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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

ÖN SÖZ ƏVƏZI
RUH GÜCÜNDƏN YARANAN
İSTEDAD
Elşad Səfərli şairdir – böyük hərflə – poeziyaya onu ilhamı gətirmişdir – mütaliəsi yox. Və hələ
məktəbli ikən şeirlər yazardı, lakin bir kimsəyə oxumurdu. Lirik şeirlərdi bunlar; həyatında ata-anası,
qardaşı, doğmaları... vardı və yaşayırdılar. Onların
nəfəsi, qayğısı həmişə üstündə idi. Ona, eləcə də
bütün övladlara elə gəlir ki, analar, atalar ölmürlər,
heç qocalmırlar. Poetik ürəkli cavanlar özlərini onların himayəsində duyurlar, hiss eləyirlər. Gənclik
də düşünürlər ki, daimi qonaqdır, heç nə dəyişməyəcək. Bir zaman mən də beləcə düşünürdüm. Bir
vaxt “Azərbaycan müəllimi” qəzeti redaksiyasında
Elşad Səfərli ilə məni tanış eləmişdilər, tələbə idi.
Nazik şüvərək, qara qıvrım saçlı bu oğlan yaddaşımda qaldı.
Və günlərin birində Elşadla görüşdüm, təxminən beş-altı il keçmişdi. Saçları, səsi, yerişi dəyişməmişdi. O, sezmişdi ki, mən ona diqqət yetirirəm:
hər bir əda yerindədirmi, yoxsa belə sürətlə? Mən
Elşadı qabaqladım: - Maşallah, gördüyüm kimisən dedim - şeirlərin də cavandır, qocalmamısan. O, gülümsündü, alnında tumurcuqlanan tərini sildi.
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- Şeir qoymur - ərkyana cavab verdi. Şeir həm
də qocaldır.
- Şeir şairlər üçündür, cavan, sağlam ürəklə
yazılmalıdı ki, ...
Susdu, balaca bir kitabı mənə uzatdı - ilk şeir
kitabımdır. Sizin də az-çox payınız var. Axı, ilk
seirlərimi sizə oxuyurdum. Açıq fikir mübadiləsi
aparırdıq. Şair Əbülfəz Naxçıvanlını da yəqin unutmamısınız. Onunla az-az görüşsək də, tez-tez zəngləşirik. Elşad Səfərli “Dünya ömür yoludur” şeirlər
kitabını mənə verdi:
- Oxuyarsınız - dedi - ürəyimdən keçənləri
köçürürəm.
Vərəqlədim, üzbəüz görüşümdə öz fikrimi bildirdim. Xoşuma gələn şeirlərdi. Öncə, hissləri təzəydi, kövrəkdi, nikbindi. Bu da təbiidi, axı Elşad hələ
cavandır, bizi beş il ayırırdı...
Elşad Səfərli doğma Lənkərana qayıtdı, Lənkətran Dövlət Universitetinə, ədəbiyyatı tədris etməyə başladı...
Lənkəran ədəbi mühiti haqqında deyərdim ki,
tarixi qədimdir bu mühitdə yaradılan ədəbiyyatın.
Yerli (şərti mənada) şairləri Gərmətük kənd orta
məktəbində oxuyarkən tanıyırdım, əsərlərini vərəqləmişdim. Şəkər Aslan, Xeyrulla Mehdi, Mirhaşım
Talışlı, Məmmədhüseyn Əliyev, Mirhafiz Bahadır,
Vaqif Hüseynov, Əlisa Nicat və unutduqlarım da
yox deyil. Bu ədəbi nəsil yerini yeni qüvvələrə verdi
və onlar etimadı itirmədilər... Elşad Səfərli isə öz
poetik üslubunu qorudu, çünki taleyi ona istedad
vermişdi, təmiz ürək bağışlamışdı.
Mən imkan tapıb E.Səfərlinin “Dünya ömür
yoludur”, “Sözü ürəyində qalan adam”, “Səhərə tələ4

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
sən qatar”, “Şair təkliyə məhkumdu”, “Yalnız sevgi”, “Poemalar” və digər şeir kitablarını bir də vərəqləyirəm. “Bir də” kəlməsini təsadüfi demirəm. O
şeirlərin yaşı iyirmini keçənləri də vardır, lakin poetik gücünü saxlamışlar. Yazılma tarixini unutmuşam,
bir bəndlik “Gecə” şeirini xatırlayıram:
Yas tutub, günəşə həsrət qalmaqdan,
Qara don geyinən bir qızdır gecə,
Gündüzlər günəşə daim baxmaqdan,
Gözləri kor olmuş gündüzdür gecə.
Elşad Səfərlinin şeirlərində ritm, ahəng və
ləngər “üçlüyü” bir-birini tamamlayır, amma bunu
“yoğurub-yapmaq” hər şairin qismətinə düşmür. Xüsusilə, onda təbiət faktomlaşır: rəngiylə, səsiylə, hərəkətiylə – bu “üçlük” birləşir və bir şeirin predmetinə çevrilir:
Gecə yorğun düşüb, ay da gizlənib,
Ulduzlu koynəyin soyunub gecə.
Gündüzün həniri çəkilib deyəQaranlığa düşüb, soyuyub gecə.
Yaxud:
Buludlar dağılıb göyün üzünə,
Buludlar düşübdü kimin izinə?
Bax, o qara bulud görən kimindi?
Başımın üstündə sıxlaşır indi.
– Sosial-mənəvi proqnozlaşdırma: təbiətlə insan taleyi və fatalist yanaşma. Lakin nikbin sonluq –
inam hissini iri “qara buludlardan” təmizləyir:
Bu bulud tələsir, yağış suyu varHardasa quraq yer və kor quyu var.
Çapır göy üzünün qara atlarıÇapır yağış yüklü qanadlıları.
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Elşad Səfərlinin poeziyası ona görə təmizdir
ki, onun üçün şair və sənət məhfumları bir-birini tamamlayır, çünki o, istedadına inanır və cəsarətlənir.
Şairdə bu sonuncu yoxsa, istəyinə nail ola bilməz!
“Bu millət şumlanan torpaq yeridir” şeiri fikrmin
təsdiqidir. İlk misralardan müəllif “pərdənin” arxasında “görünməyənləri” görməyə cağırır:
Şumlanır, şumlanır torpağın üstü,
Çüt qoşur, cütünə güc verir kimsə.
Kimsə bu torpağı alt-üst eləyir,
Altını üstünə çevirir kimsə.
Bu “çevirənin” şakəridir: gülə də, ota da fərq
qoymur – bir-birinə qatıb şumlayır. Tikanı odlayır.
Fərqinə varmır ki, tikanın oduna gül yanır. Belə
vərdişdən, haqsızlıqdan şikatətlənənlər də “şumlanır” – faciə deyilmi?
Şumlayır ölkəni cütçünün biri,
Asi kəsilənlər damlanıb gedir.
Yaxşıyla pisinə heç fərq qoyulmur,
Say-seçmə oğullar şumlanıb gedir.
Şair daha “səbrə” tab gətirmir, axı haçanacan
“səbrə” sığınmaq olar?
Çıxır vaxtaşırı düşmən ovuna,
Bu xalqın içində çoxu düşmənmiş.
Kimsə bu milləti şumlayıb keçir,
Bu xalqın səbri də, Allah, nə genmiş.
Elşad Səfərli “Bu dünya”, “Buz heykəllər”,
“Ağ gün, qara gün”, “Bizə əl çalmağı öyrətmişdilər”, “Bu dünya oxşayır mənim ömrümə”, “Məmləkətə ulduz yağışı yağır”, “Qurd quzuyla otlayır” və
s. şeirlərində həyatın sosial-əxlaqi xarakteristikasını
poetikləşdirir; həyat yaşamağın ekvivalentidirsə, nə
üçün insanları, öz sakinlərini yaşamağa qoymurlar.
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Bəlkə haçansa insan təkrarən dünyaya gələcək – boş
bir yalanı aşılamaq nə lazım?
Bu dünya oxşayır mənim ömrümə,
Narahatdır, rahat vaxtı çatışmır.
Bəşər dönüb zəngin ilə yoxsulaYoxsulların toy-busatı çatışmır.
Və nəhayət, “Qurd quzuyla otlayir” şeirində
şair sarkazmı – poetik ovqatda:
…Ãóçó õàñèééÿòèíäÿ ñàêèòäèð, ìóì êèìèäèð,
Ãóðä ýþðÿí, ðÿôòàðûíäà íÿ ãÿäÿð ñÿìèìèäèð?
Ãóðä ãóçóéëà îòëàéûð, íÿ êþâðÿê ìÿíçÿðÿäèð,
Áÿñ ÷îáàíûí ÿëèíäÿ òóòäóüó ÷îìàã íÿäèð?!
Elşad Səfərlinin lirikasında məhəbbət sızıltı
ilə yoldaşlıq etmir, amma hicran – ayrılıq - tənhalıq
leytmotivinə çevrilir. “Unut məni”, “Gizli sevgi”,
“Qış soyuqluğu”, “Harasa getmisən”, “Səni sevdiyimi yaxşı bilirsən” seirləri sakit, ümidli bir şairin poetik yarpaqlarıdir: yaşılı da var, sarısı da, amma bu
yarpaqlar hansısa fəsildə ömürlərini yaşamışlar. Bəli, sevgidən, məhəbbətdən “indiki zaman”da danışmazlar! Amma...”
Elşadın sevgi lirikasında mütləq mənada olmasa
da “sevmək zoru” vardır.
Mən səni
Dəlicəsinə sevmək zorundayam.
İndi özümdən çox
Ruhumun hayındayam.
Və Nazim Hikməti yada salır:
Onunçün, qadın,
Mən səni
Nazim Hiukmət demişkən:
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Dəlicəsinə sevirəm,
Və sevmək zorundayam.
Elşad Səfərli – bunu heç bir mübaliğəyə, yanlışlığa yol vermədən, qətiyyətlə deyirəm – şeirimizdə yaponların “xokku” janrında layiqli yazan ilk
şairdir. Və Azərbaycan poeziyasında yazılan ilk xokku nümunələrindən ibarət olan 50-dən artıq şeiri
məhz onun “Şair təkliyə məhkumdu” kitabında oxumuşam. Üç misralıqda poetik ovqat yaratmaq çətindir, o isə bunu edir:
Böyük sevgi
Yalnız bircə dəfə
Başa gələn sevgidir.
Göyün sinəsinə
Kimsə əl atıb,
Dırnaq yeri qalıb.
Ağacların halına
Bir səs hıcqırırdıBalta səsi.
Áèð ìÿãàìû äà ãåéä åòìÿéÿ äÿéÿð. Áåëÿ êè,
Å.Ñÿôÿðëè ïîåçèéàñû ìèëëè îëìàéàí, Àâðîïà âÿ äèýÿð
ìÿíøÿëè øåèð øÿêèëëÿðè ñàùÿñèíäÿ òÿêúÿ éàïîí õîêêóñó èëÿ ìÿùäóäëàøìûð. Õöñóñÿí, îíóí ñîíåò æàíðûíäà éàçäûüû øåèðëÿðènə Àçÿðáàéúàí ñîíåòèñòèêàñû
ö÷öí éåíè áèð ìÿðùÿëÿíèí áàøëàíüûú íöìóíÿëÿðèäèð
äåñÿê, éàíûëìàðûã. Î, áó æàíðäà èëê äÿôÿ îëàðàã
Àâðîïà ñîíåò êàíîíèêàñûíà óéüóí øåèðëÿð éàçìûøäûð. Ñîíåòèí éåíè íþâëÿðèíÿ ïîåçèéàìûçäà ìöðà‐
úèÿòäÿ èëêèíëèê äÿ îíóí ãÿëÿìèíÿ ìÿõñóñäóð. «Ñîíåò ùàããûíäà ñîíåò», «ìîíîñòèõ», éàõóä «áðîõîêîëîí», «àêðîñòèõ», «êîäàëû àêðîñòèõ» âÿ ñ. áÿçè éåíè
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ñîíåò íþâëÿðèíèí øåèðèìèçäÿ èëê éàðàäûúûñû ìÿùç Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð. ßäÿáèééàòøöíàñ àëèìëÿðäÿí: Ñ.ßñÿ‐
äóëëàéåâ, ß.Õÿëèëîâ, Ù.Ùÿøèìëèíèí ìÿãàëÿ âÿ ìîíîãðàôèéàëàðûíäà áó áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðìÿëÿðè äÿ ôèêðèìèçè òÿñäèãëÿéèð.
Ãÿðèáÿäèð êè, ìöÿééÿí ãÿäÿð ïîåçèéàìûçäà þç
ôÿðäè ìþùöðöíö òÿñäèãëÿéÿíëÿðäÿí áèðè îëìàñûíà
áàõìàéàðàã, áó èñòåäàäëû øàèð ùå÷ äÿ þçöíö áÿçèëÿðè êèìè òÿáëèü åòäèðìÿéèí òÿðÿôäàðû äåéèë. Áóíà øàùèäÿì êè, îíó äÿôÿëÿðëÿ åôèðäÿí, ìöÿééÿí òÿäáèðëÿðäÿ éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû ÷ûõûø åòìÿéÿ äÿâÿò åòñÿëÿð äÿ î, òÿêèäëÿ áó äÿâÿòëÿðäÿí áîéóí ãà÷ûðìûøäûð. Ìàðàãëûäûð êè, 10-à éàõûí ñàíáàëëû øåèð âÿ ïîåìàëàð êèòàáëàðûíûí ìöÿëëèôè áèðúÿ äÿôÿ äÿ ùàíñûñà
ðåäàêñèéàíûí ãàïûñûíû ÷àï ö÷öí à÷ìàìûøäûð. Âàõòèëÿ
Ú.Íîâðóç, Í.Ùÿñÿíçàäÿ êèìè ýþðêÿìëè øàèðëÿð áàø
ðåäàêòîðó îëäóãëàðû «ßäÿáèééàò ãÿçåòè»íäÿ Åëøàäûí
øåèðëÿðèíÿ ìÿùç þç òÿøÿááöñëÿðè èëÿ ìÿìíóíèééÿòëÿ
éåð âåðìèøëÿð. Ñîíðàëàð èñÿ Äàâóä Íÿñèá, Àüàúÿôÿð
Ùÿñÿíëè êèìè èñòåäàäëû øàèðëÿð äÿ îíóí øåèðëÿðèíè
ìöõòÿëèô ãÿçåò âÿ æóðíàëëàðà òÿãäèì åòìèøëÿð. Áó
ñÿòèðëÿðèí ìöÿëëèôè äÿ îíóí íå÷ÿ øåèðèíè àëàðàã ÷àï
åòäèðìèøäèð. Êèòàáëàðûíûí íÿøðèíäÿ èñÿ Àçÿðáàéúàíûí
èëê ïîëèãðàô÷û àëèìè Øÿääàä Úÿôÿðîâóí òÿìÿííàñûç
õèäìÿòè äàíûëìàçäûð.
Òÿâàçþêàðëûã éàõøû øåéäèð, ëàêèí þç ùÿääèíäÿ.
Äöøöíöðÿì êè, Åëøàäûí õàðàêòåðèíäÿêè áó õöñóñèé‐
éÿò ìöàñèð çàìàí êîíòåêñòèíäÿ ùå÷ äÿ îíóí õåéðèíÿ äåéèëäèð. Áóíóí íÿòèúÿñèäèð êè, Åëøàä Ñÿôÿðëè èìçàñû áó ýöí ÿäÿáè ñôåðàäà ùå÷ äÿ òåç-òåç ýþçÿ äÿé‐
ìèð. Áåëÿ áèð ùàë èñÿ ìÿí äåéÿðäèì êè, îíóí èìçàñûíû ïîåçèéàñûíà éàõûíäàí áÿëÿä îëàíëàðà îëìàñà äà
òÿñàäöôè îõóúóéà áÿçÿí óíóòäóðìóø îëóð. Ìÿí áó
ãÿäÿð äÿ éàçäûãëàðûíûí ÷àïûíà áèýàíÿ îëìàüû èñòå9
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äàäëû ãÿëÿì äîñòóìà ìÿñëÿùÿò ýþðìÿçäèì. Áèð
ùàëäà êè, «àüëàìàéàíà ñöä âåðìèðëÿð», áó ýöí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí öçâëÿðèíèí ÿêñÿðèééÿòè ìÿùç Áèðëèéèí ãàïûëàðûíäà éàõøû «àüëàäûãëàðû» ö÷öí–áóíà
ùàããû ÷àòûð, éà ÷àòìûð, ôÿðãè éîõäóð, – «Ïðåçèäåíò
òÿãàöäö» àëûð. Åëøàä Ñÿôÿðëè êèìè áóíà ùàããû ÷àòàí
èñòåäàäëû øàèðëÿð èñÿ ùå÷ éàäà äöøìöð. Íÿ èñÿ…
ìþâçóìóçäàí éàéûíìàéàã…
Elşad Səfərli yaradıcılığında poema xüsusi yer
tutur və onun “Poemalar” kitabı işıq üzü gördü:
2011. Təbii ki, əlyazmasını mənə göstərdi, nigarandı
ki, oxuyub qane olacağammı? Altı poema idi: “Qiymət”, “Əlvida, kirli Rusiya”, “Yarımçıq ömür”, “Böyük qardaş”, “Vadim” və “Qisas himnləri“. Məmnun
qaldım: həyatın epik-lirik təsviri, şairin yaxından tanıdığı insanlar və alınan-yaşanan şair hisslərinin təzahürü. Bu “üçlük” məni elə tutmuşdu ki, geniş “ön
söz” yazdım. Poemalarda nikbin notlarla yanaşı,
kövrək-bədii məqamlar da yox deyil; mən bu
prosesə təbii baxıram. Doğmaların itkisi şair üçün
bir közərən ocaqdır, ürəkdə qalanır və sönmür.
Poemaların ideya-məzmun, poetik xüsusiyyətlərindən danışıb özümü təkrarlamaq istəmirəm. Və
özümdən bir iqtibas gətirəcəyəm: “Elşad Səfərlinin
poemaları poetik istedadın yaradıcılıq közərtisindən
alova çevrilən oddur-atəşdir; bu sonuncu sözü xoşgəlişi demirəm: poemaların leymotivində işıqla kölgənin harmoniyası duyulur, çünki bir yandan insan
dünyadan köçür. O yandan dünyaya səsiylə gəlir, hər
ikisi ölümdür. Fərq ondadır – hər iki maddiyyatda
ruh yaşayır...”
Elşad Səfərli yaradıcılığının digər görünən tərəfi
elmi və pedaqoji fəaliyyətidir. O, BDU-nun filolo10

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
giya fakültəsini bitirmişdir, görkəmli alimlərdən dərs
almışdır, filologiya elmləri namizədidir, Lənkəran
Dövlət Universitetində “Humanitar və pedaqoji elmlər” fakültəsində ədəbiyyat fənnindən mühazirə oxuyur. Elşad Səfərli həmçinin məhsuldar tədqiqatçıdır.
Belə ki, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının fərdi yaradıcılıq üslubundan dissertasiya yazmış və eyni adda
monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Respublikanın elmi
jurnallarında məqalələri âàõòàøûðû nəşr olunmаqdadır.
“Ñîíåò æàíðû âÿ Àçÿðáàéúàí ñîíåòè” ìþâçóñóíäà
äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàñûíû áèòèðìÿê öçðÿäèð. Və Elşadın elmi-bədii yaradıcılığı haqqında ədəbiyyatşünas-alimlər orijinal fikirlər söyləmişlər. Bu onu göstərir ki, şair və alim Elşad Səfərli maraqlı şəxsiy-yətdir: müsahibdir, dostdur, ailə başçısıdır, övlad atasıdır.
Əlbəttə, tələbəmlə, vaxtilə “Maarif” Dövlət nəşriyyatında birgə çalışdığım (mən baş redaktor və direktor idim, Elşad irihəcmli şöbənin müdiri idi) şəxs
kimi qürurlanmaya bilməzdim. Gəncliyindən Elşadda incəsənət (geniş mənada) elmlə, intellektlə harmoniya yaratmışdır. Biz o illərdə tez-tez bu barədə
söhbətlər aparırdıq, mübahisələrə laqeyd qalmırdıq.
Mən hiss etmişdim elmlə incəsənət –rasionallıqla
poetik təfəkkür əriş - arğacdır. Necə ki, elm ümumidən xüsusiyə, yəni təkə gedir, bunun üçün də anlayışlar, formulalar, ideyalar elmin dilidir. İncəsənət
isə xüsusidən, konkretdən ümumiyə gedir, buna görə
də obrazlar incəsənətin dilidir. Belə ürəyə və ağıla
malik yaradıcılar, şübhəsiz kollektivə, oxucuya, tələbəyə fayda gətirir.
Å.Ñÿôÿðëèíèí éåíèúÿ ÷àïà âåðäèéè «Áó, Åëøàä
Ñÿôÿðëèäèð» êèòàáû èñÿ äàùà ýåíèø áèð ìþâçóíóí ìà11

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
òåðèàëû îëäóüó ö÷öí, ùàããûíäà áó êè÷èê éàçûìûçäà
òîõóíìàüû ëàçûì áèëìÿäèê. ×öíêè áó ãåéäëÿðèìèç
éàëíûç îíóí þìðöíöí 55 èëëèéè èëÿ ÿëàãÿäàð éàðàäûúûëûüûíûí ìöÿééÿí ìÿãàìëàðûíà þòÿðè áèð áàõûø
õàðàêòåðè äàøûéûð. Îíóí éåíè êèòàáû äàùà ýåíèø ðàêórñäàí ÿäÿáè-òÿíãèäè áàõûø òÿëÿá åäèð. Ùàããûíäà
èëê òÿÿññöðàòûm èñÿ áåëÿäèð êè, áó êèòàá ÿäÿáè prosesin âÿ ÿñë îõóúó ìàðàüûíäàí êÿíàðäà ãàëìàéàúàüû øöáùÿñèçäèð.
Şair-alim Elşad Səfərlinin yaradıcılığı, fəaliyyəti
haqqında daha geniş danışardım və bunun üçün söz
və fakt imkanlarım yetərlidir. Amma fikrimdən daşındım: axı Elşad cavandır, yazır, yaradır, qarşısında
üfüqlər açılır.
Mən nə deyərdim? Elşad Səfərli cəsarətli yaradıcı adamdır, inanmıram bu keyfiyyət onu tərk eləsin, çünki bu, onun varlığındadır. Necə ki, filosof
S.Endlirin sözləri ilə yazıma nöqtə qoyuram: “Cəsarət qol gücündə deyil, ruh gücündən yaranır”.
14.04.2012.
ALLAHVERDİ EMİNOV
Yazıçı-publisist, ədəbiyyatşünas,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

12

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

BU, ELŞAD SƏFƏRLİDİR
Yetər, təvazökarlıq
öz qədərincə olar,
Ucbatından küt gedib
nə qədər xoş arzular.
İmzaların içində
bir utancaq imza var,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Onun söz palitrası
rəngarəng göyqurşağı,
Hər bəndi, hər misrası–
ağır sünbül başağı,
Sözləri başıuca,
özü başıaşağı, –
Bu, Elşad Səfərlidir.
Kimlərsə lovğalanıb,
özünü çox öyməsin,
Özündən beş deyənlər,
barı məndən “bir” desin.
Beş şairdən biri də, –
qoy özgələr söyləsin:
“Bu, Elşad Səfərlidir”.
Bu sözüm öz “Mən”imin
vəsfinə dair deyil.
Bir “eqofuturist”in
yazdığı şeir deyil.
Lovğaların qənimi, –
bilən bilir, – sirr deyil.
Bu, Elşad Səfərlidir.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Elə yazdım, desinlər:
öz üslubu, bax, budur,
Şairi imzasız da
tanıdan üslubudur, –
Oxuyan dərhal desin:
“Bu, əlbəttə ki,odur, –
Bu, Elşad Səfərlidir ”.
Şöhrət üçün mən sözə
olmadım ki, baş qatan,
Ruhumdur, ilhamımdır
bu amala can atan.
İmzası paxılların
ğözünə miltək batan,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Tənqiddi bərəsində
gözünü yuxu tutan, –
Kimsə yumruq göstərib,
canını qorxu tutan...
Bax, belə bir tənqidi
sözüylə oxa tutan,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Yan, tökül, uğurumu
götürməyən “tənqidçi”,
Tənqidçi yox, yanıldım,
əslində bir tərifçi.
Bir tənqid çamurunu
daşlamada təkidçi,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Olsun dodaq büzəsən
şeirimə tez də sən,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Unutma, qəlp sözündən
öncə mənəm tez bezən.
Sənin kimilərinin
özünə dodaq büzən,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Neçə ədəbi oğru
özünü tərifləyir,
Öz adına özgənin
sözünü tərifləyir.
Beləsindən min dəfə
deyim ki, üstün şair,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Burnu göynən gedənlər
olsalar da ədalı,
Söz cəngində həstəyib,
gedərlər dalı-dalı.
Beləsiynən qovğada
uğura iddialı,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Yetər təvazökarlıq,
kimdən pis yazdım görən,
Niyə öz söz “Mən”imdən
qürurla deməyim mən.
Neçə “mən”, “mən” deyəndən,
yüksəklikdə duran “Mən”,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Sözü zəmanətdirsə
sənətdə kimliyinə,
Nəyinə gərəkdir ki,
lovğalansın, nəyinə?
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Sözü dilinə uyğun,
dili də dilçəyinə –
Bu, Elşad Səfərlidir.
Bu, Elşad Səfərlidir
istəklə imkanı düz,
Bu, Elşad Səfərlidir,
ədasız, təkəbbürsüz.
Sənət kəhkəşanında
gizlində yanan ulduz,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Yaş əllini ötsə də,
təbi çox şeyə qadir,
Yaş əllini ötsə də
ürək sevməyə qadir.
Neçə söz lovğasını
sözlə yenməyə qadir,
Bu, Elşad Səfərlidir.
Mənim Vətən naminə
hələ qalır söz borcum,
Əgər maraqlı gəlsə
bu söz qalam, söz bürcüm,
Onda kitabımı aç,
tanış olaq, oxucum:
Bu, Elşad Səfərlidir.
03.01.2012.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
GİZLİ AXAN BULAQ
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Борис Пастернак
Моим стихам, как драгоценным винам
Настанеm свой черед.

Марина Светайева
Məşhurlaşmaq istər söz bazarçısı,
Gəzib şöhrət tapmaq sörağındadı.
Dillərə sözünün düşməsindən çox,
Adının düşməsi marağındadı.
Pasternak demişkən: yaxşı hal deyil,
Layiq olmadığın adlar alasan;
Sənətlik bir işin olmasın,amma
Hamının ağzında əzbər olasan.
Adı dilə düşmək istedad deyil,
Sənətdə qalmaq da deyildir hələ.
Dildə lətifəyə dönməyin özü
Şöhrətli olmaq da deyildir hələ.
Yalandan padşahlar olub tarixdə,
Yalandan şair də çoxuymuş,qada.
Məzhəbin qarışıb, haqqın itdiyi,
Mühitdə ədalət yoxmuş dünyada.

18

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Özünü öyənlər, göynən gedənlər,
Guya ki, sənətin zirvəsindədir.
Müşfiqin sözündən “ maya tutanın”,
Özünün “mayası” toz qismindədir.
Su gərək quyunun özündən çıxa,
Su yoxsa, quyu kor quyu kimidir.
Eləsi də var ki, suyu özgənin, –
“ Suyunun suyunun suyu” kimidir.
Kiminsə tostundan,lax tərifindən,
Şellənib burnunu dik tutana bax.
Elşad Səfərlinin “şeş“i önündə,
Zərləri cütləyib “yek” atana bax.
Hay-küydən kənarda qalsam da, ancaq
Uğursuz saymıram şair bəxtimi.
Sənətçün haçansa gizli qalanlar,
Sonra üzə çıxıb xəzinə kimi.
Sabah xəzinətək üzə çıxası,
Şairlər qalxanda papaq altından,
Hansı yollarnansa “tanınmışların”,
Çoxu qopub düşər tərif atından.
Yalnız öz sözümün sahibiyəm mən,
Özgə çeşməsinə göz dikməmişəm.
Ruzgar qorxusu yox söz mülkümün də,
Mən ki, qum üstündə ev tikməmişəm.
Mənimçün yüzüncü dərəcəlidi,
Kim məni tanıyır, kim tanımayır.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Çünki yaddaşlarda qalıb-qalmamaq,
Təkcə tanınmaqla həll olunmayır.
Nə şöhrət axtardım, nə də can atdım
Özümü şairtək mən tanıtmağa.
Bilirdim layiqli sözü olanı
Sənətin haqqı yox,
yox unutmağa.
Xülasə...fikrimi söyləyim kəsə,
Sözü sözçülüklə verməyim bada.
Mən sözümü büküb atdım dəryaya,
Kimə ki, aiddir götürsün, qada.
...Mən bir gizli axan qaynar bulağam,
Özümü fikrim yox gözə soxmağa.
Təki suyum olsun şəffaf, içməli,
Gec-tez yol tapılar üzə çıxmağa.
24.07.2008
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

TANRI PIÇILTISI
İlhamlı çağımda yazıram ancaq,
Belədə hisslərim simtək tarımdı.
İlhamlı çağlarım səssiz-səmirsiz,
Tanrını dinləmək məqamlarımdı.
Beləcə tanrıyla qovuşur ruhum,
Eşidib duyuram haqq səsini mən.
Mən özüm yazmıram,
mən nəkarəyəm,
Yazıram tanrının diqtəsini mən.
İlhamlı çağımda yazıram ancaq,
İlhamsız qələmə yaxın gəlmərəm.
Tanrı qulağıma pıçıldamasa,
Bircə kəlmə belə yaza bilmərəm.
Nələri anmıram bu pıçıltıda?Anıram necə “ söz yoxdan var olur ”,
Anıram taleyin hikmətini də.
Sirri açıldıqca, duyuram aşkar,
Sözlərin ilahi qüdrətini də.
Qüdrət tanrınındı,
söz tanrınındı,
Bu hissə hörmətlə yanaşıram mən.
İlhamlı çağımda, – nadan gülməsin –
Tanrıyla dil tapıb, danışıram mən.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
İlahi nur düşər beynimə bu an,
Ağlıma fikirlər o nurdan gəlir.
Zəif şerim varsa, özüm yazmışam,
Yaxşı şeirlərim tanrıdan gəlir.
İlhamlı çağımda yazıram ancaq,
İlhamsız qələmə yaxın gəlmərəm.
Tanrı qulağıma pıçıldamasa,
Bircə kəlmə belə yaza bilmərəm.
13.12.1994
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

ROBİN QUD
Mənnən söz bəhsinə çıxmasın naşı,
Yoxsa yarı yolda dönüb qaçacaq.
Tarım çəkilibsə şerimin yayı,
Misralar o yaydan oxtək uçacaq.
Şerim cəng ruhludur,
davası bitməz
Haqsızla ədalət uğrunda onun.
Mənim söz oxumdan namərd qurtulmaz,
Tənqid zəhəri var ucunda onun.
Mənim əqidəmlə,
mənim sözümün
Hər vaxt bir-birinə sadiqliyi var.
Hədəfi düz vuran misralarımın
Hardasa Robin Qud dəqiqliyi var.
Kiməsə yerini, əlhət daşıtək,
Sözümün qüdrəti agah edəcək.
Haqqa xidmət edən şair qələmim,
Hələ çox nadanı islah edəcək.
24.04.2008
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

XƏTAİNİN VƏTƏN XƏRİTƏSİ
Xətainin Vətən xəritəsindən
Bir əsər-əlamət qalmayıb, Vətən.
Bəlkə də, sənintək sərhədlərindən
Bu qədər çəkilən olmayıb, Vətən.
Dünən ədəbiyyat dərsimizdə də,
Müəllim deyəndə: “ litota”1 nədir”?Çətinlik çəkmədən,
Fikirləşmədən,
Dərhal səni misal çəkmişəm, Vətən.
Şimalda Dərbəndə söykənən yolun,
İndisə köksünə qısılıb, Vətən.
Cənubda Təbrizə dirənən yolun,
Arazdan bu yana qırılıb, Vətən.
Üfüqlərmi belə daralıb görən,
Yoxsa kiçilibdir Vətən torpağım?
O qarşı dağların arxa üzündə,
Qalıb neçə yurdum,
neçə oylağım.
Şimaldan Cənuba,
Qərbdən də Şərqə
Getməyə gərəkmiş ay deyim, ya il?

1

Litota – ədəbiyyatşünaslıqda predmetin, hadisə və
əhvalatın ölçüsü, miqyas və əhəmiyyətinin kiçildilməsidir.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Elə daralmısan, həmin qütblərin
İndi arası heç min addım deyil.
Ucsuz-bucaqsızdın,
o torpaqların,
Yoxsa torbalarda daşındı sənin?
Xətai qılıncın qına qoyandan,
Torpaq bazarınmı başlandı sənin?
İtirə-itirə hüdudlarını,
Çəkilib içinə sığmısan, Vətən.
Bir vaxt gen açdığın qanadlarını,
Elə bil bükmüsən,
yığmısan, Vətən.
Dərbəndli,
Tərbizli,
Zəngəzurlu o
Dövrünə həsrətim azalmır bir dəm.
Elə bölünübsən,
kiçilmisən ki,
Səni qollarımla quca bilərəm.
Gözümün önünə dərhal gəlirsən,
Soruşan olanda: “litota nədir”?
Düzü, verilən bu sualdan da çox,
Sualın cavabı məni göynədir.
Sənin keçmişinlə qürurlananlar,
Qürur duyurlarmı heç bu günündən.
Xətainin Vətən xəritəsini,
Asın körpələrin başı üstündən...
31.01.2012.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

AH, LİTOTA VƏTƏN
Görəcək günlərin varmış,
Əldən gedənlərin varmış.
Açılan yumruqtək
genişlənən sərhədlərin
Yumruqtək də yumularmış.
Gündüz açılan çiçək,
Gecə içinə yığılarmış.
Xətainin dövründə
Şimalda Dərbəndəcən,
Cənubda Təbrizəcən,
Qanadlarını gərən Vətən.
Hüdudlarını
Ovcunun içi kimi
görən Vətən.
Gücü, qüdrəti tükənməz,
Əyilməz Vətən.
İndi rayon-rayon,
Şəhər-şəhər,
Kənd-kənd çökdürülən,
çökən Vətən.
Yaralı qartaltək
Qanadlarını bükən Vətən.
Addımlarını Dərbənddən,
Zəngəzurdan, Kəlbəcərdən,
Şuşadan, Laçından çəkən Vətən.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

İçərişəhərin qala divarlarına qədər,
İçinə çəkilən Vətən.
Məğlub düşən,
Yurdu uduzanlarla
Bakıda cəmləşən Vətən.
Nəyin qaldı ta, Vətən?
Ah, litota Vətən!

