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                                                  Aynur ATABƏYLĠ (Fərəcova). 

                                         Art direktor, tənqidçi-Ģairə.  

 

                  “Aşiq  azadə gərəkdir...” 

                    (Ön Söz əvəzi) 

                                 ―AĢiq  azadə gərəkdir ki, dönər zindanə, 

                         Bərgi-güldən ola gər bülbüli-Ģeydayə qəfəs.‖ 
                                                        (Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu 

                                                         Mir Cəfərzadə ġirvani) 

                                                                                (Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu 

 

 Öz müdrük lirikası ilə Milli Məhəbbət Ordusuna baĢçılıq etdiyini 

bəyan edən Hacı Seyid Əzim ġirvaninin (10.VII.1835-20.V.1888) 

klassik ədəbiyyatımızda özünəməxsus yeri vardır. Məhəbbəti 

nifrətə, sədaqəti xəyanətə, dəyanəti qorxaqlığa, mərdliyi 

namərdliyə, imanı küfrə, elm və mədəniyyəti cəhalətə  qarĢı 

qoyan bu dahi Ģairin hər bir çağırıĢı bu gün də mənalı və məğrur 

səslənir: 

       Çağırın Qeys ilə Fərhadı yığılsın başıma, 

        Seyyidəm, ərseyi-eşq içrə sipah (-qoĢun) istəyirəm. 

Dünyanı öz nifrətinə boyun əydirmək istəyənlərə, demonik 

güclərə mənən kölə olanlara qarĢı Seyidin xalqa, insanlığa xidmət 

edən Məhəbbət Ordusunda olub savaĢ aparmaqdan  uca  nə 

qazilik var, nə də  Ģəhidlik...  

     53 yaĢında gənc həyatına son verilmiĢ Hacı Seyid Əzim 

ġirvani əbədiyyət qədər uzun bir Ģair ömrü qazanmıĢdır. Seyidin 

ən çox xoĢladığı bir məsəl vardı: qədim dövrün ədalətli, ağıllı 

hökmdarlarından biri sayılan Süleyman peyğəmbərin təbrikinə 

gəlmiĢ qonaqları sırasında bir qarıĢqa da olur. O, peyğəmbəri öz 

gücü həcmində kiçik bir qarıĢqa qanadı ilə təbrik edir. PadĢah-

peyğəmbər hədiyyələr içərisində ən yüksək qiyməti də məhz 

qarıĢqanın  bu xeyirxahlığına və dostpərvərliyinə verir, onun dost 
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payını hədiyyələr içərisində birinci yerə qoyur. Seyidin nəzərincə, 

belə bir müdrik qiymət nəinki  qarıĢqa, bütün bəĢəriyyət üçün belə 

bu gün də əsl Ģərəf və nəciblik rəmzi sayılmalıdır: 

             Seyyid, dəxi bu tale əlindən nə Ģikayət, 

              Ey mur, sənin bəzmi-Süleymana yolun var. 

    Klassikamızın ikinci Füzulisi öz qısa, ‖qarıĢqa qanadı qədər‖ 

kəmiyyətcə yüngül,  lakin böyük  məzmunlu və dərin mənalı 

―həyatı payı‖ ərzində qədirbilən Azəri xalqımıza çox böyük və 

zəngin ədəbi xəzinə, xeyirxahlıq, mənəviyyat və məhəbbətlə dolu 

misilsiz bir poetik hədiyyə,  klassik pay, mənəvi-əxlaqi bir Epos  

yadigar qoyub getdi.  

   Seyidin 53 yaĢı onu Nəsimilərə, Sabirlərə, Hadilərə,  Səhhətlərə, 

MüĢfiqlərə, Cəfərlərə, Vurğunlara... yaĢıd elədi. Bunların hər biri 

kimi S.Əzim də hələ uĢaqlıqdan atadan yetim böyüdü. Xalqımızın 

bu böyük sənətkarlarının hər biri kimi o da öz ömür kitabını 

tamamlamadan dünyadan köçdü. Lakin ümumxalq məhəbbəti, 

sənətə və sənətkara hörmət, mədəni irsimizə milli ehtiram onların 

yarımçıq həyat estafetini nəsillərdən-nəsillərə ötürərək uzatdı, 

əbədiyyətə çevirdi. Seyid Əzim dahilərimizin bu  yarımçıq 

həyatına bədii yekun vuraraq, sanki öz taleyini də onların 

sırasında irəlicədən görərək yazmışdı: 

         Cigər pərgaləsindən vermədin tabutuma ziynət, 

         Tamamə yetmədi getdim, cahanda zivərim qaldı. 

 

           Bihəmdillah ki, qaldı yadigar əşari-canbəxşim, 

           Əgərçi, Seyyida, nə mülkü malü, nə zivərim qaldı. 

     Seyid Əzim Azərbaycan qəzəl asimanının M.Füzulidən 

sonra ikinci Günəşidir.  Onun qəzəliyyata gətirdiyi milli Əruz 

ritmləri Azəri qəlbinin lirik bir simfoniyasıdır. Seyidsiz çağdaĢ  

Qərb ilə ġərqi özündə ehtiva edən əsl milli azərbaycanlı siması 

təsəvvüredilməzdir. Hələ öz sağlığında onun haqqında məĢhur 
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gürcü pedaqoqu A.Zaxarov ―Qafqaz tatarlarında xalq təhsili‖ adlı 

məqaləsində yazırdı: ―O, birinci dərəcəli Ģair kimi tanınmaqdadır. 

Onun bədii əsərlərindən ―Ġlham dəqiqələri‖ adlı əsəri Təbrizdə 

nəĢr edilmiĢdir.  ―ġirvan xanlığının tarixi‖  adlı bir əsər də 

yazmıĢdır ki, hələ də çap olunmamıĢ qalır.‖ 

    53 illik qısa ömrü ərzində Hacı Seyid Əzimin təkcə yazdığı 

qəzəlləri hesablasaq, görərik ki, o, 1000-dən yuxarı belə miniatür-

Ģedevrlər yaratmıĢdır. Klassik ədəbiyyatımızın bu son nəhəngi öz 

qısa ömrü ərzində gələcək nəsillərə dəryaca bədii  irs qoyaraq, bu 

dünyanı  yarımçıq həyatla tərk etdi. Onun qəzəl, qəsidə, 

mədhiyyə, mərsiyə, növhə, sinəzən, nət, minacat, rübai, qitə, 

müxəmməs, müsəddəs, tərci və tərkibbənd, həcv, təxmis, təmsil, 

mənzum hekayə, məktub, satira və s. yaradıcılığından hələ 

dəryadan bir damla belə  çap üzü görmüĢdür. Seyid Əzim ədəbi 

okeanı hüdudsuz və intəhasızdır... O, zamana, məkana və  kitaba 

sığmayan bir əbədiyyətdir. 

     Hacı Seyid Əzim ġirvaninin insanĢünaslığının mühüm bir 

qanadı onun Azərbaycanda ―Məclis‖ adlandırılan Qərb tipli ilk 

yeni məktəbdə müəllimlik fəaliyyətidir. BaĢqa sözlə desək, o, 

bizim ilk milli müəllimimizdir. Əgər M.F. Axunadovu milli 

maarifçilik hərəkatının baĢçısı sayırıqsa, heç Ģübhəsiz, Seyid 

Əzim də həmin məktəbin və hərakatın ilk milli müəllimidir. 

Çox təəssüflər ki, bu böyük pedaqoqun pedaqoji irsi indiyəcən 

tamamən diqqətdən kənarda qalmışdır. Belə ki, şair-pedaqoqun yazıb, 

lakin nəşr etdirə bilmədiyi “Rəbiül-ətfal (Uşaqların baharı), “Tacül-

kütub” (Kitabların tacı), “Məcmueyi-asari-Hacı Seyid Əzim Şirvani” 

və s. adlı dərs və müntaxabat kitabları dövrün rus  və digər milli 

ziyalıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, hətta Zaqafqaziya 

ibtidai məktəblər müfəttişi A.Çernyayevski özünün tərtib və nəşr 

etdirdiyi azərbaycanlılar üçün “Vətən dili” kitabında bu 

materiallardan geniş istifadə etmişdir.  
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Seyidin hələ 1874-cü ildən də 5 il daha əvvəldən,  (1869-cu ildən)  

Ģəxsi təĢəbbüsü ilə baĢlayan bu maarifçilik yolu onun həyat 

odisseyasının ən önəmli bir xəttidir.Yeni tipli məktəb ideyasını o, 

müəyyən mənada, dövrün bir çox  ġirvanəsilli münəvvərləri ilə, 

konkret desək, XIX əsrin 70-90-cı illərinin görkəmli maarif və 

mətbuat xadimləri Cəlal Ünsizadə (―Ziya,  ―Ziyayi-Qaqaziyyə,‖—

1879-1884,-- qəzetlərinin, ―KəĢkül‖ jurnalının redaktoru), 

xüsusən onun qardaĢı—Hacı Səid Ünsizadə ilə birgə 

gerçəkləĢdirmiĢ, beləliklə Azərbaycanda müasir təhsil hərakatının 

əsasını qoymuĢdur. Ruhani Ġdarəsinin üzvü olan Hacı Səid əfəndi 

―Məclis‖ adlı bu məktəbi Ruhani Ġdarəsinin təlimatına istinadən 

yaratmıĢ, 1877-ci ildə Tiflisə, Qafqaz Sünni Ruhani Ġdarəsinə 

ezam edilərək, burada həmçinin xüsusi maarif mətbəəsi açmıĢ, 

―Ziya‖ (―Ziyayi-Qafqaziyyə‖)  adlı maarifçi qəzet təsis etmiĢdir. 

Deməli, dövrün milli mətbuatında fəal çıxışlar edən Seyid Əzim 

həmçinin Azərbaycan milli mətbuatının ilk korifeylərindən biridir. 

Onun “Əkinçi”, daha sonralar “Ziya”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, 

“Kəşkül” və s. dövri mətbuatımızadakı publisistik çıxışları tariximizin 

öyrənlməmiş qalan ən parlaq səhifələrindəndir. 

   Qısa 53 illik ömrünün 19 ilini (34 yaşından) Azərbaycanda ilk 

yeni (Avropa) tipli məktəbdə  müəllimlik fəaliyyətinə həsr etmiş 

Seyid Əzim xalqımız üçün  M.Ə.Sabir kimi satirik dühaların, 

Soltan Məcid Qənizadə kimi ölməz pedaqoqların... yetişməsində 

də önəmli tarixi rol oynadı. Məhz Ģair-pedaqoq Seyid Əzimin 

verdiyi milli təhsilin nəticəsi idi ki, 13 yaĢlı M.Ə.Sabir onun 

ġamaxıdakı ―Məclis‖ adlı ―üsuli-cədid‖  məktəbində öyrəndikləri 

əsasında cəmi bir ildən sonra,  1875-ci ildə öz etnik kimliyi 

barədə satirik planda uĢaq düĢücələrini poetik Ģəkildə belə dilə 

gətirmiĢdi: 

Babam sünni, nənəm Ģiə, dürək mən, 

Nə farsam mən, nə hindəm mən, Türək mən! 
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Muğanda muğbeçə, məsciddə əkbər, 

Təfavüt yox... Həqiqətdə zirək mən!.. 

Ölməz satirik M.Ə.Sabir sonralar yazdığı ―Ənin‖ (Ah-nalə) 

Ģeirində milli mətbuatımızım atası Həsən bəy Zərdabiyə 

onun  cənazəsi baĢında üz tutaraq demiĢdi: 

Həsənim, şimdi qıl behiştə xüram, 

Onda Seyyid Əzimə söylə salam: 

Key məhin şairi-bədii-kəlam, 

Bir xəbər tutmazsan vətəndənmi? 

 

         Ürəfa məskəni olan Şirvan 

Cühəla xabgahidir əlan; 

Bizi iğfal edən bu nüktə həmən 

Kəndimizdən deyil, zəmanədənmi? 

 Ömrün  heç 50 yaşına belə çata bilməyən Sabir öz “ahıl çağında”  

 rəhmətlik Seyidə təkrarən bir  müəllim kimi üz tutub, ondan 

 Vətənin və Zəmanənin (Tarixin) aqibətini soruşurdu. Yalnız  

Seyid Əzim olmaq lazım idi ki, yerli qaragüruhun fəal dəstəyi  

ilə şəxsi məktəbinin bağlatdırıldığıı, 1879-cu ildən çarizmin “siyasi 

 cəhətdən şübhəli şəxs” hesab edərək pedaqoji fəaliyyətdən  

uzaqlaşdırdığı bir tarixi şəraitdə sonacan mücadilə apararaq,  

Vətənin , Xalqın (Türklüyün) və Tarixin qarşısında tam haqlı 

 olduğunu sübut edə biləsən.  

     Azərbaycanımızın yeni tipli ilk Məktəbinin ilk  pedaqoji 

xadimi, ilk Böyük Müəllimi olmaqla, Seyid Əzim ġirvaninin öz 

oğluna söylədiyi: “Cəfər, ey nuri- dideyi-Seyyid!” xitabı bütün 

Azəri gəncliyi üçün  əbədi bir Atalıq müraciətidir. Sözün hər 

mənasında, bu dahi Ģair-pedaqoq öz timsalında milli həyatımızda 

ilk Müəllim-Ata obrazının əsl nümunəsi olmuĢdur. 

                                 Cəfər, ey nuri-dideyi-Seyyid! 

Qönçeyi-növrəsideyi-Seyyid! 

Üləma haqqını riayət qıl. 
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Əhli-elmə həmişə hörmət qıl. 

 Demə, bu kafər, ol müsəlmandır, 

 Hər kimin elmi var: o, İnsandır. 

Azərbaycan üçün Qərbə açılan ilk qapı olaraq, iĢğalçı Çar 

Rusiyasının demokratik yaradıcı ziyalılarını nümunə götürməyə 

çalıĢan Seyid Əzimin 1880-cı ildə Moskvada “A.S.Puşkinə 

heykəl qoyulması münasibətilə” (“Nizami-aləmin icrasına hər 

qərndə bir kəs”)  qələmə aldığı şeirində  dahi rus Ģairinin 

əsərlərini ―Ġncil‖ə, özünü isə apostol Lukaya bərabər tutmuĢdur. 

Bu mənada, Seyidin ictimai baxışları onu Azərbaycanda  

Qərbmərkəzçi olduğu qədər, həm  də Avrasiyaçı geopolitik 

baxışların ilk ruporlarından birinə çevirmişdir. ġeyxülislam 

Molla Əhməd Səlyaniyə (Əli bəy Hüseynzadənin babası) yazdığı 

poetik Müraciətdə o,‖Köhnə elmdən Ģikayət‖ edərək, öz Ģəxsində 

keçmiĢdə Nəcəf, Bağdad və ġam Ģəhərlərində aldığı təhsilin 

yararsızlığını göstərir, ġeyxi millətin tərəqqisində yeni təhsilə 

yardımçı olmağa çağırırdı. 

    Böyük pedaqoqun bu fəaliyyətləri hətta ona qarĢı qərəzli olan 

Çar hökuməti tərəfindən də diqqətdən kənarda qalmadı: 1887-ci 

ildə dahi Ģair-pedaqoq Azərbaycanda maarifçilik xidmətlərinə 

görə ―Za userdiye‖ medalı ilə təltif olundu. Medala görə 

ödəniləcək 7 manat 50 qəpiyi tapa bilməyən Ģair onu yalnız 

ölümündən cəmi 10 gün əvvəl ala bildi... Hacı Seyid Əzim 

Şirvaninin 1869-cu ildə Şamaxıda açdığı özəl, yeni tipli 

məktəbdən başlayan pedaqoji yolu 1888-ci ilin 20 mayında—

Çar Rusiyasının verdiyi kiçik bir medalı öz sinəsinə keçirdiyi 

gündən cəmi 10 gün sonra müəmmalı şəkildə ölümü ilə (və 

yaxud öldürülməsi ilə) başa çatdı. Onun bu faciəvi taleyi 

Azərbaycan müasir məktəbində  ilk milli pedaqoqumuzun və 

ilk maarifçi  şairimizin Vətən və Millət qarşısında ölümsüz 

şəhidliyidir.   
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   Seyid Əzim haqqında bəzən çox yanlıĢ olaraq, ―köhnə 

ədəbiyyatın son, yeni ədəbiyyatın ilk nümayəndəsi‖ kimi  yersiz 

ifadələr iĢlədilir. Klassik irsə və janrlara ―köhnə‖ Ģtampını hələ 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində vurmağa baĢlamıĢdılar. 

Proltkultçuluğun bu zərərli təmayülü, görünür, hələ də ədəbi 

nəzəriyyənin leksikasından silinməmiĢdir. Seyid klassik 

ədəbiyyatımızın özü kimi daima cavan, tər və həmiĢəyaĢıl bir 

nümunəsidir. 

      Seyid  Əzim  1000 illik bədii sərvətin aid  olduğu milli klassik 

mədəniyyətimizin, qədim ġirvan Ģəhəri olan Bakının  mərkəz 

müəyyənləĢdirilməsindən dərhal sonra, çox qısa bir vaxt ərzində  

həm Bakının, həm də qədim xanlıq mərkəzlərinin təkrar intibah 

yoluna düĢməsinə, milli dirçəliĢinə nail oldu.  O bu milli  

fəaliyyətin ―qanundan kənar‖  ilk naziri idi. ―Divani-hikmət‖ 

(1820-1882-ci illər. Gəncə, Tiflis. Mirzə ġəfi Vazeh), ―Gülüstan‖ 

(XIX əsr 30-cu illər. Quba. Mirzə Möhsün Xəyali, 

A.A.Bakıxanov-Qüdsi və b.), ―ƏncümənüĢ-Ģüara‖ (1838, 

Ordubad, ġıxəli Naib, Mirzə Ağarəhim Qüdsi, Hacağa Fəqir 

Ordubadi, Məhəmmədtağı Sidqi), ―Fövcül-füsəha‖ (1850-1900, 

Lənkəran, Mirzə Ġsmayıl  Qasi, Mirzə Ġsa Xəyali, Mirzə Həsən 

Səyyad, M.Ə.Mühəqqir, M. Mücrüm, M.Ġ. Mahir), ―Beytüs-Səfa‖ 

(1867-1892. ġamaxı,  Mirzə Məhəmmədhəsən, Molla Ağa Bixud, 

Seyid Əzim, Mirzə Nəsrullah Didə, Ağaəli bəy Naseh, Molla 

Mahmud Zövi, Məhəmməd Səfa və b.) , ―Məclisi-üns‖ (1864-

1897. ġuĢa, M.R.Fəna, H.A.Ağahi, X.Natəvan), ―Məclisi-

fəramuĢan‖ (Qarabağ,  M.M. Nəvvab, Həsənəli xan  Qarabaği, 

M.M. Katib, Abdulla bəy Asi, Fatma xanım Kəminə, MəĢədi 

Əyyub Baki), ―MəcməüĢ-Ģüara‖  (1880-1923,  Bakı. 1980-ci ildən 

fəaliyyəti R.Samit tərəfindən yenidən bərpa edilib. Hazırda 

rəhbəri Fazil ġahindir) və d. ədəbi məclislərin gördüyü kollektiv 
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bir iĢi, demək olar ki, Seyid Əzim təkbaĢına ―kurasiya edir‖, 

düzgün milli hədəflərə istiqamətləndirirdi. 

     Bu kiçik Ön Sözümüzdə biz onu daha çox bir müəllim olaraq 

gördüyümüzü ifadə etmək istədik. Bu gün də Seyid Əzim öz 

pedaqoji və poetik məktəbində bizim üçün əsl Böyük Müəllim 

etalonudur.  

      ġairi tanımaq, dərk etmək üçün onu sevib öyrənənlərin 

ürəyinə girmək, oradakı hisslər, duyğular aləminə baĢ vurmaq 

lazımdır. Əfsuslar ki, bu imkansız bir cəhddir. Dünyanın əĢrəfi 

olan Ġnsanın könül dünyası yalnız Xaqani, Nizami, Nəsimi, 

Füzuli, Xətai, Seyid Əzim, Cavid, Vahid, ġəhriyar və  MəĢadi 

Azər kimi dühaların üzünə açıq olub. 

 Fərhad mənəm kim, belə şirin süxənim var, 

  Bir arizi gülgun, ləbi şəkkər-şikənim var. 

 

           Yox məmləkəti-Reydə şəhi-Nasiri-dinin, 

  Bu gövhəri-nayabı ki, Şirvanda mənim var.  

     Seyid Əzim  paytaxt Bakıda qocaman ədib Məmmədağa 

Cürminin sədrliyi ilə yaradılmıĢ  yeni  ədəbi  məktəbi, onun 

―MəcməüĢ-Ģüara‖ məclisini ġamaxının  ―Beytüs-Səfa‖ 

mövqeyindən xüsusi bir  Mənzum məktubla yüksək 

qiymətləndirmiĢdi. ―Bakı  Ģairləri haqqında mədh‖ adlanan bu 

mənzumədə xeyli müqtədir bakılı Ģairin ismi çəkilib: Yusif, 

Müniri, Sürəyya, Fərqa, Süha, Kəbül-Cəbbar, Mirzəağa Dilxun,  

Mirzə Müsəvviri və b. Seyid Əzim onları bir-bir mədh edərək 

poetik nəzmə çəkib: 

  ...Yəqubə yetdi pirəhəni-Yusifi-əzəz, 

  ÇeĢmi-ümidvarə ziyayi-digər gəlir. 

 

 …Təbi Müniri  Ģəmsü qəmərdən münirdir, 

                        Baxdıqca Ģeirinə gözə nuri-bəsər gəlir. 
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                            ...Pərvin- misal nəzmi Sürəyyadə lütf çox,  

                             Ol əxtəri-münirə Süha bisipər gəlir. 

 

                             ġeirayi-Ģamdır, ona Kəlbül-Cəbar, Mən  

                             Bir üstüxani-lütf ilə ol Ģah əgər gəlir. 

 

                             Dilxun təxəllüsündə bu rəmz oldu aĢikar: 

                             AĢiqdir, çeĢmdən üzə xuni-ciyər gəlir. 

 

                            …Bir yerdə kim Müsəvvirə Seyyid qulam ola, 

                              Sairləri cənabına bir xaki-dər gəlir. 

     Bu ixtisarlı beytlər Bakı Ģeir məktəbinin Ədəbiyyat 

tariximizdən kənarda qalmıĢ böyük bir xəzinəsinə iĢıq salır. Nə 

qədər təvazö ilə deyilsə də, Seyid Əzim kimi bir nəhəng özünü bu 

gün adını heç kimsənin tanımadığı bakılı Ģair  Müsəvvirə ―qulam‖ 

səviyyəsinə endirib.  Seyidin bu tərifi Rusiya imperiya 

caniĢinliyinin siyasi mərkəzinin  ġamaxı zəlzələsindən (1859) 

sonra,  Bakıya köçürülməsi ilə bağlı olaraq, Bakıda ġirvan ədəbi 

estafetinin ələ alınması və çox qısa bir sürədə intibah səviyyəsinə 

çatdırılmasınadan irəli gəlirdi. Bu, digər tərəfdən, Qədim Bakının 

XIII əsr azərbaycandilli  klassik poeziyasının Nəsir Bakuyidən 

(Həsənoğlu ilə çağdaĢ olub)  baĢlanan ənənəsinə bir qayıdıĢ idi. 

Odur ki, S.Ə.ġirvani Bakının bu yeni mədəni-milli intibahda tarixi 

rolunu böyük qürur hissi ilə alqıĢlamıĢdı:  

                 ġirvanə Bakıdan genə çox töhfələr gəlir. 

                 San Misr karvanı açılmıĢ, Ģəkər gəlir... 

―ġəkər‖ dedikdə Seyid Əzim yeni Bakıda yaranan klassik irsə 

qayıdıĢı, ġərq Ģeir ənənələrinin dirçəliĢini nəzərdə tuturdu. Bu 

mənzumədə öncə, sonrakı nəslin böyük qəzəl ustadı Ə. Vahidin 

ilk müəllimi olmuĢ Yusif  (Mirzə Əbdülxalıq Yusif) təriflənib, 

sonra Müniri ikinci yerə qoyulub. Seyid Əzim Ģair Sürəyyanı 
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tətifləyərkən, bu parlaq ulduzla- Kəlbalayi Cəbbarla (əxtəri-

münirlə) özünə, öz yaradıcılığına iki müxtəlif bürcün—Kəlbi-

əsğər (Ģimalda) və Kəlbi-əkbərin (cənubda) iki məĢhur 

ulduzlarının—ġeirayi-ġamiyyə və  ġeirayi-Yamamiyyənin 

yaxınlığı (bərabərliyi) kimi baxmıĢdır: 

                  ġeirayi-Ģamdır, ona Kəlbül-Cəbar, Mən  

                  Bir üstüxani-lütf ilə ol Ģah əgər gəlir. 

 Bakı Ģairlərini tərifləməklə bərabər, Seyid Əzim bəzən onları 

tənqidə də tutmuĢdur. Xüsusən bu, ―ġair Yusifə‖ adlı həcvində 

özünü qabarıq göstərib: 

Niyə həcv eyləmisən Cürmini, ey can Yusif!- deyə ―Bakı Ģairləri 

haqqında mədh‖  mənzuməsində öz tərifində birinci yerə qoyduğu 

Yusifi (Mirzə Əbdülxalıq Yusif) öz sənət yoldaĢına, Bakı Ģeir 

aləminin qocaman nümayəndəsinə, 1880-ci ildən fəaliyyət 

göstərən ‖MəcməüĢ-Ģüara‖nın ilk sədri Məmmədağa Cürmiyə) 

qarĢı ədalətsizlik göstərdiynə görə çox  kəskin tənqid, bəzi 

mənada,  hətta təhqir etmiĢdir: 

   Məsləhətdir ki, bu Ģairliyi tərk edəsən, 

                             Tazə muzdur olasan kəĢtiyə losman, Yusif. 

 

   ...Sən də gər  Qumru kimi anlamasan qafiyəni, 

   Cəhd eylə  olasan ta ki rəcəzxan, Yusif. 

      Bundan sonra Seyid öyüdə keçib,  bu istedadlı Bakı Ģairinə öz 

son nəsihətini  verir: 

  Bəs degilmidir bizə təneyi-ərbabi-cəfa, 

   Bəs degilmidir bizə möhnəti-dövran,Yusif?!. 

 

  ...Eyibdir bir-birini həcv edə ərbabi-kəmal, 

  Bidəmaq olma sözümdən, sənə qurban, Yusif. 

 

   Qərəzim həcv degildir, bu nəsihətdi sənə, 
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   Bədgüman olma sözümdən, sözü bir qan, Yusif. 

Onu da deyim ki, sonralar məhz Yusifin özü Məhəmməd Cürmini 

―MəcməüĢ-Ģüara‖nın sədri vəzifəsində əvəz etmiĢdir. Dahi 

Ģairimiz Vahidə təxəllüsü də məhz Ģair Yusif (Mirzə Əbdülxalıq 

Yusif) vermiĢ, onun digər baĢqaları kimi ―rəcəzxan‖ (mərsiyəçi və 

tərifçi-məddah) olmamasını ona qəti məsləhət görmüĢdür. Vahid 

özü bu xüsusda yazırdı: 

 Mənə təxəllüsü Yusif verib dedi, Vahid, 

 Gərək də fərqlənəsən sən bu xudnümalər içində. 

Aydın olur ki, Ģair Mirzə Əbdülxaliq Yusif,  Vahid  poeziya 

universitetinin  birinci  müəllimlərindən olmuĢdur. Deməli, 

dolayısı ilə, dünyasını cəmi 53 yaĢında tərk etmiĢ dahi Ģairimiz, 

ilk maarifçilərimizdən olmuĢ Seyid Əzim ġirvaninin (1835-1888), 

onun bu kəskin ―qulaqburmasının da‖ Ģair Yusifin həm özünün  

yetkinləĢməsində və həm də Vahid barədə uzaqgörənliyində öz 

tarixi rolu vardır. Seyid Əzimin belə ―ədəbi-pedaqoji‖ 

qulaqburmaları digər zonaların, ələlxüsus Qarabağın da ədəbi 

mühitindən yan keçməmiĢdir. Belə ki, o, Ģair Abdulla bəy Asini 

də ( ġuĢa. 1841-1874)  Xan qızı XurĢidbanu Natəvana (ġuĢa. 

1837-1897) qarĢı  sayğısızlığına görə tənqid etmiĢdir: 

 Yəqindir ki, mənə ol büti-Ģəkərləbsiz 

  ġərabi-nab bu mövsimdə zəhrimar olacaq. 

 

  ...Nə kim ki, badə edər rəf möhnətü dərdim, 

 Nə qəmli xatırıma Zövi qəmküsar olacaq. 

Bununla belə,Abdulla bəy Asinin gənc ölümünü bir uzun 

tərkibbənddə ağlar bir dillə Ģeirə çəkmiĢdir: 

Bu necə zülm idi, ey çərx ki, bünyad etdin, 

 Niyə zülm etmək üçün təbini mötad etdin? 

 

  ...Qüssədən günlərimi ġamə bərabər qıldın, 
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 Giryədən gözlərimi Dəcleyi-Bəğdad etdin. 

Açıq Ģəkildə etiraf etmək lazımdır ki, o klassik ədəbiyyatı və 

yaradıcı elitanı ki  1920-1937-ci illərdə Sovet imperiyası 

repressiya etdi, onlar bir tam halında Seyid Əzim Məktəbinin 

yetirmələri idilər. 

   Seyid Əzim milli irsin qorunub saxlanmasında da misilsiz fədakarlıq 

göstərmişdir. AMEA-nın M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunda bu gün 32 

şəxsi Fond vardır. Güman edirəm ki, bunlardan biri də  Seyid Əzimin 

təzkirəsidir. Əsası Sam Mirzə Səfəvi (“Töhfeyi-Sami”) tərəfindən 

qoyulmuş milli təzkirəçiliyin inkişafında Seyid xüsusi mərhələdir. Sədd 

heyflər ki, Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüara”sı, Sadiq bəyin “Məcmul 

xəvasi”si, Məhəmməd Tahirin “Təzkireyi-Nəsrabadi”si, Lütfəli bəy Azərin 

“Atəşgədə”si, Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab”ı və digərləri 

kimi bu biblioqrafik ensiklopediya da aidiyyati vəzifəlilərin biganəliyi 

üzündən hələ də  toz basmış kağız qalaqlarından başqa bir şey deyil... 

     Hacı Seyid Əzimin yaradıcılığını ateizmlə bağlamaq kimi 

yararsız tendesiyaya xüsusi toxunmaq istəyirəm. Seyid Əzim Ģiə 

məzhəbli həqiqi və çox yüksək dini savadlı bir ziyalı olmuĢdur.  

O, Azərbaycan dili və Ģəriət müəllimi olmaqla, dilinə heç bir vaxt 

Ģərab dəyməmiĢ əsl müsəlman ziyalısı idi. Onun lirikasındakı 

―mey‖, ―saqi‖  və s. anlayıĢlar  da tarixi ədəbi ənənəyə uyğun 

olaraq, rəmzi xarakter daĢımaqla  zəmanənin haqsızlığına qarĢı, 

müəyyən mənada, bədii-ictimai etiraz forması idi. BəĢəriyyətin ilk 

atası və ilk peyğəmbəri sayılan Adəmdən gələn insani günahların 

Ġlahidən bağıĢlanması ilə bağlı Hacı Seyid Əzimin xüsusi 

baxıĢları vardı: 

 Məşhərdə xələl yetməsə idrakımıza, 

 Gəlməz ələmi-həşr bizim bakımıza. 

 

 Miras atamızdan bizə qalmış cənnət, 

 Kimdir bizi qoymayan əmlakımıza?!  

     Seyidə görə, onun üçün ən mübarək cəhad cəhalətlə savaĢdır. 

Müstəmləkə ölkələrində yaradılmıĢ dini təsisatların anti-milli 
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xarakterini hələ ərəb aləmində dini təhsil aldığı illərdə dərindən 

baĢa düĢən Seyid Əzim klassik ənənədən gələn ədəbi priyomu—

Ģərab və meyxananı tərənnüm etməyi, dolayısı ilə açıq küfrü 

maskalı, pərdəli küfrə qarĢı qoymağı ilə bəzilərinə dinsiz kimi 

görünmüĢdü. Əslində, Seyidin məramı açıq-aĢkar öz günahını 

gözlər önündə sərgiləyən meyxorluğun küfri ilə özünü Allaha 

Ģərik qoĢanların, öz xeyri üçün milləti cəhalətə sürükləyənlərin, 

dildə dünyadan üzlüĢüb, əməldə dünyanı acgözcə yeyənlərin, 

Ġslam adına bir ləkə olanların küfrünü üz-üzə qoymaq idi.  Seyidin 

cavan ölümünə səbəb və bais  də məhz  gizli çar xəfiyyəsi ilə 

birləĢmiĢ bu  dinlə pərdələnmiĢ riyakar dini-qara qüvvələr idi. 

Onlar çarın Ġmperiya yalı ilə bəslənmiĢ nacins yeni ―bəyciklər‖ və 

―ağacıqları‖ ilə milli tərəqqinin, milli təhsil və maarifin qarĢısını 

kəsmək naminə Seyid  Əzimlərimizə qarĢı Ģeytanı cəhad aparır, 

Ģərəfsiz qətillər gerçəkləĢdirirdilər. Beləliklə, bir Seyidin və 

Hacının bu müəmmalı qətli tarixi Ġslamın saf adına yalnız bir ləkə 

vurmaq cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də Seyid Əzim 

məktəbinin davamçısı kimi mən öz atamın-- Namiq Atabəylinin 

Tarixə aĢağıdakı  bu qəmli müraciətini çox təbii qəbul edirəm: 

 Endir qədəhi, saqiya, ərvahi-Seyidçin, 

  Fərdayə tutaq üz yenə səbbahi-Seyidçin. 

 

Zöhd əhli bu Yer üzündə hər cürmü törətdi, 

 Şahid çağıraq göydəki Allahı Seyidçin. 

 

         …Zəbani-Seyid ilə, Ata, çak elə köksü, 

Gahi özünə ağlaya dil, gahi Seyidçin.   

      Seyid onun xalqını gizli təlimatlar əsasında  tarixi inkiĢafdan 

saxlamağa çalıĢan əgdər bir qaragüruhun üzərinə çox kiçik bir 

milli ziyalı qrupun  içərisində  yeriyərək bu yolda ilk Ģəhidimiz 

oldu. QaĢqay türkü  qoca Hafizimizdən, Kərbala türkü dədə 
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Füzulimizdən gələn lirik məsxərəni, ifĢaedici poetik Sözü yeni 

dövr klassik Ģeirimizdə və  yeni tariximizdə  bütün əbədi 

düĢmənlərimizin: qondarma dini təəssübkeĢlərin, elm və maarif 

əleyhdarları olan cahil  fanatiklərin, hər cür antitürk mali və siyasi 

fırıldaqçılar ordasının  əleyhinə ilk olaraq, məhz Hacı Seyid Əzim 

Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə ġirvani yönəldə bilmiĢdir: 

       Zamani-ehtirazımdır bu gün, meyli-şərab etdim, 

        Bihəmdilləh ki, axır ömürdə bir səvab etdim. 

Ġslam aləmində elmin ən böyük carçısı sayılan Ġmam Əlinin 

maarifçilik yolunu xüsusi təqdir edən Hacı Seyid Əzim bunu açıq 

dillə belə bəyan edirdi: 

    Tut, könül, ali-Əli damənin, eyləmə qəm, 

    Get bu yoldan ki, bu yol Buzərü-Səlman yoludur. 

 

                            Demə meyxanə yolun rahi-zəlalət, vaiz! 

                            Oğlun ölsün, bir ayıl, bu ġahi-Mərdan yoludur. 

Göründüyi kimi, Seyid açıq dillə bəyan edir ki, onun cəhalətə 

qarĢı bu savaĢı Ġmam Əlinin (ə.s.) Ərəb dünyasında biliyin 

təĢviqindəki roluna bənzəyir. ―Zamani-ehtirazını‖, mövcud tarixi-

siyasi Ģəraitə, Ġslam cəmiyyətinin müstəmləkə vəziyyətinə 

üsyanını Hacı Seyid Əzim ―meyli-Ģərab‖ ilə səvaba 

qovuĢdururdu. Əlbəttə, bunu həqiqi anlamda baĢa düĢmək yalnız 

bir nadanlıq olardı. Seyid cəmiyyətə özünü ―Allahın bacısı 

oğulları‖ və ya Ģərikləri kimi  sırıyanları kəskin Ģəkildə ifĢa edir, 

çarizmin öz istila məqsədləri üçün geniĢ istifadə etdiyi bu 

əmmaməli fanatik qaragüruhun Ġslam maarifi və demokratiyası ilə 

heç bir əlaqəsi olmadığını açıb göstərirdi: 

                                   Seyyida, bu zahidi məsciddən ixrac eyləyin, 

                                   Kim salıb bayquĢ tək asari-Ģəamət məscidə. 

 Seyid öz Ġslami baxıĢlarında həm də bir inqilabçı-demokrat idi. 

O, dini düĢüncələrdə teokratik hegomonizmi rədd edir, müsəlman 
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aləminin yalnız maarif və açıq cəmiyyət yolu ilə demokratiya, 

tərəqqi və azadlığa qovuĢacağını söyləyirdi: 

                             Binayi-zöhdümü mey seyli birlə abə verin, 

 Satın bu xirqəvü-səccadəmi şəraba verin. 

 

 Gəlin, bir eyləyin, ey badəxarlər, himmət, 

 Bu çərxi-pürsitəmin dövrin inqilabə verin.  

Seyidin davası ―çərxi-pürsitəm‖ ilə idi. Onun ―KÜFRÜ‖  isə  

tarixdən geri qalmıĢ və istilalara uğramıĢ Ġslam aləmində  özünün 

bu ―zamani-etirazları‖ ilə  məhz  ―çərxi-sitəmin dövrünü   inqilabə 

vermək‖ idi. Bu mənada, o, M.F. Axundova bərabər bir maarifçi 

və inqilabçı-demokrat idi. 

    Əlbəttə, Seyidin simasında daha çox xalqımızın Dədə 

Füzulimizdən sonra ikinci müqtədir aĢiqanə qəzəl Ģairini görmək 

lazımdır. Azərbaycan gözəlini Vətənin ayrılmaz bir parçası olaraq 

vəsf edən Hacı Seyid Əzimin məhəbbət lirikası xalqımızın könül 

tarixidir. 

                              Ey eyləyən cahanda məni biqərar, EĢq, 

                              Ey binəvaları eləyən xaksar, EĢq.  

 

                              Çox Ģahlar səninlə düĢübdür gədalığa, 

                              Sən çox gədaları elədin tacdar, EĢq. 

 

                              ...Hər kəsdə yoxdur eĢq onun kamalı yox, 

                              Kamil olan vücudlar eylər Ģüar: ‖ EĢq!‖ .  

      Seyid XIX əsr Azərbaycan cəmiyyətinin yeni üsullu ilk məktəbinin 

Birinci  pedaqoqu, ilk milli Müəllimi və həmin dövrün ən böyük klassik 

şairidir. N. Atabəyli 1000 illik Azərbaycan klassik ədəbiyyatının çox ünlü 

xadimlərinin əsərlərinə bu layihə çərçivəsində bir sıra nəzirələr yazaraq, 

onların da  bu tarixi Yubileydə simvolik iştirakını “təmin etmişdir”. N. 

Atabəylini  kleçmiĢ Sovet rejiminin repressiyyaya uğratdığı qəzəl 

janrına belə isti münasibəti onun 1000 illik tarixə malik klassik 
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ədəbiyyatımıza yeni milli intibah baxıĢlarının bədii  ifadəsidir.  

N.Atabəyliyə görə, dahi Ģairimiz öz ucalığında durub, heç bir 

təntənəsiz, Yubileysiz  də  mənəvi aliliyini və  nəcabətini dünyaya 

nümayiĢ etdirir:  

                                  --Çəkilibdir ən uca ərĢi-müəllayə Seyid, 

                                    Dönə, Allah, nə ola, bir də bu dünyayə Seyid!! 

 

                             Döyünən qəlbə odur sevgi-məhəbbət gətirən, 

                                    Bir könül qasididir hər büti-zibayə Seyid... 

Lakin unutmayaq ki, dahi  ustadımız və Böyük  müəllimimiz 

Seyid Əzim bu dünyasını Haqq dünyasına dəyişərkən bizlərə--

180 il özündən sonrakı nəslə  üz tutaraq xitabən  bunu da deyib 

getmişdir: 

                                         Ey gələn ruzigara növrəslər, 

                                         QaĢları qövs tək müqəvvəslər, 

                                         Sizlərə sərbəsər səlamım var, 

                                         Olmasam da özüm, kəlamım var. 

                                         Oxuyun Ģeirimi, qılın yadım, 

                                         ġad olsun bu ruhi-naĢadım... 

         Dahi şairimizin qarşıdan gələn 180 İlliyini özünəməxsus 

yolla—180 qəzəl ilə ithaf çələnginə bürüyən istedadlı şair-

qəzəlxan Namiq Atabəylinin bu yeni təşəbbüsü, əlbəttə, təqdirə 

layiqdir. Namiq klassik ədəbiyyatımıza yeni bir həyat verməklə, 

Seyid Əzim məktəbinin qüdrətini və qüdsiyyətini əks etdirmək 

istəmişdir. Əminəm ki, “Seyidəm, ərseyi-eşq içrə...” yubiley 

kitabının dəyərli oxucuları onun əsl qiymətini verəcəklər.  

      Bu ―Qəzəllər divanı‖  Namiqin bu bir  ildə  klassik Ģeirin 

təəssübkeĢləri ilə ikinci görüĢüdür. Cari ilin fevralında onun ötən 

əsrin qəzəl ustadı Ə.Vahid üçün çapa verdiyi  ―Vahidiyəm 

Azərbaycanımın‖ yubiley kitabı kifayət qədər müsbət oxucu rəyi 

qazandı. Bu kitab ədəbi-ictimai həyatımızda əsl hadisə oldu. 
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 ġairə klassik Ģeir yaradıcılğında yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. 

Klassik Ģeirimizə yalnız belə yaradıcı münasibətimizlə biz həm 

onu yaĢadar, həm  də ulularımızın yadıgarı olan Qəzəl sənətini 

bundan sonra daha da inkiĢaf etdirə bilərik. Bunu təqdir etmək 

lazımdır. 

      Müəllif  bu il çapdan çıxmıĢ ―Vahidiyəm Azərbaycanımın‖ 

(Ə.Vahidin bu il 120 Ġlliyi üçün qəzəllərdən ibarət Ġthaf çələngi, 

―Step Ltd.‖ Kino Ģirkəti, B.-2014) kitabını və hal-hazırda  ölməz 

Ģairimiz Seyid Əzimin 2015-ci ildə qarĢıdan gələn 180 Ġlliyi üçün  

yazdığı əlinizdəki yeni kitabını öz qədirbilən oxucularına artıq 

təqdim etmiĢdir. O, bütün bunların   ardınca klassik irs üzrə 

fəaliyyətlərinin davamı etdirir,  ―Osmanlı sultanlarının qəzəl 

yaradıcılığına Nəzirələr‖, klassik ədəbiyyatımızın banisi dahi 

Ģairimiz Əfzələddin Xaqani ġirvaninin qarĢıdan gələn 900 Ġlliyinə 

ithaf olaraq  900 qəzəl və qəsidədən ibarət yeni Ġthaf çələngi 

layihələri üzərində çalıĢır. Eyni zamanda,o, bir Ģair-tədqiqatçı 

olaraq, bir il bundan əvvəl yazmağa baĢladığı  ―Azərbaycan 

Əruzunun nəzəri-təcrübi əsasları‖  kitabı üzərində çalıĢır.   

      Müasir milli ədəbiyyatımızda  klassik Ģeirin inkiĢafına öz 

töhfəsini verəcək gənc nəsilləri  Namiq Atanın bu nümunəsində  

poeziyamızın Seyid Əzim Məktəbindən daim öyrənməyə 

çağırırıq.  

      Fikrimi  ölməz sənətkarımız və böyük Müəllimimiz Hacı 

Seyid Əzim ġirvaninin aĢağıdakı sözləri ilə tamamlayıram: 

                              Rəsmi qəzəlin xatəmi yox, mən də rəsuləm, 

                              Maqəblə mənəm xatəmi mabədinə fateh. 

 

                              Ərşi-əhəd altında olan kənzi-nihanə, 

                              Ey Seyyidi-xoş-nəzm, zəbanındı məfateh. 

