà÷àäàü. 
×è÷ÿêëÿð êþêñöíäÿ éàçûéà áÿíçÿð, 
Îëàð èëê áàùàðà øöàð Ùà÷àäàü. 
 
Ãîøà áóéíóçó âàð ìàðàë òèìñàëû, 
Îëóá Íàõ÷ûâàíûí щцснц, æамàëû. 
Даьлар маралына бянзяр бу щалы, 
Ñåâÿí öðÿêëÿðè îõøàð Ùà÷àäàü. 
 
Ùÿðäÿí øèìøÿêëÿðèí ýÿëÿð òóøóíà, 
Ýþéëÿð èëäûðûìû ÷àõàð áàøûíà, 
Õûðäà òÿïÿëÿðè éûüàð áàøûíà, 
Þçö ñÿðêÿðäÿéÿ îõøàð Ùà÷àäàü. 

 
 


 
Həyat üçün, bəşər üçün 
Gah ağlaram, gah gülərəm. 
Susuz olsa Yer kürəsi, 
Tapılmasa bir gilə su, 
Çıxıb mavi səmalara 
Buludları sıxmalaram, silkələrəm,– 
Həyat üçün, bəşər üçün. 
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ÁÓ ÄÖÍÉÀÍÛÍ ÑßÁÐÈ ÁÞÉÖÊ 
 
 

Ìàò ãàëûá äöíéàíûí èøèíÿ äàüëàð, 
Òîðïàüà ãóéëàíûá äèçèíÿ ãÿäÿð. 
Ñûõûá éóìðóüóíó äþøöíÿ äàüëàð, 
Äàðòûíûá ýþéëÿðèí öçöíÿ ãÿäÿð. 
 
Äÿðäèíè éåëëÿéèá, êþðöêëÿéÿí âàð, 
Õîæàëû éàíüûñû æàíûíäà ãàëûá.  
“Àðàç àøûüûíäàí, Êöð òîïóüóíäàí”, 
Éûüûëûá àüðûñû æàíûíäà ãàëûá... 
 
Éåð êöðÿñè ìèëéîí èëäèð ôûðëàíûð, 
Ôûðëàäûð öñòöíäÿí àòà õÿáèñè. 
Äàüëàð àç ãàëûð êè, éåðèíäÿí îëà, 
Éåðèíäÿí ãîïàðà áèëìèð èáëèñè... 
 
Áó äöíéàíûí ñÿáðè áþéöê, 
Ýþðöð þç èøèíè äîëàøà ùÿëÿ. 
Íåéòðîí ãÿçÿáëè, àòîì ùèêêÿëè 
Öñòöíäÿ íàìÿðäëÿð äîëàøûð ùÿëÿ! 
 
Ìàò ãàëûá äöíéàíûí èøèíÿ äàüëàð, 
Òîðïàüà ãóéëàíûá äèçèíÿ ãÿäÿð. 
Ñûõûá éóìðóüóíó äþøöíÿ äàüëàð, 
Äàðòûíûá ýþéëÿðèí öçöíÿ ãÿäÿð... 
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TANRI 
 

Tanrı ağappaq taxtında 
Öz işindəydi. 
Təmənnasız vərdişində, 
Ucalığında, ağlığında 
Ağappaq gülüşündəydi. 
Allah Məhəmmədə dedi 
O da yazdı... 
Sən görmədin, mən gördüm - 
Yaradanı gördüm... 
Sən odla oynayırdın, 
Sən qanla oynayırdın 
Səni görməzdən gəldim. 
Sən Yer üzünün allahı deyildin 
Səni tamahkarlar uydurmuşdu 
Uyduranlar uyutmuşdu! 
Allah Məhəmmədə dedi 
O da yazdı: 
Zordan allah olmaz 
Zor zoru,  
Var varı əzər. 
İnsaf insafı, 
Mərhəmət mərhəməti bəzər... 
Sən görmədin, 
Mən gördüm 
Onu gördüm - 
Özünü gördüm. 
Tanrı ağappaq taxtında 
Bərəkət yağdırırdı ağlığından. 
Qızıl baxışlarıyla 
Öz işindəydi 
Ağlığında, ağalığında - 
Ağappaq gülüşündəydi...   
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BELƏCƏ 
 

Eşitdiklərimi qulaqlarımda,  
Gördüklərimi gözlərimdə, 
Anladıqlarımı ağlımda, 
Duyduqlarımı ürəyimdə saxladım. 
Tanrının ərki insafa, 
Yoxsulun ərki azadır. 
Buludun ərki yağışa, 
Şairin ərki kağızadır. 
Zəngin insafını, 
Yoxsul azını, 
Bulud yağışını, 
Şair kağızını 
Zümzümə edir hər gün sakitcə. 
Ən gözəl xorunu oxuyur bəşər,  
Xor oxuyur beləcə... 

2013 
 

YEDDİNCİ QİTƏ 
 

Yeddi rəng, 
Yeddi səs, 
Yeddi gün... 
Hamısı yeddi, 
Hamısı düzgün 
Bu lap aləm ki... 
-Bəs yeddinci qitə hanı- 
soruşsanız, deyərəm ki, 
sualınız istəyimdi. 
Altı qitənin  
Dərdini çəkib  
Yumağa dönən, 
Yumruğa dönən 
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Yeddinci qitə 
Köksümdə çarpan 
Bu Ürəyimdi... 

  
 

ÄÀÜËÀÐ ÄÀ ÂßÒßÍÄÈÐ 
 

Âÿòÿí ìöãÿääÿñäèð îüóëëàð ö÷öí  
óæàëäàð àäûíû øÿðÿôëè àäëà.  
Äàüëàð äà âÿòÿíäèð ãàðòàëëàð ö÷öí 
ãóæàð çèðâÿëÿðè ãîøà ãàíàäëà.  
 
Áèð éóâà ãóðóáäóð àäè äàøûíäà 
Äöøöá èëäûðûìà, itÿíè îëóá.  
Áèð éóâà õÿòðèíÿ î áîéäà äàüëàð 
Ãàðòàëûí ÿáÿäè âÿòÿíè îëóá.  
 
Ñÿäàãÿò, åòèáàð ãàéíàð ãàíûíäà 
Çèðâÿëÿð öçöíÿ ùÿð àí à÷ûãäûð.  
Ãàðòàëëàð ãàéàäàí ãàíàäëàíàíäà 
äàüëàð àðõàéûíäûð, ãàéûäàæàãäûð. 
 
Âÿòÿí ìöãÿääÿñäèð îüóëëàð ö÷öí, 
äàüëàð äà âÿòÿíäèð ãàðòàëëàð ö÷öí.  

 
 

ÍÀÕ×ÛÂÀÍÛÌÛÍ 
 

Æàíûì, ýþçöì, òîðïàüûì, 
ëàéëàì, íÿüìÿì, áåøèéèì. 
Éóðäóì, éóâàì, îæàüûì, 
ñàëàì, åâèì-åøèéèì. 
Ùà÷àäàü êöðñöì îëñóí, 
İlqarından ñþç äåéèì 
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Atam Íàõ÷ûâàíûìûí, 
Àíàì Íàõ÷ûâàíûìûí. 
 
Òàðèõ âöãàð ýÿòèðèá 
ãàéàñûíà, äàøûíà. 
Íóùäàí õÿáÿð ýÿòèðèá, 
÷àòûá ìöäðèê éàøûíà. 
Ýöíÿøèìäèð, Éåð êèìè 
Ìÿí äîëàíûì áàøûíà, 
äþíöì Íàõ÷ûâàíûìûí, 
Àíàì Íàõ÷ûâàíûìûí. 

 
 

ÂßÒßÍ ÑÅÂÝÈÑÈ 
 

Âóðóë áó òîðïàüà ìèíáèð áàõûøëà, 
Ìöãÿääÿñ duyğunla ãÿëáè íàõûøëà. 
Âÿòÿíäàø îëóðñàí, âÿòÿíäàøëûüà, 
Ñÿíÿ çÿìàíÿòäèð Âÿòÿí ñåâýèñè. 
 
Ãîðóíóá ùÿìèøÿ éåð êöðÿñèíäÿ, 
Éàøaéûð ùÿð êÿñèí þç íÿôÿñèíäÿ. 
Öðÿéèí ìÿùÿááÿò õÿðèòÿñèíäÿ, 
ßí áþéöê äþâëÿòäèð Âÿòÿí ñåâýèñè. 

 
 

ÎËÌÀÑÛÍ 
 

Äàüëàð ãîøà äàéàíñûí, 
Ãóøëàð ãîøà ó÷ñóíëàð. 
Óëäóçëàð ãîøà éàíñûí, 
Ýöëëÿð ãîøà à÷ñûíëàð. 
Ñåâÿíëÿð ãîøà ýÿçèá, 
Ãîøàæà ãàðûñûíëàð. 
ßëëÿð äÿ ãîøà îëñóí 
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Áèð èøÿ éàðûñûíëàð. 
Èêèëèêäÿ ýþçÿëäèð. 
Óæàëûãäûð áó ùÿéàò. 
Çèðâÿëÿðÿ ãàëäûðàð, 
Ãàðòàëû ãîøà ãàíàä. 
Äöíéàíû áåëÿ ýþðÿê 
Èíñàí ãÿëáè äîëìàñûí. 
Ñÿðùÿäëÿðè ýþòöðÿê, 
Âÿòÿí èêè îëìàñûí. 

 
 

VƏTƏN DESƏM ... 
 

Günüm xoşbəxt, taleyimdən 
ancaq ayrı düşənim var. 
Mükafatım qarğış olub, 
Bəxti vaylı düşənim var. 
Qolu bağlı neçə elim - 
Üzüquylu düşənim var. 
Bu torpağa olmur oğul  
Hər doğulan oğul, ana. 
Bu torpağı qısqanıram  
Bu torpaqda doğulana. 
 
Ürəyimlə danışıram  
Laqeyidlər gülümsəyir. 
Həqiqətlə barışıram  
Siyasətlər gülümsəyir. 
Xəyanətlə çarpışıram, 
Ədavətlər gülümsəyir, 
Bu torpağa olmur oğul  
Hər doğulan oğul, ana, 
Bu torpağı qısqanıram  
Bu torpaqda doğulana. 
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Şahə qalxan atlarıma 
Əlli yerdən əl atan var. 
Dizlərini qucaqlayıb, 
Nallarını qopardan var. 
Haq sözümə don geydirib 
Çox kürədə boyadan var. 
Bu torpağa olmur oğul 
Hər doğulan oğul, ana, 
Bu torpağı qısqanıram  
Bu torpaqda doğulana. 
 
Vətən desəm, neçə yerdən  
Şölələnər bayraqlarım. 
Qanım desəm, neçə əldən 
Lalələnər bayraqlarım. 
Döyüş desəm, üzə çıxar 
İgidlərim, qoçaqlarım. 
Bu torpağa olar oğul 
Hər doğulan oğul, ana, 
İnam yarat, qanad yarat 
Bu torpaqda doğulana! 
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YYAADDDDAAŞŞ  ÇÇIIRRAAĞĞII  
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Naxçıvan Azərbaycan xalqının 
tarixini əks etdirən abidələri özündə 
yaşadan bir diyardır. 

Heydər ƏLİYEV 
 
 
 
 
      Azərbaycan və ona bağlı Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ən qədim mədə-
niyyətin daşıyıcıları olan tarixi abidələri 
ilə məşhurdur. Belə abidələrdən biri də 
xalqımızın tarixən bu torpağa məxsuslu-
ğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tari-
xi-etnoqrafik abidələr kompleksidir. 
 

“Ordubad rayonundakı Gəmiqaya 
abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
Sədri Vasif TALIBOVUN imzaladığı 

 26 aprel 2001-ci il tarixli sərəncamından. 
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Àòàì àáèäÿëÿð, 
àíàì òöðáÿëÿð. 
Ãàðäàøûì ãàëàëàð,  
áàæûì ãöááÿëÿð. 
Ìàâè ìèíàðÿëÿð  
ïàê ìåðàæûìäûð. 
Î ýÿëèí ãàéàëàð, 
î Êöë òÿïÿëÿð. 
Î ýöìöø çàüàëàð, 
øÿêèë òÿïÿëÿð. 
Î éàçû äàøëàðû, 
Æàð÷û äàøëàðû 
ìÿíèì àëûí éàçûì, 
òàõòûì, òàæûìäûð! 

Éàíàð, ìåòåîðòÿê 
àëûøàð îíëàð. 
Äèëè âàð, äèíäèðñÿí 
äàíûøàð îíëàð. 
Òà êè, äöíÿíèíÿ 
äþíìÿéè áàæàð. 
Ñÿí îíó öðÿêäÿí 
ñåâìÿéè áàæàð. 
Îõó òàðèõèíè, 
îõó ìàðàãëà. 
Âÿòÿí òîðïàüûäûð 
êèòàáûí, áàëà  
âàðàãëà, âàðàãëà, 
îíó âàðàãëà... 
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*           
arix, xalqların keçmişinə və mədəniyyə-
tinə güzgü tutan bir elmdir. Bu elmin 

prizmasından, işıqlı pəncərəsindən dərin qat-
lara boylananda doğma xalqımızın da tarixin 
sinəsində silinməz izlər qoyduğunun şahidi 
oluruq. 

Keçmiş deyəndə, dərhal gözümüzün önü-
nə qəhrəmanlıq səhifələri, şifahi xalq ədəbiy-
yatı nümunələri, yazılı abidələrimiz, habelə 
memarlıq incilərimiz gəlir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası qeyd olu-
nan xarakterik xüsusiyyətlərə görə tarixin səhi-
fələrində özünəməxsus layiqli yerlərdən birini 
tutur. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyası bütün abidələrimizin mad-
di və mənəvi sərvət kimi qorunmasını təmin 
edir. Bir sözlə, tarixi memarlıq abidələrimiz 
dövlət tərəfindən qorunur. 

Şair-jurnalist Muxtar Qasımzadənin tarixi 
mövzularda yazdığı şeirlərlə yaxından tanış 
oldum. Müəllif öz üzərinə son dərəcə şərəfli 
bir iş götürmüş, vətəndaşlıq baxımından fayda-
lı və əhəmiyyətli bir vəzifənin öhdəsindən de-
mək olar ki, uğurla ğəlmişdir.  

İlk baxışda hiss edirsən ki, hər şeir sanki 
bir poetik bələdçidir. Şeiri oxuduqdan sonra 
sözü gedən qala, yaxud türbə haqqında səndə 
böyük təsəvvür və məhəbbət yaranır. Hardan 
söhbət gedirsə, oranı görmək həvəsi oyanır 
qəlbində. Misralar boyunbağı kimi qatarlanan 

T 
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Naxçıvan abidələrinə körpü salır elə bil. Hər 
şeirin özünəməxsus vəzifəsi, xasiyyəti vardır. 
Məsələn, coşqun ədəbi təfəkkürün məhsulu 
olan “Xaraba Gilan” şeirində möhtəşəm şəhər 
qalıqlarının canlı mənzərəsini, xronoloji tarixi-
ni, eyni zamanda mifiq Şərq fəlsəfəsinin ele-
mentlərini görürük. 

Müəllifin “Gəmiqaya”sını xarakterinə görə 
tarfixi və siyasi baxımdan son dərəcə əhəmiy-
yətli şeir hesab etmək olar. “Bəkir oğlu Əcəmi”, 
“Oğlan qala, Qız qala”, “Əlincə”, “ Fərhad evi”, 
“Gülüstan”, “Qarabağlar türbəsi” və sair qızıldan 
qiymətli örnəklərimiz tariximizin canlı şahidləri 
kimi poeziya qiyafəsində bir daha ömür 
qazanmış, özünə bədii “pasport” almışdır. 

M.Qasımzadənin gərgin zəhmət və axta-
rışlarının bəhrəsi olan bu şeirlər elmi-nəzəri 
faktorlarına, bələdçi rolunu oynayan xüsusiy-
yətlərinə görə hər bir tarixsevər üçün dəyərli 
töhfə, vətənpərvərlik vəsiləsidir. Bütövlükdə 
bu silsilə şeirləri qalalarımızın, türbə və abidə-
lərimizin poetik xəritəsi də hesab etmək olar. 

Əziz oxucu, əgər Muxtar respublikamı-
zın–Nuhla yaşıd olan ulu Naxçıvanımızın 
tarixi mədəniyyəti ilə tanış olmaq istəyirsənsə 
bu şeirlərə müraciət et; hər qala könül dostun, 
sirdaşın, hər abidə qürurun, yaddaşın olsun. 

 

 İsmayıl HACIYEV, 
tarix elmləri doktoru, akademik. 
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ÝßÌÈÃÀÉÀ 
(Íóù ÿhvalatı) 

 
* 

Íóù ÷ûõàíäàí ýÿëèðÿì, 
Áóðà Íóùóí þç åëè. 
Êþùíÿ ãàëà- ìÿçàðû, 
Ýÿìèãàéà–ùåéêÿëè! 

* 
Éåðè, ýþéö, àñèìàíû, 
äÿðéàëàðû îõóéàíëàð. 
Óëäóçëàðû, êÿùêÿøàíû, 
éóõóëàðû îõóéàíëàð 
äîëàíûðäû éåð öçöíäÿ. 
Äÿðýàùûíà ôàë à÷àíëàð, 
Àëëàùûíà ÿë à÷àíëàð,  
ñàáàùûíà éîë à÷àíëàð 
äîëàíûðäû éåð öçöíäÿ. 
Ýöíÿø íèéÿ äîüäó ýþðÿí, 
øèìøÿê íèéÿ ÷àõäû ýþðÿí, 
áóëóä íèéÿ éàüäû ýþðÿí?! 
Àäàìëàðûí çÿêàñûíäà  
äöøöíæÿëÿð ñàéðûøûðäû. 
Ýÿëÿæÿêäÿí, îëàæàãäàí 
Ùÿçðÿòè Íóù äàíûøûðäû. 
Åëÿ áèë êè, þçö äåéèë, 
è÷èíäÿ ðóù äàíûøûðäû: 
Éåð öçöíöí áó öçöíö 
ñó àëàæàã. 
Áèçÿ áþéöê ýÿìè ýÿðÿê 
íèæàòûìûç î îëàæàã! 
Äèíëÿéÿíëÿð øÿêê åëÿäè, 
áÿçèëÿðè ãÿøø åëÿäè. 
Àðàì-àðàì äàüûëäûëàð 
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àíæàã Íóùà ýöâÿíÿíëÿð, 
îíà èmàn ýÿòèðÿíëÿð 
äþâðÿñèíÿ éûüûëäûëàð. 

* 
Óçóíëóüó éöç ÿëëèéäè, 
ãàéûì-ÿòÿê. 
Åíè àëòìûø,  
ùöíäöðëöéö îòóç äèðñÿê 
òþêäö áöòöí õÿðàæûíû, 
êÿñäè õóðìà àüàæûíû 
î äÿðìÿäÿí íÿôÿñèíè, 
ùàçûðëàòäû ýÿìèñèíè. 
Ýÿìèñèíÿ òîïëàìûøäû  
ùÿð æàíëûäàí, 
áèð äÿ éåòìèø àëòû àäàì. 

* 
Äÿæëÿ, Ôÿðàò ñàùèëëÿðè 
ýÿðíÿøäèëÿð. 
×àéëàð æîøóá áèðëÿøäèëÿð. 
Ñèëêÿëÿíèá 
ãàëõäû ýÿìè ñó öçöíÿ. 
Ìÿëÿêëÿð äóà îõóäó 
î öçöíÿ, áó öçöíÿ... 
Éåð ïàðòëàäû, 
Ýöí ÷àòëàäû, 
áóç ãàòëàðû ñûíäû ßðçèí. 
Î çàìàí êè,  
òÿðÿääöäëÿð ãóæàüûíäà, 
èíñàí Allah ñîðàüûíäà 
ñöðöíöðäö äèçèí-äèçèí. 
Òÿíäèðëÿðèí êöôëÿñèíäÿí 
ñó ÷àüëàäû .  
Éåð àüëàäû, ýþé àüëàäû. 
Îí ö÷ ôÿñèë  
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éàíàð-éàíàð ñåëëÿð äàøäû. 
Äöíéàìûçûí áó öçöíö 
ñóëàð òóòäó, 
äàüëàð ìàâè äÿðéàëàðëà  
ãóæàãëàøäû.  
Çÿìèëÿðè 
ñó àëòûíäà òåë ýÿòèðäè 
áîéëó-áîéëó ãàéàëàðû 
ñîéóã-ñîéóã ÿë ýÿòèðäè. 
Èíñàí îüëó ãÿðèáñÿäè,  
áèð éàíûãëû äèë ýÿòèðäè: 
“Äÿðéàäà ýÿìèì ãàëäû, 
áè÷ìÿäèì çÿìèì ãàëäû. 
Ìÿíè Òàíðûì ñàõëàäû 
î éàíäà êèìèì ãàëäû...” 
Ýöíÿøÿ éàëâàðàí, 
Àéà éàëâàðàí 
Óëäóçà éàëâàðàí, 
Ñóéà éàëâàðàí 
ÿë à÷ûá ýþéëÿðÿ  
äþçöð, äþçöðäö. 
Òàíðû ñåâèìëèñè,  
Íóùóí ýÿìèñè 
ñóëàðûí öçöíäÿ  
öçöð, öçöðäö... 
Ýöí êå÷äè, ñûõûëäû 
òÿíýèäè òóôàí. 
Àõûðäà äàðûõäû, 
ñÿíýèäè òóôàí. 
Ãàëõûá øöêð åòäèëÿð  
îíëàð Àëëàùà. 
Äàëüàëàð ýÿìèíè  
éîðìàäû äàùà... 
Àüðûéà äÿéäè, äþíäö, 
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Êÿìêèéÿ äÿéäè äþíäö, 
Ùà÷àäàüà ñöðöíäö 
áàòäû ÷ÿíÿ, äóìàíà 
æàí àòäû ýöíäîüàíà 
Ýþéëÿíäè ýöëäö éàçû 
ãàçëàíäû Ãàôàãàçû 
Ýÿìèãàéà ýþðöíäö!.. 
Ñóëàð òÿðê åòìèøäè 
àçàæûã äàüû. 
Áîé âåðäè, 
áîéóíà Ãàôàæûã äàüû 
Áÿðÿ-ãàéàëûüà  
éàí àëäû ýÿìè, 
áîøàëäû ýÿìè... 
Éåð öçöíöí ýþé öçöíÿ  
áàõàí éåðè îëäó îðà  
Íóù÷óëàðûí ãóðàãëûüà  
÷ûõàí éåðè îëäó îðà. 
Ëÿïÿëÿðè ÷ÿêèëäèêæÿ 
òÿïÿëÿðè ýþðöíöðäö. 
Àäàìëàðûí ãàéà öñòÿ 
ëÿïèðëÿðè ýþðöíöðäö. 
Êÿëìÿ-êÿëìÿ òîõóäóëàð, 
íÿüìÿ-íÿüìÿ îõóäóëàð: 
“Ñÿíäèð-ñÿíäèð ñó éàòäû, 
òóôàí áèòäè, óð áàòäû, 
Áó äàüäà áèð åëàò âàð, 
Íóù àíäû Óðäóáàòäû”. 
Æûüûð à÷ûá, äàø îéäóëàð. 
Éóðäëàðûíû ãóðà-ãóðà 
îðà-áóðà àä ãîéäóëàð: 
Àéûáîüàí, ×àäûð äàøû, 
Íÿñèð äàüû, Õûäûð äàøû, 
Ïàëàíòþêÿí, Ãàðàíãóæàã, 
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Òèëëÿê, Ýþéäàü. 
Ãàïûæûüûí ýåí ñèíÿñè 
àä ãàçàíäû: “Ýÿìèãàéà.” 
Íóù áàáàìûí ìÿñêÿíèòÿê 
ìÿøÿë êèìè 
àëîâëàíäû Ýÿìèãàéà!.. 

* 
Àéàüûì ÿëèì îëñóí 
Ùåøàíûì, âÿëèì îëñóí. 
Éåðè ùà, äèçèì, éåðè. 
Áèð æöò þêöçöì, éåðè. 
…ßêèðäèëÿð, áè÷èðäèëÿð, 
éåéèðäèëÿð, è÷èðäèëÿð. 
Ñÿíÿòêàðûí òèøÿñèíäÿí 
èç äöøöðäö ãàðà äàøà. 
Íÿüìÿêàðûí öðÿéèíäÿí, 
ñþç äöøöðäö ãàðà äàøà. 
Áó äàøëàðûí, ãàéàëàðûí 
ñàéû ñîíñóç.  
Åðàëàðûí òàðèõèíäÿ 
ïàéû ñîíñóç... 
Î éàé ÷ÿêÿí ñÿééàäà áàõ 
áÿðÿ äàøäà î ùàëû ýþð. 
Áÿðè äàøäà ñèíÿñè äàü 
äÿðäÿ äö÷àð ìàðàëû ýþð. 
Ýþçëÿðèíäÿí éàøäû ýÿëÿí 
ñàíêè äåéèð éàðàëûéàì. 
“Àìàí îâ÷ó, âóðìà ìÿíè 
ìÿí áó äàüûí ìàðàëûéàì”. 
Èðÿëèéÿ, ýåðèéÿ áàõ, 
ãàéàëûãäà “ñöðöéÿ” áàõ. 
Äàü ãî÷óíóí 
îõ øÿêèëëè áóéíóçëàðû, 
ìåøÿ ñàëûá äàø öñòöíäÿ. 
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O çàìàíäàí áó çàìàíà  
ãàéà ãàëûá– 
“áåøãàíàäëû” ãóø öñòöíäÿ! 
Ñèíÿñèíäÿ  
“êîñìîãîíèã” õÿðèòÿëÿð, 
éàëëû ýåäÿí èëê èíñàíëàð, 
áàøëàðûíäà 
÷îõøàõÿëè “àíòåííàëàð”... 

* 
Ãÿäèì, äîüìà Ãîáóñòàíûí 
àòàñûäûð, àíàñûäûð 
Ýÿìèãàéà. 
Íóù áàáàìûí íèæàò éåðè, 
õèëàñûäûð Ýÿìèãàéà. 
Äîüóëàíëàð,  
éàøàéàíëàð îëäó áóðäà. 
Äöíéàñûíû  
äÿéèøÿíëÿð îëäó áóðäà. 
Ãÿáèðëÿíäè, êÿïèðëÿíäè 
ìÿçàðûñòàí ñàëäû áóðäà. 
Óçàãäàéäû– 
ñó àëòûíäà óéóéóðäó 
ùÿëÿ Ôÿðàò ñàùèëëÿðè. 
Àíæàã áóðäà– 
òÿçÿ éóðääà 
ýöíäÿí-ýöíÿ  
÷îõàëûðäû Íóù åëëÿðè... 
Èëëÿð þòäö, þìöð áèòäè 
Íóù áàáàìûç áó äöíéàäàí 
î äöíéàéà êþ÷öá ýåòäè. 
Õàí Àðàçûí ñàùèëèíäÿ, 
Íóù åëèíäÿ ãÿáèð áèòäè. 
“Àäûíû îçàí àüëàð, 
äÿðäèíè éàçàí àüëàð. 
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Áóðäà Íóùóì þëöáäö, 
ãÿáðèíè ãàçàí àüëàð...” 
Îâóíäóëàð, îõøàíäûëàð, 
Éàâàø-éàâàø 
àðàíëàðà äàøûíäûëàð. 
Òþðÿíäèëÿð ãûç-ýÿëèíè, 
ìÿðä ÿðÿíè, 
Éóðä ñàëàíû, àä âåðÿíè: 
“Íóùÿæèð”è, “Íóùäàáàí”û,  
“Íóùÿðÿì”è... 
Ñàë éàçûäà, ýèë éàçûäà, 
“Àâåñòà”äà, “Áèëãàìûñ”äà 
ñÿòèðëÿíäè, 
ÿñèëëÿíäè ãàéà-ãàëàì. 
Äàø öñòöíäÿ ìþùöðëÿíäè, 
øÿêèëëÿíäè ãàéà-ãàëàì. 
Î çèðâÿíè, î êöðñöíö 
ùÿãèãÿòèí ñÿñè áèëèí. 
Äþðä ìèí ìåòð óæàëûãäàí 
òàðèõëÿðÿ ùþðìÿò äåéèð 
Ýÿìèãàéà! 
Ãîé åøèòñèí áöòöí äöíéà: 
Áóðà Íóùóí âÿòÿíèäèð 
Íóù÷ûõàíäûð–Íàõ÷ûâàíäûð, 
Äèããÿò, diqqət,  
diqqət äåéèð Ýÿìèãàéà! 

 
“ÔßÐÙÀÄ ÅÂÈ” 

 

Øèðèí íÿ ýþçÿëèéìèø 
Ôÿðùàä íÿ ýþçÿë îüëàí. 
×àïûá ãàéàíû ýåéìèø 
ßéíèíÿ, ýþçÿë îüëàí. 
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Éàðàäûá éàðà-éàðà 
Ôÿðùàä áÿé îòàüûíû. 
Êþ÷öðöá ãàéàëàðà 
Øèðèíèí àüëûüûíû. 
 
Äàø äà ãóøà ãîøóëàð– 
Òàõûá ãàíàä åâèíÿ. 
Ñàüûëûá àü áóëóäëàð 
Àõûá “Ôÿðùàä åâèíÿ”, 
 
Ñöääöð äèâàðû, äàìû 
Àëíûíäà äàí ñþêöëöð. 
Äþøöíäÿí “Àü áóëàã”ìû? 
Ñöä àðõûìû òþêöëöð... 
 
Áè÷ÿíÿêäÿí éóõàðû 
Ãàéà ñàðàé, äàü ñàðàé. 
Ìàò ãîéóá ñÿééàùëàðû 
Äþðä îòàãëû “Àü ñàðàé”. 
 
Øèðèí þëäö-äåäèëÿð 
Ôÿðùàä éàíäû õÿáÿðäÿí. 
Äþíäö äàüëàð, äÿðÿëÿð 
Ãàíëûýþëÿ êÿäÿðäÿí. 
 
Éîõ, î “Ãàíëû ýþë” äåéèë 
Ôÿðùàäûí ýþç éàøûäû. 
Ñóñäó ñåâäàëû êþíöë  
“Ôÿðùàä åâè” éàøàäû. 
 
Ãîíóá ýöëëÿð è÷èíÿ 
Øèðèíèí ñîðàüûíäà. 
Áÿíçÿð àü ýþéÿð÷èíÿ, 
Áàòàáàò éàéëàüûíäà. 
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ßÑÙÀÁÈ-ÊßÙÔ 
 

 ßë à÷äû ýþéëÿðÿ éåääè êèìñÿíÿ, 
 Áèð îëàí Àëëàùà èíàì ýÿòèðäè. 
 Òàíðû êþíöë âåðäè þç áÿíäÿñèíÿ, 
 Éåääè Êèìñÿíÿéÿ ñàëàì éåòèðäè. 
 

 Íóù ÷ûõàí þëêÿñè âÿòÿíëÿðèéäè 
 Îíëàðà äàð èäè äîüìà îä-îæàã. 
 Éåääè ìöãÿääÿñÿ Àëëàù áèðèéäè, 
 Àëëàùëûã åéëÿéÿí ÷îõóéäó àíæàã. 
 

 Äàü Éóíóñ àäûíäà ãÿääàð ïàäèøàù- 
 “Ìÿíÿì òàíðû” äåéÿí çàëûì âàð èäè. 
 Ýöíëÿðèí áèð ýöíö âÿçèð Òÿìëåéõà, 
 Ìÿñëÿê äîñòëàðûéëà şahı òÿðê åòäè. 
 

 Éåääè éîëäàø îëóá éîë ýåòäè îíëàð, 
 Ýåòäèëÿð, ýåòäèëÿð Àëëàùà ñàðû. 
 Øàù ãîøóí ýþíäÿðäè, òàïûëìàäûëàð 
 Ùÿð éåðäÿ ùèôç åòäè òàíðû îíëàðû. 
 
 Áèð êàùà äèáèíäÿ éîðüóí äöøäöëÿð, 
 Ö÷ éöç èë éóõóéà ýåòäèëÿð îíëàð. 
 Ñàüûíà, ñîëóíà êå÷äè ìÿëÿêëÿð, 
 Ñàíêè ìóðàäûíà ÷àòäûëàð îíëàð... 
  
 Îéàíûá, ýþðäöëÿð ýöí òóòóá éåðè, 
 Áóëàãäàí íèøàíÿ ãàëìàéûá, áåëÿ. 
 Àç ãàëà Ãèòìèðèí èòèáäè ãÿáðè, 
 Ýåéäèêëÿðè ëèáàñ ýÿëìÿéèð ÿëÿ. 
 
 Îíëàð áàø ÿéäèëÿð Òàíðû ñèððèíÿ 
 ×þêöá éàëâàðäûëàð áþéöê Àëëàùà. 
 Áåëÿæÿ ãåéá îëäó “éåääè êèìñÿíÿ”, 
     Ïèð îëäó îíëàðûí êå÷äèéè êàùà. 
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Çèéàðÿò åäèðèê ßñùàáè-êÿùôè, 
Èëê èíàíæ éåðèìèç, ãÿäÿðèìèçäè. 
“Èíæèë”äÿ, “Òþâðàò”äà, “Ãóðàí”äà äåéèð 
Òàíðû îæàãëàðû ùàãã éåðèìèçäè! 

 
 

ÎÜËÀÍ ÃÀËÀ, ÃÛÇ ÃÀËÀ 
 

Ãÿäèì Øÿðóð åëèíäÿ,  
Àðïà÷àé ñàùèëèíäÿ, 
äàëûá äÿðèí õÿéàëà 
äóðóá öçáÿöç ãàëà– 
Îüëàí ãàëà, Ãûç ãàëà. 
Àðïà÷àé àõûá ýåäèð, 
ìèí èëëÿðäè îðòàäàí. 
Ñåë Ñàðàíû àïàðûá, 
êÿäÿðëèäèð î âàõòäàí... 
Èòèðèá áàùàðûíû, 
ñèíÿñè äàüëàð ýþðöá.  
Äàüûëìûø ñà÷ëàðûíû, 
ÿë ÷ÿêèá, Àðàç ùþðöá. 
Þçöíö ëàï öçöáäö, 
÷àé ãóðóéóá àç ãàëà. 
Áÿëêÿ îíäàí êöñöáäö 
Îüëàí ãàëà, Ãûç ãàëà.  
Îüëàí þç ãàéàñûíäàí 
ãûçà áàõàðìûø ùÿð ýöí. 
Ãûç äà þç ãàëàñûíäàí 
Éîëà ÷ûõàðìûø ùÿð ýöí. 
Õàëëû êÿïÿíÿê êèìè 
ó÷óá ýÿëÿðìèø ÷àéà. 
Îüëàí äà îâëàüûíû 
åíäèðÿðìèø îðàéà. 
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Áåëÿæÿ ãîâóøàðìûø, 
Õàí÷îáàí Ñàðàñûéëà. 
Õàí÷îáàí òàíûíàðìûø 
Äóðíàòåë ñîíàñûéëà. 
...Øåéòàí éöéðÿê àéàãëû, 
òÿðÿôëÿð ãàíëû èìèø. 
Îüëàí éîõñóë, ÷àðûãëû 
Ãûç âàðëû, øàíëû èìèø. 
Àíæàã ìÿùÿááÿò ãóøó 
îõóéàðìûø óæàäàí. 
Äöíéà ãîïñà àéðûëìàç  
Ñàðà èëÿ Õàí÷îáàí. 
Äþçìÿäèëÿð ïàõûëëàð, 
äèêÿëäèëÿð èëàíòÿê. 
ùþêì åòäèëÿð ãàëàëàð  
Óæàëñûí òÿçäÿí ýÿðÿê. 
...Áèð ýöí à÷ûëñûí äåéÿ 
ìÿùÿááÿòèí éîëëàðû,  
Ñàðàñûíäàí ýöæ àëäû  
Õàí÷îáàíûí ãîëëàðû.  
Åë éóõóéà äàëàíäà  
Õàí÷îáàí îéàã îëäó. 
Ìÿùÿááÿòèí éîëóíäà 
äàø äþíöá éóìàã îëäó. 
Ýþçäÿí àõàí éàøëàðû  
àüûð äàøäû åëÿ áèë. 
Àüûð ãàëà äàøëàðû 
ôàüûð äàøäû åëÿ áèë.  
Ñàëìûøäû ùÿð ñàëûíû  
ãàëàé÷ûëàð ãàëàéà. 
×àïäû-òþêäö éîëóíó  
ãàëàí ãàëäû ãàëàéà. 
Áó ýöæö ùàðäàí àëäû 
Ùå÷ áèëìÿäè Õàí÷îáàí. 
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Àðïà÷àéà éîë à÷äû 
ñöáùÿ êèìè ãàëàäàí. 
Î òàé ãàëà áöðæöíÿ 
Íåéèí ñÿñè ÷àòûðäû. 
Ýåäèá ñåâýèëèñèíÿ 
äöç íÿôÿñè ÷àòûðäû. 
Ãàëà äèâàðëàðûíäàí  
ó÷óá éàðû ýÿëèðäè. 
Ãàíàäëàíûá ãàéàäàí 
îíà ñàðû ýÿëèðäè. 
Äàëüàëàð îíäàí ãàáàã 
ãóæàãëàäû Ñàðàíû. 
Õàí÷îáàí äàëüàëàðäàí 
ñîðàãëàäû Ñàðàíû. 
“Àðïà÷àéû äÿðèí îëìàç,  
Ñàðà êèìè ýÿëèí îëìàç 
Àïàðäû ñåëëÿð Ñàðàìû 
áèð àëàýþçëö éàðûìû...” 
Àðïà÷àé öçöãóéëó 
äöøäö õÿæàëÿòèíäÿí. 
Êöñäö ÷àéëàð, ÷åøìÿëÿð 
÷ÿêèëäèëÿð î ýöíäÿí.  
Äþçÿíìÿäè áó äÿðäÿ 
ñóëàð éàíäû-òþêöëäö. 
Ãàðàëäû Ãàðà òÿïÿ 
õèôôÿòèíäÿí áöêöëäö. 
Î ýöíëÿðäÿí áó ýöíÿ 
íÿëÿð, íÿëÿð éàøàíäû. 
Äþíäö ñåâýè ìöëêöíÿ  
ÿôñàíÿëÿð éàøàíäû.  
Àðïà÷àé ñàùèëèíäÿ 
Äóðóá ãîøà öç ãàëà. 
Éàøàð Îüóç åëèíäÿ 
Îüëàí ãàëà, Ãûç ãàëà. 
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ÄÓÇ ÑÀÐÀÉ 
 

 Î ìþæöçÿ òÿáèÿòèí äåéèë, éîõ 
 Î, èíñàíûí ÿëëÿðèëÿ éîíóëìóø. 
 Äèâàðû äóç, òàâàíû äóç, éåðè äóç, 
 äþðä áèð éàíû ïèëÿ-ïèëÿ éîíóëìóø. 
 
 Ôÿââàðÿäèð áöëëóð, áÿéàç ñöòóíëàð 
 Ùþðöêëÿíèá ãàòàð-ãàòàð åëÿ áèë. 
 Ãöááÿñèíäÿí íóð òþêöëöð î êè âàð, 
 ñàëõûìëàðû ÷èë-÷ûðàãäû, äóç äåéèë! 
 
 Éöç èëëÿðäè, ìèí èëëÿðäè åëÿæÿ 
 Äóç-ãóðóìëàð ïÿðäÿëÿéèá ãàïûíû. 
 Ùèìÿ áÿíääèð, íÿôÿñèíÿ ñÿñ äÿéÿ 
 òþêÿ áèëÿð ñàëõûìûíû, æàìûíû... 
 
 Äàø àëÿòè, äóç àëÿòè éåðèíäÿ 
 øàõòàëàðäà ÿìàíÿòäèð Äóç ñàðàé. 
 Äöíÿíèìäÿí áó ýöíöìÿ õàòèðÿ, 
 îòàã-îòàã ùÿãèãÿòäèð Äóç ñàðàé. 
 
 Éåð àëòûíäà èëìÿëÿíèá, òåëëÿíèá 
 óñòàëàðûí ÿìÿëëÿðè, èçëÿðè. 
 Îéìà-îéìà, áóðóì-áóðóì ýöëëÿíèá 
 “äèâàíëàðû”, “êöðñöëÿðè”, “ìèçëÿðè”. 
 
 
 Ãîé ùÿð éàíäà åøèòñèíëÿð àäûíû 
 ýöíáàòàíäà, ýöíäîüàíäà äåñèíëÿð. 
 Ñàðàéëàðûí ÿí ýþçÿëè, õàòûíû 
 Íàõ÷ûâàíäà, Äóç äàüûíäà, äåñèíëÿð. 
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×ÀËÕÀÍÃÀËÀ 
 

Éåð öçö áÿé èäè, õàí èäè îíäà 
Åùåé, óëó áÿéëÿð, õàíëàð, ùå, ùå, ùåé... 
Àäûíûç, ñàíûíûç âàðäû æàùàíäà, 
ñèçäÿí ñþùáÿò à÷ûð äàñòàíëàð ùåé, ùåé. 

  

 Äÿðäèíèç-ñÿðèíèç íÿéäè ýþðÿñÿí 
 áÿëêÿ ñÿðâÿòèíèç, ìàëûíûç øÿðèê?! 
 Ñèçèí ÿëèíèçëÿ áèð èäè âÿòÿí, 
 ñèçèí ÿëèíèçëÿ î äèäèê-äèäèê... 
 

 Ùÿð áÿéèí àäûíà áèð ãàëà âàðäû, 
 Îüóç ãàëà îëñóí, éà ×àëõàí ãàëà. 
 Òàðèõ æàâàáûíà ÷îõ èíòèçàðäû 
 ñèëêÿëÿí, äàíûø äè, à ×àëõàíãàëà. 
 

 Àäûí “Áÿíýèäàø”äàí,–øóìåðäÿí êå÷èð, 
 Àëûí éàçûëàðûí þìöðäÿí êå÷èð... 
 Ñÿíèíëÿ þéöíìÿê èñòÿéèðÿì ìÿí, 
 þçöíäÿí þéðÿíìÿê èñòÿéèðÿì ìÿí. 
 

 Ãàéà ïàð÷àñûíäàí àüûð äàøëàðû, 
 ñöðòöëÿí, éåéèëÿí, éàüûð äàøëàðû 
 íèéÿ ãàëàãëàéûá Ãàëà ãóðìóñàí?! 
 Àõû, êèìè êèìäÿí ñÿí ãîðóìóñàí... 
 
 Ìÿí áåëÿ äöøöíäöì, ñÿí äèëèíè à÷, 
 äàíûø äÿðäëÿðèíè, à õàãàí ãàëà. 
 Äèâàð äàøëàðûíûí ÷àòëàéûá áàüðû 
 äàíûø, ñèððèíè à÷, à ×àëõàíãàëà! 
 
 Áîéëàí Ïàéûç àäëû þç ùóìàéûíà 
 Äàíûø, äÿðäèíè òþê 
 Æÿùðè ÷àéûíà. 
 ×àëõàíà-÷àëõàíà 
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 è÷èíäÿí ñþêöë, 
 Òþêöë òàðèõ êèìè îâæóìà òþêöë! 
 Éóðäó ãîðóìàüà ãàëà ãóðìóñàí, 
 éàääàí ãîðóíìàüà ãàëà ãóðìóñàí... 
 Äöøöá, èëäûðûìëàð ãàçûá ùèìèíè, 
 ãàëà äèâàðëàðûí ÿêèëèá éåðÿ. 
 Äþéöøäÿ âóðóëàí ÿñýÿðëÿð êèìè 
 éàðàëû äàøëàðûí òþêöëöá éåðÿ. 
 
 Äèêÿë, ñûíûã ãàëàì, ãûðûã ãîøóíóì 
 àõàí ãàíëàðûíà ãàí àëàí ãàëàì. 
 Äàíûø, òàðèõèíëÿ þéöíöì, æîøóì, 
 Ìÿíèì ×àëõàíãàëàì, Ãÿùðÿìàí ãàëàì! 
 
 

ßËÈÍÆß 
 

  Áåëèíÿ êÿìÿð êèìè  
  áàüëàéûá ñÿðò äàøëàðû. 
  Åùòèéàò ÿñýÿð êèìè, 
  ñàõëàéûá ìÿðä äàøëàðû, 
  ñàíêè ãîéóáäó äèíæÿ, 
    ßëèíæÿ. 
 
  Äþðä ãàïëàíäû ùîâóçëàð, 
  àëûð áóëóääàí áàæû. 
  Çèðåùëÿíèá ùàñàðëàð, 
  ãóðóëóá òàõòû-òàæû– 
  ìèëàääàí ÷îõ-÷îõ þíæÿ,  
    ßëèíæÿ. 
  Âóðóøóá çàìàí-çàìàí, 
  Äöøìÿíè ÿëäÿí äöøöá. 
  Îëóáäó éóðäà ãàëõàí, 
  Ìèðàíøàù äèëäÿí äöøöá, 
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  ñûõûá Òåéìóðó êöíæÿ, 
    ßëèíæÿ. 
 
  “Øàùòàõòû”–øàù ãàëàñû, 
  äèçèíäÿ ÿðëÿð éàòûð. 
  Øûðûìëàíûá éàõàñû, 
  êþêñöíäÿ ñèðëÿð éàòûð, 
  äàø àëíûíäà äöøöíæÿ, 
    ßëèíæÿ. 
 
  Áóðäà Àòàáÿé Þçáÿê 
  ãàëàéà áåë áàüëàéûá. 
  “Õÿçèíÿíè” ñîíàäÿê 
  Ìÿëèê Òàùèð ñàõëàéûá.– 
  Äþéöøöáäö þëöíæÿ, 
    ßëèíæÿ. 
 
  Æÿëàèð äþâëÿòèíèí 
  ùèìíè, áàéðàüûäûð î, 
  Ìþ'ìèí Øÿðàôÿääèíèí 
  éàääàø ÷ûðàüûäûð î– 
  òÿçêèðÿìäèð áöòöíæÿ, 
    ßëèíæÿ. 

 
 

 
ÊÞÙÍß ÃÀËÀ HAQQINDA BALLADA 

 

  Íàõ÷ûâàíûí éàõàñûíäà 
  áèð ãàëà âàð– 
  Êþùíÿ Ãàëà. 
  ßñðëÿðäÿí ãàëà-ãàëà 
  êþùíÿëèá î. 
  Òàðèõëÿðèí òóôàíûíäà, 
  òîðïàã îëóá, 
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  ÿëÿíèá î. 
  Ñèëêÿëÿéèí áó ãàëàíû, 
  à÷ûëìàéàí ñèðëÿðè âàð. 
  Ìàüàðàëàð ëèæèìèíäÿ 
  âàùèìÿëè éåðëÿðè âàð. 
  Áóðà óçàã åðàëàðûí, 
  éîçóëìàìûø éóõóñóäóð. 
  Áó “çàüàëàð”, 
  áó ãàëàíûí 
  èáòèäàè ìåòðîñóäóð. 

Ìÿëèêìÿììÿä  
æÿñàðÿòè  èñòÿéèðÿì 

  áó ñåùðëè “ìåòðîëàðäàí” 
  êå÷èá ýÿëÿ. 
  Ãÿäèì íàüûë äöíéàìûçûí 
  Éåë àòûíäà, 
  éà Ñèìóðãóí ãàíàäûíäà 
  ó÷óá ýÿëÿ... 
  Íå÷ÿ-íå÷ÿ ÿñðëÿðè 
  éîëà ñàëûá, 
  þçö ãàëûá Êþùíÿ ãàëà, 
  êþùíÿëèáäè ãàëà-ãàëà! 
  Áóëóäëàðûí éàüûø äèëè 
  îâõàðëàéûá äèâàðëàðû. 
  Äèêñèíäèðèá áó ãàëàíû,  
  øèìøÿêëÿðèí ùàâàðëàðû. 
  Åëèìèçèí èýèäëÿðè 
  äþéöø ö÷öí òÿáèë ÷àëûá. 
  Çàìàí-çàìàí àáàä îëóá, 
  çàìàí-çàìàí âèðàí ãàëûá. 
  Êàðâàí-êàðâàí äàøûíûáäû, 
  øàäëûã áóðäàí òþùôÿ êèìè. 
  Áîéëàí ìþùðÿ ùàñàðëàðà, 

  äÿðä ýÿòèðèá ãàáàð-ãàáàð, 
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  ùöðýöæö âàð äÿâÿ êèìè. 
  Áó “êàðâàíûí” ëÿíýÿðèíÿ 
  äàüëàð ôèêðè ÷ÿíëè áàõûá, 
  Àðàç ýþçö íÿìëè áàõûá... 
  Ñöêóò ãàðà ëèáàñûíäà 
  Êàùàëàðà ÿñèð äöøöá. 
  Òÿíùàëûãäàí áó ãàëàíû 
  äÿðä ÿðèäèá, ãÿì öøöäöá... 
  Ñÿñ âåðèðÿì, 
  ñÿñ àëûðàì çàüàëàðäàí. 
  Õîôëàíûðàì 
  ãÿùãÿùÿëè ñÿäàëàðäàí. 
  Ýèë òàâàíäàí 
  áèð ýèë ãîïóá ñóéà äöøöð, 
  Áöòöí ãàëà ùàéà äöøöð... 
  Ãóëàüûìà ÿðÿíëÿðèí 
  óüóëòóëó ñÿñè ýÿëèð. 
  Ëàï óçàãäàí 
  ãàðàëòûëàð ïåéäà îëóð– 
  Åëÿ áèë êè, áó ãàëàíûí 
  ãàéüûñûíû, ãåéðÿòèíè 
  ÷ÿêìÿê ö÷öí  
  Äÿëè Ùÿñÿí,  
  Äÿëè Äîìðóë, 
  Íå÷ÿ îüóç, 
  íå÷ÿ îüóë þçö ýÿëèð. 
  Ãÿäèì, óëó àðõà êèìè, 
  ñþéêÿéèðÿì 
  äèâàðëàðà êöðÿéèìè. 
  Íóù ÷ûõàíäû äîüìà éåðèì, 
  åë äîüàíûí ßðè áóðäà. 
  Øåéõèì, ïèðèì, ïåéüÿìáÿðèì– 
  Íóù áàáàìûí ãÿáðè áóðäà. 
  Çàüàëàðäàí 
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  êå÷ÿ-êå÷ÿ ÿéèëèðÿì. 
  ßéèëìÿðÿì! 
  Áó éåðëÿðè ýþðìÿê ö÷öí 
  ýþðöí íåæÿ ÿéèëèðÿì... 
  ßëèí äÿéñÿ òîçà äþíÿð, 
  çàëûì äàøëàð ôàüûð äàøäû. 
  Äþéöøëÿðèí ùåéðÿòèíäÿí 
  äîíóá ãàëàí, 
  éàääàøëàðû éàíûá ãàëàí, 
  áóðäà ñöêóò ó÷ãóíëàðû 
  àüûð äàøäû!!! 
  Áöðöíöðÿì 
  ãàëà áîéäà ãàðàíëûüà. 
  Ãàðàäèíìÿç ñöêóòëàðäàí 
  ñÿêñÿíèðÿì áèð àíëûüà. 
  Åëÿ áèë êè, 
  ìÿí éóõóäàí îéàíûðàì. 
  Ñûéðûëûðàì 
  çàüàëàðûí çöëìÿòèíäÿí, 
  äöíéàìûçûí èøûüûíà  
  áîéàíûðàì. 
  Öðÿéèìäÿ áèð ãàëàíûí 
  íàüûëûíû äàøûéûðàì. 

İtib-batan bir dünyanın 
Qalxıb gələn  
Sakininə oxşayıram. 
Ulu yurdun Məkkəsini- 
Nuh babamın  
Türbəsini oxşayıram. 