05.04.2010.
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AY VAR, İL VAR...
Bir vaxt
Gözümüzü yeknəsəqlikdən qoruyan
Heykəllər var idi,
İndi heykəl var!
Zülmə, şərə sinə gərən,
Müqavimət göstərən,
Kəl kimi oğullar var idi,
İndi qınına çəkilən “kəl” var.
Nər kimi,
Dəvə kimi oğullarnan öyündük,
Düşünmədik ki,
“Dəvədən böyük fil var”.
Tində,
küçədə,
meydanlarda,
Nə bilim harda,
“Azadlıq” hayqıran
Dillər var idi.
İndi susdurulan,
Dağ basdırılan dil var.
Stol başlarında demirəm hələ,
Nə qədər kəlləsi boş,
Başı kal var.
Bir vaxt zərif,
İncəbellilər var idi;
İndi o incəbellilərin əlində
Kəndlərdə kətmən vurmağa,
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Yer şumlamağa
Bel var.
Bir vaxt
Qədd bükən, diz sındıran
Qollar var idi.
İndi arzu qıran,
Ümid sındıran,
Hökmfərman
İmza var, qol var...
Bir vaxt
Ölkədə pullar var idi.
İndi
Kimlərinsə hesabında,
İsveçrə banklarında
Baltakəsməz pul var.
Nə olsun ki,
Hansısa qaçqın körpənin
Gözündə,
Çörəklə bağlı niskil var.
Zəngilanlı, Kəlbəcərli,
Şuşalı, Laçınlı ellər var idi.
İndi Bakıya sığınan el var.
Di gəl ki,
Yurdu uduzanların
Paqonuna yağan
Ulduz var, titul var.
Çörək ucbatından,
Yad ellərə artdıqca,
“Beyin axını”,
“Əl axını”,
Bu “axında”,
Qapılarda üzə çıxan
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Xeyli dul var.
Üstəlik,
Qocaların, əlsizlərin
Yox baxanı.
Çarəsizlikdən
Seçmə gözəllərin Dubayda,
Ərəblərnən baybayda...
Sənə lay-lay deməyim gəlir, Vətən,
Sənə vay-vay deməyim gəlir, Vətən!
Mirzə Cəlil demişkən:
“ Yazıq Vətən,
Ah, zavallı Vətən! “
Papanin küçəsində,
Lənkəranda hər küncdə,
Tində,
Oğulların var, yerə oturmuş şəklində.
Gözləri xəyallı,
Hallı, Vətən!
Əməlimizə görə,
Başımıza səpilən güllər hanı?
Yox!...yox...yox!
Başımıza tökməyə kül var.
İllərnən həsrətində qaldığımız
Vətən var.
Görürəm məmləkətdə
Böyük təşviş var.
Deyirəm:
Nə tələsik iş var ?!
Qabağda
Ay var, il var!..
05.04.2010
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

İTƏN VAXT
Getdi Şuşa taxtım, qaldı
Taxt düşmənin tərəfində.
Üzdə neçə qardaş deyən
“Dost“ düşmənin tərəfində.
Ovutmur çadıra məhkum,
Körpələri güllü mövsüm.
Donub üzlərdə təbəssüm,
Mart düşmənin tərəfində.
Arxalıyla ilk həmlədə,
Çətinmiş yetmək məqsədə.
Tanrı bizə güc versə də,
Bəxt düşmənin tərəfində.
Vaxtsa gedir...vaxt gözləmir,
Sükut da bir xoş vəd vermir.
Vaxt çoxdan bizə işləmir,
Vaxt düşmənin tərəfində...
18.04.2010
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Məmləkətə
Ulduz yağışı yağır.
Çadırlardan
Ulduz yağışına baxır,
Fağır-fağır,
Qaçqın-köçkün balaları.
Çiyinlərə yağış yerinə
Göydən iri-iri,
Ulduzlar yağır.
Paqonlarına
Növbəti ulduzları düzməknən
məşğuldu,
Məğlub ordunun generalları.
Döyüş uğurları var bəlkə?..
Bundan qürur duyurmu,
Çadırlı,
Qızları qara çadralı ölkə?!
02.04.2002.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

BÖYÜK ƏLİ KƏRİM DÜŞMÜR YADINA
Burda bilsələr ki, yaddaşım vardır,
Atamın adı da yetməz dadıma...
Vaqif Səmədoğlu
…Asın təbəssümümü
Divar lampası kimi
Başı üstdən
Üç canımın,
Üç igid oğlanımın
Paşamın,
Azərimin,
Orxanımın.
Əli Kərim
Bax, həmin üç igid oğuldan biri,
Bu gün can çürüdür soyuq zindanda.
Nə vaxtdır bir böyük şair övladı,
Zindanda əriyir – Orxan adında!
Günahı olsaydı giley etməzdik,
Deyərdik kiminsə yox bir niyyəti.
Qanun qarşısında, çünki deyərdik
Hamının eynidir məsuliyyəti.
Məhbəsdə günahsız üzülür bir gənc,
Üstündə bir böyük şairin adı.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Atası çəkdiyi biganəlikdən,
İndi özü çəkir şair övladı.
Yəqin nigarandı haqq dünyasında,..
Hakim adlı neçə şeytan, əcinnə,
Sənətə ən böyük xidməti olan,
Atanın adını almır vecinə.
Millətin yaddaşı bəlkə iflicdi,
Böyük Əli Kərim düşmür yadına.
Haqq elə itib ki,
şair övladı,
“Atanın adı da yetmir dadına”.
16.04.2012.

ARZU
Bir ürəkdən
Xal düşməyə
Başqa bir ürəyə.
Kürək söykənəydi kürəyə.
Bu birlik
Dəyərdi hər nəyə.
Bundan
Əmin-amanlıq gələrdi,
Yer adlı
Kürəyə.
25.09.2010.
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KÖNLÜM
Haqqa söykənmişəm,
haqqın yolunda
Hazırdı mərdanə döyüşə könlüm.
Nə qazanıbdısa bu günə qədər,
Qazanıb döyüşə-döyüşə könlüm.
Dərdliyə rəhmini həyan eləyər,
Haqsıza haqqını bəyan eləyər.
Cəmşidin camıtək əyan eləyər,
Çox sirri güzgülü bu, şüşə könlüm.
Xoşbəxtlik deyilən hələ ki, gendə...
Üzüm güləcəkmi sabahkı gündə?
Neçə xoş xatirəm qalıb dünəndə,
Necə boylanmasın keçmişə könlüm.
Ömür mənzilimə qəm millənibdir,
Dərdin artıb sayı – təzələnibdir.
Bəlkə də min yerdən zədələnibdir,
Yardan da çəkəndə əndişə könlüm.
Neçə söz düşmənim gəlib üstümə,
Şəri qalxan edib, durub qəsdimə.
Yüz nadan uduzub bir söz incimə,
Çəkinib düşməyib təşvişə könlüm.
Ruhunu qıymadı sevgi qəminə,
Göz də bulamadı hicran nəminə.
Bir yol sızlasa da eşqi naminə,
Bunu döndərmədi vərdişə könlüm.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Məkrini duysa da qədirbilməzin,
Baş qoşub ardıycan getməz qərəzin.
Kiminə kövrəkdi,
kiminə həzin,
Mənim lalə könlüm,
Bənövşə könlüm.
Kimsə söz cəngində geri olsa da,
Öyünər,
zəifin biri olsa da.
Di gəl, ön cərgədə yeri olsa da,
İstəməz ki, düşə dil-dişə könlüm.
Olur zamanla da sözü çəp gəlir,
“Topu, qələsi” yox, – sözü haqq bilir.
Bəzən incik düşür,
asi kəsilir
Belə bir dövrana,
gərdişə könlüm.
Sənətə söz adlı var gətrisə də,
Söz mülkünə gövhər, zər gətirsə də,
Başı ucaldacaq bar gətirsə də,
Başıaşağıdır həmişə könlüm.
...Haqqa söykənmişəm,
haqqın yolunda
Hazırdı mərdanə döyüşə könlüm.
Nə qazanıbdısa bu günə qədər,
Qazanıb döyüşə-döyüşə könlüm.
31.11.2011
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
♦♦♦
Deyəsən Şərq
Yavaş-yavaş oyanmada.
Ayağa durmada
Ərəb dünyası.
Otuzillik,
Qırxillik
Taxtlara yönəlib,
Hiddət
Və nifrət dalğası.
Bu dalğanın önündə
Bütün maneələr dağılası...
Azadlıq istəyir
Ərəb dünyası.
Dağılmada yavaş-yavaş,
Monarxistlərin ömürlük
Hökmranlıq xülyası.
Dünən
Taxtından endirildi Mübarək1!
Misirli qardaş,
Uğurun mübarək!
Bu qələbənin
Ardı gələcəkmi əcəba?
Mərhəba, ərəb dünyası,
Mərhəba!
Azadlıq hayqırtısına bürünüb,
Yəmən, Liviya.
Tiranların başı üstündə,
Bu hayqırtılar dönüb,
1

Misirin keçmiş prezidenti.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Od püskürən
Vulkana, lavaya.
Dünənə qədər
“Xalqım, xalqım” deyirdi Qəddafi.
Bu gün xalq olub hədəfi.
Yaman tündmüş
Bu qırxillik sirkə –
Bu qırxillik hikkə.
İnanmır dünya,
Daha
Bu hökmranlıq uzun çəkə.
İndi
Bu qırxillik hikkə
Qırxillik sirkə qabı kimi
Qəddafinin öz başında
Yavaş-yavaş çatlamada...
Millətin köksündə
Qıpqırmızı
Azadlıq çiçəkləri çırtlamada.
Nifrətlərini
Düyünləyib yumruqlarına,
Qoşulub bu sıraya,
Sülalədən əzilən Suriya.
Qəzəbin Süriya dalğası
Daha hiddətli,
Daha şiddətli, –
Qabarıb üzü saraya.
Yaman təşvişdədir
Bəşir Əsəd.
Yəqin düşünür
Saraylı günlərə
Tezliklə çəkəcək həsəd.
Çöp salınmış
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Arı yuvasıtək
Qaynayır ərəb dünyası.
Bu gücə qarşı
Güc tapılarmı
Üz-üzə dayanası?
Tiranlığın sonu bumu?
Tiranlara dərs olacaqmı bu?!
Allahın insanlara
“Səndən hərəkət” diləyi üçün
Əsl məqamdı.
İndi hərəkət dövrüdü,
Yalnız hərəkət.
Sən bu hərəkətə hazırsanmı,
Azadlıq istəyən məmləkət?!
01.04.2011
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

ŞƏRQLİ ŞAİR GƏNCİN AZADLIQ VƏ
«HAYD-PARK» ARZUSU
(ixtisarla)
Bu şeir dünya mətbuatında “Ərəb baharı” adlandırılan hadisələrin Misir, Liviya, Suriyavə digər Şərq ölkələrində baş
verməsi ilə bağlı yazılmışdır.
Azadlıq,
Min illərnən keşməkeşli yol keçib,
Mən sənə qovuşmaq istədim.
Sədləri,
maneələri,
Səninlə aşmaq istədim.
Bununçün,
Ətəyindən biryolluq yapışmaq istədim.
Mən azadlığı bütöv istədim!
Ətəyindən yapışdım,
Əlim yapışan yerdən,
Əlim üzüldü birdən.
Əlimdə qaldı,
Bir parça ətək,Məğlub bayraq parçasıtək.
Əlimdə azadlığım,
Bax, həmin bir parça ətəkdi.
Ondan artığına cəhdim,
Mənə barmaq silkələyən
kötəkdi,Yəni dəyənək!
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Onunçün bütöv deyə bilmirəm sözümü.
Yarımçıq,
yarımcan sanıram özümü.
Yarımçıqdı nifrətim,
kədərim.
Yarımçıqdı gündüzüm,
səhərim.
Yarımçıqdı
Boğazımda doluxsunan qəhərim.
Deyə bilmirəm cümləmin mübtədasın,
Elə bil yaşayıram,
Bu günü yox,Əsrlərin ibtidasın.
“Mus-mus” deyirəm,
Deyə bilmirəm kəlməmin “Mustafa”sın.
Hökmdarların tərifi
Bezdirdi ölkəni.
Millətlər udmalı olur,
Monarxist idarəetmədən çox
Monarxist hikkəni.
Bu mənzərə xatırladır mənə,
Bu gündən çox dünəni.
Bu tərifin
və hökmranlığın
Hələ çox uzundur örkəni,
Gəlib doğanaqdan keçəcəyinə ümid az.
Çünki bura Şərqdir, Şərq,
Baş qaldıran müqaviməti,
Üzə duran müqaviməti,
Qırır iftira və şər...
Allah, hifz et
Yalqız şairini.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Qapını göstər mənə tövbənin.
Hansısa şöbənin
Qızıl gülləsinə yerikləyirəm.
Çox-çox sonralar deyiləsi
Həqiqətləri indi deyirəm.
Deyəsən, bir budaqda oturub,
Min budaq silkələyirəm.
Deyəsən, bir Şərq ölkəsinin
Budağında dəymişi qala-qala,
Kalın da yerə tökürəm.
Öz əlimlə,
Demək diri-diri,
Qəddimi ağa bükürəm.
Şairini hifz et, Allah.
Keşməkeşlərdən keçir,
Şairinin ömür yolu.
Mənim günüm göy əskiyə bükülü,
Mənim əskim onsuz da tüstülü...
Qulağıma
Bir türk dastanından səslər gəlir:
-Neynirsən, Dədə1?
-Özümə gor qazıram».
Dədənin sözü olmasın,
Mən şairinə gor qazan
Şeirlər yazıram.
Qoru şairini, Allah.
Bu şeir də
cürətli şeir olmalıdı.
1

Äÿäÿ Ãîðãóä íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Lermontovun
Şairinə gor qazan,
«Şairin ölümünə» şeiri qədər,
Siqlətli şeir olmalıdı.
Qoru Şairini, Allah!
Hələ azadlığa yetmək deyilmiş
Gülmək azadlığı.
İnsanlığa gərəkmiş,
Hər zaman
söz deyə bilmək azadlığı.
Tək bir azadlığa
Kimsənin hədd qoymaq səlahiyyəti yox,O da,
Allahın verdiyi,
Sərbəst düşüb ölmək azadlığı.
Hələ çox azadlıqdan uzağam,
Onunçün də
Əlimizdə ətəyindən üzülüb qalan,
Elə o parça ətəkdi.
Ondan artığına nail olmaq cəhdimiz,
Şallaq və kötəkdi.
Deyə bilməsək də çox sözü,
Ürəyimiz partlamasın deyə,
Heç olmasa,
Bir quraq səhrada,
Bir kor quyuya qışqıra biləydik:
«İsgəndərin buynuzu var, buynuzu!»
Bezdirdi bizi,
Cümlələrin və kəlmələrin sofizmi.
Kim öyrətdi bizə bu «izmi»?
Çıxdı axırımıza
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Müsəlman despotizmi,
Şərq monarxizmi.
Barı bizdə də
Bir ingilissayağı «Hayd-park» olaydı.
İlin bir ayında,
Ayın bir günündə,
Hamı deyə biləydi,
Ürəyində tikana dönən
Sözünü də.
Müsəlman Şərqinin bətnindən
Hələ ki, daha çox
Köləlik və terror doğulur.
O bətnin xamırı
Çünki mütiliklə yoğrulur.
Hə, tamam unutmuşdum,
Bir də doğulur
Çörək puluna
Orda-burda vuruşan
Terrorçu balalar.
Amma hər şeyin sonu var,
O günə ümidlidir insanlar.
Nəyimə gərəkmiş
Dərdə düçar,
Sevincdən məhrum ailə,
Qəpik-quruş qazanca məhkum,
Bir Şərq ölkəsində,
Kasıb-yoxsul həyata
məhkum ailə.
Ailə gərək
cibi dolu olsun,
İsveçrə,
Ya da İngiltərə banklarında
Baltakəsməz pulu olsun.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Vuran, qıran,
Lazım gələndə
Haqqı da sındıran qolu olsun.
Oturduqları taxtalar yox,
taxt olsun.
Qismətləri
Sülalədən gəlmə
Bərkyeriyən bəxt olsun.
Qüdrətləri, şöhrətləri
Aləmə bəlli,
Başlarında da mütləq tac olsun.
Uzun sözün qısası:
Nəyimə gərəkmiş
Doğulduğum həkim ailə.
Mənə gərəkmiş
hakim ailə...
Ah, bu Şərq ədaləti,Gözə əxlaq külü
Üfürmək aləti,
Bizim məmləkətdə də,
Müsəlmançılıqla uyuşmur qəti.
Şairi zindana atılan ölkə,
Azad sözü zindana atılan ölkə,
Haqq sözü zindanda qəhr olan ölkə,
Özü boyda
öz adına salır kölgə,
salır ləkə.
Çünki bura Şərqdir, Şərq,
Müstəqilliyi sevsə də,
Müstəqil sözü sevmir qəti.
Baş qaldıran müqaviməti,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Üzə duran müqaviməti
Qırır iftira və şər...
İlahi, bu ölkə kimlərə qalıb?..
Mənim bir “Hayd-park” sevgim var ancaq,
Ümidim o “Hayd-park” sevgimə qalıb.
Azadlıq deyilən
orda doğulacaq,
Onda bütün ölkə “Hayd-park” olacaq.
Çörəkdən əvvəl
Söz deyə bilmək arzusuymuş
İnsanlığın ehtiyac ruzusu.
Hər gecə özümü birtəhər yuxuya verirəm,
Ürəyimdə ingilissayağı
“Hayd-park” arzusu!
12-13.02.2007
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DAŞ, AZADLIQ SİMVOLU, YAXUD
İSRAİL ÖVLADINA XİTAB
(Ballada)
Dayan, İsrail övladı,
İnsaflı ol,
insaf göstər.
Köləliklə barışmayan,
Bir gün azad olmaq istər,
Müstəqil yaşamaq istər.
Fələstinlinin günahı,
Fələstinin nədir suçu?
Nədir Şərqin yollarına,
Nədir Qərbin yollarına,
Avropanın civarına,
Saldığın didərgin köçü?
Qovduğun mühacir köçü?
Azad olmaq istəyimi,
Fələstinlinin günahı?
Allah götürməz bu zülmü,
Allah götürməz bu ahı.
Top-tüfəngi olmasa da,
Son anacan vuruşacaq.
Azadlığa haqqı olan,
Əlində daş, ya kəsəklə
Öz haqqına qovuşacaq.
Şair dostum yaxşı demiş:
“Fələstində daş qalmadı,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Düşməninə atılmamış”1.
Mən deyirəm: gül qalmadı,
Şəhidlərin məzarına,
Medalyontək taxılmamış,
Əklil kimi qoyulmamış.
Ağlamaq istər bir qaçqın,
Gözlərində yaş qalmayıb.
Yolağzında yuva qursa,
Yuvasına daş hörməyə
Daş qalmayıb.
Fələstində daş hardadır?
Didərginin taleyində,
Daş birinci sıradadır.
Yurd uğrunda vuruş varsa,
Daş əllərdə, bax, ordadır.
Silah-sursat kimi baxır,
Çay daşının hər birinə.
Fələstinli çünki daşı,
İşlədir silah yerinə.
Böyüklərin,
kiçiklərin
Daş silahdır əllərində.
Daş döyüşü gedir hər an,
Küçədə,
dalanda,
tində.
Torpaqlarını geriyə,
Ovuc-ovuc, tikə-tikə,
O, qarış-qarışla alır.
Aldıqlarını, düşmənə
1

Beyt şair Şahin Fazilə məxsusdur
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Atdıqları daşla alır.
Döyüşənin hər birinə,
Bəlkə mindən çox daş düşür.
Fələstinli tüfəngdən çox,
Səngərdə daşla vuruşur.
Dayan,
İsrail övladı,
Top-tüfənginə güvənmə.
Topundan az kar aşacaq.
Müstəqilliyinə bu xalq,
İnan,
daşla qovuşacaq.
Fələstində hədəfləri,
Daş inadı qıracaqdır.
Azadlığın simvolu da,
Yəqin ki, daş olacaqdır.
Gözlər axan qanlı yaş yox,
Gözlər nur,
işıq istəyir.
Dünya, çəkən qan-qada yox,
Dünya barışıq istəyir.
Nə tez unutdun Hitleri,
Sənin elə öz xalqının,
Qətlinə fərman vermişdi.
Repressiya maşınına,
Xalqın neçə can vermişdi,
İnsanlar qurban vermişdi.
Gilyotindən qaçan yoxsa,
Gilyotindən çox pis olmuş?
Başı üzülməkdən qalan,
Baş kəsməyə həris olmuş.
Zülmün iki ucu olur,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Bumeranqtək atsan, bilmə
Təkcə özgəni tutacaq.
Bir gün qayıdıb üstünə,
Bir ucu səni tutacaq.
Qırılmaqdan qurtulanın,
Qırmaq cəhdi daha betər.
Dayan,
İsrail övladı,
Bu gün qan tökdüyün yetər.
Haqqın məhkəməsi ağır,
Tarix səndən bu qan üçün,
Bir gün də haqq-hesab istər!
29.03.2008
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DEHLİ KÜÇƏLƏRİNİN BİRİNDƏ
Dehlinin
Mərkəzi küçələrinin birində,
İnsanların
Və maşınların gur olan yerində,
Yolun düz ortasında,
Diz çöküb,
Bir inək oturdu yerə.
Dehlinin mərkəzində,
Şəhəri iflic edən bir sükunət...
Və laqeyd-laqeyd,
Baxırdı ətrafına.
Kiminsə ağlına gəlmirdi belə
Təpinə ona.
Məhəl qoymurdu,
Qabağını kəsdiyi,
Nə insan axınına,
Nə maşınların gur axarına.
Kimin hünəri vardı,
İnəyə,- dur,- deyə,
Yaxud-burdan çəkil,
Qırağda otur,-deyə.
Hindistanda inək,
Müqddəs sayılır.
Orda müqəddəslərə toxunmazlar,
Müqəddəs kəslərə toxunmazlar.
Bəlkə onunçün inəyin,
Nə insan selindən hürküsü,
Nə də maşınlardan qorxusu vardı.
Onun müqəddəslik hüququ,
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Toxunulmazlıq statusu vardı.
Hindlilər müqəddəslərə,
Bu cür göstərirlər hörməti,
Bu cür göstərirlər rəğbəti.
Ah, toxunulmazlıq immuniteti
Ah, müqəddəslik etiketi!
Ah, inək, inək!
Bəlkə müqəddəslərə hörmət etməyi,
Biz də hindlilərdən öyrənək.
Məndən olsaydı,
Bizdə bəzi insanlara,
Toxunulmazlıq hüququ verərdim.
Axundovun, Mirzə Cəlilin,
Səməd Vurğunun, Rəsul Rzanın
Ruhunu toxunulmaz elan edərdim.
Nə kimisə
Sərsəm yazılarla təhqir edərdim,
Nə də kiminsə
Ruhunu incidərdim.
Nə isə...
Qayıdaq Dehlinin
Mərkəzi küçələrinin birinə,
İnsanların və maşınların,
Gur axan bir yerinə.
Orda bir inək,
Diz çöküb oturmuşdu yerdə.
Onun
Müqəddəslik duyğusu
Qanunlara meydan oxuyurdu.
Hərdən quyruğunu yellədib,
Üstündəki milçəkləri qovurdu.
Onu narahat etmirdi,
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Nə insanların qayğılı səsi.
Nə də arxasınca düzülən,
Maşınların cərgəsi.
Yaman ağır oturmuşdu yerində.
Nə öz xoşuna
Yerindən tərpənmək fikri vardı,
Nə də
Kiminsə ona təpinmək fikri vardı.
Amma düşünürdüm,
Abırlı müqəddəslik,
Üzüsulu toxunulmazlıq daha yaxşıdı.
Təki
Harınlıqla əvəz olmaya.
Bir də
Dehli küçəsindəki inək kimi,
Ondan sui-istifadə olmaya.
27.04.2008

♦♦♦
Hələ ki, səhnədəyik,
Hələ ki, görünürük.
Görünürük deyəndə,
Birtəhər sürünürük.
Bəxt yazan belə yazmış,
Bəxtimizi yazanda.
Dünyaya gərəkmişik,
Sürünən obrazında.
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Dünya adlı teatrın,
Hamımız artistiyik.
Zənginlik bizə gəlməz,
İnsan kimi adiyik.
Həqiqət gözdən uzaq,
Düzlük ceyran belində.
Qurduğumuz binanın,
Yalandır təməlində.
Biz susan rolundayıq,
Əsirik Qurd əlində.
Ömür nağıltək bitmir,
Azərbaycan elində.
Sonumuz realizmin,
Finalıyla düz gəlmir.
Metod dəyişib deyə,
Axırın kimsə bilmir.
Bu həyat səhnəsində,
Hələ ki, görünürük.
Görünürük deyəndə,
Birtəhər sürünürük.
Dikəlmək ümidimiz ,
O dünyaya qalacaq.
Orda çək-çevir biznən,
Ayaq üstə olacaq...
03.06.2008
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KÖLƏ ADAMLAR
Dünyanın bəxtəvər adamlarıdır,
Bəlkə də fikrində qəti adamlar.
Heyif, aramızda hələ də vardır,
Hər sözə əyilən müti adamlar.
Başa bəla olur, hansısa işdə
Gündə gördüyümüz belə adamlar.
Onlar adıyla da çox vaxt tanınmır,
Bircə adları var – kölə adamlar.
İnsandı,
ya durğu işarəsidi,
Baxsan görkəmində qorxudu, xofdu.
Nida duruşu yox kimsə önündə,Nöqtədi,
vergüldü,
apostrofdu.
Güvənib çətində dəstək gözləsən,
Təklikdə qoyarlar,
təklikdə səni.
Birləşib hansısa stol quluyla,
Əksinə,
didərlər birlikdə səni.
Ona əl uzatsan, əlini sancar,
Əqrəb xislətlidir belə adamlar.
Xeyrinə səs versən bir səsvermədə,
Səsini batırar kölə adamlar.
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Haqqın işığını bunlar kəsmədə,
İşığa qarşıdır kölgə adamlar.
Mənə qarşı olsa, dərd yarı idi,
Hamıya qarşıdır kölə adamlar.
Kölə mühitində tiran doğulur,
Təməlində durur müti adamlar.
Tiranlığa qarşı sözüylə çıxır,
Sözü qılıncdan da iti adamlar.
Bəlkə ona görə çox da sevilmir,
Ağılda, fəhmdə iti adamlar.
Hələ haqlarını despotlar yeyir,
Yəqin atılacaq qəti addımlar...
21.01.2012
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SÖZ BAZARÇISI
Dil bazarçısı yalandır, varmazam bazarınа

İ. Nəsimi
Bazarın mübarək, söz bazarçısı,
Yaman aludəsən öz bazarına.
İndi ki, şeirə ucuzluq düşüb,
Matahını çıxart tez bazarına.
Nəyin var töküb, yığ söz piştaxtana,
Bu da bir imkandır, düşüb baxtına.
Yarat,
boşa verib, qıyma vaxtına,
Hələ ki, qoyan yox “mız” bazarına.
Yoxsa söz uğrunda bir rəqabət var,
“Meydan sulamada” təzə imzalar,
Kitab bağlayırsan sən də tezbazar,
Varam cəldliyinə, tezbazarına.
Kimsə lovğalanıb, burnu dik gedir,
Biri var, lap öndə guya tək gedir.
Maşallah, sənin də sözün bərk gedir,
Baxan yox boz sözün boz bazarına.
İmza var, şeirdə heç öz sözü yox,
İmza var, məddahlıq pozub – üzü yox,
Kiminsə sözünün qəti duzu yox,
Tutub göndərəsən duz bazarına.
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Tənqidçi də susur, heç yaxın durmur,
Kiminsə könlünə bəlkə toxunmur?
Sonra da deyirlər kitab oxunmur,
Necə üz tutasan bez bazarına.
Bazarın mübarək, söz bazarçısı,
Başını qatmısan öz bazarına.
Söz ceyran belinə çıxsa da bir gün,
Varmazam mən ucuz söz bazarına.
09.01.2012
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MƏNİM BELİNSKİM
Əvvəl bəzən olub, düşünmüşəm ki,
Şairinki təkcə şeir yazmaqdır;
Yazdığına uyğun uğuru varsa,
Şöhrət ünvanını tez tapacaqdır.
Demə yanılmışam öz düşüncəmdə,
Demə uşaqmışam ağlım kəsməyib.
Demə inanmışam nağıllara çox,
Əsil gerçəyisə nağlım “kəsməyib”.
İndi çox mənzilin öz xidmətçisi,
İndi çox yolçunun bələdçisi var.
“Tanınmış” şairin, yazıçının da,
Demə hər birinin tənqidçisi var.
“Əl əli yuyarmış, əl də ki, üzü”,Bugünkü sənətdə gerçəkliyə bax.
Kiminsə tərifdən yanağı pörtüb,
Üzündə laləli çiçəkliyə bax.
Mənim muzda xidmət tənqidçim yoxdu,
Bir yandan da düşdüm mən əyalətə.
Sufi şair kimi şeirlərimi,
Götürüb çəkildim sanki xəlvətə.
Nəyimə gərəkdir muzdlu tənqidçi, –
Muzd verib özümə tərif yazdırım.
Şərəfli sözümə, – tərif xətrinə,
Nə lazım belə bir”şərəf” yazdırım.
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Nəyimə gərəkdir muzdlu tənqidçi,
Onun söz kifinə ehtiyacım yox.
Bu gün “dəmdə”olan bir “tənqidçinin”,
Cılız tərifinə ehtiyacım yox.
Puşkini tanıdan Belinski oldu,
Bu, bir həqiqətdir – bilməyən kimdir?
Mənim Belinskiyə ehtiyacım yox,
Mənim Belinskim – öz şeirimdir.
04.03.2012.
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QOŞMADA
“Xalq şairi” deyilənə baxın bir,
Nə müddətdir baş girlədir qoşmada.
Tərifinə züy tutanlar çoxsa da,
O, sıradan bir şairdir qoşmada.
Güya sözə bu adamı qan çəkir,
“Şair xalqıq”–deyə onu gen çəkir.
Tay-tuşları bina qurub, ev tikir,
Osa ömür-gün əridir qoşmada.
Sözə təmtəraq verməyi çox sevir,Zərli libas, tül hörməyi çox sevir.
Altdan-alta iş görməyi çox sevir,
Saman altdan su yeridir qoşmada.
Təkrar ki, var onda nəqarət kimi...
Dediyini fırladır o, lent kimi.
Tərif sözü qovurulan ət kimi,
O üz-bu üzə çevirir qoşmada.
Bu da belə cığır tutub, iz tutub,
Varlığını guya dürlü söz tutub.
Yəqin təbi başqa növdə buz tutub,
Meydan açıb, “at kükrədir” qoşmada.
Məddahlığın baş yoludur yazdığı,
Yarınmağın üsuludur yazdığı.
Yazdığı da yad süfrənin artığı,
Yad kəlmənin əsiridir qoşmada.
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Göyə bülənd olduqca söz pafosu,
Yerə-göyə sığmayır heç doğrusu.
Köksünə medal düzməkdi arzusu,
O, titula sino gedir qoşmada.
Boyat fikrin boy verir cərgəsində,
Sənət izi görünmür kəlməsində.
Onun sözü şeir qiyafəsində,
“Bir sümük və bir dəridir” qoşmada.
Kim döndərdi mədhiyyəyə qoşmanı,
Qəhr etdilər özündə din-imanı.
Qalx qəbrindən,
gör Vidadi, Əmani,
Kim sözü urvatsız edir qoşmada.
“Xalq şairi” deyilənə baxın bir,
Nə müddətdir baş girlədir qoşmada.
O, sözün yox, yarınmağın gücünə,
Üzə çıxanın biridir qoşmada.
04.12.2011
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RAMİZ RÖVŞƏNƏ
Mən sözün tozunu aldım
R.Rövşən
Önündə söz dünyasıydı,
Gəlib qapısını açdın.
Elə bil sirli boğçanın,
Düyünlü sapını açdın.
Gördün söz altda söz qalıb,
Tarix üstünə toz salıb.
“Sən sözün tozunu alıb,”
Sən sözün üstünü açdın.
Axına düşüb itmədin,
Tapdanan yolla getmədin.
Sözə əlavə etmədin,
Sən sözün qatını açdın.
15.03.1999
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SALAM SARVANA
Sənin şeirin
Fəlsəfədən qətrələrdi.
Sanki
İşığı özündə əks etdirən
Şüşə qırıntılarıdı.
Hədəfin düz 10-luğuna vuran
Qırmalardı.
Fikrin, hissin
Şüuraltı yozumudu.
Sənin şeirin
Elə bil ki,
Sözün misralarda
Gövhərin sapa,
Güllənin patrondaşına düzümüdü.
Məcazlar sisteminin
Füzuli zirvəsi,
İdrakın qol-qanad açan arealı,
Genişlənən hüdududu.
Təxəyyülün öz sərhədlərini adlaması,
Uzaqdan günəştək
Təfəkkürün qaranlıq tərəflərini
Odlamasıdı.
Sözlərinin tabut yükü yox,
İşıq yükü var.
Ruhuna yaddır,
Tabut daşıyan misralar.
Sənin şeirin
Cahil adama
Aysberqin görünən,
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Kamil adama isə
Görünməyən üzüdü.
Sənin şeirin
Tamın bir hissəsi
Amma tamın özüdü.
Sənin şeirin
Üstündə baş sındırılası
Zərrədə
Bütöv mövzudu.
10.08.2008
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MƏMMƏD ASLANIN “QARAGÖLDƏ
GÖRÜŞ” ŞERİNƏ
Şəkər Aslana
Erkən köçdün, sənsizliyin qəm oldu,
Neçə üzdə, neçə gözdə, Şəkərim.
O gün çoxu bu ağrıdan danışdı,
Kimi gördük yolda, izdə, Şəkərim.
Bağrımızın başı o gün qanadı,
Vaxtsız əcəl qarğılandı, qınandı.
Dostlarının çoxu da tez tanındı,
Çoxu elə dostmuş üzdə, Şəkərim.
Sözə sadiq tanımışıq biz səni,
Əfv etməzdin sözə xilaf kimsəni.
Sən vətənə göstərdin öz sevgini,
Həm əməldə, həm də sözdə, Şəkərim.
Söz yolunda qazandığın hörmətdə,
Vardı səni uca edən şöhrət də.
Yer davası etməsən də sənətdə
Öz yerin var şerimizdə, Şəkərim.
Oldu səni haqsız tənqid edənlər,
Dözdün, bildin haqqa yetir dözənlər.
Səndən sonra, sənə ağız büzənlər,
Yarı yolda qaldı düzdə, Şəkərim.
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Bəxt gərəkmiş təbdən öncə şairə,Tale gülsün ürəyincə şairə.
Sağlığında layiqincə şairə,
Qiymət verən yoxmuş bizdə, Şəkərim.
Şerin, sözün yox əvvəlki ləzzəti,
Şairliyin bitib hörmət-izzəti.
İstedad var qayğı görmür heç qəti,
Tez parlayıb, sönür tez də, Şəkərim.
Ağlar qalıb, sənət döyür dizinə,
“Boz axın”dan çör-çöp dolub gözünə.
Hamı şair, nasir deyir özünə,
Dəbə düşüb indi bez də, Şəkərim.
“Uğurlu yol” yazdın mənə –
əzmlə,
O yolu qət etmədəyəm şerimlə.
Bu gün cismin olmasa da bizimlə,
Yaşayırsan qəlbimizdə, Şəkərim!
01.02.2006
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HÜSEYN ARİFİN “O DEYİB, ELƏ
DEYİB...” ŞEİRİNƏ
Kim isə belə deyib:
“Əzizinəm, bir də mən,
Doldur, içim bir də mən.
Ömür keçdi, gün keçdi,
Cavan olmam bir də mən.”
Cavanlıq həsrətini,
Duydum bu şeirdə mən.
Cavanlığı ömrümdə,
Qoymuşam geridə mən.
Cavanlığı itirdim,
Tez ötən illərdə mən.
Məqsədimə tələsdim,
Daim irəlidə mən.
Xoşbəxtliyi gəzmişəm,
Bəzən yad əllərdə mən.
Mərd bilib doğru getdim,
Tuş gəldim namərdə mən.
Gəncliyim ağır keçdi...
Ana-ata itirib,
Neçə sirdaş itirib,
Cavankən ömrü solan,
Neçə qardaş itirib,
Tez-tez düşdüm dərdə mən...
Cavan olsam, olanlar
Yenə təkrarlanarsa,
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Olacaq itkilərdən,
Bağrım başı yanarsa,
Ürəyimdən keçəni,
Söyləyim bu yerdə mən:
Cavankən çəkdiyimi,
Çəkərəmsə bir də mən,
Neylirəm cavanlığı,
Yenə düşəm dərdə mən...
Gördüyümü görmüşəm,
Olmam xam fikirdə mən.
Ömrü qumara qoyub,
Sınamaram bir də mən...
12.12.2011

♦♦♦
İlahi,
Olduğum yer haradı?
Qədim poemalarda oxuduğum
Zülmət deyilən yer,
Bəlkə buradı.
Hər yer qaranlıqdı...
Çıxış üçün
bir qapı yox.
Elə bil
Labirintdəyəm,
Əlimdə
Ariadna sapı1 yox...
27.09.2011
1