(--Yəni: qəzəl yardıcılığının, qəzəl  qayda-qanununun  sonu yoxdur. Mən də 

bir rəsulam. Məndən əvvəl Qəzələ gələnlərin davamçısıyam, sonradan 

gələnlər üçün isə  Fatehəm, bir yol açanam. Ey gözəl şeirlər şairi—Seyid! 

Ucalığın Allah duran yerindən aşağıda Onun ilahi padşahlığının gizli 

xəzinələri var. Yalnız sənin şeir dilin onların əsl açarıdır.) 
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                                   180 QƏZƏL  

                        Seyid Əzim Şirvaninin 180 illiyi üçün 

                                   İthaf çələngi 

                                           1 

                       Çəkilibdir ən uca ərşi-müəllayə Seyid, 

                         Dönə, Allah, nə ola, bir də bu dünyayə Seyid!! 

 

                       Döyünən qəlbə odur sevgi-məhəbbət gətirən, 

Könüllər qasididir hər büti-zibayə Seyid. 

 

Behiştin, cənnətin öz ilk maarif xadimidir, 

Verə üqbadə də dərs Xızra, Məsihayə Seyid. 

 

  Qoca Şirvanımın ən ülvi, uca zirvəsidir: 

 Çəkə dünya üzünə dağlar ilə sayə Seyid. 

 

                       Məhəbbət xəstəsi bu qəlbə təbib neyləyəcək, 

 Dəva-dərmandı özü dərdimə dəvayə Seyid.  

 

                           Oxu, ey bülbüli-zar, bağü-gülüstanda səhər, 

                           Güli-həmradı bütün bülbüli-şeydayə Seyid. 

 

                         Seyidanə, ey Ata, şeyrü-qəzəllərlə yaşa, 

                         Həmi dünyayə hökmdardı, həm üqbayə Seyid. 

 

                                2 

   Yüz min güli-həmra ola, könlüm səni istər, 

   Yüz nərgizi-rəna ola, könlüm səni istər. 
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  Yüz qönçə dəhan, Ģahi-xuban, yüz canı-canan, 

  Yüz min mahi-liqa ola, könlüm səni istər. 

 

  Leylayi-eĢq ilə dəli Məcnuna dönsəm, 

 Yüz dəĢt ilə səhra ola, könlüm səni istər. 

 

 Yusif deyiləm mən, nəmə lazımdı Züleyxa, 

                                 Yüz aĢiqi-rüsva ola, könlüm səni istər. 

 

                                 Yüz nərgizi-fəttani-mələk, huriyi-qılman, 

                                 Yüz min büti-ziba ola, könlüm səni istər. 

 

                                 Min kövsəri-xüld, zəmzəmi-nab, min meyi-gülfam, 

                                 Min gülçini-səhba ola, könlüm səni istər. 

 

                                 Bir tək səri-kuyinə Ata bənd olub, ey Ģux, 

                                 Yüz dünyəvi-uqba ola, könlüm səni istər.     

 

     * (S.Ə.ġirvaniyə nəzirə: 

   ―Yüz sərvi-xuraman ola, könlüm səni istər, 

    Yüz baği-gülistan ola, könlüm səni istər‖.)      

                                        PS: Bu və sonrakı dırnaq iĢarəsi ilə verilmiĢ bütün beytlər 

                                        mötərizədə ismi  keçən müəlliflərindir. Həmin qəzəllər  

                     bu  Ģairlərin əsərinə nəzirə kimi qələmə alınmıĢdır. 

 

                                            3 

                                Zülfi-siyəhin içrə, gülüm, Ģanələr ağlar, 

                                Viraneyi-qəlbəm, mənə viranələr ağlar. 

 

                                Mənlə nə qiyas Yusifə, divaneyi-eĢqəm, 

                                 Halımı görüb, Məcnuni-divanələr ağlar. 
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                               Sındı qədəhim, keyfimi təlx eylədi dövran, 

                               Meysiz günümə meykədə, meyxanələr ağlar. 

 

                                Zülmət gecələr qoynuna saldı məni tale, 

                                SönmüĢ çırağam, Ģəmimə pərvanələr ağlar. 

 

                               Saqi, nə zəhrdi mənə bu təklifi-meynab, 

                               Ləzzətsiz ötən bəzmimə peymanələr ağlar. 

 

                               Satdın məni əğyara sən, ey bivəfa dilbər, 

                               Halını görüb, halıma biganələr ağlar. 

 

  Namiq Fərəcəm: Ateyi-ürfan bilir ellər, 

  Ölsəm, mənə bu dünyada fərzanələr ağlar. 

 

                                            4 

                                Sənin, ey güli-həmra, iĢin yalnız xar ilədir, 

                                Burax bu yar həvəsin, ürəyin əğyar ilədir. 

 

                               Nədir, ey Dağı çapan, həĢr veribsən özünə, 

                               Bilməyirsənmi ġirin Xosrövi-xunxar ilədir? 

 

                               Məhəbbət aləminin fərqi nədir fəlsəfədən, 

                               Ġnqilab, inkiĢaf həm inkarı inkar ilədir. 

 

                               Odur ey, zilə qaxıb ―ġur‖ ilə gənc xanəndə, 

                              ―Muğamat‖ aĢiqidir, qəlbi həmən tar ilədir. 

 

                                Demə: çox dövrə vurar göydə bəyaz ulduzlar, 

                                AĢiqin dövranı bir zülfü qara yar ilədir. 
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                                Deyildir iznsiz ol cövri-cəfa Məcnuna, 

                                Leylayi-sitəm ona könüldən əhrar ilədir. 

 

                                 Ey Ata, bu dünyanın dərdləri qalamayıb bizə, 

                                 Burax bu göftguləri, bizimki əĢar ilədir. 

 

 

                            5 

                        “Bağ içrə gəlib yarımı əğyar ilə gördüm, 

                         Qan oldu könül kim o gülü xar ilə gördüm.” 

                                                     (S.Ə.Şirvani) 

 

                        Məcnunu uzaq Leylidən bir quli-biyaban, 

                             Sənanı da bir deyrdə zünnar ilə gördüm. 

 

                             Hər kimdə könül vardı: yıxıq saray kimiydi, 

                              Hər kimdə qızıl var idi, Ģahmar ilə gördüm. 

 

                             Tar çal, oxusun ―Rəhab‖ı  xanəndə bizimçin, 

                              Hər yerdə könül nəğməsini tar ilə gördüm. 

 

                             Ey kim ki, deyir: eĢqü-məhəbbətdə səfa var, 

                             AĢiq ürəyin Ģamü-səhər zar ilə gördüm. 

 

Zindana atar aĢiqini Züleyxayi-eĢq, 

 Mən Yusifi də axırda əhrar ilə gördüm. 

 

Satma bu nazı-qəmzələri aĢiqə, ey Ģux, 

Karın güdəni həmiĢə tüccar ilə gördüm. 
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                           Gəzmə qayalar çapanı gəl ağulu düzdə, 

                            ġirin sevəni dəhrdə kühsar ilə gördüm. 

 

                            Ey dil, Atada kimsəyə yoxdu bi(r) təmənna, 

                            Hər beytini min dürr ilə, Ģəhvar ilə gördüm. 

 

                                      6 

                         Yanma, ey Ģamü-fəraq, hali-pəriĢanımıza, 

                          Nə fayda bu yanmağın bu dili-suzanımıza?! 

 

                          Biz pəri çöhrələrin qadələrin alanlarıq, 

 Olardı hökm eləyən hələm ki  sağ canımıza. 

 

Bu da bir fəxrdi ki, bilib  bizi əyaq tozu, 

 O gözəllər ki gecə əyaq qoyar yanımıza. 

 

Məhəbbət aləminin biz ki dəli Məcnunuyuq, 

Qoymarıq özgələrin dəĢti-biyabanımıza. 

 

 Bizə bu xoĢdu ki, eĢq-məhəbbətin qullarıyıq, 

 Əymərik bircə kərə baĢını dövranımıza. 

 

Bizləri meykədələr küncünə sıxdıqca zaman, 

Dərdləri qərq edərik badeyi-peymanımıza. 

 

Ey Ata, bir nədi, min can verərik canana, 

Bu böyük arzu, həvəs sığarsa, imkanımıza. 

 

                                                   7 

                        Qaldır qədəhi, saqi, bu peymanə bizimdir, 

                        Bu keyf bizim, meykədə, meyxanə bizimdir. 
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                        Məcnun adına çox da eyiblər demə, ey Ģux, 

                        Ol tövqi-cünun, zənciri-divanə bizimdir. 

 

 Dünyadə nə ki atəĢi-niyran yanır hər gün, 

 ġəmlərə yanan ordakı pərvanə bizimdir. 

 

                    Yıxdın bu vəfa mülkünü, ey bivəfa canan, 

                     Bu tale bizim, xaneyi-viranə bizimdir. 

 

                    Saqi, meyi-gülfamı nə bilsin nədi zahid, 

                    Mey ləzzəti, eyĢ iĢrəti, kefxanə bizimdir. 

 

                    Bir hüzn evidir dünya bizimçin bu gün, ey Ģux, 

                         Səhradə yanan atəĢi-hicranə bizimdir. 

 

                         Meydani-məhəbbətdə, Ata, öz yerimiz var, 

                         Min əğyar ola, can ilə cananə bizimdir. 

 

                                                    8 

                         Endir qədəhi, saqiya, ərvahi-Seyidçin, 

                         Fərdayə tutaq üz yenə səbbahi-Seyidçin. 

 

                         Zöhd əhli bu Yer üzündə hər cürmü törətdi, 

                         Şahid çağıraq göydəki Allahı Seyidçin. 

 

Ey piri-muğan, meykədə, meyxanədə yasdı, 

 Əhli-xərabat ərşə çəkir ahı Seyidçin. 

 

 Dünya malı düyada qalar, ey dəni-tüccar. 

                        Üqba da gülər vicdana, vallahi, Seyidçin… 
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                        Xaqani, Nişat, Ağaməsih, Bixudi-Sabir, 

                        Eylər duavü-sənaları dahi Seyidçin. 

 

                        Sınmış qədəhin cürmü böyükdür bizə, ey şux, 

                        Bəstə çağıraq şövq ilə Dərgahı Seyidçin. 

 

                        Zəbani-Seyid ilə, Ata, çak elə köksü, 

                        Gahi özünə ağlaya dil, gahi Seyidçin.   

 

                                         9 

                           Coşdu bu cahan içrə min ey-vah ilə könlüm, 

                            Yol getmədi dünyadə bir həmrah ilə könlüm. 

 

                            Zülmətdə keçən ömrümü məĢəl elədim mən, 

                            Heç açmadı bir gündüzü səbbah ilə könlüm. 

 

                             Meydani-məhəbbətdə mənəm dövrani-Məcnun, 

                             Bir Leyli bütü dəyiĢməz on mah ilə könlüm. 

 

          Fəqrəm də, fəxr eylərəm bir fəqri dəyiĢməz 

          Min dövlətü, min sərvətü, min cah ilə könlüm. 

 

        Bir bülbüli-Ģeyda kimi, ey xosrövü-xuban, 

       Gül-gül yeriyər üstünə bərg-ah ilə könlüm. 

 

        Bu yurd-yuvamı sellərə qərq etdi KĠM, ey dil, 

       Odlara yana bir belə dilxah ilə könlüm?.. 

 

        Ey Ata, ədu-əğyarı səbr et yenəcəkdir: 

        Allah ilə, Allah ilə, Allah ilə könlüm!! 
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                                                    10 

                        “Verdi mey camını saqi yenə canan əlinə, 

                        Can fədadır kim ona, camı verib can əlinə.” 

                                                                                     (S.Ə.Şirvani) 

 

                          Qurbanam mən o qarıĢqaya ki bir çəyirtgəni 

                          Gətirib pay elədi dostu Süleyman əlinə. 

 

                          Nə qanır badi-səba türreyi-tərrarə nədir, 

                          Yetir ol Ģanəni sən zülfi-pəriĢan əlinə. 

 

                          Nədi, cürət elədik çıxaq bir ahu ovuna, 

                          DüĢdü birdən-birə qəlb bir sürü ceyran əlinə. 

 

                          Ruhu azad doğulur Leyliyə Məcnun olanın, 

                          Bəxti-məlunu verir  onları dövran əlinə. 

 

                          Allah heç bir aslanı salmasın çaqqal gününə, 

                          Versin Haqq öləndə də aslanı aslan əlinə. 

 

                          Nə ki qəlp qardaĢlıq hökm sürür dünyadə, 

                          Qanlı köynək düĢəcək Yaqubi-Kənan əlinə. 

 

                           Ey Ata,  Ģeyrü-qəzəl bunca qəmli olmazdı, 

                           DüĢə bilsəydi bu qəlb aĢiqi-heyran əlinə.   

 

                11 

Ey könül, dünyadə mən min ahu-əfğan etmiĢəm, 

Sor  ki bir öz halimi neyçin pəriĢan etmiĢəm?! 
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ÇəkmiĢəm min bir cəfa bir tək nigarın eĢqinə, 

Verdiyi hər dərdi mən min dərdə dərman etmiĢəm. 

 

Satıbdı əğyarimə ol bivəfa dilbər məni, 

Gör kimi  dünyadə mən bu qəlbə mehman etmiĢəm? 

 

Eyləyib min bir sitəm könlümə, min yarə vurub, 

Günbəgün artsın deyə  hər cövrə imkan etmiĢəm. 

 

Durmadan Leylayi-eĢq salıb dəĢtə Məcnunları, 

Mən ki onlardan füzun çöllərdə cövlan etmiĢəm. 

 

Etməyin Fərhadlara dəyanətdə qiyas məni, 

Min Xosrov-Kəsra ola, dağlarda taban etmiĢəm. 

 

Ey Ata, yoxdur bu gün gözümdə bir dünya malı: 

Dünyanın gözü kimdi, mən onu canan etmiĢəm!! 

 

                                      12 

                        Ey dil, nə qədər sən ürəyi qan olacaqsan? 

                        Hər gün yenidən bir daha peĢman olacaqsan... 

 

                        Çoxdur bu könül içrə sənin gizli xəzinən, 

                        Ey dil, dilini saxla ki, viran olacaqsan. 

 

                        Meydani-məhəbbətdən itil, ey mərə əğyar, 

                        Çıxsan önümə cəngimə meydan olacaqsan. 

 

                        Ey Ģuxi-mələk, eyləmə halımı pəriĢan, 

                        Bir gün də özün hali-pəriĢan olacaqsan. 
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                        Köhnə, ya yeni,-- ad verə bilməm sənə, ey Yurd, 

                        Könlümcə mənə Azərbaycan olacaqsan!    

 

                        Öz  qəlb evini yıxma o dağlarda, a Fərhad, 

                         Sanma ġirinə Xosrövi-xuban olacaqsan. 

 

                         Baxma yoluma, ey Ata, Yusif yoludur bu, 

                         Azadeyi-Misrəm: mənə Kənan olacaqsan! 

 

                        Heyranın olub Ģəninə yazdı Ata min söz, 

                        Gec-tez ona, ey Ģux, özün heyran olacaqsan.  

 

                                                     13                                                          

                           Qaldır qədəhi, bir də içək biz bu Ģərabdan, 

                           BeĢ günlük ömürçün verilibdir bizə bir can. 

 

                           Gülçin Ģərabın qədrini hər kəs bilə bilməz, 

                           Artıqdır onun mənası arifçün həyatdan… 

 

                           Ey Saqi, Ģərab küplərini gizləmə bizdən, 

                           Nuhun gəmisidir o küpün, ya da ki tufan. 

 

                           Ey piri-muğan, müyxana əhli hara getsin, 

                           Min CəmĢidi yox eylədi  bu gərdiĢi-dövran. 

 

                           Gəl çərxi-fələkdən bizə dost gözləmə, ey dil, 

                           Zəhr ilə dolub dövri-qədəh, eyləmə peyman. 

 

                           Ey badə, sənin Ģəm ilə qan qohumluğun var, 

                           Həm səndədi, həm ondadı bu atəĢi-niyran! 
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                           Ey Ata, qulaq vermə zöhd əhlinə, kef çək, 

                           Cananədi, bir də meyi-nab: rövzeyi-rizvan! 

 

                                                     14 

                           Bir bülbüli-zarəm təzə güllər sorağında, 

                           Bir Ģaneyi-zülfəm yenə  tellər sorağında. 

 

                          AĢüfteyi-məstdim, nə gözəl yarı ititdim, 

                          Gəzdim də, dolandım neçə illər sorağında. 

 

                           Hər Məcnuni-aĢiq neçə səhralara düĢdü, 

                          Çöllərdə gəzə Leylini dillər sorağında. 

 

                           Ey beççeyi-xanəndə,  dayan bəm ayağında, 

                          Mən ―ġur‖ gəzirəm ―Muğam‖da zillər sorağında. 

 

                          Böldü Vətənimi  ikiyə yaği, Saram yox: 

                           Bir Xan Çobanam Arazda sellər sorağında. 

 

                           Qaldırdı dağa Fərhadı ol ġirini-tərsa, 

                           Versin könülün Xosrova tüllər sorağında. 

 

                           Bir piri-Muğan idi Ata, gəldi də getdi, 

             Bundan belə ha gəzsə də ellər sorağında… 

 

                                       15 

Gəl gedək gül-üzara, bu, canı-canan yoludur, 

 Canı-canana yaxın canımıza can yoludur. 

 

                           PəriĢan halımıza yoxdu yanan kimsə bu gün, 

                           Gedək o yolları ki, hali-pəriĢan yoludur. 
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                           Gəl çıxaq dağlara da ġirini-tərsaları var, 

                           BaĢına külüng çalan Fərhadi-qurban yoludur. 

 

                           Dayan, ey əğyari-dun, könlümə yavuq gəlmə, 

                           Bu dili-dildarıma bidili-mehman yoludur. 

 

                           Nə qədər zülmət ola dövrani-dun, səbr eylə, 

                           Zülməti yaranların məqsədi bir Dan yoludur. 

 

 Ġblisü-Ģeytan olan nakəsi Ģeytandı doğan, 

Adəmi-insaniyət gəldiyi Ġnsan yoludur. 

 

Ey Ata, tərki-Vətən Namiqə et ki dualar, 

Oğlunu səndən alan Yaqubi-Kənan yoludur. 

 

                                                        16 

                         Sus, ey bülbül, bu dünyada nə gül vardır, çəmən vardır, 

                         Nə qəlb oxĢar dili-dildar, nə dildarın sevən vardır. 

 

                         Gələnlər gəldi getdilər, nə xəbər var, nə bir əttər, 

                        Qafil olma, bu dünyada nə bu gün, nə dünən vardır. 

 

            Nə Məcnunun eĢq sitəmi, nə Fərhadın qaya dərdi, 

                          Ölən öldü, gedən getdi, nə ağlayan, gülən vardır. 

 

                          Nə qəhrdən üz çevirib biyabana üz tutanlar, 

                          Nə eĢq ilə külüng çalıb, qayaları dələn vardır. 

 

                          Ey könül, bu boĢ həyatda nə qədr var, nə də qiymət, 

                          Nə pisliyə cavab verən, nə yaxĢılıq bilən vardır. 
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                          SoruĢmaz bu dəhri-dun da nələr keçər könüllərdən, 

                          Nə icz  ilə bir doğulan, nə  icb  ilə ölən vardır. 

 

                          Dur, Atayi-saribanım, üqba üçün yol uzundur, 

                          Bu dərd yüklü ürəyində karvan-karvan Ģələn vardır. 

 

                                                        17 

                          Min qeyz ilə tufan qopa, meydan yelə qalmaz. 

                          Bülbül çəkə min ah, ötüĢər, ah gülə qalmaz. 

 

                          Min illəri öz səbrinə sığmıĢsa axar çay, 

                          Min daĢqın ola, məcrası heç bir selə qalmaz. 

 

                          Min dildə ötə bülbüli-eĢq naleyi-nəğmə, 

                          Könlündə çəkər dərdini, dildən-dilə qalmaz. 

 

                          ÜĢĢaq arasın vursa da hər cür ədu-əğyar, 

                          Gündən-günə, aydan-aya çəksə, ilə qalmaz. 

 

                          Min qəhri-zimistan belə çəkdirsə də dövran, 

Bir yaz qabağı fəsildə bir boz çilə qalmaz. 

 

 Çək mizrabı hər zil ayağı könlümə, tarzən, 

Qəlbimdə qopan atəĢi-nar bir telə qalmaz. 

 

   Ey Ata, çətin gündə gərək səbr eləyək biz, 

   Dünya ki elə qalmadı, həm də belə qalmaz. 

 

 

 



33 
 

 

                                                    18 

                         Bu gələn, bilməmiĢəm, sən demə, cananə imiĢ, 

                         Bütün qəsdi-qərəzi min belə qurbanə imiĢ. 

 

                        Baxıb Leyla üzünə eĢqinə düĢmüĢdüm onun, 

                        Onu hər kim ki sevib, bir dəli divanə imiĢ. 

 

                        Dedilər Fərhadi-eĢq var bu fəna mülkündə, 

                        Demə,  dağlarda gəzən bir ġirin əfsanə imiĢ. 

 

                        Oxuyub dünyada hər bir kitabı baĢ yordum, 

                      Əsl ömrün kitabı, sən demə, meyxanə imiĢ. 

 

                      ġəhidi-eĢqi-cünun dəhrdə tək Qeys deyil, 

                      Hər yeni Ģəmə yanan bir yeni pərvanə imiĢ. 

 

                    ġəhid Ġlhamə görə Fərizə candan keçdi, 

 O da Leyla kimi bir aĢiqi-əhranə imiĢ. 

 

Ey Ata, bir gün Əcəl süzsə Ölüm meyin bizə, 

Qoy desinlər bu da bir sonuncu peymanə imiĢ.  

 

                                                   19 

“Bayram günüdür, zövqü-səfa xanələr içrə, 

  Cananım oturmuş neçə cananələr içrə.” 

                      (Qasım bəy Zakir. Şuşa.1784-1857) 

 

                     Saqi, bu nə dərddi bu Ģərab içrə veribsən, 

                     Cam-cam bu ki ağudu bu peymanələr içrə. 
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                     Əğyari-ədu ki oturub Xan Qarabağda, 

                     Könlüm dolaĢa Vətəndə viranələr içrə?! 

 

                     Tərsa ġirinin felinə Fərhadımız uydu, 

                      Ġlk oldu Ģəhid eĢqinə divanələr içrə. 

 

                     Dərddən ―Qarabağ Ģikəstəsi‖n oxuma, ey Ģux, 

                     Duymaz səni bir kimsə bu biganələr içrə. 

 

                      Dəryayi-Xəzər, Badi-kübə dadıma yetməz, 

                     ―Yanmaqdı mənim Ģöhrətim pərvanələr içrə.‖ 

 

                      Ey Ata, Ģəhid getdiyi gündən ġuĢa-könlüm, 

                      Ağlardı ruhum meykədə, meyxanələr içrə. 

   

                                                          20 

                           “Əgərçi xoşdu mənə ətri, həm səfası gülün, 

                          Cəfası çoxdu, nə hasil ki, yox vəfası gülün.”  

                                      (Xurşidbanu Natəvan, Xan qızı. Şuşa. 1832-1897) 

 

                          Çəkil, ey bülbüli-zar, getmə Gülüstanə tərəf, 

                          Səni də məhv eləyər möhnəti-bəlası gülün. 

 

                          Güli-Leylayə uyan ey ürəyim, farağat dur, 

                           DüĢəcək səhralara eĢqə mübtəlası gülün. 

 

            Qanlıdı, qarğılıdı, tikanlıdı niyə bilməm, 

                           Növbahar gəlincə tüm hali-macərası gülün. 

 

                           Boyayıbdır əlini Ģəhidi-Bülbül qanına, 

                           Nədən ki çox əladır xar ilə arası gülün. 
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                          Eyləyib xuni-cigər hicrlə aĢiqlərini, 

                          Vüsali-eĢqə görə bu gün qan davası gülün. 

 

                     Cəfayi-xarə görə sevən qəlbdə fəryaddır, 

Sağalmaz həĢrə kimi vurduğu yarası gülün. 

 

Ən qara günlərindi, eylə fəğan, ey Bülbül, 

AĢiqə göz dağıdır əlində hənası gülün. 

 

Beççeyi-bülbül tək ötmə belə, ey Ata, 

Natəvan qalıb bu gün ġuĢada anası gülün. 

 

 

                                                    21 (9)* 

  Qəmlər yemə, gəl, dünyəvi-aləm belə qalmaz, 

  Min dərdin ola könüldə: bu qəm belə qalmaz. 

 

 SolmuĢsa da, gül bağçamızın rövnəqi, hərgah, 

           Bülbül nə qədər ağlasa, matəm belə qalmaz. 

 

  Ömrün nə qədər baĢdan aĢan dərdləri varmıĢ, 

  Gəl, badə içək keyf ilə, bu dəm belə qamaz. 

 

  Əğyara uyub, tərk eləyib yar bizi çoxdan, 

   Əğyar özü də bilər ki, həmdəm belə qalmaz. 

 

  Tək-tək  o gözəllər ki, vəfasız çıxıb eĢqə, 

   Ġnanma da bu təklərə gəl, cəm belə qalmaz. 

 

   Yoxdu o gözəllər ki, qəlbə zövq verərdi, 

  Ol  bəzmimizin zövqü bizə kəm belə qalmaz. 
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                         Yar da, ey Ata, küsübdü bizdən necə möhkəm, 

                          Bir gün dəyiĢər öfkəsin, ötkəm belə qalmaz. 

 
                   *Qeyd: mötərizə içərisindəki nömrələr müəllifin əvvəlki  

                   qəzəllər kitabında  getmiĢ bəzi əsərlərinin əski versiyadakı 

   sıra göstəriciləridir. Həmin qəzəllər yeni versiyada  təkrarən   

    iĢlənilmiĢ və  əlinizdəki Ġthaf çələnginə daxil edilmiĢdir. Bu,  həm də  

  iki yanaĢı əsrin dahilərini görüĢdürməyin rəmzi ifadəsidir. 

   Müqayisə üçün bax: ―Vahidiyəm Azərbaycanımın‖ kitabı, naĢir:   

―Step.Ltd‖ Kino ġirkəti, Bakı-2014. Əsər üçün ―Facebook‖-da  

―Namiq Atabeyil‖   ilə Ġnternet axtarıĢı etmək olar. 

 

 

 

                                                         22 (5) 

  Dedim:- Ey gül, nə gözəl  gülzarda hal eyləmisən? 

  Dedi:- BoĢ eĢqə düĢüb, fikri-xəyal eyləmisən. 

 

  Dedim:-Səndən ötəri bütün canımdan keçərəm, 

  Dedi:-Bihudə yerə cana zəval eyləmisən. 

 

  Dedim:-Gər sən olmasan, çöli-biyabandı yerim, 

  Dedi:-Sən də özünü Məcnun misal eyləmisən. 

 

   Dedim:-O Ay üzünü görməyə könlüm can atır, 

   Dedi:-Yoxsa məni bir mahi-cəmal eyləmisən? 

 

   Dedim:-EĢq məktəbində Qeyslərə dərs demiĢəm, 

                 Dedi:-Çoxmu dəlini əhli-kəmal eyləmisən? 

 

   Dedim:-Mən istəmirəm dərdimi əğyar da bilə, 

   Dedi:-Asan iĢini neçin məhal eyləmisəm? 

 

   Dedim:-Ahu gözünü qıyma mənə baxanda, yar, 

   Dedi:- QaĢımı, Ata, çoxdan hilal eyləmisən. 
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                                                   23 

       Yarın qadasın daima bu cana desinlər, 

       Dərdimə dəva-dərmanı canana desinlər. 

 

             Bir Ģəm kimi atəĢlə yanıb, yax məni, ey Ģux, 

                          ġəminlə yanıb kül oldu pərvanə desinlər. 

 

  Fərhadın ölən kuhidə dağlar çapıram mən, 

  Ölməzdi, ġirin, bu acı əfsanə desinlər. 

 

                          Yusif kimi də keçmiĢəm azadəliyimdən, 

                          Saldırdı yarı dildarı zindanə desinlər. 

 

                           Doldur qədəhi, saqi, içək, vəfalı dostla, 

                           Sınmazdı könüllərdəki  peymanə desinlər. 

 

 Açma hər ilan, mara könül xəznəmi, ey dil, 

 Qıyma bu eĢq mülkümə viranə desinlər. 

 

                            Öz ömrümü ən dar sədəfə beyt elədim mən, 

                            DüĢməz ələ bir də belə dürdanə desinlər. 

 

                            Dövrani-dunun hökmünə baĢ əymədim heç vaxt, 

                            Sığmazdı Ata hikməti dövranə desinlər. 

 

 

                                                        24 

           “Aludeyi-sərməstəm, bu kar nədir, bilməm, 

           Saqilən həmdəstəm, sərşar nədir, bilməm.” 

             (Şahnigar xanım Rəncur. İndiki Qazağın 

              Ağköynək kəndi. 1850-1899) 

 

AĢiqi-bir yarəm,  əhdü-vəfadarəm, 

Hicrlə ağlarəm, əğyar nədir, bilməm. 
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                                 Talibi-gülzarəm, bülbüli-bizarəm, 

Bir dili-dilzarəm, qəmxar nədir, bilməm. 

 

Könüldə min yarəm, yoxumdu bir çarəm, 

 Ah, nə giriftarəm, dildar nədir, bilməm. 

 

Gəncineyi-əsrarəm, bə çeĢmi-xummarəm, 

Pərvaneyi- bir narəm, ətvar nədir, bilməm. 

 

 Bir səhaibbarəm,  bir atəĢi-narəm, 

 ġəmsü-lütfkarəm, tərrar nədir, bilməm. 

 

Ənqaeyi-ənvarəm, rövzeiyi-əsmarəm, 

Öylə bir əhrarəm, əsrar nədir, bilməm. 

 

 Bir Atayi-əĢarəm,  bir azadi-əxbarəm, 

 Mənsureyi həm darəm, sərdar nədir, bilməm.       

                                                     25                                        

 “Cövri-rəqib, sərzənişi-əhli-ruzigar, 

Qoymaz qılam bu dərdi-dili yarə aşikar.” 

            (Fatma xanım Kəminə. Şuşa. 1841-1898) 

 

 Yoxdu dürüst, sözündə mərd, əhdinə sadiq, 

Dost qəlp, düĢmənlər səxt, yar da biqərar. 

 

Xeyirsizdir bülbülün zar-zar ağlamaqları, 

OturmuĢ gül ilə birgə hər tikanü-xar. 

 

               Axtarma, könül, bu dünyada sərvət, simüzər, 

Gənci-xəzinə ordadır ki, yatıbdı Ģahmar. 
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Dil saxta, göz yalan, yollar səhv, dövr riyakar, 

 Bir gör nə deyir haqqımızda bu əhli-əfkar. 

 

Kəmini-fəqr içrə üzdük biz əl ədalətdən, 

 Özün dur bizə arxa sən, ey Pərvərdigar! 

 

Duymaz, ey Ata, sözlərini əhli-zəmanə,  

 Aldatma heç özünü hədər, yoxsa huĢiyar. 

 

 

                                               26 (27) 

                        Çatdır, ey badi-səba, yarə bizim naməmizi, 

                        Əğyar ədnalıq edib dağıtdı meyxanəmizi... 

 

                        Saqiya, badə gətir, dərdlər üstdən Ģərab içək,  

                        Qaytaraq, bəlkə, geri bir daha peymanəmizi. 

 

                        Fərhadla Məcnun ölüb, eĢq içrə məĢhur olub, 

                        Biz hələ ölməmiĢik, yayıblar əfsanəmizi. 

 

                             Yıxılıb könlüm evi, üstündə bayquĢ ulayır, 

 Göstərə aləmə öz gənceyi-viranəmizi... 

 

Qəlbə min cövri-cəfa edibdi yar, xoĢdu bizə, 

Vermərik bir ayağa ölsək də, cananəmizi. 

 

Bizə ağıl nə gərək? Saqi, Ģərab süz, tez içək: 

Gətirək göz önünə Bəhluli-Danəndəmizi. 

 

Ey Ata,  bu qəzəllər məĢhur etdi çox da bizi, 

Görmədik heç yerdə Xan kimi xanəndəmizi?! 
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                                             27 (28) 

                     Nə deyim, gözəl nigar, könlümü qan etdiyinə, 

                         Çəkib qara telləri, üzünü yan etdiyinə?! 

 

                          Biz ki pak məhəbbətə and içib, söz vermiĢ idik, 

                          Nə deyək əğyarı sən qəlbə mehman etdiyinə? 

 

                          Bütün aləm adını Leyla deyib çağırardı, 

                          BaĢına Məcnun tək mən də dövran etdiyinə. 

 

 Vurdu kimlər aranı, bunda mənim yox günahım, 

 PeĢiman sən özünsən əhdi-peyman etdiyinə?! 

 

 Tay olma ġirinə sən, tərsa satdı Fərhadı, 

                                Bu uymaz müsəlmana bir müsəlman etdiyinə. 

 

  Nə vaxtdı göz yaĢlarım axır fəraqınla sənin, 

                                 Nəzər qıl damcıları Bəhri-Ümman etdiyinə. 

 

  Veribdir öz canını Atabəy  sadağa sənə, 

   Varsa, keç günahından canın qurban etdiyinə.  

 

 

                                                      28 

                          Gün o gündür ki, içək badələri sağlığa biz, 

                          Qaldıraq qədəh-qədəh izzəti Mey-Ģahlığa biz! 

 

                          Məhəbbət aləminin bu gün bizik sultanı, 

                          Çağıraq könülləri bu dünyada paklığa biz. 

 

 Rahı içdikcə rahın azıbdı sayma bizi sən, 

Rahnümunuq ki, açaq yolları bir rahlığa biz. 

 

Niyə tərsa ġirinə könül verək ki, sonra 

 Dönüb Fərhada, yolu salaq o boz dağlığa biz. 
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Bülbüli-Ģeydayi-eĢqik ki, ötək min nəğmə, 

                             Gecə-gündüz qonaraq gülüstanə, bağlığa biz. 

 

 Meyi-gülfam içərik dəhrdə hər Ģamü-səhər, 

                             Yeriyək badə ilə Haqqa üzrxahlığa biz. 

 

Ey Ata, yoxdu  bizim külbədə dünya dərdi, 

                            Ölüncən  buraxmarıq dərdi QəzəlĢahlığa biz. 

 

                           29 

   O gözəllər gözəli dəhrdə min qan elədi, 

   PəriĢan halımı bir dəxi pəriĢan elədi. 

 

                          Mən onu taleyimə, bəxtimə bir tac elədim, 

                          O mənim taleyimə, bəxtimə üsyan elədi. 

 

                          Öz sevən qəlbimə mən munisi-yar etdim onu, 

                          Osa bir qeyrini öz qəlbinə mehman elədi. 

 

                          Nə ki yaxĢılıq edib, adamlıq icra etdim, 

                          YaxĢılıq dost baĢımı aləmə düĢman elədi. 

 

                          Məcnuni-eĢq ilə mən Leylanı məĢhur elədim, 

                          O da Ģövq ilə məni rüsvayi-cahan elədi. 

 

                          Bir qarıĢqa qədəri  vermədi qiymət mənə dost, 

                          Ol qarıĢqanı qanad təxti-Süleyman elədi. 

 

                         Ata ki əhdinə bir ömrü fəda verdi, könül, 

                         Bəs neçin  taleyi-dun Atanı peĢman elədi? 

 

 

                                               30 

                  Çəkmə, ey muğ, məni bir daha meyxanələrə, 

                           Yetər ki, uydu könül ol dili-divanələrə. 
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                     Könlümün sirlərini aləmə faĢ etdi Ģərab, 

                     Çevirib qəlb evimi bayquĢi-viranələrə. 

 

                     Canı canana verib, itirdim mən hər Ģeyimi, 

                          Göstərin nəyim qaldı, vermədim cananələrə?! 

 

                          ġahların oynadığı Ģahmata bənzər bu həyat, 

                          ġəhidi-piyadayıq, düzülmüĢük xanələrə. 

 

                          Əymərik baĢımızı nə fərmana, nə bir əmrə, 

                          Qəlbimiz quldu fəqət hüsndə Ģahanələrə. 

 

                           Demə, eĢq əhli bütün Məcnun imiĢ: səhraniĢin, 

                           Leylilər hücreyi-qul, sevgiyə biganələrə... 

 

                           Ataya  çox dedilər yoxdu məhəbbətdə səfa,  

                           Sədd heyf, uydu könül eĢqdə əfsanələrə. 

 

 

                                                      31 

                        “O gün olsun ki, səni məclisi-səhbadə görüm, 

                          Genə dəstində qədəh, meylini minadə görüm.” 
                                                                                               (S.Ə.Şirvani) 

 

                          DüĢüm ol  Züleyxayi-eĢq yolunda zindanə, 

                          Təki Yusif kimi öz yarımı azadə görüm. 

 

                          Mən Acı aĢiqiyəm, Dərd dağıdı külüng yerim, 

                          ġirin eĢqi nə verib, göstərin Fərhadə görüm? 

 

                          Canı cananım üçün könüllü qurban demiĢəm, 

                          Çıxmayım səbbaha sağ, əgər yarda fayda görüm. 

 

                          Axıdın göz yaĢımı, eĢqi-sitəm əhli, müdam, 

                          Özümü göz yaĢının içində dəryadə görüm. 
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Mən yarı əğyar ilə görə bilməkdənsə ayıq, 

Yatıban ömür boyu razıyam röyadə görüm. 

 

 Alaraq can, tökər min qan,  ədu var-sərvət üçün, 

 Buseyi-ləbdən səva, nə eyləyib badə, görüm? 

 

                                Atanın yadigarı Sözdü kəmal əhlimizə, 

                                Nə qalıb Harundan, göstərin, dünyadə görüm?! 

 

 

 

                               32       

“Sor müalic dərdinə bir vaqifi-əsraridən, 

Umma nakəs kimsələrdən fəzlü-ehsan, ağlama!” 
(Məhəmməd Şəməmdüz. Şəki. 1867-1899) 

 

                       ÖlməmiĢəm, hələ vardır canımda can, ağlama, 

                       Canım yanmıĢ can oduna sənin, canan, ağlama. 

 
                   Dərdiməndəm, dərd bu dərddir,dərd bu dərddir, dərdbədərd, 

                   Dərd mənimdir, dərd çəkən mən, dərdə dərman, ağlama. 

 

                             Öz əyağım gətiribdir öz baĢımı əyağa, 

                             Edam eylə məni, Ģahım, ver ki fərman, ağlama. 

 

                             ÇıxmıĢ idim nəxcirvana könülləri ovlayam, 

                             Sən ovçunu seydə saldın, dəli ceyran, ağlama. 

 

                             Məcnun olub, Leylilərin gülzarında dolaĢdıq, 

                             Məskənimdir bundan sora çöl-biyaban, ağlama. 

 

                             Bəla bəhri aĢdı baĢdan, yoxdu Nuhdan bir xəbər, 

                             Gülər, ey dil, bizi ağlar görüb düĢman, ağlama. 

 

                            Qarabağım gedib əldən, ey dilaram, dərdliyəm, 

                            Qarabağım!-- deyib hər gün ġəki, ġirvan, ağlama. 
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                            Dözümlü ol, səbirli ol, səbatlı ol, ey Vətən, 

                            Əsarətdən qapı açar bizə Sübhan, ağlama. 

 

                            Hay-çaqqallar meĢəmizə çox sultanlıq edənməz, 
                                 Gözüm pələng, gözüm qaplan, gözüm aslan, ağlama. 

 

                            Bir Atayi-sarivanam, türk köçümün baĢında, 

                            Yetər haqq öz məqsudinə, ey karivan, ağlama. 

 

 

 

                                                    33       

                         Derdim ki, könül bir dili-zar olmasın, oldu. 

                         Biganə mənə sevgili yar olmasın, oldu. 

 

                         Yaz fəsli yağıb, sel kimi gölləndi yağıĢlar, 

                         Göz yaĢım axıb bir belə car olmasın, oldu. 

 

                         Min hiyləvü-təzvir ilə tor qurdu ol əğyar, 

                         Ahum ona bir qəlbi Ģikar olmasın, oldu. 

 

                         Bülbül kimi min cuĢə gəlib, ötdüm o gülçün, 

                         Bir gül ki onun ilə o xar olmasın, oldu. 

 

                         BaĢına yarın dolanmağa balü-pər açdım, 

                         Pərvanə ona mən, o da nar olmasın, oldu. 

 

                         Yıxdı o gözəl qəlb evimi qoydu xərabə, 

                         Gəncineyi-viranəsi mar olmasın, oldu. 

 

                         Ata nə qədər cəhd elədi pozmasın əhdi, 

                         Ol eĢqi-sitəmkara bu ar olmasın, oldu.  
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                                                      34 

                           Bu gələn Ģux mənim könlümü heyran eləyib, 

                           Uca Allahım onu bir dəli ceyran eləyib! 

 

                           Bu nə saç, qaməti-qədd, bu nə belə arizi-gül, 

                           Bu nə cənnətdi ki, öz hüsnünü seyran eləyib? 

 

                           Özü bir yaz çiçəyi, payız misal huyi-halı, 

                           Kim ona aĢiq olubdu, gözü leysan eləyib. 

 

                            Var ola ġirinimiz, Əfrasiyab qanlı gözəl 

                            Ki, Arazın hər üzün Azəri-Arran eləyib. 

 

                            Dəlidir yaxın düĢən bu çöllərin ceyranına, 

                            Neçə Fərhadi-dağı Gənceyi-viran eləyib. 

 

                            O gözəl hüsnü görəndən utanıb Ayla GünəĢ, 

                            Üzünə bulud çəkib, meylini pünhan eləyib.  

 

                             Ey Ata, nə karəyik bu ceyrana yaxın düĢək, 

                            Neçə ovçularıgör canına qurban eləyib. 

 

 

                                                   35 

                           Bülbül ki oxur, gülləri qoy zarə gətirsin, 

                          Güllər də o gül Ģövqünü gülzarə gətirsin. 

 

                           Əğyari-dunun cəhdi budur ki, ara vursun, 

                           AĢiq də gərək əğyarı inkarə gətirsin. 

 

                           Əsdikcə səba yelləri hər bağü-çəməndə, 

                          Yar ətrini bir bülbüli-bizara gətirsin. 

 

                           Ey Ģux, o qara tellərinin Ģanəsi məndim, 

                           Bir Ģanə ki, tar zülfünü rüxsarə gətirsin. 
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                           Meydani-məhəbbətdə bu gün Ģəhidi-eĢqəm, 

                           Sər qədri bilən baĢımı sərdarə gətirsin. 

 

                           Qəlbimi qoyub məktuba göndərdim o yara, 

                           Yardan  niyə qasid onu əğyarə gətirsin? 

 

                          Ey Ata, dönüb Məcnuna tərki-vətən oldum, 

                          Leylayi-sitəm könlümü əĢarə gətirsin. 

 

                                                     36 

                          Sanma ki, daim ömür Yusifə zindan olacaq, 

                          Ötəcək zülməti-qəm, bəxt nuri-əfĢan olacaq. 

 

                          Bizə azadəliyin Məcnunu olmaq da yetər, 

                          Var isə Leylayi-eĢq, dəĢti-biyaban olacaq. 

 

                          Qoy çəkir çəksin hələ keyfini əğyari-ədu, 

                          Bizə də baxıb ona gülməyə imkan olacaq. 

 

 Bizik o Ģəhidi-eĢq, qoy tanısın bizi aləm, 

 Nə qədər var canımız canlara qurban olacaq. 

 

Azəri yurdumuzun nə çoxdu cananələri, 

Bu könül bizimdisə, canlara heyran olacaq. 

 

Yıxma qəlb evimizi, biz  aĢiqik, ey əğyar, 

                             Sənin də qəlbin var, bizimlə viran olacaq. 

 
                             Demə, ey dil, qıĢdır, hanı bahardan bi(r) xəbər, 

                           Ötəcək Ģaxtalı qıĢ, nərgizi-dövran olacaq. 

 

                          Bizi hali-pəriĢan eyləmə, ey nazəndə, 

                          Qəlbinə düĢsə bu eĢq, günlərin əfğan olacaq. 

 

                           Atanın qəzəllərin yaxĢı-yaxĢı oxu, ey Ģux, 

                           Onların hər birisi qəlbinə ünvan olacaq. 
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                                                        37           

                        Yıxıbdır, ey əhli-hal, ayaqlara badə məni. 

