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 Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, şair-publisist Əşrəf Veysəllinin 
”Qarşıma siz çıxın” kitabında onun müxtəlif illərdə qələmə 
aldığı Vətən həsrətli publisist yazıları, xatirə oçerkləri, dünya-
sını vaxtsız dəyişən dostları haqqında ürək sözləri, şairin 
yaradıcılığına həsr olunmuş yazılar, müəllifin  yeni şeirləri və 
bundan əvvəlki kitablarından nümunələr  toplanmışdır. 
 
İnanırıq ki, Əşrəf Veysəllinin bu kitabı da oxucuların 

ürəyincə olacaqdır. 
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ÜNVAN: SUMQAYIT 
(İxtisarla) 
 

Bu yazıda müəllifin məqsədi Sumqayıt ədəbi mühiti haqqın-
da tam təəssürat yaratmaq deyil. Amma məqsədimiz Sumqa-
yıtda yaşayan şairlərin yaradıcılığı fonunda sözdən, şeirdən, 
poeziyadan söhbət açmaqdır.... 

Beləliklə... 
Birincisi! Ondan başlayaq ki, Sumqayıt ədəbi mühitində 

kifayət qədər tanınmış qələm sahibləri var, burada müxtəlif 
ədəbi nəsillər fəaliyyət göstərir. Müasir Azərbaycan poeziya-
sının durumunu və deyərdik, hətta inkişaf səviyyəsini izləmək 
üçün Sumqayıtda yaşayan şairlərin yaradıcılığı qismən də olsa, 
müəyyən təsəvvür yarada bilər. Böyük ədəbi mühitdə olduğu 
kimi, burada da yaşı əllini, altmışı, hətta yetmişi keçib qrafo-
man səviyyəsində qalan, yaxud poeziyaya istedadının tələbiylə 
deyil, ötəri həvəs və “mən də şairəm” iddiasıyla gələn cavanlar 
da az deyil. Odur ki, şeirə, ədəbiyyata qətiyyən dəxli olmayan 
bu cızmaqaraçıların yazdıqlarına münasibət bildirməyəciyik. 
Füzuli Sabiroğlu bir şeirdə yazır: “Ölü, yarımcan sözlər yağır 
yer üzünə, Üzərində kədər, təbəssüm, əzab, qəzəb. Söz cəsədiy-
lə doludu şəhərlər, kəndlər, qəzetlər, parlamentlər”. 

Elə isə, gəlin, əsl şeirdən, poeziya nümunələrindən söz açaq. 
Öncə Əşrəf  Veysəllinin şeirlərindən başlayaq. 

Əşrəf Veysəlli ədəbiyyata altmışıncı illərdə gəlib. Onu 
müəyyən mənada “altmışıncılar” poetik nəslinin nümayəndəsi 
saymaq olar. Ancaq kifayət qədər təbliğ olunmayıb, ədəbi tən-
qidin nəzərindən uzaq düşüb. Buna baxmayaraq, Əşrəf Veysəlli 
istedadlı bir şair kimi tanınır və sevilir. Hazırda o, Sumqayıt 
ədəbi mühitinin şəriksiz ağsaqqalıdır. 

Əşrəfin “Ürəyim Allah evidir” sonuncu şeirlər kitabı keçən il 
işıq üzü görüb və bu kitabda onun əlli illik yaradıcılığından 
seçmə nümunələr toplanıb. Əşrəfin bu əlli ildə keçdiyi poeziya 
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yolunu, ildən-ilə, hətta şeirdən-şeirə inkişafını izləmək üçün 
həmin kitab ən etibarlı mənbədir. Onun “Söz” şeiri, bizcə, keç-
diyi sənət yolunun necə çətin, amma şərəfli olduğunu sübut 
edir. 
  

Bir köhlənin arxasınca köks ötürürəm, 
Hələ əlim yetişməyib yüyənə kimi. 
Kirpiyimlə ocaq çatıb, od götürürəm. 
Deyilməli bir kəlməni deyənə kimi. 
 
Qələmimdir ürəyimi anlayan, duyan, 
Ürəyim də qələmimi səyirdir, çapır. 
Sözdür mənim gözlərimə süzülən ziya, 
Sözdür mənim taleyimə açılan qapı... 

 
Əşrəfin şeirində deyildiyi kimi, “kirpiyiylə ocaq çatıb, od 

götürməyi” təsadüfi deyil və doğrudan da o, əlli ildir ki, sözün 
əzabına dözə-dözə yazır. Əşrəfin şeir yolu ənənəvidir. Bu ənə-
nəvi yolda onun bir müəllim kimi qəbul etdiyi və təsirləndiyi 
şairlər var: B.Vahabzadə, X.Rza Ulutürk, M.Araz, Qabil, 
H.Arif, S.Tahir. Amma təbii ki, Əşrəf Veysəlli elə ilk şeirlə-
rindən özü olmağa çalışıb, fərdi poetik deyim tərzi ilə seçilməyə 
can atıb. Məsələn, şairlərimizin əksəriyyəti Qarabağın füsünkar 
təbiətindən, özünəməxsus gözəlliklərindən söz açıblar, amma 
Əşrəfin şeirlərində elə məxsusi detallar, cizgilər var ki, bunları 
heç digər şairlərdə tapa bilməzsən: 

 
Hər bulaq başında, çay kənarında 
Fışqırdı lalələr indi qan kimi. 
Ağardı saçları alçaların da, 
Qısqanc təbiətli bir eşq oğlunun 
Saçı bir gecədə ağaran kimi. 
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Nəğmə boxçasına döndü bağ, bərə, 
Şaxtanın qılıncı qına çəkildi. 
Qoynu əfsanəli daş tarixlərə 
Kəklik ayağından xına çəkildi. 
 
Qalxdı göbələk tək yerdən çadırlar, 
Ay düşdü üstünə, oldu süd kimi. 
Meşə dənizində yelkən çadırlar 
Sanki göydən düşdü paraşüt kimi. 

 
“Nəğməli dağlar” adlanan bu şeir axıracan bu sayaq poetik 

təsvirlə, orijinal bənzətmələrlə doludur. Əşrəfin bu şeiri çoxdan 
yazdığını güman edirik və onun kitabında belə nümunələrin 
sayı az deyil. Onun şeirləri bizdə belə bir qəti inam oyatdı ki, 
ənənəvi şeirlərin potensial imkanları heç də tükənməyib. Əşrəf 
kimi şairlər üçün dəfələrlə müraciət olunan mövzularda təzə söz 
demək və yaxud “köhnə havalar” da təzə notlar səsləndirmək və 
ən başlıcası, həmişə öz şair stixiyasına sadiq qalmaq təbii sayıl-
malıdır. Bu, istedadlı bir insanın daim axtarışlara, təzə söz 
deməyə can atdığının dəlil-sübutudur.  

Vaxtilə şairləri mənsub olduqları xalqın şeir dili-tərcümanı 
adlandırırdılar. Bu fikir heç də köhnəlməyib və o mənada özünü 
doğruldur ki, şairin şeirlərində xalqın duyğu və düşüncələri öz 
əksini tapsın, xalq ruhu öz bütün əlamətləri ilə o şeirlərdə inikas 
olunsun. Əşrəf Veysəllinin bir çox şeirləri də bu mənada təqdir 
olunmalıdır. Onun şeirlərində bir Azərbaycan türkünün son iyir-
mi ildə keçirdiyi hiss, həyəcanlarının poetik ifadəsini görürük. 
Füzulinin Veysəlli kəndindən Bakıya, ali təhsil almağa yolla-
nanda Əşrəf iyirmi yaşını yenicə adlamışdı. Ali təhsil illərindən 
sonra həyatını büsbütün Sumqayıtla bağlayan Ə.Veysəlli üçün o 
zaman Veysəlli həsrəti ani idi, istəyəndə gedib öz doğma kən-
dini görə bilirdi. Amma indi nəinki Veysəlli, bir vaxt şeirlərində 
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gözəlliklərini vəsf etdiyi Şuşa, Tərtər çayı, Ərgünəş də ürəyində 
həsrət dağına dönüb. 

 

Gözəl Qarabağın acı həsrəti, 
Ömrümü talayır, könlümü didir. 
Orda uşaqlığım əsirlikdədir, 
Burda qocalığım xəcalət çəkir. 

 

 Ə.Veysəllinin bir qarabağlı kimi keçirdiyi mənəvi əzabları 
anlayırıq. Ona görə də şəxsən onu qınamaq olmaz ki, niyə 
Veysəlliyə gedə bilmədiyini özünə dərd edir. “Qayabulağ”ın 
yad əllərdə olmağına dözmür, “qaçqın” sözündən acığı gəldi-
yini gizlətmir. Bunu qarabağlı da ürəyindən keçirir, qarabağlı 
olmayan da.... bu söhbətə kimsə rəng qatmasın, amma Əşrəfin 
hissləri bizə daha doğma görünür, çünki o torpaqların, o kəhriz-
lərin, o qayaların, o çayların, o meşələrin qoynunda boya-başa 
çatıb. 

Əşrəfin şeirlərini bir mənada dərdli şeirlər də adlandırmaq 
olar. O dərd ki, hamımızın dərdidir və bir şair qələmində poezi-
yanın da dərdinə çevrilirsə, bunu şairin uğuru sayırıq. Amma 
hər dərdli, içində kədəri şahə qalxan şeir də poeziyanın dərdinə 
çevrilmir. Burda gərək poetik istedadın gücü, qüvvəsi bilinə. 
Əşrəf “Göynəyir” rədifli qoşmasında Qarabağ həsrətini təkcə 
bir fərdin dərdi kimi yox, bu həsrəti yaşayan minlərin dərdi 
kimi əks etdirir. 

 
Vətən harayına çatan əsgərin, 
Özünü odlara atan əsgərin, 
Şəhid məzarında yatan əsgərin 
Bəlkə Xocalıda qıçı göynəyir. 

 
Əlbətdə, Ə.Veysəllinin şeirləri barədə söhbəti buradaca 

bitirmək də olardı. Ancaq istəyirik yaşı yetmişi keçmiş bu şairin 
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sözə, dilimizə necə həssas zərgər dəqiqliyi ilə yanaşdığını da 
nəzərə çarpdıraq. Bu çox vacib məsələdir, elə Sumqayıtda yaşa-
yan bir çox şairlər üçün də faydalı olar ki, Əşrəf Veysəllinin 
sözləri şeirə, şeiri poeziyaya çevirmək məharəti ilə tanış olsun-
lar. Əşrəf, təsvirlərində olduqca dəqiqdir və bu dəqiqlik təkcə 
əşyanı, predmeti olduğu kimi canlandırmağa deyil, daha artıq 
poetik bir tablo yaratmağa xidmət edir. 

 
Bu qız sevda yaşındadır, 
Gülnən, çiçəynən oynayır. 
Eşq havası başındadır, 
Odnan, küləynən oynayır.  

 
Bu şeirdə sevda yaşında bir qızın toyda oynaması təsvir olu-

nur. Söhbət bu sevda yaşında qızın öz oyunuyla ona baxanları 
necə heyran etməsinsən gedir. Amma bu heyranlığın ifadəsində 
bir poetik tabloya köçürüləsi hisslər, duyğular rəsm olunur. 
 

Bu qızı dindirmək olmur, 
Oyununa girmək olmur. 
Ayağını görmək olmur, 
Əlləri göynən oynayır. 
 
Bir o qızdır, bir də bizik, 
Tapşırıbdı dərdə bizi. 
Qurudubdu yerdə bizi, 
Göydə fələynən oynayır. 
 

Unudulmaz şair Əli Kərimin xatirəsinə çoxlu şeirlər həsr 
olunub, bu şeirləri bir araya toplasan, kəmiyyətinə görə 
Ə.Kərimin şeirlərinin sayı qədərdir. Təbii ki, içində ən gözəl 
nümunələr də var. Əşrəf Veysəllinin də dörd şeiri Ə.Kərimə 
həsr olunub. Amma o şeirlərin biri-altı misralıq şeir, bizcə öz 
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poetik sanbalına görə digər şeirlərindən daha uğurlu alınıb. 
Şairlər insanın mənəvi gözəlliklərindən söz açanda çox zaman 
onları güllə, çiçəklə, təbiətin digər atributları ilə müqayisə edir-
lər. Adətən, gözəl qızlar utancaqlıqda, zəriflikdə bənövşə ilə 
müqayisə olunur, amma Ə.Veysəlli Əli Kərim təvazökarlığını, 
insan kimi zərifliyini təsvir etmək üçün həmin ənənəvi təşbehin 
yönünü dəyişir: 
 

Hamıdan gizliydi kədəri, qəmi  
Asta danışardı, 
xəfif gülərdi. 
Xətrinə dəysələr, 
Bənövşə kimi 
Gedib kol dibində bitə bilərdi.  

  
Əşrəf Veysəllidən nümunə gətiriləsi yazılar çoxdur. Və bu 

şeirləri o şairlər üçün nümunə gətirmək olar ki, heç olmasa 
Əşrəfin şeirlərini oxuyub nahaq yerə kağız korlamasınlar. 

İllərin müşahidəsi sübut edir ki, istedaddan kəm olanlar heç 
vaxt təvazökarlıq edə bilməzlər, onlar həmişə məşhur olmaq, 
hər yerdə görünmək arzusuyla alışıb-yanırlar. Amma elələri də 
var ki, istedadlıdırlar, amma... Ədəbi aləmdə çox az görünür, 
mətbuatda nadir hallarda çıxış edir, az qala unudulurlar... 

 
VAQİF YUSİFLİ 

Filologiya Elmləri doktoru, 
“Azərbaycan”jurnalının baş redaktorunun müavini, 

“Ulduz”jurnalı №-10 2009-cu il 
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QARŞIMA SİZ ÇIXIN 
 

Qarşıma siz çıxın, siz gülə-gülə, 
Sizi şən görəndə könlüm şad olur. 
Vallah qohum çıxır yad gələ-gələ, 
Gəlməyə-gəlməyə qohum yad olur. 
 
Sanki əzəmətli dağa dönürəm, 
Şirin danışıram, şirin dinirəm. 
Gül açıb təzədən pöhrələnirəm, 
Həyatım ən gözəl bir həyat olur. 

 
Sizin gücünüzdən güc alıram mən, 
İçimdən boy atıb ucalıram mən. 
Bu balaca daxma, bu balaca dam, 
Böyüyüb gözümdə kainat olur. 

                                                 
***
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ÇIXDI QARŞIMA 
“İnsanlığa şərəf verən Türk millətinin düşməni olmaq  

insanlığa düşmən olmaqdır” 
Fransız  yazıçısı- Alfonse De Lamartin 

 
Ulduz kimi səpələnib hər yana, 
Hara getdim elim çıxdı qarşıma. 
Baş götürüb zülümlərdən qaçırdım, 
Hər addımda zülüm çıxdı qarşıma. 
 

Araz kəsdi, Xəzər kəsdi yolumu, 
Gömrük kəsdi, hasar kəsdi yolumu. 
Neçə-neçə məzar kəsdi yolumu, 
Öz ayağım, əlim çıxdı qarşıma. 
 

Ədalətin keşiyində dayanan, 
Türkü gördüm üz tutdumsa hayana. 
Günçıxandan, günbatandan o yana, 
Yollaşmayan yolum çıxdı qarşıma. 
 

“Gəlincik”dən “Anapa”ya  yol açdım, 
“Yenisu”dan “Albeni”yə qol açdım. 
Gah Sibirdə, gah Altayda dolaşdım, 
“Bəygöl” kimi gölüm çıxdı qarşıma. 
 

Unudulmuş bucaqlara uçundum, 
Mərhəmətsiz qucaqlara uçundum, 
Söndürülmüş ocaqlara uçundum, 
Öz kösöyüm, külüm çıxdı qarşıma. 
 

Sınaq yolu, dərs yoludu bu yollar, 
Türkün müqəddəs yoludu bu yollar. 
Əcəl olub, kəs yolumu bu yolda, 
Demərəm ki, ölüm çıxdı qarşıma. 

01.09.2011  
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GƏLİR 
 

Elə ki səsimə səs verən olmur, 
Nə harayım gəlir, nə səsim gəlir. 
Ürək soyudumu onun dadına, 
Nə mizrab yetişir, nə də sim gəlir. 
 
Üzümə bağlansa açıq qapılar, 
Əlimdən yapışan bir əl tapılar. 
Eyvanda atlanıb ayaqqabılar, 
Ay Allah, görəsən bizə kim gəlir. 
 
Xəyalım dolanır ümmanlar üstə, 
Ürəyim köklənir tufanlar üstə. 
Bir quş yuva qurur tikanlar üstə, 
Mənim bu yaşımda həvəsim gəlir. 
 
Ömür dedikləri keçib gedəndir, 
Gözümdə yaşdırsa, saçımda dəndir. 

 
Köksümdə çırpınan  ürək -Vətəndir 
Hələ nə qədər ki, nəfəsim gəlir. 

 
*** 
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VERİLİB BİZƏ 
 

Ürək yanmaq üçün, yaşatmaq üçün, 
Coşub-daşmaq üçün verilib bizə. 
Əllər zülmətlərə daş atmaq üçün, 
İşıq  saçmaq  üçün  verilib bizə. 
 
Gərək hər ürəyi duyaq dərindən, 
Öyrənək müqəddəs diləklərindən. 
Dünyanın “mötəbər” kələklərindən, 
Baş,  
Baş açmaq üçün verilib bizə. 
 
Hər ulduz bəlkə də sirli bir ada, 
Bir gün onlara da  əlimiz çatar. 
Bu güllü-çiçəkli əngin səma da 
Qanad açmaq üçün verilib bizə. 
 
Vətən bizim üçün hava, su, çörək, 
Çopur daşını da qoruyaq gərək. 
Vətəni Bakıdan ta Təbrizədək  
Qollar qucmaq üçün verilib bizə. 
 
Hər dağı, dərəni dolanım, gəzim,  
Süngü qayalarda qanasın dizim. 
Yollar yeriməkçün deyil, əzizim, 
Yollar-uçmaq üçün verilib bizə. 

 
*** 
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GƏNCLİK 
 

Əsmək istəyirəm küləklər kimi, 
Çaxmaq istəyirəm şimşəklər kimi. 
 
Bu kiçik sinəmdə ümmanlar yatır, 
Çayların da səsi ürəyimdədir. 
Bu sakit sinəmdə tufanlar yatır, 
Sanki yer kürəsi ürəyimdədir. 
 
Sinəmdən adlayır cığırlar, izlər, 
Orda kamanım var, tarım var mənim. 
Sinəmdə çağlayır çaylar, dənizlər, 
Sinəmdə döyünür bulaqlar mənim. 
 
İstərəm qaranquş xəbərlər kimi 
Dünyanı dolanam, dünyanı gəzəm. 
Gecə yatmağım da canıma yatmır, 
O üzə, bu üzə hey çevrilməsəm. 
 
Araz narahatdır, Kür narahatdır, 
Mənə yaraşarmı heç rahat yatam. 
Bu göy narahatdır, yer narahatdır, 
Bəlkə buna görə mən narahatam! 
 
Gənclik-qələbələr çalmaq deməkdir, 
Gənclik-bir atəşdir, oddur, ocaqdır. 
O elə narahat olmaq deməkdir, 
Sonra dincəlməyə vaxt olacaqdır! 

 
*** 

 1961 
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KİÇİK BİR PLANET 
 

Dənizi əyninə geyib adalar, 
Dalğa 
Fəhlələrin əyinlərində. 
Dalğa 
Buruqların əyinlərində. 
Gör nə bəxtəvərdir estakadalar! 
Sevinc gəzdirirlər, toy gəzdirirlər, 
Küçə gəzdirirlər çiyinlərində, 
Şəhər gəzdirirlər çiyinlərində. 
Fəhlələr qəribə balıqçılartək 
Dənizin hirsinə tor atıbdılar. 
Dalğalar diz çöküb, əyilsin-deyə, 
Yerimiz bir az da böyüsün -deyə, 
Qasırğa üstündə, tufan üstündə 
Kiçik bir planet yaradıbdılar! 

 
*** 

1970 
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QAYĞI 
 

Arzulara, 
            diləklərə 
            qar yağar, 
Zülmət çökər yollara, 
Günəş 
         əgər 
Öz kəhrəba tellərini 
Yamaclara, yallara 
       qayğı ilə sərməsə. 
Bənövşələr 
       doğulmamış, ölə bilər 
       qasırğadan, çovğundan, 
Yer kürəsi bezib, çıxar oxundan- 
Bizdən qayğı görməsə. 
Qayğıda sel gücü var, 
Qayğıda el gücü var. 
Bir damcı qayğı gərək- 
        gözlərindən 
           baxımsızlıq tökülən 
                çiçəklərə, güllərə. 
Bir damcı qayğı ilə 
Fikir buludlarından 
Leysan yağdırmaq olar 
Gecə-gündüz su deyib  
haray çəkən çöllərə. 
Qayğı-Günəş, 
            qayğı-ürək, 
Qayğının özünə də bir azca qayğı gərək... 

 
*** 
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BU GÜN 
 

Sözdən söz çıxaran düşmənlərimin 
Bir sözü könlümü taladı bu gün. 
Yaxşı ki didərgin düşənlərimin 
Çoxunun məzarı qaladı bu gün. 
 
Keçdi babaların qanı qanıma- 
Özgələr yol saldı öz bostanıma. 
Bir porsuq dadandı söz bostanıma, 
Çəpərdə bir çaqqal uladı hərdən. 
 
Nə ovlaya bildi, nə keçdi ovdan, 
Sözlər balıq kimi çıxdı tilovdan. 
Keçdi min atəşdən, oddan-alovdan, 
Qəlbimi odlara qaladı hərdən. 
 
Əvvəl eynəyini gözünə taxdı, 
Min yol “ölçdü-biçdi”, 
“düşündü”, “baxdı”. 
Gördü kirpik ilə saldığım bağdı, 
Zəhər tuluğuyla suladı hərdən. 
 
Əkdiyim gülləri naqqaşla çəkdi, 
Yerində bir topa kəndalaş əkdi. 
Ölsəm də başımdan getməyəcəkdi- 
Məni bir qudurmuş daladı hərdən. 
 
Sözdən söz çıxaran düşmənlərimin 
Bir sözü könlümü taladı bu gün. 
Yaxşı ki didərgin düşənlərimin 
Çoxunun  məzarı qaladı bu gün. 
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VƏTƏN 
 

Qayalara düşməyincə izlərim, 
Daşlarında qalmayınca dizlərim, 
Vətən! Səndən doymaz mənim gözlərim, 
Elə belə ha dolanım, ha baxım. 
 
Otlarında qızıl saçam bəlkə mən, 
Güllərində zərrin tacam bəlkə mən, 
Yaşıl sözlü bir ağacam bəlkə mən, 
Öz əlimdir meyvəm, barım, yarpağım. 
 
Qüdrətindən qüvvət alar hər sözüm, 
İşıq olar, ülfət olar hər sözüm. 
Vətən bizik, biz Vətənik, a gözüm, 
A dünənim, a bu günüm, sabahım! 
 
Çiçək olsam sinəsiyəm bu yurda, 
Çisək olsam enəsiyəm bu yurda. 
Ölsəm, ölüb dönəsiyəm bu yurda, 
Məndən sonra heykəlimdir torpağım. 

 
*** 
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ATA 
 

Dilimdə ən şirin, sözüm, söhbətim, 
İnancım, güvəncim, pənahım ata. 
Tükənmək bilməyən gücüm, qüvvətim, 
Səngimək bilməyən ocağım ata. 
 
Saralan qürubam, qaralan qaşam, 
Yelkənsiz qayığam, yuvasız quşam. 
Tufanlar içində azıb qalmışam, 
Zülmət gecələrdə çırağım ata. 
 
Ürəyim çırpınır fırtınalarda, 
Sən ey son ümidim, hardasan, harda? 
Gəl məni xilas et bu intizardan, 
Sökülən dan yerim, sabahım ata. 
 
Könlümün yuvası, yurdu da sənsən, 
Mənim güvəndiyim ordu da sənsən. 
Həyatın dörd şərti... dördü də sənsən 
Odum, suyum, havam, torpağım ata. 
 
Çəmənsən, üstündə şəbnəməm sənin, 
Qəlbinə, ruhuna həmdəməm sənin. 
Sənsən yaradanım. Bəndənəm sənin, 
Allahdan aşağı Allahım, ata! 
 

*** 
1991 
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ƏLLƏRİM 
 

Qalxdımı, bayraq kimidir, 
Havada süzür əllərim. 
Vay ona ki əllərini  
Əlimdən üzür əllərim. 
 
Gah quş kimi qanad çalır, 
Gah enir, gah da alçalır... 
Gah su çəkir, gah ot çalır,   
Gah da yer qazır əllərim. 
 
Duymur daha, görmür daha, 
Heç mənə əl vermir daha. 
Ciblərimə girmir daha, 
Cibimdən küsüb əllərim. 
 

*** 
1979 

 
GÜLLƏR AÇILDI 

 
Bağımızın al-əlvan gülləri açılıbdı, 
Bağımızın nəğməli dilləri açılıbdı. 

 
*** 

2009 
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ÖZÜMDƏ BİR ŞAİR ÖLDÜRMÜŞƏM MƏN 
 

Ömrümün yazını soldurmuşam mən, 
Könlümün gülləri solmayıb hələ. 
Özümdə bir şair öldürmüşəm mən, 
O şair anadan olmayıb hələ. 

 
*** 

2006  
ŞAİR 

 
Şair sözdə gəzər  
Gözəl baxtını. 
Söznən ürəklərdə  
Saraylar yapar. 
İtirə -itirə qızıl vaxtını  
Qızıldan qiymətli  
İncilər tapar. 

 
*** 

2011 
SALAM 

 
Salam bu köhnə dünyaya 
Təzə gələn şairlərə. 
Söz qanıb mətləb anlayan, 
Qədirbilən şairlərə. 
 
Bir nəfəsə min ah çəkən, 
Hər sözünü sınaq çəkən, 
Kədərə şaqqanaq çəkən, 
Dərdə gülən şairlərə. 
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Əriyib sözə yığılan, 
Gözlərinə qan sağılan, 
Hər gün təzədən doğulan, 
Hər gün ölən şairlərə. 

 
*** 

2011 
 

GÖRÜNMƏZ ULDUZ 
 
Sənət kainatdır, sənət cahandır, 
İstərəm mən onu anlayam, duyam. 
Sənət dedikləri-bir asimandır, 
Mən onun görünməz bir ulduzuyam. 
 

Görünməz bir ulduz- 
                        Görün nəyəm mən, 
Min belə ulduzdan çıraq yaxşıdır. 
Dadıma çatmayan çaydan, dənizdən 
Dadıma yetişən bulaq yaxşıdır. 
Bu ana torpaq da bilmir adımı, 
Bəlkə heç yarpaq da bilmir adımı. 
Kəndimin qızları tanımır məni, 
Dilimin əzbəri tanımır məni. 
Dəftərə min dəfə axsa da tərim, 
Yaxşı tanımayır müəllimlərim... 
 

Bəli, günahkaram, günahkaram  mən, 
Məgər yaşayıram məgər varam mən?! 
Çayıma, gölümə tanınmamışam, 
Düzümə, çölümə tanınmamışam. 
Mən yaşda insan var, dünya tanıyır, 
Mən heç sevgilimə tanınmamışam... 
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İldırım sürəti gərəkdir mənə, 
Dərələrdən keçəm, dağlardan aşam. 
Koroğlu cürəti gərəkdir mənə, 
Tanınmış ölkəmdə tanınmamışam. 
 

*** 
1964 

KEÇƏR 
 

Axıdıb alnından inci tər insan, 
Yer ilə, göy ilə döyüşər insan. 
Zamanı hər cürə dəyişər insan, 
Yaxşını qoruyar, yamandan keçər. 
 
Sözlərin çırağı, nuru- həqiqət, 
Büllur göz  yaşından duru-həqiqət. 
Bir acı həqiqət, quru həqiqət 
Min bərli-bəzəkli yalandan keçər. 
 
Ucalmaq istədi qarğa inadı, 
Çopur qayalarda köksü qanadı. 
Bir qoca qartalın zəif qanadı 
Dağ üçün min qatı dumandan keçər. 
 
Bir ad-dilimizin ən xoş kəlməsi. 
Bir səs-dünyamızın ən gözəl səsi. 
Bir qərib gecədə yarın gəlməsi 
Min bəlkədən keçər, gümandan keçər. 

 
*** 
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KƏNDƏ YOLUM DÜŞƏNDƏ 
(Oğlu Nemət Veysəllinin toy tədarükünü tutmaq üçün  

avtobusla Füzuli şəhərinə yola düşən bibim Nənəxanum  
alışan avtobusun içində yanıb kül olmuşdur.) 

 
Kəndə yolum düşəndə gözlərində gizli qəm, 
Məni sorğuya tutar bir ana məhəbbəti: 
“Ay Əşrəf, sən allah, tez-tez yuxu görürəm, 
Nemətdən nə xəbər var? 
Görürsənmi Neməti?...” 
Kənd yeridir.... Evimiz ürəyimə yatmayır, 
Dostlarının yanında sınmasın balam gərək. 
Nə lazımsa almışam, təkcə üzük çatmayır, 
Lap ömür bahasına olsa da alam gərək.. 
Dörd oğlunun gözündə dörd ildir ki, bitib qəm, 
Dörd ildir ki, doyunca onlar yuxu da yatmır. 
Dünən Neməti gördüm, dedi: 
           “Kənddən gəlmişəm, 
Sanki anamdan sonra kəndin havası çatmır. 
Onsuz evimizin də solub bəti-bənizi..” 
Elə bil ki, quş idi, uçub getdi elindən. 
Üç məclis var qabaqda, üç gözəl toy məclisi, 
Hər dəfə bu toylarda xanəndənin dilindən 

Özünü oda atar 
“Bizə xələt gətirsin bəyimizin anası” 
Hər dəfə bir xəbərsiz danışar xısın-xısın: 
“Bəlkə xahiş eyləyək bəy anası oynasın.” 
Bir sızıltı gizlincə yandırar dağı-daşı, 
Toybaşı əlyandımda gəzər böyük qardaşı... 
Daş dodaqlı bir sükut məclis boyu uzanar, 
Eh, onun məşəqqəti hamımıza tanışdır- 
Övladının yolunda bütün analar yanar, 
Ancaq heç kəs onuntək 
           Yanıb kül olmamışdı. 
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AXIRDA 
 

Anam vardı-yanan vardı mənə də, 
Gözlərimdə yaşa döndü axırda. 
Dörd tərəfdən qar ələndi başıma, 
Növbaharım qışa döndü axırda. 
 
Yağmalanmış yurdumuzdan söz açar, 
Sinəsində yaraları göz açar. 
Yanağında cığır salan, iz açan 
Barmaqları xışa döndü axırda. 
 
Mələklərtək səmalardan endi o, 
Başımızda üzərliktək yandı o, 
Hara getdim, yolum üstə qondu o, 
Ağ xalatlı quşa döndü axırda. 
 
Nəvələri gözü kimi sevərdi, 
Gec görəndə ürəyini yeyərdi. 
“Allah, məni daşa döndər”-deyərdi, 
Mənim anam daşa döndü axırda. 

 
*** 

2015 
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ANALAR 
 

Beşiklər başında laylalar deyər, 
Sevincdən don biçib geyər analar. 
Körpələr nə zaman böyüyər deyə, 
Günləri, ayları sayar analar. 
 
Öpüb sığallayar gözlərimizi, 
Min bir qayğı ilə böyüdər bizi. 
Dilimiz söz tutar, sözlərimizi  
Ellərdən ellərə yayar, analar. 
 
Yolu duman tutsa, dağı qar alsa, 
Aylı gecələri birdən qaralsa, 
Başımız üstünü buludlar alsa, 
Birinci hiss edər, duyar analar. 
 
Kövrəldər bir kiçik söz ürəyini, 
Xəzanlar bürüyər yaz ürəyini. 
Çıxarıb köksündən öz ürəyini, 
Yaramız üstünə qoyar analar. 
 
O bütün qəlblərin dostu, yaxını, 
Bu yerlər, bu göylər ona sığınır. 
Oğul günahını, qız günahını, 
Gözünün yaşıyla yuyar analar. 
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II 
 

Oğlan qızın, qız oğlanın qisməti, 
Gör nə gözəl pay böyüdür analar. 
Özü bir gün görməsə də dünyada, 
Gün böyüdür, ay böyüdür analar. 
 
Elimizin ən şərəfli qadını, 
Hər nemətdən uca tutar adını. 
Söndürməkçün həsrətinin odunu, 
Gözlərində çay böyüdür analar. 
 
Dözüb durur intizarın içində, 
Yuva qurur ahu-zarın içində. 
Düşən qışın, yağan qarın içində 
Yaz böyüdür, yay böyüdür analar. 
 
Comərd olur comərdlərin önündə, 
Saç yolmayır o dərdlərin önündə. 
Alçalmayır namərdlərin önündə, 
Qız böyüdür, toy böyüdür analar. 
 

*** 
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ANAMA MƏKTUB 
 

Az-az görüşürük, ay ana, az-az, 
Analar bu sirri bilməmiş olmaz- 
Çoxları can atır şöhrətə, ada, 
Şöhrət hər yetənin nəsibi olmur. 
Təpədən dırnağa soyulmaqla da 
Hamı şair olmur, Nəsimi olmur. 
 
Canımda Füzuli yanğıları var, 
Verə bilməmişəm imtahanımı. 
Oxuya-oxuya qərib durnalar 
Apardı qürbətə yarı canımı. 
 

Bir yanıq bayatı qaldırıb yerdən, 
Atar Kürə məni, Araza məni. 
Yay kimi dartılıb cığırlar hərdən  
Ox kimi tullayar harasa məni. 
 
Durub seyr edərəm ağ buludları, 
Nəsə pıçıldayar yağışlar mənə. 
Bir xəzan əlimdən alar baharı, 
Bir çiçək qaytarıb bağışlar mənə.. 
 

Az-az görüşürük, ay ana, az-az, 
Analar bu sirri bilməmiş olmaz- 
Uçub qanadında fikrin-xəyalın, 
Təzə məna tapmaq, təzə söz demək, 
Qırıb inadını bir dağ çayının, 
Hər dəfə tərsinə üzmək kimiymiş. 
Vallah şair olmaq, 
           Ayağı yalın 
Süngülər ucunda gəzmək kimiymiş. 
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DÜNYA BELƏ QALMAZ 
 

Niyə qara gəldi bu yaz, 
Belə bayram olmaz, ana. 
Sənin göz yaşın qurumaz 
Mənim üzüm gülməz, ana. 
 

Kim yandırdı yurdumuzu! 
Bu sorğular yordu bizi. 
Dərdli bilər dərdimizi, 
Dərdsiz olan bilməz, ana. 
 
Qara yellər əsib nədi, 
Qapımızı kəsib nədi, 
Bacılarım küsüb nədi, 
Niyə bizə gəlməz, ana. 
 
Ürəyim bir himə bənddi, 
Özü boyda ahdı, dərddi. 
Hara getsək evdir, kənddir, 
Kəndimizdən olmaz, ana. 
 
Tapılmazmı bu dünyada, 
Ümid verən bir səs-səda!! 
Hər şeyimiz azalsa da, 
Dərdimiz azalmaz, ana. 
 
Yanıb bağrım, sınıb  qolum, 
Açılmazmı bağlı yolum?! 
Gəl ağlama qurban olum, 
Dünya belə qalmaz, ana!  
 

*** 
1992-ci il  
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SUMQAYIT 
 

Yolum düşdü, qonaq qaldım ömürlük, 
Anam oldu, bacım oldu Sumqayıt. 
Mahnı kimi, nəğmə kimi, söz kimi 
Ürəyimə  axıb doldu Sumqayıt. 
 
Dindi evlər kamanıyla, tarıyla, 
Güldü şəhər əlvan naxışlarıyla. 
Bir gözəlin odlu baxışlarıyla 
Məni məndən yaman aldı Sumqayıt. 
 
İlhamdırmı Xəzərini qaynadır, 
Küləkdirmi ləpələri oynadır, 
Küçələri elə bildim aynadır, 
Nə tez belə yaşa doldu Sumqayıt. 
 
Qurban olum torpağına, daşına, 
Payızına, baharına, qışına. 
Həkk olundu ürəyimin başına, 
Həmişəlik orda qaldı Sumqayıt. 
 

*** 
 1963 
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BÖLGƏ ŞAİRİNDƏN ÖLKƏ ŞAİRİNƏ  ƏRZİ -HAL 
 

Salam xalq şairi, ölkə şairi, 
Sənə güvənirəm, hayıma hay ver. 
Gör necə yaşayır, bölgə şairi, 
O görüm-baxımdan bizə də pay ver. 
 
“Yox” deyib sındırma qol-qanadımı, 
Axı kövrək olur söz adamları. 
Məni on nəvəmin, beş övladımın  
Yanında xəcalət eyləmə barı. 
 
Bəsdir bölgələrdə yatıb qaldığım, 
Bölgədə əllərim bir yana çatmır. 
Dövlətdən aldığım, işdən aldığım 
İynəyə çatanda, dərmana çatmır. 
 
Nə əlim bekardır, nə işim işdir, 
Aldığım məvacib qəpik-quruşdur. 
Gedirəm, deyirlər: bu nə gedişdir, 
Dururam, deyirlər: bu nə duruşdur. 
 
Xərclərim, borclarım, çıxıbdır başa, 
Toyları, vayları demirəm hələ. 
Uşağa, böyüyə, dosta, sirdaşa 
Tutulan payları demirəm hələ. 
 
Kommunal xərclər də yaddan çıxıbdır, 
Üst-üstə yığılıb, tığlanıb daha. 
Ehtiyac ömrümü elə sıxıb ki, 
Bəsirət gözlərim bağlanıb daha. 
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Şair ki şairlə verir əl -ələ, 
Ulu tanrıya da  bəlkə xoş gedir. 
Bilirəm: dünyası olanlar belə  
Dünyadan gedəndə əliboş gedir. 
 
Kirayə ummuram gördüklərimdən, 
Sadəcə olaraq səsimə hay ver. 
Cənab Prezidentin verdiklərindən 
Məsləhət olarsa, bizə də pay ver. 
 

*** 
Yanvar, 2015 

 
İNSAN İNSAN OLUNCA 

 
Hər gün bu yer üzünə nə qədər insan gəlir, 
İnsan olmaq özü də kiməsə asan gəlir. 
Ancaq çoxu anlamır, 
Çoxu başa düşmür ki,  
İnsan insan olunca  
Gözlərinə qan gəlir. 

 

*** 
2007 

 
HÜZN GÜNÜ 

 
Millətin hüzn günü  
Ömürdən uzun günü. 
Azadlığın səssiz himni, 
Qeyrətin həzin günü 
 

*** 
2011 
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HƏR SİQAR BİR GÜLLƏDİR 

 
Əlli yeddi ildir ki mənim yol yoldaşımdır, 
Onu necə tərk edim ömrümün bu yaşında.? 
Hər siqaret qutusu sanki patrondaşımdır, 
Hər siqar bir güllədir ürəyimin başında. 
 

*** 
2001 

 
TÜSTÜLÜ ÖMÜR 

 
Mən tüstülü bir ömrün hesabını çəkərdim, 
Tüstüsüz günlərimin, hesabını çəkirəm. 
Mən siqaret çəkməyin əzabını çəkərdim, 
İndi də çəkməməyin əzabını çəkirəm. 

 
*** 

2009 
 

YANDIRDIĞIM SİQARLAR 
 

Çəkdim, atam görmədi. 
Çəkdim, anam görmədi. 
Çöldə-bayırda çəkdim 
Yadıma gəlməyir ki, 
 İlk dəfə harda çəkdim. 
Kim verdisə götürdüm  
İstəmədim heç kimin 
 Ürəyini sındırım. 
Dedim bekarçılıqdı 
Ver birini, yandırım. 
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Utanmadı atamdan, 
Utanmadı anamdan, 
Qoşun çəkib axırda 
Evə doldu tüstülər. 
İş elə gətirdi ki, 
Mənə  
Mənim özümdən  
Əziz oldu tüstülər, 
Şirin oldu tüstülər. 
Elə şirin oldu ki, 
Onların zəhərini  
Hiss etmədim, görmədim. 
Axırıncı siqarı 
Heç kəsdən götürmədim, 
Heç kəsə də vermədim... 
Tütün qoxusu gəlir 
Ağzımdan, nəfəsimdən, 
Tütün tarlasıyam mən, 
Tütün fabrikiyəm mən. 
Yolu qaça bilmirəm, 
Dağı aşa bilmirəm, 
Bunda bir hikmətmi var? 
Tütün nəfəsimi də  
Get-gedə dayandırır, 
Bir zaman şirin-şirin 
Yandırdığım siqarlar 
İndi məni yandırır, 
İndi məni yandırır. 
 

*** 
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MƏN NİYƏ YAZIRAM BU YAZILARI 
 

Əridə-əridə odlu qəlbimi, 
Dünya öz işində qalacaqdısa, 
Kainat milyon il əvvəlki kimi, 
Köhnə havaları çalacaqdısa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
 
Tanrının yanında üzüm yoxdusa, 
Dünyada heç nədə gözüm yoxdusa, 
Haçandır dilimi bir söz göynədir, 
Onu da deməyə lüzum yoxdursa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
 
Bir də görürsən ki, gün dağdan aşıb, 
Dərdin əllərinə saçın dolaşıb.. 
Çoxu çıxarıbdır ürəyi yaddan, 
Çoxunun çörəyə qarışıb başı, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
 
Uzağı bir sözü yazanacandı, 
Əl sözə isinib qızanacandı.. 
Çətini beşikdən məzaracandı, 
Məzardan bu yana gəliş yoxdusa, 
Məzardan o yana gediş yoxdusa, 
Məzardan o yanda bir iş yoxdusa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
Mən kimə yazıram bu yazıları? 

 
*** 

16 dekabr 1997 
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YAŞADIM 
 

Dünayaya gəlib yaşadım, 
Ağlayıb-gülüb yaşadım. 
Mən yaşayıb ölmədim ki, 
Mən hər gün ölüb,  yaşadım. 
 
Qeydimə qalan gözəlin, 
Dərdlərə salan gözəlin, 
Canımı alan gözəlin 
Qadasın alıb, yaşadım. 
 
Boşlamalı dünya deyil, 
Xoşlamalı dünya deyil. 
Yaşamalı dünya deyil, 
Üzümə salıb, yaşadım. 

 
*** 

2010 
 

SƏN DƏ MÜXALIFƏTDƏ, MƏN DƏ MÜXALIFƏTDƏ. 
 

Sən də müxalifətdə, mən də müxalifətdə, 
Girlənirik birtəhər gendə-müxalifətdə. 
 
Açılmayır başımız böhtandan,şərdən,qağa, 
Aç gözünü, yaxşı bax, aləmə hərdən, qağa. 
Hoppanıb düşməyinən neynəyəcək dən, qağa, 
Dəyirman iqtidarda, dən də müxalifətdə, 
Sən də müxalifətdə, mən də müxalifətdə. 
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Qaldı ayaqlar altda taxtımız bu şəhərdə, 
Hayıf!- keçdi bihudə vaxtımız bu şəhərdə. 
Üzümüzə gülmədi baxtımız bu şəhərdə, 
Bəs nə üzlə qayıdaq kəndə müxalifətdə, 
Sən də müxalifətdə, mən də müxalifətdə. 
 
Meydana tək gələnlər qoşalaşıb cüt gedir, 
“Dünya mənim” deyənlər axırda lüm- lüt gedir. 
Təndir qızarmayıbsa kündələri küt gedir, 
Təndir iqtidardadır, kündə müxalifətdə, 
Sən də müxalifətdə, mən də müxalifətdə. 
 
Harda qərar tutmusan gəl məni də orda san, 
Balıqçılar kefdədir balıqları tordasa... 
Neyləyəcək görəsən tanrı iqtidardasa, 
O başına kül olmuş bəndə müxalifətdə? 
Sən də müxalifətdə, mən də müxalifətdə. 

 
*** 

2008 
 

“ATANŞİK”LİK EDİR 
 

Gün ötür, vaxt ötüşür dövran atanşiklik edir, 
Hücrəsindən ayağa qalxan “atanşik”lik edir. 
 
Biz bu halətdə ikən görün nəyə bənzəyirik, 
Gah olur dərdli tara, gah da neyə bənzəyirik. 
Səhraya toxum səpən əkinçiyə bənzəyirik- 
Bar gətirmir bağımız, bostan “atanşik”lik edir 
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Balıqlar lağ eləyir balıqçının tilovuna 
Çevrilibdir dünyamız öz nəfsinin girovuna. 
Guya səyyad olaraq çıxmışıq ceyran ovuna, 
Səyyada şıllaq atır, ceyran atanşiklik edir, 
 Qurdlara naz satır, dovşan “atanşik”lik edir 

 
*** 

2008 
 

ALDADIB MƏNİ 
 

Gələcək günlərə ümidlə baxan 
Hər günüm, zamanım aldadıb məni. 
“Yaxşılıq toxumu səp” deyə-deyə  
Öz dinim, imanım aldadıb məni. 
 

Dünyada kişilər olub-bilirəm, 
Qanadı şimşəkdən alıb- bilirəm. 
“Əl tutmaq Əlidən qalıb”-bilirəm 
İnamım -gümanım aldadıb məni. 
 

Yalvara- yalvara hay-həşir salan, 
Sözləri əfsanə, vədləri yalan, 
Sonuncu tikəmi əlimdən alan  
Öz ətim, öz qanım aldadıb məni. 

 
*** 

2010  
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İXTİSAR 
 

Orda ixtisar gedir, 
Burda ixtisar gedir. 
Xırda idarələrdə  
Xırda ixtisar gedir. 
Azaldıqca iş yeri, 
Çoxalır söyüş yeri. 

 
*** 

2006 
 

İŞ YERİ 
 

Soruşma ki, ay Əşrəf,  
Bu nə dərddi, gileydi. 
İndi ağız açmaq da- 
Əl açmaq kimi şeydi. 
Kimə üz tuturamsa  
Mərhəmətsizdi, keydi 
Yetən yoxdu karıma. 
Əl açıb  
İş yeri dilənirəm  
Vətəndən  
Didərgin düşmüş 
Oğlanlarıma. 

 
*** 

2007 
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YAŞAYAR 
 

Arzularım qar altında gül açar, 
Daş üstündə bitən ömrü yaşayar. 
Ərənlərim qayalardan yol açar, 
Yol, 
Bu yolu gedən ömrü yaşayar. 
 
Ürək nədir? 
Ürək sevgi, sayğıdır. 
Bir -birinə nəvazişdir, qayğıdır, 
Başdan-başa həyəcandır, duyğudur. 
Ürək də var-gödən ömrü yaşayar. 
 
Yazan qalar söz ömrünün hayında. 
Ozan qalar saz ömrünün hayında. 
İnsan da var-öz ömrünün hayında, 
İnsan da var-Vətən ömrü yaşayar. 

 
*** 

 
2013 

MƏMURUN 
 

Qəhəd olub deyəsən  
Söz başına məmurun. 
Başına söz də batmır 
Özbaşına  məmurun. 

 
*** 

2011 
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HƏYAT VƏ ÖLÜM  
 
Həyat-dəli bir tufan 
Ölüm-qəmli sükunət. 
Həyat-şirin bir yalan, 
Ölüm-acı həqiqət. 

 
*** 

05.08.2015 
 

Yaşamaq çətin olur 
Yalan yeriyən yerdə,  
Doğru kiriyən yerdə, 
Ədalət ayağını  
zorla dartıb  
sürüyən yerdə. 
 

*** 
 
 

ÖLÜMLƏ SÖHBƏT 

Ölüm qardaş, icazə ver  
Öz qapımı 
Öz əlimlə döyə bilim. 
Gələndə də, elə gəl ki, 
“Xoş gəlmisən” deyə bilim. 

 
*** 

2014 
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VALLAH MƏNDƏN MÜDİR OLMAZ 
 

Kimsədən qorxan deyiləm, 
Özümdən çıxan deyiləm. 
Əllərə baxan deyiləm, 
Vallah məndən müdir olmaz. 
 
Nə yoğurdum, nə də yapım, 
Nə itirdim, nə də tapım. 
Hamıya açıqdır qapım, 
Vallah məndən müdir olmaz. 
 
“Ucaları”görməyim yox, 
Bacalardan girməyim yox. 
Almağım yox, verməyim yox, 
Vallah məndən müdir olmaz. 
 
Saçlarım-dağlar çiçəyi, 
Köksüm-bir arı pətəyi. 
Sinəmdə insan ürəyi, 
Vallah məndən müdir olmaz. 
 
Çox yerə şorta bilmirəm, 
Yüyürüb-yorta bilmirəm. 
Özümü darta bilmirəm, 
Vallah məndən müdir olmaz. 

 
*** 
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MÜDİR 
 

Şöbədə heç kəsi saya salmayır, 
Qaraya ağ deyir, ağa boz deyir. 
İşçilər beş aydır  maaş almayır, 
Müdir fındıq yeyir, müdir qoz yeyir. 
 

Təkcə öz cibinin marağındadır, 
Düz olan işi də yozur tərsinə. 
Bir təzə xanımın sorağındadır, 
Tutubdur özünü qoz  ləpəsinə. 
 

Biclik yollarını bilir su təkin, 
Bərkə düşən kimi gülür, irişir. 
Gözləri rentgen şüası təkin, 
Pullu adamların cibini deşir. 
 

Hərdən zəhər yağır sir-sifətindən, 
Burdan əmr verir, ordan poz deyir. 
Ölüb yerə girmir xəcalətindən, 
Sanki adamların kəsir ətindən, 
Müdir fındıq yeyir, müdir qoz yeyir. 
 

Katibə qızarıb, katibə pörtüb, 
Düzələn işə də düzəlməz deyir... 
Qapını arxadan möhkəmcə örtüb, 
Başını mizinin altına dürtüb, 
Başını dizinin altına dürtüb, 
Müdir fındıq yeyir, müdir qoz yeyir. 
 

Neçə vəzifədə “çalışıb”kişi, 
Başına keçməyən noxta qalmayıb. 
Xalqını soymağa alışıb kişi, 
Xalqını duymağa vaxtı qalmayıb. 

1990 
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SƏN NİYƏ QORXURSAN 
 

Bəxtə çovğun əsir, ömrə qar gəlir, 
Odum çoxdan sönüb, közüm- qorum yox. 
Yanıma ən dərdli adamlar gəlir, 
Təsəlli verməkdən özgə yolum yox. 
 
Ay Əşrəf, əlini üz adamların, 
İşi düz gətirməz düz adamların. 
Goruna söyərlər pis adamların, 
Sən niyə qorxursan?-sənin gorun yox. 
 

*** 
2011 

PUL 

Dövran özü çəksə də həsrət sənə, 
İstəmərəm ki, verə zəhmət sənə. 
Sabira, olsun yenə rəhmət sənə- 
Hər gecə min qan eləyən puldu, pul, 
Aqili nadan eləyən puldu, pul. 
 
Hər kəsin ki, pulları əskik gələr, 
Üstünə dağdan da ağır yük gələr. 
Pullu kəsin daz başına tük gələr- 
Səhranı bostan eləyən puldu, pul. 
Dəşti gülüstan eyləyən puldu, pul. 
 

Pul tök ora-harda ki, iş ləngiyir, 
Rəqqas özü puldan ötrü təngiyir. 
Pul ver ona, gör necə dingildəyir, 
Pələngi məstan eləyən puldu, pul, 
Dostu da dostdan eləyən puldu, pul. 
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Sazçıya pul ver, sənə çalsın sazı, 
Şövq ilə dolsun sinə, çalsın sazı. 
İstəsən  lap tərsinə çalsın sazı, 
Ortada dövran eləyən puldu, pul, 
Şəst ilə cövlan eləyən puldu, pul. 
 
Pullu kəsin axsaq atı yorğadı, 
Pulsuz adam qartal ola, qarğadı. 
Zülfü yoluq, gözləri kor arvadı 
Gözləri ceyran eləyən puldu, pul, 
Aləmi heyran eləyən, puldu, pul. 
 
Bir avaranın avara şeirini, 
Taleyi kəm, bəxti qara şeirini, 
Mənası yox, cızmaqara şeirini 
Dillərdə dastan eləyən puldu, pul. 
Səhranı bostan eləyən puldu, pul. 
 
Cəhd elə çoxlu pulun olsun, bala, 
Öz cığırın, öz yolun olsun, bala. 
Yoxsul olanlar qulun olsun, bala, 
İnsanı insan eləyən puldu, pul. 
İnsanı şeytan eləyən puldu, pul. 

 
*** 

1997 
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LÖYÜN-LÖYÜN BANKLAR 
 

Bürüyüb məmləkəti  
Qəribə pul azarı. 
Bank- pulların yuvası, 
Bank-pulların bazarı. 
 
Hər ölkənin, dövlətin  
Əlvan əskinazları. 
Çoxaldıqca bu banklar  
Ciblərdə pul azalır. 
 
Bu “Muğan” dır, 
Bu “Ata” , 
Bu “Kapital”, 
Bu “Milli”, 
Bu “Xalq” bankın qapısı 
Xalq üzünə qıfıllı.. 
Baxırsansa hara-bank - 
“Bank of Baku”,  
“Para bank”. 
Yolum üstə dayanıb  
Neçə Hacı Qara bank.. 
Löyün-löyün adları,  
İyirmi birinci əsrin  
Məşədi İbadları... 

 
*** 

2011 
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DÜNƏN-BU GÜN 
 

Gözəl idi, göyçək idi dünənəcən, 
Bir ətirli çiçək idi dünənəcən. 
Deyilənlər gerçək idi dünənəcən, 
Bir az  
Ayağı sürşək idi dünənəcən... 
 
Bu gün isə hacıdır, 
Mələklərə bacıdır. 

 
*** 

2008 
 

GÖZLƏYİR 
 

Hərə bir dayı axtarır, 
Hərə bir əmi gözləyir. 
Bu qoca nəyi axtarır, 
Bu uşaq kimi gözləyir? 
 
Baxır ulduza, axtarır, 
Düşür dənizə, axtarır. 
Hər kəs nəyisə axtarır, 
Nə isə hamı gözləyir. 
 
Son ümid-son mənzilində 
Həsrət göyərib dilində. 
Qocalığın sahilində  
Ömrümüz gəmi axtarır. 
 

*** 
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UÇUNDUM GÖYLƏR TƏRƏFƏ 
 

Məni yorğun ayaqlarım  
Çıxarmadı bir tərəfə. 
Nalə çəkdim, qan ağladım- 
Xəbər düşdü hər tərəfə. 
 
Ürəyim arzu bəslədi, 
Seçib, sevib əzizlədi. 
Allahım xeyrə səslədi, 
Şeytan çəkdi şər tərəfə. 
 
Buludları ətəklədim,  
Ümidləri yedəklədim. 
Zülmətləri kötəklədim, 
Uçundum göylər tərəfə. 

 
*** 

2014 
 

TƏNDİR 
 

Göyün ulduzları köksünə axar, 
Yanıb qızaranda yaşayardı o. 
Söndümü, 
Döyüşdən təzəcə çıxan 
Bir top lüləsinə oxşayardı o. 
 
Elə ki gözünə anam su çilər, 
Onun dövrəsində əli gəzinər- 
Üstü yumurtalı çörəkləriylə 
Dönərdi kəhrəba xəzinəsinə. 
 



 

 50

Bayram eləyərdik o yanan günü, 
Aclıq qorxuları odda bişərdi. 
Bəlkə də yadına bir döyüşçünün 
Qızıl zəmilərin ətri düşərdi. 
 

Təndir-gözdə işıq, qolda tutardı 
41-dən 45 -ə az yanardı o. 
Çox zaman bizimlə birgə yatardı, 
Anam oyadanda oyanardı o. 
 

Yaxın həmdəm idi, dost idi bizə, 
Bir az da işsizlik yormuşdu onu. 
Torpağa-yaşayış vərəqəmizə 
Anam möhür kimi vurmuşdu onu. 
 

Döyər qapımızı min yol ehtiyac, 
Aclıq dönə-dönə yoxlardı bizi. 
Təndir bir qarnı tox, bir qarnı da ac 
Qızara-qızara saxlardı bizi. 
 

Odda ütə-ütə kirpiklərini 
Dünyanın qeydinə qalardı anam. 
Elə bil Vətənin beş əsgərini 
Əjdaha ağzından alardı anam. 
 

Xırda kişilərdik o zaman biz də, 
Sevinci anlayar, dərdi duyardıq. 
Qılçıq da görəndə yolda, ya  rizdə 
Öpüb gözümüzün üstə qoyardıq... 
 

O vaxt fikirliydi bu göy də, yer də, 
O vaxt fikirliydi bu qaya, bu daş. 
Dünyanın gərdişi, heç kəsi bir də 
Çörəklə çəkməsin imtahana kaş! 
 

*** 
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UTANIR 
 

Budanıbdır insanlığın ağacı, 
Sındırılmış budağından utanır. 
Dünənlərdə itib qalıb dünəni, 
Bu günündən, sabahından utanır. 
 
Bu ağacın yarpaqları incədir, 
Bu yamacın çiçəkləri qönçədir. 
Bu görünən dağlar ki var, külçədir 
Viran qalmış yatağından utanır. 
 
Əsrimizin əsəbləri nə gərgin, 
Bu ağrıdan hamımıza yetər ki... 
Hara baxsan qaçqın, köçkün, didərgin.., 
Söndürülmüş ocağından utanır. 
 
Bəlkə əyyaş dünyasıdır bu dünya, 
“Ürəyi daş” dünyasıdır bu dünya. 
“Papaq al-qaç” dünyasıdır bu dünya, 
Qaçırdılmış papağından utanır?... 
 
Haqq yoludur Kəbəmizin yolları, 
Haqlılar da, haqsızlar da yoldadır. 
Öz nəfsinin, tamahının qulları  
Həccə gedən günahından utanır. 
 
Gedən gəlmir, gələn getmək istəmir,  
Sözqananlar söz eşitmək istəmir. 
Üzlü qonaq durub getmək istəmir, 
Ev sahibi qonağından utanır. 
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Könüllərdə yurd salıbsa xəyanət, 
Şəriətə, təriqətə nə hacət?! 
Məclislərdən qaçaq düşən mərifət  
Endirilmiş bayrağından utanır. 
 
Yazdıqlarım söz öncəsi, söz ardı... 
Bacarsaydım hamısını pozardım... 
Əvəzində bircə kəlmə yazardım, 
Əlim elin qınağından utanır.  
 
Biz oyunçu, həyatsa bir səhnədir, 
Bu quruluş bu mizanda köhnədir. 
Dünya bizim anamızdır, ya nədir 
Öz yarımçıq uşağından utanır. 
 
Mərd yaxası namərdlərin əlində, 
Vüsal qalıb həsrətlərin əlində. 
Naçar bəndə bu dərdlərin əlində 
Naçar qalmış Allahından utanır.  

 
*** 

 
2011  
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VAXT QATİLLƏRİ 
 

Hər gün neçə-neçə qayğı gətirər, 
Fikirlər qurd kimi daraşar bizə. 
Bizsə vaxt qatili, zaman qatili, 
Cani də desələr yaraşar bizə. 
 
Yaşayıb, yaradıb ömür sürməyi, 
Nəğmə zənn eyləyib, nağıl biliblər. 
Müdrik ağsaqqallar vaxt öldürməyi 
Adam öldürməkdən ağır biliblər. 
 
Heyif!-Ömrümüzü bir qədəh kimi  
Qaldırıb başına, içən günlərə. 
Şərab stolunda, nərd arxasında, 
Məmur qəbulunda keçən günlərə. 
 
Neyləyək?-biz haram qata bilmərik  
Tənbəl ayaqların yerişinə də. 
Çox vədə vaxt tapıb gedə bilmərik 
Doğma insanların görüşünə də. 
 
Növ-növ oyunlarla baş qatarıq biz, 
Çox vaxt uduzarıq-bəxtimiz olmaz. 
Vaxtı öldürməyə vaxt taparıq biz, 
Vaxtı yaşatmağa vaxtımız olmaz. 
 

*** 
2013 
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OLMAZ 
“ Gözdən yaş çıxarmı ürək yanmasa” 

M.Müşfiq 
 

“Gözdən yaş çıxarmı ürək yanmasa...” 
Hər gözüyaşlıda mərhəmət olmaz. 
İncimə tez küsüb, tez barışandan, 
Soyuqqanlılarda məhəbbət olmaz. 
 
Yanmaya-yanmaya kül olanların, 
Arzusu, qayəsi pul olanların, 
Bir də öz nəfsinə qul olanların 
İşində etibar, sədaqət olmaz. 
 
Əyilmək əzəldən ruhuma yaddır, 
Yaxşı ki bu yükdən könlüm azaddır. 
Fərasət özü də bir istedaddır, 
Ancaq istedadda fərasət olmaz. 
 
Yaltaq lap qocalıb qarı da olsa, 
Ağardar dişini harada olsa. 
Evində dünyanın varı da olsa, 
Onda mərdlik olmaz, ləyaqət olmaz. 
 
Xainin hər işi, sözü kölgəli, 
Kölgəsi kölgəli, özü kölgəli. 
Yaxşı ki, olmadıq gözü kölgəli, 
Gözükölgəlidə cəsarət olmaz. 
 
Birinin var-dövlət başından aşar, 
Biri yoxsul yaşar, ancaq mərd yaşar. 
Varını güdənlər tez arsızlaşar, 
Arını güdənlər xəcalət olmaz.. 
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Elə ki xamladı tamahın atı, 
Bir də görəcəksən səni saymadı. 
Əllər ki qızılla, pulla oynadı 
İnan ki onlarda ədalət olmaz.  
 
Əzəldən qardaşdır xeyir də, şər də, 
İnsan ucalar da, insan düşər də.. 
Dost dostu gəzməsə xeyirdə, şərdə, 
Unsiyyət olsa da, ülviyyət olmaz. 
 
Bəzəkli yalanlar taxta çıxandan, 
Onəlli tutmuşuq baxta çıxandan. 
Cahildir dostluğa saxta çıxanlar, 
Cahillər olmasa cəhalət olmaz. 
 
Nə qədər “çorlara” biz “can” demişik. 
Canımız çıxsa da plan demişik. 
Evdə uşağa da yalan demişik, 
Heç yerdə bu boyda ətalət olmaz. 
 
Nurlu bir arzudur hər ot, hər çiçək, 
Yaşar babaların odlu ruhutək. 
Hər kim nə istəsə, götürüb versək, 
Bizdən gələcəyə əmanət olmaz. 
 
Köçür ürəyinə məcnun çölləri, 
Dillənsin qəlbinin kaman telləri. 
Bil ki, oxşamasa Vətən yelləri, 
Gözdə də nur olmaz, təravət olmaz. 
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Mən hara, dostluqdan bezikmək hara? 
Yenə də birinci yetişdim kara. 
İnsan düşməlidir çovğuna, qara, 
Dara düşməyəndə dəyanət olmaz. 
 
Şaxtada bərkiyib, odda bişməsək, 
Kor olluq-düşməni dostdan seçməsək. 
Lazımsa, uğrunda candan keçməsək, 
Torpaq Vətən olmaz, məmləkət olmaz. 
 
Bir qaşıq qanından qorxursansa sən, 
Get uzaqda dolan, gəz vətənindən. 
Diz ki güc almadı öz vətənindən 
Dizdə də güc olmaz, mətanət olmaz. 
 
Kimin ki insanlıq siması yoxdur, 
Ona dünyanı ver-mənası yoxdur. 
Harda ki ağsaqqal duası yoxdur, 
Orda xeyir olmaz, bərəkət olmaz. 
 
Ülvi duyğularım-ayna təbimdir, 
Körpə sözlərimə layla-təbimdir. 
Köksümə baş qoyan leyla-təbimdir, 
Təbsiz bir ürəkdə hərarət olmaz. 
 
Saldı saçlarıma dəni həsrətin, 
İnsafı olmurmuş yəni həsrətin?! 
Elə əsir aldı məni həsrətin, 
Ay gülüm, heç belə əsarət olmaz. 
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Bir Leyli baxışlı hey oğrun-oğrun, 
Məndən xəbər alır: 
Hardadır Məcnun?- 
Eşqə qurban getməz hər adı Məcnun, 
Hər adı Kərəmdə kəramət olmaz. 
 
Yatıb qalmaq idi qorxudan məni, 
Sağ ol ki, ayıltdın yuxudan məni. 
İndi öz dərdimdir oxudan məni, 
Dərdsiz oxuyanda məlahət olmaz. 
 
Hər kəs öz verdiyi sözə düz olsa, 
O, əyriyə-əyri, düzə- düz olsa, 
Tənqid haqlı olsa, cəza düz olsa, 
Bəlkə yer üzündə cinayət olmaz. 
 
Saldın qəribliyə sözümü mənim, 
Necə çıxacaqsan üzümə mənim. 
Əl atdın qəlbimə, gözümə mənim, 
Ay “qonşu”, belə də ədavət olmaz. 
 
Bir tülkü maskası taxıb yenə sən, 
Təzədən yanıma dönə bilərsən. 
Ancaq maskasız da tülkü lələsən, 
Sənin dostluğuna zəmanət olmaz. 
 
Araya ayrılıq sədləri çəkdin, 
Yəqin mən ölsəm də gəlməyəcəkdin. 
Ayağım altından torpağı çəkdin, 
Daha bundan ağır fəlakət olmaz. 
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Vətən torpağının sərtinə qurban, 
Sevincinə qurban, dərdinə qurban. 
Olum düşmənimin mərdinə qurban, 
Yalançı dostlarda səxavət olmaz. 
 
Həyatda min çətin imtahan olar, 
Gah günəş parlayar, gah tufan olar. 
Ürək sevgi olar, həyəcan olar, 
Ürək duyğu olar, ürək ət olmaz. 
 
Ay Əşrəf, tələsmə bir zaman gələr, 
Dostuna kəm baxan gözə qan gələr... 
İnsana xəyanət insandan gələr, 
Başqa canlılarda xəyanət olmaz. 
 

*** 
1990 
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MƏZAR, BAŞINA DÖNDÜYÜM 
( Dayım oğlu Bəylərin istəkli övladı  

Bəhruz dünyasını çox vaxtsız dəyişdi... 
Hamıdan kömək gözləyirdi, heç ölmək istəmirdi...) 

 
I 

 
Ləman bürcümdürsə, Hüseyn qalamdır, 
Bürcümdən, qalamdan muğayat olun. 
Sizə yadigarım bir cüt balamdır, 
O bir cüt balamdan muğayat olun. 

 
II 

 
Səni bir cüt körpə gözü 
Gəzər, başına döndüyüm. 
Ayrılığın hamımızı  
Üzər, başına döndüyüm. 
 
Sənin üz tutduğun yerə  
İstərəm könlümü sərəm. 
Atan çətin bu dərdlərə  
Dözər, başına döndüyüm. 
 
Dərdli başda ağıl olmaz, 
Belə qəmli nağıl olmaz... 
Səndən mənə oğul olmaz. 
Məzar, başına döndüyüm. 

 
*** 

2003 
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AĞLASIN 
(Dünyasını vaxtsız dəyişmiş dayım oğlu  

Mahalın qəbirüstü yazısı)  
 

Mənim yardan ayrı bir dildarım yox, 
Dərdimi kimlərə açım– ağlasın. 
Üstümə gəlməyə övladlarım yox, 
Qardaşım ağlasın, bacım ağlasın.  

 
*** 

22 avqust 2015 
 

BU ÜTÜK ADAMLAR, SÜRTÜK ADAMLAR 
 

Bostandan inciyən, bağdan inciyən, 
Bardan yarımayan “kitab” bağlayır. 
Taledən inciyən, baxtdan inciyən, 
Yardan yarımayan “kitab” bağlayır. 
 
Yerinə düşmürsə, düşür yerə söz, 
Yersiz söz-yel vurmuş yelin kimidir. 
Yerinə düşməyən hər bakirə söz 
Evdən acıq etmiş gəlin kimidir. 
 
Vərəqlər tutular söz yağışına, 
Hər sözün öz yükü, öz çəkisi var. 
Daş o vaxt düşür ki, şeirin başına 
Sözü olmayanlar şeir yazırlar... 
 
Neçə ev dağıdıb, kümələr yıxıb, 
Görənlər danışır “səxavət” indən. 
Bu arsız nə üzlə efirə çıxıb, 
Dərs verir  ailə səadətindən.?.. 
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Düşüb qapı-qapı “kitab” paylayır, 
Sırtıqlıq qonubdur həya yerinə. 
Zalımın üzündə su da qalmayıb, 
Hopub üzdəniraq şeirlərinə. 
 
“Üstü bəzək...” olan kitabları var, 
Hələ birini də yazıb gəlibdir. 
Onun bu yerlərdə  nə azarı var, 
Yoxsa buralara azıb gəlibdir?! 
 
Yolları, izləri əzbər öyrənər, 
Yazar yaddaşına azdığı yeri. 
Qorxuram: bakirə qızlar öyrənə 
Üzü üzlər görmüş, bu gözə girən  
Sürtük adamların yazdığı şeiri, 
Sırtıq adamların yazdığı şeiri. 
 

*** 
2015 

 
TUMARLI KİŞİLƏR 

 
Tumarlı kişilər çıxır qarşıma, 
Qəribə fikirlər gəlir başıma- 
 

Onlar hara gəldi girir, dürtülür, 
Çətini budur ki, üz ver azacıq. 
Onların ürəyi gizli,örtülü, 
Dişləri hər zaman açıqdır, açıq. 
 

Ölçülü-biçili adamlardılar, 
Sanki sözləri də ütülənibdir. 
Elə bilərsən ki, koruş bıçaqlar 
O bülöv üzlərdə itilənibdir. 
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Belə adamların axı, “nə dərdi!” 
Ancaq kişilikdən söhbət düşəndə 
Bir zaman atalar bizə deyərdi: 
“Babalar gözündə yaş gəzdirmədi, 
Lakin kirpik ilə odlar götürdü. 
Onların alnı da əkin yeriydi, 
Ovcu odun kimi kələ-kötürdü. 
Saçların darağı küləklər idi, 
Əllərin şallağı şimşəklər idi.” 
 
Tumarlı kişilər çıxır qarşıma, 
Fikirlər yağışı yağır başıma. 
 
Hələ aramızda belələri var- 
Yeyərlər, içərlər, şişərlər onlar. 
Birdən  balıq kimi çobalayarlar, 
Əsrin ovsununa düşərlər onlar. 
 
“Ağ”...desən ağlayar, “gü”..-desən  

gülər, 
“Ö..”desən bir küncdə yıxılıb  

qalar. 
Qarın ağrısını, bu cür kişilər 
Ürək ağrısıyla dəyişik salar. 
 
Təki dəyməsinlər vəzifəsinə, 
Həlimlik, incəlik qatıb səsinə. 
Söyülər, 

Döyülər, 
Öyülər onlar. 

Bir kiçik iş üçün tülkülərin də 
Önündə yüz kərə əyilər onlar. 
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Onları ov kimi qomarlar zaman, 
Selində, suyunda axıda bilər. 
Onları pişiktək tumarlar zaman, 
Sonra dəvə kimi xıxırda bilər. 
 
Qaçıb gizlənərlər dumanda, çəndə 
O xumar gözlərin yuxusu gələr. 
Onlarla əl tutsan öz əlindən də  
Nanəcib əlinin qoxusu gələr. 
 
Bir az ev-eşiyin xoşuna gəlsə, 
Bölmək istəyərlər dədə malıtək. 
Günlərin sac  kimi qızara bilsə, 
Aradan çıxmağa fürsət gəzərlər, 
Atılıb-düşərlər qarğıdalıtək. 
 

Üzünə söysən də irişəndilər, 
Xoş gündə heç yerə qovlamaq olmaz. 
Dar gündə balıqdan sürüşgəndilər, 
Onəlli tutsan da saxlamaq olmaz. 
 

Köhlənin oynayıb çıxsa əlindən, 
Ayaqgötürənin olmasa da, 

sən 
Yaxşısı budur ki, qoyma yaxına, 
Səbrin geniş olsun, darıxma bir  

az 
Onlar bu həyatda çoxdan alçalıb. 
Bil ki, bu tipləri naillac qalıb, 
Arpasız, samansız axur yanına 
Yabı yerinə də bağlamaq olmaz!.. 
 

*** 
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GÜNAH 
 

Elləri talayıb, evləri çapıb, 
Şah kimi gəzirsən torpağın üstə. 
Sonuncu tikəni əlimdən qapıb, 
Hər şeyi atırsan Allahın üstə. 
 

Deyirsən:bəndənin yoxdur günahı, 
Hər nə eyləyirsə, Allah eyləyir. 
Başına dolanım-dönüm, Allahım, 
O niyə  bu qədər günah eyləyir?! 
Özünə yem gəzir, ley səkə-səkə 
Yaradan hər işə çəm yaradıbdır. 
Ədalət yadından çıxıbdır bəlkə, 
Gücsüzü güclüyə yem yaradıbdır. 
 
Varlını qaldırıb yayda yaylağa, 
Yoxsulu aranda dərdə tapşırır. 
Sərçəni pay verir kor yapalağa, 
Qoyunun bəxtini qurda tapşırır. 
 
Qəfləti ölümlər kəsir aranı, 
İş gəlib əmiyə, dayıya düşür. 
Hesaba almırlar qurd aparanı, 
Armudun yaxşısı ayıya düşür... 
 
Deyirsən bəndənin nədir günahı, 
Hər nə eyləyirsə Allah eyləyir. 
Başına dolanım- dönüm Allahım, 
O niyə bu qədər günah eyləyir?!... 
 

*** 
2015 
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GÖYDƏN ÜÇ ALMA DÜŞDÜ 
 

Göydən üç alma düşdü, 
Üçü də qırmızıdır. 
Alma deyil, göylərin 
Al paltarlı qızıdır. 
 

Göydən üç alma düşdü, 
Üçü də bağ alması. 
Gör gedib harda bitib 
Qubanın ağ alması... 
 

Göylərin bağ-bağçası 
Almalarla  doluymuş. 
Göydə alma nə gəzir, 
Göydən düşən doluymuş.. 

 

*** 
2011 

 
DƏNİZƏ GEDƏCƏYƏM... 

 
Silkələyib içimdən 

süstlüyü, durğunluğu 
Əynimdən paltarımtək 

çıxarıb yorğunluğu, 
Dəniz damlası kimi, 

dəniz dalğası kimi 
Çırpacağam özümü 

ulduzların üstünə. 
 
Bir gecəlik olsa da 

qaçacağam 
tramvayın, maşının, 
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relslərin səsindən. 
Çıxacağam bir ömrün 
“Səhər-işə, 

Axşam-evə” 
adlanan 

boyat dairəsindən. 
Ay-balıncı 

çəkəcəyəm 
başımın altına 

Qalxacağam bu gecə 
göyün yeddi qatına. 

Bir damla da qonacaq  
O gümüş ləpələrin  

səmavi dünyasına, 
Girəcəyəm 

balıqların 
o mavi dünyasına. 

Bulud-bulud dalğalar 
atıb-tutacaq məni. 

Balıqların beşiyi 
ovunduracaq məni. 

Düşüncələrimin tozu 
yuyunacaq sularda. 

Bənzəyəcəyəm 
bu gecə 

dəniz kosmanavtına, 
sürəcəyəm gəmimi 

Göyün yeddi qatına. 
Könlüm istəyən qədər 

Ulduz dərəcəyəm. 
Dənizə gedəcəyəm bu gecə, 

dənizə... 
*** 
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DƏNİZ VƏ KÖRPƏLƏR 
 

Günəş qızıl bayrağıdır səhərin, 
Günəş doğdu, qaranlıqlar söküldü. 
Budur, uşaq bağçaları 

şəhərin 
Yaxasından mirvaritək açılıb, 
Ləpələrin bağçasına töküldü. 
Qovuşdular onlar mavi nəğməyə, 
Damla-damla sevinc qondu hər üzə, 
Qəm karvanı bu yerlərdən üzüldü. 
İxtiyarsız bir söz dedim dənizə, 
Ləpələr də misra-misra düzüldü, 
Körpələr də misra-misra düzüldü. 
Gül açmışdı dalğaların saçında, 
Qağayılar çığrışırdı, süzürdü. 
Günəş zərrin barmaqları ucunda 
Gözəl-göyçək balaların boynuna 
Mirvarilər muncuğunu düzürdü. 
 
Səma, dəniz, qağayılar, ləpələr 
Bir-birinə qarışırdı sinəmdə. 
Mənə elə gəlirdi ki, 

bu dəmdə 
Misra-misra suya düşən körpələr 
Qəlbimdəki misralarda üzürdü. 

 
*** 
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XƏZƏRDƏ QIZLAR ÇİMİR.. 
 

Xəzərdə qızlar çimir, 
Qızlar nəğmə oxuyur, 
Nəğmələr quş qanadlı. 
Sahillər bar gətirir 
Sevgi adlı, yar adlı. 
Xəzərdə qızlar çimir, 
Sanki su pəriləri 
Qalxıb dalğa atına. 
Dənizə bax, dənizə, 
Vəfalı aşiq kimi 
Sərilib gözəllərin 
Ayaqları altına. 
Xəzərdə qızlar çimir, 
Ağ bir sevinc gizlənib 
Zil qara gözlərində; 
Məhəbbətin, ilqarın 
Sevda dənizlərində 
Şirin xəyallar çimir, 
Şirin arzular çimir. 
Hardasınız, oğlanlar? 
Sözü duzlu Xəzərin, 
mavi gözlü Xəzərin 
bəxtəvər sularında 
Göyərçin qızlar çimir... 