Ariadna sapı-yunan əsatirində yol göstərən sap, çətin
vəziyyətdən çıxış vasitəsi deməkdir.
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♦♦♦
Vaxt-vədə çatıb,
Ölümün hüzurundayam.
Ölümün əlində,Ölümə hazırındanam!
Bədən onsuz da yaşamır.
Mən ruham,
Bədənimin içində,
Bədənimin hüznündayam.
15.03.2002
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O TƏKCƏ QARDAŞXAN DEYİL...
Qardaşxan Fərziyə
Haqq sözün başacan deyən,
Hər vaxt “Azərbaycan” deyən,
Yıxılana “can”, “can” deyən
“Can qardaş”dı bu Qardaşxan.
Əl tutar o, hamısıyla,
Gedər mərdlər sırasıyla.
El-obanın yarısıyla,
“Qan qardaş”dı bu Qardaşxan.
Cəngdə olsa da ruzgarnan,
Yaşar şahanə qürurnan.
“Qardaş” dediyi dostlarnan,
Tən qardaşdı bu Qardaşxan.
Dözməz heç Vətəndən uzaq,
Ömr edər tənədən uzaq.
Hiylədən, fitnədən uzaqGen qardaşdı bu Qardaşxan.
Pula, zərə baxan deyil,
Ev tikər, ev yıxan deyil.
O təkcə Qardaşxan deyil,Xan Lənkəranın xan oğlu,
Xan qardaşdı bu Qardaşxan.
13.01.2008
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HƏR ŞEY SONRA OLACAQ...
Hər şey sonra olacaq
Hər şey yaxşı olacaq...
Sonranı yaşamağa,
Görən, ömrüm qalacaq?
Sonra...dayan,nə sonra?
Can bu gün narahatdır.
Sən sözümü öz halal,
Haqqına bu gün çatdır.
Sözümə haqq düşürsə,
Sağlığımda bacar ver.
Sonra, tanrım, o haqqı,
Doğrultmağa macal ver.
03.06.1997
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HƏLƏ Kİ, GÜL VERMİR...
Sənə gül verərlər, gözlərdə hörmət,
Yönələr könlünə çayların yönü.
Bilməzsən bir dəstə gül verən sənət,
Qurban istəyəcək bütün ömrünü.
X.R.Ulutürk
Hələ qiymətini almayıb şerim,
Ləl sözümü alan, ləl vermir mənə.
Əlimdən ruzumu qapanlar belə,
Çətinə düşəndə əl vermir mənə.
Üzə çıxmağın da varmış min yolu,
Üzə çıxanın var arxası, pulu.
Mənimsə önümdə min stol qulu,
Kəsib qabağımı yol vermir mənə.
Bağlanıb sənətə bəslədim hörmət,
Dedim: o, ömrümə verəcək zinət.
Paxılı, xaini çoxalan sənət,
Hələ ki, dərd verir, gül vermir mənə.
07.07.1997
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

MƏN ÜZÜ AXINA ÜZDÜM HƏMİŞƏ
Sinəmə dirənib sıxır bu dövran,
Mənə soyuq-soyuq baxır bu dövran.
Dərdini üstümə yıxır bu dövran,
Dərdin çoxluğundan bezdim həmişə.
Bezdim məddah adlı mən hampalardan,
Qaçdım xor avazlı “truppalardan”.
Qrup mənafeli qruppalardan,
Aralanıb uzaq gəzdim həmişə.
Çox şeyə biganə baxa bilmədim,
Tərif yarışına çıxa bilmədim.
Axına qarışıb axa bilmədim,
Mən üzü axına üzdüm həmişə.
23.02.1997
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

CIR ARMUD
İstidən qaçanda, həyətimizdə
Bir armud ağacı dadıma yetib.
Qızmar bir yay çağı kölgəsi altda,
Gördüm ki, nə qədər cır armud bitib.
Kölgəsinə gəldim sərinləməyə,
Gəzdim yavaş-yavaş yan-yörəsiynən.
Altında qısaboy armud kolları,
Diqqətimi çəkdi cır meyvəsiynən.
Bu lövhə önündə baş açmaz yəqin,
Baxıb öz-özünə sual verən kəs:
Bar verən ağacın tumundan bitən
Ağacın meyvəsi niyə cırdı bəs?!
Ağaclar barını yarpaq altında,
Sanki gizlədirdi – kimsə görməsin.
Baxan gərək idi ibrət götürsün,Fındıq boyda işin bir də öyməsin.
Sandım meyvəsindən utanırdılar,Çoxu seçilmirdi tikan kolundan.
Cılız təfəkkürü cılız bar verən
Niyə bəs utanmır cır məhsulundan?!
Bugünkü sənətə cır məhsul qatan
Şairlər bilirəm duyar fikrimi:
Bu gün şerimizin kölgəsi altda,
Belələri bitib cır armud kmi.
04.03.1999
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

BARAMADAN ÇIXAN KƏPƏNƏK
Çoxuna tanışdı barama qurdu
Allahdan ruzusu tut yarpağıdı.
Hörüb büründüyü barama ki, var,
Elə bil onunçün bələk ağıdı.
Vaxt, vədə yetəndə üzə çıxmağa,
Dərhal işə salar ülgüc dişini.
Çıxar baramadan kəpənək kimi,
Unudar yəqin ki, qurd keçmişini
Qəribə işə bax,
barama qurdu,
Baramadan çıxır kəpənək kimi.
Keçmişi bəlkə də, qurd olanların,
Çoxu üzə çıxıb bir mələk kimi.
Elə maskalanıb dövrün iblisi,
Deyərsən mələkdi,
deyərsən hürrdü.
Bu gün aramızda haqdan danışır,
Dünyanın nə qədər qansoran qurdu.
Guya yadırğayıb qurd vərdişini,
Daha özgə donda görünür onlar.
Yəqin eyhamımı duyar,
gündə bir,
Cildini dəyişən buqələmunlar!
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Bir vaxt gənə kimi can gəmirirdi,
İndi kürsülərdə gözə dəyənlər; –
Bağatək qınından çıxıb,
sonra da
Qınını bağatək bəyənməyənlər!
Dünən öz xalqını güdaza verən,
Bu gün başqa yöndə qurur işini.
Kimsə ac millətə halva payladıb,
Unutdurmaq istər qurd keçmişini...
05.02.1998
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XƏLVƏT DƏRƏLƏR
Çoxdu bu dünyada xəlvət dərələr,
Çoxdu ac məxluqu çölün, düzün də.
Xəlvət dərələrdə bəylik eləyən,
Tülkülər çoxalıb bu yer üzündə.
O yer ki, uzaqdı gözdən, könüldən,
Orda çox tülkünün fikri bəylikdi.
Xəlvət dərələrin qanunları da,
Dərə qanunudu, – dərəbəylikdi.
Xəlvət dərələrdə bəy adamların,
Çək-çeviri xəlvət,
sevdası xəlvət.
Xəlvət dərələrə, ilahi, bir gün
Bəşər qanunları çatacaq əlbət!
Duyar sözlərimi kiçik padşahlar,
Yerlərdə onların xoşbəxt dəmidi.
Elə əyalət var, elə bölgə var,
Ora elə xəlvət dərə kimidi.
Xəlvət dərələri uzaqda gəzmə,Ondan fərqli deyil çox iş yerimiz.
Xəlvət dərələrdə qapaz altında,
Dinə bilirmi heç, görən, birimiz.
Diliuzunları varsa o yerin,
Onunla hesabı dərhal çəkirlər.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Xəlvət dərələrdə mövqe tutanlar,
Şeytanın özünə papaq tikirlər.
Kimsə öz abrını gözləyir deyə,
Ortalıqda meydan sulayır onlar.
Daraşıb canına xalqın, millətin
Olan-olmazını talayır onlar.
Görən, bu arxalı qurdbasanların,
Dərə bəyliyinin bir son günü var? –
Yoxsa mərkəz ilə heç uyuşmayan,
Kiçik padşahların öz qanunu var.
İş başında meydan sulayanların,
Çək-çeviri xəlvət,
sevdası xəlvət.
Xəlvət dərələrə, ilahi, bir gün
Haqqın sədası da çatacaq əlbət!
18.04.97
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MİNSİFƏTİN BALLADASI
Deyirlər kiminsə min sifəti var,
Təəccüb etmirəm eşitdiyimə.
Heyran kəsilirəm hətta kiminsə,
Bir üzdə min üzü cəm etməsinə.
O, bu xislətində narahat deyil,
Düşünür bəxtimə yazılan budu.
Onun aləmində çoxüzlülük də,
Məqsədə yetməyin bir üsuludu.
Simayla sifətin məzmunu eyni,
Ancaq fərqinə də göz yummaq olmaz.
Elə sifət var ki,gündə min dona,
Min cildə girməyin unutmaq olmaz.
Abır-həyasını tez itirəndir,
Nədən utanar ki, boz olan sifət.
Heç də sahibinə hörmət gətirmir,
Tez-tez dəyişməkdən pozulan sifət.
Hər şey dəyişmədə...o da dəyişir,..
Elə fəndi var ki, hər gün işlədir,
Hər sifət qatının məzmunu ayrı,
Hər qata uyğun da məzmun işlədir.
Gündə min mövzuluq sifət işi var,
Gündə min kəlamı gətirir dilə.
Sözünü adama qarmaqtək atır,
Hər sözün başında quru bir hiylə.
Allah, dilindəki şirinliyə bax,
O, qılıq göstərir, ülfət işlədir.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Bildim niyə tamam sifətsizləşib,
Çünki gündə min qat sifət işlədir.
Bir yol öz sifəti gərəyi olsa,
Yarıda bilərmi bu niyyətini;
Sifət çoxluğunda, güzgü önündə
Tapa biləcəkmi öz sifətini?
Çöldə pərdə tutan üz məqsəd güdür,
Evdə bəs nə güdür gizlənən sifət?
Arvad-uşağı da çaşdırır bəzən,
Gündə cilidlənən, üzlənən sifət.
Söz örtüyü sevir, üz açıqlığı,
Sözdən pərdəni çək, məna görünər.
Maskalının isə maskasın yırtsan,
Yenə də üzündə maska ğörünər.
Dünya, kimsə deyib ibrətxanadır,
Kimsə ibrət payın götürmür niyə?
Göründüyü kimi olduğu yoxsa,
Olduğu kimi bəs görünmür niyə?
Yaxşı ki, hər şeydən əl üzüləndə,
Ümidə yer qoyur söz simaları.
Yaxşı ki, dünyanı sevdirənlərin,
Sözünə uyğundur öz simaları.
Əməlini hünər sayanın, görən,
Hardan ürəyinə girib bu duyğu?
Nəyinsə çoxluğu üz ağartsa da,
Heç də üz ağartmır sifət çoxluğu.
27.12.2011
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

BİR TƏNQİDÇİNİN, ƏSLİNDƏ
TƏRİFÇİNİN BALLADASI
Bu gün
Tənqidin meydanı boşdu deyən,
Bu meydana girib,
Meydan sulayan tənqidçi var.
Arvadıyla
Arvadları bir kənddən olanlara
Tərəf duran tərəfçi var,Əslində tərifçi var.
Hər şeydən
Nəfin güdən nəfçi,
Kiminsə təbliğinə
Züy tutan züyçü,
Ahəng tutan dəfçi var.
Onun-bunun bozbaşına,
Pitisinə,
Küftəsinə
Tərif yazan tənqidçi var.
Cənubdan gələn
Balıq payına,
Ləvəngi payına,
Lənkəran çayına,
Aldığının nisyəsinə,
Müftəsinə
Tərif yazan tənqidçi var,Əslində tərifçi var.
Əli Kərimin,
Vaqif Səmədoğlunun,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Ramiz Rövşənin,
Vaqif İbrahimin,
Daha nə bilim kimin
Uğurlu misralarını,
Bilə-bilə
Onun-bunun ayağına
Təriflə yozan tənqidçi var,
Əslində tərifçi var.
Kimə gərək
Şeirin yorğanına,
Yun əvəzinə,
Pambıq sırıyan tənqidçiƏslində tərifçi.
Tənqidin meydanı boşdu deyən,
Tənqidi barmağına
Sarıyan tənqidçi.
...Yığılıb canına
Müştəbehlik qazı,
Özündən çox-çox razı...
Bezməyib epitetlərdən
Uca kürsülərdən,
Boyat qəzetlərdən,
Əli Kərim demişkən:
“Danışır ali-ali,
Qışqırır qazı-qazı,
Tənqidin bu hürr balası”.
Elçinlərin,
Fikrət Qocaların,
Hüseynbala Mirələmovların
Kölgəsində qızınan tənqidçi.
Xanəmirin bir deyimində
“Türkün düşməni” damğasını
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Qazanan tənqidçi!
Kimə gərək
Belə tənqidçi,KÖLƏ TƏNQİDÇİ!
Kimə gərək
Bütün yazdıqları
Məmməd Cəfərin bir kəlməsinə,
Əkbər Ağayevin bir cümləsinə
Dəyməyən tənqidçi.
Tənqidin irsinə,
Tənqidin xəzinəsinə
Özündən bir sətir
Əlavə etməyən tənqidçi.
Kimə gərək
Cəsarət edib,
Düzə-düz,
Əyriyə-əyri,
Pisə-pis
Deməyən tənqidçi.
Yarınmaq xətrinə,
Yararlanmaq xətrinə,
Mövqelilərin önündə
Boyun əyən tənqidçi.
Kimə gərək
Belə tənqidçi,KÖLƏ TƏNQİDÇİ!
Kimə gərək
Falçıya,
Zurnaçıya,
Qavalçıya,
Nabatçıya,
Kitab yazıb,
Mədh deyən tənqidçi.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Özünü orda-burda dartıb,
Öyən tənqidçi!
Kimə gərək
Qərəzli tənqidçi,
Umacaq mərəzli tənqidçi.
Abır-həya deyilən şeyi,
Almır vecinə.
Bir balaca cib xərcinə
Dürr tökülür ağzından...
Guya təhlil edir plagiatı,
Dəm vurur icaddan, poetik kəşfdən.
Pivə süzüləndə köpüklənəntək
Ağzı köpüklənir saxta tərifdən...
Söz körüyü
Əla işləyir.
Küyləyir,
Küyləyir...
Yalanı da
Həqiqət donunda
Auditoriyaya piləyir.
Plagiatı
Novator qismində
Ədəbi rəyə pərçimləyir.
Yazır:
“O, ədəbiyyata qəfil gəldi,
Gələn kimi də
Şeirin Olimpinə yüksəldi.”
Bərəkallah, qələminin qüdrətinə,
Bərəkallah, belə tənqidçi,86

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
KÖLƏ TƏNQİDÇİ!
Son vaxtlar
Saqqal tərpədib,
Kitablara “Ön söz” yazır.
Müdriklik göstərib,
Qəlbi nur şairlərə,
İlhamı gur şairlərə
“Uğurlu yol” diləyir.
Tənqidi
Qəlbi nur şairlərin xətrinə,
İlhamı gur şairlərin xətrinə,
Kompliment janrına döndərib.
Cümlələri şablon,
Etiket,
Epitet,
Trafaret tənqidçi!
...Oxucu,
Tənqidin meydanı
Bu gün boşdu deyə,
Qulu Xəlilov,
Aydın Məmmədov yoxdu deyə,
Kimlərsə tənqiddən
Küsübdü deyə,
Mizan-tərəzinin pozulduğuna
Bəkir Nəbiyev,
Rəhim Əliyev
Göz yumubdu deyə,
Bu meydanı xəlvət,
Özünü bəy bilib,
Meydan sulayan,
Özgənin tutarlı fikirlərini,
Yazdıqlarına,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Yozduqlarına,
Atasının malı kimi,
Nuş edib, calayan tənqidçi var,Əslində tərifçi var.
Tənqidə
Öz monopoliyası kimi baxan,
Dədəsinin mirası kimi baxan,
Qazanc yeri,
Çörək parçası kimi baxan,
Cibinin parası kimi baxan,
Dövrə, zamana
“Dərə xəlvət, tülkü bəy”
Erası kimi baxan
Tənqidçi var,Əslində tərifçi var.
Öydüklərini
Tərif medalı ilə
Təltif edən təltifçi var.
Bir sözlə:
Bu gün
Kimlərinsə şəninə
Züy tutan züyçü,
Tərənnümçü,
Hay-küyçü,
Ozan tənqidçi var.
Tənqiddə ömrünü
Uduzan tənqidçi var,Əslində tərifçi var.
12.02.2005

88

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

KARVANBAŞI VƏ NAŞI “TƏNQİDÇİ”
Sənətin ğözünə çör-çöp dolubsa,
Vaxtdır talantsızın gülü çırtdaya.
Pulun ucbatından meyar itəndən,
Gülağa Tənhalar çıxıb ortaya.
Özündən razı var,
bilmişəm niyə
Məni sevmir neçə ağlı kəm axı,Ağzına gələni yazan modernist,
Ya da postmodernist deyiləm axı.
Tənqidin başına kül ələnibsə,
Niyə çil toyuqlar baş aparmasın.
Vaqif Yusiflilər olduğu yerdə,
Gülağa Tənhalar niyə olmasın?!
Çoxu şöhrət acı, söz şortusudu,
Abır-həyanı da veriblər əldən.
Yurdunda erməni tuğyan edən var,
Qeyrətdən söz qoşur, pərgardı dildən.
Falçını vəsf edən tənqidçi öncə,
Tənqidçiyə inam hissini boğur.
Vaqif Yusiflilər mühiti elə,
Özünə bənzər də şairlər doğur.
Tənqidini tamah üstə quranın,
Günü ondan-bundan sitatla keçir.
Marağına zidd kəs lap dahi olsa,
Adının üstündən sükutla keçir.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Paxıllıq etdiyi şairin bir də,
Görürsən ilişir şah misrasına.
Şərhindən bir məntiq çırtlamasa da,
Söz yox riyakarlıq manerasına.
...Atdır arabanı dartıb aparan,
Araba qismində görünür tənqid.
Sənəti ardınca aparmaqdansa,
Sənətin ardınca sürünür tənqid.
Tənqidçi sənətçün karvanbaşıdır,
Başçıyla karvana bir xətər gəlməz.
Sənət karvanını karvanbaşıtək,
Naşı tənqidçilər apara bilməz.
24.01.2006
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YORĞAN SIRIYAN QADIN VƏ
TƏNQİDÇİ HAQQINDA BALLADA
Qonşuda bir yorğan sırıyan vardı,
İşi düşən üçün kara gələrdi.
Elə mahir idi yun sırımaqda,
Görənlər bəlkə də, həsəd çəkərdi.
Çörək ucbatından olubdur hərdən,
Haram iş buyurub o, əllərinə.
Bəzən toxuduğu yorğan-döşəyə,
Pambıq sırıyıbdır o, yun yerinə.
Bu işi o qədər zərif görərdi,
Kimsə duyuq düşüb,şübhələnməzdi.
Kiminsə yununa pambıq qatdığı,
Kimsənin ağlına belə gəlməzdi.
Sonra əməlindən bərk utanardı,
Ömründə sevməzdi, çünki haramı.
Üzü qara olsun ehtiyacın ki,
Bəzən əyri yola çəkir adamı.
...O qadına bənzər tənqidçi də var,
Mədh yazır kiminsə boyat şerinə.
Bəzi “şairləri” pambıq sayağı,
Sırıyıbdır şerə o, yun yerinə.
Əlinə düşəndən şerin yorğanı,
Aldanıb parçanın bəzən bezinə.
Görürsən astarlıq bez parçanı da,
Çox vaxt tərifləyib üz əvəzinə.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Tanıyan tanıyır “boz pambıqları”,
Əsil oxucunu aldatmaq olmaz.
Nəyinsə xətrinə, haqqı unudub,
Sənəti bu qədər alçaltmaq olmaz.
Yalan qatanda sən şerə, tənqidçi,
Belədə gözümdən tez adın düşür;
Yadıma yorğana yun əvəzinə,
Pambığı sırıyan o qadın düşür...
10.03.2004
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АЛИЪЯНАБ ПЯЛЯНЭ, АЛИЪЯНАБ
ТЯНГИДЧИ
Йазычы вя тянгидчи
Аллащверди Еминя
Сапсаьлам марал сцрцсцндя
Бир хястя маралын олмасы,
Тящлцкя гаршысында гойур бязян,
Бцтюв бир дястяни, сцрцнц.
Эцнлярин бир эцнц,
Бу сцрцнц изляйян бир пялянэ,
Юзц цчцн уьурлу бир овда,
Гачагачда,
Говщаговда,
Щямин хястя маралы овламагла,
Фялакятдян гуртарыр,
Бюйцк бир марал няслини,
Горуйур кюкцнц, яслини.
Бах, щямин алиъянаб пялянэя
Охшадырам мян,
Саьлам тянгиди вя тянгидчиляри.
Гяляминя цръащ эяляндя,
Шеир мянзярямизин бомбоз йерляри,
Сюзцмцз солухмасын дейя,
Кясиб атанда зяиф, хястя шеирляри,
Бялкя дя,
Чцрцмякдян,
Юлмякдян горуйур,
Нечя-нечя шеири.
Бялкя дя,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Сюнмякдян,
Юлязимякдян горуйур,
Нечя-нечя шаири.
Чцнки саьлам олмалыдыр,
Сабащкы шеиримизин,
Буэцнкц рцшеймляри,Бцэцнкц ришяляри.
Адына лайиг олмалыдыр,
Азярбайъан шеири.
Саф сюзядирся хидмят,
Саф сюзядирся ниййят,
Бах, белядя неъя демяйясян:
-Афярин, алиъянаб пялянэ,-Афярин, алиъянаб тянгидчи!
29.06.2003
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PLAGİAT NİYƏ ŞAİR OLUR Kİ,..
“İlhamdan mayası” qəti olmayan,
Mavi təfəkkürü iti olmayan,
Sifətinin abır qatı olmayan,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Gözü onun-bunun bağında olan,
Astar dəyərində şeri yozulan,
Adına lap belə tərif yazılan,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Özgə mitilini hey dartışdıran,
Özgə mirasından şer quraşdıran,
Fikir oğurlayan, söz çırpışdıran,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Talayıb irsini Səmədoğlunun,1
Gözü doymur təbi mavi oğlanın.
Görəsən xəbəri yoxmudur onun,
Plafiat niyə şair olur ki,..
Haqqında yazdım ki, qansın bu adam,
İbrət götürsəydi mən yanılmazdım.
Bu dəfə lap iri hərflərlə yazdım:
“PLAGİAT NİYƏ ŞAİR OLUR Kİ,..”
Xeyri yox, oğruya oğru desən də,
Oğru olduğunu doğru desən də,
1

Vaqif Səmədoğlu nəzərdə tutulur
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Ay, Elşad, üzünə heç vurma sən də,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Bilmirəm şairdir, ya üz köçürən,
O, söz yaradandır, ya söz köçürən.
Kiminsə şerini təmiz köçürən,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Ağzının sözünə baxmadan yazan,
Sözünün məğzinə baxmadan yazan,
Ağına-bozuna baxmadan yazan,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Dəm tutur təbinin qısırlığına,
Yad sözə zorlandı dəm gəlir ona.
Zorlanıb kiminsə şah misrasına,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Şairlik ilhamı dəxi olmayan,
Özündən bir sətri bəlli olmayan,
Sənətə qətiyyən dəxli olmayan,
Plagiat niyə şair olur ki,..
Xeyri yox, oğruya, oğru desən də,..
Oğru olduğunu doğru desən də.
Ay, Elşad, üzünə heç vurma sən də,
Plagiat niyə şair olur ki,..
15.03.2005
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MODERNİST ŞEİR OĞRULARINA
POSTMODERNİST TƏNƏ
Sizdəmi şairsiniz məşhur söz oğruları?
Hələ bir adınıza şair də deyirsiniz.
Girib yad ilxısına aparır ayğırları,
Üstəlik sahibini inkar da edirsiniz.
Bu qədərmi oğrular həyasız olurmuşlar?
Deyəndə qınayırlar, deməsəm də ki, olmur.
Şerimə dodaq büzən kəslərdən eləsi var,
Bir yandan söz bağımı talamaqdan yorulmur.
Bostan oğruları da bunlardan ədəblidir,
Barı bostançının da kimliyini danmırlar.
Bunlar yaxşı şairin söz mülkün viran edir,
Sonra şairliyin də danmaqdan utanmırlar.
...Özünü modernist də adlandırır bir “mirzə”,
Yəqin çapıb-çalmaqda modernist fəndləri var.
Postmodernist gözətçi gərəkdir şerimizə,
Bəlkə qorxub çəkinə bu modernist oğrular.
04.01.2007
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BOY
Yuxuda gördüm ki, bir meydandayam,
Şairlər düzülüb...boy sırasında.
Görkəmli, görkəmsiz bu şairlərin,
Özümü də gördüm mən arasında.
Adlar oxunurdu uzun siyahıda,
Baxdım o siyahıda adım oxunmur.
Gördüm öndə duran ucaboylular,
İçində heç mənim boyum görünmür.
İstədim boy verəm, öndən görsənəm,
Qarşımı kəsdilər, görən olmasın.
İstədim qışqıram, tanış bir paxıl
Ağzımı tuturdu səsim çıxmasın.
Şampan papağını sıxırmış kimi,
Gördüm ki, başımdan sıxırlar mənim.
Bu ağız tutanlar, başdan basanlar,
Sandım axırıma çıxırlar mənim.
Gördüm ön cərgəyə paxıl adamlar,
Əsil şairləri yaxın buraxmır.
“Susdurulan” şair “ görkəmlilərin”,
Yanında boy verib, görkəmə çıxmır.
Bu yuxu könlümü üzsə də, ancaq
Ürəyim bir şeydən rahat olacaq.
Paxılın, xainin içində bu gün,
Səsim çıxmasa da, sözüm qalacaq.
30.11.98
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SƏNƏT PAXILLARI
Kimsə süd gölündə üzür tərifin,
Kimsə havasına uçur tərifin.
Bilirmi o bədbəxt, ucuz tərifin
Dəyəri bir çürük qoz dəyərində.
Şerimdən xoflanan filankəs, filan, –
Qarşımı kəsməyə cızır min plan.
Gövhər qiymətində şerimi alan,
Haqqımı ödəyir duz dəyərində.
Paxıl var istəmir görünsün yerim, –
Üzə çıxmağa da qoymur boy verim.
Min düşmənim olsa, gün gələr şerim
Qiymətini alar öz dəyərində.
15.02.98
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“XX ƏSR AZƏRBAYCAN YAZIÇILARI”
KİTABININ TƏRTİBÇİSİNƏ...
Kitabını varaqladım, professor,
Çox möhtəşəm,
Çox böyük,
Çox qalın bir kitab.
Bu gündən sabaha
Yadigar qalan bir kitab.
Nə gördüm, professor,
Varaqladıqca,
Yerimdə quruyub durdum, professor.
Yazarlar Birliyinin üzvləri bir yana,
Şair, yazıçı olan da,
Olmayan da,
Salınıb bu kitaba.
Məmləkətin çobanından tutmuş,
Çəkməçisinədək
Hamısı
Calanıb bu kitaba.
Millətin yarıdan çoxu,
Şair imiş, professor,
Bilməmişik!
Millətin yarıdan çoxu,
Nasir imiş, professor,
Bilməmişik!
Bu yazarların
Məlumat kitabıdı,
Yoxsa toy-düyün dəftəri.
Ya da
Ət siyahısı.
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Bu kitaba salınıb
Millətin yarısı.
Məmləkətin istedaddan
Nə qədər şikəsti,
Çolağı var,
Şair, yazıçı adıyla,
Adı – bu kitabda.
Nə qədər lağlağı,
Cüvəllağı var,
Şair, yazıçı adıyla,
Adı – bu kitabda.
Şəkilləri də, maşallah,
Mələk görüntülü.
Hamısı sığallı,
Ütülü.
Bir az da bu kitabda
Özünü göstərib,
Dosta-tanışa
Yarınmaq üsulu,
Qohum-əqrəba üslubu...
Kağızına heyif,
Heyif bu kitaba.
Ağırlığından
Ələ götürənin
Az qala ombası sına.
Kağızını verərdim,
Uşaqların
Kağızı çatmayan
“Əlifba”sına.
Həftəbecardı, professor.
Artıq adları
Bu kitaba yığmağı
Ürəyin necə bacardı, professor.
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Bu məlumat kitabıdı,
Yoxsa toy-düyün dəftəri,
Ya da ət siyahısı.
Bu kitaba calanıb,
Millətin yarısı.
Heyif, zəhmətinizdən.
Heyif, xoş niyyətinizdən.
Vurğunun, Cavidin, Rəsulun,
Cəfərin, Müşfiqin adlarını
Poz bu siyahıdan, professor,
Poz,
Poz,
Poz.
Təzə bir kitab bağla,
Şair, yazıçı olanları
Şairliyə,
Yazıçılığa dəxli olanların
Sırasında yaz, professor.
Yaz...
Yaz...
Yaz...
09.02.2008
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POEZİYA ÜZRƏ MƏRUZƏ
HƏVALƏ EDİLMİŞ BİRİSİNƏ...
Sənin şeir məruzəndə,
Təkcə mənim adım çatmır.
Yedəklənənlər yanında,
Yəqin istedadım çatmır.
Ancaq istedad sarıdan,
Bəxtdən mənim də töhfəm var.
Əbədiyyət ünvanına
Düşəsi söz səhifəm var.
Meyarın dost-tanışlıqsaVə mənəmsə sizdən uzaq,
Gözdən uzaq düşənləri,
Bəs hansı dəftərə yazaq.
Nə olsun ki, əyalətdə,
Bir az da küskün şairəm.
Sənin kimisindən yüzqat,
Lap minqat üstün şairəm.
Mərkəzdən uzaq olsam da,
Mən mərkəz hücumçusuyam.
Şeirin düz onluğuna
Vuran mən bir oyunçuyam.
Yazındakı imzalardan
Göbələk qoxusu gəlir.
Eləsini oxuyanda,
Adamın yuxusu gəlir.
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Yuxusuzluğun dərmanı,
Elə sənin şeirindi.
Sənin kimisinə həkim,
Deyilsə, vallah yeridi.
Qada, şeirdən məruzə,
Dost-tanış üzrə qurulmur.
Sözün heç vaxt əyaləti,
Nə də ki, paytaxtı olmur.
...Yaman artmada imzalar,
Məruzəndə bir sıxlıq var.
Bakıda “göbələkliyə”,
Yenə də yağdı yağışlar...
30.04.2011
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HƏR İLİN MARTIN 10-U...
Martın 10-u,Gözümün işığa açılan günü.
Təkrar yaşayıram,
Eyni hiss, ovqatı,
Eyni duyğunu,
Hər ilin martın 10-u.
Bürcüm balıq bürcüdü,
Ömrüm tanrı borcudu .
Yaşımın başlanğıcı,
Yaşımın son ucudu,
Hər ilin martın 10-u.
Ümid gözlərimdə bir damla işıq,
Zərrəsi min ömrə bəlkə yaraşıq.
Sevinci görürəm qəmlə qarışıq,
Hər ilin martın 10-u.
Ad günü,
Kiminə tərif düşür,
Kiminə təltif düşür.
Mənəsə köks ötürmək
Düşür hər martın 10-u.
Ömrümün bir az kövrək,
Bir az şad günüm mənim.
Bir ildə nə etmişəm? –
Özümə verəcəyim,
Hesabat günüm mənim,
Hər ilin martın 10-u.
105

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Bahar nəfəslidirsə,
Çal-çağır səslidirsə,
Gəlsin,
gəlsin mart ayım.
Tanrı bir az bəxt versin,
Uğurla qarşılayım,
Uğurla yetsin başa,
Ömrümün il yekunu,
Hər ilin martın 10-u.
01.06.98
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YAŞINDAN BÖYÜK UŞAQ
Meydan oxuyur, baxanda
Əlifbanı da bilmir heç.
Elə sözlər danışır ki,
Boyuna uyğun gəlmir heç.
Yaşından qabaqdı xeyli,
İstedadı Allahdandır.
O dünəndən bu gündə yox,
O dünəndən sabahdadır.
Yaşından böyük uşağı,
Görənin öyməyi gəlir.
Sözü qan qoxuyan kəsin,
Ağzından süd iyi gəlir.
29.03.99
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BÜT
Bir millət ki, acizləşdi,
Başda duranı bütləşir.
Nicatını bütdən uman,
Gözləyən kütlə kütləşir.
Büt hara, müsəlman hara,
Yoxsa bu xalq dinin dandı?
Bütə sitayiş edənin,
Harası bəs müsəlmandı?!
Batmaqda olan gəmini,
Xilas edən ağıl gərək.
Bu millətə büt yapan yox,
Büt sındıran oğul gərək!
25.04.99
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♦♦♦
Qurd quzuyla otlayır, gözümə inanmıram,
Bu yalan təsvir deyil, gördüyümü danmıram.
Nə qədər sentimental görüntüdür, ilahi,
Bəşərin xilas yolu bəlkə budur, ilahi!
Qıraqdan baxanlarda həsəd hissi duyulur,
Kiminsə bu səhnədən gözləri bic-bic gülür.
Bütlərin dövranı da mütilərlə bağlıdır,Qurd-quzu birliyinin ömründən asılıdır.
Quzu xasiyyətində sakitdir, mum kimidir,
Qurd görən, rəftarında nə qədər səmimidir?
Qurd quzuyla otlayır, nə kövrək mənzərədir,
Bəs çobanın əlində tutduğu çomaq nədir?!
11.09.2002
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BUZ HEYKƏLLƏR
Antraktidada
Yaşayış olsaydı,
Yəqin orda heykəllər də,
Buzdan qoyulardı.
Ehtiyac olmazdı,
Mərmərə,
daşa.
Tunca,
Bürüncə.
Bəlkə də,
Qış olduğu üçün,
Ya da,
Üstlərini qar örtdüyüyçün,
Adama elə gəlir ki,
Bizdəki heykəllərin bəzisi,
Buzdan qoyulub.
Yəqin
Zaman dəyişən kimi,
Tarixin alt layları
İstiləşən kimi,
Gün düşən kimi
Yaddaşımızın quzey qatına,
Bu heykəllər də
Öz-özünə əriyib,
Töküləcək ayaqlar altına.
05.01.2004
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KÖHNƏ QURDLAR
Stalin repressiyasının
yırtıcılarına
Kişilər yaşayıb zəmanəmizdə,
Görənlər söyləmiş çoxu mərd idi.
Haqqında, eləsi olub, deyiblər:
“Filankəs ki, vardı, köhnə qurd idi”.
Elələri olub aramızda ki,
Təpəgöztək çalıb-çapıb bu yurdu.
İnsan sırasına, sanki insan yox,
Peyğəmbər donunda düşüb çöl qurdu.
Mahirdi işləri düzüb-qoşmaqda,
Məkrli,
hiyləgər,
siyasətcil qurd.
Daxildə yırtıcı,
zahirdə mələk,
Kütlə xülyasında çox hörmətcil qurd.
Hələ indi-indi bəlli olur ki,
Çox işi törədən qoca qurq imiş.
Düz-yalan, deyirlər imperiyanı,
İçəridən didən köhnə qurd imiş.
Meydanı qıraqdan körükləndirib,
Ocağı yandıran köhnə qurd olub.
Zamanı nehrətək çalxalandırıb,
Sutək bulandıran köhnə qurd olub.
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Çünki öz əliylə bulandırdığı,
Suda balıq tutmaq arzusundaydı.
Diqqət mərkəzində onu saxlayan,
Dirijor çubuğu çünki ondaydı.
Hansısa vədinə şirnikləndirib,
Boğazlara keçən qarmaq ondaydı.
Arı yuvasına salınmış çöptək,
Kütləni coşduran barmaq ondaydı.
Elə ki, taxtına çatdı köhnə qurd,
Azdırdığı xalqı əzib, kam aldı.
Taxtına uzanan əlləri kəsib,
Kölgəsindən belə intiqam aldı.
Oğullar vardı ki, qurdun əliylə,
Gülləyə tutuldu – o yanlıq oldu.
Cibə kişmiş təki töküləsilər,
İtə atılası ayranlıq oldu.
“Köhnə qurd taunu” sardı ölkəni,
İllər, onilliklər ötüşdü getdi.
Asi kəsilənlər zədələndilər,
İçinə meyvətək qurd düşdü getdi.
Özündən sonraya miras da qoyub,
Ardıcılı olan min qurd yetişib.
Onun dövrəsində hürr balası yox,
Onun kölgəsində manqurt yetişib.
Beləsi xalqının yaşayışında,
Ağrısı bitməyən bir üzüntüdür.
Beləsi xalqının qan yaddaşında,
Qara neqativdə ağ görüntüdür.
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Biz atəşpərəst yox, biz qurdpərəstik,
Onunçün sadiqik qurd ağamıza.
O da çağırılmış bayatıları,
Təzədən doldurur qulağımıza.
Biz qurd təbəsiyik...ekran-efirdən,
Bizim qurdlar çalar laylamızı da.
Biz qurd mövqeyinə iddia etsək,
Köhnə qurdlar çalar halvamızı da.
Birinə Mirqəzzəb ad vermişdilər,
Xalqına qarşı çox qəzəbli idi.
Onun pəncəsində insan nəslinə,
Yaşamaq necə də əzablı idi.
Bəzən görk etmişik köhnə qurdları,
Heyran da olmuşuq hər kəlməsinə.
Düşmən qarşısında aciz qalanın ,
Əl çaldıq xalqına güc gəlməsinə.
Tərif də qoşmuşuq hələ dalınca,
Guya qəhrəmanmış, biz bilməmişik.
Millətin yolunda günəştək yanmış,
Yanmış, elə yanmış, biz bilməmişik.
Köhnə nimdaşları zaman götürmür,
Dövran təzələnər, köhnələr gedər.
Tarixin gördüyü köhnə qurdlar var,
Tarixdə yeri yox, heç Boz qurd qədər.
Türkə tarix yazan “bozqurdlar” olub,
Yatır qollarında dəmir qandallar.
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Layiqli yerini “bozqurdlar” deyil,
Tutub qurd ağızlı “boz kardinallar”.
Ölçülər,
meyarlar bizdə başqadı,
Bizdə züy tuturlar könə adlara.
Daha dəbdən düşüb Boz qurd söhbəti,
İndi büst yapırlar könə qurdlara...
07-08.04.2008