                        Aparın bir gecə də muği-xərabatə məni. 

 

                                  Məni bu al Ģərabın təsiri yıxmazdı yerə, 

                                  Verməsəydi yar özü əğyar ilə badə məni. 

 

 Saqiya,  o al rəngli Ģərabdan çox süz qədəhə, 

 Ağıl üstümdə ikən dərd çəkir fəryadə məni. 

 

Yenə eĢq gülzarımda bülbüllər ahu-zar edir, 

Dillən, ey naleyi-ney, sən də et ifadə məni. 

 
           Hanı dost, hanı qardaĢ, dərdimə həmdəmim yoxdu, 

Allahım tək yaradıb özüylə dünyada məni. 

 

  Saqiya, içməyəndə ölüdür cismimdəki can, 

                              Bir badə Ģərab gətir, qaytarsın həyata məni. 

 

  Yıxsa da könlüm evin, ey Ata, min cövri-cəfa, 

  Bir qələm tutan əlim qaldırar ayağa məni. 

 

 

                                                               38 
                                     Ey gözüm, mügkan oxun hər biri min canə dəyər. 

                                  Tutma bu Ģeytan iĢin, rəxnəsi imana dəyər. 

 

                                 Baxma eĢq xəstəsiyəm, istəmərəm əlacın, 

                                 Çəkdiyim zilləti-dərd min dəva-dərmanə dəyər. 

 

                                 Bir ağır karivana həmlə edərsə quldur, 

                                 Açdığı atəĢi ilk baĢdakı sarbana dəyər. 

 

                                 Sözünün üstə duran dostlara canlar qurban, 

                                 YaxĢı dost dünyada min can ilə cananə dəyər. 
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                                Gətir ol bədəni bir nuĢ eləyək,  saqiyi-dust, 

                                 Sağəri-məclisi-mey təxti-Süleymanə dəyər. 

 

                                 Nə qədər ki, bu cahan hələm ki  eĢq dünyasıdır, 

                                 Dilə ləb, zülfə daraq, atəĢə pərvanə dəyər. 

 

                                 Od vurub yaxmıĢ ədu, ey Ata can, can evimi, 

                                 Bağrımın bir külü min Yusifi-Kənana dəyər. 

 

 

 

                                                           39 (53) 

                                   Can bülbülü, bir nəğmə oxu, can təzələnsin. 

                                   Bu məclisi-eşq, aşiqi-dövran təzələnsin. 

 

 Bir Seyyidi-ustadımızın Ad Günüdür bu, 

Qıyma bizə bu möhnəti-hicran təzələnsin. 

 

Yaz fəsli ötüb, bağçamıza qar ələyir qış, 

Güllərdən oxu, bəlkə, gülüstan təzələnsin. 

 

  Hər dahi oğul itirməyin ağırdı dərdi, 

 Yarəb, niyə bu naleyi-əfqan təzələnsin?.. 

 

Hər  novbaharın öz gülü, öz bülbülü vardır: 

Lazımdı təbiətdə də bir qan təzələnsin. 

 

                          Vahid o gözəl qəzəlləri yazdı bu xəlqə, 

                           Seyyidi-cədin eşqinə insan təzələnsin. 

 

Hər tazə gülün tazə də bir dərdi olur ki, 

Bülbülə deyir, dərdimə dərman təzələnsin. 

 

 Dövrün yeni söz tələbi vardır, ey Ata, bil, 

Dövrana görə, qəzəl, qəzəlxan təzələnsin! 
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                                                 40 
                      “Oturmuş yar məclisdə məni-rəncur ilə bahəm, 

                        Süleyman əyləşib guya mühəqqər mur ilə bahəm.” 
                                                  (Mirzə Hadi Sabit. Bakı. XX əsr) 

                    DağılmıĢ xaneyi-xarəb içrə mən bir kef əhliyəm, 

                        MəhĢəri-imtahan verrəm dəhĢəti-sur ilə bahəm. 

 

Zill qaranlıq zəmanəmdə görünməz  nə Ģəms-qəmər, 

Kor olubdur bəxti-məlun gözümdə nur ilə bahəm. 

 

 Nə cənnətdən xəbər tutmam, nə cəhənnəm nədir bilməm, 

ġeytanü-iblisi görrəm behiĢti-hur ilə bahəm. 

 

Saqiya, bir badə lütf et, içib könlü xoĢ eyləyim, 

 ġərabi-nab, meyi-gülfam, rəzi-əngur ilə bahəm. 

 

Seyidi-Əzəmin cəddi ərvahına dua qıllam, 

Kəmini-Natəvan, Heyran, Nigar Rəncur ilə bahəm. 

 

 Nə ədalət, nə səxavət yoxdu təxti-Süleymanda, 

QalmıĢam darül-ədldən bayırda mur ilə bahəm. 

 

Gəl, ey Zabit! Gəl, ey Alim! Gəl, ey Zaur,  Zeynəbim gəl... 

 ―ġikəsteyi-ġirvan‖ oxu mənə  bir ―ġur‖ ilə bahəm! 

 

Millətimin  haqq yolunda dönməzəm  bir  haqq sözümdən, 

Atayi-həllacam darda,  bu gün Mənsur ilə bahəm. 

 

                                                     41 (24)     

                          Eşidin, a dostlarım, canımıza can atadır. 

                          Ürəkdən damarlara axıb gələn qan atadır. 

 

                          Bizə təxt-tac verib, hökmran eylərsə həyat, 

                          Övlada ömür boyu hakimi-fərman atadır. 

 

                          Onların qədrini biz gərək sağlığında bilək, 

                          Düşsək haqq dərgahına, rəhmlə rəhman atadır. 
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Yusifi eşq ilə də Züleyxa zindana atıb, 

                        Ağlamaqdan kor olan Yaqubi-Kənan atadır. 

 

                       Yoxdu  yer üzərində atalara əvəz özgə, 

Bizə hər haqqın halal eyləyən insan atadır. 

 

 Ətrafın tərk eləsə, çətində hər yadi-yaxın, 

Əbədi arxa duran övlada hər an atadır. 

 

Şad günü aləmi-dust yığışsa da başına, bil, 

Ömürün qəmli çağı qəlbi pərişan atadır. 

 

                        Alim ol, qəhrəman ol: şöhrətin dildən düşməz, 

Yenə də hər isimə şöhrətə şayan atadır. 

 

Verə dar gündə çoxu təskinlik, səbr, fəqət, 

 Ürəyi manqal tək közlənib yanan atadır. 

 

          Taleyindən çevirə üz bütün aləm, yenə bil, 

 Könüldə qərar tutan əbədi mehman atadır. 

 

 Ucala şeyrü-qəzəllərlə adım əflakə, 

 Ey Ata, şöhrətimə, şanıma ünvan Atadır! 
  PS:  Bütün atalara və xüsusi olaraq atam Rəşid üçün. 

 Bu əsərin ilk variantı  bir qrup toyxana aktyoru  

 tərəfindən 2013-cü ilin noyabrında oğurlanmışdır. 

 

                                                       42 

 Qanımı töküb doymadın, ey Ģux, qanın olsun! 

 Bir can neçə kəz,  söylə, Ģəhid-qurbanın olsun? 

 

 Mən ki bu qədər cövri-cəfalar sənə çəkdim, 

 Könlüm sənin, ey yar, əbədi mehmanın olsun.  

 

  Minlərcə hələ canını qurban eləyən var, 

  Öldür məni də onlara öz ehsanın olsun. 
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     Səyyadi-ovun olmağa mən razıyam, ey Ģux, 

     Hər qanlı oxun qəlbimə bir müjkanın olsun. 

 

    Günsən ki,  özün çıx səhərə, nuri-Ģəfəq saç, 

    Kölğəndə qalanlar da dönüb heyranın olsun. 

 

   Fərhadi-məhəbbətlə  acı çöllərə düĢdüm, 

    Xosrovü-məhəbbətdə Ģirin dastanın olsun. 

 

    Dəryalara baĢ vurdu Ata məna dalınca, 

    Hər bir qəzəli, beyti  ləli-mərcanın olsun. 

 

                                     43( 74) 

  Ey könül, canımıza ən yaxın can qardaşdır. 

  Doğma qan, doğma ürək, ruhi-rəvan qardaşdır. 

 

                            Oynamaz iki başlı oyunların qardaşla, 

Dosta dost, düşmənə ən qatı düşman qardaşdır. 

 

Nə qanar qardaşlıq qədrini nadan birisi, 

                            Qardaşın dərdlərinə canla yanan qardaşdır. 

 

                                 Tülkülər, canavarlar bürüsə ətrafı bütün, 

                            Onlara qarşı duran sənlə: aslan-- qardaşdır. 

 

                           Bitər hər şey, gedər hər kəs ömürdən dövranla, 

                           Bitməyən, tükənməyən külli-cahan qardaşdır. 

 

                           Ey Ata, şirin-şəkər dildə insan çox-çoxdu, 

                           Nə qədər olsa acı, qardaş hər an qardaşdır. 

 

                                                         44 (75) 

                               Hər zaman Tanrımıza ən xoş duadır bacılar. 

                               Qardaşın bir hökmünə min iddiadır bacılar. 
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                                   Sağalmaz min dərd ola bir qardaşın ürəyində, 

                                   Onların hər birinə dərman-davadır bacılar. 

 

                                   Təkləyə min güc ilə qardaşları çərxi-fələk, 

                                   Qardaşa dadə yetən eldir, obadır bacılar. 

 

                                   Bacının başı üstün əcəl özü kəsib dura, 

                                   Qardaşa can üstə də ruhi-rəvadır bacılar. 

 

 Qırılsa qardaş beli, qaldıra bilməz qeyri, 

  Museyi-İmran tək əldə əsadır bacılar. 

 

  Qardaş ömründə çiçək açsa bahar bir gül ilə, 

                                      Aləmə səda salan neyü-nəvadır bacılar. 

 

                                      Qardaşın uğrunda keçər hər bir haqqından, 

                                      Qardaşın hər haqqına cəngü-davadır bacılar. 

 

                                      Harda olsa yenə də ürəyi qardaşla vurar, 

                                      Qapı ardında əsən səssiz səbadır bacılar. 

 

                                      Ey Ata, bu  dünyanın namərdcə çox işləri var, 

                                      Qardaşa ömrü boyu sidqi-vəfadır bacılar.  

 

                                                          45 (77) 

                                      Dinlə məni, bacı oğlu, ən yaxın dostun dayıdır! 

                                      Hamı qohumlar can ola,  ürəyin, köksün dayıdır! 

 

                                      Alışanda için-için, kimsəyə yetməz bir ünün, 
                                          Yanıb-yanıb külə dönsən, hər odun, tüstün  dayıdır! 

 

                                       Hamı əqrəbalar sənə göstərər varü-sərvətin, 

                                       Fikir etmə:  dünyada qürurun, şəstin dayıdır. 

 

                                       Fərli oğul dayısına oxşar deyibdir  Dədələr, 

                                       Ürəyində ucaltdığın heykəlin, büstün dayıdır. 
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                                       Çətində, dar ayaqda imdad ilə haray salma, 

                                       Allah özü səbir etdin, nə qədər dözdün-- Dayıdır!! 

 

                                       Ey Ata, bu həyatda  uman yerdən küsərlər çox, 

                                       Vallahi, harayacan dayıdan küsdün: dayıdır! 

 

                                                                46 

      Gətiribdi necə bu dövrani-dun canə məni, 

      Çağırır dəhrdə hər kəs dəli-divanə məni. 

 

     Mənə çox dərdü-qəmin  söyləmə, ey xanə-xərab, 

     Sənə bayquĢ deyiləm ki, çəkə viranə məni. 

 

                                         Sağəri-məhvəĢimi tez çağırın meykədəyə, 

                                         Eləyə məsti-xumar ol gözü məstanə məni. 

 

                                          Məni hicran oduna, ey bivəfa, çox yaxma, 

                                          Arayar atəĢi-nar içrə də pərvanə məni. 

 

                                          Demə, Məcnuni-məhəbbətdə gərək zəncir ola, 

                                          Zəmanə tək doğurub eĢqdə əhranə məni. 

 

 Dəni-əğyar ilə ta həĢrə kimi savaĢım var, 

                                Olaram  Ģəhidi-eĢq,  sevməsə cananə məni. 

 

 Ey Ata, nə qorxusu var ki, ölümdür sonumuz: 

YaĢadarsa  bu könül, bir də bu peymanə məni. 

 

 

                             47 (67) 
                              Çox böyükdür ana haqqı, nadan onu qana bilməz. 

                               Ana qəlbi yanan qədər kimsə cana yana bilməz. 

 

 Bu dünyada açılmayan xəzinədir ana könlü, 

Qəlbin yoxdu elə sirri, onu duyub Ana bilməz. 
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                                Övladların taleyində əvəzsizdir Ana yeri, 

              Ana haqqın bu həyatda heç bir kimsə dana bilməz. 

 

              Yer üzündə ülviyyətin anasıdır halal qadın, 

              Dağlar belə analardan özün uca sana bilməz. 

 

Hər ananın ürəyində oğul fəxri sal qayadır, 

                Onun qəddi-şuxluğunu tovuz bilməz, sona bilməz. 

 

                Ey Ata,  bil, boynumuzda var ölüncən ana haqqı, 

                Əbədidir bu haqqı-say, ömür onsuz məna bilməz. 

 

                                                 48 

Zülmət nə qədər zill ola, bir Dan yeri vardır, 

Zalım da dönüb daĢ ola, insan yeri vardır. 

 

Axtarma səxavət, nə də mərdlik boĢ ağızda, 

Mərdlik eləyən əllərə meydan yeri  vardır. 

 

Dövran yetirib bircə Züleyxa, demə, ey dil, 

 Say onları: bir gör neçə zindan yeri vardır?! 

 

 Çox insanı gördüm gülər üzlü bu həyatda, 

 Qəlbində, demə, Ġblisi-Ģeytan yeri  vardır... 

 

                             Bülbül kimi çox uyma yaza, qıĢ gəlir öndən, 

 Ver könlünü bir tər gülə:  imkan yeri vardır. 

 
 Baxma buna, ey dost, nə qədər mən fəqir olsam, 

                             Qəlbimdə əsil dostlara mehman yeri vardır. 

 

                             Bir gün verəcək, ey Ata,  ellər sənə qiymət:  

                             Yoxdursa da, dünyada özü, ―Can!‖ yeri vardır. 

 

                      49 (56) 

   Aləm yığıĢıb görməyə gül çöhrəni, nərgiz, 

   Min yaz ola, qəlbim sevər ancaq səni, nərgiz. 
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Yol vermə düĢə qoynuna bir bülbüli-bədxu, 

Ötsün ürəyim hüsnünə min nəğməni, nərgiz. 

 

                       Çox Məcnuni-bəxtin gözünü kor qoyub hicrin, 

 Gün zülmət olar, görməsə səndə təni, nərgiz. 

 

 Min sədd çəkə hicran mənə qarĢı ġirinimsən, 

 Fərhad kimi mən tək çəkirəm tiĢəni, nərgiz. 

 

 Bir gün gedəcəkdir bu cavan çağları ömrün, 

 Çatdır o bahar vəslinə gəl sən məni, nərgiz. 

 

   Yayma bu gözəl ətrini ətrafa, heyfsən, 

    Bir mən çəkim aləmdə sənin nəĢəni, nərgiz. 

 

    Gün də nə qədər nurlu doğa, son yeri zülmət, 

    Hər dağ baĢının var dumanı, min çəni, nərgiz. 

 

    Bir gün devirər təxti-yazı boranlı bir qıĢ, 

    Tulla ayağa baĢından əfsanəni, nərgiz. 

 

    Gənc ömrünü vermiĢ sənə Namiq Atabəyli, 

     Zill tellərinə sən düzəsən ağ dəni, nərgiz?!. 
             PS: Bu qəzəli  müəllif XX əsrin 70-ci illərində BDU-da 

  tələbəlk  çağları  dərsdə yazmıĢ, müəllimi, məĢhur  

  əruzĢünas-alim, həmyerlisi (nənə sarıdan) 

  Əkrəm Cəfərin Ģəxsən özünə təqdim etmiĢdir. 

 

                                50 (68) 

                            Yadlardan çıxa bilməz şöhrətə şayan nənələr  

                            Nağıllar aləmidir canımıza can nənələr. 

 

                            Nənələr sevdiyi tək qeyrisi sevməz nəvəni, 

                            Məhəbbət cövhəridir qəlbi mehriban nənələr. 
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   Ən ağır gündə belə qəlbi bizim ilə vurar, 

   Ömrün şad günü də bizlədir hər an nənələr. 

 

  Babalar at belinə onların eşqilə çıxıb, 

  Keçmişi, gələcəyi dillərə dastan nənələr. 

 

   Övladı, nəvələri bir an itirməz gözdən, 

   Dolanar nəzərlərdən özləri pünhan nənələr?! 

 

    Həcəri-şücaətdir, şuxluğu şah Nigar xanım, 

                                Qüvvədə doğulubdur bir şiri-aslan nənələr. 

 

   Ey Ata, Gülbikəni, Şahbikəni yad eləyək: 

   Yetirməz Sizi təkrar bir də bu cahan, nənələr!! 

 

 

 

                              51 (69) 

   Nə qədər bu çərx dönə nəsildə şahdır babalar. 

   Eldəniz, Şah İsmayıl, Xəlilullahdır babalar. 

 

 Onların bəyaz başı dağlarımın zirvəsidir, 

 Könüllər mehman edən əziz ocaqdır babalar. 

 

                                        Tarixin yol nişanı, pak vicdanın heykəlidir, 

                                         Gündüzə nurlu Günəş, gecə çıraqdır babalar. 

 

                                        Gələnin, gedənlərin dərin ibrət dərsliyidir, 

                                        Gələcək günlərdən canlı soraqdır babalar. 

 

                                        Dostu da , düşməni də onlar seçər sərraf tək, 

                                        Mərdlərin  arasında sıx ittifaqdır babalar. 

 

                                        Başı dağlar vüqarı, çox dərindir rişələri, 

                                        Taleyə qollar atan meynəli tağdır babalar. 
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                                         Ey Ata, nəvələrdə nə qədər el qeyrəti var, 

                                         Ölməyib, ölməyəcək, daima sağdır babalar! 

 

                                                                 52 (70) 

                                      Nə yaxĢı ki bu dünyada nəsildə vardır bibilər, 

                                      Təpədən dırnağacan sidq-etibardır bibilər. 

 

                                      Əzizim, ömrünü, bil, bürüyərsə Ģaxtalı qıĢ, 

                                      Həyatın buz mövsümü tazə bahardır bibilər. 

 

                                      Unutma, baĢ çək ona: bu, ən böyük ziyarətdir, 

                                        Ürəyə ziyarətgah, həmi zəvvardır bibilər. 

 

                                        Gər yaddan çıxarsan sən, o unutmaz bir an səni, 

                                        Pəncərən üstə əsən xoĢ ruzigardır bibilər. 

 

                                        Ey Ata, nənələrdən sonra bizə bu dünyada, 

                                        Nəsillər anası tək son iftixardır bibilər! 

 

                                                                     53 (71) 

                                         Ey oğul, könüllərdə ən uca dağdır əmilər. 

                                         Döyüşdə gözün üstdə şanlı bayraqdır əmilər. 

 

                                          Qardaş oğlu, nə qədər bulanarsa  dövri-zaman, 

                                          Ömürdə şəffaf, duru, təmiz bulaqdır əmilər. 

 

                                          Taleyin zülmətində ölsə inamın səhərə, 

                                          Gecəni bitirəcək nurlu sabahdır əmilər. 

 

                                          Əmilər qədirşünas, kömək, arxadır daim, 

                                          Ürəyə sonsuz ümid, gözə çıraqdır əmilər. 

 

                                           Hamı tək bir ömürlük müsafirik Soy-gəmidə, 

  Nəsilə yol nişanı, sönməz mayakdır əmilər. 
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Çətində, darda, oğul, daim gözün gəzsin onu, 

Əgər sən İshaq isən, sənə Mushaqdır əmilər. 

 

 Ey Ata, nə qədər güc toplasa da dünyada, 

Şirə, aslana da son arxa-dayaqdır əmilər. 

 

                           54 

Zülfün üzünə durmağı mən Ģanədə gördüm, 

EĢqin oduna yanmağı pərvanədə gördüm. 

 

 Simü-zər üçün açmadım əl kimsəyə heç vaxt, 

Çünki qızılı axırı viranədə gördüm. 

 

Alim-üləma içrə bir arif belə yoxmuĢ, 

                               Aqil sayılan fərləri divanədə gördüm. 

 

 Əslidə, nə ki Leylidə gəzmə vəfa, ey dil, 

Əhdinə bütöv ülfəti peymanədə gördüm. 

 

Gəzdim bütün aləm boyu öz Pirimi hər gün, 

Dünyada qanan kəsləri meyxanədə gördüm. 

 

Dünyanın ağır dərslərini almağa durdum, 

Cahildi verən dərsləri dərsxanədə gördüm... 

 

Pərvazdı Ata ruhu, o bir Ģahmata sığmaz: 

Piyadəni, həm ġahı həmən xanədə gördüm. 
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 Özün sirrini, ey bülbül, açıbsan xarə şeyda tək, 

Dayanıb lal durar arif olan kəslər bu dərya tək. 
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Verilməz bir tükün dünyadə qədriycə sənə qiymət, 

Yanarsan da min atəşlə yolunda xəlqin Ənqa tək. 

 

Nə Məcnun var, nə bir Leyli, məhəbbət-zad ağ yalandır, 

Qurub Fərhadi-kuhikən dağ başında tamaşa tək. 

 

 Götürməz Rəbb ki kəffarə, bazarlıq etmə Allahla, 

Canın qoy cən bu meydanə Haqq yolunda Məsiha tək! 

 

 Ey Ata, gəl kimsələrdən vəfa umma cifaidə, 

 Vəfasızdır bu dünyanın adamları bu dünya tək. 
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 Yenə könlümdə mənim nazlı nigar eĢqi durur. 

  Məqsudi-əhdə çapan Ģanlı süvar eĢqi durur. 

 

  Badeyi-nab əldə, meyli-Ģərabam bu gecə, 

  Meyi-məyxanədə bir çeĢmi-xumar eĢqi durur. 

 

  Bülbüli-bizarəm, naleyi-nəğməm dildə, 

                            Dili-zarımda mənim lalə-üzar eĢqi durur. 

 

                                      Yarı əğyara dəyiĢmək də  nədi bilməm mən, 

                                      Sabitəm eĢqimdə, məndə qərar eĢqi durur. 

 

 Ey Ata, ömür gedir, qocalırıq  demə tez-tez, 

 Payızdı, qəlbimdə  güllü bahar eĢqi durur. 

 

 

 

                            57 (105)  

 Saqiya, tələs bir az, gətir Ģərab, badə nə var?.. 

                           Ġçib məst olan bizik, özgələrə, adə, nə var? 
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 Tez gətir al Ģərabı, unudum tez bu dünyanı, 
  Dünya dərdi çəkənmərəm, axı, dərddə fayda nə var? 

 

Ay üzlü, gül çöhrəli qızlar yeri məkan edib, 

Mənə öz yerim xoĢdu, cənnətül-məvadə nə var? 

 

YaĢ keçir, ömür gedir, sonra ayılsaq gec olar, 

Bir də biz doğulmarıq- axı bundan sadə nə var? 

 

Ey Ata, bir qələmdi, bir də kağızdı dostumuz, 

DüĢməndi ömrümüzə, qalan bu dünyadə nə var! 
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                          Bir zaman biz də dəxi məclisi-əhranə idik, 

Deyildik Yusifi-zar, azadi-Kananə idik. 

 

Yox idi qarĢı çıxan nakiĢi bir Zöhhaki-dun, 

Meydani-Ģir kimi biz Gaveyi-qaplanə idik. 

 

Fərhadi-eĢqdə min zülməti-dağ bağrı yaran 

TiĢeyi-ġirin ilə məhĢuri-Kuhkanə idik. 

 

 Biz idik əhdi dürüst Məcnuni-səhra deyilən, 

 Leylayi-eĢqə düĢən bir dəli-divanə idik. 

 

Əldə mey, dəstdə qədəh, məclisi dostlarla keçən 

 Muğilər zövqi ilə Ģairi-meyxanə idik. 

 

   Meyi-məclisdə biz öz ilk sözünü ―can‖ demiĢik, 

   Bizə dost könüllərə əhd ilə peymanə idik. 

 

                                Ey Ata, qədrimizi bilsə, doğma el biləcək, 

                                Sözü, həm də özü biz dəhrdə bir danə idik. 
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                                   59 

         “Vəslində idim, möhnəti-hicranı bilirdim, 

           Cənnətdə ikən atəşi-niyranı bilirdim.”  
                                                          (S.Ə.Şirvani) 

 

Dirilik suyu ki zülmətə salmıĢdı o Xızrı, 

Yarın ləbidi çeĢmeyi-heyvanı bilirdim. 

 

Ol qaĢı, gözü, arizi ki yar bəzəmiĢdi, 

MəĢĢatə ona olduğunu Mani bilirdim. 

 

Cananəyə ―can‖ vəd eləyən çoxsa da, hərgiz 

Cananəyə qurban gedəcək canı bilirdim. 

 

Meydani-məhəbbətdə canın qoysa da Məcnun, 

                          Mən ondan əzəl Leylayi-əfqanı bilirdim. 

 

EĢqin ki o meydanına çıxmıĢdı o sərkar, 

                          Bir top kimi o sər ilə çövkanı bilirdim. 

 

                          Bir ağ kəfənə bük Atanı ölüncə , ey Zill, 

                          Sənsiz də qara dünyanı mən fani bilirdim. 

 

 

                              60* 
 “Pədərəm rövzeyi-rizvan be do gəndom befruxt, 

 Naxələf başəm əgər mən be cəvi nəfruşəm.” 
(Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz Şirazi. 

 Qaşqay türkü. İran.1300-1389) 

 

DeməmiĢdim gətirin siz məni bu dünyayə, 

 Mən özüm salmamıĢam baĢımı bu qovğayə. 

 

 Hansı Leylayi-eĢqdən danıĢır əhli-bəĢər, 

Qeysini Məcnun edib salıbsa boĢ səhrayə?! 
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Gülün eĢqilə çəkir gör necə bülbül nalə, 

 QuĢağıldı o da, çün uyub güli-rənayə. 

 

Dərdi Fərhadə verib, çıxartdı dağlara ġirin, 

 BaĢlasın Xosrov ilə düzdə qeyri sevdayə. 

 

                       Yetmədim arzu-kama, ah, bu fəna mülkündə, 

Dünyadan etirazım çoxdu mənim üqbayə... 

 
* “Satdı gülzari-behişti iki buğdayə babam, 

   Satmasam naxələfəm mən onu bir arpayə.” 
                     (H.Şirazi. Tərcümə: M.Ə.Sabir) 

 
 Qorxumuz yoxdu bizim divani-Haqdan, ey dil, 

  Bir quru can ki verib, gərək deyil Atayə... 
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   Necə məmnun eləyim mən güli-gülzarı bu gün, 

   Necə bəs ağlamayım bülbüli-bizarı bu gün?! 

 

                         Yoxdu dildara yolu aĢiqi-yarın, ey dil, 

  Görürəm yolda duran hər dəni-əğyarı bu gün. 

 

  Bizə də muği-xərabatilərin lütfi yetər, 

  Gedərik meykədəyə, meyxanaya sarı bu gün. 

 

   Biz içib xum ilə gülgun Ģərabı məst olarıq, 

   Bəxt özü məst eləsə gözləri xummarı bu gün. 

 

   Bu dəvə karvanı Dərd, Qəm yükümüzdür, ey dil, 

   Kimdi  biganə,  alıb əlinə ovsarı bu gün? 

 

  Əriyir dağ baĢının buzları naləm oduna, 

            Ələdikcə saçıma gərduni-dun qarı bu gün. 

 

Verib Fərhadımızı Xan Qarabağda güdaza, 

ġah edib tərsa ġirin Xosrovü-xunxarı bu gün. 
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Necə bu dərdi dilə gətirməsin Atayi-məst, 

 Məclisi-meykədədə susubsa əĢarı bu gün?!  

 

 

                                        62 

  Bu gecə nazlı yarı görüm yaxından, nə olar? 

  Dərim sevda gülünü könül bağından, nə olar? 

 

Aç əziz kuyini, yar, bir gecəlik mehman olum, 

 Eləmə busəni kəm öz qonağından, nə olar? 

 

  Hər günüz sürünmüĢəm əyağında kölgə kimi, 

  Qoy öpüm bircə gecə al yanağından, nə olar? 

 

   Zülfünə yaxın düĢə bilməmiĢəm indiyəcən, 

  Alım ətrini sənin  tel darağında , nə olar?                                                         

 

 Ay üzündü gecələr taleyimə iĢıq saçan,  

 Qara göylər üzünün çil-çirağından nə olar? 

 

 Nar ləbində Dirilik suyundan gəl lütf eylə, 

 Xızrını qeybə çəkən buz bulağından nə olar? 

 

 O könül dastanıvın dünyada tək Məcnunu var: 

 Atadan baĢqa bütün sil varağından, nə olar?! 

 

                            63 

 Bu qədər olma, gözəl, sən Tarı, heyran özünə, 

Gətirmə üĢĢaq ara bir belə nöqsan özünə. 

 

          Bilirəm, dəhrdə çox canına can deyənin var, 

Etmə aĢiqlərini bir belə qurban özünə. 

 

Yarını  əğyar ilə dəyiĢmək nə adətdi, 

Tutmayır səndə qərar Leylayi-vicdan özünə? 
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 Neçə Fərhad qoyub sərini kuyində yerə, 
 Seçmisən qanla dolu gör necə meydan özünə? 

 

          Kimin nə həddi çatar ki, sözün üstə deyə söz? 

Gözəllər sultanısan, ver özün fərman özünə. 

 

Bu qədər qəlbi vurub oxladığın yetər, ey Ģux, 

Dəyəcəkdir sən inan atdığın peykan özünə. 

 

Atanın qədrini bil, bir də yetirməz bu cahan, 

Qıyma çəksin onu bu ayrılıq, hicran özünə. 

 

                                                 64 
Canı candan sevərəm, ta nəfəsim var mənim, 

  Gecə-gündüz sənə, ey gül, həvəsim var mənim. 

 

Mənə bir ayrı Piri-muğ gərək deyil, ey dil, 

                       Səhrada Məcnun tək dadirəsim var mənim. 

 

Mənə  bülbül deməyin, bağçalarda nalə çəkim, 

 Dünyəvi-aləm tək öz qəfəsim var mənim. 

 

Niyə qorxum ki, düĢəm karivanımdan cüda mən, 

 Dəvə tək boynumda mis cərəsim var mənim. 

 

Məni heç bir kəsə səs verməyə də səsləməyin, 

Mənim öz yarım üçündür nə səsim var mənim. 

 

Ġnkirü-Minkirə yoxdu tələbim üqbadə, 

Yarımın qəlbi təki düz tərəzim var mənim. 

 

Ey Ata, xəstəsiyəm mən də bu sevda yolunun, 

Dərmanı dərdim olan öz mərəzim var mənim. 

 

                          65 (6) 

          Təpədən dırnağacan bu gün Ģərab içindəyəm. 

          Məni dindirməyiniz, min iztirab içindəyəm. 
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         Dünyada deyirlər ki, çoxlarından huĢiyaram, 

Bu necə ayıqlıqdı, sonsuz bir xab içindəyəm. 

 

Məzlumun göz yaĢından aləmi daĢqın, sel alıb, 

Mənəm o Nuh gəmisi, tamamən ab içindəyəm. 

 

Oxuyub alim olub çoxları boĢ kağız ilən, 

 Anadan olan gündən min bir kitab içindəyəm. 

 

 Dinləmək istəmirəm bülbüli-bədxuları heç, 

 Rövzeyi-cənnətimdə əsil rübab içindəyəm. 

 

 Demin, Ģəm baĢına çox dolanmıĢdır pərvanələr, 

                      Manqalı köz-köz olan bağrı kabab içindəyəm. 

 
                       ―Mahuri-Hindi‖,―Bayat-Qacar‖ı, ―ġahnaz‖ı, 

                                                               keçib, 

Ey Ata, ―Məsiha‖ tək―ġur‖la―Rəhab‖ içindəyəm. 

 

 

                                                66 (7) 

Nə veribdir alacaq bivəfa cananə bizə? 

 Eyləyib min cürə qəsd indiyəcən canə bizə. 

 

Bu gecə zülmətində kimdi gedən Ģamə sarı, 

Nə bilir oddan özgə öyrədə pərvanə bizə? 

 

Ġbn-Səlamə uyan Leyliləri nədən sevək, 

Hələ Məcnun da durub söyləyə divanə bizə. 

 

Cəmi aləm qapayıb üzümüzə qapıların, 

Bəlkə, bir qapı aça meykədə, meyxanə bizə. 

 

ĠçmiĢik Ģamü-səhər unutmaqçın dərdimizi, 

                     Min Ģərab eyləməyib bir tikə peymanə bizə. 
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Yusifi-Misr kimi düĢmüĢük eĢqin oduna, 

 Yoxdu bir Züleyxamız baĢ çəkə zindanə bizə. 

 

Ataya  qədir bilən xəlqimiz qiymət verəcək, 

Verə bilməzsə də, bu qiyməti zəmanə bizə. 

 

                          67 

Zülfünə əli çatmasa, yar, Ģanələr ağlar, 

ġəminə sənin yanmasa, pərvanələr ağlar. 

 

Məcnuna dönən könlümə az zülm elə, ey Ģux, 

Halıma mənim gör necə  biganələr ağlar. 

 

Öz bağçamızın, bağımızın tər gülüsən sən, 

Həmra üzünü görməsə yaz, rənalar ağlar. 

 

EĢqinlə cünun oldum Aran səhralarında, 

Məcnunu qoyub, tövrümə fərzanələr ağlar. 

 

 TiĢəmlə sənin qəlbini mat eylədim, ey ġah, 

Mən Fərhadi-qurbanına boĢ xanələr ağlar. 

 

Yıxdın bu könül mülkünü, ey zalimi-dövran, 

ġahmarı görüb gəncimə viranələr ağlar. 

 

Bir gün bu Ata dünyanı tərk eyləsə, ey dil, 

Ardınca baxıb, meykədə-meyxanələr ağlar. 

 

                          68 (38) 

Yenə min ağı qatdı bəd ruzigar badəmizə. 

 Süzüldü mey yerinə min ahu-zar badəmizə. 
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 Nə vaxtdı tərk eləyib, döndəribdi bizdən üzü, 

 Zəhərli hicran qata güli-rüxsar badəmizə. 

 

Biz  könül evi uçmuĢ rindu-xərabatilərik, 

                      Bu uçuq könlümüzdü bizə qəmxar badəmizə. 

 

         Gün gedir, ömür gedir, gözləməyirbizi zaman; 

          Diləyən çoxdu əcəb səbrü-qərar badəmizə? 

 

          Toxunan  çox olubdu qəlbimizə indiyəcən, 

          Toxunan yoxdu, Ģükür, bəzmi-kənar badəmizə. 

 

Qoy bizi seyr eləsin ulduzlu, aylı gecələr, 

Sübhədək keĢikçiyik çeĢmi-bidar badəmizə. 

 

Ey Ata, bu zəmanə gözəlləri atdı bizi, 

Olsun eĢq, bizlə qalan dost-vəfadar badəmizə. 

 

 

                           69 (39) 

 EĢq olmasa, bir aĢiqi-canan ola bilməz. 

 Qəlb istəməsə, göz yara heyran ola bilməz. 

 

 Yoxsa oxuyan bülbülü gülzari-çəməndə, 

 Min gül açıla, güllü gülistan ola bilməz.  

 

  AĢiq ki edə bilməsə yar vəslinə ümmid, 

  O eĢqi-məhəbbətdə heç hicran ola bilməz. 

 

Min türfə gözəllər ki çəkər Məcnuna dövrə, 

Yardan savayı Leyliyə mehman ola bilməz. 

 

Canan da gərək aĢiqinin xoĢ edə könlün, 

 Sevdadan uzaq həyatda dövran ola bilməz. 
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Min huriyi-qılman eləyə Fərhadı dəvət, 

Yardan savayı aĢiqə ünvan ola bilməz. 

 

 Bir aĢiqi-yar olmasa Namiq Atabəy də,  

Dillərdə gəzən Ģeyrü-qəzəlxan ola bilməz. 

 

                                  70  

Uca Tanrı, özün qoru bizi hər cür bəlalərdən, 

Əduyi-əğyaridən gələn min cür xətalərdən. 

 

ġəhid getdi Qarabağın davasında bəy-oğlanlar, 

 Nə gözləsin Vətən indi, fərar etmiĢ gədalərdən? 

 

Bürüyübdür gülizari bu gün Ģaxta, çovğuni-qar, 

Açarmı gül bağçamız zəif düĢən ziyalərdən? 

 

Varmıdır Möminələr, Cəlaliyyə, Zübeydələr?..  

Doğa bu yurdumuza Atabəyli fədalərdən!! 

 

 Körfəzi-Kəngəridən ta Dəmiri-Dərbəndəcən, 

Gələr də Azəriyə ġah Ġsmayıl Atalərdən. 

 

Oxu, Tar! Gülə bir də zəfərlərlə Ana Vətən, 

 Sari sim zilə qalxa döyüĢ ruhlu sədalərdən. 

 

          Səslə, Ġlham, Atabəy Ordusuna ərən çağır: 

                           Düzək  Ģah beytlərə qılınc üzlü nidalərdən!!. 

 

 

                                     71    

  Nə ki baĢdan yuxarı baĢda duran var qələm, 

 Verib hər hökmü baĢa, çıxardar qərar qələm. 

 

Bizə Adəm verəcək olsa, nə ki hökmü-qərar, 

                               Salar qüvvədən onu bir Pərvərdigar qələm. 
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 Söz ağızdan ki çıxar, sovrulub yellərlə gedər, 

Eləməz heç özünü boĢ söz ilə xar qələm. 

 

 QıĢın ən qarlı çağı bülbüli-Ģeydamızkən, 

Gül kimi xəndan olar ömürdə gülzar qələm. 

 

  BaĢ ağır gələr isə, öz bədənilə çəkidə, 

 Olar öz Vətənindən bir tərki-diyar qələm... 

 

 Könül ki ġirin üçün düĢə dağa Fərhad tək, 

 Əyməz baĢ Xosrova bir tiĢeyi-vüqar qələm. 

 

Atabəy gədaların önündə əyməzkən baĢ, 

Saxlayar könlün uca əlində əĢar-qələm.  
            PS: M.Füzulinin  ―Qələm‖ rədifli qəsidəsinin  

   təsiri ilə yazılıb: 

 -Sipehr-mənzilata, ol Füzuliyi-zarəm 

  Ki, hali-zarımı yazınca oldu zar qələm. 

 

 

                              72                                           

Nə qədər ömrüm var sürrəm yalnız bir can ilə. 

Ayıramam canı candan, canım candır canan ilə. 

 

Gəl məni imtahana az çək, fələk, Məcnun mənəm: 

 Leyladan əl çəkmərəm min ayrılıq, hicran ilə. 

 

Neylirəm xoĢ günləri, eĢq olsa da cövri-cəfa, 

         Sürərəm ömrü, günü  ömrüm boyu əfqan ilə. 

 

QıĢ ötər, yaz qayıdar, açılar min güli-rəna, 

          Sulanar bağü-bağça gözlərimdən giryan ilə.   

 

 Seyid  50 yaĢda idi nöqtə qoyanda qəzələ, 

  150 il çıxmaz deyə kimsə ismi-ġirvan ilə. 
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 Gədalər zamanıdır: haqq piyadə, haqsız atlı— 

 Getmərəm bu yolu mən ölsəm də, bu dövran ilə. 

 

Atabəy, qəzəl eĢqi deyirlər ki, ölüb gedib,  

Seyidi yad eləyək biz ―SEYĠD-i-divan‖ ilə.  

 

                             73  

 Yenə yar qəsd eləyir yara qurban canımıza, 

 Yenə can verək deyir yar canı-cananımıza. 

 

Oxuyur min qəm ilə bülbüli-Ģeyda bu səhər, 

 Yenə də matəm düĢüb güllü gülüstanımıza. 

 

 Bu qara bağrımızı yandırır həsrətlə nigar, 

  Yenə aləm bələnir dideyi-giryanımıza. 

 

 DolaĢıb ömrümüzün yolları da bir-birinə, 

 Çevrilib  taleyi-bəxt zülfi-pəriĢanımıza. 

 

Yenə bir ləhzə bizim yoxdu sevincdən payımız, 

                             Yenə dərd, qüssə dönüb könüldə mehmanımıza. 

 

 Bizə nə cövri-cəfa eyləyibsə, yar eləyib, 

                             Bəs niyə Ģikayətçi olmuĢuq dövranımıza? 

 

                             Atabəy, gədaları tale baĢa çıxardıbsa, 

 Nə deyək gədalara aĢiqi-heyranımıza?! 

 

 

                           74 ( 84) 

 DüĢmüĢəm aldanaraq bir acı sevdayə bu gün. 

                             AĢiqəm Məcnun olub, bir dəli Leylayə bu gün. 

 

                                           EĢqsiz Yer üzündə həyat yox imiĢ dedilər, 

                                           Ġnanıb bu sözlərə uğradım fənayə bu gün. 
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                                           Atıb müjkan oxunu qan tökəni sevmə,-dedim, 

                                           Çıxdım öz qəlbimlə bir qəti davayə bu gün. 

 

                                            Məcnunu aləm ilə bir elədi Leylayi-eĢq, 

                                            Məni də uğradacaq həmən o rüsvayə bu gün. 

 

 Çıxarıbdı  məni də Fərhad tək eĢq dağına, 

  Satmağa tərsa ġirin, Xosrovü-Kəsrayə bu gün. 

 
Bir gülün baxıĢından könlümə min tufan düĢüb, 

Varmıdır salan dəli ruhumu məcrayə bu gün. 

 

                                            Ey Ata, məhəbbətin qurbanıdır aĢiq olan, 

                                            Sən də gəl öz sinəni gər cövri-cəfayə bu gün. 

 

 

 

                                                                          75 

                                            DaĢ, dəmir barmağınla salma qəlbə yara, zindan! 

                                            Boğma, gəl, nuri-Ģəmsi zülmətinlə, qara zindan! 

 

                                            Gənci-xəzinədi bu bəxti xanə-xarabilər, 

                                            Ləli qismət eləmə hər ilana, mara, zindan! 

 

                               Qapın  bir üz qarası, ədalətdən uzaqdı çox, 

                                Açamaz  vicdan əli, açar  pullu, para, zindan. 

 

                                           Tülkülər Ģahlığısan, namərdlikdi hər əməlin, 

                                            Çəkibsən gör nə qədər aslanı sən dara, zindan? 

 

                                            Necə alçaqları ki çıxarmısan baĢa, ey dun, 

                                            MüĢfiqi, Cavidi bəs yox etmisən hara, zindan?.. 

 

                                            Qara qoynunda qızıl gülləri soldurma, yetər... 

                                            Gətirmə bülbülü gəl gecə-gündüz zara, zindan! 

 



72 
 

                                             Ey Ata, zülmə qarĢı Fərhadi-eĢq ilə vuruĢ, 

                                             Külüngi-ədalətin, bəlkə, bir gün yara Zindan! 
                                                     PS: Məhbusluq həyatı sürən bacı-qardaşlarımıza 

                                                      ithaf edirəm. 

 

 

                                                                       76   

                                            Açılmaz bir sübh ilə səbahım məhbəsimdə. 

                                            YetiĢməz heç kimsəyə bir ahım məhbəsimdə. 

 

                                            Ysifi-Misrəm mən, ey Züleyxayi-dil, bu gün, 

                                            Günahsızlığımdı öz günahım məhbəsimdə. 

 

                                             Məni yaddan çıxarmıĢ dostu-yaran, hardasız, 

                                             Öz dostum, pənahımdı Allahım məhbəsimdə. 

 

                                             Neylirəm dünya malın, Qarun tək batam yerə, 

                                             Qəlbimin göz yaĢıdı dilxahım məhbəsimdə. 

 

                                             Hər sözümdə ağayam, baĢım bir sözə girov: 

                                 Dediyim sözümdü öz padĢahım məhbəsimdə. 

 

 DəyiĢməz azadlığın hər insan zindan ilə, 

Yatıbdı çox arifim, çox dahim məhbəsimdə. 