 
*** 
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BİR AZ BU DƏNİZ DƏ MƏNƏ BƏNZƏYƏR  
 

Yenə gəl-gəl deyər mavi dənizim, 
Mən də qanadlanıb uçaram yenə. 
Gənclik illərimdə sevdiyim qızın 
Sanki görüşünə qaçaram yenə. 
 
Sızlar ayağımda daşların ərki, 
Uşaqtək sarmaşar yosunlar mənə. 
Balıqlar yanıma üzüb gələr ki, 
Ürək sözlərini desilnər mənə. 
 
Bir an qayğılardan uzaqlaşaram, 
Mənə günəş baxar, mənə ay baxar. 
Suya girən kimi uşaqlaşaram, 
Göyün ulduzları köksümə axar. 
 
Ona doğmam  kimi qaynayar qanım, 
Duyğutək çırpınar döşümün altda. 
O mavi səmalar-mavi yorğanım, 
Ay da bəyaz balınc-başımın altda. 
 
Mənim sevinc payım, səadət payım, 
Ləpəsi saçımda dənə bənzəyər. 
O qumlu sahilə atılan qayıq, 
Ömürdən yaşanmış günə bənzəyər. 
 
Özünü sulara çırpan qağayı, 
Bir az bu xislətdə mənə bənzəyər. 
Sahildə çırpınan o gümüş balıq, 
Vətənə həsrətdə mənə bənzəyər. 
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Köklənər dünyanın qəmləri üstə, 
Bir az bu dəniz də mənə bənzəyər. 
Dövləti daşınar, varı talanar, 
Sərvəti çapılar-mənə bənzəyər. 
 
Bir gün bu sahilin qumları üstdə 
Günbatan tərəfdə gülzarı qalan, 
Hər dağın döşündə məzarı qalan, 
Əli o dağlara uzalı qalan, 
Köksü titrəməyən, nəbzi vurmayan, 
Bir qoca tapılar-mənə bənzəyər... 
 

*** 
2002 

 
DƏNİZ MƏNDƏN KÜSÜBDÜR 

 
Neçə gündür sahilinə gəlmirəm, 
Dəniz məndən küsübdür- 
Mas-mavi paltar geyən,  
Mavi nəğmələr deyən 
O qız məndən küsübdür. 
 
Gəl qovuşaq deyirəm, 
Gəl barışaq deyirəm. 
Sən ey etibarlı qız, 
Ay silikon dodaqlı, 
Dekolte paltarlı qız. 
 

*** 
2009 



 

 71

YAY GECƏLƏRİ 
 

Elə ki istidən təngiyər ürək, 
Gözüm sularında sərinlik gəzər. 
Ləpələr yelpikdi, dalğalar örpək, 
Yaxşı ki sən varsan Xəzər, ay Xəzər. 
 
Şər qarışan kimi dəyişir aləm, 
Sular ayın olur, ulduzun olur. 
Sabaha bir qıza görüş vermişəm, 
Bu yay gecələri nə uzun olur. 

 
*** 

2013 
 

 
KÖRPƏLƏR 

 
Arzular, istəklər böyüdər bizi, 
Gah xoşbəxt olarıq, gah qanıqara. 
Başa düşməyəndə böyüklər bizi, 
Ehtiyac duyarıq gül balalara. 
 
Tumurcuq dodaqlar oxuyar, gülər, 
Ən ağır gündə də həmdəm olarlar. 
Yarımca söz ilə, təbəssüm ilə 
Bütün dərdimizə məlhəm olarlar. 
 
Sinəmiz-bir kiçik rəqs meydanı, 
Oynayar balalar yorulanadək. 
Bizə bəxş edərlər geniş cahanı, 
Çıxar yadımızdan ağrıyan ürək. 
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Heyrətlə açılar xırdaca gözlər, 
Xırdaca qədəmlər atılar-düşər. 
Onlar çıxacağı yollar, rizlər, 
Bizim sinəmizdən açılar düşər. 
 
Bəli, ilim-ilim itər qəm, kədər, 
Kiçik zarafata, sözə bənd olar. 
Körpələr dil açar- 
Südlü kəlmələr 
Dönüb şəkər olar, dönüb qənd olar. 
 
Soyuq divarları sevinc bürüyər, 
Baldan şirin olar çay-çörəyimiz.. 
Hələ ümidlərdən tutub yeriyər 
Yıxıla-yıxıla gələcəyimiz. 
 
Təmiz qəlblərində nəğmələr yaşar, 
Lalələr bəzəyər yanaqlarını. 
Yaxşı ki evlərdə körpələr yaşar, 
Yuyar böyüklərin qəm-qübarını. 
 

*** 
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TƏKİ SƏN AĞLAMA 
 

Ulduzlar qoynuna yazdırım səni, 
Çiçək dənizində üzdürüm səni, 
Gözümün içində gəzdirim səni, 
Təki sən ağlama, Fuadım mənim. 
 
Bəlkə “Şəngülümə” dönüm yolunda, 
Yüyürüm, yıxılım, sönüm yolunda. 
Alışsın ürəyim sənin yolunda, 
Təki sən ağlama, Fuadım mənim. 
 
Qırx arşın quyudan baş qaldırım mən, 
Çiynimdə bir “Qara qoç”  qaldırım mən. 
Qanlı kirpiyimlə daş qaldırım mən, 
Təki sən ağlama, Fuadım mənim. 
 
Məzar dəbilqəmi ruhumla dəlləm, 
Min illik yolları bir günə gəlləm. 
Yatıb küləklərin üstünə gəlləm, 
Təki sən ağlama Fuadım mənim!.. 
 

*** 
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GERÇƏK DÜNYA, YALAN DÜNYA 
 

Gerçək dünya, yalan dünya, 
“Bizi dərdə salan dünya”. 
Nəvələrin gülüşüylə  
Könlümüzü alan dünya. 
 
Nə veribsə yarı verib, 
Dərdi, intizarı verib. 
Bizə dünyaları verib, 
Əlimizdən alan dünya. 
 

Çiçək kimi solub gedər, 
Ürək kimi dolub gedər. 
“Öl” deməknən ölüb gedər 
“Ol” deməknən olan dünya. 

 
*** 

2010 
 

VAXTIM OLMAZ 
 

Gözlərim gözəllik gəzər dünyada, 
Dizlərim diz çökər daşda çeşməyə. 
Mənim vaxtım olmaz gözəl dünyada  
Pis şeylər haqqında fikirləşməyə. 
 

Gəlin ürəyimdən bənövşə dərin, 
Sinəm başdan-başa duyğudur, hissdir. 
Bənövşə hisslərin, nərgiz hisslərin  
Tanrının yanında xətri əzizdir. 
 

*** 
2010 
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ƏLİNDƏ QALDIQ 
 

Yoxuşdan  adlayıb düşdük enişə, 
Qorxunun, hədənin əlində qaldıq. 
Məsləhət qanmayan, söz eşitməyən,  
Hər gəda-güdənin əlində qaldıq. 
 
Arxasız bəndəyə arxa çıxınca,  
Qorxduq canımızdan qorxu çıxınca. 
Ölən günümüzün qırxı çıxınca,  
Gələnin- gedənin əlində qaldıq. 
 
Uşaq anlamayan, qoca saymayan, 
Varlıya, yoxsula məhəl qoymayan, 
Bu boyda dünyanı  yeyib doymayan, 
Acın, acgödənin  əlində qaldıq. 
 
Dərdik ömrümüzün acı barını, 
Adlaya bilmədik qəm hasarını. 
Abırsız qocanın, xırsız qarının, 
Ərköyün körpənin əlində qaldıq. 

 
*** 

 
2011 
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SAXLAMA 
 

Doğma torpaqların yadın əlində, 
Ürəyin əsirdi çatın əlində. 
Bilirdim-qalacaq çatın əlində, 
Özgə buzovunu dedim-saxlama. 
 
Mənimi çağırdın, mənimi, yetim? 
Qoy gedim üyüdüm dənimi, yetim. 
Çörək verənlərin qənimi yetim, 
Ay yetim, demədim?- yetim saxlama. 
 
Marıqda dayanıb izləyənim var, 
Bir yeyənim yoxsa,yüz deyənim var. 
Əşrəfəm, yolumu gözləyənim var, 
Sən Allah qoy çıxıb gedim, saxlama. 
 

*** 
1995 

 
FƏXRİ ADIM 

 
Sən ey ələdüşməz əldən getmişim, 
Mənim yetişmişim, mənim yetmişim. 
Odlu gülüşlərə, şux baxışlara, 
Gizli görüşlərə qənim yetmişim. 
 
Yarım işğaldadır, yarım vətəndə, 
Görün görünürmü  yerim vətəndə. 
Daha səbrim çatmaz səbrə mənim də,  
Bu həsrət getsinmi qəbrə mənimlə?! 
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Olur hər müşkülün öz həlli, adım  
Yoxmu bu dərdlərin bəs həlli, adım?! 
Mənim fəxri adım-Veysəlli adım, 
Mənim öz özümə təsəlli adım. 
 

*** 
2008 

 
O ŞİR BİLƏKLƏRƏ QANDAL YARAŞMIR 

 
Yerləri səhv düşüb xeyirlə şərin, 
Doğrunu yalandan seçmək çətindir, 
Kəsilən başların, çıxan gözlərin 
İntiqam hissindən qaçmaq çətindir. 
 

Son sözü söykəndi haqqa, vicdana 
Yalnız ədalətdən dayaq istədi. 
Bir Türk cəngavəri düşüb zindana, 
Bütün Türk dünyası ayaq üstədi. 
 

Bükülməz qaməti, sınmaz vüqarı, 
Nə olsun, dörd yanı dəmir hasardı. 
Uca bayrağımı alçaldanların  
Cəzası ölümdür, yeri məzardır... 
 

Petefi* sağ olsa tapar yerini  
Yeriyib alnından öpərdi onun. 
Bir dəstə gül kimi şeirlərini  
Başının üstünə səpərdi onun. 
 

Ürəyi çırpınıb düşər məhbəsə  
Xəyalı göylərdə uçan şairin. 
Macar məhkəməsi həbs edən kəsə 
Bəraət verərdi Macar şairi... 
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Elləri sarsıdar bu ağrı, acı, 
Bu yurda dərd, kədər, məlal yaraşmır. 
Onun qollarından qandalı açın, 
O şir biləklərə qandal yaraşmır!... 
 

*** 
*Şandor Petefi-Macar şairi 

2007  
 

BİR SÖZ DEDİM QƏRİB ELDƏ 
(QÜRBƏT YAZILARI) 

 
I 
 

Qürbət eldə yeyilən  
Çörək də cana yatmır. 
Heç sinədə döyünən  
Ürək də cana yatmır. 
 
Taleyindən, bəxtindən  
Kimsə razı olmayır. 
Yeyilən xörəyin də 
Dadı-duzu olmayır. 
 
Qürbətin günəşiylə 
İsinmək çətin olur. 
Qürbətdə sazın, sözün 
Başqa ləzzəti olur. 
 

*** 
2007 
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II 
 

Zamanın gərdişi,vaxtın qələmi  
Yazdı qismətimə yenə qürbəti. 
Bir muğam dəstgahı, bir saz havası 
Gətirdi imana, dinə qürbəti. 
 
Yaşıl meşələrdə yanğın başladı, 
Yandı yuvaları perik quşların.    
Üç məsum körpənin qız baxışları 
Qoymadı köksümə sinə qürbəti. 
 
Gəzib dolaşdılar gözü-könlü tox, 
Ömrün ləzzətini daddılar az –çox... 
Qərib olsalar da görmədilər, yox 
Baba qəribliyi, nənə qürbəti. 
 
Nə var bu dünyada Vətəndən əziz 
Ona sevgimiz də sonsuz bir dəniz. 
Vətən övladları! 
Var olun ki, siz  
Vətən eylədiniz mənə qürbəti. 

 
III 

 
Oğlanlarım qərib oldu   
Özüm düşdüm qəribliyə. 
Mən Vətəndə bir qəriblik  
Sezib, düşdüm qəribliyə. 
 

Həsrət gəlib tapdı məni, 
Soydu məni, çapdı məni. 
Nəvələrim öpdü məni, 
Gözüm düşdü qəribliyə. 
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İlhamını alıb eldən, 
Könlüm uçub qalıb eldə. 
Bir söz dedim qərib eldə, 
Sözüm düşdü qəribliyə. 

 
*** 

2007 
IV 

 
Bel büküldü, saç ağardı çox erkən, 
Əvəzində   cəza verdi qəriblik. 
Nə yaxşı ki öz ömrünü gecələr  
Sözə verdi, saza verdi qəriblik. 
 
Sızladıqca könlümüzün simləri, 
Uçub getdi çox həvəsin dəmləri. 
Üstümüzə qoşun çəkən qəmlərin 
Əllərinə nizə verdi qəriblik. 
 
İlk baxışdan anlamadıq nə dedi, 
Əl eyləyib , qucaq açıb  “gəl” –dedi. 
Ay Əşrəf, nə istədik, “hə”- dedi, 
Ağzımızı boza verdi qəriblik.  

 
V 

 
Gündüzlərin qayğısından yorulur, 
Sazın olur, sözün olur gecələr. 
Xəyalımız nəğmələrdə durulur, 
Nağıl kimi həzin olur gecələr. 
 
Yad ellərdə doğmalardan söz düşür, 
Ürəklərə alov düşür, köz düşür. 
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Nə zaman ki ortalığa saz düşür  
Bütün dünya bizim olur gecələr. 
 
Çıxmaq olmur bu taleyin əmrindən , 
Qaçmaq olmur cəfasından, cövründən. 
Qərib eldə bir qəribin ömründən  
Uzun olur, uzun olur gecələr. 

 
QAĞA 

 
Yaman yerdə axşamladıq, 
Ol halımdan halı, qağa. 
Belə getsə qəribliyin 
Çıxacaqdır “bal”ı , qağa. 
 
Həsrət qılıncını çəkir, 
Nə çəkirsə başım çəkir. 
Üstümüzə qoşun çəkir 
Dərənin çaqqalı, qağa. 
 
Qar ələnir narın-narın, 
Batırıq içində tarın. 
Söylə görüm, oraların  
Necədir əhvalı, qağa. 
 
Ağ eləmə sən olanı, 
Gizlətmə eldən, olanı. 
Ağsaqqalı mən olanın 
Ağarmaz saqqalı, qağa. 

 
*** 

2011 
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ZÜLMƏTDƏN DÜŞƏN İŞIQ 
(lirik poema) 

 
Otuz ilə yaxın Smolensk vilayətinin Vyazma şəhərinin 

yaxınlığındakı Yubileynaya qəsəbəsində yaşayan, 17 il Azər-
baycana gələ bilməyən, yalnız 2008-ci ilin oktyabr ayında 
“bacıoğlu” adlandırdığı oğlum Rövşənin toyunda söz deyən, qol 
götürüb oynayan, Ağstafa və Bakıdakı qohumlarını ziyarət 
edən, yaşadığı şəhərdə bütün azərbaycanlıların və başqa millət-
lərin rəğbətini qazanan, onlara kömək və qayğısını əsirgə-
məyən, Azərbaycan diasporunun fəallarından biri, hamının 
“Xəlilov”-deyə müraciət etdiyi Müşavir bəy kiminsə harayına 
çatmaq istəyərkən öz sevimli “Hunday”ı ilə Moskvadan 
Vyazmaya gələn zaman – 28 avqust 2010-cü ildə Qaqarin şəhə-
ri yaxınlığında avtomobil qəzasına uğrayıb, dünyasını dəyiş-
mişdir.. Smolensk vilayətində yaşayanlar üçün bu, çox ağır bir 
itki idi.... 
 

1 
 

Dayandı qəsdimizə bir qara zindan sayağı, 
Soldurdu ömrümüzü qəriblik hicran sayağı. 
 
Qəlblərin aynasını daşlayıb sındırdı kədər, 
Buludlar tək boşalıb, dolduq asiman sayağı. 
 
Qəriblik eldən alıb, doğma vətəndən eylədi, 
Üyütdü ömrümüzü o bir dəyirman sayağı. 
 
Döngələrdən necə gör selləndi insan axını 
Coşduqca, qaynadıqca hər küçə meydan sayağı. 
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Bəd xəbər yadları da göz yaşına eylədi qərq, 
O uzun yay gecəsi ötdü zimistan sayağı. 
 
Ölümün sərt qışı da qorxutmadı əsla onu, 
Gül kimi ömür sürdü, soldu gülüstan sayağı. 
 
 Bəlkə öldü deməyək, bəlkə şəhid oldu deyək, 
Dostların yaddaşında qaldı qəhrəman sayağı. 
 
Mor buludlar da  dolub axıtdı göz yaşlarını, 
Neçə yerdən qanayan ləhdinə dərman sayağı. 
 
Əsdi yel, yağdı yağış, çağladı çaylar o gecə, 
Sərildi oğlanları üstünə qurban sayağı. 
 
Dar gündə imdadına çağırsaydı kimsə onu, 
Sevimli “Hunday”-ını çapardı ceyran sayağı. 
 
Başımız üstdə budur, bir cüt göyərçin də uçur, 
Bilirik quş dilini guya Süleyman sayağı. 
 
Münafiqlər nə qədər qəsdimizə dursa belə, 
Hər kitab fəth eyləməz qəlbləri “Quran” sayağı. 
 
Gün ötər, il dolanar, xatırlayar dostlar onu, 
Həm müsalman sayağı, həm də xristiyan sayağı. 
 
Bir dostun səhhətində görsə problem yaşanır, 
Kəsdirərdi başının üstünü loğman sayağı. 
 
Saf, təmiz əməlləri insanlığa örnək idi, 
Tərk etdi dünyamızı əsl bir insan sayağı. 
 



 

 84

Canımız çıxsa belə, çıxarmarıq yaddan onu, 
Gül kimi sözlərini bəslərik güldan sayağı. 
 
Andıra qalsın bu yolu, andıra qalsın deyirəm, 
Gör neçə oğlumuzu uddu qəbirstan sayağı. 
 
Bizi pəjmürdə görüb, sevinməsin vaxtsız əcəl, 
Dolaşar əməlləri dillərdə dastan sayağı: 

 
2 

--Bu binanı kim tikir, 
Niyə yarımçıq qalıb? 
Qışın oğlan çağında 
Üst-başı açıq qalıb 
 
--Bu binanı tikənin  
Sənnən arası yoxdur. 
Krediti  tükənib, 
Pulu- parası yoxdur. 
 
Sevimli “Hunday”ını  
Ora-bura çapardı. 
İki daş arasında  
Pul axtarıb tapardı. 

 

-Al, bunları ver ona, 
Mənim adım olmasın. 
Tikdirdiyi bu bina 
Qoy yarımçıq qalmasın. 
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-- -Filankəs kənddən gəlib 
Evin xəbəri yoxdur. 
İşə təzə düzəlib, 
Qalmağa yeri yoxdur. 
 
--İstəmərəm kimsənin  
Arzusu gözdə qalsın. 
Bir yer tapana kimi 
Qoy gəlib bizdə qalsın. 
 
--Filankəsin qızını  
Almaq istəyən oğlan 
Dərdə, qəmə batıbdır 
O gördüyün şən oğlan. 
 
-Qoy narahat olmasın 
Gedib başa salarıq. 
Öz başına deyil ki, 
Elçi düşüb, alarıq. 
 
Astaca yerişini 
Quşlar da duyardılar. 
Göyərçinlər elə bil  
Onu tanıyardılar. 
 

Quşlar nəğmə ötərdi, 
Dinləyərdi quşları. 
Hər axşam işdən gəlib, 
Dənləyərdi quşları... 
 
Bəxti də yeyin olsun 
Vallah gərək adamın.  
Səni qoruyammadıq, 
Sən ey ürək adamı!.. 
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3 
 

Öz sevdiyi maşında  
Ölüm onu haqladı: 
Qamətini əyərək, 
“Evim uçdu” deyərək 
Nina İvanovna da  
Başını qucaqladı, 
Baxıb- baxıb ağladı. 
Durub- durub ağladı, 
Yetim bir uşaq kimi  
Boynun burub ağladı.. 
 
Deyirlər ki, hamının  
Dayısıymış bu insan. 
Qayğısız cavanların 
Qayğısıymış bu insan. 
Vətəninə, elinə 
Aşıq imiş -deyirlər 
Qurbətdən axıb gələn, 
Zülmətdən axıb gələn 
İşıq imiş-deyirlər... 
 
Əmisizə əmiymiş, 
Dayısıza dayıymış. 
Tanrının yer üzünə  
Xeyirxahlıq payıymış. 
 
Gah şahmata baxarmış, 
Gah futbola gedərmiş 
İdmançı uşaqlara  
Sponsorluq edərmiş. 
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Ülvilik vurğunuymuş, 
Gözəllik ölüsüymüş. 
Çörəyinin, suyunun, 
Pulunun dəlisiymiş. 
 
Vətən sözü bitibmiş 
Dodağında, dilində. 
Həlli mümkün olmayan 
İş yox imiş əlində. 
 
Niyə belə bəd gəldi,  
Nə uğursuz fəsildir. 
Neçə qaçqın uşağın 
Təqaüdi kəsildi. 
 
Qanadları qırıldı 
Göylərdən yerə düşdü. 
Bir nişanlı qızın da 
Toyu təxirə düşdü... 

 
4 

Sən ey cəfalı kişi, 
Ağstafalı kişi, 
Niyə vəfasız çıxdın, 
Əhdə vəfalı kişi... 
 
Əl verib hər kəsə də, 
İmdadına çatardın 
Əlin işləməsə də 
Hamıya əl tutardın. 
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Niyə tələsdin, niyə? 
Axı qəbristanlığa. 
Şəhərdə gül qalmayır, 
Axır qəbristanlığa... 
Bu güllərin içində  
Ağlı olan ölərmi? 
 
Axı Rüstəm kimi də 
Oğlu olan ölərmi? 
Ölümün ağzı yansın, 
Ölüm ağıla baxmır. 
Ölüm gəlir gələndə, 
Ölüm oğula baxmır... 
 
Ölüm adlı rəssamın 
Əsəridir qəbirlər. 
Bu torpağın kor olmuş 
Gözləridi qəbirlər. 

 
Ay dolanıb, il keçib, 
Neçə cür fəsil keçib. 
Burdan əzrayıl keçib, 
İzləridir qəbirlər. 
 
Dostlar gör nə haldadır, 
Allah, bu neçə işdir- 
Bir yanında molladır, 
Bir yanında keşişdir. 
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Bu xəbəri eşidən, 
Bilən gəlir dəfninə 
“Tövrət” gəlir dəfninə, 
“İncil” gəlir dəfninə, 
“Quran” gəlir dəfninə... 
Məsləhət eyləyən kim, 
Məşvərət eyləyən kim. 
Müsəlman məzarlığı 
Tapmaq vəd eyləyən kim. 
Biri deyir işini  
Çox salmayaq çətinə, 
Biri deyir nəşini  
Hazırlayaq vətənə... 
Qovrulur için-için, 
Alışır Nina xanım. 
Eşit, ay keşiş qağa, 
Dayan, ay molla qardaş. 
Danışır Nina xanım: 
Biz birləşib bir evin  
Yükünü daşımışıq. 
Əsrin dörddə birini 
Birlikdə yaşamışıq. 
Yaxşı gündə, pis gündə 
Həmişə bir olmuşuq. 
Biz həmürək olmuşuq, 
Biz həmfikir olmuşuq... 
Ey müsəlman qardaşlar, 
Xeyir ola, yoxsa siz  
Bizi öləndən sonra 
Ayırmaq istəyirsiz?! 
Yox –yox, bu mümkün deyil 
Biz öləndən sonra da 
Bir yerdə olmalıyıq. 
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Harda mərhəmət ölsə, 
Harda ədalət ölsə, 
Harda məhəbbət ölsə, 
Biz orda olmalıyıq. 
Təzədən yer üzünə  
Orda doğulmalıyıq!.. 
 
Ömrün ahıl çağında 
Əfv edirik biz onu. 
Xristian torpağında, 
Rus məzarlığında 
Dəfn edirik biz onu. 
Bu necə can sevdası? 
Hansı məzhəbə sığar 
Bu xristian sevdası, 
Bu müsəlman sevdası? 
Rusiya torpağında 
Bir Şeyx-Sənan sevdası... 
Nina xanım hamıya  
Ad verir, ünvan verir 
Hər gələnə- gedənə 
Qəbrini nişan verir. 
Bir otaqda “Pominka”, 
Birində ehsan verir. 
Bir müsəlman önündə 
Dinlər imtahan verir. 
Baş sağlığı verməkçün 
Nina İvanovnaya  
Şəhər axışır bura. 
Öz mövcud dinləriynən, 
Mövcud məzhəb,təriqət, 
Mövcud ayinləriynən 
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Bəşər axışır bura... 
Bir müsəlman uyuyar 
Ətirli çələnglərin, 
Çiçəklərin içində... 
Biz gedərik, o qalar. 
Boylanar neçə- neçə 
Ürəklərin içindən, 
Hər kəs öz ürəyində  
Bir “Xəlilov” aparar... 
 
Biz gedərik o qalar, 
Bir cüt göyərçin gələr, 
Dimdikləyər şəklini, 
Qonar hasarı üstə 
Yoxlayar o məzarı. 
Enər məzarı üstə, 
Sinər məzarı üstə, 
Ağlayar o məzarı. 

 
Baxıb yan-yörəsinə, 
Dağına, dərəsinə. 
Dünya öz yarasına 
Bağlayar o məzarı. 
 
Durub sözü üstündə, 
Hər gün əsib üstündə, 
Torpaq gözü üstündə 
Saxlayar o məzarı. 
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5 
Səma da, günəş də ,torpaq da birdir, 
Dilimiz ayrıdır, dilimiz ayrı. 
Düzünə qalanda, Allah da birdir, 
Bəs niyə ayrıdır dinimiz ayrı? 
 
Beyinə od vuran, qəlbə çat salan 
Qəzəb nəyə gərək, kin nəyə gərək! 
Xalqlar arasına təxribat salan 
Məzhəb nəyə gərək, din nəyə gərək! 
 
Ümidlə döyünsün ürəklərimiz, 
Zülmətin də sonu nur olmalıdır.  
Bir günəş altında isinirik biz, 
Bu dünya birləşib bir olmalıdır!... 
 
Şimşəklər göylərin bağrını dəlib, 
Gah yağış ələnib, gah çisəkləyib. 
Bəlkə eynilikdən acığı gəlib, 
Tanrı da sevməyib yeknəsəkliyi. 
 
Hamar yaranmayıb yolu bəşərin, 
Həyatın mənası bəlkə bundadır. 
Yaxşıynan yamanın, xeyirnən şərin, 
Gecəynən gündüzün qovğasındadır...  

 
6 

 
Sən ey bizi xəlq eyləyən, 
Sənə səcdə qılmalıyıq. 
Aya salavat çevirib, 
Günə səcdə qılmalıyıq. 
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Dillərdə söz- söhbət olan, 
Sevgi olan, heyrət olan, 
Damarlarda qeyrət olan 
Qana səcdə qılmalıyıq.  
 
Köksü daşı dəlib-deşən 
Gövdəsi göynən əlləşən, 
Sünbüllərdən yerə düşən  
Dənə səcdə qılmalıyıq. 
 
Yoxdurmu dini- imanı, 
Yandırır insan insanı. 
Kim xilas etsə dünyanı 
Ona səcdə qılmalıyıq. 
 
Sayəsi insanlıq olan, 
Mayası insanlıq olan, 
Qayəsi insanlıq olan 
Yolu tolirantlıq olan  
Dinə səcdə qılmalıyıq! 

 
7 

 
Oxu, ucalsın səsin, 
Sükut olma, ey Vətən. 
Olursansa günəş ol, 
Bulud olma, ey Vətən. 
 
Qoy dolaşsın adın da 
Göyün yeddi qatında. 
Şimşəklərin altında 
Palıd olma, ey Vətən. 
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Şəfəqlər yaya-yaya, 
Əl tut qoca dünyaya. 
Qonşudan gələn paya 
Umud olma, ey Vətən. 
 
Qoşulub hər axına,  
Yadı qoyma yaxına. 
Yağının silahına  
Barıt olma, ey Vətən. 
 
Ər olaq, igid olaq, 
Bir olaq, vahid olaq. 
Hamımız şəhid olaq, 
Təki sən şəhid olma, 
Şəhid olma, ey Vətən! 

 2010-2015 
Vyazma, Sumqayıt 
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EHTİYAC 
(“Toyda tamadayam”) silsiləsindən  

 
Var-dövlət insanı ərşə qaldırar, 
Səxavət şöhrəti başda tac eylər. 
İnsanı zirvədən nəfsi saldırar, 
Adama neyləsə ehtiyac eylər. 
 
Bu el yollarımda məşəl yandırar, 
Ən yaxın bildiyim yaxına gəlməz. 
İndi hamımızı el dolandırar, 
Eli dolandırmaq ağıla gəlməz. 
 
Qayğılar qurd kimi ömrümü yeyər, 
Sozalar qəlbimdə titrəyən o şam. 
Hər səhər qapımı ehtiyac döyər, 
Ehtiyac evimdə yatar hər axşam. 
 
Sızlayar ürəyim hey korun-korun,  
Elin sevincindən dərdi bol imiş. 
Mən hardan biləydim-tutduğum yolun 
Sonu sonsuzluğa gedən yol imiş. 
 
Gərək qayalardan yol açam indi, 
Dərdimi dərd bilən anam, bacım yox... 
Bir yurd havasına möhtacam indi, 
Təkcə ehtiyaca ehtiyacım yox... 
 
Ən ağır dərdi də elnən təklərəm, 
Mən eli hər şeydən üstün görmüşəm. 
Hələ qarşıdadır görəcəklərim, 
Hələ bu dünyada nə gün görmüşəm. 
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Hələ nəvələrin boyu qabaqda, 
Tər-təzə güllərim gülçü gözləyir. 
Hələ dörd oğlumun toyu qabaqda, 
Hələ dörd gəlinim elçi gözləyir.. 
 
Mən gərək elimə xəbər yollayam, 
Müqəddəs olanı atana lənət. 
Bu yurdu, torpağı satana lənət! 
Toyda tamadayam, vayda mollayam, 
Ay məni qınayan, atana lənət!.. 
 

*** 
1997 
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SINDIRIR 
 

Zəmanə çarmıxa çəkir insanı, 
Yoxdursa əlində maya, sındırır. 
Dolu ciblərimin boş vədəsində, 
Dost da dəvət edir toya, sındırır. 
 
Oturub baxıram gözü tox kimi, 
Qəlbi ölü kimi, ruhu yox kimi. 
Bir qız gah oynayır, süzür ox kimi, 
Gah dönür dartılmış yaya, sındırır. 
 
Çıxmışam zamandan, vaxtdan-ölmüşəm, 
Yıxılıb bir yaşıl taxtdan, ölmüşəm. 
Mən ölmüş onsuz da çoxdan ölmüşəm, 
Bu qız heç salmır da saya, sındırır. 

 
Şahmatım içimdə, nərdim içimdə, 
Min bir oyun gedir gördüm içimdə. 
Bir saray ucaldır dərdim içimdə, 
Ehtiyac belimdə paya sındırır. 
 
Nə çoxdur dünyada baş sındıranlar, 
Olmaya adamı kaş sındıranlar. 
Dünən öz başında daş sındıranlar 
Bu gün başımızda qaya sındırır. 

 
*** 

1997 
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ƏL ÇALIN  
 

Yurdumuzun qız-gəlini, 
Xınalasın öz əlini. 
Gözəllərin gözəlini 
Seçən oğlana əl çalın. 
 
Tarçı dindirsin tarını, 
Yar olan atmaz yarını. 
Subaylığın hasarını 
Keçən oğlana əl çalın. 
 
Sevgisi gül butasımı, 
Qəlbi sevgi adasımı. 
Qaldırıb eşq badəsini, 
İçən oğlana əl çalın. 
 
Girib yarının qoluna, 
Gül-çiçək səpin yoluna. 
Bu ağ duvaqlı gəlinə, 
Bu bəy oğlana əl çalın. 
 
Bu canım-gözüm oğlana, 
Bu boyu uzun oğlana, 
Bu enli kürək oğlana, 
Cavanşir, Babək oğlana, 
Bu gələn Beyrək oğlana, 
Bu bəy oğlana əl çalın! 

 
*** 

1994 
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OYNAYIRIQ 

Papaq gedib, oynayırıq. 
Torpaq gedib, oynayırıq. 
Bir də baxıb görürük  ki, 
Geydiyimiz protezdir, 
Ayaq gedib, oynayırıq... 

 
*** 

1993 
 

AY BACI 
 

(İstəkli oğlu Hafizin faciəli ölümündən sonra  
bacım Gülaya oğlu Mahirin toyunda süst qalmışdı,  

gözlərinin  yaşını saxlaya bilmirdi) 
 

Üzün gülsün, sınıq könlün şad olsun, 
Qönçələnən gülün gəlir, ay bacı. 
Ev-eşiyə əlin yatmır nə vaxtdır, 
Ev qurmağa əlin gəlir, ay bacı. 
 
Bu dünyanı tutub durmaq nağıldı, 
Güvəndiyim dağlar uçub dağıldı. 
Unut getsin-bayatıdı, ağıdı, 
Laylay deyən dilin gəlir, ay bacı. 
 
Gözlərinə tor gəlməsin qəhərdən, 
Günbatandan günçıxana bax hərdən. 
Görürsənmi neçə kənddən, şəhərdən, 
Dağdan ağır elin gəlir, ay bacı. 
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Bu taleyə, bu qismətə sevin sən, 
Allaha da xoş gedəcək sevinsən. 
Bir Yeganə gəlin köçüb evindən, 
Bir Yeganə gəlin gəlir, ay bacı. 
 

*** 
30.01.2002. 

 
BU QIZ SEVDA YAŞINDADIR 

 
Bu qız sevda yaşındadır, 
Gülnən, çiçəynən oynayır. 
Eşq havası başındadır, 
Odnan küləynən oynayır. 
 
Bu qızı dindirmək olmur, 
Oyununa girmək olmur. 
Ayağını görmək olmur, 
Əlləri göynən oynayır. 
 
Aydır, göyün üzündədir, 
Göy də, ay da özündədir. 
Gözü bəyin gözündədir 
Guya ki, bəynən oynayır. 
 
Özü kimi göyçəkmi var, 
Sözü kimi çiçəkmi var, 
Gözəllərdə ürəkmi var, 
Bu qız ürəynən oynayır. 
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Bir o qızdır, bir də bizik, 
Tapşırıbdı dərdə bizi. 
Qurudubdu yerdə bizi, 
Göydə fələynən oynayır. 
 

*** 
 

A BƏY 

Ucal məhəbbətin qızıl taxtına, 
Gəlsin şirin-şirin sorağın, a bəy, 
Hər yerdən gün düşsün gözəl baxtına, 
Heç zaman sönməsin ocağın, a bəy. 
 
Sevgidir qənimi bəd rüzgarın da, 
Əsən küləyin də, yağan qarın da. 
Ömrün keşməkeşli yoxuşlarında  
Saf məhəbbət olsun yarağın, a bəy. 

 
*** 

1996 
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GƏLİN 
 

Səadət qisməti olmur hər kəsin, 
Çıxırsan işıqlı yola sən, gəlin. 
Əyninə geydiyin ağ paltar kimi 
Ağ günlər sahibi olasan, gəlin! 
 

Subaylıq illəri qalır arxada, 
Hərdən xatırlayıb gətirin yada. 
Yaşınız doxsanı, yüzü keçsə də 
Qoşa addımlayın qoca dünyada! 

 
*** 

1996 
 

ALLAH ÖZÜ XEYİR VERSİN 
 

Bu gün ev-evə qovuşur, 
Allah özü xeyir versin. 
Bir ev bir elə qovuşur, 
Allah özü xeyir versin. 
 
Toy ki var, elin işidir, 
İndisidir, keçmişidir. 
Xeyir verən o kişidir,  
Vallah, özü xeyir versin. 
 

Bu dostluğa, bu adətə, 
Ünsiyyətə, ülviyyətə, 
Bu saf, təmiz məhəbbətə 
Allah özü xeyir versin. 

 
*** 

1997 
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MÜBARƏKDİR, MÜBARƏK 
 

Bəy gəlinə gəlin bəyə yaraşır, 
Aynan günəş aydın göyə yaraşır. 
Bu vətənə, bu ölkəyə yaraşır 
Sevgi dolu, nəğmə dolu hər ürək, 
Mübarəkdir, mübarək! 
 

Qoy bəzəsin məclisləri xonçalar, 
Çiçəklənsin arzuları qönçələr, 
Məhəbbətnən ömür sürən ucalar, 
Qoy var olsun bu məhəbbət, bu istək 
Mübarəkdir, mübarək!  
 

*** 
2000 

 
BƏYLƏ GƏLİN OYNASIN 

 
Qohumlar, qüvvət verin  
Anaların sözünə. 
Qeybindən qüvvət gələr, 
Qeybindən qüdrət gələr 
Qocaların dizinə. 
Bəynən gəlin oynasa. 
 

Məclisdə körpələr də  
Şirin-şirin dil açar. 
Anaların istəyi,  
Ataların istəyi 
Çiçək açar, gül açar 
Bəynən gəlin oynasa. 
Bu dünyanın işləri  
Bəlkə də bizlik olar. 
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Ədalət zəfər çalar, 
Doğruluq, düzlük olar. 
Bazar ucuzluq olar, 
Bəynən gəlin oynasa. 
 

Anaları qaldırın, 
Bacıları qaldırın, 
Qız evini qaldırın. 
Hamının nəfəsindən  
Ətri duyulsun yazın. 
Bəy havası çaldırın, 
Bəynən gəlin oynasın! 
 

*** 
1998 

AŞI VERİN MƏCLİSƏ 
 

Ana təbiətdə hər şey gözəldir, 
Çiçəyin öz yeri, daşın öz yeri. 
Demə xörəklərdən kabab əzəldir, 
Kababın öz yeri, aşın öz yeri. 
 

Gəlsin xalqımızın aşı məclisə, 
Gəlsin xörəklərin başı məclisə. 
Aş özü işıqdır, mənim əzizim, 
Onu qaranlıqda daşı məclisə. 
 

Söz demək bizdən olsun, 
Gül çöhrələr şən olsun. 
Aşı verin məclisə, 
Düyüsü dən-dən olsun! 

 
*** 

1998 
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BALA 
 

(Toy məclislərinin birində cavan bir oğlan “Mən çox dərin 
adamam”-deyib, kəkələyə-kəkələyə toyla heç bir əlaqəsi olma-
yan cızmaqaralarını oxudu. Məzmunsuz və mənasız... 

Keçib öz yerində əlyəşəndən sonra da ağlına nə gəldisə eyni 
sözü təkrar edərək, təzədən mikrafona cumdu. Cızmaqaraların-
dan bir neçəsini də oxudu. Sanki mənimlə yarışmaq istəyirdi. 
Yan-yörəsində “Dəliyə yel verənlər” də tapılırdı. Mən isə sakit-
cə, heç bir şey olmamış kimi, onu cavabsız qoyaraq məclisin 
xətrinə öz işimi davam etdirirdim. Çarəm nə? Toyun məsuliy-
yəti mənimlə idi). 

 
Mayan qatışıqdır, zatın qırıqdır, 
Çətin ki, sən məni duyarsan, bala. 
Utanmaz -utanmaz döyüb döşünə, 
Hey özün özünü öyərsən, bala. 
 
Ariflər “ustada əyil”-deyərlər 
“Lovğalıq insanı əyir”-deyərlər... 
Sənə həftələrlə şeir deyərlər, 
Durub gözlərini döyərsən, bala. 
 
Göy nəzər yetirir, yer görür bizi, 
Kar eşidir bizi, kor görür bizi. 
Deyəsən gözlərin tor görür bizi, 
Gedib gözlərini yuyarsan, bala. 
 
Güvənib yarımçıq istedadına, 
Gəl cavab qaytarma öz ustadına. 
Salarlar boynunu qoltuq altına, 
Onda qabağından yeyərsən,bala . 
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Arif ol, döşünə döymə çox da sən, 
Qədirdanlıq eylə ötən vaxta sən. 
Mərifət elmindən çox uzaqdasan, 
Səndən şair olmaz ha yazsan, bala. 
 
Tez yanıb, tez söndü odun hayıf ki, 
Düz yolda büdrədi atın hayıf ki. 
Oğlumun adıdır adın hayıf ki, 
Gəlib günahını yuyarsan, bala. 
 

*** 
2006 

 
YAXŞIDIR 

(Toy məclislərinin  birində bir cavan oğlan öz poemasını 
oxumağa başladı.Toy qurtardı, ancaq poema qurtarmadı...) 

 
Nitq irad eylədi düz saat yarım, 
Kimsə pıçıldadı: “Əhsən, yaxşıdır...”! 
Hərdən dəlidə də doğru xəbər var, 
Pisi də yaxşıya yozsan yaxşıdır. 
 
Güllər əlvan-əlvan sənət bağında, 
Tikan da qan sorur gül budağından. 
Cahilnən işıqlı yola çıxınca  
Aqilnən zülmətdə azsan yaxşıdır. 
 
Haqdan gələn işıq haqqa çəpərsə, 
Qanda hərarətsə, canda təpərsə, 
Qanana can deyib, can eşidərsən, 
Qanmazın önündə sussan yaxşdır. 
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Ömrün qış vədəsi, ixtiyar çağı, 
Səndən inciyirlər, küsürlər axı. 
Tullayıb daşını tamadalığın, 
Oturub şeirini yazsan  yaxşıdır. 
 
Bu yerin xətrinə, göyün xətrinə, 
Mübarək dediyin toyun xətrinə, 
Bu göyçək gəlinin, bəyin xətrinə,  
Dözürsən, ay Əşrəf, dözsən yaxşıdır. 
 

*** 
2005 

 
AÇARI İTƏN OĞLAN  

(Oynamaqdan doymayan bir dövlət məmuru toyda açarlarını  
itirmişdi...Elan etdik, gəlib götürdü... 

Bu “açarı itirmək” söhbəti onu özündən möhkəmcə çıxartmışdı, 
az qalmışdı ki, elə bizi oradaca güllələsin). 

 
Açarını gəl götür, 
Açarı itən oğlan. 
Ay qafası qarnının  
Dalınca gedən oğlan. 

 
O ki var yeyib-tıxtın, 
Nəfəsin də tıncıxdı. 
Özündən niyə çıxdın, 
Acgöz, acgödən oğlan? 

 

Bu ocağı az qala, 
Biz gedərik, söz qalar. 
Barmağını az qala 
Gözümə dürtən oğlan. 
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Yar olmadın yarsıza, 
Yaradın yararsıza. 
Qeyrətsizə, arsıza  
 Heyif bu vətən, oğlan. 
 

II 
 

Unutma ki, biz əvvəl 
Olmayan ağlımızın  
Açarını itirdik. 
Ardınca da  
 
 
Qaradağlını, 
Veysəllini, 

Xocalını... 
İtirdik. 
 

III 
Birinci- 
Açarını itirənlərin... 
                    O söz. 
İkinci- 
Onu görüb,  
Götürənlərin... 
                O söz  
 
Söz sənin nə dərdinə, 
Əvvəli nə, ardı nə? 
Sözü  
Qulaqardına 
Ötürənlərin....        
        O söz 
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Bozardıb sifətini  
Xalqının, millətinin 
Haqqını,zəhmətini  
İtirənlərin... 
              O söz 
 
Biz hər kimik, hər nəyik 
Çoxlarına örnəyik. 
Sən getdiyin dərnəyi  
Bitirənlərin... 
                O söz 
 
Meylini salıb meyə, 
Nə basmısan hay-küyə?! 
Səni bu vəzifəyə  
Gətirənlərin... 
                     O söz 
 

*** 
                       26 dekabr 2008 
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XALQIMIN NƏĞMƏLƏRİ 
 

Deyirlər ki, xalqımın  
Nəğmələri qəmlidir. 
Qəmlidir muğamatım, 
Bəlkə əsrlər boyu 
Qəmli keçib həyatım. 
Vaxt olub bir-birindən  
Aralanıb sözlərim. 
Vaxt olub xalqım kimi 
Yaralanıb sözlərim. 
Dinlə “Yanıq Kərəmi”, 
Dinlə “Yetim segahı”, 
Gör incə xallarında 
Nə qədər qəm daşıyır. 
Gör nə qədər göz yaşı, 
Gör nə qədər qəlb ahı 
Nəğmələrdə yaşayır. 
Xalqımın nəğmələri  
Budaqda bir yarpağı 
Solan görsə-ağlayar. 
Bir bulağın gözünü 
Dolan görsə-ağlayar... 
Ağlayar nəğmələrim 
Kədər harda olarsa, 
Ağlayar nəğmələrim 
Mənim toy günümdə də, 
Qonşum darda olarsa. 

 
*** 
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TOYDA BİR QIZ OYNAYIR 
“DÖYÜŞÇÜNÜN GÜNDƏLİYİNDƏN” 

  
Dinir qarmon, dinir tar, 
sakit, məğrur qayalar, 
dərələr səsə düşür. 
Toyda bir qız oynayır, 
hamı həvəsə düşür. 
Qarmon çalan tələsir, 
tarçının əli əsir, 
tarçı baxmır tarına. 
Unudub başdan-başa 
sevincini, qəmini. 
Canından çox sevdiyi 
musiqi aləmini 
atıbdır o gözəlin  
şümşad ayaqlarına. 
Nağaraçı dostumuz 
çaldığı havaların 
ahəngini, ritmini 
unudur bir anlığa. 
Toyda bir qız oynayır, 
kirpiklər, gözlər qara. 
Səadətdir düşəsən  
bu cür qaranlıqlara. 
Addımının səsindən 
dağlar, daşlar oyanır. 
Bu dünya başdan-başa 
nəğmələrə boyanır. 
Toyda bir qız oynayır, 
Əda ilə, naz ilə. 
Tamaşaya gəlibdir 
ən uca dağlar belə. 
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Ağaclardan əl edir 
quru budaqlar belə. 
Vurulub bu gözələ 
günəşin şəfəqləri, 
axıb dolur içəri. 
Quşlar da bir-biriylə 
oxuyur, bəhs eləyir. 
Elə bil bütün dünya, 
qalaktika-ulduzlar  
o qızla rəqs eyləyir. 
Toyda bir qız oynayır 
şəlalə hörükləri  
məftun edir hər kəsi. 
Toyda bir qız oynayır- 
musiqi fəvvarəsi. 
Sevinc yağır üstünə, 
heyrət yağır üstünə 
gül kimi, çiçək kimi. 
Yaşıl şal-yaşıl yarpaq 
Yanaq çiyələk kimi. 
Ən ilhamlı çağında 
təbiət gözəlliyi 
bədəninə tən biçib, 
ağız nazik, dil nazik 
belsə üzükdən keçib. 
Lap ağ üzüm yesə o 
boğazında görünər. 
Kimdən can istəsə o, 
hamı onun yolunda  
can qurban vermək üçün  
dizin-dizin sürünər. 
Toyda bir qız oynayır 
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pislikləri,şərləri 
baxışıyla odlayır. 
Onun ağ biləkləri  
hey şimala,cənuba, 
şərqə, qərbə adlayır, 
əl çalırlar bəsdi var. 
Elə bil ki, bu qızın  
cəhətləri, qütbləri 
birləşdirmək qəsdi var. 
Toyda bir qız oynayır 
qarmon çalan tələsir, 
nağaraçı geçikir, 
tar çalan donub qalır. 
Bu gözəl həm oynayır, 
həm də elə biləsən  
çalğı alətlərinin – 
tarın, dəfin, qarmonun  
üçündə birdən çalır. 
Toyda bir qız oynayır 
hamımız quru cəsəd, 
quru xəyal olmuşuq. 
“Heyrət ey büt, surətin 
Görmüşük, lal olmuşuq”. 
Nə dil qalıb, nə ağız. 
Ürəyimdə deyirəm 
gözəl qız, ay gözəl qız, 
səndən savayı hər şey 
sanki bir əfsanədir. 
Kim ki, səni görməyib 
bilmir gözəllik nədir. 
Hər baxanda gözəl qız, 
sən keçdiyin yollara 
ürək yatmış arzumu 
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yenə ayıltmaq istər. 
Dəli könlüm gəncliyə  
bir də qayıtmaq istər. 
 
Bu dünyadan xəbərsiz 
yanğınlar başlar yenə 
iliyimdə, qanımda.   
Əlim ki çatmaz sənə, 
alışam da, yanam da. 
Heç bir şey istəmirəm, 
ən acı bir sözünü 
ver udum bal yerinə. 
Ay oduna qalanım, 
ay başına dolanım, 
ağ olmasın deyə çox 
mənim doğru yalanım, 
çox getməyək dərinə. 
Bir gün dayansa qəlbim, 
ömrüm olsa da viran, 
 gəlməsən də insafa, 
heç olmasa bircə gün, 
heç olmasa bircə  an 
bu ədada, bu nazda 
öt qəbrimin yanından, 
dirilməsəm, əclafam!... 
Hardadır jurnalistlər, 
şəkil çəkənlər hanı? 
Yaşatsınlar əbədi 
bu saatı, bu anı. 
 Sabah bütün qəzetlər  
tutub qızın qolundan, 
tutub toyun qolundan, 
gəzdirsinlər dünyanı. 
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İstəyirəm səs verəm 
nəğmələrin səsinə, 
qaldırıb bu  mağarı 
olduğu tək göstərəm 
bütün yer kürəsinə. 
Mənə elə gəlir ki, 
onu görsə bu anda 
ən qəddar düşmən belə 
əl çəkər hikkəsindən, 
dünya çırpınıb çıxar  
atom təhlükəsindən!... 
Toyda bir qız oynayır  
şəlalə hörükləri 
məftun edir hər kəsi. 
Toyda bir qız oynayır- 
Musiqi fəvvarəsi. 
Gözlərin aydın olsun, 
ay gəlin, ay qaynana! 
Ay ömründə heç vədə 
toyda oynamayan kəs,  
oğulsansa, uzaq dur, 
oğulsansa, uzaq gəz, 
bacarırsan oynama!... 
Elə bu vaxt o gözəl 
gəlib mənə yanaşır. 
Havanı kəsib biçən 
əlləriylə danışır. 
Sükuta dağlar çəkən 
gözləriylə danışır. 
Az qalıram ki, çaşam. 
İstəyirəm deyəm ki, 
məni bağışla ay qız, 
can istəsən, verərdim, 
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heç vaxt oynamamışam. 
Bilmirəm ki, nə deyim  
hardan bilsin axı qız, 
ayaqlarım ölüdür, 
protezdir geydiyim. 
Necə deyim mən ona 
ən ağır döyüşlərin  
birində yaralandım. 
Axırıncı dəfə də 
öz halalca yurdumda, 
yerimdə yaralandım. 
Yolum qaldı yarıda.  
Arzumu, həvəsimi  
huşumu qan apardı. 
Heç xəbərim olmadı 
şəfqət bacıları da 
məni hardan apardı. 
Bir vaxt ayılmışam ki, 
çox ağır bir  haldayam. 
Dostlar yoxdu yanımda, 
mənsə qospitaldayam. 
Əvvəlcə sıxılmışam, 
Durmuşam ki, yeriyəm, 
üz üstə yıxılmışam. 
Bir vədə görmüşəm ki, 
boyum da qısalıbdır, 
boyuma güllə dəyib. 
Sən demə cəbhələrdə 
oyunuma, havama, 
toyuma güllə dəyib. 
O qanlı cəbhələrdə 
ürəyimdə nə qədər 
bəstələrə, hisslərə, 
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xallara güllə dəyib. 
Gəzəcəyim yerlərə, 
yollara güllə dəyib... 
Axı bütün bunları  
Necə deyim mən qıza?! 
Bu baxışa, bu gözə 
oğulsansa tab gətir. 
 
Dadıma çat, ay zaman, 
Itənləri tap gətir. 
Gəncliyim qar altında 
ərisə də, götür gəl! 
Ayağım yer altında 
Çürüsə də götür gəl! 
Özün düşün barı sən 
necə ola bilər ki, 
bir nazənin qız səni  
Oynamağa çağıra 
sənsə oynamayasan?! 
Axı, birtəhər düşər 
hər şeyi açıb desəm, 
gözlərə kədər düşər... 
Bir də ki, bu sözlərin  
nə dəxli var mətləbə. 
İndi nə cavab verim 
Bu adətə, bu dəbə? 
Yox, qız məni gözləyir, 
durub oynayacağam, 
nə olursa qoy olsun! 
Bu dünya başdan-başa  
təki,təki toy olsun! 
Toy olsun-oynayaram 
qoltuq ağaclarımla. 
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Toy olsun!-oynayaram 
bu yarımqıçlarımla. 
Ürəyimlə oynaram, 
gözlərimlə oynaram, 
dizlərimə nə gəlib, 
dizlərimlə oynaram. 
Bir də ki, oynamasam, 
nə deyər bəs qaynata, 
nə deyər bəs qaynana: 
“bu toy, bu qız, 
bu də sən, 
hünərin var, oynama, 
bacarırsan, oynama!!!” 
 

*** 
Sumqayıt, 1973-cü il  
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ÜRƏK AĞRILARI SİLSİLƏSİNDƏN 
 

Gözlər qəm donunda, kədər donunda 
Ölən arzulara yas tutacaqsa, 
Nifrət qılıncları qorxu qınında 
İşləyə bilməyib pas tutacaqsa, 
Gələcək nəsillər kövrəklik edib, 
Ağılı ürəyə dəyişəcəksə, 
Namusu, məsləki, qeyrəti, adı 
Bir qarın çörəyə dəyişəcəksə, 
Həkimlər min çarə tapsa  da  belə, 
Məhəbbət coşsa da qanda, ilikdə, 
Ürək ağrıları qalacaq hələ, 
Qalacaq indiki birincilikdə. 
 
Götür-qoy eyləyib hər axşam-səhər, 
Seçə bilmiriksə yaxşını pisdən, 
Bu ona bənzər ki, bir naşı zərgər 
Ayıra bilməyir qızılı misdən. 
 
Min çarə tapılar ağrıya, dərdə, 
Sözlə də onları yuxaltmaq olar. 
Dünyada ən ağır xəstəni belə 
Bir xoş təbəssümün, bir xoş gülüşün 
Qayğı şəfəqində sağaltmaq olar. 
 
Qonduqca saçlara illərin izi, 
Zaman deməyirsə biz deyənləri, 
Sözü sinəmizdə çürüdürüksə, 
İncidib, küsdürüb ürəyimizi, 
Burdan ağladırıq öz əlimizlə, 
Ordan dərman ilə kiridiriksə, 
Könül ayrılırsa öz həvəsindən, 
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Şairlər yenə də söz salacaqlar 
Ürək ağrıları silsiləsindən. 
 
Nəğmələr, arzular döş hasarında 
Ülvilik paltarı geyə bilməsə, 
Qovrulub bir ömrün dərdi-sərində, 
Dil də öz sözünü deyə bilməsə, 
Ədalət əyilməz başını əyər, 
O da məruz qalar böhtana, şərə.. 
Gələcək nəsillər, 

Sizdə də əgər 
Hörmət olacaqsa əyriliklərə, 
Acı həqiqətlər atından düşüb, 
Taxta çıxacaqsa şirin yalanlar, 
Müqəddəs dünyada ağalıq etsə 
Ürəyi bir fındıq boyda olanlar, 
Zülmət gecələrdən səhərə çıxıb, 
Sağ əl qalacaqsa soldan xəbərsiz, 
Yolçular bir yolla səfərə çıxıb, 
Yola getməsələr yoldan xəbərsiz, 
Düşüb gah çovğuna, gah da ki çənə, 
Ya təklikdə qalsaq, ya ikilikdə 
Ürək ağrıları qalacaq yenə, 
Qalacaq indiki birincilikdə. 
 
 

II 
 
Nədənsə həmişə tənginəfəsəm, 
Elə bil babamla həmyaş olmuşam. 
Əlim qələm tutan, ağlım söz kəsən 
Ürək ağrısına yoldaş olmuşam. 
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Səfərə çıxmışam min bir həvəslə, 
Gözlərim bələdçi, könlüm yolçudur. 
Ancaq neyləyim ki, sol döşüm üstə 
Sağ əlim çox zaman qarovulçudur. 
 
Neçə ürəklərin yarımçıq qalan 
Arzusu, istəyi ağrıyır orda. 
Əlindən oğlunu güllələr alan 
Analar hələ də ağlayır orda. 
 
Dünən bir dostuma açıb dedim mən, 
O güldü: təsəlli verirdi sanki, 
Dedi: Sən bununla fəxr etməlisən, 
Kişi azarına tutulmusanki... 
Onsuz da bilirəm, 

bilirəm bir gün 
Həyatı bu  qədər sevdiyim üçün 
Bu ürək ağrısı məni də tez-gec.. 
Di gəl ki, ürək də ağrımayanda 
Elə bilirəm ki, yaşamıram heç... 
Bir də, neyləmək? 
Bir şair demişkən- 
Ürək ağrıyırsa yaşayır demək. 
Yaxşısı budur ki, salmayaq yada, 
Ağrıyır, deməli, hələlik sağdır. 
Ürək ürəkdirsə, 

bizdən sonra da  
Qalıb bu  dünyada ağrıyacaqdır. 

 
*** 
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ÜRƏYİM 
 

Hərdən səhra olan, hərdən bağ olan, 
Bir dost kəlməsiylə dönüb dağ olan, 
Qisməti-həmişə ağrımaq olan, 
Dərmanı-dağların səhər küləyi, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim. 
 
Dinsin məhəbbəti əziz tutanlar, 
Özünü əbədi oda atanlar. 
Desin sol döşünün üstə yatanlar- 
Nədir bu dünyadan axı diləyim, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim. 
 
Hər sözə inanıb, uyan sən oldun, 
Məni quru yurdda qoyan sən oldun. 
Bir zaman hamıya həyan sən oldun, 
İndi bir köməyi kimdən diləyim, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim. 
 
Köksümdə odu var ilk məhəbbətin, 
Oldum dilənçisi bir xoş ülfətin. 
Tək-tənha yaşamaq-çətindən çətin- 
Yenə buza döndü çayım-xörəyim, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim. 
 
Bir məsum, küsəyən, körpə  uşaqsan, 
Dindirsəm, sinəmi dağlayacaqsan. 
Bilsən, hönkür-hönkür ağlayacaqsan- 
Yar qənimim çıxıb, əğyar köməyim, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim. 
 

 *** 
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ÜRƏK ŞAİRİ 
 

“Sən gərək qalaydın mən görən kimi”- 
Ürəyi nisgillə dinir şairin. 
Gülər gözlərində qəm görən kimi  
Hər anı zülmətə dönür şairin. 
 
Yazdığı sözləri barı tap, hərdən  
Dərdli gözlərinə dərdi təp hərdən. 
Ürəyi gör necə düşür təpərdən, 
Gözləri gör necə sönür şairin. 
 
Ağlayar ürəkdən, gülər ürəkdən, 
Vəfasız adları silər ürəkdən. 
Elə öləndə də ölər ürəkdən  
Bu ürək şairi, könül şairi.. 
 

*** 
2010 
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MUZEYDİR MƏNİM ÜRƏYİM 
 

Gün düşər, qarı əriməz- 
Quzeydi mənim ürəyim. 
Kaş bir az da bu dərdlərə 
Dözəydi mənim ürəyim. 
 
Yup-yumşaqdı ipək kimi, 
Kövrəkdi kəpənək kimi. 
Bir zamanlar çiçək kimi 
Təzəydi mənim ürəyim. 
 
Təbdən-təbə düşə-düşə, 
Ağlamaqdır indi peşəm. 
Dərddən sərgi düzəltmişəm – 
Muzeydi mənim ürəyim. 

 
*** 
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YAŞ QIRXDAN ADLAYANDA 
 

Yaş ki qırxdan adladı,  
Ömür arxdan adladı... 

 
Ömür pillələrindən 
Dönüb baxarsan geri, 
Saçlarına düşər dən, 
Xatırlayarsan hərdən 
Şəvə kimi telləri... 
Bir tilsimli baxış da 
sənə dünya bağışlar, 
qəlbini odlayanda. 
Yanarsan, yaxılarsan, 
Sənə elə gələr ki, 
Bərk getsən yıxılarsan, 
əyrim-üyrüm yoxuşlar 
dizini qatlayanda, 
yaş qırxdan adlayanda. 
 
Gecə ərşə çəkilər  
Gözlərinin yuxusu, 
Ürəyinə tökülər 
Xeyirxahlıq duyğusu. 
Unudub birdəfəlik 
Yorğunluğu, dincliyi, 
Görərsən ki, başlayıb  
Gəncliyin qocalığı, 
Qocalığın gəncliyi. 
Qayğılar addım-addım  
Gəzər ilikdə, qanda 
Yaş qırxdan adlayanda. 
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Alın qırışlarından, 
Kağızlara iz düşər. 
Hər kəlmənin başında 
Uşaqlıqdan söz düşər. 
Axtararsan gəncliyi- 
Yadına qarlı dağlar, 
Tufanlı dəniz düşər. 
Gah da ki varlığına 
Alov düşər, köz düşər, 
Kövrələrsən də hərdən. 
Üç-üç, beş-beş qalxdığın 
O hündür pillələrdən 
Indi bir-bir düşərsən... 
Təzədən cavanlaşar, 
Təzədən gəncləşərsən, 
Bir nazlı, bir ədalı 
Gözəl gördüyün anda, 
Yaş qırxdan adlayanda. 
 
Bir əlin cavanlıqda, 
Bir əlin qocalıqda. 
Bir ayağın dünəndə, 
Bir ayağın sabahda. 
Düşünərsən mənalı 
Ömür haqda, gün haqda. 
İstəyərsən hər axşam  
Neçə-neçə dahini 
Oxuyub, salıb yada, 
Hər ürəyi duyasan. 
Bir nişanə qoyasan 
Özün də bu cahanda. 
Yaş qırxdan adlayanda.. 
Yaş qırxdan adlayanda 
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NEÇƏ Kİ GƏNC İDİM 

Neçə ki gənc idim elə bilirdim  
Fələyin özüynən döyüşə billəm. 
Əsən küləklərin, coşan sellərin 
Səmtini, yönünü dəyişə billəm.. 
 
İndi bir qocayam, torpaq müştəri, 
Torpaq hər yetənə kəfənlik olmur. 
Qalır bu dünyaya mənim işlərim, 
Dünyanın işləri ta mənlik olmur. 
 

*** 
2015 

 
QORXUSU YOXDUR 

 
Altmışım arxada qalıb haçandır, 
Haçandır gözümün yuxusu yoxdur. 
Yaşın çətinliyi altmışacandır, 
Altmışdan o yana qorxusu yoxdur. 
 
Günlər qanadlanıb uçur, quş olur, 
İllərin karvanı ötüşmüş olur. 
Ömür yetmişində yetişmiş olur, 
Yetmişdən o yana qorxusu yoxdur. 
 
Elə ki təklənir, təklənir insan, 
Dərdi batman-batman yüklənir insan. 
Deyirlər: Səksəndə səksənir insan, 
Səksəndən o yana qorxusu yoxdur. 
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Yoxuşun sərtliyi dizi qorxudur, 
Baxışın sərtliyi gözü qorxudur. 
Doxsana yetməyin özü qorxudur, 
Yüzdən o tərəfə qorxusu yoxdur. 
 
Hər gün əsəb, təzyiq, qan qorxusudur, 
Ürək ağrısıdır, can qorxusudur... 
Bizik bu dünyanın ən qorxulusu, 
Bizdən o tərəfə qorxusu yoxdur. 
 

*** 
2008 

 
QOCANIN ÖMRÜ 

 
Qarlı çağlarında barlı bağlara 
Bürüncək ömrüymüş qocanın ömrü. 
Xəyalım hey məni çəkir dağlara, 
Ərincək ömrüymüş qocanın ömrü. 
 
O ki kövrəklikdə bir himə bəndmiş, 
Bağlı qapıları “Simsim”ə bəndmiş. 
Nə sümükdən sümük, nə ətdən ətmiş, 
Xəmirçək ömrüymüş qocanın ömrü. 
 
Qəlbi yağmalanmış yurdu kimiymiş, 
Qəddi bükcələnmiş dərdi kimiymiş. 
Bir az da barama qurdu kimiymiş, 
Hörümçək ömrüymüş qocanın ömrü. 
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Yanıb ömür adlı bir bağın üstə, 
Əsib hər çiçəyin, yarpağın üstə. 
Su deyib inləyən torpağın üstə, 
Bir çiçək ömrüymüş qocanın ömrü. 
 
Bu necə yaşayış, bu necə gündür – 
Ovcu cadar-cadar, düyün-düyündür. 
Keçmişi keçmişdir, indisi indi, 
Gələcək ömrüymüş qocanın ömrü. 
 
Qızarmış gözləri – qanın şəklimi, 
Hər günün, saatın, anın şəklimi? 
Zaman bir rəssamdır: “Mənim şəkilimi  
Gəlim, çək” ömrüymüş qocanın ömrü. 

 
*** 

18.08 2015 
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YAXŞI 
 

Yaş gəlib yaxşıca dirənib dağa, 
Demək istəyirəm: nəsə də yaxşı. 
Səfər eyləməyə yaxşı yerlərə, 
Gərək yaxşı ola kisə də, -yaxşı. 
 

Elə ki bürünər yollar dumana, 
Mənzilə tez çatmaq qalar gümana. 
İnana bilmərəm: yaman yamana  
Yüz kərə, min kərə desə də,- yaxşı. 
 

Bu daş bu ələmi sezdirə bilmir, 
Bu baş bu bədəni gəzdirə bilmir. 
Bu yaş uzaqları kəsdirə bilmir, 
Yaxşı addımlayır kəsədə, yaxşı. 
 

Görsən sayılmırsan sayan yanında, 
Bir ağac tapıb da, dayan yanında. 
Anlayan yanında, duyan yanında 
Saza da yaxşıdı, sözə də yaxşı. 
 
Ay Əşrəf, yaxşıya yaxşı deyilər, 
Yaxşının çörəyi yaxşı yeyilər. 
Yaxşıya pis  desəm  ağzım əyilər, 
Ancaq söyləmərəm pisə də- yaxşı. 

 
*** 

2015 
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AĞSAÇLI MÜƏLLİM 
 

Bərkə düşən kimi yorulur ürək, 
Şirin söhbəti də qalır yarıda. 
Bəzi daşürəkli tələbələrtək 
Sözünə baxmayır ayaqları da. 
 
Dünyadan danışır o dünyagörmüş, 
Danışır, dilində sözü titrəyir. 
Bir vaxt yeriyəndə yer titrəyərmiş, 
İndi yeriyəndə özü titrəyir. 
 
Tutulur nəfəsi, tutulur səsi, 
Bürüyür alnını damcı-damcı tər. 
Bizi pillə-pillə qaldıran kəsi, 
Yolundan saxlayır indi pillələr.. 
 
Zəng olur, dərs bitir, çıxır uşaqlar, 
Bir qoca onlara qarışıb gedir. 
Elə bil gənclərlə hər görüşəndə 
O öz gəncliyilə görüşüb gedir.. 

 
*** 
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YARIMÇIQ QALMIŞ DƏRS HAQQINDA BALLADA  
(Nə zamansa dərs demişəm. 1-ci sinifdə nə zamansa balaca bir 

qız uşağı ata sözünə qarşı üsyan qaldırıb) 
 

Bülbül tək cəh-cəh vurub, 
Dərslərdən beş alan qız, 
Hərdən göy kimi dolub 
Bulud tək boşalan qız 
Bu gün necə oldusa 
Dərsə qulaq asmadı. 
Lövhəyə çağıraraq  
Ona dedim “Ata yaz”, 
Ayrılıqda “A” yazdı, 
Ayrılıqda “T” yazdı, 
Ancaq “Ata” yazmadı, 
Dedim:”Qızım, ata yaz”, 
Ana yazıb durdu qız. 
Axır baxıb gördü ki, 
Hövsələdən çıxmışam, 
“Atam atıb, müəllim, 
Atasızıq” deyərək, 
Könüllərə od salan 
Kaman tək inləyərək, 
Tez keçib oturdu qız. 
Qəlbinin bir küncünə 
Sığınaraq o çiçək 
Kövrəldi, köks ötürdü. 
Sanki elə bu zaman 
Onun nankor atası 
Öz qızının yanından 
Ögey qızla ötürdü. 
Qız istədi çağırsın, 
Qız istədi desin ki, 
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Ata, ata, ay ata, 
Əllərini istəyən  
əllərim yetim qalıb, 
Atasız gəlib keçən 
Aylarım yetim qalıb, 
İllərim yetim qalıb. 
Qız istədi desin ki, 
Bəsdir ömür bağıma  
Əsdi xəzan, yağdı qar. 
Yaxşı, elə deyək ki, 
Sən anamdan küsmüsən. 
Mən ki hələ uşağam, 
Mənim nə günahım var? 
Qız istədi desin ki, 
Heç bir şey istəmirəm, 
İstəyir könlüm səni. 
Barı küçəmizə gəl, 
Bir kərə görüm səni. 
Yollardan da küsmüsən? 
Bunun yeri varmı heç? 
Sabah mən bağışlasam, 
Anam da bağışlasa 
Küçəmiz, məhəlləmiz 
Səni bağışlarmı heç?.. 
Qız istədi desin ki, 
Ata getmə, bir dayan, 
Bəlkə bizim əsrdə 
Ata olmaq çətindir, 
Atalıq olmaq asan?!.. 
Qız istədi desin ki... 
Yox, bilmədi nə desin.. 
Hamımızın gözünə 
Kədər kölgəsi düşdü. 
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Dərdsiz, qəmsiz balalar 
Dərdə, qəmə batdılar. 
Sinfimizin altından  
Yer kürəsi sürüşdü, 
Sanki otuz nəfəri 
Qəm gölünə atdılar. 
Hər şey çıxdı yadımdan, 
Dərsim qaldı yarımçıq, 
Lövhədəki o söz də 
Yaddan çıxıb qaldı ta... 
Qəlbimizin başından 
Qəm lövhəsi asıldı. 
Görəsən hiss etdimi 
Barı o nankor ata, 
Şagirdlərin bir dərsi 
Nəyə görə pozuldu?! 

 
*** 
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DAŞ VƏ İŞIQ 
 

Qoşa rezinlərin dartıb bir anda 
Tumaş gözlüyünü boşaltdın, bala! 
Babalar can qoyub işıq yolunda, 
Sən niyə işığa daş atdın, bala?! 
 
Çökdü ürəyimə, çökdü bir ağrı, 
Daş atdın, o uçub gör hara dəydi- 
Bəşərin zülmətdən işığa doğru 
Keçdiyi müqəddəs yollara dəydi. 
 
Bir anlıq itirdim özümü, düzü, 
İşığa xor baxmaq günahdır, günah. 
Kor olsun sən gedən məktəbin gözü 
Sənlə baxacaqsa cahana sabah. 
 
Atdığın o “güllə” gör neylədi, ah, 
Neçə məhəbbətə, görüşə dəydi. 
Bəlkə də səninçün bu bir oyuncaq, 
Mənimçün Faradey faciəsiydi. 
 
Bir işıq quş kimi düşdü yuvadan, 
Bu vəhşi əyləncə kimə gərəkdir? 
Bu gün çırağıma daş atan insan 
Sabah ocağımı söndürəcəkdir. 
 
Qoşa rezinlərin dartıb bir anda, 
Tumaş gözlüyünü boşaltdın, bala! 
Babalar can qoyub işıq yolunda, 
Sən niyə işığa daş atdın, bala?!  

 

*** 
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SON ZƏNG 
 

Hayana baxırsan güldür, çiçəkdir, 
Onlar da görüşə gəlib elə bil. 
Bu gün sizin üçün sonuncu zəngdir, 
Bu gün nə yaxşı ki ayrılıq deyil. 
 

Coşsun vətən eşqi ilikdə, qanda, 
Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 
Göydən üstünüzə qar yağanda da 
Sevən qəlbinizdə ilk bahar olsun. 
 
Səpilin ulduztək qoca dünyaya, 
Sevinci siz olun bu göyün, yerin. 
Üzünə nur qonsun, gözünə ziya 
Zəhməti gül açan müəllimlərin. 
 

Zavodlar, fabriklər açıb qoynunu, 
Ali məktəblər də səsləyir sizi. 
Vətən nur içində çimir, yuyunur, 
Vətən nur içində gözləyir sizi. 
 

Siz təzə həyata başlayarsınız, 
Qarşıda göy aydın, üfüqlər əngin. 
Hələ təsiriylə yaşayarsınız 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngin. 
 

Kaş ki, qismətiniz olsun hər zaman 
Arzunun şirini, sözün qəşəngi. 
Qoy səsi getməsin qulağınızdan 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngin. 

 

Çağlasın, sevinsin, dinsin ilhamla 
Qəlbiniz bir sevgi bulağı kimi. 
Arzular dalınca gedin inamla, 
Hərəniz bir ümid çırağı kimi. 



 

 141

Heç yaddan çıxarmı ilk xatirələr, 
Onlar necə şirin, necə də zəngin. 
Görün arasında nələr var, nələr 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngin. 
 
Dünyamız qorxulu addımlar atır, 
Xeyirə tuşlanıb şərin tüfəngi. 
Bu həyat, qolları arasındadır 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngin. 

 
Arzular müqəddəs, arzular şirin, 
Bu gün şagirdsiniz, sabah tələbə. 
Nolardı, 
Olsaydı bütün zənglərin 
Əvvəli çagırış, sonu qələbə. 
 
Yüyürüb keçsə də vaxt yeyin-yeyin, 
Yoluna düşsə də ömrün ahəngi. 
Hərdən macal tapın, hərdən dinləyin 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngi. 
 
Gedin!-Yollarınız ləkəsiz, təmiz, 
Güllər-ömrünüzün bahar fişəngi. 
Hələ arasında vurar qəlbiniz 
Birinci zəng ilə sonuncu zəngin. 

 
Gülsün üzünüzə hər gələn səhər, 
Gedin! Yollarınız gül-çiçək olsun. 
A köhnə ünvandan ayrı düşənlər, 
Təzə ünvanınız mübarək olsun! 
 

*** 
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İTİB -BATIB 
 

Bağçalar baş əyib baxımsızlığa, 
Kolların içində gül itib-batıb. 
Sonalar perikib, qular köçübsə, 
Dərənin dibində göl itib-batıb. 
 
Bu yerin yazları gül libasında, 
Lalə-nərgizləri çöl libasında. 
Bu elin qızları tül libasında, 
Ağappaq bədəndə tül itib-batıb. 
 
Göyçək əllərinlə dara zülfünü, 
Gör külək dağıdıb hara zülfünü- 
Örtüb gül camala qara zülfünü, 
Ağ buxaq üstündə xal itib- batıb. 
 
Qonşuya daş atmaq dəlidən qalıb, 
Qan sorub yaşatmaq zəlidən qalıb. 
Əlsizə əl tutmaq Əlidən qalıb, 
O Əlidən qalan  əl itib-batıb. 
 
Elə ki göylərdən duman çəkilər, 
Zülmət gecələrin bağrı sökülər... 
Ən ucqar kəndə də yollar çəkilər, 
Könüldən-könülə yol itib-batıb. 

 
*** 

12.07.2015 
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YOXMU 
 

Yarın həsrətindən yanıb kül oldum, 
Bu Məcnun könlümün Leylası yoxmu? 
Gördüyüm möhnətdir, dərdiyim hicran, 
Eşqin bundan özgə töhfəsi yoxmu? 
 
Necə yapışıbsa yaxamdan mənim, 
Didərgin salıbdır yuvamdan məni. 
Ayırıb elimdən-obamdan məni, 
Yoxmu bu dərdlərin çarəsi, yoxmu? 
 
Sevgidir könlümün süfrəsi,sevgi,  
Barı-bərəkəti, bəhrəsi sevgi. 
Mənim ürəyimin şifrəsi-sevgi, 
Onun ürəyinin şifrəsi yoxmu? 
 

*** 
28.07.2015 
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HEYKƏL 
 

Görcək daşa döndü, heykələ döndü, 
Keçdiyin yollara qondu bu heykəl. 
Elə ki uzaqdan kölgən göründü,  
Durduğu yerdəcə dondu bu heykəl. 
 
Küləklər əlini saçına çəkdi, 
Qalmadı şübhəsi, olmadı şəkki. 
Onu belə görən zənn edəcək ki, 
Əvvəli insanmış, sonluğu heykəl. 
 
Gör onu ayrılıq necə sıxıb,gör, 
Günduz vaxtın yoxsa, gecə çıxıb gör. 
Bir mənə yaxşı bax-necə çıxıb gör – 
Sənin həsrətiyin yonduğu heykəl. 
 

*** 
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BİLMİRİK  
 

Ürəyimiz neçə yerdən oxlanıb, 
Oxu görüb, yayı tapa bilmirik. 
“Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş” 
Keçəndə də çayı tapa bilmirik. 
 
Paltarları tikilməmiş geyirlər, 
Meyvələri yetişməmiş yeyirlər. 
“Ayı qandı kürd qanmadı” deyirlər, 
Kürd anlayan ayı tapa bilmirik. 
 
Qış sovuşub,yaz ötüşüb,yay gedir, 
Bir otaqdan yüz otağa pay gedir. 
Nə müddətdir qız evində toy gedir, 
Axtarırıq, bəyi tapa bilmirik. 
 
Bu dünyanın vəfasına aldanıb, 
O dünyanın cəfasına aldanıb, 
Adəminə, Həvvasına aldanıb, 
Nə gəzirik, nəyi tapa bilmirik? 
 