114

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

QIZIL BALIQ NAĞILI, YAXUD
BU GÜNÜMÜZƏ PARODİYA
Yatıb yuxusunda kasıb görür ki,
Var-dövlət içində bir ömür sürür.
Qoca qarısı da dönüb tər qıza,
Üstü zər-zibadan yanır, bərq vurur.
Ayılıb görür ki, bir daxmadadır,
Var-dövlət nə gəzir, yağ, bal neynəyir.
Baxır təknəsində çörək yox deyə,
Acından qarısı yaman əsnəyir.
Ayılmağına da peşiman olur,
Gündüzü birtəhər keçinir kasıb.
Bəzən elə şirin yuxular görür,
Səhər oyanmağa ərinir kasıb.
Bax, həmin kasıba oxşayır bu xalq,
Kimsə qulağını vədlə doldurur.
Gündüzlər o qədər yalan eşidir,
Gecələr də yalan yuxular görür.
30.08.2000
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BALTA HAQQINDA İKİ ŞEİR
1.Humanist balta
Ovunu uda-uda,
Göz yaşı axıdırdı timsah.
Humanist görüntüdür,
Göz yaşlarına
İnansaq hərgah.
Ağlayan timsaha oxşayır
Balta da.
Ağacların bağrını yardı balta.
Bütöv meşəni
Qırdı balta.
Kəsə-kəsə,
Doğraya-doğraya ağacları,
Elə bil gəlirdi insafa.
Kəsik,
Hıçqırığa bənzəyən səslə
Hayqırırdı ətrafa:
-“Ağacları baltalayan var,
Meşəni qırırlar”.
Qəribədir,
Xasiyyətdə
Bu ikili təzad nədir?
Lap məsəllərdə deyildiyi kimi:
“Başımı sındır,
Ətəyimə qoz tök”.
Sinəmə dağ çək,
Üstündən məlhəm çək.
Boynumu vur,
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Sonra heykəlimi qur.
Ağacları doğrayan da balta,
Halına guya acıyan,
Ağrıyan da balta.
Meşəni qıran da balta,
Hay salıb,
Şivən qoparan da balta.
Kəsən də balta,
Əməlindən
Küsən də balta.
Timsahsayağı
Kövrək imiş balta,
Humanistmiş balta.
2. Repressiya baltasının
özünəbəraət monolqu
Məni danlayıb, deməyin:
“Balta bizdən, sap da bizdən.”
Onda bəs öz-özümüzü,
“Uf” demədən kəsmək nəydi?
Balta bizdən, sap da bizdən,
İxtiyar ki, yadda idi.
Sapı da heç qınamayın,
Sap özümüzdən olsa da,
Sap ki, özgə əlindəydi.
Özgə, – içimizdə düşmən
Gəzən intiqamçı idi.
Bir məkrə ki, imperiya
Qulları ilhamçı idi,
Edam kötüyündə balta,
Başlar üzərində qılınc,
Qalxan başı kəsməliydi.
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Pisləməyin Cəfəri1 çox,
O, millətin başı üstə,
Düşmən tutan qamçı idi,Domokıl qılıncı idi.
Sapı özgənin əlində,
İxtiyarı yad əlində
Olan bir icraçı idi.
Düşmən ovu bəhanəydi,
Kölgə necə olmalıydı?
Kölə necə olmalıydı?
As desələr – asmalıydı,
Kəs desələr – kəsməliydi!
27.03.2008

1

Mircəfər Bağırov nəzərdə tutulur.
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ƏLHƏT DAŞI
Bir vaxt mənim də,
Vəzifəm vardı.
Başıma neçə
Dost yığışardı.
Hər bir sözümə
“Hə” deyərdilər.
Qan istəsəydim,
Qan verərdilər.
Can istəsəydim,
Can verərdilər.
Qeydimə durmaq
İstəyirdilər.
Canayananlıq
Göstərirdilər.
Üzlərində də
Daim təbəssüm
Çiçəkləyərdi.
Ətrafımdaca
Dolaşmaları
Hər nəyə desən
Elə dəyərdi.
Sadiqliyini
Göstərmək üçün
Eləsi vardı
Sadiq kölətək,
Sadiq kölgətək,
Bəzən körpətək
Düşüb ardımca
İməkləyərdi.
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Günümü belə
Başa vurardım.
Özümü, bəli,
Dost sarıdan çox
Xoşbəxt sayardım.
Guya ki, mənə
Hamısı doğma
Və sirdaş idi.
Elə çoxusu
Harda aş idi,
Orda baş idi.
...Bir gün vəzifəm,
Əlimdən çıxdı.
Ətrafa baxdım,
Gördüm dostların
Çoxusu yoxdu.
Getdi o günlər,
Bir də qayıtmaz.
“Dostlu” günləri,
Kimsə qaytarmaz.
Evimin əzəl,
Tünlüyü itib.
Qapıma gələn
Yolda ot bitib.
Nə bir gələn var,
Nə də zəng edən.
Vəzifəmlə həm
Dostlarmış gedən.
Ancaq rahatam,
Dostların mənə
Verdiyi bu dərs
Elə yaxşıdır.
Vəzifə demə,
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Əlhət daşıdır.
Dəydi o daşa
Mənim də başım.
Ayılıb gördüm
Elə bil yoxmuş,
Dostum, sirdaşım.
Başa dəyən daş,Vəzifə daşı,
O əlhət daşı,
Anladım nəymiş.
Dostu bilməkçün
Bir bəhanəymiş.
Yarı yoldan da,
Dönmək pis deyil.
O daş bildirdi:
“Dost-düşməni bil”.
Uçurtdu məndən,
Qarğa-quzğunu.
Anlatdı kimin
Kim olduğunu.
Vaxtında elə,
Agah olsaydım
Belələrindən
Uzaqlaşardım.
Qəlp adamlardan,
Qulp admlardan,
Uzaq yaşardım.
20.03.2008

121

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

ƏL TULALARI
İtdən törənənin çoxu it deyil,
Müxtəlif cür olur it balaları.
İtlik edəninə it deyibdilərƏlə baxanına əl tulaları!
Hamının önündə bir fərq qoymadan,
Tumara gələni yal tulasıdı.
Ələ baxmağından, umsunmağından,
Dərhal bilirsən ki, əl tulasıdı.
Köpəklə fərqi var əl tulasının,
Köpəklər hər fitin dalınca getmir.
Köpək var zəncirdə acından ölür,
Di gəl ki, yalmanıb tulalıq etmir.
Sahibli, sahibsiz itlər içində,
Başa bəlalısı əl tulasıdı.
Eləsi də var ki, tulalıq edir,
Guya ki, böyüyüb it olasıdı.
Yaman fəndgir olur əl tulaları,
Fəndgir tulaların min bəlası var.
İşə bax, Yazarlar Birliyinə də,
Fənd ilə üzv olan əl tulası var.
Məqsəd xatirinə, mənsəb naminə,
Ətəkdən tutana ətək yaxşıdı.
Qucaqda bəslənən əl tulasından,
Həyət-baca güdən köpək yaxşıdı.
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Zəncirdə ev güdən köpəyə hörmət,
Vəfada çoxuna dərs olasıdı.
Arxamca yalandan hürən tapılsa,
Fikir vermirəm ki, – əl tulasıdı!
20.01.1999

123

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

124

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

ЭЯРМЯТЦК БАЛЛАДАСЫ
Доьма кяндимя
Еля ки, йаз гышын дизин гатлайар,
Тумурcуглар гюнчясиндян чатлайар.
Даш-гайанда нярэизлярин чыртлайар,
Торпаьында пющряляйяр лап кютцк,
Эярмятцк.
Дюнцб олар гойнун cяннят эушяси,
Бцлбцллярин зиля галхар няшяси.
Бuлагларын – бярг вуран нур шцшяси,
Чямянлярин – йашыл рянэли тцл юртцк,
Эярмятцк.
Бир олмаьа сяслямисян щяр кими,
Язизляйиб, сцслямисян щяр кими.
Ювладынтяк бяслямисян щяр кими,
Фярги йохдур, талыш олсун, йа да тцрк,
Эярмятцк.
Эюзляриндя тяр бянювшя мараьы,
Севянлярля доларды чай гыраьы.
Гуш хорундан уйарды кянд сцбщ чаьы,
Щейиф, о хош эцнляри биз тез ютдцк,
Эярмятцк.
Кими сыхды бязян шящяр бошлуьу,
Сяндя тапды эялиб кюнцл хошлуьу.
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Чятин эцндя чоху гайьы-гуллуьу,
Сяндян эюрдц,
Доьмам,
Кяндим,
Ей бюйцк,
Эярмятцк!
Инсанларын ел уьрунда ишиндя,Гуруб йаратмагда, якин-бичиндя.
Вятян цчцн cан гойанлар ичиндя,
Чохусундан биз габаьыг, биз юнцк,
Эярмятцк.
Сырьаланар отларын сцбщ шещиндя,
Сыьалланар, гуруланар мещиндя.
Рущ охшайан гушларын cящ-cящиндя,
Биз гойнунда бир чал-чаьыр эюрмцшцк,
Эярмятцк.
Торпаьында йцз cцр немят бяслянир,
Дашлыьын да чичяклянир, эцллянир.
Адын неcя талышcа хош сяслянир,
«Исти биcар» мяналы ад – «Гамятuк»,
Эярмятцк!
Адын Щязи Аслановла уcады,
Гойнун иэид оьуллара йувады.
Гору, varsa qoynunda istedadı,
Олур, чох вахт истедады эюрмцрцк,
Эярмятцк.
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Şəddad1 oğlun çıxmayıb ki, yadından?
Şöhrətilə söz etdirir adından.
Qürur doğuran belə ər oğuldan,
Qürur duymaq haqqın vardır hamıtək,
Gərmətük.
“Talış qızı” şeirini yazanda,
Qızı Paşa, Kinonağa adında,
Qızlarını vəsf etdi Kürçaylı da2,
Paşa,ağa təbiətli millətik,
Gərmətük.
Bir yurdun ki, paşa qızları varmış,
Mehdi, Həzi kimisini doğarmış.
Doğulan da “Aslanovçu” olarmış,
Ulu kökdən budaqlanan soy-kökük,
Gərmətük.
Yığışmışıq Vətənin ocağına,
Qızınmaq haqqımız vardır oduna.
Azərbaycan torpağının adına,
Biz də elə adımızla hörmətik,
Gərmətük.
Hələ neçə adın qalır kölgədə,
Neçə istedadın qalır kölgədə.
Qayğı, sayğı azalan bir ölkədə,
Sən diqqətdən kənar ikinci KərkükGərmətük
1

Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi, görkəmli naşir Şəddad
Cəfərov nəzərdə tutulur
2
Şair Əliağa Kürçaylı nəzərdə tutulur.
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Сяни тямсил едирик бу юлкядя,
Щядя эюряр, бизя эялся ким щядя.
Оьулларынла бирляшиб cябщядя,
Дюйцш вахты биз гошайыг, биз cцтцк,
Эярмятцк.
Нечя мярдин ганын верди дюйцшдя,
Сынмадылар чятиндя, кешмякешдя.
Пайын вардыр йурд наминя щяр ишдя,
Щаггын чатыр, сян башыны уcа тут,
Эярмятцк
Ей тарихдя ганлар эюрян мямлякят,
Шящид дцшян cанлар эюрян мямлякят.
Сян – нечя гырьынлар эюрян мямлякят,
Йаша,
йашат,
аnа дийар,
ата мцлк,
Эярмятцк!
Щачан сяндян айры щяйат сцрдцк биз,
Юмря щясрят дцйцнцнц вурдуг биз.
Вятянсиз – йад, гцрбят елдя эюрдцк биз,
Айаг цстя йерийян бир табутук,
Эярмятцк.
O kəsi ki, azdırdı dar düşüncə,
Onun yurda xeyri də yox daşınca.
Nə gördük ki, səndən uzaq düşüncə,
Daş yerinə yad divara can hördük,
Gərmətük.
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Uşaqlığı ki, yaşadıq qayğısız,
Zaman bizdən gəlib keçdi ağrısız.
Nə amansız bir dərd çəkdi bağrımız,
Nə də soldu könlümüzdə bir istək,
Gərmətük.
Kəndin “Şəvnışt” axşamları hamıca,
Nağıl söylər, oynardıq – “tap tapmaca”,
Tapmaca da elə bil “gül yapmaca,”
Tapmacası, sözü şəkər, şərbətik,
Gərmətük.
O günlərçün qəlbim göynər, a kəndim,
Ruhum sənsiz qəm geyinər, a kəndim.
Bütün ömrüm puç görünər, a kəndim,
Sənli həsrət xatirəm var bir bölük,
Gərmətük.
Güvənc yerim olduğunçün başım dik,..
Bir gün məni səndən alsa qəriblik,
Göz olmaqçün, torpağından bir çimdik,
Sən yaxama dua kimi büküb, tik,
Gərmətük.
Adam demə xoş olarmış yurdunda,
Ucalarmış, baş olarmış yurdunda.
Adama sirdaş olarmış yurdunda,
Bu hikmətin sirrini səndə gördük,
Gərmətük.
Xatirələrə baş vurdum, kövrəldim,
İlk məktəbi bağlı gördüm, kövrəldim.
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Çox şeyi dağılı gördüm, kövrəldim,
Çinarları gördüm seyrək və tək- tük,
Gərmətük.
Anamın tez ölümünə üzüldüm,
Qardaşların az ömrünə üzüldüm.
Bir zalım qızın zülmünə üzüldüm,
Hansı ki, eşq bəsləyib etmişdim ərk,
Gərmətük.
Gəlib keçdi qəlbimdə bu anlarda,
Uzunsaç qızların ki,.. yox heç harda.
O qızlar ki, vardı bir vaxt onlarda,
Dabanına qədər uzun, hörmə tük,
Gərmətük.
Demirəm ki, dünənindən yapış bərk,
Dünənlə bağlı yaxşını etmə tərk.
Yaxşı olan varsa, olsun sənə görk,
Öz kökündən üzülməkdən çəkin, hürk,
Gərmətük.
Dalğın gördüm orda Yəhya1 müəllimi,
Ondan aldım şeir- sənət dərsimi.
Yəqin açmır onu dövrün dönəmi,
Bəzən dövrün xoş üzünə həsrətik,
Gərmətük.
Məni qaytar öz ilkimə, a kəndim,
Məni qaytar öz kökümə, a kəndim.
1

İlk dil-ədəbiyyat müəllimim Yəhya Məmmədov nəzərdə
tutulur
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Öz evimə,
öz binəmə, a kəndim,
Qaytar məni,
ömrüm keçməsin sönük,
Gərmətük.
Hanı bəs sinif yoldaşım Hökümə,
Ram etmişdim o vaxtkı eşq hökmümə.
Sonra bildim, getdiyi kəs sən demə,
Eləsiymiş, bir duyğusuz, bir ütük,
Gərmətük.
Мян гойнундан перикян гуш олмадым.
Шящярлярдя эцн ютцрмцш олмадым.
Мягсядсиз бир юмцр сцрмцш олмадым,
Йедякляниб кимсяйя олмадым йцк,
Эярмятцк.
Уcалмаьа эюря дцзц, эетмишдим,
Щагга доьру тутуб цзц эетмишдим.
Цряйимдя минбир арзу эетмишдим,
Бириня дя ня зидд чыхдым, ня дюнцк,
Эярмятцк.
Шаиринин ялли йашы там олду,
Гайнар тяби сян верян илщам олду.
Щяр шериндя сяня ещтирам олду,
Йашасам да сяндян узаг, тянща, тяк,
Эярмятцк
Чох галан вар юмрцн карван кючцндян,
Сющбят ачсан сян оландан-кечяндян,
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Сяня шющрят эятирянляр ичиндян,
Щярдян шаир оьлунун да адын чяк,
Эярмятцк.
Вахтсыз яcял юмрцмц бир эцн гырса,
Шаириня ещтирамын оларса,
Торпаьына цз гоймаг щаггым варса,
Бирcя гарыш торпаьынла мяни бцк,
Эярмятцк!
12.02.2006, 04.02.2007.

BİZİM O DÜNYALIQ
AĞRIMIZ DA VAR
Yuxuda gördüm ki, anam məni səsləyib
deyir: Məzarda yatmaqdan belim ağrıyır,
oğul, məni gəl ayağa qaldır.
Can ana!
Məni səsləmisən, mən sənə qurban.
Axır mənzilində yatmaqdan bezib,
Məzarda ağrıyan belinə qurban.
“– Gəl oğul, məzarda dikəlt belimi,
Bu qədər yatmaqdan belim ağrıyır.
Dünyanın bərkindən-boşundan keçib,
İndi boş durmaqdan əlim ağrıyır.
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Bilirəm qeydinə qalan yox, bala,
Sənə “can” deməyən dilim ağrıyır”.
Yuxuda dediyin bu sözlər, ana,
Ruhumu o gündən kəsib doğrayır.
Halına ağladım mən zülüm- zülüm,
Bu dərddən gözümdə yaş dura bilməz.
Əlin bu dünyada daim işdəydi,
Əlin o dünyada boş dura bilməz.
Ağladım,
ağladım acizliyimə,
Ana, harayına day səsim yetməz.
Tanrı o dünyalıq səbrini versin,
Tanrı yıxıdanı bəndə dikəltməz.
Gorda da rahatlıq yoxmuş, eləmi?
Sözün bu sirri də mənə anladar:
Belin ağrıyırsa, demək qabaqda,
Bizim o dünyalıq ağrımız da var.
Can ana!
Məni səsləmisən, mən sənə qurban.
Axır mənzilində yatmaqdan bezib,
Məzarda ağrıyan belinə qurban!
07.12.98
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DEDİM Kİ, YAŞATSIN SÖZ
BƏNÖVŞƏNİ
Ayrılıqmı görüb boynu əyridir,
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni.
Qurbani
Bənövşə eşqinə düşdüm, görəndə
Səttar fırçasında “Qız bənövşə”ni.
Soruşanlar oldu: “yüz gül içində
Niyə axtarırsan məhz bənövşəni?”
Bir işarə gərək yəqin arifə,
Bahar yol salanda bizim tərəfə,
Bənövşəni gördüm onda ilk dəfə,
Gözlərim də tutdu tez bənövşəni.
Üzündə oxudum abır, qanacaq,
Baxışı,duruşu, gördüm utancaq.
Allaha yalvardım, tutmaya ancaq,
Kaş ki, bəd nəzərli göz bənövşəni.
O gündən son qoydum bu vərdişimə,
Taxmadım hər gülü dərib, döşümə.
Sədaqətli oldum öz bənövşəmə,
İyləyib atmadım yüz bənövşəni.
Tərifin verən çox – əgər çəksəm ad,
Lüzum yox, hamısın deyəm adbaad.
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İlk öncə Qurbani – o böyük ustad,
Vəsf etdi gələndə yaz bənövşəni.
Gördü Qarabağı yağı əllərdə,
Hicran boynun əyib, saldı da dərdə.
Yurdu uduzanlar şax gəzən yerdə,
Heç zaman “görmədim düz bənövşəni”.
Bəlkə ona görə vaxtsız saraldı,
Görüşüm bir il də sonraya qaldı.
Məndən ayrı saldı,
aralı saldı,
Bəxtin göstərdiyi üz bənövşəni.
Baxma ki, həsrətdən bunca qəm yedim,
Bənövşə eşqimdən üzülüşmədim.
Mən öz bənövşəmdən ayrı düşmədim,
Görsəm də arabir, az bənövşəni.
Üzüldüm vaxt adlı qəsdin əlində,
Vüsalım növbəti fəslin əlində.
Ay Elşad, bu sevda bitməz əslində,
Gey dəmir çarığı, gəz bənövşəni.
Qaldım bənövşəsiz ömrün içində,
Ətirsiz,
qoxusuz bir gün içində.
İndi bildinizmi, yüz gül içində
Niyə axtarıram məhz bənövşəni?
Dostlar, üzünüzə min gül gülsə də,
Aranıza hicran gəlib girsə də,
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Uzun ayrılıqlar üz göstərsə də,
Arayıb, axtarın öz bənövşəni.
Doyunca baxmamış heç çöhrəsinə,
Kövrəldim tez gəlib, tez köçməsinə.
Onunçün söz qoşdum xatirəsinə,
Dedim ki, yaşatsın söz bənövşəni.
17.05.2008
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İBRƏT HEYKƏLİ
Bayaqdan baxıram arx kənarında, –
Kol dibində bitən tər bənövşəyə.
Kimsədən xəcalət çəkirmiş kimi,
Düşündüm boynunu bükübdür niyə?
Bəlkə də özünə yaraşdırmırdı,
Adi kol dibinə sığınmağı da.
Yəqin vüqarına sığışdırmırdı,
Bu sayaq həyatda yaşamağı da.
Taleyin hökmüylə bitib kölgədə,
Ancaq taleyiylə barışmazdı o.
Öz hökmü əlində olsaydı əgər,
Özgə kölgəsində yaşamazdı o.
Duyar bənövşəni adi uşaq da,
Qoltuqda gəzən var, bəs duymur nədən?
Deyirəm, dünyanın qoltuq qulları,
İbrət götürsünlər tər bənövşədən.
İbrət heykəliydi sanki bənövşə,
Necə kövrək idi,
necə utancaq.
Adi kol dibində utanırdı o,
Kimsə qoltuq altda utanmır ancaq.
21.12.94
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KATARSİS
Qar yağır...
Yağan qarmı,
Yoxsa ulduz dənələri?
Soyuqluğu üşütsə də,
Qartopu tutan əlləri,
Saflığı
İsindirir ürəkləri.
Sevindirir hamını;
Böyükləri, uşaqları,
Daha çox körpələri,Bu qar inciləri,
Qar gövhərləri.
Həzin-həzin
Könüllərə dolur
Qar xəfifliyi.
Qəlbləri saflığa qərq edir,
Ulduz incəliyi,
Qar zərifliyi.
Bu təkcə qar deyil,
Allahın insanlara
Təmizlik dərsidir;
Təmizlik məramıdı.
Haydı,
Çıx çölə,
Ürəyiqara,
Ürəklərin
Katarsis məqamıdı.
09.02.2008
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QAR MÖCÜZƏSİ
Gəlimli-gedimli ulu dünyanın,
Baxanda heyrətdir hər möcüzəsi.
Təkcə dünyanın yox, quran insanın,
Yaradan ağlın da var möcüzəsi.
Bitib tükənəndə qışın sınağı,
Sularda sınanda buzun caynağı,
Bahar isidəndə ana torpağı,
Dolar ağaclara bar möcüzəsi.
Kimin ki, məhəbbət var mayasında,
Xoşbəxtliyin tapar can parasında.
Açılar əllərin ehtirasında,
Tilsim köynəklərin nar möcüzəsi.
Qadınla ucalıb, ucalan ölkə,
Qadınsız bir insan – soyuq bir kölgə.
Allahın ən böyük kəşfidir bəlkə,
Qadın möcüzəsi – yar möcüzəsi.
Haqq-mizan itirsə, zor səbəbidir,
Zülmün, tiranlığın şər səbəbidir.
Bütün səbəblərin bir səbəbidir,
Dünyanın pul-para, zər möcüzəsi.
Həqiqətin Qordi sapını açar,
Tarixin gizlinlər qatını açar.
Önündə qırxıncı qapını açar,
Dünyanın nə qədər sirr, möcüzəsi.
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Kim ki, yaradana şəkkin göstərir,
Təcəllasına əks fikrin göstərir.
Hüsnündə Allahın “şəklin göstərir”,
Allahın ən böyük Yer möcüzəsi.
...Qar yağır – hər tərəf dumag, ağappaq,
Qar yağır ruhi bir sakitlik tapaq.
Üzü qara dünya və qara torpaq,
Üzlərin ağ edib qar möcüzəsi.
29.01.2006
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YAZ MÖCÜZƏSİ
Qaynar bir bulağın gözünə əyil,
Görərsən çağlayan səsdir elə bil.
Yazda tək güllərin, rənglərin deyil,
Adi daşın da var öz möcüzəsi.
Səhər günəşindən hərarət istə,
Çəmən güllərindən bağla bir dəstə.
Hicrana dağ qoyan havalar üstə,
Yaylaqda yüksələr saz möcüzəsi.
Qalaların mamır donu yenidi,
Hər daş tarix üçün yaddaş yeridi.
İyirmi ildən çox düşməni yendi,
Babək timsalında Bəzz möcüzəsi.
Vəsf edib, susanın dilini açıb,
İgidin zəncirdən qolunu açıb.
Tarixin azadlıq yolunu açıb,
Sənət möcüzəsi,
Söz möcüzəsi.
Adam var insana kələklə qıyar,
Bildiyitək fələk saydığın sayar.
Elə üz göstərər, səni mat qoyar
Cahil hiyləsində üz möcüzəsi.
Həyatı insana həm tanıtdırar,
Enişdə-yoxuşda qeydində durar.
Həsrət könülləri kama çatdırar,
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Cığır möcüzəsi,
İz möcüzəsi.
Zəmidə sünbülün saçını hörər,
Küçədə dalandar işini görər.
Torpağın köksünə min sığal verər,
Səhər küləyinin naz möcüzəsi.
Qışın lap kökündən vurub xəncəri,
Zamanın şarxını döndərib geri.
Ölüm yatağında dirildib yeri,
Ona həyat verib yaz möcüzəsi.
27.02.2006
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QARABAĞ BAKİRƏSİ
Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi
Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.
Ağabəyim ağa
Bu ləyaqətli və böyük qadın şahın
o cah-calalına baxmayaraq
onunla yaşamadı.
Ələkbər Müşiri Səlimi
Bu şer səninmi?..
inanmaq olmur,
Sən ki, əl yetməyən pakın birisən.
Tanınmış Orlean bakirəsitək,1
Sən də Qarabağın bakirəsisən.
Vətən gülzarından kəsib yolunu,
Üzü ayrılığa döndərmişdilər.
Səni siyasətin qurbanı kimi,
İran padşahına göndərmişdilər.
Əyalı olsan da Fətəli şahın,
Gizli hisslərinə şərik çıxmadın.
Sarayda “Banuyi-hərəm” olsan da,
Heç kimə tənəli gözlə baxmadın.
Həya heykəliydin, şer məclisində
Pərdə arxasında dinib danışdın.
1

İnqilabçı fransız qadın Janna D,Ark nəzərdə tutulur.
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Sən öz ürəyinin sərhədlərini,
Şahın üzünə də sıx bağlamışdın.
Tehran yaşamağa lap cənnət olsa,
Qürbət soluxdurdu gül həyatını.
Vətən həsrətiylə bağrın yananda,
Çilərdin oduna bu bayatını:
“Mən aşığam, qara bağ,
Qara salxım, qara bağ.
Tehran cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ...”
Ürəyin ismətlə zirehlənmişdi,
Kiminsə könlünə tabe olmadı.
Hətta Bastiliya alındı, ancaq
Sənin qala qəlbin heç alınmadı.
“Yarım gecə gəldi”...inanmır adam,
Sən pak duyğuların şairəsisən.
Tanınmış Orlean bakirəsitək,
Sən də Qarabağın bakirəsisən.
15.01.2007
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ELEGİYA
Qız balasını çox erkən itirən
birinə böyük ürək ağrısı ilə...
Erkən gövdəsindən sındı bir budaq,
İtirdin canından qopan canı sən.
Tale bir müsibət bəxş etdi sənə,
Kama yetəni o, saç yolanı sən.
Ölümün yox imiş imanı, dini,
Böyük, uşaq bilməz... gözlər vədəni.
Bu dərd yendi səni, bükdü qəddini,
Hansı ki, yenərdin hər bəlanı sən.
Elə bir dağ gördün, heç görməmişdin,
Yanıb bu hicranın odunda bişdin.
Kərbəla şivənin çox eşitmişdin,
Qapında da ğördün Kərbəlanı sən.
Səni bala qəmi incidəndə çox,
Götür gül şəklini ürəyinə sıx.
Daha özün ilə qız balanı yox,
Tutub gəzdirərsən Dərd balanı sən.
...Neçə suçlu dostdan mən üz çevirdim,
Suç mənim olsaydı, indi göynərdim.
Dərdinin altına çiynimi verdim,
Tanı bu dünyada mərd olanı sən.
16.11.2006
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TƏBRİK, “XƏZƏR-LƏNKƏRAN”
Bu şeiri “Xəzər-Lənkəran” futbol
komandasının Azərbaycan kubokunu
ikinci dəfə qazanması münasibətilə
komandanın fəxri prezidenti
MÜBARİZ MƏNSİMOVA və
prezidenti, Türkiyənin Lənkəranda
fəxri konsulu MAİS MƏNSİMOVA
ithaf edirəm.
Təbrik,
“Xəzər-Lənkəran”, təbrik!
Azərbaycan kuboku
İkinci dəfə başın üzərində.
Sən elə beləcə qal
Hamının nəzərində.
Sevincimizin həddi yox,
Sevincimiz yeddinci qatında...
Belə uğurların
Hələ çox olacaq həyatında.
Yerində sayan çağların arxada,
Gələcək qələbələrin axarı da.
Sən bu gün
Futbol nəhrimizin
Fırtınalı şah dalğasısan.
Hələ çox ürəklərə,
Hələ çox bəbəklərə,
İftixar duyğusutək,
Qürur dalğasıtək sığasısan.
Hələ çox titulları
Öpüb bağrına basasısan.
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Bu gün sən
Juniyor1 balamızın ayağıyla,
Hədəfi möhtəşəm vurdun.
Şirlərlə pəncələşib,
Aralarından tacı götürdün.
Fırtınalar meydanında,
Qalxdığın pillən, mərtəbən mübarək.
Sıraladığın qələbələr içində,
Yeni qələbən mübarək!
Mübarək,
qəlbən mübarək!
Sən yaşıl meydanların,
Fırtınalar komandası.
Sənin qopan fırtınandır,
Qəlbinin birincilik iddiası.
Sıranda
Gənc Pelelərin yetişəcək,
Bayrağımızı yüksəkliklərə qaldıracaq,
Yüksəkliklərə varacaq,
Mütləq elələrin yetişəcək.
İrəli,
hamımızın qüruru, “Xəzər-Lənkəran”,
Azərbaycanın uğuru “Xəzər-Lənkəran”.
MÜBARİZ MƏNSİMOVLA,
MAİS MƏNSİMOVLA,
Ürəkdə odla,
alovla,
Dünyaya,
1

“İnter”in qapısından 2 möhtəşəm top keçirən “XəzərLənkəran”ın braziliyalı futbolçusu
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Avropaya
Zəfərlərlə yürü,
Yürü, “Xəzər-Lənkəran”!
Qoy səsin Dünyadan gəlsin,
Qoy səsin Avropadan gəlsin.
Qələbələrinin sorağı,
Dayanmadan,
hər an gəlsin.
Gəlsin,
“Xəzər-Lənkəran”, gəlsin!
Nəhənglərlə yarışmada,
Yeni zirvələr aşmada,
Qoy həmişə,
Qalib,
“Xəzər-Lənkəran” gəlsin.
Sənə əlcək atanlar,
Sonra
Peşiman gözə çarpır.
Uğurları sıraladıqca,
Daha böyük uğurlara
Şövqün artır.
Yaşa, mübariz komanda, yaşa,
Yaşa,
MÜBARİZLİ komanda,
yaşa!
Avropa meydanlarında,
Nəhənglərlə gir yarışa.
Şir gərək şirlə çarpışa,
Nər gərək nərlə çarpışa.
Nəhənglərin yarışına
Şahid olaq biz birbaşa.
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Adın “Milan”la, “İnter”lə,
“Çelsi”ylə çəkilsin qoşa,
“Barselona”yla, “Portu”yla,
“Mançester-Yunayted”lə qoşa,
Çəkilsin, “Xəzər-Lənkəran”!
Qoy qaliblər cərgəsindən,
Adın gəlsin, “Xəzər-Lənkəran”!
Qoy öncüllər sırasında,
Sevilsin “Xəzər-Lənkəran”!
Az qalıb,
eşidərik bu sözü də,
Elə Dünyanın öz dilindən:
“İndi qalib kürsüsünə,
Avropanın qapısını
Öz topuyla silkələyən,
Qalib “Xəzər –Lənkəran” gəlsin,
Böyük “Xəzər- Lənkəran” gəlsin!
Uğurların hələ qabaqda,
Şöhrətin öndə olmaqda...
Sənə
Zirvələrdən görünmək çox yaraşır.
Sənə şirlər pəncəsindən,
Tac götürmək çox yaraşır.
Təbrik,
“Xəzər-Lənkəran”, təbrik!
Yeni bir zəfərin,
Müjdəsi başın üzərində.
Sən elə beləcə qal,
Ölkənin nəzərində.
25.05.2008
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NİKBİNLİK
İtirə-itirə sadiq dostları,
Ətrafa baxırıq – hansımız qalıb.
Toplanıb üst-üstə, ürəyimizdə,
Hər köçənlə bağlı ağrımız qalıb.
Tezdir bədbin düşüb qəbrə girməyə,
Toparlan həmişə ömür sürməyə.
Hələ özümüzdən söz etdirməyə,
Bəlkə, öndə şöhrət-şanımız qalıb.
Dərd üz göstəribsə xaincəsinə,
Sən onu yola ver nikbincəsinə.
Əyilmə dərdin heç minincisinə,
Nə qədər ki, canda tabımız qalıb.
Tələsmə torpağa can tapşırmağa,
Hələ ki, gücün var sədlər aşmağa.
Onunçün vaxt yox ki, baş qaşımağa,
Yetməyən arzumuz, kamımız qalıb.
Düşmən caynağında Vətən torpağı
Qalanın
bədbinlik haqqı yox axı.
Özümüz qırmalı mənfur caynağı,
Özümüzdən başqa kimimiz qalıb?
Xatirə qələmin tezdir yonmağa,
Vaxtımız olacaq xatırlanmağa.
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Yəqin yaddaşlarda bizi anmağa,
Layiq görüləsi anımız qalıb.
Hələ üzümüzə kimsə gülürsə,
Üstümüzə gündən nur tökülürsə,
Hələ ki, ümidlə qəlb döyünürsə,
Deməli yaşamaq şansımız qalıb.
10.05.2008
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МЯНИМ СОН ШЕИРЛЯРИМ
Неъя дя гямлисиниз,
Мяним сон шеирлярим.
Йашсыныз, нямлисиниз,
Мяним сон шеирлярим.
Ким охуса кювряляр,
Эюзляриня йаш эяляр.
Юмрцмц битмиш биляр,
Мяним сон шеирлярим.
Солухан юмрцмсцнцз,
Щарайым, цнцмсцнцз,
Бялкя сон сюзцмсцнцз,
Мяним сон шеирлярим.
Билдим айрылыг нядир,
Зцлмц синя эюйнядир.
Юмрцмдян сон сящнядир
Мяним сон шеирлярим.
Баханда щяр мисраныз
Щясрят гохуйур йалныз.
Дярддян йаранырсыныз,
Мяним сон шеирлярим.
Синям бир дар щцъряди,
Бцсбцтцн гям ичряди.
Кядярли тарихчяди
Мяним сон шеирлярим.
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Гцрбят евдяйям дейя,
Лап йахынам юлмяйя.
Дюнцб гяриб няьмяйя
Мяним сон шеирлярим.
Сюз йийясиня бянзяр,
Шеирим мяня бянзяр.
Гу няьмясиня бянзяр
Мяним сон шеирлярим.
…Ким охуса кювряляр,
Эюзляриня йаш эяляр.
Юмрцмц битмиш биляр,
Мяним сон шеирлярим.
14.02.2004
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♦♦♦
Yaz fəslidi...
Gülün gülü,
Çiçəyin çiçəyi açılır.
Gülə, çiçəyə baxdıqca,
İnsanın ürəyi açılır...
Yaz fəslidi...
Qanın qaynaması yanında
Bulaq qaynarlığı heçdi.
Bahar ağaclara yarpaq,
Torpağa, daşa, kəsəyə
Çəmən, çiçək donun biçdi.
Təbiətdə yeni bir büsat,
Varlığda qaynar bir həyat.
Artırdı üzlərdə təbəssümü,
Bu gül mövsümü.
04.04.2010
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DAYAQ
Bar ağırlığından
Budaqları qırıla bilərdi
Bar ağacının.
Yanındakı barsız ağacdan
Bir neç budaq kəsdim
Dirək yerinə.
Kəsilmiş budaqları
Dirək etdim
Ağacın bar ağırlığına.
Həmin budaqlar
Bar ağacının
Döndülər dirəyinə,
Döndülər gərəyinə.
Qoymadılar budaqları sına.
İbrətli mənzərəydi...
Deyirəm kaş,
Adamlar da,
Belə yetəydilər
Böyük insanların karına.
Bir-biri üçün,
Dönəydilər dirəyə;
Verəydilər
Kürək-kürəyə.
25.09.2010
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İKİ XOKKU
♦♦♦
İntəhasız,
Dalğasız dəniz,
Biçilmiş zəmi kimidir...
30.06.2003