 

 Ey Ata, Muğamatı ―Sona bülbüllər‖ ötsün, 

                                Eyləsin Qədrimi yad ―Segah‖ım məhbəsimdə.  
               PS: Məhbusluq  həyatı sürən bacı-qardaşlarımıza 

   ithaf edirəm. 

 

 

                             77 (62) 

Necə min dərdə dözər insanda bir can, gözəlim? 

Bu qədər zülm eləməz aĢiqə canan, gözəlim! 

 

 Mən ki qəlb evimdə tək sənə  qurdum can yuvamı, 

Elədin sən də məni əcəb pəriĢan, gözəlim? 
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 Sənə candan savayı mən nə dedim, ey zalım, 

 Günahım varsa buyur: bu haqq, bu divan, gözəlim... 

 

                             Məni Məcnun eləyib, salma dəĢti-biyabana, 

                              Eləmə əğyarı gəl qəlbinə mehman, gözəlim. 

 

                              Acı hicranın ilə  mən ki ömür-gün sürürəm, 

                              Axdıb göz yaĢımı, etmiĢəm ümman, gözəlim. 

 

 Min cəfa,cövr verib, güldürmə ədnanı mənə, 

Səni də el qınayar, gələr bir zaman, gözəlim. 

 

 Atabəy etdi ümid sənləömür-gün yaĢasın, 

 Gülə tale üzünə vermədin  imkan, Gözəlim. 

 

 

                      78 ( 63) 

Yenə könlüm quĢu amadədi pərvaz eləsin. 

Dağıdıb dərdü-qəmi, keyfimizi  saz eləsin. 

 

Əğyarın nə borcuna yarla deyib-gülərik biz, 

Hələ bundan belə də durub etiraz eləsin. 

 

                   Nə qədər cövri-cəfa veribsə yar, qəbuldu, 

Özümüz istərik  o, gecə-gündüz naz eləsin. 

 

Bu bahar dəmləri tək nəğmə qoĢub gül-çiçəyə, 

 GəlmiĢik eĢq bağına bülbüllər avaz eləsin. 

 

Ey Ata, yarsız keçən mənim ki bir günüm yoxdu, 

Ədu-əğyarilərim gözlərin Araz eləsin! 

 

      79 (82) 

                           Dünyada gədaları qaldırıb xan eləyər pul. 

                 Dostu dostdan, qardaĢı qardaĢdan eləyər pul. 



74 
 

 

                  Ġgidi atdan salar, xaqanları taxtından, 

        Keçəli bir bəyniĢan, daĢı mərcan eləyər pul. 

 

        DüĢünmə, pulsuz ikən bir iĢin iqdama yetər, 

        Hökm edər, əmr verər, hər iĢə fərman eləyər pul. 

 

                 Açar bağlı kilidlər, bağlayar qapılar üzə, 

                               Yadları doğma edib, qəlblərə mehman eliyər pul. 

 

Alimi hörmətdən salıb, arifli eldən qovar, 

Qanmazı, nadanları xəlqə loğman eləyər pul. 

 

 Yüz ilin fahiĢəsin könüllərdə munisi-yar, 

                           Nəzərdə möminəni irzi-üryan eləyər pul 

 

Ġstəsə, bircə anda girər Ġblis tək ürəyə,  

Qoyub üz-üzə oğulu-atanı düĢman eləyər pul. 

 

Güldürər neçə ağlar könülləri, qəlbləri, həm 

Sevinən çox gözləri xuni-giryan eləyər pul. 

 

Odur o Çərxi-fələk, fırlandıran Yer üzünü: 

Ey Ata, keçmiĢdə, həmi indi dövran eləyər pul. 
 PS: ustadımız Aşıq Əhməd və Aşıq M.Azaflı üçün. 

 

                         80 ( 112) 

  Ey dil, yenə də bülbüli-Ģeyda bizi gözlər. 

  Bir can alıcı canfəza sevda bizi gözlər. 

 

  Göz çəkmərik əsla gül ilə bülbülümüzdən, 

   Biz novbaharı gözlərik, xar da bizi gözlər. 

 

                                 Min Mənsura qoy tay eləsin bizləri ədna, 

                                 Yüz min belə Mənsur hələ darda bizi gözlər. 
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                                      EĢq atəĢinə tutuĢmuĢ pərvanələrik biz, 

                                      AtəĢ qalarıq yanmağa, nar da bizi gözlər. 

 

   Fürsətdi bu gün əlində, keflər sürür əğyar, 

   Bilsin bunu da qarĢıda fərda bizi gözlər... 

 

                               ―Həsar‖a alıb, ―Çahargah‖ı ―Müxalif‖ olluq, 

  ―Mənsuriyə‖ gözlər könül, tar da bizi gözlər. 

 

 Min qəsd edə qəlbə, ey Ata,  əğyari-ədyu, 

  Biz əhdimizə ilqarı, yar da bizi gözlər. 

 

 

 

                                                                  81 (99)                                  

                                       Ġlahi, duaçınam Sənə bu yoxsulluq üçün. 

                                       Əsl qiymət veribsən mənə bu yoxsulluq üçün. 

 

                                       Kasıblıq sayəsində insanları tanımıĢam, 

                                       Heç tanınmaz olmuĢam həm də bu yoxsulluq üçün! 

 

                                       Dünyaya siyah teldə gətirmiĢdi anam məni, 

                                       Minnətdaram saçlarımda dənə bu yoxsulluq üçün. 

 

                                      Varlı da MəhĢər Günün gözləyir min həyəcanla, 

                               Nola, Ġsrafilin suru dinə bu yoxsulluq üçün. 

 

Bir fəqir, yoxsul olub bizim yetim Rəsulumuz, 

Allah da bir kərəm edə, dönə bu yoxsulluq üçün... 

 

Ərzin bir GünəĢi var, təmənnasız iĢıq saçır, 

 Çatmayıb o, pul deyə sönə bu yoxsulluq üçün? 

 

EyAta,  elimizin biz ki fəqir Ģairiyik: 

Etməsin həramilər tənə bu yoxsulluq üçün. 
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                       82 (100) 

 Yorma gəl öz baĢını, dərki çətindi cahanın. 

 Olasan Əflatun , verənməzsən imtahanın. 

 

                                Tufanı, Nuhu onun bomboĢu bir xülya, xəyal,  

 Ürəyində yaĢama faniliyin həyəcanın. 

 

                               Hamı məhkum ölümə, yoxdu əcəldən də xilas, 

 Gedər əldən ki axır, ey dil, əziz xələf canın. 

 

ÇalıĢ bu  dünyada  bir baĢağrısız ömr edəsən, 

 ġərabın olsun, həmi yanında bir cananın. 

 

                                     Qara dərdin yerinə qırmızı tünd Ģərabı iç, 

                                     Nə qədər ki torpaqda içilməyib isti qanın. 

 

                                     Getmə  sən Ģikayətə, kimdi axı Haqq tanıyan? 

                                     Ədalət istəsən, aç qapıların meyxananın. 

 

                                    Ey Ata, arif  isən etmə əqli yük özünə, 

                                    Hörməti yüksək olub zəmanədə divananın. 

 

                                                                83  

Toy günün feyzini hər sağəri-səhba nə bilər, 

Bilməyən eĢq nədir, Məcnuni-Leyla nə bilər? 

 

Ananın zəhmətidir ki, yetiribdir düz oğul, 

Oğulun olmasa namusu, o, ata nə bilər? 

 

Əsl aĢiq gözünün yaĢları qəlbində durar, 

Ürəyin çəkdiyini dəhrdə dərya nə bilər? 
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YığıĢın məclisə, ey əhli-nəzakət, bu gecə, 

Bu vəfa borcumuzu əduyi-əğyar nə bilər? 

 

Verilə qiyməti düzgün  yenə dürdanələrin, 

Xəridar olmasa göz, dürrilə Ģəhvar nə bilər? 

 

Sirr ilə dopdoludur dünyavü-aləm, ey dost, 

Olmayan arif özü, dünyada əsrar nə bilər? 

 

Ey Ata, məclisi Ģad eylə bu gün səndədi söz, 

Bilməyən öz yerini Ģairü-əĢar nə bilər?! 

 

                                                               84 

                                     ġəm yanar, Ģəmə baxıb odunda pərvanə yanar, 

                                    Canı canana verən canlara cananə yanar. 

 

                                    Bu da bir nazü-ədadır ki, edər aĢiqə yar, 

                                    Gah salar qəlbə odu, gah özü hicranə yanar. 

 

                                     Toxunma qəlb evimə, aĢiqəm, ey əğyari-dun, 

                                     Nə ki abad, ahıma bu külli-viranə yanar. 

 

                                     Mənə bir badə gətir, içim muğilər eĢqinə, 

                                     Gecikmə, saqi, tez ol, yoxsa bu meyxanə yanar. 

 

                                     Neçə tərsa ġirini yoxladı Fərhadi-zaman, 

                                     Atıb öz aĢiqini, Xosrövi-xubanə yanar. 

 

                                     Demə eĢq Ģətrəncdi, oyundu hər sevdayi-eĢq, 

                                     Canımı Fil yaxaram, səndə ġahi-xanə yanar. 

 

                                     Ey Ata, kamal ilə eylə bu od söhbətini, 

                                     AlıĢar külli-cahan, içində hər məna yanar. 
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                                                                85 

                                   Canı öz sevgili cananıma qurban demiĢəm, 

                                   O, mənə öl desə də, mən ona min can demiĢəm. 

 

                                   Məni göz yaĢlarımın sellərində boğsa belə, 

                                   Mən onun gözlərinə löleyi-mərcan demiĢəm. 

 

                                   Məni Məcnun eləyib, salsa da boz çöllərə o, 

                                   Mən ona hüsndə bir ahuyi-ceyran demiĢəm. 

 

                                   Mənə bir mur qədər verməsə də diqqət o Ģux, 

                                    Mən onu könüllərə təxti-Süleyman demiĢəm. 

 

                               Ey Ata, gizlədir ol mah məndən Ay üzünü, 

                                    Mən onu çox da ki öz qəlbimə mehman demiĢəm. 

 

 

                                                              86 

                                 Nurunu salar  haçan  bağü-gülüstanə Səhər: 

                                 Allahım, xoĢ üzünü göstərər insanə Səhər!! 

 

                                 Gözü kor eyləməsin ayrılığın qəmli üzü, 

                                 Çevirib hicri-Ģəmi vəsl ilə əfĢanə Səhər. 

 

                                 Necə çırpar özünü sahilə hər dalğeyi-eĢq, 

                                 Elə bir ox eliyər kirpiyi müjkanə Səhər. 

 

Günüzün günortası duran tülkü ac qalacaq, 

 Edər ahunu Ģikar pələngə, aslana Səhər. 

 

Gecəni bağrı yanıq bülbüli-zar eylədi kor, 

GünəĢi güzgü tutub gül üzlü canana Səhər. 

 

Ey Ata,  zülməti gəl Fərhadi-eĢq ilə dağıt, 

Açar öz gül camalın canani-mehmana Səhər. 
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                                                     87 

                           Gedək, ey dil, yenə də bir daha ol yarə sarı, 

                               O, yarı atıb gedib çox da ki əğyarə sarı. 

 

                                ġoru baldan bahadı dövri-dunun bazarında, 

                                Çevirən yoxdu üzün burda xiridarə sarı. 

 

 Bülbüli-Ģeyda necə naləsin ərĢə çıxarıb, 

 Çevirib gül də üzün gülüstanda xarə sarı 

 

           Sata-satdır bu cahan içrə əhdü-ilqarın, 

 Tüpürən də yoxdu sidqü-etibara sarı. 

 

  Sözün ağzındakı saqqız eləyib əhli- bəĢər, 

   Nə deyək siması yox bu əhli-əfkara sarı. 

 

                                Demə ki yar da satıb öz əxi-yarinə bizi, 

                                Əxi qayin olacaqsa, yeriyək çarə sarı. 

 

                                Ey Ata, könlümüzə xoĢdu yari-cövri-cəfa, 

                                          Necə pərvanə gedər yanmağa odlarə sarı. 

 

                                                         88 
70-ci illərin II yarısı (XX əsr) ADU-nun rektoru Faiq Bağırzadə  

   bizum auditoriyaya yaĢlı bir müəllim gətirdi, onu təqdim edərək 

   belə dedi: ―Bu , əruzĢünas-alim Əkrəm Cəfərdir. O, sizin üçün 

 ―Əruzun nəzəri  əsasları‖ adlı bir dərslik yazmıĢdır. Bu kitabı Ģəxsən 

                                    səhifə-səhifə oxumuĢam. Əkrəm müəllimin özünü də Akademiyadan   

                                     Universitetə dəvət etdim ki, çox çətin  anlaĢılan bu poetik  

sistemi bizim tələbələrə Ģəxsən  özü baĢa salsın. Bu kiĢi dünyada  

nadir insandır. Ondan əruzu öyrənin. Hər kim əruzu yaxĢı  

bilsə, onu Unibersitetdə saxlayacağıma söz verirəm‖.  

Bu qəzəli nadir Ģəxsiyyət, əsil milli ziyalı, nəğməkar Ģair,  

unudulmaz alim Faiq Bağırzadənən iĢıqlı, vətənpərvər, hümanist 

xatirəsinə ithaf edirəm.O illər Sərbəst Ģeitin poetikası ilə  

məĢğul olurdum. Respublika Tələbə Elmi Konfranslarında  

Qızıl medal, I Dərəcəli Diplom və s. almıĢdım. Ədəbiyyatın 
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                                   gələcəyini sənaye erasının modernist cərəyanında görürdüm. 

Elmi rəhbərim məni ona vermədi. Əkrəm müəllim məni 

                                    ayrıca dilə tutsa da, həmin  gənclik səhvim üzündən və  

                                    elmi sahələrə bir sıra  proteksionist, habelə rüĢvətxorluq  

                                   münasibətləri  səbəbindən (sonralar  savadlı bir tələbə yoldaĢım  

                                    ADU-da aspıranturaya məcburi rüĢvətlə girdiyini mətbuatda açıq 

                                    etiraf etdi) məni  aspirantura qapısından uzaq saldılar. 

                                Faiqa, yaddan çıxmaz qəlbində kan olan bir Ģəxs, 

Azəri-yurdumuzda ġamə*  qurban olan bir Ģəxs. 

 

Yazdığınız ―Naz olsun!‖ u sevməyən qəlb aĢiq deyil, 

Duya bilməz onu yalnız əqli nadan olan bir Ģəxs. 

 

Sən ki etdin bir gör nələr ol Sovetlər dönəmində, 

Necə silsin bunu yaddan əsli insan olan bir Ģəxs? 

 

O sən idin ki sevdirdin  bizə ―Əruz‖ dərsliyini, 

Pirimizdir Əkrəm Cəfər, sən də rəhban olan bir Ģəxs. 

 

Ol Muxtarı, ol Səlimi, Bəxtiyarı, Mir Cəlalı, 

Yad etməzmi paki-qəlbdən rahi-ürfan olan bir Ģəxs?! 

 

Faiq müəllim! O illər ki qızıl çağıydı ADU-nun, 

Çəkərdi nur karivanın ġəmsi-sarban olan bir Ģəxs. 

 

Namiqa, yad eylə hər gün ol mürĢidi-piranəni, 

Yad etməzmi öz keçmiĢin Azərbaycan olan bir Ģəxs?!. 

PS: ―ġam‖ kəndi Faiq müəllimin Zəngazurda erməni vandalları 

tərəfindən dağıdılmıĢ dədə-baba yurdu olmuĢdur. 

 

                                                      89 

                                Bir vaxtı ki mən də hələ ol canı görərdim, 

                                Dünyadə hara baxsam, o cananı görərdim. 
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                             Bəhri-könülün dəhrdə qəvvası mən idim, 

                             Dərya dibinə çəkilsə, mərcanı görərdim. 

 

                             Bülbül kimi çıxseydim əgər gülləri seyrə, 

                             Min xar ilə ol bağü-gülistanı görərdim. 

 

                             Leylayi-məhəbbət mənə bəslər deyə ol Ģux, 

                              Məcnuna dönüb, quli-biyabanı görərdim. 

 

                              Ol xalı ki bir nöqtə qoyubsan üzə, ey Ģux, 

                              Xub, orada  nükteyi-pünhanı görərdim. 

 

                              DüĢseydim əgər Ģəhdi-ləbin Ģövqünə, biĢəkk, 

                              Ləbində sənin çeĢmeyi-heyvanı görərdim. 

 

                              Xum ilə Ģərab ver ki, içim, saqi, bu gündən, 

                              DüĢsəm əyağa sərvi-xuramanı görərdim. 

 

                              Dönsəm də sənin baĢına, ey Ģəm, mənə xoĢdu, 

                              Hicranə yanıb, atəĢi-niyranı görərdim. 

 

                              Ey Ata, boğub Ġblisi mən məhv eyləsə eĢqin, 

                              Ġnsaniyətin içində Ġnsanı görərdim.  

 

                                                90 ( 80) 

                             Vətənimin ürəyində cənnətü-bağdır Üzeyir! 

                             Gecəmdə, gündüzümdə sönməz çıraqdır Üzeyir! 

 

                             Tufanlı, qasırğalı Muğam okeanımda mənim, 

                             Azəri Nuh-gəmiyə tənha mayakdır Üzeyir! 

 

                             Nə qədər xotkarlar Çənlibelə hücum çəkər, 

                              Qıratın üstə hazır hey duracaqdır Üzeyir! 

 

                             Azərbaycanımızın Himni kimi səslənir o, 

                             Nə qədər Vətənim var: daima sağdır Üzeyir! 
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                             Üçrəngli Bayrağımı Qəlbimizdə  səngər edən, 

                             Cənnətim Qarabağda alınmaz dağdır Üzeyir!  

 

                             Atanın qara bağrı kimi param-parça olan, 

                             Azəri torpağımda bütöv sabahdır Üzeyir! 

 

                                                    91 (  97) 

                            Kəngərdən ta Dərbəndəcən gərdişdədir Şah İsmayıl. 

                            Ər beyində, ər könüldə, ər güşdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Azərbaycan torpağımın bir qarışın keçməyib o, 

                            Gecə-gündüz Vətən adlı döyüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Səhər-axşam çörək fikri çəkən Vətən övladları, 

                            Hər duyğuda, hər fikirdə, hər işdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Bu həyat bir şahmat oynu, piyadalar hücumdadır, 

                            Min bəynişan əfsəriylə gedişdədir Şah İsmayıl. 

 

                             Bu gün qılınc İnsan ağlı, topxanalar məktəblərdir, 

                             Alimlərlə, şairlərlə görüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                             Bir milləti min bir yerə bölmüş Oğuz düşmənləri, 

                             Bəy Azəri Ordusuyla yürüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Ölməyibdir, ey Atabəy, bizim böyük sərkərdəmiz,  

                            Azərbaycan Meydanına gəlişdədir Şah İsmayıl!!   
                             PS: Əbdül Müslüm Moqamayevin “Şah İsmayıl” 

                                   operasının  təsiri ilə yazılıb. 

 

                                                              92 ( 87) 

                            Axtarma, qalıb, məndədi, yar,  Ģanəsi zülfün. 

                            Üstündə gözəl telindən bir danəsi zülfün. 

 

                             Əğyar nə bilər ki, niyə sən zülfü qarasan, 
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                             Bəxtimdi mənim aləmə niĢanəsi zülfün. 

 

                             Bir gör nə qədər zəncirə hazır dayanan var, 

                             Dövrəndə durub hər dəli-divanəsi zülfün. 

 

                             Bircə telinə qurban olub gör neçə Fərhad, 

                             Dillərdə gəzir qanlı min əfsanəsi zülfün. 

 

                             YazmıĢ Atabəy hüsnünə min bir qəzəl, azdır, 

 ġair olacaq çox belə məstanəsi zülfün. 

 
 PS: Avni (Fateh Sultan  II Mehmet) yaradıcılığının 

   bir şah beytindən təsirlənərək yazılıb: 

  --Zülfünün zəncirinə bənd eylədi şahım məni, 

     Qulluğundan etməsin azad Allahım məni.   

 

 

                                                     93 (11) 

Söymə, ey dil, fələyə dövri-binadən belədir. 

Dünya sürgün yeridir, hökmi-xudadan belədir. 

 

                            Çəkər aĢiq dərd-qəm sevgili dildarı üçün, 

                             Bu da bir taledi ki, eĢqi-bəladan belədir. 

 

                             Dağılıbdı nigarın qara zülfü üz-gözünə, 

                             Bunu dərd etmə, könül, badi-səbadan belədir. 

 

                            Çəkər haqq yolda olan həqiqət uğrunda cəfa, 

                         Tək bizim tale deyil, Kərbübəladən belədir. 

 

                         Cana qəsd etdi ġirin görəndə Xosrovu köçüb, 

                          O, bizim gözəllərdi, əhdi-vəfadan belədir. 

 

  Güli-gülzarımızın minlər ilə bülbülü var, 

                        Bu, bizə məxsus olan zövqü-səfadan belədir. 

 

       Hələ Məcnunları eĢq çox salacaq səhrayə, 
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       Bu, bizim Leylilərə həmdü-sənadan belədir. 

 

      Verilib yaxĢılığın yamanlıqla hər cavabı, 

       Yoxdu dünyada günah, əhli-riyadan belədir. 

 

      Ey Ata, qəm ruhlu qəzəlləri  belə az yaz, 

      Bunu Namiqdi  bilən: cövri-cəfadan belədir. 
          PS: Son beytdə qəzəlxan Namiq Axundov (Bakı,  

          MaĢtağa qəsəbəsi. 1934-2001)  nəzərdə tutulur.  

 

                                  94 

Əvvəldə gərək sən kimi bir yarım oleydi, 

Bülbül kimi bir seyrü-gülizarım oleydi. 

 

                            Məcnun deyü səhrayə məni qovmadan ellər, 

                             Fərhadi misal dağ kimi qərarım oleydi. 

 

Azadeyi-eĢq ilə ötən Yusifi-Misrəm, 

Züleyxa kimi qəlbimə sərdarım oleydi. 

 

Min bir çiçəyin ətrinə batsan belə, ey Ģux, 

                             Ġstərdim əziz yanında bir xarım oleydi. 

 

                             Qürbətdə  neçin, ey Ata, cənnət gəzir aləm, 

                             Ölsəm bu Vətən torpağım məzarım oleydi. 

 

                                                 95 (114) 

Canlar alana canını qurban edərik biz. 

 Min cövr görək, bəxtinə Ģükran edərik biz. 

 

 Hər gün çəkərik həsrəti-ceyran yorulmadan, 

 Yar səyyadı tək dəhrdə dövran edərik biz. 

 

 Öz yarı çəkib zindana saldırdı Yusifi, 
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 Öz baĢımıza dünyanı zindan edərik biz. 

 

                              Yar tərk eləyib qəlbimizi getsə, o dəmdə 

  Hər dərdi, qəmi könüldə mehman edərik biz. 

 

   Bir Kürdü bizim qəlbimizin xisləti yalnız, 

   Hər türk gözəlin eĢqilə cövlan edərik biz. 

 

  Pak eĢqimizin dəftəri daĢlar, qayalardı,  

  Öz eĢqimizi tarixə dastan edərik biz. 

 

  Ey Ata, qəzəl dövri keçibdir deyir əğyar, 

  Söz bağçamızı bağü-gülüstan edərik biz. 

 

                                                     96 (115) 

Nəyi var qurbandı, canana sağ canımızın. 

                             Keçərik canımızdan yolunda cananımızın. 

 

Yar küsüb, tərk eləyib, könül, EĢq külbəmizi, 

Yolunu gözləyərik əbədi mehmanımızın. 

 

Uca sevda göyünün tənha ötən bülbülüyük, 

                             Yarın xaki-payıdır son yeri ünvanımızın. 

 

 Bizi pəjmürdeyi-hal eyləməsin dövrani-dun, 

 PəriĢan halındayıq zülfi-pəriĢanımızın. 

 

                           Bizik o rindu-xərabatilər ki, mey içərik, 

                           Deyil ġahmarı da kəm gənceyi-viranımızın. 

 

                            EĢqinə Züleyxanın vermiĢik əldən vətəni, 

                            Tövqi-Məcnundu bütün dörd yanı zindanımızın. 

 

                            Bu qəzəl dünyasının bizik bu gün Söz yiyəsi, 

                            Fəxrdir:  Namiqiyik  Azərbaycanımızın.. 
                                 PS: Bu qəzəl görkəmli şair-qəzəlxan  
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                                 Namiq  Axundovun  (1936-2001) xoş xatirəsinə  

                                  yazılıb:  

                                   Rüzigarın gedişatın füqaradan soruşun, 

                                   Şamda Kərbübalanı üsəradan soruşun. 

                                 ...Fələyin zülmünü, Namiq, bu xarab olmuşda 

                                  Şüaradan, şüaradan, şüaradan soruşun. 

 

                                                        97 (116) 

 Gəl, gəl, gözəlim, gəl əhdi-peyman edəlim, gəl! 

  Gəl, gəl, sənə öz canımı qurban edəlim, gəl! 

 

                                 Gəl çöhrəni gizlətmə bulud-Ģübhə içində, 

  Ayparəmiz ol, qoynuma mehman edəlim, gəl! 

 

   Bəh-bəh, nə gözəl incə zərif qəmzələrin var, 

   Dünyamı gözəl hüsnünə heyran edəlim, gəl! 

 

  Min huriyi-qılman ola cənnət bizə yaddır, 

                                 EĢqin bağını bir daha seyran edəlim, gəl! 

 

    Hər dövrdə bir aĢiqi-dövran olur, ey yar, 

    Öz eĢqimizi məĢhuri-dövran edəlim, gəl! 

 

    Bir sakit ömür Leyliyi-Məcnuna yaraĢmaz, 

    Bir fırtına tək dəhrdə cövlan edəlim, gəl! 

 

                                Gəl əsirgəmə busələri əziz yarından, 

                                Əğyariləri könlü pəriĢan edəlim, gəl! 

 

                                 Fərhadü-ġirin, Leyliyi-Məcnun çağı bitdi,         

                                 Pak eĢqimizi dillərə dastan edəlim, gəl! 

 

                                 Namiq Atabəy bülbüli-Ģeyda kimi ötsün, 

                                 Namiq adını Ģeyrü-qəzəlxan edəlim, gəl! 

 

 

                                                    98  (117) 
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                            Dərdim çoxdu, gözəl yarım, bülbüli-zarə neyləyim? 

                            Solubdu güli-gülzarım, söylə mən xarə neyləyim? 

 

                           Yıxılıbdı xanımanım, yaxılıbdı oda canım, 

                           Xəzinəm üstə yatanım: gənci-Ģahmara neyləyim? 

 

Ədu-əğyar dərd dilədi, eĢq məni paymal elədi, 

 Dünyanın iĢi belədi, dərdə yox çarə, neyləyim? 

 

Yetə bilmədim kamıma, əcəl əl qoydu canıma, 

 Yarım gəlmədi yanıma, bunca əğyarə neyləyim? 

 

  Ata, yarə inandım, pərvanə tək oda yandım, 

  Ömürdən, gündən usandım, dili-dildarə neyləyim? 

 

 

                                                               99 

               (Azəri-türk filosofu Asif Ataya) 

Sən ey dövri-asimanda ən böyük səyyar, Ata! 

Kainatın mərkəzində nöqteyi-pərgar, Ata! 

 

Ġstiqlalım, azadlığım, istiqbalımsam mənim, 

Qəlblərdədir nurlu Bayraq, milliyi-əhrar, Ata! 

 

Paklığınla, düzlüyünlə doğradın hər əyrini, 

Təbrizim tək, Kərküküm tək kökləri həmvar, Ata! 

 

Türki gənci-xazinədən yapdılar viranələr, 

Zər yanından əskik olmaz heç zaman Ģahmar, Ata! 

 

Qayda birdi təbiətdə, dəyiĢər tərs halını, 

Ötər qarlı, qıĢlı çağlar, gələr yaz aĢkar, Ata! 

 

Azadeyi-dil ilə bir bülbül ağlar gül üçün, 
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Çəkib Ģamü-səhər içdən min bir ahu-zar, Ata. 

 

O evlər ki yerə yıxdı qara kinlə bu dövran, 

SAF  Ruhunla eylə sən gəl onları memar, Ata! 

 

                                               100 (  119) 

                                      Dedim:-Ey gül, nə bilirsən nədi, sən, mənası eĢqin? 

                                      Dedi:-Hardan biləcək onları biganəsi eĢqin? 

 

                                      Dedim:-Ay üzlülərin çöhrəsi tutqundu nədən bəs? 

                                      Dedi:-Xar ilə yaxındı güli-rəxĢanəsi eĢqin. 

 

                        Dedim:-AĢiqləri Məcnun eləməkdə nədi qəsdin? 

                         Dedi:-Zəncirdə gərək hər dəli-divanəsi eĢqin. 

 

                                       Dedim:-AĢiqi oda, atəĢə yaxmaq nə deməkdir? 

                                       Dedi:-Odlarda yanıb daima pərvanəsi eĢqin! 

 

                                       Dedim:-Xaraba qoyub çox ürəyi tərk eləyibsən, 

                                       Dedi:-Qiymətlidir gəncineyi-viranəsi eĢqin. 

 

                                       Dedim:-Fərhadı atıb, Xosrova getdi niyə ġirin? 

                                       Dedi:-Dillərdə gəzər min cürə əfsanəsi eĢqin. 

 

                                        Dedim:-Min cövri-cəfa Atabəyə veribsən nədən? 

                                        Dedi:-Hər dərdə dözər dəhrdə mərdanəsi eĢqin! 

 

                                                        101  

                                         Bu gün, ey rind, yenə xadimi-meyxanə bizik, 

                                         Hələ Məcnunu çəkən dəĢti-biyabanə bizik. 

 

                                         Badeyi-nab ilə sən Ģad elə bu könlümüzü, 

                                         Sidqi-dildən bu cahan-aləmə peymanə bizik. 

 

                                         Tələs, ey sağəri-Ģux, atəĢi-nab ver, biz içək, 
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                                          Bu xana-xarabədə məclisi-məstanə bizik. 

 

                                          AtəĢi-nar ilə qorxutmasın əğyar bizi, 

                                          Harda ki Ģəm yanır, ol Ģəmə pərvanə bizik. 

 

                                          TiĢeyi-beyt ilə çox Qəm dağını dağıtmıĢıq, 

                                          Yol açan ġirinə ol Fərhadi-kuhkanə bizik. 

 

                                          Bir qara mur qədər əhdə vəfa etməz ədu, 

                                          O qarınca ki çatıb təxti-Süleymanə bizik. 

 

                                          Atanın qədrini bu el biləcək əvvəl-axır: 

                                         Qədr-qiymət yetirən Azərbaycanə bizik. 

 

 

                                102 (61) 

                        Göz yaĢlarım sel olubdur sənin hüsni-fərağından, 

                        Necə rəva bilirsən sən keçim könül uzağından? 

 

                        Zülfün kimi qara bəxtli mən bir bədbəxt aĢiqinəm, 

 Asılıdır həyatım tam sənin hər gün sorağından. 

 

                         Xızır hələ yol yeriyir, mənəm həmən sirr yiyəsi: 

                         O dirilik suyu ki var, axır sənin dodağından. 

 

 Gecə-gündüz, yar, baĢına dolanmaqçın pərvanə tək, 

  Ġcazə ver alovlanım mən də Ģəmi-çirağından. 

 

   Ey Atabəy, bundan belə elə yaz ki, qəzəllərin 

    Xəbər versin ürəklərə yarın eĢqi-marağından... 

 

                            103 

   ġeydayiliyim sevgili gülzarım üçündür, 

                             Pərvanəliyim yanğılı öz narım üçündür. 

 

   ―Rüsvalığım oldu səbəbi-Ģöhrəti-dildar, 
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    Tərki-vətən etdimsə əgər, yarım üçündür.‖ 

                                            (S.Ə.ġirvani) 

 

                              Bir kimsə mənimlə nə edər söhbəti-ġirin, 

     Fərhadiliyim tiĢeyi-kuhsarım üçündür. 

 

    ―Hər gecə fəğanım yetiĢir göydə hilalə, 

     Bu nalələr ol əxtəri-səyyarım üçündür.‖ 
                                                      (S.Ə.ġirvani)                                        

 

     Hali-zarıma bülbüli-bədxu belə ağlar, 

      Divanəliyim öz güli-rüxsarım üçündür. 

 

      Yoxdur Ataya kimsə bərabər qəzəlində, 

      KaĢanəliyim ərseyi-əĢarım üçündür. 

 

                                                        104 

                                     Salıbdı nəzərindən nə vaxtdı cananə məni, 

                                      Qınaya dəhrdə hər nakəsü-biganə məni. 

 

                                      O güli-rüxsarımın bülbüli-Ģeydası mənəm, 

                                      Buraxan yoxdu fəqət bağü-gülüstanə məni. 

 

                                      Mən niyə əğyar ilə etməliyəm cəngü-cidəl, 

                                      Yar özü atıbsa bu möhnəti-hicranə məni? 

 

                                       Gedin, ey əhli-düzəx, vaizi-dun ardınca, 

                                      Huri-qılman çağırır rövzeyi-rizvanə məni. 

 

                                      Məcnuni-eĢqəm mən, çöli-biyabandı yerim, 

                                      Çağıran yoxdu nədən könlünə mehmanə məni. 

 

                                      Məhəbbət meydanının indiki Fərhadı mənəm, 

                                      Veribdi Xosrövi-dun ġirini-qurbanə məni. 

 

                                     Xaneyi-xarəbələr içrə mənəm gənci-nihan, 
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                                     Gizlədib qoynunda hər cürə viranə məni. 

 

                                Bu mənə fəxrdi ki, Piri mənəm muğilərin, 

                               Tutmayın dəhrdə tay gədayə, sultanə məni. 

 

                                Ey Ata, dağa nə təsir edəcək daneyi-qum, 

                                Haqq elə dağ yaradıb Azərbaycanə məni! 

 

                                                                105 

                                      Ġstərəm mən səni, ey Ģux, mənə sən yar olasan, 

                                      Bütün ömrüm boyu bir sevgili dildar olasan. 

 

                                      Çəkəm hər nazını mən dərdü-qəmimlə, ey gül, 

                                      Verdiyin dərdü-qəmə özün də qəmxar olasan. 

 

                                      Sərəm aĢiq baĢımı əyağın altında yerə, 

                                      Kəsəsən boynumu sən, cəlladi-xunxar olasan. 

 

                                      DüĢəm eĢqinlə sənin dəĢti-biyabana, gözəl, 

                                      Məni Məcnun eləyib, Leyli-sitəmkar olasan. 

 

                                      Nəmə lazımdı o gül, bülbülü ötmürsə onun, 

                                      Mən sənə bülbül olum, sən mən gülzar olasan. 

 

                                      Çəkiləm meykədəyə sağəri-səhpalər ilə, 

                                      Ġçəm gülçin meyi-nab, sən dəxi xummar olasan. 

 

                                       Ləbi-ləlini öpəm, arizi-lalən qızara, 

                                       Tazə dağ çiçəyi tək tazə nöbahar olasan. 

 

                                       Çıxarıb Ay üzünü bulud saçından diĢarı, 

                                       Gecəyə iĢıq salıb, bədri-aĢikar olasan. 

 

                                                 Ata bu qəzəlləri hüsnünə təriflə yazıb, 

                                                 Oxu, ey canani-yar, bəlkə, huĢiyar olasan. 
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                    106 

 XoĢ keçmədi bir gün də bu dövran ilə könlüm, 

  BoĢ keçmədi bir gün də bu peyman ilə könlüm. 

 

  Süz, saqi, qədəh ötürmə, bu can sənə qurban, 

 Qıyma darıxa sevgili canan ilə könlüm. 

 

 Sülh bayrağı qaldırsa da, bu cihada əğyar, 

 AlmıĢ hədəfə kirpiyi peykan ilə könlüm. 

 

                         Süd çeĢməsi—köksündə, nə baldır dodağında, 

 ÇəkmiĢ göbəyin müĢkünü ceyran ilə könlüm. 

 

                         Atdıq baĢımızdan nə ki dərdü-qəmimiz var, 

 Keçməz bu həyat yolları peĢman ilə könlüm. 

 

 Ötdü  ömürün illəri həsrətdə, sədd əfsus, 

 Üqbadə qurar divanı hicran ilə könlüm. 

 

 Ey Ata, acı dərddi bu eĢq əhlinə sevda, 

                         Dərdi də sevər dərdinə dərman ilə könlüm. 

 

                           107 

Gördüm səni, ey gül, nə gözəl rənalar içrə, 

Sevdim səni, ey Ģux, canı-cananələr içrə. 

 

EĢqin çəkib hər cövrini öz yarım əlindən, 

Gəzdim əlacı səhrada divanələr içrə. 

 

Ənqa kimi atəĢdə yanıb, bağrımı yaxdım, 

BaĢdan yazınız ismimi pərvanələr içrə. 

 

Füzuli, Seyid, Vahidi dövrün mənəm indi, 
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Gəncineyi-xazinədə dürr mənalər içrə... 

 

Məcnunə məni eyləməsin tay ədu-əğyar, 

Yoxdu yerimiz dəhrdə əfsanələr içrə. 

 

 DüĢdüm piyadə Ģətrəci-eĢq ilə ġah oyna, 

Qurban elədim ömrümü boĢ xanələr içrə. 

 

Olseydi əgər dünyadə bir etibar, ey dil, 

Sürməzdi Ata ömrünü meyxanələr içrə. 

 

                                          108 (14) 
           Yenə qəlbimdə mənim cuĢə gəldi  ―ġur‖  səsi, 

            Xanımın,  Hacıbabamın, Yaqubumun gur səsi. 

 

           Çəkib hardan-haraya ġuĢaya qaytardı məni, 

           Qədir Rüstəmovumun həmən o məhĢur səsi… 

 

          ―BərdaĢt‖, ―Əraq-Kabil,‖ ―Herat‖ gəzdim ―Zil-Qatar‖da, 

            Rübabə  Ərdəbilə  yetirdi  ―Mahur‖  səsi. 

 

           Əlibaba, Ariflə, Alim də Zahid ilə,  

           Ağaxan, Mənsum ilə qaldırdılar sur səsi. 

 

           ―ÜĢĢaq‖ ―Hüseyni‖də ―Raki-Hindi‖ dolaĢdım mən, 

           ―Pəncgah‖,  ―Rak Xorasan‖ ―Rast‖ edə  fəxfur səsi… 

 

                    ―Çahargah‖,‖Zabil-segah,‖ ―Bayati-ġiraz‖ istərəm, 

                          ―Hümayun,‖ ―ġüĢtər‖ ilə yaĢayam  ―Mənsur‖ səsi. 

 

                      Ey Ata, Xan Arazım aparsa da ―DəĢti‖ qızı, 

                      Qaytarar Saramızı Güllümüzün  hürr  səsi!..  

 

 

                           109 (15) 

 Uçurdu gör necə də çərxi-fələk xanəmizi, 
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 Dağıtdı əğyar-ədu badeyi-peymanəmizi. 

 

 Biz içib məsti-xumar olmuĢ idik bircə gecə, 

                             Sübhikən bayqu səsi pozdu bu məstanəmizi. 

 

  Necə xoĢ dəmlərdi o huri-qılmanlar ilə, 

                              Ədu-əğyar necə qapatdı meyxanəmizi. 

 

   Hanı dost, qardaĢ hanı, yoxdu yanan dərdimizə, 

  Bizim də yad edələr gənceyi-viranəmizi. 

 

                                   Qoy solan güllər üçün ağlasın bülbül özünə, 

                                   Biz xərabatilərik: ağlarıq cananəmizi… 

 

                                    Eyy Ata, vaiz ağzı versə də  fənayə bizi, 

                                    YaĢadar əhli-qələm dillərdə əfsanəmizi. 

 

 

                                                        110 (19) 

                          Gəl, zülfünü çək sən darağa, Ģanəsi qalsın, 

                          Zülfündən onun üstündə bir danəsi qalsın. 

 

                          Yandır məni öz eĢqinə bir Ģəm kimi, ey Ģux, 

                          Ruhum Ģəminin üstündə pərvanəsi qalsın. 

 

 Süzgün baxıĢın könlümü sərxoĢ eləyibdir, 

 Ömrün boyu səndən mənə peymanəsi qalsın. 

 

                            AĢiqin özü zindana saldırdı Züleyxa, 

                            Zəncirdə onun Yusifi-divanəsi qalsın. 

 

                             Fərhad baĢına külüngü dağlarda ki çaxdı, 

Öldükdə onun yerində cananəsi qalsın. 

 

                             BoĢ çöllərə üz tutmağı Leyli deməmiĢdi, 

                             Məcnun özü etdi bunu əfsanəsi qalsın. 
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 EĢqdən  Atamız çox yazır indi, səbəb ancaq, 

 Dillərdə beĢ-üç qəzəli, meyxanəsi qalsın. 

 

 

                                          111 (109)  

                               Ey könül, dərdimizi oxu ağlaya-ağlaya, 

                      Bizim can mülkümüzdə yoxu ağlaya-ağlaya. 

 

                     Köçübdü güllü bahar, dağlıbdı gülüstanım, 

                     Bu solmuĢ çiçəkləri qoxu ağlaya-ağlaya. 

 

                     Nə nurlu çöhrə idi, can vermiĢdi ruhumuza, 

                     Arayaq  buludlarda mahı ağlaya-ağlaya. 

 

                     Taleyin çiynində Ģahlıq quĢuydu o, bizə, 

                     Salaq, gəl, yada bir də Ģahı ağlaya-ağlaya. 

 

                     Nə gül var, nə də bülbül: tərk eləyib bahar bizi,  

                     Gəl, gəzək xəzan vurmuĢ bağı ağlaya-ağlaya. 

 

                     Bəlalı baĢımızda min bir bəla dövrə vurur, 

                     DolaĢaq boz dumanda dağı ağlaya-ağlaya. 

 

                     Ey Ata, zaman vardı, yar ilə xoĢ idi ömür, 

                     Yad edək əldən çıxan çağı ağlaya-ağlaya. 

 

                                                     112 (108) 

                    Ey könül, qan ağla ki, sevgili can əldən gedir. 

                    Tərk edib qəlb evimi, canım, canan əldən gedir. 

 

                    And içib, söz vermiĢdik o gözəllə ayrılmayaq, 

 Neyləyim bəs indi mən, əhdi-peyman əldən gedir. 

 

EĢq-məhəbbət tacını baĢa qoyub taxt qurmuĢduq, 

Qıyma, ey zalım fələk, əmr-fərman əldən gedir. 



96 
 

 

Ağla, ey gül, sinəni çaki-giriban eylə sən, 

Bülbüli-Ģeyda ölüb, yaz pəriĢan əldən gedir.  

 

Nə qanar eĢq dərdin sevgiyə biganə biri, 

Tərk edib qəlb evimi əziz mehman əldən gedir. 

 

 Vüsali-yarə necə mən ömürlük həsrət qalım, 

 Ġllərlə gözlədiyim dərdə dərman əldən gedir. 

 

  Ey Ata, bu dünyanın biz də fani insanıyıq, 

YetməmiĢ kama könül çərxi-dövran əldən gedir. 

 

                                                      113  

                   Bu dilaram ki belə tez-tezi gülzarə gələr, 

                   Onu hər kim ki görər ürəkdən ah-zarə gələr. 

 

                   Verə gündə neçə min aşiq ona can, azdır, 

Təzə nəqdi can üçün almağa bazara gələr. 

 

Beçə bülbül kimi hey nəğmə oxurdum yara mən, 

Məni tərk eyləyib ol həmrayi-gül xarə gələr. 

 

Hanı Mənsur, Səkinə, Zahidi, Zauru çağır, 

Düşə “Şüştər” də bəmə, zil ilə “Qatar”a gələr. 

 

                    Leylayi-eşq ilə yar aşiqə min zülm eləyə, 

                    Dəli Məcnunları bir dəştdə əhrarə gələr... 

 

                    Oxu, ey Alimi-dust, guşələri gəz hələ sən, 

                     Məsihi-ruhu sevən beytdə qərarə gələr! 

 

“Dəşti” də səhrayışin ruhu gəzir Məcnunun, 

                             Leylimiz atsa əyaq, a Fərqanə, hara gələr?!. 

 

                    Aqil ol, beytlərin hikmətinə diqqət elə, 
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                    Muğamı, şeyri sevən Atayi-əşarə gələr. 

 

                                                 114 (102) 

                TəĢrif gətirib məclisə qaynatə buyursun. 