Göz gərəkdir bu qəmləri sezməyə, 
Can gərəkdir cəfasına dözməyə. 
Bu dərdlərin çarəsini çözməyə 
Bir tədbirli dayı tapa bilmirik. 
 
Dəyişibmi nəfsimizin “menyu”su? 
 Eynidirmi eyni torpaq,eyni su? 
“İsgəndərin buynuzu var, buynuzu” 
Söyləməyə quyu tapa bilmirik. 

04.08.2015 
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DİLBƏR 
M.Müşfiqə 

 
Əldə qələm tutan hər bir şairin 
İlham pərisi var, söz dilbəri var. 
Hər duyan könülün  öz dərdi-səri, 
Hər sevən ürəyin öz dilbəri var. 

 
Sən çıraq olsaydın, pərvanə könlüm  
Üzünü-gözünü ütərdi, Dilbər. 
Sən çiçək olsaydın, divanə könlüm  
Hüsnünə nəğmələr ötərdi, Dilbər. 
 
Duyğu yağışları yağar sinəmdə, 
Sevda bulaqları axar sinəmdən. 
Ürəyim gül olub, çıxar sinəmdən, 
Sən gəzən yerlərdə bitərdi, Dilbər. 
 
Tanrıya tay edib bu görkəm səni, 
Vur öldür, neyləyim-sevirəm səni. 
Görsə bu libasda kədər -qəm səni, 
Burdan ilim-ilim itərdi, Dilbər. 
 
Bir istək ağlayar, gülər mənimlə 
Yaşayar mənimlə, ölər mənimlə. 
Hamı öz dərdini bölər mənimlə, 
Mən bölə bilmərəm bu dərdi, Dilbər. 
 
Şahanə gözəlsən, şah qızı şahsan, 
Heyif! – şahlar kimi bizdən uzaqsan. 
Səni bu yaşımda sevmək günahsa, 
Sevməmək ondan da betərdi, Dilbər. 

2009 
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EH, SƏNDƏ NƏ GÜNAH VAR 
 

Həsrət sarı simləri düzər könül sazıma, 
Simlər alışsalar da sinəm çətin qızınar. 
Sənsiz keçən günümə, 

Sənsiz ötən yazıma 
Nə müddətdir yağır qar, 
Eh, səndə nə günah var. 

 
Ömrüm-günəş işığı axtaran çiçək kimi, 
Könlüm sevgi gülləri böyüdən dibçək kimi. 
Niyə atdın ayağa dağdan uca eşqimi, 

İndi kimdir günahkar? 
Eh, səndə nə günah var. 

 
Sənsiz keçən ömür-gün ömür deyil, gün deyil, 
Yandır məni! Yanmasam əritmək mümkün deyil. 
Saçlarıma düşən dən bu yollardan dön deyir, 

Bəlkə duyan tapılar, 
Eh, səndə nə günah var. 

 
Zülmətdə işıq kimi səni axtarıb gəzən, 
Hər cövrünə tablaşan, hər əzabına dözən, 
Səni məndən istəyib, tez-tez özümdən küsən 

Ürəyimdir günahkar, 
Eh, səndə nə günah var?! 

 
*** 
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SƏN MƏNİ ÖYRƏTDİN AYRILIQLARA 
 

Hər anım, hər günüm, hər ayım belə, 
Dağıldı eşq adlı sarayım belə. 
Dünyanı incidər harayım belə, 
Hər gecə varlığım çəkilər dara, 
Sən məni öyrətdin ayrılıqlara. 
 
Adlaya bilmədim qəm hasarını, 
Simləri qırıldı könül tarımın. 
Boynu bükük qaldı arzularımın, 
Niyyətim haraydı, mənzilim hara, 
Sən məni öyrətdin ayrılıqlara. 
 
Yolçunu yolundan əylədən kimi, 
Dərdliyə dərdini söylədən kimi, 
Uşağa əlifba öyrədən kimi 
De nədən başlayım mən günüqara, 
Sən məni öyrətdin ayrılıqlara .  
 
Bir gül qönçəsiydi ürəyim mənim, 
Eşqin təşnəsiydi ürəyim mənim, 
Vüsal çeşməsiydi ürəyim mənim. 
Mən hara, qəm hara, ayrılıq hara,  
Sən məni öyrətdin ayrılıqlara. 
 
İzim daş üstündə bitən yazıydı, 
Sözüm Babəklərin “Bəzz” qalasıydı. 
Arzum xan oğluydu, bəy balasıydı, 
Həsrətin eşqimi gətirdi zara, 
Sən məni öyrətdin ayrılıqlara. 
 

*** 
2011
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ÖLMƏYƏ VAXTIM OLMAZ 
 

Allah verən ömürdü, 
Sürməyə vaxtım olmaz. 
Gözəlliyə baxaram, 
Görməyə vaxtım olmaz. 
 
Burdan çıxıb gedərəm, 
Su tək axıb gedərəm. 
Gülə baxıb gedərəm, 
Dərməyə vaxtım olmaz. 
 
Dilim yanar “yar” deyə, 
Yara sözüm var deyə. 
Yarım ağlayar -deyə, 
Ölməyə vaxtım olmaz. 

 
*** 

2014 
 

VAXTIDIR 

Kimsə varmı tilsiminə düşməsin, 
Gözlərinin göyçək olan vaxtıdır. 
Şair olan arı kimi bal çəkər, 
Hər sözünün çiçək olan vaxtıdır. 
 
Çöhrəsindən səyyarələr nurlanar, 
Səcdəsinə yoxsul gələn varlanar. 
Dövrəsində külli-aləm fırlanar, 
Pir olmuşun ocaq olan vaxtıdır. 
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Sirmi deyim zamana mən,vaxta mən, 
Pirmi deyim o əyləşən taxta mən?... 
Qarğımışam bu kor olmuş baxta mən, 
Onun məndən qaçaq olan vaxtıdır. 
 
Layiqdir ki, o gül əllər gül dərə, 
Könlüm qonar o dərdiyi güllərə. 
Sevə-sevə bəslədiyi güllərə, 
Ürəyimin dibçək olan vaxtıdır. 
 
Çoxaldıqca hüzuruna gələnlər, 
Sıralanır həsrətindən ölənlər. 
Ay Əşrəf, nə baxırsan yalandan, 
Əfsanənin gerçək olan vaxtıdır. 
 

*** 
2015 

 
QADIN 

 
Qadın, qadın!-Onun da  
Yaxşısı var, pisi var. 
Bəziləri kişini ilan kimi çalarmış. 
Neçə-neçə ordunu əsir edən oğullar, 
Bir arvadın əlində əsir olub qalarmış. 
 

*** 
1970 
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SEVGİDƏ GÜCƏ BAX 
 

Öz ürəyim, öz əlim  
Özümə qatil oldu. 
Eşitdinmi ay gözəl,  
Sübh namazı vaxtı mən  
Ulu Tanrıdan əzəl  
Sənin adını çəkdim, 
Namazım batil oldu. 

 
*** 

2009  
 

DÜŞƏR 
 

İlk baharın eşqinə çöllər qalxar yuxudan, 
Sinəsində eşq olsa səhraya da bağ düşər. 
Yaz nəfəsi dəydimi güllər qalxar yuxudan, 
Gül kolunun bətninə gül kimi uşaq düşər. 
 
Yerin, göyün gümanı bir ilahi eşqədir, 
Günəşə bax, aya bax-sevgi odur, eşq odur. 
Köksünüzdə heç zaman soyumasın eşq odu, 
Sevgisiz ürəklərə qar yağar, sazaq düşər. 
 
Kaş ki, eşqin bağında dərd ağacın olmasın, 
Bu ağrılı dünyada ağrın-acın olmasın. 
Məhəbbətə, sevgiyə ehtiyacın olmasın, 
Cəhd elə ki, heç nəyə ehtiyacın olmasın, 
Ehtiyac girən evdən məhəbbət qaçaq düşər. 

 
*** 

2007 
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CANIM 
 

Şehli bənövşəni dərməmisənmi,  
Çiçək arzuları saralan canım. 
Yar gəlib keçibdir, görməmisənmi, 
Ay görən gözləri kor olan canım. 
 
Gülü dərirsənsə dər vədəsində, 
Yara verirsənsə ver vədəsində. 
Yaşın qış çağında, qar vədəsində, 
Sirrləri aləmə car olan canım. 
 
Yaram qövr eylədi, yar qəhəd oldu, 
Oldum el içində xar, qəhəd oldu. 
Başımı qoymağa yer qəhəd oldu, 
Dünyası başına dar olan canım. 

 
*** 

2007  
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BU GÖZƏL 
 

Ağ geyindi, ağ şəfəqə bələndik, 
Ağ günlərin şöləsidir bu gözəl. 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin, 
Fəth olunmaz qalasıdır bu gözəl. 
 
Ağ sinəsi bəslənibdir kölgədə, 
Eşqimizin aynasıdır bəlkə də, 
Hava kimi hər yerdə, hər bölgədə, 
Köksümüzə dolasıdır bu gözəl. 
 
Kəlmələri bir ətirli çiçəkdi, 
Mən bir ələm, o əlçatmaz ətəkdi. 
Hər kirpiyi bir can alan mələkdi, 
Huri-qılman balasıdır bu gözəl. 
 
Qorxuram ki, bir söz çıxa dilimdən, 
Səadətim uçub gedə əlimdən. 
Əcəl bizə macal versə ölümdən, 
Canımızı alasıdır bu gözəl. 
 
Kim görübsə bu afəti dünyada, 
Heç tükənməz məhəbbəti dünyada. 
Elə bil ki, müvəqqəti dünyada, 
Həmişəlik qalasıdır bu gözəl. 
 
Sağalmazmı yar vurduğu yaralar, 
Axı bunca zülm eyləməz yara yar. 
Bir söz desəm, qəzəbindən qaralar, 
Dindirməsəm, solasıdır bu gözəl. 
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Didim-didim hicri didib könlümü, 
Könül olan vaxtı gedib könlümün. 
Bu yaşımda məcnun edib könlümü, 
Səhralara salasıdır bu gözəl. 

 
Aman allah!-ala gözlər süzüldü. 
Əl-ayağım yerdən-göydən üzüldü. 
Nöyzənbillah, ya Allahın özüdür, 
Ya Allahın bəlasıdır bu gözəl. 
 

*** 
 

AXTAR 
 

Məni qəlbində gəz, gözlərində gəz, 
Nə İranda ara, nə Çində axtar. 
Dilimin sözünü sözlərində gəz, 
Əlimin izini saçında axtar. 
 
Yoxamsa çiçəyin, otun yadında, 
Yaxının, doğmanın, yadın  yadında, 
Görsən ki, çıxıbdır adım yadından, 
Adımı diliyin ucunda axtar. 
 
Gəl salma abırdan, həyadan məni, 
Sən oldun yuxudan oyadan məni. 
Qolazla ən hündür qayadan məni, 
Ən zərif güllərin içində axtar. 
 
Orda da yoxamsa bəs hardayam mən, 
Arayıb, axtarıb, gəz-hardayam mən. 
Desələr ölmüşəm, məzardayam mən, 
Sən məni əkində, biçində axtar. 
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Bir kövrək aşiqin yuxusunda gəz, 
Bir sevən ürəyin duyğusunda gəz. 
Yetim bənövşənin qoxusunda gəz, 
Qərib durnaların köçündə axtar. 
 

*** 
2010 

 
BİR ÖMRÜN MƏNZİLİ UZANAR HƏLƏ... 

 
Bir ömrün mənzili uzanar hələ, 
Bir qız bu yollarda məni ləngidər. 
Qara tül libasda o gülə-gülə 
Sevdirər könlümə qara rəngi də. 
 
Ulduzlar hüsnünə heyran qalarlar, 
Qonmaq istəyərlər çiyninə hərdən. 
Qorxar ki, oğlanlar məcnun olarlar, 
O qız qara geyər əyninə hərdən. 
 
Dünya, tilsiminə düşübdür, nədir, 
O ala gözlərin, qara qaşların. 
O qız tül libasda ağ fəvvarədir 
Soyuq qucağında qara daşların. 
 

Bir duyğu qoymaz ki, danışam, dinəm, 
Bağrıma bir həsrət yükü daşınar. 
Onsuz yurd yerinə bənzəyər sinəm, 
Ürəyim çevrilər ocaq daşına. 
 

Çöhrəsi nur dolu səhərə bənzər, 
Görsəm, gözlərimin ümidi artar. 
Onsuz keçirdiyim günlərə bənzər, 
Onun xoşladığı o qara paltar. 
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O gedər- çiçəklər, güllər quruyar, 
O gələr- gül açar səkilər indi. 
Şimşəktək buludu biçər, doğrayar, 
Bir ömrün dan yeri sökülər indi. 
 
Onu ömür boyu gözləyərəm mən, 
Hərdən şirin-şirin dindirər məni. 
Ömrün qürubunda tutub əlimdən, 
Gün çıxan tərəfə döndərər məni. 
 
Bir ömrün mənzili uzanar hələ, 
Bir qız bu yollarda məni ləngidər. 
Qara tül libasda o gülə-gülə, 
Sevdirər könlümə qara rəngi də. 
 

*** 
 

HARDASAN 
 

Hər yanda, hər yerdə görürəm səni, 
Məndən ayrılmırsan xəyallar kimi. 
Bütün fəsillərdə görürəm səni- 
Yazda günəş kimi, qışda qar kimi. 
 
Gah toy yerindəsən, gah yas yerində, 
Gözümün ağında, qarasındasan. 
Üzdüyüm suların ləpələrində, 
Açdığım kitabın arasındasan. 
 
Çırağım sönürmü-nura dönürsən, 
Durub yandırıram, sən də yanırsan. 
Qələm götürürəm, şeir yazam mən, 
Gəlib misralarda sən dayanırsan. 
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Şirin sözlərintək ətir qoxuyan 
Hər səsə, sədaya qatıblar səni. 
Yediyim çörəyə, içdiyim suya, 
Udduğum havaya qatıblar səni. 
 
Dönüb sən olubdur bu yer, bu aləm, 
Dönüb sən olubdur bu cahan, gülüm! 
Hər yerdə, hər zaman səni görürəm, 
Ancaq bilmirəm ki, hardasan, gülüm! 

 
*** 

 
İŞIQLI ÜMİDLƏR 

 
İşıqlı ümidlər başımı qatar, 
Bir az yaşamağa inamım artar. 
Nə könlüm dincələr, nə gözüm yatar 
Sən bizim küçədən keçəndən bəri. 
 
Yola duman çöküb, dağa çən düşüb,  
Bir yersiz deyilən sözümdən düşüb. 
Eh, bütün gözəllər gözümdən düşüb, 
Mən səni bəyənib seçəndən bəri. 
 
Yenə üfüqlərdən asıl, günəşim, 
Qanlı tarixlərə yazıl, günəşim. 
Sən ey ağ günlərin qızıl günəşi, 
Boyunu görmürük haçandan bəri. 
 
Söz var-söyləməyə dilim gələrmi, 
Yer var-mən gedərəm, elim gələrmi? 
Bir də bağlamağa əlim gələrmi, 
Sən bizim qapını açandan bəri. 
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Hicran çəpərindən keçə bilmədik, 
Vüsal çeşməsindən içə bilmədik. 
Biz çox qanadlandıq, uça bilmədik, 
Niyə görünmürsən heç ondan bəri. 
 
İndi aramızın arası azdır, 
İndi aramızda təkcə Arazdır. 
Arazı kələklə, Arazı azdır, 
Arazı dilə tut, keç ondan bəri. 

 
 

AXI, MƏN NƏ BİLƏYDİM 

Əllərinə baxıram, 
Yadıma nələr düşür .. 
Tellərinə baxıram- 
Gözlərimin önündən 
Durna qatarı kimi  
Xatirələr ötüşür. 
Uşaq vaxtı axı mən 
Bir az nadinc olmuşam, 
Üzünü cırmaqlayıb, 
Tellərini yolmuşam. 
Neçə dəfə anam da  
Qulağımı burubdur. 
Mən o qızı vuranda 
O da məni vurubdu. 
Ağ olmuşam üzünə, 
Baxmamışam sözünə, 
Onu yenə döymüşəm, 
Mənim əlim qurusun. 
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Ona “çor”da demişəm, 
Mənim dilim qurusun. 
Mən onda uşaq idim.... 
Mən onda şıltaq idim... 
Axı, mən nə biləydim 
Şirin söz, söhbət nədir, 
Axı, mən nə biləydim 
Onda məhəbbət nədir... 
Ömrüm-günüm, onları  
Yadına  da salma heç. 
Bəsdir, bəsdir, kövrəlib 
Xəyallara dalma heç. 
Əllərinə vurmuşam, 
Əllərindən öpüm gəl. 
Tellərini yolmuşam, 
Tellərindən öpüm gəl. 

 
*** 
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BİLİR 
 

O sevda dəmindən uzaqdır hələ, 
Məni də özündən çox uzaq bilir. 
Mənim sevdiyim gül uşaqdır hələ, 
Ülvi hisslərimi oyuncaq bilir. 
 
Başına dolanım, dönüm bu eşqin, 
Yolunda alışım yanım bu eşqin. 
Məni məndən alıb mənim bu eşqim, 
Nə oğul anlayır, nə uşaq bilir. 
 
Ömrümün gülşəni bilirəm onu, 
Hər gün səcdəsinə gəlirəm onun. 
Ölürəm dərdindən, ölürəm onun, 
Necə öldüyümü bir Allah bilir. 

 
*** 

2015 
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SEVGIDIR 
 

Canı can istəyir, qanı qan çəkir, 
Bu pünhan duyğunu adı sevgidir. 
Balıncı başımın altından çəkir, 
Bu odur,  

Bu odur, 
Odur – sevgidir. 

 
Haqsız qınaqsa da, nahaq qansa da, 
Qəfil sınaqsa da, imtahansa da, 
Ondan neçə kərə ağzım yansa da, 
Ağzımın ləzzəti, dadı sevgidir. 
 
Ey durub qəsdimə, yol kəsən gözəl, 
Mənim taleyimsən bəlkə sən, gözəl. 
Olsan ürəyimə yol gəzən, gözəl, 
Mənim ürəyimin kodu sevgidir. 

18 avqust 2015 
 

SEVGİ ŞEİRLƏRİ YAZIRAM HƏLƏ 
 

Bir cüt göz boylanar gözlər içindən, 
Qırx ilin həsrəti sızlar içimdə. 
Onun bənzərini qızlar içində 
Görcək, ünvanımı azıram hələ, 
Sevgi şeirləri yazıram hələ. 
 
Gah havaya həsrət, gah suya həsrət 
Neylərdim o zərif duyğuya həsrət?.. 
Qan sızan gözlərim yuxuya həsrət  
Məni sevənlərə, mən sevənlərə 
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Sevgi şeirləri yazıram hələ. 
 
Söz ki məhəbbətə, eşqə söykənər 
Dönər ev tikənə, işıq çəkənə. 
Sevgi tükənəndə ömür tükənər, 
Odur ki, qəlbimlə verib əl-ələ, 
Sevgi şeirləri yazıram hələ. 
 
Neçə ölümlərdən keçdim, ölmədim, 
Ölmədi dərdimdən heç kim, ölmədi. 
Özüm öləndə də eşqim ölmədi, 
Onun hər cövrünə hazıram hələ, 
Sevgi şeirləri yazıram hələ. 
 
Dalımca danışıb söyməsin heç kəs, 
Düz olan işimi əyməsin heç kəs. 
Bu yaşda xətrimə dəyməsin heç kəs, 
Getsin öz işinin dalınca hərə, 
Sevgi şeirləri yazıram hələ. 
 
 Eşqim düşürməsin atından məni, 
Yansam, ayırmasın odundan məni. 
Əzrail çıxartsın yadından məni, 
Lap belə fələin özü də gələ 
Sevgi şeirləri yazıram hələ. 

20 avqust 2015 
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DƏYDİ  BU YERLƏRƏ YAZ QƏDƏMLƏRİ 
 

Susmuş bulaqların köksü çağladı, 
“Güneydə lalələr bayrağa döndü”. 
Şaxəli şimşəklər ulu dağların 
Əlində yellənən şallağa döndü. 
 
Çılğın baxışlarda min arzu, istək, 
Titrədi könlümün kövrək simləri. 
Bir yanan səhraya yağan yağıştək 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
 
Yollar sevinclərə şaxələndilər, 
Bəxtinə gün doğdu “bəxti kəmlərin.” 
Qapımı qaranquş döydü bu səhər, 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
 
Dağlar qucaqlayıb dumanı, çəni, 
Verdi sinəsini xəfif yellərə. 
Bahar öz sözünü, öz nəğməsini 
Əlvan boyalarla yazdı çöllərə. 
 
Sanki möcüzədir indi bu torpaq, 
Ömründə görməyib dünya qəmləri. 
Bir zərif duyğuya döndü bu torpaq, 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
 
Otlar həzin-həzin dinən sim oldu, 
Nəğmələr bürüdü bu göyü, yeri. 
Dünya özü boyda təbəssüm oldu, 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
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Dərələr şıdırğı “yallı” başladı, 
Açdı qollarını görüş yerləri. 
Sinəsi titrədi yanıq daşların- 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
 
Uzaqda parlayan zirvə qarından 
Təşnə səhraların ağzı sulandı.  
Quşlar, elə bil ki, qanadlarında 
Bahar gəzdirəndir, yaz daşıyandır. 
 
Yazın gəlişi də-səadət kimi, 
Yazın gülüşləri-gül şəbnəmləri. 
Dünya sehirləndi məhəbbət kimi- 
Dəydi bu yerlərə yaz qədəmləri. 
 
Taledən ən şirin qismətdi, paydı 
Görüş saatları, vüsal dəmləri. 
Torpağın yerinə köksüm olaydı- 
Dəydi bu torpağa yaz qədəmləri.  
 

*** 
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TƏZADLAR DÜNYASI 
 

Bir yanım səhradır, bir yanım bağdır, 
Elə bil təzadlar dünyasındayam. 
İşıqlı-kölgəli, 

Qaralı-ağlı 
Belə bir təzadlar dünyasındayam. 
 
Nəğməsi bəstəkar bulaqlar olan 
Daşları əlimlə qucaqlayıram. 
Ölməz qəhrəmanı bu dağlar olan 
Kitabı gözümlə varaqlayıram. 
 
Gülün zərifliyi, dağın şahlığı, 
Nanə gözəllərin utancaqlığı 
Fikrimi özüylə çəkib aparır. 
Hər ulduz çiçəkdə bir odlu baxış, 
Gözəllik önündə əriyərək qış 
Dərənin dibində şivən qoparır. 
 
Qartal qanadına qalxıb, süzürəm 
Lalə göllərinə düşüb, üzürəm. 
Bulaq nəğməsində, çay səsindəyəm, 
Güllərin cazibə qüvvəsindəyəm. 
Yetim bənövşənin kollu, tikanlı, 
Dərəli, təpəli ölkəsindəyəm. 
Təbiət, korsanmı, dönüb baxsana, 
Səndə bu haqsızlıq, bu günah nədir?! 
Çayırlar yol tapıb bağa, bostana 
Bənövşə hələ də kol dibindədir. 
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Hanı gözətçisi bu çiçəkliyin, 
Neyləyim, diliniz laldı, a dağlar. 
Qaraquş şığıyıb sona kəkliyi 
İlan yuvasına saldı, a dağlar.. 
 
Dayan, hökm eləmə, 

Dayan, tələsmə, 
Çöllərin üstündən yel kimi əsmə. 
Hər ot bir libasda, 
Hər gül bir donda, 
Güllər təbiətin qız balasıdır. 
 
Axı, qızıl gül də, qaratikan da 
Bu ana torpağın öz balasıdır. 
Burda hər çiçəyin, hər gülün üstə- 
Nidanın, nöqtənin, vergülün üstə 
Təbiət şairtək bəlkə yanıbdır, 
Qırma təbiətin inamını sən. 
Güllər gör necə də nizamlanıbdır, 
Pozma bu güllərin nizamını sən. 
 
Qərq ol bu gülşənin ətrinə, könlüm, 
Dəymə təbiətin xətrinə, könlüm. 
 
Ovcunda qaldırıb hər gül bir çıraq, 
Bu ana torpağa nur calayıbdır. 
Mələyə-mələyə bir quzu bulaq 
Vəhşi qayaları parçalayıbdır. 
 
Zəriflik yurd salıb qayada, daşda, 
Dağlar gül ətrindən xumarlanıbdır. 
Qəzəb yumruğuyla vurulan daş da 
Qayğı sığalıyla tumarlanıbdır. 
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Dərəni məst edib yarpız iyindən, 
Düzləri mindirib yaraşığa o. 
Bəlkə də istedad vermədiyindən 
Fərasət veribdir sarmaşığa o. 
 
Baxıb qılıncları oynaşan göyə, 
Palıdsız qoymayıb bir meşəni də. 
Kollar, kolluğundan bezməsin deyə, 
Yanında bitirib bənövşəni də. 
 
Hər bağın, bağçanın yanıb oduna, 
Hər ota, çiçəyə bir cür dad verib. 
Daşda bitdiyindən, 

kəklikotuna 
Gözəl ətir verib, istedad verib... 
 
Qarış bu güllərin ətrinə könlüm, 
Dəymə təbiətin xətrinə, könlüm!.. 

 
*** 
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DAĞ ÇAYI 
 

Torpağın ilhamı, gümüşü sevinci, 
Ən zərif güllərin gülüşü, sevinci, 
Dalğası-möhtəşəm dağların vüqarı, 
Nəğməsi-düzlərin, bağların baharı. 
Səsində bir mərdlik, əzəmət duyulan, 
Suyunda aranın kədəri yuyulan, 
Ey yaşıl çöllərin sevimli dilbəri, 
Ləpəsi-evlərin sayrışan ülkəri, 
Görkəmi bir igid əzminə bənzəyən, 
Yerişi bir şair vəzninə bənzəyən, 
Dağ çayı! 

Sənin də qəsdinə dursalar, 
Yolunu hayana çəksələr, bursalar  
Yenə də torpağın canına hoparsan, 
Yenə də ədəbi bir həyat taparsan. 
Yolların ulduzlu yollara bənzəyər. 
O sənə əl açan körpəcə şitillər  
Sinəndən ayrılan qollara bənzəyər. 
Dağ çayı! 

Səni də min yerdən sıxsalar, 
Qarşına ən nəhəng daşları yıxsalar 
Yenə də inamla, ilhamla dolarsan, 
Çevrilib bir gümüş şəlalə olarsan! 
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KÜKNAR HAQQINDA BALLADA 
 

Sənə deyiləsi sözüm var bu gün, 
Ey dağlar döşündə yatan küknarım. 
Bircə gün bəşəri sevindirməkçün 
Ömürlük kədərə batan küknarım. 
 
Ayaq üstündəydin, yıxdılar səni, 
Yaşıl yarpağında bahar ağladı. 
Gedən qatarlara yığdılar səni, 
Dərələr ağladı, dağlar ağladı. 
 
Kəsib bəzədilər, durub baxdılar, 
Gah ağac, gah insan, gah zaman oldun. 
Döşünə nə qədər ulduz taxdılar, 
Sən öləndən sonra qəhrəman oldun. 
 
Pambıqlar saçına qondu hər yandan, 
Qara saçımıza qonan dən kimi. 
Bəzəndin, dünyadan köçən bir insan 
Qəbrə gedən zaman bəzənən kimi. 
 
Bu gün bizim eldə bayramdır axı, 
Niyə için-için yandın, alışdın. 
Dəmir də saralar ölüm qabağı, 
Sən yaşıl qalmışdın, saralmamışdın. 
 
Çöllərdə baharın bir parçasıydın, 
Biz səndən istədik qışın qarını. 
Kim bilir, nə qədər yaşayasıydın 
Zorla soldurmasaq yarpaqlarını. 
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Küknar, yazıq küknar, bəlalı küknar, 
Bizim əlimizlə qaldın qar altda. 
Geyindin əyninə qızıllı paltar, 
Bir həyat məhv oldu qızıllar altda. 
 
Niyə qəmlənirəm axı mən, niyə 
Yüz bahar bir solğun insana qurban. 
Zirvələr qartala, daşlar kəkliyə, 
Düzənlər bir bala ceyrana qurban. 
 
Məni bu yandırır, bu yandırır ki, 
Duyğunun yerini daşa vermişik. 
Küknar qış vaxtı da yaz andırır ki, 
Biz yazın ömrünü qışa vermişik. 
 
Kəsdilər, gözündən süzüldü kədər, 
Təbiət inlədi yarpaq səsində. 
Bir ağac qırıldı-bir ağac qədər 
Gözəllik azaldı yer kürəsində. 
 
Bu bayram günündə deyirəm gərək 
Yeri də göyü də sevindirəydik. 
Axı, sinəmizdə ürək var, ürək 
Niyə təbiətin xətrinə dəydik?! 
 
Telinə pambığı düzüb küknarın, 
Kənardan baxanda gümüş bilmişik. 
Məni bu yandırır, bu yandırır ki, 
Onun göz yaşını gülüş bilmişik. 
 

*** 
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GƏLİBDİR 
 

Yamacların istəkləri dillənib, 
Zirvələrin ağ dumanı tüllənib, 
Təbiətin duyğuları güllənib, 
Ürəklərə axan vaxtı gəlibdir. 
 
Qızıl donlu, toy büsatlı günəşin, 
Üzü gülər, qəlbi odlu günəşin, 
Övladları səhər adlı günəşin 
Zülmətləri boğan vaxtı gəlibdir. 
 
İsaq-Musaq quşlarının haylaşan, 
Dərələrin yallı gedib qaynaşan, 
Göy üzündə şimşəklərin  oynaşan, 
Şaqqıldayıb çaxan vaxtı gəlibdir. 
 
Sularında yuyunduqca nəzərim, 
Ürəyimdə ocaq çatar sözlərim. 
Dan yerini bir gül kimi Xəzərim 
Yaxasına taxan vaxtı gəlibdir. 
 
Ürəyində eşqi coşub onun da, 
Od qaynayır suların da qanında. 
Arzumuzun novruzgülü donunda 
Qar altından qalxan vaxtı gəlibdir. 
 
Sinəmizdə istək yanıb sızladı, 
Qırılmazmı bu həsrətin buzları. 
Yaşımızı əzbərləyib qızların 
Başımıza qaxan vaxtı gəlibdir. 
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Hara baxsan eyni dünya, eyni qəm, 
Mən sevgisiz bir ürəyi neynirəm. 
Gözəllərin od geyinib əyninə, 
Evimizi yıxan vaxtı gəlibdir. 
 
Onu hər gün, onu hər an gözlədim, 
Gözlərimdən olanacan gözlədim. 
O insafsız niyə mənim gözlərim 
Qorasını sıxan vaxtı gəlibdir. 
 
Mənim bütün fəsillərim qış olub, 
Harda dərd var, ürəyimə tuş olub, 
Bahara bax-fürsətin bir quş olub 
Əllərimdən çıxan vaxtı gəlibdir. 
 
Hər baxışla baxışmayan könlümün, 
Ev-eşiyə yığışmayan könlümün, 
Bu dünyaya sığışmayan könlümün 
Dörd divara sığan vaxtı gəlibdir. 
 

*** 
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BU DAĞLARIN 
 

Səmasında bulud kimi  
Dola 

adam bu dağların. 
Nəğməsini öz qəlbiylə 
Çala 

adam bu dağların. 
 
Yolu düşə gül çağında, 
İsinə gül ocağında. 
Sığınaraq qucağında 
Qala 

adam bu dağların. 
 
Gözəllikdən göz isinə, 
Dodaqlarda söz isinə, 
Dərman bilib, qadasını 
Ala 
adam bu dağların. 
 
Dağlar-gözəlliyin tacı, 
Şəlalələr-gümüş saçı. 
Heç olmasa bir ağacı 
Ola 
adam bu dağların. 
 
Yorulmasa yoxuşunda, 
Yuyunmasa yağışında, 
Çiçək kimi ağuşunda 
Sola 

adam bu dağların. 
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BU AĞAC 
 

Yetişir ömrünün qürub çağları, 
Qəddi günü-gündən əyilir, qağa. 
Özünə yük olur öz budaqları, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Haçandır, haçandır çətirlənməyir, 
Bəlkə də gümanı yoxdur sabaha. 
Bəzənib, gül açıb ətirlənməyir, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Kölgəsi qalmayıb kölgələnməyə, 
Daldası qalmayıb daldalanmağa. 
Bənddir bir balaca silkələnməyə, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Nə var bu dünyada ölümdən ucuz, 
Nə var bu dünyada ömürdən baha. 
Həyat-bir döyüşdür, ya ud, ya uduz- 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Kədəri özündən, dərdi özündən, 
Nəmli gözlərindən qəm yağa-yağa. 
Düşməni özündən, qurdu özündən, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
İndi nə ağacdır, nə də ki, odun 
Bağda çəpərə də yaramaz daha. 
Nə qədər torpağı zəbt edib, tutub 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
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Bir ömrü ardınca sürüyüb gedir, 
Ağıl kəsə-kəsə, göz baxa-baxa. 
Bir çəngə buluddur, əriyib gedir- 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Külək də xəfifcə əsir yanından, 
Quş da budağına qorxur qonmağa. 
Gizli bir gizilti gəzir canında, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 
Yanında söz deyib, səs də salmaram, 
Əl vursam, əllərim batar günaha. 
Özü yıxılana balta çalmaram, 
Bu ağac içindən yeyilir, qağa. 
 

*** 
 

QAR YAĞDI GECƏNİN QARANLIĞINA 
 

Qar yağdı gecənin qaranlığına,  
Hər tərəf büründü qar ağlığına. 
Hayana baxırsan düm ağdı gecə, 
Sanki bələkdəki uşaqdır gecə. 
 

*** 
2014 
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YOLLAR 
 

Bu yollar mənzilə aparmalıydı, 
Yolçular bu yolda baş aldatdılar. 
Yollar tapdandıqca qabarmalıydı, 
Yollar tapdandıqca yola yatdılar. 
 

*** 
1992 

 
PAYIZDA 

 
Al qırmızı xonça tutar dan yeri, 
Çöllərə nişan aparar payızda. 
Bu yerlərdə üzə gülən gülləri  
Harda isə don aparar payızda. 
 
Zəfəranı, ağ şanısı, ənciri  
Hər yetəni şirin-şirin dindirir... 
Abşerona yolu düşsə hər kimin 
Dərdinə dərman aparar payızda . 
 
Qızıl günəş çöhrəsində nurlanır, 
Səyyarələr dövrəsində fırlanır. 
Dodaqları çatladıqca narların,  
Bu bağları qan aparar payızda. 

 
*** 

2011 
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OCAQ YERLƏRİ 
 

Baxıram meşədə ocaq yerinə, 
Burda ov ovlanıb, burda qan düşüb. 
Yaşıl dünyamızın ağ ciyərinə  
Bu qara ləkələr hayandan düşüb? 
 
Bu yaşıl çəmənin, bu dağın, daşın 
Qara yelləridir ocaq yerləri. 
Bağrının başında bir yaşılbaşın 
Yara yerləridir ocaq yerləri. 

 
*** 

2010 
 

SƏHƏR AÇILIRDI 
 

Əsirdi səhərin xəfif yelləri, 
Dünya sehirlənmiş mələk kimiydi. 
Səhər açılırdı... 
Qızıl dan yeri  
Təzə pardaxlanmış çiçək kimiydi. 
 
Gün düşür çöllərin qar sinəsinə, 
Sular işım-işım işıldayırdı. 
Sanki ulu Tanrı yer kürəsinə  
“Sevirəm” sözünü pıçıldayırdı. 

 
*** 

2010 
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MƏNİ  BAĞIŞLA 
 

Bir yanda daşqındır, bir yanda yanğın, 
Bilinmir baharı, seçilmir qışı. 
Soruşan da yoxdur: ey ulu Tanrı, 
Niyə dağıdırsan bu dağılmışı?! 
 
Gecələr gözümdən yuxum çəkilir, 
Dünyanı başıma dar eyləyirsən. 
Hansı ürəkdən ki, xofun çəkilir, 
Sən orda şeytana yer eyləyirsən. 
 
Bəd xəbər qapını döyməsin, Allah, 
Şeytana düşməsin bəndənin işi. 
Sən Allah, xətrinə dəyməsin, Allah, 
Niyə dağıdırsan bu dağılmışı?! 
 
Deyək ki, qarşında biz günahkarıq, 
Dağların, daşların günahı nəydi? 
Suda balıqların, düzdə otların, 
Səmada quşların günahı nəydi? 
 
Öpmək istəyirəm lələklərindən  
Az qala çiynimə qonan quşların. 
Yanıqlı  səsindən tanıyıram mən 
Meşədə yuvası yanan quşları. 
 
Birinin ağzında nəfəsi yanıb, 
Birinin sinəsi ütülüb odda. 
Birinin dilində nəğməsi yanıb, 
Başını gizlədib qanadı altda. 
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Bir zaman gülərüz  rus qızları tək 
Burda yağışların üzüyolaydı... 
Od tutub meşələr...yanır gül- çiçək 
İndi qurd-quşun da işi qolaydı... 
 
Dayanıb səcdənə, əl açım sənə, 
Ayağın altına yıxılım, Allah! 
İndi təkcə qalıb əlacım sənə, 
Mən niyə üzünə ağ olum,Allah?! 
 
Bəlkə səhv danışdım, yalanı yazdım, 
Tanrım, qurban olum, məni bağışla. 
Yalanı yazmadım, olanı yazdım, 
Mən hələ yadımda qalanı yazdım, 
Allahım, mən ölüm, məni bağışla!... 
 

*** 
 2010 

 
YARĞANDA LALƏLƏR 

 
Dağ yarğanı başdan-başa lalədir, 
Hər gedənə ünvan verir, əl edir. 
Az qaldım ki, qucaqlayıb qaldırım, 
Elə bildim yaralıdır bu dağlar- 
Bir igidə qılınc çəkib ildırım, 
Sinəsindən gecə-gündüz qan axar. 
Biz  torpağa doğma ana deyirik, 
Gör nə qədər məhəbbət var anada- 
Kim qəsd edib yaralasa qəlbini 
Sinəsində gül bitirər ona da. 
 

*** 
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DAĞLARIN 
 

Gedək dedim, gedək, gəzək doyunca, 
Çox olmuşam həvəsində dağların. 
Necə olsa, təzəlik var, saflıq var, 
Ülvilik var nəfəsində dağların. 
 
Sən hardasan, gəlib çıx, ay gülüzlüm, 
Tellərinə inci-inci gül düzüm. 
Qardan keçdim, qışdan keçdim, gül üzdüm, 
Qonaq oldum süfrəsində dağların. 
 
Çəkə-çəkə hər çiçəyin nazını  
Ana torpaq nur içində qızınır. 
Aşıq basıb sinəsinə sazını, 
Vəcdə gəlib sinəsində dağların. 
 
Qızıl günəş, saçlarını səpələ, 
Körpə-körpə çiçəkləri öp hələ. 
Getmə, getsən, çöllər, düzlər, təpələr 
Yatıb qalar kölgəsində dağların. 
 
Quzeyləri qarından pay saxlayar, 
Güneylərdə qızlar dəstə bağlayar. 
Dərələri coşar, daşar, çağlayar, 
Çöllər gülər nəğməsində dağların . 
 
Yamaclardan buxar qalxar tər kimi, 
Otlar üstə şeh damcısı zər kimi. 
Gün dəydikcə əriyirdik qar kimi, 
Çalxanırdıq “nehrəsində” dağların. 
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Dolusuyla göylər bizi “daşladı”, 
Qaçıb girdik daldasına daşların. 
Əmim oğlu bir heyratı başladı, 
Əli qaldı çənəsində dağların. 
 

*** 
 

QOBUSTAN QAYALARI 
 

Ruzumuz daşdan çıxıb, 
Arzumuz daşdan çıxıb. 
Qılıncımız, nizəmiz, 
Gürzümüz daşdan çıxıb. 
Babalarım daşı da 
Əkib, becərib burda. 
Hər qayada tarixim 
Bitib, cücərib burda. 
Qobustan- 

Başdan başa 
Bir tükənməz xəzinə. 
Sivri qayalarında  
Ürəyimiz gəzinər. 
Hər qayası gül-çiçək, 
O, daş gülüstanımdır. 
Qobustan-ozanımdır, 
Dərdimi yazanımdır. 
Dənizdən üzə çıxmış, 
Dərədən düzə çıxmış 
Təlatümüm, qasırğam, 
Tufanım, tüğyanımdır. 
Sazlı-sözlü qayalar, 
Odlu-közlü qayalar, 
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Daşlar dilim-dilimdir. 
Çınqıllar-barmaqlarım, 
Çarpanaqlar-əlimdir. 
Qobustan, qranitdən 
Yonulmuş heykəlimdir. 
Son ayaqda daşlaşan 
Daş olub, qardaşlaşan 
Şeirimdir, bayatımdır. 
“Cahargahım” , “Zabulum” 
“Şurumdur”, “Heyratımdır”. 
O, mənim ömrüm-günüm 
O mənim həyatımdır! 
 

*** 
 

HAYANA APARIR BU YOLLAR MƏNİ 
 

Qartal qayaların baxışı ağır, 
Təhlükə tökülür qaşqabağından. 
Yolların qırılmaq qorxusu yağır 
Zirehli dağların daş papağından, 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 

Qara buludların qılıncı qında, 
Əlində çayların ömür yelkəni. 
Qalıb fikirlərim yol ayrıcında, 
Çəkir məngənəyə suallar məni, 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 

Qırmızı, ağappaq yalanlar kimi, 
Gah günəş aldadır, gah da qar məni. 
Qıvrılıb açılır ilanlar kimi, 
Buynuzu içində olanlar kimi, 
Hayana aparır bu yollar məni? 
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Keçər üstümüzdən vaxt yeyin-yeyin, 
Bir də görərsən ki, axdı bu yollar. 
Yox-yox, acizliyin, ümidsizliyin 
Gözünə sancılan oxdu bu yollar, 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 
Köhlən zirvələrin, daş xurcunların 
Könlündə, gözündə intizar bitib. 
Ayağım altında daş uçqunları, 
Başımın üstündə qayalar bitib. 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 
Qorxuya sədd olan qədim bəndlərin 
Köksü şırım-şırım, zədən-zədəndir. 
O dağ zirvəsinə qonan kəndlərin 
Divar daşları da vahimədəndir, 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 
Nurlu kəhkəşandır  vətən yolları, 
Gah oddan adlayır, gah sudan keçir. 
Bəlkə gözəlliyə gedən yolların 
Çoxu təhlükədən, qorxudan keçir?! 
Hayana aparır bu yollar məni? 
 
Yoxsa bu yolların mənzil başında 
Könlümü yaşadan ümid yeri var, 
Hər gün gəzər məni, axtarar məni? 
Ömür yollarıdır bəlkə bu yollar, 
Hayana aparır bu yollar məni?! 
 

*** 
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NƏĞMƏLİ DAĞLAR 
 

Aparın, aparın məni dağlara, 
Aparın Xan qızı baxan yerlərə. 
Qızıl sırğa kimi qızıl günəşi 
Otlar qulağına taxan yerlərə. 
Yağının fikrində min qan, min qada, 
Fəlakət yağışı yağdıranda da, 
Cəsarət selləri axan yerlərə. 
 
Hər bulaq başında, çay kənarında 
Fışqırdı lalələr indi qan kimi. 
Ağardı saçları alçaların da, 
Qısqanc təbiətli bir eşq oğlunun 
Saçı bir gecədə ağaran kimi. 
Nəğmə boğçasına döndü bağ, bərə, 
Şaxtanın qılıncı qına çəkildi. 
Qoynu əfsanəli daş tarixlərə 
Kəklik ayağından xına çəkildi. 
Qalxdı göbələktək yerdən çadırlar, 
Ay düşdü üstünə, oldu süd kimi. 
Meşə dənizində yelkən çadırlar 
Sanki göydən düşdü paraşüt kimi. 
Quşlar nəğmə tutub dimdiklərində, 
Quşlar da uçuşur üzü bahara. 
Payızda arana baş alıb gedən 
Yollar da dağlara qayıdır indi. 
Aparın, aparın məni dağlara, 
Yaşıl nəğmələrin toyudur indi. 
 
Sular elə şəffaf, elə safdı ki, 
Gümüş bulaqların aynalarında 
Gözəllər saçını daraya bilər. 
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Aparın, aparın məni dağlara, 
Ömür-gün o qədər nainsafdı ki, 
Bir qəfil ayrılıq araya girər, 
Barı bircə gecə meşədə qalım... 
Qorxmayıb ahından ildırımların, 
Yatım bir qocaman palıd yanında. 
Bir az büllurlaşsın fikrim, xəyalım 
Zülmət dərələrin ağ dumanında. 
Bir az nəğmə yığım, bir az söz yığım, 
Bir də bu yerləri hardan taparam. 
Sıyrılıb qınından imkansızlığın 
Bu dilbər guşəni gəlib görməyə 
Kim bilir, nə vədə imkan taparam. 
Bu təmiz havadan, işıqlı sudan 
Gözümdə olsa da gərək aparam. 
Çəkim əllərimi otların üstə, 
Bir az nəğmələşsin kobud əllərim, 
Onlar çox borcludur bu həyat üçün, 
Bir az gözlərimlə bənövşə dərim, 
Bir az bahar yığım ehtiyat üçün. 
Yüyən cığırlardan tutum, 

o ki var 
O tərs yoxuşlarla fikrim güləşsin. 
Köhlən zirvələrə qalxım, 

qayalar 
Ayağım altında üzəngiləşsin. 
Görsəniz heyrətdən lal olmuşam mən, 
Gəzdirib, gəzdirib, gətirin məni 
Bir dilli-dilavər bulaq başına, 
Ömrümün qocalıq pillələrindən 
Təzədən qayıdım on beş yaşıma. 
Görüşüm ilk arzum, ilk istəyimlə, 
Hər dağı, dərəni gəzim doyunca, 
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Əlimlə, gözümlə, lap ürəyimlə 
O sərt qayalarda bir iz qoyunca. 
Gülsün gözlərimdə min arzu istək, 
Gülsün gözlərimdə həyat inamı. 
Üstünə gün düşən güney qarıtək 
Ərisin arada həsrət dumanı. 
Ulduz yağışında, nur yağışında, 
Çiçək yağışında, gül yağışında 
Dərələr, təpələr yuyunur indi. 
Aparın, aparın məni dağlara, 
Yaşıl nəğmələrin toyudur indi! 
 

*** 
 

TƏRTƏR ÇAYI 
 

Qayaları gözəlliyin keşiyində dayanar, 
Çiçəkləri günəşin al rənginə boyanar. 
Nəğməsindən torpağın yatan bəxti oyanar, 
Bulud da zirvələrdən sallanıb öpər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Burda dadı başqadır sevincin də, qəmin də, 
Hay-həşirdir bayaqdan meşələrin bəmində. 
Ləpələr nə oxuyur yenə öz aləmində, 
Fərəh, sevinc bürüyüb qəmdən bixəbər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Nəğmələri şən ömrün, gözəl çağın davamı. 
Ceyran gözlü min suyun, min bulağın davamı, 
“Əyri qarın” davamı, “Dəli dağın” davamı, 
Yanımca yüyürməkdən bürüyübdür tər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
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Bu dağlar gözəlini dərələr əzizləyər, 
Ləpələr bir-birini danışdırar, səsləyər. 
Yaşıl-yaşıl nəğmələr kölgəsində bəsləyər- 
Meşələr əlləriylə elə hey örtər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Zirvələrə gün düşüb, gədiklər dumanlıdır, 
Hər daşının sinəsi nağıllı, dastanlıdır. 
Aylı gecələrində yer də kəhkəşanlıdır, 
Aman! Uçsa bircə daş sındırar, bölər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Möcüzənin, heyrətin özündən qopub düşüb, 
Ağ çalmalı dağların gözündən qopub düşüb, 
Bəlkə Aşıq Şəmşirin sazından qopub  

düşüb, 
Tarlalar gecə-gündüz əzbər öyrənər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Sirli bulaqlarıyla bir loğmandır vətənim, 
Bu sirlərin sirrini gedim kimdən öyrənim? 
Bir ot verin yapışım, bir daş verin 

söykənim. 
Çox çaylardan keçmişəm sevməmişəm hər 

çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
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Baxdım, sonuncu ulduz göy üzündə sönüncə, 
Xəyalım zirvələrdən ormanlara enincə. 
Gümüş-gümüş ləpələr ağ zanbağa dönüncə, 
Pambıq düzənlikləri gözünə təpər çayı, 
Məni məftun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Yalçın-yalçın qayalar musiqi çələngidir, 
Qəhrəmanlıq  marşıdır-heyratıdır, 

cəngidir. 
Ha deyirəm tez gedim dağlar tutub ləngidir, 
Kaş sıxaydım sinəmə bu sinədəftər çayı, 
Məni məcnun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Bağışlasın qanunlar-sabah işə geciksəm, 
Gözəlliklər toruna düşə-düşə geciksəm. 
İşdir, ya bir məclisə, ya görüşə geciksəm 
Bilin seyrə dalmışam daşları mərmər çayı, 
Məni məcnun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 
 
Qopub gələ bilmirəm kəkliklərin səsindən, 
Yaşıl ormanlarından, qaya silsiləsindən. 
Eh, Əşrəfin ürəyi uçubdur sinəsindən, 
Qalır ki, qucaqlasın ulduzları zər çayı. 
Məni məcnun edibdir yurdumun Tərtər çayı. 

 
*** 
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OCAQ ÇİNAR 
 

Baharın əlləri bəzəyib onu, 
Yarpaqlar günəşlə zərlənibdilər. 
Ağbirçək nənələr illər uzunu 
Ona “ocaq” deyib, pirlənibdilər. 
 
Bəlkə də nənələr səhv eləməzlər, 
Könlüm gah inanır, gah da inanmır. 
Axı, hər çinara ocaq deməzlər, 
Axı, hər çinarın sinəsi yanmır.... 

 
*** 

 
 

ÇİÇİ KƏNDİ 
 

Bu dağların gül ətirli ovcunda 
Çiçi kəndi bir möhtəşəm qaladır. 
Bulaq gördüm-dəyişməzdim loğmana, 
Çiçək gördüm-hələ körpə baladır. 
 
Gözəlləri ceyran kimi ürkəkdi, 
Çiçəkləri bir-birindən göyçəkdi. 
Şair dostum sularına baş əydi, 
Uşaq kimi üst-başını buladı. 
 
Gözəlliyin vurğunuyam əzəldən, 
Su istədim bir qənirsiz gözəldən. 
Dodağıma gəlib qondu təzədən 
Neçə-neçə çiçək adı, gül adı. 
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Meşə zülfü tökülübdür göz üstə, 
Qızılgülü bəslənibdir naz üstə. 
Hansı evə qonaq düşsən, 

miz üstə 
Düzəcəkdir mürəbbəni, gülabı. 
 
Ayaqlarım yoxuşlarla çarpışdı, 
Neçə-neçə dərə keçdi, dağ aşdı. 
Sərt cığırlar əllərimdən yapışdı, 
Ömrümü bir şəlaləyə caladı. 
 
Güldü günəş, zülmətləri boğdu o, 
Aşiq kimi boylandı o, baxdı o. 
Elə bildim dərələrdən qalxdı o, 
Bu torpağı öpdü,öpdü, yaladı. 
 
Vurulmuşdum, heç özümdə yox idim, 
Çiçəklərə söz dedim, şeir oxudum. 
Çiçi kəndi! 

Xalçan kimi toxudum 
Ürəyimin guşəsinə bu adı. 
 

*** 
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GECƏYƏ QAR YAĞDI 
 

Yağdı gecələrə qar yığın-yığın, 
Torpağın ağappaq nəğməsi yağdı. 
Qaynar uşaqlığın, şən cavanlığın 
Qartopu oynamaq həvəsi yağdı. 
 

Bir bölük sevinci-bir bölük qarı, 
Budaqlar havada tutub saxladı. 
Tullayıb çiynindən qaranlıqları, 
Ağaclar saçına ağ lent bağladı. 
 

Hər bağı, bağçanı qucaqladı qış, 
Hər tərəf göründü gümüşü kimi- 
Məsum bir körpənin  südə bulanmış 
Təbəssümü kimi, gülüşü kimi. 
 

Ağ fərəh geyindi əyninə hər yan, 
Qar yağdı quraqlıq qorxularına. 
Qar yağdı, 
Qar yağdı 
Bizdən nigaran 
Kövrək anaların yuxularına. 
 

Düşdü ortalığa buz sərhədləri, 
Meşələr həsrətlə yollara baxdı.. 
Üç ay sevənlərin görüş vədləri 
 Qalıb qar altında darıxacaqdır... 
 

Yox, yox, üfüqlərdən doğacaq səhər, 
Qalxacaq yuxudan hər kənd, hər şəhər. 
Addımlar yolları bəzəyəcəkdir. 
Dümağ kağızlara bənzəyən yollar, 
Bir not dəftərinə bənzəyəcəkdir.... 

Sumqayıt, 1970  
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KƏKLİYƏ BAX, KƏKLİYƏ 
 

Yeriyəndə yerişi hər yerişdən itidir, 
Uçan zaman uçuşu ildırım sürətidir. 
Oxuduğu nəğmələr bəlkə məhəbbətidir, 
Hey oxuyur, oxuyur, yorulmayır bəs niyə, 
Kəkliyə bax, kəkliyə. 
 
Səhər olcaq görürsən daşdan-daşa səkir o, 
Balası var, bəlkə də, keşiyini çəkir o. 
Bu çılpaq daşlaramı gözlərini dikir o, 
Niyə uçub getməyir güllüyə, çiçəkliyə? 
Kəkliyə bax, kəkliyə. 
 
Bəlkə ovçu görübdür, uçub gözdən itibdir, 
Nərgizdirmi görəsən sinəsində bitibdir? 
Təbiətmi yaradıb, ya rəssammı çəkibdir, 
İncidirmi düşübdür daşlığa, kəsəkliyə? 
Kəkliyə bax, kəkliyə. 
 
Onu ayrı salmayın torpağından, daşından, 
Qoy o uçub getməsin bu dağların qaşından. 
Ovçu qardaş, sən canın, ayırma sirdaşından, 
Qıyma ağır sükunət bu dağları təkləyə, 
Kəkliyə bax, kəkliyə, 

Kəkliyə  bax, kəkliyə.... 
 

*** 
Füzuli, 1962 
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DAĞLARIN SƏHƏR NƏĞMƏSİ 
 

Uca zirvələrə tez-tez qar yağar, 
Dağların saçına erkən dən düşər.., 
Güllərin gözünə sübhün gözündən 
Bəzən şeh çilənər, bəzən çən düşər. 
 
Nazlana-nazlana açılar səhər, 
Düzlərdən əl edər qızıl lalələr. 
Gümüş kəmər kimi ağ şəlalələr  
Sürüşüb dağların belindən düşər. 
 
Güldən sərgi açar hər qaya, hər dik, 
Hər tərəf gözəllik, 
Hər yan çiçəklik. 
Bir nəğmə oxusa xınalı kəklik, 
Ovçunun tüfəngi əlindən düşər. 
 

*** 
1969 
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BAHAR 
 

Oxudu bulaqlar, dindi bulaqlar- 
Torpağın ürəyi döyündü yenə. 
Gümüş paltarını soyundu dağlar, 
Qızıl paltarını geyindi yenə. 
 
Nərgizlər bəzədi dərəni, düzü, 
Qoyunlar, quzular örüşə getdi. 
Vüsal paltarında qonşunun qızı 
Hicranın özüylə döyüşə getdi. 
 
Daradı çölləri meh narın-narın, 
Düzlərin bağrını lalə yandırdı. 
Sevgidən don geyib gələn baharın 
Yolunu şimşəklər işıqlandırdı. 
 
Aşıq:-Mənə verin sazımı,-dedi, 
Tarzənin əlləri gəzdi tar üstdə. 
Qaranquş baharın sözünü dedi, 
Bir nəğmə oxudu budaqlar üstdə. 
 
Günəş üfüqlərdən elə çıxdı ki, 
Əlvan şəfəqlərə boyandı torpaq. 
İldırım meşədə elə çaxdı ki, 
Səksənib, yuxudan oyandı torpaq. 

 
*** 

1966 
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ŞEİRİMİZDƏ QARABAĞ MÖVZUSU 

Müasir poeziyamızda 
öz fərdi dəst-xətti, de-
yim və duyum tərzi, ya-
zı manerası ilə seçilən, 
fərqlənən şairlərdən biri 
də Əşrəf Veysəllidir. 
Bu yazıda mən zəngin 
yaradıcılıq yolu keçən, 
lakin nədənsə haqqında 
çox az danışılan, şeirləri 
ədəbi tənqidin diqqətin-
dən kənarda qalan Əşrəf 
Veysəllinin yalnız Qara-
bağ mövzusunda qələmə aldığı şeirlərdən söz açacağam. O 
səbəbdən ki, Əşrəfin bu mövzuda yazdığı şeirlər öz poetik kamil-
liyi ilə  diqqəti cəlb edir. Yəni bu şeirləri Qarabağ mövzusunda 
səriştəsiz qələm işlədənlərə nümunə göstərib demək olar ki, bax, 
Qarabağdan yazanda Əşrəf Veysəlli kimi yazın.... 

Ən əvvəl onu qeyd edim ki, Əşrəf Veysəlli ədəbiyyata 
altmışıncı illərdə gəlib. Onu qeydsiz-şərtsiz “altmışıncılar”ın bir 
nümayəndəsi hesab etmək olar. Amma öncə dediyimiz kimi az 
təbliğ olunub. 

Əşrəfin beş il öncə çapdan çıxan “Ürəyim Allah evidir” 
şeirlər kitabında Qarabağ həsrətini, yurd itkisindən doğan 
yanğını, ürəyə sığmayan qüssəni ifadə edən xeyli şeir var. Bu 
şeirlər ilk növbədə, poetik sanbalı ilə diqqəti cəlb edir. Şeirlərin 
əksəriyyəti Qarabağ yarası sinədə hələ isti-isti körüklənərkən 
yazılıb və o səbəbdən də təsirlidir, emosionaldır. Şair torpaq 
itkisinə dözə bilmir, onun təəssüf hissi təbiidir və günlərin 
birində fikirləşəndə ki, düşmən əlində nələrimiz qalıb, adamı 
dəhşət götürür: 

Vaqif Yusifli 
(filologiya elmləri doktoru, profesor) 
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Ürəklər kül oldu öz arzusunda, 
Evin təki getdi, qoşası getdi. 
Arana köçənlər yandı susuzdan, 
“Ballıca”, “Qırxbulaq”, “Qoşasu”getdi. 
 
Ayım bəd gətirdi, ilim nəs oldu, 
Bu dərd ömrüm boyu mənə bəs oldu. 
Bu yandan “Ərgünəş” görünməz oldu, 
O yandan “Topxana” meşəsi getdi. 
 
Ay Əşrəf, gülünclər qoy bizə gülsün, 
Sızlayan ürəyin yansın, tökülsün. 
Başına daş düşsün, yıxılsın, ölsün, 
Kimin ki, əlindən Şuşası getdi. 

 
Qarabağ mövzusunun bir yöntəmi də İTKİdir. Əksər şairləri-

miz əldən getmiş kəndlərimizi, şəhərlərimizi, dağlarımızı, 
çaylarımızı, göllərimizi, biçənəklərimizi, yamaclarımızı, bir 
sözlə, o torpaqlarda nəyimiz varsa... onu itki sayır və buna 
dözəmmirlər. Şairlərimizin şeirlərindəki həsrət və yanğı da elə o 
itkidən gəlir. Əşrəf Veysəlli də misal gətirdiyimiz şeirdə o itki-
dən söz açır. Başqa bir şeirdə: 

 
O bir çinar, mən bir yarpaq, 
Əfsus! Ondan düşdüm uzaq. 
O torpaqda bulaq-bulaq, 
Çeşmə-çeşmə neyim qaldı. 
 

Dumanında, çisəyində, 
Qayasında, kəsəyində, 
Hər otunda, çiçəyində, 
Bir parça ürəyim qaldı.  
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Kövrəlmişəm bir saz kimi, 
Arzu kimi, muraz kimi. 
Ortalıqda Araz kimi, 
Harayım, göynəyim qaldı. 
 
Yada düşər ötən çağlar, 
İçimdə bir kaman ağlar. 
“Üzü bəri baxan dağlar, 
Mənim sizdə nəyim qaldı” 

 
İtki mövzusu Əşrəf Veysəllinin digər şeirlərində də nəzərə 

çarpır. Onun “Göynəyir” rədifli çox gözəl bir şeiri var və bu 
şeirdə Ə.Veysəlli öz poetik hünərini göstərə bilib. Göynəmək 
də, hardasa elə itkidir, ya da itkidən doğan məyusluqdu, 
qüssədi. 
 

O nədir-qəlbimi yandırıb-yaxan, 
O kimdir-həsrətlə yollara baxan... 
Ərləri şəhidlik taxtına qalxan 
Cavan gəlinlərin saçı göynəyir. 
 
Dünyanın özündən əzəl Qarabağ, 
Düşmən tapdağında xəzəl Qarabağ. 
Gözəl sözündən də gözəl Qarabağ, 
Yanır, tüstülənir, uçur,  göynəyir. 
 
Ay Əşrəf, taleyim hey döyür məni, 
Dağılmış bir səhman gözləyir məni. 
Atamın məzarı səsləyir məni, 
Mənimçün burnunun ucu göynəyir. 

 
Əşrəf Veysəllinin şeirlərində biz Azərbaycan türkünün son 

iyirmi-iyirmi beş ildə keçirdiyi hiss və həyəcanların poetik 
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ifadəsini görürük. Füzulinin Veysəllli kəndindən Bakıya, ali 
təhsil almağa yollananda Əşrəf iyirmi yaşını  yenicə adlamışdı. 
Ali təhsil illərindən sonra həyatını büsbütün Sumqayıta bağla-
yan Əşrəf Veysəlli üçün o zamanlar Veysəlli həsrəti ani idi, 
istəyəndə gedib öz doğma kəndini görə bilirdi. Amma indi 
nəinki Veysəlli, bir vaxt şeirlərində gözəlliklərini vəsf etdiyi 
Şuşa, Tərtər çayı, Ərgünəş də ürəyində həsrət dağına dönüb: 
 

Gözəl Qarabağın acı həsrəti, 
Ömrümü talayır, könlümü didir. 
Orda uşaqlığım əsirlikdədir, 
Burda qocalığım xəcalət çəkir.  

 
Əşrəf Veysəllinin bir qarabağlı kimi keçirdiyi mənəvi əzab-

ları biz də anlayırıq. Ona görə də şəxsən onu qınamaq olmaz ki, 
niyə Veysəlliyə gedə bilməməyini özünə dərd edir, 
“Qayabulağ”ın yad əllərdə olmağına dözmür,” qaçqın” sözün-
dən acığı gəldiyini gizlətmir. Bunu qarabağlı da ürəyindən keçi-
rir, qarabağlı olmayan da..... bu söhbətə kimsə rəng qatmasın, 
amma Əşrəfin hissləri bizə daha doğma görünür, çünki o 
torpaqların, o kəhrizlərin, o qayaların, o çayların, o meşələrin 
qoynunda boya-başa çatıb. 

Onun şeirlərində gələcək qələbənin rəhni yolları da göstə-
rilir. O da Birlikdir, xalqın bütün zümrələrinin, iqtidarlı-müxali-
fətli nümayəndələrinin bir araya gəlməsidir. Amma birlik baş 
tutmur. 
 

Yenə fikirləri baş-başa gəldi, 
Başı sağolmuşlar birləşə bilmir. 
Bir doğma ananın iki övladı, 
Əkiz doğulmuşlar birləşə bilmir. 
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Fikirli çağında, dərdli çağında, 
Yanıb yaxın durmur dost da,yaxın da. 
Güllə qabağında, top qabağında, 
Küncə sıxılmışlar birləşə bilmir. 
 
Öz eli, obası əlindən çıxan, 
Torpağı, havası əlindən çıxan, 
Öz yurdu-yuvası əlindən çıxan, 
Eviyıxılmışlar birləşə bilmir. 

 
Əşrəfin şeirlərini dərdli şeirlər də adlandırmaq olar. O dərd 

ki, hamımızın dərdidir və bir şair qələmində poeziyanın da 
dərdinə çevrilirsə, bunu şairin uğuru sayırıq. Amma hər dərdi, 
içində kədəri şahə qalxan şeir də poeziyanın dərdinə çevrilmir. 
Burda gərək poetik istedadın gücü, qüvvəsi bilinə. 

Əşrəf Veysəlli faciəmizin səbəblərini, köklərini də axtarır və 
bir şeirində yazır ki: 
 

Axır Qarabağda günahsız qanım, 
Səbri tükənibdir torpağın, daşın. 
Mən yenə inanım? Yenə aldanım? 
Gördüm vəfasını “Böyük qardaşın”. 
 
Günahkar özüməm, özüməm bir də, 
Qardaş dediyimin iyrənc əlidir. 
Gözümüz qıpığa, sinəmiz dərdə, 
Başımız qapaza öyrəncəlidir. 

 
Başqa bir şeirdə- “Məni qoymadılar sözümü deyəm”-Əşrəf 

Veysəlli  reallıqda, gerçəklikdə çəkdiyi mənəvi  əzablardan  söz 
açır. Həyat  çox  mürəkkəb  və  təzadlıdır, şair  bu  təzadların 
insan taleyində yaratdığı çarpaşıq, ziddiyyətli dönəmləri qələmə 
alır. Şairin təsvir etdiyi lirik qəhrəman (əslində, şairin özü) 
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məmləkətdə, yaşadığı  mühitdə, cəmiyyətdə  baş verən mənfi 
olayların birbaşa onun həyatından yan keçmədiyini dilə gətirir: 
 

Bir yanıq kamanam, bir qırıq sazam, 
Köksü dağım –dağım dağlanmış  neyəm. 
Məni qoymadılar şeirimi yazam, 
Məni qoymadılar sözümü deyəm, 
 

Nə vaxtdır  çarmıxa çəkiblər məni, 
İri düşmənlərim, xırda dostlarım. 
Bizi Qarabağda qırır erməni, 
Yıxıb sürüyürlər burda dostlarım. 
 

İsitmək qüdrətim çatarmı mənim, 
Donuq vicdanları, soyuq qanları. 
Üzü qara olsun bu zəmanənin, 
Xəcalət eylədi qəhrəmanları... 

 
Ə.Veysəllinin “Qarabağnamə”sində  (bu mövzuda yazdığı 

şeirləri şərti olaraq belə adlandırmaq mümkünsə) təkcə həsrət, 
qəm və nostalgiya hissləri deyil, həm də nikbinlik, qələbəmizə 
inam hissi də öz əksini tapır. “Əsgər atasının məktubu”, “Əsgər 
atasıyam”, “Vətən dardadır” şeirləri də hərbi vətənpərvərlik 
ruhunda qələmə alınıb və hiss olunur ki, Ə.Veysəlli bu şeirlərdə 
özünü zorlamır, yəni təbliğat xatirinə deyil, müharibənin bizim 
qələbəmizlə başa çatacağına böyük inam hissi ilə oxucuya üz 
tutub. 

Çağırış ruhu “Vətən dardadır” şeirində daha parlaq şəkildə 
öz təcəssümünü tapır:  

 

Gözümün odudur o yurd, o işıq,  
O mənəm- yıxılan vüqar dağından.  
Bəsdir, əsrlərlə yatıb qalmışıq.  
Bəsdir! Çıxmalıyıq fil qulağından.  
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Bu daşlar, qayalar dönsün qılınca,  
Qarlı zirvələrdən qoy keçsin yolum.  
Məğlub bir ölkənin şahı olunca,  
Qalib bir ölkənin şəhidi olum!  

 
 “Əsgər atasının məktubu” və “Əsgər atasıyam” şeirlərində 

isə çağırış harayı daha gur səslənir. Bu şeirlərdə inam hissi, 
qələbə arzusu ön plandadır. 
 

Ürəyim çırpınmaz, nəbzim döyünməz, 
Mənim sizin kimi arxam olmasa. 
Kiçik bir zəfər də üzümə gülməz, 
Böyük qələbəyə inam  olmasa! 
 
Ölmərəm, gözlərəm o günü qardaş- 
Bayrağım Şuşaya sancılan günü. 
Bu bağlı yolların düyünü, qardaş, 
Atəş xətlərində açılan günü.  

 
Söhbətimizə Əşrəf Veysəllinin “Başına daş düşsün, yıxılsın, 

ölsün. Kimin ki, əlindən Şuşası getdi” nisgilli  bir şeiri ilə 
başlamışdıq. Şuşa bizim mədəniyyətin beşiyi olan məkan idi. 
Biz onu müvəqqəti də olsa, itirdik. Amma yenə qayıdacağıq o 
gözəl -möcüzəli şəhərə. Bilmirəm. yad tapdağında olan Şuşa 
möcüzəsindən bir əsər-əlamət qalacaqmı? Amma onu bilirəm 
ki, lap fantastik bir arzu da olsa, Əşrəf Veysəlli ilə birgə 
olacağıq o şəhərdə və Əşrəfin 1969-cu ildə Şuşaya həsr etdiyi 
şeiri də yenə onun dilindən eşidəcəyik: 
 

Dolayıb belimə əyri yolları, 
Seyrinə çıxmışam bir məmləkətin. 
Qolları-bir doğma ana qolları, 
Yolları-bir ömrün yolundan çətin. 
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Yayın qızmarında, qışın qarında, 
Gözəllik sərgisi açar bu yerlər. 
Qızıl nəğmələrin qanadlarında, 
Qızıl ulduzlara uçar bu yerlər. 
 
Ömrünü-gününü hey zaman-zaman, 
Şərqilər ömrünə qatar bu dağlar. 
Nəğmə işığında qalxar yuxudan, 
Nəğmə işığında yatar bu yerlər. 
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ÜSTÜNƏ 
 

Könlüm quşu qanadlanıb köç eylər, 
Haralardan haraların üstünə. 
Yuxum ərşə çəkildikcə gecələr 
Fikrim qonar oraların üstünə. 
 
İstəyimin yuvasına qar düşər, 
Ürəyimə neçə qalmaqal düşər. 
Yay gəlməmiş azar vurar, xal düşər 
Meynəmdəki qoraların üstünə. 
 
Dərdimizi baxıb görən oldumu, 
Qapımızı açıb girən oldumu? 
Xan çobana xəbər verən oldumu 
Sellər cumdu Saraların üstünə. 
 
Unüm yetməz bir də o şən çağlara, 
Əlim çatmaz o möhtəşəm dağlara... 
Ümidimi tənzif kimi bağlaram  
Sinəmdəki yaraların üstünə. 
 

*** 
2013 
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EHTİYACI VAR 
 

Yurd yurda qovuşsa böyüyər Vətən, 
Yurdunun yurduma ehtiyacı var. 
Ay dərdin aldığım, bərk tut əlimdən, 
Dərdinin dərdimə ehtiyacı var. 
 
Yurd üçün döyüşüb ölən əsgərin 
Yeri də Vətənin gözü üstədir. 
Yurdu qarış-qarış bölən kəslərin 
“Bir qulaqburdum” a ehtiyacı var. 
 
İstərəm arayıb seçəm dağları, 
Köçsəm də qoynuna köçəm dağların. 
Düşmən caynağına keçən dağların 
Möhtəşəm orduma ehtiyacı var. 
 
Qarabağ!-Dağların maralıdır o, 
Ağır ellərindən aralıdır o. 
Gör neçə yerindən yaralıdır o, 
“Təcili yardım”a ehtiyacı var. 
 

*** 
2011 
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QALXIRAM “DƏDƏ GÜNƏŞ”Ə 
 

Bir yanıqlı ney səsi tək 
Axıram “Dədəgünəş”ə. 
Öz ömrümün zirvəsi tək 
Çıxıram “Dədəgünəş”ə 
 
Günəş şəfəqləri kimi, 
Ulduzların zəri kimi, 
Fikrət Sadıq şeiri kimi,  
Yaxınam “Dədəgünəş”ə. 
 
Könlüm közümün üstədi, 
Ömrüm sözümün üstədi. 
Əlim gözümün üstədir, 
Baxıram “Dədəgünəş”ə. 
 
Çağlayıram çaylar kimi, 
İnləyirəm neylər kimi. 
Gözlərimi göylər kimi 
Sıxıram “Dədəgünəş”ə. 
 
Çəkilibdir  yerim göyə, 
Qoy könlümü verim göyə. 
“Ərgünəş”i görüm -deyə  
Qalxıram “Dədəgünəş”ə. 

 
 ***  
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ÇƏKİR 
 

Çox da qəm eyləmə, ey dəli könlüm, 
Qəmi qəm gətirir, dərdi dərd çəkir. 
Şivlər pöhrələnib üzə gülüncə  
Köklər qar altında nə zillət çəkir. 
 
Nə ağac bar verər, nə də gül açar, 
Üstündən qara gün sovuşmayınca. 
Bir nəsil ağ günə qovuşmayınca 
İynəylə gor qazır, müsibət çəkir. 
 
Gözəl Qarabağın acı həsrəti 
Ömrümü talayır, könlümü didir. 
Orda uşaqlığım əsirlikdədir, 
Burda qocalığım xəcalət çəkir. 
 

*** 
1994 
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YADIMDAN ÇIXIB 
 

Tapdığım kəlmənin, dediyim sözün 
Axırı -əzəli yadımdan çıxıb. 
Bu dünya gözümdən elə  düşüb ki, 
O dünya gözəli yadımdan çıxıb. 
 
Sönmüş ocaqlarda qor gəzirəm mən, 
Üzümü gor görsün, gor gəzirəm mən. 
Özümü dəfn üçün yer gəzirəm mən, 
Atamın məzarı yadımdan çıxıb. 
 
Topxana meşəsi qatıb başımı, 
Yetim bənövşəsi qatıb başımı. 
Vətənin Şuşası qatıb başımı, 
Qubası, Qusarı yadımdan çıxıb. 
 
Qaldımı, əbədi qalan qalıqdı, 
Nə dosta arxadı, nə arxalıqdı. 
Xar olmuş Qarabağ xarabalıqdı, 
Gülşəni-gülzarı yadımdan çıxıb. 
 
Alışan bağrımın başıdı həsrət, 
Yorğun gözlərimin yaşıdı həsrət. 
Elə qatıbdır ki, başımı həsrət, 
Öz başım, öz əlim yadımdan çıxıb. 
 

*** 
11.02.2006 
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QARABAĞA TƏRƏF  
 

Həsrət dəniz, xəyal yelkən 
Üzür Qarabağa tərəf. 
Yurd-yuvasız tərlan könlüm, 
Süzür Qarabağa tərəf. 
 
Dözdükcə səbrim daralır, 
Üstümü boran-qar alır. 
Gözümün kökü saralır, 
Gözü Qarabağa tərəf. 
 
Qara yellər qalxan kimi, 
Qara günlər sıxan kimi, 
Əydi günəbaxan kimi, 
Bizi Qarabağa tərəf. 
 
Ah, gözlədim sən gəlmədin, 
Çox gözlədim sən gəlmədin. 
Pıçıldadım son kəlməni, 
Sözü Qarabağa tərəf. 
 
Yuva qurduq ahın altda, 
Bir “yetim segahın” altda. 
Ölürük Allahın altda 
Üzü Qarabağa  tərəf. 

 
*** 

25.09.2007 



 

 213

GETDİ 
 

Ürəklər kül oldu öz arzusunda, 
Evin təki getdi, qoşası getdi. 
Arana köçənlər yandı susuzdan, 
“Ballıca”, “Qırxbulaq”, “Qoşasu”getdi. 
 
Ayım bəd gətirdi, ilim nəs oldu, 
Bu dərd ömrüm boyu mənə bəs oldu. 
Bu yandan “Ərgünəş”görünməz oldu, 
O yandan “Topxana”meşəsi getdi. 
 
Hamı insan idi öz torpağında, 
Ölmək asan idi öz torpağında. 
Hər kəs bir xan idi öz torpağında, 
Elin xanı getdi, paşası getdi. 
 
İnlədim, gözümdə yaş parçalandı, 
Beyin silkələndi, baş parçalandı. 
Baxdım-yolum üstə daş parçalandı, 
Elə ki, gözümdən daşa su getdi. 
 
Ay Əşrəf, gülünclər qoy bizə gülsün, 
Sızlayan ürəyin yansın, tökülsün. 
Başına daş düşsün, yıxılsın, ölsün, 
Kimin ki, əlindən Şuşası getdi. 

 
*** 

May 1993-cü il 
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DƏRDİM 
(Hüzn mərasimlərində, oğlu və həyat yoldaşı  

şəhid olmuş bacım Gülayanın oxuduğu bayatıları 
 ipə-sapa düzmək istədim.) 

 
Tək idi, dözəmmirdim, 
Qoşadır, qoşa dərdim. 
El yığılıb başına, 
Olub tamaşa dərdim. 
 
Dağın qəddi bükülər, 
Köksünə dağ çəkilər. 
Daş əriyib tökülər, 
Deyilsə daşa dərdim. 
 
Gizlədib Xan Əslimi, 
Keşiş yolu kəsdimi. 
Ömrümün yaz fəslini 
Dəyişdi qışa dərdim. 
 
Mənə ünvan olmağı, 
Ahu əfqan olmağı, 
Qan sorub can almağı 
Eylədi peşə dərdim. 
 
O hönkürən bacıydı, 
Əllərində saçıydı. 
Dünən tək ağacıydı, 
İndiki meşə dərdim. 
 