♦♦♦
Hıçqırıq,Qəhərdən tutulan səs,
Boğulur qırıq-qırıq.
10.09.2004
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KƏNDƏ QAYITMIŞDIM
Kəndə qayıtmışdım...kəndə girməmiş
Bir az aralıda maşından düşdüm.
Elə bil bədəndən ayrılan ruhdum,
Təzədən özümə gəlib qovuşdum.
Əsər qalmamışdı getdiyim kənddən,
Gördüyüm mənzərə tamam başqaydı.
Kəndi yuxusundan sübhün quşları,
Şehli nəğməsiylə oyatmaqdaydı.
Məni quşlar oldu ilk qarşılayan,
Sevinc çağlayırdı səs-sədasında.
Çinarlar da məni salamladılar,
Əzəli farağat komandasında.
Tələsik şəklimi çəkdi dağ çayı,
Şəklim kəndə tezdən çatmışdı artıq.
Bəlkə ona görə doğmalarımtək,
Çoxuna sifətim tanışdı artıq.
Duyuq salmışdı da eli-obanı,
Mənim çay surətim, mənim çay əksim.
Duyuq düşmüşdü lap ilk məhəbbətim,
Qoynunda hələ də xatirə şəklim.
Durur ağrılarım o eşqlə bağlı,
İlk eşqin ünvanı o qız da durur.
O qız ölən eşqə başdaşı kimi,
O eşqin başında yalqız da durur.
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Arayım-axtarım günahı kimdə,
Əfvə yerim olsa üzüm gülərmi?
O qızın önündə son nəfəsimdə,
“Bağışla” deməyə üzüm gələrmi?
...Girdim qapısından “o dünya”nın da,
Gördüm ölüm-itim dərdim səngimir.
Sarıldım anamın baş daşına ki,
Nədəndir yuxuma girmir ki, girmir.
Kimə ki, ehtiram borcum var idi,
Əyilib daşına ehtiram etdim.
Sonra da qayıdıb öz kənd dünyama,
Neçə xatirəmin dalınca getdim.
Ürəyim şirincə sızıldayırdı,
Özüm öz yaramı mən qanatmışdım.
Arı yuvasıydı xatirələrim,
Arı yuvasına çöp uzatmışdım.
7-8.02.2012
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BİR VAXT – İNDİ
Məni bir sevdayla nişanladılar,
Dedilər ki, vaxtdır – yetiş yarına.
Əlimdən alındı “azadlığım” da,
Verildi bir qızın ixtiyarına.
Kəsildi üzümdən qız baxışları,
Dəydim gözlərinə yad surətində.
Qurtardı qayğısız günlərim daha,
Qalmışam bir qızın nəzarətində.
Sayı da azaldı görüşlərimin,
Ayağım üzüldü bənddən-bərədən.
Elə bil önümdə çevrə cızdılar:
“Hünərin var indi çıx bu çevrədən.”
Getdiyim bir qatar yoludur, sanki
Relslər qoymayır bu yoldan çıxam.
Tale mənim üçün yazılan roldu,
İxtiyar sahibi deyiləm ki, mən,
Mənimçün yazılan bu roldan çıxam.
“Bir qızın eşqiylə çəpərlənmişəm”1,
Kiminsə düşmərəm day diqqətinə.
Dünyanın elə bil diqqət yerindən,
İndi çəkilmişəm əyalətinə...
27.02.2012

1

Misra istedadlı şair Məzahir Hüseynzadəyə məxsusdur.
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HEYRƏT EDƏRƏM
Bəlkə də ən kiçik şeirimdi bu, –
Bir saçağartmışdan söhbət edərəm.
Ömür yolumuzun yaş qaydası var,
Ömrü yaşa uyğun mən qət edərəm.
Ürək eşq möhtacı... bilirəm nədən
Ahıl da uydurur bunca sevgidən.
Arsızla ar haqda üzə gülmədən,
Söhbəti də üzbəsurət edərəm.
Hər şey məqamında daha yaxşıdı,
Həya deyilən də – üz naxışıdı.
Kim ki, sevgi üçün çox-çox yaşlıdı,
Beləsini ağla dəvət edərəm.
Bu saçağartmış da qalmayır geri,
Sevdabazlıq edir, heç deyil yeri.
Səksən yaşında da sevgi şeiri,
Yazanın abrına heyrət edərəm...
20.0.2012
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GÖZƏLLİK
“Tanrım gözəllikdir” söyləmiş Cavid,
Ruhunu oxşardı yaz gözəlliyi.
Dünyanı hifzedən qüdrətində də,
Bununçün görüblər məhz gözəlliyi.
Dünyanın binası eşqlə hörülmüş,
Bu eşqə gözəllik naxışın vurmuş.
İnsanı mat qoyan bircə şey olmuş: –
Qadın gözəlliyi, Qız gözəlliyi.
Gül də qadın qədər heç incə deyil,
Sehri bir baxışın sehricə deyil.
Bəlkə də bir qadın hüsnücə deyil,
Axtarsan dünyanın yüz gözəlliyi.
Bəxtinə bir halal süd əmmiş gəzsən,
Gözəllər içində çaşıb qalma sən.
Heç vaxt iki gülü oxşar görməzsən,
Çünki var hərənin öz gözəlliyi.
İnsanda gözəllik xoşdur əslində,
Batinlə zahirin düz gəlməsində.
Aqil adamların hər kəlməsində,
Ruha qida verər söz gözəlliyi.
Bəzəkdir həyatın hər bir çağına,
Dönər ömürlərin yaraşığına.
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Bir qızın çevrilər “göz dustağına”1,
Hədəfinə alsa göz – gözəlliyi.
Cızıq yarası da qalsa əlində,
Çiçəyi gözəldir böyürtkənin də.
Tikanlar içində bitən gülün də,
Adamı cəlb edər tez gözəlliyi.
Kimin ki, üzündə gözəlliyi var,
Üzünə uyğun da bir taleyi var.
Ömrün ki, nə qədər üstünlüyü var,
Hamıdan üstünmüş üz gözəlliyi.
16.06.2009

1

İfadə xalq şairi M.Araza məxsusdur
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...SEVİRƏM
Səni
Sevməyimə dəyər.
Yolunda lazım gəlsə,
Ölməyimə dəyər.
Səndə birləşib elə bil,
Gözəlliyin bütün parametrləri.
Səni bir yol görcək,
Düzdüm ardınca,
Metrləri,
kilometrləri.
Sözümdə tərifə ehtiyac yox,
Hər şey hüsnüncədi.
Hər şey
Güzgüdə göründüyü kimidir deyə,
Şeirlərim könlüncədi.
Səni tərifləməyə
Nə metafora axtarıram,
Nə gəzirəm epiteti.
Sənin gözəlliyin
Götürmür süni etiketi.
Səni vəsf edə bilməz qələm,
Göründüyün kimi.
Önündə acizdir,
Bütün məcazlar sistemi.
Sən məsafə kimi ürəyi geniş,
Dənizdə dalğatək təmizsən.
Sənintək gözəl tapmazan
Bütün Dünyanı gəzsən.
Onunçün,
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Səni sevirəm qadın.
Və sevməyimə dəyər.
Səndən əlim üzülsə,
Həsrətin başıma döyər.
01.07.2008

♦♦♦
Nə bilim bəxtimə yazılan eşqdən,
Başım min bəlalar, çəkəsi imiş.
Özülü çat verən binalar kimi,
Bu eşq də çat verib, çökəsi imiş.
Uçuq eşq evimin daşları altda,
Hələ də günahsız ruhum çapalar.
Axtarsan o yerdə dəfinə kimi,
Sənə sadiq olan sevgim tapılar.
Ancaq öz fikrində möhkəm durmusan,
Ayrılıq niyyətin qətiymiş demə.
Mənim ölümümlə barışmaq asan,
Mənimlə barışmaq çətinmiş demə...
29.10.2004
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SƏN
Sən –
Budağında yetişən meyvəsən,
Ölərəm dilimə dəyməsən.
Hələ ki,
Sənə əlim çatmır.
Bu qədərmi uşağam mən?
Sənə yetməyə,
Söylə
Neçə ayım,
ilim çatmır?
02.07.2008

♦♦♦
Çırpılıb qapıma külək ulayır,
Səsindən təklikdə canım üşüyür.
Hansı xöşbəxtinsə elə bu anda,
Külək yox, qapısın zərif əl döyür.
16.10.2010
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“PƏNCƏRƏDƏN DAŞ GƏLİR”
Bəzi nakam qızlara
“Pəncərədən daş gəlir” –
Üz söykəyib millərə,
Yenə qəmli ötürsən,
Baxa-baxa güllərə.
Qəmlisən, neyləyəsən,
Pəncərədən daş gəlmir.
Könül sevən bir oğlan,
Pəncərənə tuş gəlmir.
Gün keçir, aylar ötür,
Yaş üstünə yaş gəlir.
İndi bildim gözündən,
Gülüm, niyə yaş gəlir.
Qarğıyırsan bəxtini,
Ayüzlü qızlar kimi,
Düşməmisən dillərə.
Vaysınırsan, dən düşüb,
Tez ağaran tellərə.
Tanrıdan çox paklığın,
Əgər sənə yardırsa,
Üzünə baxan olar.
Üz tutduğun yolların,
Əgər uğurludursa,
Yoluna çıxan olar.
Bir də gördün bir oğlan,
Pəncərənə tuş gəlir.
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Bir də görərsən, gülüm,
Pəncərədən daş gəlir.
Qulağına səs gələr:
“Ay bəri bax, bəri bax”.
Tez açarsan milləri,
Pəncərəni daş dələr.
Ürəyin də atlanar,
Sevincindən dözməyib,
Gözlərindən yaş gələr.

♦♦♦
Sevgisiz keçən günə,
Bilənlər gün deməmiş.
Həyatın ləzzəti yox,
Sevilməmiş, sevməmiş.
İndi zaman başqadır,
Haqq-hesabla sevən var.
Eşqsiz qurulan evin,
Təməlində şivən var.
Nə gözəldir kiməsə,
Xoş gəlmək xoşbəxtliyi.
Sevməkdən də üstündür,
Sevilmək xoşbəxtliyi.
Sevilmədən kimsəyə,
Yük olmağı unut sən.
Gözüm üstə yerin var,
Çalış, o yeri tut sən.
06.09.2002
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♦♦♦
Meşədə,
Neçə ağac ömrü baltalanmışdı,
Amma kötüklərdən
Təzə pöhrələr boy atmışdı,
Böyümüşdü.
Kəsilən ağacların halına,
Onda bir quş ağlamışdı.
Gözündən bir damla yaş,
Oturduğu ağacın dibinə düşmüşdü.
O ağac, sonra
Kötüyünəcən qurumuşdu...
İndi sən də,
O salxım söyüdün yanında durub,
Axıtma dibinə göz yaşını.
Demə: bəxtin üzünə gülmür.
Baltanın kəsdiyinə dirçəlmək olur,
Göz yaşına dirçəlmək olmur.
13.04.2002
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♦♦♦
Səhər açılandan,
Qışın sazağında,
Pəncərənə baxışlarım düşər.
Pəncərən istilənər,
Pəncərən şehlənər.
Arabir damcılar,
Üzüaşağı enər.
Pəncərənin şehi
Aldadar səni.
Elə bilərsən otağın istidir,
Peçə odun atmazsan.
Belədə gündüzlər
Uzanıb yatmazsan.
Pəncərədən ürəyinə
Bir istilik də gələr.
Nə istilikdir
Bunu ürəyin bilər.
Hərdən
Yazıqlığın da gələr mənə,
Pəncərəndə
Sınıb əriyən
Baxışlarımı görəndə...
21.12.2003
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AÇMA GECİKMİŞ SEVDANI
Dünya iki qapılıdı,
Bir çıxışdı, bir girişdi.
Eşq dərsimi tam almadım,
Aldığım dərsə “giriş”di.
Məni sevmək də zülümdü,
Özünü bu işə salma.
Adımı ürəyində tut,
Məni dilə-dişə salma.
Açma gecikmiş sevdanı,
Dünyanı atıb gedirəm.
Çiynimdə gəzən oğlumun,
Çiynində yatıb gedirəm.
16.05.99
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YAZIM SON MƏKTUBU
Qadası, dərdindən ölmürəm, inan,
Dərd hələ ölməkçün bir səbəb deyil.
Bəlkə də sevgidə öz hesabın var,
Haqq-hesabsız sevgi indi dəb deyil.
Dərdin öldürən yox, bil, yaşadandı,
Könlüm təlatümdə bir dərya kimi...
Sən mənim qəlbimə biganə qaldın,
Maraq doğurmayan bir əşya kimi.
Sözüm qan qoxulu, qan rəngindədi,
Yazım son məktubu, – son sözümü bil.
Mürəkkəb qabıdı stolum üstə,
Ancaq içindəki mürəkkəb deyil.
22.10.98
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QOŞA OLACAĞIQ LAP MƏZARDA DA
Qoşa otururuq iş yerimizdə,
Bizli bu otaqda hər şey qoşadır.
Vallah, bu otaqdan durub gedərəm,
Təkcə bu qoşalıq məni yaşadır.
Paltar şkafına baxıram hərdən,
Paltomuz, şarfımız qoşa asılıb.
Baxıb kövrəlirəm, paltolarımız
Orda bir-birinə necə qısılıb!
Bəlkə, qəbrimiz də qoşa olacaq,
Qoşa yatacağıq yerdə ikimiz.
Bir iş otağına sığırıq, niyə
Bir evə ikimiz sığışmırıq biz?!
Dəyir bir-birinə stəkanımız,
Çayımız da qoşa süzülür bizim.
Qovuşa bilmirik,
həsrət üzündən
Canımız da qoşa üzülür bizim.
Mən öz evimdəyəm, sən öz evində,
Dərdimizi suya , daşa deyirik.
Qoşa olcağıq lap məzarda da,
Təkcə evimizdə qoşa deyilik!
11.12.1998
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TALE BU SEVGİDƏN QURBAN İSTƏDİ
Olub, oxşamışam Dərviş Nakama,
Sözümü kimsəyə gendən demişəm.
Dəmir çarıqlarım ayaqlarımda,
Dərdim güc gələndə səndən demişəm.
Sənə, tapındığım tanrı eşqimi,
Könül bağladığım gündən demişəm.
Demişəm bu yolda candan keçərəm,
Dilə istəyini məndən demişəm.
Vəhdət sevgisində “Mən” sözü yoxdu,
Daim “Sən”i anıb bil, “Sən” demişəm.
Tale bu sevgidən qurban istədi,
Bircə onda qurban “mən”-“mən” demişəm.
27.11.1998
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YALNIZ SEVGİ
1
Sən mənim ömrümdə tale yazımsan,
Taledən yazılan çətin pozula.
Ürəyim telefon dəftəri deyil,
Gündə kimlərinsə adı yazıla.
2
Yalqız yaşayanlar varsa,
bu hələ,
Həyatdan sevgisiz kam almaq deyil.
Ürək məhəbbətsiz döyünsə belə,
Bu nəfəs almaqdı,
yaşamaq deyil!
3
Adi qızılgüldə təzada bir bax,
Gülüylə yanaşı tikanı da var.
Qızılgülə bənzər təzadlı sevgi,
Kiminə gül verər, kimisə sancar.
4
Eşqini haqq-hesab eşqi sayıram,
Bilmirəm gizlində fələk nə sayır.
Sənin aqibətin necə olacaq?Taleyin işidi,bilmək olmayır!
5
Hər şey adiləşir, sirli-soraqlı,
Dünənki möcüzə bu gün adidi.
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Bu adi dünyada daim maraqlı,
Qeyri-adi olan yalnız sevgidi.
6
Sevgisiz gözündə hər şey maraqsız,
Sevgisiz əlin də bir işə yatmır.
Sevmirsən – qəlbinin boşluqlarında,
Deməli, məhəbbət havası çatmır.
7
“Yox” demə, deməyi gərək də bilsən,
Bu sözü güllətək sıxma qəlbimə.
Yaşayım sevilmək ümidiylə mən,
Onunçün eşqimə, gülüm, “yox” demə!
8
Daha dəbdən düşüb köhnə sevgilər,
Daha təmənnasız sevgilər ölür.
İndi çox ailə sevgi üstə yox,
Var-dövlət, haqq-hesab üstə qurulur.
9
Sevgidir varlığı yaradan qüvvə,Təkcə o deyil ki, harda həyat var.
Həyatın özü də sevgidən doğur,
Harda ki, sevgi var, – orda həyat var.
01-15.09.97
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CÜT QARALTI
Ay kəndin başında ucalan, çinar,
Necə də bəxtəvər günlərin vardı.
Dönmüşdün gizlicə görüş yerinə,
Altında elə ki, qaş qaralardı,
Bir cüt də qaraltı peyda olardı.
Sənə məhrəm idi o cüt qaraltı,
Sözü-söhbətləri gizli qalardı.
Onda eşitdiyin quş səsi deyil,
Yalnız sevgi dolu pıçıltılardı.
...Deyən tez ötüşdü illər,
fəsillər,
Daha boş görünür çinarın altı.
Ay kəndin başında tək qalan, çinar,
Hanı bəs altında o cüt qaraltı?
Niyə ayağını kəsdilər səndən,
Sevgiylə ötüşən günlərin hanı?
Başının üstündən illər ötəndən
Altında görən yox cüt qaraltını.
Yəqin əhdə yetib, yuva qurublar,
Nə bir səs-səmir var, nə bir pıçıltı.
Daha bir kimsəni gözləmə, çinar,
Daha ələ düşməz o cüt qaraltı.
09.12.1993
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İLAHİ PIÇILTILAR
Kəndin bulaq yolu...
axşam düşəndə,
Dolardı cüt gəzən qaraltılarla.
Bu bulaq yolunu keçmişəm mən də,
Bir zaman ilahi pıçıltılarla.
Kəndin bulaq başı...
görüş yerimiz,
Burda görüşərdi neçə “gözaltı”.
Sonra...
cavanların gizli söhbəti,
Sonra...
dodaqlarda şirin pıçıltı.
Bulaq başınacan uzanan yolu,
Çox vaxt birnəfəsə mən adlamışam.
Bir qaragözlüyə öz sevgimi də,
İlk dəfə bu yolda pıçıldamışam.
Ata-anasından gizli sevənlər,
Bu yoldan ötərdi səssiz, yavaşca.
Burda sevgisinə xilaf çıxanın,
Hörməti yox idi bir qara daşca.
...Sonra...
sevda dolu şirin pıçıltı,
Könüldən silərdi dərdi-səri də.
O layla avazlı pıçıltılarla,
Yatırtmaq olardı körpələri də.
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Kəndin bulaq yolu...
axşam düşəndə,
Dolardı cüt gəzən qaraltılarla.
Bu sevda yolunu keçmişəm mən də,
Bir zaman ilahi pıçıltılarla.
27.12.1993

♦♦♦
Mən səni
Dəlicəsinə sevmək zorundayam.
İndi özümdən çox,
Ruhumun hayındayam.
Sən ruhumun qidası,
Qəddimin şuxluğusan,
Sən mənə gərək
Əvəzsiz duyğumsan.
Düşüncəm, xəyalım,
Bir aləmsən, dünyamsan.
Yetər tək yaşadım,
Tək gəzdim.
Daha tənhalıqdan bezdim.
Yetər qədirbilməzlə
Ömür üzdüm,
Gözlərimdə sənli həsrət,
Ürəyimdə
Vüsal istəkli arzu, kam.
Sən mənim can sağlığım,
Ruhumla doğmalığım.
İndi səhhətimin fərqində,
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Yaşamaq hayındayam.
Onunçün, qadın,
Mən səni
Nazim Hikmət demişkən:
Dəlicəsinə sevirəm,
Və sevmək zorundayam.
14.12.2002

♦♦♦
Sağ ikən qiymət qoyub,
Bilmirsənsə qədrimi,
Ölsəm, mərmər düzdürüb,
Əzizləmə qəbrimi...
25.09.1996
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♦♦♦
Данте даим вясф етди эюзял Беатричени,
Петрарка да сюз гошду Лауранын щцснцня.
Мян дя ешгли чаьымда, сянтяк мялякчющряни,
Эеъяляр мядщ етмякля чыхырам айдын эцня.
Мян ешгиндян ялими дарда да цзмцрям ки,
Ешгин щяйатчцн мяня тязя арзулар верир.
Щцснцндян чох йазмагдан онунчцн безмирям ки,

Щцснцн мигдарынъа да мяня мювзулар верир.
Мян сянин сурятини сяня лайиг йаратсам,
Сянин эюзяллийини сюзляримдя йашатсам,
Адым адынла бирэя, дцшяр йада, язизим!
Сянинля фяхр едирям, – чохуна бяллидир бу,
Щеч нядя дя йох эюзцм, нейнирям малы, мцлкц,
Сян мянимчцн щяр шейсян бу дцнйада, язизим!
18.08.2000
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♦♦♦
Uşaqkən oxumuşam Cani Rodarinin mən,
Yalanlar ölkəsindən1 bəhs edən əsərini.
O yurdun, oxudum ki, adamları adətən,
Yalançı adlar ilə tanıyır bir-birini.
Mən düşən mühitdə də yalan meydan sulayır,
Həqiqəti deyəni qoymurlar it yerinə.
Heykəllik olanı var, onu müqəvva sayır,
Müqəvva olanısa qoyurlar büt yerinə.
Burda stol başına çəkirlər hər qoyunu,
Tərifi də ilk öncə ona dair deyirlər.
İstedadsız adama istedad etalonu,
Şair olmayana da burda şair deyirlər.
O yerdə ki, adamlar adıyla çağırılmır,
O yerdə ədalətdən danışmağa yer qalmır.
01.09.2000

1

C.Rodarinin “Celsomino yalançılar ölkəsində” əsəri
nəzərdə tutulur.
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Hər dəfə qüssə ilə diqqət yetirirəm mən,
Çöhrəndə rəngi solan, qarışan cizgilərə.
Baxıb köks ötürürəm, şuxluğunu itirən,
Üzündə yavaş-yavaş qırışan cizgilərə.
Zaman tez ötüb keçir, cəhd edir ki, təbiət,
Bugünkü xoş havanı, sabah yağışa versin.
Sənin gənclik qapına payız gətirən xilqət,
Ömrünün baharını çalışır qışa versin.
Ən ülvi gözəllik də bir gün solur nəhayət,
Hər şeyi alt-üst edən, tar-mar edən təbiət,
Sənin də gül hüsnünü vecinə almayacaq.
Solmaqda olan hüsnə baxıb mənəm vaysınan,
Dünyaya çox gözəllər gəlsə də, buna inan,
Sənin gözəlliyinin təkrarı olmayacaq!
30.01.2001

184

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Millət nə vaxta qədər Koroğluyla öyünsün,Bu gününü unudub, keçmişinə vurulsun.
Yurdunda qəvi düşmən cövlan edirsə bu gün,
İnanmıram o xalqın öyünmək haqqı olsun.
Dünənki tariximiz bizimçün şərəfdisə,
Bugünkü tariximiz üzümüzü ağartmır.
Azərbaycan döyüşdə uduzan tərəfdisə,
“Ya ölüm, ya da Vətən” deyəni bil ki, çatmır!
Babək nəsliyik deyə, özünü öyənlərin,
İçində Babək ruhlu bir igid ər yoxdumu?!
Hər sözünün başında “Vətən”, “Xalq” deyənlərin,
Qanında qeyrətləri çeçen qədər yoxdumu?!
Görünür, bu millətin Dudayevi çatışmır,Cəngqabağı and yeri, dua yeri çatışmır!
28.01.2002
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Sizi sonet yazmağa çağırıram, a dostlar,
Bir az qoşma, gəraylı yazmağa aram verin.
İndi ki, təbinizdə yaratmaq qüdrəti var,
Sonet üfüqlərini genişləndirin şerin.
Nə qədər eyni ruhda əsərlər yazmaq olar,
Bir az da addımlayaq böyük sənətə doğru.
Bəlkə də, aranızda yatıbdı Petrarkalar,
Oyanın, Petrarkalar, üzü sonetə doğru.
Qataq öz şerimizə intibah incisini,
Yeni əsri döndərək gəlin sonet əsrinə.
Biz fəth etsək sonetin Şekspir zirvəsini,
Bu, bir bəzək olacaq Azərbaycan şerinə.
Zaman yetişdirdikcə sonet yazan kəsləri,
Gec-tez üzə çıxacaq Dantenin varisləri.
04.02.2003
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
(kodalı akrostix sonet)
Sonetin gözəl bilicisi,
istedadlı ədəbiyyatşünas
alim Hüseyn Həşimliyə
Həqiqətə söykənən, alim dost, alqış sənə!
Ürəyinlə qaranlıq mətləblərə nur saçdın.
Sonetin baş vuraraq açılmaz sirlərinə
Ecazkar bir sənətin Qordi düyünün açdın!
Yox, elmin cəfaları yük olmadı sinənə,
Nə də bezib, bu yolun çətinliyindən qaçdın.
Haqq odunu qoymadın qəlbində bitib sönə,
Ədalət olan yerdə daim səsləndi adın.
Şərəfin uca tutdun sözün başdan-binədən,
İdrakın qiymətlidir ləl dolu xəzinədən,
Millətə xidmətindir sənin dövlətin, varın.
Ləyaqət adamları olmurlar ki, nəf güdən,
İstedad sahibləri xeyir ummaz heç nədən,
Ya da şöhrətçün deyil, yazıb-yaratdıqların.
Ən yüksək təriflərdən üstündür yazdıqların.
07.02.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
(akrostix sonet)
Çeçenistanın azadlıq və
müstəqillik mücahidi, mərhum
prezident Cövhər Dudayevə
Cihad etdin, yenilmədin dövrana,
Özün getdin irəlidə bu cəngdə.
Vətən üçün onun ağır günündə,
Hərbə girmək düşdü sənin dövrünə.
Ər oğullar yığışdılar dövrənə,
Rusiyanın diz çökmədin önündə.
Döyüşdün ki, sabah çıxsın çeçen də,
Uğrunda can qoduğun azad günə.
Damarların mütilik hissin qırıb,
Arxasınca məmləkəti aparıb,
“Ya qələbə, ya ölüm” andı ancaq.
Ey igid mərd, bu amalla hayqırıb,
Vuruşan xalq düşmənini sındırıb,
Əvvəl-axır arzusuna çatacaq,
16.02.2005
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Əgər sənlə bağlı hər bir düşüncəm,
Şerə çevrilsəydi nə idi dərdim.
Onda gözlərinə mən görünərdim,
Ki təmiz ürəklə sevən bir gəncəm.
Sevinclə ötərdi gündüzlə gecəm,
Həsrəti ömrümdən qovmuş bilərdim.
Dərdin öhdəsindən elə gələrdim,
Baxan deyərdi ki, rahatam, dincəm.
Fəqət yaşlaşanda bərkidi eşqim,
Faydasız olmadı min arzu məşqim.
Hələ kimliyim də yoxlanmalıymış.
Sevgi qovğasında yamanca bişdim,
O qızla onunçün bunca çəkişdim,
Demə məhəbbətim sınanmalıymış.
27.02.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
İntiqama çağırdım sonetlər çələngimdə,
Sümüyə dirənəndə bıçaq çəkir qisasa.
Yağıya uduzmaqla xalqın dili qısasa,
Demək, qürurlu gəzmək haqqımız yox heç kimdə.
Yurd uğrunda savaşda, gedən ölüm-dirimdə,
Gərək qeyrət hissimiz uğramasın iflasa.
Düşmən dərsin alacaq, gec-tez batacaq yasa,
Onunçün bədbinliyə yer vermirəm şerimdə.
Başımızın altında balıncdı atəşkəs də,
Məmləkət havasını udan adi bir kəs də,
Yastıq siyasətindən arxayın ola bilməz.
Vətənin bir parçası çırpındıqca qəfəsdə,
Azəraycan tablamaz ona edilən qəsdə,
O öz sərhədlərindən bir addım da çəkilməz.
24.03.2005
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
(akrostix sonet)
Çeçen xalqının qəhrəman oğlu,
mərhum prezident Aslan Məshədova
Asılı olmaqdansa ölümü şərəf sandın,
Son damla qanınadək divlə üz-üzə durdun.
Lap güclü olsa belə, düşmənə qan uddurdun,
Ardınca millətini çəkdi qurtuluş andın.
Namərdlərlə savaşda yurd marağını güddün,
Məmləkətin uğrunda qəhrəmanlıq qazandın.
Ərənlərin dilində bir an əskilməz adın,
Sən ömrünü şəhidlik fövqündə başa vurdun.
Heç kim sındıra bilməz çeçen oğullarını...
Əsarət dünyasının qırıb qandallarını,
Döyüşkən xalq layiqli haqqını almalıdı.
Onsuz da bu çarpışma verəcək öz barını,
Vətən müstəqilliyə açıb qapılarını,
Azadlıq ab-havası içəri dolmalıdı.
01.04.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Mən Petrarka deyiləm, heç ola da bilmərəm,
Ancaq ki, görmürəm də ondan əskikliyimi.
Kimsə ona oxşadır sonetdə kimliyimi,
Gərək onda başıma dəfnədən çələng hörəm.
Fəqət parlamaq üçün böyük sələfim kimi,
Vacibdir qəlbimin tam odunu sözə verəm.
Bu an içimdə doğan məşhur ustadı görəm,
O “Mən”imlə yaradım layiqli hər sətrimi.
Təkcə Lauram çatmır, di gəl ki, öz Sevdam var,
Bu sevdadan bitişər sinəmdə lap min yaram.
Barı kamala yetən sevgimdən qoy alım kam.
Sənətdə yer uğrunda mənim də iddiam var,
Bundan ilhamlanaram, min yol qürur duyaram,
Azərbaycan şerinin Petrarkası sayılsam.
02.04.2005
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Nə gərək talantsız sözlər yığını,
Yaşamaq haqqından əgər məhrumsa.
Cansız doğulan söz ölü, mərhumsa,
Bürünər o andan kəfən ağını.
Bəsit hiss süquta düçar, məhkumsa,
Oxşamaz kiminsə zövq, marağını.
Ram edər zamanın hər sınağını,
O şer ki, mayası qaynar ilhamsa.
Lazımsız, lüzumsuz şeylərə dair,
Soyuq ürək ilə yazanda şair,
Eləcə hörmətdən salır sənəti.
Mən forma xətrinə yazmadım qəti...
Azəri şerinin yaxasına bir
Bəzək zinətitək taxdım soneti.
24.04.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Andım tələbəlik illəri yenə,
Vurulmuşdum qədirbilməz bir kəsə.
Demə düşübmüşəm karsız həvəsə,
Deyilmiş məhəbbət zülmüm eyninə.
Puç eşqin aludə oldum nəyinə?
Ölçüb-biçdiyimdə çatmırmış nəsə.
Ömrü boş sevdaya sərf etməkdənsə,
Başqa məşğuliyyət gərəkmiş mənə.
Elə birisinə getdi ki, fəqət,
Hüsnünü tez pozub, onu aqibət
Gözəllər içində qoydu kölgədə.
Özgə sevgisinə gətirdi biət,
Vaxtsız da dul qaldı...ondan bəlkə də,
Mənim qisasımı aldı təbiət.
29.04.2005
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Bir vaxt tənqid deyilənə,
Ümid edib inanardım.
Dedim şerdə yerim, adım,
Görünər qədir bilənə.
Gizlinlər sirr idi mənə,
Çox şeyi indi anladım.
Para xərcləyən olmadım,
Sözü saf-çürük edənə.
Onunçün gözünə batan,
İmzama qəsdən şər atan
Paxıllarla yoxdur aram.
Nəfs güdənlə cəngdə varam...
Mən sənəti pula satan,
Tənqidçini tanımıram.
09.05.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Bağırır içimdə qəm pələng kimi,
Yoluna çıxanı olsa yırtacaq.
Kimsə çəkə bilməz heç də dərdimi,
Cəhd etsə ölənin biri artacaq.
Hicran məşğul edir indi qəlbimi,
İstəsə top təki atıb tutacaq.
Hardan biləydim ki, qırıb eşqimi,
Yarı yolda o qız məni atacaq.
Getdi güdazına görəsən kimin...
Əlləri qoynunda qalan sevgimin,
Üzü dirənibdir yoxuşa, dağa.
Bitişməz şüşəsi sınan bəxtimin...
Sevməklə iş bitmir, – lap oldum əmin,
Sevilmək gərəkmiş xoşbəxt olmağa.
01.07.2005
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Nəhs gətirən taledən,
Uğursuz min sevda var.
Sevinc çıxanda əldən,
Ümidi də qırırlar.
Məhəbbət düşüb zildən,
Haqqı dama basırlar.
Şairi indi dildən,
Çəkib dara, asırlar.
Bir kimsəyə deyil sirr,
Bizdən güclü sevibdir,
Milyon il əvvəlkilər.
Məcnunlar kama yetmir,
Yaxşı ki, qəmlə bitmir,
Daha nakam sevgilər.
24.07.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Surət də fəsiltək tez dəyişərmiş,
Başlanıb ömrünün “yarpaq tökümü”1.
Dərən çiçəyini kamınca dərmiş,
Sərt olub hüsnünlə davranmaq hökmü.
Qapına xəzanı illər gətirmiş,
Gedir aranızda lap saç yolumu.
Nəyisə qorumaq cəhdin hədərmiş,
Yoxmuş olacaqdan qaçmaq luzumu.
Belə gözləməzdin aqibətini,
Üzünün ilahi təravətini,
Pozaraq üstündən zaman çəkib xətt.
Yanından biganə görüb ötəni,
Bir vaxt ürək yaxan gül surətini,
Onda xatırlayıb ağlarsan fəqət!
13.10.2005