       PiĢvaza onu bəy-ana, bəy-atə buyursun. 

 

       Meysiz-məzəsiz məclisin öz ləzzəti olmaz, 

       Saqi, nəzər et, məclisə mey-badə buyursun. 

 

                             Bu məclisi-aliyə bir əğyar düĢə bilməz, 

            Hər kimsə sevər bəyi bu dünyadə buyursun. 

 

                             Bəy ilə Gəlin qərar tutar təxti-tacında, 

 Hökmilə gözəl məclisə Tam-adə buyursun. 

 

Qoy Musiqi bu məclisə xoĢ bir hava versin, 

Xəlqimizə layiq də bir ifadə buyursun. 

 

Gəl  xatiri xoĢ eyləyək hər məclisi-əhlin, 

Bəy səhvimiz olsa, bizə ətadə buyursun. 

 

Tam Ataya  bəy-ana, -ata dəstəyim olsun, 

Toy-məclisə xoĢ qaynana, qaynatə buyursun!!  

 

                                                    115 (98) 

              Ey könül, duz-çörəyin əhdini satmaz kiĢilər. 

              KiĢisə, kiĢi Sözdə aləmə atmaz kiĢilər! 

 

             Tarixi vərəq-vərəq eyləmə bihudə yerə, 

             Əllini ötsə belə, yüz yaĢa çatmaz kiĢilər... 

 

             Qeyrətin Nuh gəmisi ki kiĢi çiynində durar, 

             Qopa min bəhri-tufan, dəryada batmaz kiĢilər. 

 

              Sel kimi basa bütün aləmi namərd bal ilə, 

              Barmağın ucu boyda onları dadmaz kiĢilər. 
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              Bütün aləm qarıĢıb namusu atsalar itə, 

              Halal ilə haramı bir yerə qatmaz kiĢilər. 

 

              Ey Ata, təhlükəyə uğrayarsa Ģanlı Vətən, 

              Gecəni bircə çimir yataqda yatmaz kiĢilər. 

 

                                                 116 (95) 

              Ey könül, keçdik biz də ömürdə çox cəfalərdən. 

              Xeyir görmədik əsla əhdinə bivəfalərdən. 

 

             Hər gəda bir Dəccalın peyrəvində başlar yedi, 

             Xüdayə, özün qoru bizi bu müqtədalərdən. 

 

            Novbaharın ətrini güldən, çiçəklərdən qabaq, 

            Bülbüli-şeyda duyar könüllərdə sədalərdən. 

 

            Şeirlə , qəzəl ilə hifz elərik ruhumuzu, 

            Qurtaran təkcə budu başımızı bəlalərdən. 

 

            Səbadır yad eləyən Badikubəmizdə bizi, 

           Yox döyən qapımızı o dostü-aşinalərdən. 

 

           Məhəbbət aləminin sədaqətli Məcnunuyuq, 

           Yalnız can umar Leyla bizim kimi fədalərdən. 

 

            Ey Ata, atabəylər torpaq yolunda baş qoydu, 

            Daima fərqlənərək Vətən satan gədalərdən. 
             PS: Ģairin üç qohumu, həmkəndli və həmtayfası  

             olan gənc atabəylilər:  Cavanşir Qədir oğlu Quliyev  

             (1958-- 8.V.1992,Şuşa), Famil Firidun oğlu  

              Həşimov (1973-16.XI.1992,Qarabağ) və  

              Cabbar Aydın oğlu Əsgərov  (1972-28.XII.1993,  

               Qarvənd) Qarabağ-Vətən müharibəsində 

               qəhrəmancasına həlak olmuĢlar. 

 

                                                     117  
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                            “Şanə hər dəmdə ki, ol zülfi-pərişanə dəgər, 

                             Tari-mulər dağılıb, hər biri bir yanə dəgər.” 

 (Mirzə Mehdi  Naci. Gəncə. 1805-1883. 

  S.Ə.ġirvanı ilə yaxın dost olmuĢdur.) 

 

Əgər ol pəriçöhrə bizi qəlbə qəbul edə, 

Ordakı kiçik yerim təxti-Süleymanə dəgər. 

 

Ədəb-ərkan ilə dost könlümüzü Ģad eləyə, 

Bizə  bir salam bütün Asəfi-dövranə dəgər. 

 

Atma, ey afəti-can, müjkan oxunu ürəyə, 

Atdığın oxlar özü min yeni peykanə dəgər. 

 

Ġnsana məhəbbətdi Sənani-eĢqin məramı, 

Belə saf məhəbbəti yüz dinü-imanə dəgər. 

 

Nifrəti bayraq edib, xalqa savaĢ açsa kimi, 

Mənə bir ay üzlü Ģüx min elə rəhbanə dəgər. 

 

Ey Ata, Naciyə də ehtiram ilə baĢ əyək, 

Ġncisə Gənceyi-pir, xüsrəti ġirvanə dəgər.  

 

                           118 

Ġstərdi könül sən kimi bir can mənim olsun, 

Bir can alıcı sevgili canan mənim olsun. 

 

Sən at oxunu, qəlbimə dəysin oxun, ey Ģux, 

DüĢmüĢ ayağın altına qurban mənim olsun. 

 

Bir-bir çıxaraq diĢarı Fərhad ilə Qeysi, 
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Tüm ərseyi-eĢq içrə bu meydan mənim olsun. 

 

Hər kəs bu dərin dəryada qəvvas ola bilməz, 

Qəvvası mənəm dəryaya, mərcan mənim olsun. 

 

EĢq ilə ağır xəstə düĢübdür sənə könlüm, 

Sən dərdimi ver, dərdinə dərman mənim olsun. 

 

Dilsiz də, ağızsız da sənin qurbanınam mən, 

Hökmünü oxu, boynuma qəltan mənim olsun. 

 

Əğyari-dunun alinə uydun niyə, ey Ģux, 

Vəslindən uzaq, atəĢi-hicran mənim olsun? 

 

Həm yerdə, həmi göydə o çərx fırladır ərĢi, 

Bir sabit ömür, taleyi-dövran mənim olsun. 

 

Ey Ata, Sözün  köhlənini çox göyə qovma, 

Bu, bəsdi desən: Azərbaycan mənim olsun!!. 

 

                                                                     119 

Gözün, ey nuri-çeĢmim, bir nur Ģəklin göstərir, 

Kim gözün səndən çəkir, bil, kur Ģəklin göstərir. 

 

Canım var, yara qurban, gətirmiĢəm səninçin, 

Könlüm əziz taxtına öz mur Ģəklin göstərir. 

 

Əyağın altındakı qurbanını qəbul et, 

Çünki gəlib hüzura Mənsur Ģəklin göstərir. 

 

Museyi-imranınam, gəlmiĢəm əyağinə, 
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Astnan, ey Allahım, öz Tur Ģəklin göstərir. 

 

Badeyi-gülfam içib, məst olmuĢ bir rindinəm, 

Gözlərin gözlərimə məxmur Ģəklin göstərir. 

 

Ata açıb könlünü xəzinə tək dünyaya, 

Hatəmi-tai kimi məĢhur Ģəklin göstərir. 

 

                                               120 ( 83) 

   Bu pəri gör necə də qəlbimizi qan elədi. 

   Bizə biganə qalıb, aləmi heyran elədi. 

 

   Ona öz gizli olan eĢqimizi nəql elədik, 

   O, bir az  üstə qoyub ərzə nümayan elədi. 

 

             Neçə Məcnunu salıb Leyli tək eĢqin oduna, 

             Dünyanın tən yarısın dəĢti-biyaban elədi. 

 

   Bu güli-çöhrənin öz dodağında bir xalı var, 

                           Yanağı qeyzə gəlib Xaliqə nöqsan elədi. 

 

           Belə tərsa ġirinin olmadı aləmdə tayı, 

           Neçə Fərhadı  ġirin canına qurban elədi. 

 

           Necə  biz tikmiĢ idik onunçun EĢqin sarayın,  

           O, bizim könlümüzü eylə də viran elədi. 

 

      Ey Ata, ömür boyu qəlbimizi qoyduq açıq, 

      O seçib özgə könül özünə ünvan elədi. 

 

                                           121 
         Gəlir ikən bu dünyaya nə biləydik nədir dünya, 

         Əməldənmi, xəyaldanmı qurulub bu məkrü-riya? 

 

         Deyir, hər Ģey üzərində hökmü-fərma Məqam vardır:  
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         Kimə Allah  iradəsi, kimə  də o, puldu guya... 

 

          Gədalıqdan çıxıb  xalqa bəylik  edən bu cah-cəlal: 

          Arvad üzlü kiĢilərin göstərdiyi boĢ tamaĢa... 

 

          Deməzdim mən, riyakarlıq öz-özündən bitib burda, 

                        Onu ġeytan ilə bahəm gətirməyib Insan, aya?! 

 

   Çox deyirlər, qələm əhlin sevən yoxdu bu dövrdə, 

   Bir bülbül ki bədxu oldu, ora düĢməz güli-rəna! 

 

   Yalan dünya, yalanlardan Ģan-Ģöhrət ki yaratmısan, 

                                  Yaratdığın boĢ köpükdür, göstər bizə hanı məna?.. 

                                  Ey Ata, dur bir kənarda kitabsızlar aləmindən, 

                                  Ġnan, belə  məkrlərdən daha xoĢdu nəzmi-xülya! 

 

 

                              122 

                            “Ey nazlı nigar, şur ilə meyxanədə rəqs et, 

                             Məst ol, çal, oxu, məclisi-məstanədə rəqs et.”  
                                  (Əfzələddin Xaqani Şirvani. Məlhəm kəndi. 10126-1199) 

 

At çadranı, at qoftanı, at ruyi-rübəndi, 

Ey ahu, bu gün Ģövq ilə gərdanədə rəqs et. 

 

 Bir cilvənə dəyməz sənin, ey gül, bütün aləm, 

 Bülbül kimi coĢ, çağla, bu seyranədə rəqs et. 

 

 Al çöhrəni aç ki, qara zülfün üzə düĢsün,  

                             Qov türreyi-tərrarələri, Ģanədə rəqs et. 

 

 Saqi, Ģərabın vaxtın ötürmə dəmim ötdü,  

                              Dəmdən-dəmə gəl badeyi-peymanədə rəqs et. 

 

  Çəngi səsinə meyxanada ruhumu oynat, 

  Od da alıĢa atəĢə, pərvanə də,  rəqs et! 
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                               Ey Ata, bu nəxcirvana ġirvan tutacaq toy, 

                               Qalx Məlhəmə ki bu seydi-xaqanədə rəqs et. 

 

                                                         123 

                              Mən ki, ey dil, o gözəl Ģuxda vəfa görmüĢ idim, 

                              Səri-kuyində neçə zövqü-səfa görmüĢ idim. 

 

                             Canı ol  Ģuxə verib, ölməmək idi qəsdim, 

 O könül sultanımı əfvi-əta görmüĢ idim. 

 

Mənə nazını satıb, buseyi-borc verdi, fəqət 

          Mən onun hər qadasın cana fəda görmüĢ idim. 

 

O Ģuxun hicri məni atəĢə yaxdı, deməyin, 

           Necə pərvanə yaxar canın oda görmüĢ idim. 

 

          Üzü çərxi-fələyin siması tək dönmüĢ idi, 

 Elə ki eĢqə uyub, onda xəta görmüĢ idim. 

 

 Belə bivəfalara yar deyəli, el içində, 

                              DüĢəçəksən gözdən bir gün, Ata, görmüĢ idim. 

 

                                                     124 

  Ey dil, yenə öz könlümüz al qan olacaqdır, 

  Bu eĢqi-məhəbbət evi  viran olacaqdır. 

 

  Dildarımız öz eĢqimizi əğyara satdı, 

  Bir gün gələcək bu iĢə peĢman olacaqdır. 

 

  Qaldır qədəhi, saqi, könül dərdlərim üstən, 

   ġadlıq gətirən qəlbə bu peyman olacaqdır. 

 

            Bildik onu da Leylayi-dərdin sonu yoxdu, 
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   EĢqin axırı dəĢti-biyaban olacaqdır. 

 

   Yar, əhdə qarıĢqa qədəri olmadı sidqin, 

   Olsaydı, yerin təxti-Süleyman olcaqdır. 

 

    Tökmə gözümün yaĢını, ey Ģux, belə tez-tez   

    Çaylar daĢaraq, vallahi, tufan olcaqdır.  

 

     Ey Ata, könül dünyamızın sultanı sənsən, 

     Bir gün bu gözəllər sənə heyran olacaqdır. 
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 Ey dil, yenə bir söylə kimə yar olacaqsan? 

 Yar olduğuna sən özün əğyar olacaqsan... 

 

Az düĢ bu ġirin sevdalara, ağulu çöldə, 

 Bir gün gələcək Fərhadi-kuhsar olacaqsan. 

 

Bülbül kimi ötmə daha hər bağü-çəməndə, 

 Dil-dil ötüĢən bir dili-dilzar olacaqsan. 

 

Aç bir gözünü, eĢqdə gəzmə səfa, ey dil, 

Ey bəxti qara, nə vaxtı  hüĢyar olacaqsan?! 

 

 Gülməz üzü viraneyi-eĢq əhlinin heç vaxt, 

          EĢq əhli isən qəmlərə qəmxar olacaqsan. 

 

Yoxdu bu güli-rənaların eĢqə vəfası, 

          Gec-tez uyacaq xara o gül, xar olacaqsan. 
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 Ey Ata,  səni ayaqlara salsa da dövran, 

                                Bir qalx ayağa: sərlərə sərdar olacaqsan! 

 

                                                   126 

 Uymaram mən canı cananlara bundan sonra, 

 Vermərəm könlümü bu canlara bundan sonra. 

 

 Elə viranə qoyubdur ki, nigar qəlb evimi, 

 Könlümün yox yeri mehmanlara bundan sonra. 

 

 Edə bilseydi sücud büti-ziba əhlinə xəlq, 

 Lüzum olmazdı bu imanlara bundan sonra. 

 

                         Öz gözüm yaĢını  mən seyli-siriĢk eyləmiĢəm, 

  Axıdam çayları  ümmanlara bundan sonra. 

 

                           Elə  yandırdı məni eĢqi-ələm hicr oduna, 

   Yana  pərvanə bu niranlara bundan sonra. 

 

                                     Ata,  öz xəlqimizin biz də qəzəl Ģairiyik, 

                                     Göstərək  xidməti heyranlara bundan sonra. 
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 Tək qalmıĢam, ey dil, bu qədər can arasında, 

  Yoxdu bi xəbər can ilə canan arasında. 

 

  Pislik seli min nifrət ilə sarsa da dövrüm, 

  Tənha gəmiyəm Nuh ilə tufan arasında. 

 

   Az yax o Ata evimi, ey əduyi-KiMsə, 
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    MəĢhurdu RəĢid xadimi-ġirvan arasında. 

 

    QaĢın tağıdır mehrabi-səcdəm mənim, ey büt, 

    Öldür məni bu küfr ilə iman arasında. 

 

     Meydani-məhəbbətdə mənəm bugünki Məcnun, 

     Leylalar ilə dəĢti-biyaban arasında. 

 

     Lalə yanağında o qoĢa xal nədir, ey Ģux, 

     Nə mehri-məhəbbətdi bu mehman arasında?! 

 

    Ey Ata, bütün davalara son qoya Tanrım, 

Olmaz yenə sülh mənlə bu dövran arasında. 

 

                             128 

 Bülbüli-bizaram, nədən mənim gülzarım yox, 

 Aləm bütün əğyarımdı, fəqət ki yarım yox. 

 

  Bir kənzü-nihanəm, viranələrdi yerim, 

 Axtarma, məni, ey dost, ki aĢkarım yox. 

 

 Gündə min dərd verər bir vəfasız yar mənə, 

 Çəkərəm aləmi-dərd, əmma ki qəmxarım yox. 

 

 “Çəkirsə şövq kəməndi məni əsil Vətənə, 

  Mənim bu nikbət evində daha qərarım yox. 

 

                                ...Bu feyz bəsdi, Füzuli, fəqir olmaqdan, 

   Zəmanə əhli ilə ixtilati-karım yox.”  (M.Füzuli) 

 

             Ey Ata, dürr tökər qələmim əhli-irfançın, 
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   Əfsus, sədd əfsus, mənim bir xiridarım yox. 

 

 

                          129 

Hər gecəm Hilalımı sübhə sarı tar aparır, 

 Necə pərvanəni hey kül olmağa nar aparır. 

   

                             Alıb aldatmaq ilən məĢğuldu cümlə cahan, 

                             Yalanı, yaltağı taxt-taca sarı kar aparır. 

 

Oyun üstündə gedir könüllərin yar həvəsi, 

 Yenə eĢqin oyunun tasbatas əğyar aparır. 

 

Çərxi-dun hər iĢini talemizlə tərsə qurub, 

 Yayda bir addım ataq, yol-yoxuĢu qar aparır. 

 

  Bülbüli-Ģeydaların yeri yoxdu gülzarda, 

  Güllərin çöhrəsini gör nə qara xar aparır. 

 

  Yığınız, ey xələfi-Qarun hələ simü-zəri, 

   Canı torpaq, qızılı axırda Ģahmar aparır. 

 

     Atanı beytül-həzən içrə qəzəldir yaĢadan, 

     Onu da eldən alıb, torpağa məzar aparır. 

 

                            130 

―VermiĢəm dünya mətain qarətə cananə mən, 

   OlmuĢam məsrurü xürrəm, eylərəm Ģükranə mən.‖ 

                        (Məhvəşi Şirvani. XVIII əsr) 

 

 Cami-cəmdi bu ürək, sinəm meyi-eĢqlə dolub, 
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 Əymərəm baĢımı heç bir gədayi-dövranə mən. 

 

  Bülbüləm gül bağımda, hey ötərəm yarım üçün, 

  Vermərəm bir gülümü tüm rövzeyi-rizvanə mən. 

 

   Neylirəm ədnaların qan suvanmıĢ kaĢanəsin, 

   TutmuĢam hər könüldə bir guĢeyi-meyxanə mən. 

 

   Hardasan, ey huĢiyar, gəzmə özgə bir aləmi, 

   Dünyəvi-xərabada cavanə mən, piranə mən. 

 

   Qızıl teĢt içrə qara qan qusarsan, ey zalım, 

   Çəkdiyim cövrlərə Ģükr edərəm Sübhanə mən. 

 

   Atanı, ey çörək ilə imtahana çəkən namərd, 

   Ər doğuldum, ər yaĢadım, öləcəyəm mərdanə mən. 
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                             “Heç şəm ilə ram olmaz pərvanələriz bizlər, 

                              Zəncirə baş endirməz divanələriz bizlər.” 
                                        (Qövsi Təbrizi. XVII əsr) 

 

Zənciri-cünun içrə bir quluq  da bu gün, 

Azadeyi-dilkən,  viranələriz bizlər. 

 

Məcnun ilə Fərhad dərs alıblar bizdən, 

Vamiqü-Əzra tək  əfsanələriz bizlər. 

 

Meyi-gülgun içmiĢ  dostlar ilən həmduĢ, 

Məstilər içrə məxĢuĢ meyxanələriz bizlər. 

 

Bir can nədir ki, Ata, qıymayaq da cana, 
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Meydani-məhəbbətdə əhranələriz bizlər. 

 

 

                        132 
                               “Dilbəra, dildə sənin mehri-rüxün can kimidir, 

                                Şərbəti-ləli-ləbin dərdimə dərman kimidir.” 

                      (Şah İsmayıl Xətai. 1486-1524) 

 

                             Arizi-yanaqların lalələnibdir nə gözəl, 

Dodağın üstə xalın bəs niyə mərcan kimidir. 

 

Görünüb, gah yox olur qaşlarının incə Ayı, 

Qara zülfün üzünə, bəlkə, nigəhban kimidir. 

 

                             Qaşların üstə əcəb xal kimi bir nöqtə durub, 

 O ki, ey karivanım, hüsnünə sarban kimidir. 

 

 Demə,  Xətai bizə, ey Ata, şah dərsi verib, 

                             Ona hər təvəccöhüm şahanə Şirvan kimidir. 

 

 

                                                           133 
―Ey Ay ilə Gün üzünə heyran, gecə-gündüz, 

Vey çərxi-fələk başına qurban, gecə-gündüz.”  

                              (Zayei Bağdadi.XVII əsr) 

 

Yıxdın bu könül mülkümü, ey bivəfa, neyçin, 

Məndən danıĢa qəhr ilə dövran, gecə-gündüz?! 

 

Məcnuni-misal tərk elədim  Leylayi-kuyin, 

Səhralar ola ömrümə ünvan, gecə-gündüz. 

 

Könlümdəki sənsən mənə daim qonaq, ey Ģux, 

                             Könlündə niyə özgəsi mehman, gecə-gündüz? 

 

EĢqinlə yanıb atəĢi-hicrana od ollam, 
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 Məndən od ala duzəxi-niyran, gecə-gündüz. 

 

 Pərvanə kimi baĢına dönnəm sənin, ey Ģəm, 

 Oduna yanıb kül ola bu can, gecə-gündüz. 

 

                            Zayeiyə Bağdad necə göz yaĢları tökdü, 

Ağlar Ataya bir günü ġirvan, gecə-gündüz. 

 

 

 

                             134 

“Xabi-qəflətdən oyansın eşqi-dildar istəyən, 

  Bülbüli-şuridə olsun vəsli-dildar istəyən.” 
(Həbibi. İndiki Göyçay r-nu, Bərgüşadkəndi. 

  Səfəvilər Sarayının məliküş-şüarasıolub XV-XVI əsrlər) 

 

Çəkilsin eĢq meydanından canın qurban etməyən, 

Götürsün əl canü-baĢdan ürəkdən yar istəyən. 

 

Saqi, doldur camı içək canı-canan eĢqinə, 

 Rəzin qızı meyi istər könlü xummar istəyən. 

 

                         Demə, bağü-gülüstanda bülbüli-zar neyləyir, 

                         YığıĢsın dildar baĢına dili-dilzar istəyən. 

 

                         Ey Həbibi, bu meyvə ki, Göyçayda qan rənglidir, 

 AĢiqlərin al qanıdır, bilməzmi nar istəyən?! 

 

                         ġirvanilər yurdumuzun ilhamlıdır hər yeri, 

                         Qoy buyursun bu cənnətə könlü əĢar istəyən. 

 

                         Süfrəsi tək açıq qəlbli bir Ģairdir Ata da, 

           Qəlbimizdə oruc açsın könlü iftar istəyən. 
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 “Əriyib hicrin ilə ta ürəyim qan olmuş, 
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  Yıxılıb cismi-bədən xakilə yeksan olmuş.” 

                  (Faiz Göyçayi. Potu kəndi. 1888-1938) 

 

  Neçə dərdü-ələmi çəkdirib ol şux bizə, 

  Nə olaydı eşidək ki özü peşman olmuş. 

 

  Haradan bilsin o şux səhrayi-Məcnun nə demək: 

  Tökülən göz yaşımız üstünə leysan olmuş. 

 

 Çəkər azadeyi-dil Yusifi-Misri vətənə, 

                            Nə qədər Züleyxayi-eşq ona zindan olmuş. 

 

  Hər əsrdə, ey Ata, bir bəlalı şair olub, 

  Onu da doğan ana bəlalı Şirvan olmuş. 
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                          Ey dil, bu könül itkisi bir karımız oldu, 

                          İlqarı pozuq şuxlara inkarımız oldu. 

 

                 İllərlə dözüb gözləmiş idik nöbaharı, 

                Yağdı təzə dənlər telə ilk qarımız oldu. 

 

                Hər kimlə ki biz dost idik öz aləmimizdə, 

                Dost bildiyimiz kimsələr əğyarımız oldu. 

 

                 İçdikcə könül qəmlərini mey kimi hərdən, 

                          Dərdi-dilimiz öz dili-dilzarımız oldu. 

 

                          Ol qədri cəfa verdi bizə yari-bivəfa, 

                          Əğyari-ədu dilində gövtarımız oldu. 

 

 Ey saqi, bizə meykədələr küncü də bəsdi, 

 Mey süz, bu qədəh son qəmi-qəmkarımız oldu. 
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 Ey Ata, nihan cövr elədikcə bizə dövran, 

 Meyxaneyi-mey dəhrdə aşkarımız oldu. 

 

 

                            137 

 YetiĢ, ey Mürği-səhər, könlümü pərvazə gətir, 

  Mənim öz gül eĢqimi bülbüli-avazə gətir!! 

 

 Ələyib qar baĢıma gör necə bu dövrani-dun, 

  Məni al qıĢdan özün nöbahari-yazə gətir. 

 

  Bil ki acgözləri bu dünyada torpaq doyurub, 

  Bizə  təğyiri  bütün nəfsləri azə gətir. 

 

  Aç o  balü-pərini, sənlə uçum məvayə, 

  Məni yerdən götürüb, o ərĢi-əlayə gətir 

 

  Saqiya, mənlə bölək bu köhnə mey ləzzətini, 

  Yenə bu gülfami-mey ilə könül sazə gətir. 

 

  Məni mey məclisi qurtarsa əzabdan qutarar, 

  Gəti xum ilə Ģərab, yanında bir kasə gətir. 

 

  Oxu, ey bülbüli-zar, qəlbimi qəmdən uzaq et, 

  Anan ölsün, demədim sən də məni yasə gətir. 

 

   Ey Ata, mənayi-söz  hikmətin ürfanə danıĢ, 

                             Arı tək güllərə qon, mənalar əlfazə gətir. 
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  Bir kiĢi durmaz əgər öz sözünün üstündə, 

  Bir kiĢi deyil o kəs öz özünün üstündə. 

 

 Hər kəsin dəyərincə sözlərinin qiyməti var, 
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Sözünü saxla, a dost, sağ gözünün üstündə. 

 

 Bütün aləm əyilə, əyilmə ―dal‖ kimi heç vaxt, 

 ―Əlif‖ ol, dur kiĢi tək dümdüzünün üstündə. 

 

 Nə qədər zülmət uzun olsa, yenə Dan yeri var, 

 SavaĢ bu zülmət ilə gündüzünün üstündə!! 

 

  Ey Ata, qədr üçün bağrını bir manqal elə, 

  BiĢir bir kəlmə sözü min közünün üstündə. 

 

 

                           139 

 Sənin, ey güli-həmra, bülbüli-bizarın hanı, 

 Nəğməli bülbülə ilk öz əhdi-ilqarın hanı? 

 

  Demə ki, tərk eləyib bizi də nigari-sənəm, 

  Yarımız yoxdu, könül, bəs ədu-əğyarın hanı? 

 

 Hanı bu məclisə xoĢ ruh gətirən musiqi, mey, 

 Gözüm ey saqi, bu gün gözləri xummarın hanı? 

 

   Hamı aləm qoĢulub Ģənliyə, öz keyfində... 

                              Söylə, ey dil, bu gecə öz dili-dildarın hanı? 

 

   EĢqin az çəkməmiĢəm mən  də bütün bəlasın, 

   Bu həmən dərdi, könül, bəs qəmə qəmxarın hanı? 

 

   Çox acı çəkdi  ġirin yolunda Fərhadi-vətən, 

                             Bə sənin tərsa  ġirin,  əhdü-vəfadarın hanı? 

 

                                      Yurdu hərraca çəkib, Atanı pamal elədin, 

                                       Ey ġirini-Qarabağ, göstər əcəb karın hanı?.. 

 

 

                           140 
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 Mən ol əğyari-dunun tərtələsindən keçəməm, 

 Qara caduyla dolu bəd nəfəsindən keçəməm. 

 

  Kim olur olsun onun dərd-qəminə mən Ģərikəm, 

   Bu elin  dərdlə köçən qafiləsindən keçəməm. 

 

  Oxu, ey bülbüli-zar, qəlbimi ehzaza gətir, 

  Güli-gülzaridəki Ģeyda səsindən keçəməm. 

 

   Necə Ģeytanü-əcinnədi ki ol Xosrövi-dun, 

   ġirinə ağu qatan həyuləsindən keçəməm. 

 

   Qoy əsir əssin hələ ġirvanımda qəhri-səba, 

    Sənin, ey güli-həmra, gül nəfəsindən keçəməm. 

 

    DanıĢıb baĢ-beyini aparma, ey vaizi-dun, 

    Qarətin, yağmanın hər boĢ çənəsindən keçəməm. 

 

    Qoyaram baĢımı meydanı məhəbbətdə yerə, 

                                  Vətənə xəyanətin hərgələsindən keçəməm. 

 

                                         Ey Ata, əduyi-dun baĢımı da kəssə olur, 

                                         Çörəyə, körpəyə qəsd mərhələsindən keçəməm. 
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   Canı-canan canımı can bilibdir bilirəm, 

    Məni yar könlünə mehman bilibdir bilirəm. 

 

   Çəkə bilməz ədu-əğyar məni özgə dinə, 

   Yar mənim küfrümü  iman bilibdir bilirəm. 

 

    Məcnuni-məhəbbətin rüsvayi-cahanı mənəm, 

    Leyli hər dərdimi pünhan bilibdir bilirəm. 

 

    Şəhidi-eşq mənəm məhəbbəti-meydanda, 
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    Yar mənim mövtümü ehsan bilibdir bilirəm. 

 

              Nəmə lazımdı mənim qədrimi bir qeyri bilə, 

              Bəsimdi qədrimi canan bilibdir bilirəm. 

 

              Yusifi-Misr kimi düşmüşəm eşqin oduna, 

     Atəşi-hicrimi Kənan bilibdir bilirəm. 

 

     Atamız meykədələr, meyxanələr piridi, bil, 

     Onu hal əhli Qəzəl-xan bilibdir bilirəm. 
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  ―Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə, 

   Uyma sən onun alinə, ondan həzər eylə.‖  
                                                       (M.Füzuli) 

 

  Biz tacirü-tüccar deyilik ki güdəyin kar, 

            EĢq əhliyik, ey gül, bizə min bir zərər eylə. 

 

  Xalın nə əcəb qaradır ol Ģux yanağında, 

                                      Kəbə daĢı tək bağrımı böylə həcər eylə. 

 

         Fərhadi-məhəbbətdə bizik indiki qurban, 

                              ġirinə uyan ömrümü gəl tez zəhər eylə. 

 

                               Bəxtim kimi nə qarədi zülfün sənin, ey Ģux, 

                               Çıx gün kimi, bu dünyanı Ģamü-səhər eylə. 

 

                               Ey Ata, bu eĢq dəhrdə son məĢhərin imiĢ, 

                               Al suru ələ, Ġsrafilə bir xəbər eylə. 

 

                           143 

 DüĢmüĢ necə bir qəsd ilə bu canıma yanğın, 

 Hər əĢkimə, hər bir dili-suzanıma yanğın. 

 

  Bir bülbüli-zarəm, tanı, ey duzəxi-məlun, 
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  Salma bu nəvam ilə gülüstanıma yanğın. 

 

 Kənzü-nihan eĢqilə mənə az yürü, ey dun, 

 DüĢmüĢ nəfisindən dili-viranıma yanğın. 

 
           “Ənvari-təbibimdə pədidar olan, ey Zill, 

            Ey zilli-fütuhat!”(M.Hadi)budu niranıma yanğın! 

 

 Hər kəlməsi od püskürən ilhamla yaĢardım, 

 Tarix deyəcək KĠM salu ġirvanıma yanğın. 

 

                               Ənqa lələyimdi bu qələm, atəĢi-naram, 

                               Salmazmı ahım Azərbaycanıma yanğın?! 

 

   Ey Ata, ata yurduma od vurdu ki əğyar, 

   AtəĢ ala, beytim  sala dövranıma yanğın. 
               PS: Ata yurdumu 30 avqust 2013-cü ildə  

               yandırtmıĢ tanıĢ xainlərə xitabən yazılıb. 
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“Baği-aləmdə mənə bir güli-rənadı qərəz, 

Bir qədi sərv, üzü laleyi-həmradı qərəz. 

 

 Əhədü Əhmədü Məhmudü Əbülqasimdən, 

Zahirən ismdi, əmma ki, müsəmmadi qərəz. 

 

Ey könül, cilvəgəhi-dustdı səcdəgəhimiz, 

 Kəbəvü deyrü nə məscid, nə kəlisadı qərəz. 

 

 Surəti-zahirə hərçənd ki, var rəğbətimiz, 

Leyk əlfəz oxumaqdan bizə mənadı qərəz.” 

 
 PS:Hacı Seyid Əzim Şirvaninin bu  yarımçıq qalmış   

əsərini tamamlamağı qərara  aldıq. Bu əsər  

 Hacı Seyid Əzimin həyatının son günü— 
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  20 may 1888-ci  ildə yazılıb.                             

  Əsər  şairin  həyatına edilmiş  süi-qəsd üzündən  

 başa  çatdırılmamışdır.  

 

Oxuyur cənnətü-xülya  yenə hər vaizi-dun, 

Özünə istədiyi bircə bu dünyadı qərəz. 

 

Axıdır göz yaşını dəşti-biyabanda Qeys, 

Əşki-seylabına bu dəhrdə dəryadı qərəz. 

 

Bu günün dərdinə sən çox belə uyma, ey dil, 

Günü ağlar keçənə ömürdə fərdadı qərəz. 

 

 Gülü bu gülzar ara xar ilə gördük biz əcəb, 

Güli-gülzaridə bir bülbüli-şeydadı qərəz. 

 

Ey  Ata, qulluğu biz millətə, xəlqə elədək, 

Çəkdik bir ismi-Seyid, desinlər Atadı qərəz... 
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Qaldır qədəhi, gəl içək ol dostluğa, ey dost, 

Qəm əjdahasın könüldə dev mey boğa, ey dost! 

 

Ver nəĢəli meydən ki, o, Ģahlar yola saldı, 

Göylərdə uçan xəyaldan bu torpağa, ey dost. 

 

Bir Nuh gəmisidir ki bizə badeyi-meynab, 

Yol vermə bu kef dəryamıza qəm yağa, ey dost. 

 

 Saqi, o gözəl laləni dər nəĢə bağından, 

 Qoyma yetiĢə bülbüli-bədxu bağa, ey dost. 

 

Kövsər suyunu tökmə yerə, camı dürüst tut, 

 Hər huriyi-qilman bizə dost tək baxa, ey dost. 
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Meysiz, məzəsiz ömrü sürənlər nə uĢaqdı, 

 Dünya verəcək dərs hələ bu uĢağa, ey dost. 

 

    Saqi, o qədəhlər ki qalıb Oğuzi-cəddən, 

    Cəld süz o Ģərabdan mənə sən bir daha, ey dost. 

 

    Dövri-qədəh ilə dolaĢıb getdi həyatdan, 

    Gəlməz bu fəna mülkinə bir də Ata, ey dost. 

 

 

 
                                         146 

“Sanma qəm dəfini dildən meyi-gülgun eylər, 

 Olsa hər kimsədə qəm, mey dəxi əfzun eylər. 

                                                   (S.Ə.Şirvani)      

 

 Ġçər hər kim ki meyi sevdiyi cananə ilə, 

Onu cananeyi-mey dilbəri-məftun eylər. 

 

  Gətir, ey sağəri-dust, xum ilə sən al Ģərabı, 

                             Dərdü-qəm içsək əgər, bəxt bizi zəbun eylər. 

 

Bizə sərxoĢ deməsinlər ki, Ģərab içərik biz, 

                           ĠçməmiĢ mayalağın dövrani-gərdun eylər. 

 

Qaldırın badələri əsl dostlar sağlığına, 

Biz ölərsək bizi mey xatiri-məhzun eylər. 

 

Ey Ata, badeyi-mey sağəri-dust ilə içək, 

Yeməyib yığanları Haqq özü Qarun eylər. 
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                        Necə meyl eyləməyim meykədə, meyxanəyə mən, 
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Necə tək tab gətirim bir belə qəmxanəyə mən? 

 

 Atıb öz Məcnununu Leyla ki Səlama uyub, 

Necə haqlı deməyim səhrada divanəyə mən? 

 

 Neçə zöhd əhli bu gün qarnı üçün davadadı, 

  Necə üz çevirməyim, ey riya, bütxanəyə mən? 

 

 Sözünün üstə duran kəslərə mərd deyib ellər, 

 Aradım, gəlmədi rast, Sözündə mərdanəyə mən. 

 
ġəmi gör ki necə də sevda ilə saçır iĢıq, 

Nə deyim bu sevdaya kül olmuĢ pərvanəyə mən?! 

 

Bu fəna mülküdü ki, gündə neçə ev yıxılır, 

 Niyə gəldim, Ya Rəbb, bir belə viranəyə mən?? 

 

 Nəyə lazımmıĢ ağıl ağılsız bu dünyadə, 

 Ağlımı itirimmi, oxĢayam  divanəyə mən? 

 

  Cami-cəmdi arada qəlbləri xürrəm eləyən, 

 Verərəm bu dünyanı mey dolu peymanəyə mən. 

 

 Ey Ata, həqiqəti söylədiyim bir gündən, 

 Sığmazam Nəsimi tək  bu dəhrə, zəmanəyə mən. 

 

 

                          148   

 ĠylənmiĢ olar axırda axmaz su həyatda, 

 Arifi suvar daima gördüm bu həyatda. 

 

 Əhli-səvab ol ki, dualar sarbanın olsun, 

Dağları yolundan götürər bir ―Hu!‖ həyatda. 

 

 Kimsə həyatından xoĢa-xoĢla eləməz köç, 

 Son dəfə oxur mahnısını hər Qu həyatda! 
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Qıyma canına, duzəxi-narda yana canın, 

Hər bəd günahı pak su ilə gəl yu həyatda. 

 

Ey Ata, quru nağılları Allah eĢitməz, 

                        Ġnsanı tanı, Ġnsanı sev sən, duy həyatda! 
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 Yoxladım bu dünyada mən hər bir dostu, yarı,  

 Görmədim heç birində bir qılca etibarı. 

 

  DanıĢanlar susdular, susanlar danıĢdılar, 

  Qəlbində kizbü-məkr, dilinda xoĢ Ģüarı. 

 

  Allaha bacı oğlu çıxanlar da tapıldı, 

  Yeyib, tıxıb dedilər: din ayrı, iman ayrı. 

 

                             Azadlıq sorağında bu dünyanı dolaĢdım, 

                             Öz əlimlə  itirdim özümdən ixtiyarı. 

 

 Məcnunları məhəbbət saldı susuz səhraya, 

                             Nifrət baĢa çıxardı hər bir ədu-əğyarı. 

 

                             ġirini-eĢqə düĢdü ağular yeyə-yeyə, 

                             Qanlı külüngdür indi Fərhadın yadigarı. 

 

                             Qəzəllərin qalacaq səndən yadigar, Ata, 

 Axan su hesab eylə bu ömrü, ruzigarı. 
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                      “Bana anlatma ki, eşq, aləmi-sevda nə imiş? 
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                            Bilirim bən səni, get! Hər sözün əfsanə imiş.” 
                                                           (Hüseyn Cavid. Naxçıvan. 1882-1944) 

 

   Mənə göz-qaĢlar atıb, him-cimə keçmə, ey Ģux, 

   Bilirəm səndəki bu gizli müəmma nə imiĢ. 

 

  Verə aĢiqə könül, ömrünü məmnun eləyə, 

  Göstərin bir eləsin: o hansı cananə imiĢ?! 

 

  Dedilər Leyli də var, neçə Qeysi Məcnun edib, 

 Arayıb tapammadım da, o nə xubanə imiĢ. 

 

  Sinəsi məna dolu arifi-ürfan gəzirəm, 

   Nə ki xəzinə ola, məskəni viranə imiĢ. 

 

   Bülbüli-zar halını görməyənə min lənət, 

   Onu gör ki biləsən bir güli-rəna nə imiĢ. 

 

   Ey Ata, Cavidi yad eylə Seyid ərvahına, 

   Çün onun rəğbəti də bir ġeyx Sənana imiĢ.   

 

                                 151     

          Alıb əldən qələmi mən də bu dastanı yazım, 

Ələyib nikubədi, çeĢmi-xunəfĢanı yazım.   

 

                              Oxuyum bülbüli-Ģeyda kimi ilk eĢqimi mən, 

Yazın hər səhifəsinə yari-gülistanı yazım. 

 

Süleyman padiĢaham, ol ki Səba Bilqeyisim, 

 Ġzz ilə qulluğuna Asəfi-dövranı yazım. 

 

Nə ki xoĢ əməlim var bu sağ çiynim üstə mənim, 
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Birbəbir pozub onun yerində cananı yazım. 

 

 Çəkil, ey badi-səba, dəymə könül rövnəqimə, 

 Öz sinə dəftərimə zülfi-pəriĢanı yazım. 

 

 Mənə min bir sitəmi veribdi bu taleyi-dun, 

Tanrıma Ģikayətə Azərbaycanı yazım. 

 

  Atayam, ərseyi-eĢq içrə bu gün mənəm Seyid, 

  Adımı tarixə son eĢq qəzəlxanı yazım. 
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                                       “Bir namə, ey qələm, o məhi-Mehribana yaz, 

                           Məzmuni-naməni, kərəm et, aşiqanə yaz!” 

                                  (Məşədi Azər Buzovnalı. Bakı. 1870-1951;  

 dahi  ustad Ə.Vahidin müəllimi) 

 

 Azəri-atəşə qalanmışdır əhli-Kərəm, 

 Əsli-zat ol şuxə halımı yanə-yanə yaz. 

 

  Badeyi-bəzmimizi pozmuş neçin ki gərdun, 

  Badə sınmış, könül qopmuş, bitmiş peymanə yaz. 

 

  Zər qədrin  zərgər bilər, sözə xiridar gərək, 

  Qalmaz əyaq altda heç şəhvari-dürdanə yaz. 

 

   Əhli-arif,  Ata, bir  xoş Seyidi-aşiqdir, 

  Özü hürr, sözü hürdü, həm mərdü-mərdanə yaz! 

 

                                                        153 
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                                  “Edim, Yarəb, nə çarə, məndən ol cananım ayrıldı, 

                                   Bu hicrandidə canımdan o şirin canım ayrıldı.” 

                                        (Məşədi xanım Leyla  Zərgərli. Bakı. 1892-1912. 

                                       Şair Seyid Zərgərin həyat  yoldaşı olub, 20 yaşında  

                                        dünyasını dəyişib) 

 

 Etməyim neçin nalə mən canımdan ol can ayrıldı? 

 EĢq ocağın eyləyib tərk, könüldən canan ayrıldı. 

 

Bir Leylayi-eĢqə biz ki vermiĢ idik könüldə yer, 

          Nə oldu kim, səbəb birdən könüldən mehman ayrıldı? 

 

 Çək ol tiği-qılncını, ġah Ġsmayıl, baĢlar üstən, 

 Dağıtma bu sünnət əhlin, Bakıdan ġirvan ayrıldı. 

 

Yalanlarla doldu dünya, qardaĢlar qardaĢa atdı, 

 Quyuda qaldı etibar, Yusifdən Kənan ayrıldı. 

 

 Gətir gülçin meyi-gülfam, ey sağəri-dust, bir tez ol, 

 Əhdi-peyman getdi əldən, könüldən peyman ayrıldı. 

 

           Bir Məcnuni-eĢq uzaq səhraları məskən etməz, 

 Öldü ol aĢiqi-sarban, yolundan karvan ayrıldı. 

 

 Ey Ata, gəl Seyyid üçün Leylayi-eĢq ilə ağla, 

Tərk edib öz nəxcirini,seyddən Ceyran ayrıldı. 

PS: Ceyran xanım Seyid Əzimin həyat yoldaĢı olub,  o da Ģairə 

  MəĢədi Leyla xanım kimi həyatdan çox gənc ikən köçüb. 

Qəzəldə  hər iki faciəvihadisəyə iĢarə edilib. 
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  Meyi-zövqi-zərafət zümreyi-ürfanə layiqdir, 

  Kəmalü mərifət, əlbəttə ki, insanə layiqdir.” 

                  (Mirzə Əbdülxalıq Yusif. Bakı. 1853-1924) 

 

 Oturub durduğun hər bir kəsi yaxşı tanı, ey dost, 

 Axmağa dostluğa kütl, aqilə fərzanə layiqdir. 

 

  Sözünün üstən qaçar zaman-zaman hər nakişi, 

  Kəzzaba riyai-kizb, mürvətə mərdanə layiqdir. 

 

  Məkr ilə pərdələnmiş vaizi-dun Haqq nə bilər, 

  Mənsur tək Həqq söyləyən darül-divanə layiqdir. 

 

 Meyi-gülfam ilə könlün xoş eyləyər arif olan, 

 Dünya malın dərd etməsə, sağər peymanə layiqdir. 