  Ýþñòÿðèðÿì éåðÿ, ýþéÿ 
  íÿüìÿ ãàëà, ñþç ãàëàìû. 
  Öðÿéèìèí èøûüûíà 
  áÿëÿéèðÿì þç Ãàëàìû... 
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   ÕÀÐÀÁÀ ÝÈËÀÍ 
 

  Îðäóáàä ìàùàëûíäà  
  ãÿäèì áèð øÿùÿð âàðäû. 
  Çàëûì õèëàôÿòëÿðèí 
  çöëìöíäÿí éàäèýàðäû.  
  Îðäóëàð, ãÿáèëÿëÿð  
  Ùåé öñòöíÿ éåðèäè. 
  Èíäè áó ãÿäèì øÿùÿð 
  õàðàáàëûã éåðèäè... 
  ×èëèêëÿíèá ÷èíèëÿð 
  ÷èí-÷èí îëóá òþêöëöá,  
  æèí-æèí îëóá òþêöëöá. 
  Ñàüñàüàí ãàíàäûòÿê 
  ñàõñûëàð àëëû, ýöëëö.  
  Äàøëàðäàêû êÿïÿíÿê, 
  éà äàøìû õàëëû, ýöëëö?! 
  Àéàüûíû éàâàø áàñ,  
  ñÿñèíè ñàë è÷èíÿ. 
  Ñÿñäè, ñÿñÿ ãóëàã àñ 
  éàçûëûá ñàë è÷èíÿ. 
  Äÿéèðìàí äàøû êèìè  
  ñàëëàíûá “âàë” è÷èíÿ. 
  Ñÿðäàáÿëÿð ãÿáèðäè, 
  äþøÿíèá ëàë è÷èíÿ. 
  Íå÷ÿ ýþçÿëè, ìÿðäè 
  äàëûá õÿéàë è÷èíÿ. 
  Áîéó, áóõóíó, ãÿääè 
  áöêöëöá øàë è÷èíÿ. 
  Äÿáèëãÿñè, êÿìÿíäè 
  ñÿðèëèá éîë è÷èíÿ. 
  Éóðäóí ñåâèíæè, äÿðäè 
  ãàçûëûá ýèë è÷èíÿ... 
  Îõó, îõóéà áèë êè, 
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  ãîðó, ãîðóéà áèë êè 
  áàðû ãîðóüóí îëñóí,  
  áèð äàø ñÿíÿäèí, áàëà, 
  áèð äàø âàðàüûí îëñóí! 
  Íÿñèëëÿð ñûðàëàíûá 
  ùþðìÿòëÿ éåääè-éåääè. 
  Æåæèìëÿíèá, àüëàíûá 
  àäÿòëÿ éåääè-éåääè. 
  Êöððåéè-ÿðç ùàëëàíûá 
  æÿùÿòëÿ éåääè-éåääè. 
  Éåðëÿð, ýþéëÿð éàðàíûá 
  Ùèêìÿòëÿ éåääè-éåääè. 
  Îõó, òàíû Ýèëàíû. 
  Éåääè àðõàäþíÿíäè– 
  îíó áèðèíæè òàíû! 
  Ìþùòÿøÿì øÿùÿðèéìèø, 
  ÿð ãàëàñû, ÿðèéìèø. 
  Àçà–ãàëà ãàïûñû, 
  “äÿð” ñþéëÿäè éàä îíà. 
  Ýèëàí÷àé ñó òàíðûñû, 
  Äöéëöí ìþùöðáÿíä îíà. 
  Áàøäàí àøàðìûø âàðû, 
  âàðìûø àñìà áàüëàðû, 
  ñàõëàðìûø éîõñóëëàðû, 
  áàüëàðìûø åòèáàðû 
  íå÷ÿ øÿùÿð, êÿíä îíà... 
  Ýþçöäàðëàð, äàðüàëàð, 
  ãàðàáàøëû “ãàðüàëàð” 
  Äàüûòäûëàð Ýèëàíû, 
  î ýöëëö ýöëöñòàíû. 
  Ñîëäó, ñþíäö, ñàðàëäû 
  ÷ÿêèëäè ãåéáÿ Ýèëàí.  
  Òàðèõäÿ àäû ãàëäû,– 
  ãàëäû Õàðàáà Ýèëàí. 
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  Íÿ éàõøû êè, éóðäóìóí 
  äàøû ýþéÿðÿí, áèòÿí. 
  Ìèðàñ êèìè ãîðóéóð, 
  îíó ñàõëàéûð Âÿòÿí. 

 
 
 

ÝÖËÖÑÒÀÍ 
 

 Æóëôà øÿùÿðèíäÿí áèð àç éóõàðû 
 òàüëàðû äàüûëìûø áèð êþðïö âàðäû. 
 Æóüà âàäèñèíäÿ áÿëêÿ áó êþðïö, 
 Æûüàòàé ñîéóíäàí áèð éàäèýàðäû. 
 Èýèä áàáàëàðûí, èýèä ÿðëÿðèí, 
 àøûá êàðâàíëàðû áóðäàí íÿ ãÿäÿð. 
 Ýåäèá Ùèíäèñòàíà, Óéüóðñòàíà, 
 Óçàíûá Òÿáðèçäÿí, Ãÿçâèíÿ ãÿäÿð... 
 Ýÿë òóòóì ÿëèíäÿí, àé ÿçèç áàëà, 
 ãîøà àääûìëàéàã , ÷ûõàã áó éîëà. 
 Àðàç ñàùèëèíè ýÿçÿê ùÿâÿñëÿ, 
 Éàí-éàíà äöçöëÿí êàðâàíñàðàéëàð 
 áèçè òÿíùà ãàëàí ãîéíóíà ñÿñëÿð. 
 Ýöëöñòàí òöðáÿñè, îíà éàõøû áàõ! 
 Ýöëëö éàíàüûíà, íàõûøûíà áàõ. 
 Äóðóá ìÿüðóð-ìÿüðóð êþðïö áàøûíäà. 
 Øèìøÿê ÷èëèêëÿéèá äÿáèëãÿñèíè, 
 ãàëûá èëäûðûìäàí ãÿëïÿ áàøûíäà. 
 Ñèðëè ïû÷ûëòûñû, ìþæöçÿñè âàð, 
 Öçöíäÿ åëÿ áèë Àçÿðáàéæàíûí 
 ñÿìàâè íàõûøäàí õÿðèòÿñè âàð. 
 ßéíèíäÿ óëäóçëó êþéíÿéèíè ýþð, 
 äàøëàðäàí áè÷èëÿí ÿòÿéèíè ýþð. 
 Áèð àç éàõûíäà äóð, àé ÿçèç áàëà, 
 Öðÿéè äóìäóðó, òÿðòÿìèç áàëà. 
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 Ñèíÿ äÿôòÿðèíè à÷ Ýöëöñòàíà, 
 íàäèð èíæè êèìè ýþñòÿð æàùàíà. 
 Éàøû éåääè éöçö ùàãëàéûá, þòöá. 
 Éàøûíû î áàáà éàøûíà ñþéêÿ, 
 áàøûíû î ãàëà áàøûíà ñþéêÿ. 
 Ìÿáÿä áèë, ìþùöð áèë, çöùóð áèë îíó, 
 î à÷ûã àëíûíû äàøûíà ñþéêÿ! 
 

ÕÀÍßÝÀÙ 
 

  ßëèíæÿ ãàëàñûíäàí,  
  ö÷ ìèí äèðñÿê éóõàðû. 
  Ýÿëèí, äÿðÿ éîõóøà 
  ãàëõàã ýåäÿê éóõàðû. 
 
  Æåâèç ãîæàëûá òàìàì, 
  æàäàð-æàäàð ãîëëàðû. 
  Êÿíäèðëÿíèá äèçèíÿ 
  Õàíÿýàùûí éîëëàðû. 
 
  Éöç èëëÿðäè áåëÿæÿ, 
  Çàìàí äàéàíûá äóðóá. 
  Ùåéðàí ãàëûá ßëèíæÿ, 
  Äóìàí äàéàíûá äóðóá. 
 
  Àäëàéûá îí äþðä ÿñðè 
  éîë ýÿëèá Õàíÿýàùà. 
  Ãîâóøóá ìöðèäëÿðè 
  Ìþâëàíà Ôÿçëóëëàùà. 
 
  Äàüäû, äàøäû ìöðèäëÿð, 
  øåið äåéèð Íÿñèìè... 
  Õîð îõóéóð ãÿáðëÿð:  
  “Éà Ôÿçëóëëàù Íÿèìè”. 
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  Ñèððè-Õóäàéà ýþðÿ 
  áèëèð áó éåð, ýþé íÿäèð. 
  “Èíñàí öçö êèòàáÿ”, 
  ýþçÿëëèéè Àéÿäèð. 
 
  Ìàò ãîéóá òåéìóðëàðû, 
  ÷àòûá ùàããà, êàìàëà. 
  Ùöðóôèëÿð Íèýàðû, 
  æàí äèëäàðû Ôÿçëóëëàù. 
 
  Õàëèãèí ãöäðÿòèéëÿ 
  ôàèëè-Ìóõòàð îëóá. 
  ùàããûí êÿðàìÿòèéëÿ, 
  îæàã îëóá, ïèð îëóá. 
 
  Ìåìàð Æÿìàëÿääèíèí 
  åùòèøàìûäû òöðáÿ. 
  Øåéõ Ôÿçëóëëàù æÿääèíèí 
  éàíàð øàìûäû òöðáÿ. 

 
 

ÇÎÐÕÀÍÀ 
 

  Îðòàëûã æîøäó áèðäÿí, 
  Çóðíàäà “Æÿíýè” äèíäè. 
  “Áó ìåéäàí, áó äà øåéòàí”, 
  Ùöíÿðèí âàð, ýèð èíäè... 
 
  Ýåíèøãàëäû, ýþçÿëäè  
  Îðäóáàäûí ãîðóüó. 
  “Çîðõàíà” dюrd éöç èëäè 
  êþêñöíäÿ ýþç ìóíæóüó. 
 
  Ýöøòö òóòóá íå÷ÿ ÿð, 
  ýþðöøöáëÿð áóðàäà. 
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  Ñûíàíûá, áÿðêèéèáëÿð, 
  þïöøöáëÿð áóðàäà. 
 
  Öðÿêëÿðè æîøäóðóá, 
  ÷àëûíûá “Ýöëÿøÿíýè”. 
  Èýèäëÿð ñÿôÿ äóðóá, 
  þíÿ ÷ûõûá çèðÿíýè. 
 
  Ýöëÿøäè ùà, ýöëÿøäè 
  àòûë ÿð ñàâàøûíà. 
  Ìåéäàíà ýèð, ýöëÿø äè, 
  ÷è÷ÿê éàüñûí áàøûíà. 
 
  Áàáàëàðäàí íèøàíÿ, 
  éàäèýàðäû Çîðõàíà. 
  Èýèä âàðñà, áóéóðñóí 
  èíòèçàðäû Çîðõàíà... 

1992 
 

ÊÈÐÍÀÄÀ “ÀËËÀÙ ÅÂÈ” 
 

Òàíðû àéàã âåðèá, ÿë âåðèá îíà 
Ãàëõûá, ãàáàðëàíûá, áîéëàíûá éåðÿ. 
Ñàíêè ãàíàä âåðèá, ãîë âåðèá îíà 
Ñÿìà ãóæàüûíäàí ñàëëàíûá éåðÿ. 
 
Íÿùÿíý ùþðöì÷ÿéÿ áÿíçÿéèð ìÿáÿä 
Áóüóì àéàãëàðû íåæÿ âàð, ãàëûá. 
Åùòèðàì ýþñòÿðèá îíà äþðä æÿùÿò, 
Ìåìàð äþðä éàíûíäàí ãàïûëàð ñàëûá. 
 
Ýþéëÿð éàä åéëÿéèá îíó äþðä äÿôÿ 
äþðä Êèòàá ýþíäÿðèá ùÿð ãàïûñûíà. 
Äþðä òàü ïÿíæÿðÿëÿð ÷àòûá øÿðÿôÿ, 
ùÿðÿñè ýþç îëóá áèð ãàïûñûíà. 
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Öçöíÿ öç äöøöá, äîäàã ÷ÿêèëèá 
öìèäëÿð àñûëûá Àëëàù åâèíÿ. 
Êÿðïèæ æàìàëûíà ñóìàã ÷ÿêèëèá, 
ìÿëÿêëÿð õÿòò ñàëûá Àëëàù åâèíÿ. 
 
Àäÿì þâëàäûíäàí ùþðìÿò ýþðöáäöð, 
ìöãÿääÿñ ùèëàëäû Êèðíà ìÿáÿäè. 
Óëó òàðèõëÿðäÿí çèéíÿò ýþðöáäöð, 
Ñàíêè Òàæ-ìàùàëäûð Êèðíà ìÿáÿäè. 

1988 
 

ŞƏRQ (ÈÑÌÀÉÛË ÕÀÍ) ÙÀÌÀÌÛ 
 

Èòèá-áàòàí áèð èíæèéäè 
Òîðïàã àëòäà óéóìóøäó. 
Áèð çàìàíëàð ÷îõ èñòèéäè 
Òÿíùàëûãäàí ñîéóìóøäó. 
 
Êöíáÿçëÿðè äÿëìÿ-äåøèê 
Ñöòóíëàðû øèêÿñò, ÷îëàã. 
Èëëÿòè ÷îõ, äÿðäè áþéöê 
È÷è êöëëöê, ñèíÿñè äàü... 
 
Ýþðÿí îíó áó ùàëëàðà 
Êèìëÿð èäè ñàëàí áåëÿ. 
“Àðûéàíëàð”, “Éàðûéàíëàð” 
Ñàüûí áåëÿ, ñîëóí áåëÿ... 
 
ßòÿéèíäÿ Áàçàð ÷àéû 
Íàõ÷ûâàíà æàð÷û èäè.  
Òàïûëìàçäû åêèç òàéû 
Ùàìàìëàðûí òàæû èäè. 
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Íÿ éàõøû êè, þìöð ÷àòäû 
Þç ùþêìöíö âåðäè çàìàí. 
Ulu öndər ÿë óçàòäû, 
Æàâàíëàøäû “Èñìàéûëõàí” 
 
Ùîâóçëàðû, êöíáÿçëÿðè 
Áó ýöí à÷ûá çàíáàã êèìè. 
Ö÷ ÿñðëèê äÿùëèçëÿðè,  
Æèëâÿëÿíèá ÷ûðàã êèìè. 
 
Óíóäóáäó ÷îõäàí äÿðäè, 
Qovuşubdur abad çağa. 
Yer altında ìÿùêóì èäè 
Èíäè ÷ûõûá azadlığa. 

2000 
 

ÁÓÇÕÀÍÀ 
 
  ×èéíèíäÿ ñÿùÿíýè, 
  ÿëèíäÿ æàìû.  
  Óøàãäàí áþéöýÿ 
  Øèðèí Èñëàìû 
  ùàìû òàíûéûðäû 
  áèçèì øÿùÿðäÿ. 
  Èøëÿðè äöøÿðäè 
  õåéèðäÿ-øÿðäÿ. 
  Ñóéó Êÿáëÿ Ìóñà, 
  Ãûçëàð áóëàüû, 
  áóçó, Áóçõàíàäàí 
  ýÿòèðÿðäè î. 
  Àëûøàí öðÿéèí, 
  éàíàí äîäàüûí 
  éàíüûñûí áóç èëÿ 
  ñþíäöðÿðäè î. 
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  Áàçàðû äîëàíàð, 
  òîéà ýèðÿðäè 
  Ñóéóíäàí è÷ÿíëÿð 
  “øàùû” âåðÿðäè. 
  ...Èíäè î ìÿíçÿðÿ 
  óçàãäà ãàëûá, 
  Êþ÷öá Èñëàì äàéû, 
  Áóçõàíà ãàëûá. 
  Èñëàìûí þçö ùå÷, 
  áàáàñûíäàí äà  
  ÷îõ-÷îõ ãÿäèìëÿðäÿí  
  âàðäû Áóçõàíà. 
  ×àéëàðûí àüàïïàã, 
  ñàë áóçëàðûéëà 
  yayı bəs edərdi 
  o Naxçıvana… 
  Áÿëêÿ äÿ éàøûíäàí  
  áåø éöç èë þòöá 
  Äóðóá ñàüñàëàìàò, 
  êÿðïèæè áöòöí. 
  Áàáàìûí áó íÿùÿíý 
  “áóç äîëàáû”íà 
  íÿ çàìàí èñòÿñÿí 
  áóç éûü, áóç ýþòöð…  
  Ýöí êå÷èá, ÿðèéèá 
  áàùàðû, éàçû. 
  Éåë âóðóá, è÷èíäÿ 
  éåíýÿëÿð ýÿçèb. 
  Áóçõàíà öøöéöb 
  õàòèðÿëÿðäÿ, 
  Áóçóíà òàìàðçû 
  öðÿêëÿð ÿñèb. 

Xeyirxah əllərlə 
Daşı, kərpici 
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Bəzənib yenidən 
 artıb sevinci. 
 Äóðóá Íàõ÷ûâàíûí 
 þç ãóæàüûíäà. 
 Éàøàð Êþùíÿ ãàëà 
 ãîíøóëóüóíäà. 

 
 
 

ÁßÊÈÐ ÎÜËÓ ßÆßÌÈ 
(ïðîëîã) 

 
 

 Î ÿëëÿðèí íÿ ãÿðèáÿ ìþæöçÿ, 
 О ÿëëÿðèí íÿ ãÿðèáÿ ñåùð èìèø. 
 Éàðàòäûüûí íå÷ÿ ìÿüðóð àáèäÿ 
 Àçÿðáàéæàí òîðïàüûíà ìåùð èìèø. 
 
 Åé ßæÿìè, ùÿð áàõûøûí þíæÿäè, 
 Ùÿð íàõûøûí äàøäà áèòÿí ãþí÷ÿäè. 
 Éàõûí ýÿëäèì, ýþðöì ùÿëÿ íåæÿäè, 
 Òîõóíàíäà gюrdцm òÿçÿ-òÿð èìèø. 
 
 Ùÿð òöðáÿíÿ áàõäûì äþíÿ-äþíÿ ìÿí, 
 Ãöäðÿòèíÿ ñåâýè äåéèì, éà íÿ ìÿí?! 
 Ñåùðëÿíäèì þç éåðèìäÿ éåíÿ ìÿí, 
 êàøûëàðûí áàøäàí-áàøà øåиð èìèø. 

* 
Êå÷ìèø çàìàíäà, 
Íóù÷ûõàí àäëû 
ýþçÿë ìÿêàíäà 
ìöäðèê, íóðàíè 
ìåìàð éàøàðìûø. 
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Îíóí öðÿéè 
õàí Àðàç êèìè 
æîøóá, äàøàðìûø. 
Àäàìëàð îíó 
÷îõ ñåâÿðìèøëÿð. 
Ùþðìÿò, åùòèðàì 
ýþñòÿðÿðìèøëÿð. 
Êèìèéìèø ýþðÿí 
î áÿõòÿâÿð êÿñ? 
Áèëìÿê èñòÿñÿ 
éàõûíà ýÿëñèí, 
äèíëÿñèí ùÿð êÿñ. 
Ñþéëÿéÿê îíà,  
ãÿëáÿí âóðóëñóí 
ìåìàð îüëóíà... 

                                  * 
Áÿêèð çÿêàëû 
áèð èíñàí èäè. 
Éàðàäàí ÿëè 
ãûçûëäàí èäè. 
Øàíû, øþùðÿòè 
åëëÿð àøìûøäû. 
Àíæàã ãîæàëìûø, 
àùûëëàøìûøäû. 
Îüëó ßæÿìè 
ùÿëÿ óøàãäû. 
Àòà áèëèðäè 
éàëíûç ßæÿìè 
îíà äàéàãäû.  
Áèð ýöí ÷ûõäûëàð 
åéâàíà ãîøà. 
Äþíöá áàõäûëàð 
ùÿð éàíà ãîøà. 
Çÿðëè åéâàíûí 
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à÷ûã ùÿð éåðè. 
Îíëàð áóðàäàí 
ñåéð åëÿäèëÿð 
äîüìà øÿùÿðè. 
Áàõûá ýþðäöëÿð 
ùÿð éàí éàðàøûã. 
Ìåìàð Áÿêèðèí 
öçöíäÿ èøûã 
áîéëàíäû ãÿñðÿ, 
íå÷ÿ æàìåéÿ. 
Äþíöá ñþéëÿäè 
î, ßæÿìèéÿ: 
Áèð ýöí êþ÷ÿðÿì 
ÿìÿëèì ãàëàð. 
Ýþé ìèíàðÿëÿð- 
ùåéêÿëèì îëàð. 
Ùÿðáèø êþðïöëÿð,  
î äþðä-áåø ãàëà, 
èñòÿìÿçäèì ùå÷ 
þçöìäÿí ñîíðà 
éàðûì÷ûã ãàëà, 
íèñýèëèì îëà... 
Àòàíûí ñþçö, 
èñòÿéè âàðäû. 
Áóíó îüëóíà 
ùåé àðçóëàðäû. 
Äàø ñÿíÿòèíè 
éàøàòñûí äåéÿ, 
øàí-øþùðÿòèíè 
éàøàòñûí äåéÿ! 
         * 
Ùÿéÿò-áàæàäà 
äöíÿíÿ êèìè, 
Ïàë÷ûãäàí “åâëÿð”  
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ãóðàí ßæÿìè 
îí áåø éàøûíà 
÷àòìûøäû àðòûã. 
Àòà ñþçöíäÿí 
äöøäö ãÿëáèíÿ 
ñàíêè áèð èøûã. 
Ìàâè ýþçëÿðè 
ýöëöìñÿéÿðÿê 
äèêÿëäè áàøû. 
Ýþé ãóðøàüûòÿê 
÷àòûëäû ãàøû. 
Ãîøà ÷ûõäûëàð  
ñàáàùäàí éîëà. 
Ìöÿëëèì îëäó 
àòà îüóëà. 
         *  
Î âàõòäàí àéëàð, 
èëëÿð êå÷ìèøäè. 
Áÿêèð äöíéàäàí  
÷îõäàí êþ÷ìöøäö. 
Îüëó ßæÿìè 
ôèêðÿ äàëìûøäû. 
Àòàíûí éîëó  
áèð ìåìàð êèìè 
îíà ãàëìûøäû. 
          *  
Äîüìà ìÿêàíäà- 
Íÿãøèæàùàíäà 
ùÿëÿ î çàìàí, 
ìÿøùóð ïÿùëÿâàí 
Öçåéèð îüëó 
Éóñèô âàðûéäû. 
Åë ñÿðêÿðäÿñè, 
åëèí éàðûéäû. 
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Ãî÷ îüóëëàðà 
þíäÿð èäè î. 
Ãî÷öñòö àäëû 
Êè÷èê Ãàëàéà 
ñÿðäàð èäè î. 
Õÿëÿôè ö÷öí 
øàí îëñóí äåéÿ, 
Òöðê ÿæäàäûíà, 
ýþçÿë àáèäÿ 
óæàëñûí äåéÿ,– 
åë÷è ýþíäÿðäè, 
ñèôàðèø âåðäè 
ýÿíæ ßæÿìèéÿ. 
...Ãàòäû ýåæÿíè 
ýöíäöçÿ ìåìàð. 
Äóðäó çàìàíëà, 
öç-öçÿ ìåìàð. 
Ãöðóá áèëìÿäè, 
äàí öçö ùþðäö. 
Àé íóðó è÷äè, 
ýöí öçö ùþðäö. 
Äåéèëÿí âàõòà 
èøèíè ýþðäö. 
Ìÿüðóð òöðáÿíèí 
ãîéäó áàøûíà 
äÿðâèø ïàïàüû. 
Ãûçûë ñóéóíà 
÷ÿêäè ãóðøàüû. 
Ñèðëÿ ñóâàäû 
î, ñÿêêèç òàüû. 
Çÿðÿ òóòóëäó 
ñÿìàâè òöðáÿ. 
Ùèêìÿòëÿ äîëäó 
ìàâè êèòàáÿ. 
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Ìåìàð öçöíÿ 
éàçäû Ùÿäèñè. 
Áåëÿæÿ ýÿëäè 
áó éåð öçöíÿ 
Цçåéèð îüëó 
Éóñèô òöðáÿñè. 
          *  
Àðòûã ßæÿìè 
ìÿøùóðëàøìûøäû. 
Îíóí øþùðÿòè 
åëëÿð àøìûøäû: 
Áÿðäÿ, Ñÿìÿðãÿíä, 
Ìàðàüà, Äÿðáÿíä, 
áèëìÿäè ñÿðùÿä 
ßæÿìè åøãè. 
Íóð êèìè äàøäû, 
àõäû, ãàðûøäû. 
Ñÿñ âåðäè îíà, 
ñþç âåðäè îíà 
Íèçàìè åøãè. 
Ãàëìûøäû ùåéðàí, 
îíà ÷îõ õàãàí. 
Åëäÿíèç îüëó 
øàù Ãûçûë Àðñëàí. 
Áþéöê Ìÿùÿììÿä– 
öíëö Àòàáÿé 
Æàùàí Ïÿùëÿâàí... 
Áèð ýöí äîëàøäû 
áöòöí øÿùÿðè 
õÿáÿð ãóø êèìè. 
Åë÷è ýþíäÿðèá 
Æàùàí ïÿùëÿâàí, 
Äåéèð ñàðàéà 
ýÿëñèí ßæÿìè. 
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           * 
Ýÿíæ ßæÿìèíèí 
éåðè áàøãàéäû. 
Øàùà áÿðàáÿð, 
ýöíÿøÿ òàéäû. 
Áÿçÿíäè ñàðàé 
áöñáöòöí ÿëâàí. 
ßéàí-ÿøðÿôëÿ 
ãÿáóë åéëÿäè 
Áÿêèð îüëóíó 
Æàùàí ïÿùëÿâàí. 
Ñþéëÿäè îíà: 
–Åé áþéöê óñòàä, 
ãîé Òàíðû âåðñèí 
Ñÿíÿ ýöæ, ãàíàä, 
áèð òöðáÿ éàðàò,– 
Àíà òöðáÿñè. 
Öçöíäÿ îëñóí 
èñìÿò ïÿðäÿñè. 
Íóðäàí òþêöëñöí, 
î, ìÿëÿê îëñóí. 
Øÿðãäÿ áèðèíæè, 
î ýÿðÿê îëñóí! 
          * 
Èøÿ áàøëàäû 
äàùè ñÿíÿòêàð. 
Àéëàð þòöøäö, 
êå÷äè ðóçèýàð. 
Áÿêèð îüëóíà 
ýöæ âåðäè õàëèã. 
Éöç îí áåø àéà 
òöðáÿ óæàëòäû. 
Àíàéà ëàéèã 
ãèáëÿ éàðàòäû. 
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Áàõàíëàð äåäè 
êàøàíÿäÿíäèð. 
Áîéó-áóõóíó 
èëàùèäÿíäèð. 
Óëäóç ôàëûäû 
äþðä “ìåäàëéîíó”. 
Éàëíûç ìöíÿææèì 
îõóéàð îíó. 
Íàõûøû èíæÿ, 
íàõûøû ãþí÷ÿ, 
Ùÿëÿ ýþð íåæÿ 
òÿçÿäè, òÿðäè. 
Ùÿð Àéÿñè çÿð, 
ìàò ãàëûá áÿøÿð. 
Àëëàùó-ÿêáÿð 
áó íåæÿ ñèðäè... 
Éàòûð ãîéíóíäà 
Ìþìöíÿ õàòûí. 
Ìöãÿääÿñ àíà,– 
ìöãÿääÿñ ãàäûí. 
Çèéàðÿòèíÿ 
Åë-îáà ýÿëäè. 
Ùàìû êþíöëäÿí 
áàõûá ñþéëÿäè: 
Êÿðïèæ àíàìûç, 
áàæûìûçäû î. 
Øÿðÿô-øàíûìûç, 
òàæûìûçäû î. 
Ìåìàð íÿôÿñè, 
ìåùðèäè òöðáÿ. 
Íÿããàø íÿüìÿñè, 
øåиðèäè òöðáÿ. 
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ÃÀÐÀÁÀÜËÀÐ ÒÖÐÁßÑÈ 
 

  Ýþçÿëèì Ãàðàáàüëàð, 
  áàüëàðû áàðû áàüëàð. 
  Äóìàíû êÿìÿð åéëÿð, 
  áàøûíà ãàðû áàüëàð. 
 Áîéëó ñöòóíëàðûí îðòàñû õàëû, 
 Ñàíêè ÿë ýÿçäèðèá áàùàð áîéóíà. 
 Âÿòÿí êöëÿéèíäÿí ìÿñò îëóá ùàëû, 
 âóðóë áó òöðáÿíèí ÷èíàð áîéóíà. 
  Êÿðïèæè ýöë áóòàñû, 
  íàðûíæû, ýöë áóòàñû. 
  Èëìÿëÿðè áÿíþâøÿ, 
  ýþé áöðæö ýöë áóòàñû. 
 Ýþçëÿðè öìèäëÿ áàõûð äþðä éàíà, 
 éîë ÷ÿêèð, ùÿñðÿòèí ñîíó ýþðöíìöð. 
 Ñöêóò ÿñèð äöøöá äþðä ãàïûñûíà, 
íÿ âàõòäûð éàíûíäàí êþëýÿ ñöðöíìöð. 
 
  ×åâðèëèá äàøà ìÿðäè, 
  âåðèá áàø-áàøà ìÿðäè. 
  Î ãîøà ìèíàðÿìè? 
  éà äóðóá ãîøà ìÿðäè... 
 
  Äóðóá, èíàìëà äóðóá 
  Òàíðûíûí ãöäðÿòèíäÿí, 
  Îí èêè ãàðäàø êèìè 
  áàø-áàøà ñöòóíëàðû. 
  Íàõûøëàíûá, ñöñëÿíèá– 
  ìåìàð þç ùèêìÿòèíäÿí 
  âåðèá èýèä ýþðêÿìè,– 
  îíà ãàëà âöãàðû. 
  Éîëóíó ñàë òöðáÿíèí 
  ñÿí ãöçåé ãàïûñûíà, 
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áÿëêÿ îõóéà áèëäèí   
ßùìÿä ßééóá àäûíû. 

  Éåääè éöç ÿëëè èëäèð 
  ýþçëÿð äèêèëèá îíà, 
  ðóçèýàð ñîëäóðóáäóð, 
  äöøìÿí îéóá àäûíû. 
 

  Áèð ùÿíäÿñÿ åëìèäèð 
  Æèëàëàíûá öçöíäÿ, 
  íÿáàòè âàðàãëàðà 
  áÿíçÿð êÿíàðÿëÿðè. 
  Äàí éåðèòÿê àüàðûð 
  éàçûëàðû êþêñöíäÿ, 
  áÿíþâøÿéè ñÿìàäû 
  ñàíêè êèòàáÿ éåðè... 
 

  Áèð àç áÿíèçè ãà÷ûá, 
  õàë äöøöá ãóðøàãëàðà. 
  Íàõûøëàðû ýþç à÷ûá, 
  çèëëÿíèá óçàãëàðà. 
  Ãûçûë æàìäû ùàëÿñè, 
  Ìÿëÿê òàæûäû ñàíêè. 
  Ãàðàáàüëàð òöðáÿñè 
  Ñÿíÿò áöðæöäö ñàíêè. 
  Ãîéíó áîøàëûá, äîëóá 
  Øàìäû ÷èë-÷ûðàãëàðû. 
  Íàõûøëàðà òóòóëóá, 
  Àëëàíûá éàíàãëàðû. 
  Áöðöíöá êàøûëàðà 
  êÿðïèæè ýöëëö òöðáÿì. 
  Áÿíçÿð éàçà, áàùàðà 
  Ôèðóçÿ õàëëû òöðáÿì. 

1999 
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ÈÌÀÌÇÀÄß 
 

Ãÿðèá ãîíàã, éåñèð ãîíàã, áàø ãîíàã 
Ìöñèáÿòëÿð ÷ÿêÿí àíûí îëóáäóð. 
Òöðê åëëÿðè ãîëëàðûíû à÷àðàã, 
Êþíöë äîñòóí, ïàñèáàíûí îëóáäóð. 
 
Èìàì íÿñëè, ñåéèä íÿñëè ìöãÿääÿñ 
øÿùàäÿòèí ÷ûðàüûíà äþíöáëÿð. 
Éöç èëëÿðäè òÿçèéÿñè êÿñèëìÿç 
Ùàãã åâèíÿ, îæàüûíà äþíöáëÿð. 
 
Éàíàí ÷ûðàã, éàíàí îæàã, éàíàí øàì, 
øþëÿëÿíèá Èìàìçàäÿ àäûíà. 
Òöðáÿ ãóðóá, ýþñòÿðèáëÿð åùòèðàì 
Ìöñÿëìàíëàð ÿñèëçàäÿ àäûíà. 
 
Éàïûøıblar êÿðïèæèíäÿí, äàøûíäàí 
Ãÿðèá Èìàì, ãÿðèá Õàíûì äåyiblər. 
Ìÿùÿááÿòè, ýþçlərinin éàøûíäàí 
òþêÿ-òþêÿ “äèí-èìàíûì” äåyiblər. 
 
Ìöãÿääÿñäèð èìàìëàðûí íÿôÿñè, 
îæàãëàðû çèéàðÿòäèð, çèéàðÿò. 
Ùàðäà âàðñà Èìàìçàäÿ òöðáÿñè 
î òîðïàüà øÿðàôÿòäèð, øÿðàôÿò. 
 

Naxçıvan şəhəri 1999 
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ÁÀÁßÊ ÃÀËÀÑÛ 
 

 Áó äàü ãöðóðëàíûá, âöãàðëàíûáäûð 
 êþêñöíäÿ öíâàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 Ñÿðèëèá öñòöíäÿ õóìàðëàíûáäûð 
 åëÿ áèë àñëàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 
 Àçà êþðïöñöíÿ, Äÿð ìÿáÿäèíÿ 
 Äèçÿäÿí Áåùðóäà, Òèâè ñÿìòèíÿ, 
 Ýèëàí÷àé, Ïèðàüà, Áèëÿâ êÿíäèíÿ, 
 ãîðóãäó, ãàëõàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 
 Ñÿíýÿð àüóøëàðû îòàã-îòàãäû, 
 “ãóìáàðà” äàøëàðû ãàëàã-ãàëàãäû, 
 Áàäàì àüàæëàðû öñòöíäÿ áàüäû,  
 ñåùðëè îðìàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 
 Ãàëõäûì, çèðâÿñèíäÿí ýþðöì éåðëÿðè, 
 êÿñäèëÿð éîëóìó äàø “ÿñýÿðëÿðè” 
 Ãîðõäóì, éàðûñûíäàí ÷ÿêèëäèì ýåðè 
 àðõàìæà áîéëàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 
 Ñþç äöøÿð ÷îõ åëäÿ éöç ãàëàñûíäàí, 
 Òàïûëàð àç åëäÿ èç ãàëàñûíäàí. 
 Äîëàíûá ãàéûòñàã Áÿçç ãàëàñûíäàí 
 Áèëÿâäÿ ãàëàíäû Áàáÿê ãàëàñû. 
 
 ßð îüëó ÿð îëóá, ìÿðä ñàõëàéûá î, 
 Àüûð äþéöøëÿðäÿ éóðä ñàõëàéûá î. 
 Áàáÿê Õöððÿìèäÿí àä ñàõëàéûá î, 
 Ìèëëè ãÿùðÿìàíäûð Áàáÿê ãàëàñû. 
 

Biləv kəndi, 2000 
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ÆÀÂÈÄÈÍ ÌßÃÁßÐßÑÈ ÞÍÖÍÄß 
ÄÖØÖÍÆßËßÐ 

 

Åòäè àçàäÿ ýÿçÿí ðóùóìó ãÿðã, 
Äàëäûì ÿôñàíÿñèíÿ ñþçëÿðèíèí 
Ãÿëáèìèí àéíàñûíà äîëäó øÿôÿã, 
Óéóäóì íÿüìÿñèíÿ ñþçëÿðèíèí. 
 
Õÿééàìûí ñöáùÿ ÷ÿêÿí ìÿæëèñè øÿí, 
Ñÿíÿòÿ ùèêìÿòèí àùÿíýè äöøöá. 
Ñåâäà ÿëäÿ äîëàíûð áàäÿñè øÿí, 
Øÿðàáà ãîâñö-ãöçåù ðÿíýè äöøöá. 
 
Éàëâàðûð, ñÿæäÿ åäèð õÿñòÿ áÿøÿð 
Óëó Ïåéüÿmáÿðèí ùèêìÿòëÿðèíÿ. 
×ûðïûíûð ãàèáàíÿ ñÿñäÿ áÿøÿð, 
Àüëàéûð éåð öçöíöí äÿðäëÿðèíÿ. 
 
Òÿðïÿäèð äþðä òÿðÿôè ÷ÿðõè-ôÿëÿê 
Äÿëè êíéàçëàðà, Úàñìåíëÿðÿ áàõ.  
Èáëèñèí ãÿùãÿùÿñè îäëó êöëÿê, 
Ïöñêöðÿí, ÿðçè áîüàí êèíëÿðÿ áàõ. 
 
Àëòóí öñòöíäÿ æàùàí ÷àðïûøûéîð 
Ãîæà Òåéìóð äàéàíûá ÷þùðÿñè êèí.  
Áèð òÿðÿôäÿ ÿñèð Àôÿò îõóéîð 
Øàùà, õàãàíëàðà ùÿð íàëÿñè êèí. 
 
Êÿïÿíÿêëÿð äîëàøûð ýöëëö éåðè,  
Áàüðûãàí ëàëÿëÿðèí êþíëöí àëûð. 
Àçÿðèí ñöëù ùàâàëû íÿüìÿëÿðè, 
Óæàëûð, ùÿðá åâèíÿ ëÿðçÿ ñàëûð. 
 
Ñÿíàíûí ãÿëáè òóòóá ýþé öçöíö, 
Õóìàðûí åøãè èëÿ îðäà ó÷óð. 
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Æàâèäèí éåðëÿð óäóáäóð þçöíö, 
Ðóùóñà äîüìà ñÿìàëàðäà ó÷óð... 
 
Ana torpaqda yanan məqbərəsi, 
Dağıdır dərdi-qəmi Cavidimin. 
Sanki ağ şamdı onun məqbərəsi, 
Alışır qəlbi kimi Cavidimin. 

 
 

ÕÀÍ ÅÂÈ - ÕÀË×À ÅÂÈ 
 

Çèéíÿòèíè âóðàí ÿëëÿð 
èëùàìûíû åëäÿí àëûá. 
Òàüëàðûíû ãóðàí ÿëëÿð 
Æàìàëûíû ýöëäÿí àëûá. 
 
Ãöððÿëÿíèá “Õàí äèêèíäÿ” 
òîéäàí ÷ûõàí áÿé êèìèäèð. 
Åéâàíëàðû ýöí ðÿíýèíäÿ 
Îòàãëàðû àé êèìèäèð. 
 
Åùñàí õàíäàí õàòèðÿäèð 
äåéèí, ãÿáðè íóðëà äîëñóí. 
“Ãþí÷ÿ áÿéèì” åâèíäÿäèð, 
Ðóùó øàääûð, õåéðè îëñóí. 
 
Ãîíàüû âàð éàõûí, óçàã 
Ìóçåé îëóá íèìäàø åâè. 
Ãóìàø ýåéèá îòàã-îòàã, 
Õàë÷àëàíûá äþðä òÿðÿôè. 
 
Ñÿðýèëÿíèá, áàõûøëàíûá 
ßðèø-àðãàæ ýöëçàðûäûð. 
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×ÿìÿí-÷ÿìÿí íàõûøëàíûá, 
Õàí åâèíèí áàùàðûäûð. 
 
Ùàíàëàðû, æÿùðÿëÿðè 
ãÿìÿëòèñè, ãàé÷ûñû âàð. 
×åøèä-÷åøèä òèêìÿëÿðè, 
Äèâàð-äèâàð õàë÷àñû âàð. 
 
Öðÿéèíèí òåëëÿðèíäÿí 
Ãîïàí åøãè, ùÿâÿñèäèð. 
Èëìÿëÿðäÿ çèðâÿëÿíÿí 
Î, Êàìèëèí “Äàùè”ñèäèð. 
 
Áóòàëàðû æûüûð áèëèá 
Õàë÷à öñòÿ äöøöá èçÿ– 
Àò áåëèíäÿ ãîíàã ýÿëèá, 
Õàí åâèíÿ “Àááàñ Ìèðçÿ”. 
 
Áèð òÿðÿôäÿ “Ëåéëè-Ìÿæíóí”, 
Áèð òÿðÿôäÿ “Ö÷ õàãàí”û. 
Áèð éàíûíäà “Ñàëìà ñþéöä”, 
áèð éàíûíäà “Ýöëöñòàí”û. 
 
Òàðèõèìäÿí ñþç áèòèðèá 
õàë÷à àíàì, õàë÷à áàæûì. 
Õàí åâèòÿê àáèäÿäèð, 
ìóçåé êèìè ñÿíÿò òàæûì. 

2004 
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MMƏƏNN  AAYYAAQQ  ÜÜSSTTÜÜNNDDƏƏ    

GGƏƏZZƏƏNN  TTOORRPPAAĞĞAAMM 
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ÕÎÐ ÎÕÓÉÀÃ 
 

Õîð îõóéàí ìèëëÿòëÿðÿ, 
Ùþðìÿò èëÿ áàõûðàì ìÿí. 
Íèñýèëèìè óøàã êèìè 
Öðÿéèìÿ ñûõûðàì ìÿí. 
 

Õîð îõóéóð ìÿìëÿêÿòëÿð, 
Ýóð îõóéóð ìÿìëÿêÿòëÿð, 
Áèð îõóéóð ìÿìëÿêÿòëÿð 
Ùåéðÿò èëÿ áàõûðàì ìÿí. 
 

Äöøöì éàëëû ùÿâÿñèíÿ, 
Æîøóì Ùèìíèìèí ñÿñèíÿ. 
Éîëëàð ÷ÿêèì éåð öçöíÿ, 
Ýåäèì ÷ûõûì àõûðà ìÿí.  
 
“Áèðëèê ùàðäà, äèðëèê îðäà”– 
Àòà ñþçö ãàëûá äàðäà. 
Õîð îõóéàã ëàï áàçàðäà 
Õîø íèééÿòëÿ áàõûðàì ìÿí. 
 
Éàð-éàð äåéèá àðàìàãäàí, 
Áöëáöë êèìè çàðûìàãäàí, 
Îíäàí-áóíäàí ãîðóíìàãäàí– 
Òÿêëÿíìÿêäÿí ãîðõóðàì ìÿí.  
 
Âåäè, Çÿíæàí, Äÿðáÿíä èëÿ, 
Ãîâóøóì, òóòóì ÿë-ÿëÿ 
Ãàðàáàüà ýöëÿ-ýöëÿ 
×îõäàí ýåäèá ÷ûõàðàì ìÿí! 
 
Õîð îõóéàã: “Þçÿð-áàé-æàí!” 
Gur ìèëëÿòèê, ýþðñöí æàùàí. 
“Àéðûëìàñûí êþíöë æàíäàí”, 
Ùåéðàí îëóì áó õîðà ìÿí.  
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MƏN AYAQ ÜSTÜNDƏ  
GƏZƏN TORPAĞAM 

 

Mən ayaq üstündə gəzən torpağam. 
İlkim Adəm idi, adam dedilər, 
Can atdım həmişə insan olmağa 
Bədxahlar yüyürüb, dayan,-dedilər. 
 
Mən ayaq üstündə gəzən torpağam  
Tapanam, kotanam, dözən torpağam. 
Günəş məndən yana özün yandırır 
Mən göylərə görə hələ ki, sağam. 
 
Yorula-yorula əriyib canım, 
Ovulub gedirəm bir yarpaq kimi. 
Daha ayaq üstə nədən dayanım? 
Əgər dostum varsa gen torpaq kimi... 
 
Yazdığım ağaclar qocalıb yaman, 
Sevdiklərimin adı görən hardadı? 
Olub keçənləri xatırlamışam, 
Bir də baxmışam ki, könlüm qubardı... 
 
Mən ayaq üstündə gəzən günaham  
Buludla danışıb-dinməyim gəlir. 
Yusun ürəyimi,  

     asım günəşə, 
Günlərin bir günü quruya bəlkə  
Dünyaya təzədən dönməyim gəlir. 

2013 
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ÞÌÐÖÌÖÇ 
 

Þìðöìöç  
  áèð ãàòàð, 
   ýöíëÿð– 
     âàãîíëàðû. 
      ùÿð ýöí ùÿð âàãîíà 
        áèð ãÿëÿáÿ ìèíäèðÿê, 
         ìÿíçèë áàøûíà 
           áîø-áîøóíà 
            ýåòìÿéÿê 
              áàðû... 

 
 

ZƏRRƏ 
 

Çÿððÿéÿ çÿððÿ òÿê áàõìà ùÿéàòäà, 
Äàìëàäà áèð ýöíÿø äîüóð ýþðöðñÿí. 
Áèð ÷ûíãûë íÿäèð êè, àéàüûí àëòäà 
Ãàëàíäà, àäàìû éûõûð ýþðöðñÿí. 

 
 

ÊÞÐÏß ÃßËÁÈ 
 

Óøàüûí ãÿëáèíÿ òîõóíäó áèðè 
Åëÿ áèë ãÿëáèìÿ äÿéäèëÿð ìÿíèì. 
Êþðïÿ ñåâèíæèíÿ íÿäÿí þòÿðè 
Áèð áþéöê ãÿçÿáè êÿñèëñèí ãÿíèì?! 
 
Áó äÿæÿë-ÿðêþéöí øûëòàãëûüûéëà 
Îä âóðóá äöíéàíû éàíäûðìàéûáäûð. 
Îéóíæàã ñûíäûðûá óøàãëûüûéëà, 
Î êè, áèð öðÿéè ñûíäûðìàéûáäûð. 
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ÖÌÈÄ ÈØÛÜÛ 
 

Ìÿñêÿíè, éóâàñû öðÿêäèð, 
Î, ñÿíÿ ýÿðÿêäèð, 
ìÿíÿ ýÿðÿêäèð. 
Ýþçÿýþðöíìÿçäèð,– 
ìÿëÿêäèð. 
Öìèä àäûíäà áó áÿéàç éîõëóã 
âàðëûãäàí íÿùÿíýäèð! 
Áó ìöãÿääÿñ èøûã, 
êÿïÿíÿê èøûã. 
Áó òèòðÿê èøûã, 
áó êþâðÿê èøûã, 
ñèíÿìäÿí àñûëàí ÿí íóðëó ìÿøÿë. 
Öìèä ãÿëáèìèçäÿ 
ìöãÿääÿñ ìÿáÿä, 
ÿí óëó ùåéêÿë... 

ÛÛ 
Öìèäè ãûðûëìûø êèìñÿëÿð 
ñàùèëÿ àòûëìûø áàëûãäû, 
ñàùèáè þëìöø íåéäè. 
Öìèä ãûðìàã 
åâ éûõìàã, êþðïö äàüûòìàã, 
êþðïÿ àüëàòìàã êèìè 
áèð øåéäè. 

ÛÛÛ 
Êþíëöìäÿ áèð öìèä ÷ûðàüû éàíàð, 
èøûüûíäà ñåâèíæèì äèð÷ÿëÿð. 
Øÿôôàô-øÿôôàô ãóæàüûíäà 
éîë ýÿëÿí àðçóëàðûì 
óçàíàð, äèíæÿëÿð... 

ÛÂ 
Êþíëöìäÿ áèð öìèä ÷ûðàüû éàíàð, 
Éàíàð, ìÿùÿááÿòÿ äþíäÿðÿð ìÿíè. 
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Ãÿëáèìäÿ ãàëàëàð, êþðïöëÿð ãóðàð, 
Òÿçÿ ïëàíåòÿ äþíäÿðÿð ìÿíè. 
 
Ýöìöø óëäóçëàðûì, ãûçûë Ýöíÿøèì, 
Ìÿíèì ýþçëÿðèìäÿí äàøàð äöíéàéà. 
Éåääèíæè ãèòÿäèð Èíñàí öðÿéè, 
Äöíéàäà äîüóëóá, îõøàð äöíéàéà. 
 
Êþíëöìäÿ áèð öìèä ÷ûðàüû éàíàð, 
Ìàò ãîéàð äöíéàíû ïÿðâÿðèøèéëÿ. 
Ìèëéîí èëëÿðäè êè, ÷ûõûá ñÿôÿðÿ, 
Éîë ýåäÿð þç îäó, þç àòÿøèéëÿ. 
 
Ñåâýèìëÿ íóðëàíàð éóðäóì, îæàüûì, 
Êþíëöìäÿ áèð öìèä ÷ûðàüû éàíàð. 
Ñåâèíæèì, ôÿðÿùèì, õåéèðõàùëûüûì, 
Îíóí ÿòðàôûíäà äþíÿð, äîëàíàð. 
 
Öìèä ÷ûðàüûäûð ìÿíèì öðÿéèì, 
Éàøàìàã ìàðàüûì, ñåâýè ìàðàüûì. 
Áó îäëó Êöðÿíèí æàçèáÿñèéëÿ 
Ùÿéàò éîëëàðûíû þë÷öð àéàüûì... 

 
 

ÑßÙßÐËßÐß  
ÝÅÄßÍ ÉÎËËÀÐ 

 

Ýöíÿø þìðöìöçäÿí ãà÷àð ýåæÿëÿð, 
Íÿ áèëèì, äöíéàíûí ùàéàíëàðûíà, 
Óëäóçëó ãîéíóíó à÷àð ýåæÿëÿð, 
Ýöíäöçöí éîë ýÿëÿí éîðüóíëàðûíà. 
 
Ýåæÿ áàõûøëàðäà ñåâýè, îä îëàð, 
Ýåæÿ ìÿùÿááÿòëÿð àðòàð, äóðóëàð, 
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Ùåéðÿòäÿí óòàíæàã ãûçëàð âóðóëàð 
Äöíéàíûí ÿí ôàüûð îüëàíëàðûíà. 
 
Ýåæÿ ùÿçèí-ùÿçèí äóðíàëàð ó÷àð, 
Ýåæÿ õÿëâÿò-õÿëâÿò ãþí÷ÿëÿð à÷àð, 
Ýåæÿ êÿïÿíÿêëÿð ýöëëÿðè ãóæàð,– 
Áöðöíÿð àë-ÿëâàí éîðüàíëàðûíà. 
 
Òÿáèÿò óéóéàð, äöøÿð ìöðýöéÿ, 
Àé äà äèðñÿêëÿíÿð ãàéà–êöðñöéÿ. 
Èøûüû ÷åâðèëÿð ýöìöø ñöíýöéÿ, 
Ñàíæûëàð äÿðÿíèí äóìàíëàðûíà. 
 
Ãàðà ôèêèðëÿðëÿ ýÿçÿð ãàðàíëûã, 
Àõûðäà þçöíö öçÿð ãàðàíëûã. 
Ýöíÿøèí ýèðèíÿ êå÷ÿð áèð àíëûã 
Àòûëàð öôöãöí î éàíëàðûíà... 

 
ßÑÝßÐ ÀÍÄÛ 

Øÿùèä Åë÷èí Èñùàãçàäÿíèí 
ÿçèç õàòèðÿñèíÿ 

Óæàëàðäàí óæàñàí 
Óæàëàð óæà îëóð. 
Óæàëûüà óæàëàí 
Ýöíÿøæÿ, Àéæà îëóð. 
 

Áó ñåâýèíèí ñèððèíè, 
Èýèäëÿð áèëÿð àíæàã.  
Óæàëûüûí éåðèíè 
Øÿùèäëÿð áèëÿð àíæàã.  
 

Ñÿí ÿñýÿð øÿðÿôèíè 
ßí ìöãÿääÿñ áîðæ ñàíäûí. 
Éàðäû äöøìÿí sÿôèíè 
ßçìèí, äþéöø÷ö àíäûí! 
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Òîðïàüûí ùÿð ãàðûøû 
Æàíäàí ÿçèçäè ñÿíÿ. 
Áó åëëÿðèí àëãûøû 
Æîøãóí äÿíèçäè ñÿíÿ. 
 

Äþéöøëÿðÿ àòûëäûí 
Ñóñäóðäóí íå÷ÿ äöøìÿí. 
Ñÿíè áàüðûíà áàñäû, 
Ãîðóäóüóí áó Âÿòÿí. 
 

Øÿùèäè Àëëàù ñåâÿð, 
Íóðëó íÿüìÿéÿ äþíäöí. 
Øÿùèäëèê óæà çèðâÿ,– 
Þçöí çèðâÿéÿ äþíäöí. 

 
ÜRƏK SAATIM 

 

Ömrün ömrə məxsus olan 
Anlarını sayır ürək. 
Vurur, vurur...  
Öz səsini 
Könül adlı dünyasına yayır ürək. 
Sinəmizdə saat olub, 
Çox amansız işləyir o. 
Fasiləsiz, təmənnasız işləyir o. 
Ancaq ürək “saatımın”  
Qəribədir təbiəti- 
Ömrün qızıl anlarını 
Arzu adlı millərində 
Daşımaqla, işləməklə yorulmayır. 
Di gəl, həyat vərdişindən usandımı, 
Bir anlığa dayandımı, 
O bir daha qurulmayır... 

                                      1971 
 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 68 

ÝÖÍßØ 
 

Áÿçÿí óíóäóðóã áèð ùÿãèãÿòè, 
ßí áþéöê ãàéüûíû àíìàéûðûã áèç. 
Ýöíÿø áèçèì ö÷öí éàíûð ÿáÿäè, 
Ýöíÿøÿ áèð äÿôÿ éàíìàéûðûã áèç.  
 