1

İfadə Nazim Hikmətə məxsusdur
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Sənə ürəyimi aça bilmədim,
Mağmın uşaq kimi oldum utancaq.
Hüsnünü vəsf etdim, bu yolla dedim
Könlünü ovlamaq mümkün olacaq.
Arzuma yetməkdə israrlı idim,
Səndən gözləmirdim qəlbim sınacaq.
Ruhumu, canımı bu eşqə verdim,
Layiq qiymətimi almadım ancaq.
Məni zəngin kəsə dəyişdin, əhsən,
Ayıq olmalıydım, min yana əsən
Külək kimilərdən sevgi umunca.
Özgə qapısında dul qaldın, ah, sən,Kimin nəfəsinin həsrətindəsən?
İndi tənhalıqdan barın kamınca.
17.10.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
“Bizcə, Vaqif Yusifli hələ 1967-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan kəndinin sakini olarkən,
şairlik həvəsi ilə yaşadığı vaxtlarda köçürüb
istifadə elədiyi mətnlərə daha diqqətlə yanaşır,
səhvə və təhrifə yol vermirdi. Odur ki, Masallı
rayon partiya komitəsinin orqanı “Çağırış” qəzeti 14 mart 1967-ci il tarixdə onun barəsində
“Dalğa” imzalı müəllifin “Şer oğruları” adlı məqaləsində aşağıdakı ibrətli sözləri də yazmışdı:
“Vaqif Yusifli də etiraf etməlidir ki, onu dönədönə redaksiyamıza dəvət edib demişdik:
- Bala, oğurluğun daşını tök ətəyindən.
Onun da cavabı belə olub:
- Sübut?!
... şerin Rübail Allahverdiyev tərəfindən
yaxşı yazıldığını anlayan Vaqif onun bir sözünə
belə toxunmamış, onu başdan-ayağa köçürüb
redaksiyamıza göndərmişdir. Şerin altına öz
imzasını qoyarkən onun vicdan əzabı çəkməməsi təəccüb və təəssüf doğurur.”
Rəhim Əliyev. Ədəbiyyatımız, tariximiz,
dilimiz. Bakı, “Elm”, 1977, səh.209.
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Rübailin şerləri yaman yatdı döşünə,
Bundan şairlik eşqi damarına işlədi.
Yad sözün özünkütək seçib vurdu dişinə,
Adıyla çap etdirib şöhrətlənmək istədi.
Ucuz arzu qoymadı addımını düşünə,
Bir gün “Çağırış” onu ifşa edib, pislədi.
Özgədən köçürtməklə tanınmaq vərdişinə
Son qoymaqçün o gənci doğru yola səslədi.
Tənqidi arıq atın qoruğu bilib girən,
Orda da onun-bunun irsinə əl gəzdirən,
Dediyim kəs indi də tənqiddə baş girlədir.
Xülyası alınmayan həmin ismi açım mən –
Çeynənmiş cümlələrnən oxucunu bezdirən,
Dünənin şer oğrusu,- bu Vaqif Yusiflidir!
22.10.2005
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Bu, Vaqif Yusiflidir – tənqidin “hürr balası”1,
Arıtək şəhdin tutur umduğu əsərlərdən.
Nə yoğurur, nə yapır – xeyir güddüyü yerdən,
Hazırca kökə tapır, Allahın bu bəlası.
Süfrəsində sovqatı – paxlavası, halvası,
Balığı da əskilmir cənublu şairlərdən.
“Danışır ali-ali”2 bir də gördün efirdən,
Bilmirsən tənqidçidir, yoxsa minbər mollası.
Guya ədəbiyyatda olub mövqe sahibi,..
Başında cümlələrin trafaret qəlibi,
Şablonçu bir məddahdan tənqid də cana gəlib.
Kimdən qaldı kimisə yalandan öymək dəbi,
Məmməd Cəfər sənəti, Məmməd Arif məktəbi,
Gör, kimlərin əlində oyuncağa çevrilib.
01.11.2005

1,2

İfadələr şair Əli Kərimə məxsusdur
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Yenə pərişanam, görünür, məni,
Fəlakətə çəkir hansı duyğusa.
Bir ömrün ki, yalnız qəm dayağısa,
Gec-tez intihardan keçər örkəni.
Üzündə təbəssüm çırtlayar yəni?
Həsrət o kimsənin yol ortağısa.
Süfrəsində əgər dərd artığısa,
Ölümə dartınar tale yüyəni.
Heç təsəlli vermir şer aləmi də,
Bəxt alıb əlimdən qələmimi də,
Tərs kimi nə vaxtdır daşlara çalıb.
Bezdim bu ayrılıq adlı gəmidə,
Dar ağacım hazır... çatıb vaxt-vədə,
Bircə kəndirindən asılmaq qalıb.
15.10.2006
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________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð

♦♦♦
Həyatdan vaxtsız köçən dostum,
ədəbiyyatşünas Zərbi Ələsgərovun
əziz xatirəsinə...
Ölüm daim güdürmüş zəka sahiblərini,
Məqam yetişən anda fürsəti vermir bada.
Aqillər cərgəsinin dünən bir nəfərini,
Yarpaqtək budağından üzüb saldı dünyada.
Zaman tez qaralayır yaxşıların yerini,
Ovuna tor qurmaqda oxşarı var səyyada.
Əcəl tərkinə aldı dostlarımdan birini,
Ünüm day ona yetməz, doct atlı, mən piyada.
Tənqidində “boz şer”in balta çaldı kökünə,
Neçə küt, talantsızın od düşərdü kürkünə,
Əsil sənət haqqında müdrik sözündən onun.
Nə deyim taleyinə vaxtsız gələn bəd günə,..
Bu şerimi həsr edib, məzarının üstünə,
Əklil kimi qoyuram Zərbi Ələsgərovun.
29.10.2006
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Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________

♦♦♦
Bir vaxt ürəyimin qapılarını,
Bəlkə də hansısa əl sındırmışdı.
Bizi birləşdirən eşq bağlarını,
İçəri doluşan rüzgar qırmışdı.
Daşıdıq tənhalıq ağrılarını,
Allah, sevdamızı kim qarğamışdı?
Könlüm bəxtəvərlik duyğularını,
Elə bil biryolluq yadırğamışdı.
Həsrətin başıma kül ələdiyi,
Günlər ötüşməmiş, dərdin diddiyi
Ömrün sevincini gördüm qəm boğmuş.
Ayrılıq anında duydum çox şeyi,..
Sevginin insana bəxş elədiyi,
Xoşbəxtlikdən başqa xoşbəxtlik yoxmuş.
02.03.2008
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♦♦♦
Adi uğurun da zamanı vardır,
Vaxtını güdməyən həyatda artmaz.
Xoşbəxtlik rastına çıxan şikardır,
Hürkütsən səmtinə daha yol tutmaz.
Ömrü uduzduğum açıq-aşkardır,
Çünki puç etdiyim günlər qayıtmaz.
Köksümü yandıran o arzulardır,
Əli, gecdir deyə, heç nəyə çatmaz.
Bir dəfə şans verir bizi yaradan,
Onu buraxdınmı elə həmən an,
Bəxt sanki adamdan üz çevirirmiş.
Peşmandı bərədə ovu qaçırdan,
Boşa verdiyimiz fürsət sonradan,
İnsana necə də ağrı verirmiş.
08.03.2008
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«ЯЛВИДА, КИРЛИ РУСИЙА»
(поема)
Ужасная судьба отца и сына,
Жить розно и в разлуке умереть.
М.Ю.Лермонтов

ПРОЛОГ
Дцшцнжяляря далыб,
Йеня Йури Петрович1.
Билди ки, хейри йохду,
Йа гурбан эет, йа анд ич,
Разы олмаз оьлуйла,
Бир йердя галсын ата.
-«Амансыздыр гайнанам, Гожа Йелизавета.
Нежя верим ялимдян,
Биржя жийярпарамы.
Бу гожа ифритя лап,
Иринлядир йарамы».
Атаны баласындан,
Бядяндян гоpан рущтяк
Инсан щеч айырармы?
Щижран зярбясин вуруб,
Эюзцйашлы гойармы?!
Онсуз да цряйиня,

Y.M.Lermontov – Lermontovun atası. 1 oktyabr 1831‐ci
ildə Tula quberniyasının Kropotovo kəndində vəfat etmışdir
1
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Даь чякиб эянж зювжяси.
Севэили Марийанын,
Тез ютдц эяжавяси.
Тяк Михаил галмышды,
Марийадан йадиэар.
Ону да нянясинин
Эюрдц щимайясиня,
Эютцрмяк мягсяди вар.
Деди: «нявям бу эцндян,
Мянимля галажагдыр.
Бцтцн варидатыма,
О, сащиб олажагдыр.
Тялим-тярбийясинин,
Щаггы мяним бойнума.
Бу эцндян дя нявями,
Тярк етмялисян амма».
Баласындан алырды,
Марийанын ийини.
Унутдурурду дярдин,
Таледян дяйдийини.
Эюрдц инад етмяйя,
Еля бир сябяб дя йох.
Оьул щяля бир йана,
Юзцнцн доланмаьа,
Гяпийи щеч жибдя йох.
Михаили охутмаг
Цчцн эюрдц пулу йох.
Билди разылашмагдан,
Даща юзэя йолу йох.
Сойуг тяр басды ону,
Чюкдц бирдян стула.
Эюзляринин юнцндя,
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Жанланды йурду – Тула.
Билирди ки, бу дярдин,
Чыхмаз аьырлыьындан.
Цстцн бир дярд билмирди,
Бала айрылыьындан.
Эюзцжц Михаиля,
Бахыб нязяр йетирди.
Бала айрылыьыны,
Дуйду юлцмля бирди.
Бир шейдян хябярсизди,
Билмирди Рус шеринин,
Тязя-тязя бой верян,
Дцщасындан айрылыр.
Эяляжяк рус шеринин,
Дащисиндян айрылыр.
Эюзцндя атяш эюрдц,
Эюрян, ня атяш иди?
Билмирди ки, Михаил,
Русун Пушкиндян сонра,
Икинжи эцняшийди.
Жыьырына дцшяндя,
Ютян хатирялярин,
Щясрятини чякирди,
Марийалы эцнлярин.
Цряйи бу щясрятдян,
Щисс етди ки, тохтамыр.
Щижран о гядяр аьыр,
Кирпикляр йаш сахламыр.
Кядяр бцрцдц ону,
Бирдян чюкдц стула.
Фикриндя гятиляшди,
Эедяжяйи йер – Тула.
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Ащ, Марийа, Марийа,
Таледян сучун няйди?
О йашамаг ешгин ня,
Бу вахтсыз кючцн няйди?!
Ащ, Марийа, Марийа,
Имдад цчцн де кимдян,
Алым мян сораьыны.
Мяня – щеч рам етмямиш,
Сянсизлик фяраьыны,
Цстялик бяхш едирляр,
Бала айрылыьыны.
Йалвармаьын хейри ня,
Гайнанам эялмяз диня.
Михаилсиз гят етди,
Гайытсын о, кяндиня.
Гарьады талейин бу
Нювбяти сынаьыны.
Дцшцндц индян беля,
Нежя йашайажагдыр,
Оьул айрылыьыны
Оьул узаглыьыны.
Билмяди ки, оьлуйла,
Бир дя эюрцшмяйяжяк.
Бу бюйцк щясрятля дя,
Мязара эюмцляжяк.
Билмяди оьлу
бюйцк
Шаиртяк Русийанын
Чякяжяк мараьыны.
Щамы бюйцк шаиртяк
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Алажаг сораьыны.
Бир шейи билди эерчяк,
Дярд дидяжяк баьрыны.
Аллаща дуа етди,
Ата айрылыьы да,
Биртящяр дюзцлянди.
Кюнлцндя гям йыьыны,
Тяки оьлу эюрмясин,
Вятян айрылыьыны.
Цряйиндя мин фикир,
Эетди ата йурдунун,
Йандырсын чираьыны.
1
Uşaqlıqdan cəlb edir qəribəliklər məni
M.Y.Lermontov

Бу да Чембар уйезди,
Вя бу да Тархан кянди.
(Лермонтовун адыйла,
Адланыр бу кянд инди).
Бир наьыл башлайым мян,Лермонтовун наьылы.
Бир наьыл башлайым ки,
Ушаглыг иллярийнян,
Эянжлик дюврцйля баьлы.
Ана нявазишиндян,
Ата эюзцндян узаг,
Бир эянж йашарды бурда.
Арзулары эюзцндя,
Ашыб-дашарды бурда.
Нянясинин мцлкцндя,
Дярс алмагла йанашы,
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Шеря, мцталияйя
Гарышмышды лап башы.
Дилиндя язбяр иди,
Пушкинин, Рылейевин,
Байронун ясярляри
Кюнлцндя бой атырды,
Шер жцжяртиляри.
Цряйиндя артдыгжа
Шерля баьлы гайьылар,
Рущунда дирчялирди,
Декабрист дуйьулар.
Рущуна щаким иди,
Бу доьма, язиз щиссляр.
Халгын тяряфиндяйди,
Чцнки декабристляр.
Бяляд олдугжа халгын,
Гяминя, яляминя,
Нифряти эцжлянирди,
Кцбарлар аляминя.
Пярястишкары иди,
Пестелин1, Рылейевин2
Пушшинин3, Муравйовун4
Делвигин5, Аpостолун.6
Щазырды жанын версин,
Уьрунда халгла баьлы,
Мяшяггятли бир йолун.
Ащ, нежя дя ширинмиш,
Азадлыг арзулары,
Дилиндян дцшмцрдц щеч,
1, 2, 3, 4, 5, 6

Лермонтовун идейаларына бюйцк гяьбят бяслядийи
декабристляр.
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Радишшевин, Пушкинин
«Азадлыг» одалары.
Гялбиндя декабризмля
Баьлы щяр бир идейа,
Дярщал да чеврилирди,
Балладайа,
одайа.
Анжаг ифлаs едяндя,
Декабрист цсйаны,
Онун да дамарында,
Лахталанмышды ганы.
Сцрэцнля сонужланды,
Азадлыгсевяrлярдян
Чохусунун йоллары.
Иртижа дяфн етмишди,
Бир халгын сабащына
Бяслянян хяйаллары.
Чохунун да гялбиндя,
Чиликлянян шцшятяк,
Гырылды амаллары.
Нечясинин гойнунда,
Чарпаз галды голлары.
Кядяр чалды бир мцддят,
Онун гямли лирасы.
Кядяря цржащ олду,
Онун да шер ерасы.
Рущуну юз халгынын
Кядяр нотлары сарды.
Чцнки юзц демишкян:
Онун «юз халгы иля,
Ган гощумлуьу варды,
Рущ гощумлуьу варды».
О халгын тимсалыйды,
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Халгын йашантысында,
Ня варса, онда варды.
Белински демишкян:
«Онун рущунда щамы,
Юз рущуну тапарды».
«Одойевскийя» шериндя,
Зцлмя бяслядийи кин,
Бюйцк тянтянясийди,
Декабрист щямряйлийин.
О зцлмц ки, халгына,
Юзэя йох,
мящз рус етди,
Лермонтовун фикрини,
Олдугжа мяйус етди.
Талейиня онларын,
Талейитяк бахырды.
Вахтсыз юлцм щиссляри,
Цряйини сыхырды:
«Мян тяляф олажаьам,
Йад, мяжщул бир юлкядя.
Гябрим тапылмайажаг,
Йер цзцндя бялкя дя».
Щардан билирди, эеж-тез
Ону да щахлайажаг,
Бенкендорфун1 рийасы.
Аьалар Русийасы,
Вя гуллар Русийасы,
«Ганунун яли» иля,
ону йахалайажаг?
Ащ, бу рус ганунлары, –
Нохталанмыш ганунлар.
1

Чар сензору, жандармларын шефи
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Дворйанлар ялийля,
Ахталанмыш ганунлар!
…Щарданды бу дцшцнжя,
Юмрцн еркян чаьында.
Йохса бяхт эцзэцсцнц,
Жямшидин жамы кими,
Тутмушду габаьында.
Щяр шей она бяллийди,
Тутдуьу о эцзэцдян.
Вахтсыз-вядясиз беля,
Йохса юмцр йолундан,
Кимди ону щцркцдян?
Бу илащи сезэийди,
Юнжяэюрмя дуйьуйду?
Бу дуйьулар юмрцня,
Тутдуьу бир эцзэцйдц.
Халгынын талейиндя,
Талейини эюрцрдц.
«Аьалар вя гуллар Русийасы»нын,
Эянжлийини эюрцрдц,
Эяляжяйини эюрцрдц…
Лакин рущдан дцшмяди,
Ня дя ки, мярд сюзцнцн
Кясярини сянэитди.
Чаризмля дюйцшдя,
Гялямин сцнэц етди.
Лермонтовун кядяри,
Цмумбяшяри иди.
Ону кядярляндирян,
Залымын шяри иди.
Чаризмин шяри иди.
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Рцщцнцн учулмушду,
Бцтцн севинж гатлары.
Орда сакин олмушду,
Цмидсизлик нотлары.
Онгат, йцзгат артмышды,
Рущи изтираблары.
Варлыьыны дидирди,
Дюврцн шяр эирдаблары.
Гялбиндя йер алмышды,
Вахтсыз юлцм щиссляри.
Мцщит ня пис сыхырмыш,
Шаир олан кясляри.
… Ифласа уьраса да,
Декабрист цсйаны,
Буну гаралдыб ганы,
Дярд етмирди дяриндян.
Охуйараг Пушкини,
Тясялли тапырды о,
«Чаадайевя» шериндян:
‐«Бир эцн сяадятин жазиб улдузу
Доьажаг, Русийа айылажагдыр.
Онда мцтлягиййят хярабясинин,
Цстцндя адыныз йазылажагдыр».
… 16 йашындайды…
Дцшцнжяси, дцйьусу,
Варлыьы там шер иди.
Столунун цстцндя,
Галаг-галаг топланмыш,
Цстцндя юмрц йанмыш,
Щяля чап олунмамыш
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Щечя ясяри варды.
16 йашында да,
Яэяр чап олунсайды,
Дащитяк танынарды.
Нечя поема йазды,
Байрон нцмунясиндя.
Баллада вя драм йазды,
Шиллер янянясиндя.
О, Байон сянятинин,
О, Шиллер сянятинин,
Вурьунуйду яслиндя.
Бу еля бир дювр иди,
Лермонтов дущасындан
Бир-ики достдан башга,
Вятян юз дащисиндян,
Щяля бихябяр иди…
2
Сафлыг тутуб дцнйаны,
Дайанмадан йаьыр гар.
Ащыл гожалар кими
Белин яйиб аьажлар.
Аьажлары гар яйиб,
Йохса йаш аьырлыьы?
Гарын будаглар цстя,
Вармыш даш аьырлыьы.
Евляр дя Атлант кими,
Диряк олуб дамлара.
Чийниндяки йцк алтда,
Батыб дизяжян гара.
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Дворйан бажасындан,
Тцстц йох, буьду галхан.
Касыбын пянжяряси,
Баьлайыб буздан галхан.
Гаймаг баьлайан сцдтяк,
Су цзц «буз гаймагды».
Аь шякяр тозу кими,
Цстцндя гар думаьды.
Гартопу ойнайырды,
Мцлкядар балалары.
Кимся дуа едирди:
«Бир эцн чыхайды бары».
Йаьыр,
црякля йаьыр,
Севинж баьышлайан гар.
Кцбар жямиййятинин,
Зювгцнц охшайан гар.
Гар йаьыр нарын-нарын,
Ãàð éàüûð èíúÿ-èíúÿ.
Кцбар балаларына,
Бу гар да бир яйлянжя…
Дцнйадан кам алырды,
Дворйан хяляфляри.
Касыбынса евиндя,
Позулмушду кефляри.
Кими гярг олуб дярдя,
Кими батыб севинжя.
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Бири хошбяхт,
гарын да,
Истяр эур йаьмасыны.
Бирися одун тапмыр,
Иситсин дахмасыны–
Диляр эцн доьмасыны.
Бири эюйдян гар умур,
Бири умур нижаты.
Тязадлыйды,
тязадлы,
Бу Петербург щяйаты…
Bu həmin Peterburqdu,
Hansı ki, az keçməmiş
Nekrasovun sənəti,
Belə xatırlayacaq,
Peterburqun adını: “Varlıların cənnəti,
Yoxsulların zindanı”.
Bu həmin Peterburqdu,..
Zaman bu Peterburqu,
Nekrasovun dövrünə
Necə var daşıyacaq.
Bu zülmün binasını,
Elə bir az sonralar
Nekrasov daşlayacaq.
… Щардаса лап йахында,
Бу ан байгуш улады.
Шаир дурухду бирдян:
«Бизи йеня изляйян,
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Эюрян, щансы бялады».
Пушкинин дуелиндян,
Онун билэиси варды.
Йаралы олмасындан,
Лермонтов хябярдарды.
Интизарда гоймушду,
Ону бу ган олайы.
Бу байгуш да дурмадан,
Байагдан щей улайыр.
Эюзляринин юнцня,
Думан эялди,
сис эялди.
Бу байгуш уладыгжа,
Цряйиня пис эялди.
Гярг олду дцшцнжяйя,
Наращатды дахилян.
Гапы дюйцлдц,
эюрдц
Щяким Арендтдир1 эялян.
Арендтин эюзляриндя,
Шаир тяшвиш эюрцрдц.
Кимляринся башына,
Ня ися хошаэялмяз,
Эялян бир иш эюрцрдц.
–Щяким,
щяйяжанлысыз,
Сюйля,
эюрцм ня ишдир?
Аьыр бир хябярми вар?
– Бяли,
1

Н.Ф.Арендт – Лермонтову Петергбургда мцалижя едян
вя Пушкинин юлцм хябярини она чатдыран щяким.
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жянаб Лермонтов,
Мцдщиш дуелдян сонра,
Пушкин вяфат етмишдир.
Юз мянфур симасыны,
Ахыр ки, тахт эюстярди.
Пушкинин юлцмцня,
Danteslə rəvac verdi.
Дантес…
кимди ки, Дантес,
Йа да мягсяди няйди?
О, Пушкинин гятлиндя,
Бир алчаг васитяйди.
О, сифариш йетирян,
Мурдар бир гатил иди.
Бу гятл, мцтлягиййят
Тюрядян бир гятл иди.
Сарсылды бу хябярдян,
Аьрысы лап эцжлянди.
Ганы донуб жанында,
Еля бил киряжлянди.
Гялям эютцрцб дурду,
Варагларла баш-баша.
Кцбар Русийасыйла,
Интигам алмаг цчцн,
О щазырды вуруша.
«Шаирин юлцмцня», –
Башлыьы беля сечди,
Вя сярт щужума кечди.
Мисра-мисра чаризмин
Мянфцр кюкцнц бичди.
Сарайын бир-бир ачды,
İdbar ниййятлярини.
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Кцбарлар аляминин,
Дцз баьрына саплады,
Бцтцн нифрятлярини.
Гырды,
позду шер цчцн,
Чаризмин тяряфиндян
Йазылмыш гайдалары,
Гойулмуш йасаглары.
Лянятля дамьалады,
Кцбар йалгузаглары.
О гайдасынжа йазды, –
Чаризмин тянгидиндя,
Бир йер дя бош гоймады.
Алтын цстя чевириб,
Даш цстя даш гоймады.
Яйанлары охшатды,
Шяряфсиз бир йыьына.
Эцлдц,
црякдян эцлдц,
Дворйан яхлаьына.
Чар Николай охуйуб,
Шерин гырманжы дяйди,
Цзцнц ялля тутду.
Бенкендорфу еля бил,
Солахай шилля тутду.
Сонра да дейяжякди,
Бир ажы етирафда:
«Лермонтов бесстыдно,
критикуйа чаризм,
Превратил его «пух и в прах».
Он выразил свой ненависть,
В «непозволительных стихах».
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Лермонтов пикиндяйди,
Артыг популйарлыьын.
Сяси йаман чыхмышды,
Бярк тутан шапалаьын.
… Гялблярдя буза дюндц,
Бир кюнлцн шер атяши.
Беляжя, сюндцрцлдц,
Рус шеринин мющтяшям,
Пушкин адлы эцняши.
Бир шаир сусдурулду,
Азадлыьа бойланан
Сюз бойнундан вурулду.
Мцтлягиййят гювмцнцн
Бундан кефи дурулду.
О кяс ки, жан гоймушду,
Русун гуртулушуна.
Ону да туш етдиляр,
Рус-кцбар гуршунуна…

3.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кафказ!
М.Ю.Лермонтов

Лермонтовун яфвиндян,
Данышмаг сящв оларды.
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Артыг «Бюйцк ъандарм»1ын,
Щябс щагда ямри варды.
Башга жцр дцшцнмяк дя,
Мцмкцн олан дейилди.
Чар бящаня эязирди,
О да шаирдян эялди.
«Шаирин юлцмцня»,
Ян бюйцк бящаняйди.
Бумерангтяк гайыдыб,
Бир уcу дя шаирин,
Еля юзцня дяйди.
Беля дя олмалыйды,
Щарда эюрцнцб ахы
Чары,
шащы,
падшащы
Гяддар,
жяллад санасан,
Анжаг баьышланасан.
Щарда эюрцнцб, шаир,
Сарайа аь оласан,
Кцбарлар аляминин,
Цзцня габарасан,Цзцня гайыдасан,
Анжаг баьышланасан.
Щарда эюрцнцб, шаир,
Сарай яйанларына,
Чарын йахынларына,
Тахт бюйрцндя долашан,
1

Чар Николай нязярдя тутулур
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Шяр йыьыны дейясян,
Иблис, шейтан дейясян,
Ди эял, баьышланасан.
Щарда эюрцнцб, шаир,
Реъимин ич-цзцнц,
Ачасан,
габардасан
Анжаг баьышланасан.
Щарда эюрцнцб, шаир,
Тахтын бел сцтцнцнц,
Гырасан,
сындырасан,
Йаланларын цстцнц,
Ачасан,
аьардасан,
Щансыса боз цзлцйя,
Цзцнц бозардасан,
Анжаг баьышланасан.
Щарда эюрцнцб, шаир.
Щансыса бир тираны, Халгы язиб, гыраны,
Арытяк бярк санжасан,
Анжаг баьышланасан.
Ятрафында аз гала,
Йан-йюрян жяллад ола.
Тцкцн дя инжимяйя,
Рущун дя инжимяйя?
Беля олурму, шаир?
Яфсуслар олсун ки, - йох!
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Дцшцнжяндян, бейниндян,
Яфв олунмаг фикрин чых.
Яслиндя бу аддымы,
Шаир эюзлямирди дя.
Язаблы сцрgцнляря,
Мярдтяк синя эярди дя.
«Шаирин юлцмцня»
Шериндя яфвя эялян,
Бир мисран йохду, шаир.
Щяр кялмян чар тахтыны,
Гырыб тар-мар еляйян,
Зящярли охду, шаир.
Мцхалиф жябщясиндя,
Бир щалда ки, гаршында,
Николайдан да гаты,
Бенкендорфтяк жяллад вар,
Бенкендорф олан йердя,
Мяэяр яфв вар, имдад вар?!
Билирдин ки, Бенкендорф,
Тор гуруб, пусур сяни.
Чар бящаня эязирди,
Вердин о бящаняни.
… 1837-жи илин
27 февралында
Лермонтов щябс олунду.
Онун сцрэцн йери дя
Бирбаша Гафгаз олду.
Бу щябсдян гуртулмады,
Лермонтовун бир-нечя,
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Шер-сянят достлары да.
О достлар ки, ямялдя
Бирди амаллары да.
«Шаирин юлцмцня»
Шерини ев-ев йайан,
Дост-таныша пайлайан,
Гощумлара йоллайан,
Она-буна охуйан,
Райевски1 дя тутулду.
Онун да щяйатында
Юз сцрэцн юмрц олду.
Бир ай йатды, сонра да
Узаг губернийайа2,
Цзцнмцддятли щярби
Хидмятя эюндярдиляр.
Онун да бир эцн юмрцн,
Язаба дюндярдиляр.
Лермонтовун Гафгазда,
Илк сцркцнлцк щяйаты,
Чох да гямли олмады.
Ону достлар, танышлар
Дарыхмаьа гоймады.
Башындан ашса беля,
Йазы-позу ишляри,
Она зювг бяхш едярди,
Эцржц Чавчавадзейля,
Хцсусян, Ахундовла,
Илк достлуг эюрцшляри.
Жавабсыз щеч гоймазды,
Едилмиш дявятляри.
1
2

Лермонтовун досту, ядябиййатчы вя етнограф (1808-1876)
Олонес губернийасы нязярдя тутулур
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Одойевскийля онун,
Артды цнсиййятляри.
Ядяби мювзуларда
Севирди сющбятляри.
Гафгаз она эур илщам,
Гайнар хяйал вермишди.
Йени-йени мювзулар,
Хош бир ящвал вермишди.
Севэийля юйрянирди,
Азярбайжан дилини.
Губа вя Шамахытяк
Эязди нечя елини.
«Ашыг Гяриб» дастанын,
Эютцрмцшдц юзцйля.
Бу йерлярин сейр етди,
Ясил шаир эюзцйля.
Сцрэцндя дя гялями,
Ращатлыг щеч тапмады.
«Гачгын»ы вя «Демон»у,
Ишляйиб тамамлады.
«Мтсыри» цчцн йени,
Материал топлады.
Беляжя онун эярэин,
Гафгаз дюврц башлады.
Йазды эежя вя эцндцз,
Щям тяравятли шерляр.
Хатирялярля галды,
Хатириндя бу йерляр.
Гафгаз шаир юмрцнцн,
Сцрэцнляр вя дуелляр,
Сапында илк щялгяйди.
Нечя дярдля эяляси,
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Вя юлцмля эяляси,
Сцрэцнляр силсиляси,
Дуелляр силсиляси,
Щяля габагда иди…
4
Бу, графинйа Лавала,
Мяхсус олан имарят.
Орда ахшамкы бала,
Шаир алмышды дявят.
О, бала тяк эялмишди,
Бу дяфя тяк - гадынсыз.
Еля бил шаир рущу,
Сыхлырды гидасыз.
Юмрц тясяввцр етмяк,
Олармы гадынларсыз.
Шаир юмрц дя щеч вахт
Олмайыбдыр онларсыз.
Москвада кечирилян,
Дябдябяли балларда,
Онунла бирэя олуб,
Илк эянжлик чаьларында,
Севдийи гадынлар да.
Дцшцндцкжя бу анда,
Наталйа Иванова, 1
Варвара Лопухина, 2
Йекатерина Сушкова,3
Жанланды хяйалында.
Илк севэи тяклифиня,
1, 2, 3

Лермонтовун севдийи вя достлуг етдийи гадынлар.
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Йашжа кичиклийиндян,
Рядд жавабы алса да,
Онунла мараглыйды,
Наталйалы эцнляри.
Ширин хатирялярля,
Чюзярди ютянляри.
Юзэя ярдя олса да,
Садиг галмышды она,
Юмрцнцн сонунадяк,
Варвара Лопухина.
Шаир унутмамышды,
Илк эянжлик щисслярини.
Ащ, севимли Сушкова,
Шаир юмрцндян дярди,
Кядяри гова-гова,
Сянэимяйя гоймазды,
Эянжлик щявяслярини.
…16 йашындайкян,
Вурулду Сушковайа.
Севэи цмидли анлар,
Жаланды эцня, айа.
16 йашлы эянжин,
Еркян ешг дуйьулары,
Юз щягигилийиня
Онда шцбщя доьурду.
Шаирин тяклифини,
Инжя бир нявазишля,
Гулагардына вурду.
Бу щисслярин юнцндя,
Табламайыб о, тез-тез,
Эюстярся дя сяхавят,
Жиддилийиня няся,
Инанмырды о афят.
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О щиссляр ки, афяти,
Йандырырды, йахырды,
О щиссляря нядянся,
Бир эянжин йетишмямиш
Щиссляритяк бахырды.
Бу щеч дя хош цлфятин,
Кясилмяси дейилди.
Лермонтовун сонра да,
Сушковайла севэили,
Эцнлярин арды эялди…
… Валс чалынсын,
валс,
бу сяс,
Диксиндирди шаири.
Ону хатирялярдян,
Дюндярди цзц эери,
Дюндярди цзц бяри.
Ялиндян йеря гойуб,
Ичилмиш бадяляри,
Бу ан рягся башлады,
Бир тяряфдя баронлар,
Бир тяряфдя дворйанлар,
Бир тяряфдя яйанлар, Йанында ханымлары.
Онларын да ичиндя,
Франса сяфиринин,
Оьлу Ернест де Барант.
Барант
Эюрян кими Лермонтову,
Йахынлашды шаиря:
- Ня хош тясадцф,
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Щя, жянаб Лермонтов?
- Бяли!
- Охумушам
«Шаирин юлцмцня»
шеринизи.
Эюрмяк истяйирдим сизи.
- Буйурун, мцсйю,
Динляйирям,
Мютябяр кялмяляринизи.
- Щарданды шериндя бунжа щягарят, Франсыз халгына бяслянян нифрят.
- Айрысечкиликля щеч йохдур арам,
Мцсйю, цряйимдя бцтцн халгларын,
Вардыр щамысына щюрмят, ещтирам.
- Фактларса яксини эюстярир, шаир,
- Сцбутунуз варса, сюйляйин бир-бир.
Бцрцзя вермякля Барант щирсини,
«Шаирин юлцмцня» шериндян бу вахт,
Охуду Дантесля баьлы щиссяни:

«Сойугганлы гатил йаманжа,
Вурду зярбясини, гуртулуш йохдур.
Ялиндя ясмяйир онун тапанча,
Дуйьусуз бир цряк мцнтязям вурур.
О ня гярибядир ки, бизя узагдан,
Уьурсуз талейин щюкмц вар кими,
Бир аз гапсын дейя сяадят, нишан,
Атылмыш йцзляржя гачгынлар кими,
Она йабанчыйды бизим бу торпаг.
Едиб адятиня, дилиня нифрят,
О бизим тяряфя вермяди фцрсят.
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Ялини галдырыб бу ганлы чаьда,
Кимя гыйдыьыны билмяди алчаг!..1
Франсада щамы,
щяр сятринизи
Бцрцйян тящгирли нифрятинизи,
Тякжя Дантеся йох, юзцня гаршы
Бяслянян нифряттяк гябул еляйир.
Бил, бура Франса олсайды, щюкмян
Сизляри дуеля чаьырардым мян.
Лермонтов Барантла бу мцбащисядя,
Эюряндя шяниня тохунан щядя,
Жавабы бу дяфя чох кяскин олду:
- Намус горумаьын Русийада да,
Чох кяскин,
чох жидди гайдалары вар.
Тящгир едиляндя, тящгир едяни
Ясла щеч жязасыз бурахмыр руслар.
Шяряф горумагда,
ад эюзлямякдя,
Щеч кясдян эеридя галмайыр онлар.
Русийаны долашыб,
Сяадят ахтаран кяс,
Хошбяхт щяйат эязян кяс,
Бу юлкянин мцгяддяс
Адят-янянясиня,
Дилиня вя дининя,
Истещза едя билмяз.
Дябиня, яхлаьына
Эцлцб, зидд эедя билмяз.
Русийада имтийаз,
1

Парча Лермонтовун «Шаирин юлцмцня» шериндяндир.
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Мянсяб газанан ки, вар,
Русун дяйярляриня,
Щюрмят эюстярмяйи дя,
Бажармалыдыр онлар.
Эялмялярин ялиндя,
Руслар дюзмяз тящгирли,
Бир щала дцшмясиня, Бир дя йол вермяз, эялмя
Чеврилсин дцшмяниня.
Пушкинин гисасыны,
Заман бир вахт алажаг.
Виждан мящкямясиндя,
Дантесляр хар олажаг.
-Сиз бизи Русийада, Гапыларда сядягя,
Эязян адландырдыныз.
Шаир, йанылырсыныз!
Бу йанылманы ялбят,
Дуелдя анларсыныз!
Бу сящвиниздян мцтляг
Пешиман оларсыныз.
Дцзц, эюзляйирдим,
Сящвинизля баьлы етирафынызы.
Беля хош оларды,
Сизинчцн азы.
Еляся,
Дуеля чаьырырам сизи.
Йягин горуйажагсыныз,
«Шяряф» анлайышынызы.
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– Ялбяття, мцсйю!
Гябул едирям,
Дуел чаьырышынызы…
Вя Лермонтов
Балы йарымчыг тярк етди…
5.
... Şairlər doğulur Rus torpağinda,
Doğulur – köksündə Dantes gülləsi.
Yevgeni Yevtuşenko
1840-жы ил,
18 феврал…
Дуел … цзбяцз дуруб,
Лермонтов – бир дя Барант.
Кянарда диггят едир
Шцбщяли бир секундант.
Сцкут… юлцм юнцндя,
Еля бил ичярийя,
Гысылмышды сясляри.
Ожаг бухары кими,
Чыхырды няфясляри.
Барант фикриндя гяти,
Щям дя ки, сярт, амансыз.
Ишя бах, Дантес кими,
О да эялмя франсыз.
О эялиб юлдцрмяйя, –
Эюзцйашлы гоймаьа,
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Мцхалиф рус шерини.
О эялиб сусдурмаьа,
Бюйцк рус шаирини.
О эялиб бир дцщанын,
Йердя гойсун няшини.
О эялиб сюндцрмяйя,
Пушкиндян сонра шерин,
Икинжи эцняшини.
Юзц дя ким, – эялмя, йад –
Дюврцн – йад гапысында,
Сяадят гапмаг цчцн,
Хошбяхтлик тапмаг цчцн,
Щяр жцр шяряфсизлийя,
Щазыр олан кясляри.
Бу мягсяд хатириня,
Реъим алят етмишди.
Барант вя дантесляри…
Барант,
баранткимиляр,
Русийада кюк салан.
Шер-сянят гатилляри.
Ня гядяр онлар варды. –
Варды сюз гятлляри
Дуел башланды…Барант
Тятийя бармаьыны,
Биринжи атыб, сыхыр.
Яли титряйир бу ан,
Эцлляси боша чыхыр.