 

 O gözəllər ki Söz bilib, işarədən anlar dili, 

 Əhli-arif onlardı ki, əhli-Şirvanə layiqdir. 

 

                             Yusifi də, ey Ata, gəl yad elə, xoş olar Vahid, 

          Züleyxayi-eşq düşən Yaqubi-Kənanə layiqdir. 

 

 

                             155 

―Sızlayar əhvalıma sübhə qədər tarım mənim, 

 Təkcə tarımdı qara günlərdə dildarım mənim.” 

  (Məhəmmədhüseyn Şəhriyar Behcət Təbrizi. 1906-1988; 

  tərcümə: Ə. Mübarizindir.) 

 

 Saqiya, al Ģərabdan süz dərdimi mey dağıtsın,  

 Meyxanələr küncüdü çünki qəmxarım mənim. 
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 Ömrümü vəfasız bir yar yolunda fəda verdim, 

 Yox imiĢ yanında bir zərrə etibarım mənim. 

 

O güli-həmrayə ki bülbüli-bir Ģeyda idim, 

 Nəhayət,  qismət oldu xara gülizarım mənim. 

 

 Çalma, bu tarı bu gün, ey tarizən, qan ağlaram, 

 QırılmıĢ tarın kimi tel-tel bu ilqarım mənim. 

 

Qurdum taxt könüllərdə Füzulimtək, Seyidimtək, 

Yetmədim sənə Vahid kimi ġəhriyarım mənim!! 

 

Hər günü ərĢə bülənd olsa da  ah-əfğanım, 

Atayam, Allahımdır,  dadi-xilaskarım mənim! 
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Ey gül, sənə aĢiq yenə də bu həzar oldu, 

Güldükcə həyat aləmimiz növbahar oldu. 

 

Yaz fəsli könül bağçamızın gülləri açdı, 

Əğyari-dunun ömrü, günü ahu-zar oldu. 

 

Göz yaĢı töküb çaylara çox ağladı son qıĢ, 

Dağlar dəyiĢib rəngini al laləzar oldu. 

 

Məcnununam, ey Ģux, Ģükür vəslinə yetdim, 

Hicrində yanan indi də, bil, intizar oldu. 

 

Leylayi-məhəbbətlə bizə qoĢuldu ellər, 

Məcnuni-könül munisimiz Ģanlı yar oldu. 
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EĢq ilə, məhəbbətlə sürək ömrü cahanda, 

Çünki təmiz eĢq baĢlara son tacidar oldu. 

 

Fərhadi-misal qəm dağını dağıtmıĢıq biz, 

Bəlkə, ġirinin əhdinə bir etibar oldu. 

 

Öz Azəri yurdumdu bu gün Kəbəmiz, ey Ģux, 

Qapqara xalın da, a gözəl, lap həcar oldu. 

 

Hər kim ki Ata sevgisinə bağladı könlün, 

Açdı qapısın taleyinin, bəxtəvər oldu.  

 

                                                     157 

Bu  gözəl yurdumuzun gülləri, gülzarı gözəl, 

Bu gözəl mahruların arizi-rüxsarı gözəl. 

 

                            Naz atıb, qəmzələri ilə neçə bazar açar, 

                            Bu bazar əhli Ģuxun bazarda hər karı gözəl. 

 

                             Nə qədər cövri-cəfa versə bizə xoĢdu yenə, 

Dilizarında bizə verdiyi dilzarı gözəl. 

 

Tökülür mey bu güli-çöhrələrin gül üzündən, 

 Bu gözəl məsti-ruxun saf meyi-xummarı gözəl. 

 

Öz  gözəl bağçamızın gülləri min bir dil açar, 

         Oxuyar min dil ilə bülbüli-bizarı gözəl. 

 

 Dilaramımda mənim yoxdu dilizarıma dil, 

 Gözəl ol dildir onun dəhrdə dildarı gözəl. 
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                             Elə vəsf eylə, könül, hər gözəli gözəl-gözəl, 

 Ataya desin ellər:  qəzəli, əĢarı gözəl! 
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Halına xoĢ o kəsin ki canı cananəsi var, 

Səri-kuyində yarın rövzeyi-rizvanəsi var. 

 

Yanarıq ömrü boyu Ģamü-fərağiylə yarın, 

Deyələr ki, bu Ģəmin gör necə pərvanəsi var. 

 

Gətir, ey sağəri-dust, gülfamı-meydən biz içək 

Ki, fəna mülkümüzün MəĢhəri-viranəsi var. 

 

Yeməz arif çörəyi nanü-nəmək itirənlə, 

Elə məclisdə qərar tutar ki, mərdanəsi var. 

 

Bizə Məcnun ilə Fərhadə misal çəkməsin el, 

Oların çöldə qalan bomboĢu əfsanəsi var. 

 

Deməyin bəxtin tək qarədi zülfü o yarın, 

Türreyi-taridə mahın nə gözəl Ģanəsi var. 

 

Bu da bir qismətdi əsri-cəhalətdə bizə 

Ki, ana yurdumuzun Ateyi-fərzanəsi var. 
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 Gedək, ey mürği-səhər, bağü-gülistanə tərəf, 

  Biz də bir yaxın düĢək bivəfa cananə tərəf. 
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 Eylə bir dövrdəyik Ģeytanü-cin əziz düĢüb, 

 Yoxdu bir üz çevirən adəmə, insanə tərəf.  

 

  Ġblisin zülməti gör gündə neçə göz kor edir, 

 Yeriyən görməyirəm sübh ilə Sübhanə tərəf. 

 

  Söyləsəm uzaq düĢübdür Əzrayıl can evimə, 

  Canımı almağa min can yeriyər cana tərəf. 

 

  Gizlət öz həqq dilini, diĢlərin altda, ey dil, 

  Qaldırar tiğ baĢını üstünə əfsanə tərəf. 

 

  Ey Ata, tərki-vətən olmağa çox can atırsan,  

  Boylana həsrət üzün Azərbaycana tərəf?!. 
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  Mey mənəm, xanə mənəm, bu gün bu meyxanə mənəm, 

  Meyi-gülfamı içən sağlığı-cananə mənəm. 

 

  Ey yanan Ģəm oduna etirazım vardu sənə, 

  Azəri torpağıma Ģəmlərə pərvanə mənəm. 

 

                            Qara zülfün kimi qapqarədi bəxtim, ey Ģux, 

                            Gecə zülfündəki o Ay kimi ağ Ģanə mənəm. 

 

                             ġirin eĢqi necə gör Fərhadı həlak elədi, 

                             ġəhidi-eĢqdə ol könüldən niĢanə mənəm. 

 

                              BaĢdı qurbanı bu gün eĢqü-məhəbbət qalının, 

 BaĢı qurban gətirən bu gün o meydanə mənəm. 
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 Deməyin eĢqi-cünun dövrü keçibdir, belə tez! 

 Fərhadi-məhəbbətdə son əhli-zəmanə mənəm. 

 

  Bilmirəm Leyli niyə Məcnunu səhraya salıb, 

  Harda bir zəncir var, ondakı divanə mənəm. 

 

Atanın sözü üstə deyə bilməz kimsə bi söz, 

 Öyrədən eĢq sözün Azərbaycanə mənəm.  
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  “Salıb o gül üzünün şövqi gör nə halə məni, 

   O qaşların ələmi döndərib hilalə məni. 
                (İsmayıl Bəzmi. İrəvan şəhəri. 1846-1888) 

 

 Məcnuni-rüsvalığı səhrada gizlətdi zaman, 

  Eləyib rüsvayi-eşq, saldı yar mahalə məni. 

 

  Yatıb hər bir gecə ol şuxi yanımda görürəm, 

  Gecənin xabı salır günüz nə xəyalə məni. 

 

  Bülbüli-zarın olub, ağlaram, ey gül, sənsiz, 

  Sala hərdən nə ola yadına bu nalə məni. 

 

 Atayi-qəzəlxanam, İsmayıl, Seyyid bu gün 

                                   Məhəbbət meydanına eyləyib həvalə məni. 
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“Gülər iqbali-ülviyyət sənin tək can olan yerdə, 

  Həqiqət, çox səadət var gözəl canan olan yerdə.” 

                             (Əlabbas Müznib. Bakı. 1882-1938) 

 

 Necə sussun bülbüli-zar gülə könül veribdirsə, 

 Bülbül ağlar gülün görməz isə xəndan olan yerdə. 
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 Züleyxayi-məhəbbətdən çox Yusiflər çəkdi bəla, 

   Çəkməzmi baĢ müsibətlər könül zindan olan yerdə? 

 

   Nə qanlardı tökür əllər malü-dövlət yolunda, bu, 

   Necə sığır vicdanlara, deyin, Ġnsan olan yerdə? 

 

Çəkil, uzaq dayan daim cahillərin məclisindən, 

  ÇalıĢ hətta əyaqda dur, baĢda ürfan olan yerdə. 

 

 Bu xoĢ sağlıq qalar bizdən könüllərdə bir yadigar, 

 Sındırmayın dost könlünü əldə peyman olan yerdə. 

 

  Ol Hacıyi-Seyyid Əzim ġirvaniyə gəl baĢ əyək, 

 Bir Atayi-hörmət ilə Azərbaycan olan yerdə!! 
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                        “Təbiət ruhlanmaz növi-insan olmayan yerdə, 

  Gülüstan ətirlənməz ətri-reyhan olmayan yerdə.” 

  (Ağadadaş Müniri. Bakı. Hövsan kəndi. 1863-1940) 

 

  Gəzər hər kəs ki gənci-xəzinə viran olmayan yerdə, 

Əsl Ģahmar ilandır ki gəzər can olmayan yerdə. 

 

“Gəlib hər zalimü xunxardən Nuşiravan olmaz, 

   Cahan bərbad olar ədl ilə divan olmayan yerdə” 

                                       (Əliağa Şərqi. Bakı. 1879-1939) 

 

  Çapar atın dördnala hər nakəsü-nadanü-cahil, 

  Oturma bircə an belə elm-ürfan olmayan yerdə. 
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 Saqın, dünya malü-mülkü yolunda can fəda etmə, 

 Dünyaların malü-mülkü nədir can olmayan yerdə? 

 

  BaĢında çox gəda durmuĢ ölkələrin əsrlərcə, 

   BaĢın yox say o xalqın da əql sultan olmayan yerdə. 

 

 Salar bülbül kimi çox dun gözəllər içrə eĢqdən söz, 

 Məhəbbət boĢ bir nağıldır ta  vicdan olmayan yerdə. 

 

 Qovar  xas ovçu öz seydin ki nəxcirdə edə bir ov, 

  Nə ovçudu tüzaq qurmuĢ o ceyran olmayan yerdə? 

 

  Qapından qovma hiddətlə Atayi-aĢiqi, ey yar, 

  BayquĢlar aĢiyan qurar o, mehman olmayan yerdə. 

 

                                                      164 

  Gəl, gəl, gözəlim, vəslinə ta ki vara billəm, 

  Allahıma and olsun onu tək çara billəm. 

 

   Çıx gəl, qədəmindən güli-gülzarıma nur saç, 

  Kim dəvəti-təğyir buyurubdur xara billəm. 

 

 Çöllərdədi azadey-eĢq, Leylayi-sevda, 

  GəlmiĢ niyə o səhrada Məcnun zara billəm. 

 

Gəl, gəl ki, gülüm, gülüstanın bülbülü sussa, 

Dil-dil sənə öz eĢqimi mən yalvara billəm. 

 

  DurmuĢ baĢım üstündə gecə Ay kimi çöhrən, 

  Gündüz də çəkirsən o üzü sən hara billəm. 
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  Zülfün kimi qapqarədi ömrüm, demə, ey Ģux, 

  Sənsiz də elə bəxtimi daim qara billəm. 

 

  Atayi-qəzəlxan oxuyur hüsnünə Ģeyri, 

  Ġsmin də , Gözəl, çox yaraĢır əĢara billəm. 

 

                          165 

  Bu iĢvə-nazı səpməyin hər yanə, gözəllər, 

 Qəsd eyləməyin bir belə bu canə, gözəllər. 

 

 Mən Yusifəm, əmma ki Züleyxa qəmi çəkməm, 

 Yurdumda da çoxdu elə Ģahanə gözəllər. 

 

  Arizi-xalın köksümə min dağ çəkib əmma, 

                            Bağrımı yarıb gör nə betər Ģanə, gözəllər? 

 

  Məcnuni-məhəbbətdə mənə yoxdu tay aĢiq, 

  Gerçəkdə mənəm, qalanlar əfsanə, gözəllər. 

 

  Canım nə qədər sağdı mənə sevgidi hakim, 

   Çoxdu bu vətən içrə bu cananə gözəllər. 

 

  Tanrım özü bir aĢiqi-Məcnundu ki, ey dil, 

  Versin bu kefi rövzeyi-rizvanə gözəllər. 

 

Ey Ata, bu gün Ģeyrü-qəzəllər Ģahı sənsən,  

Hökmünü yayıb Azərbaycanə gözəllər. 

 

                           166 

  Ayrı düĢdüm necə mən can ilə cananımdan, 

  Yolunda keçdim həmi sərimdən, həm canımdan. 
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 Əğyari-dun baĢıma yığıĢdı səyyarə kimi, 

 Görmədim zərrə xeyir bu çərxi-dövranımdan. 

 

  EĢqin hər bir sitəmi qərar tutdu qəlbimdə, 

 Olmadı bircə rəhm yari-mehribanımdan. 

 

 Qəlbimi külüng edib aləmə saldım min səs, 

 Çəkildi Fərhad özü dağlara meydanımdan. 

 

  Ey Ata, əhli-cövr yaxĢı bilir ki bir gün 

  Bütün aləm çökəcək taleyə üsyanımdan. 

 

                                       167                                                                                                                                         

 Gəl, canıma qəsd eyləmə, ey can, canın ollam. 

Qaldır qədəhi mənlə ki öz peymanın ollam. 

 

 Neylir ki, qəmi-qüssəni könlün, uzaq eylə, 

  Gül, gülsün üzün bir bizə xoĢ mehmanın ollam. 

 

Dəhrin nə qədər dövrə vuran ulduzu varsa, 

 Bir eylə sənin baĢına mən dövranın ollam. 

 

  Əğyari-ġamın xiffətini çəkmə çox, ey türk, 

  Azər-günəĢəm, nur ilə ilk heyranın ollam. 

 

 Meydani-Firəngizdə Ģəhid olmağımız var, 

  Ey Qarabağım, Turani-hərb meydanın ollam!! 

 

 Məcnun ilə Fərhadın o köç karvanı getdi, 

 Ey eĢqi-sitəm, könüldə son sarbanın ollam.   
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                           Tərk etdi bizi, ey Ata, tüm Əcəmi-xuban, 

                            Bir Ģuxə də baĢ əysən əgər düĢmanın ollam.   

    

 

                          168 

 Ey həzar, bu bağçanın gör nə güli-rənası var, 

 Dili-zarimdə mənim yarın əcəb xanəsi var. 

 

  Bir gözəl, Ģux nigarın nazına dözməz min ürək, 

  Bir satın qəmzə-nazın xum ilə peymanəsi var. 

 

 Çəkil, ey sağəri-dun, gözəllərdi Ģərab süzən, 

  Bu gözəl meyxananın öz meyi, məstanəsi var. 

 

 Azəri torpağıdı hər atəĢin can yetirən, 

 Bir yanan Ģəm baĢına gör neçə pərvanəsi var. 

 

 Belə cənnət məkanın Adəmi min dərdə salan, 

 Neçə Həvvayi-bəla, buğdeyi-dərd danəsi var. 

 

  Burda bir Leyla neçə Məcnunu səhrayə salıb, 

  Bir dilin qəm dolu min dastanı, əfsanəsi var. 

 

  Atanın qəlbi neçə parədi bilmək istəsən, 

  Say, ana yurdumuzun gör neçə viranəsi var.   

 

                                                       169 

 Çağır, ey güli-rəna, icb ilə gülzarə məni, 

 Çevirmə yaz səhəri bülbüli-bizarə məni. 
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           Sənin öz aĢiqinəm, yaxĢı bilirsən, ey Ģux, 

  DəyiĢik salma sən o gədayi-əğyarə məni. 

 

Nədi bu çeĢmi-xumar içrə yanan atəĢi-nur, 

 Gündə yüz yol yaxaraq, yandıra odlara məni? 

 

 Gözünə ―həqq‖ demiĢəm bir kərə imanı satıb, 

 Mənsuri-Həllac tək çəkdirəsən darə məni. 

 

 Azəri övladıyam, oddu mənim ruhi-canım, 

 Çəkə hər Nəmrudi-dun dəhrdə min narə məni. 

 

 Görüb Leyla üzünü aĢiqi-Məcnun oldum 

  Ki, sən həsrət qoyasan gül üzlü rüxsarə məni? 

 

 Bilmədin qədrini, ey yari-bivəfa, Atanın, 

 Vaxtı ki, ölüb gedəm: nə ağla, nə ara məni. 

 

                          170 

Bu qədər qəsd elədik biz ki Ģirin canımıza, 

Olmadı zərrə qədər təsiri cananımıza. 

 

  Leyliyə Məcnun  olub, düĢmüĢük eĢqin oduna, 

  Dövri-dun qovub bizi quli-biyabanımıza. 

 

PəriĢan halımıza yanmadı ol Leylayi-eĢq, 

Ağladı səhra belə hali-pəriĢanımıza. 

 

Dərdimiz üstünə hey dərd qaladı canani-yar, 

Bizi həsrət eləyib dərdinə dərmanımıza. 
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Aldı tiĢəsin ələ, nəqĢ edə Fərhad ġirinin, 

 Dağı dağlar çəkdi Xosrövi-xubanımıza. 

 

 Çəkdi məvayə bizi eĢqü-məhəbbət həvəsi, 

  Ən kiçik arzu belə sığmadı imkanımıza. 

 

 Güli xar ilə görüb, bülbüli-bizar olduq, 

  Qəlbimiz qan ağladı öz güli-xəndanımıza. 

 

 Ataya qürbət eli cənnət ola, Vətən olmaz, 

  Qurbanıq, yaxĢı, ya pis, Azərbaycanımıza. 

 

                                                       171 

“Varmazam qeyri yerə, girməzəm əğyar içinə, 

           Ta düşüb tairi-dil türreyi-tərrar içinə.” 

                     (Hacı Mir Həmzə Əfəndi Seyid Nigari. 

                   İndiki Laçın r-nu, Cijimli kəndi (1797-1885) 

 

         Görüb ol məsti-xumarın gözünü məst olaram, 

Aparan olsa məni məclisi-meyxar içinə. 

 

Demə kim, xilaskaram, yoxdusa Simurq qanadın, 

 AlıĢıb kül olasan düĢdüyündə nar içinə. 

 

 Gəzmə çox, gəncineyi-xəznə ələ düĢməz asan, 

 Ara viraneyi-künc, ver özünü mar içinə. 

 

Məcnuni-məhəbbətin dəĢtdə əfqandı iĢi, 

 Necə bülbül dil ötər, düĢəndə gülzar içinə. 

 

Adi bir çay daĢıdır, qiyməti olmaz əsla, 

Çıxaran yoxsa əgər ləli xəridar içinə. 
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 Ey Ata, Hacı Həmzə Seyid Nigarini yad et, 

Ġmanın  rahə düĢə, əĢarın əĢar içinə. 

 

                                     172 

Mənə cananıma can vermək özü can gətirir, 

 Can özü yaxĢı bilir, kim necə qurban gətirir. 

 

 Hey atıb mügkan oxun ürəyimə atəĢ açır, 

Doymayan qanlı gözü qan üstünə qan gətirir. 

 

 ġəhidi-eĢq əhli sərildikcə ayağına, 

 Ardına salıb yenə gündə min heyran gətirir. 

 

 O büti-ziba məni rəxneyi-imana salıb, 

 Qəlbimə küfrü ilə min yeni iman gətirir. 

 

 Haraya bassa ayaq, viranədi orda qalan, 

 Haraya baxsa, həmən leysani-baran gətirir. 

 

 Mən könül xəstəsiyəm, ayrı əlacım yoxdu, 

 Dərdi dərd üstə verib, dərdimə dərman gətirir. 

 

   Ey Ata, hər əsrdə bir bəlalı Ģair olur,  

   Onu da bu dünyaya bəlalı ġirvan gətirir. 

 

 

                          173 

Məni  bu gül həvəsi gör necə də xar eyləyib, 

 Mənə hər nə eyləyib, bivəfa bu yar eyləyib. 
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 Ola idi daha bir özgə mənim öz yerimə, 

Atardı eĢq həvəsin el üzündən ar eyləyib. 

 

Nədi bu əğyarı ki yar çıxarıbdır oyuna, 

 Mənim tək aĢiqinin meydanını dar eyləyib. 

 

 Deyirəm də, deyəcəm bu güli-gülzarda bu gün, 

  Məni öz güli-rənam bülbüli-bizar eyləyib. 

 

  Ey Ata, bəsdi daha, eĢqi-Cünun əsri bitib, 

 Yazma bu qəzəlləri Leylanı Ģüar eyləyib. 

 

                                       174 

 XoĢ mənim halıma ki, eĢq əyan oldu bu gün, 

 Yarıma aĢiqi-yar ləfzi bəyan oldu bu gün. 

 

Ġnanmam xarə sarı bir də əyaq atsın o gül, 

 Anlayıb əğyari-dun əĢki-rəvan oldu bu gün. 

 

Neçə illərdi mənim qəlbimi qəm sarmıĢ idi, 

  Məni dərdə salanı dərdə salan oldu bu gün. 

 

Mən deyib, mən gülürəm, ağla daha, gərduni-dun, 

Döndü çərxin geriyə, baĢqa zaman oldu bu gün. 

 

Gül daha, bəxtim evi, matəmə son qoydu nigar, 

  Bizi ağlar qoyanın könlü fəğan oldu bu gün. 

 

Neylirəm cənnəti mən, nisyəni zahid götürər, 

Yarımın kuyi mənə övci-məkan oldu bu gün. 
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 Ey Ata, izz ilə gəl qəbul et bu busələri, 

Ləblərin lütfü bizə Ģövkəti-Ģan oldu bu gün. 

 

 

                            175 

Nədir, ey afəti-can, bir belə qan eylədiyin, 

 Taleyim ilə məni qanlı-dövran eylədiyin? 

 

And içib eĢqimizə demiĢdik ki, sadiq olaq, 

Nə oldu söylə həmən əhd-peyman eylədiyin? 

 

 Mən ki, ey büti-ziba, qaĢına mehrab dedim, 

 Hanı bəs bütpətəsti sən müsəlman eylədiyin?! 

 

Məhəbbət dəryamızda ürəyimdi Nuh gəmisi, 

Yetməzmi dəryada bunca tufan eylədiyin? 

 

 O gənci-xəzinə ki, eĢqim idi, sənə verdim, 

 Bitmədi qəlb evimi külli-viran eylədiyin? 

 

 Leyli bir dəli Məcnun Ģəhid verdi eĢq adına, 

Azdımı gündə yüzün eĢqə qurban eylədiyin?! 

 

                            Sənsiz də xoĢ günü heç yoxdu ömürdə Atanın, 

                            Azdı mı  bu zindanı, bir də zindan eylədiyin?..  

 

 

                        176 

Çalın əl, məclisi-məstanədə dostlar oynasın, 

Neylirəm əğyarı mən, gələn dosti-yar oynasın. 
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Təbi sürdükcə yenə bülbüli-Ģeyda oxusun, 

Arizi-ala sarı türreyi-tərrar oynasın. 

 

Hələ dünyada sağıq, qol götürün, Ģadlıq edək, 

  Soradan gəlib bizlə qəbirdəmi mar oynasın? 

 

Oxu, ey bülbüli-məst, bağü-gülüstanda bizə, 

 QoĢulub təranənə min güli-gülzar oynasın. 

 

           Ġçək bu al Ģərabı dost ilə yar sağlığına, 

           Qaldırıb qollarını  əhdü-etibar oynasın. 

 

 Bura ariflər üçün məclisi-alidi bu gün, 

 Gərəkir ki burada arifi-huĢyar oynasın. 

  

  Ey Ata, bir sözünün qədirdə min qiyməti var, 

  Söylə Ģah beytləri, könüldə əĢar oynasın. 

 

                                                        177 

  “Dilü can valehi-hər gülrüxi-cananə idi, 

   Gərçi cananələrin qəsdi dilü canə idi.” 

                                                      (S.Ə.Şirvani) 

 

                             Dedilər ki, mənəgəl eĢqü-məhəbbət nədi bil, 

Aradımtarixini,bomboĢu əfsanə  idi. 

 

 Gecə-gündüz qələmim gəzdi eĢq səhfələrin, 

 Görmədim kimsə bilə, ya ki özüm: eĢq nə idi. 

 

  Bir gözəl Ģuxə görə mən necə gör qəm çəkdim 

  Ki, üĢaq əhli bilə eĢq nəpeymanə idi! 
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  Gəzib hər Ģamü-səhər məscidü-meyxanələri, 

                              Gördüm əhli-muğu da: məclisi-bütxanə idi. 

 

  Məcnuni-eĢq ilə mən hardagördüm Leylayi-zülf, 

   Bu dəli könlüm tək səhrayi-divanə idi. 

 

   Ey Ata, Baba Dağın  zirvəsindən Haqqa tut üz: 

   Bilsin ellər  ümidin xaliqi-Sübhanə idi. 

 

                                                        178 

“Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin, 

  Ahəstə zülfi-yardə yat, şanə bilməsin.” 

                                                  (M.Ə.Sabir. 1862-1911) 

                              Piyadə təki Ģahə yaxın düĢməyə yol yox, 

  ġətrəncdi həyat, gəldiyini xanə bilməsin. 

 

 Bir düzəxi-atəĢdi mənə bu hicran, ey Ģux, 

 Yandır məni öz oduna, pərvanə bilməsin. 

 

 Ey Leyla, sənin zənciri-zülfündə əsirəm, 

 Qoyma, bunu bir Məcnuni-divanə bilməsin. 

 

 Əğyarın iĢi yamanlıqdı aĢiqə, ey dil, 

           MüĢküldü bunu sevdiyi cananə bilməsin. 

 

            Bir ah ilə min aləmi mən yandıra billəm, 

  Allah, elə çarə mənə, yar yanə bilməsin! 

 

  Əhli-Ģərə uyma, Atanın düz yoluyla get: 

   Elə sən də yaxĢılığı  insanə, bilməsin... 
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                                     179 
 

 “Hal əhli olan, qəlbi duyan həmdəmim olsa, 

 Sıxmaz məni könlümdə nə dərdim, qəmim olsa.” 

                (Mir Mehdi Seyidzadə. 1907-1976) 

 

 

 

Hər gün dolanıb başına pərvanəyə dönnəm, 

Yannam oduna daima sən tək şəmim olsa. 

 

 

 Lap cənnəti bəxş eyləsə Tanrım yenə getməm, 

Zülfün kimi bir rövzeyi-sünbül zəmim olsa. 

 

 

 Dövrəmdə dövr eyləyə min huriyi-qılman, 

 Baxmaz birinə bir gözüm onlar mənim olsa. 

 

 

  Ey Ata, Qəzəl aləmi ariflər üçündür, 

 Bir beyt deməm cahilə dünya dəmim olsa!!! 

 

 

 

 

 



143 
 

                                                       180 

 
                              Gəzdim səni, ey şux, canı cananələr içrə, 

Zülfünü soraq eylədim al şanələr içrə. 

 

                              Məcnun adını Qeysə neçin tənə edirlər, 

Məcnun ki mənəm indiki divanələr içrə. 

 

                               Leylayi-məhəbbətdə könül atəşiyəm mən, 

Yandır məni, ey şəm, gecə pərvanələr içrə. 

 

                               Uçmuş bu könül mülkümü tərk eyləmə, ey şux, 

Axtar ləlini bir belə viranələr içrə. 

 

                               Fərhadi-Şirin söhbəti bitmiş daha, ey dil, 

Yoxdu marağı  millətin əfsanələr içrə... 

 

                                Doldur qədəhi, saqi, içib nuş eləyim mən, 

 Gözlərdən uzaq arifi-məstanələr içrə. 

 

                                Hər kim, ey Ata, ünvanımı istəsə bilmək, 

  Gəzsin sorağım dəhrdə meyxanələr içrə... 

                         *** 

                                          “SEYİD ƏZİM--180” 

         eşq eposuna epiloq əvəzi 

                             Ey dil, bu gecə yanımıza can gələcəkdir, 

Ta sübhə kimi çeşmimizə qan gələcəkdir. 

Bax gör necə bir afəti-dövran gələcəkdir, 

Bir hüsni-Xüda, dilbəri-canan gələcəkdir!.. 
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Üzməm əlimi sevgili dildar ətəyindən, 

Çəkməm əyağım bir güli-gülzar ətəyindən, 

Kəsməm gözümü bir gecə bidar ətəyindən, 

Çünki  yanıma rövzeyi-rizvan gələcəkdir. 

 

Sevdim səni, ey şux, neçə canan arasında, 

Min atəşə yandım sənə bir can arasında. 

Sürdüm ömürü, günləri zindan arasında, 

Ətraka da Eşq Mehdiyi-zaman gələcəkdir. 

 

Aç tök üzünə, sevgili canan, qara zülfü, 

Hər bir teli min üşşaqa dami-bəla zülfü. 

Əsla demərəm mən sənə, ey şux, dara zülfü, 

Bir gün yanına aşiqi-pünhan gələcəkdir. 

 

Dağlar nə görüb, söyləyin, ol piri-kühəndə... 

Könlüm dolaşır yarını hər seyrü-çəməndə. 

Məcnunda olan səbr də yoxdu hələ məndə, 

Leylamı desəm, qətlimə fərman gələcəkdir. 

 

Əğyar nədir ki, ola bizlə nə də kari?! 

Qorxma yeri, ey bülbüli-şeyda gülə sari… 

Qoy alsın ələ məclisi bir arifi-ali, 

Bu  məclisə bir gün təzə Piran gələcəkdir. 

 

Bir Seyyidi-şəramədi-dövran hələ vardır, 

Bir tutiyi-şəkərləbi-suzan hələ vardır. 

Şeyrə, qəzələ dünyada heyran hələ vardır: 

Bu Ateyi-pir dillərə dastan gələcəkdir… 

 

                          *** 
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        MÜXTƏLİF  ŞEİRLƏR: 

 

                   EY  ĠNSAN! 

Yaltaq, yalağın aləmidir ağılsız aləm, 

Dəyməz belə bir dünyaya bu çəkdiyimiz qəm. 

Ağlı baĢının içində olmuĢ olan heç kəs 

Bir böylə ağıldan bu kasad aləmə gəlməz. 

 

Qanmaz bəbə ikən bizi bu aləmə,əlbət, 

Dünyaya doğub gətirdi bu qəhbə təbiət. 

Bu dünyadan öz kamını ey almamıĢ Ġnsan, 

Nəydi o səbəb: torpağa gömdü səni Dövran? 

 

Min arzu, həvəs ilə ömür yolların aĢdıq, 

Gah düzləri, gah dağları hey Ģövqlə dolaĢdıq... 

Bir söylə neçin yetmədik arzu, kama, ey can? 

Göstər, hanı o vəfalı dost, sevgili canan?! 

 

Çünki bu cahan, fitnəkar aləm bizə yaddı, 

Yalnız bizi öldürmək üçün canlı həyatdı... 

Bircə qırıq öz mənası olseydi həyatın, 

Sabit dayanardı nəyi vardı  kainatın. 

 

Aç gözlərini bir görəsən nədir bu dünya, 

Nəyçün yatırıb ağlımızı bu rəngli röya. 

Yoxdu bu həyat aləminin zövqü-səfası, 

Çoxdu bu para aləminin cövri-cəfası. 

 

Aqil deyilən kimsələrə söyləməm aqil, 

Aqil sayılanlardı cahan içində cahil. 

Dünya deyilən sonunda bir soyuq məzardır, 

Haqq  isə ölüm, ömürdə bəs nə məna vardır? 

 

Vermə min əzab bir Anaya doğuĢdan ötrü, 

Qalxma min uca zirvəyə bir yoxuĢdan ötrü. 
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Uyma bu fəna mülkinə, ey dəvəti yox kəs, 

Bətni-Anadan məzaracan dünyadı  Məhbəs! 

 

Dünya ağılın zindanı, məhbəs yeridir, bil, 

Dünya ürəyin iztirabı, dərd-səridir, bil. 

Ol kəs ki hələ fəxr eləyir dövləti-vardan, 

Yoxdur xəbəri qarĢıdakı soyuq məzardan. 

 

Adəm ilə Həvvadı  salan xilqəti Oyuna, 

Nacinsdir əməl etməyən öz adəmi-soyuna: 

Qaldır yuxarı, ey Ata,  bu badeyi-camı, 

Nakam olanın meydədi son cürmeyi-kamı!.. 

 

                                                     BĠZ 

 Haqqın dərgahına Fərhadlar kimi 

Əlində külüngü gələnlərik biz. 

Qəlbində gizlədib kədəri, qəmi, 

Həsrətin üzünə gülənlərik biz. 

 

Mənasız gəlmədik biz bu həyata. 

Andı, sədaqəti vermədik bada. 

Bu zəri, zərgəri saxta dünyada 

Saf zərin qədrini bilənlərik biz. 

 

Hər ağıl anlamaz sevdanın gücün. 

Tacdan yuxarıdır bizimçin hüsn. 

Bir zərif ürəyə yol açmaq üçün 

Min dağın köksünü dələnlərik biz. 

 

Birdən uca deyil məqamı yüzün. 

Əyrinin ağası, quluyuq düzün. 

EĢqin kitabından xəyanət sözün 

Bağrının qanıyla silənlərik biz. 



147 
 

 

Eldən ayrı deyil bizim baxtımız. 

Haqqa dua ilə keçir vaxtımız. 

Qurulub qəm üstə könül taxtımız, 

Sevincin hamıyla bölənlərik biz. 

 

                   MƏRDLĠK HEKAYƏSĠ 

 Bir yol gedən ixtiyar danıĢdı bir əhvalat. 

                                O gündən indiyəcən yaĢayıram narahat. 

 --Bir yol ilə gedirmiĢ iki nəfər yanaĢı, 

 Biri yol bilən imiĢ, o biri isə naĢı. 

 Yol bilən atlı olub, naĢı olan piyada. 

 Hamının vəziyyəti eyni deyil dünyada. 

 Gedəcəyi ünvana naĢı yolu soruĢur, 

 Atlı deyir ünvana ən dürüst yolun budur. 

 Günorta olduğundan yemək yeyirlər onlar, 

Azuqə boğçasında atlının hər nəyi var... 

Duranda boĢ cibini ona göstərib naĢı, 

Yetiməm, kimsəsizəm deyib tökür göz yaĢı. 

Yol bilən yol xərcini bölür Dədə malı tək, 

NaĢı dərdin unudub olur xürrəm, sevincək... 

Səfər üstə piyada deyir son xahiĢim var: 

                                   YaxĢılığı sonacan  xas kiĢilər bacarar. 

                                   Minim atını, azca  piyada get sən yolu , 

                                    Vallah,  qiyamətəcən razı qallam, eloğlu! 

                                   Yol bilən atdan düĢüb yerini verir yada. 

                                   Arzuları, məramı bir anda gedir bada. 

                                   NaĢı atı minərək XÜDAHAFĠZ!--söylədi.  

                                    Səndən axmaq dünyada hələ görmədim,--dedi. 

                                   Əvvəl yolu göstərdin, sonra da yedizdirdin, 

                                   Cibinin xərcini də tən bölüb mənə verdin. 

                                    Altının atını da əlindən almıĢam mən, 

                                    Bayaqkı it günümə bax səni salmıĢam mən. 

                                   Bu dünya axmaqlara hərdən belə dərs verir, 
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                                   Ağıllıya çətində, darda son Ģans göndərir... 

                                    Yol bilən dedi: NaĢı, xəyal səni aldadır, 

                                    Haram iĢlər həmiĢə əvvəl-əvvəl bal dadır. 

                                   Çəkərsən bir gün gələr cəzasın bu pisliyin, 

                                   Sənə ağır oturar qazancdan hərisliyin. 

                                    Etdiyim hər bir Ģeyi halal edərəm sənə, 

                                    Yalnız bir sözü burda KiĢi kimi ver mənə: 

                                     Burda etdiklərini kimsəyə açıb demə! 

                                    NakiĢilik bu yurdda minməsin açıq dəbə. 

                                    Daha heç kəs heç kəsə kömək əli uzatmaz, 

                                    Yad bir yana, qardaĢın qardaĢ dadına çatmaz. 

                                    NaĢı dedi: Mən atlı, sən adi bir piyada-- 

                                    Bu hünərim dillərə düĢməlidir dünyada!.. 

                                    YaxĢılığı kimsədən mən görmədim heç zaman: 

                                    Təkcə sənsən qarĢıma çıxmıĢ o axmaq insan. 

                                     Nərd atıb bu həyatda, mən Oyunu udmuĢam, 

                                     Əlimə fürsət düĢüb, bəxt quĢumu tutmuĢam. 

                                     Alçağa çevrilsə də, bundan belə el, vətən... 

                                    Məndən heç vaxt yaxĢılıq, bir kiĢilik görməzsən!! 

                                  ...Yol bilən  öz yolunu piyada baĢa vurdu, 

                                     Yamanlıqlar önündə yaxĢılıqlarla durdu. 

                                     Bəli, vardır dünyada ilahi bir  tarazlıq-- 

                                     Səhərlərə yol açır GünəĢ adlı bir azlıq!! 

                                     AZ  ƏRlər ölkəsində hər kəsin öz adı var: 

                               Mərdliyi namərdliyə dəyiĢməyək, AZ dostlar! 

 

 

                                        GÖZƏL  ALLAHIM!!! 
                                                           ―Allah gözəlliyin özüdür.‖ 

                                                            Həzrəti-Rəsul (s) cənablarının 

                                                                         kəlamlarından. 

                                        Ey bəĢər! Könlünü daim açıq tut, 

                               Gözəl rəhmi var gözəl Allahın. 

                               ġeytanın, iblisin adını unut, 

                               Gözəl ismi var gözəl Allahın. 
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                              Tanrı məhəbbətdir, iman bir barıĢ. 

                              Tale bir oyundur, həyat bir yarıĢ. 

                              Nə  iĢə əl atsan ―Allah!‖ de, çalıĢ, 

                              Gözəl əzmi var gözəl Allahın. 

 

                              Qəlblərin Ģahı ol, Allahın qulu. 

                              Səadət yoludur Quranın yolu. 

                            Yüz iyirmi dörd min nəfər rəsulu-- 

                            Gözəl məsumu var çözəl Allahın. 

 

                             Diriykən ömrünün qazma qəbrini. 

                             Qeybdə yazan var Ģərin cəbrini. 

                             Qoru ümidini, üzmə səbrini. 

                             Gözəl dözümü var gözəl Allahın. 

 

                             Xızrı, Ġlyasıdır bir an yatmayan. 

                             Nuhun gəmisidir bir an batmayan. 

                             Ġblisin, Ģeytanın əli çatmayan 

                             Gözəl bəzmi var gözəl Allahın. 

 

                             Arzular ardınca ağıl at çapar. 

                             Könüllər ünvanı Tanrıda tapar. 

                             Ədalət pozulsa, Qiyamət qopar-- 

                             Gözəl çözümü var gözəl Allahın. 

 

                             Müqəddəs Ġslamdır tutduğum  tək  yol. 

                             Ey könül, hər iĢdə Allahınla ol! 

                             Gözüm  Ona heyran, qəlbim  Ona qul-- 

                                      Gözəl rəsmi var gözəl Allahın!    

 

                                BURDAN QIRATLI  KEÇDĠ 

                                      Burdan Qıratlı keçdi, 

Simurq qanadlı keçdi. 

Ömrün cıdır düzündən 

Nəmər, nabatlı keçdi. 
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 Rəhm umdu rəhmanından, 

 Dönmədi imanından. 

  Nacislər zamanından 

  Əsilli,  zatlı keçdi. 

 

Doğdu GünəĢ içindən, 

Yer titrədi gücündən. 

Dünyanın qəm köçündən 

 Toylu, büsatlı keçdi. 

 

  Azəri torpağından, 

  Kür, Araz  qırağından, 

  Tarixin sorağından 

 ġərəfli, adlı keçdi. 

 

  Dünyanın yay-qıĢından, 

  Ömrün hər qarıĢından, 

  Talelər yarıĢından 

  Cıdır həyatlı keçdi! 

   Xızır qanadlı keçdi! 

 

PS:Bu Ģeir-nəğmə böyük bir poemanın Proloqu  kimi  

nəzərdə  tutularaq , Aran elinin ağsaqqalı, 

Stalin sürgünlərini yaĢamıĢ, lakinöz mərdlik 

və dəyanətini itirməmiĢ, belə çətin bir dövrdə 

 yetiĢdirdiyi ―Qarabağ‖ cins atlarının Ģöhrətini  

Dünya arenasına çıxarmıĢ möhtərəm soydaĢımız 

   QarakiĢi Qasımovun əziz xatirəsi üçün 

 qələmə alınmıĢdır. ―Xalqlar atası‖nın 

 Ġngiltərə kraliçasına bağıĢladığı Dünya Cıdır YarıĢının  

çempionu olmuĢ ―Qarabağ atı‖ məhz bu kiĢinin 

 zəhmətinin və hünərinin nəticəsi idi. 
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                                          ATALARA XĠTAB 

                   Mənə yol göstərin-- Həqiqət yolu: 

                   Sonacan ünvana düz gedib çatsın. 

                   Mənə yol göstərin--Mərifət yolu:  

                   Vətənə, millətə əlin uzatsın. 

 

                  Mənə yol göstərin--Məhəbbət yolu: 

                  Kimsəyə ayrılıq gətirməsin o. 

                  Mənə yol göstərin--Sədaqət yolu: 

                  Dosta  ehtibarı ititməsin o. 

 

                  Mənə yol göstərin--Ədalət yolu: 

                  Vicdana söykənən qalacıq olsun. 

                  Mənə yol göstərin--Səxavət yolu: 

                  Əl açan olmasın, əlaçıq olsun. 

 

                  Mənə yol göstərin--Kəramət yolu: 

                  Allahın ruzusu hamıya çatsın. 

                  Mənə yol göstərin--Qiyamət yolu: 

                  ÖlmüĢ ürəklərdə sevgi oyatsın! 
                                  PS: Atam  tanınmıĢ yazıçı-jurnalist,  

                                  ġirvan ağsaqqalı RəĢid Fərəcov üçün. 

 

                                          ALĠMLĠK 

Bu dünya Allahın bir Kitabıdır. 

Açın vərəq-vərəq, oxumaq üçün! 

Elm insanlığın ilk mehrabıdır, 

Məktəb--  cənnətin son açarı bu gün! 

 

Elmdən kənarda dünya qaranlıq, 

Müəllimsiz məclis--cəhalət xoru. 

Açılan sabaha baxın bir anlıq: 

GünəĢ də boylanır Kitaba doğru. 
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Tumansız gəlindir imansız alim. 

Elm imandandır,--  çoxu deyibdir. 

Həyat bir məktəbdir, Vicdan--müəllim: 

Allah Quran ilə  ―OXU!‖ deyibdir. 

 

Ġmana  çağrıĢdır  Kitaba çağrıĢ. 

Elmsiz  həyatın təməli yoxdur. 

Haramdır o Ģəxsə Yerdə  bir qarıĢ: 

Həyatda öz sözü, əməli yoxdur... 

 

Taleyin Dan yeri məktəb çağıdır, 

Sönməz əsrlərcə Ağlın Ģəfəqi. 

Dünyanın zirvəsi Elm dağıdır, 

Ġnsanlığın tacı-- kitab vərəqi. 

 

Çıxmayıb yadımdan ta indiyəcən 

Məktəbə ilk dəfə atdığım addım. 

Anadan hamı tək doğulsam da mən, 

Kitabdan baĢlayıb  bütün həyatım! 

 

Addım var—dərənin dibnə  aparır, 

Addım var--insana dağı aĢdırır. 

   Addım var—imandan qəlbi qoparır, 

Addım var--Allaha yaxınlaĢdırır. 

 

Əsla diri deyil, bir mərhumdur, 

Vicdan cüzdanında pul daĢıyanlar. 

Azadlıq eĢqindən tam məhrumdur, 

Nəfsə, ehtirasa qul yaĢayanlar!!. 

 

Elm nə vəzifə, nə də ad-sandır, 
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Elm--ülviyyətdən asılan Bayraq! 