Åùòèðàì ýþñòÿðÿê áó íÿâàçèøÿ,  
Bəlkə kahin îëàã, áàø ÿéÿê îíà. 
Àä ýöíö êå÷èðÿê ãûçûë ýöíÿøÿ 
ßí ñàäèã çÿùìÿòêåø ñþéëÿéÿê îíà. 
 
Áó éåð êöðÿñèíÿ íóð ÿëÿìÿêäÿí  
Íÿ äþíöð, íÿ äÿ êè, óñàíûð ýöíÿø.  
Èøÿ ýÿëÿíëÿðòÿê ÷ûõûá ñÿùÿðäÿí, 
Áèð äÿ àõøàì åâÿ éîëëàíûð ýöíÿø.  

 
 
 

ÝÖËÖÇËÖ ÝÖÍßØ 
 

Áó ýöëöçëö ýöíÿø, 
æàìàëëû ýöíÿø 
öç äþíäÿðÿíäÿ, 
ãàðàíëûã äöíéàíû àéàãäàí ñàëàð. 
Ñàðû Àøûã îëàð, Àé àüëàð ãàëàð... 
Ýåæÿ ìÿõìÿð éàëëû ãàðà àò êèìè, 
ýÿçÿð éåð öçöíö ãàðà éåðèøëÿ. 
Ãàðàíëûã äöíéàíûí ãàðà ôèêðèìè? 
Öçÿð éåð öçöíö ãàðà éåðèøëÿ. 
Áó ýöëöçëö ýöíÿø öç äþíäÿðÿíäÿ 
Àé äÿðälè ãàlàrìûø öìèä è÷èíäÿ, 
Ñàðàëûá-ñîëàðìûø öìèä è÷èíäÿ. 
Þçöíö ùÿñðÿòäÿí öçÿð, öçÿðìèø. 
Ýåæÿíèí ãàïãàðà ùþðöêëÿðèíÿ, 
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àüëàéà-àüëàéà óëäóç äöçÿðìèø... 
Áó ýöëöçëö ýöíÿø 
öç äþíäÿðÿíäÿ, 
áèçäÿí î éàíëàðà íóð ÿíäÿðÿíäÿ, 
ñà÷û óçóí ñóëàð ãàðà òåëëÿíÿð, 
öçö óçóí äàüëàð ãàðà ýåéÿðìèø! 
Áó ýöëöçëö ýöíÿø öç äþíäÿðÿíäÿ, 
áèçäÿí î éàíëàðà íóð ÿíäÿðÿíäÿ, 
äöíéàíûí áó öçö íÿéÿ äÿéÿðìèø... 

 
 
 

ÒÎÉÓÍÀ ×ÀÜÛÐÑÀÍ 
 

Òîéóíà ÷àüûðñàí, ýÿëÿðÿì, áàæûì, 
Òÿáðèç òîéëàðûíû ýþðìÿìèøÿì ùå÷. 
Éîëóìó ýþçëÿéèá ùÿð ýÿëÿí éàçûí, 
Ýÿëèá áèð ýöëöíö äÿðìÿìèøÿì ùå÷. 
 
Òàëå éàñàã ñàéûá î òàéû ìÿíÿ, 
×àòûá ùÿð íèñýèëèí äîëàéû ìÿíÿ.  
Ýþñòÿð î ìàüàðû, î òîéó ìÿíÿ, 
Þçöìö áó éîëäà éîðìàìûøàì ùå÷. 
 
×ûðïûíà-÷ûðïûíà èíàä éåëêÿíèì, 
Ãîïàð ëèìàíûíäàí öìèä éåëêÿíèì. 
Éöç éîë ãàíà äöøöá îðäà Âÿòÿíèì, 
Áèð äàìëà ãàíûìû âåðìÿìèøÿì ùå÷. 
 
Ýÿðÿê þç ÿëèìëÿ êÿñÿì àüðûìû, 
À÷àì øàä ýöíöíäÿ ÿë-àéàüûìû. 
Ñÿðùÿä äèðÿêëÿðè éàðûá áàüðûìû, 
Áàüûìäà áèð ÷ÿïÿð ùþðìÿìèøÿì ùå÷. 
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Áîéóíó ýþðìÿéÿ öðÿéèì ÿñÿð, 
Òîéóíó ýþðìÿéÿ öðÿéèì ÿñÿð, 
Òîéóíà ýÿëìÿéÿ öðÿéèì ÿñÿð, 
Òÿáðèç òîéëàðûíû ýþðìÿìèøÿì ùå÷. 

1981 
 
 

YADİGAR QALIB 
     İstedadlı tarzən Arif Quliyevin 

unudulmaz xatirəsinə 
Köksündə bulaq kimi, 
Bir vaxt çağlardı tarın. 
Ərköyün uşaq kimi, 
Dolub ağlardı tarın. 
Ürəyinin telinə 
Telin bağlardı tarın. 
İndi pərişan qalıb, 
Səndən nigaran qalıb. 
 
Dindirsən “Rast” tökülər 
Barmağın gəzən tardan. 
Xalından dərd tökülər 
Qəlbini üzən tardan. 
Ağlar, “Qərənfil” ağlar, 
Ruhunu əzən tardan. 
Sinəsində qor qalıb- 
Tarın yadigar qalıb. 
 
Sən “Ana” laylasına 
Vurğunuydun əzəldən. 
Tarla baş-başa idin, 
Coşğunuydun əzəldən. 
Sənət pərvanəsiydin- 
Yorğunuydun əzəldən. 
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Tarında qübar qalıb, 
Səndən yadigar qalıb. 
 
Muğam çəmənzarında- 
Ruhun gülzar yerdədir. 
Bir vaxt “Dan ulduzu”ydun 
İşığın hər yerdədir. 
Azərbaycan nəfəsli 
Udun “Dəli Kür”dədir. 
Hələ də çağlar qalıb, 
Səndən yadigar qalıb. 
 
“Oxu, tar”ın sədası 
Tellərdə üsyan idi. 
“Bayatı”sı, “Hicazı”ı 
Bir ülvi dastan idi. 
Mizrabda Əhsən kimi, 
Pərdədə Qurban idi- 
Arif necə var, qalıb 
 Sənəti bahar qalıb. 

 
 

ÜRƏK AĞRIYIRSA ... 
 

Ürək ağrısına tutulmuşam mən 
Ürəyim ağrıyır ürəksizlərə. 
Qayğı dünyasına atılmışam mən, 
Arxa olacağam köməksizlərə. 
 
Ürək var, hər günü fərəhlə keçib, 
Nə ağrı yanlayıb, nə də qəm onu. 
Hər gözdən bir kədər giləsi içib, 
Ürək ağrımırsa, neynirəm onu. 
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Ürək ağrıyırsa təmizdir, təmiz 
Ağrısız ürəklər eh, kimə gərək. 
Ürək ağrıyırsa, yaşayırıq biz 
Kiminsə qeydinə qalırıq demək!                               

iyun, 1970 
 
 

METRO FƏHLƏSİ 
 

Metro fəhləsiyəm, yer altında mən, 
Həvəslə çəkirəm çətin yolları. 
Görüşə tələsən, işə tələsən  
Keçir min fərəhlə həmin yolları. 
 
Çiynimdə izdiham dalğalı şəhər, 
Qranit daşları düzmüşəm burda. 
Gücümlə, eşqimlə qazanıb zəfər 
Yerin ürəyini üzmüşəm burda. 
 
Məni Məlikməmməd hünərli edən 
Qatarlar ağ qoçum, qızıl qoçumdur. 
Yerdən qatarlanıb işığa gedən 
Qanadlı pillələr Simurq quşumdur. 
 
Bura fəhlə evim, bura iş yerim, 
Yanıma çağırdım sevgilimi də. 
Sahildə olsa da ilk görüş yerim,  
Qoy gəlib o görsün əməlimi də. 
 
Yeraltı sarayım nurlanıb yenə, 
Budur üstümüzə nur çəkilibdir. 
Bir vaxt zülmət olan yerin qəlbinə, 
Məhəbbət gəlibdir, görüş gəlibdir... 
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ÌßÍ ÑÀÊÈÒ ÎËÀÍÄÀ ... 
 

Ìÿí ñàêèò îëàíäà, äèíìÿç îëàíäà, 
Ìÿíèì ëàëëûüûìû öçöìÿ âóðìà. 
Õÿéàë äöíéàñûíäàí äþíìÿç îëàíäà, 
Ñþç àòûá ãÿëáèìèí ñÿñèíè ãûðìà. 
 

Ùàããûí éîëëàðûíäà äóìàíëàð ãàòû, 
Ùÿëÿ ùÿãèãÿòèí áèð ÿëè äàðäà. 
Ìÿíèì öðÿéèìäÿ ñÿíýÿðëÿð éàòûð, 
Ôèêðèì ÿñýÿð êèìè äþéöøöð îðäà. 
 

Ëîâüà ìÿæëèñèíäÿ ãÿðèá áèð êÿñÿì, 
Ìÿíèì öðÿéèìè ãûðìàüà íÿ âàð... 
Åéùàì äàøëàðûíäàí ñûíûá òþêöëñÿì 
Áèëèðÿì ÷îõëàðû ëÿççÿò àïàðàð. 
 
Áåëÿ çàìàíëàðäà ñàêèò îëóðàì, 
Áåëÿ íàäàíëàðà óøàã äåéèðÿì. 
Ìÿíÿ ýþé àò âåðèð Õÿòàè áàáàì 
Ðóùóìó ðóùóéëà çèðåùëÿéèðÿì... 
 
Íèôðÿòèì ãûëûíæà äþíöð áèð àíäà, 
Çàëûìûí åâèíÿ òóôàí ñàëûðàì. 
Ìÿëÿê ñèôÿòèíäÿ, èáëèñ äîíóíäà 
Íå÷ÿ ðöøâÿòõîðó ÿñèð àëûðàì. 
 
Ðöøâÿò ïàïàüûíû ÷ûðïûðàì éåðÿ, 
Ðöøâÿò áàøìàüûíû ñîéóíäóðóðàì. 
Òÿìèç àäàìëàðûí àëûá ùåéôèíè 
Áèð àç öðÿéèìè îâóíäóðóðàì. 
 
Ìÿí ñàêèò îëàíäà, äèíìÿç îëàíäà 
Ùàããû ãîðóìàãäûð èøèì, éöðöøöì. 
Þç ýèçëè äöíéàìäàí äþíìÿç îëàíäà 
Áèëèí, ãóðòàðìàéûá ùÿëÿ äþéöøöì... 
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ÄÀÐÛÕÀÍÄÀ 
 

Êþíëöìöí ùàðàéû ÷àòìàç ùå÷ êèìÿ  
È÷èìäÿ ãûðûëûá ñÿñ äàðûõàíäà. 
Ìÿíè äèçèí-äèçèí ñöðöêëÿð ãÿìÿ 
Êþêñöìäÿ ÷ûðïûíûá ñþç äàðûõàíäà. 
 
Ãÿééóìëóã áàø àëûð  àðà-áÿðÿäÿ, 
Íÿçÿðäÿí ñàëûíûð áÿçÿí ùöíÿð äÿ, 
Ãûø ôöðñÿò àõòàðûð ãàéûäà áèð äÿ, 
Ãÿôèë áîðàí äöøöá, éàç äàðûõàíäà. 
 
Ãóðó òÿêÿááöðäÿí, ñîðüóäàí óçàã, 
Óçàã îë, ìèííÿòëè ãàéüûäàí óçàã. 
Áèëñÿí êè, áÿõòèíÿ ëàï ýöí äîüàæàã, 
ßëèíè î éåðäÿí öç, äàðûõàíäà. 
 
Ëàëûí ãàðüûøûíû éàçàí ýÿçèðÿì, 
Êîðóí áàõûøûíû éîçàí ýÿçèðÿì. 
Êÿëìÿñè äóìäóðó èíñàí ýÿçèðÿì, 
Êþíöë äàðûõàíäà, ýþç äàðûõàíäà. 

 
 

ÌßÍÈÌ ÖÐßÉÈÌ 
 

Ùå÷ êèìÿ âåðìÿðÿì öðÿéèìè ìÿí, 
Äöíéàäà ìöãÿääÿñ ýÿðÿéèìè ìÿí. 
Îíó èñòÿéèíæÿ îâóòìàã ÷ÿòèí, 
Ìÿíèì öðÿéèìè öðÿêëÿíäèðèá, 
Ýöëäöðìÿê möcüzə, àüëàòìàã ÷ÿòèí. 
Ùå÷ êèìÿ âåðìÿðÿì öðÿéèìè ìÿí, 
Öðÿéèì îéóíæàã îëàð ÿëëÿðäÿ, 
Î ùÿëÿ àëûíà-ñàòûëà áèëÿð. 
Ñîíðà ùàðà ýÿëäè, àòûëà áèëÿð. 
Ãÿðÿçëÿð, ùèéëÿëÿð ùÿäÿôè îëàð, 
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Àüðûëàð, òÿíÿëÿð ùÿäÿôè îëàð. 
Äàëäà àñûá-êÿñÿí ìàùèð éàëòàãëàð, 
Äèëäÿ ïÿùëÿâàíëàð, èøäÿ ãîðõàãëàð 
Îðòàäà éåéÿíëÿð, éàíäà ýÿçÿíëÿð, 
Êþíöë áóëàíäûðûá, öðÿê öçÿíëÿð, 
Áàõòû à÷ûëàíà ÷ÿïèê âóðàíëàð, 
Òàõòû ó÷óëàíà òÿïèê âóðàíëàð 
Àíä è÷ÿ äöíéàäà ìÿùÿááÿò àäëû 
Òàíðûéà– 
Âåðìÿðÿì öðÿéèìè ìÿí, 
Äöíéàäà ìöãÿääÿñ ýÿðÿéèìè ìÿí... 
Ìÿíèì èíàäûìû áèëÿ, éûüûøà, 
Àäàìëàð ìàðàüà ýÿëÿ, éûüûøà, 
Òÿðñëèéèì áàø àëûá àüûíà ýåäÿ, 
Áàøäàí-àéàüàæàí ñöçÿ áîéóìó, 
Íàäàíëàð éåðèíäÿ óüóíà ýåäÿ... 
Éåíÿ ãîðóéàðàì öðÿéèìè ìÿí, 
Äöíéàäà ìöãÿääÿñ ýÿðÿéèìè ìÿí. 
Îíó ãàëõàí êèìè âÿòÿí óüðóíäà 
Äþéöøÿ ýåäÿíÿ áàüûøëàéaðàì. 
Ãÿëáèíäÿ ìÿí àääà ñåâäà áèòèðÿí 
Ñåâäèéèì ñÿíÿìÿ áàüûøëàéàðàì. 
Äîüìà îéìàãëàðà ùÿäèééÿ êèìè,– 
Òÿøíÿ òîðïàãëàðà øÿëàëÿ êèìè– 
ßçèç âÿòÿíèìèí ÿçèç àäûíà,– 
Îäóíà, ñóéóíà, òÿìèç àäûíà,– 
Àéäûí ñÿìàñûíà, àü áóëóäóíà– 
Äàüûíà, äàøûíà âåðÿðÿì îíó, 
Íÿ ýÿëñÿ õîøóíà, 
Âåðÿðÿì îíó!.. 
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SÖYKƏNDIYIM AĞACLAR 
 

Mənim söykəndiyim yaşıl ağaclar  
Mənim bacılarım,qardaşlarımdı. 
O cavan ağaclar, ahıl ağaclar 
Könlümü oxşayan sirdaşlarımdı. 
 
Mənim söykəndiyim yaşıl ağaclar 
Durnadı, leyləkdi başımın üstə. 
Sevincdən, fərəhdən qol-qanad açar 
Taki kölgəsindən sərinlik istə. 
 
Ələnib başına qar da, yağış da, 
Dönüb yolçuların yol çətirinə. 
Hərdən kölgəsini salsınlar yada, 
Qoy kölgə olsunlar barı birinə. 
 
Hələlik, payıza bürünən ağac, 
Səndən ayrılıram gözümdə kədər. 
Eh, bizi duymağa varmı ehtiyac? 
 Sağ ol, əziz dostum, bahara qədər. 

2013 
 
 

ÍßÑÈÌÈ 
 

Øÿðèí öçöíÿ 
Ãàéûòäû äåéÿ, 
Øÿðãè 
Îéàòäû äåéÿ– 
Ñîéäóëàð. 
Äþíìÿäè 
Ìÿñëÿêèíäÿí, äèëÿéèíäÿí. 
Îíñóç äà 
Ñîéà áèëìÿäèëÿð 
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ßãèäÿñèíè öðÿéèíäÿí!.. 
Ãöðóá åòäè 
Ùÿëÿá ÷àðìûõûíäà, 
Æèñìèíäÿ Âÿòÿí äèêñèíäè, 
Ãûðìûçû öôöãëÿð 
Ñþêöëäö áàüðûíäà... 
×ÿêèëäè ùÿãèãÿò ýþéëÿðèíÿ 
Ýöíÿø êèìè. 
ßñðëÿðè íóðëàäà-íóðëàäà 
Ãîâóøäó ÿáÿäèééÿòÿ 
Íÿñèìè. 

 
 

ÀÒÀÌ ÁßÍÍÀ ÈÄÈ 
 

Àòàì áÿííà èäè, åëèí äàéàüû  
ßëëÿðè òîðïàãäàí, äàøäàí òóòàðäû. 
×ÿêäèéè äèâàðûí þç éàðàøûüû, 
Ùþðäöéö åâëÿðèí èøûüû âàðäû.  
 
Îíà õîø ýÿëÿðäè õåéèðõàùëûüû, 
Ñàêèò ÿìÿëèíÿ ýöëöìñÿéÿðäè. 
Éàäûíà äöøìÿçäè êàñûá÷ûëûüû, 
Ùÿð âàõò àëëàùûíà øöêð åëÿéÿðäè.  
 
Ãîíàãïÿðâÿð èäè, ìåùðëè èäè,  
Þçöíö áóíóíëà þéÿðäè àòàì. 
“Äàø öñòÿ äàø ãîéìàã àäàì èøèäè,  
Åâ éûõìàã ýöíàùäû” –äåéÿðäè àòàì.  
 
Ìàâè ýþçëÿðèíäÿ áèð ýèçëè èñòÿê 
Ñîíñóç ñÿìàëàðû îõøàéàðäû î. 
Àðäûæ ÷óáóüóíó òöñòöëÿäÿðÿê, 
Õÿéàëà äàëìàüû õîøëàéàðäû î.  
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ßëëÿðè ãàáàðëûì–àòàì î èäè, 
Áÿçÿí éîðüóí ýÿëÿð, éîðüóí äöøÿðäè. 
Äîñòó, ùÿìñþùáÿòè ðàäèî èäè 
Õåéèð õÿáÿðëÿðëÿ éöíýöëëÿøÿðäè. 
 
Àëíûíûí òÿðèéäè àëûí éàçûñû 
×þðÿéè ùþðäöéö äàøäàí ÷ûõûðäû. 
Ùÿìèøÿ áîë èäè îíóí ðóçóñó, 
×öíêè ÿëëÿðèíÿ ÷îõ ÿë áàõûðäû. 
 
Àòàì áÿííà èäè, î ìÿíèì êèìè 
Ìèñðà äöçìÿéèðäè, êÿðïèæ äöçöðäö. 
Ìþùðÿ äèâàðëàðûí ÿòèðëè íÿìè, 
Àõûá ÷þùðÿñèíäÿí íóð òÿê ñöçöðäö. 
 
Ùþðìÿò ãîéóëàðäû åùòèãàäûíà 
Éàéûí îðòàñûíäà îðóæ îëàðäû. 
Ãûøûí øàõòàñûíäà Òàíðû àäûíà 
Ñöáùöí ÿòÿéèíäÿ íàìàç ãûëàðäû. 
 
Àòàì áÿííà èäè, ãÿëáè äöç èäè, 
“Ùÿäèñ” îõóéàðäû ùÿð àõøàì áèçÿ. 
Àòàì ìÿíäÿí þòðö ÷îõ ÿçèç èäè, 
Àòà ùàããû-ñàéû ñûüàðìû ñþçÿ?.. 
 
Ñåâäèì, óæà òóòäóì ÿçèç àäûíû 
Äöøöíäöì, ùÿð øåéèí þç ñûðàñû âàð. 
Èíäè îüëóì ãîéóá ßçèç àäûíû 
Åâèíäÿ ìåùðèáàí áèð “áàáàñû” âàð.  
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SİZİN XƏTRİNİZƏ... 
 

Mən dünyaya gələndə, 
Sizə ümid olmuşam. 
Qəmdən, sevincdən keçib,  
Gah su, gah od olmuşam.  
Darıxan insanlara,  
Qoşa qanad olmuşam. 
Ata, sənin xətrinə, 
Ana, sənin xətrinə. 
 
Ot kök üstə bitəndi, 
Bu yazıya pozu yox. 
Könlüm yarı vətəndi, 
Qismətimin nazı yox. 
Səsim həmən, həməndi 
Səsimdə yad səsi yox. 
Ata, sənin xətrinə, 
Ana, sənin xətrinə. 
 
Boyum Ağrıdan gəlib, 
Səsim Biləv salından. 
Həqiqət alın yazım, 
Dönməmişəm yolumdan. 
Bir qoca büdrəyəndə 
Yapışmışam qolundan, 
Ata, sənin xətrinə, 
Ana, sənin xətrinə. 
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ÝÞÇËÖÉÖÌ 
 

Ãàðà ÷ÿð÷èâÿëè, áÿéàç øöøÿëè 
Äöíéàíû ýþñòÿðÿí çÿð ýþçëöéöì âàð. 
Òÿáèÿò ùÿâÿñëè, ùÿéàò òÿøíÿëè 
Ýþçöìÿ ýþç îëàí áèð ýþçëöéöì âàð. 
 
Îíñóç óçàãëàðà ýåòìÿç áàõûøûì, 
Îíóíëà áîéëàíûá ãÿëáèì ýöíÿøÿ. 
Ãàðøûìà ÷ûõàíäà äîñòóì, òàíûøûì 
Óçàãäàí ýþñòÿðèá ìÿíÿ ùÿìèøÿ.  
 
Ýþçëöéöì ýþçöìäöð ìÿíèì åëÿ áèë, 
Ùÿéàòäàí ýþçÿëëèê è÷èá ýþçëöéöì. 
Ñåâäèéèì ãûçû äà ýþçëÿðèìëÿ áèð, 
Ñåâÿí öðÿéèìÿ ñå÷èá ýþçëöéöì. 
 
Ýþðäöêæÿ, äóéäóãæà àü øöøÿëÿðäÿí, 
Íóðëó ñåâèícèìè îíà áàüëàðàì. 
Îíó ýþçëÿðèìòÿê ñåâèðÿì äåéÿ, 
Ùÿìèøÿ ýþçöìöí öñòÿ ñàõëàðàì. 

 
 

ÎÐÄÓÁÀÄÛÍ 
 

Æÿííÿò àäëû áèð àëÿìÿ 
Éåðè äöøìöø Îðäóáàäûí. 
Ìèñ ãàéàñû äþéìÿ-äþéìÿ, 
Íàõûø-íàõûø Îðäóáàäûí. 
 
ßòÿéèíÿ äóìàí ñèíÿð 
Ñàêèò-ñàêèò ñóëàð äèíÿð. 
Ýöëëÿðèíäÿí øåù ÿëÿíÿð 
Éàüûø-éàüûø Îðäóáàäûí. 
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Ãûçëàðûíûí ñà÷û êèìè,  
Î òþêöëÿí øÿëàëÿìè?  
Áàøäàí-áàøà áó ýþðêÿìè 
Ñÿðýè, áàõûø Îðäóáàäûí. 
 
Áàéàãäàíäûð öðÿéè øÿí, 
Ìÿí àøûðàì ùÿð ýÿäèêäÿí. 
Äàüëàðû äà ñèííèëèêäÿí 
Ãûðûø-ãûðûø Îðäóáàäûí... 
 

 
ÍßÜÌß ÊÈÌÈ 

“Bakı, sabahın xeyir”  
İslam Səfərli 

 
Èëùàìûíûí ãàíàäëàðû 
Íÿüìÿ îëóá, 
Ñåâèíæ îëóá äèëÿêëÿðÿ. 
Þìðöí-ýöíöí ñÿòèðëÿíèá, 
Éàçûëûáäû öðÿêëÿðÿ. 
Ñÿíäÿí ñîíðà áó äöíéàäà 
Ýàù àé þòöá, ýàù èë êå÷èá, 
Íå÷ÿ-íå÷ÿ ôÿñèë êå÷èá... 
Áó äöíéàäà 
Íÿëÿð îëóá ñÿíäÿí ñîíðà 
Íå÷ÿ äÿôÿ ýöíÿø ÷ûõûá, 
Àé äîüóëóá ñÿíäÿí ñîíðà. 
Ìÿðæàí ýþçëö Áàòàáàòûí áóëàãëàðû, 
Äàø äèáèíèí áàðäàø ãóðàí îæàãëàðû, 
Ýþé èëìÿëè ÷ÿìÿíëÿðèí 
Ñÿíñèç ãàëàí ãóæàãëàðû 
Ñÿíè àíûá... 
Ó÷óá éàçûí ùàâàñûíà 
Äþíÿ-äþíÿ, 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 82 

Ëåéëÿê äþíöá éóâàñûíà 
Äþíÿ-äþíÿ, 
Éàíûá, éàíûá, 
Éàíûá ùèæðàí ãîâüàñûíà 
Äþíÿ-äþíÿ 
Ñÿíè àíûá... 
Ýèëåé äöøöá 
Êÿáëÿ Ìóñà ÷åøìÿñèíÿ, 
Ñÿíäÿí éàíà ùÿð éàç áàøû 
Ãîøà ñþéöä áîéëàíûáäû êþëýÿñèíÿ 
Ñÿíè àíûá. 
Õÿçÿð ÷ûëüûí ÿäàñûéëà, 
Õÿçðè æîøãóí ñÿäàñûéëà, 
Áàêû èíñàí äàëüàñûéëà 
Ñÿíè àíûá. 
Êþíöëëÿðäÿ 
Íÿüìÿ-íÿüìÿ áîé àòûðñàí 
Ñÿùÿð-ñÿùÿð öçöýöëÿð, 
Ýþçöýöëÿð èíñàíëàðû 
Íÿüìÿí èëÿ îéàäûðñàí. 
Ùàìû öðÿêäÿí äåéèð: 
“Øàèð, ñàáàùûí õåéèð”. 

 
 

ÑßÍ ÉÅÍß ÂÀÐÑÀÍ... 
Ýÿíæ àëèì Å. Ðÿæÿáëèíèí 

õàòèðÿñèíÿ 
Óçàã öôöãëÿðèí óëäóçó àõäû, 
Äåäèëÿð: êèìèíñÿ ñþíäö òàëåéè 
Áÿõòèíèí âÿäÿñèç øèìøÿéè ÷àõäû, 
ßñäè ñà÷ëàðûíäà þëöì êöëÿéè... 
 
Áèð èíñàí àçàëäû áó éåð öçöíäÿí 
Àðçóñó äàëüàéäû ÷ÿêèëäè ýåòäè. 
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Öðÿê à÷ûëàðäû íèêáèí ñÿñèíäÿí  
Î ñÿñ õàòèðÿéÿ áöêöëäö, ýåòäè... 
 
Èíñàôû éîõóéìóø ýþéöí, éåðèí äÿ 
Ñÿíÿ ñÿðùÿä îëäó îòóç éåääè éàø.  
Àíàíûí ãàïãàðà ùþðöêëÿðèíäÿ  
Àüàïïàã äÿðä îëäó îòóç éåääè éàø. 
 
Ñà÷ëàðûí îíñóç äà ýöìöø êèìèéäè 
Ãÿëáèíèí àëîâó ãîíìóøäó îðà. 
Öðÿéèí î ãÿäÿð àòÿøëè èäè 
Éàòäûüûí òîðïàã äà äöøÿð îäëàðà... 
 
Àäûí æÿðýÿñèíäÿ òÿìèç àäëàðûí  
Áó áåëÿ ùÿéàòìûø, åéáè éîõ, Åìèë! 
Ñÿíè þç ãÿëáèíÿ éàçàí äîñòëàðûí, 
Ñÿíèí éîõëóüóíà èíàíàí äåéèë!. 

1978 
 
 

ÁÈÐ ÓØÀÃ ÁßËßÊÄß ÞËÄÖ... 
 

Ùÿëÿ äóðóø ýÿòèðìÿìèø, 
Ùÿëÿ éåðèø ýÿòèðìÿìèø, 
Ùÿëÿ ýöëöø ýÿòèðìÿìèø 
Áèð óøàã áÿëÿêäÿ þëäö, 
Ãàðû íÿíÿ.  
Ãûëûíæûéäû, ãûíäà ãàëäû, 
Äÿðäè èêè æàíäà ãàëäû. 
Ýþçö ýöíäîüàíäà ãàëäû 
Áèð óøàã áÿëÿêäÿ þëäö, 
Ãàðû íÿíÿ. 
 
Þëöìöí ãÿëáè äàøìûø, 
Íÿ ýöíöìöø, íÿ éàøûìûø. 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 84 

Éîõñà þìöð áèð ãàðûøìûø 
Áèð óøàã áÿëÿêäÿ þëäö, 
Ãàðû íÿíÿ. 
 
Àíàñûíûí äþøëÿðèíäÿ 
Ãèñìÿòè, ïàéû ãàëäû. 
Ôÿëÿê ÷ûðàüûíû öôöðäö 
Äàì äîëóñó òîéó ãàëäû. 
Áèð óøàã áÿëÿêäÿ þëäö 
Þìðöíö áàüûøëàäû ñÿíÿ. 
Äöíéàíûí èøëÿðèíÿ  
Ãàð éàüñûí, ãàð éàüñûí. 
Ãàðû íÿíÿ. 

 
 

ÌÓÑÈÃÈ  ÄÖØÖÍÆßËßÐÈ 
 

Éåíÿ êàìàí ñÿñè, éåíÿ òàð ñÿñè,  
Ñÿñëÿð ãàíàäûíäà éöêñÿëèðÿì ìÿí. 
Î æàíñûç ñèìëÿðèí äèëÿ ýÿëìÿñè... 
Õÿéàëëàð è÷èíäÿ äèíæÿëèðÿì ìÿí. 
 
Öðÿéèì ñèëêèíèð... äÿðèíëèéèíäÿ 
Øèðèí àðçóëàðûì ìóñèãèëÿøèð. 
Íÿñÿ êÿøô åäèðÿì þç-þçëöéöìäÿ 
Êàìàí òåëëÿðèéëÿ ãÿëáèì áèðëÿøèð. 
 
 
Þòÿðè ùèññëÿðÿ öðÿê ãÿñä åäèð, 
Äèíëÿéèð “Æàùàðýàù” ñèëñèëÿñèíè.  
Íÿüìÿëÿð ðóùóìó éåíÿ ìÿñò åäèð, 
È÷èðÿì ìóñèãè ïèéàëÿñèíè... 
 
Ìÿíÿ íÿüìÿ âåðèí ñèç äîäàã-äîäàã, 
Ãîéìàéûí áèð àí äà íÿüìÿñèç îëóì. 
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Ìóñèãè óæàëñûí, ìóñèãè àíæàã 
Íÿüìÿéÿ áèð äàùà ãîé ùÿðèñ îëóì.  
 
Íÿüìÿñèç íÿ ùÿéàò, íÿ ýÿðäèø àõû, 
Íÿüìÿñèç êþíöëäÿ àðçó äîüàðìû? 
Íÿüìÿñèç þìðöìöç äàø ïàð÷àæûüû 
Äå, äàø ïàð÷àñûíûí äóéüóñó âàðìû... 
 
Èíñàí éàøà äîëìóø íÿüìÿéëÿ ãîøà, 
Ýÿíæëÿð ãîâóøàíäà áèç òîé ÷àëûðûã. 
Áèð þìöð äþâðàíûí âóðàíäà áàøà, 
Îíó äà íÿüìÿéëÿ éîëà ñàëûðûã. 
 
Ìóñèãè òÿìèçëèê, ïàêëûã äöíéàñû, 
Îíóí ñÿäàëàðû õîøíèééÿò îëóð. 
Ìóñèãè îäóéëà êèíèí ìàéàñû,  
ßðèéèá öðÿêäÿ ìÿùÿááÿò îëóð.  
 

         Ìÿíèì ãàíàäëàðûì, ìÿíèì áîéóìäóð.  
Êþíëöì ñåâýèñèéëÿ ó÷óíóð éåíÿ. 
Íÿüìÿ ÷þðÿéèìäèð, íÿüìÿ ñóéóìäóð, 
Íÿüìÿ áèð ñÿðùÿäñèç âÿòÿíäèð ìÿíÿ. 

 
 

ÄÀÍ ÑÞÊÖËÖÐ... 
 

Äàí ñþêöëöð– 
Èíñàíëàð 
Óëäóç-óëäóç ÿëÿíèð 
Êö÷ÿëÿðÿ, äöçëÿðÿ. 
Äàí ñþêöëöð– 
Áèð àõûí 
×ûõûð àü ýöíäöçëÿðÿ. 
Äàí ñþêöëöð– 
Öðÿêëÿð 
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ßí øèðèí àðçóëàðûí 
ßìÿëèíÿ æàí àòûð. 
Äöíéà áèð ýåæÿäÿí äÿ 
Ýöëöá düşür ñÿùÿðÿ 
Ùàìûíûí ñåâèíæèíÿ 
Ýöíÿø ìóøòóëóã ÷àòûð. 

 
 

À×ÛË, ÑÀÁÀÙÛÌ, À×ÛË... 
 

Ýöíöì ýöíäÿí öçöëöáäö, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
ßë äöíÿíäÿí öçöëöáäö, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
 
Òÿçÿ ýöíÿ ýÿëèø ö÷öí, 
Ôÿðÿù ö÷öí, ýöëöø ö÷öí, 
Èíñàíëàðëà ýþðöø ö÷öí. 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
 
Ãàïûíû ýöí äþéÿð ùÿëÿ, 
Äöíéà ìÿðäè þéÿð ùÿëÿ, 
Õåéðèí øÿðè ÿéÿð ùÿëÿ, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
 
Óëäóç àõàí, Àé áàòàíäû 
ßëëÿð Ýöíÿøÿ óçàíäû, 
Òÿíùàëàðûí áàüðû ãàíäû, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
 
Åøãÿ äöøÿí öðÿê êèìè 
Ãþí÷ÿ ãàëàí ÷è÷ÿê êèìè, 
Áèð íàãàôèë øèìøÿê êèìè, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 
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Ýöíÿø óëó òàíðûìûçäû 
Ðóçóìóçäó, óüðóìóçäó, 
Ãàðàíëûãëàð àüðûìûçäû, 
À÷ûë, ñàáàùûì, à÷ûë. 

 
ÄÓÅË ÐÓÑÈÉÀÍÛÍ ÄÀÐ ÀÜÀÆÛÉÄÛ 

 

Ùàããûí, ÿäàëÿòèí äèëè àæûéäû, 
Î, ýþç ÷ûõàðûðäû ÿìÿëëÿðèéëÿ. 
Äóåë Ðóñèéàíûí äàð àüàæûéäû, 
Þçöíö àñûðäû þç ÿëëÿðèéëÿ.  
 
Äèêáàø çàäÿýàíëàð, êöáàð õàíûìëàð 
Ñàõòà ìÿùÿááÿòëÿ éàøàéûðäûëàð.  
Êèëñÿ øàìëàðûíäàí èøûã óìàíëàð, 
Öðÿêäÿ êþëýÿëÿð äàøûéûðäûëàð. 
 
Ðóñèéà òàíûìûðäû þçöíö ùÿëÿ, 
Ôàéòîíëàð öñòöíäÿ éîë ýÿëèðäè î. 
Ýÿëèðäè äóåëÿ ìàðàüà ýþðÿ 
Óüóíóá, è÷èíäÿí ñþêöëöðäö î. 
 

Ãÿðàð ÷ûõàðàíëàð ùÿçç àëûðäûëàð, 
Ìÿðæÿ ñàòûðäûëàð àüûëëàðûíû. 
Òÿçÿ þëöìëÿðÿ ñþç àëûðäûëàð,  
Äóåë ñîâóðóðäó îüóëëàðûíû. 
 

Ôåâðàë ýöëëÿñèíäÿí äèêñèíäè äöíéà, 
Òàõòû ñèëêÿëÿíäè Ïèòåðáóðãóí. 
À÷äû ãîëëàðûíû ãîæà Ðóñèéà 
Øàèð ñèíÿñèíÿ áàø ãîéäó, éîðüóí... 
 

Éàíàð ñöòóí êèìè àëîâëàíûðäû, 
Ãàëìûøäû ñÿíÿòèí ñåùðèíäÿ øàèð. 
Þëöì þç ùþêìöíö ÷îõäàí äàíûðäû, 
Ùåéêÿëÿ äþíìöøäö éåðèíäÿ øàèð. 
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Éàðàëû êþêñöíäÿ äàí ñþêöëìöøäö, 
Îðäàí ãàí éåðèíÿ øåið àõûðäû. 
Äàíòåñ àéàã öñòÿ ÷îõäàí þëìöøäö, 
Ïóøêèí ìÿüðóð-ìÿüðóð îíà áàõûðäû. 
 
Ìèñðà fûøãûðûðäû ýöëëÿ éåðèíäÿí, 
Áîéëàíûá äöíéàéà áàõûðäû Ïóøêèí.  
Ãûçàðà-ãûçàðà, äóåë éåðèíäÿí 
Øåið ýöíÿøèéäè, äîüóðäó Ïóøêèí!.. 

 
 

ÝÞÐßÐÌÈÉßÌ 
                                     (mahnı)                         Bəstəkar  
                                                            Şəmsəddin Mustafaoğlu 

 
 

Óëó äöíéà, ãîæà äöíéà 
Éàøûíæà ýöí ýþðÿðìèéÿì. 
Ýöíåéèíäÿ ãûçûë ãàéà 
Ãàøûíæà ýöí ýþðÿðìèéÿì. 
 
Äöçëöéöíö äÿíëèê åäÿí, 
×þëëöéöíäÿ ìÿíëèê åäÿí, 
Ýöëëöéöíäÿ øÿíëèê åäÿí, 
Ãóøóíæà ýöí ýþðÿðìèéÿì. 
 
Àéûí, Ýöíöí ïàðà-ïàðà, 
Áÿõòèí äöøöá ÿæÿá òîðà, 
Ñèíÿíäÿêè ÷îïóð, ãàðà 
Äàøûíæà ýöí ýþðÿðìèéÿì. 
 
Ýåäÿðìèñÿí, ýÿëÿðìèñÿí, 
Àüëàðìûñàí, ýöëÿðìèñÿí, 
Ãîæà äöíéà, áèëÿðìèñÿí?! 
Õîøóìæà ýöí ýþðÿðìèéÿì... 
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ÉÀ ÃÈÑÌßÒ 
 

Öìèäèìèí ÷ûðàüûäûð ùÿð ýöíöì, 
Èøûüûíäà äîëàíìàüà, éà ãèñìÿò. 
Îæàüûìû ÷àòàæàüàì áèð çöëöì, 
Áàðäàø ãóðóá ãûçûíìàüà, éà ãèñìÿò. 
 
Àüðûëàðûí äàøûã÷ûñû öðÿêäè, 
Àéàãëàðûì áó éîëëàðäà ëÿëèêäè. 
Öðÿéèìèí äàøëûüûíäà ñþç ÿêäèì, 
Êþëýÿñèíäÿ óçàíìàüà, éà ãèñìÿò. 
 
Êöëÿê êèìè ãàíàäëûäûð ùÿð õÿáÿð, 
Ãóëàüûìäà àüàæäÿëÿí øÿð õÿáÿð. 
Ìÿæëèñ äîñòó, ÷þðÿê äîñòó íÿ ãÿäÿð, 
Öðÿê äîñòó ãàçàíìàüà, éà ãèñìÿò. 
 
Ãÿëáè äþíöá, ãóçåéëÿíèá ýöí êÿñèì, 
Ùàðäàí àëûì, èøûüûíäàí ýöí êÿñèì. 
Ãûçûë ãàíàä òàõûì, ãÿëáè ýöí ýÿçèì, 
Ýöíåéëÿíèá áÿëêÿ äîüà, éà ãèñìÿò. 

 
 

×ÀÜÛÐÛØ 
 

Dünyanın bəzi sularına atom gəmiləri 
yerləşdirilmişdir. 

Qəzetlərdən 
 

Áè÷èí, áè÷èí áó äÿðéàíû, 
Êå÷èí, êå÷èí áó äÿðéàíû- 
Çàùèðè ìÿëÿê,  
Áàòèíè ãîðõóëó äÿðéàíû! 
Ãàéàñû áàéãóø, 
Äàøëàðû áàéãóø áàëàñû 
áó äÿðéàíûí äèáèíè øóìëàéûí! 
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Áó ñóëàð áàëûãëàðûí  
ÿñèð äöøìöø âÿòÿíèäèð.  
Äàëüàëàð ÷öðöìöø êÿôÿíèäèð... 
Äåëôèíëÿð ýþç éàøû òþêäöëÿð 
î êè âàð. 
Èíñàíëûüûí î òàéûíäàêûëàð  
êåô ÷ÿêäèëÿð î êè âàð! 
Áÿäíèééÿòëÿð ãàðà ôèêèð îâõàðëàéûð, 
Àòîìëàðûí æàéíàüûíäà, 
ýÿìèëÿðèí éåäÿéèíäÿ, 
Éåð êöðÿñè áàëûã êèìè ÷àáàëàéûð. 
Àüûë êÿñÿ-êÿñÿ, ýþç ýþðÿ-ýþðÿ, 
Ñÿñèìèç è÷èìèçäÿ, 
è÷èìèç ñþçöìöçäÿ àüëàéûð. 
Ôàëàñûíû àëòûíäàí ÷ÿêèí, 
ãàðíûíäà íöâÿ êöðöñö òþêÿíëÿðèí. 
Áàøûíäà òóðï ÿêèí, 
ùÿðáÿ àâàð ÷ÿêÿíëÿðèí! 
Êå÷èí, êå÷èí áó äÿðéàíû, 
áè÷èí, áè÷èí áó äÿðéàíû, 
Éàðàñûíà ìÿëùÿì ãîéóí, 
äàëüàñûíà ìÿëùÿì ãîéóí. 
Ñó ïÿðèñè ÿðÿ ýåòìÿê, 
Áàëûãëàð éàøàìàã èñòÿéèð. 

 
ÙßÃÈÃßÒ 

 

Íÿ âèòðèíäÿí àñûëàñû, 
íÿ ýþçÿ ýþðöíÿñèäèð. 
Íàìÿðäëÿ äþéöøÿíèí ïÿíàùû, 
äàðà äöøÿíèí ãèáëÿñèäèð. 
Ùÿãèãÿòè 
þçöíäÿí äèäÿðýèí ñàëûá 
îíó äàðà ÷ÿêÿí, 
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áàüðûíû éàðûá, ñèíÿñèíè ñþêÿí, 
þçö ÷ÿêèëÿíäÿ äàð àüàæûíà, 
÷þðÿéèíèí ãûðûíòûñûíà ãàëàí  
ëöòöí äÿ, 
Ãàïûñûíà ìåùð ñàëàí èòèí äÿ 
àæûüû ýÿëìÿéÿæÿê! 
Ùÿãèãÿòÿ ãàðà éàõàíûí 
Òþâáÿ àùëàðûíà  
Àëëàùûí äà éàçûüû ýÿëìÿéÿæÿê... 
Àüëàéà-àüëàéà ÿë ýþòöðñÿ äÿ, 
ùàããà èmàn ýÿòèðñÿ äÿ. 
Ýþç éàøûíû àõûòìàãäàí 
Àüëûíû èòèðñÿ äÿ. 
Òîðïàã éåéèá, äàø ÷åéíÿñÿ äÿ, 
ñöðöíìÿêäÿí ýþéíÿñÿ äÿ 
ùàðàé îëìàéàæàã 
ùÿãèãÿòèí äöøìÿíèíÿ 
áó äöíéàíûí òîðïàüûíäàí, äàøûíäàí. 
Þëìÿê èñòÿéÿæÿê– 
Þëöì äÿ ÷ûõìàéàæàã éàõøûëûüûíäàí.  

 
 

ÁÓÐÀ ØÓØÀÄÛ... 
(Øeið Øóøàíûí èøüàëûíäàí 

ÿââÿë éàçûëìûøäûð) 
 

Äàüëàðûí éàõàñûíäà 
Áîé àòûá, áèòèá åâëÿð. 
Ñàíêè éàëëû ýåäÿæÿê, 
ßë-ÿëÿ òóòóá åâëÿð. 
Óæàëûá ïèëëÿ-ïèëëÿ, 
Çèðâÿéÿ ÷àòûá åâëÿð.  
Áèð-áèðèíèí äèçèíÿ 
Áàø ãîéóá, éàòûá åâëÿð. 
Øèðèí-øèðèí íÿüìÿéÿ, 
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Íàüûëà áàòûá åâëÿð.  
Ãàëûá ãîíàüû îëäóì, 
Äîüìàñûòÿê îõøàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
Áàü÷àëàðû, áàüëàðû, 
Øèðèíëèê òàáàüûäûð. 
Óæà äàüëàð ãîéíóíäà 
Ñàíêè æÿííÿò áàüûäûð. 
Ãàðàáàüûí ÿëèíäÿ 
Ýþçÿëëèê áàéðàüûäûð. 
Äîüìà Àçÿðáàéæàíûí 
Ìóñèãè îæàüûäûð. 
Äöøäöì óëó Ãàðãàðà 
Ýþðäöì èëùàì ÷àüûäûð. 
Èñà áóëàüû öñòÿ 
Ìöðñÿë ìóüàì áàøëàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
Õÿëôÿëèñè ìþæöçÿ, 
Äàøàëòûñû íàüûëäû. 
Ãîë-áîéóí ìåøÿëÿðè 
Öôöãëÿðÿ ñûüàëäû. 
Äÿðÿñèíÿ ñþç àòäûì, 
Ùÿð äàøäàí ñÿñ ñàüûëäû. 
Ìÿõìÿð éàìàæëàðûíû 
Ýÿçäèì, ùóøóì äàüûëäû. 
“Õàðû áöëáöë”ÿ ãıéàí 
Ïàõûëäàí äà ïàõûëäû. 
×ÿìÿíè õàëû-õàë÷à, 
Èëìÿñè òàìàøàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
Õàí ãûçû Íàòÿâàíûí 
Àéíà áóëàüûíû ýþð. 
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“Õóðàìàí ãàéàñû”íûí 
Ïÿðèøàí òàüûíû ýþð. 
Áîéëàí Æûäûð äöçöíÿ 
Âàãèôèí “äàüûíû” ýþð. 
Æàááàðûí åéâàíûíû, 
Õàíûí îòàüûíû ýþð. 
Áàø ÿé Íÿââàá ðóùóíà, 
Ñåéèä îæàüûíû ýþð. 
Ñÿíÿòêàðû, ñÿíÿòè 
ßáÿäèëèê éàøàäûð, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
Àáèäÿëÿð äèéàðû, 
Ýþçÿëëèê ãîðóüóäóð. 
Ñàíêè ãàëà äèâàðû 
Áîéíóíäà ìóíæóüóäóð. 
Îðìàíëàðû ×ÿíëèáåë, 
Ùÿð ãàéà Êîðîüëóäóð. 
Äÿðÿ äþøö òÿáèëäè, 
Ýóð ñåëëÿð éóìðóüóäóð. 
Ùàâàëàíàí ãîâàãëàð 
Íèéàçè ÷óáóüóäóð, 
Áóðäà dàùè Öçåéèð 
Çèðâÿëÿðëÿ ãîøàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
×àäûð-÷àäûð çàíáàüû 
Áÿíçÿð ýöìöø õàëûíà. 
×ûðàã-÷ûðàã ëàëÿëÿð, 
Íóð ñÿïèð æàìàëûíà. 
Äîëàíûá äþðä éàíûíäàí 
Áàùàð ýèðèá ãîëóíà. 
Ùöñíöíäÿí äîéìàã îëìóð, 
Õîø Øóøàíûí ùàëûíà. 
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“Ìàðàëäàüûí” “Ãûðõãûçûí” 
Ãîâóøäóì âöñàëûíà. 
Êþíëöì îâñóíà äöøöá 
Ñåâýèñèéëÿ éàøàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 
 
Õàíà-õàíà åâëÿðè 
ßäàëû ýþé÷ÿê êèìè. 
Ýöë-÷è÷ÿéèí è÷èíÿ 
Ãîíóá êÿïÿíÿê êèìè. 
Øóøà òÿçÿ ýÿëèíäè– 
Áÿçÿíèá ìÿëÿê êèìè. 
Áóðóì-áóðóì çèðâÿëÿð 
×èéíèíäÿ ñÿùÿíý êèìè. 
Áÿéàç-áÿéàç áóëóäëàð 
Áàøûíäà þðïÿê êèìè, 
Äþíöá ùàéàíà áàõäûì  
Òîé åâèíÿ îõøàäû, 
Áóðà Øóøàäû. 

 
 
 

ÄÖÍÉÀÍÛÍ Íß ÂÅÆÈÍß 
 

Äöíéà òÿçÿëÿíèá, íóðà áÿëÿíäè 
Ãîéíónäà ùÿð äÿôÿ êþðïÿ ýöëÿíäÿ. 
Äöíéàíûí àõûðû ùàðäà áèòÿíäè? 
Ùÿãèãÿò àñûëûá, âèæäàí þëÿíäÿ!... 
Áó äöíéàíûí ïàõûëû 
äöíéàíûí ïàõûðûäû. 
Éàõøûëûã-ïèñëèê êè âàð, 
ýÿëèðè, ÷ûõàðûäû. 
Ùÿðäÿí ñÿíÿ ýþðÿ, 
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éà ìÿíÿ ýþðÿ, 
öçö àü îëàíäı, ãàðà îëàíäû, 
Áó ðÿíýè äöíéàéà éàõàí èíñàíäû– 
Äöíéàíûí íÿ âåæèíÿ, 
Äöíéà þç èøèíäÿäè. 
Àéû íóð áè÷èìèíäÿ, 
Ýöíö ýöëöøöíäÿäè... 
Õàíû áàëûãëàðûíà 
ãÿëéàíàëòû êèëêÿëÿð, 
əëè áåëèíäÿ ýÿçÿí 
òàëàí÷û ÷ÿéèðòêÿëÿð, 
aëà ýþçöíö ñöçÿí 
÷àòìàãàø ãàðûøãàëàð, 
àëíû ïàð-ïàð ïàðëàéàí, 
ãàðàáàø ãàðûøãàëàð 
äöíéàíûí ìÿçÿñèäè. 
Ãàð èñòÿéÿí ãàðüàëàð, 
ëÿùëÿéÿí òûñáàüàëàð, 
äöíéàíûí ùÿâÿñèäè... 
ßéðè ÿìÿëëÿðè àòûá öñòöíÿ 
Ñóäàí åëÿ áèëäèê ãóïãóðó ÷ûõäûã. 
Àðàáèð ãûçûøûá äóðäóã ãÿñäèíÿ, 
Ýóéàêè äöíéàíûí åâèíè éûõäûã. 
Äöíéàíûí íÿ âåæèíÿ, 
Äöíéà þç èøèíäÿäè. 
Àéû íóð áè÷èìèíäÿ, 
Ýöíö ýöëöøöíäÿäè... 
Èøûãëû, ùàâàëû, ñóëó 
åâèìèç-åøèéèìèçäè äöíéà. 
Ãîæàëàíäà àõûðûìûç, 
Óøàã îëàíäà 
áåøèéèìèçäè äöíéà. 
Íÿ âàõòñà 
éûüûøûá ãóðäóüóìóç 
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áèð ÷àäûðäû. 
Òàâàíûíäàí ÷èë-÷ûðàã àñìûøûã. 
È÷èíäÿ òîé ãóðóá, 
ãÿáèð ãàçìûøûã. 
Òîðïàüûíà çèéíÿò âóðìóøóã, 
éàðà äà! 
Ýöëëÿ äÿ ñÿïìèøèê, 
äàðû äà! 
Àäûíû çàëûì äà ãîéìóøóã, 
âÿôàñûç äà! 
Ùÿð øåéè äÿéèøèê äåìèøèê,- 
Þçöìöç äÿéèøÿ-äÿéèøÿ, 
äöíéà äÿéèøèá,-äåìèøèê. 
Äöíéàíûí íÿ âåæèíÿ... 
 

 
ÀÜÐÛÉÀ-ÀÜÐÛÉÀ 

 

Ãÿëÿì äîñòóì Æÿëèë Âÿçèðova 
 

Ãþí÷ÿñèíè à÷ûá ýöëÿð 
×è÷ÿê àüðûéà-àüðûéà. 
Ñåâèíæèíè òàïà áèëÿð, 
Öðÿê àüðûéà-àüðûéà. 
 