237

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Лермонтов аман верди,
Гыймады дцшмяниня.
Чцнки йарашдырмады,
Ган тюкмяйи шяниня.
Лермонтов айдын эюрдц,
Барантын ясмясини.
Амма эюйя тушлайыб,
Бошалтды эцллясини…
Дуелин нятижяси,
Чарı разы салмады.
Шаирин гуртулушу,
Цряйинжя олмады.
Дуел боша чыхса да,
Биринжи Николайа,
Мцнбит бящаня верди.
«Бюйцк ъандарm»ын гисас,
щиссини эцжляндирди.
Шаирин дярж едилмиш
Сон,
кяскин ясярляри,
Чарын ясяблярини
Сонажан таразлады.
Онун щябсийчцн гяти,
Шяраит щазырлады.
Ямр верди щябсиня,
Цчайлыг нязарятдян
Сонра эюстяриш верди,
Сцрэцн едилмясиня, Щям дя дяйишдирилсин,
Гафгазын Гара дяниз
Сащилиндя дюйцшян,
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Бир гошун щиссясиня.
Мягсяди – сон гоймагчцн
Шаирин няфясиня,
Гялбини туш етмякди,
Гафгазын тясадцфи,
Бир гяфил эцллясиня.
Бу ниййят Николайын,
Эизли бир мяктубунда
«Ялвида, жянаб Лермонтов»!
Йазылмыш сюзляриндя,
Тапды сцбутуну да.
Мцтлягиййят гятийди,
Тезликля Лермонтову,
Мящв етмяк арзусунда.
6
Bu gün Карамзinanın1,
Evində тямтяраг вар.
Лермонтову сцрэцня, Йыьышыблар Гафгаза,
Йола салмагчцн достлар.
Топлашыблар шаиря,
Ещтирам эюстярмяйя,
Сцрэцн юнжяси онлар.
Ичляриндя Соллогуб,
Ъуковскитяк танынмыш,
Мяшщур сималар да вар.
Шаир шад эюрцнцрдц,
Достлар ящатясиндя.
Анжаг бир кювряклик дя,
1

Məşhur rus sentimentalist yazıçısı N.N.Karamzinin qızı
Sofiya Karamzina nəzərdə tutulur
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Бой верирди сясиндя.
Фяргли ящвал изляри,
Вар иди чющрясиндя.
Бахышында тутгунлуг,
Яксийди варлыьында,
Эязян бир гцссянин дя.
Бу ан эюзц саташды,
Эюйдяки булудлара, Неванын цзяриндя,
Сцзян боз ганадлара.
Бирдян аьлына эялди,
Вятянсизди булудлар.
Ябяди йолчулартяк,
Даим йол эедир онлар.
Гарачы кючц кими,
Щямишя сяфярдяди.
Дурмаьа йерляри йох,
Онлар щяр тяряфdəди.
Онунчцн эюй цзцндя,
Сцзцрляр эялди щара.
Юмцрляри пайланыб,
Санки айрылыглара.
Бирдян о булудлара,
Охшатды юз юмрцнц.
Бир йердя щеч дурмурду,
Сон вахтлар айрылыгда,
Сцрэцнлярдя кечирди,
Онун да юмрц, эцнц.
Анжаг бир фярг эюрцрдц,
Булудлары щараса,
Эюйдя говмурду щеч ким.
Онуса ора-бура,
Вятяндян узаглара,
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Говурду жяллад реъим.
Щеч ким дя, сцрэцнляря,
Мящкум етмир онлары.
Булудлар даим азад,
Щеч ким бу азадлыгдан,
Мящрум етмир онлары.
Дцшцндц эюряжякми,
Битян айрылыьыны?
Йашайа биляжякми,
Вятян айрылыьыны?!
Рущуну дидмядяйди,
Пяришанлыг овгаты,
Шаири эюзлядикжя,
Йени сцрэцн щяйаты.
Пянжяря юнцндяжя,
Далараг хяйаллара,
Кювряк бир шер йазыб,
Щяср етди булудлара.
Еля ки, о шер битди,
О шери охумаьы,
Софийа Карамзина
Шаирдян хащиш етди.
Шаир дя шери деди:
«Ей, сяма булудлары – мирвари зянжиритяк
Эюйцн дцзцлцб эедян ябяди йолчулары.
Еля бил сизляри дя говубдулар мянимтяк,
Учурсунуз шималдан цзц жянуба сары.
Сизляри кимдир гован: бялкя тале щюкмцдцр,
Бялкя эизли бир щясяд, бялкя ачыг чяряз вар?
Дцшяряк ардынызжа сизи жинайят эцдцр,
Йа достларын атдыьы зящярли ифтиралар?
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Йох, барсыз сюйцдлярдян сиз безиб усандыныз,
Сизя йаддыр ещтирас, сизя йаддыр аьрылар.
Даим сиз сойугсунуз, даим дя азадсыныз,
Сизинчцн ня вятян вар, ня дя ки говулмаг вар.»1
…О, битиряндя шери,
Ням иди кирпикляри…
Эюзц нямли тязядян,
Йанашды пянжяряйя.
Бир дя бахды сямада,
Булудлу мянзяряйя.
О, пянжяря юнцндя
Дцшцнжяли дурмушду.
Бялкя дя дцшцнцрдц,
Бу сцрэцн сонунжуду,Юмрцнцн сон ужуду.
Йягин Гафгазда гяфил,
Юляжяйин дуймушду.
Намярд эцллясиня туш,
Эяляжяйин дуймушду.
Няся бир бяд дуйьуну,
Салмышды цряйиня.
Бялкя дя, гяфил юлцм,
Даммышды цряйиня.
Йад елдя юляжяйин,
Еля бил анламышды.
Юзц дя бир вахт еркян,
Юляжяйин йазмышды:
– «Мян тяляф олажаьам,
Йад, мяжщул бир юлкядя.
1

Лермонтовун «”Áóëóäëàð” шеiри. Тяръцмя мцяллифиндир.
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Гябрим тапылмайажаг,
Йер цзцндя бялкя дя».
Йягин еля бу дуйьу,
Даммышды цряйиня,
Накам юлцм щиссини,
Салмышды цряйиня.
Бир дя эюйя баханда,
Эюрдц гара булудлар,
Бу дяфя лап тез кечир.
Еля бил учушуна,
Бир аз да сцрят верир.
Еля бил булудлары,
Ким ися тялясдириб.
Вя 48 саатын,
Ярзиндя бу йерляри,
Онунтяк булудлара
Тярк етмяк ямрин вериб.
Няся демяк истяди,
Амма дейя билмяди.
Гящярлянди, сюзцнцн
Арды няся эялмяди.
Щачанса онун сюзц,
Еля юз сюзц кими,
Бир эцн дейиляжякди.
О сюз чох-чох сонралар,
Бюйцк Назим Щикмятин,
Дилиндян эяляжякди.
Гящярдян тутуланда,
Шаирин дейя билмядийи сюзляри, Дейя билмядийи шери,
Еля о анда олдуьу овгатла
Ейни щиссиййатла,
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Ейни тяяссцратла,
Илащи бир щяссаслыгла,
Дягигликля,
Илащи бир кюврякликля,
1958-жи илдя,
Дцз, 117 ил сонра,
Лермонтовун демяк истядийи кими,
Бюйцк Назим дейяжякди.
Лермонтовун цряйиндян кечянляри,
Шеря чевиряжякди.
Вя щейрят доьцражагды,
Ики бюйцк шаирин,
Булудларла баьлы,
Овгат охшарлыьы,
Щиссиййат охшарлыьы,
Дцшцнжя,
Тяяссцрат охшарлыьы.
Вя щансыса мягамда бирляшян,
Ейни юмцр,
Ейни щяйат охшарлыьы.
Нежя дя охшарды,
Лермонтову,
Сцрэцнляря сцрцкляйян тале,
Назими гцрбятя чякян
Вя щясрятини кюрцкляйян тале…
- «Булудлар кечир, Жянуба апармайын мяни,
Юлмяк истямирям.
Юлмяк истямирям,
Шимала апармайын мяни.
Шяргя апармайын мяни,
Юлмяк истямирям.
244

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Юлмяк истямирям,
Гярбя апармайын мяни.
Мяни бурда гоймайын,
Апарын бир йеря.
Юлмяк истямирям!
Юлмяк истямирям»1.
Лермонтову гящярляндирян,
Бу дуйьуйду.
Юлцм адлы сонлуьун,
Сойуьуйду.
О, юлмяк истямирди,
О, юлмяк истямирди!
26 йашында,
Ким юлмяк истярди ки?!
Назим Щикмятин шериндя,
Амма
Ики мисра чатышмырды:
-«Гафгаза апармайын мяни,
Юлмяк истямирям»!
О, юлмяк истямирди,
О, юлмяк истямирди!
26 йашында,
Юмрцн еркян чаьында,
Ким юлмяк истярди ки?!.

1

Н.Щикмятин «Булудлар» шеiри. Тяржцмя С.Рцстяминдир.
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7
Ни Николой , ни Бенкендорф, ни даже
Мартынов не вынашивали планов убийства
Лермонтова–человека. Но все они-каждый
по-своему–создавали атмосферу, в которой не было место Лермонтову – поету.
В.Вацуро
Ики эцндцр ки, жями,
Петербурга эялдийи.
Ики эцндцр ки, жями,
Бяхт цзцня эцлдцйц.
Бу ящвалын давамы,
Амма узун сцрмяди.
Шаир хошбяхтлийини,
Рус-кцбар аляминин
Эюзляри эютцрмяди.
Воронтсова-Дашкова,
Дявят етдийи балда,
Бу овгаты поздулар.
Кцбар жямиййятиндя
Эюрцнмяйини, кцбар
Шяниня зидд йоздулар.
Шаирин истефайа
Чыхмаг цмидини дя,
Бирдяфялик цздцляр.
Лермонтовун бу балда,
Иштиракы дворйан,
Мцщитини ачмады.
Шаирин жямиййятдя,
Ашкар севилмяйи дя,
Чары разы салмады.
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Достлар севинсяляр дя,
Яйанлар щиддятлянди.
Шаиря нифрят щисси,
Онларда шиддятлянди.
Бенкендорф истямирди,
Кцбар жямиййятиндя
Онун эюрцнмяйини,
Истямирди шаиря
Щюрмят едилмяйини.
Бенкендорф Николайа
Бу балдан донос вериб,
Ортайа нифаг салды.
Шаир 48 саат
Ярзиндя Петербургу,
Тярк етмяк ямрин алды.
Шаир гязяблянди лап,
Амма ня етмяк олар.
Ямря табе олмасан,
Иртижанын бадына,
Бир анда эетмяк олар.
Реъим юз истяйинжя,
Шаиря жяфа етди.
О да юз нифрятини
«Ялвида, кирли Русийа»
Шериля ифа етди.
Бу шер чар Николайын
«Ялвида, жянаб Лермонтов»
Сюзляриня жавабды.
Бу адижя бир шер йох,
Бюйцк бир иттищамды,
Николайа бирбаша
Цнванланмыш хитабды.
«Ялвида, кирли Русийа»,
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Аьалар, гуллар юлкяси.
Виран едилмиш цмидляр,
Юлмуш арзулар юлкяси.
Ялвида, зцлмцн, шярин,
Тцьйан едян дцнйасы.
Ялвида, фысылдайан
Иланларын йувасы.
Ялвида, сарайлары,
Бющтан, рийа сыьнаьы.
Тахты зцлцм битирян,
Бир сцрц шяр йыьыны,Шяряфсизляр йыьнаьы.
Ялвида, кирли Русийа,
Эюй мундирляр юлкяси.
Хислятляри натямиз,
Эюй мундарлар юлкяси.
Ялвида, кирли Русийа,
Гязябли чарлар юлкяси.
Тахт бюйрцндя имякляйян,
Йалтаг кцбарлар юлкяси.
Ялвида, кирли Русийа,
Хяйанятляр юлкяси
Ялвида, мякрли Русийа,
Жинайятляр юлкяси.
… Шаир йолланды Гафгазын,
Пйатигорск корпусуна.
Бурда да эцдянлярин,
Дцшдц о, пусгусуна.
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Шаирдян олуб аэащ,
Ону бурда эцдцрдц,
Бир дястя гараэурущ,
Бир дястя натямиз рущ.
Шаиря гаршы онлар
Шантаъ вя авантурист,
Аддымлара эетдиляр.
Яввял Лисаневичи,1
Дуеля сювг етдиляр,
Алынмадыгда бу жящд,
Шаиря гаршы щийля,
Фяндляриня кечдиляр.
Бу дяфя дуел цчцн,
Мартынову сечдиляр.
Щийляляр сянэимяди,
Бир-бириня жаланды.
Бу щийлялярдян бири
Мартыновла алынды.
Шаирин Мартыновла,
Вахтыйла елядийи
«Мартышка»2 зарафатын,
Тез ортайа атдылар.
Буну бир тящгир кими,
Она хатырлатдылар.
Шаирин Мартынова
1

Пйатигорскидя йерляшян алайларын бириндя хидмят едян
порйчик.
2
Мартынов кцбар гадынлары цчцн щярдян шерляр йазырды. О,
бу жызмагаралары иля щямишя эцлцш вя истещза доьцрурду.
Лермонтов да бир дяфя зарафатла Мартыновун карикатурасыны
чякмиш, алтында «Мартышка» сюзлярини йазмышды. Бу зарафат
Мартынову гызышдырмаг цчцн бядхащларын ялиндя бящаня
олду вя о, Лермонтову дуеля чаьырды.
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Барышыг тяклифляри,
Щеч вяжля алынмады.
Цзцр истямяйя дя,
Разы олдуьун деди –
Амма разы олмады.
Мартынов инад едиб,
Барышыьа зидд эетди.
Лермонтову тезликля,
Дуеля дявят етди.
Бцтцн сцлщ цмидлярин,
Мартынов верди йеля…
Машугун ятяйиня,
Йолландылар дуеля…
… Йол бойунжа шаири
Фикир алды гойнуна.
Дуел щагда дцшцнжя,
Юлцм щагда дцшцнжя,
Тамам узагды она.
Эюзляриндя жанланды,
Чембар уйездиндяки,
Юз доьма Тархан кянди.
Эюрдц яввялкитякдир,
О кянд, еля о кяндди.
Инсанлары щямянки,
Цлфятляри щямянди.
Щямянди йол бойунжа,
Эюйя миллянян сярвляр,
Узагдан диггят чякян,
Кцляш юртцлц евляр.
Эюз охшайан чюллярин,
Вар идиллик сяфасы.
Руща йцнэцллцк верир,
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Илк инсанын рущутяк,
Саф вя тямиз щавасы.
Йамажбойу дцзцлцб,
Дярз долу хырманлары.
Райищя бцрцйцбдцр,
Фцсункар орманлары.
Бярякят ятирлийди,
Щяр гарышы котанла,
Сцрцлмцш йамажлары.
Бцркцнц йахын гоймаз
Кюлэяли аьажлары.
Хатырлады о инди,
Гышлаглардан йайлаьа,
Кючцб эедян елляри.
Цзцня дяйди санки,
Сцнбцл зямиляриня,
Эюллярин гырышына,
Цтц чякян йелляри.
Она фярящ эятирди,
Хатирялярин йахын
Кечмишля баьлы йюнц.
Шаир там унутмушду,
Дуелдя олдуьуну.
Она гцрцр верирди,
Нясиллярин азадлыг
Уьрунда даим дири,
Мцбаризя вярдиши.
Аталарын мцгяддяс
Вятянпярвярлик иши,О кяндин шан-шяряфля,
Дцйцнлц бир кечмиши.
Гялбинин чохалдыгжа,
Вятян щиссийля гайнаг
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Мещр, цлфят дуйьусу,
Шаирин о йерляря,
Артды щясрят дуйьусу,
Артды хиффят дуйьусу.
О йерляря чякирди
О йурдун щяр гарышы.
О йерляря чякирди,
Рущунун чырпынышы.
Хяйалында кяндиня,
Гайытмаг ешги кечди.
Орда йазы-позуйа,
Баш гатмаг ешги кечдиЙаратмаг ешги кечди.
Еля бил хяйалындан,
Кимся ойатды ону.
Дейясян унутмушду,
Дуелдя олдуьуну…
О, дуелдашларына
Чох сямими йанашды.
Дейярдин ки, онларнан,
Чохдандыр ки, танышды.
Эяляжяк мярамындан, Онлара йазажаьы
Ясярлярдян данышды,Никбинликля данышды.
Аллащ, дуел юнжяси,
Аллащ, юлцм юнжяси,
Шаирдя бу инамды,
Йохса ки, алданышды.
О, йашамаг ешгиндян,
Ялбяття, безмямишди.
О, дуел юнжяси дя
О, юлцм юнжяси дя,
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Щяйата цмидиндян,
Ялини цзмямишди.
Мартынова демишди:
- «Эцлляни атажаьам,
Анжаг эюйя – сяня йох,
Шаирляр ган тюкмцрляр,
Ган тюкмякдян-мяни чых…».
Мартынов гышгырмышды:
Эцлляни ат-дейирям.
«Бяхт сяня фцрсят вериб,
Мян ися чятин верям».
Фурсят шаирдя иди,
Атяш ачмаг нювбяси
Биринжи она чатды.
Дедийитяк эцлляни,
О, бош щавайа атды.
Ишя бах, Мартыновса,
Йахынлашыб шаирин,
Цряйинин башыны,
Эялиб дцз нишан алды.
Вя шаирин кюксцндя
Ган лалятяк ачылды…
Аман, шаир цряйи,
Рягибини яфв етдин.
Она юмцр бяхш едиб,
Юз юмрцнц дяфн етдин.
Аман, шаир цряйи,
Дцшмяня аман вердин.
Жавабында ганына,
Гялтан олуб,
жан вердин.
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Аман, шаир цряйи,
Сяни юз рящмин дялди.
Мярщямятин сянинчцн,
Чох аьыр баша эялди.
Аман, шаир цряйи,
Бу сянин эенишлийин,
Бу да дцшмян цряйи.
Пушкинля дуелиндя,
Пушкинин гатилиндя,Дантесдя дя эюрмцшдцн,
Сян ки, щямян цряйи,Ясил дцшмян цряйи.
Декабрист гырьынында,
Иртижа тцьйанында,
Миллятин су йериня
Ахыдылан ганында,
Халгын щяйяжанында,
Эюрдцн щямян цряйи,Ясил дцшмян цряйи.
Бяс дцшмян цряйиндян,
Шаир, няйди умдуьун,
Няйди цмид олдуьун.
О инамындан олду,
Щяйата эюз йумдуьун.
Дантесин синясиндя,
Мартыновун кюксундя,
Чаризмин цряйийди.
Пушкиня Дантесин йох,
Сяня Мартыновун йох,
Чарын эцлляси дяйди.
Йохса тарих эюрмяйян,
Бу амансызлыг няйди?!
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Бу гансызлыг Николай,
Реъиминдян эялмяйди.
Бяс нийя баьышладын,
Дуелдя гяншяр эялян,
Сяня дцшмян цряйи.
Мартынов кимилярин,
Дантеслярин кюксцндя,
Чарпан щямян цряйи;
Шаирини гящр едян,
Халга дцшмян цряйи.
Инсанлары дирийкян,
Йеря эюмян цряйи.
Аман, шаир цряйи,
Фцрсят вердин ки, дцшмян,
Фцрсят эюстярмиш олсун.
Рящм тохуму якдин,
Рящм эюйярмиш олсун.
Яксини эюрдцн анжаг,
Бу сящвин кечмиш олсун.
Тяки сянин мящвиндян,
Утанан кечмиш олсун.
Беляжя сон гойулду,
Бир, шаир илщамына.
Шерин бир дцщасына,
Шерин бир дащисиня.
Беляжя мцтлягиййят,
Йетишди юз камына…
Сирр олараг да галды,
Лермонтовун юзцйля,
Йазылмамыш гящр олан,
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Шаирин юмрц кими,
Юмрц йарымчыг галан,
Цряйиндя йазылмаг,
Планлары жызылан,
Нечя ясярин ады.
Бу сирри Мартыновдан
Вя дуелдашларындан,
Башга билян олмады.
… Пушкинин, Лермонтовун,
Гисасыны халг юзц,
Щачанса алажагды.
Щачанса… октйабрда…
Тарих бу интигама,
Эеж шащид олажагды…
8
Дцз ийирми беш эцн гялям эютцрцб,
Хидмятиня вердим юз илщамымын.
Лермонтов шяниня, шяхсиййятиня,
Сюз етдим севэими, ещтирамымы.
Дцшцб Лермонтовун жыьырларына,
Юзцмц щям ода, щям kюзя вурдум.
Аллащын адыйла тутдуьум иши,
Аллащ дигтя етди, мянся кючцртдцм.
Рус шеринин нящянэ Пушкини щагда,
Бир сюз йазана да щюрмятим олду,
Онун – бяхт эятирди тале охшары,
Лермонтовдан йазмаг гисмятим олду.
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Ясла Лермонтову мян уйдурмадым,
Нежя вар идися, еля дя йаздым.
Пушкинля, Лермонтов гатилляринин,
Алнына нифряти дамьатяк басдым.
Чалышдым ки, сюзц язиз оланын,
Щамы язиз тутсун хəтирини дя.
Кимся Лермонтовдан данышса, йягин
Хатирлайар Елшад Сяфярлини дя.

ЕПИЛОГ
Прошай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидяшего глаза,
От их всесльшащих ушей.
М.Ю.Лермонтов
Узун заманлардан бяри,
Юзцнц ики шякилдя эюстярян
Русийа олуб.
Бири
Халгларын азадлыьына мейлли Русийа,
Бири
Халглары вя юлкяляри
Ясарят зянжириня алмаьа маилли Русийа.
Бир тяряфдя азадфикирли Русийа,
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Бир тяряфдя мякрли,
Кирли Русийа.
Бири ряьбят ойадан,
Бири нифрят ойадан.
Даим беля олуб вярдиши,
Беля олуб кечмиши,
Белядир индиси.
Йахын кечмиши щаггында
Ян йахшы сюзц Лермонтов деди:
-«Ялвида, кирли Русийа»…
О кир,
Империйа киридир.
О кир,
Мяним анламымда,
«Империйа» сюзцня синоним кимидир.
Гялбиндя пас баьлайыб,
Гялбиндя тямизлянмяйян хылта дюнцб.
Инди дя о кири,
Халгларын мцстягиллийиня,
Азадлыьына йеридир.
Ки паслансын,
Овхалансын,
Юлкялярин мцстягиллик сцтунлары
Лахлансын,
Сынсын.
Вя юлкяляри тязядян,
Юз мянэянясиня алмаг жящди
Алынсын.
Алынан дейил анжаг,
Биз о зянжирлярдян гопмушуг даща.
Бир дя о зянжирляря
Йох баьланмаг фикримиз.
Мцстягиллийимиз
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Юз сярвятимиздир.
О сярвятимизя йох шярикимиз.
О зянжирин
Бир формасы да галыр
«МДБ» адында.
Сахла йадында,
О зянжири дя
Аьыллар гыражаг,
Аьыллы оьуллар гыражаг.
Лахлайыр онсуз да,
Империйа сцтунун.
Йахынлашыр онсуз да,
Империйа сцгутун.
Дюврцн
Дудайевляри,
Мящсядовлары,
Басайевляри,
Бир дя
Доьулажаг,
доьулажаг,
мцтляг доьулажаг!
Онда сянин
Галан ясарят зянжирлярин дя
Даьылажаг,
даьылажаг,
мцтляг даьылажаг!
Сон мягсядляриня чатанда
Падишшевлярин,
Пушкинлярин,
Лермонтовларын
«Азадлыг одалары»,
О зянжири гыражаг бир-бир,
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Куба кими
«Азадлыг адалары».
Ялвида, кирли Русийа,
Ялвида бир вахтлар Авропанын ъандармы.
Ялвида, заман-заман
«Бюйцк ъандарм»ларын
Идаря етдийи Русийа.
Ялвида, халглар щябсханасы, Империйа зорханасы.
Ялвида, «фысылдайан
Яфи иланлар йувасы».
Ялвида, Бенкендорф эюзлц,
Хяфиййяляр шябякяси,
Жасуслар сензурасы.
Ялвида, бющтанлар,
Ифтиралар,
Тяжавцзляр ерасы.
Ялвида, ССРИ адлы бойундуруьун,
Естафет давамчысы.
Коммунизм хцлйасынын
Илщамчысы,Миллятлярин вя халгларын,
Бойундуруг гамчысы.
Республикаларын «Бюйцк гардаш»ы,
Айылмаг цчцн ялщят дашы.
Ютян ясрлярдян
Бу эцня гядяр
Ня дяйишиб ки, Русийада?
Щюкмдарларын баш юлчцляри
Мцхтялиф олса да,
Шапкалары ейниди, Пйотрун шапкасыдыр.
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Тяфяккцрляри бир,
Хцлйалары империйа хцлйасыдыр.
Ня гядяр ки,
Цряйиндя империйа кирин дурур,
Мякрин дя дурур.
Ня гядяр ки,
Мякрин дурур,
Халглара щаким кясилмяк
Фикрин дя дурур.
Бизи чюкдцря билмяз даща,
Ня хяйанят,
Ня рийа.
Бир вахт сяня юз сюзцнц
Лермонтов деди,
Юз дилиндя:
-«Прошай, немытая Россия».
Инди дя мян дейирям,
Юз доьмажа дилимдя:
-«Ялвида, кирли Русийа»,
«Ялвида, мякрли Русийа»!

07.12.2006 – 01.01.2007.
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VADİM
Həyatdan vaxtsız köçən qardaşım
Elxanın əziz xatirəsinə
(poema- elegiya)
I
Çay qırağında bir kənd, –
Doğulduğum od- ocaq.
Məni harada olsam,
Bu yerlər çəkir ancaq.
Uzaqlarda yuxumda,
Gördüyüm kənddir bu kənd.
Ömrü yeyin,
çox yeyin
Sürdüyüm kənddir bu kənd.
Həyatımın ən xoşbəxt
Çağları bura bağlı.
Taleyimin xatirə
Bağları bura bağlı.
Bu kənd haqqında olub,
Mənim ilk şeirim də .
Söz- söz də naxışlanıb
O ilk sətirlərimdə:
“Heyran olub hüsnünə,
Baxa- baxa qalmışam.
Ulduzlu gecələrin,
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Mən seyrinə dalmışam.
Sərin çeşmələrindən,
İlham alıbdır eşqim.
Təzə- tər çiçəklərin,
Camalından doyar kim?
Quşların nəğməlidir,
Bulaqların çağlayan.
Havan gül ətirlidir,
Bağların ruh oxşayan.
Qoynundan uzaq olsam,
Qəlbim sənsiz qızınmaz,
Ürəyim olmaz aram.
Ay mənim doğma kəndim,
Bu Vətən torpağının,
Odunu, istisini,
Axı səndə duyuram”.
Ana yurdun odunu,
Duyduğum yerdir bu yer.
Ayaq tutub ayağa,
Durduğum yerdir bu yer.
Sevinc qarışıq olub,
Bura hər qayıdışım.
Qabağıma tələsib,
Bacım,
kiçik qardaşım.
Bugünkü dönüşümsə,
Heç də könlümü açmır.
Əvvəlkitək uşaqlar,
Daha qarşıma qaçmır.
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Bir kimsə əvvəlkitək,
Daha üzümə gülmür.
Hamının çöhrəsindən,
Qəm yağır,
nur tökülmür.
Həmişə gülər üzlə,
Qarşılandığım halda,Həmin isti ülfəti,
Görmədim bu mahalda.
Üzlərdə başqa məna,
Üzləri qəmli gördüm.
Bacımın gözlərini,
Şeh düşmüş,
nəmli gördüm.
Gördüm qəm iniltisi,
Burda qalxır göylərə.
Yenə qardaş itkisi,
Dağ çəkir sinələrə.
Gördüm başqa mənzərə,
Tamam kədərli ovqat.
Şirinliyi getmişdi,
Acı dadırdı həyat.
Qardaş can yatağında,
Gördüm ki, can vermədə.
Gördüm şirin canını,
Qardaş qurban vermədə...
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İlahi, bu ocağın,
İtkisi səngiməzmi?
Bu qapıdan vədəsiz,
Ölümlər çəkilməzmi?
Yenə əvvəlki sitəm,
Yenə əvvəlki matəm.
Ölümün bunca qəddar,
Olmasına mən matam.
Dünya bu dəm başıma,
Fırlanmasın, neyləsin!
Bağrımın başı yandı,
Bəs yanmasın, neyləsin?
Günəş sönüb gözümdə,
Qaralmasın, neyləsin!
Harayımdan quş göydə,
Tük salmasın, neyləsin!
Atam- anam naləmdən,
Diksinməsin, neyləsin!
Gor qonşusu qardaşım,
Səksənməsin, neyləsin!
Qəddim büküldü, sındı,
Bəs sınmasın, neyləsin.
Damarlarımda donan,
Qan donmasın, neyləsin!
...Şərqarışan vaxtıydı,
Şər qarışdı axşama.
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Necə də yanıqlıydı,
Bacım çəkən oxşama:
“Bu nə işdi, iş, qardaş,
Səni tapdı şiş, qardaş.
Boynundakı düyündən,
Ciyəri şişmiş qardaş.
Daşmı yağdı, daş, qardaş,
Bizə dəydi daş, qardaş.
Sənin yerinə özüm,
Mən öləydim kaş, qardaş!”
Dilində ağı, şivən
Düzülmüşdü növbəyə.
Ağı, şivən bitincə,
Növbə çatdı növhəyə1
“Bacın qurban, qardaş,
Bacın qurban,
Dərdinə dərman tapılmayan,
Ağ ciyəri suya dönən,
Qara ciyəri qana dönən,
Ağzı acı dərmanlı,
Bədəni ulduz yaralı,
Axar sulardan doymayan canına
Bacın qurban, bacın qurban.2

1

Növhə – dini və yas məzmunlu şeir növü.
Bu şeir parçası folklorumuzda şivən xarekterli növhələrə
aiddir
2
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Yada saldı bu növhə,
Abdullabəy Asini,1 –
Bir şeir ustadını,
Bir şeir yiyəsini.
Oxumuşdum gənc ikən,
Bir neçə növhəsini.
Bilirdim şeirinin,
Ürək titrətməsini.
O acı taleli də,
Tez köçmüşdü dünyadan.
Layiqli söz Asini,
Qoymayır çıxa yaddan.
Acımışdım ömrünün,
Belə tez keçməsinə, –
Dərdi çoxuna gizli
Həyatdan köçməsinə.
Ürəyini dərdlərdən,
Sözlə boşaltdın, Asi.
Bizi sözlə ağladıb,
Sözlə toxtatdın, Asi.
“Laübalı yaşadı,” –
Desə də bir neçəsi,
Sən bunu kefindən yox,
Dərdindən etdin, Asi.

1

Abdullabəy Asi XIX əsr məşhur ustad lirik şairlərimizdəndir.
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Sözün şərə, pisliyə,
Zora asi kəsildi.
Onunçün ləqəbin də,
Göydəndüşmə deyildi.
Məclislər şahı – sözün,
Əqlə dərinlik verir.
Dərdi körükləsə də,
Ruha təskinlik verir.
...Mərsiyəçi bu ara,
Zilə çəkdi səsini.
Abdullabəy Asidən,
Oxudu növhəsini:
“Yıxdılar atdan çü Əli Əkbəri,
Səslədi Abbasi- Ələmpərvəri,
Nadə Əliyyən, Əliyən, ya Əli,
Gəl özünü Əkbəri- zarə yetür.
İstidi qum, başımı yerdən götür,
Leyk gələndə anamı həm götür.
Sağ görə bəlkə Əliyi- Əkbəri,
Nadə Əliyyən, Əliyən, ya Əli.
Almamışam mən bu cahan içrə kam,
Etməmişəm toy otağında məqam.
Xeymədə yol gözlər o bikəs anam,
Yox bu qərib ölkədə bir yavəri,
Nadə Əliyyən, Əliyən, ya Əli.1
1

Növhə Abdullabəy Asiyə məxsusdur
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Daş ağlardı bu səsə,
Quş ağlardı bu səsə.
Yağışıyla, qarıyla,
Qış ağlardı bu səsə
Və ağladı Vadim də,
Ağladı gildir- gildir.
Bildi ki, atasının,
Getdiyi son mənzildir.
Atası göz yumantək,
Atıldı sinəsinə.
Bir şivən qopardı ki,
Yer titrərdi səsinə.
Tükürpədən bu anı,
Qıymazdım heç düşmənə.
Tanrım, niyə bəs tez- tez,
Rəvac görürsən mənə.
Sinə yırtan bu zülmü,
Çevirməzdim heç kinə.
Tanrım, bəs necə qıydın,
Bunu körpə qəlbinə.
Heç cəllad qisminə də,
Arzulamazdım bunu.
Canavar qövmünə də,
Yaxın qoymazdım bunu.
Tanrım, mən ki, bu qəsdi,
Tuş etməzdim düşmənə.
Bəs hansı günahımdan,
Tez- tez dəyir daş mənə.
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...Gördüm kiçik qardaşı,
Otaqda can vermədə.
Gördüm şirin canını,
Dərdə qurban vermədə...
Dünya bu dəm başıma,
Fırlanmasın, neyləsin!
Yandı bağrımın başı,
Bəs yanmasın, neyləsin!