*** 
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Əldə bayraq oldumu, 
Beldə qurşaq oldumu, 
Qolda tuşaq oldumu, 
Çarığa köşə dərdim? 
 
Güllərim həşəm oldu, 
Sızlamaq peşəm oldu. 
Ömrümə düşmən oldu, 
Baxmadı yaşa dərdim. 
 
Bağ getdi, bəhər getdi. 
Kənd getdi, şəhər getdi. 
Oğul getdi-ər getdi, 
Döndü yoldaşa dərdim. 
 
Hər ağacda bar olmaz, 
Hər zirvədə qar olmaz. 
Məndən sənə yar olmaz, 
Get ayrı yaşa, dərdim. 
 
Hər dərdin öz dərmanı, 
Sənin çarən bəs hanı? 
Yenə bütün dünyanı 
Salmısan işə, dərdim. 
 
Bir dərdim minə döndü, 
Elim köçkünə döndü. 
Neylədin qana döndü, 
Gözümdə yaş, a dərdim? 
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Arzum qaldı gözümdə, 
Kim olar mən dözümdə. 
Əllərimi üzümdə 
Döndərdi xışa dərdim. 
 
İsinməyib istimə, 
Kor olarsan tüstümə. 
Dostum, mənə dost demə 
Gəlmirsə xoşa dərdim. 
 
Toyda kaman, tar kimi, 
Göydə durnalar kimi, 
Vayda mollalar kimi, 
Keçibdi başa dərdim. 
 
Dilim ahu zar eylər, 
Canımdan bezar eylər, 
Məni kargüzar eylər, 
Xan dərdim, paşa dərdim. 
 
Gün yaşaya bilmədim, 
Şən yaşaya bilmədim. 
Mən yaşaya bilmədim, 
Barı sən yaşa, dərdim. 
 
Bəllidir hər quşa da, 
Kəsəyə də, daşa da. 
Divin canı şüşədə 
Mənim canım Şuşada. 
Ay mənim Şuşa dərdim, 
Ay mənim Şuşa dərdim... 

 
*** 

2003 
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TORPAQ DƏRDİ, ŞƏHİD DƏRDİ 

 
Allah, bu dərd hər bir dərddən baş olub, 
Qəlbimizə tez ələnən dərd imiş. 
Dərya-dərya, ümman-ümman yaş olub, 
Gözümüzdən süzələnən dərd imiş. 
 
Dağlar uçub üstümüzə tökülüb, 
Sinəmizə neçə dağlar çəkilib. 
Köksümüzdə yumaq kimi bükülüb, 
Tərpətdikcə çözələnən dərd imiş. 
 
Bu dərd bizi zirvələrə qaldırıb, 
Bu dərd bizi qayalardan saldırıb. 
Badəsini qanımızla doldurub, 
Canımızla məzələnən dərd imiş. 
 
Görmüşdünmü qəm qırmızı boyana, 
Ürək gərək tab gətirə, dayana. 
Torpaq dərdi, şəhid dərdi, ay ana, 
Köhnəldikcə təzələnən dərd imiş. 
 

*** 
1994 
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OLMADI 
 

Bu ağac da bar vermədi, 
Bu bağ da bir bağ olmadı. 
Sevincimə yiyə duran, 
Dərdimə ortaq olmadı. 
 
Kef damağı çağ olanlar, 
Üzümüzə ağ olanlar, 
Ürəyimdə dağ olanlar 
Kürəyimdə dağ olmadı. 
 
Azadam, xoşbəxtəm-deyə 
Səs saldım bütün ölkəyə. 
Sevincdən hoppandım göyə, 
Düşəndə torpaq olmadı. 

 
*** 

1992 
 

ÇAĞIRIŞ 
 

Qış günüydü, bürünmüşdüm kürkümə, 
Haramılar haram qatdı mürgümə. 
Od vurdular hasarıma, bürcümə, 
Harda qaldı o dağılmış qalam, hey. 
 
Bu yer, bu göy, torpaq mənə yar ola, 
Əlimdəki bayraq mənə yar ola. 
Allah dedim, Allah mənə yar ola 
Bu hayıfı yağılardan alam, hey. 
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Ay Əşrəf, gəl sağ gününə ağlama, 
Ağlın olsun-“ağ” gününə ağlama. 
Bu qisası qiyamətə saxlama, 
Qardaşım hey, yurddaşım hey, balam, hey! 
 

*** 
2000 

 
BİR ƏL QAPIMIZI DÖYƏ QƏFİLDƏN 

 
Ürəyimin köksündən uçmaq həvəsi gələ, 
Şən nəğmələr dindirə qayaları, daşları. 
Kövrək, həzin anamın titrəyən səsi gələ;- 
“Şəhərdən Əşrəf gəlib, başında yoldaşları”! 

 
Üstündən buludlar dağılmış ola, 
Bir günlük əlimə düşə kəndimiz. 
Yenə dostlarımla dolub-boşala 
Günəşdən asılan şüşəbəndimiz. 
 
Kövrək xatirələr əlimdən tuta, 
Gözünə nur gələ bəzi dostumun. 
Bir gün eşidəm ki, Ostayırda da  
Məzarı çat verib Feyzi dostumun. 
 
Yellər bu xəbəri yaya qəfildən, 
Baxam ki, yollardan duman çəkilib. 
Bir əl qapımızı döyə qəfildən, 
Açam ki, atamın ruhudur gəlib. 

 
*** 

May 2002 
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QARABAĞ 
 

Ərənləri şəhid olub davada, 
Nə ölməyib, nə itməyib Qarabağ. 
Aman Allah! -əli qalıb havada, 
De, kimə əl uzatmayıb Qarabağ. 
 
Qayaları yalçınların yalçını, 
Qan ağlayır Xocalısı, Laçını. 
Anaları yolub töküb saçını, 
Ölənləri yubatmayıb Qarabağ. 
 
Qızıl güllə kürəyimi deşdimi, 
Ürəyimdə dəfn eylədim eşqimi. 
Sanıram ki, mənim kimi heç kimin 
Gözlərini sulatmayıb Qarabağ. 
 
Dərdimizin nalə çəkən ozanı 
Görə-görə, baxa-baxa usanır. 
İndi bildim həsrət niyə uzanır- 
Arxamızca su atmayıb Qarabağ. 

 
*** 
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MƏZƏN OLSUN AY ERMƏNİ 
 

Torpaq mənim, yer mənim, 
Tüstüsü ərşə qalxan, 
Yanan kəndlər mənimdir. 
Mənim üçün darıxan 
O sərhədlər mənimdir… 
 
Bir fikir ver adına- 
Adın da  türkdən gəlir. 
Qışın oğlan çağında 
Odun da türkdən gəlir. 
 
Tarixin yaddaşından  
Türkün adını pozmaq  
Sənə gəlməsin asan!... 
Bir özünə yaxşı bax- 
Sən dünyanın çiynində 
Dilənçi torbasısan!... 

 
*** 

2011 
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GÖYNƏYİR 
 

Gün batan tərəfə baxa bilmirəm, 
Qırılan ömrümün köçü göynəyir. 
Qarlı zirvələrə qalxa bilmirəm, 
Yaşlı gözlərimin içi göynəyir. 
 
Günəşli günlərdə, yağışda,çəndə, 
Xəyalım dolanıb gedir o kəndə. 
Əlvan çiçəklərin hər yaz gələndə 
Başının üstündə tacı göynəyir. 
 
O nədir-qəlbimi yandırıb-yaxan, 
O kimdir-həsrətlə yollara baxan... 
Ərləri şəhidlik taxtına qalxan 
Cavan gəlinlərin saçı göynəyir. 
 
Vətən harayına çatan əsgərin, 
Özünü odlara atan əsgərin, 
Şəhid məzarında yatan əsgərin 
Bəlkə Xocalıda qıçı göynəyir. 
 
Kövrək arzularla dolur sinələr, 
Pozulur o növraq, o ənənələr. 
Qovrulur, sızlayır qoca nənələr 
Ürəkdə min ağrı, acı göynəyir. 
 
Göylərə əl açıb Allah deyənlər, 
Hər sözün başında sabah deyənlər, 
Günləri əliylə itələyənlər, 
Səhəri gözüylə açır, göynəyir. 
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Zülmət gecələrim səhər gözləyir, 
Səpdiyim toxumlar bəhər gözləyir. 
Gözüm “Xəbərlərdə”xəbər gözləyir, 
Ürəyim min yerdən sancır, göynəyir. 
 
Bir də əlim çatmaz ötən çağlara, 
Dodağım həsrətdir buz bulaqlara. 
Könlüm qanadlanır o torpaqlara, 
Qolum o yerləri qucur, göynəyir. 
 
Dünyanın özündən əzəl Qarabağ, 
Düşmən tapdağında xəzəl Qarabağ. 
Gözəl sözündən də gözəl Qarabağ 
Yanır, tüstülənir, uçur, göynəyir. 
 
Sarayı olanlar yuvasız qalıb, 
Əri əsir düşən gəlin, qız qalıb.. 
Bizim binada da atasız qalıb, 
Körpə balaların üçü göynəyir. 
 
Bağrı şan-şan olub dilsiz daşın da, 
Vətən savaşında, yurd savaşında. 
Kövrək anaların doqqaz başında 
Təndiri göynəyir, sacı göynəyir. 
 
Həsrətdən gözləri dolan kəndlərə, 
Bənizi gül kimi solan kəndlərə,. 
Yanıb qar altında qalan kəndlərə, 
Günəş də nurunu saçır, göynəyir. 

 
  



 

 224

Hayandan başlayır, hardadır Vətən, 
Gör neçə ildir ki, dardadır Vətən. 
“Qarabağ”kəlməsi dilində bitən 
Qardaş sızıldayır, bacı göynəyir. 
 
Ay Əşrəf, taleyim hey döyür məni, 
Dağılmış bir səhman gözləyir məni. 
Atamın məzarı səsləyir məni, 
Mənimçün burnunun ucu göynəyir. 
 

*** 
1997 

A KƏNDİM 
 

Əlim ətəyindən tutar, üzülməz, 
Yolların kəsilər, ümid kəsilməz. 
Sənsizlik dözülməz dərddir, dözülməz, 
Dözüb yaşayıram sənsiz, a kəndim. 
 
Sən idin pənahım xeyirdə, şərdə, 
Qorxuram görməyəm üzünü bir də... 
Tanış döngələrdə, dost küçələrdə 
Azıb yaşayıram sənsiz, a kəndim. 
 
Başsızlar düşmədi başa şeirimi, 
İş açıb tikdilər işə şeirimi. 
Havaya, torpağa, daşa şeirimi 
Yazıb yaşayıram sənsiz, a kəndim. 
 
De necə tablaşım, necə dözüm mən, 
Anamdan əmdiyim gəldi gözümdən. 
Tanışdan-bilişdən, hətta özümdən 
Küsüb yaşayıram sənsiz, a kəndim 
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Üz tutub getməyə bir pənahım yox, 
Nurlu axşamım yox, al sabahım yox. 
Qəlbim yox, qəbrim yox, qibləgahım yox, 
Kasıb yaşayıram sənsiz, a kəndim. 

 
*** 

1994 
 

QARABAĞIM 
 

Bir kövrək umud kimi, 
Kaman kimi, ud kimi, 
Qaralan bulud kimi, 
A dolan Qarabağım. 
 
Sınıb elin qüruru, 
Sönüb gözümün nuru. 
Sən ey indi bir quru 
Ad olan Qarabağım. 
 

Qoşulub bir axına, 
Enib Kür qırağına. 
Yada yaxın, yaxına 
Yad olan Qarabağım. 
 

Üzeyirin səsindən, 
Xanın zənguləsindən, 
A Cabbar zirvəsindən  
Atılan Qarabağım. 
 
Qırıldı o səs niyə 
Dönüb oldu mərsiyə? 
Vəzifəyə, kürsüyə 
Satılan Qarabağım. 
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Atamın çağrışında 
Anamın göz yaşında, 
A bağrımın başında 
Çat olan Qarabağım. 
 

Əsrin sərt oyununda, 
Bu namərd oyununda, 
Siyasət oyununda 
Mat olan Qarabağım. 
 

Bir od düşüb taxtıma, 
Mənəvi paytaxtıma. 
Yanıb qara baxtıma 
Qatılan Qarabağım. 

 
*** 

1995 
 

VƏTƏN DARDADIR  
 

Dağlarım bürünüb dumana, çənə, 
Bu dünya gözümə qaranlıq gəlir. 
Murdar əl toxunub Xudafərinə, 
Arazın suları bulanlıq gəlir. 
 

Bir də o yerlərə dönsəm..ya qismət... 
Pozulub növrağım, əhdim, ilqarım. 
Oldu yada qismət, qanlıya qismət 
Qanım bahasına qazandıqlarım. 
 

Şuşa-Vətənimin Eyfel qülləsi, 
Dağılıb tökülür düzlərə doğru. 
Min ölüm gülləsi, min top lüləsi, 
Yüz ildir tuşlanıb bizlərə doğru. 
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Bu torpaq dil açıb imdad istəyir, 
Yaralı çağında, dərdli çağında. 
Yüz ildir özünə ölüm bəsləyir 
Doğma Qarabağım öz qucağında. 
 
Həcər qızlarımız düşüb zindana, 
“Qazamat dalını dələsən, Nəbi” 
Daşnaqlar od vurub Azərbaycana, 
“Mənim bu günümdə gələsən, Nəbi”. 
 
Qocaldıb dağları Xocalı dərdi, 
Düşmən tapdağında Laçındır qalan. 
O Ağdam, Ağdərə, O Kəlbəcərdi 
O sənin anandır, bacındır, balam. 
 
Tutuldu Füzuli, yandı Zəngilan... 
O uçub dağılan Vətən sənindir. 
Naləsi göylərdən ildırım salan 
Arazda boğulan Vətən sənindir. 
 
Hirsimdən gözlərim olub qan kimi, 
Yenə də bəxtimin yatan vaxtıdır. 
İndi Qarabağın Xuraman kimi 
Özünü qayadan atan vaxtıdır. 
 
Gözümün odudur o yurd, o işıq, 
O mənəm-yıxılan vüqar dağından. 
Bəsdir əsrlərlə yatıb qalmışıq, 
Bəsdir! Çıxmalıyıq fil qulağından. 
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Yağılar kor qoyub gözümü oğlum, 
Ahım babaların gorundan çıxır. 
Araza atmışam özümü,oğlum, 
Cəsədim balıqçı torundan çıxır. 
 

Millətim tapdanır ayaqlar altda, 
Gəl, bu gün arxasan, köməksən mənə. 
Qeyrətim tapdanır ayaqlar altda, 
Bəs hansı günümdə gərəksən mənə?! 
 

Bu daşlar, qayalar dönsün qılınca, 
Qarlı zirvələrdən qoy keçsin yolum. 
Məğlub bir ölkənin şahı olunca, 
Qalib bir ölkənin şəhidi olum! 

 
*** 

1994 
 

BİRDİR 

Özüdür özünün yaşıdı elə, 
Çoxdankı arifdir, naşıdır elə. 
Bu dünya dəyirman daşıdı elə, 
Unu eynidirsə taxılı birdir. 
 

Ehtiyac içində biri baxsa da, 
Biri xəlvət-xəlvət qapıb tıxsa da, 
Biri nökərsə də, biri şahsa da, 
Dünyanın sonuncu nağılı birdir. 
 

Kövrəlib nərgizi, dolub jaləsi, 
Solub bənövşəsi, solub laləsi... 
Bu dünya çoxuna qəm piyaləsi, 
Şərabı, şərbəti, çaxırı birdir. 
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Biri gecə-gündüz kef içindədir, 
Dindirsən görərsən kif içindədir. 
Sərvəti min bağlı seyf içindədir, 
Cibliyi, gözlüyü, daxılı birdir. 
 
Suları bulanlıq, suları duru, 
Nə qədər cavabsız sualı durur. 
Hamı öz ağzına su alır, durur 
Elə bil hamının paxırı birdir. 
 
Biri yaxşı bilir-yerindir, gedir, 
Biri saymazyana-harındır,gedir. 
Biri dopdoluca qarındır, gedir, 
Qoy getsin, hamının axırı birdir. 

 
Ay Əşrəf, sən indi nə söylədin ki?! 
Qəflət yuxusundan qalxaq... çətin ki. 
Bəxtəvər başına o millətin ki, 
Uşağı, cavanı, ahılı birdir. 
 

*** 
1994 

 
  



 

 230

ƏSGƏR ATASIYAM 

Ulu yaradandan imdad istərəm, 
Əsən küləklərdən qanad istərəm. 
Bir ocaq istərəm, bir od istərəm, 
Könlüm isinəsi, əlim yatası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
 
Dizinin xətası dizimə gəlsin, 
Gözünün qadası gözümə gəlsin. 
Gəlirsə qoy mənim özümə gəlsin, 
Çovğunun, boranın, qarın xətası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
 
Bir ana qəfildən bitdi yanımda, 
O da özü boyda dərddi yanımda. 
Poçtalyon fikirli ötdü yanımdan, 
Üzümə gülmədi meşin çantası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
 
Güllərdən bir çələng hörüm, göndərim, 
Yanından gələn var görüm, göndərim. 
Bütün çiçəklərdən dərim, göndərim, 
Hər gülün öz ətri, çətri, butası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
 
Nəyim var bir quru candan savayı, 
Qan tutmuş qılıncdan, qından savayı. 
Mənim kimim var ki, səndən savayı, 
Əldən yapışası, qoldan tutası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
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Ay oğul, mən sizdən hünər gözlərəm, 
Qələbə gözlərəm, zəfər gözlərəm, 
Hər gün “Xəbərçi”dən xəbər gözlərəm, 
Mənə yetişəsi, mənə çatası 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 
 
İgid səngərləri od-ocaq yerim, 
Şəhid məzarları yatacaq yerim. 
Sənsən ümid yerim, tutacaq yerim, 
Ey yaylım atəşi, zəfər sədası, 
Əsgər atasıyam, əsgər atası. 

 
*** 

 
ƏSGƏR ATASININ MƏKTUBU 

 
Gözüm yığışmayıb yollardan hələ, 
Əllərim uzanıb Vətənə sarı. 
Bütün əsgərlərə, komandirlərə 
Oxu bu məktubda yazılanları. 
 
Tez-tez evdən ötrü qəlbi darıxan  
Təzə əsgərlərin önündə oxu. 
Yuvası dağılan, yurdu dağılan 
Əsgər atasının məktubudur bu. 
 
Ürəyim çırpınmaz, nəbzim döyünməz,  
Mənim sizin kimi arxam olmasa. 
Kiçik bir zəfər də üzümə gülməz 
Böyük qələbəyə inam olmasa! 
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İnamla danışıb dinsin hər əsgər, 
Yurdumuz bürünsün toy libasına. 
Əsgər paltarını geyinməyənlər 
Çox da tələsməsin bəy libasına. 
 
Ölmərəm gözlərəm o günü, qardaş- 
Bayrağım Şuşaya sancılan günü. 
Bu bağlı yolların düyünü, qardaş, 
Atəş xətlərində açılan günü. 
 
Sözüm isitməsə soyuq səngəri, 
Könlüm perik düşər öz yuvasından. 
Vətəni işğalda olan əsgərin 
Marşı gözəl olar bəy havasından. 
 
Bu vətən eşqinə, bu yurd eşqinə, 
Qələbə çalmağı öyrət oğluma. 
Şahin tək şığıyıb düşmən üstünə 
İntiqam almağı öyrət oğluma. 
 
Sevməyi də öyrət əsgər balama, 
Yurd üçün canından keçər sevənlər. 
Zirvədə bir şahin göstər balama 
Görsün ki, vətəni necə sevərlər. 
 
Ona səxavəti mən öyrətmişəm, 
Əzmi, cəsarəti sən öyrədərsən. 
Dosta sədaqəti mən öyrətmişəm, 
Düşmənə nifrəti sən öyrədərsən! 
 

*** 
2001 
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Millətin torpaqları işğal oluna bilər, öz baş bilənləri onun 
mənafelərini sata bilərlər, millət həm daxildən, həm də xaricdən 
düşmənlərlə əhətə oluna bilər, yeməyə çörək də tapmaz, torpaq-
ları ilə birlikdə adını-sanını da itirə bilər. Ancaq ruhunu və 
əzmini itirməzsə, millət bu fəlakətlərin hamısından salamat çıxa 
bilər. 

Qazi Mustafa Kamal Atatürk 
 

QARABAĞDA TALAN VAR 

Ata-baba ocağım, ümidim, gümanım, arxam, dayağım, hər 
yay uşaqlarımın pənah gətirdikləri, heç vaxt məni dostlarımın 
yanında xəcalət qoymayan, həmişə ilıq nəfəsini sinəmdə duydu-
ğum, əllərini ata əli kimi çiynimə qoyan Yuxarı Veysəlli kəndi-
nin hər yolu, hər cığırı, hər döngəsi, hər gülü, hər tikanı mənim 
üçün müqəddəsdir. Göyərçin xəyallarımın, şirin xatirələrimin, 
sonsuz arzularımın beşiyi idi bu kənd. “İdi” deyirəm. Ona görə 
ki, ha baxdım, baxdım qara buludlara baş qoyan qayalarını, 
üzümlü, əncirli, narlı bağlarını, günəşin şəfəqlərini ayna kimi 
özündə əks etdirən işıqlı, yaraşıqlı, səliqə- səhmanlı evlərini, 
sığallı həyət-bağçalarını görə bilmədim. “Qaya” bulağının, 
“Qara kəhrizinin”, “Soltanalı” kəhrizinin saf, təmiz, diş göy-
nədən sularına həsrət qaldım.. Atamdan yadigar qalan və mənə 
sanki dünyanın hər yerindən görünən, ağsaçlı anamın və böyük 
oğlum Rövşənin sığındığı evimizə boylandım, görünmürdü. 

Həmişə qonaq-qaralı olan, deyib-gülən, toylu-mağarlı kəndi-
mizin yollarını erməni quldurları və onların havadarları bağla-
mışlar. Pərən-pərən olmuşdu əzizlərim. Ölənlərin cəsədlərini də 
ala bilmədik əclaflardan... “Kişi ağlamaz”- deyirlər. Ancaq mən 
elə bu sətirləri ağlaya-ağlaya yazıram. Sanıram ki, daha mənim 
bu dünyada hec nəyim, heç kəsim, heç kimim yoxdur. Arxasız, 
köməksiz qalmış, ümidi hər yerdən üzülmüş bir Allah bəndə-
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siyəm. Atamın cırağını söndürdülər vicdansızlar... Atamı yuxu-
da gördüm o gecə, necə də sınıxmışdı?! Dedi ki, hamıdan çox 
səndən inciyirəm, niyə tez-tez gəlmirsən? Qızlarını, nəvələrini, 
bütün qohumlarını, qonum-qonşuları bircə -bircə xəbər aldı, “ 
Bizi niyə bu kafirlərin, qan içənlərin əlində qoydunuz ,oğlum?”-
dedi. Matım-mutum qurudu. 

Balaca Cavidin də sorğularına cavab tapa bilmədim.”Ata, 
daha bizim kəndimiz yoxdur? Biz bir də kəndimizə gedə 
bilməyəcəyik? Axı mən Novruz bayramında ora getmək istə-
yirəm..” 

Fevral ayının 22-də eşitdim bu xəbəri. Qoy “Əşrəf Veysəlli 6 
martda anadan olub 22 fevralda qətlə yetirilib”-desinlər. Qoy 
bundan sonra yazacağım cızma-qaraların altında adımı qara 
çərçivədə qara hərflərlə yazsınlar. 

Bəli, 22 fevralda eşitdim bu ağır xəbəri. İş yerində idim. 
Telefonum zəng çaldı. Götürdüm, həyəcanlı bir səs gəldi: 
“Dayı, sənsən? “Mənəm”,-dedim... Sən demə, mənim heç nədən 
xəbərim yox imiş, bacoğluma da yalan demişəm. 

Bir azdan öyrəndim ki, səhər saat 3-də erməni quldurları, 
onların muzdlu havadarları zirehli maşınlar və böyük texnika ilə 
kəndimizin üstünə hücum çəkib, körpələrin yuxusunu, cavan-
ların arzusunu, qocaların həyat istəklərini güllələyiblər.. Özü də 
necə? 
 

ANAMIN DEDİKLƏRİNDƏN 
 

“Onsuz da beş ildir yuxumuz ərşə çəkilib, indi də hövlnak 
qalxdıq yerimizdən, tankların vahiməli uğultusunu, dəhşətli 
odun, alovun üstümüzə necə yağdığını görsəydin, bilərdin ki, 
biz o gecə necə cəhənnəm əzabı çəkmişik. Qara gəlsin o gecəni, 
necə ki, qara gəldi. Qızlarımı, nəvələrimi birtəhər yola saldım. 
Allah Borana kömək olsun, yaman yerdə dadıma çatdı. Uşaqları 
ötürüb təzədən evimizə qayıdırdım. Ağlım başımda yox idi. 
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Ayaqqabılarımı, əyin paltarımı da unutmuşdum. Aqil qardaş 
məni yük maşınının üstünə mindirdi. Neçə gün idi ki, gözlərim 
yollarda qalmışdı, səni gözləyirdim. Bəs belə gələrlər, ay oğul! 
Maşınımızı güllə-boran elədilər, təkərlərini sıradan çıxartdılar, 
Allahdan olan kimi güllələr bizə dəymədi. Maşının sürücüsü 
Rizvan bizi böyük çətinliklə yağılardan xilas edə bildi. 

Kəndimiz od tutub yanırdı. Qorxa-qorxa arxaya baxdıq, qızıl 
güllələrin, odlu mərmilərin və qara tüstülərin içində boğulurdu 
kəndimiz. Gözlərimi yumdum ki, bu dəhşətləri görməyim..” 

Kəndimizin mehriban, qayğıkeş, evcanlı, ailəcanlı ağsaqqal-
larından biri olan Tohid kişini evindən çıxıb qaçmaq istədiyi 
yerdə, Əliqulunu öz isti ocağında, Valehi kəndin müdafiəsində 
dayandığı vaxt, Fəridə xanımı öz ciyərparasını bağrına basmış 
vəziyyətdə avtobusda gələrkən vurublar. Daşdəmiri tank mər-
misi ilə parça-parça ediblər o qansızlar, o alçaqlar, sinələrində 
insan ürəyi olmayan o vəhşilər..” 

Kənd camaatının dediklərinə görə hadisədən bir neçə gün 
əvvəl beş nəfər rus əsgəri peyda olub. Güman ki, kəşfiyyat işləri 
aparırmışlar. Qafar kişinin çəpərinə düşmüş soba borusunu da 
top lüləsinə oxşadıb tankdan atəşə tutublar.. 

Dəfələrlə Yuxarı Veysəlli kəndinin igid cavanları erməni 
qarətçilərini döşlərinə qatıb, qovub kənddən uzaqlaşdırıblar. 
Hər dəfə də ermənilər böyük itkilərə məruz qalmışlar... 

Dörd uşaq atası olan Şakiri kəndimizin ortasında ermənilər 
maşınla vurub qətlə yetirdilər, dözdük, Pənahın maşınını 
güllələdilər, dörd nəfəri də maşının içərisində yaraladılar. O 
hadisədən bir ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Pənah hələ 
də ayaq üstə qalxa bilmir. Aşağı Veysəlli kəndindən 6 nəfəri 
tarlada işlədikləri yerdə girov götürdülər, iyirmi gündən çox 
saxlayıb ermənilər onlara olmazın işgəncələrini verdilər. Nəha-
yət, veysəllilər girova girovla cavab verib onları dəyişdirə bil-
dilər, dözdük. Əhəd kimi, Bakir kimi oğlanlarımız getdi, yenə 
dözdük. Ancaq ayılmadıq. Kəndlərimizin müdafiəsini lazımınca 
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təşkil edə bilmədik. Bağanis Ayrım, Tuğ, Kərkicahan, 
Xocavənd, Malıbəyli, Qaradağlı yandırılıb yerlə yeksan edildi. 
Bu da Yuxarı Veysəlli kəndinin acanacaqlı, faciəli taleyi.. 
Görəsən biz bu dərdlərə dözəcəyikmi?.. 

Çətin! 
Vətənin bir tərəfində qanlı döyüşlər, o biri tərəfində isə şıdır-

ğı alver gedir. Bir tərəfdə qeyrətli, Vətən təəssübü çəkən oğlan-
larımız qanlarına qəltan edilir, digər tərəfdən isə rüşvətxorluq, 
qohumbazlıq, yerliçilik namuslu adamlarımızı təngə gətirir. 

Eh, nə isə. Dərdlər o qədərdir ki, hansı birini deyəsən!... 
 

QAÇQINLAR KÖVRƏK OLUR 
 

Mən siyasət adamı deyiləm. Ancaq açıqca görürəm ki, vaxtı 
ilə əyri yollarla, min bir fırıldaqla hakimiyyətə gəlmiş 
M.S.Qorbaçovun yenidənqurma siyasəti yenidənqırmaya çev-
rilib. Demokratiya, insan hüqüqlarının kobud şəkildə pozulması 
hallarına gətirib çıxarıb və 20-ci əsri qaçqınlar əsrinə döndərib. 
İlin-günün ağır vaxtında hər şeyin bahalaşdığı, maddi nemət-
lərin, paltar-palazın, tikinti materiallarının göyə çəkildiyi bir 
vaxtda doğma yurd-yuvadan didərgin düşüb, evsiz-eşiksiz qal-
maq adi hala çevrilib. Bütün bunlar hər tərəfə rahat at çapmaq 
imkanı əldə edən erməni millətçilərinin, rus şovinistlərinin, yəni 
erməni neofaşizminin qara əməllərinin acı nəticəsidir. 

Gör nə günlərə qalmışıq ki, taleyimiz Yeltsinlərin, 
Şapoşnikovların və Ter-Petrosyanların bağlı qapılar arxasında 
keçirdikləri müşavirələrdə həll olunur. Gör nə günlərə qalmışıq 
ki, aylarla ətə-yağa, südə həsrət yaşayırıq, ancaq min bir əziy-
yətlə saxladığımız, kökəltdiyimiz mal-qaranı, qoyun-quzunu 
erməni talançıları və onların quldur havadarları aparıb yeyib 
içir, sonra da yenidən kəndlərimizə basqın edirlər. 

22 fevral- kəndimizin tarixində əbədilik qalacaq. O qanlı, o 
müdhiş gecə. Yuxusu ərşə çəkilən körpələr, uşaqlar, gəlinlər, 



 

 237

qızlar, ürəklərinə çalın-çarpaz dağlar çəkilən ağsaçlı analar əsir 
olublar o gecə.. 

Vaxtilə Azərbaycan kəndlərini talan edən stepan razinlərin 
yeni davamçıları peyda olub. Neçə-neçə insan ömründə yığılıb 
nəsillərdən-nəsillərə keçən yerüstü və yeraltı sərvətlərimizin 
talançıları yenidən meydana çıxıblar. Bizimkilər isə acınacaqlı 
vəziyyətdə, harda gəldi orada gecələməyə, daldalanmağa yer 
axtarırlar. Bu da illərdən bəri dostluq etdiyimiz, igid-igid oğlan-
larımızı dar vaxtında yolunda qurban verdiyimiz rus imperi-
yasının bizlərə olan sədaqəti, səxavəti... 

 Şəhərimizə axın-axın qaçqınlar gəlir, özlərinə simsar axta-
rırlar, Yuxarı Veysəlli camaatı da bir ucu Beyləqan, Ağcabədi, 
Ağdam, bir ucu da Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə axışır. Gəl indi 
topla bu adamları bir yerə... 

Yuxarı Veysəlli camaatının bir qrupu da Füzuli rayonunun-
dakı uşaq bağçalarında və internat məktəbində gecələyir. Hamı-
sının da ürəkləri dağlı, gözləri yaşlıdır. Bir tanış, bir qohum 
görən kimi kövrəlirlər. Öz isti ocaqlarını, rahat dolanışıqlarını 
və gül-çiçək ətri qoxuyan yorğan-döşəklərini məcburiyyət 
qarşısında tərk edən bu adamlar darısqal sığınacaqlarından, 
imkansızlıqlarından, gələn qonaqlara yer göstərə bilmədiklə-
rindən, uşaqlarının, özlərinin nimdaş üst-başlarından xəcalət 
çəkirlər sanki.... Elə bil həmin adamlar deyillər, neçə gün 
onlarla bir yerdə oldum, bir yerdə gecələdim. Mən də didərgin 
idim. Doğma Vətənimdə qərib bilirdim özümü: 
 

Torpagım od, suyum qordu, 
Od üstündə yuva qurdum. 
Kaş hec kəsə ana yurdu 
Çevrilib qürbət olmasın. 
 
Gecələrim qara tüldür, 
Hər günüm bir uzun ildir. 
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Allah, məni özün öldür, 
Özgəyə minnət olmasın! 

 
Balaca uşaqların yalın ayaqlarına, qız-gəlinlərin xəzan 

yarpaqları kimi solğun çöhrələrinə baxdıqca adamın ürəyi dağ-
lanır. Amandır, onların yanında “evə gedirəm”, “evim var” 
deməyin, əyninizə təzə paltar, ayağınıza yun corab, isti ayaq-
qabı geyinib onları yoluxmağa getməyin. Qaçqınlar yaman köv-
rək olurlar-dərdlərini təzələməyin... Kim saldı bizi bu kökə, 
allah, yəni bu günahsız adamların ah naləsi yerdə qalacaq?.. 

Zakir Tahirovun on altı yaşlı oğlu  Hüseyndən heç bir xəbəri 
yoxdur, ağlamaqdan anasının gözləri kor olub. Xəlil və 
Süleyman Quliyevlər böyük qardaşlarının meyidini almadan 
Sumqayıta qayıtmaq istəmirlər. Yunus və Adil öz atalarının 
cəsədini ermənilərin benzinlə dəyişdirmələrinə qəti etiraz edirl-
ər. Ömrünü-gününü kolxoza sərf edən zəhmətkeş, əliqabarlı, 
süfrəsi halal çörəkli Şamı kişini heç vaxt ağlayan görməmişdim. 
Kişilər də ağlayarmış. Yaşlı gözləri ilə üzümə baxıb sanki 
demək istəyirdi: “Yenidənqurma budur?”, “Suverenlik buna 
deyirlər?”, “Demokratiya belə olur?..” “Əgər belədisə tfu bun-
ların hamısına”... 
 

Gördüyün o kənd deyil, 
Yurd yeridir, yurd deyil. 
Nə deyim, nə danışım, 
Danışmalı dərd deyil... 
 

Ancaq bütün məşəqqətlər kəndin igid oğlanlarını -Əsədov 
qardaşlarını, Ələmdarı, Etibarı, Şəhriyarı, Ramizi, xəstəxanada 
yaralı yatan Yunusu, Qeysi, Məmmədi, Yaşarı və başqalarını 
sarsıda bilməmişdir. 

Gözəl riyaziyyatçı Miraslan müəllimin doqquz-on yaşlı oğlu 
Şövqi nənəsinin ağlar gözlərinə baxıb əllərini onun çiyninə 
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qoyub: “Nənə, ağlama, bax budur deyirəm, sənin kəndini özüm 
alacağam” sözlərindən təsəlli tapıram. Dərdlərinə heç bir çarə 
tapa bilmədiyim anamı Sumqayıta gətirən günün axşamı bu 
neçə gündə heç bir rahatlıq bilməyən, hər gün rayon rəhbər-
liyini divara dirəyib günahlandıran, mənə “Dayoğlu, bunlarla 
müəllim kimi danışma” deyən, uzaq-uzaq qarlı aşırımlara 
qalxıb kəndini görmək arzusuyla təpələrdən boylanan jurnalist 
Nemət Veysəlliyə zəng çaldım, sabah Sumqayıta gedəcəyimi 
bildirdim. Nə desə yaxşıdır?- 

“Orda bizimkilərə və mənim iş yerimə bildir ki, kəndimizi 
erməni quldurlarından almayınca geri qayıtmayacağam.” 

Yuxarı Veysəllinin ağsaqqallarından olan Qulu Həsənovun, 
çoxlarına analıq eləmiş Zöhrə bacının, onların gəlini Nəzakət 
xanımın, Eldar bəyin qaçqınlara ilk yardımını görəndə ürəyim-
də ümid qığılcımları sezildi... Xeyrimin, şərimin yiyəsi olan, 
axır nəfəsimdə istinadgahım bildiyim, qəbristanlığında bir parça 
torpmağımı saxlayan kəndimiz haqqında çox bədbinliklə başla-
dığım bu yazını nikbin sonluqla bitirib nöqtə qoymaq istəyirdim 
ki, radio dalğalarında Xocalı faciəsini eşitdim. Belim qırıldı.. 
qollarım sınıb yanıma düşdü.... bu da bir məşəqqət... 

 
Bizlərə olan oldu, 
Yurdumuz talan oldu. 
Dərdinizi eşitdim 
Öz dərdim yalan oldu... 

26 fevral 1992-ci il 
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BU DÜNYA BELƏ QALMAZ 
 

Nə qədər çalışıram dostlarımla, tanış-bilişlərimlə həmsöhbət 
oluram ki, bir qədər yüngüllük tapım, təskinlik, təsəlli, ümid 
əldə edim, mümkün olmur ki, olmur. Məni qınamayın, qatarda 
bir neçə saatlıq yol yoldaşı olduğun adamdan ayrılanda istər-
istəməz ürəyin narahat duyğularla dolur. Hətta bəzən lap gözlə-
rin də yaşarır. Bəs necə ola bilər ki, əsrlərlə dədə-babadan bizə 
əmanət qalan, ölümüzün, dirimizin sahibi, acılı-şirinli xatirələri-
mizin beşiyi, ağır məqamlarda arxamız, dayağımız olan doğma 
torpaqlarımızdan, Vətən sözünün ilk başlanğıcı bildiyimiz, quş 
kimi isti qucağından pərvazlanıb uçduğumuz doğma evdən, el-
dən, obadan zorla didərgin salınasan və tarixin görmədiyi bu 
dözülməz dərdləri unudasan? Yox qardaş, nə edirsən et, bu dərd 
yaddan çıxan deyil.. Əlimiz çatmayan, ünümüz yetməyən, bu 
gün erməni quldurlarının, erməni başkəsənlərinin əllərində 
yaralı qartal balası kimi çırpına-çırpına qalan kəndlərimizi, 
dədə-baba ocaqlarımızı və başımıza gətirilən bu fəlakətləri 
unutmaq mümkün deyil... 

Yuxarı Veysəlli kəndi ermənilər üçün hərbi strateji əhəmiy-
yətə malik olan çoğrafi məkanda yerləşirdi. Bu kənd hər tərəf-
dən erməni kəndlərini-Çartaz, Maşadkənd, Sos, Keşi, Kert, 
İsfançıq, Ketxort... və son zamanlar sözün əsl mənasında ilan-
çalan yuvasına çevrilmiş Martuni rayonunun beş addımlığında 
yerləşirdi. 10 mindən çox əhalisi olan Çartaz kəndinin və onun 
qonşuluğunda yerləşən digər erməni kəndlərinin yolu Yuxarı 
Veysəllidən keçirdi. Aralıq qarışandan bəri veysəllilər həmin 
yolu bağlamışdılar. Son zamanlar kənd camaatının maddi 
vəziyyəti xeyli yaxşılaşmışdı. Yalan olmasın, hərənin otuz-qırx 
qoyunu, beş-on mal-qarası, yüzlərlə toyuq-cücəsi vardı. Kəndə 
xüsusi gözəllik verən, üstü ağ dəmirli daş evlər, səliqə-səhmanlı 
həyət-bacalar, barlı-bəhərli bağlar, bağçalar, evlərə çəkilən qaz, 
elektrik enerjisi, sərin bulaq suyu, telefon xətti və s.ox olub 
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ermənilərin gözünə batırdı. Ona görə də nəyin bahasına olursa-
olsun onlar bu kəndi məhv etmək istəyirdilər. Füzuli rayonun-
dan lazımi köməkliyi ala bilməyən və öz mənafelərindən başqa 
heç nəyi düşünməyən ikiüzlü siyasət yeridən başsız başçıları-
mızın soyuqqanlılığı ucbatından Yuxarı Veysəlli də başqa kənd-
lərimiz kimi ermənilər və onların havadarları tərəfindən darma-
dağın edildi. Vaxtı ilə kəndin keşiyində dayanan əsgərlər deyir-
lər ki, beş qumbaraatanın olmamasına görə bu vəziyyətə düş-
dük. Əgər həmin gecə bizə kömək gəlsə idi, biz güclü hücumla 
erməniləri kənddə yuva salmağa qoymazdıq. Bayatıların birində 
deyildiyi kimi: 
 

Əzizinəm ordu bada, 
Yol gedər Ordubada. 
Sərkərdə igid olsa, 
Heç getməz ordu bada. 

 
Anam və böyük oğlum atamın vəfatından sonra kənddə 

yaşayırdılar. Son zamanlar şəhər həyatı məni çox sıxdığından 
özüm də kəndimizə getmək istəyirdim. Bacılarım da “daha 
şəhərdə yaşamaq çətinləşib, çıx gəl kəndimizə”,-deyə məni 
təkidlə oradakı evimizə çağırırdılar. Kənd məktəbində müəl-
limlik etmək və bir də öz təsərrüfatımızla məşğul olmaq fikrin-
dəydim. Bağımızda baş-başa verən ərik, gilas, armud, alma, ən-
cir, nar, gavalı və s. ağacların nazı ilə oynamaq, onlara əməlli-
başlı qulluq etmək arzusundaydım.Yaxşı deyiblər ki, sən saydı-
ğını say, gör fələk nə sayır. “Son zamanlar nə isə ürəyimə dam-
mış kimi kəndimizin və orada qızları, nəvələri ilə ömür-gün 
keçirən anamın görüşünə tez-tez gedərdim. Anam hər dəfə “Ay 
bala, vəziyyət gərgindir, gəl bu inəkləri, qoyunları apar, sat, 
saxlamaq da çətindir”-deyərdi. Lakin təzəcə doğmuş qoyunları-
mızı, inəklərimizi satmağa ürəyim gəlmirdi. Elə bil ki, Əhrimən 
kimi ancaq pis əməllər və şər işlər üçün dünyaya gəlmiş, şahmat 
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taxtası üzərindəki fiqurlar kimi qulaqları həmişə mənfur siyasət 
oyunçularının əlində olan ermənilərdən bu dərəcədə vəhşilik, bu 
dərəcədə namərdlik, kəmfürsətlik gözləmirdik. Axı mən dünya-
ya göz açandan onları qapımızda sülənən görmüşdüm. Mühari-
bədən sonrakı ağır illərdə gah gəlib bizlərdən süd, qatıq, ayran 
dilənər, gah da ki “pürpüt”deyə-deyə küllüyümüzdən pencər 
yığardılar. Yaxşı yadımdadır, bir dəfə rəhmətlik Saray arvad- 
“axçik, mən bu axşam pürpütləri sulayaram səhər gəlib yığar-
sınız”-dedi. Biz də gülüşdük. Müharibədən sonrakı illərdə 
Yuxarı Veysəlli kəndinin tarlalarında qaraqılçıq buğda zəmilə-
rini yığıb-yığışdırmaq olmurdu. Erməni qonşular həmin zəmi-
lərdən əldə edilən məhsulun dörddə birini özlərinə götürmək 
şərti ilə biçinçilik etmək üçün yalvarırdılar. Onlar bizə bostan 
əkib becərmək işində də macal vermirdilər. Nökər kimi əkib 
becərər və bir hissəsini də bizim razılığımızla özləri mənimsə-
yərdilər. Veysəllilərin “Bedi” adlandırdıqları və “Qrişa” adlı 
başqa bir erməninin onların həyət bacalarında son zamanlaradək 
necə işlədikləri indiki kimi gözlərimin qabağındadır. 35-40 il 
bundan əvvəl erməni dığaları –Yura, Şura, Vazgen, Jora və 
başqaları mənimlə “dostluq”, “yaxınlıq” edirdilər. Hətta çox 
vaxt kinoya da baxmaq üçün onlar özləri gəlib məni Çartaz kən-
dinə aparardılar. Film sona çatdıqdan sonra dəstə-dəstə erməni 
qızları, oğlanları məni evimizə qədər ötürərdilər. İndiki kimi 
yadımdadır. Bir dəfə mənimlə yoldaşlıq edən dığalardan biri 
anamdan su istədi, o da “Qaya” bulaqdan təzəcə doldurub gətir-
diyi sənəkdən su verdikdən sonra dolçanı duz ilə, qum ilə dol-
durub yumağa başladı. Mənim acığım tutdu. Axı dostumun göz-
ləri qabağında anamın bu hərəkəti ona pis təsir bağışlaya bilərdi. 
Mən anama nə üçün belə edirsən?”-dedikdə, o “sən bilmirsən, 
onlar murdardılar” cavabını verdi. Bağışla anacan, mən sənin o 
vaxtlar xətrinə dəymişəm. Necə də düz deyirmişsən, doğurdan 
da yer üzündə onlar qədər kəmfürsət, onlar qədər xain, onlar 
qədər alçaq və onlar qədər kinli, murdar bir kəs yox imiş. 
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Sonradan oxuduğum, öyrəndiyim fikirlər də sən deyənləri 
təsdiq edir, ana! 

Azərbaycanlılar deyirlər: “ermənini qapında gör” Gürcülər 
deyirlər: “Erməni gəldi və özü ilə yeni bəlalar gətirdi” Türklər 
deyirlər: “Harda  erməni var, orda qan var, ölüm var” və yaxud: 
“on barmağının hərəsini bir şama döndərib gecə vaxtı erməni 
gələn yolda yandırsan da, sənə sağ ol deməzlər.” 

A.S.Puşkin bir qoca dağlının dili ilə: “Tı trus, tı rab, tı 
armenin”-deyir. Görkəmli rus alimi tarixçi V.L. Veliçko özünün 
hələ 1904-cü ildə Sank-Peterburqda çap etdirdiyi “Qafqaz” kita-
bında yazır: “Ermənilər haqqında çox-çox qədimlərdən pis fikir 
yaranıb və heç şübhəsiz, bu əssasız deyildir. Ona görə ki, əsas 
olmasaydı, bütün bir xalq haqqında həm də müxtəlif dövrlərdə 
belə bir fikir yarana bilməzdi.”.. 

Hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malik-
dirlər. Onları özgə evinə buraxmadıqda, yaxud hər hansı bir 
hiylələrinin üstünü açdıqda, ya da oğrularını məhkəməyə ver-
dikdə təkcə özləri hay-küy qoparmırlar, həm də özgə xalqdan 
olan səfeh, yaxud satqın adamları da hay-həşir qoparmağa məc-
bur edirlər. “Məşhur şərqşünas Adam Mets: “Qara dərili qullar 
arasında zəncilər ən pis qullar olduğu kimi ağ dərili qullar ara-
sında da ən pisi ermənilərdir. Eybəcər ayaqları var, utanmazdı-
lar, oğrudurlar. Onların naturası və dili kobuddur.. Əgər sən qul 
ermənini bircə saat işsiz qoyarsansa, elə həmin saat onun natu-
rası onu bəd əmələ sövq edəcək. O, dəyənək altında yaxşı 
işləyir. Elə ki, gördün tənbəllik eləyir, heç də zəiflikdən deyil, 
əksinə, bundan həzz alır. Belə olduqda dəyənəyi götürüb yaxşı-
ca kötəkləmək və istədiyini yerinə yetirməyə məcbur etmək 
lazımdır,”-deyir. Məşhur Fransız səyyahı qraf de-Şolye, alman 
səyyahı Alfred Kyorten, görkəmli gürcü şairi və publisisti İlya 
Çavçavadze və onlarla başqaları da eyni fikri təsdiq edirlər. Bu 
yaxınlarda Qarabağa gələn BMT-nin səlahiyyətli nümayəndəsi 
Sayrus Vensin ayaqqabılarının açılmış bağını yaltaqcasına 
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əyilib bağlayan şərəfsiz ermənini çoxlarımız ekranlarda gördük. 
Əgər fotoaparatların, videokameraların heyrətli gözləri ona 
dikilməsəydi, bəlkə də erməni Vensin ayağının altından da, lap 
harası gəldi orasından da öpərdi. Bax, budur aləmə car çəkib öz 
qədim mənşəyindən, yüksək ləyaqət və mədəniyyətindən dəm 
vuran erməni millətinin kimliyi. Bax budur qanımıza yerikləyən 
balayanların, kaputikyanların, avanesyanların, daha kimlərin–
kimlərin utanmaz-utanmaz tərifini göylərə qaldırdıqları erməni 
millətinin iç üzü. Bax budur, Xocalıda günahsız yerə körpələrin 
ürəklərinə süngü sancıb qətlə yetirən erməni millətinin əsl 
siması... Belələrinin kökünü yer üzündən silmək istəyən türk 
sərkərdəsi Soltan Əbdül Həmid necə də haqlı imiş... 

Axır vaxtlarda ermənilər Xankəndində yerləşən 366-cı alayın 
komandanlığını və Ermənistan tərəfdə döyüşən keçmiş ittifaqın 
7-ci ordusunu pulla ələ alır. Hər kəndin qarət edilməsi üçün 
müəyyən miqdarda maya buraxır və sonra da həmin pulları Azər-
baycan kəndlərinin sərvətləri hesabına artıqlaması ilə çıxarırlar. 

Görəsən bu pullardan Yeltsin, Şapoşnikov, Starovoytova, 
Bonner, Volski kimi havadarlarına da çatırmı?!. Yəqin ki, çatır. 
Yoxsa onlar canfəşanlıq edərək, öz tələblərində haqqsız olan 
erməniləri bu qədər qudurtmazdılar, bir də ki, rus hakim dairə-
ləri özlərinin şərq siyasətlərini həyata keçirmək məqsədiylə 
Rus-İran, Rus-Türk müharibələrində də ermənilərdən həmişə 
bir silah kimi istifadə etmişlər. İndi də həmin üsulla müstəqil 
Azərbaycanı məcburən MDB-yə daxil etməyə can atırlar. Ermə-
nilər isə öz növbələrində bu siyasətdən ustalıqla istifadə edərək 
türk soyqırımını həyata keçirirlər... 

Ürəyimin ümid yeri, güvənc yeri bildyim, mənim üçün dün-
yanın “Karlova-Varısı”, bü gün isə “Xatını”, “Liditsesi” olan 
Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Divanallar və Hoğa kəndləri də bu 
iyrənc siyasətin növbəti qurbanlarına çevrildilər. Üstünə qara 
quş şığıyan kəklik topası kimi Divanallar, Veysəlli və Hoğa 
camaatı da Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələndilər. Evlə-
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rindən əyin paltarlarını da götürməyə macal tapmayan bu adam-
ların indiki halda imkanlı müəssisələrə, təşkilatlara böyük ehti-
yacları var. Aldığım məlumatlara görə Bakıda və Sumqayıtda 
onlara mənəvi dayaq duranlar tapılır.Yeri gəlmişkən Bakı kər-
piç zavodun, “Səbinə” kooperativinin, Sumqayıtdakı “Ümid” 
Xeyriyyə cəmiyyətinin, uşaq bağçalarının, xüsusilə də 47 və 52 
saylı bağçaların kollektivlərinə, 2 nömrəli incəsənət məktəbinin, 
1 nömrəli musiqi məktəbinin müəllimlərinə, bu ağır gündə öz 
doğma yurd-yuvalarından didərgin düşənlərimizə mərhəmət 
göstərib kömək əlini uzadan hər bir kəsə dərin minnətdarlıq 
hisslərimi çatdırmağı özümə borc bilirəm. Başımıza bu müsi-
bətləri, bu bəlaları gətirənlər haqda düşündükdə anamın ikicə 
kəlmə ilə çox tutarlı və sərrast ifadə etdiyi, az qala atalar sözü 
kimi beynimə həkk olunan fikrindən təsəlli tapıram: “Sən bil-
mirsən onlar murdardılar, bala..” 

Şəhərdə heç vaxt üç-dörd gündən artıq dayana bilməyən, 
həmişə qızları, qohum-qonşuları, ev-eşiyi, həyət-bacası üçün 
darıxan anam indi çarəsiz qalıb, cansıxıcı beton divarlara pənah 
gətirib. Böyük türk şairi Nazim Hikmət demişkən, hər gün get-
diyi yol beş-altı metrlik döşəmədən ibarət olub. Belə yerdə 
onun üçün yaşamaq əlbətdə, çox çətindir. Söz düşəndə “kəndi-
mizdən başqa heç bir yer ürəyimə yatmır”,-deyir “Novruz 
bayramının axşamı işdən evə gələndə balaca Cavid mənə yaxın-
laşdı: “Ata, olar bir söz deyim?”-Olar, dedim. O, dodaqlarını 
qulaqlarıma söykəyib, təkcə mənim eşidəcəyim tərzdə pıçıldadı: 
“Nənəm yenə də yorğanı başına çəkib ağlayırdı. Bildi ki, mən 
başa düşmüşəm, durub hamama keçdi, qapını da bağladı. Ora-
dan çıxanda gözləri qıpqırmızı qızarmışdı..” Neyləyim, allah 
ermənilərin tifaqını dağıtsın, anamı sakitləşdirməyə, ona təskin-
lik, təsəlli verməyə imkanım yoxdu. Yurdunu-yuvasını itirib. 
Yetmiş il gözlərinin öyrəşdiyi dağlardan, dərələrdən, dodağı 
nəğməli buz bulaqlardan, həmişə yan-yörəsində gördüyü qızla-
rından, nəvələrindən, qohum-qonşularından və nəhayət ömür-
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gün dostunun şirin xatirələrini əbədi yaşadan doğma evindən-
eşiyindən, doğma elindən ayrı düşüb anam..  

 
Niyə qara gəldi bu yaz, 
Belə bayram olmaz, ana. 
Sənin göz yaşın qurumaz, 
Mənim üzüm gülməz, ana. 
 

Kim yandırdı yurdumuzu! 
Bu sorğular yordu bizi. 
Dərdli bilər dərdimizi, 
Dərdsiz olan bilməz, ana. 
 
Qara yellər əsib nədi, 
Qapımızı kəsib nədi. 
Bacılarım küsüb nədi, 
Niyə bizə gəlməz, ana. 
 

Ürəyim bir himə bənddi, 
Özü boyda ahdı, dərddi. 
Hara getsək evdir, kənddir, 
Kəndimizdən olmaz, ana. 
 
Tapılmazmı bu dünyada, 
Ümid verən bir səs-səda!! 
Hər şeyimiz azalsa da, 
Dərdimiz azalmaz, ana. 
 
Yanıb bağrım, sınıb qolum, 
Açılmazmı bağlı yolum?! 
Gəl ağlama qurban olum, 
Dünya belə qalmaz, ana! 

 
*** 

1992-ci il  
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ATAMIN QONAĞI OLA BİLMƏDİM 
 

Bağışla məni, neçə-neçə dərdlərin dərmanı olan, sal qaya-
ların, daşların sinəsini yarıb özünə yol açan, adını çəkə bilmədi-
yim bulaq. Bağışla məni, ey adını, ünvanını unutduğum, təbiə-
tin sehrli əlləri ilə sığallanmış çiçək! Bağışla məni, ey bu yazını 
yazdığım dəmdə adı yadıma düşməyən insan! Bağışla məni, 
haqqında ətraflı danışa bilmədiyim dost!.... Sizin məndən inci-
yib küsməyə haqqınız olsa da, məni bağışlayın!.. 

Qoy adı gələndə dodaqlarımız yüz yerdən səyriyən, ürəyimiz 
çat verən Qarabağ torpaqlarımız haqqında tez-tez söhbət salma-
ğımız heç kəsi narahat etməsin.Qarabağ bizim yaralı yerimizdir. 
İnsan öz yaralı yerini çox istəyər. Bir də ki, bizim üçün dünya-
nın özü boyda görünən, Şah İsmayıl Xətai babamızdan ərməğan 
edilən, ucsuz-bucaqsız torpaqlarını itirə-itirə gəldiyimiz 
Azərbaycanımızın hansı bir yeri təhlükə qarşısında qalarsa, biz 
hamımız qarabağlı ola bilsəydik, bu gün Qarabağsız qal-
mazdıq... 
 

Üstündən buludlar dağılmış ola, 
Bir günlük əlimə düşə kəndimiz. 
Yenə dostlarımla dolub-boşala 
Günəşdən asılan şüşəbəndimiz. 
 

Kövrək xatirələr əlimdən tuta, 
Gözünə nur gələ bəzi dostumun. 
Bir də eşidəm ki, Ostayırda da 
Məzarı çat verib Feyzi dostumun. 
 

Yellər bu xəbəri yaya qəfildən, 
Baxam ki, yollardan duman çəkilib. 
Bir əl qapımızı döyə qəfildən, 
Açam ki, atamın ruhudur,-gəlib.. 
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Ürəyimin sinəmdən uçmaq həvəsi gələ, 
Şən nəğmələr dindirə qayaları, daşları. 
Kövrək, həzin anamın titrəyən səsi gələ: 
 “Şəhərdən Əşrəf gəlib, başında yoldaşları”... 

 
Qarabağın mənə anam qədər doğma olan Yuxarı Veysəlli 

kəndinə- doğulduğum, boya-başa çatdığım o gözəl məkana düz 
on iki ildir ki, həsrətəm. Düz on iki ildir ki, atamın, əmimin, 
doğmalarımın, əzizlərimin məzarlarını ziyarət edə bilmirəm. 
Düz on iki ildir ki, “Qaya bulağ”ın, Soltanalı kəhrizi”n, “Qara 
kəhriz”in diş göynədən, ürək sərinlədən sularına, kəndimizin 
ildırım şırımları kimi müxtəlif ünvanlara doğru şırımlanan cığır-
larına, uşaqlıq xatirələrimin beşiyi olan “İldırımdüşən”ə, “Qala 
yeri”nə, “Bala dərəsi”nə, Süleyman babamın əlləri ilə əkilmiş, 
yaşıl tuneli xatırladan, hər yaz gələndə şanapipikləri, bülbülləri, 
kəklikləri səs-səsə verən gül qoxulu meyvə bağlarına həsrət 
qalmışam.. 

Yaxşı yadımdadır: iki oğlu döyüşdən (1941-1945) qayıt-
mayan Süleyman babam çəliyinə söykənə-söykənə evdən uzaq-
laşar, gözlərini yol boyu məchul bir nöqtəyə dikərək bayatı 
çağırıb dolmuş gözlərini boşaldar, kövrəlmiş ürəyini sakitləşdi-
rərdi. Uzaqlara çəkilərdi ki, heç kəs onun ağlamağını görməsin. 
Biz isə balaca uşaqlar olduğumuz üçün bizə o qədər də məhəl 
qoymazdı: 

 
Əzizim balabanı, 
Asta çal balabanı. 
Hamının balası gəldi, 
Bəs mənim balam hanı?... 
 

Babam Süleyman kişi çox maraqlı bir insan idi. Evlərinin 
qarşısındakı tut ağaclarının kölgəsində salınmış döşəkçənin üs-
tündə uzanar, ərtafdakılara göz qoyardı. Yaşı 80-i ötmüş müdrik 
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qocanın gözlərindən heç nə yayınmazdı... Hərdən də bizi səs-
ləyər: “Ay Əşrəf, ay Bəylər, ay İsmayıl... yanıma gəlin, sizə bir 
yaxşı söz deyəcəyəm.” Qaça-qaça gələrdik:-“Hə gəldik baba, nə 
istəyirsən?” O, dikəlib çəliyi ilə “İldırımdüşən”in yamacında 
otlaya-otlaya “Erməni qoruğu”na yaxınlaşan qoyunlarımızı gös-
tərər və deyərdi: “Gedin qoyunları qaytarın, sonra gəlin yanıma 
sizə bir yaxşı söz deyəcəyəm, yoxsa qoyunlarımızı ermənilər 
aparsa, geri almaq çətin olacaq”, Nə biləydik ki, o səfalı, o 
gözəl torpaqlarımız da bir vaxt ermənilərin əlinə keçəcək və 
doğrudan da onları geri qaytarmaq çox çətin ola-caq.... Biz 
kəpənək qanadlarını baldırlarımıza sürtərdik ki, bərk qaçaq... 
Qoyunları qaytarıb gətirəndən sonra babamıza yaxınlaşar: “Hə 
baba, bizə nə deyəcəkdin?” O isə “Çox sağ olun, mənim nəvə-
lərim, indi yadınızda saxlayın ki, “Buyuranla yüyürən yarıdır”... 
Həmin fikri çox-çox sonralar bir yazımda işlətdim: 
 

Kündəsi yayılıb yapılmayınca 
Təndirdən incimək, küsmək nahaqdır. 
Yaxşı buyuranım tapılmayınca  
Yaxşı yüyürənim olmayacaqdır. 

 
Torpaqlarımızın qorunub saxlanılmasında, kəndimizin 

“aşağılı-yuxarılı” çiçəklənib gözəlləşməsində, inkişaf etməsin-
də, milli mədəniyyətimizin, mənəvi xəritəmizin geniş vüsət 
tapmasında xüsusi xidmətləri olan Bəylər bəyin, müharibə illə-
rində kəndimizdə sədrlik etmiş Qədir İbrahimovun, əmim Şəfi 
kişinin, Əli Mehdiyevin, Hətəm Hətəmovun, “son vaxtlar” 
məntiqə, fəlsəfəyə söykənən gözəl nitq bacarığı ilə dinləyəni 
heyran edə bilən Məmmədəli dayının (Qara Məmmədəli), 
özünəməxsus insani keyfiyyətləri, koloriti, hazırcavablığı və 
əməksevərliyi ilə başqalarından seçilən Azad babanın, Abdulla 
əminin, Çərkəz kişinin, Qasım əminin, Şıxəli dayının və onların 
övladlarının, duzlu-məzəli söhbətləri ilə könüllər oxşayan, 
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böyük həvəs və ustalıqla nərd oynamaqdan həzz alan Bayraməli 
Nuriyevin, Bayraməli Həsənovun, bostançı Nəzər kişi və onun 
oğlanlarının, Məhərrəm-Alqoca və Həsən-Zülfüqar qardaşla-
rının, Hüseyn kişi, molla Qara və o nurani kişinin oğlanlarının, 
Abbas əmi, Əli və Məmmədhəsən Bağırov qardaşlarının, 
Əsgər-Nəcəfqulu qardaşları, İsfəndiyar, Qubad dayı, Cəfər-
Qəfər qardaşları, Əbdül, Cəmil kimi el sənətkarları, toylarda 
gözəl rəqsləri ilə hamını valeh edən Pərzad xanım, Bacıxanım 
xala, çox gözəl və nadir səsə malik olan Qulu Həsənovun, şirin-
şirin bayatıları və zarafatları ilə həmişə yadda qalan Dadaş və 
Balaş qardaşlarının əhvalatlarından saatlarla söhbət açmaq olar.. 

Bir az yaxın keçmişimizdən danışaq: Qarabağ müharibələ-
rində haylara-düşmənlərə qan udduran Yavərin, Əhədin, 
Bağırın, Nizaminin, Şəhriyarın, Salehin.. Ziyalı zümrəsindən 
olan Baratəli, Muxtar, Mehralı, Novruz müəllimin, hal-hazırda 
Füzuli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı işləyən, gözəl yaddaşı, 
yüksək mədəniyyyəti, böyük təşkilatçılıq  bacarığı, qayğıkeşliyi 
və təəssübkeşliyi ilə bu gün də Qarabağ müharibəsinin ağrı-
acılarını dadmış insanlara öz köməyini əsirgəməyən Nəbi 
Muxtarovun, Kərəm Hətəmovun, Azər, Asif qardaşlarının, 
dünyasını çox vaxtsız dəyişən qələm dostumuz Sabir 
Rüstəmzadənin, Əsədin, Etibarın, bir sözlə balacalarından tut-
muş qocalarınadək hər birinin haqqında kitablar yazmaq müm-
kündür... 

Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, sənətinin sorağı sərhədləri 
aşmış olan aşıq Fərrux, Şahmurad, aşıq Vəli, Əbdül,Cəmil, 
Melik, İmran və Qəmbər kimi el sənətkarları haqqında lazımın-
ca tədqiqatlar aparılmayıb..Böyük el sənətkarı, yastı balabanda 
məharətlə ifa etdiyi qədim xalq mahnıları ilə bir vaxt görkəmli 
sənətkarların diqqətini özünə cəlb edən- ölməz Bülbülün, 
Üzeyir bəyin, Seyid Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin, o vaxtlar 
Respublika Incəsənət İşçiləri İdarəsinin rəisi işləyən Mirzə 
İbrahimovun, Gürcüstanda aşıq Əmrahın, Kəlbəcərdə Dədə 



 

 253

Şəmşirin, Şirvanda aşıq Şakirin, aşıq Pənahın, aşıq Bəylərin 
xeyir-duasını almış olan və bu aşıqların apardığı el məclislərinə 
xüsusi bir yaraşıq verən, dəfələrlə Respublika baxışlarının, 
festivallarının qalibi, diplomatı olan, İ.V.Stalinin 70 illik yubile-
yində öz əvəzsiz sənəti ilə iştrak etmək üçün dəvətnamə alan, 
aşıq Şahmuradın yetirməsi şair Adıgözəl kişinin oğlu aşıq Vəli 
İmanov və onun əvəzsiz dostu aşıq Humay haqqında çox az şey 
bilirik. 

Onun böyük şövq və yüksək məharətlə ifa etdiyi el havaları 
“Arazbarı”, “Mürqi-səhər”, “Hüsnüyarı”, “Bayazı” dünya şöh-
rətli bəstəkarımız Üzeyir Hacibəylinin çox xoşuna gəlib. 1938-
ci ildə o, xalq yaradıcılığı festivalının qalibi olaraq medalla 
təltif edilib. Və elə həmin il onun vətəndaşlıq sənədinin-paspor-
tunun daimi qeydiyyat vərəqəsinə əlavə olaraq “1” rəqəmi vuru-
lub. Bu o vaxt el sənətkarına birinci növbədə hörmət əlaməti 
idi. O, istənilən rayonda, istənilən bölgədə konsertlər verə bilər-
di. Sənətdə naşı olan adamlara el şənliklərində çalıb-çağırmağa 
icazə verməmək hüququ da qazanardı aşıq Vəli, “1” rəqəmi 
ilə... 

Nə yaxşı ki, Vəli Adıgözəl oğlu İmanovun yastı balaba-
nından havalanıb çıxan, ürəkləri ehtizaza gətirən el havalarının 
bir çoxu Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda qorunub sax-
lanır. Biz arzu edərdik ki, onları tez-tez səsləndirsinlər.. Nə 
yaxşı ki, dəyərli sənətkarın oğlanları Şiralı müəllim, Piralı bəy 
böyük sənətkarın sənətini yaşadır, ona məxsus olan nəfəsli 
alətləri haqqında yazılan qəzet məqalələrini göz bəbəyi kimi 
qoruyub saxlayırlar... 

 

*** 
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Yaddaşlardan gələn səslər 
 

Müharibənin (1941-1945) ağır və acınacaqlı illərində kolxoz 
sədri işləyən Şəfi əmimə xəbər verirlər ki, filankəs (bir xanım) 
axşam biçindən evə qayıdarkən corablarının, ayaqqabılarının 
içində, xalatının ciblərində taxıl aparır. Şəfi kişi bir anlıq həmin 
çoxuşaqlı ananın ailə vəzyyətini gözlərinin önünə gətirir, öz 
atına iki çuval dən yükləyib həmin qadının qapısına gəlir, buğda 
ilə dolu çuvalları atın üstündən yerə qoyur və həmin xanıma üz 
tutaraq deyir:- “Bilirəm vəziyyət çətindir, bundan sonra sənin 
uşaqların üçün lazım olan taxılı özüm gətirəcəyəm, sən əziyyət 
çəkmə, çalış ki, uşaqlar böyüsünlər”.. Sonralar həmin nurani 
qadın bu söhbəti kəndimizin məclislərində danışardı... 

Yazıçılar Birliyinin bədii ədəbiyyatı təbliğ bürosunun xətti 
ilə Füzuliyə ezam olunmuşdum. Dostlarla görüşüb bir az 
qəlyanaltı etdikdən sonra kəndimizə getmək qərarına gəldim. 
Payi-piyada Füzuli şəhərindən Ağdam istiqamətindəki çıxacağa 
tərəf gəlirdim. Qəfildən yanımda “Niva” markalı bir maşın 
dayandı. Çox səliqə ilə geyinmiş, üz-gözündən nur tökülən, o 
vaxt Füzuli rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 
sədri işləyən Nəbi Muxtarov maşından düşdü. 

Görüşüb hal-əhval tutduqdan sonra dedim: -“Mən sizin uşaq-
lıq çağlarınızı görmüşəm, Nəbi olduğunuzu göstərin”. Nəbi 
Muxtarovun üzündə qeyri-adi bir təbəssüm yarandı: ”Əşrəf 
müəllim, çox-çox təəssüf edirəm ki, mən təcili olaraq kənd 
Horadizdəki müşavirəyə getməliyəm... Ancaq bu maşın sizin 
ixtiyarınızdadır”-dedi... 

Ailə həyatı qurduqdan sonra (ikinci dəfə) Aşağı Veysəlli 
kəndinə də tez-tez getməli olurdum. Uşaqlıq illərində də bu 
kəndə tez-tez gələr və dostlarımla görüşərdim.Yaxın qohumu-
muz, kolxoz sədri Qədir İbrahimovun həyat yoldaşı Pakizə 
xanım eşitsəydi ki, mən onların kəndindəyəm, o saat oğlu 
rəhmətlik Bəhlulu göndərərdi ki, məni evlərinə aparsın.. 
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Böyüyəndən sonra isə ən çox gecələdiyim yer qaynatam Kazım 
kişinin evi olardı. Aşağı Veysəllidə yaşayan 120 yaşlı Ayna 
nənəm, Əli dayım, onun ailəsi, uşaqları, Bacıxanım xalam və onun 
həyat yoldaşı Qəhrəman kişi, Qarabağ bölgəsində çox məşhur-
laşmış sənətçilərdən sayılan aşıq Vəli, onun oğlu Şiralı müəllim, 
sinəsində xalq deyimləri, aşıq qoşmaları çağlayan Bayraməli 
Nuriyev və başqaları ilə görüşməkdən xüsusi zövq alardım... 

Əli dayım və Qəhrəman kişinin səliqə-səhmanlı, geniş həyət-
bacaları vardı. Yay aylarında sapsarı yetişmiş əriklər onların 
bağlarına qəribə bir gözəllik verərdi... Bir dəfə kəndə payız fəsli 
gəldim. Necə oldusa Qəhrəman dayı ilə görüşə bir az gecikdim. 
Biz onunla görüşəndə Qəhrəman dayı məni məzəmmət edirmiş 
kimi başladı nə başladı: 

 

Bağda ərik var idi, 
Salam-məlik var idi. 
Bağdan ərik tükəndi, 
Salam-məlik tükəndi?.. 

 

Bir kərə də yayda əriyin sapsarı saralıb adama “gəl-gəl” de-
diyi günlərdə Aşağı Veysəli kəndinə gedəsi oldum. Başını aşağı 
salıb bağda var-gəl edən, hərdən əyilib yerə tökülən ərikləri 
dənləyən Qəhrəman kişinin sanki mənim gəlişimdən xəbəri yox 
idi. Bağın çəpərinə söykənib, vaxtı ilə Qəhrəman dayının mənə 
zarafatla söylədiyi şeir parçasına uyğun misralar uydurdum: 
 

Bağda ərik yox idi, 
Gözün-könlün tox idi. 
Bağda ərik bitibdi, 
Salam-məlik itibdi?.. 

 

Qəhrəman kişi qəşş eləyib güldü. Görüşüb qucaqlaşdıq. Hal-
əhvaldan sonra “məni yaman yerdə yaxaladın”-dedi. Həmin 
axşam bir vedrə ərik dərib balacalarımla görüşə gəldi... 



 

 256

Uşaqlıq və gənclik illərində Novruz Məmmədov, Şiraslan 
Aslanov, Şiraslan Məmmədov, İbrahim, İmran, Aydın, Xəlil, 
Cəlil, Şamil, Kamil, Həsrət, Əvəz, Süleyman, Cəmil, Əhilman, 
Sabir, Musa, Vahid, Telman, Bəhlul, Aydın Xankişiyev və 
kəndimizin bir çox başqa cavanları ilə dostluq edərdim.Yaşda 
məndən xeyli cavan olsalar da, Nemət Veysəlli, Qürbət, Kərəm 
Hətəmov, Sabir Rüstəmzadə, Əbdül ilə söhbətimiz tutardı. Bir-
birimizə qonaq gələr, hər yaz gələndə gül-çiçək ətrinə qərq olan 
Ağbaşlı torpağında “Qaya bulaq” deyilən cənnət-məkan bir yer-
də “Xan çinar”ın kölgəsində istirahət etməyi çox xoşlayırdıq. 

Toylarda, şənliklərdə əylənər, o günlərin indi bizim üçün 
əlçatmaz, ünyetməz olan səhifələrini yaddaşımıza köçürərdik. 
Məşhur el sənətkarları Fərrux və Şahmurad bəyin böyük sənət-
karlıq məziyyətləri, Bəylər bəyin torpaq təəssübkeşliyi haqqın-
da söhbətlərə qulaq asar, məşhur aşıq Humay, aşıq Vəli, Əbdül, 
Cəmil, Melik, Balaş dayı, İmran, Qəmbər məclislərinin iştirak-
çısı olardıq. Uşaqlıq dünyamız böyüdükcə bu siyahı bir qədər 
də genişlənir və dolğunlaşırdı. 

El arasında “Qara Məmmədəli” ayaması ilə tanınan, öz xeyir-
xah əməlləri, savadı, bilgisi ilə böyük şöhrət qazanan 
Məmmədəli Tahirovun atalar sözləri, zərbi-məsəllər, xalq deyim-
ləri ilə gözəlləşən şirin danışığı, Dadaş, Balaş qardaşla-rının və 
Əbdülhəsən Məmmədovun uzaq və yaxın keçmişlərdən xəbər 
verən söhbətləri, ölümündən bir gün əvvəl qəbristanlığa gəlib 
orada yatan dostlarını səsləyən “yanınıza gəlirəm, darıxmayın”-
deyərək atam Cavadla özünə bir yemişan ağacının kölgəsində 
qəbir seçən əmim Şəfinin duzlu-məzəli əhvalatları, şirin danışığı, 
güləşərkən erməni dığalarını bir-bir yerə çırpan Nəcəfqulunu, 
Qubad kişini, Hətəm Hətəmovu, İsa Rüstəmovu, Abbas 
Sultanovu, Məmmədi, Qeysi, Yavəri, Əhədi, Bağırı... yada 
salmamaq qeyri-mümkündür. Yəqin ki, “Qolu yox Əsgər”in 
pəhləvan Aşotu necə yıxdığını indi də xatırlayanlar var... 



 

 257

İsa “qəmgin” ayaması ilə şeirlər yazan İsa Rüstəmov sonralar 
Sumqayıta gəldi və ömrünün axırına qədər Sumqayıtda yaşadı. 
35 saylı texniki peşə məktəbində usta, milis idarəsinin mühafizə 
bölməsində inspektor, fəhlə yataqxanalarında tərbiyəçi işlədi... 
 

Bir neçə xatirə: 
 

1. Fəhlə yataqxanalarının rəisi Yəhya Əsgərov bir gün İsa 
müəllimi yanına çağırtdırır və ona sualla müraciət edir ki, 
yataqxananın komendantı məzuniyyətə gedir, sən bir ay komen-
dantı əvəz edə bilərsənmi? İsa müəllim suala sualla cavab verir: 
“Yoldaş Əsgərov, siz Leninqradda olmusunuz?” Yəhya 
Əsgərov “Yox” deyəndə İsa gülümsəyərək: -“Mən orada oxu-
muşam”-deyir. 

2. Günlərin bir günündə İsa müəllimə 100 manat pul lazım 
olur. 35 saylı texniki peşə məktəbində onun iş yoldaşı Urmanın 
təzəcə maaş aldığını görüb ondan iki günlüyə 100 manat borc 
pul istəyir və düz iki gündən sonra qaytaracağını bildirir. 
Urman and-aman edir ki, pulum yoxdur. Bundan iki gün sonra 
İsa müəllim trolleybusla gedərkən Urmanın payi-piyada 
N.Nərimanov adına mədəniyyət evinin yanından keçdiyini gö-
rür. Trolleybusu saxlatdırıb düşür və Urmanı yanına çağırır. 
Onlar üz-üzə, göz-gözə dayanırlar. İsa müəllim əl atıb öz cibin-
dən bir şax yüzlük çıxarır (o vaxt yüz manat böyük pul idi) və 
deyir: bu pul andır mənə 2 gün öncə lazım idi. Bu gün isə buna 
əsla ehtiyacım yoxdur. Bu gün sənə verəcəkdim bu pulu. İndi 
sənin gözlərinin qarşısında cıracağam bu yüzlüyü” ...Urman ha 
yalvarır ki, İsa “etmə, eləmə”. İsa müəllim yüzlüyü cırıq-cırıq 
edib küləyə verəndən sonra amiranə tərzdə deyir: “Urman, indi 
gedə bilərsən!” 

3. Bir gün İsa müəllimin 1-ci mikrorayondakı təkotaqlı mənzi-
lində ikimiz oturub çay içə-içə nərd oynayırdıq. İsa bir-birinin 
ardınca uduzdu. O, birdən zərləri götürüb ayağa qalxdı və 
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“Qardaş, bu saat gəlirəm”-dedi. Bir azdan bərk tappıltı səsləri 
eşidib yerimdən durdum. Baxdım ki, İsa müəllim balta tiyəsinin 
arxası ilə zərləri çırpır. “Qardaş, neyləyirsən”-dedim. “Sözə bax-
mayanı, sahibinin üzünə ağ olanı belə edərlər”-deyə cavab verdi. 