×ÿìÿíëÿðäÿ òóìàðëàíàð, 
Äÿðÿëÿðäÿ õóìàðëàíàð, 
Ñÿðùÿäëÿðäÿ éàðàëàíàð 
Êöëÿê àüðûéà-àüðûéà. 
 
Éàüûø äþéÿí ÷ûðàã êèìè, 
Òåç îâóíàí óøàã êèìè, 
Øèìøÿê êèìè, áóëàã êèìè, 
Ýöëÿê àüðûéà-àüðûéà. 
 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 97 

×îõ òÿêëÿéèá íàùàã ùàããû, 
Ñàëûá ùàãäàí óçàã ùàããû, 
Áàüðûìûçà áàñàã ùàããû, 
Ñåâÿê àüðûéà-àüðûéà, 
 
Äöíéàíûí þç ñþçö âàðäû, 
Éåääè ðÿíýè, öçö âàðäû, 
Áèçÿ ãàëàí duyğularäû,- 
Áþëÿê àüðûéà-àüðûéà. 

2004 
 
 

ÂÀÕÒ ÞËÄÖÐßÍËßÐ 
 

Òåç-òåç âÿäÿëÿøèð, ýþðöøöð îíëàð 
Ùÿðëÿíèð, ôûðëàíûð, ýÿçèð îðòàäà. 
Ùèìÿ, àòìàæàéà ýöëöøöð îíëàð, 
Âàõò äÿëè àäàìòÿê ñöçöð îðòàäà. 
 
×îõ çèðÿíý îëóðëàð òÿêëèô âåðìÿéÿ, 
ßë-ÿëÿ âåðìÿéÿ “âàõòëàðû” îëìóð. 
Åëÿ áèë þëöðëÿð âàõò þëäöðìÿéÿ 
Àíæàã èø ýþðìÿéÿ “âàõòëàðû” îëìóð. 
 
Âàõò áåëÿ àíëàðäà äþçÿ áèëìÿéèð, 
Þçöíö ýàù îðà, ýàù áóðà ñûõûð. 
ßðèéèð, èíæÿëèð, àíæàã þëìÿéèð 
×ûðïûíûá, ÷ûðïûíûá àðàäàí ÷ûõûð. 
 
Íÿ ãÿäÿð äèëÿ òóò, äàéàíìûð áåëÿ 
Öçöíÿ ãûðûøäàí øÿêèëëÿð ñàëûð. 
Ãàíàäëàíûá ó÷óð âàõò ýöëÿ-ýöëÿ, 
Âàõò þëäöðÿíëÿðäÿí èíòèãàì àëûð. 
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Ëÿíýèéÿí àðçóíóí âàõòûäûð ãÿíèìè, 
Âàõò ýöíö, âàõò àéû, âàõò èëè ñþêöð. 
Ñÿð÷ÿ ýöíÿáàõàí äÿíëÿéÿí êèìè, 
Âàõò-áåâàõò âàõò þìðö äÿíëÿéèð-òþêöð. 
 
Âàõò þëäöðÿíëÿðèí ñÿñèíè ãûðûí, 
Âàõòûí þëöìöíÿ ãîë ÷ÿêèð îíëàð. 
Îíëàð ãÿíèìèäèð èñòåäàäëàðûí 
Þëäöðÿíäÿí ñîíðà ÿë ÷ÿêèð îíëàð. 
 
Ùÿðçÿ ñþùáÿòëÿðè áèòèá òöêÿíìÿç, 
Éåð áåëëÿéÿíè éîõ, ýöë ÿêÿíè éîõ. 
Ùöíÿðè, çÿùìÿòè, èøè áÿéÿíìÿç, 
Äàø öñòÿ äàø ãîéóá, òÿð òþêÿíè éîõ. 
 
Ñîâðóëàð ñàìàíòÿê âàõò õûðìàíûíäà, 
Äèêñèíèá îéàíìàç âàõò þëäöðÿíëÿð. 
ßòàëÿò çÿëèòÿê ýÿçÿð ãàíûíäà 
Þçöíÿ èíàíìàç âàõò þëäöðÿíëÿð. 

 
 

ÏÀÉÛÇ ÒÎÉËÀÐÛ 
 

Òîé-áöñàò ãóðóëóá ùÿð àääûìáàøû 
Øàäëûã íÿüìÿñèíè ÷àëûð öðÿêëÿð. 
Àüàæëàð óçàäûð ãûçûë øàáàøû, 
Éöéöðöá ÿëèíäÿí àëûð êöëÿêëÿð. 
 
Ïàéûç éîëà ñàëûð êþ÷ÿí ãóøëàðû, 
×èíàðëàð éîëóíäà ÷ûðàã éàíäûðûð. 
Ìÿùÿááÿò äèëÿéèð ãûç áàõûøëàðû, 
Îüëàí öðÿéèíè ìàðàã éàíäûðûð. 
 
Ïàéûç ñåâýè ôÿñëè, ìÿùÿááÿò ôÿñëè 
Òÿíùà ýþçÿëëÿðè õÿéàë òÿêëÿéèð . 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 99 

Åøãÿ äöøÿíëÿðèí à÷ûëûð äèëè,  
Ãûçëàðûí éîëóíäà ñþç ÷è÷ÿêëÿéèð. 
 
Ýÿëèí áÿëýÿñèíÿ áàõûí, ñåâèíèí 
Ïàéûç ñîâãàò ãîéóá òàáàãëàðûíà. 
Óçàíûá, éûõûëûá îüëàí åâèíèí 
Éîëó, ãûç åâèíèí àéàãëàðûíà.  
 
Éåíÿ õàòèðÿëÿð áàø àëûá ýåäÿð, 
×ÿêÿð îðòàëûüà ñþç ìÿùÿááÿòè. 
Ïàéûç òîéëàðûíäà òîé-áàéðàì åäÿð 
Ùÿðÿíèí ãÿëáèíäÿ þç ìÿùÿááÿòè. 

 
 

ÍÎÂÐÓÇ ÝÅÆßÑÈ 
 

Ñåâèíæëè, ôÿðÿùëè àðçóëàðûìû, 
Áó ýåæÿ îõøàéûá, ÿçèçëÿð öðÿê. 
Ýþçëÿðèìÿ äîëàí éóõóëàðûìû, 
Êöëÿêëÿðÿ òóòóá äàüûäàì ýÿðÿê. 
 
 
Áÿíþâøÿ áàéðàìûì, áàùàð áàéðàìûì,  
Áÿçÿíèá-äöçÿíèá, àë-ÿëâàí ýÿëèð. 
Éöéöðцì ÷åøìÿäÿí, ÷àéäàí äîëàíûì, 
Ñàðûëûì áîéíóíà, óçàãäàí ýÿëèð... 
 
Áàõûì ãþí÷ÿëÿðèí à÷ûëìàñûíà, 
Áó àõøàì êþíëöìö ÷àëûì, îõóäóì. 
Ýöëëÿðèí à÷ûëûá-ñà÷ûëìàñûíà 
Öðÿéèìè òóòóì, ãÿëáèìè òóòóì. 
 
Âÿäÿ éåëëÿðèíÿ âåðèì éàõàìû, 
Íîâðóç íÿôÿñèíè äóéóì äîéóíæà. 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 100 

×è÷ÿê íöáàðûíäàí èëê éàç àõøàìû, 
Äÿñòÿëÿð áàüëàéûì ãîéíóì òóòóíæà. 
 
Áàùàðëà ìÿí ãîøà åíèì ñÿùÿðÿ, 
À÷ûì ãàïûëàðû, ñûõûì ÿëëÿðè. 
Ãîøóëóá ãÿëáèìäÿ äàøàí ôÿðÿùÿ, 
Ýöíÿøèí éîëóíà ñÿïèì ýöëëÿðè... 

 
 

BÓ ÅË ÀÄßÒÈÄÈÐ 
 

Éåíÿ ïàðûëäàéûð äîíóã ñèôÿòèí, 
Ùàðûí äîñòëàðûíëà ñþùáÿò åäèðñÿí. 
Ñÿíèí ùÿéàò òÿðçèí, èøèí, àäÿòèí 
Ãåéáÿò åëÿìÿêäèð, ãåéáÿò åäèðñÿí. 
 
Áó åë àäÿòèäèð, åëèí éàñûäûð, 
Åëèí àäÿòèíÿ áöðöíöá ñöðöí. 
Îíñóç äà áèëèðÿì êåôèí ÷îõ ñàçäûð 
Áàðû áó ö÷ ýöíö êÿäÿðëè ýþðöí. 
 
Àòà èòèðìèñÿí ÿëè ãàáàðëû, 
Áÿéÿíèá ùå÷ ãîøà àääûì àòìàäûí. 
Ñÿí îíóí äÿôíèíÿ ýÿëäèí òóìàðëû 
Ãÿáðèíÿ áèð îâóæ òîðïàã àòìàäûí. 
 
Éàëòàãëàð òþêöëöá, äîëóáëàð éàñà 
Ö÷ãàò áöêöëìÿê âàð ñÿíèí àäûíà. 
Îíëàð äîëóøìàçëàð áåëÿ ùÿð éàñà 
Ðÿùìÿò áó äöíéàäàí ýåäÿí àòàíà. 
 
Ðöøâÿò ïóëëàðûéëà åùñàí âåðèðñÿí 
Éîõñóëà ñöôðÿíäÿ éåð îëìàç éÿãèí. 
Áàùàëû ñèãàðäàí ùåé ñöìöðöðñÿí 
Áàíêåòÿ äþíöáäöð éàñ ìÿðàñèìèí. 
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Ñàäÿ àäàìëàðà ìÿùÿë ãîéìóðñàí. 
Ùå÷ àéàüà äóðìàã éàäûíà äöøìöð. 
Áèð “áþéöê” ýÿëÿíäÿ äèê àòûëûðñàí, 
Òÿçÿäÿí îòóðìàã éàäûíà äöøìöð. 
 
Þçöí êèìèëÿðÿ ôöðñÿò âåðìèñÿí, 
Éàìàí àëûáäûëàð ñÿíè äþâðÿéÿ. 
“Ôàòÿ” åøèäèëìèð ãèéáÿò ñÿñèíäÿí, 
Éàñ éåðè äþíöáäöð ìöøàâèðÿéÿ. 
 
Ãóëàã åøèòìÿéèð àüûç äåéÿíè, 
Ãîùóìäà, ãîíøóäà òöêÿíèá ñÿáð. 
Áàøûíà äîëàíëàð èñèäèð ñÿíè, 
Ùàðäàñà öøöéöð áèð òÿíùà ãÿáèð... 

 
 

8 ÌÀÐÒ 
 

Áó ýöí ãàäûíëàðûí áàéðàì ýöíöäöð, 
ßçèç áàéðàìûíûç ìöáàðÿê îëñóí. 
Çÿðèô äóéüóëàðûí èëùàì ýöíöäöð, 
Íÿñèáèíèç îäëó áèð öðÿê îëñóí. 
 
×îõäóð þìðöìöçöí òîé-áàéðàì ýöíö, 
Àíæàã áó áàéðàìûí òàìû áàøãàäûð. 
Ãàäûí ÿëëÿðèéëÿ åâèí, îæàüûí, 
Àëûøàí ÷ûðàüû, øàìû áàøãàäûð. 
 
Ãîé âåðñèí ñóáàéëûã éåëÿ þìðöíö, 
8 Ìàðò ñÿàäÿò áàéðàìû îëñóí. 
Áó ýöí îüëàíëàðûí ãÿëá à÷àí ýöíö, 
Ãûçëàðûí ìÿùÿááÿò áàéðàìû îëñóí. 
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ÌÀÐÑÀ ÇßÍÝ ÅÄßÆßÉßÌ 
 

Ìàðñà,– 
äîñòóìà 
çÿíý åäÿýæÿéÿì: 
Áèçÿ ýÿëñèí, 
Éàç ýöëö ýÿòèðñèí ìÿíÿ. 
Ìàðñ ýöëö ýÿòèðñèí ìÿíÿ. 
×ûõûá õèéàáàíëàðû ýÿçèíÿê, 
Ñþùáÿòèìèçäÿ èñèíÿ-èñèíÿ, 
Èøèìèçäÿí, ýöæöìöçäÿí äàíûøàã, 
Äöíéàéà áàõûì þë÷öìöçäÿí äàíûøàã, 
Ãÿëáèìèçè ãàéüûëàðà áöêÿê, 
Áèð Ìàðñ ñèãàðåòè ÷ûõàðûá ÷ÿêÿê, 
Éåð ìöøòöéöíäÿ 
Øÿùÿðèí òöíëöéöíäÿ, 
Ìÿùÿááÿò àäàñûíäà–, 
×þùðÿñè òÿáÿññöìëö 
Èíñàíëàð àðàñûíäà! 
Áèð ýöí áèçäÿ ãàëàã, 
ùÿìñþùáÿò îëàã. 
Ýöíÿøèí èñòèñè 
Öçöìöçö ãàðñà-ãàðñà, 
Ñàáàùûñû ýåäÿê Ìàðñà! 
Áóëóä òÿïÿëÿðäÿí þòÿ-þòÿ, 
Þëêÿ-þëêÿ, ãèòÿ-ãèòÿ... 
Êàèíàòûí áÿéàç éîëëàðûíäà 
Íþâáÿòè ÿñðèí ñöðÿò ãàòàðûíäà. 

1970 
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ÞÇ ÃÀÉÀÌ 
 

Áèð ãàéà äèêÿëèá ÷àé éàòàüûíäà, 
Ìèí èëäèð áåëÿæÿ äàéàíûá, äóðóá. 
Ñåëëÿð àéàüûíû ãàçûá íÿ ãÿдÿð, 
Êþêñöíäÿí íÿ ãÿäÿð çÿðáÿëÿð âóðóá... 
 
Éåðèíäÿí òÿðïÿäÿ áèëìÿéèá îíó 
Ñóëàð ñÿðò ãàéàìû àøà áèëìÿéèá. 
Òóôàí ùÿíèðòèñè, äàëüà îéóíó, 
Îíó éåäÿéèíÿ ãîøà áèëìÿéèá. 
 
×îõ ýþâäÿëè äàøëàð ùåëëÿíæÿ äþíöá, 
Ãàïàçëàð àëòûíäà ñåëÿ äöøöáäö. 
Äàëüà ãàáàüûíäà ýöëöíæÿ äþíöá, 
Àðàí ùÿâÿñèéëÿ ëèëÿ äöøöáäö. 
 
Ìÿíèì èýèä ãàéàì, ìÿíèì ìÿðä ãàéàì 
Éåíÿ þç éåðèíäÿ âöãàðëà äóðóá. 
Ñîíñóç ñÿìàëàðà ýþç ãîéà-ãîéà, 
Ìÿüðóð ñèíÿñèíäÿí ãàðòàë ó÷óðóá. 
 
Äöøöá àõûíëàðà éîë àçìàéûáäûð, 
Äàëüàíû äèçèíÿ áàüëàéûá ãàéàì. 
×ûëïàã óøàãëàðû ãîðõóçìàéûáäûð, 
Ýöíÿâÿð êþêñöíäÿ ñàõëàéûá ãàéàì.  
 
Ñèíñèìèø, ãàðûìûø ÿðèê àüàæû, 
Îäóð, ãîëëàðûíû ñàëûá áîéíóíà. 
Éåíÿ ÿââÿëêèòÿê ñþéöääöð òàæû, 
Öñòö óíëó èéäÿ êþðïöäöð îíà. 
 
Àðàí ùÿâÿñèéëÿ äöøìÿéèá êöéÿ, 
Äàüëû áàëàñûòÿê ñûíàíûá äóðóá. 
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Áèð âàõò ýþðöøöíÿ ýÿëÿðÿì, äåéÿ 
Þìöðëöê áèð éåðäÿ äàéàíûá, äóðóá. 
 
Ìöãÿääÿñ ñàéûðàì ìÿí þç ãàéàìû, 
Îíóí ñèíÿñèíäÿ ÷îõ óéóìóøàì. 
Áóðäà êå÷èðìèøÿì óøàãëûüûìû, 
ßí áþéöê äèíæëèéè áóðäà äóéìóøàì. 
 
Ìÿáÿä òÿê þïöðÿì ìÿí þç ãàéàìû, 
Áóäóð, äàéàíìûøûã éåíÿ öç-öçÿ. 
Óøàãëûã äîñòóéóã, ãîé áèëñèí ùàìû 
Ãàéàìëà ùÿð ýþðöø áàéðàìäûð áèçÿ.  

 
 

ÞÇÝß ÖÐßÉÈ 
 

Éàìàí íàðàùàòàì, éàòà áèëìèðÿì 
Öðÿéèì àüðûéûð, öðÿéèì éåíÿ. 
Öðÿéè äèëÿ äÿ òóòà áèëìèðÿì, 
Î êè, óøàã äåéèë, àëäàíà ìÿíÿ. 
 
Ùÿéàòûì íàìèíÿ äÿéèøèëìÿëè 
Êþêñöìäÿí àñûëàí áó äîüìà öðÿê. 
Äåìÿê éàøàìàüà öìèä âàð, áÿëè 
Àíàìûí ýþçöíäÿ ýöëöð ìèí èñòÿê . 
 
Äåéèðÿì, àé àíà, áó øàäëûã íÿäèð,  
Þìðöìöí áèð äàùà ìÿíàñû âàðìû? 
Þçýÿ öðÿéèéëÿ éàøàñàì, äå áèð 
Ìÿí ñÿíè ñåâìÿéè áàæàðàðàììû? 
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OXUYUM 
 

Gedim, durnalara qoşulum, gedim, 
Gedim, Şah gölündə bir az oxuyum. 
Təbriz öz içinə çəkib səsini, 
Coşum, varkönüldən bir az oxuyum . 
 
Telində Cəngisi, Misrisi olum, 
Körüklənən dərdi, nəşəsi olum. 
Bayatısı olum, nəğməsi olum, 
Gedim öz elimdə bir az oxuyum. 
 
Sellər, sular axıb duruldu axı, 
Nəğmə ürəkləri duruldur axı. 
Yasla hansı taxt-tac quruldu axı, 
Gedim taxt-tacıyla həmraz oxuyum. 
 
Yalvarım, yaxarım, əlindən öpüm, 
Bülbül kimi ötən dilindən öpüm. 
Diz çöküm, küsəyən gülündən öpüm, 
Alışan qəlbini köz-köz oxuyum. 

Təbriz, 1990  
 

ÁÓËÓÄ 
 

Àëûøäûì äÿðäëÿð ÷ÿêìÿéÿ, 
Éóðääà ãöðáÿòëÿð ÷ÿêìÿéÿ, 
Âåðìÿäèí öñòöìÿ ÷ÿêìÿéÿ, 
Éîðüàíûí æûðûëñûí, áóëóä. 
 
Áóëóä, äÿðäèìè àüëàðñàí, 
Øÿùèä ìÿðäèìè àüëàðñàí, 
Àüëàñàí, éóðäóìó àüëàðñàí 
Ýþç éàøûí âàð îëñóí, áóëóä. 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 106 

Äóìàíëàð,÷ÿíëÿð ýþéÿðèá, 
Ãÿðèáÿ ýöíëÿð ýþéÿðèá, 
×àäûð-âÿòÿíëÿð ýþéÿðèá 
Þðïÿéèí éàð îëñóí, áóëóä. 
 
Áó íÿ ÷àëìàã, íÿ îéíàìàã, 
Éóðä òàëàíûá îéìàã-îéìàã. 
Ýþáÿëÿêòÿê àðòûá éàëòàã 
Éàüìà, ãîé ãóðóñóí, áóëóä. 
 
Êöðñöëÿð éàìàí ïöñýöðöð, 
Âÿä âåðèð, éàëàí ïöñýöðöð, 
Æàíûìäà éàðàì ïöñýöðöð, 
Äå, ùàðàì ñàðûíñûí, áóëóä. 
 
Áÿñäè ìÿðæèìÿê éàðäûìû, 
Òÿñÿëëè, äèëÿê éàðäûìû, 
Æàâàíøèð, Áàáÿê éàðäûìû, 
Äÿðäèìÿ éàðûñûí, áóëóä. 
 
Àë ìÿíè áÿéàç áåëèíÿ, 
Øèìøÿê âåð ýåéèì ÿéíèìÿ, 
Éåðèéèì ÿñèð åëèìÿ, 
Áîéíóìà ñàðûëñûí, áóëóä.  

1994 
 

ÈÍÀÍÀÃ 
 

Äåìÿ þìöð êå÷èð, ùàðäà ãàëìûøàì, 
ßñýÿðè äþéöøÿí áàéðàã êèìèéÿì. 
Ùèññèìèí ÿëèíäÿ ÿñèð îëìóøàì 
Øàðûíû éåë ãîâàí óøàã êèìèéÿì. 
 
Äöíéàíûí áàøûíà îéóíëàð à÷ûá,  
Ùèêêÿìè ÷ûðïìûøàì òîðïàüà, ýþéÿ. 
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Áèëäèì, èíñàíëàðäàí çÿùëÿñè ãà÷ûá, 
Ñÿð÷ÿëÿð ÷èéíèìÿ ãîíìóðëàð íèéÿ... 
 
Ìèí éîë òÿáèÿòèí ãÿñäèíÿ äóðóá 
Éàøûë ñåâèíæèíÿ äÿðä ýÿòèðìèøÿì. 
Éàðàëû äàü êÿëè áîéíóíó áóðóá, 
Î öìèä èñòÿéèá, ìÿí èòèðìèøÿì.  
 
Âàõòñûç ÷è÷ÿêëÿðè ñîâóðäóüóìäàí, 
Ãþí÷ÿíèí ãîðõóäàí áÿíèçè ãà÷ûá. 
Äöíéàíûí þçöíÿ òîð ãóðäóüóìäàí, 
Þçöìöí þçöìäÿí çÿùëÿñè ãà÷ûá.  
 
Áÿðàáÿðëèê ùèìíè îõóñóí áÿøÿð, 
Ùÿð ñöíáöë äÿíèíÿ áèç êè, øÿðèéèê. 
Ãóøëàð ÷èéíèìèçÿ ãîíñóí ùÿð ñÿùÿð, 
Èíàíàã, äöíéàíûí áÿõòÿâÿðèéèê. 

 
 

ÀÐÀÇ ÁÎÉÓ, ÃÀÒÀÐ ÉÎËÓ... 
 

Èñòÿêëÿð, àðçóëàð éàìàí ëÿíýèéèð, 
Ëÿíýèéèð, áó ãàòàð éàìàí ëÿíýèéèð. 
 
Ãîøóá éåäÿéèíÿ âàãîí-èëõûíû 
àùÿñòÿ-àùÿñòÿ êå÷èð áó ãàòàð. 
Áöêöá äèðñÿéèíÿ ñÿñè, àüðûíû, 
ëàï äàáàíû öñòÿ êå÷èð áó ãàòàð. 
Ãàáàüûíû êÿñÿí ãàðà-ãîðõóíó, 
Ãûâðûëà-ãûâðûëà áè÷èð áó ãàòàð. 
×ûðïûíàí ñÿáðèìèí éîðüóíëóüóíó,  
ñàíêè äàìëà-äàìëà è÷èð áó ãàòàð. 
Ìÿíèì ùÿñðÿòèìèí óçóíëóüóíó 
àðõàéûí-àðõàéûí þë÷öð áó ãàòàð. 
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Óçàíà-óçàíà ùèæðàí ëÿíýèéèð, 
ëÿíýèéèð áó ãàòàð, éàìàí ëÿíýèéèð.  
 
Íÿìëè ïÿíæÿðÿëÿð àëà-òîðàíäûð, 
ýþðÿí ñþêöëÿæÿê äàí éåðè íÿ âàõò. 
Ùÿëÿ Ñàâàëàíûí ãàøû äóìàíäûð, 
à÷ûëàð öçöìÿ ñÿùÿðè íÿ âàõò. 
Ùÿð ãàéà óéóìóø áèð ïÿùëÿâàíäûð, 
äèêñèíèá îéàíàð ùöíÿðè íÿ âàõò. 
Æèëîâ ýÿìèðìÿêäÿí êþïöéö ãàíäûð– 
áèð äÿ éÿùÿðëÿíÿð êÿùÿðè íÿ âàõò. 
Òèêàíëû ñèìëÿðèí êèðïèéè ãàíäûð,– 
ãóðóéàð ëàëÿíèí ãÿùÿðè íÿ âàõò. 
Àüûð ñÿôÿðëÿðÿ êàðâàí ëÿíýèéèð, 
ëÿíýèéèð áó ãàòàð, éàìàí ëÿíýèéèð. 
 
Õàëëû êÿïÿíÿêëÿð ó÷óð äîéóíæà, 
ó÷óð ñÿðùÿä áîéó, –íÿ âàð?–òÿëÿñìèð.  
ßëâàí ÷è÷ÿêëÿðè ãóæóð äîéóíæà 
ìÿíÿ ýöë âåðìÿéÿ áàùàð òÿëÿñìèð. 
Äàüëàð ÿñèð äöøöá ñÿðùÿä áîéóíæà 
Ùàããûíû àëìàüà äàüëàð òÿëÿñìèð. 
Áöòöí òÿñÿëëèëÿð îëìàç áèð îíæà, 
êþíëöìö àëìàüà î éàð òÿëÿñìèð. 
Éàìàí òÿëÿñèðÿì îíà ÷àòìàüà 
î éàíà ÷àòìàüà ãàòàð òÿëÿñìèð. 
Éîëóìóí öñòöíäÿ äóìàí ëÿíýèéèð 
Ëÿíýèéèð áó ãàòàð, éàìàí ëÿíýèéèð... 

мàðò, 1981 
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AVTOPORTRET 
 

Ñîéóäóì, áóçà äþíäöì, ÿëèì öçöìäÿ ãàëäû, 
Øåéòàí ãóéðóã áóëàéûá éåíÿ îðòàéà äöøäö. 
Äèíèá, äàíûøìàäûì ùå÷, ñÿäàãÿòèì áîë îëäó– 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö. 
 
Öçäÿ áèýàíÿ îëäóì, è÷èì éàíäû ãàéüûäàí, 
Ñîéóããàíëû äîëàíäûì, ãÿëáèì íóð àëäû ùàãäàí, 
Ñåâýèìè ýöíÿø êèìè ïû÷ûëäàäûì óçàãäàí, 
Ýöíÿø áóëóääà ãàëäû, ñàëàâàò Àéà äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö. 
 
Ùÿéàò íàçëû ïÿðèòÿê ýþðöíäö ñÿðõîø ìÿíÿ 
Äþíäöê áàüðûáàäàøà îëäó î ñèðäàø ìÿíÿ. 
Öðÿéèìè à÷ìàüû þéðÿòäè éàâàø ìÿíÿ. 
Àðçóëàðûì ñûõûëäû, ÷îõó ùàâàéû äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö. 
 
×è÷ÿê ñåâÿí àðûéàì èéíÿì áåòÿðäè âàëëàù, 
Àéäàí, ñóäàí äóðóéàì, äèëèì çÿùÿðäè, âàëëàù.  
Çîðëà ýöëöìñÿéèðÿì, ãÿëáèì ãÿùÿðäè, âàëëàù 
Éàíñàã ñèôÿòëèëÿðèí ùÿð ýöíö òîéà äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö. 
 
Ìèííÿòëè ãàéüûëàðäàí õîøëàíìàäûì äöçö ùå÷, 
Ìèííÿò àüûðäû äîñòóì, ýþðöíìÿäèì ýþçÿ ùå÷, 
Ãîéìàäûì ÷àéûìû äà äîüìàëàðûì ñöçÿ ùå÷, 
Ìÿí èíñàôûí ãóëóéàì, éîëóì áóðàéà äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö. 
 
Ìèçàí òÿðÿçè äöçäö, ãîøà òàáàüû ùàãäàí, 
Éîë ÷ÿêÿí èêè ýþçäö, ãîøà ÷ûðàüû ùàãäàí  
Áÿíäÿíèí þçö ñþçäö, éàøàìàã ùàããû ùàãäàí 
Ðóùóì æàíäàí öçöëöá ùöñíö-õóäàéà äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö.  
Ñÿáð äþçöìäÿí äîüóá, äþçöì çöëöìäÿí ÿââÿë, 
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Äöíéà äþíöá äîëàíûð, îëóì þëöìäÿí ÿââÿë. 
Ìÿí éàëàí àñòàðûéàì, è÷èì äèëèìäÿí ÿââÿë, 
Ãÿëÿì õóäà ÿëèíäÿ, ñÿñèìÿ ïàéû äöøäö, 
Þçöì ýþðöíìÿäèì ùå÷, øÿêèëèì ñóéà äöøäö.  

 
 

ÍßÍßÌÈÍ “ÃÓËÀÜÛ ÝßËÈÐ” 
 

Ãÿëáèíäÿ òÿñÿëëè, ñåâèíæ áèòèðÿð, 
Ãóëàüû ñÿñëÿíÿð, “ýÿëÿð” íÿíÿìèí. 
“Ãóëàüûí ýÿëäèìè, ãîíàã ýÿòèðÿð”– 
Äîäàüû ñÿéðèéÿð, ýöëÿð íÿíÿìèí. 
 
Æÿáùÿäÿí ýÿëìÿéèá îüóë ñîðàüû, 
Íÿíÿì êþëýÿ êèìè ÷þêöá éîëëàðà. 
Áÿçÿí ùàãëàéûáñà êÿäÿð, éàçûüû 
Äÿðäèíè òîç êèìè òþêöá éîëëàðà. 
 
Îíóí öìèä äîëó öðÿéè âàðäû, 
Ãÿëáèíäÿ ùÿð éöêö äàøûéà áèëìÿç. 
Íÿíÿìèí òàíðûäàí äèëÿéè âàðäû, 
Èíàìû îëìàñà éàøàéà áèëìÿç.  
 
Éîëëàðäàí ÷ÿêìÿéèá î, ýöìàíûíû 
Ùÿð ñÿñÿ, ñÿäàéà öìèä áÿñëÿéèð. 
Íÿíÿì ãóëàüûíà þç èíàìûíû 
Ùÿëÿ èòèðìÿéèá, îüóë ýþçëÿéèð... 

 
 

ÁÀÉÐÀÌ ØÀÐÛ ÖÐßÉÈÌËß 
 

Ùÿìÿñðèì, äþéìÿ ãàïûìû, 
Ìÿíè òÿê áöðàõ, 
èíæèìÿ àíæàã... 
Äåéèðëÿð ÿáÿäè éàðàíìûø çàìàí, 
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Þìðöìöçö  
áèð ýþç ãûðïûìû 
ñàíìûø çàìàí. 
Êþêñöìäÿ éåëëÿíÿí, 
Äöíéàñû ýöëëÿíÿí 
Áàéðàì øàðû–öðÿéèìëÿ 
×èéíèìäÿ Ýöíÿø ùàããû, 
Àéàüûìäà Éåð ùàããû, 
áîðæóìëà, èñòÿéèìëÿ, 
Ýàù äÿíèç, ýàù ùàâà, ýàù òîðïàã, 
ýàù äÿìèð éîëóíó þë÷öðÿì,  
áèð þìöð éîëóíó þë÷öðÿì!... 
Ùÿð ýöíöì 
ÿëëÿðèìëÿ øóìëàíìûø 
ãàðà òîðïàã îëìàëû, 
Ñåâèíæèì– 
áîéëó ñöíáöë ñàæàüû. 
èøèìëÿ, éöðöøöìëÿ 
Çàìàíû éàðûäà ãîéìàëûéàì 
Èíñàíàì àõû!!! 

 
 

ÝÞÇßËÄÈÐ... 
 

Ùÿðäÿí ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð 
Äàíûøìàüà äÿéìÿç äàùà. 
Ìèí èë, ìèëéîí èë ÿââÿë 
Ñóñàí áó äàüëàð êèìè. 
Ñåâèíæèíè, ãÿìèíè 
×è÷ÿê ëèæèìèíäÿ, ýöë ëèæèìèíäÿ 
ñàêèò-ñàêèò êþêñöíÿ 
éàçàí áó äàüëàð êèìè!.. 
Ùÿðäÿí ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð, 
Àíàäàí îëìàã ùÿëÿ 
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áþéöê êèøèëèê äåéèë, 
àäè âÿðäèøäè, âÿðäèø... 
ùå÷ êÿñ íàìÿðä äîüóëìóð, 
Íàìÿðäëèê äÿðñè îëìóð. 
Îò êèìè, àüàæ êèìè 
ýöíÿø èøûüûíäà 
áîé àòûð, ÷è÷ÿêëÿíèð àäàì.  
×þðÿéèíè, ñóéóíó áèòèðÿí 
òîðïàã ýþðÿíäÿ 
öðÿêëÿíèð àäàì. 
Éàøûë-éàøûë ãóðáàüàëàð, 
Ýþé öçöíö ìåéäàí åäÿí 
Ñàáûí îüðóñó ãàðüàëàð 
×îõ-÷îõ ÿçÿëäè áèçäÿí. 
Ùÿðäÿí ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð 
Äöíéà ýþçÿëäè áèçäÿí... 
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ÁÈÐ ÎÜËÀÍ ÍÀÜÛËÛ, ÁÈÐ ÃÛÇ ÍÀÜÛËÛ 
 

Þìðöíäÿí-ýöíöíäÿí éàäèýàð êèìè 
Éàðïàãëàð áàøëàéûð ïàéûç íàüûëû. 
Äöøöð õàòèðÿìÿ áÿéàç ãàð êèìè, 
Áèð îüëàí íàüûëû, áèð ãûç íàüûëû. 
 
Ýöíëÿðèí áèð ýöíö íåæÿ îëóáñà, 
Ýöíëÿðèí î ýöíö íåæÿ îëóáñà, 
Éåë êèìè, ñåë êèìè êå÷èá ýÿëèáëÿð, 
Äöíéàäà ýþçÿë ãûç ñÿíè áèëèáëÿð. 
Éàíäûðûá ñåùðëè ÷ûðàãëàðûíû 
Ýÿçèá àõòàðûáëàð ìÿíèì êþíëöìö. 
Éóõóëó îëìóøàì, áèëìÿìèøÿì ùå÷ 
Áèðäÿí àéûëìûøàì, íÿ ñÿñäèð áåëÿ, 
Áàõìûøàì, éàðûáëàð ìÿíèì êþíëöìö 
Ñÿíè àïàðûáëàð, ãóëàã àñ ùÿëÿ... 
Âóðóá éàðïàãëàðû äàüûäûá ïàéûç 
Ýþðìöøÿì ãàðàãàø, ãàðàýþç áèð ãûç– 
Äöíéàäà ìöãÿääÿñ, ïàê ìÿùÿááÿòèì, 
Íàüûë ãÿùðÿìàíûì, èëê ìÿùÿááÿòèì 
Ñåùðëè ÷ûðàüûí èøûüû àëòäà 
Æåâèç àüàæûíûí éàðïàüû àëòäà 
Äîëóá áèð ýåæÿäÿ ñåâýè éàøûíà  
Àéûí èøûüûíû ñàëûá áàøûíà 
Ìöãÿääÿñ éàøàìàã ãÿñäèíäÿ ýåäèð, 
Áèð ãÿðèá “Âàüçàëû” öñòöíäÿ ýåäèð... 
Áóëàã íàüûë äåéÿð, ÷àé íàüûë äåéÿð, 
Éûüûá óëäóçëàðû àé íàüûë äåéÿð, 
Äöøÿð õàòèðÿìÿ æûüûð, èç ùÿëÿ, 
Áó äà áèð íàüûëäû, ãóëàã àñ ùÿëÿ. 
Éàðïàãëàðà éàüàí ïàéûç íàüûëû, 
Áèð îüëàí íàüûëû, áèð ãûç íàüûëû... 
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ÑÅÂÝÈ ÃÀÒÀÐÛ 
 

Èëëÿð àðõàñûíäà áèð ãûç áþéöéöá 
Ìÿíäÿí óçàãëàðäà, ìÿíäÿí êÿíàðäà.  
Éûüûá ýþçëÿðèíÿ áó éåðè, ýþéö 
Éîë ýåäèð ìÿíèìëÿ èíäè ãàòàðäà. 
 
Íÿ àäûìû áèëèð, íÿ öíâàíûìû, 
Ýèçëè ñåâäàñûíà òÿí îëìàìûøàì. 
Äöíéàäà ìÿí àääà ñåâÿí òàíûìûð, 
Ùå÷ âàõò õÿéàëûíäà ìÿí îëìàìûøàì. 
 
Þìðöìöí-ýöíöìöí ãÿðèá ÷àüûíäà 
Áó ãÿðèá àõøàìûí ãÿñäè íÿ èìèø. 
Íèéÿ áåëÿ äóðóá áó ãûç éàõûíäà 
Àé àëëàù, ýþðÿñÿí äÿðäè íÿ èìèø... 
Áåëÿ ýöë à÷ìàéûá þìöð áàüûìäà 
Áó äÿëè êþíëöìöí áÿõòè íÿ èìèø... 
 
Î àüûëëû ýþçëÿð ôèêðèìè ÷ÿêèð 
Íèýàðàí ãàëìûøàì èñòÿêëÿðèíäÿí. 
Éàíûíäà ýöíàùûì îëìàçäû áÿëêÿ 
Äóðóá àñûëñàéäûì ùþðöêëÿðèíäÿí. 
 
Ãÿëáèìèç äóéüóëàð ñåëèíäÿí êå÷èá 
Äèë à÷àð, äàíûøàð ñÿùÿðÿ ãÿäÿð, 
Äöíéàíûí èøûãëû öçöíäÿí ãà÷ûá 
Ùèññèìèç àëûøàð ñÿùÿðÿ ãÿäÿð. 
 
Bu qız ürəyimin ağlar səsidi, 
Qayıdıb ömrümə dübarə gəlib. 
Sevgi ilahəsi, su pərisidi, 
Çıxıb dəryalardan kənara gəlib. 
Qəlbini tənhalıq üzüb, bəsidi, 
Bu axşam yanıma bahara gəlib. 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 116 

Òÿêÿðëÿð öñòöíäÿ áèð äöíéà ýåäèð, 
×ûõàðûá éîëóíäàí áàõûøû ìÿíè.  
Éàíûá êöë îëìàñàì îäóíà èíäè 
Òóòàð î ýþçëÿðèí ãàðüûøû ìÿíè.  
 
Ãÿëáèìè îäëàðà ñàëûá áó ÷è÷ÿê 
ßëëÿðè ãîéíóíäà ùÿëÿ äîíìóøàì. 
Äöøöá àéàüûíà éàëâàðàì ýÿðÿê 
Åëÿ áèëìÿñèí êè, äÿìèðÿì, äàøàì. 
Ùÿëÿ ýþðìÿìèøÿì ìÿí áåëÿ êþâðÿê, 
Ìÿí áåëÿ ñåâýèñè ýþçöíäÿí äàøàí. 
Áèð âàõò õÿéàëûíà îâóíàð öðÿê 
Äàéàíûá ãàðøûìäà ùàëû ïÿðèøàí. 
Åëÿ áèë, ýþéëÿðäÿí åíèá áó ìÿëÿê, 
Òàïûëûá äÿðäèìÿ äþçÿí, éàðàøàí... 
 
Äåéèá ÿëëÿðèíèí éîðüóíëóüóíó– 
À÷ûá öðÿéèíèí ùÿâÿñèíè äÿ.  
Ãÿëáèìäÿ ãûøãûðàí, éàíàí äóéüóíó 
Òÿðÿääöä àüëàäûá þç ãÿôÿñèíäÿ. 
 
Èëëÿð àðõàñûíäà áèð ãûç áþéöéöá 
Ìÿíäÿí óçàãëàðäà, ìÿíäÿí êÿíàðäà. 
Éûüûá ýþçëÿðèíÿ áó éåðè, ýþéö 
Éîë ýåäèá ìÿíèìëÿ áèð âàõò ãàòàðäà... 
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ÝÖËÖØËßÐÈÍÄßÍ ÓÇÓÍ... 
“Éåíÿ î áàü îëàéäû...”  

Ì.Ìöøôèã 
 

Éåíÿ î áàü îëàéäû 
Éåíÿ î ãóìëó ñàùèë. 
Áàøûíäà äÿëè ñåâäà 
Ñóëàð þòÿéäè äèë-äèë 
Ëÿïÿëÿð óøàã êèìè 
Àòûëàéäû, äöøÿéäè. 
Éåíÿ ùå÷ íÿéèí öñòÿ 
Äàëüàëàð äþéöøÿéäè. 
Àé ñåâýè íÿüìÿñèíè 
Îõóéàéäû àùÿñòÿ.  
Ãÿëáèìèç î ùÿâÿñäÿ... 
Ó÷óíàéäûã î êè, âàð, 
Éåíÿ ýöìöø ãàéàëàð, 
Êþëýÿñèíÿ ãà÷àéäûã, 
Áÿíþâøÿíèí, éåëìèéèí 
×ÿíýÿñèíÿ ãà÷àéäûã. 
Éåíÿ î áàü îëàéäû 
Ñÿíÿ øåð äåéÿéäèì, 
Éåíÿ øåð äåéÿéäèì, 
Öðÿéèíÿ ýèðÿéäèì... 
Çÿðèô ãóìëàðûí öñòÿ  
Ùåéêÿëèíè ãóðàéäûì. 
Êöëÿêëÿð ó÷óðàéäû, 
Ãà÷ûá þçöí äóðàéäûí. 
×àüëàéûá ùþðöêëÿðèí 
Òþêöëÿéäè ñÿùÿðèí 
Äàáàíûíäàí àøàüû. 
Ãàðàíëûüà áàòàéäû 
Öôöãëÿðèí ãóðøàüû. 
Ýþçëÿðèíèí éóõóñó 
Óëäóçëàðà ãàëàéäû, 
Éåíÿ î áàü îëàéäû... 
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ÑßÍÈÍ ÖÐßÉÈÍËß, ÌßÍÈÌ ÖÐßÉÈÌ 
 

Ãà÷àð, éóõóëàðäàí ýèçëÿíèá ãà÷àð 
Ñÿíèí öðÿéèíëÿ, ìÿíèì öðÿéèì, 
À÷àð, áèð-áèðèíÿ ìÿùÿááÿò à÷àð 
Ñÿíèí öðÿéèíëÿ, ìÿíèì öðÿéèì. 
 
Áèç èäèê ãàòàðûí ùàðàéû èäè, 
Éóõó äà, äèíæëèê äÿ ùàâàéû èäè. 
Øåiðëè, íÿüìÿëè áèð äöíéà èäè, 
Ñÿíèí öðÿéèíëÿ, ìÿíèì öðÿéèì. 
 
Áèð áóäàüà ãîíàí ãóøëàðäû, ñàíêè 
Åëÿ äèíäèëÿð êè, äàíûøäûëàð êè, 
Äöøöíäöì, ëàï êþùíÿ òàíûøäûëàð êè, 
Ñÿíèí öðÿéèíëÿ, ìÿíèì öðÿéèì... 

 
 

ÁÓ ÙßÌÈÍ ÑÅÂÝÈÄÈÐ 
(Çàðàôàòéàíà) 

 

Ñÿí óøàã äåéèëñÿí îâóäà áèëèì, 
Éà þòÿí ýöíëÿðè ñàëûì éàäûíà. 
Áó ùÿìèí öðÿêäèð, éàõûí ýÿë, ýöëöì 
Áó ùÿìèí ñåâýèäèð, èñèí îäóíà. 
 
Éàíûìäàí éàä êèìè þòöðñÿí ñÿðèí, 
Ñîéóãëóã ýÿçäèðìÿ áàõûøëàðûíäà. 
Ñÿí ñÿññèç-ñÿìèðñèç áèëÿí èëëÿðèí, 
Õàòèðÿ ýèçëÿíèá éàääàøëàðûíäà. 
 
Ýÿíæëèéèí ëàãåéä ÿäàñû ñÿíäÿ, 
×îõìó áó íàç èëÿ þéöíÿæÿêñÿí? 
Êþâðÿê äóéüóëàðûí ùàðàéû ìÿíäÿ, 
Äèíäèðìÿê èñòÿñÿì, íåéíÿéÿæÿêñÿí?! 
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Ýþçöìëÿ þïäöéöì èïÿê òåëëÿðè, 
ßëèìëÿ þïäöéöì òèòðÿê ÿëëÿðè, 
“Øàíëû” ìÿêòóáóíäà ñîëàí ýöëëÿðè 
Äèíäèðìÿê èñòÿñÿì, íåéíÿéÿæÿêñÿí? 
 
Êþíëöí ùà÷àíäàíäûð êþíëöìÿ áÿíääèð, 
Áöòöí àëÿì áèëèð êèì êèìÿ áÿíääèð. 
Èíäè ñóáàé ãûçëàð áèð ùèìÿ áÿíääèð,  
Äèíäèðìÿê èñòÿñÿì, íåéíÿéÿæÿêñÿí.  

 
ÃÀÉÛÒÌÀÃ ÈÑÒßÐßÌ 

 

Îíäà óøàã èäèê, àäèæÿ óøàã 
Íÿ ãàéüû àíàðäûã, íÿ ãÿì áèëÿðäèê.  
Ñÿùÿðäÿí àõøàìà èêèìèç àíæàã  
Áèð êè÷èê ùÿéÿòäÿ äåéèá-ýöëÿðäèê. 
 
“Åâ” òèêèá, “éóðä” ñàëûá î ùÿéÿòäÿ áèç 
Îéíàðäûã, äÿðäèìèç, ãÿìèìèç àçäû, 
Ñàõñû ãûðûãëàðû åâ áÿçÿéèìèç, 
Æåâèç éàðïàãëàðû ïàëàçûìûçäû. 
 
Äàíûøûá ñÿìèìè, äèíèá ñÿìèìè 
Ùÿðäÿí äÿ êöñöøöá, éà äàëàøàðäûã. 
Ùÿðÿìèç áèð éàíäà òÿê ãàëàí êèìè 
Îéíàìàã õÿòðèíÿ òåç áàðûøàðäûã... 
 
Áèð äÿôÿ ãÿëáèíÿ äÿéäèì, áèëìÿäèì 
Àüàæà ñþéêÿíèá àüëàäûí ñÿí äÿ. 
Ýþçöíöí éàøûíû îíäà ñèëìÿäèì 
Áÿëêÿ àüëàéûðñàí ùÿëÿ èíäè äÿ... 
 
Èëëÿð îüðóí-îüðóí, èëëÿð àñòàæà 
Ãîïàðäû î ÷ûëüûí ýöíëÿðè áèçäÿí. 
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Êÿïÿíÿê äàëûíæà ùåé ãà÷à-ãà÷à 
×ûõäûã óøàãëûüûí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿí. 
 
Î ãÿäÿð äÿæÿëëèê åéëÿäèê îíäà 
Ãîâäó áþéöêëöéÿ óøàãëûã áèçè. 
Êàø óøàã ãàëàéäûã åëÿ æàùàíäà 
Áþéöéöá èòèðäèê áèð-áèðèìèçè... 
 
Ãàéûòìàã èñòÿðÿì þòÿí ÷àüëàðà 
Ãàéûòìàç þòöøÿí àéëàðûì, èëèì. 
Áÿëêÿ ãîøóëìóñàí éàä óøàãëàðà 
Àé óøàã ñåâýèëèì, óøàã ñåâýèëèì.... 

 
 

ÄÖØÖÁÄÖ 
 

Ìÿíÿ èíòèçàðû, ìÿëàëû ãàëûá 
Ñÿíÿ øèðèí äèëè, ñþçö äöøöáäö. 
Ìÿíÿ èëê åøãèìèí õÿéàëû ãàëûá, 
Ñÿíÿ ñÿàäÿòèí þçö äöøöáäö. 
 
Òàëå þçö êösÿí, þçö ýÿëÿíäè, 
Êèìÿ êÿäÿð âåðÿí, êèìÿ ýöëÿíäè. 
Ìÿíèì ýöíëÿðèìÿ ãàðû ÿëÿíäè, 
Ñÿíèí ãèñìÿòèíÿ éàçû äöøöáäö. 
 
ßëëÿðè ãîéíóíäà éàëãûç àüëàéûð, 
Î, áàùàð àüëàéûð, ïàéûç àüëàéûð, 
Ìÿíèì öðÿéèìäÿ áèð ãûç àüëàéûð, 
Ñÿíèí äàø ãÿëáèíÿ ñÿñè äöøöáäö... 
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ÄÅÉÈË ÊÈ... 
 

Ýþçëÿðèíèí éàëâàðûøû-éàõàðû 
Áèð äÿ ìÿíè îäà ñàëàí äåéèë êè. 
Àéðûëûüûí êþíöë ñûõàí ãöáàðû 
Ñåâèíæèíÿ ãÿíèì îëàí äåéèë êè. 
 
Ãÿôèë ñåâäà ñÿíÿ éàìàí ýöæ ýÿëèá, 
Áó ìÿùÿááÿò ùåéèô ìÿíÿ ýåæ ýÿëèá... 
Àéðûëûüûí ãîðõóñóíäàí èíæÿëèá, 
Ãÿëáèí ñûíàí, ýþçöí äîëàí äåéèë êè. 
 
Áöëáöë þòÿð îéàíìàìûø ùÿëÿ ýöë. 
Þç åøãèíè íàùàã âåðìÿ éåëÿ, ýöë. 
Òàëåéèíÿ ýöëöìñÿéÿí öçÿ ýöë 
Åøã îéóíæàã, ãèñìÿò éàëàí äåéèë êè.  
 
Öðÿéèìèí áó ùèññèíÿ âóðóëìà,  
Èñòÿéèìèí òöñòöñöíÿ êîð îëìà,  
Èíäÿí áåëÿ éîëóì öñòÿ éîðóëìà, 
Ìÿíäÿí þòðö þìðöí òàëàí äåéèë êè... 

 

 
ÅËß ÁÈËÌß ÀÑÀÍÄÛÐ... 

 

Áîéëàíûá öìèä èëÿ ñåâäà éîõóøëàðûíà 
Ãÿëáèìèí ùàðàéûíà áèð ñÿñ àëà áèëñÿéäèì. 
Åøãèìè ÷è÷ÿê êèìè ñÿïèá áàõûøëàðûíà 
Êþíëöíö ùÿìèøÿëèê ÿâÿç àëà áèëñÿéäèì... 
 
Áó òèëñèìè ãûðìàüûí þçö áþéöê äÿðä îëóá, 
Ñåâÿñÿí, öðÿéèíè à÷ìàéàñàí éàìàíäûð. 
Ùÿñðÿòèíäÿí, àé ýþçÿë, êþíëöìÿ îä âóðóëóá 
Áó éàíüûíäàí ãóðòàðìàã åëÿ áèëìÿ àñàíäûð. 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 122 

Íÿ ñÿí áèð ñþç äåéèðñÿí, íÿ äÿ ìÿí äèëèáàüëû 
Áàõûøûá àéðûëûðûã áó ìèíâàëëà áåëÿæÿ. 
Ýþðäöí ìÿí äàíûøìûðàì, äàíûø ñÿí äèëèáàüëû 
Ñåâèíæèí ùåéðÿòèíäÿí äîíóì ãàëûì åëÿæÿ. 
 
Ùèññèìèç, ùÿâÿñèìèç êþíöëëö ýþðöøöáäöð, 
Ùÿð äÿôÿ áàõûøëàðûí ìÿíäÿí øèðèí ñþç äèëÿð. 
Èëê äÿôÿ êþíöë à÷ìàã îüëàíëàðà äöøöáäöð, 
Ñÿí ìÿíÿ êþíöë à÷ñàí éÿãèí ãûçëàð ñþç åëÿð... 
 
Áó òèëñèìè ãûðìàüûí þçö áþéöê äÿðä îëóá 
Ñåâÿñÿí, öðÿéèíè à÷ìàéàñàí, éàìàíäûð. 
Ùÿñðÿòèíäÿí, àé ýþçÿë, êþíëöìÿ îä âóðóëóá 
Áó éàíüûíäàí ãóðòàðìàã åëÿ áèëìÿ àñàíäûð. 
 
 

ÑßÍÑÈÇ ÉÀØÀÉÀÐÀÌ 
 

Óíóò äîüìàëàðû, óçàãëàðû ýÿç 
Ñÿí þçöí þçöíÿ þýåé îëàðñàí... 
Òÿçÿ ìàùíû êèìè äîäàãëàðû ýÿç 
Êþùíÿ ìàùíû îëóá óíóäóëàðñàí. 
 
Ñîéóã öðÿêëÿðäÿ öøöñÿí áåëÿ, 
Äàùà ñÿíäÿí þòðö éàíàí äåéèëÿì, 
Íÿ ãÿäÿð éàëâàðûá, äÿéèøñÿí áåëÿ 
Áèð äÿ ñÿíÿ òÿðÿô äþíÿí äåéèëÿì. 
 