Ağılsız yaĢayıb ölmək asandır, 

Ölüm dühalara yaraĢmır ancaq. 

 

Nə qədər paxıllıq ocaqlarında 

Qəzzali, Bruno, Koopernik yanır: 

Taxtın  gecəsində, sabahlarında 

Fikrin baĢı üstə Balta dayanır. 

 

Elm düĢüncənin azadlığıdır: 

Kitabla açılıb insanın gözü. 

Elm insanlığın Haqq çırağıdır, 

Ġlk səhər banıdır ALĠMĠN SÖZÜ! 

 

Alimlik sadəcə vəsiqə deyil, 

Vicdanı yaĢadan bir həqiqətdir. 

Alimlik adicə vəzifə deyil, 

Allah  qarĢısında məsuliyyətdir. 

 
PS: AMEA-nın prezidenti  Akif  Əlizadə üçün. 

 (Pespublika tələbələrinin elmi Konfranslarında tələbə 

 elmi iĢlərimə görə Qızıl medala, I  və II Dərəcəli  

Diplomlara layiq görüldüm. ADU Elmi ġurasında 

 aspiranturada saxlanmağıma qərar verildi. 

Universitet elmi məcmuələrində dərc edildim. Lakin  

sənədlərimi heç aspiranturaya qəbul  də etmədilər. 

 Bəzən belə də olur... Ġizahı yoxdur?!) 

 

 

       MƏTĠNLĠK  NƏĞMƏSĠ 

 Ey könül, dünyada hazırı qoyub, 

BoĢ sözə, nağıla, dilə oynama. 

ġahın ətrafında Vəziri qoyub,  

Küncləri qoruyan Filə oynama. 
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Həyatda öz evin, öz daĢın olsun. 

ÇalıĢ pak ürəyin sirdaĢın olsun. 

Fikirdə, əməldə öz baĢın olsun, 

Heç yerdə, heç zaman ələ oynama. 

 

ĠĢində usta ol, el desin ―Əhsən!‖ 

Qansızlıq eləmə, sən ol qankəsən. 

Gündə bir səmtə dəyiĢib əsən 

Küləyə oynama, yelə oynama. 

 

Göylərə səs salma boĢ gümbül kimi. 

Əyilmə ayağa bir sünbül kimi. 

Nəğməsi dəyiĢməz bir bülbül kimi 

Hər bahar bir yeni gülə oynama. 

 

Qəlbində müqəddəs mələyin olsun. 

Əlində bir Simürq lələyin olsun. 

Vicdanın dəyiĢməz diləyin olsun, 

DəyiĢən aylara, ilə oynama. 

 

GünəĢ yox, ulduzlar oyatsın səni. 

Meydana əqidən qoy atsın səni. 

Namiq, öz qılıncın oynatsın səni, 

Mizraba oynama, telə oynama. 

 

                                                  DAġ 

Dənsiz dəyirmandır fikirsiz beyin-- 

Hər kəs bir baĢ ilə gəlir dünyaya. 

Müqəddəs saymıĢıq biz Kəbə evin-- 

Mərhəmət daĢ ilə gəlir dünyaya. 
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Çəkər xəyalları arzular hara?! 

Qurular qiyamət necə canlara... 

Qəlbləri, gözləri ac insanlara 

Ölümlər aĢ ilə gəlir dünyaya. 

 

Namərdlər mərdlərdən çox olur nədən, 

Günbəgün qürbətə çevrilir vətən?! 

Yalanlar quyruqlu doğulur həmən, 

Həqiqət faĢ ilə gəlir dünyaya. 

 

Namiq, azadlığa qənimdir həyat. 

Qüdrətə baĢ əyib bütün kainat. 

ġahlıq əleyhinə oyundur Ģahmat-- 

Qələbə Ģah ilə gəlir dünyaya. 

            PS: tələbə yoldaĢım Hikmət Ġsmayılov üçün. 

 

 

                                                           KĠMƏ NƏ?!. 

                                             Bir ömür verilir hər bir insana, 

Kim necə yaĢayır--bu öz iĢidir. 

Bir könül verilir hər bir insana, 

Kim necə daĢıyır--bu öz iĢidir. 

 

Bir müsafir kimi gəldik cahana, 

Nə arzuya sığdıq, nə də zamana. 

Bir addım verilib hər bir insana, 

Kim necə baĢlayır--bu öz iĢidir. 

 

Ömür həm mərsiyə, həm də qəzəldir. 

Həyat gül üzlü yar, həm də əcəldir. 
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Allahın verdiyi hər Ģey gözəldir, 

Kim nəyi xoĢlayır--bu öz iĢidir. 

 

Namiq, dərdi-səri alma vecinə. 

QoĢul hər payızın yarpaq köçünə... 

Əbədi deyildir ömürdə hüç nə: 

Kim nəyi boĢlayır--bu öz iĢidir. 

PS:tələbə yoldaĢım Nizami Cəfərov üçün. 

 

 

                AZADLIQ 

Bu dünya taleyin məhbəs divarı: 

Qapısı bağlıdır nifrətlə, kinlə. 

Sındırıb qapını çıxdım dıĢarı: 

Üfüqlər əl verib görüĢdü mənlə.   

 

 

                                      KÖLƏLƏR  və  AZADLAR 

Fərman kölə etmir-- əsl kölələr 

                                             Qoxudan bağırı yarılanlardır. 

Ruhu--qul, varlığı – qara kölgələr, 

Həyatçın ayağa sarılanlardır. 

 

Qul kimdir?--bilsin ki, dilin yeyənlər: 

Qul deyil savaĢda kəfən geyənlər! 

Qul--zülmə, zalıma boyun əyənlər, 

Zəfərə ümidi qırılanlardır. 

 

XoĢbəxtlər güləndə gözündən gülər. 

Gülün bahar eĢqi daĢları dələr. 

Ġgidlik alnından gülləyə gələr, 

Kölələr kürəkdən vurulanlardır. 
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Azaddır--  əməli, sözü  doğrular. 

Azaddır--  Vicdanı gül qoxulular. 

Azaddır--meydanda  Qoç Koroğlular. 

Kölələr--savaĢdan yorulanlardır. 

 

Azadlar--adının üstə duranlar, 

Ürəyi  Kəbədə dövrə vuranlar!! 

 Kölələr-- əmrlə yatıb duranlar, 

 Zamanı əl ilə qurulanlardır. 

 

 

       QIZIL QARANLIQ 

Məhəmməd Hadiyə ithaf edirəm.      

( Əsərin ilk variantı tələbəlik illərində (1980) 

 yazılıb. Bu Ģeir KQB-yə satqınlıq  edən tələbə  

―yoldaĢ‖ın üzündən  həbsimə saniyələr 

qala komsomol katibi Vahid Hacıyevin 

 köməyi ilə fakültə divar qəzetindən çıxarılmıĢ,  

yerinə formacaeyni, məzmunca baĢqa Ģeirimlə 

 əvəzlənmiĢdir. ġübhəsiz ki, sabiq tələbə dostlarım   

sonralar irəli gedən belə nakiĢiləri indi məndən  

daha yaxĢı tanıyarlar.) 

 

 

Əcəlin atdığı bir böyük tora 

Hamı düĢəcəkdir haçansa tək-tək. 

Həyat baĢdan-baĢa dönsə də xora, 

 Tək Solo oxuyur sinəmdə ürək... 

 

Qəbir tənhalığı var bu dünyada, 

Qopsa da yüz məhĢər VĠCDAN oyanmaz. 

Soyuq nəzər salır hamı həyata, 

Kimsənin ürəyi kimsəyə yanmaz. 
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Alimlər yalançı, kitablar saxta, 

Axtarmam dünyada boĢ həqiqəti. 

Ey könül, hamıdan dayan qıraqda, 

Uzaq tut özündən qəlp cəmiyyəti. 

 

Tənhalıq içindən açılır sabah, 

Tənha ürəklərdə mənalar yatır. 

Təntənə giclərə gərəkdir ancaq, 

Ağıl tənhalığa doğru can atır. 

 

Yoxdur ətrafımda dostum, qardaĢım, 

Bu qırmızı dünya yalnız ilğımdır. 

Taleyim-- tarixə yağan göz yaĢım, 

 Vətənim-- əbədi tənhalığımdır. 

 

 

                                    ANALARIN QARTAL TALEYĠ 

                                      Allah yollarını bağlayar hər an 

Ana ürəyinə toxunanların. 

Dəyəri artıqdır min-min kitabdan 

Ana  gözlərində oxunanların. 

 

Qəlbinə dəymiĢəm bilmədən sənin, 

Mən göz çəkməyirkən övladlarımdan... 

Ay ana, ağırdır bir anlıq qəmin 

Mənim bir dünyalıq intizarımdan. 

 

Görürəm gözündən giley oxunur: 

Nədən qəlb sözünü dilin söyləmir? 

Nəvə soyuqluğu sənə toxunur-- 

Könlün istəyəni gəlin söyləmir... 
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Bu da bir həyatdır, ay əziz ana, 

Hər meyvə budaqdan bir gün qopacaq. 

Səni dəyiĢmərəm bütün cahana, 

Balamçın yarpaqtək əsirəm ancaq. 

 

Sən məni uçurdun bir qartal kimi, 

Həyatın ən uca zirvələrindən. 

Üfüqdə gəzirsən hər bir izimi, 

Duyub anlayıram səni dərindən. 

 

Ġndi o göydən çox Yer çəkir məni, 

Vətəndə balaca yuva qurmuĢam. 

Balama baxanda görmürəm səni-- 

Elə bil sərhəddə əsgər durmuĢam. 

 

Mənə tapĢırılıb bu kiçik vətən, 

O, sənin qəlbinin bir parçasıdır. 

Aldıq estafeti bir-birimizdən, 

Nəvələr zirvəyə yol açasıdır. 

 

Ana, nəvələrdir o qartal gücün-- 

Onlar həm də mənim üfüqlərimdi: 

Qartal ruhumuzu yaĢatmaq üçün 

Ömrün zirvəsinə uçurlar indi.   

 

 

                 ZƏFƏR  NƏĞMƏSĠ 

Oyun  üzərində  qurulub həyat, 

Tale uduzanın üzünə gülməz. 

Oyunda sevinc var, həm də ki nifrət, 

Bir kimsə oyunun sonunu bilməz.  
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Oyundur məhəbbət, oyundur nifrət: 

Hisslər  taxta üstə fiqur kimidir. 

Qəlbdə həm zəfər var, həm məğlubiyyət-- 

Hər kəsin son ağlı son hakimidir. 

 

Təklənən uduzur, məhv olur gedir... 

Həyat heç kəs üçün  solo deyildir. 

DöyüĢ meydanında oyunçu--əsgər, 

Meydandan  kənarda--adi veyildir... 

 

Ümid vadısındə səmum yelidir 

Yolu  Əzrayıl tək kəsib duranlar. 

Öndəki rəqibdən təhlükəlidir 

Oyunun  içində  oyun quranlar. 

 

Bir raunddur cəmi  Ömür/Oyunlar. 

Qələbə yol açır Əbədiyyətə. 

Yalnız  zəfərlərdə  ALLAH hökmü var: 

Bais,  uğrayandır    məğlubiyyətə... 

 

                                               ƏBƏDĠ CAVAB 

Nə qədər sevsəm də mən dostu, yarı 

Ürəyim Allahın umudundadır. 

Dağın çəmənləri, bağın barları 

Göylərin qaralan buludundadır. 

 

Cənnətlə ödəndi Adəmin səhvi. 

Kimsə qınamasın bununçun Rəbbi. 

Hər bir məmləkətin tarixi məhvi 

Ġnsanın mənəvi süqutundadır. 

 

Aparıb dünyadan axı kim nəyi? 

Artıq tut, ey könül, zərdən çörəyi. 
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Gavənin azadlıq eĢqi, diləyi 

Xalqa tarix yazan Firudundadır. 

 

Namiqəm, oxudum 1001 kitabı. 

Çəkdim ürəyimdə hər iztirabı. 

Bütün sualların əsil cavabı 

Allahın əbədi sükutundadır. 

PS: dostum  Musəddiq  Məmmədov  üçün. 

 

                                                HƏSBĠ-HAL 

 KiĢinin vicdanı sekuntantıdır, 

Hər kəsin öziylə son dueli var. 

Olumdan ölümə bircə santıdır, 

Hər kəsin tətikdə duran əli var. 

 

XoĢ həyat hər kəsin öz qıĢ nağılı. 

Hər baĢ bəlalıdır, hər ürək dağlı... 

Tükənməz deyildir insanın ağlı, 

Hər kəsin könlündə yatan dəli var. 

 

Həyat səbirlidir, tale ərköyün. 

Yerdən soruĢulmur nizamı göyün. 

Bəndədən sovuĢan bir namərdliyin 

Allah hüzurunda min bədəli var. 

 

Dövr edir kainat, dönür qərinə, 

Gedənin bir kimsə ölmür yerinə. 

Əbədi deyildir dünyada  heç nə-- 

Hər Ģeyin öz sonu, öz əvvəli var. 

PS: dostum Əhmədəli Məmmədov üçün 
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               ATABƏKĠYYƏ 

(Bu iki bənd ulu babamız--Atabəy ġəmsəddin  

Eldəniz haqqında  hələ tələbəlik illərimdən üzərində 

 iĢlədiyim,  heç vaxt ardını yaza bilmədiyim və yaza  

bilməyəcəyim eyniadlı poemamın əvvəlidir.) 

                                      Səhra gəmisində üzür qul-uĢaq, 

Önündə fırtına, qasırğalar var. 

Vətən tarixində o, iz salacaq-- 

ġəmsəddin Eldəniz: adil hökmdar! 

 

Bağdad yollarında dəvələr yorğun, 

O yorğun yollarda gedir qul-uĢaq. 

Gözündən qan damır, bənizi solğun, 

TANRIya dualar edir o ancaq!.. 

  (4 aprel 1978-ci il: 20 yaĢım. BDU-nun 

yataqxanası) 

 

 

                     QARA QÜRBƏT  

                      Bütün mühacirlərimiz üçün 

        Vətənin  daĢ  yerindən 

        Mən qırılıb getmiĢəm. 

         Kürəyimdən, sərimdən 

         Mən vurulub getmiĢəm. 

 

          Hey soyuldum, talandım,  

          AtəĢlərə qalandım. 

          Ömür boyu bulandım, 

          Mən durulub getmiĢəm. 

 

         ĠĢgəncədir həyatım, 

         Qırıldı qol-qanadım... 
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          Haqqımı hey aradım, 

          Mən yorulub getmiĢəm. 

 

         Ağ yalanmıĢ bu gerçək! 

         Dözməz buna baĢ-ürək. 

         Ya ölmüĢəm Ģəhid tək, 

          Ya doğulub getmiĢəm... 

 

        ―DAġ YUXULAR‖A CAVAB 

(1990-cı ilin 20 iyununda 

Yazıçı Əkrəm Əylislidən “Azərbaycan 

 müəllimi” qəzeti üçün müsahibə götürdüm: “İnsan  

olduğumuz yerdən...”Bax, 20.VI.1990, N-46/6982/. 

Orada Ə. Əylisli ona Heydər Əliyev barədə sualımı belə 

 cavablandırdı: ”Tərifləyəndə də, pisləyəndə də həddi aşırıq. 

Bəla burasıdır ki, hər iki halda həddi aşanlar adətən eyni  

adamlar olur: bu müdhiş riyakarlığı ifşa etməyə heç tarixin 

 də zoru çatmır... Heydər Əliyev də “həmişəbahar”  

riyakarlığın 1001 sifətini öz gözləri ilə gördü.” 

  Məncə, bu gün Ə. Əylislinin özü tərifdə olmasa 

 da, tənqiddə  həmin ―həddi aĢanlardan‖ birinə çevrildi. 

  Sakit bir gölə atılmıĢ DAġ kimi gündəmə izafi  

gurultu salmıĢ bu əsərə öz  münasibətimi bildirmək 

 istərdim.) 

 

Bəzən boylanıram qara keçmiĢə, 

Gözlərim önündən Ģeytanlar keçir. 

Uca dağ zirvəsi üstən həmiĢə 

Vətənsiz buludlar, dumanlar keçir... 

 

Öldü o keçmiĢdə neçə arzular-- 

KeçmiĢ arzumuzun məzarlığıdır. 

Vicdan daĢa dönsə, yenə sarsılar: 

KeçmiĢ,  duyğuların qəddarlığıdır. 
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                                     Biz öz-özümüzlə etmiĢik cihad, 

Tale müharibəli film kimidir. 

Qabağa boylansaq, bəlkə də, həyat, 

Geriyə boylansaq, ölüm kimidir. 

 

―DaĢ yuxular‖ qəlbin daĢ uyğusudur-- 

Nə üçün  sabaha aparaq, Əkrəm?.. 

―DaĢ yuxular‖ qəlbin daĢ duyğusudur-- 

 Gəl, daĢı  qəlblərdən qoparaq, Əkrəm!.. 

 

Göylərdə ALLAH var—görər hər iĢi, 

ALLAH nə edərsə, hökmən edəcək! 

Əkrəm, qurdalama Ģeytan keçmiĢi, 

Sabah  hamımızı düĢmən edəcək. 

(12.I.2013. Bakı.) 

 

                                      AZADLIQ VƏTƏNSĠZ OLMUR 

(―Küçə iti olmaq istəyirəm‖ Ģeirini yazmıĢ 

 Ģairə cavab) 

Deyirsən azaddır küçə itləri 

Qapıda yalmanan soydaĢlarımdan. 

Ġtlərin həyatda yoxdur bütləri, 

Yaltaqlıq bilməzlər onlar heç zaman. 

 

Yanından biganə ötər adamlar: 

Yoxdur bir itirib axtaranı da. 

Onda nə vicdan var, nə namus, nə ar... 

Bilnməz hardandır cinsi,  qanı da. 

 

Bir küçə köpəyi ana düĢünməz-- 

Anlamaz dünyada VƏTƏN nə Ģeydir. 
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Bir qarın çörəkdir anaya əvəz-- 

Qalan hər nə varsa, ona ögeydir. 

 

Atar Ana Yurdun, satar əcdadın, 

Qarnını doyuran hər nəyə gəlsə. 

DəyiĢər cinsini, dəyiĢər adın, 

Hardasa balaca bir iĢ düzəlsə. 

 

Ona vəzifə ver, imtiyaz yarat, 

Satsın atasını, anasını o. 

Tapılsa müf yerdən onunçun manat, 

          DəyiĢər hər Ģeyin mənasını o. 

 

           RüĢvətdir, yalandır, satqınçılıqdır, 

           Həyat idealı bu alçaqların. 

           Görünən sufəti xoĢ üz, qılıqdır, 

           Görünməz tərəfi: müftəxor Qarın. 

 

          Deyirsən azadlıq avaralıqdır: 

Qürur etalonu-- küçə itləri! 

Xeyr! Avaralıq üzqaralıqdır, 

Azadlığın sonu-- küçə itləri! 

 

Ġnsanın ağlıdır əsil hakimi, 

Ġdrak vəziyyətə qul ola bilməz. 

Atasız, anasız, avara kimi 

Azadlıq küçədə doğula bilməz! 

 

 

                ĠNSAN 

                                    Qəlbinə cəlladlıq özü etsə də,    

        Dərdini özgədə uyudur insan. 
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Nə qədər uzağa varıb getsə də, 

Axırda özünə qayıdır insan. 

 

Nədən tək doğulur, tək ölüb gedir?! 

Təzə-tər gül ikən tez solub gedir. 

Bir anda ulduztək yox olub gedir, 

Əbədi xatirə oyadır insan... 

 

Ürək zəiflikdir, ağıl qüvvədir. 

 Haqqın Kitabında canlı səhfədir. 

 Cənnətdən qovulmuĢ Adəm-Həvvadır, 

 Allaha qovuĢmuĢ Ġsadır insan. 

 

  Gözləri qəlb yaxan, dili ev yıxan, 

 Ömür pətəyinə kədər, dərd yığan, 

           Allahın görünməz əlindən çıxan 

 Tələsik, ilahi qəzadır insan. 

 

 BaĢı günah edir, döyür dizinə. 

 DoğuĢdan  həyatın gülmür üzünə. 

 BeĢikdən  qəbirə özü-özünə 

 Taleyin verdiyi cəzadır insan. 

 

 

  Ömrünü ümidə xərcləyir əbəs. 

  Ölüncən qəlbindən əksilmir həvəs. 

  Qəpik tapmayanda darısqal qəfəs, 

   Milyonu olanda fəzadır insan.   

 

   Dünyaca bir ruhdur--yaĢar bədəndə. 

   Ġlhamı dolaĢar güldə-çəməndə. 

   Torpağın altına səfər edəndə, 

    Sümükdür, kəmikdir, əzadır  insan. 

 

   Sevincdir  əkdiyi, dərddir biçdiyi, 

   Ölümdür yolunu  tutub getdiyi...  



167 
 

   Həyatın  əbədi Ģikəst etdiyi 

  Taleyin  əlindəəsadır insan. 

 

   Yadla doğma olub, doğması yaddır. 

   Dünyada qoyduğu quruca  addır. 

   Əvvəli –  fəlsəfə, ədəbiyyatdır, 

   Sonda --  qeyri-üzvi kimyadır insan. 

 

  Qəlb  Evi  geniĢdir, dünyası dardır. 

   Onda  yerin, göyün mənası vardır. 

   Ġndiki raketdir, bilgisayardır, 

   Dünənki ehramdır, mumyadır insan. 

 

    Bu üzü abaddır, o üzü viran. 

    Qəlbində  Ġblisdir,  dilində  Quran... 

    Zamanın içindəən kiçik  bir  an, 

    Dünyanın içində dünyadır insan. 

 

    O həm məhəbbətdir,  həm də nifrətdir. 

    Həm qanlı istibdad, həm  ədalətdir. 

    Xülyalar içində bir həqiqətdir, 

    Gerçəklər içində xülyadır insan.  

 

                                          DÜZ DEYĠRSƏN,  YEVGENĠ!! 

                   ― Karyera düzəldirəm özümə, 

                    Onu düzəltməyə-düzəltməyə...‖ 

                                           Y. YevtiĢenko 

 

Doğrudur, Yevgeni! Əsl karyerist 

Bu karyeralara tüpürənlərdir. 

Bu gün vəzifədə oturan hər kəs 

Onların yolunu süpürənlərdir. 

 

Hər hansı vəzifə tutmuĢdu, məgər, 

Nizami, Füzuli, Nəsimi, Vahid?.. 
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Xalq daim onların qapısın döyər, 

Buna aylar, illər, əsrlər--Ģahid!! 

 

Sinəyə nə qədər orden taxsa da, 

Kimin kim olduğu bilinib gedər: 

Üzü divar üstdən xalqa baxsa da, 

Adı ürəklərdən silinib gedər. 

 

Zaman vəzifəni havayı verməz: 

Satqınlıq,  xəyanət,  yalan--min dəftər... 

Belə karyeralar əbədi sürməz-- 

Payız yağıĢı tək hey yağıb gedər... 

 

Nazir, akademik, general, ya da... 

Ġnsanlıq olmasa, boĢ təntənədir. 

Aparın basdırın torpağın altda, 

Sonra tarix desin o kimdir, nədir... 

 

Harda qəlb üz tutan ünvan var , orda 

HəmiĢə  Füzuli, Vahid oturur. 

Yüz illik, min illik karyeralarda 

Xalqın qulluğunda dahilər durur. 

                  (23 aprel 2004-cü il. Bakı.)  

 

                                      HAQQ VƏ HƏQĠQƏT 

Hər zaman piyadadır, 

Atsız olur həqiqət. 

Zəqqutum, zəhər dadır, 

Dadsız olur həqiqət. 

 

Çoxdur üzə söyəni, 

Dalda ağız büzəni... 
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Yoxdur tərif deyəni-- 

Tostsuz olur həqiqət. 

 

Ayaq çarıq, yol çamır... 

Gözlərindən qan damır. 

Aləm görür, tanımır-- 

Adsız olur həqiqət. 

 

Çəkməz  bir addım geri:  

Heç yerdə yoxdur yeri... 

Saysızdır düĢmənləri, 

Dostsuz olur həqiqət. 

 

                                            BĠR STƏKAN ÇAY 

                                     Dünya dostlar üçün bir çayxanadır. 

GəlmiĢik burada çay içib gedək... 

Ömrün ilk ünvanı-- ata, anadır, 

Ordan dünyalara biz köçüb gedək... 

 

Yardan da irəli dostları seçdik-- 

Həyat  dolayların bir yerdə aĢdıq. 

Gənclik  sınağından birlikdə keçdik, 

Ömür  yollarında birgə dolaĢdıq. 

 

Yüyəni qırılmıĢ atlar kimiydik: 

Ayaq hara getdi--baĢımıza orda. 

Gənclik günlərini birgə xərclədik 

BoĢ ciblər içində çayxanalarda... 

 

Ġndisə yadelli ordular kimi 

Nə qədər yaxınıq, eylə uzağıq. 

Ürəkdə müxtəlif duyğular kimi 

Birimiz  sevincik, birimiz ahıq! 

 

Kim--varlı, kim--kasıb: ayrılıb daha. 

Üz-üzə gəlməkdən üzlər utanır. 
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Hərdən bir uzaqdan kəm baxa-baxa 

Hamı bir-birini günahkar sanır... 

 

Dostluq bahasına, borc bahasına 

Hər payız, qıĢ, bahar, yay... içmıĢık biz! 

Baxıb dostlarının  iĢtahasına, 

Bir  vaxt dəryalarca çay içmiĢik biz. 

 

Ġndi bir istəkan çaydan qaçmağa 

Hər kəsin bir aləm bəhanəsi var. 

Evində, iĢində, bağında daha 

Hər kəsin ayrıca çayxanası var. 

 

Hamı bu dünyanı bir gün tərk edir-- 

Dostu haraylayır ürəyin səsi... 

Ömrün qürub çağı ağıl dərk edir: 

Hər Ģeyi təzəsi, dostun köhnəsi. 

 

Əvvəllər bir yerdə olanlar hanı?.. 

Biz ki gözləməzdik bu sonu, dostlar. 

Ölümdür-- sonuncu çay istəkanı: 

Tək-tək içəcəyik biz onu, dostlar. 

 

              BU DÜNYA 

Geci-tezi verməliyik canı ta... 

Nəyimiz var aparacaq bu dünya. 

Min illik bir palıd olsaq, nə fayda?!-- 

Kökümüzdən qoparacaq bu dünya. 

 

QurtuluĢ yox bir kimsəyə əcəldən. 

Yazın dərdin soruĢ sarı xəzəldən. 

Nə bizimlə baĢlayıbdır əzəldən, 

Nə bizimlə qurtaracaq bu dünya. 
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Boz Ġblisin fitnəsini kim duyub? 

Nağdı verib, nağıllara qəlb uyub. 

Ömrümüzdə il üstünə il qoyub, 

Dərdimizi artıracaq bu dünya. 

 

Namiq, bir an unutmayaq məhĢər var: 

Cənnət üçün çoxu çəkib intizar. 

Gedənlərə Nuhu edib xilaskar, 

Gələnləri batıracaq bu dünya. 

                                               PS: Arif  Zeynalov üçün 

 

                                    ġĠRVAN  OĞLUYAM!! 

Əvəzliyim, bədəlliyim yox mənim, 

Kəc dünyaya mən piranə gəlmiĢəm. 

Könlüm uca olub, gözüm tox mənim, 

                             ġah yurduma mən Ģahanə gəlmiĢəm. 

 

 Bax Əlvəndin, Baba Dağın yaĢına: 

 Bu gözəllik yaranmayıb boĢuna! 

 Torpağımın hər daĢının baĢına 

                              Dolanmağa mən pərvanə gəlmiĢəm. 

 

 Dəmir-Dərbənd, ġami-əxi canımdır. 

 Xaqanilər, Nəsimilər sanımdır. 

  Pak qəlblərdən axan milli qanımdır, 

  Arifliyə ədəbanə gəlmiĢəm. 

 

Ġsmayıllı,  Ağsu,   Xızı--rübabım. 

Hacıqabul, Göyçay, Oğuz--kitabım. 

Bu--Kürdəmir, AğdaĢ, ġirvan, Zərdabım. 

Qəbələyə, Qobustana gəlmiĢəm.  



172 
 

 

Az düĢmədim ahuların ardına. 

Çox alıĢdım lalələrin oduna... 

Fələkilər, NiĢatilər yurduna 

Mən anadan Ģairanə gəlmiĢəm. 

 

Seyidimi, Sabirimi ad edib, 

 Rəsulumu,  Qabilimi  yad edib. 

Zeynəbimi,  Habilimi Ģad edib, 

Sənətimdə mən zəbanə gəlmiĢəm. 

 

Altıağac, Pirqulumu gəzməyə, 

Çuxuryurddan al lalələr üzməyə, 

Zirvələrdən qartal kimi süzməyə, 

Könülləri mən seyranə gəlmiĢəm. 

 

Arzularım  ağrıları keyitdi. 

Ormanlarım alp arslanlar böyütdü. 

Sal daĢlarım çox dənləri üyütdü: 

Koroğluyam--dəyirmana gəlmiĢəm. 

 

Bilal, Əhməd, Əvəz, ġakir--mənəm, mən! 

Həsrət oldum: balabanda dinəm mən! 

Alim ilə zilə qalxıb enəm mən-- 

EĢq yurduna aĢıqanə gəlmiĢəm. 

 

Mələkxanım!  Təzələnsin könlümüz. 

Muğam qoxur imanımız, dinimiz. 

Qoy ucalsın Bayrağımız, Himnimiz!-- 

Həm Vətənə, həm rizvana gəlmiĢəm. 
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                                   Dədə GünəĢ ruhumuza nur yayıb! 

Haqq yolunda canın qoyub  ġıx Eyyub!! 

Allahımı, Rəsulumu tanıyıb, 

Əhli-sünnət  mən Qurana gəlmiĢəm. 

 

                                   Çərxi- fələk çoxdan qəlbi xəstədir. 

Könül aldı kim bizdən haqq istədi. 

Bu dünya bir Ģətrənc Fili üstədi, 

At belində mən çövkana gəlmiĢəm 

 

Haqq yoldayam babaların izilə. 

ġirvanlıyam: əməlilə, sözilə. 

Mən  qəlbimin Ģairanə səsilə 

Söz deməyə bu cahana gəlmiĢəm. 

PS:eloğlum  Mikayıl Ġsmayılov  üçün   

 

 

                                                    ĠLAHĠ!.. 

                                            (Bu Ģeir kənddə  ilk pedaqoji fəaliyyətimə son  

                                            qoyulduğu gün yazılıb: 12 iyul 1985-cü il.) 

Dünyanın sinəsi çoxu arandı, 

Ürəkdə nə qədər dağ var, Ġlahi? 

Hər addım baĢında ölümdü, qandı, 

Həyatda nə qədər sağ var, Ġlahi?.. 

 

Nə qədər yolçu var yollar yaĢayır... 

Nə qədər rüĢvət var pullar yaĢayır... 

Nə qədər ayaqda qullar yaĢayır, 

O qədər baĢlarda Ģah var, Ġlahi! 

 

Fərhad, Məcnun öldü qəlbində qübar. 

Kamına yetmədi nə qədər nigar... 
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Nə qədər sevgi var-- ayrılıq da var, 

Nə qədər ürək var-- ah var, Ġlahi. 

 

Min könül bulanır, bir göz durulur, 

Ədalət axtaran ömür yorulur. 

Nə qədər məhkəmə, divan qurulur, 

O qədər pozulan haqq var, Ġlahi. 

 

 

Namiqəm. Matəmdir könül aləmim. 

Sığmaz yerə, göyə dərdim, ələmim. 

Göz yaĢı tökəcək Qara Qələmim 

Nə qədər kəfən var, ağ var, Ġlahi. 

 

 

                                             ÖLÜM VƏ NĠFRƏT 

                                      Nifrət ölümdən də qəddar duyğudur, 

Boylanmaz qurbana dönüb bir anlıq. 

Məhəbbət ömürdən uzun yuxudur: 

Əvvəli qaranlıq, sonu qaranlıq... 

 

Nifrət-- bu həyata ölü bir sual, 

Məhəbbət-- Allaha canlı xitabdır. 

―Qalib gələcəkmi cahanda Kamal?..‖ 

Dünya baĢdan-baĢa sirli kitabdır. 

 

Həyat da, ölüm də tam gerçəklikdir: 

Amini verilir Fatihəsində. 

Dünya yaranandan nifrət hökm edir 

Ġnsanla Ġblisin əhatəsində. 
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Hər qadın qəlbində nifrətin boğur, 

Hər qadın gözündə eĢqin bildirir... 

Bütün kiĢiləri qadınlar doğur, 

Bütün kiĢiləri qadın öldürür!! 

 

 

                                                      RĠCƏT 

Hərdən soruĢuram mən öz-özümdən 

Həyatın yolları haradan keçir? 

Aslanlar, pələnglər niyə güllədən, 

Çaqqallar, tülkülər aradan keçir? 

 

Ümid bağlamadım quru minnətə, 

Bilet aramadım hazır cənnətə. 

Tarixə görk olan Ģana, Ģöhrətə 

Ġsgəndərin yolu Daradan keçir. 

 

Həyat çox gözəldir baxsaq uzaqdan, 

Qorun yaxındakı Ģərdən, nahaqdan... 

Həqiqət yolunu küncdən, bucaqdan, 

Yalanlar meydanı paraddan keçir. 

 

Hərdən, ey oxucum, soruĢ özündən: 

Nələr gizlədibsən sən öz gözündən? 

Namiqin incimə qızıl sözündən, 

Tarix ağ kağıza qaradan keçır. 

 

 PS: Bu şeir 2010-cu ildə işıq üzü görmüş “Şahid” lirik- fəlsəfi 

poemamdan bir parçadır.(“Terrorizm--qan çilənən torpaqlar”, 

 III kitab, səh.178. Bakı—2010,“Avropa” nəşriyyatı) 
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                                                      QURBANLIQ QUZU 

 Ey qurbanlıq quzu! Dünya qatildir: 

Canı bəsləyirlər, baĢı kəsələr. 

Ənənə yaĢayır--neçə nəsildir: 

ġahı sevdirirlər, xalqı əzələr. 

 

Tüpür bu həyatda hər cür Ģaglığa: 

Bir cəllad torpağa min-min baĢ düzər. 

Ġnanma əvəzsiz xeyirxahlığa, 

Quzunu kim bəslər, özü də kəsər... 

 

YaĢadan öldürür, bəsləyən kəsir: 

Qurbanlıq quzunun taleyi budur. 

Havayı yardıma hər kəs tələsir, 

Ağır nəticəni hamı unudur. 

 

                                                     OYUN 

                                      Cəllad qurbanına qonaqlıq verir, 

Kabab oyundadır, köz oyundadır. 

Vədəbaz kürsüyə sinəsin gərir, 

Söhbət oyundadır, söz oyundadır. 

 

Xalqa loğman olub hər ruhi xəstə,  

Məsciddə Ģeytanlar oturub bəstə. 

Siyasət qurulub vədlərin üstə, 

Hamam oyundadır, qoz oyundadır. 

 

Matəm--dəli üçün əsil toy-düyün... 

BaĢsızlar qatıblar baĢın millətin. 

Vətən ruletkada fırlanır hər gün, 

Əyri oyundadır, düz oyundadır. 
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Əğyar cəzb eləyir hər ülkər yarı. 

Doğru da üz tutub hiyləyə sarı. 

ġouya baĢlayıb el sənətkarı-- 

Kaman oyundadır, saz oyundadır. 

 

BaĢsızlar ―baĢ‖ olub baĢçı iĢində, 

Qarğa büsat qurub qartal leĢində. 

Ər qürbət ellərdə ―çörək peĢində‖, 

Arvad oyundadır, qız oyundadır. 

 

Həqiqətin yeri xülyalarındır, 

QardaĢdan irəli yenə qarındır. 

Meydanlar siyasi  ―peĢka‖larındır, 

Butulka oyunda, paz oyundadır.  

PS: Bu Ģeir 2010-cu ildə iĢıq üzü görmüĢ ―ġahid‖ lirik- fəlsəfi  

poemamdan bir parçadır.(―Terrorizm--qan çilənən torpaqlar‖,  

III kitab, səh.178. Bakı—2010, ―Avropa‖ nəĢriyyatı) 

 

                                                   SON QATAR 

(Bu Ģeiri 50 yaĢına yetmədən dünyasını dəyiĢmiĢ  bütün 

 sabiq  orta , texniki peĢə və ali məktəb yoldaĢlarıma,  

dost və tanıĢlarıma ithaf edirəm.) 

                                             Hər kəsin ömründən bir qatar keçir, 

Hərənin əlində bir bileti var. 

Kimsə qatarını yanılıĢ seçir, 

Hərdən səhv düĢür tale-ünvanlar. 

 

Heç kəs ilk vağzalda qalmaq istəməz, 

Arzular ürəyi yollara çəkər. 

Qoparar insanın taleyində səs 

Bir qatar, bir vaqon, bir də ki təkər... 
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                                      Gen dünya insanın baĢına dardır, 

Çoxu doğmaların gözündən uzaq. 

Hər kəsin qəriblik dastanı vardır-- 

Hamı ömür sürür özündən uzaq. 

 

Ölüm  vağzalıdır sonuncu ünvan. 

Bütün həsrətlilər burda görüĢür. 

Hər kəsə son kərə qurulur divan: 

Hər bəxtə, taleyə bir son gün düĢür... 

 

Hər kəsin ömründən bir qatar keçir. 

Hərənin əlində bir bileti var. 

Çoxu ünvanını yanılıĢ seçir-- 

Hamını bir yerə gətirir QATAR! 

 

 

         KADR SĠYASƏTĠ 

Ey ağıldan seyrək, üzdən qəĢənglər, 

Mən sevə bilmədim sizi heç zaman... 

Ömürdən xəbərsiz ötsə də günlər, 

Qəlbində keçmiĢi dəfn etmir insan. 

 

Xaliq boĢ vaxtında yaradıb sizi-- 

Yoxdur hüsnünüzdə bircə kəm-kəsir. 

Dahini görməyir heç kəsin  gözü, 

Hamının nəzəri sizlərdə gəzir. 

 

Çoxunuz oturub vəzifələrdə, 

Bütün iĢ uzunu kef soruĢursuz. 

Taleyin asılı olduğu yerdə 

Günün saatıyla siz vuruĢursuz. 
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Nə düĢmən, nə dostsuz siz həqiqətlə, 

Bir anda hər Ģeylə tez barıĢarsız. 

O yüngül ağılla, yumru sifətlə 

Dünyada hamıdan xürrəm  yaĢarsız. 

 

Sizə can verənə satarsınız naz, 

Gülər üzünüzə qapılar açıq; 

Kövrək  qəlbinizə kimsə toxunmaz, 

Taleyin özünə verərsiz acıq! 

 

Siz hardan biləsiz satqın dost nədi, 

Nədir yaltaqlıqla vəzifə tutmaq. 

Onların itgisi bir həngamədi,  

Sizəsə Qapılar açar naz ancaq. 

 

 Satqın yoldaĢları az görmədim mən, 

Onları yaxından tanıyarsız Siz... 

Dönüb satqınlara baxıram hərdən, 

Onlardan min dəfə artıq kiĢisiz... 

 

Bəlkə, akademik, rektor olmadız... 

Bəlkə, nazir olduz, nə bilmək olar?.. 

Vəzifə sizinçin yaranıb yalnız, 

Nə qədər dünyada o oğraĢlar var... 

 

Siz hardan biləsiz KiĢilik nədir, 

Biqeyrət yerindən gördüz həyatı... 

Məcbur açdığınız qucaq qədərdir, 

Alçağın mənliyi, mənəviyyatı. 
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Zatın itirənin getdiyi yolda 

Yaxın  yoldaĢıdır Dosta xəyanət. 

Vəzifə nəməri aldığı halda 

          Görmədim onlarda zərrə ləyaqət. 

 

         Dədələr dedilər: ac ol, kiĢi ol! 

         Ġmperya tulası ol demədilər; 

         EĢĢək axurutək yeməyi gen-bol 

         YaĢanan bir ömrə yol demədilər. 

 

         Ey ağıldan seyrək, üzdən qəĢənglər, 

Sizin gözünüzlə bizə gülürəm: 

BaĢlara tuĢlanır bütün tüfənglər, 

Həyat ağıllını  sevmir,-- bilirəm!! 

 

         Tarixə nə qədər vursan da yamaq, 

          Hər kəs necə varsa qalacaq yadda.                  

         Siz cəmi bir Ģeyi satdınız ancaq, 

         Onlarsa hamını satdı  həyatda. 

         PS:  Bu əsər 1989-cu ilin martı yazılıb, 2004-cü 

          ilin  apreliində  tamamlanıb. Ġlk dəfə müəllifin 

          ―Vahidiyəm Azərbaycanımın‖(2014. Bakı) kitabın- 

            da iĢıq üzü görüb. 
 

                                                        ġAH  ABBAS  və  

VƏZĠR  ALLAHVERDĠ  XAN 

 

                                      Aldın el gücünə düĢməndən yurdu: 

VƏTƏN  bölünmüĢdü--bir TAM eylədin. 

Elə ki, baĢında qızıl tac durdu-- 

Xalqın Qızıl BaĢın edam eylədin. 
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Sən həm ġah Abbassan, həm ―cənnətməkan‖?! 

Bu xalqa həm düĢmən, həm də oğulsan??. 

Səni daĢ məzara gömsə də, zaman 

Hələ ürəklərdə qorxu-nağılsan. 

 

Ehtiram etmədin elin dilinə-- 

Farsları bağrının baĢına qoydun... 

Qotur Ġsfahanın bircə telinə 

Təbrizin minlərcə gözünü ovdun. 

 

Tikdin karvan-saray, məhbəs və məscid... 

Cəsus Ģəbəkəsi qurdun ölkədə. 

Bu vətən, bu millət, bu dünya – Ģahid: 

Müsbət bir tərəfin yoxdur heç nədə. 

 

Baxıb nadanlarda Ģahsevənliyə 

Bığaltı özünçün güldün, ha güldün... 

Qanlı qılıncını,-Mənəm Ģah!!--deyə 

Güllü ətəyinə sildin, ha sildin... 

 

Nə qədər tac altda alçalır vüqar, 

Vətən nadanlara əsir olacaq. 

Nə qədər Ģahlıq var, Ģahsevənlik var-- 

Hayes ALLAHVERDĠ--vəzir olacaq!! 

 

        FĠL və AZADLIQ 

      (Bakı. 20 Yanvar 1990-cı il.) 

                                      Filin  ayağını doğulan günü 

Hindli nazik iplə bağlayır tirə. 

Dartınıb, çırpınıb o filin geni, 

Nəhayət,  itaət saxlayır tirə. 
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Bir baĢ çatısıdır müstəbid Xalqa: 

Bir qul əsarəti çıxarmaz baĢdan... 

Ġradə aparır insanı Haqqa, 

Azadlığın yolu keçir savaĢdan!! 

 

Sən də tirə bağlı o Fil kimisən-- 

Hər zülmə, zalıma boyun əyirkən. 

BaĢında oturmuĢ istibdadı sən 

Salıb ayaq alta: əz, qurtar, Vətən! 

 

 

                                              XOVF  (XÖVF) 

(Bu Ģeir beĢ yaĢında olan qızım Aynurun imzası ilə 19 mart 

 1991-ci ildə ―Ġlnam‖ qəzetində,   N-10/18.  dərc edilib. Həmin 

 gün Naxçıvandan Seyid ocağından--ana nənəsinin yanından  

uzun müddət sonra Bakıya dönən qızım evimizdə ilk dəfə kiçik  

NAMAZ xalçasını-- canamazını yerə sərdi.  Bu vaxt kiçik bacısının 

                             onunla səcdəgah üzərində zarafat etməsini xoĢ qarĢılamayıb  

sərt hədələdi. Mən böyük qızıma ona bu hədəyə görə cəza 

 verəcəyimdən qorxmağı söylədim. Qızım: mən bu dünyada 

 Allahdan baĢqa heç kəsdən qorxmuram,--dedi. O gündən mən  

tərbiyə üsulumu dəyiĢdim. Bu Ģeir həmin gün həmin hadisənin  

təəssüratı ilə yazıldı.)  

                                      Xovfdur bu cahan büsbütün: 

Çölümüz, içimiz xovfdur. 

Xovfdur cəmi aĢkarımız, 

Cikimiz, bikimiz xovfdur. 