4. Həmkəndlimiz, qohumumuz Vəliqulu, İsa və mən yenə də 
İsanın təkotaqlı mənzilində bir balaca şadyanalıq edirdik ki, 
qapının zəngi basıldı. İsa müəllimin kürəkəni Vaqif idi. Sumqa-
yıtda işə düzəlmək üçün gəlmişdi. Bir qədər yeyib-içdikdən 
sonra İsa müəllim Vəliquluya üz tutaraq soruşdu: “Neçə ildir ki, 
bu iki adı daşıyırsan. İndiki vaxtda adam heç bir adı saxlaya 
bilmir, sən bu iki adı necə saxlayırsan?” Vəliqulunun üzündə 
qəribə bir təbəssüm yarandı: ”Ay İsa müəllim, nə bilim vallah, 
elə anadan olandan məni belə çağırırlar”. “Gəl sənə 50 manat 
verim, bu adın ikinci hissəsini sat mənə” deyə İsa təklif etdi. 
Vəliqulu razılaşdı... İsa müəllim ciddi şəkildə və təmkinlə dedi: 
“Sən bu  gündən sonra olursan Vəli, Vaqif isə olur Vaqifqulu!” 
Xeyli gülüşdük... Sonralar Vaqifin anası Tamam xala “İsadan 
sənə iş düzəldən olmazdı, adının üstünə də bir ad qoydu, ay 
bala”- demişdi...  

5. Günlərin birində İsa Qəmgin ilə möhkəm yeyib içmişdik.. 
Həyətdə ağacların arasında xeyli gəzişdikdən sonra ayrılmaq 
məqamı çatdı. Əl tutub ayrılanda İsa müəllim “Qardaş, çox-çox 
xahiş edirəm arxamca baxma!”-dedi.. 

Nə az, nə  çox, düz 7 il Ağbaşlıdan -ata-baba yurdumuzdan 
Yuxarı Veysəlli kəndinə mən və bacılarım 5-6 km yolu piyada 
məktəbə gəlib getmişik. Neft lampası işığında dərslərimizi 
hazırlamışıq. Amma yaxşı oxumuşuq. Kənd məktəbini bitirdik-
dən sonra mən orta təhsili əvvəlcə Füzuli şəhərinin B.Sərdarov, 
sonra isə X.B.Natəvan adına orta məktəbində davam etdirmi-
şəm. Orta təhsil aldığım illərdə bizə əmilik edən Abdulla 
Əsədovun, kolxoz sədri Qədir İbrahimovun, Füzulidə şəhər 
Sovetinin sədri işləyən, sinəsi söz xəzinəsi olan, məni özünə si-
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ğə qardaş etdirən Səyyad Hüseynovun qayğı və köməkliklərini 
həmişə hiss etmişəm.... 

Bir gün Füzulinin mərkəzindəki “Lahıcın çayxanası”nda 
dostlarımla əyləşib çay içirdik. Elə bu vaxt qalife  kostyumda 
ayaqlarında boğazlı xrom çəkmə, şallağı çəkməsinin boğazına 
keçirilmiş vəziyyətdə əzəmətli Qədir İbrahimov (sədr, sonralar 
Sovet sədri) çayxanaya daxil oldu. 

Çayxanadakılar hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxdılar... 
Dedik bəlkə bizi tanımaz, bizə əhəmiyyət verməz. Ancaq o, 
durub gedəndə həm bizim stolun çay pulunu ödədi, həm də 2 
dənə 25-lik stolumuzun üstünə-mənim qarşıma qoydu. Etiraz  
etmək istədim. Sağ əlini çiynimə  qoyaraq “Tələbəsiniz, xərclə-
yin... bəy verən atın dişinə baxmazlar, Süleymanın nəvəsi..”-
dedi. Bəli, bizi dəqiqliyinə qədər tanımışdı Qədir kişi.. 

Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, qoy ruhu şad olsun!... 
Müharibədən sonrakı illərdə “Şərq” kolxozunda  əldə edilən 

yüksək nailiyyətlərə görə Qədir İbrahimov Lenin ordeni ilə 
təltif edilmiş və bir ədəd “Moskviç” markalı minik avtomobili 
mükafat olaraq ona verilmişdi. 125-130 kq çəkisi olan Qədir 
dayı atın üstünə sıçrayanda atın beli aşağı çökürdü... Onun idarə 
etdiyi “Moskviç”də dəfələrlə aşmışdı. Qədir dayı tək tənha 
maşını yenidən qaldırıb təkərləri üstünə qoymuş və idarə etmə-
yə başlamışdı.. O, Qarabağda çox məşhur idi. İşçilərə qayğıkeş-
lik və həm də tələbkarlıqla yanaşırdı. Eşitdiyimə görə bir nəfər 
“Qabağından yeməyən adam” vergi vermək istəmirmiş. Qədir 
kişi öz nümayəndəsini onun yanına göndərir, o isə yenə də ver-
gini vermir. Ertəsi gün sədr özü həmin şəxsin yanına gəlməli 
olur, atdan düşür onu yıxıb  altına, o ki var çırpır. Həmin şəxs 
altdan yuxarı yalvarır: -“Qədir dayı, nümayəndənizi göndərin, 
gəlib vergini aparsın”. Qədir kişi: “Bəs niyə dünən boş qaytar-
mısan?”-deyə soruşanda, “Qədir dayı, vallah məni sizin kimi 
başa sala bilmədi”-deyə cavab verir... 
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Qədir İbrahimovun “Köndələn çay” dəryaçasının tikilməsin-
də də böyük əməyi olmuşdur. Deyilənlərə görə “Kommunist” 
qəzetinin bir əməkdaşı Qədir İbrahimov haqqında yazı yazmaq 
üçün Füzuliyə ezam olunmuş və “Köndələn çay” dəryaçasının 
tikilməsində onun işçilərlə rəftarına kənardan göz qoyarkən 
Qədir kişinin tez-tez kobud sözlər işlətməsinə təəccüblənərək 
ondan soruşmuşdur: -“Sizin iş üsulunuz belədir, ya bu bir zara-
fatdır?” Qədir kişi gülümsünərək cavab vermişdi: “Elimizdə 
deyərlər ki, güldürənin yanında əyləşmə, ağladanın yanında 
əyləş.. Bir də ki, sən hələ cavansan, biz azərbaycanlılarda 
“köpək oğlu” deməsən iş getməz”.. 

Çöl anbarının gözətçisi bir çuval dən oğurlayıb gecə vaxtı 
evinə aparırmış. Qarşıdakı xəndəkdə yıxılır. Bunu yaxınlıqdan 
müşahidə edən kolxoz sədri həmin şəxsə tərəf addımlayır. O 
adam isə “Ya Əli” deyərək bir daha dolu çuvalı çiyninə qal-
dırmaq istəyir. Bu, Qədir kişinin ona çatması ilə eyni vaxta dü-
şür. Sədr əl atıb çuvalı həmin şəxsin çiyninə qoyur. Oğru 
addımlamaq istəyərkən Qədir kişi onu saxlayır: “Yadından 
çıxartma ki, sənə kömək edən Əli deyildi, Qədir idi... Get, an-
caq daha zəhmət çəkib işə çıxma!” 

Ali məktəbi bitirdikdən sonra taleyimi həmişəlik olaraq 
Sumqayıta bağladım. İldə bir kərə məzuniyyət vaxtımı mənim 
üçün dünyanın ən gözəl guşəsi olan kəndimizdə keçirirdim. 
Atam qədər əziz və doğma bildiyim bu yerlərə hər gəlişim məni 
ilkinliyə, saflığa, şirin-şirin xatirələrin qucağında isinməyə 
qovuşdururdu. Hər dəfə “Qaya bulağ”ı, “Xan Çınar”ı, “Qala 
yeri”ni, “İldırımdüşən”i seyr etməyi özümə borc bilirdim... Bu 
yerlərin şəhdi-şəkəri N.Veysəllinin “Ağbaşlı torpağında” adla-
nan yazısında geniş şəkildə öz əksini tapdığından çox ifrata 
varmaq istəmirəm. “Nağıllarda qalan dünyam” adlı yazımda 
qənirsiz gözəlliklərlə dolu olan bu yerlər haqqında poetik 
düşüncələrimi verməyə çalışmışam... 
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Bir gün “Ağbaşlı”nı –insan ayağına həsrət qalan, insan 
nəfəsi üçün qəribsəyib cadar-cadar, çat-çat olan, uçuq-sökük 
evlərinin divarlarında ilan-çayan yuva salan uşaqlıq xatirələrini 
vərəqləyib gələrkən, yolda mənə əmi qədər doğma olan Abdulla 
Əsədovla görüşdük. Hal-əhval tutduqdan sonra o məni yaylağa-
özlərinin düşdükləri “Pəri çınqılı”na dəvət etdi:-“Əsədlə gəl”-
dedi, hər gününə bir erkək kəsəcəyəm”-deyə əlavə etdi... Söz 
verdim və iki gündən sonra Əsədin “Qaz-69”-u ilə əmimgilin 
düşdüyü yaylağa-“Pəri çınqılı”na yolandıq.Tanrının əlləri ilə 
sığal çəkilmiş, təbiətin duyğuları dilə gətirdiyi gözəlliklərə 
tamaşa edə-edə, Füzulini, Cəbrayılı, Qubadlını, Gorusu arxada 
qoyaraq yaylağa çatdıq... 

Onda hələ dünyanın yaxşı-pisini görmüş olan, ömrünün ən 
dəyərli illərini bu dağlarda keçirən, az qala yanaqlarının qanı 
daman Azad baba sağ-salamat idi. Mənim “Pəri çınqılı”na gəli-
şim həqiqətən də bir bayrama çevirilmişdi. 

Bu yerlər özünün könülləri ehtizaza gətirən mənzərələri ilə 
diqqəti çəkirdi. Quzeylərdə qalanıb qalan qar tayaları, güney-
lərdə bir-birinə sarmaşan gül-çiçək sərgiləri adamı heyran edir-
di. Sanki ana təbiət burada ilin dörd fəslini də tutub saxlamışdı. 
Gah diş göynədən sərin çeşmələrin qonağı olur, gah motal 
pendirinin, beçə balının, qaymağın ləzzətini dadır, hərdən də 
sürülərin yanına- “Günəşli təpə”yə qalxır, kefi kök əmlik quzu-
ların atılıb-düşməsinə, bir-biri ilə oynamaqlarına xüsusi bir 
maraqla tamaşa edirdik. Gah günəş şəfəqləri qar üstündə oy-
nayır, gah da çiskinləyir, gah da ki, bulud karvanları öz ağır 
yüklərini dağların üstü ilə haralarasa çəkib aparırdı... 

 

Gah bulud daşıyar, gah çən daşıyar, 
Kövrəlib gözləri dolar dağların. 
Yayda dörd fəsli də birdən yaşayar, 
Qışda bircə fəsli olar dağların. 
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Və yaxud: 
 

Göylər bizi dolusuyla daşladı, 
Qaçıb girdik daldasına daşların. 
Əmim oğlu bir “Heyratı” başladı, 
Əli qaldı çənəsində dağların. 

 

Əsəd əmim oğlu hərdən öz gözəl və məlahətli səsi ilə oxuyur 
və bizi feyziyab edirdi... 

Bir gün “Günəşli təpə” deyilən yamacda möhkəm isti hiss 
etdim. Soyunub quzeydəki qarda bədənimi yaxşı-yaxşı yuyub, 
güneydəki çəmənlikdə günəş şüalarının altında uzanıb, bədə-
nimi yandırmağa başladım. Hər il doğma Xəzərin sahilində gü-
nəş şüalarını qəbul etdiyimdənmi, ya nədənsə bu hərəkətim 
mənə o qədər də pis təsir etmədi. Əksinə, özümü bir az da sağ-
lam və gümrah hiss etdim. Əsəd əmioğlu ilə Salman da mənim 
hərəkətlərimi təkrar etməyə başladılar... Günortaya yaxın ala-
çığa qayıtdıq... Süfrəyə nemətlər düzüldü. Bardaşqurma əyləşib 
günorta yeməyinə başladıq. Əsədlə Salman hərəsi bir tərəfdə 
uzanıb qaldı. Mən isə beçə balını, kərə yağı və təzə qaymağı 
çəkdim döşümə. Azad baba uzandığı taxtın üstündən dikəlib bö-
yük maraqla gülümsəyərək mənə baxıb soruşdu: “Ay Əşrəf 
yenə bu uşaqlara neylədin ki, hərəsi bir tərəfdə uzanıb qaldı?” 
“Dağ adamları çox zərif olurlar... yəqin Əsədin qaynatası (o da 
yaylaqda idi) onlara möhkəm qonaqlıq verib, ay baba”-deyərək 
bir az da zarafata salıb Əsədin qaynatasına sataşdım. Azad kişi 
özünəməxsus bir gülüşlə şaqqanaq çəkdi və “Ay Əşrəf, oralara 
çox toxunma, bu uşaqlar sənin üzünə qayıdarlar, ha”-dedi... 
Mən “Kəndini hürküt, ağsağından yapış” el məsəlinə əməl 
etdiyim üçün (ikinci dəfə evlənərkən) Azad babanın hara işarə 
edib, nəyə eyham vurduğunu anlamaya bilməzdim... 

Qırx ildən çoxdur ki, toylarda aparıcılıq edirəm. Yenicə ailə 
həyatı quran gənclərimizə xeyir-dua verib, hayatın çətin və 
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keşməkeşli yollarında onlara uğurlar diləyirəm. Mənim bu işimi 
hər kəs öz arşını ilə ölçür və birmənalı qarşılamır... 
 

...Ən ağır dərdi də elnən təklərəm, 
Mən eli hər şeydən üstün görmüşəm. 
Hələ qarşıdadır görəcəklərim, 
Hələ bu dünyada nə gün görmüşəm? 
Hələ nəvələrin boyu qabaqda, 
Tər-təzə güllərim gülçü gözləyir. 
Hələ dörd oğlumun toyu qabaqda, 
Hələ dörd gəlinim elçi gözləyir. 
 

Mən gərək elimə xəbər yollayam, 
Müqəddəs olanı atana lənət. 
Bu yurdu, torpağı satana lənət. 
Toyda tamadayam, vayda mollayam, 
Ay məni qınayan, atana lənət!...    

 

Sumqayıtda bir toy məclisində idim. Toy sahiblərinin 
qohumlarına, dostlarına, qonaqlarına söz verirdim. Hər kəs öz 
arzusunu istədiyi kimi ifadə edib, mahnı, rəqs çaldırıb oyna-
yırdı. Nədənsə əsas məsələdən kənara çıxanların məzmunsuz, 
məntiqsiz, uzun-uzadı, rabitəsiz, lüzumsuz hekayələri, nağılları 
məni bezdirmişdi. Bir şair dostumuz da poema oxumağa baş-
ladı. Nə başınızı ağrıdım, toy başa çatdı, ancaq poema qurtar-
madı... Buna görə də qərara aldım ki, kolxoz iclasındakı çıxış-
ları xatırladan bu söhbətlərə son qoyum. Elə bu vaxt iştirakçı-
lardan bir nəfər mənə yaxınlaşdı. Rayondan gələn, üst-başından 
pintilik, səliqəslizlik yağan, əynindəki köynəyi də qırış-qırış 
olan bir oğlanı göstərib, ona söz verməyimi xahiş etdi. Mən öz 
qərarımdan dönmədim ki, dönmədim.  

Bu hadisədən xeyli keçmişdi. Füzuli şəhərində dostları-
mızdan birinin toyunda iştrak etdim. Baxdım ki, aparıcı vaxtı ilə 
mənim söz vermədiyim həmin o bəstəboy oğlandı. Sinəsi bulaq 



 

 264

kimi qaynayır, aşıq ədəbiyyatından, çağdaş şeirimizdən toyun 
ümumi ahənginə uyğun maraqlı şeir parçaları söyləyir, məclisi 
ustalıqla ələ alır və böyük bir məharətlə idarə edir.. Mən bu 
oğlanın haqqında nə qədər səhv etdiyimi anlayır və peşiman-
çılıq əzabı çəkirdim... Elə bu vaxt həmin bəstəboy oğlan mənə 
yaxınlaşdı, əl verdi... Tanış olduq. Tanışlığımız sonralar böyük 
dostluğa çevrildi. Adı Rəşid idi. Dostları ona “Əjdaha” deyir-
dilər. Deyilənlərə görə sürücü işlədiyi vaxtlarda Beyləqanda bir 
pəzəvəng adamla güləşib və onun kürəyini yerə vurandan sonra 
dostları Rəşidi “Əjdaha”adlandırıblar. Qərara gəldim ki, bundan 
sonra yaxın qohumların toyuna aparıcı kimi onu dəvət edim. 
Doğrudan da bir neçə qohumların toyunun aparıcılığını 
“Əjdaha”ya tapşırdım. O, Divanallar kəndindən idi.Sən demə, 
bizim Nemət Veysəlli ilə bir sinifdə oxuyub... 

Rəşid hər yay gələndə sifariş göndərərdi ki, “Əşrəfə zoğal 
payı saxlamışam, gəlib öz əlləri ilə dərib aparsın və bir neçə 
gün bizim evdə qalıb dincəlsin”... Lakin bu xoşbəxtlik mənə 
nəsib olmadı... Qarabağın ağır günlərində Rəşidin kəndi və evi 
düşmənlər tərəfindən mühasirəyə alınan zaman Rəşid gecə vaxtı 
öz qız balalarını evinin bacasından çıxarıb aparmışdı... Bütün 
bu dərdlərə tab gətirə bilməyən Rəşid dünyasını dəyişmişdi... 
Qoy Ulu Tanrı bu qənimət insanın o dünyasını versin... 

Çox böyük məharət və ustalıqla toy məclislərini idarə edən 
Bəhlul müəllim, Zöhrab Abdullayev və məni özünə siğə qardaş 
elətdirmiş Səyyad Hüseynov haqda da həmin sözləri demək 
olar. Onların, ömür boyu öz məlahətli səsini qoruyan, çaydan 
başqa heç nə içməyən, “bu səs xalqımızın əmanətidir, əmanətə 
xəyanət etmək olmaz” deyərək hətta ölüm qabağı “səsimə pis 
təsir edər” deyə, qarpızdan da imtina edən Ağabala Abdullayev 
kimi məşhur el sənətçilərinin yaraşıq verdiyi məclislərdə böyük 
istedad və ilhamla aparıcılıq etdiklərini görəndə həmişə yadıma 
Sədi Şirazinin dəyərli bir ifadəsi düşərdi:-“Hər meşəni boş 
hesab etmə, ağacların arasında pələng uyumuş ola bilər”.. 
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Üç tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş, təbiətin əfsunlu əlləri ilə 
sığallanan, cilvələnən Yuxarı Veysəlli kəndi hər yay özümün və 
ailə üzvlərimin, ağlı-qaralı dünyanı təzə-təzə gözlərinə köçür-
məyə başlayan uşaqlarımın ən gözəl istirahət yeri idi... Səhv 
etmirəmsə 1989-cu ildə də məzuniyyətimi kəndimizdə keçirir-
dim. Hər gün uşaqlıq və gənclik dostlarım bizi qonaq çağırır-
dılar. Ən çox qonaq düşdüyüm ev “Zil” maşını oxuda-oxuda 
hər gün bir neçə dəfə məni axtaran Şiraslan Aslanovun kəndin 
baş tərəfində yaşıllıqlar və bağçalar qoynunda ucaldılmış iki 
mərtəbəli, son dərəcə səliqə-səhmanlı evi olardı. Burada həm 
rəhmətlik Nazlı xanımın (Şiraslanın anası) həm də Şiraslanın 
ailə üzvlərinin isti və səmimi münasibətlərinin cazibəsindən 
çıxa bilməzdik. Tez bir zamanda uşaqlarımız da bir-birinə qay-
nayıb qarışardı. Uşaqlıq xatirələrindən danışar, Şiraslanın səmi-
miyyət dolu zarafatlarına qulaq kəsilər, günümüzün necə keçib 
getdiyindən xəbərimiz olmazdı.... Tez-tez kəndimizin kolxoz  
sədri, ali təhsilli tarix müəllimi Hətəm Hətəmovun, onun 
qardaşlarının, xüsusən də dünyasını vaxtsız dəyişən Kərəm 
Hətəmovun, bacanağım Heydər Mustafayevin, Balaş dayının, 
Şamo kişinin, Əsədin, Ələmdarın, Füzulidə böyük hörmət 
qazanmış, dəyərli səsə malik olan “Uca dağlar başında” mahnı-
sını özünəməxsus bir vurğunluqla ifa edib Xan Şuşinskidən, 
Bülbüldən xeyir-dua alan, toylarda gənclik ehtirası ilə xüsusi bir 
çevikliklə rəqs edən Qulu Həsənovun, Nadirin, Rəhmanın, 
Hüseyn kişinin, Aşağı Veysəllidə yaşayan gənclik dostum 
Aydın Xankişiyevin, mamam oğlu Əfqanın, Əhilmanın, 
Cəmilin, Sabirin və bir çox başqa dostların qonağı olardım. 

Nə edəydim, dost sözündən çıxmaq olmur axı... Hər gün bir 
ziyafət, hər axşam bir qonaqlıq... Həmin il demək olar ki, öz 
doğma evimizdə bir gecə də gecələməyə vaxt tapa bilmədim. 
Məzuniyyət vaxtı bitdikdən sonra qayıdıb Sumqayıta gəlmək 
istəyirdim. Elə bu vaxt pilləkənlərin yanında çəliyinə söykənib 
fikirli-fikirli mənə göz qoyan atamı gördüm... Yaxınlaşıb görüş-
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mək istəyirdim ki, “Oğlum, səni bir dəqiqə olar?”-deyə məni 
yanına çağırdı... “Yenə nə qəbahət etmişəm, ay Allah”-deyə 
fikirləşdim... Atam təmkinlə, aram-aram sözə başladı: “Oğlum, 
bilirəm sənin dostların çoxdur. Allah hamısını saxlasın. Ancaq 
səndən bircə dənə xahişim var: “Gələn dəfə kəndə gələndə tək 
bircə gecə də mənim qonağım ol də, nə olar.... bəlkə elə sənə 
deyilməli bir sözüm var...?!” İndi bütün varlığım od tutur, nəfə-
sim quruyur, ürəyim göynəyir, vücudum lərzəyə gəlir.... Mən 
daha heç vaxt atamın qonağı ola bil-mədim... Yadımdan çıxmaz: 
ən ağır vaxtlarında, ən çətin günlərində də “Bəlkə belə yaxşıdır” 
deyən atam son mənzilə də “Şükür Allaha” deyə-deyə köçdü: 
 

Bu dözüm, dəyanət hardandı onda- 
Duyub ki, ömrünün qarlı qışıdır. 
Ölüm ayağında, son məqamda da, 
Buyurub: “Bəlkə də belə yaxşıdır.” 
 

Deyib ki, “Oğlumun vaxtı nə gəzir, 
Ona bildirməyin, təhəri yoxdur...” 
Ah, necə uzundur bu yay gecəsi, 
Sanki bu gecənin səhəri yoxdur. 
 

Bir yanında anam, bir yanında mən, 
Ortada ölümlə o, əlbəyaxa. 
Dedim qurban olum ata, gəlmişəm 
Bircə kəlmə dedi: “Şükür Allaha!...” 
 

Anamı tapşırdım böyük oğluma, 
Atamı tapşırdım qara torpağa, 
İndi bircə fikir gəlir ağlıma, 
Bircə söz bilirəm: “Şükür Allaha!...” 
 

Bu da bəxt işidir, tale işidir-  
Dilim başqa sözə uyuşmaz daha. 
Ən çətin günümdə “Belə yaxşıdır”, 
Ən ağır günümdə: “ Şükür Allaha!..” 



 

 267

KƏNDİMİZİN OĞULLARINDAN BİRİ 
 

I 
 

Cavad kişinin gözlərinə yuxu getmirdi. İlan vuran yatır, 
amma o, uzandığı yumşaq döşəyin üstündə gah o tərəfə, gah da 
bu tərəfə çevrilə -çevrilə qalmışdı. Elə bil tikan üstündə idi... 

Bir yandan da qocalığın gətirdiyi ağrı-acılar onu rahat burax-
mırdı. Cavanlıq illəri gözlərinin qabağına gəlirdi: xüsusi ilə də 
hələ Ağbaşlı torpağında olarkən kəhər atın belinə quş kimi 
sıçrayıb, sırıqlısını bir qoluna dolayıb, zoğal çomağı yuxarı 
qaldırıb mal-qarasını qatıb qabağına aparmaq istəyən erməniləri 
necə pərən-pərən salmağını yaxşı xatırlayırdı. Bəs indi? Dünən-
dən ermənilər on baş mal-qarasını aparıb qaytarmaq istəmirlər. 

Cavad kişi əsgərlikdən təzəcə qayıtmış nəvəsi Şəhriyara heç 
nə bildirmək istəmirdi. Şəhriyar idmanla məşğul olurdu, bu 
balacaboy oğlanın dəmir kimi bədəni, polad möhkəmlikdə 
əzələləri vardı. Dəfələrlə kəndə gəlmiş pəhləvanların kürəyini 
yerə vurmuşdu. Kənddə şücaətinə görə ona “Vandam” adı 
vermişdilər. Hamı Şəhriyara “Kəndimizin Vandamı” deyirdi.... 

Ulu babası “Pıtı” Məmmədqulu sərrast atıcı olmuş və 
ermənilərlə mərdliklə döyüşmüşdür. Danışırlar ki, bir dəfə 
Veysəlli kəndində yüksəkliyi tutmuş ermənilər qışqırırmışlar ki, 
“-Ara, siz yaxşı güllə ata bilmirsiz, qoy “Pıtı” Məmmədqulu 
gəlsin”. Məmmədqulu kişi dostlarına bildirir ki, siz ermənilərin 
səngəri olan yüksəkliyi nişan alın, atəşə tutun, qoy ermənilər 
səngərə yatsınlar. Mən dağın döşü ilə qalxaram onlara tərəf, 
əlimi havaya qaldıranda siz atəşi dayandırın. O, belə də edir. 
Dağın döşü ilə ermənilərin səngərinə tərəf sürünə-sürünə irəli-
ləyir. Səngərə yaxınlaşan kimi əlini yuxarı qaldırır. Dostları 
atəşi dayandırırılar. Ermənilər bir-bir səngərdən çıxdıqca “Pıtı” 
Məmmədqulu onları güllələyir və yüksəklikdəki səngəri öz 
əlinə keçirir... 
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Şəhriyar babasının narahatcılığının səbəbini öyrənir və ulu 
babasının bu əhvalatını xatırlayır. Necə olur olsun, ermənilər-
dən mal-qaranı almaq qərarına gəlir. Soraqlaşa-soraqlaşa mal-
qaranı axtarır. Günəş yavaş-yavaş qüruba enir. Şəhriyar fikirli-
fikirli addımlayır. “Axı necə ola bilər ki, ermənilər bizim mal-
ları aparsın, biz onları ala bilməyək? ...harada saxlayırlar görə-
sən bizim malları? Bəlkə də heyvanlar ac-susuzdular? Bu, 
ermənilərin nə veclərinə? Bəlkə Kişkəndin tövləsinə salıblar 
malları?.. Amma əgər mal-qaranı ala bilsəm Cavad babamı 
göylərə qaldırmış olaram...” 

Elə bu vaxt cəngəllikdən səs gəldi: “Ara, dayan! Vurdum səni”-
deyə bir erməni tüfəngini gözünün üstünə qaldırıb qışqırdı. 

Şəhriyar bir anlıq arxaya baxdı və bir addımlıqda dayanan 
erməninin tüfənglə onu nişan aldığını sezdi. Birdən-birə çarəsiz 
şəkildə dayandı. Yenə də erməninin səsi gəldi: “Düş qabağıma, 
yeri! Tərpənsən, vuracağam...” 

“Tüfənglə zarafat etmək olmaz”-deyə fikirləşən Şəhriyar, 
asta-asta addımlamağa başladı. Birdən yadına düşdü ki, erməni 
onu əsir edib apara bilər. Qəfildən pələng çevikliyi ilə arxaya 
sıçrayıb, erməninin gözləmədiyi halda tüfəngdən yapışdı. Hava-
ya güllə açıldı. Xeyli çarpışdıqdan sonra tüfəng Şəhriyarın 
əlində idi. Şəhriyar tüfəngi də götürüb, oradan uzaqlaşdı. Tüfən-
gini əldən vermiş erməni hələ də öz yerində donub qalmışdı... 
“Balacaboy bir türk uşağının onun əlindən tüfəngini almağını 
özünə sığışdırmırdı..” 

Şəhriyar isə artıq evə çatmış və əhvalatı babasına danışmışdı. 
Elə bil ki, Cavad kişinin alnında günəş doğmuş, sir-sifəti 
açılmışdı. “Oğlum, erməninin ki, əlindən tüfəngini almısan, elə 
bu mənə bəsdi. Elə bilərəm ki, heç bizim mal-qaramız 
olmayıb,”-deyərək, Şəhriyarın alnından öpmüşdü. 

Ertəsi gün ermənilər yalvarırdı: “Ara, tüfəng hökumətindir. 
Qaytarın, mal-qaranızı alın! Ara, xahış edirik bir də o uşağı bizə 
göstərin”. 
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Beləliklə kəndin ağsaqqalları tüfəngi qaytarıb, mal-qaranı 
ermənilərdən geri aldılar. 

 
I I 

 
Kəndimizin igid oğlanları Yavər 

və Bağır Qaradağlı kəndinin ağır 
günlərində onlara kömək etməyə gəl-
mişdilər. Ermənilər pusqu düzəltmiş 
və çoxdan bəri onlara qənim kəsilən 
bu cavanları güllə ilə vurmuş, meyit-
lərini isə vermirdilər. Yavərin atası 
Əsgər kişiyə deyirdilər ki, “Biz ölü-
ləri dirilərə dəyişirik. Əvəzinə diri er-
məni verin, meyitləri qaytaraq. Ya  da 
ki, benzinlə dəyişirik. “İkinci şərtə 
Əsgər kişi heç cür razılıq vermirdi. O 
yaxşı bilirdi ki, ermənilərə verilən 
benzin təzədən bizim üstümüzə hü-
cum deməkdir. Ona görə də qərara alındı ki, qonşu  erməni 
kəndindən əsir götürmək və meyitlə dəyişmək gərəkdir. Kəndin 
cavanları bu əməliyyatda Əsgər kişinin iştirakına qadağa qoy-
mağa çalışdılar. Hər tərəfi minalanmış erməni səngərləri ilə 
əhatə olunmuş kəndə gecə vaxtı girmək üçün adamları 
müəyyənləşdirdilər. Ermənilərin psixologiyasına yaxşı bələd 
olan Vəliqulu müəllimin rəhbərliyi ilə Saleh və Şəhriyar qonşu 
kəndə yollandılar. Gecə ikən bir qapını döydülər. Erməni ailəsi 
qapını açmadı. Avtomatdan açılan güllələr qapı arxasında 
dayanan qadını yerə sərdi. Şəhriyar cəld şəkildə sıçrayıb evin 
pəncərəsini açdı və pəncərədən içəri girib evin kişisini və 
uşaqlarını (iki uşaq) avtomatın qabağında bayıra çıxartdı: 
“Neyləyək, meyitlərimizi qaytarmırlar. Bu işə bizi ermənilər 
özləri vadar edir”... 
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Onlar səhərə yaxın kəndə çatdılar. Şəhriyar yol boyu gah uşağı 
qucağına götürür, gah da yeriməyə məcbur edirdi. Kənddə 
erməniləri döymək istəyənlərə isə imkan vermirdi. Əsir düşən 
ermənidən soruşanda ki, ən çox kimdən narazısan və ən çox 
kimdən razısan? Hər iki sualın cavabı Şəhriyar olurdu: “O bizi yol 
boyu incitsə də, danışmağa imkan verməsə də, korluq çəkməyə və 
bizim türklər tərəfindən döyülməyimizə icazə vermirdi..” 

Beləliklə, bir neçə gündən sonra erməniləri Yavərin və 
Bağırın meyitlərinə dəyişmək mümkun oldu. 

Ən təəccüblüsü bu idi ki, hadisənin üstündən on-on beş gün 
vaxt keçsə də, Yavərin yenə də qanı axırdı, elə bil ki, onu təzəcə 
öldürmüşdülər.. 

 
III 

 
Qarabağda komendant saatı tətbiq olunmuşdu.İşğalçı rus 

ordusu qarabağlı azərbaycanlıları “qoz qabığına doldurmuşdu”. 
Azərbaycanlıların əllərində olan ov tüfəngləri də alınmışdı. Hər 
işdə yerli “haylar”a üstünlük verilir, onlara “qaşın üstə gözün 
var” deyən tapılmırdı....  

Şəhriyar Martuni rayonunun Xocavənd kəndindəki qohumla-
rına baş çəkməyə gəlmişdi. Vəziyyət olduqca ağır idi. Burada 
yaşayan azərbaycanlıları gözümçıxdıya salmışdılar. Rus ordusu 
kəndin dörd tərəfə çıxış yollarını bağlamış, insanlara bir-birinə 
baş çəkməyə imkan vermirdi. 

Kənddə bir nəfər cavan oğlanın da öldürüldüyünü eşidən 
Şəhriyarın gözləri qan çanağına dönmüşdü... “Axı niyə belə 
olmalıdı? Döyülən, təhqir olunan biz, müdafiə olunan isə 
torpaqlarımızda yaşayan, firavan həyat sürən, bizi bəyənməyən 
ermənilərdi?!” Dar günlərdə əllərindən tutub havadarlıq etdi-
yimiz, süfrəmizin başında əyləşdirdiyimiz ermənilər nə üçün öz 
çirkin əməllərindən əl çəkmirlər? Bu yandan da əl-qolumuzu 
bağlayan rus ordusunun bir tərəfli mövqeyi Şəhriyarı çox nara-
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hat edirdi. Elə bu vaxt onun qonaq olduğu evin lap yaxınlığında 
quraşdırılmış pulemyot bir-birinin ardınca atəş açmağa başladı. 
“Vicdansızlar yenə kimi isə vurdular”-deyə evin xanımı 
dilləndi. 

Ardı-arası kəsilməyən güllələr elə bil ki, Şəhriyarın beyninə 
tuşlanmışdı. O, özündən asılı olmayaraq, cəld addımlarla evdən 
çıxıb pulemyota tərəf şığıdı. “Getmə!” “Stoy, strelyat budu!”-
deyənlərin, asfaltı deşik-deşik edən pulemyot güllələrinin səsini 
eşitməyərək, üz-gözünü yandıran asfalt parçalarına heç bir 
əhəmiyyət verməyən Şəhriyar qızmış pələng kimi hücüm çəkib 
rus əsgərinin üstünə atılmış və bir neçə dəqiqəyə onu tərksilah 
etmişdir... 

O günü aləm bir-birinə dəymişdi. Füzuli, Martuni, Ağdam 
rayonlarının hərbi komendantları da Xocavənd kəndinə gəl-
mişdilər. “Pulemyotu təhvil verin! Yoxsa bu kəndi yerlə yeksan 
edəcəyik!” Vəziyyəti belə görən kənd adamları Şəhriyarın rus 
əsgərindən aldığı pulemyotu təhvil verməli oldular. Çox çətin-
liklə olsa da Şəhriyarı kənddən gizli yolla çıxardılar. 

Şəhriyar indi Sumqayıtda yaşayır. İki övladı var. Rasim və 
Şahnisə atalarının adı ilə fəxr edə bilərlər. Rasim skripka çalır, 
Şahnisə isə ikinci sinifdə oxuyur. 

Azərbaycanımızın Şəhriyar kimi oğulları çoxdur. Onlar indi 
ulduz kimi dünyanın hər yerinə yayılıblar. Günü gündən çiçək-
lənən və qüdrətlənən müstəqil respublikamızın bir ağır və ağrılı 
problemi var, o da Qarabağ problemidir. İnanmaq istərdik ki, 
iqtisadi cəhətdən hər gün qüdrətlənən, beynəlxalq imici saatba-
saat çoxalan, büdcədən ordu quruculuğuna ayrılan vəsaitin bü-
töv Ermənistanın büdcəsi qədər olan, peşəkar əsgər və zabitləri 
ilə dünyanın bir çox ölkələrində yaxşı tanınan Azərbaycanımız 
Şəhriyar kimi igid və qorxmaz oğullarımızın sayəsində, hamı-
mızı narahat edən bu ağrılı problemi də, uğurla həll edəcəkdir. 

Xalqımızın belə mərd oğulları nə qədər çox olsa, Azərbay-
can öz ərazi bütövlüklüyünə bir o qədər tez qovuşar. Bu gün o 
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soyuq səngərlərdə, əllərində silah düşmənlə üzbəüz dayanan 
gənclərimiz bir gün gələcək qələbə sədaları altında öz doğma 
ev-eşiklərinə, didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlərimiz 
isə öz isti ocaqlarına, yurd-yuvalarına qayıdacaqlar. O gün çox 
uzaqlarda deyil. 

Qoy əsgər paltarı geyinib həyat məktəbini keçməyən, vətənə 
borcunu ödəməyən oğlanlarımız, bəy libasını geyinməyə hələ 
tələsməsinlər! 
 

İnamla danışıb dinsin hər əsgər, 
Yurdumuz bürünsün toy libasına. 
Əsgər paltarını geyinməyənlər 
Çox da tələsməsin bəy libasına! 

 
“Şaman” qəzeti, 

19 dekabr, 2007-ci il  
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MƏMMƏD ARAZA 
 

Hey özümü oda -közə toxudum, 
Dedim bəlkə söz çələngi toxudum. 
Mən bu axşam yenə səni oxudum, 
Qələminin nə yaman tilsimi var. 
 

Baxıb gördüm yollar yenə dumandır, 
Bizi qoymur göz açmağa bu andır. 
Azərbaycan-bir yanıqlı kamandır, 
Sinəsində Məmməd Araz simi var. 
 

Vətən dedin, Təbriz üçün susadım, 
Əlim çatmaz ha əlimi uzadım. 
Nə yaxşı ki Araz kimi ustadım, 
Nə ağırdır- Araz boyda qəmim var. 
 

Bir ağacam-alovlara bələnmiş, 
Bir çiçəyəm-üstünə od ələnmiş. 
Bir nəğməyəm-iki yerə bölünmüş, 
Bundan belə zilim yoxdur, bəmim var. 
 

Bir dalğanı kəsib biçə bilməyən, 
Bir həsrəti üzüb keçə bilməyən, 
Bir dənizdə liman seçə bilməyən 
Neçə-neçə yol axtaran gəmim var. 
 

Bu nə dağdır sinəmizə çəkilimş, 
Bu nə ağdır saçımıza tökülmüş. 
Ürəyimə qəm toxumu əkilmiş, 
İndi orda biçilməli zəmim var. 
 

Bir həsrətin yollarında naşıyam, 
Gücüm çatmır daşlarını daşıyam. 
Təsəlli ver, bəlkə bir az yaşayam, 
Səndən başqa bu dünyada kimim var?! 
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RƏSUL RZA 
 

Kəlmələrin ahəngini necə tapdın, 
Köhlən sözə üzəngini necə tapdın, 
Görünməyən, duyulmayan, 
Baxıb məhəl qoyulmayan rənglərin 

rəngini necə tapdın, 
Təkrar-təkrar yoza-yoza, 

Yaza-yaza, 
Allah sənə rəhmət eləsin, Rəsul Rza. 
 
Neyləyək ki biz “Qaranı” üz ağ edək, 
“Sarı rəngi” sarılıqdan uzaq edək. 
“Qırmızını” daha nə cür izah edək- 
Aydın olsun gərəksizə, anlamaza, 
Allah sənə rəhmət eləsin, Rəsul Rza. 
 
Sözlərindən bir iz düşüb könlümüzə, 
Bir tufanlı dəniz düşüb könlümüzə, 
“Asfalt deşən nərgiz” düşüb könlümüzə, 
Qışqırırıq içimizdən, susa-susa, 
Allah sənə rəhmət eləsin, Rəsul Rza!.. 
 

*** 
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FÜZULİNİN  HEYKƏLİ ÖNÜNDƏ 
 

“Mən bir türk oğluyam” –deyib Füzuli, 
Girdi ürəyinə bütün cahanın. 
Başını aşağı əyib Füzuli, 
Başını ucaltdı Azərbaycanın. 

 
*** 

1963 
 

ŞAİR VAQİF İBRAHİMƏ 

 
Səni suya atsalar  
Sudan quru çıxarsan. 
Səni oda atsalar, 
Oddan diri çıxarsan. 
Civə kimisən qardaşım, 
Civə kimi - 
Səni aşağı tutsalar  
Sən yuxarı qalxarsan. 

 
*** 

1969 
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VAQİF İBRAHİMİN QƏBRİ ÜSTÜNDƏ 
 

De niyə susursan günahkar kimi, 
Dinlə, heç olmasa sözümü,dinlə. 
Məhşər ayağına çəkdin qəlbimi  
Sən öz sükutunla, öz ölümünlə. 
 
Barı duyursanmı məzarın üstə  
Əsən külək mənəm, yağan qar mənəm. 
Sən bagi dünyada haqlısan indi, 
Bu fani dünyada günahkar mənəm. 
 

*** 
1993 

 
VAQİF SƏMƏDOĞLUNUN ÖLÜMÜNƏ 

 
Əzrayılı mat eylədi, 
Tanrıyla zarafat eylədi: 
“Özüm gəlim, ya kimisə göndərəcəksən”-dedi. 
Bu ağrıyla o dünyaya necə köçüm, 
Bu çəliklə qıl körpüdən necə keçim?... 
 
Beləcə 
Gözümüzün qabağında  
Əriyə-əriyə getdi Vaqif Səmədoğlu. 
Ölümü 
Barmağına sarıya-sarıya 
Getdi Vaqif Səmədoğlu. 
 

*** 
2015 



 

 279

ZARAFAT ŞEİRİ 
(Gülnarə Camaləddinə) 

 
Səni zəmanənin bu gərdişləri  
Tez -tez incik salır... 
Bilmirəm niyə. 
Nataraz dünyanın keşməkeşləri 
Xələl gətirməsin bu gözəlliyə. 
 
Bəzən istəmirəm ay işığı da 
Üstünə çox düşüb, sənə yük olsun. 
Qoy şah qamətiyin yaraşığı da  
Zəiflik olmasın, zəriflik olsun. 
 
Qayalar üstünə uçsa da, yenə  
Öyrən şər işi də xeyrə yozmağı. 
Mən ki akt yazmağı öyrətdim sənə- 
Mənə öyrədəsən şeir yazmağı. 
 

*** 
2010 
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ZARAFATLAR 
 

Fikrət Sadıq-ömrün sübh çağı, qürub çağı, 
Dünyanın ən müdrik qocası,  
Ən məsum uşağı. 

 

*** 
 

Ələkbər Salahzadə –bir yerkənsiz qayıq  
Tufanlı dəryada. 

 

*** 
Salam – Əleyküm salam, 

Mənim fikirli balam. 
 

*** 
 

Fikrət Qoca – Sözü bayraqtək uca, 
Danış, dinləyək doyunca! 

 

*** 
 

Məmməd İsmayıl –  
Qürbət yaxşıdır,  
Yoxsa ki Bayıl? 
 

*** 
Vaqif Bəhmənli –  

Hər işi səliqə-səhmanlı  
 

*** 
 

Oktay Şamil Bicolu – O qədər çoxalıb ki, 
Bu dünyada bic oğlu, 
Yaddan çıxıb “Bico”lu. 

*** 
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Şair Gülbala Mehdinin ölümünə 
 

Dünya nədir?-bilmək olmur, Gülbala, 
Bilmək olsa, onu mən də bilərdim. 
Hər ölənlə ölmək olmur, Gülbala, 
Ölmək olsa, sən öləndə ölərdim. 
 

*** 
Oktyabr, 2013 

 
 

Habil Kaman 
 

Yumub gözlərini kaman çalırsan, 
Açılır minlərlə göz kamanınla. 
Nəyi ki söz ilə deyə bilmirik, 
Sən onu deyirsən öz kamanınla. 

 
*** 

1967 
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AĞIR GÜNLƏR 
 

Ağır günlər yağır edib çiynimi, 
Yaxınlarım, doğmalarım bəs hanı? 
Necə tapım Səyavuşu, Feyzini, 
Hardan alım Ağəddini, Kamranı?! 
 
Gəl incimə, ay Allahın adamı, 
Xətrini çox istəməkdən qorxuram. 
Kaftar ölüm dost bağıma dadanıb, 
Dostlarıma dost deməkdən qorxuram. 
 
Neyləyək ki, hər yetənə bu həyat 
Ölüm adlı sərvətindən paylayıb. 
Əmim Şəfi ölən günü adbaad  
Məzardakı dostlarını haylayıb. 
 

İçin-için qovruluram hər gecə, 
Uzandığım yorğan-döşək odlanır. 
Bu dünyada qalan ömrüm beləcə  
Cavan ölən dostlarımdan utanır... 

 
*** 

23 oktyabr 2009 
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XAN QIZININ SÖZLƏRİ 
(Müğənni Natəvan Hüseynovaya) 

 
Sədəfli tar özünü yenə yeyib -tökürdü, 
Kamançanın fəryadı düşmüşdü yerə, göyə. 
O, bütün Almaniyanın ciyərini çəkirdi, 
Ürəyini sökürdü Qarabağ deyə-deyə. 
 

Kövrəlib oxuyurdu Azərbaycan gözəli, 
Yer onu alqışlayır, göy onu dinləyirdi. 
Qönçə dodaqlarında Natəvanın qəzəli,  
Natəvanın səsiylə Qarabağ inləyirdi. 
 

Sehirlənmiş tar, kaman hamımızı lal etmiş, 
Sevən könül çırpınır nəğmənin hər xalında. 
Xan qızının sözləri qəlbləri işğal etmiş, 
Xan qızının vətəni erməni işğalında. 

 
*** 

03.09.2003 
Almaniya-Lüdviqşaven 
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YAMAN ÇƏTİNƏ SALDIN 
( Hacı Ağəddin Mansurzadənin ölümünə) 

 
Ağəddin ölən günü donub qaldı yerində, 
Bəlkə Viləş çayının köksü alışdı, yandı. 
Ağəddin ölən günü Talış meşələrində  
Bir dəmir ağacının ortadan beli sındı. 
 
Səmadan danışanda, yerdən söhbət düşəndə 
Mən onu axtarıram- “Şeytanı daşlasın qoy”. 
Yamanlıqdan, pislikdən, şərdən söhbət düşəndə  
Sonu xeyirlə bitən bir hədis başlasın qoy. 
 
Qəlbimizi hicrana, həsrətə öyrətdi o, 
Birdəfəlik üzdümü əlimizdən əlini?! 
Ondan çıxmayan işdir-lal da  qoyub getdi o 
Ürəyi söznən dolu Lal Vəlinin dilini... 
 
Ömrümüzün şamları əriyər yavaş-yavaş, 
Gün batdıqca kölgətək dağlardan aşmaq gərək. 
Yaman çətinə saldın mənim işimi qardaş- 
Səni görməkdən ötrü cənnətə düşmək gərək!... 

 
*** 

2010 
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İZZƏT HƏKİMİN 
(Tanınmış cərrah İzzət Sadıqovun ölməz xatirəsinə) 

 
Yığılın xatirə saatlarına, 
Ünsiyyət yaşadar İzzət həkimi. 
Söz açın işıqlı əməllərindən, 
Bu söhbət yaşadar İzzət həkimi. 
 
Çəkdikcə ağrını, acını dağlar, 
Ayrılıq ağartdı saçını, dağlar. 
Harda gizlətdiniz Laçını, dağlar, 
O cənnət yaşadar İzzət həkimi. 
 
Düşər bu həyatın tufanlarına, 
Ülvi duyğuları yetər karına. 
Uymaz bu dünyanın yalanlarına, 
Həqiqət yaşadar İzzət həkimi. 
 
Ağır xəstələrə həyat verər o, 
Qanadsız quşlara qanad verər o. 
Mərcan quzulara nicat verər o, 
Mərhəmət yaşadar İzzət həkimi. 
 
Sinəsi göynəyən, ürəyi yanan 
Oğullar gərəkdir Azərbaycana. 
Dostların köksündə ustad loğmana 
Məhəbbət yaşadar İzzət həkimi. 
 

*** 
2013 
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ƏDALƏT KAMAN ÇALIR 
(Ədalət Vəzirova) 

 
Yermi göyə ucalır, 
Göymü yerə alçalır.  
Salon ayağa qalxıb, 
Əhsən deyib əl çalır. 
 
Məcrasına sığmayan, 
Çağlayan sular kimi. 
Ürək dolub boşalır 
Pəmbə buludlar kimi., 
Ədalət kaman çalır. 
 
Alışan simlərə bax- 
Könüllərə köz salır. 
Qu quşunun sonuncu  
Nəğməsindən söz salır, 
Ədalət kaman çalır. 
 

*** 
03.2003  Lüdviqşafen  şəhəri 
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BURDAN BİR ATLI KEÇDİ 
 
Oturulu vəziyyətdə qıvrıla-qıvrıla qarşıladın ölümü –o aman-

sız kaftarı.... Dünyadan, həyatdan, dostlarından, şirin-şəkər 
nəvələrindən ayrılmaq istəmirdin... Ömründən qalan günləri, 
saatları, gözüaçıq keçirmək istəyirdin, dincəlmirdin, gözlərini 
yummurdun, “Yatsam, ölərəm” deyirdin. 

Dostluğumuzun bu 35 illik tarixində sən heç vaxt mənə ya-
lan söz deməmişdin, “ölürəm” deməyin kaş yalan olaydı, 
qardaşım Feyzi!.. 

Həkimlərinlə görüşdüm, xəstəliyinin qarşısında onların nə 
qədər aciz və çarəsiz qaldıqlarını anladım. Ancaq sənə bildir-
mək istəmədim... Sən onsuz da hər şeyi bizdən yaxşı bilirdin. 
“Məni evə aparın, doğma divarların arasında canımı tapşırmaq 
istəyirəm”-deyirdin... 

Qışın başlanğıcında Yardımlının Ostayır kəndində dünyaya 
gəlmişdin, yazın başlanğıcında-mart ayının 27-də Sumqayıtda 
gözlərini əbədi olaraq yumdun. Yox-yox, sən öləndə də gözü-
açıq qalmaq istəyirdin... 19-27 mart günlərində,düz səkkiz gün 
heç nə yemədin.. Aytən balamızın “xüsusi reseptlə” hazırladığı 
şirədən başqa bir şey qəbul etmirdin. “Havam çatmır” deyib 
hava istəyirdin. Biz isə sənin bu istəyin qarşısında aciz qal-
mışdıq... Təbiətin qış yuxusundan oyandığı, quşların ağız-ağıza 
verib oxuduğu, gül-çiçəklərin sonsuz bir həvəslə açıldığı, ağac-
ların, hətta quru kötüklərin də pöhrələndiyi bir vaxtda sən 
gözlərimizin qabağında solurdun.. Dönə-dönə tapşırdın ki, 
“Məni Ostayıra apararsınız ha...” “Bu həkimlər heç nə edə 
bilmirlər.... Məni buradan çıxarın...” Biz səni nə qədər bu 
fikirlərdən yayındırmaq istəsək də, öz bildiyini heç kəsə vermək 
istəmirdin. Həmişə “Molla” deyə müraciət etdiyin ömür-gün 
dostun Əzizə xanımdan Qurana and verib xəstəliyini dəqiq-
liyinə qədər öyrəndikdən sonra təkidlə evə aparılmağını tələb 
etdin... Evə gələndən yarımca saat sonra telefonum zəng çaldı: 
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“Feyzi getdi”- dedilər. Mən qaça-qaça gəldim. Dördüncü mərtə-
bəyə haçan qalxdığımı bilmədim. Ağlaşma, şivən səsləri ətrafa 
yayılırdı. Uzandığın otaq qadınlarla dolu idi.. Başımı tutub 
qaldım... Sən məni heç zaman uzanılı vəziyyətdə qarşılamazdın, 
bu nə olan şeydi, qardaşım?... 

Əzizə xanım məni görcək bir az da kövrəldi: “Qardaş, sən 
doğru deyirmişsən, həqiqətən də sənin qardaşın dahi imiş..”. 
Axı, biz nə üçün adamları ölümündən sonra dərk edirik? Axı nə 
üçün yaxınlarımızın, doğmalarımızın qədrini onları itirəndən 
sonra bilirik?.... 

Çox keçmədi, dostlarımız gəldilər. Hacı Cəfər özü ilə Hacı 
Malik ağanı da gətirmişdi. İş yoldaşların da özlərini yetirdilər. 
“Azərkimya” Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, Milli Məclisin 
üzvü Fikrət Sadıqov əvvəlcədən hər şeyi ölçüb-biçmişdi. Onun 
təşkil etdiyi maşınla biz səni Ostayıra aparmalıydıq... 

Hacı Malik ağanın oxuduğu Quran ayələri və hüznlü, kədərli 
mərsiyələri ilə doğma ocağından ayrılırdın, qardaşım... 

Qəm pərdəsi gözlərini elə qapamışdı ki, qonşularınla, dostla-
rınla, iş yoldaşlarınla xudahafizləşmək, halallaşmaq da yadın-
dan çıxdı.... 

Səhər saat 3-də Ostayır kəndinə çatdıq. Kənd camaatı dəstə-
dəstə yol üstə durub bizi gözləyirdi. Daha doğrusu, səni gözlə-
yirdi, qardaşım. Kəndin çətin və sərt yollarını maşınımız 
tövşüyə-tövşüyə qalxırdı. Sənin təkotaqlı evin dağın zirvəsinə 
yaxın olduğundan maşınımız axıradək qalxa bilmədi.. Bundan 
belə ağırlıq lay divar kimi kənd oğullarının üzərinə düşürdü.. 

Kəndarası dərə boyunca bir ağ duman sallanmışdı. Buludlar 
bizdən aşağıda idi. Tikdirdiyin ikimərtəbəli, bir otaqlı mənzilin 
üstündə bədirlənmiş ay yolumuzu işıqlandırır, kəndin əsrarəngiz 
gözəlliyini bir az da artırır, gecə saat 12-dən sonra sönmüş işıq-
ları əvəz edirdi... Qəribədir ki, kənd cavanları səni öz doğma 
evinə çatdırdıqdan sonra dərədəki duman da arxamızca sürünə-
sürünə gəldi.. Xırda-xırda yağış damcıları düşməyə başladı. 
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Dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş Ostayır kəndi də görün-
məz oldu. Sanki təbiət bizə imkan yaradırmış ki, səni öz evinə 
çatdıraq.... 

28 martda, gündüz saat 1 rədələrində səni öz doğmalarının 
yanında torpağa tapşırdıq.... Kəndin mömin adamları, qohum-
lar, dostlar, qonşular səninlə vidalaşmağa gəlmişdilər. Hələlik 
sonuncu sayılan “İki dostum bir ürəyi”kitabındakı sözün 
yadıma düşdü: “Əşrəf Şəfiyev ən yaxşı sözünü mənim qəbrimin 
üstə deyəcək”. Hər yerdə, hər məclisdə söz deməyi bacaran, 
danışmağa çətinlik çəkməyən dostun sənin məzarın üstə danışa 
bilmədi. Gözlərimi sənsiz kədərin toru bağladı. Dodaqlarım 
titrədi. Bir tərəfə çəkilib üzümü sənin sevdiyin və səni sevən 
dağlara tutdum, ağladım, ağladım... Qəbrin üstə iş yoldaşın, 
qələm dostumuz İldırım Dəmirov çıxış etdi. Deyilənə görə 
yaxşı danışıb və sonda deyib ki: “Sən həmişəlik səni sevənlərin 
ürəyinə köçürsən...” 

Ayın 28-də Sumqayıta qayıtdıq. Biz gələn günün axşamı 
dağlara möhkəm qar yağıb dedilər. 30 martda Sumqayıtda sənə 
“üç-yeddi” verirdik, qardaşım.. Respublikamızın və şəhərimizin 
bir çox tanınmış ziyalıları, iş yoldaşların, Əlimirzənin, Emilin, 
Ramilin dostları gəlmişdilər... Kaş Hacı Cəfərin, Hacı 
Təvəkgülün, Hacı Ağəddinin, Mustafa Salahovun, Zümrüd 
xanımın necə kövrəlib ağladıqlarını görəydin. Əllərimizdə 
nekroloqun yazılan qəzetlər olsa da, qələm dostumuz Sabir 
Sarvanın ürək ağrısı ilə yazdığı şeiri ağlaya-ağlaya oxusaq da, 
inanmırdım ki, bir daha səni görməyəcəyəm.... İnanmırdım ki, 
barmaqlarının telefonumu titrədən sızıltısını bir daha eşitməyə-
cəyəm.. İnanmırdım ki, bir daha ərkyana “bacı” dediyin ömür-
gün yoldaşıma “Çox da lovğalanma,səni boşatdıraram...”, 
“Daha qaş-qabağını niyə sallamısan, deyirsən duraq gedək?”, 
“Nəyiniz çatmır?”, “Keçən həftədən qalma dolmadan-zaddan 
gətir yeyək” və yaxud məndən çox xətirlərini istədiyin övlad-
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larıma: “Nəyiniz çatmasa, sizə nə lazım olsa, atanıza deməyin, 
mənə-mən əminizə deyin”... sözlərini təkrar eşitməyəcəyəm... 

İnanmıram, inanmıram, inanmayacağam da!... Bütün məclis-
lərimizdə yerin görünəcək, qardaşım. Müqəddəs ruhun başımı-
zın üstündə olacaq həmişə.. 

Həyətinizdəki “xeyir-şər” evinin qapısında dayanıb gələnləri 
qarşılayırdım. Elə bu vaxt 1-ci sinifdə oxuyan nəvən Cəlal 
qəmli-qəmli mənə yaxınlaşdı. Əyilib qulağına “nə istəyirsən?” 
dedim... O, bapbalaca toppuş əlini uzadaraq məclisin baş tərə-
fində, xalçanın üzərində asılmış qara haşiyəli şəklini göstərdi. 
Nə deyim, bu məsum körpəni hansı sözlərlə ovundurum, 
qardaş?.. 

Doğrudanmı dilimizin bütün incəliklərinə dərindən bələd 
olan, dünyanın bədii söz xəzinəsindən ürəklə söhbət açan, şirin 
yumorla cilalanan zərif, incə zarafatlarından xüsusi zövq aldı-
ğımız, halal sözün, təmiz bir ürəyin sahibi olan sənət qardaşı-
mızı, əməl dostumuzu həmişəlik itirdik?... 

Doğurdanmı bədii söz xəzinəsinə öz qiymətli töhfələrini-
sevimli şairimiz Əli Kərim haqqında “Dinmə, ey kədər”, gənc-
lik dostumuz Vaqif İbrahim haqqında “Ölənlər evə qayıdırlar”, 
kimya elmləri doktoru Mustafa Salahovun həyat və yaradıcılı-
ğından bəhs edən “Fikrin yükü”, yazıçı-publisist dostumuz Hacı 
Ağəddin Mansurzadəyə həsr olunmuş “Mən bu qəlbin sahibi-
yəm”, şəhərimizin adlı-sanlı ziyalısı Nərçə Ağayev haqqında 
“Ürəyinə borclu adam”, “Sumqayıt” qəzetinin redaktoru, jurna-
list Kamran Veysəllidən danışan “Kədərinə oxşayan insan” 
kitablarının, yüzlərlə oçerklərin, publisistik məqalələrin müəl-
lifi, şeir dili ilə nəsr əsərləri yazan, çoxlarımıza nümunə ola 
bilən nadir şəxsiyyət, gözəl insan, müdrik, qayğıkeş, əvəzsiz 
dostumuzu itirdik?!.. Elə bu suallarla da evə qayıdanda qızım 
Səadətin əlində “Dinmə, ey kədər” və oğlum Cavidin əlində 
“Ölənlər evə qayıdırlar” kitablarını gördüm, qardaş!.. Ölümün-
dən sonra redaktoru olduğun “Azərbaycan kimyaçısı” qəzetində 



 

 291

şair dostumuz İbrahim İlyaslıyla həsr olunan “İbrahimə oxşa-
maq istəyən İbrahim”adlı səmimi bir yazını oxudum... Və bu 
qənaətə gəldim ki, Feyzi Mustafayev yaşayır, Feyzi ölməyib. O 
hələ, neçə-neçə evlərdə ürəkləri ovsunlayacaq.. 

Qardaşımın qalın-qalın qovluqlarda imkansızlıq ucbatından 
çap olunmayan yazıları işıq üzü görəcək və bu yazılarda onun 
heç zaman susmaq bilməyən ürəyi döyünəcək... 

 
“Burdan bir atlı keçdi”, 
Bir yel qanadlı keçdi. 
Gün kimi şölə saçdı, 
Ay kimi batdı keçdi. 

 
Gün kimi şölə saçanlar, ay kimi batanlar heç vaxt ölmürlər, 

ölmürlər.. adına ölməzlik deyilən əbədiyyətə qovuşurlar... 
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QAYITDIM 
 

Canı candan ayrı imiş dostumun, 
Nə tez belə cəhd eləyib qayıtdım. 
Son nəfəsdə Veysəlliyə getməyi, 
Dönə-dönə əhd eləyib qayıtdım. 
 
Duman gəldi, bürüdü çən dağları, 
Daşlarında kəklik səkən dağları. 
Gözəlliyə keşik çəkən dağları, 
Göz yaşımla mədh eləyib qayıtdım. 
 
Qanlı fələk göstərdi öz gücünü, 
Ölüm yıxdı topdağıtmaz bürcümü. 
Guya gəldim, guya verdim borcumu, 
Günahımı əfv eləyib qayıtdım. 
 
Dar macalda olmalıydım yanında, 
Solurdunsa, solmalıydım yanında. 
Mən də ölüb qalmalıydım yanında, 
Niyə belə səhv eləyib qayıtdım? 
 
Dostsuz dünya dost başına dar idi, 
Güvəndiyim qəlbi dağlar qar idi. 
“İki dostun bir ürəyi” var idi, 
Ostayırda dəfn eləyib qayıtdım. 
 

*** 
Sumqayıt 

27-30 mart, 2002-ci il 
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ÜRƏYİ ÖZÜNDƏN BÖYÜK OLAN DOST 
 

Martın 27-si sənin anım günündür. Səni anmadığımız gün 
varmı? 

Düz bir ildir ki, həsrətin ağır bir daş kimi asılıb ürəyimiz-
dən... Düz bir ildir ki, üzünü görmək, səsini eşitmək, zərif və 
mənalı zarafatlarına qulaq kəsilmək səadətindən məhrumam... 

Telefon zənglərini eşitmirəm, hərdən çaşıb zəng etmək 
istəyirəm... Birdən yadıma düşür.. 

Tez-tez yazdığın kitabları vərəqləməkdən, “Qardaşının səfəri 
yaman uzun çəkdi” deyərək kövrələn ömür-gün dostun Əzizə 
xanımla, baxışları sorğularla dolu ətcəbala nəvələrinlə-Cəlal, 
Samir, İsmayıl, Nigar, Rəna və Natavanla görüşməkdən təsəlli 
tapıram... Düz bir ildir ki, bəlkə səni gördüm –deyə evinizin 
yanından işə gedib-gəldikcə eyvanınıza boylanıram... 

Həmişə görüş yerimiz olan “əyri binanın” qarşısında dənizə 
çıxan dörd yolun ayrıcında ayaq saxlayıram.. Düz bir ildir ki, 
kiçik oğlun Ramilin, “əmi, bəs mənim iş məsələm nə oldu?”, 
gözləri baba həsrəti ilə yollara baxan kövrək, məsum 
nəvələrinin “bəs bizim Feyzi babamız hanı?” sualları qarşısında 
yüz dəfə ölüb-dirilirəm.. Düz bir ildir ki, böyük oğlun Emilin 
həbsdən azad edilməsi üçün müxtəlif ünvanlara müraciətlər 
edir, Allahdan başqa imdad  yeri tapmadıqda, dünyanın ən güc-
süz və zəif adamları kimi əllərim yanıma düşür... Əzizə bacının 
qarşısından başı aşağı keçib gedirəm.. Sənsiz günlərimin əlləri 
sənli günlərimə uzana-uzana, sanılı günlərimi saya-saya arxam-
ca bir ömür sürüyürəm, heç zaman unudulmayan xatirələ-rinlə 
nəfəs alıram, qardaşım Feyzi... Atasını, bir çox əzizlərini, ən 
başlıcası isə doğma Qarabağını itirən bir adam üçün ümid 
yeriydin, təsəlli ünvanıydın, qardaş.. Örpəkli poeziyamızın gör-
kəmli nümayəndələrindən olan Ofelya xanım Babayevanın 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 11 saylı orta məktəbdə sənin 60 illik 
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yubileyin gözlərimin önündə canlanır... Yanaşı oturmuşduq.. 
Birdən mənə söz verdilər.. sənə həsr etdiyim şeiri oxudum:  

 
....Gör Vətən nə günə qalıb, 
Bir evdən bir binə qalıb. 
İndi təkcə sənə qalıb 
Əlacım, Feyzi Mustafa. 
 
Saralmışam yarpaq kimi, 
Bükülmüşəm yumaq kimi. 
Gəl boynuna uşaq kimi 
Sarmaşım, Feyzi Mustafa. 

 
..Sən mənim üçün dünyanın ən mehriban, ən təmiz, ən pak 

adamı idin. Sən həm də çox vəfalı dost idin. Əli Kərim və Vaqif 
İbrahimlə də dostluq edərdin. Onların ölümündən sonra həyat 
və yaradıcılıqlarından bəhs edən son dərəcə səmimi, maraqlı və 
oxunaqlı kitablar yazaraq onlara sözdən heykəl yaratdın. Ortan-
cıl oğlum Şahin deyir ki, “Feyzi əmi bu kitablardan sonra heç 
nə yazmasaydı belə özünün çox böyük yazıçı, jurnalist, 
publisist, olduğunu sübut etmiş olardı”.. Heç vaxt Əli Kərimin, 
Vaqif İbrahimin uşaqlarını unutmazdın, tez-tez gedib baş çəkər-
din.. Gözəl bir xüsusiyyətin də vardı: -Heç vaxt uşaq olan evə 
əli boş getməzdin. 

Nasir, publisist, jurnalist olmaqla yanaşı, poeziyanı çox gö-
zəl duyar, ən çətin şeirləri də təhlil etməyi bacarardın. Dünyanın 
sənət korifeylərinin demək olar ki, hamısından xəbərdar idin. 
Çoxlu mütaliən, zəngin müşahidən, yüksək zövqün və səliqənlə 
başqalarından seçilərdin... “Dinmə ey kədər”, “Ölənlər evə 
qayıdırlar”, “Ürəyinə borclu adam”, “Mən bu qəlbin sahibi-
yəm”, “Fikrin yükü”, “İki dostun bir ürəyi”, “Kədərinə oxşayan 
adam” kitabların, Ofelya Babayeva, İbrahim İlyaslı, Sabir 
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Yusifoğlu yaradıcılığından bəhs edən yazıların buna canlı 
sübutdur... 

Bir gün şair dostlarımızla sənin 9-cu mikrorayondakı təkotaqlı 
mənzilində halal süfrənin qonağı idik. Bir az yeyib içəndən sonra 
dostlarımızdan biri ozü-
nü Nazim Hikmətin bö-
yük bilicisi kimi apar-
mağa və onun məşhur 
“Məmləkətim” şeirini 
əzbərdən deməyə baş-
ladı. Qəfildən səsləndin: 
“Saxla qardaş, saxla... 
şeiri düz söyləmirsən..” 
Bu vaxt hamımız təəс-
cüblə sənə baxdıq, zənn 
etdik ki, içkinin təsi-
rindəndir. Həmin şair 
dostumuzla mübahisə edərək mərc kəsdiniz. Durub yüksək 
səliqə və zövqlə üzlənmiş kitabların arasından Nazim Hikmətin 
kitabını asanlıqla tapıb açdın və sübut elədin ki, sən haqlısan.. 
Üzünü şair dostumuza tutub: “Elə bilmə  ki, bizim şeirdən-
zaddan xəbərimiz yoxdur”-dedin... 

Yenə də bir xatirə: Bir nəfərin yaradıcılıq gecəsi keçirilirdi. 
Görüşdən sonra biz həmin şairi qonaq etmək qərarına gəldik. 
Əslində qonağımızın şeirləri o qədər də ürək açan deyildi. 
Təzəlik, orijinallıq yox idi və ritorik şüarları xatırladırdı. Mən 
elə zənn etdim ki, dostumuzun şeirləri sənin xoşuna gəlib. 
Ancaq sən əvvəldən axıra yanımızda olmaya-olmaya, Məmməd 
İsmayılın yaradıcılığından söz açıb, bütün sağlıqları onun adı ilə 
bağladın. Bundan sonra hər şey mənə aydın oldu. 

Mənim haqqımda yazdığın kitabın taleyindən xeyli nigaran 
idin. Vaxtı ilə həmin yazıların bəzi hissələri “Ulduz” jurnalında 
çap olunmuşdu. Çapı bir az ləngidiyindən “Yəqin gözləyirlər ki, 

Feyzi Mustafayev və Əşrəf Veysəlli  
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mən öləndən sonra çap etsinlər. Mən də qəsdən bu yazıların 
çapını görməyincə ölməyəcəyəm”... – deyirdin. Yaxşı ki, səni 
bu nigarançılıqdan qurtara bildim. O kitabı sən öz gözlərinlə 
gördün, oxudun və xeyli rahatlıq tapdın... Bir gün mənə zəng 
vurub “səndən incimişəm” -dedin. Səbəbini soruşduqda kitabda 
“Məzar daşlarında döyünən ürəklər” başlığı altında gedən yazı-
lardan söz açdın və “Bəs mənim başdaşıma yazdığın şeir 
hanı?”-dedin. Xeyli kövrəldim... Nə danışırsan, qardaş, mən 
sənin çiyinlərində getməliyəm,-dedim.. Nə etmək olardı ki, hər 
şeyi sən əvvəlcədən bilirmişsən... Belə də oldu... İndi sənsiz 
inildəyən, tək qalan ürəyim sənin başdaşının üzərində döyünür: 
 

Kənd dedin, kənd dedin son nəfəsdə sən, 
İndi öz kəndində dar qəfəsdəsən. 
Özünə fikir ver-axı xəstəsən, 
Bəs niyə kövrəlib doldun, a qardaş. 
 
Uçdun əlimizdən, uçdun quş kimi, 
Həsrətin qəlblərə çökdü daş kimi. 
Sinədə ah kimi, gözdə yaş kimi 
Həmişə bizimlə qaldın, a qardaş.... 

 
Bir şeydən razıyam ki, qələm dostlarımız heç vaxt səni unut-

murlar. Company “İnter PRESS” mətbuat ticarət şirkəti və 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt şöbəsi ədəbi tənqid və 
bədii publisistika üzrə “Feyzi Mustafayev” adına diplom və 
mükafat təsis edib. Həmin təşkilatlara və onların rəhbərlərinə, 
xüsusilə də Hacı Əyyub Qiyasa minnətdaram. Eşitdim ki, bu 
yaxınlarda gedib Emillə görüşüb və ona cib xərcliyi də verib.. 
Sağ olsun Sumqayıt şəhər Bələdiyyəsi ki, sənin ailənə müavinət 
təyin edib. Buna görə də Zakir Fərəcova minnətdarıq.. 

Sənin adını əziz tutan, yaradıcılığına hörmət edən hər bir 
kəsin qarşısında baş əyməyə hazıram. 
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Bir çox dostlarımıza öz sağlıqlarında sözlərdən heykəl yap-
mısan. Qoy onlar fəxr etsinlər ki, onların haqqında mənim üçün 
dünyanın ən böyük yazıçısı olan Feyzi Mustafayev yazıb. 

İnanıram ki, yaxın gələcəkdə bizim üçün həmişə müqəddəs 
olan adının əbədiləşdirilməsi məsələsi də öz müsbət həllini 
tapacaq. İnanıram ki, haqqında ürəklə yazdığın dostların heç 
vaxt səni unutmayacaqlar, ey həmişə bizi özünə borclu qoyan, 
ürəyi özündən böyük olan dostumuz,  Feyzi!.. 

Rahat yat, rahat uyu,..qardaş!.. 
 

***  
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ÜRƏYİ NUR ÇEŞMƏSİ OLAN DOST! 
 

Axır nəfəsinədək müdrikliyini, məntiqi fəlsəfəyə söykənən 
kəlamlarını, alicənablığını, qürurunu və qətiyyətini itirməyən, 
sözün bütün mənalarında ağsaqqal ziyalı olan, mayası xeyirxah-
lıqdan tutulan, nurlu əməlləri ilə ürəklərimizdə ümid işıqları 
yandıran əvəzsiz dostumuz Zəbi Bağır oğlu Abdullayevi də 
itirdik... Yaşından asılı olmayaraq ata-ana itkisi, dost itkisi çox 
ağırdır... Yaxşı deyirlər ki adam var-ev üçündür, adam var el 
üçündür. Zəbi müəllim isə həm ev üçün, həm də el üçün olan 
unudulmaz insan idi. Hansı vəzifədə çalışmasına baxmayaraq, 
öz səmimiliyi, sadəliyi, mənəvi paklığı, ağıllı mühakimələri, 
savadı, dünyagörüşü ilə seçilən Zəbi Abdullayevin bütün 
məclislərdə yeri görünəcək.. Hələ gözlərimiz onu qəzet köşklə-
rinin qarşısında, “Sumqayıt” qəzetinin redaksiyasında, yığıncaq 
və mərasimlərdə çox axtaracaq, şaqraq gülüşlərini, zərif zarafat-
larını, mənalı, duzlu-məzəli söhbətlərini arzulayacaq Zəbi müəl-
limin. 

Təbiətin necə də amansız qanunları var, ilahi!.. 
 

Hanı o bəstəboy, saçları bəyaz, 
O müdrik ağsaqqal de, hanı, ey dost. 
Bir də dərdlərimə dərman tapılmaz, 
Öldü dərdlərimin dərmanı, ey dost. 

 
Aramızda olan yaş fərqi də bizim dostluğumuza mane ola 

bilmirdi. Zəbi müəllim özünün yaxınları ilə məni də tanış et-
mişdi. İlahiyyat elminin böyük bilicilərindən olan, sinəsi sözlə, 
şeirlə dolu olan, Füzuli yaradıcılığından saatlarla danışmağı 
bacaran Əli Məcidovu, Bəxtiyar kişini, Ələkbər Cavadovu, 
uzun illər Qaradağ sement zavodunun direktoru işləyən Ümid 
bəyi, Hüseyn (Kamal) Axundovu və neçə-neçə dəyərli insanları 
onun vasitəsi ilə tanımışdım.Zəbi müəllim məni də özü ilə 



 

 299

dostlarının təşkil etdiyi ziyafət məclislərinə aparar, məni onlara, 
onları da mənə təqdim etməkdən böyük məmnunluq duyar, 
mənə şeirlər oxutdurar, maraqla cızmaqaralarıma qulaq asar, 
yeri gələndə təqdir edər, dəyərli məsləhətlərini verərdi.. 

Heç yadımdan çıxmaz: uşaqlıq və gənclik illərimi birlikdə 
keçirdiyim, bəzən hərəkətlərimə zamin durub, cavabdehlik daşı-
mağı öz üzərinə götürən, bəstəkar dostum Aydın Əliyev o 
zamanlar təzəcə qələmə aldığım şeirdən bəzi parçaları Zəbi 
müəllimə oxuyur, o isə “Əşrəfi göndər yanıma”-deyir. O 
zamanlar Zəbi müəllim birinci TRESTdə kadrlar şöbəsinin rəisi 
işləyirdi... Məni görən kimi həmin şeirdən parçalar oxumağa 
başladı: 
 

İlanın evi var, qurdun evi var, 
Görəsən evsiz də insan olarmı? 
Əngin səmalarda süzən durnalar, 
Gecələr evinə qayıtmırlarmı?... 
 
Mən evsiz qalmışam, nədəndir, ey dost, 
Məgər dəmirəm mən, məgər daşam mən. 
Ev-elə bir kiçik Vətəndir, ey dost, 
Deməli, Vətənsiz vətəndaşam mən.. 

 
“Kamalla sənin ev məsələni danışmışam, gedək onun yanına”-
dedi və ayağa qalxdı.. 

Pillələrlə, şəhər sovetinə qalxanda əvvəlcədən hazırladığım 
pulları cibimdən çıxarıb Zəbi müəllimə uzatdım, “götürün, bir-
dən lazım olar”-dedim, o bərk acıqlandı və “əgər pulla ev almaq 
istəyirsənsə, mənsiz get, mən qayıdıram..”-dedi. Bir təhər onu 
dilə tutdum... Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin qəbul 
otağında əyləşmiş Sona xanım “ o sizi gözləyir”-dedi. Biz içəri 
daxil olduq.Kamal Axundov bizi mehribanlıqla qarşılayıb, 
əyləşmək üçün yer göstərdi.. Zəbi müəllimlə çox səmimi söhbət 
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edən sədr üzünü mənə tərəf tutdu, cənubi Azərbaycandan, 
Təbrizdən, o zamanlar biz tərəflərdə təzə-təzə məşhurlaşan 
Seyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan söhbət açdı.Mən şairin 
məşhur “Azərbaycan”şeirini əzbərdən söylədim. Fars dilində 
söylədiyim bu şeir Kamal müəllimə xüsusi ləzzət verdi. 
“Doğrudan da biz aşağıdakıları yaxşı görmürük, ay Zəbi müəl-
lim” deyərək, məndən öz adına yazılan ərizə istədi. Elə ordaca 
yazdım, bayıra çıxdıq.... Mən o vaxtlar 35 saylı Texniki peşə 
məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyir-
dim. Bu işə də məni Zəbi müəllim düzəltmişdi.. 