Ãàëäûðàí äåéèëÿì ñÿíè áèð äàùà, 
Âöãàðûí éûõûëûá þçöíäÿí ãàáàã. 
Äóìàíà ÷åâðèëèá äöøöá éîëëàðà 
Èíäè èçëÿðèíè ñèëèðÿì àíæàã. 
 
Ãÿëáèìäÿ ãîéìàðàì õàòèðÿíÿ èç, 
Õàòèðÿí ãÿëáèìäÿí éàäëàíûá äöøÿð. 
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×èíàð êþëýÿñèíäÿ ýþðöøëÿðèìèç 
Éàüûø íÿüìÿñèíäÿ èñëàíûá äöøÿð. 
 
Äàùà ñÿíäÿí ìÿíÿ íÿ ãàëàð àõû, 
Þìðöìäÿí áèðéîëëóã äöøöá èòÿðñÿí. 
Öçöíÿ áàüëàíàð êþíöë îòàüûì 
Ïåøèìàí-ïåøèìàí ÷ûõûá ýåäÿðñÿí. 
 
Èòÿð öôöãëÿðèí ýöíÿø ñûüàëû 
Áÿçÿð öôöãëÿðè àé èíæÿ-èíæÿ. 
Áèòÿð ýöíëÿðèìèí ñåâýè íàüûëû, 
Ñÿíñèç éàøàéàðàì, åëÿ-áåëÿæÿ. 

 
 

ÙßÌÈÍ ÃÛÇÑÀÍ 
          (mahnı)                              Bəstəkar 

                                                                             Ş.Mustafaoğlu 
 

Êþíëöì ãàëûá ñÿíÿ ùÿñðÿò 
Ñåâÿ-ñåâÿ, áèëÿ-áèëÿ. 
Áèð îä èìèø èëê ìÿùÿááÿò 
Äþíäÿðÿæÿê ìÿíè êöëÿ. 
 
Ñÿí ðóùóìà éàçûì-éàçûì, 
Áó éàçûíû íåæÿ ïîçóì... 
Àùûì òóòàð, ìÿíèì ãóçóì, 
Èëê åøãèíÿ øÿôà äèëÿ. 
 
Êþ÷ÿí äóðíàì, ùÿìèí ãûçñàí, 
È÷è àüëàð áèð àâàçñàí. 
Ñÿí ìÿíè îâóäàíìàçñàí, 
Ýþçëÿðèíäÿí ýöëÿ-ýöëÿ. 
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ÁÈËßÐßÌ 
          (mahnı)                              Bəstəkar 

                                                                             Ş.Mustafaoğlu 
 

Áóëóääàí àé áîéëàíàð,– 
Ýöëÿð öçöí áèëÿðÿì. 
Óëäóçëàð ãîøà éàíàð,– 
Áèð æöò ýþçöí áèëÿðÿì. 
 
×ÿêèá èíòèçàð éåíÿ, 
Ãÿëáèì òþêÿð ãàð éåíÿ. 
Áèð ýöë âåðñÿí éàð, ìÿíÿ 
Îíó éàçûì áèëÿðÿì. 
 
Ùàðäàí áèëèì ñÿí,.. ýöëöì, 
Ìÿíè ñåâèðñÿí, ýöëöì? 
Ýþðöøÿ ýÿëñÿí, ýöëöì, 
Ñþçöí äöçöí áèëÿðÿì. 
 
Áèð ýöíÿøñèç ñÿùÿðÿì, 
Ñÿíñèç ùå÷ÿì, ùÿäÿðÿì. 
Ñÿíè íåæÿ ñåâèðÿì,– 
Áóíó þçöì áèëÿðÿì... 

 
OLMASIN 

(mahnı) 
 

Gülsün səadət, 
Üzülsün həsrət. 
Yolumda sərhəd, 
Olmaz,olmasın. 
 
Yazda gül bitər, 
Saralıb gedər. 
Sevgin o qədər, 
Solmaz olmasın. 
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Günəşdən öyrən, 
Məhəbbəti sən. 
Könlündə nəğmən, 
Səssiz olmasın. 
 
Olma pərişan, 
Əhdini pozan. 
Qəlbində xəzan, 
Payız olmasın. 
 
Dünya gül tağı, 
O, toy otağı. 
Yandır çırağı 
Şamsız olmasın. 

 
 

SƏNİ 
(mahnı) 

 

Ay gözü şəhla, özü leyla gülüm  
Gör bir havaxtdan sevirəm mən səni. 
Məhləmizdən gəlib keçərdin hər gün, 
Vallah, o vaxtdan sevirəm mən səni. 
 
Ayrılığından saralıb düşmüşəm, 
Elçi daşından vurulub düşmüşəm. 
Lap qapınızda yorulub düşmüşəm, 
Sanma uzaqdan sevirəm mən səni. 
 
Xatirinə dəyməsin hər söz hələ, 
Nazını çəkdim bu qədər, qız hələ.  
Toy da, nişan da olacaq, döz hələ 
Ay dəli, çoxdan sevirəm mən səni.  
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Eşqimizi nəğməli, şən görmüşük 
Qəlbimizi sevgiyə tən görmüşük. 
Laləli, nərgizli çəmən görmüşük  
Güllü bulaqdan sevirəm mən səni, 
Gör bir havaxtdan sevirəm mən səni. 

 

 
 

DEYİRSƏN 
(mahnı) 

 

Öz yanağın bir sözümdən allanıb  
Laləyə bax, qanı axır, deyirsən. 
Bülbüllərin nəğməsinə boylanıb, 
Budaq üstə gül darıxır, deyirsən. 
 
Bir bağçanın iz düşməyən qatında- 
Alışırıq sevgimizin odunda,  
-Gəl oturaq bu ağacın altında 
Gedib çıxar yola cığır,- deyirsən. 
 
Üfüq aşır günün qızıl addımı, 
Ay gətirir kəndimizə axşamı. 
Ayrılırıq,- qonşu kəndin adamı  
Qonşu qıza nişan taxır,- deyirsən...  

1970 
 
 

DUET 
(mahnı) 

 

Gözəlliyin əfsanədir, 
Könlüm dəli divanədir. 
Gül camallım, qara xallım, 
Adını de, adın nədir?  
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-Yar dayanar yar yolunda, 
Oğlan, oğlan dur yolumda. 
Bir özünü yor yolumda, 
Sonra deyim adım nədir. 
 
-Ay qız, ay qız üzün gülsün, 
Adını de, gözüm gülsün. 
Yar yolunda yarın ölsün, 
Ay qız, ay qız adın nədir? 
 
-Gün doğar, gülün boyanar, 
İstəsən bəxtin oyanar. 
Elçin qapıya dayanar, 
Deyərəm ki, adım nədir. 
 
-Canım yolunda yorulsun, 
Bir insafın, rəhmin olsun. 
Adın adlara qoyulsun, 
Ay qız, ay qız adın nədir? 

 
 

ÉÎÐÓËÌÀÇ ÙßËß... 
 

Áu öðÿê êèìèí÷öí äþéöíöð, àõû? 
Áó öðÿê ñàùèáè éîðóëìàäûìû... 
À÷ûá ãàíàäûìû  
        õàòèðÿëÿðäÿí 
Ó÷äóì áèð åéâàíûí áàùàð ÷àüûíà, 
Ëÿêÿñèç, áîéàñûç ãûç äîäàüûíà 
ßôñàíÿ äàíûøäûì, íàüûë äàíûøäûì. 
Åëÿ áèë éàüûøäûì... 
 éàüäûì ýþçöíÿ, 
Òóòóá ÿëëÿðèíè, òóòóá öçöíÿ 
Éàüûøäàí èñëàíûá ãà÷äû è÷ÿðè, 
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Áàøûìûí öñòöíäÿ ùàëàé âóðäóëàð, 
Äóðíàëàð íÿ ãÿäÿð ùàðàé ñàëäûëàð 
Äþíöá áèð äÿôÿ äÿ áàõìàäû ýåðè. 
ßëëÿðèì öçöìäÿ ãàëäû éåíÿ äÿ, 
Î ãûç äöíÿíäÿ... 
Õàòèðÿ–ãàíàäëàð ìèí éîë à÷ûëàð 
Ãûðûëìàç ùÿëÿ. 
Áó öðÿê ñÿíèí÷öí äþéöíöð, ýöëöì, 
Áó öðÿê ñàùèáè éîðóëìàç ùÿëÿ... 

 
 

Ëß×ßÊËßÐß ÉÀÇÛËÀÍ  
ÑÅÂÝÈ 

 

Î àõøàì ÷è÷ÿêëÿð, ýöëëÿð äîéóíæà 
Áèçèì ñþçöìöçÿ ãóëàã àñäûëàð. 
Áèçèì ñþçöìöçö ëÿ÷ÿêëÿðèíÿ 
ßí ÿçèç õàòèðÿ áèëèá, éàçäûëàð. 
Òÿçÿæÿ ÷ûõìûøäûã êÿíä êëóáóíäàí 
Áèð ñåâýè ôèëìèíÿ áàõìûøäûã î ýöí. 
Äöíéàíûí õîøáÿõòè, áÿõòÿâÿðèéäèê 
Èêèìèç áèð ãÿëáÿ àõìûøäûã î ýöí. 
×àéûí áó òàéûíäà êÿíäèí êëóáó, 
×àéûí î òàéûíäà åâèíèç èäè. 
Êèíîäàí ÷ûõàíäà, ãàéàëàð åêðàí– 
Öñòöíäÿ êÿíäèìèç êèíî êèìèéäè... 
Äàëüàëàð äÿéèðäè òàõòà êþðïöéÿ 
Òèòðÿéÿ-òèòðÿéÿ 
   òóòäóì ÿëèíäÿí. 
Áèð íÿüìÿ îõóíäó, ñåâýè íÿüìÿñè 
Àõäû öðÿéèìÿ ñÿíèí äèëèíäÿí. 
ßëëÿðèí ñÿàäÿò ìöúäÿñè èìèø, 
Ìÿíèì öðÿéèìèí ùÿçèíëèéè äÿ 
Ñÿíèí ÿëëÿðèíèí íÿüìÿñè èìèø... 
Íå÷ÿ éàç ãàéûäûá î éàçà îõøàð– 
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Î éàç àõøàìûíû îíäà íåæÿ âàð 
Éàøûë êþéíÿéèíäÿ ýÿòèðèá ýÿëèá. 
Áèçèì åøãèìèçè 
   õàòèðÿ êèìè 
Ýöëëÿð ëÿ÷ÿéèíäÿ ýþòöðöá ýÿëèá... 

 
 

ÌßÍ ÈÍÄÈ ÁÈËÌÈØßÌ 
 

Äàùà öðÿéèíäÿ äþçöì òàïûëìàç, 
Ìÿí èíäè áèëìèøÿì, ìÿíäÿí ñîéóñàí 
Ñÿíè ãûíàìàüà ñþçöì òàïûëìàç... 
Ñÿí ìÿíèì ãÿëáèìè ùàðäàí äóéàñàí, 
Ñÿí ìÿíèì ãÿëáèìèí îäëó-àëîâëó 
Ùÿëÿ ñþùáÿòèíÿ äöøìÿìèñÿí êè! 
Ìÿíè áó ùÿéàòà áàüëàéàí åøãèí. 
Éûõûëûá êþíëöìäÿ àüëàéàí åøãèí. 
Ùÿëÿ ýþç éàøûíû è÷ìÿìèñÿí êè... 
Äåéèðëÿð ñöêóòóí äèëè âàð, àõû, 
Ñóñóá äàíûøìàñàì, íÿ îëàð, àõû, 
Ãÿëáèìèí ùàðàéû ÷àòàðìû ñÿíÿ, 
Ñÿí ìÿíèì ñÿñèìè åøèäÿðñÿíìè? 
×è÷ÿê áàüûøëàñàì ýöë ÿëëÿðèíÿ 
Êþâðÿê íÿüìÿñèíè åøèäÿðñÿíìè?.. 
Õÿëâÿò ýþðöøëÿðÿ ãóðøàíìàìûøûã, 
Ñÿí öçö ýþðöøÿ ãà÷ìàìûñàí êè. 
Ñÿí ìÿíèì þìðöìäÿ ãþí÷ÿñÿí ùÿëÿ, 
Ùÿëÿ ÷è÷ÿêëÿéèá, à÷ìàìûñàí êè... 
Äàùà öðÿéèíäÿ äþçöì òàïûëìàç, 
Ìÿí èíäè áèëìèøÿì, ìÿíäÿí ñîéóñàí, 
Ñÿíè ãûíàìàüà ñþçöì òàïûëìàç. 
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ÉÀÌÀÍ ÝÅÆ ÎËÓÁ... 
 

Ñÿí èíäè áèëìèñÿí òÿçÿ ôÿðÿùëÿð 
Êþùíÿ àüðûëàðû ñîéóäà áèëìÿç. 
Ñÿí èíäè áèëìèñÿí ó÷àð ôÿëÿêëÿð– 
Ñåâÿíëÿð åøãèíè óíóäà áèëìÿç. 
Òÿçÿ ìàùíûëàðà óéàí äèããÿòèí 
Êþùíÿ ùàâàëàðû îõóäà áèëìÿç... 
Ãàéûäûá öñòöìÿ íàùàã ýÿëìèñÿí 
Äàùà öðÿéèìè îä òóòà áèëìÿç. 
Ñÿíëè õàòèðÿìè ùå÷ éàäà ñàëìà 
Ùþíêöðÿð, ÿëëÿðèí îâóäà áèëìÿç! 
Ãÿëáèí òÿøíÿ îëóá, ãÿëáèí àæ îëóá, 
Ñÿí èíäè áèëìèñÿí, éàìàí ýåæ îëóá. 
 
Àëûø, áó ùÿñðÿòèí ãîðóíäà àëûø, 
Óçàã õàòèðÿëÿð àäàñûíà äþí. 
Àøûì ãöðóðóìóí ñÿðò äîëàéûíû 
Ãÿëáèìèí ñÿñèíÿ, ñÿäàñûíà äþí. 
Éîëóìóí öñòöíÿ åí ìÿëÿê êèìè 
Áèð àíëûã áÿõòèìèí ñîíàñûíà äþí. 
Äîäàüû ñÿéðèéÿí, ñÿñè òèòðÿéÿí 
Áèð ùèíäëè ãûçûíûí ìàùíûñûíà äþí. 
Ìÿíèì êþíöë àäëû ñåâýè ñÿùðàìûí 
Ñà÷ëàðû äàüûíûã Ëåéëàñûíà äþí. 
Äåéèì áó ùàëûíà öðÿéèì äîëóá. 
Ñÿí èíäè áèëìèñÿí, éàìàí ýåæ îëóá. 
 
×îõäàí êþíëöìöçö ùèæðàí îõóäóá 
Ùèæðàí ãÿðàðûíû ïîçàí äåéèëìèø. 
Ñîéóã áàõûøëàðäû ñÿíè ñîéóäóá 
Äàùà áàõûøûìëà ãûçàí äåéèëìèø. 
Äàüëàð äàü ÷àéûíûí ñåëèíäÿí òóòóá 
Òÿçÿäÿí ãàéàäàí àñàí äåéèëìèø. 
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Ýöíëÿðèí, àéëàðûí ÿëèíäÿí òóòóá 
Éàíûíà ãàéûòìàã àñàí äåéèëìèø... 
Éàòìûø äóéüóëàðû èëëÿð óéóäóá, 
Ñÿí äåìÿ, îéàòìàã àñàí äåéèëìèø. 
Ìÿí èíäè áèëìèøÿì, þìöð ïó÷ îëóá, 
Ñÿí èíäè áèëìèñÿí, éàìàí ýåæ îëóá. 

 
 

ÙÅÉÔÈÌ ÝßËÈÐ 
 

Îä îëñà äà, éàíäûðñà äà 
Áàõûøëàðûí öðÿéèìè 
Ñÿí ìÿíÿ áàõ. 
Ëàï áóç êèìè ñîéóñà äà, 
äîíäóðñà äà 
áàõûøëàðûí öðÿéèìè 
Ñÿí ìÿíÿ áàõ! 
Äåñÿì ÿýÿð åëÿ áàõìà, 
Ýþçëÿðèíè ìÿíäÿí ÷ÿêèá 
éåðÿ áàõìà! 
Ñÿí åëÿ áàõ, 
Ñÿí ìÿíÿ áàõ, 
Éåðÿ äèêìÿ áàõûøûíû. 
Ùåéôèì ýÿëèð áàõûøûíà, 
Éåðÿ òþêìÿ áàõûøûíû!... 

 
 

ÖZÜMƏ DÖN 
 

Áèð õàòàëû ãóëóí îëóì 
ßñèð äöøöì áàõûøûíà. 
Çÿíæèðëÿíìèø äÿëèí îëóì 
Ùåé àëûøûì áàõûøûíà– 
Íÿçÿðèíè òèê öñòöìÿ, 
Íå÷ÿ éåðäÿí äàüëà ìÿíè. 
Ãîøóí êèìè ÷ÿê öñòöìÿ, 
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Êèðïèéèíëÿ îõëà ìÿíè 
ëàï ãàíûìû òþê öñòöìÿ, 
Ýþçëÿðèíäÿ ñàõëà ìÿíè, 
Ãàðàñûíû ÷ÿê öñòöìÿ, 
Àüûíà áöê, àüëà ìÿíè... 
Þçöìÿ äþí þçöí êèìè, 
Òàëå éàçàí éàçûì êèìè. 
 

ÅËÅÝÈÉÀ 
 

Áó äöíéàäà 
áèð æöò ãàðà ýþçëÿð éàøàð. 
Î ýþçëÿðäÿí 
êþçëÿð éàøàð öðÿéèìäÿ. 
Áó äöíéàäà– 
î ýþçëÿðèí ñàùèëèíäÿ 
áèð æöò ãàðà ãàøëàð éàøàð, 
Î ãàøëàðûí ãàðàñûíäàí 
èçëÿð éàøàð öðÿéèìäÿ. 
Î ýþçëÿð äÿ, 
î ãàøëàð äà 
éàä íÿçÿðäÿ, 
áàõûøëàðäà 
òàëàíäûëàð. 
Î ýþçÿëèí 
î ýþçëÿðè, î ãàøëàðû 
ÿí ÿçàáëû õÿéàëäûëàð, 
õÿéàëäûëàð... 
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ÍÀÜÛËËÀÐ ÀÄÀÑÛ 
(Íàüûëëàðûìûçû îõóéàðêÿí) 

 

Áèð ýöí 
áèð ýþçÿëèí ñèíÿñèíÿ 
Áèð äèâ áàø ãîéìóøäó 
íàüûëëàð àäàñûíäà. 
Ãàðà ìàüàðàëàð 
ãàðà áóëóä êèìè, 
èòèðìèøäè îíó 
ãàðà ãàíàäëàðûíûí àðàñûíäà. 
Íèýàðàí ýþçëÿðèéëÿ 
áàõûøà-áàõûøà, 
Àü ãî÷óí 
ãûçûë áóéíóçëàðûíäàí éàïûøà-éàïûøà 
ãàëõäûì óëäóçëàðûí ùàëàéûíà. 
Áàðìàãëàðûì òîõòàãëûã éàéäû 
ùþðöêëÿðèí ùàðàéûíà. 
Òàïûá òèëñèìëè øöøÿíè 
÷ûðïäûì ùèðñèìÿ. 
Ãàðà äèâèí íÿðÿñè 
äöøäö òèëñèìÿ. 
Áèð ýöí áèð ýþçÿëè 
Ãàðà ùþðöêëÿðèíäÿí, 
àñìûøäûëàð óëäóçëàðà. 
Ãàøëàðû ÷àòûëìûøäû 
ãþâñö-ãöçåù êèìè. 
Î ýþçÿëèí ýþç éàøëàðû 
Àðõàìæà ñÿïèëìèøäè 
øåù êèìè... 

 
 
 
 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 134 

ÍÀÊÀÌ ÑÅÂÝÈËßÐ 
 

Äöíéàíûí 
ãÿðèáÿ òîé ýåæÿëÿðè îëóð. 
Î ýåæÿ 
ñåâÿíëÿðèí éàíûíäà 
“Þçýÿëÿðè” îëóð. 
Äöíéàíûí 
îõó äàøà äÿéìèø 
î ãÿðèá ýåæÿëÿðè, 
Íàêàì ñåâýèëÿðèí ãûøãûðûüûíû 
÷ûðïûð ùèðñèíÿ. 
Ãàéàëàð áàðäàø ãóðóá, 
óëäóçëàð éûüûøûðëàð 
î ýåæÿíèí íàëÿñèíÿ... 
...Ôàðàñû ýþç ÷ûõàðàí 
ìàøûí ãàðûøûüûíäà, 
Øàíàéà òàõûëìûø êÿðìÿ èøûüûíäà 
éåíÿ î òîé ýåæÿëÿðèíÿ áÿíçÿð 
ýåæÿëÿð êå÷èð áó äöíéàäàí. 
Ìÿðìÿð ñÿêèëÿð öñòöíäÿí, 
Ìþùðÿ äèâàðëàð äèáèíäÿí 
îüóðëàíìûø ìÿùÿááÿòëÿð äàøûéàí 
êö÷ÿëÿð êå÷èð áó äöíéàäàí! 
Äöíéàíûí 
ãÿðèáÿ òîé ýåæÿëÿðè îëóð... 

 
 
 

ÌßÙßÁÁßÒ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÁÀËËÀÄÀ 
 

À÷ûá éàõàñûíû ñÿìóì éåëèíÿ 
Ýåäÿð, ãèáëÿñèíÿ öç òóòóá ýåäÿð. 
Ñåâýè äÿðýàùûíà, èøûãýÿëÿíÿ 
Ìÿæíóí Ëåéëèñèíÿ öç òóòóá ýåäÿð. 
Äöíéàíûí ÿí óçóí éîëóäó, áÿëêÿ 
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Èòÿð, áó éîëëàðûí ñîíó ýþðöíìÿç. 
Êÿðÿì ëÿëÿñèéëÿ éîë ýåäÿð ùÿëÿ, 
Ýåäÿð áó éîëëàðûí ñîíó ýþðöíìÿç. 
Ýåäÿð êàðâàíëàðû èëê ìÿùÿááÿòèí, 
Äèíèá-äàíûøäûðñàí ýèëåéäè áÿëêÿ. 
Íàêàì ëåéëèëÿðèí, øàùñÿíÿìëÿðèí 
Òàëåéè ÷îõóíà þýåéäè, áÿëêÿ... 
Áèð ùàãã àøûüûíà äþíöá Ãÿðèáëÿð, 
Áÿëêÿ äÿ íàùàãäàí äöøöáëÿð îäà. 
Ãîøóá î ìÿùÿááÿò êàðâàíëàðûíà 
Ñÿðêÿðäàí ãîéìóñàí ìÿíè äöíéàäà... 
Óéóá óëäóçëàðûí íàüûëûíà ùåé, 
Öìèä ýþçëÿìèøÿì àé èøûüûíäàí. 
Äöøöá ãþâñö-ãöçåù æûüûðûíà ùåé 
Ñÿíè ñÿñëÿìèøÿì àé èøûüûíäàí. 
Áÿõòèìè ÷àüûðûá, àäûíû äåéèá 
Ñÿíè àõòàðìûøàì ïàéè-ïèéàäà, 
Éåíÿ òàïìàìûøàì ñÿíè äöíéàäà. 
 
Ìèí éîë éàéûíìûñàí éîëóìóí öñòÿí, 
Ìèí èëëÿðäè ñÿíÿ ÿñèð îëìóøàì. 
Éîëëàðû éöêëÿéèá ãîëóìóí öñòÿ 
Ñÿíè êå÷èðìÿéÿ ùàçûð îëìóøàì. 
Ñÿí áèð ãÿðèá ýÿìè, 
Ìÿí ãÿðèá àäà. 
Ìÿí áèð ãÿðèá ñÿìà, 
Ñÿí äóðíà, éà äà... 
Þçýÿ ñàùèëëÿðÿ, éàä öôöãëÿðÿ 
Éà öçöá,  
Éà äà êè, ó÷óá ýåòìèñÿí, 
Éåíÿ òàïìàìûøàì ñÿíè äöíéàäà. 
 
ßëëÿðè ãîéíóíäà äóðóá áàõûðñàí, 
Ùàíñû òèëèñèìäÿ, ùàíñû ñèðäÿñÿí?! 
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Áÿëêÿ éåð öçöíöí ÿí õîøáàõòûñàí... 
Áÿëêÿ äÿ, áÿëêÿ äÿ äÿðäè-ñÿðäÿñÿí... 
Îä êèìè, ñó êèìè ýÿëèðñÿí ìÿíÿ, 
Ùÿðäÿí éóõó êèìè ýÿëèðñÿí ìÿíÿ. 
ßëèìè óçàòñàì ÿëèíÿ äÿéÿð  
Ãîðõóðàì ó÷óðàì áó éàõûíëûüû. 
Ãîðõóðàì, ãîðõóðàì õÿòðèíÿ äÿéÿ, 
Åù, íèéÿ à÷ûðàì áó éàõûíëûüû... 
Ñà÷ûíû ùþðìöøÿì ãàëà ùþðöêëö,  
Îíñóç öðÿéèì äÿ ãàëàùþðöêëö... 
Èëàùè ñåâýèëÿð ýþðöíìÿç ýþçÿ, 
Íàêàì ìÿùÿááÿòëÿð ÷àòìàç ìóðàäà. 
Áÿëêÿ äàéàíìûøûã ìèí éîë öç-öçÿ 
Éåíÿ òàïìàìûøàì ñÿíè äöíéàäà. 
 
Ýöëöì, áó éîõëóüóí, áó ñÿññèçëèéèí 
Áèë êè, âàðëûüûìäà, òàëåéèìäÿäèð. 
Áèë êè, äàí óëäóçó ìöãÿääÿñëèéèí 
Íóð è÷ÿí, íóð ÷ÿêÿí öðÿéèìäÿäèð. 
Î ìÿíÿì àñûëàí áàõûøëàðûíäàí, 
ßðèéèá öñòöìÿ òþêöëöð ýöíöí. 
Íàêàì ìÿùÿááÿòèí ãàðüûøëàðûíäàí, 
Ãàðûéûð, ãîæàëûð, áöêöëöð ýöíöí... 
Îõó, äÿðäèí îëóì, áàéàòûí îëóì, 
Ñåâýè êàðâàíëàðû ùàãäàí þòöøÿð. 
Êþ÷ÿí äóðíà êèìè ìÿíè ùà ÷àüûð, 
Ñÿñèí âàðäàí ýÿëèá, éîõäàí þòöøÿð. 
Ñÿí ýÿëÿí éîëëàðû äóìàí ùàãëàéûá, 
Áÿõòèì ýöíÿø êèìè ýèðèá áóëóäà. 
Ìÿíè ñÿíñèçëèéèí éàìàí ùàãëàéûá, 
Ñÿíè àõòàðûðàì, ñÿíè äöíéàäà. 
 

...Òÿÿññöô îõóíóð ãÿìëè ñÿñèíäÿí, 
Þìöð éîëëàðûíäà ïàéûç äîëàíûð. 
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Ìÿíèì ýþçëÿðèìÿ ñÿíèí ýþçöíäÿí, 
Îí éåääè éàøûíäà áèð ãûç áîéëàíûð. 
Êÿäÿðëè-êÿäÿðëè ýöëöð õÿéàëûí, 
Ùÿð àõøàì éóõóìà ýÿëèð õÿéàëûí, 
Ýþðöðÿì ýþéëÿðÿ öíöí äöøöáäö,  
Ñà÷ûí óëäóçëàðà äöéöí äöøöáäö. 
Äöíéàíûí ÿí èýèä ÷àïàðû îëóá,  
Ýöíö óëäóçëàðà ÷àïûðàì îíäà. 
“Ãûðõûíæû îòàüûí” à÷àðû îëóá,  
Ñÿíè íàüûëëàðäàí òàïûðàì îíäà.  
Óëäóçëàð è÷èíäÿí êå÷èá ýÿëèðñÿí, 
Áóëóäëàð öñòöíäÿí ó÷óá ýÿëèðñÿí... 
Bil ki, òÿñÿëëèäè, õÿéàëäû áó äà, 
Èëê ñåâýè ùàããûíäà íàüûëäû, áó äà... 
Íÿ “ãûçûë à÷àðà” äþíÿ áèëèðÿì. 
Íÿ èýèä ÷àïàðà äþíÿ áèëèðÿì. 
Íÿ òóòà áèëèðÿì, ýöíö äöíéàäà, 
Áèð îíó áèëèðÿì, îíó äöíéàäà, 
Ñÿíè àõòàðûðàì, ñÿíè äöíéàäà... 

 
 

MƏN O AĞAC KİMİYƏM 
 

Könlüm pərişan ola, 
Dönəm başına sənin. 
Gəncliyim geri dönə 
Olam yaşıdın sənin. 
Bir möcüzə baş verə, 
Gələm xoşuna sənin. 
O göyərçin əllərin 
Qonub əlimdə qala, 
Nəğmən könlümdə qala. 
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Necə də bənzəyirsən, 
İlk sevdiyim gözələ. 
Sən bahar çiçəyisən, 
Mən dönmüşəm xəzələ... 
Kövrək xatirələrim 
Gülüm, gül açır hələ. 
 
Könlüm səhra kimidir 
Dünyasını axtarır. 
Məcnun pərişan gəlib 
Leylasını axtarır. 
Hərə öz nigarını, 
Sevdasını axtarır. 
Hamı bəxtəvər olub, 
Gözüm səni axtarır ... 
 
Həsrətini çəkənin 
Halını sordunmu heç.  
Dərdindən əriyənin  
Fərqinə vardınmı heç. 
Payızda çiçək açan 
Sən ağac gördünmü heç? 
Mən o ağac kimiyəm 
Sən fikir verdinmi heç... 
Uzaq xatirələrdən 
Könlümdə qübar qalıb, 
Mən o ağac kimiyəm, 
Canımda bahar qalıb. 

        2013 
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NƏ YAXŞI... 
 

Danış, xatirələr dilində, danış,  
Bitsin xatirələr dilində, danış. 
Qəlbimi bir təhər saxlayacağam, 
Sıxıb gözlərimi bir dəsmal kimi 
Elə ürəyimdə ağlayacağam. 
Ötüb uşaqlığım, 
Göz yaşlarımı 
Danış, yanağıma düzən deyiləm. 
Sinəmdə məhəbbət ağlasın bir az, 
Sinəmdə məhəbbət toxtasın bir az. 
Ürəyim gizlicə dərə kimidir  
Heç kim görə bilməz, 
Düzən deyiləm... 
Səninlə üz-üzə dura bilmişəm, 
Səninlə göz-gözə dura bilmişəm... 
Nə yaxşı, nə yaxşı yollar varimiş, 
Yollar izlərinə boyanıb axır. 
O çılğın günlərim, odlu günlərim 
İndi gözlərindən boylanıb baxır. 
Yenə qəribsəyib ürəyim bir az, 
Danış,danış hələ... 
Dinləyim bir az. 
Qəlbimi bir təhər saxlayacağam, 
Sıxıb gözlərimi bir dəsmal kimi, 
Elə ürəyimdə ağlayacağam...  

1969 
 

TƏZƏDƏN SEVƏCƏKSƏN 
 

Bu günlər düşəcək yadına bir gün, 
Bu günlər olacaq istəyin sənin. 
Məni anacaqsan həsrətlə hər gün, 
Yaman kövrələcək ürəyin sənin. 
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Sıxıb, incidəcək taleyin səni,  
Çoxdan ötüşəcək bu günkü günlər. 
Yaman səsləyəcək ürəyin məni, 
Yadına düşəcək bu günkü günlər. 
 
Ağır dərd olacaq sənə o günlər 
Gözün boşalacaq, gözün dolacaq. 
Qəlbin can atacaq mənə o günlər, 
Qismətin bir quru ümid olacaq... 
 
Uzaqdan-uzağa alışacağıq, 
İllər baxışa da sədd olacaqdır.  
Əbədi həsrətə alışacağıq. 
Bu günlər o günə dərd olacaqdır. 
 
Sən özün-özünə xiffət edəcək,  
Mən özüm-özümə sıxılacağıq. 
Beləcə həyatı biz əridəcək, 
Beləcə, həyatdan yox olacağıq... 

1970 
 
  

SƏNİ GÖRÜRƏM 
 

Qarşıma çıxırsan hara gedirəm– 
Baxıram hayana, səni görürəm. 
Xəyallar içində özüm itirəm, 
Mən səni tapıram, səni görürəm . 
 
Çıxıram yamaca bənövşə dərəm,  
Üzümə baxırsan, dərə bilmirəm. 
Baxıram səmaya günəşi görəm, 
Buluda dönürsən, görə bilmirəm. 
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Əyilib bulaqdan su da içəndə 
Əksini bulaqda görürəm sənin. 
Mən incə güllərdən saçaq hörəndə  
Elə bil saçını hörürəm sənin. 
 
Xəyalım fırçaya dönüb elə bil  
Əksini həvəslə çəkib hər yana. 
Ürək səndən ötrü sıxılan deyil  
Mən səni görürəm, baxsam hayana.                                 

1970  
 

BƏXTƏVƏR KÜÇƏLƏR 
 

Bu axşam, bu saat 
Ürəklər incələr. 
Məhəbbət yazına 
Ümidlər qönçələr. 
Su verib gözünə, 
Söykənib çəliyə 
Qocalar dirçələr. 
Az qala küçəni 
Baxışlar içələr 
Bu axşam, bu saat 
“Vağzalı” üstündə 
Bir gözəl aparır küçələr, 
Bəxtəvər küçələr, 
Xoşbəxt küçələr... 

 
 

SƏNSİZ 
 

Unudub özünü, səni düşünür 
Yenə də eşqindən gileyli könlüm. 
Soyuq xəyallarda donub, üşünür 
De, kimə salmalı bəs meyli könlüm? 
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Ürək niyə sənsiz olmayır mətin  
Söylə, ürəyimin kimisən axı? 
Bir şey ki, sən məni sevməyəcəkdin, 
Niyə ürəyimə girmisən axı?! 

1969 
 
 

ÝÖÍßØ ÊÈÌÈ 
 

Áöòöí âàðëûüûíëà ìÿíèì îë, ìÿíèì, 
Áîéëàí, ýþçëÿðèìÿ áàõ ýöíÿø êèìè. 
Òóòãóí ÷àüëàðûìà ãÿíèì îë, ãÿíèì. 
Éîëóìóí öñòöíÿ éàü ýöíÿø êèìè. 
 
ßçÿëäÿí åøãèíÿ ìÿíÿì äàí éåðè, 
Ñÿíÿì, ñÿíäÿí þòðö ñèíÿì äàí éåðè.  
Îðà çöëôöíö ñÿð, àëûø, éàí, éåðè 
Íóðëàíà-íóðëàíà ÷ûõ ýöíÿø êèìè. 
 
Ìÿùÿááÿò ãûçûëû òàõò îëñóí ñÿíÿ, 
Áàõñûí, ãàðàíëûãëàð äóðóëñóí ñÿíÿ. 
Öðÿéèì éåíèäÿí âóðóëñóí ñÿíÿ, 
Òÿçÿäÿí áÿõòèìÿ äîü ýöíÿø êèìè... 

 
 
 

ÃÎËËÀÐÛÌ ×ÀÒÑÀÉÄÛ... 
 

Äèëèíäÿ “éàõøû éîë”, ýþçöíäÿ íèñýèë 
Ìÿíè éîëà ñàëäûí òÿééàðÿéëÿ, éàð. 
Éàìàí êþâðÿëèðÿì, àõû ñÿí äåéèë, 
Ìÿíè ãóæàãëàìûø áóðäà áóëóäëàð. 
 
Ñûüìûðàì ñÿìàéà, áó ýåí àëÿìÿ, 
Äîëàíûð àòÿøèí, êþçöí öðÿêäÿ. 
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“Ýöíÿøÿ éàõûíñàí, áåëÿäèð”–äåìÿ, 
Îíñóç áèð ýöíÿøñÿí þçöí öðÿêäÿ. 
 
Áàõûðàì, ýþðìÿê÷öí ñÿíè àøàüû, 
Ýþðìöðÿì, ÷àøäûðûð áóëóäëàð ìÿíè. 
Éåíÿ òîõòàéûðàì, áóëóäëàð àõû, 
Ìÿíÿ õàòûðëàäûð àü þðïÿéèíè. 
 
Ñÿíñèç ùÿäÿð áèëèá, ñàíûðàì þìðö, 
Äå, ñÿíè þçöìäÿí íÿ âàõò àéûðäûì. 
Ãîëëàðûì ÷àòñàéäû, áèð ñÿíäÿí þòðö 
Áöòöí éåð êöðÿñèí ãóæàãëàéàðäûì... 

 
ÀÜ ÝÖË 

 

Ìÿíèì ýþðöøöìÿ àü ýöë ýÿòèðäèí, 
Àüëûüû àüàïïàã ãàðäàí ýÿëìèøäè. 
Þìðöìÿ åëÿ áèë àü ýöí ýÿòèðäèí, 
Áó ñÿíèí àüëûíà ùàðäàí ýÿëìèøäè... 
 
Àðàäà àéðûëûã, ùèæðàí áèòèðÿí 
Äèíäèðèì êöñöëö èëëÿðèíèìè? 
Ìÿíèì ýþðöøöìÿ, àé ýöë ýÿòèðÿí 
ßëëÿðèíè þïöì, ýöëëÿðèíèìè?.. 

 
 

ÊÈÌ ÁÀÕÑÀ ÝÞÇËßÐÈÍß 
          (mahnı)                               Bəstəkar 

                                                                             Nazim Quliyev 
 

Ìÿíè àòäûí, ãîé îëñóí 
Ñàíìà õîøáÿõò îëäóí ñÿí. 
Ýþçöíäÿ éóðä ñàëìûøàì, 
ùàðà ýåòñÿí, ìÿíèìñÿí. 
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Êèì áàõñà ýþçëÿðèíÿ, 
Ìÿíè îðäà ýþðÿæÿê. 
Ìÿíäÿí õÿæàëÿò ÷ÿêèá, 
Ñÿíäÿí öç äþíäÿðÿæÿê... 

 
ÑßÍß ÑÀÐÛ ÝßËßÍ ÑßÑ 

 

Ãàëûá öðÿéèìäÿ áèð ñåâýè íóðó, 
Áèëèðÿì î ñåâýè íÿ ãÿäÿð äóðó, 
Áèëèðÿì î ñåâýè íÿ ãÿäÿð òÿìèç. 
Îðäà èëê ìÿùÿááÿò àéàüûéàëûí, 
Ãà÷ûð öçö áÿðè ñÿíäÿí õÿáÿðñèç. 
Öçöá, öçöá ñÿíè ïåøèìàí÷ûëûã, 
Ãÿëáèíè äèíäèðèð íèýàðàí÷ûëûã. 
Éÿãèí ìÿíÿ ãàëàð öìèäèí èíäè,  
Áèð ãÿìëè íÿüìÿäèð ñöêóòóí èíäè. 
Àüðûéà, ÿçàáà äþçÿ-äþçÿ ýÿë, 
Áîéëàí, ñÿíÿ ñàðû ýÿëÿí ñÿñÿ ýÿë. 
 
Ãÿìëÿíÿ-ãÿìëÿíÿ éîëóìà áàõàí, 
Êþâðÿëÿ-êþâðÿëÿ îâóíàí ýöëöì. 
Ùèæðàí ùàâàñûíäà ãÿëáèíè ñûõàí, 
Ýèëåéè ýþçöíäÿí îõóíàí ýöëöì. 
Þçöíö ùÿñðÿòèí ãîëóíà éûõàí, 
Âöñàëûí õÿòðèíÿ òîõóíàí ýöëöì. 
Ñÿíè ñîðàãëàéûð, ñÿñëÿéèð áèð ÿë, 
Áîéëàí, ñÿíÿ ñàðû ýÿëÿí ñÿñÿ ýÿë. 
 
Íàùàã òóôàíëàðà ñàëìà åøãèìè, 
Îíñóç ìÿùÿááÿòèí ýþçö äîëàíäû. 
Ñÿí ñàùèë, ìÿí ñÿíÿ òÿëÿñÿí ýÿìè 
Éàíûíà ÷àòìûðàì õåéëè çàìàíäû. 
Àëûø, ìÿíèì ýöëöì, ñÿìÿíäÿð êèìè 
Ñåâÿí êþíöëäöðñÿ, ùèæðàí éàëàíäû. 
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Ùÿëÿ öçìÿìèøÿì ñÿíäÿí ÿëèìè 
Áó áàüûí ýöëëÿðè áèð ýöí ñîëàíäû... 
Ýÿë, õÿçàí îëìàñûí åøãèìèç, ýþçÿë 
Áîéëàí, ñÿíÿ ñàðû ýÿëÿí ñÿñÿ ýÿë. 

 
 

Î ÃÛÇ... 
 

Ãàðà ýþçëÿðèíÿ ãÿì ÷þêÿí ñîíàì 
Ñàëàì, áèð äÿ ñàëàì î ãûç ñÿí èäèí. 
Áèð âàõò öðÿéèìÿ äàü ÷ÿêÿí ñîíàì 
Ìÿíè îäà ñàëàí î ãûç ñÿí èäèí. 
 
Áèð ñåâýè íàüûëû âàð èäè îíäà 
Ñåâÿíëÿðèí ñþçö áèð èäè îíäà. 
Øþùðÿòÿ àëäàíäûí, ñîâðóëäó î äà. 
Åøãèí îëäó òàëàí–î ãûç ñÿí èäèí. 
 
Ùÿð äÿðñäÿí ÷ûõàíäà äþíöá êþëýÿíÿ 
Àðõàíæà ýÿëÿðäèì ùåé äþíÿ-äþíÿ. 
Ãûçëàðà ýþñòÿðèá, ýöëÿðäèí ìÿíÿ 
Î ÿäàëû øåéòàí–î ãûç ñÿí èäèí. 
 
Áèð ñó ïÿðèñèéäèí, ÷ÿêäèëÿð äèëÿ, 
Èíäè àòûëìûñàí ãóðó ñàùèëÿ. 
Éàíäûì áó ùàëûíà, ñÿí äþíäöí êöëÿ 
Äÿðäèíÿ ìÿí ãàëàí î ãûç ñÿí èäèí. 
 
 
Ãûçëàðûí êèðïèéè êàìàí, îõóéäó 
Îëñóí, ñÿíäÿí ýþçÿë ýþçÿë éîõóéäó. 
Ñåâýè ìÿêòÿáèíäÿ Ëåéëè ÷îõóéäó, 
Ìÿæíóíó ìÿí îëàí î ãûç ñÿí èäèí.  

 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 146 

ÀÉÐÛËÄÛÃ... 
 

Àéðûëäûã, 
î ñààò 
êèïðèêëÿðèíÿ äöçäöí ýþç éàøûíû, 
Àéðûëäûã, óøàã êèìè 
éàíàüûíà äöçäöí ýþç éàøûíû. 
Áåø ýöíëöê ùÿñðÿòÿ äþçìÿäèí, 
ÿëèíè ÿëèìäÿí öçìÿäèí. 
ùåéðÿòëÿ ýþçëÿðèíèí è÷èíÿ áàõäûì. 
Áèð àç ãîðõäóì äà. 
Äöøöíäöì, 
áÿëêÿ áèçè 
ÿáÿäèëèê àéûðäû áàõòûì, 
áÿñ îíäà... 
Îíäà íÿ åäÿæÿéèíÿ, 
ìÿíñèç ãÿìèí, êÿäÿðèí è÷èíäÿ èòÿæÿéèíÿ 
àüëàäûì. 
Àüëàäûì, ñÿàäÿòèí áþéöêëöéöíÿ, 
Äèç ÷þêäöì, 
ìÿùÿááÿòèí áþéöêëöéöíÿ... 
Àüëàäûì, 
ýþç éàøëàðûìûç ãîâóøäó, 
êè÷èê áèð êöððÿ– 
ìÿùÿááÿò êöððÿñè 
ïåéäà îëäó éàíàüûíäà. 
Î ýöí 
òÿáÿññöìöí äÿ àüëàäû äîäàüûíäà. 
Àéðûëäûã, 
ìÿí ñÿíäÿ, 
ñÿí ìÿíäÿ– 
òóôàíëà äÿðéà êèìè, 
ýöíÿøëÿ äöíéà êèìè. 
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ÑÀ×ËÀÐÛ ÑÀÐÛ ÑÎÍÀÌ 
 

Ãàøû ãàðà, ýþçö íóð, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
×ÿêèë, ìÿíÿ ñàðû äóð, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
 
Íÿüìÿñÿí, éàçû ýöëñÿí 
Ãþí÷ÿñÿí, àçû ýöëñÿí. 
Èíæÿñÿí, íàçû ýöëñÿí, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
 
Àé ñèíèð ñÿíÿ ñàðû, 
Ñàðàëûð ñþíÿ ñàðû, 
Ñèíÿìÿ ñèíÿ ñàðû, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
 
Çàðûäû, õÿñòÿ þëäö,– 
Æîøäó, ùÿâÿñäÿí þëäö– 
Áöëáöë ýöë öñòÿ þëäö, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
 
Þìðöìöí éàðû ýöíö 
Ãûçûëû, ñàðû ýöíö. 
Ýöíöìöí éàðû, ýöíö 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
 
Ýåæÿ òÿí îëäó éàðû, 
Íåæÿ òÿí îëäó éàðû... 
Áó ñèððè à÷ìà áàðû, 
Ñà÷ëàðû ñàðû ñîíàì. 
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ÑßÙÍßÄß ÌßÆÍÓÍ ÝßÇÈÐ 
 

Àéàãéàëûí, áàøà÷ûã, 
äàëüûí, éàçûã 
Áèð ãóìëó ñÿùðà êèìè 
ñÿùíÿäÿ Ìÿæíóí ýÿçèð. 
Ìÿí–èéèðìèíæè ÿñð, 
Î èñÿ... 
Àëëàù áèëèð 
Ùàíñû ãÿðèíÿíèí âàðèñè. 
Ñàëîí–ñàùèë, 
Ñÿùíÿ–òóôàíëû ìÿùÿááÿò äÿíèçè. 
Áóýöíöí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿí ÷ûõûðàì, 
Êå÷ìèøèí áèð ïàð÷àñûíà áàõûðàì. 
Ôöçóëè äÿðäè ÷þêöá ñÿùíÿéÿ 
Ëåéëè áîéäà, Ìÿæíóí áîéäà. 
ßñðèí áèð àéàüû 
Ëåéëèíèí àòàñûíûí ãàïûñûíäà 
Î áèðè Àéäà... 

1976 
 

ÈÍÄÈ ÓÇÀÃËÀÐÄÀÑÀÍ... 
 

Ãÿëáèìè àéðûëûã ãÿùÿðè êÿñèð, 
ãàðà ýþçëÿðèíèí èøûüû, ìÿíñèç 
ãàðà ýåæÿëÿðèí è÷èíäÿ ÿñèð... 
Èíäè óçàãëàðäàñàí 
Äàðàãëàéûá ÿëëÿðèíè, 
òÿêæÿ ñöêóòóí ãîéíóíäà 
äèíæÿëÿ áèëÿðñÿí. 
 
Íèêáèí õÿéàëûìûí çàðàôàòûíäàí 
íÿ ãÿäÿð èñòÿñÿí, 
ýöëÿ áèëÿðñÿí. 
Èíäè óçàãëàðäàñàí, 
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Èíäè óçàãëûüûí òîðàíëûüûíäà 
è÷èíè ÷ÿêèð÷ÿí- 
÷àòûð ãóëàüûìà ùû÷ãûðûüûí äà... 
Êþâðÿê íÿçÿðëÿðèí, ìåùðèáàíëûüûí 
àé êèìè, ýöí êèìè öñòöìÿ äöøöð. 
Áó àéðûëûã êè, âàð, íÿäÿíñÿ ýöëöì, 
åëÿ ñåâÿíëÿðèí áÿõòèíÿ äöøöð. 
Áó àõøàì î êè âàð ñÿíè þéÿðÿì, 
ñÿíäÿí äàíûøàðàì, ñÿíäÿí äåéÿðÿì, 
éóõóìà ýÿëÿðñÿí àé èøûüûíäà, 
ÿëëÿðèí ÿëèìäÿ ãàðòÿê ÿðèéÿð. 
Àëûøûá éàíàðàì éàðàøûüûíäàí, 
ñÿíè ñÿñëÿéÿðÿì, ñÿñèì òèòðÿéÿð, 
èíäè óçàãëàðäàñàí... 

 
Î ØßÙßÐ ÀÜÀÆÛ... 

 

Ñîíóíæó, ñîíóíæó, ñîíóíæó ýþðöø 
Àéðûëûã àëûðäû ÿëèìäÿí ñÿíè. 
Äåéèðäèì: ùÿñðÿòëÿð åòñÿ äÿ éöðöø, 
Àéûðà áèëìÿçëÿð êþíëöìäÿí ñÿíè. 
 
Òÿñÿëëè âåðìÿéÿ éîõìóø åùòèéàæ 
Äîëàí áàõûøëàðäà ãÿì àëûøûðäû. 
Ñÿíèí ñþéêÿíäèéèí î éàøûë àüàæ, 
Ýþçöìäÿ áèð àç äà éàøûëëàøûðäû... 
 
Éàøûë àáèäÿëÿð äöíéàäà ùà ÷îõ 
×è÷ÿêëÿð àáèäÿ, ýöëëÿð àáèäÿ. 
Äöíéàäà àáèäÿ àüàæëàð äà ÷îõ, 
Áèçèì ïàéûìûçà äöøäö áèðè äÿ. 
 
À÷ûá ãîëëàðûíû àüæàãàéûíòÿê 
Ó÷óðäóí öñòöìÿ þç àäÿòèíëÿ. 
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Óëäóçëàð àëòûíäà ýöëöìñÿéÿðÿê, 
Ìÿíè îäëàéûðäûí ìÿùÿááÿòèíëÿ. 
 
Éàøûë ãàíàäëàðà äþíöðäö ñåâýèí, 
Þòÿí ñààòëàð äà, ýöí äÿ ñåùðëè. 
Î ýåæÿ î àüàæ àëòûíäà, ýöëöì, 
Ñÿí äÿ ñåùðëèéäèí, ìÿí äÿ ñåùèðëè. 
 
Íÿüìÿ îõóéóðäó ñàíêè ùÿð éàðïàã, 
Ãîë-ãàíàä à÷ûðäû ìÿùÿááÿòèíäÿí. 
Î àüàæ áèëìèðäè, áèëìèðäè àíæàã 
Ñÿíè áó ñîí ýþðöø àéûðûð ìÿíäÿí. 
 
Ùÿðÿìèç áèð ñÿìòÿ öç òóòóá ýåòäèê, 
Î øÿùÿð àüàæû ãàëäû êèìñÿñèç. 
Âàõò îëàð, éàíûíà áèð äÿ ýÿëÿðèê 
Î áèçè òàíûéàð øöáùÿñèç, øÿêñèç... 
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GGÜÜNNƏƏŞŞ  ÇÇƏƏKKƏƏ  
BBİİLLMMİİRRƏƏMM  
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ÝÖÍßÁÀÕÀÍËÀÐ 
 

Áàõûí, áàõûí òàáàüà 
È÷èíÿ òóì ÿêèáëÿð. 
Ýöíÿáàõàí òàáàüà 
Ñàðû ÷ÿïÿð ÷ÿêèáëÿð. 
 
Àíæàã äÿæÿë ñÿð÷ÿëÿð 
×ÿïÿð-ôèëàí áèëìÿéèð. 
Ñþêöá-òþêöð òóìëàðû, 
Ýþð íåæÿ äÿ äÿíëÿéèð. 
 
Áèð áàëàæà äàø àòäûì, 
Ãàíàä à÷äû ñÿð÷ÿëÿð. 
Äàøû ëàï éàâàø àòäûì 
Éàìàí ãà÷äû ñÿð÷ÿëÿð. 
 
Ñàíêè ýöíÿáàõàíëàð 
Àçàäëûüà ÷ûõäûëàð. 
Ýöëöìñÿéèá ùàìûñû, 
Äþíöá ìÿíÿ áàõäûëàð.  

 
 

ØßÐÈÊËÈ ÉÎÐÜÀÍ 
 

Ýöëëö éîðüàíû 
Äÿæÿë Ëàëÿéÿ, 
Ñàëûá íÿíÿñè, 
Âåðèá ùÿäèééÿ. 
Ùÿð ýöí ùÿâÿñëÿ 
À÷ûð åéâàíà 
Ïèøèê Ëàëÿäÿí 
Ãàáàüà äöøöá 
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×ûõûð éîðüàíà. 
Áàõûá íÿíÿéÿ 
Ýöëöð ãûçæûüàç. 
Äåéèð: àé íÿíÿ, 
Áåëÿ øåé îëìàç. 
Âåðäèéèí ïàéà 
Îëóáäó øÿðèê. 
Éîðüàíûí öñòÿí 
Äóðìàéûð ïèøèê. 
Êèìèíäèð àõû 
Áó éîðüàí èíäè. 
Ìÿíÿ âåðìèñÿí, 
Éà ïèøèéèíäè?! 