II
Dərdin nəymiş qərəzi,
Vaxtsız qəhr edir bizi.
Çoxdan Sabir mərəzi1,
Bizə qənimdir, qardaş!
Anamız səndən qabaq,
Bağrımızda “əkdi” dağ.
İki dağ qovuşaraq,
Sinəmdə birdir, qardaş!
Getdin,
yaxşı günü sən
İndi- indi görürkən.
Sən köç etdin çox erkən,
Növbə mənimdir, qardaş!
1

Böyük satirik şairimiz M.Ə.Sabirin qara ciyərinin şişməsi
xəstəliyinə işarə edilir.
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III
Yaz, göndərim gözlərimi,
Harda ağlamaq istəsən.
V. Səmədoğlu
Göz yaşı qədər heç nə,
Məni indi ovutmur.
Quru təsəllilərlə
Daha mənimki tutmur.
Ağla, ürəyim, ağla,
Ağla, doyunca ağla!
Göz yaşlarım gözümdə,
Ta quruyunca ağla!
Ağla, ürəyim, ağla!
Ağla, qardaş dərdimi,
Heydən düşüncə ağla.
Görsən düşmən kam alır,
Çəkil bir küncə, ağla!
Ağla, ürəyim, ağla!
Atam məzar evində
Agah olunca ağla.
Anam oğul köçündən
Soraq alınca ağla.
Ağla, ürəyim, ağla!
272

Åëøàä ÑßÔßÐËÈ____________________________
Xəbər böyük qardaşa,
Əyan olunca ağla.
Yanıb, şair ürəyi
Büryan olunca ağla.
Ağla, ürəyim, ağla!
Bu kədərə tablamaq,
Toxtamaq asan deyil.
Anlamayanı varsa,
O, daşdır,
insan deyil.
Ağla, ürəyim, ağla!
Ağla gecə də,
bu dərd
Təkcə gündüzlük deyil.
Bir ağlayaq bu dərdi,
O iki gözlük deyil.
Qohum, tanış, bu dərdə
Yaxın dolan, yaxın gəz.
Məndə bu halı görən,
Göz yaşın əsirgəməz.
Gözlərini borc göndər,
Şair, bu borcun itməz.
Bu dərdi ağlamağa,
Öz gözlərim bəs etməz.
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IV
Sən köçdün, könül xoşluğum
O gündən bəri azaldı.
Sənsiz ömrümün sonrakı
Qardaş, illəri azaldı.
Elə dərd gəldi səninçin,
Daş ağladar için- için.
Daha evində sevincin
Çəkilib yeri azaldı.
Bu dərd çətin sovuşacaq...
Sən köçdün,qardaş, işə bax,
Tabutumdan yapışacaq,
Kəslərdən biri azaldı.
V
Köç növbəsi mənim idi,
Yaşda da məndən kiçikdin.
Bəs niyə növbəni pozub,
Qardaş, məndən önə keçdin.
Sudur kiçiyin – ölüm yox,
Bunları səhvmi saldın sən?
İxtiyar məndə olsaydı,
Qoymazdım məni keçəsən.
Vaxtsız köçündən çox şeyi,
Tale əllərimdən aldı.
Mən çiynində köçməliykən,
Bir çiyin payım azaldı...
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VI
Yol aldın son mənzilin,
Əbədi ünvanına.
Qoşuldun min illərin,
Axirət karvanına.
Bu karvan yola düçüb,
İlk insan ölümündən.
Görəsən, çoxmu keçib,
İlk insan ölən gündən.
Bu karvana minən var,
Bu karvandan düşən yox.
Yolun başlanğıcı var,
Sonuna yetişən yox.
Səni bu köçə qoşdu,
Dərdin amansızlığı.
Zamanından tez gələn,
Ölüm zamansızlığı.
Vədəsində gələndə,
Ölüm haqdır, kim küsər.
Ah, vədəsiz ölümlər,
Bizi qılınctək kəsər.
Nədən tutdu taleyin,
Sənə amansızlığı.
Nədəndir bizə gələn,
Dərdin dərmansızlığı.
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Həyatın bu qərəzi,
Min cür qəm verir bizə.
Harda sağalmaz dərd var,
Üzün çevirir bizə.
“Dərd varsa, dərman da var”,
Bu sözü düz sanmıram.
Deyilən bu deyim də,
Yalandır, inanmıram.
Gördün əlacın yoxdu,
Düzəldin öz yoluna.
Tupurdün bu dünyanın,
Deyilən yalanına.
...Yol aldın son mənzilin,
Əbədi ünvanına.
Darıxsan səslə, qardaş,
Səslə, gəlim yanına!
VII
Dərdin elə bir dərd ki,
Min dərdi üstələdi.
Köhnəlmiş dərdləri də,
Üstəlik təzələdi.
Dərdin elə bir dərd ki,
Cana qantək işlədi.
Sanki yanan ocağı,
Bir az da körüklədi.
Dərdin elə bir dərd ki,
Ağrısı candan getməz.
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Quraq səhradır sinəm,
Yanğısı suyla bitməz.
Dərdin elə bir dərd ki.
Bitməsi gözlənilmir.
Nə çəkirəm, özümdən
Başqa bir kimsə bilmir!
VIII
“Nəslin yarpaq tökümü”1
Səni tez aldı bizdən.
Ömrün o sahilinə,
Çəkib, gen saldı bizdən.
Bəxt arzu verdi sənə,
Yetməmiş bircəsinə,
Səni namərdcəsinə,
Dərd araladı bizdən.
Evindən erkən köçdün,
Qəddimi əydin, bükdün.
Kökünə bağlı kökdün,
O kök qırıldı bizdən.
Yarımadıq yaşdan da...
Birimiz yox başdan da.
Qalan dörd qardaşdan da,
Biri azaldı bizdən.

1

Məşhur türk şairi Nazim Hikmətin, şair-ədəbiyyatşünas
Mikayıl Rəfilinin ölümü ilə bağlı yazdığı şeirindəndir
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Sən köçdün... neçə sinə,
Döndü dərd hücrəsinə.
Nəslin tarixcəsinə,
Kədər yazıldı bizdən.

IX
Yadındamı tələbə
Olduğum çağlar sənin?
O illər yuxu kimi,
İndi mənə görsənir.
Geyim, paltar sarıdan,
Qoymazdın korluq çəkim.
Kiminsə arxasınca,
Həsəd dolu göz dikim.
Bəzən də geyindiyim,
Xoşuna gəlməyib,– sən
Əynindəkin çıxarıb,
Əynimə keçirmisən.
Çox ağır illər idi,
Mən sənin sayəndəsə,
Gündə bir cürə kostyum,
Geyinib getdim dərsə.
Bunca yaxşılıqların,
Unudularmı, qardaş?
Yaxşılığından deyir,
Bu kənddə hamı, qardaş.
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X
Bu da təzə məzarın, –
Ata, qardaş yanında.
Məni sağ bilmə, durub
Cansız bir daş yanında.
Ölümü də dərd etmə,
Hamı burdan keçəcək.
“Ölüm elə badə ki,
Hamı ondan içəcək.”
Həyat özü zalımdı,
Günah görmə ölümdə.
Sənin canın qurtardı,
Mənim canım zülümdə.
Dünyadan da incimə,
Günah yoxdur dünyada.
Canı zaval öldürür,
Dünya neyləsin, qada!
Hər ölən ölür məgər,
Sən sağsan, sən dirisən.
Orda yatan mənəm, mən,
Sən deyilsən,
deyilsən.
Görürəm nigaransan,
Üç oğul övladından.
Darıxma, bir gün gələr,
Söz edərlər adından.
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Nigaransan evindən,
Tənha qalan qadından.
Darıxma, arxa tapar,
Üç igid övladından.
Bu nigaran qalmadan
Yuxun çəkilib ərşə.
Layla deyim yat ki, sən,
Düşməyəsən təşvişə:
Üç oğlun var evində,
Laylay, qardaşım, laylay.
Kökün durur evində,
Laylay, qardaşım, laylay.
Bununçün arxayın yat,
Uzun günün çoxun yat.
Axirət deyilənin,
Lap belə axırın yat.
Laylay, qardaşım, laylay.
Hər şey tapar səmtini,
Qınama qismətini.
Oğulların böyüyüb,
Doğruldar niyyətini.
Laylay, qardaşım, laylay.
Könül evim şad deyil,
Virandı, abad deyil.
Sınıb Elşadın beli,
Əvvəlki Elşad deyil.
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Laylay, qardaşım, laylay.
Üzüm əvvəlki deyil,
Mövzum əvvəlki deyil.
Dilim day acı dadır,
Sözüm əvvəlki deyil.
Laylay, qardaşım, laylay.
“Bala dadı – bal dadı,”
Şirinlik baladadı.
Dilin bala dadını,
Heç doyunca dadmadı.
Laylay, qardaşım, laylay.
Kimsə qarğıyar məni,
Kəsib doğrayar məni.
Səndən sonra mən ölsəm,
Kimlər ağlayar məni.
Laylay, qardaşım, laylay.
Küskün qarşılar məni,
Küskün baxışlar məni.
Cismin bağışlamadı,
Ruhun bağışlar məni.
Laylay, qardaşım, laylay.

Xoşun gələr sənin də,
Sözümün bu yerində,
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Bir-iki layla desəm,
Şirin Talış dilində:

Umrı rə sütə təğ be,
Dard bə dıl nıştə teğ be.
Ğəndisə şinə conı,
Çı zəmini dustəğ be.
Laylay, çımı boə, laylay.
Im çı dard, çı fərağ be,
Yap dıli səmon doğ be.
Bo həmməyo obə bəxt,
Botono çəkə sığ be.
Laylay, çımı boə, laylay.
Gin bə, tı ki niş, Elxan,
Dınyo şınətış, Elxan.
Əmənı tı çəşə ro,
Oğəte, bəy şiş, Elxan.
Laylay, çımı boə, laylay.1
Gəldim qəbristanlığa, –
Ki həmsöhbət olmağa.
1

Юмрцн тез йанан таь кими олду, dярд цряйя тикан кими батды.
Гянддян ширин ъанын, tорпаьын дустаьы олду.
Бу ня дярд, ня фярагды, lап цряйимизин башы даь олду.
Щамы цчцн ачылан бяхт, сянин цчцн чатлайан даш олду.
Сян ки, Елхан йохсан, дцнйанын да ширинлийи итиб.
Бизи эюзц йолда гойуб, Елхан, сян щара эетдин?
Лайлай, гардашым, лайлай.
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Gördüm şirin yatmısan,
Qıymadım oyatmağa.

Laylay, qardaşım, laylay...
Laylay, qardaşım, laylay,
Yatıb qalmışım laylay.
Qırx səkkiz yaş içində,
Sona varmışım laylay.
Laylay, qardaşım, laylay...
...Bu da təzə məzarın, –
Ata, qardaş yanında.
Məni sağ bilmə, durub
Cansız bir daş yanında.
XI
Oğullarından ötrü,
Necə də tələsirdin.
Yel ağzında nanətək,
Üstlərində əsirdin.
Səhər olcaq, məktəbə
Aparıb, gətirirdin.
Onlarçün min qayğının,
Altına çiynin verdin.
Heç birinin tələbə
Olduğunu görmədin.

283

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Heç birinin də fəqət,
Toy gününü görmədin.

Bundan böyük dərd varmı?
Məncə, yoxdu dünyada.
Ölümdən namərd varmı?
Məncə, yoxdu dünyada.
Fəqət nə arzun vardı,
Gözündə qalmalıymış.
Şişib,
şişib ciyərin,
Cızdağın çıxmalıymış.
Demə başqaymış həyat,
İstəyincə deyilmiş,
Arzu başqa,
arzuya
Çatmaqsa başqa imiş.
...Tez köçdün,
oğulların
Böyüyüb, boy atmamış.
Minbir istəyinin heç
Birinə də çatmamış.
Bir elegiyasında
Rəsul Rza demişkən:
“Nə qədər arzun vardı,
İşin, ümidin vardı.
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Ölüm gəldi,
bir anda
yığdı,
sökdü,
apardı.1
XII
“Ölüm elə badə ki,
Erkən içib gedirik”2
Biz qardaşlar həyatdan,
Vaxtsız köçüb gedirik.
Səndən sonra həyatım,
Olub mərsiyə şeri.
Daha Elşadın qəmdən,
Gəlir ərsəyə şeri.
Və bu şeri eşitsə,
Dəxil3 özü mat durar.
Raci4, Qumri 5 qələmi,
Susub,
farağat durar.
Ürək iztirab çəkir,
Bu dərdi götürmədə.
Qələm min əzab çəkir,
1

Şeir parçası R.Rzanın “Anamın gəlin qızı” elegiyasındandır.
İfadə C.Cabbarlınındır.
3, 2, 3
XIX əsrin ustad mərsiyə şairləri
2
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Varağa köçürmədə.
...Səndən sonra həyatım,
Olub mərsiyə şeri.
Daha Elşadın qəmdən,
Gəlir ərsəyə şeri.
XIII
Üç oğlun qaldı bizə,
Qaldı səndən yadigar.
Təsəlli yerim olar,
Səntək olsalar əgər.
Elə də olmalıdır,
“Ot kökü üstə bitər”.
Kökündən su içənə,
Rüzgardan yetməz xətər.
Elə olsa, bir qədər,
Kədər itər, qəm itər.
Elə olsa deyərdim:
Yetər bu niskil, yetər!
Üç igid qaldı səndən,
Nicat, Məhərrəm, Vadim.
Sən köçən andan elə,
Daha düzəlmir qəddim.
Necə ağır dərd imiş,
Kiçik qardaş yoxluğu.
Sənin itkinlə itdi,
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Qəddimin də şuxluğu.
Pislik ölümə qaldı,
Gec- tez o xar olacaq.
Ölümdən intiqamı,
Bu balalar alacaq.
Pislik ölümə qaldı,
Həyat davam etmədə.
Nakam ömürlər belə,
Bir gün kama yetmədə.
Həyata bağlanmalı,
Ölüm tez sönüb gedir.
O həyatın dalınca,
Daim sürünüb gedir.
Böyüyün , gül balalar,
Nicat, Məhərrəm, Vadim.
Deyin, gülün, şənlənin,
Bəlkə dikəldi qəddim.
Ölüm öz hədəfini,
Gənc atanızda tapdı.
Ölüm, gülüşünüzü,
Üzünüzdəcə qapdı.
Nə yaşınız vardı ki,
Bunca dərd görəydiniz.
Qarşınızda ölümtək
Bir namərd görəydiniz.
Nə yaşınız vardı, – pis
Ovqat da görəydiniz;
Atanızı gənc ikən
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Tabutda görəydiniz.
Ürəyiniz sınsa da,
Həyatınız sınmasın.
Qalanları sağ olsun,Yaş töküb, vaysınmasın.
Siz ana ürəyini ,
Ovundurmağa qadir.
Siz ata kədərini,
Unutdurmağa qadir...
Atanız bir oğlandı:
“Aslan ürəkli,
Şir biləkli,..
Darvaza kürəkli,
Gen sinəli,
Gözü qızlar avçısı,
Dili qızlar elçisi...”1
Atanıza oxşayın,
Sevin kara gəlməyi.
Siz böyüyənə qaldı,
Belimin dikəlməyi.

XIV
Sən evin son uşağı,
Sən bir sonbeşik, Vadim.
Sənin umudunadır,
1

Şeir parçası folklor ağılarımıza aiddir.
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Bu ev,
bu eşik, Vadim.
Tutuldu qəfil dərdə,
Dərd görməsin kaş bir də.
Sevinclə qəm bu evdə,
Düşüb dəyişik, Vadim.
Gördüm yaş tökdüyünü,
Yerə diz çökdüyünü.
Bu yaşda çəkdiyini,
Biz çəkməmişik, Vadim.
Salıb pərişan günə,
Zədə vurdu könlünə.
Namərd ölüm gözünə,
Baxa bilməz dik, Vadim.
“Nəslin yarpaq tökümü”,
Belə olurmu,
bumu?
Bitmir bizə hücumu,
Dərddən bezmişik, Vadim.
Dərd bizlə tapışanda,
Yaramır yaradan da.
Belədə Tanrıdan da,
Biz əl üzmüşük, Vadim.
Çox görmüşük əcəli,
Biz dərdə öyrəncəli...
Gündüzlü, ya gecəli,
Dərddə bişmişik, Vadim.
Dön yurdun dirəyinə,
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Yet ata istəyinə, –
Onda ata sevginə,
Kimsə etməz şəkk, Vadim.
Əyan olub ruhuna,
Sevinc bəxş edər ona, Əgər od-ocağına,
Sən çəksən keşik, Vadim.
Sonbeşik adın vardır,
Demək yurd adınadır.
Sənin umudunadır,
Daha ev-eşik, Vadim.
XV
Bu qar elə bir qar ki,
Hər qapıya yağası.
Məni heyrətləndirdi,
Zalım dostlar,doğrusu.
Qapıma yağmışdı qar,
Yolu bağlamamışdı.
Müsibəti evimə,
Çəkib, lövbər atmışdı.
Ah, zalım dostlar mənim,
Harda siz qalmışdınız?
Siz ki, məndən aralı,
Qərar tutmamışdınız?
Çal- çağır günlərimdə,
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Siz ki, yanımdaydınız.
Sinəmə “dost” qismində,
Yazılmışdı adınız.
Qapıma yağmışdı qar,
Gözümə dəymədiniz.
Hanı bəs ürəyimə,
Sizin dost dəstəyiniz.
Siz hansı bəhanəyə,
Bu qədər güvəndiniz?
Dəndən doyan qus təki,
Hara səpələndiniz?
Biz ki, ayrılmaz idik,
Sümükdə ilik kimi.
Bir idik,
kor əlində
Tutduğu çəlik kimi.
Harda azıb qaldınız,
Siz, ey xoş gün dostları?
Darda gözə görünməz,
Ey, toy- düyün dostları?
...Görünməz oldu neçə,
“Ədəbiyyat darğası”1
Güya xəbərsiz olub,
Bilməyiblər, doğrusu.
Belələri dərd bilməz,
1

İfadə R.Rzanın “Qızılgül olmayaydı” poemasındandır
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Qonaq görməz daxması.
Sinələri də güya,
Şeir-sənət boxçası.
Təxəllüsünə uyğun,
Bilmişdimsə bir kəsi,
Sədaqətsizliyin o,
Yekəsiymiş,
yekəsi.
İlğımtəkmiş birinin
Mənə “dost” görünməsi.
Dönüklüyün də demə,
Oymuş şah nümunəsi.
Aldadıcıymış mələk
Donuna bürünməsi;
Sadiq ittək,
kölgətək
Ardımca sürünməsi.
İt dedim, – itin barı,
Vardır it sədaqəti.
Kölgənin də bürküdə,
Var sərinlik xidməti.
İt qədər,
kölgə qədər,
İlqarınız olmadı.
Yanımda it,
kölgəcən
Hörmətiniz qalmadı.
İlğım görüntüsüymüş,
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Dost bilib üz tutduğum.
Kimlərdənsə nahaqmış,
Demə diqqət umduğum.
“Dost dar günün dostudur,”
Sözün bu düzü imiş.
İşıq bilib getdiyim,
Canavar gözü imiş.
“Dost” cildinə girən heç,
Bilməz yaxın, doğmasın.
Beləsinə bu gündən,
Vurdum “namərd” damğasın.
Qapıma gəlməsə də,
Bir- iki söz dığası,
Dərd etmə könül,
gələr, –
Bir gün – qisas alası.
Gələr intiqam anı,
Bir gün əvəz çıxası.
Bu qar elə bir qar ki,
Hər qapıya yağası...
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XVI
Ölmək həyatı təzələməkdir.
Tofiq Fikrət
Ölmək heç də biryolluq,
Yox olmaq,
ölmək deyil.
Yaddaşlardan adını,
Əbədi silmək deyil.
Ölmək sadəcə cismin,
Şəkil dəyişməsidir.
Ota,
çiçəyə,
gülə,
Ruha çevrilməsidir.
Hələ nikbinlik də var,
Bizi yaşadan odu.
O, insanda ölümə,
Şərə protestodu.
Yarpağın tökən ağac,
Yenə yarpaqlanacaq.
Budağı düşən ağac,
Yenə budaqlanacaq.
İnsan ömrü də belə,
Yerində saymayacaq.
Əvvəlki davamını,
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Nə yollasa tapacaq.
Ağactək köklü insan,
Ağac təki olacaq.
Oğul- uşaq qismində,
Yenidən doğulacaq.
Elxan da ölməyəcək,
Yeni həyat alacaq.
Ucaldığı kök üstə,
Öz kökləri qalacaq.
Öz kökləri qalıb da,
Üç ər oğul şəklində.
Onu yad edəcəklər,
Şirin nağıl şəklində:
– Biri vardı, biri yox,
Bir Elxan vardı, dostlar.
Köməksizə, əlsizə,
O, əl tutardı dostlar.
Elxan bir oğlan idi:
“Aslan ürəkli,
Şir biləkli,..
Darvaza kürəkli,
Gen sinəli,
Gözü qızlar avçısı,
Dili qızlar elçisi...”
Bu əhvalla, ovqatla,
Davam edəcək nağıl.
“Elxan” adı dilləri,
295

________________________Áó, Åëøàä Ñÿôÿðëèäèð
Dadlandıran bir noğul...
Üç alma gözləyənlər,
Bunu görməzlər fəqət.
Nə bu nağıl bitəcək,
Nə bu ömürdən söhbət.
Beləcə bu nağılın,
Ardı qalar sabaha.
Sabahı da adlayıb,
Sonu bilinməz daha.
Bu ömür bu nağıltək,
Bitəsi deyil bəlkə.
Çünki bu ömrün kökü,
Bağlıdır sağlam kökə.
O kökdən rişələnib,
Təzə köklər artacaq.
Təzə köklər özündə,
Köhnəni yaşadacaq.
...Oğul- uşaq varlığın,
Şəkil dəyişməsidir.
İnsanın bu həyata,
Təzədən gəlməsidir.
Yalan sözdür ki, insan,
Ölməklə ömrü bitir.
Nəsil davamında o,
Təzə bir ömrə yetir.
Allahdan razıyam ki,
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Bu fəlsəfi dərinlik,
Qardaş ömrü sarıdan,
Mənə verir təskinlik.
Yaşasın Böyük Yazar,
Allahverdi Eminov,
Bu həqiqətə məni,
Bir vaxt etdi əmin o.
Yaşasın Böyük İnsan,
Allahverdi Eminov.1
Onun təsəllisidir,
Qoşduğum bax, bu söz- sov.
...Elxan da ölməyəcək,
Bir də qayıtması var.
Qoyduğu əməllərin,
Onu yaşatması var.
Ruha, çiçəyə dönüb,
Ömrün geri alacaq.
Nəsil ağacında o,
Daim təkrarlanacaq.
Nəslin qan yaddaşında,
Qan təki dolanacaq.
Anıldıqca əksi də,
Gözlərdə canlanacaq.
Yaddaşlarda xatirə
1

Танынмыш йазычы-публисист, ядябиййатшцнас-алим
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“Boy”ları boylanacaq.
İllərin o tayına,
Bir körpü salınacaq.
Qardaşının sözündə,
O,ömür qazanacaq.
Sözünün ömrü qədər,
Ömrü də uzanacaq.
Üç oğlu üç budaqtək,
Hələ budaqlanacaq.
O budaqların sanı,
Adı soraqlanacaq.
Yaxşıların anımı,
Daim olub,
olacaq.
O kəslər sırasında,
Elxan da anılacaq.
Qonum- qonşu içində,
Xətri əzizlənəcək.
Yaddaşlarda söhbəti,
Daim təzələnəcək.
Cümə günləri ruhlar,
Dönəndə ocağına;
O da əzizlərinin,
Gələcək işığına.
İndən belə özündən,
Qalan bu ev,
bu ocaq,
Nicatla, Məhərrəmlə,
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Vadimlə tanınacaq.
Ocağının çırağı,
Daha da gur yanacaq.
Nə qədər xatirə var,
O da xatırlanacaq.
17.10 – 07.12.2010
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СОН СЮЗ ЯВЯЗИ
БЮЛЭЯДЯ ЙАШАЙАН ЮЛКЯ ШАИРИ
Елшад Сяфярлийя мяктуб
Вахтиля Лянкяранда йашайан, бурада йазыбйарадан Шякяр Аслана халг шаири Мяммяд Араз
цзцнц тутуб демишди: «Сян бюлэя шаири дейилсян,
юлкя шаирисян». Бяс гцдрятли сюз устасы Мяммяд
Аразы бу сюзц йцксяк кцрсцдян демяйя ня вадар
етмишди? Совет дюняминдя зярярли бир тенденсийа
йаранмышды: Эуйа кянддя-кясякдя йашамагла
бюйцк шаир олмаг мцмкцн дейил, йарадыъылыьыны инкишаф етдирмяк цчцн мцтляг эяряк ки, ири шящярдя
йашайасан. Щалбуки, истедадын илкин мянбяйи кянд
иди, торпаг иди. Эюрцнцр, истедадлы шаир Шякяр Аслана бязи йазарларын йухарыдан бахмалары, она «яйалят шаири» дамьасы йапышдырмалары Мяммяд Аразы о
заман йериндян ойнатмышды вя о, гялям йолдашыны
мярди-мярданя мцдафия елямяк цчцн щямин
мяшщур, актуал ифадясини ишлятмишди.
Щяля ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя ханлыг мяркязи Лянкяранда шеир мяълисляри кечирилиб, йарышмалар тяшкил
олунуб. «Фювъцл-фцсяща» ядябиййат дярня‐йи чаь‐
даш дюврцмцзяъян фяалиййят эюстяриб. Тябиидир ки,
эюркямли гялям сащибляри заман-заман пайтахта
цз тутмамыш, мящяббятля йазыб-йаратмыш, шящярин
ядяби мцщитини формалашдырмыш, мядяни щяйатына
рянэ гатмышдыр. Инди йеня Лянкяранда гайнар
мцщит вар. Агил Йагуб, Шащверян Ъавад, Анар
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Щябибоьлу, Мещман Гараханоьлу, Гардашхан
Фярзи, Tərlan Əbilov кими истедадларын адлары инди
бцтцн Азярбайъанда кифайят гядяр таныныр. Онлардан бири дя узун илляр бойу излядийим, йаздыгларыны
щявясля охудуьум Елшад Сяфярлидир. Елшад тяряддцд етмядян нечя ил юнъя, Бакыда ишини-эцъцнц
атды. Лянкяран Дювлят Университетиндя педагожи
фяалиййятя башлады, филолоэйа цзря фялсяфя доктору
олду, бир мцддят пайтахтын хиффятини чякся дя, бядии
йарадыъылыьындан галмады, дяйярли елми мягалялярля
йанашы, юзц‐нямяхсус ъидди поетик ахтарышлар апарыб, йахшы шеирляр, поемалар йазды вя бир даща тясдигляди ки, бюлэяйя щягарятля бахмаг дцз мцнасибят дейил, Мяммяд Араз демишкян, «бюлэядян дя
юлкя шаири чыха биляр». Бюлэядян чыхан Муса Йагуб, Мястан Ялийев, Шякяр Аслан, Адил Гасымов,
Мязащир Щцсейнзадя, Вагиф Щцсейнов вя диэяр
танынмыш юлкя шаирляри ъярэясиндя – буну там гятиййятля гейд едирям – Елшад Сяфярли дя бу эцн
лайигли йер тутан истедадлы юлкя шаиридир.
Бу йахынларда «Поемалар» ады алтында Елшад
Сяфярлинин йени китабы ялимя кечди. Педагог-алим
Аллащверди Еминов китаба «Елшад Сяфярлинин поемалары щаггында бир нечя сюз» адлы эириш мягаляси
йазыб. Тядгигатчы-алим юз гянаятлярини беля цмумиляшдирир: «Щяйатында вя поезийасында даим Елшад Сяфярлини баша дцшмцшям вя дуйьусуну гиймятляндирмишям. Зарафат эялмясин, отуз иллик бир
дюврцн танышлыьы вя йарадыъылыг сющбятляридир. Илк шеирлярини мяня охумушду, ряйимин интизарыны чякмишди. Щяля ютян ясрин 80-ъи илляриндя онун истедадына
инанмышдым. О да саь олсун, илкин мцлащизями
доьрултду. Сонунъу сюз риторик чыхмасын, о мянада ки, мцталия еляди, ялляшди-вурушду, буна бянзяр
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ямяк мцмкцндц, бир шяртля, истедадын варса. Бу
йохса, щаъят йохдур шеиря эялмяйя. Елшад сю‐
зцмцн щягиги мянасында шаирдир!».
Елшад Сяфярлинин йени китабына «Гиймят»,
«Ялвида, кирли Русийа», «Йарымчыг юмцр», «Бю‐йцк
гардаш», «Вадим» адлы беш поемасы дахил едилиб.
Шаир «Гисас щимнляри» адлы сонетляр чялянэини дя
поемаларын сырасында вермяйи лазым билиб. Бу шякилдя тяртибат формасында щардаса мцяллифя щагг
газандырмаг олар. Чцнки Авропа шеир жанры сайылан
сонетляр бир-бирини тамамлайа-тамамлайа узаныр вя
истяр щяъминя, истярся дя бядии сиглятиня эюря Елшадын «Гисас щимнляри»ни йыьъам поема адландырмаг мцмкцндцр. Вя халгымызын азадлыг мцбаризясиня, ермяни ишьалчыларына гаршы юлцм-дирим
мцъадилясиня щяср олунмуш сонетляр чялянэинин
тясир эцъц щяр мисрада, щяр сятирдя образларла ифадясини тапыр.
Ялбяття, топланан ясярляр сырасында епик жанрда йазылмыш вя бюйцк рус шаири М.Й.Лермонтова
щяср едилмиш «Ялвида, кирли Русийа» поемасынын китабда айрыъа йери вар. Бу ирищяъмли нязм нцмуняси
сон вахтлар унудулмагда вя йаддан чыхмагда
олан мяшщур епик жанрынын ян йахшы нцмунясидир.
Елшад усталыгла щям форманы дирилдиб, щям дя щяйатынын галмагаллы бюйцк щиссясинин Гафгазла баьлы
Лермонтовун образыны йарадыб. О, рус ядибинин йа‐
радыъылыьынı, мцщитини, ятрафыны йахшыъа юйряниб. Яэяр
Елшад Михаил Йурйевичин ясярлярини дяриндян мянимсямясяйди, лирик, инъя рущлу шеирляринин фялсяфясиня вармасайды, онда гящряманы да сольуn,
дайаз эюрцнярди, мющтяшямлийи итярди. Бу ахтарышларын изляри деталлараъан епик поемада тязащцрцнц
тапыб.
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«Ялвида, кирли Русийа» да эюзял тябият тясвирляри, Русийа гышынын мянзяряляри усталыгла мисраларын
рущуна щопдурулуб:
Сафлыг тутуб дцнйаны,
Дайанмадан йаьыр гар.
Ащыл гоъалар кими
Белин яйиб ağaclар.
Аьаълары гар яйиб,
Йохса йаш аьырлыьы?
Гарын будаглар цстя
Вармыш даш аьырлыьы.
Бах, бу мянзяря бцтцн защири эюрцнцшц вя
чылпаглыьы иля садя рус кяндини охуъунун эюзц‐нцн
габаьында ъанландырыр. Щягигятян кцкнар аьаъынын
белини гоъаларсайаьы яймяси, бу аьырлы‐ьа таб эятирян аьаъларын мятаняти, евлярин дизя‐ъян гара
батмалары, баъалардан буьлана-буьлана галхан
тцстц, пянъяряляри кип юртян буз галханы айрыайрылыгда поетик штрихлярдир ки, щяссас шаир мцшащидясинин эюстяриъиляридир.
Мялумдур ки, Лермонтовун йашадыьы дювр
империалист бир дювлятин тяняззцлц дюврц олса да,
мядяниййятинин, ядябиййатынын чичякляндийи мярщялядир. Анъаг империйа ъялладларынын даим мцщарибя
ешгийля йашамалары халгын щяйат тярзини щечя ендириб. Елшад усталыгла бир щягигяти тясдигляйир ки, беля
ъямиййятдя дцщалара, бюйцк сюз адамларына да
йер йохдур. Чцнки юнъя Пушкини дцеля чыхаран бир
гурулуш Лермонтова да вяфа гылмазды. Неъя ки,
вяфа гылмады да. Онун да юмрц намярд бир эцлля-
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нин щядяфиня чеврилди, йарыда гырылды. Неъя дейярляр,
Йевэени Йевтушенко сюйлямишкян:
Шаирляр доьулур рус торпаьында,
Доьулур, кюксцндя Дантес эцлляси…
Елшад Сяфярли поемасында бу ъцр уъуз юлцмляря етираз елямякля империйанын кичилдийини бядии
лювщялярля нязяр-диггятя чатдырыр.
Uzun zamanlardan bəri,
Özünü iki şəkildə göstərən
Русийа олуб.
Бири
Халгларын азадлыьына мейилли Русийа.
Диэяри
Халглары вя юлкяляри
Ясарят зянъириндя сахламаьа
мейилли Русийа.
Бир тяряфдя азадфикирли Русийа
Бир тяряфдя мякрли,
Кирли Русийа…
«Ялвида, кирли Русийа» чаьдаш Азярбайъан
шаиринин гяляминдян чыхыб вя шцбщясиз, мцасир
тялатцмлц дюврцмцзцн аб-щавасы да поемада азчох яксини тапыб. Чцнки Романовлар сцлалясини ган
дянизиндя боьан пролетариатын рящбяри Ленин
яслиндя кющня империйанын харабалыглары цстцндя
йени тязащцрлц совет империйасы гурду. Ад башга
иди, дад йеня яввялки иди. Йеня он дюрд республиканын сярвяти таланыр, азадлыг идейалары бятниндя
боьулур, ниъат йолу баьланырды. Онларла кичикйашлы
халг империйа гатарынын релсляри цстцндя хурд-хяшил
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олур, дили унудулур, мянявиййаты тязйигляря мяруз
галырды. Шаир эюстярир ки, щяр бир яввялин сону олдуьу
кими, совет империйасынын да сону чатды. Анъаг
Пушкинин, Лермонтовуn азадлыг одалары юлмяди,
йенидян эюйярди.
Китабда чап олунан икинъи ян эюзял поема
«Йарымчыг юмцр»дцр. Яэяр «Ялвида, кирли Руси‐
йа»да епик рущ эцълцдцрся, «Йарымчыг юмцр»дя
лиризм, щязинлик цстцнлцк тяшкил едир. Чцнки бу ясярдя шаир ана образыны цмумиляшдириб ъанландырма‐
ьа чалышыб. Ялбяття, бу мгяддяс мювзу ядябий‐
йатда тязя дейил, лакин Елшад тапдаг йолу сечмяйиб, ъанлы сурят йарадыб.
Аналар кюнлцндя боьар кини дя,
Аналар кюнлцндя мин гям, мин кядяр.
Дцнйанын ян аьыр дярдлярини дя,
Аналар,
Аналар,
Аналар чякяр!
Ясяря кювряк овгат, лирик рущ щакимдир. Щисс
олунур ки, мцяллиф хейли мцшащидяляр апарыб. Кичик
юлчцлц парчалардан ибарят поема бирняфяся охунур. «Анам, щей…» башлыьы алтында эедян щиссяляр
щям ахыъыдыр, щям дя мяналы. Елшад шеиримизин
мцхтялиф форма юлчцляриндян мящарятля истифадя
едир.
…Няфясинля бюйцйян,
Эцллярин щяшям олду.
Адыны андыгъа мян,
Кюврялмяк пешям олду.
Итян адым-саным, щей…
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Анам, щей!
Елшад Сяфярли «Гиймят» поемасыны Азярбайъанын
илк полиграфчы алими, ямякдар мцщяндис Шяддад Ъяфяровун юмцр йолуна щяср едиб. Русийанын мцхтялиф шящярляриндя чалышан, щямишя сямяряли фяалиййяти иля сечилян
Шяддад мцяллим бизим мцасиримиздир. Вя щяр кясин таныдыьы, щюрмят бяслядийи шяхсдир. «Гиймят» поемасында
да мараглы мягамлар вар. Зящмят адамы кими танынан
гящряманымыз йурдсевяр зийалыдыр вя ня йахшы, Елшад
онун мяналы щяйатына биэаня галмайыб, бядии сурятини
ярсяйя эятириб.
Елшад Сяфярлинин «Эянълик» няшриййаты тяряфиндян ишыг цзц эюрян «Поемалар» китабынын мязиййятляри чохдур вя бир гязет мягалясиндя онлар
барядя дольун фикир ифадя елямяк чятиндир. Мян бу
кичик гейдляримдян сонра цзцмц Лянкяранда йашайан шаир достума тутуб дейирям: Башыны уъа тутуб шеирини йаз, бюлэядя вя йа пайтахтда йашамаг
шярт дейил. Ясас шярт ня йазмаьында вя щасиля эятирдийинин мязмунундадыр.
АЬАЪЯФЯР ЩЯСЯНЛИ
Øàèð-ïóáëèñèñò, Áåéíÿëõàëã ÒÖÐÊÑÎÉ,
Ãàðàúaîüëàí, âÿ «Ãûçûë êÿëìÿ» ÿäÿáè
ìöêàôàòëàðûíûí ëàóðåàòû.
10 ìàé 2011-úè èë, «ßäàëÿò» ãÿçåòè
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