Məktəbə qayıdan kimi məni məktəbin direktoru rəhmətlik 
Ələkbər Cavadov -Zəbi müəllimin yaxın dostu yanına çağırtdırdı 
və təcili olaraq Kamal müəllimin 
yanına getməyimi tapşırdı. Mən 
oradan gəlirəm, deyəndə, təkidlə: 
“O indicə zəng vurub, səni göz-
ləyir”-dedi. Yenidən şəhər Soveti-
nin binasına yollandım... Sona xa-
nım məni görən kimi, “Əşrəf, 
Səhiyyə Naziri sədrin yanındadır, 
o, çıxan kimi sən girərsən”-dedi... 
Anladım ki, doğrudan da Kamal 
müəllim yenidən zəng çalıb, məni 
axtarıb. 

Qəbul otağında bir az oturmuşdum ki, mənimlə üzbəüz olan 
meşin qapı açıldı. Hər ikisi-həm nazir, həm də sədr otaqdan 
çıxdılar. Kamal müəllim məni görən kimi, “Əşrəf, sənə üç otaq 
ayırmışam, get Kərim Rəhimoviçdən orderini al”-deyərək öz 
otağı ilə üzbəüz olan otağı mənə göstərdi. Söz tapa bilmədim.. 
“yerdən göyə qədər razıyam, çox sağ olun, Kamal müəllim” 
sözlərini qırıq-qırıq ifadə edə bildim..  
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Bəli dünyada belə insanlar vardı. İndi bunlar insana yuxu 
kimi gəlir.. Bu insanlar sanki yer üzünə yaxşılıq toxumu səp-
məyə gəlmişdilər. Təmənnasız, filansız... 

Hərdən “Ay Zəbi müəllim, bütün bu yaxşılıqların əvəzini 
necə çıxacağam” deyirdim, “bir pislik edərsən, əvəzi çıxar”-
deyə cavab verirdi. Heç bir elmi rütbəsi olmayan alim idi Zəbi 
müəllim. Heç bir yaradıcılıq birliyinin üzvü olmayan şair, filo-
sof, istənilən mövzuda mühazirə oxuya bilən politoloq, dərin 
biliyə, savada, böyük zəkaya, əhatəli mühakiməyə malik olan 
siyası icmalçı, tənqidçi, ilahiyyatçı idi Zəbi müəllim. Mənim ilk 
kitablarım haqqında da ilk xoş sözləri, tənqidi fikirləri o 
demişdi... 

Alimlər onun yanında danışmaqdan çəkinər, filosoflar ədəb-
ərkan gözləyər, Əli Kərim demişkən “şairlər unudub şairliyini, 
bir oxucu kimi ona baxardı”lar.. 

Hətta el arasında danışırlar ki, işi məhkəmədə olan hər kəs 
Zəbi müəllimi özünə vəkil götürə bilsə, məhkəmədə asanlıqla 
bəraət qazanar.. 

Təpədən dırnağadək yaxşılıq, xeyirxahlıq mücəssəməsi olan 
gözəl dostumuz təmənnasız, məğrur, qürurlu, hətta, ehtiyaca da, 
ölümə də baş əyməyən böyük bir inasanı itirdik. 

Yaxınlarına, dostlarına, boynumu qucaqlayıb hönkür-hönkür 
ağlayaraq, “atasız qaldıq ay qardaş” deyən Olqa xanıma baş-
sağlığı verməyə də çətinlik çəkirəm. Çünki, bu itki hamımızın-
dır, bütün şəhərimizin, elimizin-obamızın itkisidr... 

Kaş sənin xeyirxahlıq suyu ilə suvardığın güllər qönçələ-
neydi, Zəbi müəllim. 

Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbrin nurla dolsun, ey 
ürəyi nur çeşməsi, ömrü işıq şəlaləsi olan böyük insan, unudul-
maz dost! 
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HACI AĞƏDDİN MANSURZADƏNİN SON SÖZLƏRİ... 
 

Özünəməxsus zarafatları, gülüşləri, hətta, üzr istəyirəm, 
söyüşləri vardı Ağəddin Mansurzadənin. Telefonda uşaqlarımla 
zarafat etməkdən xüsusi zövq alar, çox vaxt onlarla da söyüşlə 
danışırdı. Bir gün küçədə oğlum Şahin Ağəddin Mansurzadə ilə 
rastlaşır: 
-Salam, əmi,-deyərək əl tutub görüşür. 
O isə: 
-Mən səni tanımadım, sən kimsən?-deyə oğlumdan xəbər alır. 
-Telefonda söyə bilirsiz, ancaq görəndə tanımırsız, eləmi? 
Əşrəf Veysəllinin oğluyam,-deyən Şahini qucaqlayıb öpür və 
bir yağlı söyüşlə yağlayır... 
Hacı Ağəddin ailəcanlı, dostcanlı insan idi. Qapısı və süfrəsi 
həmişə dost üzünə açıq idi. Bir az gec görüşəndə: 
-Axşam Feyzini də götür gəl bizə, hərənizə bir köynək verə-
cəm,-deyərdi. 
60 illiyinə zarafatyana bir şer yazmışdım: 
 

Dağ çayı tək düzənlərdə durular, 
Vətən adlı bir anaya vurular. 
Dostlarının yollarında yorular, 
Nəvələrlə dincəlməyə başlayar. 

 
Ən çox işlətdiyi söz həm müsbət, həm də mənfi mənada 

“əclaf”sözü idi. O, bu sözü o qədər gözəl və duyğulu tələffüz 
edərdi ki, hər mənada adama ləzzət verərdi. Aramızda bir bala-
ca inciklik olmuşdu. Atamın kənddə rəhmətə getdiyini ona 
bildirməmişdim. Dəfn mərasimində mənimlə yanaşı cənazəyə 
girən, gözü yaşlı dostlarımdan biri də Ağəddin oldu. Haradan 
bilmişdi, kim demişdi, heç xəbər də almadım. 
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Bəlkə barışmazdıq bir də heç vədə, 
Gəlib gözü yaşlı yanımda durdu., 
Atama qurbanam, ölümüylə də 
Küsülü dostları barışdırırdı. 

 
Çoxlu sayda şeir  bilirdi. Bəxtiyar Vahabzadə,Hüseyn Arif, 

Məmməd Araz, Zülfüqar Qodmanlı, Nurəddin Mənsur, Ayaz 
Vəfalı, Mixail Svetlov, Pavel Antakolski, Yevgeni Yevtuşenko, 
mənim və başqa şairlərin şeirlərindən saatlarla nümunələr söy-
lərdi. Bir dəfə hüzn mərasimlərinin birində dostlarımdan kimsə 
“Ay Əşrəf, bu Hacı sənin şeirlərini əzbər bilir”-dedi. 
-Cavanlıqda dost olmuşuq,-deyə cavab verdim. 
-Onda siz cavanlığınızı itirmisiniz ki! 
-Cavanlığımı, gəncliyimi itirsəm də, qocalığımı qazanmışam. 
Çünki, biz yenə də dostuq,-deyərək cavab verdim. 

Gözləri və ürəyi ağrıya-ağrıya 20-dən çox kitab yazdı. Əsər-
ləri ilə həm də yazıçı olduğunu dəfələrlə isbat etsə də, heç vaxt 
“mən yazıçıyam”-deməzdi. İki dəfə Həcc ziyarətində olmuş, 
Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə, görkəmli jurnalist və 
pedaqoq Nəsir İmanquliyev haqqında dəyərli əsərlər yazan 
qardaşımın bir kitabı da “Cənnətdə görüşənədək” adlanır: 
 

Ömrümüzün şamları əriyir yavaş-yavaş, 
Gün batdıqca kölgətək dağlardan aşmaq gərək. 
Yaman çətinə saldın mənim işimi, qardaş,- 
Səni görməkdən ötrü cənnətə düşmək gərək. 

 
Xəzəri çox sevdiyindən hər səhər mavi sularına baş vurardı, 

ondan ayrılmaq istəməzdi. Bəlkə elə buna görə, əbədi yatanda 
da Xəzərin sahilində uyudu. Bir az acıdil olsa da, təbiətcə çox 
kövrək idi. Rəhmətlik qardaşı Zülfüqar Qodmanlını itirəndə 
zülüm-zülüm ağladığı hələ də gözlərimiz önündədir.... 



 

 304

Dəyərli dostumuz Feyzi Mustafayevi itirəndə Ağəddin 
Mansurzadə heç vaxt məni tək qoymadı.. Unudulmaz qələm 
dostlarımız Fərman Kərimzadə, Feyzi Mustafayev, Səyavuş 
Sərxanlı, Nüsrət Kəsəmənli, İsa İsmayılzadə, Əhəd Muxtar, 
Vaqif İbrahim, Ağacavad Əlizadə, Eldar Baxış, Davud Nəsib, 
Kamran Veysəlli və kimlər-kimlər yadıma düşdükcə xəzan 
vaxtı budaqlarda tək-tük  qalan yarpaqlar kimi titrəyirəm: 
 

Alışıram, qovruluram hər gecə, 
Uzandığım yorğan-döşək odlanır. 
Bu dünyada qalan ömrüm beləcə, 
Cavan ölən dostlarımdan utanır. 

 
Hacı Ağəddin Mansurzadə son vaxtlar Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin (AYB) Sumqayıt şöbəsində yaradılmış məsləhət 
məclisinin üzvü idi. AYB-nin qərarı ilə məsləhət məclisinə mən 
rəhbər təyin edilmişdim. Bir gün mənə dedilər ki, Ağəddin 
Mansurzadə AYB Sumqayıt şöbəsinin illik iş planını imzalamır. 
Zəng çaldım. Bir az söhbətdən sonra hətta öz imzasını da mənə 
etibar etdiyini bildirdi. Xəstəxanada yatanda şair Sabir Sarvanla 
ona baş çəkməyə getdik.. 
-Əşrəf, daha bu həna o hənadan deyil,-
dedi. Sonra Sabir Sarvana üzünü tutub: 
-Gedin mehriban olun, bir-birimizin 
qədrini bilin. Fikrət Qoca demişkən: 
“Şairlər hamısı bir ananın övladları-
dır”. Unutmayın ki, vdünyanın axırı 
belədir. 

Sən demə bütün bunlar şaqraq gülüş-
lərindən, incə zarafatlarından, hamımızla 
ərkyana rəftarından heç vaxt doymadı-
ğımız qələm dostumuz Hacı Ağəddin 
Mansurzadənin son sözləri imiş......... 
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Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. 
Vaxtilə Ağəddin Mansurzadəyə həsr etdiyim bu şeiri Hacı 
barədə yazılan almanaxa da daxil etməyi özümə borc bildim. 
Bir daha sənin ruhuna üz tutub deyirəm: 
 

Ürəyim çırpınır kəpənək kimi, 
Elə ki yolumdan sapıram, Hacı. 
Bu kiçik  şeirimi gül-çiçək kimi 
Sənin yollarına səpirəm, Hacı. 
 

Ünvanın çevrilib söz ünvanına, 
Bütün yazarların öz ünvanına. 
Harda incidilsəm, sənin yanına 
Atımı dördnala çapıram, Hacı. 
 

Haçan ki, bağlanır açdığım qapı, 
Elə bil qırılır qəlbimin sapı. 
Ürəyi təmizi, vicdanı pakı, 
Görcək gözlərimə təpirəm, Hacı. 
 
Yalan ayaq tutur, doğru yerimir, 
Bax onda yersizlər tutur yerimi. 
Əlimdə şam, çıraq gəzdiklərimi, 
Sənin gözlərində tapıram, Hacı. 
 
Torpağın nazını yaxşı çəkəndə, 
Bəlkə gül bitirər qaratikan da. 
Sən qərar tutduğun yerdə, məkanda, 
Mən də bir kiçicik ləpirəm, Hacı. 
 
Hər kim ki, oduna qalanıb sənin, 
Mənalı ömrünə calanıb sənin, 
O “keçəl” başına dolanıb, sənin, 
O “zəhər”dilindən öpürəm, Hacı! 
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ƏLVİDA DEMƏYƏ DİLİM GƏLMƏDİ 
 

Hər yerə tələsirdin. Xeyirə də, şərə də. İşə də, evə də. Dəniz 
kənarına da, hətta iclaslara da.. Son vaxtlar bir az da səbirsiz, 
hövsələsiz olmuşdun. Tez-tez əsəbiləşir, həyəcansız danışa bil-
mirdin. 26 il redaktoru olduğun “Sumqayıt” qəzetinin hər təzə 
nömrəsinin üstündə yarpaq kimi əsirdin. Qəzet ərsəyə gələnə 
kimi ürəyini yeyirdin. Abunəçilərin sayını artırmaq, qəzetin 
tirajını çoxaltmaq, bədii dəyərini yaxşılaşdırmaq, əməkdaşların 
sosial məişət problemlərini həll etmək, eh, daha nələr, nələr ürə-
yinin ağrılarını yadından çıxartmışdı... Dostların, həkimlərin 
“Ay Kamran, müalicə olunmaq, bir qədər dincəlmək, istirahət 
etmək də gərəkdir.. Vallah can ikinci dəfə ələ düşmür..” sözlə-
rini qəribliyə salır, soyuqqanlılıqla qarşılayırdın. Bircə kəlmə 
cavabın vardı: “Vaxt yoxdur..” Bəs ölməyə necə vaxt tapdın, 
qardaş?! 

“Döyüşçü ömrüdür jurnalist ömrü, o, həmişə səngərdə-yazı 
masası arxasında olmalı, ölümü də yaza-yaza qarşılamalıdır”,-
deyirdin. Sevimli xalq şairimiz Məmməd Araz demişkən: 

 
Bir gün səni görməsəm, 
Yazı masam, ölürəm. 
Ölə-ölə yazmıram, 
Yaza-yaza ölürəm. 

 
Və yaxud: 

Didərgin düşmüşəm düşmən əliynən, 
“Qaçqın”  sözündən də acığım gəlir. 
Mənim döyüş vaxtı öz əcəliynən 
Ölən kişilərə yazığım gəlir. 
 

Fikrimiz necə də üst-üstə düşürdü... Ölüm səni iş başında 
yaxaladı. Səninlə yanaşı əyləşən Rauf həkimin gözlərinin 
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qabağında. Nə qədər çalışdısa da, amansız ölümün pəncəsindən 
səni xilas edə bilmədi, Rauf həkim... Hardan gəlib çıxdı bu 
kəmfürsət ölüm? Axı, çox arzuların, yarımçıq işlərin vardı... 

Axı biz səninlə birlikdə adını adımıza qoşduğumuz Veysəlli 
kəndinə getməliydik, o böyük qələbəni öz gözlərimizlə görmə-
liydik.. Axırıncı dəfə nə yazmısan? Kimlə söhbət etmisən? Nə 
demisən? Nə tapşırmısan?... Bilmirəm, bilmirəm.. 

Bir də baxdım ki, həyətinizdəyəm... Ələsgər Cabbarov, Akif, 
tələbəlik dostun Çərkəz, qonşun İsfəndiyar, Süleyman əmioğlu, 
Fazil... və başqaları məni qabaqlamışdılar. Bir neçə ay bundan 
öncə sənin yubileyində görüşdüyüm, özünə qardaş bildiyin 
Ələsgərlə qucaqlaşıb ağlaşırıq: 
 

Bu dünya nə olan şeydir, 
Bildik ağlaya-ağlaya. 
Açdıq ağlaya-ağlaya, 
Solduq, ağlaya-ağlaya. 
 
Bir tamsa da, kəsirsə də, 
Baş açmadıq nə sirsə də. 
Beşiksə də, qəbirsə də, 
Gəldik ağlaya-ağlaya... 

 
Sumqayıtı “talelər şəhəri” adlandırırdın. Bu həm də sənin 

taleyinin şəhəridir... Vida mərasiminə başda şəhərimizin İcra 
Hakimiyyətinin başçısı cənab Vaqif Əliyev olmaqla bütün şəhər 
gəlmişdi.. 
 

Bu da yaşadığın evin heyəti, 
Həyət başdan-başa izdiham idi. 
Bu halal zəhmətə, halal sənətə, 
Böyük şəxsiyyətə ehtiram idi...  
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“Sən bütün yazarlara ən yaxşı nümunə idin, Vətənimizə, 
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sədaqət, jurnalistlik peşəsinə dərin 
məhəbbət, zəhmətsevər, qeyrətli sözün dayağı, işində dəqiq, 
nizam-intizamı sevən, halal sözü, halal çörəyi bütün sərvətlər-
dən üstün tutan bir insan idin. Sözün əsl mənasında, ziyalı idin. 
Sənin ən böyük varın, dövlətin də elə bu keyfiyyətlərin idi... Biz 
səni heç vaxt unutmarıq. Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, 
qəbrin nurla dolsun, ey ana-
sına qovuşan, “kədərinə ox-
şayan, böyük kişi!..” -Bu sə-
tirlər Saray qəbristanlığında 
sənin qəbrinin üstündə tutula-
tutula, kövrələ-kövrələ danı-
şan Ələsgərin, Qüdrətin, Süb-
hanın, Çərkəzin, Bədirxanın 
dediklərindəndir... Mən isə 
hələ də sənin yoxluğuna 
inanmırdım.. Divangirin, Vaqifin göz yaşları pərdəsi arxasından 
portretin canlanırdı. Səni görürdüm. Elə bilirdim ki, biz bura 
əzizlərimizi –Şərqiyyə anamızı, Saray anamızı, Abbas dayımızı, 
Novruz dostumuzu, onun qardaşı Feyruzu, oğlu Namiqi ziyarət 
etməyə gəlmişik...Səni yanımda hiss edirdim, elə bil əllərin 
əlimə toxunur, qırıq-qırıq sözlərini eşidirdim: 

-Əşrəf, sən dildən pərgarsan, başda İcra Hakimiyyətinin 
başçısı cənab Vaqif Əliyev olmaqla, zəhmət çəkən bütün insan-
lara minnətdarlıq elə. 

-Hacı Cəfərə, Seyfəddinə, Elmana xüsusi təşəkkür düşür. 
-Səyyarəyə, ömür-gün dostuma de ki, çox ağlamasın xəstə-

dir, ona ağlamaq olmaz.  
-Esmira balam özünü üzməsin. Anasına, qayınatasına, 

Hamletə və bir də ölümün sərt və amansız qanunlarını hələ 
qədərincə dərk edə bilməyən nəvələrimə o çox lazımdır.  
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-Dərdin kədərin hər üzünü görmüş Ələsgər qardaşım özünü 
şux tutsun, zarafatından qalmasın, kədərə baş əyməsin! 

-Tamara bacım özündən, Qiyasdan və uşaqlardan muğayət 
olsun. 

-Kamil qardaşımın imkanı olduqca buralara baş çəksin. 
-İş yoldaşlarım övladım qədər sevdiyim “Sumqayıtı”ı yaşat-

sınlar. 
-Çərkəz baxsın də, görsün neyləyir... 
Ayrılırıq, Kamran da daha əbədi olaraq Şərqiyyə xanımın-

doğma anasının yanında, yaxın dostu-ona “Veysəlli” təxəllü-
sünü verən Novruz qardaşımızın qonşuluğunda gecələməli ola-
caq.. Ayrılırıq, qəbristanlıqda həyat nəğmələri oxuyan küknar 
ağaclarının budaqları titrəyir. Qanrılıb geriyə baxıram. Üstü 
qərənfillərlə bəzənmiş təzə qəbirlə vidalaşmaq istəyirəm: 

 
“Vida” bircə sözdü, bircə kəlmədi, 
Nə oldu, köksümdə susdumu ürək?! 
“Əlvida” deməyə dilim gəlmədi, 
Bir söz pıçıldadım: “Görüşənədək”!.. 

07 fevral, 2007-ci il 
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ƏSGƏR EYVAZOĞLU HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ 
 

Adına gənclik şəhəri deyilən, Xəzərin sahillərində qurub-
yaradan insanların ərsəyə gətirdikləri Sumqayıt şəhərinə hərə-
miz bir bölgədən pənah gətirmişik. Qubadlıdan, Füzulidən, 
Lerikdən, Lənkərandan, Qubadan, Qusardan və s.və i. 

Qaynar vaxtlarımız idi. Sumqayıt şəhərinin mədəni həya-
tında yaxından iştirak edərdik.. 

Ədəbi-bədii axşamlar, kitab müzakirələri, sual-cavab gecə-
ləri, kitabxanalarda, klublarda, fəhlə yataqxanalarında, ayrı-ayrı 
məhəllələrdə keçirilən müxtəlif görüşlər, özfəaliyyət kollektiv-
lərinin rəngarəng çıxışları bizi heç darıxmağa qoymazdı. 

Belə görüşlərdən birində Əsgər Eyvazoğlu ilə tanışlığımız 
başladı. Çox çəkmədi ki, bu tanışlıq bizim aramızda dostluq 
münasibətlərinin yaranmasına səbəb oldu. 

Əsgəri bizlərdən fərqləndirən bir neçə xüsusiyyətini qeyd 
etmək yerinə düşər: gözəl saz çalar, oxuyar, hətta bəzən nəğ-
mələr də bəstələyərdi. Toy məclislərində aparıcılıq edərdi. Onda 
olan güclü yumor hissi, zarafat etmək qabiliyyəti, qayğı göstər-
mək bacarığı, insanlarla tez təmas qurmağa xidmət edərdi. 
Sadəliyi, alicənablığı, yurd- millətsevərliyi, dostcanlığı ilə bizi 
özünə bağlayardı Əsgər Eyvazoğlu. Əlinə pul düşən kimi dost-
ları tapardı. Yeyib-içməyə, şənlənməyə meyilli olduğundan 
həmişə gülərüz idi.  

Əsgər Eyvazoğlu öz köhnə “Moskviç”i ilə bəlkə də bütün 
Azərbaycanı gəzər, eşitdiyi təzə əhvalatları, keçirdiyi görüşləri 
böyük həvəslə danışar, məzəli söhbətlər əsnasında şaqqanaq 
çəkib gülərdi. Qəribə, özünəməxsus şeir oxumağı vardı. Səsi 
hələ də qulağımdadır. 

 
...Əsgəri bəsləyən bir cüt anadır: 
Biri kəndimizdir, biri Sumqayıt”. 
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Aşıq Şakirin yaradıcılığına xüsusi rəğbət bəsləyən Əsgər 
Eyvazoğlu tez-tez onun mahnılarından, ifaçılıq bacarığından 
söhbət açar, hətta radio verlişlərində Aşıq Şakir peşəkarlığın-
dan, onun yaradıcılığının bəzi məziyyətlərindən söhbət açar, 
geniş dinləyici auditoriyası qarşısında öz təəssüratlarını payla-
şardı. O, Aşıq Şakirə olan böyük məhəbbətinin bariz forması 
olaraq, dünyaya göz açan bacısı oğlunun adını da Şakir qoy-
muşdu. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Əsgərin bacısı oğlu Şakir 
də dayısının etimadını layiqincə doğrultmağa çalışır.. 

Heç yadımdan çıxmaz: 9-cu mikrorayonda ev kirayələmiş-
dik. 12 illik həsrətdən sonra bir qızımız olmuşdu. Bu xəbəri 
eşidən kimi Əsgər bizə gəlmiş və bizi ilk təbrik edənlərdən biri 
o idi. 

Kirayəşin yaşadığımız ev qəbristanlıqla üzbəüz dayanmışdı. 
Bundan əvvəlki halalca mənzilimiz isə dəniz qırağında 30-cu 
məhəllədə idi. O vaxt hələ dünyaya gələcək övladlarım haqqın-
da şeirlər yazardım. O şeirlərdən birində belə misralar var idi: 
 

Dost-tanış yanında ünvanım, adım, 
Üfüqlər də mənə yaxındır, yaxın. 
Dəniz kənarında xoşbəxt olmadım, 
Xoşbəxtəm yanında qəbristanlığın. 

 
Bu misraları sanki pıçıltıyla söyləyən Əsgər, “Həyat çox 

mürəkkəbdir”-dedi. Cavab verdim-bəli, qələmini batır, yaz. 
Bundan sonra Əsgərlə hər görüşümüzdə, “Həyat çox mürəkkəb-
dir, qələmini batır, yaz.” fikrini təkrarlayardı... 

Təzə şeir yazan kimi yanıma gələrdi, şeirini oxuyar, fikrimi 
öyrənərdi.Yazdığı yazıların üstündə dönə-dönə işləməkdən 
yorulmazdı. O, çox mehriban, qayğıkeş, zəhmətsever bir insan 
idi. 

Bir müddət görünmədi.  Xeyli nigaran qaldıq.. 
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Eşitdik ki, başında cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb.Yaxın dos-
tum, yazıçı-jurnalist Feyzi Mustafayevlə Əsgərin yaşadığı ün-
vana yollandıq. Həyat yoldaşı çox böyük mehribanlıqla qapını 
açıb bizi evə dəvət etdi. Əsgər bizi görən kimi sevincindən nə 
edəcəyini bilmirdi. Gah saz çalır, gah da ki, “Şirvan şikəstəsi” 
üstündə oxuyurdu. İki daşın arasında kabab bişirtdirib bizi 
qonaq etmək hardan gəldi ağlına?! Nə illah etdiksə də bizi 
buraxmadı. Kitab rəfindən, səliqə ilə düzülmüş kitabların arxa-
sından orijinal bir “şüşə” də çıxartdı. Həkimin qadağasına 
əhəmiyyət vermədən bizi şənləndirməyə başladı. Nə qədər 
çalışsaq da onu öz inadından döndərə bilmədik ki, bilmədik..  

Sinəsi həyat eşqi ilə çağlayan Əsgər Eyvazoğlu ilə son 
görüşə də mərhum Feyzi ilə gəlmişdik. Həyətlərində böyük 
izdiham var idi. Əsgəri əbədi olaraq öz doğma kəndlərinə apar-
maq üçün hazırlıq işləri gedirdi.. 

Əsgərin müəllim yoldaşları, dərs dediyi şagirdlər, şair dost-
ları, bütün Sumqayıt orada idi... Onu apardılar... Arxasınca 
xeyli addımladıq... Hardasa lap uzaqlarda, əlimiz çatmayan, 
ünümüz yetməyən başı ağ çalmalı dağlar görünürdü... Əsgər 
Eyvazoğlunu bağrına basıb, doğma anasayağı qucaqlamaq 
istəyən dağlar: 

 
Yada düşər ötən çağlar, 
İçimdə bir kaman ağlar. 
Üzü bəri baxan dağlar, 
Mənim sizdə nəyim qaldı?! 

13-16 iyun, 2009-cu il 
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TORPAQ ƏTİRLİ ŞEİRLƏR 
 

İnsanın mənəvi aləmini, ürək çırpıntılarını, vətən torpağının 
həmişəbahar gözəlliklərini, doğma yurd-yuvaya, el-obaya, bağ-
lılıq hisslərini, sabahın qurub-yaradanları olacaq uşaqların köv-
rək və maraq dolu dünyalarını vəsf etmək şair Rafiq Yusifoğlu-
nun yaradıcılığının əsas məziyyətlərini təşkil edir. 

“Gənclik” nəşriyyatı bu yaxınlarda həmyerlimizin ilk şeirlər 
kitabını oxuculara təqdim etmişdir. Həmin kitaba Rafiq 
Yusifoğlunun yüzdən çox şeiri daxil edilmişdir və bu şeirlərinin 
böyük əksəriyyəti əsasən kiçikyaşlı məktəblilər üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Səbəbsiz deyildir ki, şair özünün ilk kitabını “Yurdum-
yuvam” adlandırmışdır. O, öz kiçik dostlarına bitib tükənməyən 
vətən torpağının könül açan mənzərələrindən, qurub-yaradan 
əmək adamlarının əlləri ilə pərvəriş tapan möcüzələrdən, uşaq-
ların arzu və düşüncələrindən, maraq dolu dünyalarından bir 
şair səmimiyyəti ilə söhbət açıb və sanki kiçik oxucu dostlarının 
əllərindən yapışıb, onları ülvi, saf, sehrli 
gözəlliklərə tamaşa etməyə aparır. Göy 
Gölü, Maral Gölü, Hacıkəndi, Xocam-
saxlını, Ceyranbatanı qarış-qarış gəz-
dirir, bayatılarımızdan, laylalarımız-
dan, nağıllarımızdan gələn rəvan, ay-
dın və səlis bir dildə onlarla söhbət 
edir. “Zəhmətiylə çiçəklərin ətrini bal 
eləyən” arıların işindən , “Qayçısı əlin-
də cərrah bıçağına bənzəyən” bağban 
əməyindən, biçinçi zəhmətindən, işıq-
çıların işıqlı əməllərindən və qayğıla-
rından ürək dolusu danışır. 

Kitabın “Dil açanda balalar, kəlmələri bal olar”və “Bənövşə, 
bəndə düşə” bölmələrində bu hisslər daha da konkretləşir, 
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büllurlaşır, poetik detallar vasitəsi ilə uşaq təbəssümünə çev-
rilir.... 

 
Pərdəmizin üstü güllü, 
İstəyir ki, bizim Güllü 
Əl uzadıb dərsin gülü. 
Boşa çıxıb toppuş əli 
Pərdə çəmən üstündəki 
Elə bildi güldü Güllü. 
Gördü onu dərmək olmur, 
Öz-özünə güldü Güllü. 

 
Bu şeirdə “gül” və Güllü” sözünün tez-tez təkrar olunması 

və hər dəfə də ayrı-ayrı mənalarda işlənməsi şeirə xüsusi 
gözəllik, qüvvət verməklə yanaşı, uşaqlarda sözlərimizin məna 
çalarları, çoxmənalılığı haqqında da təsəvvür yaradır. Yaxud: 
 

Barmağımı kəsmişəm, 
Ağrısına dözmüşəm. 
Tez ol sarı, anacan 
Niyə ufuldayırsan? 
Mənim yaram ağrıyır, 
Sənin haran ağrıyır? 

 
Göründüyü kimi, şair uşaq psixologiyasını çox gözəl bilir və 

ümumi sözçülükdən qaçıb konkret hadisələrə keçəndə öz istədi-
yinə daha yaxşı nail olur. 

Şairin “Bizim komanda”, “Qapıda kim duracaq”, “Canlı 
təsbeh”, “Bir kök xoruz yemişəm”, “Yıxılmadım ha”, “Gəzmək 
məni  gözləyir”. “Ağacda sərçə”, “Qazların dənizi”, “Canlı 
ütü”, “Bir küləkli havada” və bir çox başqa şeirlərində də uşaq 
psixologiyası, uşaq düşüncə tərzi sənətkarlıqla verilmişdir.  
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Şairin ilk kitabı bütövlükdə xoş təsir bağışlayır. Kiçicik bir 
yazıda “Yurdum-yuvam” kitabının tam təhlilini vermək imkan 
xaricindədir. Biz inanırıq ki, Rafiq Yusifoğlunun torpaq ətirli, 
uşaq təbəssümlü bu kitabı kiçik yaşlı məktəblilərin böyük 
sevincinə səbəb olacaqdır. 

 
KÖVRƏK DUYĞULAR, SAF MƏHƏBBƏT ŞAİRİ 

 
Ömrünün beşinci onilliyinin son pilləsinə qədəm qoyan, 

ədəbi içtimaiyyətdə bir şair, alim, şəxsiyyət kimi çoxdan tanın-
an, tanrının bəxş etdiyi ömrün otuz ildən çoxunu poeziyaya və 
elmi-pedaqoji axtarışlara sərf edən Rafiq Yusifoğlu oxunduqca 
sevilən və sevildikcə oxunan maraqlı şairlərimizdəndir. Onun 
indiyədək müxtəlif nəşriyyatlar tərəfindən səkkiz kitabı nəşr 
olunmuş və geniş oxucu kütləsinin böyük marağına səbəb 
olmuşdur. 

“Qəm karvanı” poeması söz dünyasının əlçatmaz zirvəsinə 
ucalan, kərpic kimi sadə görünən, sözlərdən möhtəşəm sənət 
abidələri yapan, ilahi bir məhəbbətlə sevən və sevilən böyük 
Füzuliyə həsr olunmuşdur. Füzuli yaradıcılığına dərindən bələd 
olmadan belə bir poema yazmaq mümkünsüz işdir. 

Füzuli dünyasına düşmək nə qədər çətindirsə, ondan ayrıl-
maq, cazibəsindən çıxmaq daha da müşküldür. Rafiq Yusifoğlu 
demişkən, Füzuli dünyası elə bir ümmandır ki, hər dəfə ona baş 
vuranda yeni-yeni incilər tapırsan: 
 

Özüm də bimirəm, axı nə sirdir. 
İncə kəlamının dadı azalmır, 
Bir şair ürəyi neçə əsrdir 
Yanır inci-inci, odu azalmır. 
 
Məndən sevgilimin üzü dönəndə 
Sənin dilin ilə danışdırmışam. 
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Bəzən ürəyimin odu sönəndə 
Şeirinin oduna alışdırmışam. 

 
Əgər poemada bu cür ricətlər, Rafiq Yusifoğlunun öz poetik 

qənaətləri olmasaydı, “Qəm karvanı” poemasını iqtibas da adlan-
dırmaq olardı. Bizcə, bu poemanın Füzulini başa düşməkdə, onun 
sətiraltı mənalarda gizlənən fikirlərini şərh etməkdə əvəzsiz 
əhəmiyyəti vardır.  Məsələn, M.Füzulinin belə bir beyti var: 

 

Dedi ol yar səhər vəqti gəlim, leyk nə sud, 
Vəqt məlum deyil, şam ilə birdir səhərim. 

 

Gəlin indi də həmin poetik fikrin Rafiqin şeirində necə ifadə 
olunmasına diqqət yetirək: 

 

Yarpağa dönübdür titrəyən əlim, 
Eşqin havasıyla gör əsir necə?! 
Yar deyib yanına səhərlər gəlim, 
Bilmirmi mənimçün nə gündüz, gecə? 

 

Və yaxud: 
 

Ah çəkdim, ürəyim yarpağa döndü, 
Demə, bu xəzəlin yiyəsi yoxmuş. 
Kölgənin xətrinə torpağa döndüm, 
Büllur qamətinin kölgəsi yoxmuş... 

 

Rafiq Yusifoğlu dilimizin incəliklərinə dərindən bələd olan, 
folklorumuzu və yazılı ədəbiyyatımızı, eləcə də dünya ədəbiy-
yatının incilərini yaxşı bilən sənətkarlarımızdandır. Onun şeirlə-
rindəki poetik fikir elmi əsaslara, məntiqə və həyat həqiqətlə-
rinə söykənir. Elə buna görə də şairin poetik deyimləri, obrazl-
arı, fəlsəfi qənaətləri oxucunu öz ardınca apara bilir: 
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Xəzan ömrümüzdə ilk bahar oldun, 
Hacehin sözünü dinləmərik biz. 
Qəm çəkmək işində bizə yar oldun, 
Nə qədər dərd olsa, incimərik biz. 
 

Babam, yetməsən də nazlı yara sən, 
Sevən ürəklərə nur ələmisən. 
Qoşun çəkməsən də bir diyara sən 
Dünyanı sözünlə fəth eləmisən. 
 

Sağ ol, bəxtiyaram şeirin, sözünlə, 
Hər misran qəlbimi nura bələdi. 
Tale gözəlləri sənin gözünlə 
Görməyi mənə də qismət elədi.. 

 

Rafiq Yusifoğlunu oxucuya sevdirən cəhətlərdən biri də 
onun səmimiliyi, şeirə, sənətə olan tələbkarlığı, fikrinin, sözü-
nün özünəməxsuzluğu və ifadə vasitələrinin, xüsusən də şeirə 
gözəllik və bədiilik gətirən poetik deyimlərin yerli-yerində ol-
ması, misralar arasındakı məntiqi əlaqələrin və poetik yüklərin 
bir-birini tamamlamasındadır: 

 

Gözlərin bulaq tək durudur,duru, 
Ürəyim saçında kəməndə düşüb. 
Qəlbimə sənətin ecazkar nuru 
Bəlkə sən dünyaya gələndə düşüb? 
 

Rafiq Yusifoğlu saf, təmiz, bülllur hisslərlə yaşayır. Allahın 
ona bəxş etdiyi ilham çeşməsindən hamıya pay verə-verə ömür 
sürməyi, hamını şad, firəvan görməyi arzulayır. Cəmiyyətdə bu 
gözəl arzuların qarşısına sədd çəkənləri, xalqı, ölkəni cəhalətə 
sürükləyənləri görəndə sakit dayana bilmir. Mizan-tərəzinin 
pozulması onu hövsələdən çıxardır: 
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Bu da bir yarışdı düşüb bəhsəbəhs, 
Ey xalqım, sən dostu, düşməni tanı. 
Bu gün “Şirvan” verib imza alan kəs, 
Sabah sata bilər Azərbaycanı. 
 

Qoymayın düşməni bizə gülməyə, 
Nadanlar millətə qəbir qazacaq. 
Adını, sözünü yaza bilməyən 
Xalqın taleyini necə yazacaq? 

 

Kövrək duyğular, saf, təmiz sevgi-məhəbbət şairimiz Rafiq 
Yusifoğlunun da ata ocağı düşmən tapdağında inləyir. Ölkəmiz-
də nadanların, burnunun ucundan uzağı görə bilməyən, əqidəsi-
məsləki “kimdən alım, necə alım?” olan, yaltaq, xudpəsənd, an-
caq öz qarnı haqqında fikirləşən vətən xainlərinin günahı ucba-
tından yağılara yurd-yuva olan vətənimizin ağrı-acıları bir xən-
cər kimi sancılır şairin ürəyinə: 
 

Ciyərimdə qövr edir kəkotunun qoxusu, 
Dərd oynayır gözümdə alovlu şimşək kimi. 
Bu dağları, düzləri itirməyin qorxusu 
Ürəyimin başında böyüyür xərcəng kimi. 

 

Böyük rus tənqidçisi Belinskinin belə bir kəlamı var: “Mən 
həyatı poeziyadakı kimi görmək istərdim”. 

Gün o gün olsun ki, şair dostum Rafiq Yusifoğlunun ürəyin-
də böyüyən vətən ağrıları böyük sevinclərlə əvəz olunsun və o 
bizi həyata, yaşamağa çağıran yeni-yeni əsərlərlə sevindirsin... 

Şair özü demişkən: 
 

Toxum cücərdənlər çoxdu dünyada, 
Mənə daş göyərdən ürək gərəkdi... 
 

*** 
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ONU QOYMAYIN TƏKLƏNƏ 

Ömrümün ixtiyar çagında, ayaqlarımın az qala bir birinə 
dolaşan, əllərimin titrəməyə meyli artan, qulaqlarımın eşitmək, 
gözlərimin görmək səadətindən uzaqlaşmağı, əvvəlini düşünüb 
axırını gətirə bilmədiyim fikirlərimin pərakəndə vaxtlarında ən 
ağır dərdlərimin məlhəmi, zülmət gecələrimi dan ulduzu kimi 
nurlandıran və ən çətin anlarımda yanımda olan dost haqqında 
yazı yazmaq, rəy paylaşmaq necə də çətin və məsuliyyətli bir 
işdir!... 

Məni dost yanında xəcalət etmə,ilahi!... 
 

“Ey ilham pərisi, varsansa əgər 
Bu axşam üstümə qanadını gər!....” 

 
Hərdən mənə elə gəlir ki, fani dediyimiz bu dünya böyük 

yaradanın ilhamlı çağlarında yazdığı ən mükəmməl şeiridir. Ən 
böyük şair isə elə ulu tanrı özüdür. Onun yazdığı “Dünya” adlı 
şeirdə təkrarçılığa yol verilməyib. Ağaclar, yarpaqlar, quşlar, 
daşlar, illər, fəsillər, çaylar, dənizlər, insanlar, hətta insan 
barmaqlarının izləri də biri digərinin təkrarı deyil. Bir-birinin 
bənzərini, oxşarını tapmaq mümkün olsa da, bir-birinin eyni, 
təkrarı olan heç nə yoxdur: 
 

Bir yerdə dayanıb durarmı zaman, 
Təkrarı olarmı bu şən günlərin. 
Ömür ağacının budaqlarından 
Gündə bir yarpağı düşən günlərin. 
 

Haçansa oxumuşam: adını unutduğum bir rəssam 10 il göy-
dən yağan qar dənəciklərinin şəklini çəkib və o da bu qənaətə 
gəlib ki, qar dənəcikləri də bir-birinin təkrarı deyil. Əgər 
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belədirsə deməli haqqında yazmaq istədiyim Hacı Cəfər həki-
min də təkrarı heç vaxt yaranmayacaq.... 

Onda vay Hacı Cəfər kimi təmmənnasız həkimləri, xeyriyyə-
çi insanları, müdrik ağsaqqalları olmayan dünyaların halına!.... 

Mən Hacı Cəfər Quliyevlə qırx ildən çoxdur ki, dostluq 
edirəm. Hələ onun qədər narahat insan görməmişəm. Hacı 
Cəfər hər yerdədir: dost məclislərində, hüzr yerlərində, görüş-
lərdə, yubiley tədbirlərində, müzakirə axşamlarında, cərrahiyyə 
otağında, yaradıcılıq masasının arxasında..... 

Bəzən fikirləşirəm ki, ayə, qardaşım bu qədər qayğıların 
öhdəsindən necə gəlir? Hələ üstəlik tədqiqat işləri ilə də məşğul 
olur. 

Azərbaycanımızın bənzərsiz şairi, şeirləri dillər əzbəri olan 
Məmməd Araz haqqında iki sanballı kitab: “Haqqın var, 
Məmməd Araz, haqqın var yaşamağa”, “Bu da belə bir 
ömürdü”, akademik Rəhim Rəhimovun həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edən “Ordubaddan doğan günəş”, Sumqayıt səhiyyəsinin 
qurucularından biri olan və ömrü boyu həmin sahədə fədakarca-
sına çalışan, işıqlı bir insan, duyğusal bir həkim kimi xatirələri-
mizdən boylanan İzzət Sadıqovdan bəhs edən “Burdan bir 
loğman köçdü”, nəhayət uzun illərin müşahidələri və araşdır-
maları nəticəsində ərsəyə gələn “Tüstü də var, ocaq söndürür” 
kitablarını göstərmək olar. Hər kitabın özünəməxsus özəllikləri 
və səciyyəvi cəhətləri barədə mütəmadi olaraq mətbuat səhifələ-
rində yazılar dərc olunduğundan bunlar haqqında ətraflı söz 
açmağa lüzum görmədim.. 

Hansı rakusdan, hansı aspektdən, hansı yöndən baxırsansa, 
Hacı Cəfər həkimin böyüklüyü, təkrarsızlığı gözlərimizin qarşı-
sında canlanır. İnsanın dəyəri, əsl qiyməti onun xalq qarşısın-
dakı əməlləri ilə ölçülür, öz elinə, obasına təmənnasız xidməti, 
göz qabağında olan, saymaqla bitib-tükənməyən xeyirxahlıqları, 
həmişə insanların çətin günlərində simurq quşu kimi onların 
dadına çatan xoş məramlı əməlləri, vətənpərvərlik, dövlətçilik 
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idealarına sadiqlik prinsipləri Hacı Cəfəri 
namuslu bir vətəndaş, qayğıkeş insan, ka-
mil Hacı kimi gözümüzün qarşısında 
canlandırır. El arasında yaxşı deyirlər ki, 
xeyirxah insanlar Allahın yer üzündəki 
kölgəsidir. 

Cəfər həkimi öz xalqına sevdirən 
xüsusiyyətlər çoxdur. Ən başlıcası isə o, 
öz nəfsini özünə qul etməyi bacarır. Kin, 
küdurət, nifrət, paxıllıq, xainlik, həsəd, 
qəzəb və qiybət deyilən şeylər Hacı Cəfərdən çox-çox uzaqdır. 
Dostluqdan söhbət düşəndə onun adını xüsusi ilə vurğulamaq 
lazımdır. Xalqımızın böyük şairi Məmməd Arazla onun arasın-
da olan dostluq münasibətləri hamımızın gözləri qarşısındadır. 
Vaxt gələcək ki, bu təmənnasız dostluqdan bəhs edən bədii 
əsərlər yaranacaqdır. 

Cavanlıq illərimizin ən coşğun və qaynar çağları Hacı 
Cəfər həkimin öz əli ilə salıb-becərdiyi bağındakı üzüm çardaq-
larının altında  keçib.  

Məmməd Arazın adını daşıyan üzümün kölgəsi günortalar, 
axşam üstləri bizim düşərgəmiz olardı. Hətta, bəzən 15-20 nəfər 
o çardaqların altında dincələrdik. Ələlxüsus da görüşlərdən, 
ədəbi-bədii gecələrdən, kitab müzakirələrindən sonra məkanı-
mız Cəfər həkimin bağı olardı. Sanki şeirsevərlər, Məmməd 
Araz poeziyasının vurğunları dost bağına yığışmaqdan xüsusi 
zövq alardılar. Söhrab Tahir, Zəlimxan Yaqub, Sabir 
Rüstəmxanlı, Məmməd İsmayıl, Məmməd Aslan, Əjdər 
Xanbabayev, İbrahim Bozyel və başqaları... Hərdən mənə elə 
gəlirdi ki, o taylı bu  taylı, cənublu- şimallı, qərbli -şərqli bütün 
Azərbaycan yığılardı Cəfər həkimin öz əli ilə əkib becərdiyi, 
yüksək zövq ilə, səliqə-səhmanla yaratdığı üzüm çardaqlarının 
altına. Maraqlısı da o idi ki, bu qədər qonaq-qaradan nə həkimin 
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övladları, nə də ləyaqətli Ləyaqət xanımı zərrə qədər də 
inciməzdi.. 

Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, bütün insanlara ürəyində 
sonsuz məhəbbət bəsləyən, hamını sevən, təmənnasız, xahişsiz, 
minnətsiz xəstələrin qulluğunda dayanan, heç kəsdən kömək 
əlini əsirgəməyən bu nəcib insanı sevməyənlər də tapılardı: 
 

Bir sakit, mehriban dalğasız dəniz, 
Gün kimi ləkəsiz, ay kimi təmiz, 
Ona dost da əziz, düşmən də əziz, 
Sənin bu ürəyin qorxudur məni. 
 
Loğman!-Bağlanmısan bu ülvi ada, 
Arxasan, dayaqsan yaxına,yada. 
Ayağından çəkən adamlara da  
Qardaşım deməyin qorxudur məni. 
 
Həkimsən, heç kəsə yoxdur nifrətin, 
Xəstəyə dərmandır sözün, söhbətin. 
Hamıya hörmətin qayğın, şəfqətin, 
Hamıya köməyin qorxudur məni. 

 
Bəli, hamının yaxşı tanıdığı insan,böyük ümidlərlə üz tut-

duğu loğman haqqında danışmaq o qədər də asan deyil. Cəfər 
elə bir şəxsdir ki, onun barəsində hamı danışa bilər. Belə insan-
lar haqqında təzə söz demək, yeni fikir söyləmək xeyli çətindir. 

Kimya kombinatının fəhləsi E.Quliyev deyir: Şiddətli mədə 
ağrıları məni əldən salmışdı, sağalmağıma zərrə qədər də ümi-
dim yox idi. Xəstəxanaya gətiriləndə həyatdan xəbərsiz idim. 
Huşumu itirmişdim. Bu işıqlı həyatı mənə gözəl insan, əsl 
loğman Cəfər Quliyev yenidən bəxş etdi... 

Şair İbrahim İlyaslı: Etiraf edim ki, Cəfər əmi mənim üçün 
millətə, insanlığa, təbiətə, sözə doğmalığıyla  daha maraqlı 
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adamdır, nəinki fərdi ünsiyyətə görə. Haqqında qələmə alınmış 
publisist yazılarda, ona ünvalanmış şeirlərdə Cəfər əmini xeyir-
xah insan, təmənnasız təbib, millətpərvər mücahid, yurdsevər 
vətəndaş, əsl ziyalı, mötəbər ağsaqqal olmağından çox yazılıb. 
Və təbii ki, bunların hamısı gün kimi aydın bir həqiqətdir. İş 
otağının divarlarına göz gəzdirən istənilən arif adam sorğu-
sualsız onun kim olduğunu anındaca müəyyən edə bilər. O 
divarlardakı görüntülər Cəfər əminin mənəvi dünyasının paklı-
ğından, cəmiyyətdəki mövqeyinin dürüstlüyündən, təfəkkürü-
nün bəşəriliyindən, millət sevgisində səmimiliyindən, islamı 
dəyərlərə sonsuz məhəbbətindən, bir sözlə, allah bəndəsi olaraq 
halallıqdan və özünüdərkdən xəbər verir....  

N.Hüseynova: (evdar qadın)- Çox ağır vəziyyətdə Cəfər 
həkimin yanına gətirilmişəm. Deyilənlərə görə qaranlıq dün-
yadan bu işıqlı aləmə mənim yenidən qayıtmağım onun sehrli- 
möcüzəli cərrah bıçağı sayəsində mümkün  olub. Ona görə də 
yerdə qalan ömrümü məni təzədən övladlarıma və nəvələrimə 
qaytaran Hacı Cəfər həkimə borcluyam..... 

Belə rəyləri istənilən qədər artırmaq olar. Məncə Hacı Cəfər 
Quliyevin kimliyini, şəxsiyyətini dərindən öyrənmək üçün 
zəngin tərcümeyi-halına nəzər salmaq gərəkdir. 

Ömrünü  işıqlı əməllər, döşünü “Şöhrət” ordeni bəzəyən, 
nəfsini özünə qul etməyi bacaran, bütün mükafatlara, təltiflərə, 
ödüllərə layiq olan bu nəcib loğmanın 80 yaşı tamam olur. 
Milyonlarla insanın sevimlisinə çevrilən Hacı Cəfər həkimi 80 
illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona 
möhkəm cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Xalqı-
mızın böyük və müdrik şairi Məmməd Arazın təbirincə üzümü 
Cəfərsevərlərə tutub deyirəm: “Onu qoymayın təklənə!” 
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Elə ki təklənir, təklənir insan 
Dərdi batman-batman yüklənir insan. 
Deyirlər səksəndə səksənir insan, 
Səksəndən o yana qorxusu yoxdur. 
 
Yoxuşun sərtliyi dizi qorxudur, 
Baxışın sərtliyi gözü qorxudur. 
Doxsana yetməyin özü qorxudu, 
Yüzdən o tərəfə qorxusu yoxdur. 
 
Hər gün əsəb, təzyiq, qan qorxusudur, 
Ürək ağrısıdır, can qorxusudur. 
Bizik bu dünyanın ən qorxulusu, 
Bizdən o tərəfə qorxusu yoxdur.    
 

*** 
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YAXŞI Kİ DÜNYADA YAXŞILAR YAŞAR 
 

Uşaqlar böyüdükcə problemlər çoxalır, qayğılar artır. İndiki 
dövrdə beş uşaq böyüdüb boya-başa çatdırmaq o qədər də asan 
iş deyil. Onların hamısını ali məktəblərdə oxutmaq, iş tapmaq, 
ailə, ev-eşik sahibi etmək nə qədər şərəflidirsə, bir o qədər də 
çətindir. Ali təhsil alan uşaqlarımın hamısının işsiz olması 
qayğılarımı xeyli artırmışdı. Böyük oğlum vəziyyətin bu yerdə 
olduğunu görüb iş dalınca Rusiyaya getməli oldu. Bütün maliy-
yə ağırlıqları mənim üzərimə düşürdü: bir neçə yerdə işləyir, 
hətta bəzən toylarda aparıcılıq da edirdim..... Bir gün oğlanlarım 
Şahinlə Cavid özləri dilə gəldilər: “Ata, bizə bir iş tap, nə iş 
olursa olsun, işləyək. Ailəyə az da olsa köməyimiz dəysin..” 
Çoxdan tanıdığım və tez-tez sahibi olduğu şadlıq sarayında 
toylar apardığım bir sahibkarın yanına getdim. Uşaqlarımın işlə 
təmin olunmasını ondan xahış etdim.. “Sabah axşam uşaqları 
gətir yanıma”-dedi. 

Ertəsi gün axşam oğlum Şahin və Cavidlə həmin iş adamının 
bər-bəzəkli şadlıq sarayına getdik. İçəri daxil olub, qapının 
ağzında xeyli gözlədik. Bir az keçmişdi ki, həmin iş adamı gəlib 
çıxdı. Əynində par-par yanan kostyumu al-əlvan çilçıraqların 
şölələri altında bərq vuran, “belinə örkən dolaşmayan” sahibkar 
məni görmürmüş kimi gözlərimin içinə baxa-baxa yanımdan 
ötüb keçdi. İstəyirdim Nəriman Həsənzadənin təbirincə deyəm 
ki: 

 
“İndi ki, gözüyün qabağındayam, 
Hayanda durum ki, görəsən məni?” 

 
Rəhmətlik Aşıq Şəmşirin misraları xəyalımda canlandı: 

 
“Gözü görmür ayağının altını, 
İnsan ucalanda nə pis olarmış”  
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Çox sarsıldım. Özümü alçalmış kimi hiss etdim. Axı bu 
insan mənə söz vermişdi, “sabah axşam uşaqları yanıma gətir”-
demişdi. İndi isə elə bil ki, məni heç tanımır da... Elə bu vaxt 
oğlanlarımın hər ikisi mənə yaxınlaşdılar və bir ağızdan: “Ata, 
gedək! Bu kişi hər günümüzə bir qızıl da versə,biz onun yanın-
da işləmərik”.- dedilər... Kor-peşman evə qayıtdıq.Bir müddət 
gözləməli olduq... 

Bu əhvalatdan xeyli keçmişdi. Gənclik  illərindən tanıdığım 
və işimizlə əlaqədar olaraq tez-tez ünsiyyətdə olduğum, yara-
dıcı ziyalılara, imkansız ailələrə çox həssaslıqla yanaşan, lap 
cavan yaşlarından müdriklik, agsaqqallıq missiyasını şərəflə 
yerinə yetirən, qapıları hər vaxt insanların üzünə açıq olan, 
həmişə məsul vəzifələrdə çalışan Məmmədov Təvəkgül Yaqub 
oğlunu Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin 
etdilər...Yadımdan çıxmaz ki, hələ Sovetlər dönəmində, Xalq 
Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri işləyən zaman-
larda işimlə əlaqədar olaraq, tez-tez onun yanına getməli olur-
dum. Bir gün Sumqayıt Musiqili Dövlət Dram Teatrının aktyo-
ru, gənc mütəxəssis Gəray Əlibəyov yanıma gəldi. Teatrda 
gedən ev bölgüsündən narazılıq etdi. Gənc mütəxəssislərə mən-
zil verilmiş, o isə kənarda qalmışdı. Onun çox pərişan olduğunu 
hiss etdim. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri kimi məsələni 
araşdırmalı oldum. Müəyyən etdik ki, teatrda beş nəfər gənc 
mütəxəssis eyni gündə işə qəbul olunub və eyni gündə ərizə 
yazıb ev növbəsinə dayanıblar. Deməli, iki nəfərə ev çatmayıb. 
Onlar növbəti bölgünü gözləməlidirlər. Gərayın vəziyyəti isə 
olduqca ağır idi. Kirayə haqqını ödəyə bilmirdi. Vəziyyətin bu 
yerdə olduğunu anlayıb, Təvəkgül Məmmədovun qəbuluna get-
məli oldum. Əhvalatı ona danışdım.. Allah-Allah,bu insan necə 
həssaslıqla əvvəldən axıradək məni dinlədi və “bir mənzil 
teatrda azlıq edər, yenə də kimsə narazı qalar”-deyərək kiməsə 
zəng etdi. “Teatra iki ədəd də əlavə tək otaqlı mənzil ayırın!”- 
dedi. Bununla da problem köklü şəkildə öz həllini tapdı.. 
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Təşəkkür etməyə belə macal vermədi... “Şair, nə işin olsa çəkin-
mə, gəl, qapım hər zaman sənin üzünə açıqdır.”-dedi və məni 
böyük səmimiyyətlə qapıya qədər ötürdü... 

Nədənsə bu əhvalat birdən-birə gəlib gözlərimin önündə 
dayandı və yenə də Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin 
olunan Təvəkgül Məmmədovun qəbuluna düşməyə çalışdım və 
buna asanlıqla nail oldum... “Dərdi paylaşa-paylaşa azaltmaq, 
sevinci isə bölüşə-bölüşə çoxaltmaq olar”-deyərlər. Sinəmi 
boşaltdım, dərdimi ona danışdım. Bütün maneə və çətinliklərə 
baxmayaraq oğlum Şahin icra hakimiyyətinin başçısının göstə-
rişi ilə münasib işlə təmin olundu və düz on bir il həmin işdə 
çalışdı.... 

Ali təhsilli qızım da işsiz idi... Bir gün o mənə bildirdi ki, 
“Ata, filan məktəbdə sinif müəllimi yeri boşalıb”.. Müdrikləri-
mizin məşhur kəlamı- “Məscidin 
qapısı..” məsəli yollarıma sipər çəksə 
də, İcra Hakimiyyətinə getməkdən 
başqa çarəm yox idi... Sübh saat doq-
quza qalmış “yaşıl bina”nın qarşısında 
dayanıb Təvəkgül müəllimi gözlə-
məyə başladım. Elə bu vaxt başçının 
maşını gəldi. Əzəmətli görkəmə, la-
kin çox mülayim təbiətə malik olan 
Təvəkgül müəllim maşından düşüb 
düz mənə tərəf istiqamət götürdü. 
Heç bir şey soruşmadan qoluma gi-
rib məni də özü ilə iş otağına apardı. Hal-əhval tutdu, kefimi 
soruşdu, nəhayət mətləbin üstünə gəldi. Təmənnasız iş tapma-
ğın mümkün olmadığı bir vaxtda o, mənim övladlarımı işlə 
təmin etdirdi... İndi qızım həmin məktəbdə ən yaxşı müəllim-
lərdən biridir...  

Onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, Təvəkgül müəllim başdan-
başa xeyirxahlıq mücəssəməsidir və belə işlərdən zövq alır. 



 

 328

Böyük təşkilatçılıq bacarığı, vətənpərvərlik və dövlətçilik 
idealarına sadiqlik, insanları sevmək, yeri gələndə onların kön-
lünü oxşamaq məharəti ilə seçilən bir dövlət məmurudur... Onu 
sevməyən insanlar haqqında da dilinə pis söz gətirməyi bacar-
mayan bir insandır. Bu məqamda sevimli xalq şairimiz 
B.Vahabzadənin misrasını xatırlayıram: “Ey ayağımdan çəkən, 
mən səni də sevirəm.” 

Elə bilirəm ki, onunla təmasda olan hər bir kəs mənim dedik-
lərimi təsdiqləyər. Təmənnasız yaxşılıqları ilə məni həmişə özü-
nə borclu qoyan gözəl insanın səhhəti ilə bağlı son zamanlarda 
eşitdiyim xəbərlərdən əməlli-başlı sarsılıram. Qoy Ulu Tanrımız 
Təvəkgül müəllimə və onun timsalında bütün yaxşı insanlara 
yar olsun!  

 
Elə ki, qayğılar başımdan aşar, 
Bahar da gözümdə qış görünərdi. 
Yaxşı ki dünyada yaxşılar yaşar, 
Yoxsa bütün dünya boş görünərdi. 

 
BİZ ŞAİRLƏR-QƏLBİMİZİN FƏHLƏSİ 

 

Hər dərdin öz çarəsi var bəlkə də, 
Gəzən olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 “Sıfırlardan zəncir olar”-deyərlər 
Düzən olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 

Biz şairlər-qəlbimizin fəhləsi, 
Söz əyirir ömrümüzün cəhrəsi. 
Kim istər ki, əməyinin bəhrəsi 
Xəzəl olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
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Bu dəyirman, bu da köhnə dəhnədi, 
Gələn-gələn öz atını dəhlədi. 
Barı Sizin mehrinizin mehləri 
Əsən olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 
Dərd az qalır sinəmizdə dil açsın, 
Daş bağlayan ürəklərə yol açsın. 
Kaş müqəddəs arzulaın gül açsın 
Gözəl olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 
Sən gəlincə eh, nələri satdılar,   
Dən gəlincə dəhnələri satdılar. 
O köhnələr köhnələri satdılar, 
Təzən olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 

Qurduğumuz bu söz adlı qalaça, 
Nəsillərdən nəsillərə qalacaq. 
Çox demirəm, üstümüzdə balaca, 
Nəzər olsun, ay Təvəkgül müəllim. 
 

Sıldırımda at oynatmaq istəyir, 
Fərhad kimi qaya çapmaq istəyir. 
Dağılmışda şəhər yapmaq istəyir, 
Məzən olsun, ay Təvəkgül müəllim. 

 
*** 
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İnternetin kitabları üstələ-
diyi, sözün tövşüyə-tövşüyə 
yoxuşları qət etdiyi bir vaxtda 
ilhamın nazı ilə oynaya-oyna-
ya oxucunu təəcübləndirmək 
çox çətindir. Ancaq bu şərəfli 
işin öhdəsindən məharətlə və 
layiqincə gələnlər  də var. On-
lardan biri də Azərbaycan 
xalqının müdrik oğlu, Milli 
Mətbuatımızın özülünü qo-
yan, Milli Mədəniyyətimizin, 
teatr sənətimizin böyük təəssübkeşi, bütün varlığı ilə əsl 
ziyalılıq nümunəsi olan Həsən bəy Zərdabinin qanını 
damarlarında gəzdirən Qüdrət Balakişi oğlu Məlikovdur 
(Muğanlı). O, Kürlə Arazın həsrətlilər kimi qucaqlaşıb 
öpüşdüyü Sabirabad şəhərində dünyaya göz açmışdır. 

 
Çətin və şərəfli yolun yolçusu 

 
Oradakı M.Ə Sabir adına orta məktəbi bitirən Qüdrət müəl-

lim indiki N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi-
tetinin dil-ədəbiyyat fakültəsində təhsil alıb. İki illik Jurnalist 
Sənətkarlığı İnstitutunu da oxuyub. Bir müddət doğma 
Sabirabadda redaksiyada, yerli radioda çalışan jurnalist, 1969-
cu illin avqust ayının 26-dan şəhərimizin ictimai-siyasi qəzeti 
olan “Sumqayıt”da korrektor, ədəbi işçi, şöbə müdiri, 17 il baş 
redaktor müavini, hazırda isə həmin qəzetin redaktorudur. Özü-
nün dediyi kimi, o əsl jurnalistə xas olan biliyi, bacarığı təcrü-
bədə toplayıb. 

Uzun müddət onunla bir redaksiyada çalışan “Sumqayıt” 
qəzətinin sabiq məsul katibi, respublikanın Əməkdar jurnalisti 
Ramiz Tapdıq deyir ki, Qüdrət müəllimin yaradıcılığının böyük 
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bir hissəsi onun baş redaktor müavini kimi işlədiyi,çalışdığı 
illərə düşür. Redaksiyada bu sahə ən ağır və çətin sahədir. 
Yüksək mütaliəyə malik olmadan, siyasi kamilliyə yiyələnmə-
dən, günün, zamanın nəbzini tutmadan bu sahədə çalışmaq 
mümkün deyil. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, Qüdrət müəllim 
bu sahədə də nümunə göstərilməyə layiq jurnalistdir...” O, 
dövlətə, dövlətçiliyə olduqca sədaqətlidir. Xüsusilə, xalqımızın 
həyatında və taleyində müstəsna xidmətləri olan Ulu Öndər 
H.Əliyevin apardığı siyasi xətt daim dəstəklənmiş və bu gün də 
həmin məktəbin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətlə həmrəydir, bu ideaya-
ların daşıyıcısı və təbliğatçısıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının 
üzvüdür. 

Jurnalist üçün lazım olan bütün keyfiyyətlər, səmimilik, 
obyektivlik, ən çətin məqamlarda belə vicdanın səsinə qulaq 
asmaq bacarığı, mənəviyyatca saf, təmiz olmaq, təmkinlilik 
göstərməklə başqalarına nümunəyə çevrilmək, ən ağır sınaq-
larda da öz mənliyini qorumaq, qələmini, şəxsiyyətini hər şey-
dən üstün tutmaq.. Bütün bunlar Qüdrət müəllimin xarakterini 
müəyyənləşdirən amillərdir. Bəlkə də bu cəhətlərinə görədir ki, 
Qüdrət Muğanlı deyir: “Mən jurnalistin həyatını güzgüyə 
bənzədirəm. Güzgü saf, təmiz, büllur olduğu kimi, jurnalistin 
həyatı da təmiz, ləkəsiz olmalıdır. Yoxsa onun yazdığına heç 
kəs inanmaz..” 

Mərhum xalq şairimiz Məmməd Araz demişkən: 
 

“Özün sevməyincə, sevilməyincə 
Özgədən məhəbbət əsəri yazma...” 
 

Şəhərimizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının aynası olan, 
öz doğma səhifələri ilə az qala Sumqayıtımızın salnaməsinə 
çevrilən “Sumqayıt” qəzetinin keçdiyi yola diqqət yetirəndə də 
görürük ki, bu qəzet çox çətin bir şəraitdə nəşr olunub, forma-
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laşıb. Çətinliklərə sinə gərə-gərə, öz layiqli simasını tapıb, çox-
saylı qəzetlər arasında öz sözünü və çəkisini saxlaya bilməklə, 
oxucular tərəfindən sevilən bir qəzetə çevrilib. 

Qüdrət Balakişi oğlu Məlikov (Muğanlı) ipə-sapa yatmayan 
cavanlıq illərini işlədiyi “Sumqayıt” qəzetində şam kimi əridib, 
desək, yanılmarıq. O indi müdrik bir ağsaqqal kimi öz şərəfli 
işini davam etdirməklə yanaşı, şəhərimizin ictimai-siyasi, 
mədəni həyatında da yaxından iştrak edir, keçirilən mədəni-küt-
ləvi tədbirlərin qaynar nöqtələrində olur. Həm də Şəhər 
Ağsaqqallar Şurasının sədr müavinidir. 

 
Kimin ki, insanlıq siması yoxdur, 
Ona dünyanı ver,-mənası yoxdur. 
Harda ki, ağsaqqal duası yoxdur, 
Orda xeyir olmaz, bərəkət olmaz. 
 

Cahilin hər işi, sözü kölgəli, 
Kölgəsi kölgəli, özü kölgəli. 
Yaxşı ki, olmadıq gözü kölgəli, 
Gözü kölgəlidə cəsarət olmaz. 
 

Yüksək nailiyyətlərinə, ictimai-siyasi-mədəni həyatdakı 
uğurlarına, şair demişkən həyatda gözü kölgəli yaşamadığına 
görədir ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 
2005-ci il 21 iyul tarixli Fərmanı ilə Qüdrət Məlikova 
“Azərbaycanın Əməkdar Jurnalisti” Fəxri adı verilmişdir. 

Sumqayıt şəhərinin 60 illik yubuleyində isə “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif olunmuşdur. 

“Həsən bəy Zərdabi”,”Qızıl qələm” mükafatları laureatı 
olan, həm də “Zərdabi” diplomuna layiq görülən Qüdrət müəl-
lim Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyin üzvüdür. “Unuda bilməzsən məni”, “Səni ürəyimdə 
yaşadacağam” şeirlər kitabının və “Azərbaycanın Milli Qəhrə-
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manı B.Mansurov”  kitabının müəllifidir. O, bu günlərdə özü-
nün yeni şeirlər – “Xatirələr işığında” kitabını nəşr etdirib. Qə-
ləm dostumuz bu kitabda da öz yaradıcılıq ənənələrinə sadiq 
qalıb. Vətən, torpaq, ana, doğma yurd-yuva təəssübü çəkə-çəkə, 
təbiətin əsrarəngiz gözəlliklərini tərənnüm edir, öz poetik 
qənaətlərini böyük səxavətlə möhtərəm oxucularla paylaşır. 

Dörd övlad böyüdüb ərsəyə gətirən,gözəl ailə başçısı, 62 
yaşlı şəhərimizin salnaməsini yaradan, “Sumqayıt” qəzetimizin 
böyük cəfakeşi-baş redaktoru Qüdrət müəllim bu gün çoxla-
rımıza örnək ola biləcək mənalı bir ömür yaşayır. Onun ömür 
yolu ağır və çətin olduğu qədər də şərəflidir. 

Çətin və şərəfli bir yolun yolçusu olan, qələm dostumuz 
Qüdrət müəllimə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin müqəddəs 
ideyalarının təbliği işində, dövlət və dövlətçiliyimiz naminə 
möhkəm cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq 
və deyirik: Bayramın mübarək, əziz dost! 

Ömrün uzun olsun, Qüdrət müəllim! 
 

**** 
  



 

 334

TORPAQ ƏTRİ, BƏNÖVŞƏ QOXUSU 

Şair Güloğlan Dünyanı 
çoxdan tanıyıram. Bilirəm ki, 
ixtisasca kimyaçı olan bu sə-
nət adamı 1994-cü ilə qədər 
Elmi Tədqiqat Layihə İnstitu-
tunda işləyib... 

Öz sağlığında yaxşı tanınan 
və dövri mətbuatda müntəzəm 
olaraq şeirləri ilə çıxış edən 
mərhum şairimiz Dünyamalı 
Məftunun ocağında dünyaya 
göz açan Güloğlanın bədii yazılarında da şair atasının ruhu 
açıqca hiss olunur. 

Ana Vətən, onun tükənmək bilməyən gözəllikləri, yurd 
həsrəti, türkçülük Güloğlan Dünyanın yazılarının əsas leytmati-
vidir desək, yanılmarıq. O, hər dəfə mənimlə görüşəndə təzə 
yazılarını oxuyur, fikirlərimi öyrənir, hətta bəzən saatlarla 
mübahisələrimiz olur. Dəqiq bildiyi və qələmə aldığı poetik 
mövzuları, israrla müdafiə etməyə çalışır. “Öz bildiyini heç 
kəsə vermək istəmir”. Nə gizlədim bəzi bitki, ağac, gül-çiçək 
adlarını ilk dəfə onun dilindən eşitmişəm. Doğma ciyərparala-
rının adlarını fəxrlə çəkən, onların haqqında ürəklə danışan 
Güloğlanın az sayda çap olunan kitablarının adlarını ardıcıl 
deyə bilməməsinə təəsüflənmişəm də.... 

Yaxşıdır ki, o, görmədiyi, duymadığı mövzuları qələmə 
almaqdan çəkinir. “Azadlığı millətin səadəti hesab edən” şairin 
torpaqla, kəndlə bağlı yazıları maraq doğurur. 

 
Həsəd aparmışam ulasa, vənə 
Kaş mən də dönəydim toxuma, dənə. 
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Batıb torpağına, tozuna yenə, 
Yurdun bir küncündə bitsəm, nə dərdim?! 

 
Bu sətirlər sevimli şairimiz Məmməd Arazın  “Vətən mənə 

oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim” məşhur 
misralarını xatırlatsa da, xoş təsir bağışlayır. 

Güloğlan Dünya Azərbaycan poeziyasının milli ənənələrinə, 
xüsusən də ozan sənətinin uzaq keçmişlərdən üzü bəri qanad-
lanan qaynaqlarına bağlı olan bir söz adamıdır. Bəzən düşünür-
sən ki, köhnə şeir formalarına müasir fikirləri sığışdırıb təzə 
məna ifadə etmək müşkül işdir. Bu, doğurdan da belədir. Lakin 
Güloğlan Dünya ənənəvi şeir formalarında da təzə fikir ifadə 
etməyə çalışır. 
 

Düz əmələ verilər haqq, 
Xalqı birləşdirər bayraq. 
Əl, ələ olarsa dayaq 
Əlin ələ nə ziyanı,?!  

Və yaxud: 
 

Tale bizi edibdir tən, 
Sən torpaqsan, mən isə dən. 
Qoy küncündə gül açım mən, 
Vermə əldən ələ məni. 
 
Qoynunda yer seçə bilsəm, 
Yeri əkib-biçə bilsəm, 
Xəlbirindən keçə bilsəm, 
Ələyində  ələ məni. 

 
Biz, baharın ilk müjdəçilərindən ana təbiətin yaraşıqlı qızı, 

məsumluq və zəriflik rəmzi olan bənövşə haqqında çoxlu sayda 
şeirlər oxumuşuq. Aşıq Qurbanının “Ayrılıqmı çəkib boynu 
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əyridir, heç yerdə görmədim düz bənövşəni” misraları hamımı-
zın dilinin əzbəridir. Bu misralaradan sonra bənövşə haqqında 
şeir yazmağa hər şair cəsarət edə bilməz. Güloğlan Dünya 
özündə cəsarət taparaq, bənövşə haqqında öz poetik qənaətlərini 
ortaya qoya bilmişdir: 
 

Yazın həsrətiylə boynu bükülü, 
Yollara boylanan qızdı bənövşə. 
Adi çiçək deyil, gül deyil, bəlkə  
Baharın özüdü, yazdı bənövşə. 
 
Çiçəkdən-çiçəyə qonar arılar, 
Salar gəncliyini yada qarılar. 
Hələ quzeylərdə qışın qarı var, 
Kolların dibində gözdü bənövşə. 
 
Ətri, təravəti könül xoşluğu, 
Güloğlan Dünyanın təzə qoşduğu, 
Bahara qoşduğu, yaza qoşduğu, 
Ən gözəl nəğmədi, sözdü bənovşə. 
 

Kaş şairin ərsəyə gətirdiyi bu kitabında da möhtərəm oxucu-
lar torpaq ətirli, bənövşə qoxulu şeirlərlə tez-tez rastlaşaydılar. 
 

*** 
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YAŞANMIŞ BİR ÖMRÜN MƏNA ÇƏLƏNGİ 
 

Təbiətin hər iki əli ilə sıgal çəkilmiş, əlvan güllərin, çiçəklərin 
və bir də Aşıq Şəmşir, Məmməd Aslan, Bəhmən kimi tanınmış 
söz sərraflarının yalçın qayaların, sirli çeşmələrin, sehrli suların 
əlvan məkanı olan, bu qün isə düşmən pəncəsində qalıb inləyən 
müqəddəs Kəlbəcər torpağının şair oğlu Qara Ələskərovun yazıla-
rından hiss olunur ki, o, ürəyinin bütün telləri ilə Vətən torpağına, 
onun ecazkar təbiətinə vurulan və uzaq zamanlardan bu günümüzə 
gəlib çatan Ozan sənətinin incəliklərinə dərindən bələd olan ustad 
bir sənətkar kimi tanınmağa layiqdir. 

Elimizin adət-ənənələrinə, dönə-dönə təhrif olunan tarixi 
keçmişimizə yaxşı bələd olan və yeri gəldikcə onları poetik ov-
qata çevirib yaşadan şairin bu kitabında toplanan gəraylılar, 
qoşmalar, divanilər, gözəlləmələr, təcnislər, xüsusən də cığalı 
təcnislər böyük maraq doğurur. Güman edirik ki, bu sənət 
nümunələrindəki deyim formaları, fikrin aydın, səlis, obrazlı 
ifadəsi, yeni-yeni cinas sözlərlə bağlanan təcnislər bu gün də 
aşıq sənətimizin incəliklərinə bələd olmaq istəyən hər bir 
oxucunun ürəyincə olacaqdır. 

Fikrimizi sübut etmək üçün gəlin indi də şairin “Yaralıdı 
yar” təcnisindəki ”yar”, “yara” sözlərinin yaratdığı məna çalar-
larına və öz yarasını qəlbi yaralı yarından gizlətməyə çalışan 
aşiqin ürək döyüntülərinə fikir verək: 

 

Qarayam, gəzirəm yara yaranı, 
Götürə almazı, yara, yaranı. 
Yaranda göstərmə yara, yaranı, 
Əzəldən də qəlbi yaralıdı yar. 
 

Gec də olsa bu sənət nümunələrini bir kitab şəklində ağı qaradan 
seçməyi bacaran oxucuların muhakiməsinə verməyi özümüzə borc 
bildik.  Sevimli Xalq Şairimiz Səməd Vurgun demişkən: 
 

Bizdən ayrı düşənlərə 
Borcumuzdur bu ehtiram. 
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MƏNİM TANIDIĞIM RAUF QARAİŞIQ 
 

Rauf Qaraişıq deyiləndə 20-
30 illik zaman fasiləsindən boy-
lanan, bir az kövrək, bir az həzin, 
odu hələ tam sönməyən ocaq 
kimi ip-isti xatirələr yada düşür. 
Sovetlər dönəmində Sumqayıtda-
kı Nəsimi adına mədəniyyət və 
istirahət parkında ilin bütün fəsil-
lərində yamyaşıl olan küknar 
ağaclarının kölgəsində sınıq-sal-
xaq, cındırından cin hürkən 
skameykalarda əyləşər, çağdaş 
ədəbiyyatın problemlərindən söz 
açar, təzə yazılan şeirləri oxuyar, müzakirələr aparardıq… Gənc 
yazarların arasında Rauf Qaraişıq öz savadı, geniş mütaliə 
dairəsi, səmimiyyəti, mehribançılığı və orijinal-özünə məxsus 
dəst-xətti ilə seçilər, maraqlı yazılar oxuyardı. Ölüm, həsrət, 
ayrılıq haqqında yazdığı yazılarda da bir həyat eşqi, tükənmək 
bilməyən sevgi, məhəbbət duyğuları açıq –aşkar sezilərdi. 
Pıçıltı ilə oxuyardı şeirlərini. Ayrılıq, sevgi, məhəbbət hisslərini 
qışqıra-qışqıra demək olmaz axı! Ancaq hayqırtı ilə deyiləsi 
şeirlər də ədəbiyyatımızda qədərincədir. Məs: üsyankar şairimiz 
Xəlil Rzanın  

 
“Doğransam da tikə-tikə, 

rizə- rizə 
Mübarizə, mübarizə!”… 
 

Və yaxud: S.M. Şəhriyarın “Azərbaycan” şeirini pafossuz söy-
ləmək mümkün deyil: 
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“…Övladların nə vaxtadək tərki-Vətən olacaqdır?, 
Əl-ələ ver! Üsyan elə!, Oyan! Oyan !Azərbaycan!..” 