 
 

ÉÅÐ ØÀÐÛÌÛÇ 
 

Éåð êöðÿñè, äåéèðëÿð 
Éóìðó øàðäû, àé àòà. 
Îíäà îíóí øàð êèìè 
È÷è âàðäû, àé àòà. 
Óøàãëàðà äåìèøÿì 
Àòûëûá äöøìÿñèíëÿð. 
Ãàçìà èëÿ, áåë èëÿ  
Öñòöíö äåøìÿñèíëÿð. 
Ñÿí äÿ ÿìèëÿðÿ äå 
Òîï, òöôÿíý àòìàñûíëàð. 
Öñòöíäÿ òàíêëàð ñöðöá, 
Áîìáà ïàðòëàòìàñûíëàð. 
Ãîðõàð, êöñÿð øàðûìûç, 
Ïàðòëàéàð Éåð øàðûìûç. 
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ÝÖÍßØ ×ßÊß ÁÈËÌÈÐßÌ 
 

Ìÿí Ýöíÿøè ñåâèðÿì 
Ùÿð éàíû íóðëàíäûðûð. 
Îäëó áàõûøëàðûéëà 
Äöíéàíû íóðëàíäûðûð. 
 
×îõëó øÿêèë ÷ÿêìèøÿì, 
Òÿêæÿ Ýöíÿø ãàëûáäû. 
Ìÿíèì ãûçûë Ýöíÿøèì 
Ìÿíè èøÿ ñàëûáäû. 
 
Ôûð÷àì, ðÿíýèì, êÿòàíûì 
Õàðàá îëóá íÿ ãÿäÿð.  
Àòàì äåéèá éûüûøäûð, 
Àíàì äåéèá íÿ õÿáÿð... 
 
À÷ûá-áöêÿ áèëìèðÿì, 
Äàíëàéûðàì þçöìö. 
Ýöíÿø ÷ÿêÿ áèëìèðÿì, 
Ãàìàøäûðûð ýþçöìö. 

 
 

ÃÛÐÌÛÇÛ 
 

Éàìàæëàðûí äþøöíäÿ 
Ëàëÿ áèòèá, ãûðìûçû. 
Æûüûðëàðû, èçëÿðè 
Òàìàì òóòóá ãûðìûçû. 
 
Ëàëÿ äÿðÿí ãûçà áàõ,  
Ëåíòàëàðû àëäûð, àë. 
Ëàëÿ éàíàãëàðûíûí  
Îðòàñûíäà ãàðà õàë.  
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Ëàëÿëèéÿ êèì ñàëûá 
Áàïáàëàæà áó ãûçû. 
Ëàëÿëÿðäÿí ñå÷èëìèð, 
Äîíó òàìàì ãûðìûçû. 
 
Áèðäÿí Ëàëÿ ÷àüûðäûì, 
Áîéëàíäû, ýöëäö Ëàëÿ. 
Ãûðìûçû ýöëëÿðèëÿ 
Éöéöðöá ýÿëäè Ëàëÿ.  

 
 

ÓØÀÃËÀÐ Âß ÝÖÍßØ 
 

 Áàõûí, áàõûí àüàïïàã 
   Ãàðäû, ãàðäû òÿïÿäÿ.  
    Õèçÿê èëÿ ñöðöøÿí 
      Óøàãëàðäû òÿïÿäÿ. 
       ßçèç, Íÿðýèç, Ramazan, 
         Åòèáàðäû òÿïÿäÿ. 
          Îðà áàõûí, Ýöíÿø äÿ  
            Ýÿëèá äóðäó òÿïÿäÿ. 
             Äåéÿñÿí ñöðöøìÿéÿ 
               Õîøó âàðäû òÿïÿäÿ.  
 

 
ÏÀÕÛË ÀÐÛËÀÐ 

 

Áàáàìûí àðûëàðû 
Éàìàíæà ïàõûëäûëàð. 
Áàü÷àìûçäà þçëÿðè 
Ýÿçèøèðëÿð î êè âàð. 
 
Àíæàã áèð ýöë äÿðìÿéÿ 
Áèçè ãîéìóðëàð îðà. 
Áöòöí ýöíö ÷ÿïÿðäÿí 
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Éàëâàðñàã äà îíëàðà. 
×è÷ÿêëÿðè ùÿâÿñëÿ 
Ó÷óá áèð-áèð ñàéûðëàð. 
Íÿ þçëÿðè äÿðèðëÿð, 
Íÿ äÿ áèçè ãîéóðëàð. 
 

 
GƏMİLƏR YORULANDA 

 

Dənizə bax, dənizə 
Gəmilər üzə-üzə 
Hara gedir üzündə?! 
Onlar suda boğulmur 
Nəyaxşı ki, üzəndə. 
Dənizlərin axırı 
Hara çatır görəsən? 
Yorulanda gəmilər 
Harda yatır görəsən... 

 
 
 

A YORDU, YORDU, YORDU... 
 

Gəzməyə bağça-bağı 
bölündük, yarı olduq. 
Dəstəmiz aşdı dağı, 
gah düzə sarı olduq. 
Sərçəni aldı qırğı 
səsi, havarı olduq. 
Vurduq sındı ayağı, 
“ətdən divarı” olduq. 
Atımız quru qarğı 
mindik, havalı olduq. 
A yordu,yordu, yordu, 
Görək kim kimi yordu. 
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Su daşdı bəndi yardı, 
vəryanı yıxdı, qaçdı. 
Suçu zalım Qafardı, 
uşaqlar qorxdu,qaçdı. 
Bənövşə gül,lalə gül 
dərdim, əlimdə qaldı. 
Hörüyü sarı sünbül, 
gözüm yolunda qaldı. 
Ayağım yerimədi, 
ölüm-zülümdə qaldı. 
Yetirdi zalım Qafar, 
əli qolumda qaldı. 
A yordu, yordu, yordu, 
Görək kim kimi yordu. 
 
Qamçını tuta bildim, 
qolumu darta bildim. 
Yel olub dəstəmizin 
yanına çata bildim. 
Cinlənib çapar olduq, 
Biz olduq, Qafar oldu, 
yıxıldı, topal oldu... 
Cığırı güllü bağla  
qaçdıq, qaçdıq o ki var. 
Uşaq həvəsimizlə, 
uçduq, uçduq o ki var. 
A yordu, yordu, yordu, 
Görək kim kimi yordu. 
 
Yüyürüb evə döndük, 
acından devə döndük, 
lavaşı alazlayıb, 
bozbaşı toparladıq. 
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Pişiyi tolazlayıb, 
Yorğanı qamarladıq. 
Yorulub əldən düşən 
ayaq-ayağa yatdı. 
Göydən üç alma düşdü, 
oyaq oyağa atdı. 
Nağılımız deyəsən 
axır, axıra çatdı. 
A yordu, yordu, yordu, 
Görək kim kimi yordu. 

 
SƏMƏNİ 

 

İçində buğda sərdim, 
Güllüyanaq nimçənin. 
Su verdim, hey becərdim 
Tənzifi ağ nimçəni. 
İndi mənim səmənim 
Göyərib, boy atıbdır. 
Nimçədə göy çəmənim 
Bir qarışa çatıbdır. 
Bayırda şaxta, qar var 
O, ilk yazdan nübardı- 
Bizə gəlin, uşaqlar 
Evimizdə bahardı. 
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BƏLƏDÇİ  OLACAĞAM 
 

Səfərə çıxmışıq biz  
Atamla bir həftədir. 
Vaqon bələdçisidir, 
Atam yaman kefdədir. 
 
Əlində bayrağı var, 
Başında da papağı. 
Düyməsini basanda, 
Alışır əl çırağı. 
 
Hər işdə sayıq olur, 
Mehribandır, xoşrəftar. 
Gecələr oyaq olur, 
Sərnişinlər yatalar. 
 
Qocalara yer salır, 
Uşaqları dindirir. 
Hərdən bəzi işlərə 
O, məni də göndərir. 
 
Böyüyəndə papaq da, 
Bayraq da alacağam. 
Mən də öz atam kimi 
Bələdçi olacağam. 

 
 

TAHİRİN  SUALI 
 

Ata, soyuq düşəndə  
Ay heç paltar geyməyir. 
Göydə istidir yeri, 
Yoxsa Ay üşüməyir?! 
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KOMBAYINÇI ƏMİ 
 

Zəmiyə bax, zəmiyə, 
İçində lalə bitib  
Yol tapmıram dərməyə. 
Səsim çatmır deməyə, 
Kombayınçı əmiyə, 
Qorxuram ki, görməyə...  

 
  

ÒßÍÄÈÐ 
 

Ëàâàø éàïûëàí éåðèí  
Óøàãëàð, àäû îëóð. 
È÷èíÿ îäóí àòñàí 
×àòùà÷àò îäó îëóð. 
Òÿíäèðè êÿíääÿ ýþðäöì 
Îäó ÷îõ èòè îëóð. 
Óçóí, éóìðó êöôëÿñè, 
Ìþùðÿäÿí áàäû îëóð. 
Êöíäÿëÿðè à÷ìàüà 
Îõëîâó, òàõòû îëóð. 
Ùþðìÿ ÷ÿïÿðÿñèíèí  
Éóõàäàí ãàòû îëóð. 
Íÿíÿì äåäè: ìàøàëëàù  
Íÿâÿìèí áàõòû îëóð. 
ßïïÿê éàïàíäà ýÿëèð,  
Ðóçóëó âàõòû îëóð... 
Òÿíäèðäÿí òàïû ÷ûõäû, 
Íÿíÿì ãîéíóìà ñûõäû. 
Äþíäöì, ãà÷äûì ãàïûäàí, 
Òèêÿëÿäèì òàïûäàí 
Íÿ ýþçÿë äàäû îëóð... 
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ÌÀÙÈÐÈÍ ÒßËßÑÈ 
 

Ìàùèð åéâàíà ÷ûõûá 
Ýþðäö ÷îõëó ãàð éàüûá. 
Ùÿéÿòäÿêè àüàæûí 
Àëòûíû òÿìèçëÿäè. 
Áèð îâóæ äÿí ýÿòèðèá 
Îðàéà ñÿïÿëÿäè. 
ßëÿêäÿí òÿëÿ ãóðäó, 
Òÿëÿéÿ ñàï áàüëàéûá, 
Éöéöðöá òèíäÿ äóðäó.  
Ñÿð÷ÿëÿð òþêöëöøöá, 
Äþðä éàíû äÿíëÿäèëÿð. 
Ñîíðà ãîíóá áóäàüà 
Æèâèëäÿøèá ýöëäöëÿð.  
–”Æèê-æèê, áèëäèê”, äåäèëÿð. 
Äàùà äÿí èñòÿìèðèê, 
Áèç òÿëÿéÿ ýèðìèðèê... 
ßëÿêäè, ùà ÿëÿêäè, 
Ìàùèðèí èøè êÿëÿêäè... 
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ÝÖËØÀÄÛÍ  
ÄßÔÒßÐÈ 

 

Ýöëøàäûí äÿôòÿðèíÿ  
Ãàðäàøû ëÿêÿ ñàëäû. 
Ýöëøàä äÿôòÿðÿ áàõäû,  
Ýþçöíöí éàøû àõäû,  

                    Ëÿêÿíè éåêÿ ñàëäû. 
 
 

ÃÀÐÜÀËÀÐ,  
ÃÀÜÀÉÛËÀÐ 

 

Ãîíàã ýÿëìèøäè Orxan 
Áàêûéà èëê äÿôÿéäè. 
Äÿíèçè ýþðìÿìèøäè, 
Äÿíèç éàìàí éåêÿéäè. 
Äàëüàëàðûí öñòöíäÿ 
Ãàüàéûëàð ùà ÷îõäó. 
Orxan áàõûá äóðóõäó. 
Ãàüàéû ýþðìÿìèøäè, 
Åëÿ áèëäè ãàðüàäû. 
Ôèêèðëÿøäè, áÿñ íèéÿ 
Áó ãàðüàëàð äöìàüäû? 
Ãàðüàëàð ãàðà îëóð, 
Éà äà êè, àëà îëóð. 
Àùà, òàïäûì, äåäè î 
Îíëàð íèéÿ àüäûëàð. 
Äÿíèçäÿ ÷îõ ÷èìèáëÿð 
Éÿãèí áåëÿ àüäûëàð.  
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ÑÓÉÀ ÝÈÐßÍÄß 
 

Ñóéà ýèðÿíäÿ 
Àòàì äàíëàéûð. 
Ãîëóìäàí ÷ÿêèá, 
Àíàì äàíëàéûð. 
 
Àé ñÿíè, Şöëÿ  
Èñëàíäûí éåíÿ. 
Ñîéóã äÿéÿæÿê 
Èíäèæÿ ñÿíÿ. 
 
×àéäà áàëûãëàð 
×èìèð, ùåé ÷èìèð.  
Ìÿòÿë ãàëìûøàì 
Áÿñ íèéÿ ñîéóã  
Îíëàðà äÿéìèð? 
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DDAAŞŞAARR,,  GGÖÖZZƏƏLLLLİİKKDDƏƏNN  
DDAAŞŞAARR  BBUU  YYEERRLLƏƏRR 
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ÁßÑÈÍÄÈ 
 

Ýþéëÿð áàøû ùàâàëû, 
Áóëóä–çèðâÿäÿ êþñþé. 
×àëûð ýöíÿø-ãàâàëû 
Äàí éåðèíäÿ ìàâè ýþé. 
Öôöãëÿðèí öçöíÿ 
Äÿéÿð ãûçûë ñÿñ èíäè. 
Ýöíÿøèí íÿüìÿñèíÿ 
Ãóëàã àññàí, áÿñèíäè. 
 
Øàõòà ýöë áèòèðìÿéèá, 
Éöç éîë ýåäèá ãàéûäûá. 
Àéëàð òàá ýÿòèðìÿéèá, 
Ãûøû àòûá ãàéûäûá. 
Ìàâèëèéèí êþêñöíÿ 
Äöøÿð æûüûð, èç èíäè.– 
Äóðíàëàðûí ñÿñèíÿ 
Ãóëàã àññàí, áÿñèíäè. 
 
×ûëûí-÷ûëïàã éàìàæà 
Ìèí èñòÿêëÿ ýöë âåðèá,– 
Ãóðó, ãîçáåë àüàæà 
Éàðïàã âåðèá, ÿë âåðèá– 
Áàùàðûí ùÿâÿñèíÿ 
Îëà áèëìÿç ñþç èíäè, 
×è÷ÿê ùÿíèðòèñèíÿ 
Ãóëàã àññàí, áÿñèíäè. 
 
Ýöíÿø èøûã òîõóéóð, 
Ìÿíçèëè ýåí îëàæàã. 
Æîøãóí ÷àéëàð îõóéóð, 
Äàìëàñû äÿí îëàæàã. 
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Õÿëáèðëÿíÿí äöçöíÿ 
ßëèíè âåð, èñèí äè. 
Ñÿí áàùàðûí ñþçöíÿ 
Ãóëàã àññàí, áÿñèíäè. 
 
Åéçÿí éàõàñû íóðäó, 
×è÷ÿê òàõûá, ãàáàðûá– 
Òîðïàã ïó÷óð-ïó÷óðäó. 
Êþêñö ãàëõûá, ãàáàðûá... 
Ñûüàë âåðèá ùöñíöíÿ 
Ùÿð éàí îëóá íàç èíäè, 
Òÿáèÿòèí þçöíÿ 
Ãóëàã àññàí, áÿñèíäè. 

 
ÁßÍÞÂØß 

 

Òÿáèÿòèí èëê íöáàðû ýþéÿðèá, 
Ýþé èëìÿòÿê ÷ÿìÿíëÿðè íàõûøëàð. 
Þòÿí éàçûí åòèáàðû ýþéÿðèá, 
Áÿíþâøÿéè ðÿíýÿ äöøöá áàõûøëàð. 
 
Áåëÿ éåðäÿ ýþçÿëëèéè äàéàí, ñöç, 
Áîéëàí ùÿëÿ î éàìàæà, î äþøÿ. 
Ìÿí ùå÷ éàíäà ýþðìÿìèøäèì áåëÿ ýþç, 
Ùàðäàí àëûá áó ýþé ýþçö áÿíþâøÿ? 
 
Óéóìóøàì áó ÷è÷ÿéèí ÿòðèíÿ. 
Ìÿí ùà áàõäûì æàìàëûíäàí äîéìàäûì. 
Éàç ýþçÿëè áÿíþâøÿíèí õÿòðèíÿ, 
×ÿìÿíëÿðäÿ ýÿçèíìÿéÿ ãûéìàäûì. 
 
Ýþé òàëàäà çÿðèô òöëäö áÿíþâøÿ, 
Ýþé áóëóääàí ïàé äöøöáäö åëÿ áèë. 
“Áàùàð” éàçàí êþðïÿ ÿëäè áÿíþâøÿ 
Ìöðÿêêÿáÿ áóëàøûáäû åëÿ áèë. 
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Áåëÿ éåðäÿ ýþçÿëëèéè äàéàí, ñöç, 
Áîéëàí ùÿëÿ î éàìàæà, î äþøÿ. 
Ìÿí ùå÷ éàíäà ýþðìÿìèøäèì áåëÿ ýþç, 
Ùàðäàí àëûá áó ýþé ýþçö áÿíþâøÿ?.. 
 

 
ÃÛØ ÄÓÉÜÓËÀÐÛ 

 

Áÿéàç äîëàéëàðûí òàïäûì éîëóíó, 
Ñàíäûì ãàéàëàðäû ãàíàäû ãûøûí. 
Ýþðäöì éöç áóëàüûí êÿñèá äèëèíè, 
Éöç íÿüìÿ êèðèäèá èíàäû ãûøûí. 
 
Ãûð÷ûí ãàéàëàðûí, ñÿðò äîëàéëàðûí, 
ßââÿëêè èíàäû öòöëÿíèáäè. 
Éàøûë ôÿñèëëÿðèí, éàøûë àéëàðûí, 
Éàøûë öìèäëÿðè àü áÿëÿíèáäè. 
 
Ýþéëÿð ãàíàä ýÿðèá àéàãëàðûíà– 
Éåðëÿðèí àüàïïàã ìàðàüû äàøûá. 
Î ãÿäÿð ãàð éûüûá ãóæàãëàðûíà, 
Äàüëàðûí äÿðÿñè áàøûíäàí àøûá. 
 
Ñþçñöç íÿüìÿñèíè äóéóðäóì îíñóç, 
Ýÿçèá äþíÿ-äþíÿ îëäóì ùàéàíû. 
Ãàðëû ñÿùðàëàðûí ñÿùíÿñè ñîíñóç– 
Î ñûðà äàüëàð äà õîð îõóéàíû. 
 
Ýöíÿø þç è÷èíÿ ÷ÿêèá îäóíó, 
Áÿéàç òöë êèìèäèð öôöãäÿ äóìàí. 
Ñàíêè íàüûëëàðäàí ÷àïûá àòûíû 
Áèð àü òîç ãàëäûðûá àüàëòû îüëàí. 
Ñÿìà ýöìöøëÿíèá, éåð ýöìöøëÿíèá 
Òÿáèÿò ÿéíèíÿ ýöìöø äîí ýåéèá. 
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“Çèðâÿäÿ äîäàüû ãà÷àí ýöíÿøèí” 
Ñöðöøöá, ãàð öñòÿ ýöëöøö äÿéèá. 
 
Áóëóäëàð ÿëÿéèá áÿéàç âàðûíû, 
Êöëÿêëÿð éöç éàíà êöðÿêëÿéèáäèð. 
Ñÿð÷ÿëÿð ÷ûðïäûãæà ãàíàäëàðûíû, 
Ñàíäûì áóäàãëàðäû ÷è÷ÿêëÿéèáäèð. 
 
Ãàðëû äóéüóëàðäàí ùå÷ äîéìàã îëìàç, 
Ãàðëû äóéüóëàðûí ñûüàëû õîøäóð. 
Áó àíà òîðïàüûí éóõóñó áÿéàç, 
Àíà òÿáèÿòèí íàüûëû õîøäóð. 

 
 

ÁÈÐ ×ÈÍÀÐ ÎÉÍÀÉÛÐ... 
 

Áèð ÷èíàð îéíàéûð áóëàã áàøûíäà, 
×àëûð ùàâàñûíû éàç êöëÿêëÿðè. 
Òÿçÿ ýÿëèí êèìè äóâàã áàøûíäà, 
À÷ûëûá éàíëàðà àü áèëÿêëÿðè. 
 
Ñàêèò äàéàíàíäà ÿëè òèòðÿéèð, 
Ìþæöçÿ ýþñòÿðèð ñàíêè ðÿãñäÿ. 
ßéèëèð, éûõûëûð, áåëè òèòðÿéèð 
Àüàæ ýþðìÿìèøäèì áåëÿ ùÿâÿñäÿ. 
 
Ýöíÿø ÿë ýÿçäèðèð çÿðèô äþøöíäÿ, 
Øåùëè íÿôÿñèíè êöëÿêëÿð óäóð. 
Áÿéàç ñèíÿñèíÿ èøûã äöøÿíäÿ, 
Éàðïàã-ÿëëÿðèíè öçöíÿ òóòóð. 
 
Áó ñåâäà îëìàñûí æàíûíû öçÿí, 
Áó ùàëû ýöë à÷àí éàçà îõøàéûð. 
Ìàüàð îðòàñûíäà íàç èëÿ ñöçÿí 
Áèð áîéëó-áóõóíëó ãûçà îõøàéûð. 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 169 

Áèð ÷èíàð îéíàéûð áóëàã áàøûíäà, 
Ñóëàð æàìàëûíà àéíà òóòóáäóð. 
Ñöçöð ýÿëèí êèìè äóâàã áàøûíäà, 
Àüàæ îëäóüóíó ëàï óíóäóáäóð... 

 
 

ÉÀÄÛÌÄÀ 
 

×îáàí ãàðäàø, î ÷è÷ÿéèí, î ýöëöí 
×ÿìÿíäÿêè íàõûøëàðû éàäûìäà. 
Ãþí÷ÿ öçäöê, äîäàãëàðû áöêöëö, 
Ëàëÿ öçäöê, áàõûøëàðû éàäûìäà. 
 
Ãàéàñûíäà ñÿñèì ãàëäû äàüëàðûí, 
Çèðâÿñèíäÿ ýþçöì ãàëäû äàüëàðûí. 
Éàðûñûíäà èçèì ãàëäû äàüëàðûí, 
Ãîíàã éîðàí éîõóøëàðû éàäûìäà. 
 
×àé öñòöíÿ éàéäûí ñÿí þç ñöðöíö, 
×àé îõóäó, ãóëàã àñäûã î ýöíö. 
Þìðöìöçÿ õîø ýöí éàçäûã î ýöíö, 
Àäàìëàðûí éàõøûëàðû éàäûìäà... 
 
“Áàëëû ãàéà”, “Ãûçûë ãàéà” ñóñäóëàð, 
Î ÷àëäûüûí ùÿçèí íåéÿ ñóñäóëàð. 
Àü áóëóäëàð òàéà-òàéà ñóñäóëàð, 
Ùàâàð ñàëàí éàüûøëàðû éàäûìäà... 
 
Äîëó ÷ûðïäû øèìøÿêëÿðèí ùÿäÿñè, 
Ñûüíàã îëäó áèçÿ “Ùÿñÿí äÿðÿñè”. 
Ñöðö ö÷öí öðÿéèíèí ÿñìÿñè, 
Ýþçëÿðèíèí òÿëàøëàðû éàäûìäà... 
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ÃÓØËÀÐ Ó×ÀÐ ÈËÊ ÁÀÙÀÐÀ 
 

Ìàâè ñÿìà äÿíèçèíäÿ 
Ãàíàäûíû éåëêÿí êèìè 
À÷àð ãóøëàð. 
Þëêÿëÿðäÿí þëêÿëÿðÿ 
Ó÷àð ãóøëàð. 
Åëÿ êè, ýþé ìåøÿëÿðÿ 
Õÿçàí äöøÿð, 
Ýþçÿëëèéÿ òàëàí äöøÿð, 
Þç àéðûëûã ùàâàñûéëà 
Éàðïàãëàðû îõøàéàðëàð, 
Ãóøëàð áåëÿ éàøàéàðëàð. 
Ùàæûëåéëÿê áîðàíûíà 
Ýþé óüóíàð, éåð ùàëëàíàð, 
Ãþâñö-ãöçåù “÷è÷ÿêëÿéÿð”, 
Ýþéäÿí éåðÿ ýöë ñàëëàíàð. 
Áàõàð, ýöëÿð íîâðóçýöëö 
Ãàíàä à÷àð èëê áàùàðà, 
Ãóøëàð ó÷àð èëê áàùàðà. 
Áÿéàç-áÿéàç àäàëàðäàí 
þòÿ-þòÿ îõóéàðëàð, 
Ìàâèëèéèí ãóæàüûíäà 
“Ö÷êöíæ” íÿüìÿ òîõóéàðëàð 
Þëêÿëÿðèí öíâàíûíà 
Ùÿð àí ñåâèíæ ýÿòèðÿðëÿð, 
Ùÿð àí áàùàð äàøûéûðëàð. 
Áó äöíéàíûí ñÿìàñûíäà 
Ãóøëàð áåëÿ éàøàéàðëàð... 
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KÜLƏK ƏSİR 
 

Külək əsir, 
Yamacların yaxasından  
Şeh üzülür düymə kimi. 
Qopur qaya dodağından 
Şəlalələr nəğmə kimi. 
Külək əsir, 
Bağça-bağı dilləndirir. 
Budaqları nənni kimi 
Qırğalayır, yelləndirir. 
Külək əsir, 
Əsir külək... 
Yenə yazın naxışından 
Gözəlləşən neçə meşə 
Enir, qalxır ağır-ağır- 
Şax budaqlar titrəyirlər. 
Sanki bütün gözəlliklər 
Təbiətə baş əyirlər... 

1970 
 

ÌÅØßÄß ÏÀÉÛÇ 
 

Áèð àõøàì ïàéûçûí ýèðäèì ãîéíóíà, 
Éàðïàãëàð áàøûìûí öñòöíäÿ éàíäû. 
Áóäàãëàð ãîëóíó ñàëäû áîéíóìà, 
Éîëëàðûì ãûçûëû øåùÿ áîéàíäû. 
 
Îðäà êîðóí-êîðóí éàíûð ùÿð àüàæ, 
Éàðïàãëàð êþçÿðÿí îääóð-àëîâäóð. 
Éöéöðöá àëòûíäà ÿëëÿðèíè à÷, 
Áó îäó-àëîâó áàøûíà ñîâóð... 
 
Ïàéûç øÿëàëÿñè áåëÿ îëàðìûø, 
Éîëóíà, èçèíÿ àõûá òþêöëÿí. 
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Éàðïàãëàð öñòöíÿ èøûã ñàëàðìûø, 
Æûüûðëàð ùàìûñû öçöíÿ ýöëÿí. 
 
Ïàéûç òîé ìàüàðû, àòÿøôÿøàí êè, 
Òÿáèÿò ñÿùÿð äÿ, àõøàì äà éàíûð, 
Ìåøÿëÿð áÿçÿíìèø õîí÷àäû ñàíêè, 
Àüàæëàð ùÿðÿñè áèð øàìäû,–éàíûð. 
 
Áó àõøàì éàðïàãëàð öñòöíÿ éàüàí 
Àéûí èøûüûíà ùåéðàí ãàëûðäûì. 
Þçöì äóðíàëàðû ãàðøûëàìûøäûì, 
Þçöì äóðíàëàðû éîëà ñàëûðäûì... 

 
ÃÞÍ×ß 

 

Ãþí÷ÿ ôèêèðäè ùÿëÿ, 
Îéàíûá à÷ûëàæàã. 
Ëÿ÷ÿéè ïèëÿ-ïèëÿ, 
Òåëè òåë-òåë îëàæàã. 
 
Ãþí÷ÿ ôèêèðäè ùÿëÿ, 
Ñåùðäè, ñèðäè ùÿëÿ, 
Æàìàëûíà ñó ÷èëÿ, 
Ùàéûë-ìàéûë îëàæàã. 
 
Ãþí÷ÿ ôèêèðäè, ôèêèð, 
Ýöíÿøäÿí øþëÿ ÷ÿêèð. 
Îä è÷èð, øèðÿ ÷ÿêèð, 
Äîäàüû áàë îëàæàã. 
 
Ãþí÷ÿ ãþí÷ÿäèð ùÿëÿ, 
Çÿðèô, èíæÿäèð ùÿëÿ, 
Ýþéäöð-ýþé÷ÿäèð ùÿëÿ, 
Àëëàíûá àë îëàæàã. 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 173 

Ãþí÷ÿ êþðïÿäè, êþðïÿ 
ßçèçëÿ þïÿ-þïÿ. 
Äîíóíó ïþðòÿ-ïþðòÿ 
Ñîéóíóá ýöë îëàæàã. 
 
Ãþí÷ÿ õóìàðäû, øÿíäè, 
Áàøû äóìàíäû, ÷ÿíäè, 
Äÿðÿí, êàìà éåòÿíäè, 
Íàêàì, áöëáöë îëàæàã. 

 
 

ÒÓÒ ÀÜÀÆÛ 
 

Ìåéâÿñèíäÿí øèðÿ àõàð, áàë òþêöëÿð, 
Öðÿêëÿðÿ áèð äÿðìàíäû òóò àüàæû. 
Ùÿð èë îíóí áÿùðÿ-áàðû åéíè ýÿëÿð, 
Áó åëëÿð÷öí ярмяьанды òóò àüàæû. 
 
ßñðëÿðäÿí-ÿñðëÿðÿ ÿìàíÿòäèð, 
Áàüûìûçäà øèðèí íåìÿò, áÿðÿêÿòäèð. 
Òóò ïàéëàìàã ãàïûëàðà, áèð àäÿòäèð, 
Åë äåéèá êè, áèð åùñàíäû òóò àüàæû. 
 
Ýþâäÿñèíè æàäàð áàñûá, ãûðûø àëûá, 
Íå÷ÿ èëëÿð, ãÿðèíÿëÿð éîëà ñàëûá, 
Êþëýÿñèíäÿ Äÿäÿì Ãîðãóä ãîïóç ÷àëûá, 
Ùÿð àüàæäàí ãîæàìàíäû òóò àüàæû. 

 
 

ÏÀÉÛÇ 
 

Äàüëàðûí áàøûíäàí ñöðöøöá äöøÿð, 
Äöçëÿðèí ÿëèíäÿ äàüûëàð ïàéûç. 
Òèòðÿéÿð, ñÿéðèéÿð, òàãÿòè îëìàç, 
Éîëëàðà, èçëÿðÿ éûõûëàð ïàéûç. 
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Éàøûë ìåøÿëÿðèí ñþêöëÿð òàæû, 
Ñàíêè òÿáèÿòèí åâè òàëàíàð. 
Ìÿùçóí ñþéöäëÿðèí òþêöëÿð ñà÷û, 
Õûðäà ïþùðÿëÿðèí ÿëëÿðè éàíàð. 
 
Äàüëàðûí äàëûíäàí ùÿëÿ éîë ýÿëÿí, 
Ãûøûí éîëëàðûíà ñöðöíÿð ïàéûç. 
Åëÿ áèë æàíûíû òàïøûðìàã ö÷öí, 
Ãûøûí ãîëëàðûíà ñöðöíÿð ïàéûç. 
 
Ñóéóíó ïàéëàéàí îáàéà, åëÿ 
Éàëûí éàìàæëàðûí áóëàüû ýþéíÿð. 
Éàëûí äÿðÿëÿðèí, éàëûí ÷þëëÿðèí 
Áèð ÿë÷èì ãàð ö÷öí ãóæàüû ýþéíÿð. 
 
Ãàð ýþðÿð, ãàð ãóæàð, äöíéàäàí äîéóá, 
Áåëÿæÿ ãàðûéûá, áöêöëÿð ïàéûç. 
Ãûøû òÿáèÿòÿ êåøèê÷è ãîéóá, 
Òîðïàüûí àëòûíà ÷ÿêèëÿð ïàéûç. 

 
 
ÁÓ ÉÀÇ ÊßÍÄÈÌÈÇß ÃÀÉÛÄÀÆÀÜÀÌ 
 

Òÿáèÿò ÿë àòûá éàç ôûð÷àñûíà, 
Òÿëÿñèð òîðïàüû íàõûøëàìàüà. 
Éàëûí éàìàæûíà, áîç ãàéàñûíà 
Áÿíþâøÿ íöáàðû áàüûøëàìàüà. 
Äóðíàëàð ãàéûäûð þç éóâàñûíà, 
Ýÿëèð èëê áàùàðû àëãûøëàìàüà. 
Ó÷óíàí ãÿëáèìè åøã ùàâàñûíà 
ßââÿëè-àõûðû áàüûøëàìàüà– 
Ýþçöì òóòàí åâèí àñòàíàñûíà 
Áèð åë÷è æûüûðû áàüûøëàìàüà– 
Áó éàç êÿíäèìèçÿ ãàéûäàæàüàì. 
Çèðâÿäÿ ñûõëàøàí óëäóçëàðûíûí 
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Ýþçÿëëèê òþêöëöð çÿð äàëüàñûíäàí. 
×åøìÿäÿ éóéóíàí éàðïûçëàðûíûí, 
Õîø ÿòèð éàéûëûð ùÿð äàëüàñûíäàí. 
Àõøàì òÿðÿôëÿðè äîããàçëàðûíûí, 
Øÿíëèéè ÷îõàëûð ñàç ùàâàñûíäàí. 
Øÿêÿð ãûçëàðûíûí, ãÿíä ãûçëàðûíûí 
Ãóðòàðà áèëìèðÿì äèë äàâàñûíäàí. 
Àéðûëà áèëìèðÿì êÿíä ãûçëàðûíûí 
Öçöíÿ òþêöëÿí òåë äàâàñûíäàí– 
Áó éàç êÿíäèìèçÿ ãàéûäàæàüàì. 
 
Éîëóìà ÷ûõàæàã îüóë-óøàüû 
Ýÿëèøèì òàé-òóøà áÿëëÿíÿæÿêäèð. 
Éåðèìèç îëàæàã áèð ÷àé ãûðàüû, 
Éåíÿ õàòèðÿëÿð äèëëÿíÿæÿêäèð. 
Ýöíÿø ñóâàéàæàã Ãûçûëû äàüû, 
Ñöðöëÿð þðöøÿ ñåëëÿíÿæÿêäèð. 
Íÿíÿì áÿçÿéÿæÿê Íîâðóç òàáàüû, 
Ãîëëàðû áîéíóìäà éåëëÿíÿæÿêäèð. 
Áþéðöìÿ òÿëëÿíÿí ãîíàã éàñòûüû 
Éàñòû òÿïÿ êèìè ýöëëÿíÿæÿêäèð,– 
Áó éàç êÿíäèìèçÿ ãàéûäàæàüàì. 
 
Ëàï ùåéäÿí äöøñÿ äÿ ùåéâà àüàæû, 
Ùÿâÿñäÿí ÷è÷ÿéè ÷ûðòëàéàð èíäè. 
Áèëñÿ, ãûçûë ýöëöí äîäàüû ãà÷ûá, 
Ñåâèíæäÿí áöëáöëöì àüëàéàð èíäè. 
Þçöíö ýöëëöéÿ âóðàí òóðàæûí 
Áàüðû îõóìàãäàí ïàðòëàéàð èíäè. 
Äÿæÿë óøàã êèìè éàõàñûà÷ûã 
Öðÿéèì éöç éåðäÿí àäëàéàð èíäè. 
Ùÿð æûüûðûí áàøû áèð äîüìà îæàã, 
Ìÿíè äîüìàñûòÿê ñàõëàéàð èíäè,– 
Áó éàç êÿíäèìèçÿ ãàéûäàæàüàì. 
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ÃÛÇËÀÐ ÁÓËÀÜÛ 
 

Ãàéà ïèëëÿêÿíäÿí åíèá ýÿëèðÿì 
éàíûíäà ãàëìàüà, Ãûçëàð áóëàüû. 
Áèð ùÿçèí íÿüìÿéÿ äþíöá ýÿëèðÿì, 
ìÿí ñÿíèí îëìàüà, Ãûçëàð áóëàüû. 
 
Éöç èëäèð, ìèí èëäèð ñà÷ûí ãóðóìóð, 
Éàøûë ñÿëòÿíÿòèí, òàæûí ãóðóìóð. 
Áóëóäëàð ãóðóéóð, äàìæûí ãóðóìóð, 
äöøìöøÿì ìàðàüà, Ãûçëàð áóëàüû. 
 
Ïàéûç äà éàøûëñàí, ãûø äà éàøûëñàí, 
Ñÿí ìàìûð ãàíàäëû òîâóç ãóøóñàí, 
Ñåâÿí öðÿêëÿðÿ åë÷è äàøûñàí– 
õÿéàëà äàëìàüà, Ãûçëàð áóëàüû. 
 
Éÿãèí ùÿñðÿò èäèí ñÿñÿ, øÿíëèéÿ 
Áèð àç äàðûõìûøäûí, äöøöá òÿêëèéÿ. 
Ýÿëìèøÿì, òåëèíÿ ñûüàë ÷ÿêìÿéÿ, 
Êþíëöíö àëìàüà, Ãûçëàð áóëàüû. 

 
 
 

ÃÀÇÀÍ ÝÞËÖÌ, ÝÞÉ-ÝÞËÖÌ 
 

 Êå÷äèì Áèëÿâ éîëóíó, 
 ßëÿùèäÿí ñîâóøäóì. 
 Îäàñûíû éîë÷óäàí, 
 Éîëàüàäàí ñîðóøäóì. 
 Ñûéðûëûá ÷ÿí-äóìàíäàí, 
 Âöñàëûíà ãîâóøäóì. 
 Ýþðäöì îí áåø ýåæÿëèê 
 Ýþçÿëëèêäÿ Àé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
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 Êöðÿéèíäÿí Ýöí äîüóá, 
 Æîøóá ùàëû äàüëàðûí. 
 Ýþðäöì, äöøöá ñóëàðà 
 Ýöë æàìàëû äàüëàðûí. 
 Òèòðÿéèð ðÿããàñÿòÿê 
 Áàøû, áåëè äàüëàðûí. 
 Ýöçýöëÿíÿí, ýöëëÿíÿí 
 Ñàíäûì áèð ùóìàé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
 
 Ñàëëàð àëòûíäàí ýÿëÿí 
 Ñÿñäÿí äîüóá, òþêöëöá, 
 Áþéðöíäÿ ãàð ñóâàüûí 
 Ýþðÿí éîõäó ñþêöëöá. 
 Ãûçûë áàëûãëàðûíûí 
 Ïóëëàðûíà áöêöëöá... 
 Áèð ýþçÿëëèê ïÿðèñè, 
 Òàíðû ïàéû ñàé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
 
 Àðàí ìÿùÿááÿòèéëÿ 
 Ñàëûáäû ìåéëè ÷àéà. 
 Ñàããàðñóéó ùÿâÿñëÿ 
 Òþêöëöá ßéðè ÷àéà.  
 Øûððàí, Ýèëàí ñÿñ âåðèá, 
 ×åâðèëèá Óëó ÷àéà. 
 ×ÿêèá äöç àïàðûáëàð 
 Õàí Àðàçà áÿé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
 
 Åùåé, Õàí Ãàçàí, äåäèì 
 Óëóñ, åë ýöëöìñÿäè. 
 Øèìøÿê äîüðàéûá òþêÿí 
 Áóëóä ëàë ýöëöìñÿäè. 
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 Áÿéàç áÿòíèíäÿí äöøÿí, 
 Áèð æöò ýþë ýöëöìñÿäè. 
 ×ÿêèá ñàëäû äþøöíÿ 
 Äàüëàð åêèçòàé ýþëö,– 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
 
 Íóùäàí ãàëàí Ãàïûæûã, 
 çèðâÿëÿðèí ãàôàñû. 
 Àéíà ýþëëÿð ñàðàéû, 
 Ýÿìèãàéà ãàïûñû. 
 Äþøÿíèá äþðä éàíûíà 
 Äþðä ôÿñèëäÿí õàëûñû. 
 Áóç êèìè ñàõëàéûáäûð, 
 Ãóæàüûíäà éàé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö. 
 
 Ýöë-÷è÷ÿéè øÿôàäû, 
 Äèáè-äèá÷ÿéè êöë÷ÿ. 
 Ãàçëûã äàüû êèòàáÿ, 
 Ëÿïÿëÿðè äöøöíæÿ. 
 Îðäóáàäûí ÿëèíäÿ 
 Ýöìöø æàìäû áöòöíæÿ. 
 Òÿáèÿò þçö âåðèá 
 Éóðäóìóçà ïàé ýþëö, 
 Ãàçàí ýþëö, Ýþé ýþëö.  

 
 

ËÞÂÙßËßÐ 
 

Äÿðèí äÿðÿëÿðèí äÿðèíëèéèíäÿ 
Ñöêóò äÿðÿ-äÿðÿ ñÿïÿëÿíèáäèð. 
×è÷ÿêëÿð áàùàðûí ñÿðèíëèéèíäÿ 
Éàìàæûí ÿëèíäÿ ëÿïÿëÿíèáäèð. 
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Òÿáèÿò áó éåðè ýÿçèá àéðûæà 
Íÿ ãÿäÿð ýþçÿëëèê áàüûøëàéûáäûð. 
Ýöíÿø çèðâÿëÿðäÿí ñöçöá àéðûæà 
Äàüëàðû éàðûäàí íàõûøëàéûáäûð. 
 
Çöìðöä øÿëàëÿëÿð, èíæè áóëàãëàð 
Éåðèí ýþç éàøûìû, ùþíêöðöá ÷ûõûá. 
Äàüëàðûí äàü áîéäà äÿðäèìè äàüëàð 
Òîðïàüûí êþêñöíäÿí ïöñêöðöá ÷ûõûá. 
 
Éàøûë ÷àäðàñûíû ñàëûá áàøûíà 
Äàüëàð íÿíÿì îëóá áóðäà áèð àí êè! 
Òÿïÿ-íÿâÿëÿðè àëûá áàøûíà 
Íÿñèùÿò åéëÿéèð îíëàðà, ñàíêè... 
 
Ñöêóòëó äÿðÿëÿð áóëàã äèëèéëÿ 
Ýöëöøëö íÿüìÿëÿð áÿñòÿëÿéèðëÿð. 
Éàìàæëàð âåðìÿê÷öí ìÿíÿ ùÿäèééÿ, 
Îðà áàõ, ýöë-÷è÷ÿê äÿñòÿëÿéèðëÿð. 
 
Éàðüàíëàð öñòöíÿ äóìàí-éîðüàíû 
Åëÿ æèëâÿëÿéèá, àëûá ôèêðèìè. 
Éîë áèèá éåðèäèì êå÷ÿì éàðüàíû 
×ÿêèëäèì, äóìàíà òåç áàòàí êèìè. 
 
Äÿðÿ îòàãëàðûí ãóæàüûíäàéàì, 
Ýÿçèðÿì ñîëóìó, ýàù äà ñàüûìû. 
Ýÿëèí ãàéàëàðûí ãàáàüûíäàéàì, 
Áó éåðëÿð òîé éåðè, òîé îòàüûìû... 
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ÄßÍÈÇÄß 
 

Ýåæÿ äöøöá äöéöíÿ– 
Éàõàñûíäàí ÷ÿêÿðÿê 
Äÿíèçèí ÿòÿéèíÿ 
Ùåé àòûð óëäóçëàðû. 
Éàòìàéûá ñÿùÿðÿäÿê 
Ëÿïÿëÿð óøàã êèìè, 
Ýöìöø îéóíæàã êèìè 
Îéíàäûð óëäóçëàðû. 

 
 

ÄAŞAR, GÖZƏLLİKDƏN 
DAŞAR BU YERLƏR 

 

Éåíÿ äÿðÿëÿðèí ñåéðèíÿ ýÿëäèì, 
Éåíÿ ýþçÿëëèéèí ñåùðèíÿ äöøäöì. 
Äàüëàðûí êèìñÿñèç éåðèíÿ ýÿëäèì, 
Êöëÿéÿ áÿëÿíäèì, ñÿðèíÿ äöøäöì. 
 
Ãîïàð áóëóäëàðûí éàüûø ñûðüàñû, 
Éóõóëó îòëàðûí ñÿðèëÿð öñòÿ. 
Èñëàíàð äàøëàðûí éàøûë õûíàñû, 
Äàüëàð ýöøòö òóòàð äÿðÿëÿð öñòÿ. 
×àëàð èëäûðûìëàð áàùàð òîéóíó 
Ãûçûøàð äàüëàðûí éàëëû îéóíó, 
Ýþéëÿðèí ÿðøèíÿ ÷àòûá äàéàíàð– 
Áóëóäëàð éåëëÿíÿð æóíàñû êèìè. 
Äàüëàðûí ñèíÿñè èñòèäÿí éàíàð, 
Æûüûðëàð à÷ûëàð éàõàñû êèìè. 
Ùÿñðÿòëè áóëóäëàð þïöøÿð áèð àç, 
Øèìøÿêëÿð ÿë ÷àëàð, ýöëöøÿð áèð àç... 
Öðÿéè îâñóíäà, ãÿëáè îâñóíäà, 
Ýÿçèá ÿëÿíÿðÿì ýöë éàõàñûíäà. 
Éîðóëñàì, àë-ÿëâàí ÷è÷ÿêëÿðèéëÿ 
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Êþêñöíäÿ éåðèìè ñàëàð äÿðÿëÿð. 
Äàøëàðû óéóäàí êöëÿêëÿðèéëÿ, 
Èñòÿñÿì, ëàéëàìû ÷àëàð äÿðÿëÿð. 
Êÿìÿíäÿ ñàëìàéûá ýþçÿëëèê êèìè?! 
Ãÿëáèìè ùåéðÿòëÿ áÿçÿðÿì áóðäà. 
Áàòûá ýöë-÷è÷ÿéÿ ëàï äèçÿ êèìè, 
Ýþçöì äîéàíàæàí ýÿçÿðÿì áóðäà. 
À÷ûëàð áÿíèçè ýþéöí, éåðèí äÿ, 
Äàøàð, ýþçÿëëèêäÿí äàøàð áó éåðëÿð. 
Äàüëàðûí áèð òÿíùà, ãÿðèá éåðèíäÿ, 
Êþíëöìö î êè âàð îõøàð äÿðÿëÿð... 

 
 

ÁÓ ÝÖËÖÍ 
 

Íàçû ñå÷èëìÿéèð ãûç ÿäàñûíäàí 
Áó ýöëöí óìóñó, äèëÿéè âàðäû. 
Éàíûð éàíàãëàðû éàé ùàâàñûíäàí 
Äåéÿñÿí äÿðèëìÿê èñòÿéè âàðäû. 
 
Áèð îäëó ùÿâÿñëÿ ãàðøûìà ÷ûõûá 
Ãûçàðà-ãûçàðà öçöìÿ áàõûá 
Ãàðà ýþçëÿðèíèí øèìøÿéè ÷àõûá, 
ßëèìè éàíäûðàí ëÿ÷ÿéè âàðäû. 
 
Êèìñÿñèç òàëàäà òÿñÿëëèì èäè 
Ìÿæíóíó îëìóøäóì, î, Ëåéëèì èäè. 
Òåëèíÿ óçàíàí þç ÿëèì èäè 
ßéíèíäÿ àëûøàí èïÿéè âàðäû. 
 
×àüëàéàí, ÷àüûðàí, þòÿí ëàëÿíè– 
Äÿðìÿäèì ãàðøûìäà áèòÿí ëàëÿíè. 
Áàøûíà äîëàíûá î øÿí ëàëÿíèí 
Þçöíö þëäöðÿí êöëÿéè âàðäû. 
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ÄÀÜËÀÐ 
 

Àò ñÿéèðäèì äóìàíûíà, 
Òÿðñÿ äöøñöí éîëóì, äàüëàð. 
Éàòûì êÿùÿð éàëìàíûíà, 
Ùåé ãàðûøñûí ùàëûì, äàüëàð. 
 
Äèëÿéèíÿ, ìóðàäûíà, 
Ãàéàëàðûí ãàíàäûíà,– 
ßë ÷àòìàéàí áóëóäóíà, 
Éîë âåð, ÷àòñûí ÿëèì, äàüëàð. 
 
×è÷ÿê éàüñûí äîëàéûíäàí, 
Ùàìàðûíäàí, ãîëàéûíäàí. 
Éöêöíö òóò ýöë òàéûíäàí, 
Êåéôèíè ÷ÿê, êÿëèì äàüëàð. 
 
Ýÿçÿ-ýÿçÿ éàéëàüûíû, 
Ãîé éàíäûðûì ÷ûðàüûíû. 
Äÿðÿ-äÿðÿ îòàüûíû, 
Äîüìà åâèì áèëèì, äàüëàð. 
 
Âóðóëìóøàì áó ÷àüûíà, 
Éöç éîë ýÿëèì àéàüûíà. 
Äþíöì îáà óøàüûíà, 
Ãóæàüûíäà ãàëûì, äàüëàð. 
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ÔÐÀÃÌÅÍÒËßÐ 
 

* Ùÿãèãÿò–ðèéàêàð àäàìûí äèëèíäÿ äÿ øöàð èäè! 
* Ýöæñöç âÿ èðàäÿñèç àäàìëàð ãèéáÿò åäÿðëÿð.  
* Áèëèê–ñÿññèç ãÿëÿáÿäèð, íàòèãëèê èñÿ - ùÿìèí 
ãÿëÿáÿíèí ÿêñ-ñÿäàñûäûð. 
* Ãîðõàãëûã–éàíäûðûëìûø æÿñàðÿòèí êöëöäöð.  
* Îòóðóá õÿéàë åòìÿêëÿ éîõ, éàëíûç éîë ýåòìÿêëÿ 
ìÿíçèë áàøûíà ÷àòìàã îëàð. 
* Ýÿëÿæÿê íÿñèëëÿðè ÷àøäûðìàìàã ö÷öí áó ýöíöí 
òàðèõèíè ìÿñóëèééÿòëÿ éàç. 
* Ãîé, ãÿëÿìèíäÿí ÷ûõàí éàçûëàðûí þçö ìöáàðèç 
îëñóí.  
* Ùÿð ýöí ìÿæëèñ ãóðóá ñàüëûã äåéÿíëÿðèí 
áàäÿëÿðè òåç ÷àòëàéàð. 
* Éàõàí ãàíìàçûí ÿëèíÿ êå÷ñÿ êþéíÿéèíè ÷ûõàð 
ãà÷. 
* Íàìóñëó àäàìëàðû áþùòàíëà ëÿêÿëÿìÿê ìÿíÿâè 
èøýÿíæÿíèí ÿí äÿùøÿòëèñèäèð.  
* Èíñàíûí òÿðæöìåéè ùàëû: áèëìÿäÿí äîüóëóð, 
èñòÿìÿäÿí þëöð. 
* Ñÿðõîøóí õàòèðÿëÿðèíäÿí: äöíÿí àõøàì éàìàí 
âóðìóøäóã ùà. 
* Éàõøûëûã èíñàíà èíñàí òÿðÿôèíäÿí áÿõø åäèëÿí 
ìÿíÿâè ìöêàôàòäûð. 
* Payını misqalla versən, qızıl verdi deyəcəklər, 
Xəlvərlə versən, sel verdi deyəcəklər. 
* Yatıb mürgüləməklə, ancaq yuxu görmək olar. 
* Oturub gözləməklə saatları, günləri itirmək olar. 
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Təltiflər, təbriklər 
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“Ədəbiyyat” qəzeti, 
27 aprel, 2001. 

 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  

MMƏƏQQAALLƏƏLLƏƏRR    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 187 

Yurdun ulu daşları 
GƏMİQAYA 

 

Qədim-qədim, ulu-ulu dünyamızın kədər 
dolu, sevinc dolu çağı olub. O çağların qatla-
rında əfsanələr, həqiqətlər pöhrələyib. O çağların 
yaddaşında boz qayalar bozarıblar. Müdrik, uca 
babamızın, dünyamızdan qoca babamızın yadda-
şına dönər olub bu qayalar. Bu daş kitabələri 
oxuyan gərək, kəpir-kəpir varağını qaldıran gə-
rək. Min illərdir bu dağların başı üstən külək-
lərin, şimşəklərin hədələri əsib keçib, qara-qara 
qayaların ürəyini üzüb keçib... 