 
Rauf Qaraişığın yazılarından hiss olunur ki, o, böyük Türk 

şairi N.Hikmətin və bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş, sevimli 
Xalq şairi V.Səmədoğlunun yaradıcılığına dərin rəğbət bəs-
ləyir… Yeri gəlmişkən, ölümündən bir az öncə oxucularla Sum-
qayıt S.Vurğun adına kitabxanadakı görüşündə Vaqif Səmədoğ-
lunun şeirləri iki qrupa ayırdığını yaxşı xatırlayıram: 
 

1.Oxunmalı şeirlər  
2.Oxunaqlı şeirlər  

 
O, öz şeirlərini “Oxunmalı şeirlər” qrupuna aid edirdi. Məncə 
Rauf Qaraişığın şeirlərini də həmin qrupa aid etmək gərəkdir. 
 

Qulağım dolusu 
Səsinə qulaq asa bilmədim! 
Gözüm dolusu 
Nurlu üzünə baxa bilmədim! 
Ürəyim dolusu sevə bilmədim səni!!! 
…Vaxtım yoxuydu. 
 
İndi vaxtım var, 
Amma sən yoxsan, 
Ata!!! 
 

Necə də kədərli və səmimidir, izaha ehtiyac yoxdur… 
Onu da deyim ki, sözlərindən, danışığından kosmopolit təsiri 

bağışlayan bu şairin şeirlərindən bənövşə ətri, yaz nəfəsi,  vətən 
qoxusu gəlir… 
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O, dünyəvi-bəşəri olduğu qədər milli, milli olduğu qədər də 
bəşəridir… 

Həmişə xəyalımda “Qarabala” kimi canlandırdığım bu 
oğlanı görən kimi tanıdım. Bir az rəngi ağarıb, ya da ki, ağarmış 
saçlarının işığı düşüb nurlu sifətinə. Şirin, duzlu-məzəli zarafat-
larından, jestlərindən qalmayan Rauf Qaraişıq paylaşdıqca 
çoxalan sevinc kimidir. Sanki heç vaxt bitib-tükənməyən pozi-
tiv enerji mənbəyidir. Oxuduqca oxunan maraqlı bir kitabdır 
Rauf Qaraişıq. 

Yazılarına gəldikdə isə yaxın dostum, gözəl ağsaqqal şai-
rimiz Fikrət Sadığın yaddaşımın saxlancında qoruduğum şeirini 
(Bir balaca korroziyaya uğrasa da) xatırlamaq istəyirəm: 
 

Köhnə fikir köhnə libas geysə-ətalət, 
Köhnə fikir təzə libas geysə-cəhalət. 
Təzə fikir köhnə libas geysə-əsarət 
Təzə fikir təzə libas geysə-cəsarət. 

 
Rauf Qaraişığın yazıları yaranma tarixinə baxmayaraq öz 

təzəliyi ilə seçilən cəsarətli poeziya nümunələridir… 
Nəhayət ki, ulu tanrı gözəl bir yaz günündə bizə görüş nəsib 

etdi. Üç saata yaxın dərdləşdik. Hər şeydən-vətəndən, qürbət-
dən, ayrılıqdan, həsrətdən, şeirdən-sənətdən danışdıq… Həm də 
heç nə danışa bilmədik… 

 
*** 

  



 

 341

 

 



 

 342

 

  



 

 343

“TƏNQİD VƏ ƏDƏBİ PROSES” 
KİTABINDAN SƏTİRLƏR 

 
Gənc istedad elə bir çeşmədir ki, istedad sahibinin onu düz-

gün istiqamətləndirməsinin, öz konkret vəzifələrini və böyük 
amalını aydın şəkildə müəyyənləşdirməsinin ciddi əhəmiyyəti 
vardır. Vətənimizə, cəmiyyətimizə, sadə zəhmət adamlarına gə-
rək olmaq çox şərəfli arzudur və böyük arzu naminə qələm 
işlətməyə başlamağı ürəkdən təqdir edir, bu yolda gənc müəllif-
lərə yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq. 

Biz Əşrəf Şəfini hələ görməmişik. Lakin şeirlərindən onu 
təsəvvür etməyə çalışdıq. O, bizim nəzərimizdə gözəlliyə həs-
sas, həm də bu gözəlliyi xəyallarda yox, həyatımızın özündə 
axtaran, tapan və öz duyğuları əsasında tərənnüm edən bir gənc-
dir. Qədimlərdə xalqın uca dağlar qoynunda inşa etdiyi nəğmə-
kar Şuşanı Əşrəf Şəfi belə görür: 
 

-Şəhər nəğmə kimi qanadlanaraq, 
Qonub bu dağların dodaqlarına. 
Nəsə pıçıldayır hey axşam, səhər 
Əngin üfüqlərin qulaqlarına. 

 
Neft daşların və onun dənizi ram edən sakinlərini isə gənc şair 
bu cür görüb göstərmişdir: 
 

Fəhlələr, qəribə balıqçılar tək 
Dənizin hirsinə tor atıbdılar. 
Dalğalar diz çöküb əyilsin deyə, 
Yerimiz bir qədər böyüsün deyə 
Qasırğa üstündə, tufan üstündə 
Kiçik bir planet yaradıbdılar. 
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Bu şeirləri oxuyanda fərəh duyğusu ilə fikirləşirsən ki,gənc 
şair sözünü obrazlı demək üçün maraqlı axtarışlar yoluna 
çıxmışdır. 

 
Bəkir NƏBİYEV 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü, Akademik, 

1972-ci il 
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“SƏHV ETMƏK İNSANIN XARAKTERİK 
CƏHƏTİDİR.” 

 
Və yaxud üç sirdaş, üç qələm sahibi, 

Üç tale haqqında düşündüklərim. 
 

Bu həyatın qəribəlikləri çox-
dur. Əsas məsələ bu qəribəliklə-
rin insan həyatında rolunun nə-
dən ibarət olduğunu bilməkdir. 
Bu isə çox vaxt mümkün olmur. 
İnsan çox mürəkkəb, maraqlı və 
təzadlı bir fərddir. Taleyin onun 
qismətinə yazdığını oxumaq ol-
sa həyatın özü də maraqsız olar-
dı. 

Mənim üçün həyatda yaş 
məhdudiyyəti yoxdur, həyatda 
Allah tərəfindən göndərilən bir 
ömür payı vardır. Tanrının gön-
dərdiyi bu qısa və yaxud uzun ömür payı ilə dəqiqələrimi 
bölüşməli oluram. Bu dəqiqələrin sonuncu astanası nə vaxt 
olacaq, bax bu, müəmmalıdır. Cavan, vaxtsız dünyasını dəyi-
şənlər görəsən ona ayrılan ömür payından istədikləri kimi isti-
fadə edə biliblərmi? Yoxsa, bu illər, dəqiqələr onların yarımçıq 
qalmış ömürlərinin son nöqtəsi imiş? Bu suala cavab verə 
bilmirəm. 

Sumqayıt məni böyüdüb, tərbiyə edib. Burada səmimi insan-
lara, sədaqətli dostlara, qeyrətli oğullara, gözəl sənətkarlara, 
eləcə də, nankorlara, saxta və fitnəkarlara çox rast gəlmişəm. 
Amma, əqidəm həmişə bir olub. Yaxşılardan öyrənmək, pisi 
pisdən ayırmaq. 
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Son vaxtlar ürəyimin dərinliyində özlərinə məhəbbət 
qazanmış bir neçə yaşlı nəslin nümayəndəsi haqqında fikir-
lərimi və düşündüklərimi oxucularla bölüşmək istəyirəm. 
Kimdir onlar? Şair Vaqif İbrahim, yazıçı publisist Feyzi 
Mustafayev və şair Əşrəf Şəfiyev. 

Vaqif və Feyzi dünyalarını dəyişiblər. (Allah hər ikisinə 
rəhmət eləsin!) 

Oxucu haqlı olaraq soruşa bilər: Sumqayıtda 1960-1980-ci 
illərdə yaşayıb-yaradan başqa yazarlar da olub. Niyə məhz bu 
üç nəfər haqqında yazmaq fikrinə düşmüşəm? Haqlı sualdır. 
Onu da deyim ki, həmin vaxtlar Səməd Vurğun adına mədəniy-
yət evində tanınmış jurnalist Xasay Cahangirov ədəbi birliyə 
rəhbərlik edirdi. Burada gənclərdən daha çox orta və yaşlı nəs-
lin nümayəndələri iştirak edirdilər. Onlardan bir neçəsinin adla-
rını çəkmək istərdim. Qulam Feyzullayev, Zülfüqar Əliyev, 
Mirsabir, Azad Şərif, Arif Xələf, Ağəddin Mansurzadə, 
Xudaverdi Saldaşlı, Məmməd Namaz, Həmzə Səfərov, 
Qəzənfər Rüstəm və başqaları. Həmin illərdə Sumqayıtda 
ədəbiyyata böyük bir həvəs və maraq vardı. Oxucular sanki 
poeziya ilə nəfəs alırdılar. Kitabxanalarda kitab almaq üçün 
növbəyə düzülürdülər. (indi buna rast gəlməzsən) Söhbət Sum-
qayıt yazıçı və şairlərinin əsərlərini tapıb oxumaqdan getmirdi. 
Şekspiri, Bayronu, Drayzeri, Hüqonu, Dostoyevskini, Balzakı, 
Tolstoyu, Cavidi, Səməd Vurğunu, Müşfiqi oxuyanlara hörmət 
və ehtiramla yanaşırdılar, onları ciddi adam sayırdılar. Məktəb-
lərdə, institutlarda, dərnəklərdə, istirahət vaxtlarında oxunulan 
hər bir əsər ciddi müzakirəyə səbəb olurdu. Kitabxana 
sumqayıtlılar üçün bir elm ocağına çevrilmişdi. Bura bir məbəd-
gah idi. 

Yuxarıda qeyd etdiyim yazarların hər biri haqqında das-
tan qoşmaq olar. Mən isə Vaqif İbrahim, Feyzi Mustafayev 
və Əşrəf Şəfiyev (Veysəlli) haqqında xatirələrimi sizinlə 
bölüşmək qərarına gəldim, əziz  oxucular. 
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Ədəbiyyata meyl etdiyimdən məndən yaşca böyük olan 
yazıçıların əsərlərini müntəzəm mütaliə edirdim. O vaxtlar 
yuxarıda adlarını çəkdiyim insanlar da gənc idilər. Onlar böyük 
həvəslə, yorulmadan yaradıcılıqla məşğul idilər. Hər yazılan 
şeir, hekayə Vaqif İbrahimin yaratdığı “Əli Kərim” adına poe-
ziya klubunda müzakirə olunurdu. Müzakirələr qızğın keçərdi. 
Bəyənilən və bəyənilməyən, təriflənən və tənqid olunan əsərlər 
də olurdu. Dərnəkdən küsüb gedənlərə də rast gəlirdik. Lakin 
bu küskünlük onları həvəsdən salmırdı, əksinə, səfərbər edirdi. 
Onlar öz üzərlərində daha dərindən məşğul olur, dünya ədəbiy-
yatına baş vurur, bilik və dünyagörüşlərini artırırdılar. 
L.Tolstoyun yaxşı bir sözü var: “Bir faiz istedad, doxsan 
doqquz faiz zəhmət”. 

Oxumadan, oxuduqlarını dərk etmədən əlinə qələm alıb 
böyük bir əsər yazmaq olarmı? İnanmıram. 

Vaqifin, Feyzinin və Əşrəfin dostluğu saf təməllər üzərində 
qurulmuşdu. Bu dostluğa ləkə salmaq mümkün deyildi. Bir-
birlərinə o qədər bağlı idilər ki, ayrı düşəndə darıxar, sıxılar-
dılar. Sanki nəfəsləri çatışmırdı. Bir yerdə olanda dərdləri də bir 
olurdu, sərləri də. Aralarında yaş fərqi az olsa da, üstünlüyü 
kiməsə vermirdilər. Hər üçü özlərini həm böyük, həm də kiçik 
sayırdı. Bu da onların böyüklüyünü sübut edirdi. 

Vaqif İbrahim çox işgüzar və zəhmətkeş idi. Onun şeirləri, 
publisist yazıları respublikanın kütləvi informasiya vasitələrində 
geniş çap edilirdi. Onu qısqananlar da olurdu, paxıllıq edənlər 
də. Dostları bunu ona deyəndə gülümsəyər və belə cavab 
verərdi: “Paxıllıq edənlərə yazığım gəlir. Onlar elə fikirləşirlər 
ki, mənə maneə olmaqla, Vaqif İbrahim qələmini yerə qoyub 
ədəbiyyatdan birdəfəlik əl çəkəcək, xeyr, bu belə deyildir, əksi-
nə, onların paxıllığı mənim üçün bir təkandır, yeni-yeni əsərlər-
dir”. Həqiqətən də, bu belə idi. 

Poeziya Vaqif İbrahimin ruhuna hakim kəsilmişdi. O, ədəbi 
mühitdə özünü narahat hiss edirdi.Yazdıqlarını çox vaxt bəyən-



 

 348

mirdi. Elə anlar olurdu ki, yazdığı şeirləri cırıb zibil qutusuna 
atardı. Bir neçə gün əlinə qələm almazdı. Sonra sanki çiyinlə-
rinə ilham quşu qonur və o, saatlarla masa arxasından durmazdı. 
Yazar, yazardı. Poeziya onun üçün bir həyat, bir dünya, əlçat-
maz bir zirvə idi. Bu zirvəyə çatmaq üçün gecə-gündüz  çalışır, 
daim can atırdı. 

Vaqifin xasiyyəti mülayim, sadə və mehriban idi. Bu bəstə-
boy oğlanın böyük ürəyi vardı. Bu ürəkdə böyük arzular yatırdı. 
Vaqif özünün yaradıcılığı ilə bu arzuların gerçəkləşməsinə 
çalışırdı. 

Xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Vaqif yaradıcılığı 
haqqında belə deyir: “Vaqif dünyadan vaxtsız köçməsəydi bu-
gün yaşı altmışı haqlamış ədəbi mühitin içində ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri olacaqdı”. Bu həqiqətən də belədir. 

Vaqif xalqının vətənpərvər oğlu idi.Azərbaycan onun üçün 
doğma diyardan savayı böyük bir dünya, bir kainat idi. O, bu 
dünyanın və kainatın sirlərinə bələd olmaq üçün təkcə dünya 
ədəbiyyatı klassiklərini oxumaqla kifayətlənmirdi. Fəlsəfi fikir 
onu çox maraqlandırırdı. Aristotel, Hegel, Sokrat, Platon, 
Evpirid və s. müdriklərin əsərləri onun ictimai-fəlsəfi fikrini 
formalaşdırmaqda yaxından köməklik edirdi. 

Bir dəfə ondan soruşdum: 
-Vaqif müəllim, fəlsəfəyə baş vurmaqla poeziyadan uzaqlaş-
mırsınızmı? 

Sifətində xoş təbəssüm əmələ gəldi: 
Gülümsəyərək dedi: 
-Yox, əksinə, fəlsəfə və ədəbiyyat dünyanı daha dərindən 

dərk etməyə kömək edir. 
Füzulinin, Nəsiminin, Cavidin şeirlərinə fikir ver. Hər 

sətrində bir fəlsəfə, bir hikmət var. İnsan gərək həyatın 
mənasını ilk oncə özündə axtarsın. Axı, insanın özü də bir 
hikmətdir, sirdir. 
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Vaqif şeirlə yanaşı, publisistikaya da meyl göstərirdi. 1970-
ci illərdə Uzaq Sibirdə Baykal-Amur Magistralı salınırdı. Bu, 
əsrin ən böyük və nəhəng tikintilərindən hesab olunurdu. Həmin 
vaxtdan 40 il keçib. Dəmir yolu magistralının ətrafında yüzlərlə 
şəhər, rayon, qəsəbə salınıb. Bütün bunlar asan başa gəlməyib. 
Bataqlıq bir yerdə, soyuq havada, şaxtalı günlərdə şəhər salmaq, 
dəmiryolu çəkmək insandan hünər və cəsarət tələb edirdi. 
Burada ağır əl əməyi hökm sürürdü, şaxta insanın sifətini kəsir-
di. Amansız külək çox vaxt tikintiləri vurub dağıdır, iri şam 
ağaclarını kökündən çıxarırdı. İnsan tələfatına da rast gəlmək 
olurdu. Kimi bataqlığa düşür, kimi isə çayın sürətli axınına tab 
gətirə bilməyib məhv olurdu. Bəzi gənclər isə ağır və məşəq-
qətli həyata dözə bilməyib BAM-ı tərk edirdilər. İlk vaxtlar 
burada işıq, su yox idi. Suyu maşınlarda gətirirdilər. Axşamlar 
isə kerosin işığı altında hamı müvəqqəti baraklara toplaşır, 
meşədən doğradıqları odunları sobalara salıb qızdırırdılar.  

Vaqif İbrahim “Azərbaycan Gəncləri” qəzetinin müxbiri 
kimi bir ay Sibirə ezam olunmuşdu. Orada inşaatçılarla ünsiy-
yətdə olmuş, baraklarda gecələmiş, qeydlərini şam işığı altında 
yazmış, ərzaq vaxtında çatdırılmayanda hamı kimi yavan çörək 
yemişdir. Vaqif dözümlü oğlan idi. Sibir onun üçün bir roman-
tika idi. Bu romantikanın çətinlikləri, əziyyətləri ilə yanaşı bir 
gözəlliyi də vardı. Bu gözəlliyi yaradanlar isə adi insan idi. 
Onlar bu tikintiyə könüllü gəlmişdilər. Çoxları da burada ailə 
qurub öz talelərini Sibirlə bağlamışdılar. 

Vaqif Bakıya qayıdandan sonra “Azərbaycan Gəncləri” 
qəzetində onun Baykal-Amur magistralında aparılan möhtəşəm 
tikinti işindən bəhs edilən silsilə oçerkləri  çap olundu. Bu kita-
ba görə o, Azərbaycan Lenin Komsomolu mükafatına layiq 
görüldü. 

Vaqif öz yaradıcılığına və ətrafdakılarına qarşı çox tələbkar 
və inadcıl idi. Bir az da çılğınlığı vardı. Bu zərərsiz bir çılğınlıq 
idi. Vafiq həyatda kiminsə qəlbinə toxunmuşdursa, vaxt 
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keçəndən sonra həmin adamdan üzr istəyər, onun könlünü 
alardı. Çünki  Vaqifin ürəyi çox incə və zərif idi. Bu zəriflik 
onun ətrafında toplaşan insanlara bir işıq gətirirdi. Bu işığın 
daim qərq olunmasını arzulayan Vaqif bir gün işıqsız qaldı. 
Avtoqəzaya uğrayıb 37 yaşında bu dünya ilə vidalaşdı. 

37 yaş insanın çiçəkləndiyi bir vaxtdır. Əfsuslar olsun ki, 
fələk onun təravətli çiçəklərini tam açmağa qoymadı. Hərdən 
təsəlli üçün deyirlər ki, Puşkin də, Lermantov da gənc yaşla-
rında dünyalarını dəyişiblər. Bəli, bu belədir. Lakin mən bu cür 
ölümlərlə razılaşa bilmirəm. Deyirlər, bu qismətdir, bununla da 
barışa bilmirəm. 37 yaşında yaradıcılığının boy verdyi bir 
zamanda dünyadan köçmək nə qədər ədalətlidir? Bilmirəm. 

Vaqif İbrahim öz ölümünü sanki duyubmuş. Şeirlərini 
birində yazırdı: 
 

Ölüm asta-asta gələnə kimi, 
Bir güc, bir nikbinlik duyam özümdə. 
Deyəm son sözümü, vəsiyyətimi, 
Qəlbimdə qalmasın bircə sözüm də.  

 
Son söz Vaqifin özü ilə bərabər qara torpağa qovuşdu. 

Görəsən son sözu nə imiş kövrək qəlbli şairin? Ana, Vətən, 
yoxsa məhəbbət? Belkə bəşəriyyət və ədəbi həyat? Bəşəriyyət 
öz övladını itirdi, həyat isə ona yas saxladı. Bu gün bu yasın 
içindən çıxmayanlar da var. Lakin nə etməli? 

Feyzi və Əşrəf Vaqifin yoxluğuna inana bilmirdilər. İllərlə, 
aylarla bir yerdə olan, duz-çörək kəsən, dostluqda əhd-peyman 
bağlayan bu insanların həyatında bir boşluq yaranmışdı. Bu 
boşluğu doldurmaq olduqca çətin idi. Vaqifsiz dünya onlar üçün 
boz səhraya, qara buludlara, işıqsız səmaya bənzəyirdi. 

Vaqifli günlərin içində bir sevinc, səmimiyyət və məhəb-
bət vardı. Bəs hanı o günlər? Göylərin qucağındamı? 
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Dənizlərin ağuşundamı? Sevgililərin həsrətli baxışların-
damı? Harda? Harda? 

1970-ci illərdə biz- yaşca cavanlar yaxşı mənada bu üç 
yazara, üç dosta qibtə edərdik. Dostluq o demək deyil ki, ömür 
boyunca can deyib, can eşidəsən. Dostluq qızğın mübahisələr-
dən keçir, ağır sınaqlardan çıxır. Müdrik Hötenin gözəl kəlamı 
var: Səhv etmək insanın xarakterik cəhətidir, bunun üçün 
ömür dostları var”. 

Vaqif, Feyzi, Əşrəf arasında çoxlu mübahisələr, qızğın 
müzakirələr və narazılıqlar olurdu... Əksəriyyəti də yaradıcılıqla 
bağlı olardı. Kimsə kimsəni inandırmağa çalışır, kimsə bu fikir-
lərlə razılaşmır, əqidəsinə uyğun düşündüklərini əsaslı sayırdı. 
Bu da dostlar arasında bir neçə günlük soyuqluq yaradırdı. 
Lakin bir-birinə bağlılıq, sədaqət və etibar onları tezliklə bir 
yerə toplayır, sifətlərə təbəssüm qonur, az keçmişdə baş verən-
lər sanki olmamış kimi tezliklə unudulurdu. Bu da hər üç dostun 
müdrikliyini göstərirdi. 

Onların dostluğu etibar üzərində qurulmuşdu. Etibarsızlıqlar 
onların düşməni idi. Aralarında olan sədaqət qranit daşa çevril-
mişdi. Onların arasına girib ona çat vermək istəyənlər həmişə 
yanılırdılar. Çünki bu qranit qayanı, bu dostluğu ancaq və ancaq 
onların özləri dağıda bilərdilər. Buna isə qüdrətləri çatmazdı. 
Çünki bu dostluq qranit qaya kimi çox qüdrətli idi. Onu nə 
sındırmaq nə də əymək olardı. Amma insan çox vaxt həyatın 
qəfil oyunlarının qurbanı olur. Yaşamaq, yaratmaq ilə çırpınan 
bir ürəyin vaxtsız dayanması dost üçün çox ağır olur, çox ağır.. 

Feyzi Mustafayev Vaqif İbrahim haqqında “Ölənlər evə 
qayıdırlar” xatirələr kitabında yazır: “-Sən mənim ən acı 
sevincim, ən şirin kədərimsən”. 

Bu dostun dostu haqda dediyi sözlərdir. 
Bu üç dostun təşəbbüsü ilə Sumqayıtda biz Azərbaycan 

ədəbiyyatının korifeyləri olan Süleyman Rəhimov, Mirzə 
İbrahimov, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar 
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Vahabzadə, Salam Qədirzadə, Əli Vəliyev, Adil Babayev, 
Yusif Əzimzadə, Anar və başqa ədiblərlə görüşlərdə iştirak 
edir, onların dəyərli məsləhətlərinə qulaq asır və öz 
yaradıcılığında pafosdan çox, real həyatı, həqiqiəti əks 
etdirməyə çalışırdıq. 

Feyzi Mustafayev qələm dostlarından seçilirdi. O, qeyri-adi 
bir publisist idi. Onun yazılarında daha çox əxlaq, tərbiyə, ailə, 
fəlsəfi fikir geniş yer tuturdu. Kiçik hekayələri dövri mətbuatda 
tez-tez çap olunurdu. Feyzi dünyanı özü kimi nəzakətli, səmimi, 
bir az da kövrək görmək istəyirdi. Lakin bu belə deyildi. Həyat-
da nəzakətlə yanaşı kobudluq, səmimiyyətlə yanaşı saxtakarlıq, 
kövrəkliklə yanaşı süni göz yaşları da vardı. Feyzi həmişə 
deyirdi ki, “-niyə insanlar yaxşılığa az meyl edirlər, axı, bu 
pisin öz rəngi var. Ağa ləkə vurmaq asandır. Qaranı müdafiə 
edənlər isə çoxdur”. Feyzi doğru deyirdi. 

Bir epizodu xatırlamaq istəyirəm. Səhv etmirəmsə, 1979-cu 
il idi. Mən Sumqayıt Sintez-Kauçuk Zavodu partiya komitəsin-
də təlimatçı vəzifəsində çalışırdım. Feyzi Mustafayev isə həmin 
zavodda nəşr olunan çoxtirajlı “Kauçuk” qəzetinin əməkdaşı 
idi. Bilirdim ki, boş vaxtlarında yaradıcılıqla məşğuldur. Bir 
gün “Azərbaycan” jurnalında onun ailə və nigah mövzusunda 
böyük publisistik yazısı dərc olundu. Bu çox cəsarətli, faktlara 
əsaslanan, maraqlı bir yazı idi. Respublikanın ziyalıları, ədəbiy-
yatşünasları bu məqaləni müsbət dəyərləndirdilər. Lakin bəd-
xahlar da tapıldı. Bir aydan sonra “Kommunist” qəzetində Feyzi 
Mustafayevin məqaləsi alt-üst olundu. Bu ədalətsiz, ambisiyalı, 
sifarişli bir yazı idi. 

Feyzi qəzeti əlinə alıb mənim yanıma gəldi.Rəngi qaralmışdı. 
Bərk dilxor idi. 

-Oxumusan?-deyə, səsi əsə-əsə soruşdu. 
Qabağına çay qoydum. 
-Oxumuşam. 
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-Yəqin məni partiya sıralarından çıxararlar,-deyə mənə 
baxdı. 

Mən gülümsündüm. 
-Çayını soyutma, iç-dedim. -Sən sevinməlisən ki, sənin 

məqalən haqqında belə bir resenziya çap olunub. Deməli 
hədəfə dəymisən. Bədxahların isə gözü bunu götürmür. 
Yadında saxla sənin yazın yaddaşlarda qalacaq, “Kommu-
nist” qəzetində yazılan böhtan xarakterli məqalə isə sabun 
köpüyü kimi məhv olacaq, partlayacaq. Sən Azərbaycan 
publisistikasına yeni ruh, yeni nəfəs gətirmisən. Bu sevin-
dirici haldır. Ruhdan düşmə. Qaldı sənin partiya məsələnə, 
onu biz həll etməliyik, həllinə də ehtiyac yoxdur. Get, 
yaradıcılıqla məşğul ol və bizi belə sanballı əsərlərlə tez-tez 
sevindir. 

Feyzinin  sifəti açıldı, gülümsündü. Çay içib dedi: 
-Nə yaxşı ürək-dirək verdin, yoxsa, bütün gecəni yata bil-
məzdim. 

Feyzi Mustafayev haqq-ədalət tərəfdarı idi. Heç kimlə işi 
olmazdı. Onun bir eşqi, bir amalı vardı-Yaradıcılıq. Gecə-gün-
düz yazı masası arxasında oturub, yaddaşındakıları ağ vərəqlərə 
köçürüb, səhəri gün dostlarına oxuyar, onlardan məsləhətlər 
alardı. 

Küçələrdə həmişə fikirli gəzərdi. Düzdür, hamıda olduğu 
kimi onu da ev, ailə, məişət problemləri sıxırdı, üzürdü. Bəlkə 
də, bu, bir kabus idi, onu daim izləyirdi, daxilən əzirdi, ömrünə 
balta çalırdı. Feyzi isə bu problemlər burulğanında gələcək 
əsərlərinin qəhrəmanlarını fikirlərində gəzdirirdi. Demək olar ki, 
öz həyatını unutmuşdu, başqasının həyatı ilə yaşayırdı. 

Feyzinin qələm dostları eşitmişdilər ki, o, Əli Kərim haqqın-
da xatirələr kitabını yazır, çox sevindik. Mərhum şair Əli Kərim 
də bu dünyadan vaxtsız köçmüşdür. Allah rəhmət etsin! Onun 
şeirləri bu gün də oxucular tərəfindən həvəslə oxunulur. 
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“Dinmə ey kədər” adlı kitab çapdan çıxanda respublikanın 
ədəbi mühiti bu əsəri birmənalı qarşılamadı. Kimi təriflədi, kimi 
tənqid etdi. Seçim isə oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Bu 
kitab başqa publisistik əsərlərdən öz dəst- xətti, üslubu, yeni 
fəlsəfi-ictimai fikri ilə seçilirdi. Feyzi beynində gəzdirdiklərini 
olduğu kimi qələmə alırdı. O, elə qələm sahibi idi ki, sırf 
publisistika janrının tələbləri ilə yaza bilməzdi. Feyzi bu 
janrdan kənara çıxmışdı, onu daha maraqlı və oxunaqlı etmişdi. 
Həyatın öz qanunları var. Feyzi bu qununların çərçivəsindən 
çox məharətlə, nəzakət qaydalarına əsaslanaraq çıxırdı. Rəsmiy-
yətçiliyi, quru pafosu, xoşagələn sözləri sevməzdi. Düşündü-
yünü yazırdı, o, oxucunu daim düşündürmək istəyirdi. Belə 
dəst-xəttə Vaqif İbrahim haqqında yazdığı “Ölənlər evə qayıdır” 
kitabında da rast gəlirik. Akademik Mustafa Salahov, Sumqayı-
tın qurucularından, tanınmış kimyaçı, texnika elmləri namizədi, 
mərhum Nərçə Ağayev haqqında çap etdirdiyi kitablara da rast 
gəlirik. 

Heyif, Feyzi Mustafayev aramızdan tez getdi. Yuxarıda qeyd 
etdiyim qara kabus onu həyatboyu izlədi, izlədi və daxildən 
parçaladı. Burada şair Əşrəf Veysəllinin bir beyti yada düşür: 
 

Bükülmüşəm yumaq kimi, 
Büzüşmüşəm yarpaq kimi, 
Gəl boynuna uşaq kimi, 
Sarmaşım, Feyzi Mustafa. 

 
Feyzi ilə söhbətlərim, görüşlərim çox olub. Ədəbiyyatdan, 

fəlsəfədən, müasir yazıçı və şairlərin çapdan çıxan əsərlərindən 
öz aramızda diskussiya yaradırdıq. Mən Feyzinin duyma 
qabiliyyətinə, fərdlərə qiymət vermə bacarığına, fikirlərini lako-
nik şəkildə ifadə etmə tərzinə həmişə heyran qalırdım. Söhbət 
nədən gedirdisə, həmişə son anda Vaqifin üzərinə gəlir və onun 
yaradıcılığı ilə söhbətimizə yekun vurardıq. Feyzi Vaqifi dost 
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kimi sevmirdi, onu özünə ən əziz və doğma qardaş sayırdı. 
Əşrəfi də bu cür sevirdi. 

-Eyruz, biz yerdə olanda, özümü arxayın hiss edirəm,-
dedi.-Vaqif rəhmətə gedəndə sanki ürəyimin döyüntüsü, 
gözlərimin işığı azaldı. Hərdən sözə, məsləhətə ehtiyacım 
olur. Kimə müraciət edirəmsə, məni qane etmir. Gözlərimlə 
Vaqifi axtarıram. Tapmayanda telefon dəstəyini qaldırıb 
Əşrəfin nömrəsini yığıram, onunla görüşürəm, dərdləşirəm, 
yüngülləşirəm. 

Bəli, Feyzi belə oğlan idi. Onun itkisi hamını sarsıtdı, ən çox 
sarsılan isə Əşrəf Şəfiyev oldu. Bu ağır bir dərd idi. İllərlə bir 
yerdə, çiyin-çiyinə həyatın acılı-şirinli günlərini yaşayasan, 
sevincinə sevinəsən, kədərinə şərik çıxasan və bir gün qəfil dos-
tunu itirəsən. Bu, faciədir. Bu, sözlə ifadə olunmayan bir dərd-
dir. Bu dərdi ürəkdə daşımaq olduqca çətindir. Əşrəf Şəfiyev isə 
bu dərdi indi də ürəyində daşıyır. Bernard Şounun bir sözü var: 
“İnsan kərpic kimidir, yandıqca bərkiyir:” Əşrəf də bu həyatda 
yandıqca bərkimiş, bərkidikcə püxtələşmiş və müdrikləşmişdir. 
Sumqayıtda onu müdrik insan, gözəl ziyalı və şair kimi yaxşı 
tanıyırlar. Bu çağında onun ürəyində olan ağrılar dostlarının 
vaxtsız itirilməsi ilə bağlıdır. 

Bir gün dostları haqqında söhbət düşəndə Əşrəf Veysəlli 
dedi: 

-Sumqayıtda dostlarım çoxdur. Amma Vaqiflə Feyzini 
görməyəndə ürəyimdən sanki daş sallanır. Göylərdə uçan, 
səmada süzən bir insanın sanki qanadlarını vurub yerə sal-
dılar. Vaqif və Feyzi mənim qanadlarım idi. Bu qanadlar 
mənə ruh verirdi, yeni nəfəs gətirirdi. İndi onlardan məh-
rum olmuşam. Sağıma baxıram, Vaqifi axtarıram, soluma 
baxıram Feyzini axtarıram. Tapa bilmirəm, qüssələnirəm, 
kövrəlirəm və deyirəm: bu dünya doğrudan da fani dünya 
imiş. 
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Əşrəf Veysəlli yaradıcılığı özünün səmimiyyəti, məhəbbəti, 
sədaqəti, ürəkyanğısı, vətənpərvərliyi ilə seçilir. Onun çapdan 
çıxan kitablarının adlarını sadalamaq istəmirəm. Bunu oxucular 
daha yaxşı bilir. Əşrəfin Sumqayıt ictimaiyyəti arasında öz yeri, 
öz çəkisi var. Respublika ədəbi birliyində Ə.Veysəlli öz 
yaradıcılığı ilə artıq nümunədir, örnəkdir. 

Əşrəf həm gözəl insan, həm də ləyaqətli ailə başçısıdır. 
Onun dilindən bir dəfə də olsun “yox” kəlməsi eşitməzsən. 
Olduqca xeyirxah və diqqətcil insandır. Onun haqqında çox 
danışmaq istəməzdim.  

Onu demək istəyirəm ki, Əşrəf Veysəlli 1970-1990-cı illərdə 
Vaqif İbrahim və Feyzi Mustafayevlə olan dostluqları və 
yaradıcılıqları ilə biz gənclərə bir örnək məktəbi olmuşdur. 
Başqalarını deyə bilmərəm, şəxsən mən bu məktəbdən çox şey 
öyrənmişəm. 

Eyruz  MƏMMƏDOV 
Əməkdar Jurnalist, 

“Exo Sumqayıta”qəzetinin baş redaktoru, 
“Azad Azərbaycan”qəzeti, 

21 dekabr, 2010-cu il  
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“MƏN KƏNDİMİN BAŞ DAŞIYAM” 
 

Kim nə deyir desin, amma 
mənə elə gəlir ki, bütün yaradıcı 
sənət növlərindən ürəklərə ən ya-
xın olanı, şeirlə musiqidir! Yaxşı-
pis qələm əhli olduğumdan qəlbin 
bu iki qoşa qanadından əlbəttə, 
poeziyanın tərəfini saxlayacağam. 
Çünki dünya, həyat insan ömrü 
elə bir pəncərədir ki, o pəncərədən 
poeziya ay-ulduzu, poeziya günəşi 
həmişə boylanır. İntəhası kimlərsə 
bu ilahi duyğuları şeirə çevirə 
bilir, kimlərsə yox...  

Bu gün şübhəsiz ki, bu fikirləri yalnız ona- şair qardaşıma 
görə xatırladım. 

Tələbəlik dostumuz, xalqımızın gözəl təəssübkeş, lirik-
üsyankar (səssiz fəryadla) şairi Əşrəf Veysəllinin şeirlərini 
əməkdaşı olduğum “Azərbaycan Jurnalı”na təqdim edəndə, 
müasir ədəbi tənqidimizin zəhmətkeş “qarışqası”, qələm işığı-
nın kökü dərin və davamlı olan, fenomen yaddaşlı Vaqif Yusifli 
deyəndə ki,- “bilirəm siz Universitet dostlarısınız, Əşrəfin 60 
yaşı tamam olur, bir-iki səhifəlik isti söz də yaz verək-düzü 
əlim üzümdə qaldı: necə yəni 60 yaş?” Çən-duman arxasınca 
oğrun-oğrun sürüyə doğru sürünən qurdlar kimi haçan özünü 
yetirdi, hardan peyda oldu bu 60 yaş?! 

Ümidli-arzulu “Gənc poeziyanın” az qala hər bir tələbənin 
sinəsindən bənövşə-nərgiz topaları kimi boy verib gülümsədiyi, 
göz güldürüb-könül açdığı illər! O illər doğma bir ana kimi, 
doğma poeziyamıza nə qədər doğma (ənənəçi-yenilikçi) şair-
övladlar verdi.. 
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Onların öncüllərindən biri də- məhz, BİZİM ƏŞRƏF 
DEYİLDİMİ? O, şeir oxuyanda köhnə Universitet binamızın 
unudulmaz Akt zalı nəfəsini içinə çəkib susar, sonra birdən 
alqışlardan “bomba” kimi partlayardı. 

Universitetin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirəndə onu xaricə 
yollamaq istədilər. Atası Cavad kişi “dünyanı dağıdası oldu”. 
Nəsili, ailəni qızlar bürümüşdü-Əşrəf yeganə tək oğul idi-ona 
görə ona qəti ailə hökmü oxundu: “Cəhənnəm olsun xaric-zad, 
otur evdə, gözümüzün qabağında ol...” Amma öz içindən civə 
kimi qaynayan bu gənc evdə oturan idimi? İş axtarışı başlandı, 
biz az müəllimlik, sonra Sumqayıtda Əli Kərim adına poeziya 
klubunun yaradıcısı, sonra Sumqayıt teatrında direktor, sonra 
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Sumqayıt şəhər 
Komitəsi.. 

Mənim qəti inandığım bir həqiqət var: Əsl istedad əlinə qə-
ləm aldığı gündən ömrünün sonunadək istedad olaraq qalır: 
Onun şəxsiyyət manerası, duyum nəfəsi, deyim tərzi, poetik 
intonasiyası dəyişmir. Cəsarətlə Əşrəfin “ilk” və “son” şeirlə-
rindən misal gətirirəm: 

 
Dünyada nə qədər dava-dalaş var, 
Sinəmdə ağrı var, gözümdə yaş var. 
Qəlbimdə min tufan, min iğtişaş var: 
Soyuq məzarda da silkələr məni. 

 
Və: 

 

Dəryalarca göz yaşıyam, 
Yerin göylə savaşıyam.  
Mən kəndimin baş daşıyam. 
Mənə baş daşı qoymayın!..  
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Şair həmişə mənəvi ehtiyacdan, qayğılardan, ağrılardan 
doğulur-bu min dəfələrlə təsdiqlənmiş həqiqətdir. Amma 60 
yaşın içində Əşrəf on qat, yüz qat qayğı içindədi. Dörd göz 
otağına bir çətən külfət yığışıb: nəvələri, hələ də öz evi olmayan 
kürəkəni, üstəlik də bacıları, bacıuşaqları! Gəlib-gedən, düşəndə 
qalıb gecələyən qohum-qonşu, qaçqınlar da ki, öz yerində. Bu 
ailənin yaxın qohumu, publisist dostumuz Nemət Veysəlli yana-
yana deyir ki: “Belə də bəxtsiz, həyatda həyanı olmayan 
istedadmı olar?” 

Bir çox illər bundan irəli Füzulinin Yuxarı Veysəlli kəndin-
də, düz evlərinin böyründə, başdan-başa hamar təpəlik olan bir 
yerdə-sanki “Allah möcüzəsi kimi göydən düşmüş kimicə, 
əməlli başlı yazı masası, oturacaq yeri” olan tək-tənha bir qaya 
vardı. Əşrəf də o qayanın üstündə tənhalaşıb, qəribləşib, ulduzlu 
göylərə baxa-baxa, ilk sevginin üzüntülü əzablarından ilahi bir 
ləzzət duya-duya, könüllərə od salan xəzanlı-baharlı şeirlərini 
yazardı. İndi isə.. 

Əşrəfin burda gileylənməyə mənəvi haqqı var ki, tək mənim 
yox, hamının olan, dünya konservatoriyası Qarabağ, namərdlik-
lə yağılara satılanda bircə dostum da mənə başsağlığı ver-
mədi... İllər ötdükcə, yaralarımız qaysaq bağladıqca, dərdli-qay-
ğılı qardaşımız əlacsızlıqdan zarafata salıb deyir:  “Hər şey bir 
yana, vallah, adam çörək alanda utanır. Evimizə gündə bir kisə 
çörək bəs eləmir!” və mən bu təkrarsız-qartal baxışlı insana 
baxa-baxa, istər-istəməz Qarabağımızın digər gözəl bir şairi 
Rəhilə İsmayıllının sanki Əşrəfin ömür-gününə biçilmiş bir tale 
misrasını xatırlayıram: 
Düzlük düzdə qoyub məni.... 

SƏYAVUŞ  SƏRXANLI 
“525-ci qəzet”, 

26 mart, 1998-ci il 
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“MƏN ONLARI SƏADƏTİM BİLMİŞƏM” 
 

İlahi, qurbanam körpələrə mən, 
Məni körpələrin başına döndər. 

 
Şair dostum Əşrəf Veysəllinin 

uşaqlar üçün yazdığı əsərlər çox 
deyil. Amma bu az şeirləri ilə də 
Əşrəf Veysəlli uşaqları nə dərəcədə 
sevdiyini, onlara bağlı olduğunu 
sübut edir. O, hələ övladı olmadığı 
vaxtlarda övladın nə dərəcədə şirin 
olduğunu bilirdi: şairlər peyğəm-
bərlər kimi əvvəli görə bilirlər. O, 
gələcək övladının adını Səadət 
qoymuşdu və ona deyirdi: 
 

Yaman darıxırıq biz sənin üçün, 
Di gəl, yandır bizi, alışdır bizi. 
Ananın xətrinə dəymişəm bu gün, 
Gəl, düş ortalığa barışdır bizi.  

 
Əşrəf Veysəlli hələ dünyaya gəlməmiş övladını xəyalən 

çiynindən-çiyninə ötürür, qolları yorulanda kirpiklərində onu 
məktəbə aparır, övladının ayağı yer tutanadək özü onun qarşı-
sında iməkləyir, dükanlardakı oyuncaqların onsuz ağladıqlarını 
söyləyir. 

Əşrəf Veysəlli deyəndə ki: “Qohumların uşaqları gəlməzdi 
bizə, deyərdilər əmilərin uşağı yoxdur”-təkcə öz kədərini yox, 
övlad həsrətində olanların nələr çəkdiyini qələmə alır. Özünün 
övladı olandan sonra isə bu sevincini çoxlarının yanında büruzə 
vermək istəmir ki, övladı olmayanları kövrəldə bilər: “Bəlkə 
yenə kimlərinsə gözü yoldadır”. 
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Əşrəf Veysəllinin uşaqlarla bağlı çox kədərli bir şeiri var. 
Vaxtilə mən onu şəhər üzrə keçirilən tədbirlərin birində Əşrəfin 
dilindən eşidəndə kövrəlmişəm. Sağımda-solumda oturanlar da 
mənim kimi. Bu “Yarımçıq qalmış dərs haqqında ballada”dır. 
Bu kiçik şeirin kədər yükü böyük bir əsərin mövzusudur: Dərs 
əlaçısı olan bir nəfər qızı müəllim lövhəyə çağırır ki, “Ata” 
sözünü yazmağı öyrətsin. O, ayrılıqda “a” hərfini də yazır, “t” 
hərfini də amma bütövlükdə “ata” sözünü yazmır. “Ata” 
əvəzinə “ana” yazır. Müəllim səbəbini soruşanda qız deyir ki, 
atası onları atıb gedib. Yaxşı, elə deyək ki, anamın günahı var, 
bəs mənim nə günahım? 

Şair Əşrəf Veysəlli körpə övladının gözünü yaşlı qoyan bəzi 
insafsızlara deyir: “Görəsən hiss etdimi barı insafsız ata. Şagird-
lərin bir dərsi ona görə pozuldu?!” Şair istəyir ki, hər evdən 
körpə nəfəsi gəlsin, onların südlü kəlmələrindən soyuq divarları 
sevinc bürüyər.” Bu gün ümidlərdən tutub yıxıla-yıxıla yeriyən 
uşaqlar bizim gələcəyimizdir”. Uşaqları səadətimiz, “körpə 
təbəssümü görməyən otağı günəş şəfəqlərindən uzaqlaşmış” 
bilən şair dostuma da, hər bir ailəyə də səadətli günlər arzula-
yıram. 

 
Feyzi MUSTAFAYEV  

“Pöhrə” Sumqayıtın əlavəsi, 
18 mart, 1998-ci il 
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ÖZÜNÜN ÖZÜNƏ HƏDİYYƏSİ 
 

Özünə və sözünə çoxdan bələd olduğum qələm dostum Əşrəf 
Veysəlli mənim üçün həm istedadlı şair, həm də qayğıkeş, baca-
rıqlı bir mədəniyyət işçisi kimi əziz və doğmadır. 

Hal-hazırda Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Sumqayıt 
şəhər Komitəsinin sədri işləyən Əşrəf Veysəlli (Şəfiyev Əşrəf 
Cavad oğlu) müxtəlif illərdə Şahmat klubuna, Əli Kərim adına 
poeziya klubuna, Şəhər Mədəniyyət evinə, H.Ərəblinski adına 
Sumqayıt teatrına və Sumqayıt şəhər Mədəniyyət şöbəsinə 
rəhbərlik etmişdir. 

Hər yerdə, həmişə mədəniyyət işçilərinə qayğı göstərib, 
onların sosial problemlərinin həllinə çalışan şair heç zaman 
qələmindən ayrılmır, yurdumuzun gözəlliklərini ilhamla tərən-
nüm edir, həyatımızın reallıqlarını, müasirlərimizin ağrı-acıla-
rını özünəməxsus bir dillə təsirli misralara düzür. 

Bir neçə şeir kitabının müəllifi olan Əşrəf Veysəlli bu gün-
lərdə oxucuları daha sanballı poema və şeirlər toplusu ilə 
(“Ayrılığın üzü dönsün”, Sumqayıt nəşriyyatı-1998) sevindir-
mişdir. 

Əşrəf Veysəllinin anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə 
onun çoxsaylı oxucuları, iş yoldaşları, qələm dostları hərarətlə təb-
rik edib şairə yeni yaradıcılıq  uğurları diləmişlər. 

Yubiley münasibətilə şair Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
təbrikini, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının və 
Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsinin Fəxri Fərmanlarını və qiymətli hədiyyələrini almışdır. 

Lakin ən yaxşı hədiyyə qələm dostumuzun özünün özünə 
hədiyyəsidir. Onun yuxarıda qeyd etdiyimiz yeni kitabı Əşrəf 
Veysəllinin böyük yaradıcılıq uğurudur. 

Hər şeirindən, hər misrasından yenilik və təravət duyulan bu 
kitabı birnəfəsə oxuyub ürəyimdə qələm dostuma “Əhsən”!-
dedim. Və qənaətim bu oldu ki, indiyədək yazdığı şeirlərə, dərc 
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etdirdiyi kitablara bələd olmayanların da Əşrəf Veysəllini bir 
şair kimi sevməsinə tək bu kitab bəs edər. 

Unudulan kəndlərimizin acı taleyindən bəhs edən “Nağıllar-
da qalan dünyam” lirik poeması da, müxtəlif illərin bəhrələri 
olan şeirlər də (“Boş beşiyin laylası”, “Meydanım”, ”Əli 
Kərim”, “Nə var”, “Dünya”, “İnsanam”, ”Vətən”və s.) dedik-
lərimizə sübutdur. 

Şairin yeni kitabından nümunələr gətirməli olsam, buna nə 
qeydlərimin, nə də qəzet səhifəsinin həcmi imkan verər. Bunun-
la belə “İnsanam” şeirinin son misralarına diqqət yetirin:  
 

Polad əzələmdir məğrur qayalar,  
Büllur bulaqlardan sinəm pay alar. 
Öləndə məzarda basdırmayalar, 
Gərək bu torpağa əkələr məni. 

 
Əşrəf Veysəllinin “Ayrılığın üzü dönsün” kitabı ön söz əvəzi 

kimi “Mən niyə yazıram bu yazıları” şeiri ilə başlanır: 
 

Əridə-əridə odlu qəlbimi, 
Dünya öz işində qalacaqdısa, 
Kainat milyon il əvvəlki kimi, 
Köhnə havaları çalacaqdısa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
 

Mən isə bu qeydlərimi sözardı əvəzi kimi “Sən gərək yaza-
san bu yazıları” şeirimlə tamamlayır, qələm dostuma uzun 
ömür, xoşbəxt həyat və yeni yaradıcılıq uğurları diləyirəm: 

 
Ürəklərdə buzu əritmək üçün, 
Ölən arzuları diriltmək üçün: 
Qarabağa qoşun yeritmək üçün, 
Sən gərək yazasan bu yazıları. 
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Çətini qələmi alanacandı, 
Ürək kəlmələrlə dolanacandı. 
Dönüklük tək bircə yalanacandı, 
Sən gərək yazasan bu yazıları. 

 
Yazıçı yazmasa yaşaya bilməz, 
Hər insan bu adı daşıya bilməz. 
Dünyanı bağışla naşıya-bilməz, 
Sən gərək yazasan bu yazıları. 
 
Tanrının yanında üzün də vardır, 
Keçilən yollarda izin də vardır. 
Altmışı haqladın, yüzün də vardır, 
Sən gərək yazasan bu yazıları. 
 
Doğru söz qiymətdən düşən deyildir, 
Şeir hər sinədə bişən deyildir. 
Hər kəsə söz demək peşəm deyildir,- 
Sən gərək yazasan bu yazıları. 

 
Həmid ABBAS 

Əməkdar İncəsənət Xadimi, 
Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri, 

“Ədəbiyyat”qəzeti, 
27 mart, 1998-ci il 
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ÜRƏK ALLAH EVİ OLANDA 
 

Görkəmli, istedadlı şair, gözəl ziyalı, şəhərimizin hörmətli 
ağsaqqallarından biri Əşrəf Veysəllinin son vaxtlar çapdan çıx-
mış “Ürəyim Allah evidir” adlı kitabı qarşımdadır. Baxaq görək 
bu “evdə” nələr var. Çox şey-vətənə sonsuz məhəbbət, torpaq 
həsrəti, yurd yanğısı, əsrarəngiz təbiətimizə vurğunluq, ən başlı-
cası düşmənə nifrət. Bəri başdan qeyd edim ki, söz sərrafı olan 
Əşrəf müəllim sözün və sənətin qiymətdən düşdüyü bir vaxtda 
şairliyin çətin olduğunu etiraf edərək, “Söz” şeirində yazır: 
 

Kirpiyimlə ocaq çatıb, 
od götürürəm, 
Deyilməli bir kəlməni deyənə kimi.  

 
Şair haqlıdır. Amma həyatımızda gördüklərini, duyduqlarını 

poetik dillə oxucuya çatdırır. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əşrəf Veysəllinin bu kita-

bında verilən şeirlərdə vətən, torpaq həsrəti çox güclüdür. Axı, 
onun doğulduğu, boya-başa çatdığı Veysəlli kəndi, Füzuli rayo-
nu, Qarabağımız mənfur ermənilər tərəfindən işğal olunub. 

“Kəndim” şeirində oxuyuruq: 
 

Sən idin pənahım xeyirdə, şərdə, 
Qorxuram görməyəm üzünü bir də. 
Tanış döngələrdə, dost küçələrdə 
Azıb yaşayıram sənsiz, a kəndim. 
 

Başqa bir şeirdə oxuyuruq: 
 

Eşit harayımı barı, bülbülüm, 
Sən də mənim kimi zarı, bülbülüm. 
Yerini xar tutdu Xarı bülbülün... 
Günəşli gündüzlər oldu tar mənə.. 
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Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Qarabağımızın erməni 
işğalında qalmasına dözə bilməyən şair qovrula-qovrula yazır: 
 

Sınıb elin qüruru, 
Sönüb gözümün nuru. 
Sən ey indi bir quru, 
Ad olan Qarabağım. 

 
Vətən həsrəti, torpaq yanğısı ilə qovrulan şair hamını mübari-
zəyə çağırır, haray qoparır: 
 

Şuşa-Vətənimin Eyfel qülləsi, 
Dağılıb tökülür düzlərə doğru. 
Min ölüm gülləsi, min top lüləsi 
Yüz ildir tuşlanıb bizlərə doğru. 
Qocaldıb dağları Xocalı dərdi 
Düşmən tapdağında 

Laçındır qalan. 
O Ağdam... Ağdərə.. 
 

O Kəlbəcərdi, 
O sənin anandır, bacındır balam. 
Tutuldu Füzuli, yandı Zəngilan.. 
O uçub dağılan Vətən sənindir. 
 

Əşrəf müəlliimin bu kitabında qohumlara, yaxınlara, qələm 
dostlarına ithaf etdiyi şeirlər son dərəcə səmimidir, oxunaqlıdır, 
müəllifin insani keyfiyyətlərinin təzahürüdür. 

Ə.Veysəlli həyatımızda, bu günümüzdə rastlaşdığı hər şeyə, 
hər hadisəyə, hətta nöqsan və qüsurlara qarşı kəskin münasibət 
bildirir. Onun görkəmli şair Məmməd Araza nəzirə yazdığı 
“Dünya düzəlmir” şeirində oxuyuruq: 
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Əlinə keçirir yüz yeri, doymur, 
Özləri doyanın gözləri doymur, 
Dünya düzələrdi... özləri qoymur, 
“Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba”. 

 
Şair hər şeyin sivil səviyyədə olmasını istədiyindən bu cür 

antipodları qamçılayır. 230-dan çox şeir, 3 poema toplanan bu 
kitab demək olar ki, şairin seçilmiş əsərləri hesab olunur. 

Əşrəf müəllimin poeziyasını oxumaq hamımız üçün xoşdur. 
Bu şeirlərin təhlilə ehtiyacı yoxdur. Onlar elə mükəmməl yazıl-
mışdır ki, oxuduqca adama zövq verir. Şairin söz ehtiyatı zən-
gin, dili səlisdir. Ona görə kitabdan bəzi nümunələr gətirməklə 
kifayətlənirik. 

 “Ürəyim Allah evidir” kitabı şairin demək olar ki, yaradı-
cılıq zirvəsidir. Lakin onun başqa zirvələri fəth edəcəyinə də 
inanırıq. Əminik ki, “Muzeydir mənim ürəyim” deyən şair bu 
“muzeyi” daha gözəl şeirləri ilə zənginləşdirəcək, biz oxucuları 
sevindirəcəkdir. 

 
Ramiz TAPDIQ 

Respublikanın Əməkdar Jurnalisti, 
“Möhtəşəm Azərbaycan” qəzeti, 

18 mart, 2009-cu il  
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“AYRILIĞIN  ÜZÜ  DÖNSÜN ” 
 

O, ildə bir-iki dəfə Sumqayıtın gənc yazıçılarının toplaşdığı 
“Dəniz” ədəbi birliyinə baş çəkir. Belə gəlişlərin birində biz 
cavanlar adama bir şeir oxuduq. Bir şeir də o söylədi və sonra 
əlavə etdi: -mən həm də ona görə yazıram ki, sizlərdən geri 
qalmayım. 

Deyirlər ki, Əşrəf Veysəlli Sumqayıt ədəbi mühitinin patri-
arxı missiyasını ləyaqətlə daşıyır. 1998-ci ildə onun 60 yaşı ta-
mam oldu və bu yubiley təntənəli şəkildə qeyd edildi. 
“Sumqayıt” nəşriyyatı Əşrəf müəllimin “Ayrılığın üzü dönsün” 
kitabını çap etdi, əslində 15 ilə yaxın “Yazıçı” nəşriyyatında 
işıq üzü görməyə can atan və dövlət nəşrkomunun planında 
sıxıla-sıxıla qalan bu kitab xeyirxah insanların-müəllifin yaxın 
qohumlarının köməkliyi ilə işıq üzü gördü. 

Bu kitabı vərəqlədikcə oxucu, şairin narahat dünyasına 
səyahət edir “indi özü boyda barıt olan dünyada” şair “gülüşü 
faciədir, faciəsi gülüşdür. Yaranışdan bu dünya ağlayandı-
güləndi, əlimdən nə gələndi?!”-deyə giley edir. Şairin bu kita-
bına Vətən və onun əvəzsiz gözəlliklərini tərənnüm edən 
yurddaşlarımızın bugünkü problemlərinə, ağrı və acılarına həsr 
olunmuş şeir və poemalar toplanmışdır. “Nağıllarda qalan dün-
yam” adlı lirik poema unudulmuş və biganəlik ucbatından 
xarabalığa çevrilmiş kəndlərimizin acı taleyinə həsr edilmişdir. 

Şairliyin alovlu-ələmli anlarından, sevinc-nəşəsindən bəhs 
edən maraqlı şeirlər toplanıb bu kitabda. “Söz” adlı şeirdə 
oxuyuruq: 

 
Bir köhlənin arxasınca köks ötürürəm, 
Hələ əlim yetişməyib yüyənə kimi. 
Kirpiyimlə ocaq çatıb od götürürəm 
Deyilməli bir kəlməni deyənə kimi. 
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Alnına şair taleyi yazılan, şeirdə həyatının mənasını görən, 
heyhat ki, günlərinin hamısını şeirə sərf etməyin mümkünsüzlü-
yünü yaşayan şair, şeirli günlərini necə gözəl vəsf edir: 
 

Şeir yazdığım günlər.... 
bəyaz gecələrimdir, 
bəyaz səhərlərimdir. 
Şeir yazdığım günlər- 
ömür xəritəsində 
Paytaxt şəhərlərimdir. 

 

Kitabda yüksək poeziya nümunələri yaratmış şairlərimiz Əli 
Kərimə, Bəxtiyar Vahabzadəyə, Xəlil Rza Ulutürkə, Fikrət 
Sadığa ithaf olunmuş maraqlı, oxunaqlı şeirlər var. 
 

Qanımı içirtdim bu yazılara, 
Bu dost qayğısına tamarzlara. 
Verməyin onları məddah əlinə 
Verin bir ürəkli cərrah əlinə, 
Ölən qollarımı kəsib-doğrasın, 
Xəstə qanadlarım sağaldı bəlkə. 

 
Şairin qələm dostlarına ünvanladığı “Qaytara bilsəniz” şeiri 

bu misralarla başlanır. Şeiri oxuyanda incik bir şair qəlbinin 
döyüntülərini duyuruq və bu döyüntüləri biz də yaşayırıq. Odur 
ki, şair ömrü yaşayan kəslər müxtəlif səbəblərdən müəyyən 
dövr ərzində yaradıcılıq böhranı keçirirlər. Belə məqamlarda 
dost köməyi görən şairin “sinəsi içindən qönçə bağlayar, ürəyi 
sözlərdən xonça bağlayar”. 

 

Bəlkə bu qayğını görən kimi mən 
Qəlbim atlanacaq sevinc taxtına. 
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Onu uralanmış bostan yerindən 
Döndərə bilsəniz söz paytaxtına, 
Təzədən başlanar şeirli günlərim, 
Sirli, möcüzəli, sehirli günlərim. 

 
“Şeir məni tərk eləyir” şeirində “XX əsr kimi əsəbiyəm” 

söyləyir şair. Onu tanıyanlar bu deyimlə şairin xasiyyəti arasın-
da bir uyarsızlıq olduğunu deyə bilərlər və tamamilə haqlı olar-
lar. Çünki Əşrəf müəllim başdan-ayağa təmkinin özüdür. O, 
olsa-olsa “Şeir məni tərk eləyir” səpkili ağrı şeirləri yazarkən 
“əsəbiləşə” bilər. Mən Əşrəf müəllimə yaşının bu çağında daha 
çox belə “əsəbi” şeirlər yazmağı arzulayıram. 

 
Elçin ELGÜN 

1999 
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ŞAİR TALEYİNƏ AÇILAN QAPI 
 

Sevimli şairimiz Əşrəf Veysəlli 
ilə haçan görüşmüşəmsə, ondan 
ayrılmaq istəməmişəm. Onun özü-
nə xas şirin yumoruna, dadlı-duzlu 
söhbətlərinə, Azərbaycan və dünya 
ədəbiyyatının tanınmış klassiklə-
rinin əsərlərindən söylədiyi örnək-
lərə böyük vurğunluqla qulaq as-
mışam. Və Əşrəf müəllimlə bütün 
görüşlərimdən sonra həmişə içim-
də bir təzələnmə, daxili bir təlatüm 
hiss etmişəm, uzun müddət bu 
duyğuların təsiri altında yaşamı-
şam. 

Şairin “Sumqayıt” nəşriyyatında yenicə çapdan buraxılmış 
“Bu dünya belə qalmaz” kitabı onun poetik nəfəsinin üz tutub 
qələmə aldığı mövzular da özünəməxsus əksidir. Kitaba Feyzi 
Mustafayevin yazdığı “Bir əli ürəyinin üstündədir” yazısı bir 
növ Ə.Veysəllinin özü və sözü haqqında səmimi dost etirafı, 
diqqətcil yazıçı müşahidəsinin bədii qənaətidir. 

“Kəpənək qanadı kimi zərif” dünyamızın özü boyda barıta 
çevrilməsi şairin ürəyində açdığı qorxu şırımı insan talelərinə 
qəfil çaxan ildrım kimi qalır. Və bu talelərin fonunda şair 
Vətənimizin, torpağımızın dünəni, gələcəyi üçün keçirdiyi 
narahatlığı, hiss və həyəcanları oxucu ilə bölüşür. Ə.Veysəlli, 
bir şair vətəndaş kimi öz içindən silkələnib nəğmə işığında 
dərdinin böyüklüyünü xarakterik cizgilərlə çəkir. 
 

Ömür yollarında ələk-vələkdi, 
Sonsuz arzuları çiçək-çiçəkdi. 
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Dərdi bal arısı-qəlbi pətəkdi, 
Şair dərd çəkdikcə, dərdi kef çəkir. 

 
Bax, beləcə “kef çəkən” dərdin şirinliyi şairin yaradıcılığı 

boyu onun sinəsindən asılır, bu dərdin “qan dolu badəsinə” 
sanki misralar da tab gətirmir. Şair dünyanın ən uzun körpüsün-
dən keçib doğma kəndinə gedə bilmir. “Boş beşiyin lay-
lası”ndan bədii-fəlsəfi ümumiləşdirilmə, dərd yüklü günlərimizi 
məntiqlə dərk etmək poetik ovqatın təsdiqinə çevrilir. Obrazlı 
sözün gücü ilə şair hadisəni yox, predmeti oxucuya təqdim 
etməklə onun mahiyyətini aça bilir. 
 

Şəhid məzarında yatan əsgərin, 
Bəlkə Xocalıda qıçı göynəyir. 

 
-deyən şair, öz poetik qənaətini- “Toyda bir qız oynayır” 
poemasında daha da ümumiləşdirərək oxucunu faciənin böyük-
lüyü qarşısında mat qoyur. 

Ə.Veysəllinin poeziyasında tərənnüm, təsvir, fikir birləşərək 
poetik obrazın bütövlüyünə xidmət edir. Bu poetik gözəllik 
təbiətin özü kimi duru və təmizdir. “Gəlmə hələ” şeirində oldu-
ğu kimi. Bu şeiri oxuyandan sonra insanın ürəyində işıqlı duy-
ğular oyanır. Bu duyğuların səmimiliyi, təsvir və düşüncə tərzi-
nin özünəməxsusuluğu, obrazlılığı sözün üslubu-poetik funksi-
yası ilə qırılmaz bir vəhdət təşkil edir. 

Ə.Veysəlli şeirlərində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də 
poetik üslubun publisistik üslubla birləşərək yaratdığı ideyanın 
birbaşa deyim tərzidir. Şair insan talelərinin, onların daxili-
mənəvi dünyalarının incəliklərindən söhbət açarkən özünün gö-
rüb müşahidə etdiklərini sözün sığalına gətirir. Bəzən onun köv-
rək duyğuları sərtləşir, öz soydaşlarının taleyi üçün narahatlıq 
keçirən şair bugünümüzün biganəliyinə qarşı üsyankar bir ruhla 
dolub boşalır, ürəyini göynədən hisslər dilində göyərir: 
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Min ildir qayalar belə lal durur, 
Cavabı olmayan min sual durur. 
Göylərə əl açır fəryad dolu yer 
Dünən Xiyabanda bir ana gördüm, 
Şəhid məzarını qucub qaldırır- 
Dur, oğlum, dur mənə çörək pulu ver!.. 
“Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba!” 

 
Ə.Veysəlli şeirlərinin birində “Sözdür mənim taleyimə 

açılan qapı”-deyir. Tək bircə bu misranın arxasında böyük, 
sehirli bir dünya durur-Əşrəf Veysəllinin poetik dünyası. Bu 
dünyanı o, özü kimi duyub düşünür, özünün qavradığı kimi 
poetikləşdirir. Şairin poetik dünyasına açılan bu yollar doğma 
Azərbaycanımızın təkrarolunmaz gözəlliklərindən başlanır. Və 
bu başlanğıc onun duyğuları ilə birləşərək oxucunu gözəlliyə, 
sevgiyə, azadlığa aparan yollara çevrilir. Bu yolların gözəllik və 
fikir təzadları XXİ əsrin ilk ilini yaşayan insanın qorxu-
səksəkəsini ötüb keçir, “mənzil başında ürəyi isidən ümid yer-
ləri” görünür. Bu ümid yerləri şairin söz tanrısı ilə baş-başa qal-
dığı yerlərdir. Bu yerlər Əşrəf Veysəllinin iç dünyasına hoparaq 
şeiri, şeiriyyəti anlayanlara poetik sözün möcüzələrini pıçıl-
dayır. 

AVTANDİL AĞBABA 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Filologiya fakültəsinin prorektoru, 
“Mədəniyyət” qəzeti 
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ŞAİR ALOV KİMİ, ATƏŞ KİMİDİR... 
 

Bu günlərdə şair Əşrəf 
Veysəllinin 71 yaşı tamam ola-
caq. 50, 60 və 70 illik yubileyləri 
yaşadığı Sumqayıt şəhərində 
layiqincə qeyd edilsə də, mən - 
onun yaxın qonşusu, yaradıcılı-
ğını diqqətlə izləyən oxucusu, 
tez-tez hörmət-izzətlə görüşdü-
yü qələmdaşı-nədənsə bu tədbir-
lərin heç birində iştirak etmə-
mişəm. Yenicə çapdan çıxmış 
“Ürəyim Allah evidir” şeirlər 
kitabı əlimə keçəndə, bir çoxunu əzbərdən bildiyim əsərlərini 
yenidən oxuyanda düşündüm ki, şair dostumun olmadığım 
yubileylərində haqqında söyləyə biləcəklərimi qələmə almaq 
üçün fürsətdir. 

Əşrəf Veysəllinin “Qayğı” (1972), “Təki səni duyan olsun” 
(1984), “Ayrılığın üzü dönsün” (1998), “Bu dünya belə 
qalmaz” (2000), “İki dostun bir ürəyi” (2001) adlı şeirlər kitab-
larından sonra çap etdirdiyi son toplusunun onun şair ömrünün 
hesabatı kimi də dəyənləndirmək olar. Kitabda şairin bir növ 
seçilmiş əsərləri toplanıb. 

Onu 40 ilə yaxındır ki, tanıyıram. 70-80-ci illərdə Sumqa-
yıtda keçirilən gurultulu poeziya gecələrinin, ədəbi-bədii tədbir-
lərin gözü idi Əşrəf Veysəlli. Biz gənclər onu sevidrik. Poetik 
təfəkkürünə, şirin dilinə həsəd aparırdıq, heyran qalırdıq, müs-
bət enerji alırdıq onun yaradıcılığından. Rəsul Rza, Süleyman 
Rüstəm, Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Əli Kərim və bu 
yaxınlarda haqq dünyasına qovuşmuş Bəxtiyar Vahabzadənin 
şeirlərinə yüksək qiymət verdikləri Əşrəf Veysəllinin “Allah 
evi”nin qapısı “Söz” ilə açılır: 
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Sözdür mənim gözlərimə süzülən ziya, 
Sözdür mənim taleyimə açılan qapı. 

 
Şairin oxucularını qonaq etdiyi “söz süfrəsi” yetərincə dadlı, 

duzlu, şirin və məzəlidir, örnəklərlə doludur. Çoxdan oxuyub 
sevdiyim, neçə-neçə gözəl şeiri ilə “Allah evi”ndə yenidən 
görüşməyimdən məmnun qaldım. “Boş beşiyin laylası”, “Sür 
dərəyə”, “Düşübdür”, “Toxunan yeri”, “Bir bina”, “Tumarlı 
kişilər”, “Köçdün qonşu kəndə”, “Ayrılıqdan on gün əvvəl... və 
sonra”, “Təndir”, “Yarımçıq qalmış dərs haqqında ballada”, 
“Səadət”, “Qaytara bilsəniz”, “Məni qoymayın təklənəm”, “Əli 
Kərimin kiçik oğlu Orxan”, “Bir gecəlik ayrılıq”, “Şairlər 
çoxalır” və başqa şeirlərin hər biri könlümün bağçasında titrə-
yən ətirli bir çiçəkdir. Bu əsərlərdə Vətən məhəbbəti, sevgi 
duyğuları, insanın mənəviyyatı, sevinci, kədəri yüksək poetik 
dillə, qibtə ediləcək obrazlı tərzdə qələmə alınıb. Oxuduqca 
duyğulanır, istedadın ilhamlı ifadəsinə heyrət edirsən. Düşünür-
sən ki, şairlərin çoxaldığı, bəzən də bu çoxalmanın ifrata dön-
düyü, narahatlıq yaratdığı, sözün “ucuzlaşdığı”hazırkı vaxtında 
nə yaxşı ki, Əşrəf Veysəlli kimi hücrəsinə çəkilib, qələminə 
fəhləlik eləyən, böyük ədəbiyyatın təəssübünü çəkən əsl qələm 
sahibləri də var. Əşrəf şairlərin çoxalmasını da hamıdan fərqli 
olaraq təqdir edə bilir: 
 

Şairlər çoxalır, nə eybi var ki, 
Bu sevinc heç kəsi dərdə salmasın. 
Şairlər çoxalır, çoxalsın, təki, 
Təki şeirimizdən od azalmasın. 
 

O, əsl şairin dərdini bal arısına, qəlbini isə pətəyə bənzədir: 
 

Dərdi-bal arısı, qəlbi pətəkdi, 
Şair dərd çəkdikcə, dərdi kef çəkir. 
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Əşrəfin anadan olduğu Füzuli rayonunun Veysəlli kəndi 15 
ildən çoxdur ki, işğal altındadır. Qarabağ mövzusunun onun 
poeziyasında yanıb közərməsi bu itki ilə birbaşa əlaqəli olsa da, 
torpaq itkisi ilə bağlı ağrılar şairin ürəyində yaradıcılığının lap 
əvvəlindən qövr eləyir: 
 

Hanı qoç Koroğlu, hanı qoç Nəbi? 
Yağılar başıma qılınc endirir. 
Bölüb Vətənimi siqaret kimi 
Hərə bir tərəfdə tüstüləndirir... 

 
“Bağrının başında çat olan, siyasət oyununda mat olan, yanıb 

qara baxtına qatılan Qarabağ”dan ağrılı şeirlər yazan Əşrəf 
Veysəlli, bu dərdin onun əllərini üzündə xışa döndərməsinə 
baxmayaraq inanır ki, tezliklə böyük qələbə gələcək. Buna görə 
də əsgər oğlunun komandirinə üz tutub deyir: 
 

Bu Vətən eşqinə, bu yurd eşqinə, 
Qələbə çalmağı öyrət oğluma. 
Şahintək şığıyıb düşmən üstünə, 
İntiqam almağı öyrət oğluma. 
 
Sevməyi də öyrət əsgər balama, 
Yurd üçün canından keçər sevənlər. 
Zirvədə bir şahin göstər balama, 
Görsün ki, vətəni necə sevərlər!.. 

 
“İki dostun bir ürəyi” kitabında mərhum jurnalist dostu 

Feyzi Mustafayev yazırdı: “Azərbaycanın azadlığı uğrunda 
gecə-gündüz çarpışan, özünü və oğlunu bu müqəddəs amal 
üçün qurban verən böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk həbs edilib 
Moskvanın Lefortovo zindanına atılan zaman Əşrəf Veysəlli 
hayqıraraq meydanlarda, parklarda şeir oxuyurdu: 
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Vətən başdan-başa qanlı yuxudur, 
Yoxdurmu bu yurdun yuxuyozanı? 
Vəhşi generallar kimi qorxudur, 
Zindana atmaqla Xəlil Rzanı?!  

 
Bu da Lefortovo zindanından şairə Xəlil Rzanın cavab şeiri: 
 

Sağol, qardaşım Əşrəf, 
Ağlatdı şeirin məni.... 
Növ-növ istintaqların, 
Qan içən, ət çeynəyən 
Stajlı alçaqların 
Ağlamadım önündə. 
Ağlatdı, şeirin məni.. 
Sağol qardaşım Əşrəf, 
 
Çıraq oldun gözümə, 
Hərlənən planetin 
Gücü gəldi dizimə..” 

 
“Ürəyim Allah evidir” kitabındakı bir çox şeirlər beləcə adamı 
hünərə, qeyrətə səsləyir:  

 
Səngərdə göyərib bitər kişilər 
Vətənin kədərli ağır günündə. 
Güllə qabağına gedər kişilər, 
Kişilər dayanmaz güzgü önündə. 
 

Yaşının bu çağında qələmi ilə döyüşən, qələbəyə can atan 
Əşrəf Veysəllinin bu misraları onun hiss və həyəcanlarının 
həmişəki kimi ürəkdən gəldiyini göstərir: 
 



 

 378

Şair nəğmə kimi, günəş kimidir 
Dindimi, daşı da yandırar-yaxar! 
Şair alov kimi, atəş kimidir, 
Aşağı tutsalar, yuxarı qalxar! 

 
Bu, düşünən və düşündürən, atəşlərə yaxan və duyğulandıran 
poeziyadır. 

ƏLİ NƏCƏFXANLI 
“Xalq” qəzeti 

28 fevral, 2009-cu il 
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«Лишь бы поняли тебя…» 
 

-так называется сборник стихов нашего сумгаитского 
поэта, члена Союза писателей СССР Ашрафа Шафиева, 
выпущенный издательством «Язычы». В него вошли около 60 
стихов и лирическая поэма «Разлука на одну ночь». 

Широк диапазон поэзии А.Шафиева. Он пишет о жизни и 
быте народа, о связи поколений, о дружбе, любви и 
преданности, о борьбе добра и зла. И во всех его стихах  в 
центре внимания-духовный мир человека.  

Человек всемогущ, утверждает поэт, он может преодолеть 
все трудности, открыть путь даже к солнцу,- лишь бы его 
поняли и отнеслись с доверием к нему окружающие. 

Память поэта свято хранит то, что он видел в детстве в 
годы войны. В стихотворении «Тендир» рассказывается о 
том, как сурово испытывала война людей тыла, когда 
пустовали и не зажигались сельские тендиры, где выпекался 
хлеб.  

Вся жизнь тендира в горении была, 
А когда тушили его, 
Напоминал он пушки дымящее дуло, 
И томился от безделья.. 

 
«Красный снег»- так называется стихотворение, 

посвященное А.С Пушкину. В нем звучит большой 
гражданский пафос. 

С интересом читается поэма «Разлука на одну ночь». С 
психологической точностью раскрывает А.Шафиев 
переживания двух людей, сумевших подняться над мелкой 
обидой, чуть было не заслонившей все лучшее, что их 
связывало. 

А.Наджафханлы  
Член Союза журналистов СССР 
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İKİ ŞAİRƏ BİR TƏBRİK 
 

Şair ömrünün ağrısı çəkiləsi dərd 
deyil. Şair boyuna biçilmiş kədər rən-
gi “Qınamayın İskəndəri, yaman olur 
anlamaq dərdi” R.Rza qədərində tünd 
görünür. Ürəkdən asıla qalmış daş 
sıxılıb, cilalanıb misra-misra qopur. 
Ondan sonra qəlb toxtaya, ya toxta-
maya? 

Vətən yağı düşmən tapdağında 
inləyəndə də, millətin dili təhqir olu-
nanda da, mənəvi-etik, əxlaq norma-
ları əndazəsindən çıxanda da, şairin ürəyi sancır.Yanan da şair, 
yaman da şair. Hayqırır, çığırır, etiraz edir, fəqət nə qədər qüssə 
girdabında karıxsa da sözün naza ehtiyacını unutmur, poetik 
sığalını əskik etmir: 
 

... Bu ki, atasından xəbərsiz olan 
Xırsız adamların dünyası imiş. 
Məkrli qarıymış, pəri deyilmiş, 
Pəriymiş, vəfalı pəri deyilmiş 
Kasıbın, yoxsulun yarı deyilmiş, 
Sizin kimilərin yeri deyilmiş, 
Mən niyə gətirdim sizi, a bala? 
 

Bu etiraz, peşmançılıq hissi, doğru-düzgün adamları göz-
ləyən bədbin ovqat Əşrəf Şəfiyevə məxsusdur. Allah-Təalanın 
verdiyi ömür payından 60-nı kişi kimi yaşamış istedadlı şair 
Əşrəf Veysəlliyə: 

...Hardasan, ay haqqa zaval? 
Səninkidir bu cah-cəlal 
Bu dünyada bircə halal 
Adam varsa... o da yoxdur 
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Bu sərt qərar isə İbrahim İlyaslınındır. Misralarının işığına 
qızına-qızına 35 qışı yola vermiş İbrahim İlyaslı. Dərd oxşarlığı. 
Dünyanın gedişinə fəlsəfi-poetik aspektdən yanaşmada uyğunluq-
mu bu iki şairi bir yerdə təbrik etmək qərarı verdi bizə? Həm də 
başqa eynilik, adi təsadüf, yoxsa məntiqi bir həqiqət? 

60 yaşı tamam olan Əşrəf Şəfiyev vaxtilə Sumqayıtda adi bir 
dərnəyi Əli Kərim adına poeziya klubu səviyyəsinə gətirib 
çıxaranlardan biri və onun direktoru olub. 35 yaşını qeyd edən 
İbrahim İlyaslı isə hal-hazırda həmin klubda direktordur. 

Və yenə qəribə bir oxşarlıq: şeir xiridarları Əşrəf Şəfiyevin 
poetik gücünə kifayət qədər bələddir. Amma bu gücün yiyəsinin 
60 yaşındaykən cəmi 3 kitabı çıxıb; İbrahim İlyaslının da yaşıd-
ları onun ilhamından xəbərdardırlar. Di gəl, dövri mətbuatdakı 
çıxışları nəzərə almasaq, şair qardaşımızın qulağına ilk kitab 
təbrikini eşitmək qismət olmayıb. Hələ ki, sponsorlar atlıdı, 
İbrahim piyada. Bəlkə elə Ə.Kərim adına poeziya klubunun 
direktoruna məxsus tale, payına düşən qismətdi bu? 

Əşrəf müəllim! Üç kitabınızdan əlavə gənc yazıçıların qəl-
bində neçə-neçə sənət heykəli ucaltmısınız, onlarla kitaba sığ-
mayan filoloji-nəzəri məsləhətlər, sənət yarpaqlarının sonradan 
ibrətamiz misala çevrilə bilən maraqlı əhvalatlarla, vətəndaş 
qeyrəti ilə 60 illik şair ömrünü rövnəqləndirmisiniz. Bəşəri 
dərdləri qabartmaqla şeirlərinizin də məna tutumunu cılız, şəxsi 
hisslərdən çox ucada dayanan qlobal səviyyəyə yüksəltmisiniz. 
Ən böyük dəyəri-səmimiyyətinizi qoruyub saxlamısınız. 

İbrahim İlyaslı! Nə dərdin, nə qəmin? Qəlbindəki dərd yükü-
nü misralarla yüngülləşdirirsən, yanındakı dostlarının da cızdığı 
çıxır, ay insafsız. Sonra da gərək ləhcən kimi şirin, rəvan şeirlə-
rindən oxuna, bir az kef durula. 

Hafiz NƏZƏRLİ 
“Dünyaya Pəncərə” qəzeti, 

8 mart, 1998-ci il  
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ƏYYUB QİYAS ABASOV 
(Ixtisarla) 

 
Sumqayıtdakı ədəbi hadi-

sələrə münasibət bildirmək 
üçün tribuna da var idi. Bax-
mayaraq ki, bu tribuna baş-
dan-başa kommunizm ideolo-
giyası üzərində köklənmişdi, 
amma, vaxtaşırı şəhərdə ge-
dən ədəbi proseslərə münasi-
bətini bildirirdi. “Sosialist Sumqayıtı” adlanan qəzet şəhər 
ictimaiyyətinin diqqətlə izlədiyi mətbu orqanı idi və ayda on 
iki, on üç dəfə çıxan qəzeti demək olar ki, hər evdə oxuyurdu-
lar. Və bu qəzetdə çap olunmaq həm də yetərli reklam idi. Yazı 
hazırlanarkən mərkəzi şəhər kitabxanasında ötən illərdən qalan 
qəzet tikilmələrinin arasında diqqəti cəlb edən çoxlu sayda yazı-
lara rast gəldim, diqqətinizə çatdıracağım bu parça məni daha 
çox maraqlandırdı: 

“Sosialist Sumqayıtı” qəzetinin nəzdində yaradılan şura və 
Xasay Cahangirovun rəhbərlik etdiyi ədəbi birlik ətrafında yeni-
yeni yaradıcı qüvvələr birləşir. Onlardan bir çoxu respublika-
mızda, hətta onun hüdüdlarından uzaqlarda da tanınmışdır. Belə 
gənclərimizdən Zirəddin Qafarovun, Adil Tahirovun, Şaiq 
Vəliyevin, Yusif Hüseynovun, Güllü Abbasovanın, Əli Əliye-
vin imzaları oxuculara tanışdır “Sosialist Sumqayıtı”. 24 
oktyabr 1981-ci il “Gənclik şəhərinin poeziyası” məqaləsindən. 
Müəllif Ə.Şəfiyev”. 

Bu, imzası oxuculara yaxşı tanınan, yetmişincilərin arasında 
özünün dəsti-xətti, üslubu və poetikası ilə seçilən şair Əşrəf 
Veysəllinin məqaləsidir. Yazıdan da görünür ki, adları sadala-
nan müəlliflərin arasında sonralar özünü istedadlı şairlər kimi 
təsdiqləyən Zirəddin Qafarlının və Şaiq Vəlinin adları diqqəti 
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cəlb edir. Bu imza sahibləri az sonra şəhər orbitindən çıxıb 
bütün respublikada seçilən müəlliflər oldular. 

Əşrəf müəllimin məqaləsinin ardında o vaxtlar poeziyanı 
duymadan, onun incəliklərini bilmədən yazanlara münasibətlə 
qarşılaşırıq. ADU-nun tələbəsi Zakir Hüseynovun şeirinə muna-
sibət bildirən müəllif bu şeirin bəzi məqamlarını poetik cəhət-
dən dəyərləndirsə də şeirdəki uzunçuluğu, nəsihət verən anları 
tənqid edərək gənc şairə göstərilən iradlardan nəticə çıxarrmağı 
məsləhət bilir. O şeirdən mənim də diqqətimi çəkən bir məqamı 
sizlərin ixtiyarına verirəm: 
 

“Qorxular, şübhələr çəkilsin dara, 
Barıt tüstüsünü silin səmadan. 
Qırx beşinci ildə vurulan yara, 
Hələ də göynəyir Xerosimada.” 

 

Şeirin bu parçasına aid ahəngi və ritmi pis deyil... Lakin 
həmin məqalədə adı çəkilən başqa bir müəllifdən verilən parça 
indilərdə olduğu kimi, poeziyanı, ədəbiyyatı ciddi saymayan, 
ona münasibəti bayağı və düşük formalarda axtaran, primitiv 
üslublara əl atan çağdaş müəlliflərin diqqətini cəlb etmək  üçün-
dür. Şeir yazmaq istəyən H.Əlləcov adlı birisi “Mənim İdris 
qardaşıma” adlı yazısında adamı lap utandırır. 
 

“Ordenlərin düzülübdür yan-yana, 
Səni salamlayır Vətən də,əziz ana da.. 
Zəhmət bəhrəsini salanda yada, 
Adın düşüb dildən-dilə İdris.”   
 

Mən bircə faktı deyə bilərəm ki,belə cızmaqaralara şeir 
deyənlər o vaxtlar nəinki kitablarda, heç divar qəzetlərində də 
çap oluna bilmirdilər. Həm siyasi senzura,həm də ədəbi orqan-
ların nümayəndələri belə müəlliflərin üzünə qapıları birdəfəlik 
bağlayırdılar. Amma, demokratiya adlandırdığımız çağdaş hə-
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yatda demək olar ki, hər gün bir neçə  belə cızmaqaraçının 
yazısına rast gəlirik. Hələ onların kitablarını qoltuqlarına vurub 
iddia ilə qapı-qapı düşmələrini demirəm. 

Əşrəf Veysəllinin artıq tarixə dönmüş o məqaləsi məndə o 
dövrün ədəbi həyatı haqqında müəyyən qədər ciddi təəssurat 
yarada bildi. Elə buradaca tarixi ardıcıllığı pozuramsa da Əşrəf 
Veysəllinin poetikası haqqında danışmaq istərdim. 

Yuxarıda qeyd etdim ki, Ə.Veysəlli ədəbiyyata Əşrəf 
Şəfiyev kimi gələn və ömrünü Sumqayıta bağlayan, artıq ömrü-
nün yetmişinə doğru gedən və Sumqayıtda həm yaşlı nəslin, 
həm də gənc nəslin arasında böyük hörməti olan bir qələm 
sahibidir. Bir vaxtlar Sumqayıtdakı ədəbi birliyə də rəhbərlik 
etmiş Əşrəf müəllimin indi çoxlu sayda yetirmələri də vardır ki, 
onlar da özlərinin qələm təcrübələri ilə diqqəti cəlb edirlər. 

1972-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatı onun yetmiş iki səhifəlik 
“Qayğı” adlı şeirlər kitabını çap edir. Otuz dörd yaşlı müəllif 
üçün bu, hadisə idi. Respublikadakı ədəbi mühitdə özünün çəki-
si olan,yaşıdları arasında istedadına görə seçilən şairin ədəbiy-
yata gəlişi bu kitabçadan keçdi. Sonralar onun “Təki səni duyan 
olsun”, “Ayrılığın üzü dönsün” kimi ədəbi ictimaiyyət və 
oxucular arasında maraqla qarşılanan kitabları da işıq üzü gör-
dü. Oxucularını bir qədər intizarda saxlamağı xoşlayan Əşrəf 
Veysəlli oturub gecə-gündüz “şeir” yazmaqdan çox, arabir şeir 
yazmağa üstünlük verdi və az yazdı.   

 
“Az az görüşürük, ay ana az-az, 
Analar bu sirri bilməmiş olmaz. 
Çoxları can atır şöhrətə, ada, 
Şöhrət hər yetənin nəsibi olmur. 
Təpədən dırnağa soyulmaqla da, 
Hamı şair olmur, Nəsimi olmur... 
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Bir yanıq bayatı qaldırıb yerdən, 
Atar Kürə məni, Araza məni. 
 
Yay kimi dartılıb cığırlar hərdən, 
Ox kimi tullayar harasa məni.. 
Vallah şair olmaq ayağı yalın, 
Süngülər ucunda gəzmək kimiymiş.” 

 
“Anama məktub” adlanan bu şeirdəki şair olmaq və bu 

şairlik yükünü daşımağın ağırlığını duymaq hissidir ki, Əşrəf 
müəllimə bir ömürdə cəmi bir neçə kitab verə bilib. Amma, 
tarixdə qalmağın və həm də şair kimi qalmağın da yolları heç də 
hamar deyil və bu yol qalaq-qalaq, cild-cild kitab çap etdir-
məklə də ölçülmür. 

Mən Əşrəf müəllimin şeirə, poeziyaya yanaşmasında da bir 
özəllik duymuşam. Bu özəllik də ondan ibarətdir ki, şair yazdığı 
hər bir misranın üstündə əsir. Bu da ondan irəli gəlir ki, ədəbiy-
yata təzə gələn hər bir müəllifin yazdıqlarında irad tutmaq heç 
də onu ədəbiyyatdan silmək deyil. Əşrəf müəllim yaşda təcrü-
bəli bir söz ustasında poetik qüsur tapmaq gözlənilməz olar və 
bunu hamıdan qabaq duyan da Əşrəf müəllimin özüdür. Ona 
görə də qüsursuz yazır Əşrəf müəllim. 

 
“.....Vaxt olur varlığım çəkilir dara, 
Hərdən kirpiyimdən daş asılır,daş. 
Hara tələsirsən, ay ömür, hara? 
Görür öz işini yaş yavaş-yavaş.” 

 
Bu şeir bütövlükdə müəllifin ömrə-günə müraciətləri və 

illərin zaman atını minib çapmasına aid kövrək xitablarla yadda 
qalır. Zarafat  deyil ki, biz ədəbiyyata gələndə, onun rəhbərlik 
etdiyi ədəbi birlikdə utana-utana ilk şeirlərimizi oxuyanda Əşrəf 
müəllim hələ əlli yaşı tamam olmamış, gəncliklə müdriklik 
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arasında olan bir yolda idi, o vaxtdan ötən iyirmi il isə hətta öz 
diqtəsini bizim özümüzə edib, o ki qaldı Əşrəf müəllim yaşdan 
şikayətlənə və ahıllığın, ağsaqqallığın yükünü duya, yaşanmış 
və yaşanası anlara yeni bir nəzərlə baxa, dayandığı yerdən ətrafı 
seyr edə və özü-özünə sual vermək zorunda ola: 
 

“Əridə-əridə odlu qəlbimi, 
Dünya öz işində qalacaqdısa, 
Kainat milyon il əvvəlki kimi, 
Köhnə havaları çalacaqdısa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
 
..Uzağı bir sözü yazanacandı, 
Əl sözə isinib qızanacandı.. 
Çətini beşikdən məzaracandı, 
Məzardan o yana gediş yoxdusa, 
Məzardan o yana bir iş yoxdusa, 
Mən niyə yazıram bu yazıları? 
Mən kimə yazıram bu yazıları? 
 

Mən istərdim ki, bu sualın cavabını çox axtarmasın Əşrəf 
müəllim! 

HAŞİYƏ: 2002-ci ildə Ə.Veysəlli gənclik dostunu, gözəl 
publisist, bacarıqlı tədqiqatçı Feyzi Mustafayevi itirdi. Sumqa-
yıtın soyuq, küləkli dənizkənarı parkında sükuta dalmağı sevən, 
qara plaşının yaxalığını qaldırıb damağındakı siqaretə əzab 
verə-verə həmişə tələsən bir sima əbədiyyətə qovuşdu. Bu itki 
Feyzi Mustafayevin qələm dostlarını da, ailə üzvlərini də çox 
sarsıtdı, amma, bu sarsıntı ən çox o vaxtdan bəri Ə.Veysəllinin 
gözlərinin dərinliyinə qonan kədərdə sakitləşə bildi. O vaxta 
qədər Əşrəf müəllim il-il qocalırdı, o vaxtdan sonra Əşrəf 
müəllim... 

*** 
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ÜRƏK HƏR BİR İNSANIN ALLAH EVİDİR 
 

Hər bir insanın taleyində çətin və ağır günlər, xoş anlar, 
kədər hissləri olur. Xüsusən də bizim hər birimizin  düşməni 
olan ermənilərlə sərhədyanı rayonlarda yaşayan insanların ağır 
həyat tərzi, yaşamaqları, təlaş və həyəcan içində olduqları göz 
qarşısındadır. 20 ildən çoxdur ki, yarası sağalmayan Qarabağı-
mızın qara dərdi, vətənsevərlərini, torpaqsevərlərini harda 
yaşamaqlarından asılı olmayaraq kədərə qərq edir. O torpaq-
larda minlərlə məzarlarda yatan insanların ruhu necə narahat 
olduqlarını, o məzarların övladları tərəfindən ziyarət olmama-
ları, bəlkə də bu gün o məzarlar düşmənlər tərəfindən dağılıb 
yox olmaları bizim hər birimizin narahat olmasına səbəb olur. 

Bu gün harada yaşayırıqsa həmişə qonşularımızla fəxr edirik. 
Məsəl də var ki, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Nə 
etməli, tarixin istənilən dönəminə nəzər saldıqda görürsən ki, 
həmişə torpaqlarımıza, sərvətlərimizə göz dikən, səmimiyyəti-
mizdən, vətənpərvərliyimizdən istifadə edən məkrli və qara niy-
yətli xalqı bizə ulu Tanrı qonşu buyurmuşdur ki, onlara etibar 
məğlubiyyətimizə bərabər olduğu tək hər əsr boyu özünü gös-
tərir və göstərməkdədir. Bu gözəl dünyada bu cür xalqı, məhz 
erməniləri XXİ əsrin ən böyük tarixi ləkəsi sayardım. 

Həmişə həyəcan içində yaşayan Qarabağ camaatının nələr 
çəkdiklərinin, təlatüm içində yaşamaqları, ömürləri olum və 
ölüm arasında olmaları bu gün hər bir azərbaycanlının narahat-
lığına səbəb olur. Bu cür od-alov içində yaşayan 40 ilə yaxın 
tanıdığım, yazdığı şeir və publisistikasına hörmət bəslədiyim, 
ədəbi mühitin ağsaqqallarından biri, minlərlə oxucu kütləsinin 
qəlbinə yol tapan gözəl şairimiz, Füzuli torpağında dünyaya göz 
açan Əşrəf Veysəllidir.   

Bir çox kitab müəllifi olan Əşrəf Veysəllinin yazdığı bir 
neçə şeir haqqında öz fikirlərimi oxucularla bölüşmək istəyəndə 
bir anlığa gənclik çağlarım yadıma düşdü. O vaxtlar 10-15 şeir 
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yazmışdım. İlk yazılarıma məsləhət almağımı böyük qardaşım 
Abdulla müəllim məhz Əşrəf müəllimi məslələhət bildi. O da 
şeirlərimi oxuyub özünün gözəl tövsiyələrini verdi ki, bu da 
mənim ədəbi mühitə atılmağımda mühüm rol oynadı. 

Gərək sözə həmişə hörmətlə yanaşasan – söyləyir Əşrəf 
müəllim. Söz var məhəbbət, sevgi, duyğularını ifadə edir, söz 
də var ki, müəllifinə ictimaiyyət arasında nüfuz qazandırır, sər-
hədləri aşır, ailələr arasında körpü salır, ölkələr arasında əlaqə-
ləri genişləndirir və sairə... 

Söz də var ki, gücü bütün kəsici alətlərdən təsirlidir. Hətta 
atom bombasının dağıdıcı qüvvəsindən də qüdrətlidir... Milyon-
larla qaçqınların acı taleyi, şəhid anaların göz yaşları, Qaraba-
ğın qara gününə bir çarə tapılmaması, həsrətlə yaşadığımız gün-
lərin bir xoş anını görmək arzusunda olduğumuz, dünyada göz 
görə-görə gördüyümüz Əfqanıstan, İraq, Misir, Suriya, Livan, 
Fələstin v.s kimi müsəlman dövlətlərinin başlarına açdıqları 
oyunlar məhz yalan sözlərin, yalan siyasətin nəticələridir.  

Əşrəf müəllimin “Söz” şeirində deyildiyi kimi: 
 

...Həqiqəti ört-basdırda sirr saxlayanlar 
Bu dünyanı söz selində boğanlar olub. 
Gecələri kirpik ilə cırmaqlayanlar 
Dodağında söz günəşi doğanlar olub... 
 
Söz də var ki, onu sözlə söyləmək çətin 
Söz də var ki, şirinlikdə şəkərdi, qənddi. 
Bəlkə elə neçə xalqın, neçə millətin  
Taleyinə doğan günəş bir sözə bənddi.. 
 
Bu yollarda gör nə qədər aglayan,gülən 
Yol gedirəm dalğaları yara-yara mən. 
Bircə sözün küləyindən yıxıla bilən 
Bir ürəyi tapşırmışam tufanlara mən. 
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Əşrəf müəllimin şeirlərinin tutumu əhatəli olduğundan onun 
yaradıcılığında Qarabağ mövzusuna müraciəti hər bir oxucunun 
“dərd yükünü” şairlə bir yerdə daşımağa və onu həsrət dünya-
sına aparmağa vadar edir. Musiqi dünyasının zirvəsində duran 
Üzeyir bəyin, Xan əminin, Cabbarın, Natəvanın və on minlərlə 
insanların məzarları düşmən tapdağı altında bu gün hönkür-
hönkür ağlayır. Əsirlikdə qalan məhbus torpaqları üstündə yağı 
düşmənlərin yerişindən, duruşundan o yerlərdə bitən çiçəkləri, 
ağacları sanki özlərini matəm günündə hiss edirlər. Çaylarda, 
göllərdə suların qəzəblənməsi bir daha ağsaqqal şairimizin 
şeirlərində, misralarında aydın şəkildə nəzərə çarpır: 
 

..Sınıb elin qüruru, 
Sönüb gözümün nuru. 
Sən ey indi bir quru 
Ad olan Qarabağım. 
 

Qoşulub bir axına, 
Enib Kür qırağına. 
Yada yaxın,yaxına 
Yad olan Qarabağım... 

 

..Əsrin sərt oyununda, 
Bu namərd oyununda, 
Siyasət oyununda 
Mat olan Qarabağım. 
 
Bir od düşüb taxtıma, 
Mənəvi paytaxtıma.  
Yanıb qara baxtıma 
Qatılan Qarabağım... 
 

Gözəl ağsaqqalımızın yazdığı hər bir şeir insanı çox dərin 
düşüncələrə aparır. Adətimizə görə biz həmişə qonaqpərvər 
olmuşuq. Bu qonaqpərvərliyin ucbatından biz həmişə əziyyət 
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çəkmişik və çəkirk də. Sovet quruluşu zamanı istər ermənilər, 
istərsə də başqa millətlərin nümayəndələri ölkəmizin ən gözəl 
yerlərində yaşayardılar və ya işləyərdilər. Onların da hər sözünə 
“baş üstə” deyə-deyə başımızı da aldadırdılar. “Baş üstə” nin 
ucbatından torpaqlarımızı itirdik, övladlarımızı itirdik. Hər 
rayonda bizlərə “Şəhidlər xiyabanı” göz dağı oldu, torpaq ağrı-
sı, torpaq yarası kimi sağalmayan dərdlər yarandı. Bax budur 
yenə də dözə-dözə, əzilə-əzilə gedirik.  

Şairimizin “Hələ” şeirində deyildiyi kimi: 
 
Çox başkəsənlərə dedik-“baş üstə” 
Mütiyik, köləyik, yazığıq hələ. 
Qoya bilməsək də, daşı daş üstə 
Çoxumuz hazıra nazirik hələ. 
 

İtir ömrümüzün çoxu, görmürük, 
Biz bizə tuşlanan oxu görmürük. 
Yıxılıb yatırıq, yuxu görmürük, 
Köhnə yuxuları yozuruq hələ. 
 
Bu nə bilməcədir, nə sirrdir, Vətən 
Yoxsa imtahandan kəsildik, Vətən?  
Düşmən pəncəsində əsirdi Vətən, 
Dözümlü millətik, dözürük hələ... 
 

Gözəl şairimiz haqqında nə qədər yazsaq da deyərdim azdır. 
Çünki hər bir şeir haqqında neçə-neçə kitab yazmaq olar. Ürək-
dən gəlməyən söz ürəyi həmişə incidir. Əgər Qarabağdan yazı-
rıqsa onda ürək qəm, qüssə, kədərlə, dərdlə yüklənir. Sevgidən 
yazırıqsa ürək bulaq suyu tək durulur, qərib torpaqda yaşayan 
həmvətənlərimizdən yazırıqsa ürək intizarda olur, gözlər isə 
yollarda qalır. 

Torpaqsevərlərin, vətənsevərlərin ürəklərində bircə istək 
çırpınır: doğma torpağımızda, Şuşanın ən yüksək zirvəsinə üç-
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rəngli bayrağımızı sancmaq! Qoy hər bir  insanın ürəyi həmişə 
sevinclə döyünsün! 

Ürəyim Allah evidir-deyir Əşrəf müəllim. O, Allah evini də 
həmişə xoş xəbərlərlə ziyarət eyləyək. Şairin “Ürəyim” şeirini 
oxuyarkən bu fikir bir daha aydın şəkildə nəzərə çarpır və 
ağsaqqalımıza həmişə də sağlam can, sağlam ruh arzulayırıq 
Amin! 

 
Hərdən səhra olan, hərdən bağ olan, 
Bir dost kəlməsiylə dönüb dağ olan, 
Qisməti-həmişə ağrımaq olan, 
Dərmanı-dağların səhər küləyi, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim.. 
 
..Hər sözə inanıb, uyan sən oldun, 
Məni quru yurdda qoyan sən oldun. 
Bir zaman hamıya həyan sən oldun, 
İndi bir köməyi kimdən diləyim, 
Ay mənim ürəyim, mənim ürəyim.. 

 
 
 

  

Əli Rafiq
“Azad AZƏRBAYCAN” 

Müstəqil İctimai-Siyasi Qəzet 
27 yanvar 2015-ci il 

№12 (2646) 
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SORĞULAR -CAVABLAR 
 

“Altmışıncılar” proyektində 
tanınmış şair-publisist, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi 

Əşrəf Veysəlli üçün suallar 
 

1. Sizi mərkəzin yazarlar cəmiyyətində heç görmürük. 
Nədir bu özünəqapanış? Bir inciklikmi var? Dostlardanmı 
xəyanət görmüsən yoxsa....... 
-Siz yaxşı bilirsiz ki, heç gənclik illərimdə də mərkəzin yazarlar 
cəmiyyətində çox görünməzdim. Əstəğfürillah heç kəsdən 
incikliyim yoxdu. Dostlarım özümdən vəfalıdır. Təsəvvür edin, 
məni dəfələrlə İctimai Televiziya “Səhər Sovqatı” verlişinə 
dəvət edib. Lakin səhhətimdə olan ciddi problemlər mənim ora-
lara getməyimə mane olub. Bir də ki, indi elə bir zəmanədir ki, 
hər kəsin başı özünə, problemlərinə qarışıb.... 

Bilirsiniz-sizdən ötrü, Fikrət Sadığı, Fikrət Qocanı, Ələkbər 
Salahzadəni, Vaqif Yusflini görməkdən ötrü burnumun ucu 
göynəyir. Amma nə yazıqlar ki, elə “bu gun, sabah” deyə-deyə 
günlərimi yola salıram. Bəzən elə hadisələr baş verir ki, adam 
heç kimə bildirmək istəmir: 
 

Əşrəf, yaşa el içində,  
“El içində, öl içində” 
Adam belə ağır gündə 
Dostu imtahan eyləməz. 

 

2. Çox işlənmiş sual olsa da bilmək istərdim, ədəbiyyat 
dünyasını seçməyinizdə bir təkan olubmu, yoxsa Allaha 
təvəkkül deyib o zamanın ən gözəl fakültələrindən biri olan 
şərqşünaslığı qazanmışdın? 
-Hələ 4-cü, 5-ci sinifdən şeir yazardım. Təəsüflər ki, onların 
hamısı bu gün işğal altında olan Yuxarı Veysəlli kəndində 



 

 393

qaldı. Ədəbiyyat dünyasını seçməyimdə ədəbiyyat müəllimləri-
min-Feyruz Əliyevin, Nemət Hüseynovun, Ənvər Həşimovun 
və Murad müəllimin böyük əməyi olub. Onların saatlarla 
klassik və çağdaş ədəbiyyatımızdan ürək çoşğusu ilə söhbət 
açmaları məndə şeirə-sənətə sonsuz maraq yaratmışdır. 

Şərqşünaslıq fakültəsini seçməyim isə sözün əlçatmaz zirvə-
sində qərarlaşan böyük Füzulini dərk etmək, anlamaq istəyim-
dən irəli gəlib. Etiraf edim ki,indinin özündə də M.Füzuli 
yaradıcılığında qaranlıq məqamlarım çoxdur. 
 

Əridin şam kimi hey yaza-yaza. 
Keçilməz sədləri şeirinlə keçdin... 
Sənin salamını almadılarsa, 
Mənim salamımı kim alacaq,  kim? 

 

3. Ömür yolu deyilən bir yol təbii ki, hər bir adam üçün 
təkrarsız hesab olunur. Keçdiyin bu ömür yolundan razı-
sanmı? 
-Deyirlər ki, dünyada heç nəyin təkrarı yoxdur, oxşarı var. 
Hətta ağacın yarpaqları da, insan barmaqlarının izləri də bir-
birinin təkrarı deyil.... haçansa oxuduğum yazıda deyilərdi ki, 
adını unutduğum bir rəssam on il göydən düşən qar dənəciklə-
rinin şəklini çəkib və o da bu qənaətə gəlib ki, onlar da bir-
birinin təkrarı deyil. Bəlkə də yaşadığımız dünyanın özəllikləri 
də gözəllikləri də bu təkrarsızlıqdadır. Keçdiyim ömür yoluna 
baxanda isə orada çoxlu boşluqlar görürəm. Mən onu bütün-
lüklə ədəbiyyata sərf etməməyimə görə təəsüflənirəm. 

Keçdiyim ömür yolundan razı olsam da, olmasam da o 
mənimkidir... Şirinli-acılı bir ömür yolu.. 
 

Növ-növ oyunlarla baş qatmışam mən, 
Çox vaxt uduzmuşam-bəxtim olmayıb. 
Vaxtı öldürməyə vaxt tapmışam mən, 
Vaxtı yaşatmağa vaxtım olmayıb. 
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4. Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı illər havasında sənin adın 
dostların tərəfindən həmişə hörmətlə çəkilir və yazdığın 
şeirlər uzun illərdir unudulmur və məncə hələ uzun illər də 
unudulmayacaq. Bu fakt olaraq qalır və həyat sənin o illə-
rini bir etap kimi dəyərləndirir. Özünüz bu barədə nə düşü-
nürsünüz? 
-Adımı hörmətlə çəkən bütün dostlarımın qarşısında baş 
əyirəm. Onların xoşuna gələn bir neçə yazım varsa, özümü xoş-
bəxt sayıram.. Bir dəfə böyük rus şairi Mixail Svetlovdan soru-
şurlar ki, sənin neçə yaxşı şeirin olar? Cavabında:olsa-olsa üç 
yaxşı şeirim var. SSRİ Yazıçılar İttifaqının 15 000-ə yaxın üzvü 
var. Əgər onların hərəsinin üç yazısı olsa, biz XİX əsri qabaqla-
yarıq-deyir. Doğurdan da 60-cı illər ömrümüzün ən coşqulu və 
qaynar vaxtları idi.. 
 
5. Dostlar itirmişik, onların içində bizimlə çox yaxın olanlar 
da vardı, kimlərin itkisi səni  incidir? 
“-Şairlər hamısı bir ananın övladlarıdır”-deyir Fikrət Qoca. Bu 
baxımdan çoxlu sayda sənət qardaşlarımızı itirmişik, sıralasaq 
böyük bir siyahı alınar. Qoy hamısının ruhu şad olsun. Ancaq 
bizimlə xüsusi və yaxın münasibətləri olanlardan Əli Kərim, 
Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Sərdar Əsəd, İsi Məlikzadə, 
İsa İsmayılzadə, Ağa Laçınlı, Eldar Baxış, Əhəd Muxtar, Davud 
Nəsib, Tofiq Bayram, Zamin Mahmudov, Vaqif İbrahim, 
Səyavuş Sərxanlı, Elçin Elgün, Ağəddin Mansurzadə, Zülfüqar 
Qodmanlı, Fikrət Cavad, Sabir Rüstəmov, Nüsrət Kəsəmənli, 
Tofiq Mahmud, Tofiq Məmməd, Hikmət Ziya, Rüfət Zəbioğlu, 
Cabir Novruz, Kamran Veysəlli, Akif Səməd, Əliağa Aslan, 
Şaiq Vəli və ömrünün son dəqiqəsində də yanında olduğum 
Feyzi Mustafayev.... 
 

Qan ağlayan simlər düşdü yadıma, 
Dürlü-dürlü qəmlər düşdü yadıma. 
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Aman Allah kimlər düşdü yadıma, 
Dəli olmaq istəyirəm bu gecə... 
 
Alışıram, qovruluram hər gecə, 
Uzandığım yorğan-döşək odlanır. 
Bu dünyada qalan ömrüm beləcə, 
Cavan ölən dotlarımdan utanır. 

 
Dost itkisi ürəyimə xəncər kimi sancılıb. Vətən itkisi-

Qarabağ itkisi isə belimi qırıb: 
 

Azadam, xoşbəxtəm deyə, 
Səs saldım bütün ölkəyə. 
Sevincdən hoppandım göyə, 
Düşəndə torpaq olmadı. 

 
6. Yəqin ki ədəbiyyatımızın bu günü haqqında gedən 
söhbətlərdən xəbərin var. Yenə də hər kəs öz işindədi, bu 
sizi incidirmi? 
-İstedadına güvəniləsi çoxsaylı gənclərimiz var.... keçmişi 
bəyənməmək həmişə dəbdə olub. Məşhurlardan biri deyib ki, 
“keçmişinə” güllə atanları, gələcək  topdan atəşə tutacaq. “Uşaq 
öyrənə bilmədiyi dərsdən qaçan kimi biz də klassiklərimizi 
dərindən öyrənmək əvəzinə, çox vaxt onları bəyənmirik.Belə 
yerdə Rəsul Rzanın bir fikri yada düşür:” Bəyənməməyin, 
bilməmək kimi atası var”. 

Bizim hımişə məbəd kimi baxdığımız yazarlar birliyinin 
adına deyilən, əslində ona yaraşmayan fikirlər məni də ağrıdır. 
Gənclərimizin qrup halında birliyi tərk etmələrinə pis baxıram...     
Ancaq M.Füzuli heç bir yaradıcılıq Birliyinin üzvü olmayıb. 
Deməli Birliyin üzvü olmadan da yaxşı sənət nümunələri yarat-
maq olar. Bir də ki, müdriklərimizin gözəl bir kəlamı var:” 
Dəyirman öz işindədir, çaxçax baş ağrıdır.” 
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7. Doğrudur indi kitabın var demək bir az şit səslənir, 
amma soruşum; son illərdə kitab çap etdirmisinizmi? Yox-
sa, nədən çap etdirmirsiniz? 
-Son dövrlərdə “Ürəyim Allah evidir”, “Dağlar sizdə nəyim 
qaldı” kitablarım işıq üzü görüb. Yeni şeirlər kitabımı hazır-
lamaq istəyirəm. Fikrət Sadıq deyir ki: “Daha kitabın kitabı 
bağlanıb..”ancaq bu həqiqətdir ki, heç bir kompüter kitabı əvəz 
edə bilməz. Kitabı istədiyin vəzyyətdə oxuya, qeydlər apara 
bilərsən. Heç bir texniki vasitə “kitab xışıltısının yerini verməz. 
“Son zamanlarda maddiyatın mənəviyyatı üslənməsi tendensi-
yası açıqca hiss olunmaqdadır. Sanki insanlar özlərini madiy-
yatın yanında daha rahat hiss edirlər. Bəşəriyyətin bəsirət gözü 
bağlanmağa doğru gedir. Məncə dünyada gedən bu qədər qır-
ğınlar, dağıntılar, müharibələr də bunun nəticəsidir. Mənəviy-
yatsız yaşamaq mümkün olmadığı kimi maddiyyatsız da möv-
cud olmaq mümkün deyil. 
 
8. Ailənə yaxından bələd olmasam da bilirəm ki ailə sahibi 
kimi həmişə var olmusan. Onların sənin işində bir üstün-
lüyü olubmu. Onların yardımını hiss etmisənmi? 
-Ailə söhbətinin yeri olmasa da sizin sualınızı cavabsız qoymaq 
istəmirəm. Həm də səmimi cavab verməyi özümə borc bilirəm. 
12 il övlad yolu gözləmişəm.... Əvvəllər də dəniz kənarında 
yaşayardım. Ancaq övladsız evimizin havası çatmırdı. İkinci 
dəfə ailə həyatı qurandan sonra qəbristanlığın yanında kirayədə 
yaşayırdıq. Orada 7 il əvvəlcədən adını qoyduğum Səadət 
balam dünyaya gəldi: 
 

Bir zaman başımdan aşardı sərvət, 
Nəsə qapamışdı gözümü orda. 
Səadət yox idi, təkcə Səadət, 
Mən tapa bilmirdim özümü orda 
Bəs indi nəyim var? 
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Nə var, nə dövlət.... 
Yanımda bir körpə nəfəsi çağlar. 
İndi bir balam var-adı Səadət, 
Köksümdə yaşamaq həvəsi çağlar. 
 
Elə ki götürrəm qucağıma mən, 
O, qalxıb oynayar qollarım üstə. 
Elə bilərəm ki, göy qübbəsindən 
Ulduzlar tökülür yollarım üstə. 
 
Dost-tanış yanında ünvanım, adım 
Üfüqlər də mənə yaxındır, yaxın. 
Dəniz kənarında xoşbəxt olmadım, 
Xoşbəxtəm yanında qəbristanlığın. 

 
Bu yaxınlarda ömür-gün yoldaşımın səhhətində çox prob-

lemlər əmələ gəlmişdi. Onu Rusiyada yaşayan oğlanlarımın ya-
nına apardım. Moskvada, Smolenskdə, Vyazmada həkimlər bir 
çarə tapa bilmədilər. Dostlarımın təkidi ilə Azərbaycana qayıt-
dıq. Burada da eyni sözlər... “Ömrünün sonuna 1 ay qalıb dedi-
lər”. Təsəvvür edirsinizmi bu nə deməkdir?.. Özünə heç nə bil-
dirmədik. Sinif müəllimi işləyən qızım Səadət rus, ingilis dillə-
rində tibbi biliklərə aid çoxlu kitablar oxudu, gecə-gündüz yat-
madı və ev şəraitində sevimli anasını təbii üsullarla müalicə 
etməyə başladı. “Ömrünün sonuna cəmi 1 ay qalmış “həyat 
yoldaşımı 1 ildən sonra rentgenə apardıq. Nəticə həkimləri hey-
rətə gətirdi.” Nə etmisiz? “Bunun kim sağaldıb?” ”Ağ ciyərində 
qara ləkələr yoxa çıxıb”-dedilər. “Ömrünün sonuna 1 ay qalan” 
ömür-gün dostum hələ də yaşayır, onu yenidən həyata qaytaran 
övladlarının, xüsusən də qızı Səadətin anaya olan dərin məhəb-
bəti oldu. Üç oğlum-Rövşən, Fuad və Cavid Rusiya vətəndaşı-
dırlar. Həmişə ermənilərin Qarabağı işğal etmələrində günah-
landırdığım Rusiya dövlətində bir parça çörəklərini qazanırlar. 
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Azərbaycanda iş tapa bilmədikləri üçün vətəni tərk ediblər. 
Təkcə oğlum Şahin yanımdadır. Üç ildir ki, 11 il işlədiyi idarə-
dən bir qurğu qurub öz ərizəsi ilə işdən çıxarıblar. Üç körpə 
uşaq, (ikisi məktəbli) məcburi köçkün olan anam-bir sözlə 8 
nəfər ailə üzvü mənim himayəmdədir. Oğlum Şahinə münasib 
iş tapmaq üçün döymədiyim qapı, getmədiyim yer qalmayıb. 
Kiçicik imkanım daxilində həmişə üzlərinə qapı açdığım adam-
lar öz qapılarını üzümə bağlayanda nə hisslər keçirdiyimi bir 
Allah bilir: 
 

Bu qədim dünyaya, əzəl dünyaya, 
Haray sala-sala, səs sala-sala, 
Məzarı özündən gözəl dünyaya, 
Mən niyə gətirdim sizi, ay bala?! 
 
Bu ki atasından xəbərsiz olan 
Arsız adamların dünyası imiş. 
Gedəndən qoparan, gələndən alan 
Xırsız adamların dünyası imiş... 

 
Ruhi sarsıntılar keçirdim... Səhhətimdə ciddi problemlər 

yarandı... az qala yolumu o biri dünyadan salacaqdım ki, yenə 
də övladlarım Səadət və Şahin başımın üstünü aldılar. Məni 
yenidən həyata qaytardılar. Bütün bunlardan bir neçə ay keçmə-
mişdi ki, Bakı şəhərində Milli Teatrın qarşısındakı dairəvi yolda 
yolu keçmək istəyərkən məni maşın vurdu sərdi asfalta. Necə 
deyərlər: “Əri döymüş arvadı, it də qapdı bir yandan...” üç-dörd 
ay əziyyət çəkdim. Yenə də övladlarıma, nəvələrimə minnət-
daram. Rusiyada yaşayan qız nəvələrim internetdə məni görən 
kimi baş-başa verib, xorla oxuyurlar: 

 
Bayu-bayu, ba-ba-ba, 
Harda qaldı bu baba. 
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Hava yaman soyuqdur, 
Nə işıq var, nə soba. 
 
Yollar yordu babanı, 
Maşın vurdu babanı. 
Bir köhnəlmiş jiquli 
Qıçın qırdı babanın. 

 
Bu, mənə xüsusi ləzzət verir. Əsaya söykənə-söykənə bir 

təhər hərəkət edirdim.... Məni təkidlə bir görüşə çağırdılar. 
Həmin görüşə dilimdə bu misralar çırpına-çırpına gəldim: 
 

Əlində qara əsa, 
Yanını basa-basa. 
Şair görüşə gedir 
İndi Allah qoymasa... 

 
Nə isə... hər il məzuniyyətimi Rusiyada yaşayan nəvələrimin 

yanında keçirirəm. Smolensk vilayətində, orada məskunlaşan, 
ürəyi vətən həsrəti ilə çırpınan, vətən təəssübü çəkən elə qeyrət-
li övladlarımız var, onların haqqında saatlarla, bəlkə də lap gün-
lərlə danışmaq olar... 
 
9. Bibin oğlu-jurnalist dostum Nemət Veysəlli ilə bir söhbət 
eləmişdim elə bu rubrikada və elə o söbhətə görə ona bir 
şirinlik veriblər. Mənə özü dedi bunu və üstəlik də bildirdi 
ki, aldığımdan 25 manat da sənə verəcəm. Bu işin üstündən 
bir neçə ay keçir.. ya bu gün. ya sabah... bir xəbər yoxdu. 
Niyə belə eləyir o? 
-Maraqlanaram... Sənə kişi kimi söz verirəm: əgər bu yazıya 
görə mənə də bir şirinlik çatarsa onun hamısını sənə verəcəyəm. 
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10. Sumqayıtda daimi məskən saldın. Darıxmırsan ki ora-
larda? 
-Balıq suya öyrəşən kimi Sumqayıta öyrəşmişəm. Bir də nə 
etmək olar? Kəndi-kəsəyi olmayan bir insan üçün heç olmasa 
Sumqayıtın olmasının özü böyük bir nemət deyilmi? 

Gizlətmirəm, Bakı çox gözəl, səliqə-səhmanlı şəhərdir. 
Şərqlə-qərbin memarlıq incilərini özündə sintez edən bu ecaz-
kar şəhər haqqında xarici qonaqlar da ağız dolusu danışırlar. 
Ancaq bütün bu gözəlliklərlə yanaşı, küçələrin darısqallığı, 
binaların az qala bir-birinin qarnına geyindirilməsi, yaraşıqlı 
körpülərinə, yeni bərbəzəkli metro dayanacaqlarının artmasına 
baxmayaraq, yollardakı tıxaclar, hava çatışmazlığı mənə sıxıcı 
gəlir. Sumqayıtda özümü 
daha rahat hiss edirəm. 
Amma hərdən yaxın dost-
lar üçün bərk darıxıram. 
Həmyaşıdlarımla az-az gö-
rüşür, cavanlarla isə ayaq-
laşa bilmirəm. Rəsul Rza 
demişkən: “Eh andıra qa-
lasan səni görüm, qocalıq”. 
Öz aramızdı, Musa Yaqub 
da gözəl deyib ha: “Deyi-
rəm anamız torpağın üstdə 
yaşaya bilsəydik ölənə 
kimi.” 
11. Səndən nəyi soruşmağı unutdum? Məndən nə soruşmaq 
istərdin? 
-Sən məndən hər şeyi soruşdun... Mən isə sənə heç nə deyə bilmə-
dim. Səndən soruşmaq istərdim: öləziyə-öləziyə sönən ocağı 
yelpikləməkdə nə məqsədin var? Niyə qoymursan başımızı girlə-
yək?! 

 

TOFIQ ABDİN  
(şair, publisist). 
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ƏŞRƏF ŞƏFİYEV: QARABAĞ BİZİ QINAYIR 
vizit kartoçkası 

 
Əşrəf Şəfiyev 1938-ci ildə balıq bürcü altında Füzuli rayo-

nunun Ağbaşlı kəndində anadan olmuşdur. Ali təhsillidir. 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fars filologiyası fakültəsini 
bitirmişdir. Bütün ömrünü mədəniyyət işinə həsr etmişdir. 
Şahmat klubunun, poeziya klubunun, Şəhər Mədəniyyət Evi-
nin, H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 
direktoru, Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır. Hal-hazırda Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İtti-
faqı Sumqayıt şəhər Komitəsinin sədridir. Sevdiyi yazıçı 
M.S.Ordubadidir. Füzuli poeziyasının aşiqidir. Aktyorlardan 
daha çox Ələsgər Ələkpərovun sənətinə hörmət edir. Kişilərdə 
vətənpərvərliyi, mübarizliyi, istiqanlığı xoşlayır. Laqeydlik və 
satqınlıq düşmənidir. Sevdiyi rəng bənövşəyi rəngdir. İlin yaz 
fəslini xoşlayır.  Ailəlidir 5 uşağı 2 nəvəsi var. 
 

-Əşrəf müəllim, Siz Sumqayıtdan 10 yaş böyüksünüz, Yaş 
fərqini necə hiss edirsiniz? 

-Eşidəndə ki, mən Sumqayıtdan 10 yaş böyüyəm, məsulliyət 
hissim qat-qat artır. Boş və mənasız ötürdüyüm günlərin, ay-
ların, bəzən hətta illərin sızıltısı qəlbimi göynədir. Altmış yaşın 
xofu üz-gözümü qarsır: 
 

Ayaqlarım-öküzlərim, 
Doğmalarım, ekizlərim 
Darta bilmir fərsizlərim, 
Kotanım daşa dirənib. 
 

Əkilməyən bağ kimiyəm, 
Bitməyən yarpaq kimiyəm. 
Mən dünyada yox kimiyəm. 
Yaşım altmışa dirənib. 
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-50 il əsrin yarısı deməkdir. Sizcə 50 il ərzində Sumqayıt 
necə inkşaf etmişdir? 

-Bəli, 50 ildir ki, taleyimizin şəhəri olan Sumqayıt gözləri-
mizin qabağında böyüyür. Bu bir həqiqətdir ki, Sumqayıt ilan 
mələyən çöllərdə insan əməyinin möcüzəsidir. Vaxt var idi, onu 
dostluq şəhəri, qardaşlıq şəhəri, gənclik şəhəri adlandırırdılar. 
Əksəriyyət zavodların bu şəhərdə təmərküzləşməsi Sumqayıtın 
daha da böyüməsinə, genişlənməsinə səbəb olmuşdur. O 
zamanlar alimlər hesablayırdılar ki, Azərbaycanın yeraltı, yer-
üstü sərvətlərindən istifadə etmədən də, təkcə Sumqayıtdakı 
zavodlardan əldə edilən gəlirlə xalqımızı firavan yaşatmaq 
olar... Bəs indi? Zavodlar dayanıb, fəhlələr işsiz-gücsüz, “qul 
bazarlarında” çörək pulu tapmaq üçün günlərlə iş axtarmalı 
olurlar. Təbii sərvətlərimiz isə çox ucuz qiymətlərlə satılır... 
-Sizi Sumqayıtın ilk yazarlarından sayırlar. İlk şeirləriniz, ilk 
yaradıcı dostlarınız haqqında bir neçə kəlmə danışmağınızı 
xahiş edirəm. 

-Mən bu şəhərdə 1963-cü ildən yaşayıram. Məndən əvvəl də 
burada tanınmış qələm sahibləri olub. Mərhum şairlərimizdən 
Qulam Feyzullayevin, Zöhrab Abdullayevin, Hafiz Baxışın və 
başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Mən ilk şeirlərimi bu gün erməni tapdağında qalan, adı 
çəkiləndə ən azı dodaqlarım səyriyən, gözlərim yaşaran Füzuli 
rayonunun Ağbaşlı və Yuxarı Veysəlli kəndlərində yazmışam. 
O yazıların bir qismi “Araz”, “Kirovabad Kommunisti”, 
“Azərbaycan”, “Kirpi” və başqa qəzet və jurnallarda çap olun-
muşdur. Uzun illər Sumqayıtda məsul vəzifələrdə işləyən 
Zöhrab Abdullayev o zaman Füzuli rayonunda “Araz” qəzetin-
də çalışırdı. Mənim yazılarım haqqında ilk söz deyənlərdən biri 
də o olmuşdur. Sonra Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, İlyas 
Əfəndiyev, Osman Sarıvəlli, Bəxtiyar Vahabzadə, Bəkir 
Nəbiyev, Xəlil Rza Ulutürk, Cabir Novruz və başqa məşhur 
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qələm sahibləri yazılarıma diqqət yetirmiş, müsbət fikir söylə-
mişlər.. 

-Biz bilirik ki, Siz uzun müddət mərhum şairimiz Vaqif 
İbrahimlə dostluq etmisiniz. Vaqif haqqında xatirələri çözələ-
mək pis olmazdı. 

-Sumqayıta düşdüyüm gündən mərhum şairimiz Vaqif 
İbrahim, yazıçı-publisist Feyzi Mustafayev və başqaları ilə 
dostluq edirəm. 

Vaqif İbrahim haqqında xatirələrimi bir neçə kəlmə ilə izah edə 
bilmərəm. Sumqayıtda ədəbi nəslin yetişməsində, formalaşmasın-
da onun böyük əməyi olmuşdur. O vaxt Respublikamızda çox 
yaxşı tanınan və sevilə-sevilə oxunan şairlərimizdən biri- Əli 
Kərim şəhərimizə tez-tez gələrdi. Səbəbsiz deyildir ki, onun səsi 
yazılan yeganə maqnitafon lentini də Feyzi Mustafayev təqdim 
etmişdir. Bir dəfə görüşlərin birində Əli Kərim dedi ki, “Sumqa-
yıtda bir poeziya klubu yaratmağın vaxtı çatıb”, biz onun bu arzu-
sunu təəssüflər olsun ki, ölümündən sonra həyata keçirdik. 

Biz üç nəfər Vaqiflə möhkəm mübahisə etmişdik. Hətta bir-
birimizi danışdırmırdıq. Mən gözləyirdim ki, o gəlib öz səhvlə-
rini etiraf etsin, o isə gözləyirdi ki, mən... Nə isə, onun toy 
günündə barışdıq. Bizim aramızda xeyli yaş fərqi var idi. (Mən 
Vaqifdən 7 yaş böyüyəm). Buna görə də özümü haqlı sanırdım. 
Ancaq onun çox vaxtsız və faciəli ölümü məni mühakimə etdi: 

 
De, niyə susursan günahkar kimi, 
Dinlə, heç olmasa sözümü dinlə. 
Məhşər ayağına çəkdin qəlbimi 
Sən öz sükutunla, öz ölümünlə. 
 

Barı duyursanmı məzarın üstə 
Əsən külək mənəm, yağan qar mənəm. 
Sən bagi dünyada haqlısan indi, 
Bu fani dünyada günahkar mənəm. 
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 60-70-ci illərlə 80-90-cı illərin ədəbi mühitində oxşarlıq və 
fərqli cəhətləri nədə görürsünüz? 

-60-70-ci illərdə ədəbiyyata güclü axın idi. Çap olunmaq, 
kitab nəşr etdirmək isə o qədər də asan deyildi. Ancaq bununla 
belə, ədəbi-bədii görüşlər, kitab müzakirələri, poeziya bayram-
ları tez-tez keçirilərdi. İndi əsərlərini sevə-sevə oxuduğumuz 
böyük bir sənət ordusu öz imzalarını həmin illərdə təsdiq edib-
lər. Sevimli xalq şairimiz Məmməd Arazdan tutmuş Ramiz 
Rövşənəcən... 60-70-ci illərdə ədəbi əsərlərdə sətiraltı mənalar, 
rəmzçilik, psixoloji ovqat, xarakter, lövhə yaratmaq meylləri 
güclü idi. Bu da təbiidir, dövr belə tələb edirdi. 

80-90-cı illərin ədəbi gəncliyi isə sərt və amansız müharibə 
ilə üzləşməli oldu. İmperiya buxovlarının laxlaması və qırılması 
vaxtına təsadüf etdi. İnformasiya bolluğu, söz azadlığı dövründə 
isə qəzet və jurnalların da sayı durmadan artdı. İndi çap olun-
maq asan, imzanı tanıtdırmaq, ümumxalq məhəbbəti qazanmaq 
isə çox müşkül məsələdir. Bütün dəyərlərin pulla ölçüldüyü bir 
vaxtda əsl istedad sahiblərinin kənarda qalmaq təhlükəsi bir az 
da çoxaldı. Yəni, “Pulun var, buyur gəl”. 

-Əsr sona yetir. XXI əsrə gedirik. Özünüzlə yeni əsrə hansı 
ədəbi əsərləri aparardınız? 

-Bu siyahı çox uzundur və deyim ki, onları konkret şəkildə 
göstərmək də çətindir. Axı, XXİ əsrə nə qalıb ki? Ancaq M.S 
Ordubadinin “Qılınc və qələm” əsərini həmişə stolumun üstün-
də görmək istərəm. 

 -İstedad və vergi! Bu anlayışlara münasibətiniz? 
-İstedad və vergi! Bu anlayışların hər ikisinə müsbət münasi-

bətdəyəm və hər ikisini qəbul edirəm. Onları inkişaf etdirmək, 
doğru-düzgün məcraya yönəltmək üçün tər tökmək, zəhmət 
çəkmək lazımdır. Zəhmətsiz istedad və ya ilahi vergi külçə 
halında olan qızıldır. Zəhmət isə zərgərdir. 
-Sumqayıtda ədəbi mühit necə, formalaşa bilibmi? Son illər 
kimin əsərləri Sizdə maraq oyadıb? 
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-Sumqayıtda çox güclü ədəbi mühit formalaşmaqdadır. İndi 
şəhərimizdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin şöbəsi fəaliyyət 
göstərir. Təkcə 1998-ci ildə 20-yə qədər yaradıcı ziyalı Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinə üzv olublar. Yaradıcılığını heyran-
lıqla izlədiyim Məmməd İlqarın, Zirəddin Qafarlının, Gülbala 
Mehdinin, Sabir Yusifoğlunun, İbrahim İlyaslının, Sabir 
Sarvanın, Əyyub Qiyasın, Elçin Elgünün, Mehdi Cəlalın, Füzuli 
Sabiroğlunun, Nadir Azayoğlunun, nasirlərdən Almaz 
Sahilənin, Hafiz Nəzərlinin, Gülnarə Cəmaləddinin, Mənsurə 
Göyxəzərin və onlarla başqalarının adlarını çəkmək istərdim.. 

-70-ci illərdə Siz şeirlərinizin birində yazırdınız ki, övladım 
olsa idi adını Səadət qoyardım. Arzunuza çatmısınız. Şeirin 
yaranma tarixindən danışsanız pis olmazdı. 

-O şeirin adı da “Səadət”dir. Həmin yazı 1966-cı ildə yaranıb 
və səhv etmirəmsə, elə həmin illərdə “Ulduz” jurnalında çap 
olunub. Mən ilk övladımın yolunu düz on iki il gözləməli 
olmuşam: 

On iki ildir ki, çıxmısan yola, 
Çatmısan mənzilə fəqət bu gün sən. 
Bir məsum, bir körpə qız ola-ola, 
“Yox-yox”, “olmaz-olmaz” hasarı üstdən, 
Ölmüş arzuların məzarı üstdən 
Necə sıçramısan, necə gəlmisən?! 
 
Yat, qızım, yorğunsan, gərək yatasan, 
Səni oyadaram mən öpə-öpə. 
Yalanmış-bir dəfə doğulur insan, 
İnsan doğularmış ikinci dəfə.... 

 
Bəs nə üçün Səadət? Bir gözəl türk adı tapa bilmirdimmi? 

Bu ad xalqımızın azadlıq, xoşbəxtlik, müstəqillik arzularını 
ifadə etdiyindən onu da öz doğma hisslərimə- övlad arzularına 
qoşmuşam. Necə deyərlər. “Bir gülləyə iki ov vurmaq istəmi-
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şəm”. Ancaq yaxşı ki, ədəbi aləmdə o şeiri bir mənalı qarşı-
layıb, uşaq istəyi kimi yozdular. 

Övladlarınızdan Sizin yolunuzu davam etdirən varmı? 
-Səadət, Rövşən, Şahin ədəbiyyatı çox sevirlər. Bədii əsərlər 

oxuyur və hərdən mənimlə mübahisə də edirlər. Mənə elə gəlir 
ki, Rövşən hərdən yazır da... Ancaq mən bir dəfə ona zarafatla 
anlatmışam ki, hamımız şair olsaq, ac qalarıq. Ona görə də 
övladlarımdan heç biri mənim yolumu davam etdirmirlər. Məni 
görürlər də, gözlərinin qabağındayam... 

-Siz Füzuli rayonunun Veysəlli kəndindənsiniz. Rayon iş-
ğal olunanda öz ürək ağrılarınızı qəzet səhifələrinə köçürdü-
nüz. Doğrusu həmin məqalə bizim də ürəyimizi ağrıtdı. 

- O yerlərin adı gələndə təkcə ürəyim yox, bədənimin hər 
yeri sızıldayır. Danışmalı dərd deyil, qardaş. Adam xırda bir şey 
itirəndə onu günlərlə, aylarla, bəzən lap illərlə gəzir, axtarır. Biz 
Vətən itirmişik, Vətən!.. 
 

Öldü kəndim, arxam-gümanım öldü, 
Ey Vətən, torpağın, daşın sağ olsun. 
Mənim yaşamağa inamım öldü, 
Bir deyən olmadı-başın sağ olsun. 

 
-Torpağımızın itkisində hamını günahlandırırıq. Prezidentdən 

tutmuş qundağda olan körpəyə qədər. Görünür nəsə edə bilmə-
mişdik və yaxud etmək istəmirdik. Sizcə əsl günahkar kimdir? 

-Qundaqdakı körpənin nə günahı? Bu suala da şeirlə cavab 
vermək istəyirəm: 

 
Xəmiri yoğrulub yapılmayınca  
Təndirdən inciyib küsmək nahaqdır.  
Yaxşı buyuranın tapılmayınca 
Yaxşı yüyürənim olmayacaqdır. 
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-Yunan filosoflarından biri deyir ki, pul itəndə çox şey itir, 
dost itəndə hər şey itir, inam itəndə isə insan ölümə məhkum 
olur. Bu kəlama Sizin fikrinizi bilmək istərdik. 

-Əsrlərin sınağından çıxmış çox obrazlı deyilmiş fikirdir. 
Azərbaycan yazıçısı Əlibala Hacızadənin də buna oxşar bir 
kəlamı var: “Heç kəsin inamını öldürmə oğlum!- inam öldür-
mək insan öldürməyə bərabərdir!”  

-Sizi Sumqayıt yazıçılarının atası adlandırırlar. Bunun özü 
böyük bir məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti çiyninizdə  daşımaq 
çətin deyilmi? 

-Məni Sumqayıt yazıçılarının atası adlandırırlarsa, bu, çox 
böyük məsuliyyətdir. Etiraf edirəm ki, mən heç öz övladlarıma 
əməlli-başlı atalıq edə bilməmişəm, o ki qaldı, Sumqayıt ədəbi 
qüvvələrinə. Məncə bu ondan irəli gəlir ki, mən qələm dostla-
rımın, xüsusən də, gənclərin uğurlarına sevinir, yeri gələndə on-
ları təqdir etməyi bacarır və ədəbi məclislərdə, mətbuatda on-
ların uğurlarından ürək dolusu danışa bilirəm. İmkanım olanda 
qayğılarına da qalmaq istəyirəm. Övladlarım haqqında yazdı-
ğım bir şeirin misraları yadıma düşür: 
 

Xəstəydim, əliniz tutdu əlimdən, 
Neçə yol gəldiniz, getdiniz, bala. 
Sizə bir atalıq etməsəm də mən, 
Siz mənə oğulluq etdiniz, bala. 
 

Kaş məni, Sumqayıtda ədəbi gəncliyin atası hesab edənlərin 
arzularına laiq olaydım... 

 
Aygün HACIYEVA 

Eyruz MƏMMƏDOV, 
“Sumqayıtım mənim” kitabından  
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SAĞ OL, QARDAŞIM ƏŞRƏF 

Atdılar zindana Xəlil Rzanı, 
Müşfiqi yenidən güllələdilər. 

Əşrəf Şəfi 
 

Sağ ol, qardaşım Əşrəf, 
Ağlatdı şeirin məni. 
 

Qansız generalların 
Ağlamadım önündə. 
 

Dolu avtomatların, 
Paqonlu cəlladların ağlamadım önündə. 
 
Ömrün qanlı-qadalı, qasırğalı günündə 
Növ-növ istintaqların, 
 

Qan içən, ət çeynəyən 
Stajlı alçaqların ağlamadım önündə. 
 
Ağlatdı şeirin məni. 
Dibsiz zülmətxanada görünmədi göz yaşım. 
 
Baş daşına bənzəyən divarlar arasında 
Paslı, tikan məftilli hasarlar arasında 
 
Biləkləri bağlayan, 
Ciyərləri dağlayan qübarlar arasında 
 
Görünmədi göz yaşım, 
Şeirin ağlatdı məni.. 
 
Təyyarə qanadında gətirmişdi Firəngiz, 
Bakıdan Moskvaya- “Azadlıq paytaxtına”! 
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Çıxardı çantasından əlləri əsə-əsə, 
Oxudum birnəfəsə, yaş yandırdı gözümü, 
 
Bütün pəhləvanlardan 
Güclü sandım özümü. 
 
2000 kilometri birnəfəsə adlayan 
Simurq quşudu şeirin. 
 

Su istəsə göz yaşı, ət istəsə can verim 
Simurq quşudu şeirin. 
 
Sağ ol qardaşım Əşrəf, çıraq oldun gözümə, 
Hərlənən planetin gücü gəldi dizimə. 
 
Oxudum mərd şeirini, 
Kirpiyimdə göz yaşı. 
 
Göz yaşı uçdu getdi 
Dibsiz qaranlıqları 
 
Darmadağın eyləyən 
İldırımla yanaşı! 
Oxudum hər sətrini, kirpiyimdə göz yaşı. 
 

*** 
Xəlil Rza Ulutürk 

Moskva, Lefertova zindanı, 5 nisan 1990. 
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ŞAİR 
 

Adi qarışqadan günəşə kimi 
Qayğıya möhtacdır hər şey dünyada. 
Baxar kol dibindən bənövşə kimi, 
İstər pərvanətək çırpılsın oda. 
Ömrünün bir anı şeirsiz olsa 
Ən dərin dəryalar sanar dayazdır. 
İnsanlar büsbütün şair doğulsa, 
Ona elə gələr yenə də azdır. 
 
Həsəd hədəfində dayanıb özü, 
Qibtə gülləsinə tuş olur hər gün. 
Qəlbinə yatdımı bir şair sözü 
Fərəhdən elə bil quş olur hər gün. 
Sadəlik zirvədir ona dünyada, 
İstəyi sahilsiz ümmanlar olub. 
Təpədən dırnağa şair olsa da, 
İnana bilmir ki, şair doğulub. 
 
Arzusu bir körpə gülüşü oldu, 
Tale qulaq asdı onun səsinə, 
Mənzili işıqla, şəfəqlə doldu, 
Ay doğdu onun da pəncərəsinə. 
Sökülür hər gecə gözlərində dan 
Dincliyin vüsalı ondan uzaqdır. 
Sakit duruşunda dəli bir tufan, 
Dindirsən kükrəyib çağlayacaqdır.  
 
Sinəsi dəmirçi kürəsi kimi, 
Deyirsən indicə alov saçacaq. 
Dindimi qəlbinin bir neçə simi 
Zərif çiçəkləri yuxuladacaq, 
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Çaşmayıb yolunu, dumanda, sisdə 
Mənzili səadət binəsindədir. 
Bir əli ağrıyan ürəyi üstə 
Bir əli dünyanın sinəsindədir. 
Sadəlik zirvədir ona dünyada, 
İstəyi sahilsiz ümmanlar olub. 
Təpədən dırnağa şair olsa da, 
İnana bilmir ki, şair doğulub. 

 
*** 

Xasay Cahangirli 
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ƏŞRƏF 
 

Niyə deyirsən ki yoxdur heç kəsim, 
Səni çox soruşub-soran var, Əşrəf! 
Bilirəm dadını yaralanmağın- 
Sənin dadılmayan yaran var, Əşrəf! 
 
Yaz təki gəlməyir hər ilin yazı, 
Düşdü biz tərəfə hər itin ağzı. 
Qardaş, bu yanlarda nə itin azıb?! 
O yanda Yaylaq var, Aran var, Əşrəf! 
 
Oxşar aşıb-daşan dəhnəyə dərdin, 
Biçməyə ağrın var, əkməyə dərdin. 
Hələ yetərincə çəkməyə dərdin,- 
Sıxmağa gözündə qoran var, Əşrəf! 
 
Bu düşmən çıxanlar kimdi-cavab ver, 
Bu kin  hardan gələn kindi-cavab ver. 
Mənim sualıma indi cavab-ver- 
Getməyə, qalmağa haran var, Əşrəf? 
İndi ha sızılda, indi ha deyin,- 
Sevinc ləngidikcə, gələr qəm yeyin. 
Biri bal dadanda, biri qəm yeyib- 
Bizim qolumuzu buran var, Əşrəf! 
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Həsrətsən o yurdun öz havasına, 
İndi oğulsansa döz havasına. 
Biz hələ uçuruq söz havasına, 
Bizi də uçurdub yoran var, Əşrəf! 
 
Qaldı yurd boşuna, yuva boşuna, 
Ocağın daşınar, yuvan daşınar.. 
Bu dərd belə qalmaz, dönüm başına, 
Arxanda dağ boyda Turan var, Əşrəf! 
 

*** 
Zirəddin Qafarlı 

2005-ci il   
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YANINA GƏLİRƏM 
  

Əşrəf Veysəlliyə 
 

Yanına gəlirəm qəribsəyəndə 
Yatmır ayaqlarım yolların üstə. 
Elə bil huşum da çıxır başımdan 
Gəlirəm arzumun qolları üstə. 
 
Bu ilham bənzəyir dağ çaylarına, 
Çağlaya-çağlaya baş alıb gəlir. 
Bu dolmuş ürəyim yük qatarımı, 
Yanına gələndə boşalıb gəlir! 
 
Dünyamız heç kimi sehrkar etmir, 
Bilirəm öz qüvvəm çatırsa nəyə. 
Soyuq ürəklərə şeir kar etmir- 
Yanına gəlirəm əzizlənməyə. 
 
Körpə fikirlərlə oynayıram mən, 
Şairlik gümanım  yatmır dərində. 
Gəlirəm bu təzə yazılarımı 
Çap elə könlünün vərəqlərində. 
 
Səni pənah bilən qəlbimi dinlə! 
Köklənib yenə də sap-sarı simi. 
Yanına gəlirəm şeirlərimlə- 
Yanına gəlirəm yarlı-yaraqlı 
Böyük görüşlərə gedənlər kimi. 
 

*** 
Zirəddin Qafarlı 

1981  
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VEYSƏLLİ HARDADIR, VEYSƏLLİ ƏŞRƏF? 
 
Sən can saxlamırsan Əzrayıla da, 
Dərdə verə-verə can yaşayırsan. 
Mən ancaq yazıram sən çəkənləri, 
Mənim yazdığımı sən yaşayırsan. 
 
Mən də itirmişəm atamı, sən də, 
Neyləyək, ölümün yox həlli,Əşrəf. 
Mənə yer saxlayıb yanında atam, 
Sənə necə, varmı təsəlli, Əşrəf. 
İndi sənin atan Veysəllidədir, 
Veysəlli hardadır, Veysəlli Əşrəf? 
 
Veysəlli hardadır, Veysəlli Əşrəf?! 
O kəndin özü var, yolu bilinməz. 
O “xalq”, “xalq” qışqırıb, xal yığanların, 
Xalqın ürəyindən xalı silinməz. 
 
Getdi ağ günlərin nizamı, getdi, 
Kim oldu pozanı, Veysəlli Əşrəf?! 
Saat gündən uzun, gün aydan uzun, 
İllərin uzanır, Veysəlli Əşrəf. 
Ayağın kəsilən yollara indi 
Əllərin uzanır, Veysəlli Əşrəf?! 
 
Sənin gözlərində görünən şehdir, 
Görünməyən nədir şehdən o yana? 
Sənin dərdlərinə çarə tapılmır 
Allahdan bu yana, şahdan o yana. 
Ahın yetişməyən bir yer qalmadı, 
Ta hara gedəsən ahdan o yana.. 
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Sənin o ağ dünyan “ağ” içindədir. 
Daha hansı rəng var ağdan o yana? 
Divarı nədənmiş o qara baxtın?- 
Söküb çıxmaq olmur baxtdan o yana. 
 
Mən ancaq yazıram sən çəkənləri, 
Mənim yazdığımı sən yaşayırsan. 
Heç can saxlamırsan Əzrayıla da, 
Dərdə verə-verə can yaşayırsan. 
 
Yox! Dərdə baş əyməz dərdə can verən, 
Dərdə can verəndir yurda can verən. 
Demə “gələcəyə inamım öldü”, 
Bir deyən  olmadı “başın sağ olsun”. 
Beşiklər asılan tavanlar uçub, 
Ağacdan asılan beşik sağ olsun! 
Nə olsun bu yurda qaranlıq çöküb, 
Beşikdən nur saçan işıq sağ olsun! 
Yurdun pöhrə-pöhrə oğlu böyüyür, 
Türkün körpə-körpə qurdu böyüyür, 
Sənin öz evində ordu böyüyür, 
O ordu sağ olsun! 
Qoşun sağ olsun! 
 

*** 
Gülbala Mehdi  

2003-cü il 
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ŞAİR ƏŞRƏF VEYSƏLLİYƏ 
(60 illik yubileyində deyilmiş təbrik) 

 
Hər şair nəfsiylə  bacara bilmir, 
Hər şair keçəmmir şöhrətdən, addan. 
Hər oğul haramsız çəkiyə gəlmir, 
Hər oğul halallıq ummur dünyadan. 
 
Səni tez oyatdı şair ilhamın, 
Duydun-bu əzablar haqqa cəmiymiş. 
Dedin: şair olmaq ayağı yalın  
Süngülər ucunda gəzmək kimiymiş. 
 
Avarı sərrastdı, ləngəri ağır, 
Axını tərsinə üzən şairin. 
Qanı qələmindən daşdanıb çıxır, 
Süngülər ucunda gəzən şairin. 
 
Bilirdin-bu yollar gözü qanlıdı, 
Bilirsən-bu yollar Hələbdən keçir. 
Bilirdin-bu yollar üzü qanlıdı, 
Bilirsən-örkəni kələkdən keçir. 
 
Köksüyün altında düşərgələr var, 
Sən-zindan şairi, sürgün şairi. 
Belə olmalıydı, belədi ki, var 
Veysəllidən çıxan türkün şairi. 
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Fitnə-fəsadlardan gen yaşayırsan, 
Lələ, bu duyğular sənə doğmadı. 
Çünki bu şəhərdə sən yaşayırsan, 
Sumqayıt bu qədər mənə doğmadı. 
 
İlhamın qoynundan sıyrılıb çıxıb 
Dərədə dumanın, zirvədə çənin. 
Halal qələm tutan əlini sıxıb, 
Halal ürəyindən öpürəm sənin. 
 

*** 
İbrahim İlyaslı 

1998 
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 “MƏNİM GƏLƏCƏYƏ İNAMIM ÖLDÜ, 
BİR DEYƏN OLMADI BAŞIN SAĞ OLSUN”. 

 
Əşrəf Veysəlliyə 

 
Şairim, eşitdim bir itkin olub, 
Gələcək ümidlər çıxıbdır boşa. 
Sənin “gələcəyə ümidin” olub, 
Öldü söyləmisən, olmasın, haşa! 
 

Öldü söyləmisən, demək yasın var, 
Başınız sağ olsun deməyə gəldim. 
İmzanla əllilik bir tanışın var, 
Halın dəyişibmi, bilməyə gəldim. 
 

Səsini eşidib, sədanı duydum, 
Sandım ümidinlə yarımısan Sən. 
Tək bircə beytini göz üstə qoydum, 
Gördüm taleyimin yarısısan Sən. 
 

Şairim, ümidlər gec ölür axı, 
Ümidlər öləndə biz də ölürük. 
Sən belə söyləmə sevinər yağı, 
Hələ iş dalınca gedib-gəlirik. 
 
Başınız sağ olsun, gec gəldim yasa, 
Vallah, eşidən tək aradım Səni. 
Baxma, əlimizdə titrəyər əsa, 
Ümidlər sultanı sanırdım Səni! 
 

Demə ki, gec gəldim ümid yasına, 
Mən də arzuları dəfn eyləyirdim. 
Nə deyək bu günün bir mollasına, 
Ölmüş arzuları kəfənləyirdim! 
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Sən doğru yoldasan, yolundan çıxma, 
Həyat davam edir, canın sağ olsun! 
Ölən ümidlərə gözünü sıxma, 
Ay Əşrəf Veysəlli, başın sağ olsun! 
 
Biri dirilməyir biri ölməsə, 
Ümid insanların güman yeridir. 
Kimsədən incimə yasa gəlməsə, 
Namərd dostlarımız atın səyridir! 
 
Sonbeşik ümidin əlindən yapış 
Titrəyən dizinə təpər olacaq! 
Həyat mübarizə, ya da bir yarış 
Sonbeşik ümidin sağlam olacaq! 
 
Birisi olməsə biri dirilməz, 
Yenə də sinəndə ümid doğular! 
Sənə baş sağlığı verir Əbülfəz, 
Şax tut qamətini, gülər yağılar! 
 

*** 
Əbülfəz Əhməd 

31.03.2015 
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ƏŞRƏF MÜƏLLİM 
(60 illik yubileyi üçün) 

 
Ustaddı, alimdi, nurdu, şəfəqdi, 
Misilsiz insandı, Əşrəf müəllim! 
Bahar nəfəsimdi mehri-ülfəti, 
Günəşli dövrandı, Əşrəf müəllim! 
 
İftixar tacıdı doğma yurduna, 
Daim havadardı elin mərdinə. 
Amalı dərmandı vətən dərdinə, 
Təbibdi, loğmandı Əşrəf müəllim! 
 
Bir xəzinə olub sənət qüdrətin, 
Aləmə bəxş edib əqlin, zinətin. 
Xalqın uca tutur qədir-qiymətin 
Əhdinə peymandı, Əşrəf müəllim! 
 
Altmış il ömrünün mübarək çağı, 
Onun xoş günündə kor olsun yağı. 
Dərddən xilas olsun Vətən torpağı 
Yurd adlı cahanda Əşrəf müəllim! 
 
Pənah qüvvət alır onun adından, 
Heç zaman, heç vədə çıxmaz yadından. 
Min ürək qızınan ürək odundan 
Dostluğa ünvandı, Əşrəf müəllim! 

 
*** 

Pənah Mikayılov 
02 mart, 1998-ci il 
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TORPAQ NİSGİLLİ QARDAŞIM 
(Şair Əşrəf Veysəllinin 60 illiyinə) 

 
Nə bir atadanıq, nə bir anadan 
Bəs niyə bu qədər oxşarıq, qardaş. 
Bu dərdi iki can, iki ürəkdə 
Nə vaxtdır şərikli yaşarıq, qardaş. 
 
Nədən düyünlənib, çatılıb qaşın, 
Nədir könül evin görünür viran. 
Yenə sual yağır baxışlarından; 
“Bu dünya nə zaman düzələr görən?” 
 
Durmusan narahat, təşviş içində- 
Dünyanı tək-tənha qoruyan kimi. 
Kaş sənin müqəddəs, saf ürəyini 
Duyaydı hər insan mən duyan kimi. 
 
Sinəndə bir vətən, torpaq nisgili 
Ömrünü şam kimi gilələmisən. 
Bu qəm çəkməyin də həddi var, axı, 
İncimə, vallah sən ağ eləmisən. 
 
İllər də toxunub qəlbinə sənin- 
Sağ əlin yenə də sol döşün üstdə. 
Zirvəyə yol gedir ömür karvanın 
Qəm yemə, yaş gəlir yaşının üstə. 
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Gözəl kəlamların, şirin sözlərin 
Bütün könüllərə nurdur, işıqdır. 
Demə “qocalmışam”-o gümüş dənlər 
Qara saçlarına bir yaraşıqdır. 
 
Ağıllı, qeyrətli, igid qardaşım 
Sən xalqa, Vətənə gərəksən, gərək! 
Yaşa, innən belə yüz il də yaşa 
Görüm bu altmış yaşın mübarək! 
 

*** 
Rəfiqə Şəms 

25 mart, 1998-ci il 
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