Yer kürəsi dünyamızın iri ovcunda yerə 
enib, göyə qalxıb; ayın, günün başına dolana-do-
lana, talana-talana, varlana-varlana! Üryanları, 
çılpaq olan adamları cəngəlliklər tora salıb aya-
ğından. İnsan oğlu ehtiyacın inadını qıra-qıra, 
qara-qara, qızıl-qızıl öküzləri yedəkləyib. Qula-
ğından bura-bura zaman-zaman yer şumlayıb, 
toxum səpib. Orağıyla qollarını yora-yora zəmi 
biçib, dərz bağlayıb, ilqarını düz bağlayıb, çörə-
yini yarı bölüb, süfrəsinin neymətini bir nurani 
qoca verib, ya ağbirçək qarı bölüb... 

Qərinələr varaqlanıb, qan tökülüb, yurd 
talanıb. Sonra-sonra var-dövlətlər artan olub ya-
vaş-yavaş.Yurdun halal çörəyindən oğrun-oğrun 
öz evinə dartan olub yavaş-yavaş. Şöhrət üstə, 
sərvət üstə bir obanın adamları bir-birini atan 
olub yavaş-yavaş. Etibarlar, sədaqətlər külə dö-
nüb, ürəklərin məhəbbəti əriyib bir telə dönüb. 
Hiylə çıxıb ortalığa təzə donda. Müqəddəslik 
itən zaman çox şiddətli yanar olub Günəş onda. 
Yer kürəsi öz oxundan silkələnib bircə anda. Buz 
qatları sınıb ərizin. İnsan Tanrı sorağında 
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yeriyibdir dizin-dizin. Təndirlərin küfləsindən su 
çağlayıb, on üç fəslin dönərinə qədər yayı-qışı, 
yanar-yanar sellər daşıb. Yerlər- göylər şimşək-
şimşək qamçılarla qarşılaşıb. Yer üzünü sular tu-
tub, dəryaların qucağına batar olub. Nuh baba-
mın bu dünyadan səsi gəlib, nəğməsi gəlib: 

“Dəryada gəmim qaldı, 
 Biçmədim, zəmim qaldı...”. 
Zəmiləri su altında dalğalanıb bu dünya-

nın. Boylu-boylu qayaları günəşə boylanıb bu 
dünyanın. Yastı-yastı ormanları, təpələri körpə-
körpə əl gətirib, böyüyüb zirvə olub. Üzü göy 
üzünə əyilib.Qibləsi günə olub, Aya olub. Onda-
onda tufan olub. Nuh tufanı. Üzüb nəhəng gəmi-
siylə ulu babam, yelkəni Ağrı dağında ağarıb. 
Gövdəsi Gəmçi dağına dəyib. Üzüb yenə gə-
misilə dönə-dönə. Göy qübbəsinə yaxın yerdə 
dövrə vurub, Aya üz tutub, Günə üz tutub. Sular 
təngiyən olub, tufan səngiyən olub. Bir dağ boy 
verib sulardan. Bu dağa gəmi enib. Göylərin qa-
pısı Qafacıqda, Oğuzların çırası Qapıcıqda indi-
nin indisində o çağda olduğu kimi bir qaya qu-
cağı durur bir gəmi lövbəritək, Gəmi orada löv-
bər salıb, Qapıcıq dağı Gəmiqaya olub. Gəmiqa-
yadan üz aşağı göz çatana qədər, dünyamızın bu 
üzünün çuxurunda hörüklənən Araza qədər Nuh 
çıxan olub... 

Dünyanın paralelində, qərinələrin dərin 
qatlarında, təzə eraların dünyaya gəlişində Nax-
çıvan ilk həyat örnəyi, insan məskənlərindən biri 
olub. Gün-gün, ay-ay yer üzündə, yer üzünün 
göy üzünə yaxın yerində, qoca dağın belində 
dağılmış gəminin göyərtəsində bir məşəl yanıb. 
Nuh babamızın andı göyərib. Ovlar baxıb ovla-
ğına seviniblər. Dünyaya təzə körpələr gəlib, 
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analar uşağına seviniblər. Başlarının üstündə gün 
çırağına seviniblər. Gəmiqaya əkin yeri, biçin 
yeri, təzə dünyanın təzə yurd yeri olub. Ləpələr 
çəkildikcə, təpələr görünüb. Sular yatağına üz 
qoyub. Nuh babamın səfərdaşları, igid-igid öv-
ladları, gözəl-gözəl xatınları bu dağlarda iz qo-
yublar. Yeni dünyaya Gəmiqaya pəncərə olub... 

Cığırların ovsarından tuta-tuta, ulu-ulu 
keçmişlərin ovxarlanan damarından tuta-tuta gə-
lib çıxdıq bu dağlara. Gilançayın vadisindən Gə-
miqaya lövbərinə qalxıb gəlmək o qədər də asan 
deyil. Gilançayın bu yerlər haqqında danışdığı 
əfsanə sənə nə qədər şirin, nə qədər təzə gəlsə 
də, dibsiz dərələrin qorxulu görkəmindən bir o 
qədər ehtiyat etməli olursan. Qarşıda qıvrılan dar 
cığırlar qədim Ordubadın Qaranquc adlanan yay-
lağına qalxır. Elə hər şey də buradan başlayır. 
Neçə-neçə yurd yerlərindən, məxmər donlu yo-
xuşlardan, qılınclı-qalxanlı orduya oxşayan qa-
yalıqlardan keçməli olursan. “Palantökən”, “Nə-
bi yurdu”, “Dava daşı”... 

Yayın axır ayı olmasına baxmayaraq 
təbiət burada hələ də yaşıl çağını itirməyib. Dağ 
çiçəyinin, qantəpərin, kəklikotunun, boğça çiçə-
yinin, keçisaqqalının, nanənin xoş ətri ruhu ox-
şayır, sanki bütün bu gözəlliklərə minnətdarlıq 
kimi qarşına çıxan hər bulağın gözündə diz 
çökməli olursan. 

Günəş sıldırım qayaların üstündən yol-
lara sallanır. Buludlardan süzülən qızılı şəfəqlər 
bu yerlərin təbiətini daha da cilvəli edir. Ayıbo-
ğanın, Göydağın, Çadırdaşın, Şahbulağın, Tillə-
yin üfüq boyu çətirlənən ardıc ağacları müğənni 
quşların sanki yaşıl auditoriyasıdır. Çəhlimlər 
dağları udur, dərəli-təpəli qayalıqların yaxasın-
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dan açılan cığırlar səni ucalığa aparır. Nəhayət, 
arzuna, muradına çatırsan... 

Bura Gəmiqayadır! Kiçik Qafqaz sıra 
dağlarının ən hündür, ən səfalı yerlərindən biri. 
Qapıcıq zirvəsi, heykəllər büsatı, əfsanələr beşiyi 
Gəmiqaya! Dəniz səviyyəsindən mavi göylərə 
bu həndəvərdən 4 min metrə qədər boy atan ya-
zılı abidələr beşiyi Gəmiqaya! 

Gəmiqayanın şaxələnən qayalıqları dərin 
dərələrə kölgə salır. Bu qarlı dünyada qol-budaq 
atan qayalıqları silkələsən qədim dünyanın günü-
müzə yadigar nişanələri ilə, daşlaşan, heykəllə-
şən, cizgiləşən igidlərlə əl-ələ tuta bilərsən. Ha-
mıya məlumdur ki, Nuh tufanı dünya elmi tərə-
findən təsdiq olunmuş tarixi hadisədir. Və onun 
mərkəzlərindən biri də elə Nuh çıxan-Naxçıvan-
dır. Buradakı qara daşların üzərindəki rəsmlər 
qədim sənətkarların yadigarıdır deyilmi? Vulkan 
püskürməsindən ətrafa səpələnən, qurşağa qədər 
torpağa quylanan saysız-hesabsız qara daşlarda 
yüzlərlə, minlərlə nəsli kəsilmiş quşların, qədim 
dağ heyvanlarının rəsimləri var. Hələ şana şəkilli 
marallar, gəmi rəsmləri, mürəkkəb ilməli xəri-
tələr... Qədim Qobustanın böyük qardaşı sanki 
dünyaya car çəkib deyir: “Mən dünyanın sənət 
incisiyəm. Dünya mədəniyyətinin ilkin xəzinəsi 
məndədir. Gəmiqaya Qaranquc adlanan sinəsini 
daha geniş açaraq sanki özünü bütün dünyaya 
göstərmək istəyir. Onun geniş sinəsində saysız-he-
sabsız mədəniyyət abidələri isə mis rənginə çala-
çala az qala hər biri bir ulduza çevrilib. Bu günün 
özündə, gözümüzün qabağında bərq vurur. 

...Bərə daşda ürkək baxışlı bir sürü ov 
şəklini gör, bəri daşada yay çəkib ox atan ovçuya 
üz tutub sanki yalvarır: 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 191 

“Aman ovçu, vurma məni,          
 Mən bu dağın maralıyam...” 
Yer üzünün üfüqlərin dodağına üz qoy-

duğu yerdə bu boyda məzar daşı burada böyük 
həyatın hökm sürdüyündən xəbər vermirmi? 
Məcburiyyət qarşısında, yəni dünyanın bir böl-
gəsini su alan çağda insan yaşamaq naminə 
özünə yollar arayıb Tanrıya üz tutub. Əlbəttə ki, 
Nuhun gəmisində. O Nuhun ki, bayatıda ellər 
ona göz yaşı axıdıb:  

Adını ozan ağlar,  
Dərdini yazan ağlar. 
Burda Nuhum ölübdü, 
Qəbrini qazan ağlar...  
Laməkin oğlu Nuh tarixi şəxsiyyətidir. 

Ona dini əfsanələrdə müdrikliyinə görə peyğəm-
bər deyiblər. Ən böyük, ən elmli münəccim olub. 
7 min il bundan irəli əvvəlcədən soyuq qütbün 
buz dağlarının əriməyindən xəbər tutub və 
nəhəng bir adamın köməyi ilə nəhəng bir gəmi 
düzəltdirib. Qədim məxəzlərə görə gəminin 
uzunluğu 150, eni 60, hündürlüyü 30 dirsək 
olub. Gəmi 40 gün, 40 gecə güclü yağışların 
yağmurunda üzə-üzə yüksəkliyə qalxıb. Nuh 
gəmiyə hər heyvandan bir cüt götürüb, quşları da 
yaddan çıxarmayıb. Qədim yazıya görə 
gəmisində 76 nəfər olub, Ona inananlar nicat 
tapıb, yeni həyata qovuşub. Nəhayət, Nuh öz 
gəmisi ilə suların qanadında şahə qalxa-qalxa 
dünyanın bir neçə hündür qayalarına yan alıb. 
Suların səngiyən çağında üzü bəri olub, qədim 
Qaf dağlarının həndəvərinə sarı. Qapıcıq 
zirvəsində tarixiləşib onun gəmisi. Öz sakinlərini 
bu yerə boşaldıb. Su ayaqlarından tutana qədər 
taxta gəmidə üzüb-üzüb bu dağa – Gəmiqayaya 
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pənah gətiriblər. Əkinçisi əkin əkib, biçincisi 
biçin biçib. Bayatı deyəni, ağı deyəni, oxuyanı 
olub. Ürəyinin istəyini, hərarətini, həyəcanını 
daşlara köçürəni, toxuyanı olub. Qədim sənətkar 
öz tişəsi ilə ulu dünyanın ulu məişətini bu 
daşlara həkk edib. Saysız-hesabsız daşların 
nağılı bitib tükənməzdir. Bəlkə də Dədə Qorqud 
keçib buradan. Bamsı Beyrək at oynadıb. 
Qapıcıq dağından- Qazlıq qabarından çiçək dərib 
Günel, Tural... Qazan xandan Qazan gölüm 
qalıb,Göy gölüm göylənib...  

Gəmiqaya min illərin yaddaşıtək təbiətin 
amanından qorunubdur. Düşmən əli, yad əli 
pozammayıb ilməsini, naxışını, ulu babamın ulu 
baxışını. Gəmiqaya bir ucu həqiqət olan əf-
sanələr yatağıdır. Bu əfsanələrin bətnində, açıq 
səma altında bir muzey həqiqəti bu günümüzə 
gəlib çatıb. Demək hər əfsanənin həqiqət adlı öz 
dünyası var. O dünyanın ilk nəhəng qaran-
quşlarından biri də elə Gəmiqayadır. Öz tədqi-
qatçısını, dilbilənini, yazı yozanını soraqlayan 
Gəmiqaya! Ulu xalqımızın, qədim Odlar yur-
dumuzun incisi, mədaniyyət danı. Günəşlə qo-
şalaşan, ürəyimizin işığında durulaşan Gəmi-
qaya!                                                      

Muxtar QASIMZADƏ, 
Ordubad rayonu, Qaranquc yaylağı. 

         “Sovet Naxçıvanı”qəzeti, 
 22 avqust 1985. 
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“TƏBRİZ OXUYURDU DAĞLAR 
BAŞINDA...” 

 

Bu ilin mart ayı yaddaşımızda tarixi ha-
disəyə çevrildi... Martın 21-də Novruzun ilk 
günündə bayram görüşləri sərhəd tanımadı. 
Azərbaycanın Araz yanğısı qismən yoxa sıxdı. 
Culfa körpüsünün üstundə o taylı, bu taylı 
doğmalar bir-birilərinin bayramını təbrik edib, 
Cənubdan Şimala, Şimaldan Cənuba yollandı-
lar. Adamlar hər iki tərəfdə üç gün bayram gö-
rüşlərində içtirak etdilər. Yolumuz Ələmdar-
dan, Şücadan, Mərənddən, Xoydan, Makudan, 
Urmiyədən, Təbrizdən keçdi. Cənublu qardaş-
larımız isə illərlə həsrətini çəkdikləri Naxçı-
vanı, Lənkəranı, Astaranı, Cəlilabadı, Yardım-
lını, Ordubadı, Şəruru, Şahbuzu, neçə-neçə 
şəhər və kəndlərimizi gəzdilər... 

Naxçıvan Culfasından Araz üstündəki 
körpünü yarı elədik. Körpünün o biri başında 
gül tağı kimi sallanan qövsvari qapı İran Cul-
fasının üzümüzə açılmış qapıları idi. Bizi gül-
çiçəklə, bayram şirniyyatları və şərbətlərlə qar-
şıladılar. Kömrükxananın radio qovşağından 
mərhum Şəhriyarın yadigar səsini eşidirik. Hə-
min gün Seyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın 
titrək səsi hər iki sahilə odlu şeirlər çiləyirdi. 
Bizi İran Culfasındakı məscidə dəvət etdilər. 
Insanlari birləşdirən din mərkəzi aramsız do-
lub boşalırdı. Burada Şimaldan gələn musafir-
lərə xeyriyyə naharı verilirdi, Cənubi Azərbay-
canın adamları xüsusi səmimiyyət göstərərək 
müsafirləri evlərinə dəvət edir, onları qonaq 
aparmağa can atırdılar. Qohumları tapılanlar 
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evlərə paylanır, qalanlarını isə başqaları dərhal 
özləriylə qonaq aparırdılar. 
 Naxçıvan televiziyasının əməkdaşı, 
“Ayrılıq” verilişinin müəllifi, iş yoldaşım Hü-
seyn Əsgərovla məni Əhməd Dünyadust adlı 
bir qardaşımız özünə qonaq götürdü. Onlar 
Mərənd şəhərində yaşayırdılar. Culfadan Mə-
rəndə bir saatlıq yoldur. Yol boyu Əhməd ağa-
nın oğlu Nasir bildirdi ki, bu gün Pərvərdin 
ayının biridir. Yazın ilk günüdür. Dünyada 
bundan gözəl gün yoxdur.Sizinlə görüşümüz 
Allah buyruğu, Allah qismətidir ki, belə bir 
gündə oldu. Hələ indiyə qədər mənim yadıma 
gəlmir ki, Novruzun ilk günü hava qaş-qabaqlı 
olsun, qəfil boran düşsün, qar yağsın. Həmişə 
görüş günü günəşli olub. Necə ki, bu gün gü-
nəşlidir. 

Şirin söhbət başımızı elə qatır ki, 
Ələmdara necə çatdığımızı hiss etmirik. Hələ 
yolda ağayi Əhməd bizə bildirmişdi ki, Ələm-
darda qohumlardan birinin evinə bayram görü-
şünə onlarla birlikdə gedəcəyik. Qonaq düşdü-
yümüz evdə də bizi mehribanlıqla qarşıladılar. 
Mavi ekranda Bakı televiziyasının diktoru Ay-
gül Qaradağlının səmimi çöhrəsi ilə qarşılaş-
dıq. Ələmdarlılar veriliş müddətində istədikləri 
vaxt Bakı və Naxçıvan televiziyasına baxa bi-
lirlər. Onlar bizim ictimai-siyasi hadisələrə, 
ağrı-acılarımıza, gündəlik qayğılarımıza və 
azadlıq mübarizəmizə yaxşı bələddirlər. 

Söhbətimiz rəvan gedirdi. Ələmdar şə-
hərində öz qohumlarını soraqlayanlar başımıza 
toplaşmışdılar. Biz onların bir qisminə cavab 
verə bildik, bir qismini isə naümid qoymamaq 
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üçün ünvanlarını götürdük. Bir saatın ərzində 
demək olar ki, Ələmdarda “soraq-axtarış” 
məntəqəsi yaratdıq. 

. . . 
Yolumuz Mərəndədir. Yenə sükan 

arxasında olan Nasirdən yol boyu keçdiyimiz, 
gördüyümüz dağların adını, ünvanını soruşur, 
dəftərçəmə qeyd edirdim. Hər dağın öz adı, öz 
ünvanı var. Sanki, dağlar da, düzənlər də bu 
dünyaya əkiz gəliblər. Keçi qalası, Uluyan tə-
pə orada da var, burada da. Kəngərli kövşəni 
də eləcə... 

Mərəndin girəcəyində Şəhidlər qə-
birstanlığını ziyarət etdik.Qəlbimizdən göynər-
tisi heç vaxt getməyən Bakı şəhidləri yadımıza 
düşdü. Dərd dərdə qarışıdı. İki qardaşın tale-
yinə yazılan yazı ürəyimizi təzədən göynətdi. 

Mərənd şəhərinin 70 min nəfərdən çox 
əhalisi vardır. Saysız-hesabsız məscidi, hama-
mı və dükanları olan bu şəhərdə həyat bütün 
günü qaynayır. Şərq şəhərinin özünəməxsus 
ecazkar gözəlliyini və füsunkarlığını gözləri-
mizlə gördük. İmamzada dağına qalxdıq. Da-
ğın belindən Mərəndin hər yeri göründü. Çil-
çıraq içində alışan bu şəhərin böyüklüyü ul-
duzların altında daha cazibədarlıqla hiss olu-
nurdu. Gecəni Əhməd ağanın evində keçirdik. 
Buraya toplaşan qohum-qardaş, qonşular bizə 
hədsiz mehribanlıq göstərirdilər. Həmin gecə 
neçə-neçə mərəndlinin. xoylunun, makulunun, 
ələmdarlının evində bizim kimi onlarla əziz 
qonaq var idi. 

Səhərisi gün Əhməd ağanın bütün oğ-
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lanlarına, ailəsinə minnətdarlıq edib Təbrizə 
gedəcəyimizi bildirdik. 

...Təbrizə gedən avtobusun pəncərəsin-
dən uzaqlara boylanır, Təbriz dünyasını nəzə-
rimizdə canlandırır və üzünü görmədiyimiz 
xəyali bir şəhərin görüşünə çırpınırdıq. Başı 
üfüqdə itən dağların qarlı görkəmi Novruz gü-
nəşinin şəfəqləri altında tağlı aynanı xatırla-
dırdı. Bir güzgü saflığı var idi bu dağlarda. As-
falt yollar dağların geniş dərələrinə sarılaraq 
bizi irəli aparırdı. İran İslam Respublikasının 
ucqar yolları da beləcə hamar və rahat idi. 
Sürücünün dediyinə görə burada yollara yaxşı 
baxırlar. 

Mərənddən Təbrizə 60-70 dəqiqəlik 
yoldur. Əlbəttə, yolboyu sərnişinlərlə də tanış 
olduq, söhbət etdik, qardaşlarımızla ikiqat qar-
daşlaşdıq. Təbrizin ətəyindən Acı çay deyilən 
bir çay axır. Bu çayın üstündən keçəndə bizə 
dedilər:–qismətiniz şirin olsun, bütün acılar, 
ağrılar bu çaya axıb getsin. Elə buradaca 
Məmməd Araz yada düşdü. “Oxuyan Təbriz “ 
adlı şeir yada düşdü. Təbriz məhəbbəti ilə 
alışıb yanan istəkli şairimiz bu şeiri 1969-cu 
ildə Dəli dağda Aşıq Hüseyn Cavana üz tutub 
yazmışdı: 

Fəryadından “qoyun-quzu” duruxdu. 
Ağlayan su, çağlayan su duruxdu. 
Qara yelin sel umusu duruxdu,  
Dərələr səngidi yaz yağışında, 
Təbriz ağlayırdı dağlar başında... 
Biz də sevincimizdən ağlayırdıq. Məm-

məd Arazın misralarını qəlbimizdə təkrarlaya-
təkrarlaya Təbrizin lap astanasından dəli bir is-
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təklə bu şəhəri su kimi içmək, məhəbbətlə bağ-
rımıza basmaq isdəyirdik. Sanki min ildir yol 
gəlirdik Təbrizə. Min ilin başına çatmışdıq. 
Hədsiz sevincin, həyəcanın ovqatı sən demə 
daha betər olurmuş. Keyimişdik, duruxmuş-
duq. Qəlbimiz isə,sükutun içində Böyük Vətən 
eşqi ilə hayqırırdı, Yox, Təbriz ağlamırdı. Se-
vimli şairimizin dediyi kimi Təbriz həm də 
oxuyurdu:  

Gərək dil susanda əllər danışa, 
Əllər bağlananda dillər danışa. 
Elə danışalar—ellər danışa... 
Dəli gülüşlərim ağlar başımda,  
Təbriz oxuyurdu dağlar başında... 
Qərib küçələr bizi qoynuna aldı, Şəhə-

rin simasından saflıq, təmizlik yağırdı. Adam-
ların səmimiyyətindən, mehribanlığından hey-
rətlənmişdik. Dükanlar, bazarlar, muzeylər, ki-
tabxanalar necə də zəngindir. Təbriz bazarının 
isə ucu-bucağı yoxdur. Məhəmməd adlı bir dü-
kandar dedi ki, bu bazarda 5 minə qədər 
müxtəlif dükan vardır. 

Təbrizdə Ərk qalası öz əzəməti ilə həm 
adamı heyrətləndirir, həm də qədim şərq şə-
hərinə bir məğrurluq gətirir. Saysız-hesabsız 
məscidlərin minarələri günəş şəfəqlərinin al-
tında ətrafa işıq paylayır. Məscidlərdə ucalan 
azan səsləri və minarələrin şəffaf nüfuzu 
adamları saflığa, duruluğa, birliyə səsləyir. Bu-
radakı insanların şirin dili bəlkə də bütün dün-
yaya nümunə ola bilər.  

Güney Azərbaycanında yaşayan qar-
daş-bacılarımız təbii olaraq özlərini Azərbay-
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can türkü, ana dilimizi isə türk dili adlandırır-
lar. Onlar qeyd edirlər ki, bu gün İranın bütün 
şəhərlərində azərilər böyük nüfuz sahibidirlər. 
İran əhalisinin az qala yarıdan çoxunu Azər-
baycan türkləri təşkil edir. Dövlət işlərində on-
ların xüsusi səriştəsi və mövqeləri vardır. 

Ümumiyyətlə, Təbriz şəhəri İranın ic-
timai-siyasi həyatında mühüm əhəmiyyəti olan 
bir şəhərdir. İran İslam Respublikasının keç-
diyi inqilab və müharibə yolu onun iqtisadiy-
yatını xeyli geri salıb. Müharibədən çıxmış bir 
ölkənin həyatını yataqdan qalxan xəstəyə bən-
zətmək olar. Şükürlər olsun ki, indi bu “xəstə” 
özünü gümrah hiss etməkdədir. İranın sabahı 
daha sağlam və daha varlı olacaqdır. Elə bu 
gün qeyd edilir ki, respublika öz iqtisadiy-
yatını sürətlə möhkəmləndirir. Azad bazar 
iranlılara imkan verir ki, güzəranlarını daha da 
yaxşılaşdırsın və dövləti möhkəmləndirsinlər. 
Qonşu ölkələrlə bağlanan iqtisadi müqavilələr, 
sərbəst bazar əlaqələri gündən-günə artır. Belə 
xeyirxah, əməli addımlar İranla bizim aramız-
da da artıq genişlənməkdə, müsbət dəyişiklik-
lər əmələ gətirməkdədir.  

. . . 
Surxab qəbiristanlığı qəlbimizdə silin-

məz izlər buraxdı. Bu qəbiristanlıqda Təbriz 
şəhərində yaşamış alim və şairlər dəfn olun-
muşlar. Təbrizə gələn hər bir qonaq mütləq 
oranı ziyarət edir. Dünya şöhrəti qazanmış 
Seyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın məzarı 
da bu qəbiristanlıqdadır. İndi qəbiristanlıq baş-
qa bir görkəm alıb. Buranı nəhəng türbəyə çe-
viriblər. Türbənin sərdabəsində Xətib Təbrizi, 
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Xaqani Şirvani, Homman Təbrizi və neçə-neçə 
nüfuzlu şəxslərin məzarı uyuyur. Min ildən 
artıq yaşı olan bu məzarıstanlıqdan bir gün də 
olsun insan ayağı kəsilmir. Ustad Şəhriyarın 
məzarı ulu şairlərin əhatəsindədir. Şəhriyarın 
məzarı üstündə şeirlərindən parçalar, tərcüme-
yi-halı mərmər lövhələrdə parlaq şüşələr al-
tında gələnlərin diqqətini cəlb edir. Şəhriyarın 
məzarını ziyarət etdikdən sonra sanki mənəvi 
borcumuzun böyük bir hissəsini yerinə yetir-
miş olduğumuzu duyduq.  

Axşam üstü daha bir tale yazısı üzü-
müzə güldü. Mərkəzi xiyabandan aramla ke-
çən bəzəkli bir maşın diqqətimizi cəlb etdi. 
Gəlin köçürürdülər. Musiqi sədaları eşidilməsə 
də hamının qəlbində bir nəğmə çağlayırdı. 
Çoxdan yazdığım “Təbriz toyları” adlı şeirimi 
dilə gətirdim: 

Boyunu görməyə ürəyim əsər, 
Toyunu görməyə ürəyim əsər,  
Toyuna gəlməyə ürəyim əsər,   
Təbriz toylarını görməmişəm heç... 
...Təbriz toylarını görmək də qismət 

oldu. Toya da dəvət olunduq. Belə bir xoş-
bəxtliyin şahidi kimi qəlbim iftixar hissi ilə 
döyünürdü.  

. . . 
Təbriz bizi qoynuna almışdı. Nəinki 

Təbriz, Azərbaycanın güneyindəki neçə-neçə 
şəhər quzeyindən gələn qardaşlarını bağrına 
basıb sevincindən ağlayırdı o gün.  

Bu sevinc yaşları uzun illərin həsrətini 
gilə-gilə əridib yoxa çıxarırdı. Hər iki sahilin 
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doğmaları daha Araz boyunca bir-birlərinə 
həsrətlə boylanmayacaq. Daha Araz dərdi əv-
vəlki kimi ağır olmayacaq. Ağrılarımız, acıla-
rımız getdikcə yoxa çıxacaqdır. Təbriz, Nax-
çıvan, Bakı, Mərənd güneyli, quzeyli bütün 
Azərbaycan vüsal nəğməsi oxuyurdu o gün. 
Tarixi bir vüsal nəğməsi. Bayram görüşünə 
qovuşmuşdu Vətən. Novruz havasına, azadlıq 
eşqinə açılmışdı Arazın yaxası o gün. 

Gözün aydın olsun, Vətən!       
      

   Muxtar QASIMZADƏ, 
                Culfa-Təbriz-Naxçıvan. 

            “Şərq qapısı” qəzeti. 
25 aprel 1990-cı il.   
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P 
 

Peyğəmbər 
kölgəsi 

 
 
 

 

Şairliyin qurduğu sirli-sehrli pərdə, 
Şübhəsiz, peyğəmbərlik kölgəsidir hər yerdə. 
Ərənlər, ulu kəslər səf çəkərək düzəlib, 
Qabaqca peyğəmbərlər, sonra şairlər gəlib... 

 
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi föv-

qəltəbii nəzmlə dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə sol-
maz incilər bəxş etmişdir. Beləliklə, dərin düşün-
cəsi, müdrik kəlamları ilə söz mülkünü ziynət-
ləndirən Şeyx Nizami bəşər mədəniyyətinə 
görkəmli şəxsiyyət kimi daxil olmuşdur. 

Nizamiyə görə söz bütün hikmətlərin aça-
rıdır. Ağıl çeşməsinin gözünü açan sözdür. Söz 
zəkanın bələdçisidir: 

Sözün qanadları var, 
Quş kimi incə-incə. 
Dünyada söz olmasa 
Nəyə gərək düşüncə. 
Söz bayraqdan daha çox  
Əldə eyləyər zəfər. 
Qılıncdan daha artıq  
Qalxıb alar ölkələr. 

 Söz ən böyük “sərkərdədir”. Həqi-qətin 
keşiyində dayanan söz bütün dünyanı öz hikməti 
ilə fəth eyləyə bilər. Qılıncla, zorla, qoşunla ala 
bilmədiyin ölkələri sözlə fəth eyləmək olar. 
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Nizamiyə görə söz elə qüdrətdir ki, onsuz çərxi-
fələyin üzünə hətta günəş də doğmaz. Söz 
dünyanın mülayimliyi, iqlimi, tərzi-hərəkətidir. 

Sordu: Köhnə qızılmı? 
Təzə sözmü yaxşıdır? 
Söz sərrafı söylədi: 
Söz dünyanın naxşıdır. 

 Nizami poeziyası insanları həyata bağ-
layır. Onun söz fəlsəfəsində bəşəriyyətin qəlbini 
inam və duyğularla zənginləşdirən meyarlar xü-
susilə güclüdür. Nizami sözün qədrini bilməyi, 
onu zərgər dəqiqliyi ilə işlətməyi tövsiyyə edir. 
Sözə rəng qatmaq, onun donunu dəyişmək, ucuz-
laşdırmaq, gözdən salmaq insafsızlıqdır. Dahi 
şair “Sirlər xəzinəsi” əsərində bu məsələlərə xü-
susilə geniş diqqət yetirmişdir; Sözün nəzəri mə-
sələləri həmin poemada öz fəlsəfi konsepsiyasını 
ardıcıllıqla tapır: 

Şeir ki, bu dünyada 
Bərabərdir ürəyə. 
Satılarmı heç onun 
Dəyəri bir çörəyə?! 
 

Sözün balsa, gəl onu 
Ucuz satmaqdan əl çək. 
Qoyma ki, söz balına 
Qonsun gəzərti milçək.  

 Nizami Gəncəvi insan mədəniyyətini 
həm də söz rəftarında axtarır. İnsanlar yarandığı 
gündən öz mənəvi ehtiyaclarını sözə güvənc et-
mişlər. Söz müqəddəsdir. Söz həqiqəti demək-
dən ötrü yaranmışdır. 

Sən sözdə doğruluğa  
Əməl eyləsən əlbət, 
Verər hər bir sözünə 
O böyük tanrı nüsrət. 
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 Böyük Nizami sözün qədrini bilməyi, 
ondan qənaətlə istifadə etməyi dönə-dönə tövsiy-
yə edir. 

Az danışsan əgər sözün sayılar, 
Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar. 
Səninçün çox demək bəlkə asandır, 
Çox oldu desələr, böyük nöqsandır. 
 Ulu şair həyatın mənasını, şirinliyini söz 

ünsiyyətində görür. Bu dünya sonsuz, lal-kar, 
qorxulu bir boşluğa bənzər. Dünyanın və insan 
qəlbinin təsəllisi-dünəni, bu günü, nəyi varsa-söz 
üstündə köklənib. 

Sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey, 
Sözdən bəhs edilir zaman-zaman hey. 
Varlığın anası doğmamış inan, 
Sözdən gözəl övlad , şahiddir cahan. 
Ruh kimi təmiz söz oldu gövhəri, 
Hatif xəznəsinin əzəldən bəri. 
İnsanın qalacaq sözü yadigar, 
Yeldir yerdə qalan, başqa hər nə var. 
 Nizami Gəncəvi insanları qəlbən meh-

riban, bir-birinə həmsöhbət, həmdərd görmək is-
təyir. Şairə görə yaxşılığı dəyən acıdildənsə, 
bəlkə də köməyi dəyməyən şirindil yaxşıdır. 

 Dahi Nizami Gəncəvinin söz-sənət fəl-
səfəsi öz oxucularını real həyata bağlamaqla ya-
naşı onları daim söz səmimiliyinə, haqqın, 
həqiqətin müdafiəçisi olmağa çağırır.  

*** 
ədii ədəbiyyat aləmində elə bir sənətkar ta-
pılmaz ki, onun yaradıcılığında məhəbbət mo-

tivləri olmasın. O məhəbbət ötəri həvəs deyil, insan 
qəlbini riqqətə gətirən, onu kamilləşdirən pak və 
müqəddəs bir duyğudur. Bütün yaradıcılığı boyu 
sevgiyə, ilahi məhəbbətə söykənən belə möhtəşəm 

B 
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sənətkarlarımızdan biri də elə İlyas Yusif oğlu 
Nizamidir. Hələ gənclik illərindən öz qəzəlləri ilə 
məşhurlaşan İlyas sonralar ən kamil əsərlərində də 
Məhəbbətlə ucalmışdır. 

Dahi Nizami öz poetik fəlsəfəsində dün-
yanın gözünü işıqlandıran məhəbbəti kainatın 
nüvəsi hesab edir. Nizami deyir: 

Eşqidir mehrabı uca göylərin 
Eşqisiz ey dünya nədir dəyərin. 
Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur, 
Ariflər yanında bil, eşq uludur. 
Eşqisiz olsaydı xilqətin canı,  
Dirilik sarmazdı bütün cahanı . 
Eşqisiz bir adam bir neydir qırıq, 
Yüz canı olsa da ölüdür artıq... 

 Nizami Gəncəvi dünyanın tərzi-hərə-
kətini, ayın, günəşin şövqlə parlamasını məhəb-
bətdə görür. 

Əgər olmasaydı eşqin danəsi, 
Gəlməzdi dünyadan dirilik səsi. 
 Şairə görə asudə insan yoxdur. Onun 

azad fəlsəfəsi var. O, dünyanı dəyişir, çünki yolu 
məhəbbətdən keçir. O məhəbbətdən ki, ürəkdə 
yoğrulub, o duyğudan ki, yaradandan gəlir. Alın 
yazısı hesab edilən sevgi neçə-neçə aşiqi o mü-
qəddəs dərgaha- “göylərin mehrabı” eşqə ömür-
lük bağlayıb. Bu ömürlük “dusdaqlıqda” bir əbə-
di azadlıq var. 

 Həqiqi aşiq sevgi əzabından zövq alır, 
yaşayır, təzələnir, durulur. Ürək insan bədəninin, 
onun can mülkünün sultanıdır. Ancaq bununla 
belə, o “sultanın” da sultanı var ki, onun uca tax-
tında eşq hökmranlıq edir. 

 Qərb kainatın əsrarəngiz otaqlarını ilk 
dəfə Nizami poeziyasında görmüş, Cazibə qa-
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nununu Nizami nəzmindən öyrənmişdir: 
Baxma ki, bu ürək can sultanıdır, 
Eşqə könül ver ki, canlar canıdır. 
Maqnit olmasaydı eşqin əsiri, 
Özünə çəkməzdi dəmir zənciri. 
Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı, 
Axtarmazdı belə quru samanı. 
İdrakı dinləsək söyləyər o da, 
Hər şey eşq üstündə durur dünyada. 

 Məhəbbətin əzəli fəlsəfəsində hicranla 
vüsal (ayrılıqla, görüş) motivləri başlıca əlamət-
lərdəndir. Bu fəlsəfənin özündə, onun konsepsi-
yasında kamil aşiq yetişir. O aşiq ki, öz mü-
qəddəs eşqini ilahi varlığa yaxınlaşdıra bilir. Ül-
vi zirvəyə qalxan aşiq öz sevgilisinə ay kimi, 
günəş kimi uzaqdan baxmağı xoşlayır. İntizarı 
ilə yaşamağı vüsalından üstün tutur. Bu məcnun-
luq fəlsəfəsidir ki, yalnız Məcnun məktəbi ke-
çənlər o yüksəkliyə qalxa bilir. 

 Nizamiyə görə o yüksəklikdə parlayan 
məhəbbət dünyanı hərəkətə gətirən Tanrı anla-
yışıdır. Ürəyə düşən ilk sevgi xalı həyat boyu 
aşiqin qəlbində heyranlıq və idrak ulduzuna 
çevrilir. Şairə görə: 

Sonradan verilən yüz mey camı, bil, 
İlk verilən qədər dəyərli deyil. 
Aşiq yar yolunda versin can gərək, 
Qorxusu olmasın qılıncdan gərək. 
 Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi 

illərdir ki, meteor kimi alışa-alışa yol gəlir. Onun 
işığında sevgi cığırları ilə səhralar dola-şan Məc-
nunları, Fərhadları, Leyliləri, Şirinləri görürük. 

 Bəli, sevgi müqəddəsdir. Şairə görə mə-
həbbət təfəkkürün tərbiyəçisi, insan qəlbinin 
xeyirxahlığıdır. Sevmək aşiqin ruhunda yaxşılıq 
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göyərdir: 
Kimsə məhəbbətdən pislik gözləməz, 
Varsa da, özünə götürməz heç kəs. 
Ömrümüzün günü sayılır bir-bir, 
Eşqisiz keçən gün ölüm deməkdir. 
Eşqin yollarında əvvəl Fərhad ol, 
Sonra ölümünçün sevinib şad ol. 
 Nizami qəhrəmanının qəlbi genişdir. Bu 

müqəddəs fəhm dərgahında ömrünü girov qoyan 
sevda yolçuları öz sevgisi yolunda hər şeyə ra-
zıdır.  

Eşqinin ucundan can versəm də mən, 
Yaşa, bu həyatda xətər görmə sən. 
 Nizaminin ölməz əsərlərində zəngin bir 

həyat eşqi, əxlaq dərsi vardır. Bu həyat mək-
təbində təlimlər verilir. Məhəbbət kitabı isə bu 
məktəbin bütün hücrələrində baş kitabdır. Axı, 
hər şeyə, bütün kürreyi-ərzə can verən, onu nur-
landıran, canlandıran məhəbbətdir. Dünyanı sa-
ran bu məhəbbət qəlblərdə şam yandırır. Sevgi 
insanı insan edir, kamilləşdirir və yaradanına 
yaxınlaşdırır. Sədaqətli, mərhəmətli, insaflı edir. 
Bu kamillik zirvəsinə qalxanlar nəcibdir, alicə-
nabdır, igiddir, səmimidir. 

Eşqsiz bir ürək heçliyə varsın, 
Onu qəm selləri yuyub aparsın. 
Məhəbbət daimi olmasa əgər, 
Gəncliyin bir şəhvət oynuna dönər. 
Həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir, 
İlki də, sonu da əbədiyyətdir... 

*** 
nun fikir və düşüncələri yalnız nəsihətlər 
toplusu deyil, həm də insanın yolunda işıq-

dır. İnsan o işıqda öz gələcəyini müəyyənləşdir-
mək imkanına malik ola bilər. Nizami sözünə 
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diqqətlə qulaq assan sən öz həyat yolunu təyin 
edə bilərsən. Mütəfəkkir şair dünya fəlsəfəsini-
nin ümumi mahiyyətini zənginləşdirməklə öz 
sərrast misraları ilə bəşər mənəviyyatını nur-
landıra bilir. Bu hikmət və işıq səltənətində sən 
öz ağlını zənginləşdirməklə özünə və bəşəriyyətə 
xidmət etmək dərsi alırsan. Nizami Gəncəvi 
öyrədir və istiqamətləndirir. Şair bütün bəşə-
riyyəti humanizmə çağırır: 

Dünyanın işini yaxşı düşün sən, 
Nə əksən, onu da sən biçəcəksən. 
Yaxşı iş də görsən, pis iş də, inan, 
Unutmaz onları bu qoca dövran. 

 Nizami insanları sülhə səsləyir, onları 
əqlin gücü ilə döyüşə dəvət edir. Hikmət sava-
şında qan tökülmür, ədalət qalib gəlir: 

Barış zamanında döyüş başlayan, 
Heç ağıllı adam sayılmaz, inan. 
Haqq sözü eşitmək istəməyənlər, 
Ağlını itirib öləcək hədər. 

 
Qoyma, qanla yusun şahlar dünyanı, 
Qoy, alovlanmasın düşmənin qanı. 
Madam ki, sülh ilə göyərir dilək, 
Döyüşə at çapmaq daha nə gərək? 

 Nizami “Xəmsə”sinə könül verdikcə, 
onun dərin hikmətlərinə vardıqca insan müdrik-
ləşir. Böyük şairin böyüklüyü ondadır ki, o, 
həyatın dialektikasını təbiətin diktəsi ilə yazır. 
Təbiətin təbii axarı, onun dinamikası, nizam-inti-
zamı dəyişilməzdir. Onun öz təkamülü, riyazi, 
bioloji, fiziki, dialektik qanunları var. Onun hə-
rəkəti öz bətnindədir. Günəşi Yerin başına do-
landırmaq olmaz. İnsan və ya hər hansı bir 
məxluq bu qüdrətə malik deyildir. Yer Günəşin 
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başına hərlənir. Və bu, kainatın əzəli, pozulmaz 
qanunlarından biridir. Nizami humanizmi belə 
bir dialektikadan su içərək hikmət laləzarlığına 
dönmüşdür. Bu hikmət çəmənindən dərdiyin və 
iylədiyin çiçəklər sənin ruhunu həmişə sağlam 
saxlar. Sağlam ruh həyat yollarını düzgün seçər 
və səni bəşəriyyətin xeyrinə, şərinə yarıyan edər. 
Nizaminin fəlsəfəsi öz tutumu ilə bütün zaman-
larda insanların köməyinə çatmışdır. Nizami ya-
radıcılığı elə bir çeşmədir ki, onun hər bir dam-
lasından bir hikmət günəşi boylanır. Bu Günəşin 
şəfəqləri altında neçə-neçə yaradıcı şəxsiyyətlər 
yetişmiş və ədəbi irs qoyub getmişlər. Heç təsa-
düfü deyil ki, dünyanın bir çox görkəmli filosof 
və şairləri Nizamini “şeirin Allahı” adlandırmış-
lar. Yeri düşmüşkən, belə bir rəvayəti xatırlatmaq 
xoş olar: Bir gün Əbdürrəhman Caminin bacısı 
oğlu onun yanına gəlir. Deyir, - dayı, dünyada ən 
böyük şair kimdir? 

Cami deyir: 
Şeirin olub üç peyğəmbəri, 
Firdovsi, Sədi, bir də Ənvəri. 
 Bacısı oğlu təəccüblə soruşur: 
 - Bəs, heç Nizaminin adı çəkilmədi? 
 Cami iftixarla söyləyir: bunlar şeirin 

peyğəmbərləridir, Nizami isə Allahı. 
 Nizaminin sənət inciləri 850 ildən ar-

tıqdır ki, yol gəlir. Bu incilər getdikcə daha da 
ziyasını artırır. Ağıl və həqiqət heç vaxt köhnəl-
mir. O, parlaq və müasirdir. O həmişə bəşə-
riyyətin əlindən tutur. Nizami insanları xoşbəxt 
və sülhsevər görmək istəyir. Şair “Sirlər xəzi-
nəsi”ndə yazır: 

Söylə, ədalətsiz iş 
Sənə nə fayda verər? 
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İnsafsız görülən iş 
Ömrünü bada verər. 
Kim ki, xalqı bir gecə 
Ədalətlə şad etdi, 
O demək öz sabahkı 
Evini abad etdi. 
Hər zaman rəiyyətin 
Diləyinə qulaq as, 
Ürəkdən məzlumların 
Ürəyinə qulaq as. 

 Nizami dərsi və Nizami humanizmi bizə 
hava-su kimi lazımdır. Dövrün ictimai-siyasi 
hadisələri və başımıza açılan minbir oyunlardan 
xilas yolunu tapmaqda Nizami poeziyasının bizə 
köməyi çox ola bilər. Nizami qələbə və xoşbəxt-
lik yollarını həqiqətin gözünə dik baxmaqda gö-
rür: 

Ədalət mülkündən kim üz çevirsə, 
Ona aqil deməz ağıllı kimsə. 
Dünyanı namusla olar saxlamaq, 
Onunla ucalar dövlət və bayraq. 

*** 
airin yaradıcılıq fəlsəfəsində insanın ehtiyac və 
sərvət haqqında baxışları geniş əhatə olunur.  

Bəs deyil baş əydin bunca qızıla? 
Saldın dörd düyünə, yeddi qıfıla. 
Qızıldan ötrü bir, yaxşı nəzər sal, 
Gör, yel necə etdi laləni pamal. 

Nizamiyə görə əyri və zorakı yolla sərvət 
toplayanlar, ümumiyyətlə var-dövlət xəstəsi 
olanlar həmişə qorxaq və miskin olurlar. Belə-
sini yalnız bir şey düşündürər: Taku sərvəti 
əldən çıxmasın. 

Sərmayəsi olan qorxar, qəm çəkər,  
Yoxsul yolkəsəndən eyləməz həzər. 

Ş 
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Şairə görə maddi cəhətdən varlı olanlar mə-
nəvi cəhətdən də varlı olmalıdırlar. “Xosrov və 
Şirin” poemasında bu cəhətlər reallıqla öz əksini 
tapır. Əgər varlı öz sərvətini xeyirxah məqsəd-
lərə sərf etmirsə, onun aqibəti qorxuncdur. 

Qızıl, gümüş yığan bir xəsis adam, 
Öz fikrini çəkər hər səhər, axşam. 

“Leyli və Məcnun” əsərində oxuyuruq: 
 Çoxları buğdanı saxlanc etdilər, 
 Qazanc görmədilər bir arpa qədər. 
 Əlində saxlama quyu tək varı, 
 Dəyirman daşıtək üyüd onları. 
Nizami öz poeziyasında sərvət və ehtiyac 

münasibətlərini aydınlaşdırmağa çalışır. Biz bu 
araşdırmada necə yaşamağın yolunu görür və 
çərxi fələyin insan həyatına təsirini hiss edirik. 
İnsan öz ağlı ilə hərəkət etməli, qismətindən qaç-
mamalı, bununla belə, əldə etdiyi sərvəti nikbin 
məqsədlərə sərf etməlidir. Əgər belə olarsa, o, 
özünü rahat hiss edər. 

 Qızıl toplanası bir atəş deyil, 
 Uzaq ol, yanarsan yoxsa, onu bil. 
Sərvət üçün şadlanmaq, onunla uşaq kimi 

əylənmək, təkəbbürlənmək həyatdan təcrid ol-
maq deməkdir:  

 Sevinmə əlinə çox dövlət düşcək, 
 Çünki çirkinlikdir pulçün sevinmək. 
 Qızılı toplayıb yerə basdıran, 
 Özü torpaq yeyər əslinə baxsan. 
Dahi şairin gəldiyi nəticələr insanın həyata 

baxışına zənginlik gətirir. Bu baxımdan böyük 
Nizaminin poetik fəlsəfəsi əsas etibarı ilə dia-
lektik qanunların şərhinə çevrilir. Nizaminin real 
düşüncələri, onun poetik fəlsəfəsi qızıl çəkən 
tərəziyə bənzəyir. 
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Mütəfəkkir şair ehtiyacın da əleyhinədir. O, 
dünyanı taraz görmək, insanların bərabər yaşa-
masını arzulamaq istəyir. Nizami Gəncəvi əsər-
lərinin birində deyir ki, var-dövlət bütün çətin-
liklərin gözünü aça bilən şəfəqdir. Əgər bu var-
dövlət günəş kimi öz dövrəsinə təmannasız işıq 
paylaya bilirsə, əgər bu var-dövlət yoxsulların 
əlindən tuta bilirsə, o, faydalıdır. Toplanan sər-
vət həmçinin xalqına qənim kəsilənləri xar et-
mək üçün bir silaha çevrilməlidir. Yeri gələndə 
xəzinənin ağızını açıb onu əjdaha kimi düşmənin 
üstünə ötürməlisən... “İsgəndərnamə”dəki  bəzi 
beytlərə nəzər yetirək: 

 Qılıncın paslanıb kəsməsə əgər, 
 Qızıl ver, daşları dəmirə döndər. 
 Xəzinə qızılı yığmaq üçündür 
 Qızıl da düşməni yıxmaq üçündür. 
Nizami poeziyasındakı müasirlik hər zaman 

öz əxlaqi təsirində qalmaqdadır. Hər bir varlı, 
imkanlı adam mənsub olduğu xalqın mənafeyini 
güdməli, yeri gələndə öz sərvətini səxavətlə, nə-
cib məqsədlə qalibiyyət ideallarına sərf etmə-
lidir. “İsgəndərnamə” də belə deyilir: 

 Dövləti saxlamaz yalnız bir nəfər, 
 Dünyanı özünə bağlamaz bir ər. 
Cəmiyyətdə dövlət və ehtiyac ziddiyyətləri 

kəskin dərəcədə özünü  göstərərsə, tərəflər ara-
sında düşmənçilik alovları güclənər. Və bu, yal-
nız özü üçün yaşayanların məğlubiyyəti ilə nəti-
cələnər. Nizami poeziyasında bu və ya buna 
bənzər müdrik tezislər hədsizdir: 

Düşün ki, gedərdir çox sərvət, çox var, 
Dövləti az olan olur bəxtiyar. 
Ürəklə çalışmaz varlı olanlar, 
Əlindən var-yoxu getməkdən qorxar. 
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Böyük Nizaminin poeziya kəhkəşanında 
parlayan söz inciləri bu gün də yolumuzda 
müdrik işıqdır.  

*** 
izami Gəncəvi zəngin yaradıcılığı ilə əbə-
dilik qazanmış Allah dostudur. 

Dahi şair coşğun istedadı, dərin biliyi və 
fəhmi ilə daim həyatın, yaranışın, yer və göy 
aləminin fəlsəfi mənzərəsinə nüfuz etmişdir. 
Onun düşüncə tərzi, poeziyasında qaldırdığı mə-
sələlər daim müasirdir. Şairin poemaları oriji-
nallığı ilə bütün dünyada məşhurdur. Nizami 
özündən sonrakı bədii ədəbiyyata misilsiz təsir 
göstərmişdir. Onun əsərlərinə şairlər yüzlərlə nə-
zirələr yazmışlar. 

 Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında vətə-
nə xidmət və xeyirxahlıq haqqında güclü fikirlər 
irəli sürülmüşdür. Şairin ideyasına görə vətən 
müqəddəsdir. Hər bir vətəndaş xalqına sədaqətlə 
xidmət etməlidir. Şair “Sirlər xəzinəsi” heka-
yətlərində yazır: 

Xidmət etmək sayılır kişilikdən nişana, 
Xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana. 

Yenə orada deyir: 
Yaxşıdır yaxşılığın çox olsa hər nə qədər, 
Yaxşılıq et ki, sənə çox yaxşılıq ediblər. 
Sən ki hüma quşusan şərəfli iş gör, əlbət, 
Az ye, az danış, vermə bir kimsəyə əziyyət. 

Nizami Gəncəvi klassik Şərq poeziyasında müd-
rik, dərin və fəlsəfi ümumiləşdirmələri ilə özünə-
məxsus ədəbiyyatın əsasını qoymuşdur. Şairin poe-
maları görkəmli ədəbiyyatşünasların qeyd etdikləri 
kimi öz süjet və mündəricatı ilə mənzum roman təsiri 
bağışlayır. Həmin poemalarda Şərqin həyat tərzi 
müsbət surətlərin xarakterində əksini tapır. Onun 
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yaradıcılığında böyük Vətən (Dünya ağacı) motivləri 
demək olar ki, şəkillənmişdir. 

 Hünərvər adamların əməyini təqdir edən 
Nizami deyir: 

Bir adamda görərkən böyük bir hünəri sən, 
Həmən hünər azalar get-gedə, bəyənməsən. 
Əgər bəyənsən onu onda iş başqalaşar, 
O çeşmədən axan su ikiqat artıb daşar. 

XII yüzilliyin ədəbi mühitinə böyük rövnəq 
verən Nizami Gəncəvi zəngin  irs qoyub getmiş-
dir. O, nəinki Azərbaycan ədəbiyyatı, eləcə də 
dünya ədəbiyyatı üçün intibah çırağı yandırmış-
dır. Nizaminin poetik təfəkkürü, kamil yaradıcı-
lığı bütün dövrlərdə ədəbi prosesə güclü təkan 
vermişdir. Bir çox şairlər vətənə xidmət motivlə-
rini, xeyirxahlıq haqqında ideyaları bədii məh-
sula döndərmək üslublarını məhz Nizamidən öy-
rənmişlər. Şairin zəkası zaman-zaman söz-sənət 
mülkünü ziynətləndirməkdədir. Haqlı olaraq şair 
deyir: 

Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç, 
Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç. 
Dərdə döz, incitmə heç də özgəni, 
Ellər qəm çəkincə, dərd alsın səni. 

Nizami Gəncəvi öz oxucusuna həmişə ka-
millik arzulayır. Kamil insan bütün çətinliklərə 
qalib gələ bilər. O, adamları çətinlikdən qurtarar, 
hörmət-izzət sahibi edər. İnsanın kamil olması 
hər şeydən vacibdir. İnsan kamilləşmək üçün ilk 
dərsini həyatdan və səbrdən almalıdır. Nizaminin 
fəlsəfəsinə görə ədəbli olmağın özü də kamillik 
nişanəsidir. Nəhayət, şairin təbirincə desək: 

Səadət kamalla yetişir başa, 
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. 
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Dünya ədəbiyyatının görkəmli klassiki dahi 
Nizami Gəncəvi fəlsəfəsi, didaktik təlimi, hik-
mət və nəsihətləri ilə öz oxucusuna üzünü tutub 
belə deyir: 

Xalqa rahatlıq istə, əzmə, incitmə onu, 
Utanmaqdan başqa şey deyil bu işin sonu. 
Könlündə lovğalığa deyil, hünərə ver yol, 
Hər zaman, harda olsan hünərin yolçusu ol! 
Çalış ki, kipriyin olsun almaz tək, 
Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək. 

*** 
izaminin elə bir əsəri yoxdur ki, orada qəh-
rəman obrazı olmasın. “Sirlər xəzinəsi”n-

dən tutmuş, “İsgəndər-namə”yə qədər yaradıcılıq 
yolu keçən İlyas Yusif oğlu Nizami torpaq və 
vətən haqqında ən dəyərli qənaətlərə gəlmiş, öz 
baxışlarını qədim Şərq və yunan filosoflarının, 
milli mifologiyamızın qaynaqlarına bağlamışdır. 

Şair öz qəhrəmanını yaradarkən, istər döyüş 
meydanında, istər elmi mübahisələrdə əsasən 
milli əxlaqa söykənmiş və Qurani-Kərimin ilahi 
nəzəriyyələrindən faydalanmışdır. Nizaminin di-
daktikası adi nəsihət deyildir. Nizami filosofdur, 
Nizami dahidir. Bu böyük insan öz ideyalarını 
məhz nəzmlə ifadə etmək qənaətinə gəlmişdir. 
Şeiri müqəddəs hesab edən Nizami müqəddəs 
duyğularını və düşüncələrini məhz poeziyanın 
dili ilə bəşəriyyətə çatdırmağı üstün tutmuşdur. 

Nizami sınaq meydanında rəğbət bəslədiyi 
adama hər cür təlim keçir. O, dost və düşmən 
tərəflər qəti münasibət bildirir. Nizamiyə görə 
düşmənlər müxtəlif olur. Bir var açıq düşmən, bi 
də var qapalı: 

Əqrəb düşmənçiliyi betərdir əjdahadan,  
Əjdaha aşkar vurar, əqrəb gizli hər zaman. 

N 
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Kiçik düşmən ən böyük bir bəladır, bunu bil, 
Böyük xətadır xəbər tutmayıb olsan qafil. 

 Göründüyü kimi, ustad sənətkar daim hiy-
ləgər düşmənə qarşı zaman-zaman ayıq olmağa 
çağırmışdır. O düşmən ki, sənə xəyanət edir, onu 
içindən qovmalısan. 

İstəyirsən evin salamat qala, 
Evə yad adamı buraxma əsla. 

Nizaminin nəsihəti bir də budur: “Düşmə-
nindən qurtar tədbir tökərək”. Bir də dahi şairin 
poeziyasında yağılara qalib gəlmək üçün mənəvi 
və ruhi birlik əsas götürülür. 

Xalq konsepsiyası Nizami şeirlərinin  ru-
hunu möhkəm sarmışdır. İnsanpərvərlik motiv-
ləri ən çox bu duyğular üstündə köklənmişdir. 
Nizami milləti həmrəyliyə çağırır; mənafe birli-
yinə, vətən birliyinə, vicdan, döyüş birliyinə! 
Çünki tək əldən səs çıxmaz. 

Öküz cüt olmasa kotanda əgər, 
Tək öküzlə söylə, yeri kim sürər? 
Qarışqa birlikdə göstərib hünər, 
Özündən çox böyük şeylər sürüyər. 
Bir olsa yoldaşın, dostun əməli, 
Daşdan su çıxardar onların əli. 

və nəhayət: 
Tək uçan kəkliyi qızılquş yeyər. 
Nizamiyə görə düşmənin böyüyü, kiçiyi 

yoxdur. Çünki: 
Filləri qovmuşdur çeşmədən dovşan, 
Kiçik görünməsin gözünə düşman. 
Qüdrətli şairimiz Nizami Gəncəvi insanları 

daim hünərvərliyə, mərdliyə və həqiqət uğrunda 
mübarizəyə səsləyir. 

Heç qorxma acizə zülm edənlərdən, 
Yoxsa qul olarsan onlara hökmən. 
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Yenilməz ürəklə çıx yola, görüncə xəzan. 
Ürək qorxaq olanda, odlanar, alışar can. 
Şairin yaradıcılığında qəhrəmanlıq motivləri 

ilə zəngin olan misralar çoxdur. Söhbət həm də 
bu misraların çoxluğundan deyil, onun tərbiyəvi 
əhəmiyyətindən gedir. Nizami öz şeiri ilə təlim 
keçir, haqlı olanlara döyüş  qaydaları öyrədir. 

Düşmən silahlansa qarşında əgər, 
Sən də qılınc vurub qüvvəni göstər. 
Lakin silah töksə qarşında düşmən, 
O miskin düşmənlə gəl vuruşma sən. 

Qəhrəmanlıq, cəngavərlik Nizamiyə görə ali 
əxlaqi keyfiyyətlərdir. İnsan bu hissləri ilə bö-
yükdür, ucadır, mərd və sədaqətlidir. 

Mərdə təmiz bir ad candan əfsəldir, 
Ləkəli qalmaqdan ölüm gözəldir. 
Mən meydan əhliyəm, sən də bir kişi, 
Mərdliklə seçilir hər mərdin işi.    
Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında 

yazır: 
Gün kimi yumşaqlıq göstərmə gerçək, 
Olma ikiüzlü bənövşələr tək. 
Ömrü başa vurar şir ürəklilər, 
Öküz ürəklidə olmaz bir hünər. 
Zəlillik ürəyə ağrılar salar, 
Zülmə dözənlərin sonu xar olar. 
Tikan tək çiynində tut yarağını, 
O vaxt qucaqlarsan gül budağını. 

Klassik şairlər Nizaminin poeziya çeşmə-
sindən daim su içmiş, ondan bəhrələnmişlər. Şai-
rin yaradıcılığı özündən sonra gələn sənətkarlara 
örnək olmuşdur. Nizaminin fəlsəfi dünyagörüşü 
Şərq ədəbi mühitinə güclü təsir göstərimişdir. 
Onun hər bir kəlamı atalar sözü qədər dəyərli və 
tərbiyəvidir.  
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Şairin mərdlik və mübarizlik fəlsəfəsi insanı 
inamlı olmağa səfərbər edir. İnam hər şeyə qalib 
gələndir. İnsanın gücü yenilməz və məğlubedil-
məzdir. Nizamiyə görə haqq və ədalət uğrunda 
inamla yola çıxan hər bir qəhrəman mütləq qalib 
gələcəkdir. 

Nizami öz qəhrəmanını daim böyük ideallar 
uğrunda mübarizə meydanında görməyi xoşlayır. 
Qəhrəman qara qüvvələrlə döyüşəndə əsil qəhrə-
mandır: 

Özündən alçaqla çəkin qovğadan, 
Yıxıb-yıxılmaqdan incik olarsan. 
Böyüklə vuruşda insan ad alar, 
Alçaqla vuruşan özü alçalar, 
Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır, 
Xırda balıqların yeri dayazdır. 

Nizami Gəncəvi öz qəhrəmanlarını ayıq-
sayıq olmağa çağırır. Onların çevik və zirəngliyi 
olduqca vacibdir. İnsan ağıllı inadla, işıqlı əməl-
lərlə qara qüvvələrdən qorxmamaqla qalibiyyət 
və azadlıq qazana bilər. Şair qəhrəmanlarını ali 
duyğularla, mübariz tellərlə tərbiyə edir. “Yeddi 
gözəl” əsərində oxuyuruq: 

Zirəng adam inan, mələkdir, mələk, 
Zirənglik gözəldir, əcəbdir gerçək. 
Hünərli dünyada taxtu-tac alar, 
Alçalmaz heç zaman başı ucalar. 
Çarpış dünya ilə şiri-nər kimi, 
Yoxsa udar səni o, əjdər kimi. 

*** 
 

stər şifahi xalq ədəbiyyatımızda, istərsə də 
klassik poeziyamızda zəhmətlə bağlı poetik 

nümunələr çoxdur. “El gücü, sel gücü”, “El bir 
olsa dağ oynadar yerindən” və sair aforizmlərdən 

İ 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 218 

qidalanan ədəbiyyatımız insan şəxsiyyətini, in-
san zəhmətini daim ön plana çəkmişdir. 

Böyük ədəbi irs qoyub gedən Nizami Gən-
cəvinin poemalarında zəhmətlə bağlı fikirlər, 
müsbət münasibətlər daha çoxdur. Şair öz yara-
dıcılığında elmə və digər fəaliyyət növlərinə nü-
fuz etdiyi kimi, zəhmətə də xüsusi qiymət ver-
mişdir. Çalışqanlığın mahiyyətini açmaqla şair 
insanları zəhmətin ucalığına səsləyir. O zəhmətin 
ki: 

Bir gün bar götürər ağac əkənlər, 
Xəzinə taparlar zəhmət çəkənlər. 
Tənək ağlamasa vaxtında zar-zar, 
Yetirməz axırda sevinclərlə bar. 

Nizami Gəncəvi faydalı və düşünülmüş zəh-
məti alqışlayır. Onun fikir və düşüncələrində 
zehni və fiziki əməyin həyati mexanizmi obyek-
tiv gerçəkliyini tapmaqdadır.   

Misralara köçürdüyü zəhmət haqqındakı dü-
şüncələri hər bir çalışqan adama real stimul 
verir. 

Nizami insanları əməyə çağırarkən necə ça-
lışmaq haqqında da yol göstərir. Nizami çağırışı 
şüar deyil: Kor-koranə tər tökməklə nəticə hasil 
etmək olmaz. Gücünü sərf etdiyin vaxt onun 
hasilini götür-qoy etməlisən: 

Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə, 
Təkcə peşmançılıq gətirər ələ. 
O kəsə deyərəm daim bəxtiyar, 
Ki, səpdiyi toxum yetirəcək bar. 

Nizami hünərvərliyin, zəhmətin xeyirxahlıq-
la qoşa olduğunu söyləyir. Şairə görə zəhmət eş-
qi xeyirxahlıqla ekizdir. Sənin əllərinin bəhrəsini 
görənlər şad olur və sənə dua edirlər. Sən toxum 
əkib, torpaqdan buğda götürürsənsə, bir başqası 
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yol çəkib insanları mənzil başına çatdırır. Sən 
ağac əkib onu ərsəyə çatdırırsansa, bir başqası 
qayalar yarıb gur bulaqların səmtini bağ-bağata 
döndərir. Bir sözlə, əməyin bütün formaları qar-
şılıqlı əhəmiyyət daşıyır. Nəticə etibarı ilə xeyir-
xahlıq və səmimiyyət yaradır, qəlbi rahat edir. 

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir, 
Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir. 
Kimin ki, qəlbində vardır hümməti, 
Onun da yaxşılıq olur neməti. 
 Yer günəşin başına hərlənir, dünya daim 

hərəkətdə, bitkilər inkişafda, zaman öz axarında! 
Demək bu hərəkətin içərisində insan donub qala 
bilməz. Nizami insanları hüma quşuna bənzədir. 
Və onları xoşbəxtliyə doğru qanadlanmağa ça-
ğırır: 

İnsan yem dalınca qaçmasın gərək, 
Quşdan zirəng olsun, zirəngdən zirəng 
 Çünki: 
Dünya zirənglərin karvan yoludur, 
Düz və təmizlərin sadiq quludur. 
 Zirəng və çalışqanlığın yerində olması 

gözəldir. İnsan öz zəhmətinin qədərini və məh-
suldarlığını bilməlidir. Onun cəmiyyətə faydası 
əmsalını birinci götürməlidir. Gərək elə zəhmət 
yolu seçəsən ki, bir sünbül dənindən onlarla sün-
bül dənini qazanasan və başqalarının da süfrə-
sinə pay verəsən. İnsanın zehni və fiziki gücün-
dən törənən işgüzarlıq böyük xariqələr yaradır. 
Böyük sirlərin qapısı, itib-batmış kəhrizlərin 
gözü yalnız zəhmətlə açıla bilər: 

Zəhmətlə açarsan bağlı tilsimi, 
Açdın, xəznə çıxar aydın gün kimi. 
Ağac çatlatmasa hər bir budağı, 
Heç bir bahar görməz dünyanın bağı. 
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 Dahi Nizami insanları gənclik çağında 
müqəddəs zəhmətə daha möhkəm bağlanmağı 
tövsiyyə edir. İstər əqli, istərsə də fiziki zəhmət 
yolçuları gəncliklə daha iri addımlar ata bilərlər. 
Əgər sən gəncliyində başladığın yolu iti addım-
larla gedə bilməsən mənzil başına çatmağın çə-
tinləşər: 

Dünyada keçməsin boş cavan çağın, 
Yol get ki, güclüdür indi ayağın. 
Canı sağ olduqca bu dünyada bil, 
Vücud çətinlikdən yorulan deyil. 
 Böyük Nizami insanları zəhmətə səslə-

yərkən halallıq meyarını da unutmamağa çağırır. 
Filosof şairin təbirincə desək zəhmətə haram qa-
tılarsa qollarının yorğunluğu bağışlamaz səni. 
Əgər əllərinin bəhrəsinə xəyanət edərsənsə qol-
ların boşalıb yanına düşər. Nizami halallığı ila-
hiləşdirir. Onu insanların müqəddəs yolu hesab 
edir. 

Halal ye, tərlan tək halal ov ara, 
Bənzəmə leş üstə qonan quşlara. 

və yaxud:  
 Bu dərya yolunda vardır çox hünər, 
 Əziyyət çəkənlər dür əldə edər. 
Dünya poeziyasının sönməz günəşi olan 

Nizami insanları zəhmətə dəvət etməklə heç də 
köləliyə çağırmır. Və insanları zəhmətə dəvət 
edərkən şair onlara yol göstərir. Mütəfəkkir şair 
istər fiziki, istərsə də zehni əməyin yalnız ka-
milliyini təlqin edir. Kamil zəhmət kamil insan 
yetirir. Və eyni zamanda kamil insan kamil zəh-
mətə çağırır, yaradıcı əmək hasil edir. Qoca kər-
pickəsən kişi deyir: 

Ona görə əlimi öyrətdim bu sənətə, 
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə. 



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 221 

Nizaminin təqdir etdiyi zəhmət məhz bun-
dan ötrüdür. İnsanlar erkən öz həyat yolunu 
müəyyənləşdirməli, öz zehni və ya fiziki əmə-
yinin sahibkarı olmalıdır. 

Dünyanın tarazlığı, həyatın gözəlliyi, xeyir-
xahlıq və səmimiyyət məhz insanlar öz yollarını 
aydınlaşdıranda baş verir: 
Mən bir kəsə deyiləm xəznədən ötrü möhtac, 
Əlimin zəhmətilə toxdur gözüm, deyil ac. 
Zəhmətdən fəryad etmə, olsun qoy səndə qərar, 
Zəhmətin axırında rahatlıq var, şadlıq var. 

*** 
er üzünün bəxtəvəri və əzabkeşi olan insan 
təbiətin ən ali yaranmışı hesab olunur. Hər 

bir fərd normal düşüncəyə və zəkaya malik ol-
ması üçün öz sağlamlığını gözləməlidir. Sağlam-
lıq düşüncənin, yaşayışın, inkişafın əsasıdır. Ni-
zami Gəncəviyə görə insan yalnız sağlam olduğu 
zaman əsaslı mühakimə yürüdə bilər. Dünyanın 
bütün kəşfləri, ecazkar sehrləri sağlam və inad-
kar zəkanın məhsuludur. Sağlamlığın mənbəyi 
təbiətdir. Bütün dövrlərin dərmanı, insanı yaşa-
dan amillər ətraf mühitdə-təbiətdə cəmlənmişdir. 

Qüdrətli şairimiz İlyas Yusif oğlu Nizami öz 
poeziya süzgəcindən keçirdiyi misraları düşüncə 
çeşməsində yumuşdur. Poetik kəşfləri ilə zaman-
zaman bəşəriyyətə xidmət etmiş və etməkdədir. 

Nizami bu gün öz sənəti ilə diridir, yaşayır 
və gələcəyə yol gedir. Nizami Gəncəvinin 
“Xəmsə”sində səhhət və təbabət haqqında dəqiq 
fikirlər vardır. Nizami insanları az yeməyə və ac 
qalmamağa, az danışmağa və ifrata varmamağa, 
ortaq ölçülərə əməl etməyə çağırır. Nizami or-
taqlığı miyanə mənasında götürmür. Dahi şair 
bütün bunları izah edərkən təbiətin inkişaf 

Y 
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qanunlarına əsaslanır. Tutaq ki, söhbət yaxşı 
olarsa, əhval-ruhiyyə də yaxşı olar. 

Məcaz itirərsə yolunu əgər, 
Səlamətlik ələ çox çətin düşər. 
İştahla olduqca yeyib-içməyin, 
Dodağında gülüş olacaq şirin. 

Şairə görə heç kim az yeməkdən qızdırma-
mışdır. Ancaq çox yeməkdən mərəz tapanlar 
vardır. Yavan çörəyi gül-şəkər tək yesən, o sənin 
sağlamlığına qüvvət olar. 

Bədən sağlam olsa, saf olar söz də 
Süst adam süst olar bədəndə, sözdə. 
Nizami Gəncəvi sağlamlığın, sağlığın qəd-

rini yüksək qiymətləndirir və bu qiymətin böyük 
dəyərini izah edir.  

Varkən sağlıq əldə, cavanlıq əldə 
Sənindir, həm murad, həm xoş əməl də. 
Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvinin yaradı-

cılığında səhhət və təbabət haqqında geniş fi-
kirlər söylənilir. Şair sanki bir təbibdir. Xalq 
təbabətinin böyük əhəmiyyətini sadə, lakin çox 
tutarlı misralarla öz oxucusuna təqdim edir. 

Çox yemə, süfrəyə hər nə qoysalar, 
Ki düşər canına yeməkdən azar. 
Nə qədər susasan, istiyə düşsən, 
Tələsik soyuq su içmə əsla, sən. 
İnsan sağlam olar, az-az yeməkdən, 
Çox qalmaz dünyada əsla çox yeyən. 
Aslan tək sən də az yeməyə çalış, 
Çünki qorxaq olar, çox yeyən camış. 
Nizami bəşəriyyətə öz dühasından ilahi hik-

mət töhfəsi bəxş edərkən heç nəyi əsirgəmir. O, 
öz sağlam və xeyirxah misraları ilə öz müasirlə-
rinə və gələcək nəsillərə xeyirxah nəsihətlər edir. 
Nizami öyrədir ki, yoxlanmamış suyu içmə, sənə 
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qəribə görünən meyvəni yemə, yad yeməklərdən 
nəfsini saxla. Bir sözlə, tanımadığn ruzidən çə-
kin. 

Dahi şair insan ömrünü təbiətinki hesab edir. 
Və o çox istəyir ki, insan təbiətlə həmahəng nə-
fəs alsın, özü-özünü dərk etsin, özünü idarə edə 
bilsin. Mütəfəkkir şair təbabətdən və sağlamlıq-
dan söhbət açarkən dini, mifiq qatlardan da isti-
fadə edir, ilahiyyət elminə söykənir. Nizamiyə 
görə insan ömrü əmanətdir. Bu əmanəti sağsala-
mat saxlamaq gərəkdir və hər bir insan öz öm-
rünü təbiətin müqəddəs bir ehtiyacı kimi başa 
düşməlidir. Əgər insanların səhhəti pozularsa, 
təbiətin tarzalığı pozular. Odur ki, gərək insanlar 
öz səhhət və sağlamlıqlarına cavabdeh olalar. Və 
məsuliyyət daşıyalar. Şairin poeziyasında belə 
mətləblərə də toxunulur ki, verilən canı sağ-
salamat allah dərgahına qaytarmaq hər bir yara-
nışın axır niyyəti olmalıdır. Nizami yazır: 

Ölüm bir bəladır, çarə edilməz, 
Onun çarəsini tapmayıb heç kəs. 
Ölüm qızdırması hücum edərkən, 
Gizlənər əlacı onun həkimdən. 

Nizami Gəncəvinin söz inciləri öz şəfəqləri 
ilə qəlbi daim nurlandırır. Misraları meteor kimi 
ağıl və düşüncələrə şəfəq saçır. Nizami sənətinin 
işığı bütün qaranlıqları yarmaqla bəşəriyyətə hə-
yatın əsil üzünü göstərir. Nizami dahidir! Nizami 
müdrikdir! Nizami filosofdur! Nizami şairdir! O, 
əsərlərinin başlanğıcında Allahın və Peyğəmbə-
rin adını çəkir. Öz fikir və düşüncələrini misra-
lara düzməyə başlarkən onlardan aman və imdad 
istəyir. Nizami səbrli və şükürlü şairdir. O, qə-
ləmi ələ alarkən hər dəfə bütün dünyanın insan-
larını xeyirxahlığa, düzgünlüyə və kürreyi-ərzi 
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salamat saxlamağa çağırır. 
Nizaminin yaradıcılığında səhhət və təbabət 

haqqında açılan söhbətlər əsaslı qaynaqlardan qi-
dalanır. Nizami Böyük türk Ağacının şəfalı mey-
vələrindən danışır. Nizami türkəçarələrin elmi 
əsaslarını açıqlamağa çalışır. 

Təbabət və səhhətə dair kəlamları ilə  Azər-
baycan türk mifologiyasının və qədim tibb elmi-
nin batininə varır, adamlara o elmdən çox pay 
vermiş olur. 

Nizami bir Azərbaycan şairi kimi farsdilli 
ədəbiyyatın nəhəng sütunu sayılır. Onun yara-
dıcılığı bitib tükənməyən bir xəzinədir. Azərbay-
can, o cümlədən dünya  poeziyasının fəxri sa-
yılan sənətkarın söz xəzinəsi bu gün də parlaq-
dır, sabah da! Çünki, Nizami Gəncəvi əbədiyyə-
tin şairidir: 

Nizaminin eşq odu sanma külə dönəndi, 
Qüdrətin al Günəşi sönsə, o da sönəndi. 

2011 
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ƏDƏBİ TƏNQİD  
MÜƏLLİF HAQQINDA 

 
 

Muxtar Qasımzadə bizim yazıçılar nəs-
linin orta nəslini təmsil edən şairlərdəndir. O, 
yaradıcılığa 70-ci illərdən başlamışdır… 

M.Qasımzadə az yazır, ancaq yaxşı ya-
zır. O, ciddi poetik axtarışlar aparır. Deyilmə-
miş, necə deyərlər, əl dəyməmiş mövzular ta-
pır. Ürəyinə yatmayan bir şeyi nəzmə çək-
məkdən uzaqdır. M.Qasımzadənin ən yaxşı 
xüsusiyyətlərindən biri odur ki, zəif şeirlərini 
oxucuya təqdim etmir. Muxtarın məni razı 
salan cəhəti odur ki, o öz şeirləri üzərində dö-
nə-dönə işləyir, tələsmir… 
 Mən Muxtarı, özü də etiraf edər ki, 
əlindən tutub poeziya yollarına çıxarmışam, 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edib, şeirləri 
müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Muxtar bizim 
ümumədəbi mühitimizin inkişafında mühüm 
rol oynayır.   
 Mən Muxtara yeni yaradıcılıq uğurları, 
yeni poetik axtarışlar arzulayıram. 
 

Hüseyn İBRAHİMOV,                      
Xalq yazıçısı, 1997  
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Şair M.Qasımzadənin şeirləri göstərir ki, sə-
nətin vəzifəsini düzgün başa düşür, müəllif möv-
zu dairəsinin genişliyi ilə nəzəri cəlb edə bilir.  

İsa HƏBİBBƏYLİ,  
akademik. 

  
* * *  

...Naxçıvanda yaşayıb yaradan Muxtar Qa-
sımzadənin şeirləri maraq doğurur. Bu gəncin 
poetik dünyası barədə ürəkaçan sözlər demək 
olar. Qeyd edim ki, onun “Uşaq ürəyi”, “Qa-
yıtmaq istərəm”, “Meşədə payız”, “Bənövşə”, 
“Marsa zəng edəcəyəm” kimi şeirləri öz oriji-
nallığı, deyim tərzi və professional səviyyəsi 
ilə fərqlənir. (Ümumittifaq yaradıcılıq semi-
narından qeydlər) məqaləsindən 

Yevgeni Xramov,  
(Moskva) 

“Sovetskaya pisatel” nəşriyyatının baş 
redaktoru, tənqidçi. 

“Azərbaycan gəncləri” qəzeti. 
28 noyabr, 1981-ci il. 

*** 
“... İstedadı hər yerdə axtarmaq lazımdır. 

Bu mənada Azərbaycanın mərkəzindən uzaq-
da-Naxçıvanda yaşayan Muxtar Qasımzadənin 
şeirləri məndə maraq doğurdu. Onun şeirlərin-
dəki təbiilik, mövzu müxtəlifliyi təqdirəlaiqdir.” 

          Oleq Şestinski, 
şair. (Moskva) 

       “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti. 
        25 dekabr, 1981-ci il  
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...Naxçıvan ədəbi mühitində yetişən iste-
dadlı şairlərdən biri də Muxtar Qasımzadədir. 
Bir neçə şeir kitabının müəllifi olan M.Qasım-
zadə oxuculara yaxşı tanışdır. O, mövzularını 
müxtəlif həyat hadisələrindən götürmüş, Naxçı-
vanın tarixi abidələrini, maddi-mədəniyyət nü-
munələrini, yerüstü və yeraltı sərvətlərini oxu-
cuya çatdırmaq üçün coğrafi obyekt adlarından 
məharətlə istifadə etmişdir. M.Qasımzadənin 
şeirləri daha çox konkret bir ərazidə təsvir edilir, 
yer-yurd adları olduğu kimi adlandırılır. Odur ki, 
Naxçıvanın tarixi yer adları onun şeirlərində da-
ha xarakterik şəkildədir. O, tarixi əhəmiyyəti 
olan toponimləri simvollaşdıraraq tarixiliklə 
müasirliyin üzvi vəhdətini yaradır. Onun «Nuh-
çıxandan gəlirəm» silsilə şeirlərində Naxçıvanın 
topoqrafik adlarını poetik dilə gətirir, «dünya 
tufanı» Nuh peyğəmbər və Naxçıvanla bağlı Gə-
miqaya, Ayıboğan, Çadır daşı, Nəsir dağı, Xıdır 
daşı, Palantökən, Qaranqucaq, Tillək, Göydağ, 
Qapıcıq zirvəsi, Nuhəcir, Nuhdaban, Nuhərəm, 
Nuhçıxan, Naxçıvan, Köhnə qala, Haçadağ, 
Fərhad evi, Əshabi-kəhf, Oğlanqala-Qızqala, 
Duz sarayı, Əlincə, Çalxanqala dağı, Babək qa-
lası, Xaraba Gilan, Gülüstan, Xanəgah, Qara-
bağlar türbəsi, İmamzadə, Xan evi və s. kimi 
tarixi-coğrafi toponimləri bədii dilin poetik 
formasına salır:  

 

Cığır açıb, daş oydular, 
Yurdlarını qura-qura. 
Ora-bura ad qoydular: 
Ayıboğan, Çadır daşı, 
Nəsir dağı, Xıdır daşı 
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Palantökən, Qaranqucaq, 
Tillək, Göydağ, 
Qapıcığın gen sinəsi 
ad qazandı: «Gəmiqaya» 
Nuh babamın məskənitək 
məşəl kimi 
alovlandı Gəmiqaya!  

 
 

Şair bu adları sadəcə sadalamamış, bu 
adları dilə gətirməklə Azərbaycan xalqının tarixi 
məqamlarını, tale yüklü məsələlərini yada 
salmış, tarixin sirlərini özündə saxlayan hər bir 
abidənin maddi-mənəvi əhəmiyyətini, yerləşdiyi 
ünvanı göstərməyə çalışmışdır. Şeirdə adı çəki-
lən toponimlər dilimizin qədim dövrlərinin məh-
suludur. Məsələn, Nuhdaban birbaşa Nuh pey-
ğəmbərin adı ilə bağlı yaranmış addır. Nuh 
peyğəmbər gəmidən yer üzünə çıxan zaman ilk 
dəfə dabanını basdığı yer Nuhdabanı adlandırıl-
mışdır.  

M.Qasımzadə «Əlincə» şeirində monqol-
ların Azərbaycana gəlişini lənətləyir, işğalçılıq 
niyyəti ilə Əlincə qalasına hücum edənlərə qarşı 
xalqın birgə mübarizəsini təsvir edir:  

 

Vuruşub zaman-zaman, 
Düşməni əldən düşüb. 
Olubdu yurda qalxan, 
Miranşah dildən düşüb,  
Sıxıb Teymuru küncə, 

     Əlincə!  
 

M.Qasımzadə tarixi abidələrin timsalında 
bütövlükdə Vətənə, xalqa məhəbbət hissini ifadə 
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etmiş, Köhnə qalanı Naxçıvanın tarixi yaddaşı, 
Nuh peyğəmbərin uyuduğu məkan kimi oxucu-
nun diqqətinə çatdırmışdır:  

 
Neçə-neçə əsrləri, 
yola salıb, 
özü qalıb Köhnə qala,  
köhnəlibdi qala-qala. 
 

Adil BAĞIROV,  
filologiya elmləri doktoru.  

“Onomalogiya problemləri”, II cild. 
(Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 84-85) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Muxtar Qasımzadə 
 
 

 230 

BU DA BİR NAĞILDI ... 
Muxtar Qasımzadənin 55 yaşı tamam oldu 

 

Çağdaş ədəbiyyatımızın orta nəslinə 
mənsub olan Muxtar Qasımzadənin yaradı-
cılığında Naxçıvan ədəbi mühitini düşündü-
rən məsələlərin daha geniş mənzərəsini mü-
şahidə edirik. 

İstedadlı tənqidçi Vaqif Yusiflinin 
çağdaş ədəbi-nəzəri fikrin qənaəti kimi qə-
bul etdiyimiz sözlərini xatırlayıram: “Bu 
gün Naxçıvanda yaşayan şair və yazıçıları-
mızın yaradıcılığında da bütünlüklə Azər-
baycan ədəbi mühiti üçün səciyyəvi olan 
xarakterik cəhətlər əks olunur.”  

Bu da təbiidir. Bu ciddi məsələdən 
söhbət gedərkən, ilk əvvəl gözlərimiz qarşısın-
da Naxçıvanın və naxçıvanlıların təbiəti, yenil-
məzlik, mərdlik, kişilik zirvəsi sayılan bu yur-
dun gözəllikləri və özəllikləri dayanır: 

Qorunub həmişə yer kürəsində, 
Yaşayır hər kəsin öz nəfəsində. 
Ürəyin məhəbbət xəritəsində, 
Ən böyük dövlətdir vətən sevgisi. 
Vətənin tərcümeyi-halını poetik sözlə 

mənəvi yaddaşa çevirən Muxtar Qasımzadə 
məhz bu eşqlə də “ürəyin məhəbbət xəritə-
sində Vətən sevgisini ən böyük dövlət” elan 
edir və onun şeirlərinin bədii materialı göz 
açıb gördüyü, könül verdiyi Naxçıvanın tə-
biətindən, tarixindən gəlir. 
 Bir cəhəti də mütləq qeyd etmək lazım 
gəlir ki, ədəbiyyata gəldiyi gündən şeirlərinin 
özünəməxsusluğu, poetik gücü, mətləb aydın-



 

Nuhçıxandan gəlirəm    
 
 

 231 

lığı ilə seçilən Muxtar Qasımzadə tez-tez dəyi-
şən ideologiyalardan uzaq olub. 

Hələ 80-cı illərin əvvəllərində onun 
şeirləri “Sovetskaya pisatel” (Moskva) nəşriy-
yatının baş redaktoru, tənqidçi Yevgeni Xro-
movun, görkəmli şair Oleq Şestinskinin nəzər-
diqqətini çəkmiş, akademik Bəkir Nəbiyev, İsa 
Həbibbəyli, ədəbiyyatşünas alim Hüseyn Hə-
şimli, şairlərdən Cabir Novruz, Müzəffər Nə-
sirli, Hüseyn Razi, Fikrət Qoca, Vaqif İbrahim, 
Nüsrət Kəsəmənli, Elman Həbib, Asim 
Yadigar müxtəlif vaxtlarda öz məqalələrində 
Muxtar Qasımzadə şeirinin məziyyətlərindən 
bəhs etmişlər.  

Şairin ilk kitabı “Bu həmin sevgidir” 
(“Yazıçı”, 1985) adlanır. Bu kitabdakı şeirlər-
də poetik mükəmməllik, ahəngdarlıq, lirik-fəl-
səfi duyum oxucu ilə şair arasında etibarlı kör-
pü yaratdı, onlar 80-cı illər Naxçıvanda ya-
zılan şeirlərə örnək kimi qiymətləndirildi.  

Sadəlik, lakoniklik, düşündürücülük 
Muxtar Qasımzadənin 1999-cu ildə işıq üzü 
görmüş (“Sənə sarı gələn səs”) ikinci kitabının 
da başlıca məziyyətləridir. Üç bölmədən ibarət 
oln şeirlərin ayrı-ayrılıqda öz söz mühiti 
vardır. Bu mühitdə ilhamlı bir şair sözə bən-
dəlik edir; onun içində həsrət ağrısı, hicran nis-
gili var, yaralı bir sevda var. Hisslərin tufanı, 
duyğuların tüğyanı, həyəcan seli bilmirsən ha-
radan gəldi, necə gəldi-hər şey gözlənilmədən, 
birdən, qəfildən olur. 

Səslər çoxdur bu dünyada. Bəs, o səsə 
hazırsanmı? Bəlkə qurumuş bir ağacın, otun-
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çiçəyin, nazlı bir çeşmənin, daşın-qayanındır 
bu səs? Ya sevdiklərinin, unutduqlarının, tən-
haların səsidir? Unuda bilmədiklərimizin, həs-
rətindən, nisgilindən qaça bilmədiklərimizin 
səsidir bəlkə, gecə-gündüz bizimlədir? Belə 
şeirləri gözlə yox, ürəklə oxumaq lazım gəlir. 

Şair tarixi həqiqətlərə 2000-ci ildə çap 
etdirdiyi “Yaddaş çırağı”kitabının işığında üz 
tutur; Gəmiqaya yüksəkliyindən, Əshabi-Kəhf 
qüdsiyyətindən, Əlincə dönməzliyindən, Gü-
lüstan gözəlliyindən bəhs edir. “Qızlar bula-
ğı”nın zümzüməsi ilə tarixi vərəqləyir: Dədə 
Qorqudun sehirli dünyasından xəbər verən 
“Qazan göl”dən keçir:  
 

Tarix vüqar gətirib 
Torpağına, daşına. 
Nuhdan xəbər gətirib, 
Çatıb müdrik yaşına. 
Günəşimdir, Yer kimi  
Mən dolanıb başına, 
Dönüm, Naxçıvanımın 
Anam, Naxçıvanımın. 

Öz poetik imkanlarını ölçüb-biçən, sö-
zə tələbkarlıq və qənaətlə yanaşan şair kimi 
tanıdığımız Muxtar Qasımzadənin “Gülü xəl-
vət açan dünya” (“Əcəmi” 2004) kitabı şairin 
yeni uğurudur. 

 Buradakı şeirlər mövzularına uyğun 
olaraq “Gülü xəlvət açan dünya”, “Ləçəklərə 
yazılan sevgi”, “Nuhçıxandan gəlirəm, “Uşaq-
lar üçün”, “Təbiət şeirləri”, “Ədəbi fraqment-
lər” başlıqları altında qruplaşdırılıb. 

Onun şeirlərində düşünən, darıxan adam-
ların duyğu-düşüncələrinin, hiss-həyəcanları-
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nın tərcümeyi-halı var: hərdən bu tərcümeyi-
hal həzin bir nəğməni xatırladır, səni öz qanad-
ları üstünə alıb sehrli bir məkana aparır. Orada 
həm qəlb rahatlığı, həm də çox suallara cavab 
tapırsan. Hərdən də hiss-həyəcanlar tüğyana 
gəlir, rüzgarların soyuq sifətilə rastlaşırsan: 

Könlümün harayı çatmaz heç kimə,  
İçimdə qırılıb səs darıxanda. 
Məni dizin-dizin sürüklər qəmə, 
Köksümdə çırpınıb söz darıxanda...  
Şair təbiətin bütün atributlarına insana ya-

naşan kimi-dostcasına, yoldaşcasına, qardaşcasına 
yanaşır: burada təbiətlə insan arsında heç bir sədd, 
sərhəd olmur. Biz burada “qara fikirlərlə gəzən 
qaranlığı “girinə keçirən günəşi” dərindən-dərinə 
duya-duya dövrəmizə boylanır, onların oxşarla-
rını adamlar arasında görürük. 

Çağdaş şeirimizdə vətəndaşlıq lirikası-
nın xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi zamanın 
diqtəsidir. Muxtar Qasımzadə şeirində biz bu-
nun parlaq ifadəsini görürük. Bu şeirlərin ar-
xasında yurdu torpağına, daşına, onun tarixinə 
möhkəm tellərlə bağlı olan şair dayanır. Əsil 
vətəndaşlıq yanğısı, şair həssaslığı ilə poetik 
dərkini tapan mövzular onun şeirlərinə yeni 
çalarlar gətirir: 

Sevgimlə  nurlanar yurdum, ocağım  
Könlümdə bir ümid çırağı yanar. 
Sevincim, fərəhim, xeyirxahlıgım, 
Onun ətrafında dönər, dolanar... 
Çay yatağında dikələn qaya şairin gö-

zündə daim vuruşan, əzab çəkən insana 
bənzəyir. Min ildir burada dayanıb dursa da, 
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sellər ayağının altını nə qədər qazsa da, kök-
sündən nə qədər zərbələr vursa da onu heç nə 
yerindən tərpədə bilməyib. “Sonsuz səmalara 
göz qoya-qoya məğrur sinəsindən qartallar 
uçuran” qayanı şair fəxrlə “igid, mərd qayam” 
adlandırır, müqəddəs hesab edir. Burada qaya 
insanlaşır-əzəmətli, vüqarlı bir ədəbi obraza 
çevrilr. Bu qaya həm də əbədilik rəmzi olur. 

Şairin nəzərində hərdən dağlar da in-
sanlar kimi dünyanın işinə mat qalır, yumru-
ğunu döşünə sıxır (“Bu dünyanın sədri bö-
yük”), gülüzlü günəş, camallı günəş xeyirxah, 
işıqlı insanlar kimi küsüb nələrdənsə üz dön-
dərəndə, pislik, qaranlıq dünyanı ayaqdan sa-
lır, ümidlər saralıb-solur, ay dərddən qaralmış 
kimi görünür (“Gülüzlü günəş”).  

Bədii informasiya olmayan yerdə bədii 
söz öz gücünü itirir. Məhz bu baxımdan Mux-
tar Qasımzadə şeirinin çatdırdığı sirli, canlı 
bədii informasiya hərtərəfli, dolğun, həm də 
bənzərsiz şəkildə təqdim olunur. 

Onu da qeyd edək ki, şair özünü düşün-
dürən suallarla müasirlərinin də arzularını ifa-
də edir-bu isə şeirləri daha da dolğunlaşdırır, 
təsir gücünü artırır. 

Bu cür tanıyıb, yaradıcılığına hörmətlə 
yanaşdığım şair dostum Muxtar Qasımzadənin 
55 yaşı tamam olur. Ömrün yeni səhərlərini 
yeni şeirlərlə açan həmyerlimiz, şair Muxtar 
Qasımzadəyə yeni yaradıcılıq uğurları arzula-
yıram. 

Yavuz AXUNDLU, 
filologiya elmləri doktoru, professor. 

“Şərq qapısı” qəzeti 11 aprel 2006-cı il.   
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“ƏN BÖYÜK DÖVLƏTDİR 
VƏTƏN SEVGİSİ “ 

(ixtisarla) 
 

Muxtar Əziz oğlu Qasımzadə 1951-ci 
il aprelin 22-də Naxçıvan şəhərində dünyaya 
göz açıb. Burada orta məktəbi bitirdikdən 
sonra Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin dil və ədəbiyyat fakül-
təsində təhsil alıb, eyni zamanda Azərbaycan 
Jurnalistlər İttifaqı nəzdindəki iki illik jurnalist 
sənətkarlığı institutunu bitirib. Azərbaycan 
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 
Dövri mətbuatda və ədəbi almanaxlarda şeir-
ləri vaxtaşırı dərc olunub. Gənc yaşlarında 
ədəbi yaradıcılığa başlayıb. “Bu həmin sevgi-
dir”, “Lalə xanım, gül xanım”, “Sənə sarı gə-
lən səs”, “Yaddaş çırağı”, “Gülü xəlvət açan 
dünya” və başqa kitabların müəllifidir. 

Hələ ötən əsrin 80-cı illərində Muxtar 
Qasımzadənin şeirləri “Sovetskaya pisatel” 
nəşriyyatının baş redaktoru, tənqidçi Yevgeni 
Xromovun, görkəmli şair Oleq Şestinskinin 
diqqətini cəlb etmiş, ədəbiyyatşünas, akademik 
Bəkir Nəbiyev, İsa Həbibbəyli, Xalq şairi Ca-
bir Novruz və Fikrət Qoca, şairlərdən Tofiq 
Bayram, Müzəffər Nəsirli, Hüseyin Razi, xalq 
yazıçısı Hüseyn İbrahimov müxtəlif vaxtlarda 
öz yazılarında Muxtar Qasımzadənin poezi-
yasını təqdir etmişlər.  

Vətən və xalq taleyi şair yaradıcılığının 
əsas mövzusudur. Ulu diyarın təbiəti, uca dağ-
ları, tarixi yadigarları, füsunkar gözəllikləri 
yaradıcılığa başlayan dövrdən şairin ilham 
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mənbəyinə çevrilmişdir. Vətən mövzusunda 
yazdığı şeirlərdə şair vətən sevgisini ən böyük 
dövlət hesab edir: 

Qorunub həmişə yer kürəsində, 
Yaşayır hər kəsin öz nəfəsində, 
Ürəyin məhəbbət xəritəsində 
Ən böyük dövlətdir Vətən sevgisi.  
Muxtar Qasımzadənin şeirlərini oxuduqca 

ulu yurda, elə, obaya, torpağa, böyük mənada Və-
tənə həqiqi məhəbbətin obrazlı deyimlərindən 
boylanan çalarını görürsən. Bu görüntülərin fo-
nunda müəllifin bir şəxsiyyət olaraq kimliyi, han-
sı amala, məqsədə və məsləkə xidmət etdiyi də 
aydınlaşır. Bu xüsusda yazan filalogiya elmləri 
namizədi şair Adil Cəmil eyni zamanda qeyd edir 
ki, Muxtar Qasımzadə mövzu seçərkən ürəyindən 
və taleyindən uzağa qaçmır, daha çox öz içindəki 
“məni” danışdırır. Bununla, “Ümid işığı” şeirində-
ki aşağıdakı misralara diqqət yetirmək kifayətdir.  

Gümüş ulduzlarım, qızıl günəşim, 
Mənim gözlərimdən daşar dünyaya. 
Yeddinci qitədir insan ürəyi- 
Dünyada doğulub, oxşar dünyaya... 
Muxtar Qasımzadənin yaradıcılığında 

vətən mövzusu təbiətlə qoşadır. Şairin təbii 
hissləri ilə təbiətin duyğulu anlarının vəhdətin-
dən yaranan bu poetik parçalar oxucu qəlbini 
sadəcə oxşamır, onu əsrarəngiz təbiətin sirli-
sehirli qoynuna çəkir. 

 

Bir çinar oynayır bulaq başında,  
Çalır havasını yaz küləkləri.  
Təzə gəlin kimi duvaq başında, 
Açılıb yanlara ağ biləkləri 
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Bu diqqətəlayiq misralarda şair bədii 
sözün imkanlarından ustalıqla yararlanaraq 
yadigar bir rəsm təsiri bağışlayan, yaddaqalan 
peyzaj yaratmağa nail olmuşdur. Həmin mən-
zərənin cazibə qüvvəsinə dönən təşbehlərdə 
apaydın seçilən rənglərin hər biri nənələri-
mizin xalılara vurduğu naxışların gözoxşayan 
ilmələri qədər doğma görünür. 

 Şair Sahib Əsgərli “Şərq qapısı” qəze-
tində dərc etdirdiyi “Bir çinar oynayır bulaq 
başında” məqaləsində Muxtar Qasımzadənin 
təbiət mövzulu şeirlərini təhlilə cəlb edərək 
yazır: “Ədəbiyyatımızda təbiət mövzusuna 
müraciət edən şairlər arasında az tapılan olar 
ki, boynu bükük bənövşə haqqında şeir yazma-
mış olsun və özünə güvənən hər bir qələm 
sahibi bu məsum çiçəyə fərqli baxışla baxma-
ğa, önü öz ruhuna uyğun tərzlə vəsf etməyə 
çalışmasın. Söszüz ki, zəngin ədəbiyyatımızda 
“bənövşə gülşəninə dönmüş böyük bir şeir 
çəmənzarlığına” onlardan seçilən fərqli bir 
bənövşə “əkmək” əsil şair üçün məsuliyyətli 
və deyərdim ki, bir qədər çətindir. Bu cür iddia 
şairdən istedadla bərabər, ilhamına arxalanan 
cəsarət də tələb edir. Şairin “Bənövşə” şeirini 
oxuduqca hiss edirsən ki, o, özündə belə bir 
cəsarət tapıb, bu qəribə çiçəyə fərqli biçimdə 
təzə-tər don geydirməyə nail olub. 

Göy talada zərif tüldü bənövşə, 
Göy buluddan pay düşübdü elə bil. 
“Bahar” yazan körpə əldi bənövşə, 
Mürəkkəbə bulaşıbdı elə bil.. 
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Haqqında rəvayətlər qoşulan Naxçı-
vandakı “Qızlar bulağı”na çoxlu şeirlər həsr 
edilib. Bu ecazkar, füsunkar guşə barədə Mux-
tar Qasımzadə də şeir yazıb, onu “Sevən 
ürəklərin elçi daşı” kimi mənalandırıb: 

Qaya pilləkəndən enib gəlirəm 
Yanında qalmağa, Qızlar bulağı.  
Bir həzin nəğməyə dönüb gəlirəm,  
Mən sənin olmağa, Qızlar bulağı. 
Bu cür mənalandırma onun “Qış duy-

ğuları”, “Öz qayam”, “Meşədə payız”, “Tut 
ağacı”, “Gülüzlü günəş” və digər şeirlərinə də 
xasdır. Bir diqqət edin: Qarın yağması şairin 
qələmində sözlə ilmələnmiş gözəl tablo təsiri 
bağışlayır. 

Göylər qanad gərib ayaqlarına- 
Yerlərin ağappaq marağı daşıb. 
O qədər qar yığıb qucaqlarına  
Dağların dərəsi başından aşıb... 
Belə coşqun, düşündürücü məqamlara 

Muxtar Qasımzadənin digər şeirlərində, xüsu-
silə onun 1999-cu ildə çap etdirdiyi “Sənə sarı 
gələn səs” kitabına toplanmış nümunələrdə də 
rast gəlmək mümkündür. Üç bölmədən ibarət, 
ayrılıqda öz söz mühiti olan həmin kitabla 
bağlı qeydlərində ədəbiyyatşünas-alim Yavuz 
Axundlu “Naxçıvanda ədəbi mühit” monoqra-
fiyasında yazır: “Səslər çoxdur bu dünyada. 
Bəs, “Sənə sarı gələn səs” hansıdır? O səsə 
hazırsanmı? Bəlkə qurumuş bir ağacın, otun-
çiçəyin, nazlı bir çeşmənin, daşın-qayanındır 
bu səs? Ya sevdiklərinin, unutduqlarının, tən-
haların səsidir? Unuda bilmədiklərimiz, həsrə-
tindən, niskilindən qaça bilmədiklərimizin sə-
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sidir bəlkə, gecə-gündüz bizimlədir? Belə 
şeirləri gözlə yox, ürəklə oxumaq lazım gəlir. 

Muxtar Qasımzadənin poeziyasında, o 
cümlədən məhəbbət mövzulu şeirlərində təbii-
lik, səmimilik ön plandadır. O incə duyğular-
dan, saf, təmiz məhəbbətdən, acılı-şirinli, həs-
rətli-vüsallı sevgi “faciələrindən” söz açan 
misralar aşıladığı ibrətamiz təsiri ilə insanı 
saflaşdırır, ülviləşdirir, müqəddəs və xəyali bir 
aləmə aparır:  

Alış, bu həsrətin qorunda alış, 
Uzaq xatirələr adasına dön. 
Aşım qürurumun sərt dolayını, 
Qəlbimin səsinə, sədasına dön. 
Yolumun üstünə en mələk kimi 
Bir anlıq bəxtimin sonasına dön... 
Muxtar Qasımzadənin sevgi şeirlərinin 

qəhrəmanı məhəbbətdən qüvvət alır, saf hissləri 
uca tutur, o, qolları çatsa istəklisi üçün bütün yer 
kürəsini qucaqlamağa hazır olduğunu bildirir: 

...Sənsiz hədər bilib, sanıram ömrü 
De, səni özümdən nə vaxt ayırdım? 
Qollarım çatsaydı, bir səndən ötrü 
Bütün yer kürəsin qucaqlayardım... 
Muxtar Qasımzadənin yaradıcılığında 

orijinal cəhətlər çoxdur. Onun şeirlərində əsas 
qayə poetik fikrin konkretliyi, aydınlığı və də-
qiqliyidir. O, hamının başa düşəcəyi sadə dildə 
yazır və diqqəti cəlb edən cəhət odur ki, şair 
sözə zərgər dəqiqliyi ilə yanaşır, sözün təsir 
gücünü artırır. 

Zərrəyə zərrəyə tək baxma həyatda, 
Damlada bir günəş doğur görürsən. 
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Bir çınqıl nədir ki, ayağın altda, 
Qalanda, adamı yıxır görürsən. 
Müəllifin 2004-cü ildə “Əcəmi” nəşriy-

yatında çapdan buraxılmış “Gülü xəlvət açan 
dünya” kitabının “Nuhçıxandan gəlirəm” böl-
məsi isə başdan-başa tarixi mövzuya həsr edil-
mişdir. 

Həmin kitab barədə “Ədəbiyyat qəze-
ti”ndə resenziya dərc etdirən filologiya elmləri 
namizədi, şair Adil Cəmil bu bölmə ilə bağlı 
düşüncələrini belə ifadə edir: “Kitabın “Nuhçı-
xandan gəlirəm” adlı bölməsi mənə görə daha 
artıq maraq doğurur. Özünəməxsus etnotopo-
miya və etnoqrafiyaya malik Naxçıvan torpa-
ğında bütün dünyanın diqqətini çəkən Gəmi-
qaya, Əshabi-Kəhf, Duz saray, Çalxanqala, 
Əlincə, Xaraba Gilan, Gülüstan, Qarabağlar 
türbəsi kimi çox qədim və dəyərli tarixi abidə 
və ziyarətgahlara ayrılıqda həsr olunmuş şeir-
lər məzmunlu və təsirli poetik parçalar kimi 
yadda qalır...”  

Yüzlərlə kitabın redaktoru olan, ömrü-
nün hər sabahını yeni şeirlərlə açan şairə daha 
böyük yaradıcılıq uğurları diləyirik. 

 
Akif AXUNDOV,  

yazıçı-publisist. 
  

Sevindik VƏLİYEV, 
filologiya elmləri doktoru, professor. 

“Naxçıvanın şair və yazıçıları” 
“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2010, 

 səhifə 162. 
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