 

Xovfdur bütün bu istibdad, 

Ġmanımız, dinimiz xovfdur. 

Xovfdur bu sürülməz gecələr, 

Ömrümüz, günümüz xovfdur. 
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Xovfdur hər gün yediyimiz, 

Hər gün gördüyümüz xovfdur. 

Xovfdur Vətəndən aldığımız, 

 Vətənə verdiyimiz xovfdur. 

 

Xovfdur baĢımız üstündə; 

Qəlbimizdə hər nə var xovfdur. 

Xovfdur hər gün ölənlər, 

Hər gün doğulanlar xovfdur. 

 

Xovfdur qaldırdığımız bayraqlar, 

Uğrunda öldüyümüz xovfdur. 

Xovfdur üstündə ağladığımız. 

Üzünə güldüyümüz xovfdur. 

 

Xovfdur hər gün yazdığımız, 

 Hər gün oxuduğumuz xovfdur. 

Xovfdur əlindən qaçdığımız, 

Sözünə uyduğumuz xovfdur. 

 

Xovfdur hər zülmü yaĢadan, 

Insanı qul edən xovfdur. 

Xovfdur vicdanı susduran. 

Namusu pul edən xovfdur. 

 

Cahanda ən güclü QÜVVƏ: 

Rüstəm Zal, Qırxquldur, Gavə-- 

Nə güllə, nə tüfəng-topdur. 

Xovfdur! Xovfdur! Xovfdur! 
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           SONUN ƏVVƏLĠ 

(Diktator Səddam  Hüseyn edam edilən gün 

 yazılıb) 

Vaxtdır, hazırlaĢın, gəlib çatıbsız: 

Daha boynunuza kəndiri seçin. 

Uca kürsülərdə xeyli yatıbsız-- 

Durmağa bir xeyli hüdürü seçin! 

 

Boğub ədaləti, tapdayıb haqqı, 

Fırlayıb geriyə fələyi, çarxı... 

Dözümsüz görəndə dözümlü xalqı 

Allah səbrlidir, səbiri seçin!  

 

Torpaq əvəzinə BaĢa turp əkib, 

Vətənə, millətə, haqqa dağ çəkib. 

Daim dəbdəbəli imarət tikib, 

Ġndi də ən kiçik qəbiri seçin! 

 

Siz az vurmadınız Tarixə zərbə. 

Üç badam--bir qozdur bu Neft müharibə. 

Yolunuz bağlıdır ġərq ilə Qərbə: 

YaĢamaq istəsəz Sibiri seçin!.. 

 

 

                                                  ÇƏTĠN YOL 

 Daim çətin olub əyri yollardan 

Ġnsana həyatda düz yolu getmək. 

Nə var:  qayda pozub gəldisə hardan-- 

Gah sağı yerimək, gah solu getmək... 

 

Düz yolun önündə neçə maniə, 

Neçə təhlükə var, duman var, çən var... 
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Düz yolda  hər gündüz, gecə maneə, 

Hər addım baĢında neçə düĢmən var... 

 

Yalan məktəbidir elə bil həyat, 

Doğruya nə hörmət, nə də ki yer var. 

Ağızda udulan oksigen deyil, 

Yalanı hava tək udur insanlar... 

 

Yalan vəzifəli,  yalan maĢınla... 

Doğru ömrü boyu piyada qalır. 

Düzlük santimetr,  əyri arĢınla 

Dünyanın gözündə qiymətlər alır... 

 

Ömürlər qısadır, arzular böyük... 

Bayrağa dönənlər daha sağ deyil. 

Ömürlər, talelər oyundur gerçək-- 

Arzular, ümidlər oyuncaq deyil. 

 

Sevincdən uzağıq, dərddə baĢdayıq. 

Baharın adı var, soyuq qıĢdayıq. 

BeĢikdən qəbirə biz savaĢdayıq-- 

Bu dünya meydandır, boĢ qucaq deyil. 

 

Ömrü məngənədə sıxır dar zaman. 

Heç kəsə verilmir bir möhlət, imkan... 

Ölüncən əlləĢib çalıĢır insan: 

Ehtiyac  kor pazdır, düz bucaq deyil. 

 

BAKI nefti üçün çarpıĢır cahan. 

Siyasət yürüdür yerindən duran... 

Odlar Yurdumuzun bağrından çıxan 

Azəri qanıdır, yanacaq deyil.   

 

 

 Yollarda yol kəsən yolçudan  çoxdur. 

Tarix addımlayır geriyə doğru. 
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Məqsədin heç yerdə düz yolu yoxdur, 

GünəĢ də  fırlanır əyriyə doğru... 

 

...BoĢluğa dirənib dayanmıĢam mən. 

Önümdə nə uçrum,  nə də sədd durur. 

Əlimi üzmüĢəm daha  ümiddən, 

Sinəmdə boĢuna ürəyim vurur... 

 

Ünvansız  naməlum yola düĢmüĢəm, 

Yolun nə əvvəli, nə sonu vardır. 

Önümdə əbədi qaranlıq guĢəm, 

Arxamda boĢluğun boz fonu vardır. 

 

Dillər söz üyüdən dəyirman olub, 

Ürəklər  hisslərin məzarı burda. 

SovulmuĢ zəmiyə çəyirtgə dolub, 

Kor gözlər ağlayır qup-quru yurda. 

 

Səhrada su kimi qəhətdir vicdan. 

Alıb aldatmaqdır hamının iĢi. 

Ġrəli aparmır heç nəyi zaman, 

Tərsinə fırlayır fələk gərdiĢi. 

 

BoĢluğa dirənib dayanmıĢam mən. 

Önümdə nə uçrum, nə də sədd durur. 

Əlimi üzmüĢəm hər bir ümiddən, 

Sinəmdə boĢuna ürəyim vurur... 
PS: bu Ģeir müəllifin  ―Ana ürəyi‖ poemasından 

 götürülüb. 

 

                                                  OLMUR 

Daha iki ayaqlı yaĢamaq olmur, 

Enək dörd ayağa-- əllərin üstə?! 

Daha ağlı baĢda heç kim doğulmur. 

Gedək məsləhətə ölülərin üstə?! 
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Yeyir canavar tək insanı insan.  

Verilir ölüyə dirilər ehsan... 

Məchul bir nöqtədə dayanıb zaman, 

Ġllər gəlməyəcək illərin üstə. 

 

VətəndaĢ yurdunda çevrilib yada. 

Bir addım baĢında durub min xəta. 

Hələ bundan sonra qoca dünyada 

Kimlər yeriyəcək kimlərin üstə?!. 

 

Mini pozan yerdə biri yazardır. 

Həyatın hər anı ölüm-azardır. 

Elə, ən yaxĢı yer dərin məzardır-- 

Güllər qoyulacaq güllərin üstə. 
 PS: bu Ģeir müəllifin  ―Ana ürəyi‖ poemasından 

 götürülüb. 

 

 

            KĠM BĠLĠR? 

Öndə bir düĢmən var--adı  erməni, 

Arxada neçədir onu kim bilir? 

Kim açıb bir XALQa  iki cəbhəni, 

Nədir bu oyunun sonu kim bilir? 

 

Xəstədir can verir AZƏRBAYCANım. 

Axır quru yurda bir XƏZƏR qanım. 

Ey mənim qardaĢım,  ey mənim canım, 

Kim tökür bu qədər qanı kim bilir? 

 

Bülbüllər ağlardır güllərə görə, 

Çox baĢlar kəsilir dillərə görə... 

Bu haqsız, mürvətsiz illərə görə 

Haqq-hesab çəkilən anı kim bilir? 

 

Allahmı unudub yoxsa bəndəni?! 

Həmzə Koroğluya gəlir hədəni. 
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Hər azğın bir səmtə çəkir Vətəni, 

Haradır millətin yönü kim bilir? 

 

Dilimdən, qəlbimdən düĢməyir VƏTƏN! 

Dünya  dəyiĢməzdir--  insanlar həmən. 

Namərdcə arxamdan bir gün ya düĢmən, 

Ya da  dost vuracaq məni kim bilir?!.  
PS: bu Ģeir müəllifin  ―Ana ürəyi‖ poemasından 

 götürülüb. 

 

                                                     DÜNYANIN 

Qaçqını hakimdir, məskunu--məhkum, 

Tərsinə fırlanır valı dünyanın. 

Heç kəsin kitabın oxumur heç kim, 

Tamam tapmacadır halı dünyanın. 

 

Həmən köhnə hamam, həmən – dəyirman... 

Bir ölü nöqtədə dayanıb zaman. 

Bir qara qəpiyə dəymirkən ĠNSAN, 

Dünyadan bahadır malı dünyanın. 

 

Ölümlə yazılıb hər səhifəsi. 

Ən salim yeridir qara məhbəsi.  

―Müqəddəs ana‖dır  hər  fahiĢəsi, 

Təzə dil öyrədir lalı dünyanın. 

 

Qəribdir vətəndaĢ,  qürbətdir VƏTƏN. 

Əksilmir baĢlardan bu duman, bu çən. 

Eyni OX üstündə hey fırlanırkən, 

Sağına boylanmır solu dünyanın. 

 

Ayırmaz yamanla yaxĢının fərqin. 

Gözəllik Kralı seçilir çirkin... 

Yalan dəryasında batırkən hər gün 

Sudan quru çıxır çulu dünyanın. 
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Qalxanın xəbəri yoxdur enəndən. 

Bu günün xəbəri yoxdur dünəndən. 

Ġnsanı  həyata gəldiyi gündən 

Aparır məzara  yolu dünyanın... 
 PS: bu Ģeir müəllifin  ―Ana ürəyi‖ poemasından 

 götürülüb. 

 

                              HƏR YOLUN BAġINDA BĠR ƏFĠ ĠLAN 

Hər yolun  baĢında  bir  Əfi Ġlan, 

Hər Ģirin dil altda bir zəhər yatır. 

Hər əmin könüldə bir sonsuz güman, 

Hər ünvan baĢında bir səfər yatır. 

 

Könül, aslan kimi atıl həyata, 

Əbədi məğlublar olmur dünyada. 

Əyilmə düĢmənə, satılma yada: 

Hər savaĢ sonunda bir zəfər yatır. 

 

Həyat bir məhbəsdir ömürdən öncə. 

Uyma qanad açıb uçan cəfəngə. 

Müdriklər inanmaz  yüngül sevincə, 

Hər xürrəm könüldə bir kədər yatır. 

 

Hər qıĢın axırı güllü bahardır. 

Hər Məcnun bir üzü Leylaya yardır. 

Hər zülmün, zalımın bir  sonu vardır: 

Hər zülmət sonunda bir səhər yatır. 
PS: bu Ģeir müəllifin  ―Ana ürəyi‖ poemasından 

 götürülüb.  

 

         QOCA DÜNYADA 

Bir can borcumuz var qoca dünyada 

Uca Tanrımızın öz qarĢısında. 

Bu borc qaçılmazdır, cəhdlər bihuda: 

Sərvət qarĢısında, söz qarĢısında... 
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Oğrular qanundan qalalar qurur, 

Cinayət cəzaya qandallar vurur, 

Yalan həqiqətin taxtında durur, 

Düzü görən yoxdur göz qarĢısında. 

 

BaĢa da düĢülmür kim--kimdir, nədir?? 

Xalqa kim doğmadır, kim biganədir. 

Qarğalar bülbülə nəğmə öyrədir, 

Kül oddan danıĢır köz qarĢısında. 

 

Ər baĢı namərdlər qoltuğundadır. 

Ac ölkə vədlər bolluğundadır. 

Koroğlu Həmzələr qulluğundadır, 

YaxĢı boyun əyir pis qarĢısında. 

 

Ariflər züllətdə, əskiklər taxtda. 

Geriyə fırlanır tarix də, vaxt da. 

Mizamlar pozuqdur, əyarlar saxta, 

Qızıl qiymətsizdir mis qarĢısında. 

 

Bütün diləyimiz qalır ürəkdə... 

Yarı yuxudayıq, yarı gerçəkdə... 

Həyatı məcburən əyri getsək də, 

DurmuĢuq ölümün düz qarĢısında.  

20.I.1990.Bakı. 

 

                                                    DÜRDANƏ 

          Bir Tanrı sirridir bu yer, bu cahan. 

Bəlkə də, hər Ģeydə dərin məna var. 

Bəzən baĢa düĢmür, anlamır insan 

Dünyaya gəlməkdə, getməkdə nə var... 

 

Buludu içməzsə quruyar dəniz. 

Xanım, xatınlıqdan uzaqdır kəniz. 
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Arifə, cahilə bölünmüĢük biz: 

Bir dana baĢlı var, bir də danə var. 

 

Oxuduq: çox sirdən olmadıq agah: 

Bəndənin üzünə bağlıdır dərgah. 

Gədədən bəy olmaz, nökərdən də Ģah-- 

―PeĢkan‖ı  ―Ferz‖ edən neçə xanə var. 

 

Həyatdan dərsini almaz hər insan. 

Könlünü mehraba salmaz hər insan. 

Yeyib içməyindən qalmaz hər insan-- 

Hər məscid yanında bir meyxanə var. 

 

Oxuyun qəlbimi kamanda, tarda, 

Bağlıdır taleyim  bu ana yurda. 

Namiqəm, ürəyim dəryadır orda 

Əlli sədəf varsa,  bir dürdanə var. 

 

                                             SƏN QAYITMADIN 

          Mən səni gözlədim sevdalı yazda, 

Çiçəklər qayıtdı, sən qayıtmadın... 

Mən səni gözlədim tənha payızda, 

Küləklər qayıtdı, sən qayıtmadın... 

 

Sən küsüb getmisən--GünəĢim batıb. 

Həyatım zülmətdir, taleyim yatıb. 

Könül harayıma cənnəti atıb, 

Mələklər qayıtdı, sən qayıtmadın... 

 

Bu tənha qəlbimdə sonsuz ümid var: 

Gözlərəm yolunu hər qıĢ, hər bahar. 

QoĢulub səninlə getmiĢ arzular, 

Diləklər qayıtdı, sən qayıtmadın... 
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TanıĢ cığırlarda qərib tək azdım. 

Könül bayrağını ruhuma asdım. 

Daim  ünvanına üzrümü yazdım, 

Vərəqlər qayıtdı, sən qayıtmadın... 

 

Yazan bəxtimizi yazdı əksinə, 

Dağ çəkdi Namiqin məğrur köksünə. 

Dönüb öz getdiyi yolu tərsinə 

Fələklər qayıtdı, sən qayıtmadın... 

 

 

       EġQ HEKAYƏSĠ 

         Hər kəsin könlünün eĢq hekayəsi, 

Hər kəsin baĢının macərası var. 

Hər bağlı qapının açar-cəftəsi, 

Hər dərdi-bəlanın bir çarəsi var. 

 

Öz qıĢı, öz yazı vardır hər ilin. 

Anası dağlardır ən coĢqun selin. 

Hər tikanlı gülü sevən bülbülün 

ƏrĢə bülənd olan öz naləsi var... 

 

DəyiĢir durmadan qəlbin halları-- 

Əksilməz dövranın qeylü-qalları. 

Hər açıq talanın öz maralları, 

Hər yaĢıl çəmənin öz laləsi var. 

 

Hər zilə çıxmanın bir enən tonu, 

Hər coĢqun əzəlin bir sakit sonu, 

Hər arif Leylanın dəli Məcnunu, 

Hər Ģamın özünün pərvanəsi var. 
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Namiq, ömürdəndir bu gedən anlar... 

(Torpağı doyurmur yediyi canlar) 

Qırmızı mey içdi arif olanlar: 

Hər dövrün CəmĢidi, piyaləsi var. 

PS: müğənni Səkinə Ġsmayılova üçün. 

 

                      ĠNTĠHAR 

                                      Bəlkə, ünvanımız bir düĢəcəkdi, 

Bizi bizə düĢmən qollar ayırdı. 

Bəlkə, həyatımız birləĢəcəkdi, 

Bizi taledəki yollar ayırdı. 

 

Nifrətinə saxlamadın bir sınır. 

Durur qəlbdə bıçaq kimi izlərin. 

Dərdli könlün boĢ-boĢuna çırpınır, 

Bəs, haraya tikilibdir gözlərin?! 

 

Mən  məhəbbətini itirmiĢ insan, 

SoruĢma həyatda kimin var sənin. 

Sən mənə baxanda xoĢbəxtsən inan, 

Yerin yoxdusa da, göyün var sənin. 

 

Nəyisə gözləyib hey darıxırsan, 

Bəlkə də, səninçin var son mərhələ. 

Uzaq üfüqlərə doğru baxırsan, 

Nəyəsə ümidin qalıbdır hələ. 

 

Sanma ki, son səngər səni bilmiĢəm, 

Keç düĢmən tərəfə, məni dəf elə. 

Həyatda hamıyçın çoxdan ölmüĢəm: 

Öz soyuq qəlbində məni dəfn elə.  
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                                              O  GÜNLƏR... 

Keçir xəyalımdan yenə o günlər-- 

Qəmli ürəyimə gülüĢün dolur. 

Qoy bilsin təzəcə könül verənlər 

Ayrılıq ömürdən çox uzun olur... 

 

Ayrıldın özün də bilmədən niyə, 

Ġlk eĢqin gözlərin ağladıb, ey yar?! 

Könül ünvanına gəlmədin niyə, 

Ümid yollarımı bağladıb, ey yar?! 

 

Keçir gözlərimdən tənha surətin, 

Ay kimi batırsan, çıxırsan yenə... 

Uçurub divarın ilk məhəbbətin, 

Könlümün evini yıxırsan yenə. 

 

Dayan!!.  Hər ömürün sonu var axı. 

DüĢüb saçımıza budur dən bizim. 

Çox da etibarlı bilmə torpağı, 

Silinib ordan da səninlə izim. 

 

Ġlk eĢq üzərində ailə olmur: 

Ailə məhv olmuĢ eĢq deməkdir... 

Məhəbbət öldüsə, bir də doğulmur-- 

EĢqdən sonrası əsən küləkdir. 

 

Məhəbbət dəyiĢkən yaz fəsli deyil, 

EĢq--  sevən ürəyə bir dəfə gəlir. 

Məhəbbət  əbədi  təsəlli deyil: 

Könül kimi  sevib, onunla ölür... 
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                                            EY  SEVDALI  YAR! 

Ey  yar!   EĢqimizin evidir dünya, 

Bu yer yerimizdir, göy göyümüzdür. 

Sevgisiz ömürdə yoxdur bir məna-- 

Bu eĢq, bu məhəbbət hər Ģeyimizdir. 

 

          Sığmaz dünyalara könül duyğumuz. 

Ġlk bahar gülləri--sevda ruzimiz. 

Ay bizim hey batıb, doğan arzumuz, 

Ulduzlar əbədi diləyimizdir. 

 

Sevdamız günəĢtək hey nur yayacaq. 

Dünya durduqca bu eĢq yaĢayacaq. 

Sən mənə, mən sənə-- bağlıyıq ancaq: 

Bu bizim ilahi taleyimizdir. 

 

Namiqəm, qəlbimə min avaz gəlir. 

100 illik bir ömür mənə az gəlir... 

QıĢ gedir, dünyaya yenə yaz gəlir-- 

Bu bizim ayrılmaz ürəyimizdir. 

 

                                         MƏNĠM TƏNHA GÖZƏLĠM 

                                      (Məhəbbətin 80-ci illərinə ithaf edirəm) 

 

Qırılan sazımsan, sınan neyimsən, 

Ağlayır kamanım, tarım hardasan? 

Sən mənim taleyim, öz ürəyimsən, 

Ey mənim bütövüm, yarım hardasan? 

 

Nəyimə gərəkdir sənsiz can mənim? 

Ayrılıq bərk tutub yaxamdan mənim. 
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Sən də mi vurubsan arxamdan mənim, 

Ey mənim bitməyən naləm hardasan? 

Dərdimə ağlayır aləm hardasan?..  

 

Gəzir gülüstanda qara qarğalar. 

Susubdur bülbülün dili hardasan? 

Sənsiz bir xəzandır hər yaz, hər bahar, 

Solub bağçamızın gülü hardasan? 

 

Qıyma eĢqimizi ellər qınasın. 

BoĢ keçən  bu aylar, illər qınasın. 

Çiçəklər qınasın, güllər qınasın. 

Ey mənim çiçəyim, gülüm hardasan? 

Üzüldü  həyatdan əlim hardasan?  

 

BaĢımın üstündə ulduzum sönür, 

Qəlbimdə həsrətin yanır hardasan? 

GörüĢ yerlərimiz sənə səslənir, 

Nakam eĢqimizi anır hardasan? 

 

Bir zaman səninlə hey deyib güldük, 

Həyatın mənasın sevgidə bildik. 

Biz ki heç ayrılıb gedən deyildik, 

 Vurdu aramızı dövran hardasan?.. 

Qırdı qəlbimizi  hicran hardasan?.. 

Dillən, ey vəfasız canan, hardasan?!. 

 

 

  ƏSMƏ, PAYIZ KÜLƏYĠ ! 

Dolub ayrılığın bulud gözləri. 

Ağlayır ürəyin qırıq hissləri. 
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Silinir ömürdən yarın izləri-- 

Sən də ümidimi tale tək üzmə. 

Əsmə, əsmə, payız küləyi, əsmə!.. 

 

Döyür qapımızı soyuq qıĢ nədən? 

Tərk edib yuvanı qaranquĢ nədən? 

Gözəllər vəfasız olurmuĢ nədən?-- 

Qəlbimə  uzanan son yolu kəsmə, 

Əsmə, əsmə, payız küləyi, əsmə!.. 

 

Unutdu əhdini niyə nazlı yar? 

Gözəllərdə insaf, nə də rəhm var. 

Öldürdü qəlbimi ağır intizar, 

Dərdimin üstünə dərdini düzmə, 

Əsmə, əsmə, payız küləyi, əsmə!.. 

 

Namiqəm,  gəzirəm yar sorağında. 

Solubdur güllərim eĢqin bağında. 

Qəlbimin nigaran, qəmli çağında 

Zamanə tək dəfnə məni tələsmə, 

Əsmə, əsmə, payız küləyi, əsmə!.. 

 

 

                NAKAM MƏHƏBBƏT 

Bir  bağlı kitabam bu Yer üzündə: 

Açıb, vərəq-vərəq cırıb atırsan. 

Heç nə saxlamırsan eĢqdən özündə, 

Qəlbi ümid-ümid qırıb atırsan. 

 

Bir axĢam ömründən çəkildim səssiz, 

Dözüb fəryadlara səbrimi basdım. 

Sən elə bilmə ki, mən sənsiz öldüm: 

Qəlbimə sənin də qəbrini qazdım. 
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Baxma  gözlərimdə quruyan çaya, 

Bu köhnə dünyada eĢq təzə qalır... 

Sənli-mənli günlər bütün dünyaya, 

Ayrılıq əbədi tək bizə qalır... 

 

Ölən eĢqimizin qara günündə 

Əlinlə örtünüb niyə üzlərin? 

Söylə, tək durubkən görüĢ yerində 

Kimə göz yaĢları tökür gözlərin?.. 

 

Mənim məzarımdır bu ruhsuz bədən: 

ÖlmüĢəm xəbərin heç yoxdur məndən. 

Odla  Pərvanədir sevilən-sevən: 

Sənin öz qəlbin də soyuqdur Səndən! 

 

Tənha dayanmazlar qəbir baĢında; 

Sanma ki, bu ölüm sənin suçundur. 

Boğulma tökdüyün öz göz yaĢında, 

Ölüm bu dünyada hamı üçündür. 

 

                                      Hədəfsiz atəĢdir insan taleyi-- 

Atılıb həyatda məqsədə çatmaz. 

                                      Ġmdada çağırma, SƏN, qəlbsiz göyü-- 

Ölüm göy üzündə rəhm oyatmaz. 

 PS:  müğənni Qədir  Məmmədov üçün 

 

                                           GÜN KÖLGƏ SALIR 

Ah, necə unudum gözəl günləri, 

O keçməĢ günləri, əzəl günləri... 

Tökmə ayaq alta xəzəl günləri, 

Ey ömrüm, ey günüm, tərk etmə məni. 
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AxĢamdır: qüruba gün kölgə salıb. 

Könlümdə yarımçıq arzular qalıb. 

BaĢımın üstünü buludlar alıb, 

Ey ömrüm, ey günüm, tərk etmə məni. 

 

Bağçada güllərim açmadan soldu. 

Dünyanın dərdləri qəlbimə doldu. 

Yar da çıxıb getdi-- qayıtmaz oldu, 

Ey ömrüm, ey günüm, tərk etmə məni. 

 

Gəzirəm ürəyi yar sorağında. 

Göz ağlar ömrümün  hər varağında. 

Könlümün  eĢqimdən  ayrılığında 

Ey ömrüm, ey günüm, tərk etmə məni 

 

 

              UNUTDUM 

(Unudulmaz bəstəkarlarımız ġahid Əbdülkərimov,  

RəĢid  Nəbioğlu və  Qəmbər Hüseynliyə 

ithaf edirəm.) 

 Sən mənim qəlbimi daĢlara vurdun, 

EĢqini baĢımdan atdım, unutdum. 

Sevgi hisslərimi yelə sovurdun, 

Könül acıların daddım, unutdum. 

 

Sevən bir ürəyin sarı simiydim, 

Mən sənlə Fərhadla ġirin kimiydim. 

EĢqin dəryasında üzən gəmiydim, 

Dərdin dəryasında batdım, unutdum. 

 



200 
 

Ürəkdə bir eĢqim, min arzum vardı. 

EĢqlə oynamağa nə lüzum vardı? 

Sənə deyiləsi çox sözüm vardı-- 

Duyğumu ürəkdə yutdum, unutdum. 

 

 Səhvimi buraxdım bilmirəm nədə? 

Günahı görmürəm özgə kimsədə. 

Mən  yolun sonuna yetmədimsə də, 

Səbrimin sonuna çatdım, unutdum. 

 

Namiqəm,  yandırdı bağrımı hicran. 

Axdı gözlərimdən yaĢ yerinə qan... 

Deyirdin sən məni unudanmazsan, 

Bax, qara torpaqda yatdım, unutdum. 

Ax,  qara torpaqda yatdım, unutdum. 

 

                                             ĠLK   EġQĠN ROMANI 

Bir soyuq ulduz tək məndən uzaqsan-- 

Sənə nə ümidim, nə əlim çatar. 

Gecənin yarısı oxunun bansan-- 

Səsin nə yatırar, nə də oyadar. 

 

Qəlbimdə bir yuva qurmuĢdun çoxdan. 

Demə ki, bu eĢqdən xəbərim yoxdur: 

Səninçin  geriyə iĢləyir zaman, 

Mənim də irəli səfərim yoxdur... 

 

Min dərdi olurmuĢ bir qız sevənin, 

Heç çıxmaz yadımdan bu ilk məhəbbət. 

Hələlik gözlərin çox  gülür sənin, 

Haçansa qəlbin də ağlayar, əlbət... 
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Ey gözəl, boĢluğa atıb özünü 

Mənsiz çox ünvana yol gedəcəksən. 

Sən məndən çevirib bu gün üzünü, 

Sabah özünü də məhv edəcəksən. 

 

Gülüm, ilk eĢqindən yarıyan hanı?! 

AĢiqin baĢını fəlakət sarar... 

Bu qoca dünyada ilk eĢq romanı 

Sevinclə baĢlayıb, qəmlə qurtarar. 

 

                                       HƏSRƏT NƏĞMƏSĠ 

A bəxtəvər, qarĢımıza 

 Xonça tutan nar idi ya. 

Sevda dolu baĢımıza 

Bu gen dünya dar idi ya. 

 

Bir can idik səninlə mən. 

Gecən də mən, günün də mən. 

Bütün aləm bizə düĢmən, 

Tale bizə yar idi ya. 

 

Yada salaq o zamanı, 

O çəməni, o səmanı... 

EĢqimizin tərcümanı 

Kaman idi, tar idi ya. 

 

Necə oldu xoĢ o günlər,  

Gözümüzdə yaĢ o günlər?! 

Yar, dönəydi kaĢ o günlər, 

          O günlər ki, var idi ya!.  
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                                           MEYXANA  (MÜXƏMMƏS) 

                   Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                   Anan doğub bir gözəl canan səni. 

 

                    Bir söylə, qız, hurimisən, mələksən? 

                    Qönçəsindən açmış tazə çiçəksən. 

                    Sən sinəmdə döyünən tək ürəksən.  

                    Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                   Anan doğub bir gözəl canan səni?!. 

 

                  -- Bir utansan yaxĢı olar yaĢından, 

                  Cin tökülür sənin bu göz-qaĢından. 

                   Zəhləm gedir cındır üstü-baĢından. 

                   Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                   YaxĢı olar yaĢından utan səni.   

 

                   Danışığıvun  sahmanı yox, səhli yox. 

                   Bu dünyanın mənim tək eşq əhli yox. 

                  Yaşın, axı, məhəbbətə dəxli yox.                   

                  Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                 Gözüm görür huriyi-qılman səni... 

 

                  --  Ağızında  sən gör bir neçə diĢin var? 

                   Can yerinə, baba, quru leĢin var. 

                   Nə pul-paran, nə də karlı iĢin var.                  

                   Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                    Allah edib puldan, paradan səni. 

 

                    Üzündə, şux, neçə qara xalın var? 

                   Dodağında necə qaymaq, balın var. 

                    Nə məstanə, qayibanə halın var. 
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                    Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                    Anan doğub “yedinni” canan səni. 

 

                       -Xalım ilə olmasın heç bir iĢin, 

                       Səkkiz yazır səhər tezdən yeriĢin. 

                       Ağlın varsa, yaxĢı-yaxĢı bir düĢün:  

                       Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                        Tutar topa əhli-müsəlman səni. 

 

                      8 dedin, mən 8-də durmuşam. 

                      Sağlığuva 800 qram vurmuşam. 

                      Qız, səninçin ayağımı yormuşam, 

                      Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                       Mənim üçün yetirib dövran səni. 

 

                      -- Gəl olmayan ağlını sən baĢa yığ, 

                       Ayrı ünvan, ayrı-ayrı yoldayıq. 

                       Sən sərxoĢsan, mənsə tamamən ayıq. 

                       Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                        Kimsə sevməz, anla, a xulqan, səni. 

 

                        Bir az ədəb-ərkanından çıxırsan, 

                        Bu  aləmə yuxarıdan baxırsan. 

                       Mən içmişəm, bəs, sən niyə axırsan?  

                       Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                       Zülfü kəmənd, qaşları kaman, səni?.. 

 

                          --Zülfüm ilə sənin iĢin olmasın. 

                           Baxıb mənə ürəyin də dolmasın. 

                           Bət-bənizin yarpaq kimi solmasın, 

                           Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 
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                       Sevməyə də yoxdu heç imkan səni. 

 

                       Səni mənə tale özü tuş edib. 

                       İşvələrin ağlımı bihuş edib. 

                      Acı tənən könlümü meyxoş edib.  

                       Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                       Qorxutmasın bu eşq, həyəcan səni. 

 

                        -Mənlə, qoca, gəl çox alay çıxarma. 

                         Polis çağırram,  bax, atarlar dama. 

                         Bircə dəfə deyərlər ki, adama: 

                          Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                          Eyləmərəm qəlbimə mehman səni. 

 

                           İynən olsam, gözündən mən itmərəm. 

                          Kölgən olsam, yanından heç getmərəm. 

                          Ölsəm, bəlkə, onda kama yetmərəm,  

                          Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                           Qoymaram heç gözümdən bir an səni. 

 

                         --Bilmirəm mən sən nə bezar adamsan?  

                           Qoca yaĢlı, bir ixtiyar adamsan... 

                           Görürəm ki, tamam bekar adamsan, 

                           Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                           Götüzzürrəm, vallah, aradan səni!! 

 

                        Mən ömrümü yaxşı-yaman sürmüşəm, 

                        Bu dünyanın hər sifətin görmüşəm. 

                        Gül üzümü ayağıva  sərmişəm: 

                        Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni?! 

                        Heç qoymaram könlü pərişan səni. 
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                 --Görürəm ki, əl çəkməklə aran yox. 

                   Bir vəzifən, nə də pulun-paran yox. 

                   Məndən özgə nə də dərdə çaran yox, 

                                   Amma, baba, sevəmmərəm qan səni. 

                                    Edib ürcah bu gün haradan səni? 

 

                               Məndən ötrü ölən xeyli xanım var. 

                              Bu aləmdə şöhrətim var, şanım var... 

                              Pulum yoxdu—yara qurban canım var:  

                              Mən necə bəs sevməyim, ey can, səni? 

                              Qaşı hilal, gözləri mərcan səni?! 

 

                            --KiĢi odu, ciblərində pul olsun. 

                              Pulu yoxdu, gedib onda qul olsun! 

                              Tayını tap: kasıb olsun, dul olsun.  

                              Mən heç zaman sevəmmərəm qan səni, 

                               Aç qulağını, eĢit, a nadan, səni! 

 

Sən bilməzsən kəc fələyin gərdişin. 

Puldu ancaq ürəyində bəynişin. 

Gül hüsnünün qiymətini bir düşün: 

Nöş istərsən sevməyim, ey can, səni? 

Sevsə bülbül, sevər gülüstan səni... 

 

                                  -Mətləb üstə iĢarəylə gəlirsən. 

                                   Bu gərdiĢdən, bəlkə, nəsə bilirsən... 

                                  Görürəm ki, dərdimdən də ölürsən: 

                                  Vallah, billah, sevəmmərəm qan səni. 

                                  Necə yola verim mehriban səni?! 
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                                   Mən Ataşam, qəzəlxanam bu yurda. 

                                   Çiçək  də var bu dünyada, çayır da... 

                                   Sənin kimi gözəl çoxdu bayırda: 

                                  Nöş istərsən sevməyim, ey can, səni? 

                                   Canım, sevir şeyrü-qəzəlxan səni!.. 

 

                                  --Mən sevincəm, bülbüllərin gülüyəm! 

                                   Qəzəlxana, meyxanaya dəliyəm. 

                                   Ürək deyir: Ataşı sevməliyəm! 

                                   Yüz yol desəm, sevəmmərəm, qan, səni... 

                                   Ah! Sevirəm ürəkdən, candan səni! 

                                   Bax! Sevirəm ürəkdən, candan səni! 

                                   Sevir bütün Azərbaycan səni! 

 

PS: qapalı bir məclisdə keçmiĢ  tanıĢın müğənni həyat 

yoldaĢı ilə (2013) bədahətən dialoji olaraq  söylənmiĢdir. 

Anonimlik üçünmüəyyən ixtisar və dəyiĢiklik edilib. 

 

 

MƏNƏ BĠR SĠQARET... 

Mənə bir siqaret yandırın, dostlar, 

Uçsun tüstü-tüstü ömürdən zaman. 

Bu fani dünyada harda ki eĢq var, 

Orda uzun olur ömürdən hicran... 

 

Mənə bir siqaret yandırın, dostlar, 

Kiçik ürəyimin böyük dərdi var. 

Həyatda aĢiqə çox ağlamazlar, 

ġirin  romanların acı ardı var. 

 

Mənə bir siqaret yandırın, dostlar, 

Acı nikotini göz yaĢı olsun: 
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Nə qədər əhdinə dönük nigar var, 

Sükut  könüllərin sirdaĢı olsun. 

 

Mənə bir siqaret yandırın, dostlar, 

Hər ağrı, acıyla ciyərim dolsun. 

Bir vəfasız yara çəkdim intizar, 

 Dünyada ĠNSANA etibar olsun! 

 

                                      SON  PEġMANÇILIQ 

Daha nə danıĢaq, bitmiĢdir hər Ģey, 

Nöqtəsi qoyulub bu eĢqin, gülüm! 

Sən mənə bir yadsan, mən sənə ögey, 

Nəyi dəyiĢəcək nifrət, kin, gülüm? 

 

Bürünüb göy üzü çəkdiyim aha. 

Ümidim zərrəcə yoxdur sabaha. 

Mən öz sevgim ilə ölmüĢəm daha, 

YaĢaya bilmərəm səninçin, gülüm. 

 

Çoxdan taleyimdən çıxıb getmisən, 

Gözümdən, könlümdən tamam itmisən. 

Bütün həyatımı bədbəxt etmisən, 

Mənsiz yaĢadığın gününçün, gülüm. 

 

     EĢqin hüzuruna gəlmərəm yenə. 

     PeĢmanam dünyaya gəldiyim günə. 

                                    Bu nakam taleyi sən yazdın mənə-- 

                                    YaĢa doğulmusan kiminçin, gülüm. 

                                            PS: Daşa dəymiş bütün ilk məhəbbətlərə  

                                            (biz də içində). Bakı-1976-cı il. 
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                                       VÜSAL NƏĞMƏSĠ 
                                              (Bu şeiri eşq küslülərinə ithaf edirəm.) 

Mənim kimi ayrılığın badəsin 

ġərbət kimi içibsənsə, gələssən. 

Ġlk eĢqinin, ilk andının vədəsin 

Bir ömür də keçibsənsə, gələssən. 

 

Allahından  imdad dilər qulları. 

Gül solsa da, bülbül gəzər kolları... 

Evinizdən evimizə yolları 

Ürəyindən çəkibsənsə, gələssən. 

 

                                   Gün neyləsin, göyləri çən alıbsa, 

EĢq neyləsin qəlbə hicran salıbsa. 

Bu dünyada bir sevdiyin qalıbsa, 

O dünyaya köçübsənsə, gələssən. 

 

Qiyməti var ömürdə, yar,   hər anın. 

Çox güldürdün gözlərini hicranın. 

Ürəyinə məhəbbətin sultanın  

Sən Namiqi seçibsənsə, gələssən! 

        (Naxçıvan, Qıvraq. 1983-cü il.) 

 

                                              DOST  OLAQ 

         Bu dünya bir qıl körpüsü, 

Keçə bilirsən, dost olaq. 

YaxĢı kəsdən yaman kəsi  

Seçə bilirsən, dost olaq. 

 

Bir var dəyər min yüzünə! 

Üz vermə hər üzsüzünə. 

Dost qapısın dost üzünə  

Aça bilirsən, dost olaq. 
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         Nə mənası, de, kim hardan? 

Kimdi anan, kimdi atan?.. 

Öz könlünü bu dünyadan 

          Qoca bilirsən, dost olaq. 

 

Can bir olsun Söz canınnan! 

Hər bir sözə döz canınnan. 

Öz Sözünü öz canınnan 

 Uca bilirsən, dost olaq. 

 

                ***      
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          Müəllif  haqqında  qısa  məlumat 

 
     Namiq Atabəyli (Fərəcov)— 1958-ci ilin 4 aprelində  

Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndində tanınmış  bir 

ziyalı-jurnalist, siyasi-bitərəf ailəsində doğulub. N.Atabəyli 

  heç vaxt heç bir siyasi təşkilata üzv yazılmamışdır. Heç bir 

dövlət hesabında olan  və ya müstəqil Yaradıcılıq təşkilatına  

üzv deyil və olmayıb. Ədəbi-estetik baxışlarında ilk gəncliyində  

modernizmə, sonralar post-modernizmə meyllənmişsə də, hal-    

 hazırda yalnız klassik ədəbiyyatı üstün tutur və bu yolla gedir.  

 

  Atası—RəĢid Fərəcov veteran-jurnalist, yazıçı-publisisdir:  

6 kitabın, o cümlədən 3 cild ―ġirvannamə‖, ―Aran səlnaməsi‖  

və s. müəllifidir.  Müəllifin atası, özü və kiçik övladı-- Gülnar  

BDU-nun (jurnalistika, filologiya, informatika fakültələrinin)  

məzunudurlar.  

Böyük qızı Aynur Atabəyli ixtisasca nono-biotexnoloqdur, 

ADNA-nı bitirib, təkrar Türkiyənin Ġzmir Ģəhərində təhsilini 

artırıb və ixtisası üzrə çalıĢıb. Hal-hazırda orada dizayn və 

reklamçılıq üzrə əlavə  magistr təhsili almağa hazırlaĢır. Bədii 

əsərləri ilə  o, qardaĢ ölkədə tez-tez çıxıĢ edir. Kiçik qızı Gülnar 

informatika (bakalavr--BDU) və iqtisadi kibernetika (magistr—

ADNA,  Xarici iqtisadi əlaqələr fakültəsi) üzrə mütəxəssisdir. Hər 

iki ixtisası qırmızı Diplomla bitirmiĢdir. 

 

    N. Atabəyli “Azərbaycan”, “Dan Ulduzu”, “İlham”, “Həftə 

içi”,“Yeni Azərbaycan” və s. qəzetlərdə, “Ulduz”, “Region+” 

jurnallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 

 

 

 

     10 il Bakı şəhərində pedaqoji fəaliyyət göstərib. 
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   1994-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentləri 

Heydər və İlham Əliyevlərin Mətbuat xidmətində böyük 

məsləhətçi olmuşdur.  Həmin illərdə, əsasən, “Azərbaycan” 

rəsmi dövlət qəzetində və d. iqtidar yönlü mətbu orqanlarda 

siyasi publisistik yazılar, baş məqalələrlə çıxış etmiş, partiya 

bitərəfliyi olsa da, sözü gedən illərdə hər iki prezidentin siyasi 

kursunu təbliğ etmişdir. 2004-cü ilin 23 aprelindən bəri işsizdir.  

 

 

 

   İlk kitabı, “Azadlığın qədri” 1996-cı ildə Bakıda “İşıq” 

nəşriyyatında 3000 nüsxə ilə işıq üzü görüb. Bu kitabda,  

əsasən, Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin  

ilk 10 illiyini əks etdirən dərc edilmiĢ siyasi  publisistik 

əsərləri cəmlənmiĢdir. Əsərlə Prezident kitabxanasının  

elektron səhifələrində: “Namiq Fərəc Sığırlı. Azadlığın  

qədri”  yazmaqla tanış olmaq mümkündür. 

 

 

 

Bədii yaradıcılığa, əsasən, tələbəlik illərində başlayıb. Dərc 

olunmuş xeyli şeir, poema, esse, marş, hekayə və tərcümələri 

var. İlk şeiri  hələ orta məktəb illərində  rayon qəzetində 

(“Arzular”), ilk poeması isə İİR-da (“Eol arfası”-şahlığın 

devrilməsi ilə bağlı) tələbəlik illərində dərc edilib. 

 

 

    Müəllifin ikinci poeması “Azərbaycan Bayrağı” ordenli qazi, 

qədim milli misgərlik abidələrimizin kolleksiyaçısı Şahid 

Həbibbullayevin həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi “Şahid” lirik-

fəlsəfi əsəridir. Bu əsər ilk dəfə “TERRORİZM:qan çilənmiş 

torpaqlar” adlı çox cildliyin III  Kitabında (“AVROPA” 

nəşriyyatı, Bakı—2010, səh.171-212) nəşr olunmuş və nəşrlə 

birgə Respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin  

mükafatına layiq görülmüşdür. 
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   Ötən il, 2013-cü ildə müəllif  oxucuları ilə öz  bədii  

səltənətində “Ana ürəyi”   lirik-fəlsəfi hələik son poeması ilə 

görüşmüşdür. Bu poema “Təzəpir”  məscid-ziyarətgahın 

inşasına öz maiyyə vəsaitini sərf etmiş 115 yaşlı ağbirçək, Bakı 

neft milyonerləri ailəsindən Nabat xanım Aşurbəyovanın həyat 

və fəaliyyətinin lirik tərənnümüdür. Kitabda habelə şairin milli-

dini-mənəvi dəyərlərimizi tərənnüm edən bəzi şeirləri, məhəbbət 

poeziyası, habelə lirik-fəlsəfi yaradıcılığı da, əsasən, ilk dəfə 

oxuculara təqdim olunmuşdur. 

 

     2014-cü ilin ilk ayında işıq üzü görmüş ”Vahidiyəm 

Azərbaycanımızın... ” qəzəllər, meyxana və müxtəlif şeirlər 

kitabı  bu il dahi şairimiz Əliağa Vahidin(18. II. 1894.-30.IX. 

1965.) anadan olmasının 120 İlliyi  (1894-2014)  münasibətilə 

müəllifin oxuculara ilk Yubiley hədiyyəsi olmuşdur. Burada 120 

qəzəl, bir meyxana və müxtəlif  lirik-fəsəfi,  dini-lirik və mahnı 

üçün yazılmış əsərləri oxucuya təqdim edilmişdir. 

 

 

 

 

Nəhayət,  bu ilin II yarısı (2014) çapdan çıxan yeni—

“Seyidəm, ərseyi-eşq içrə...” qəzəllər kitabı ilə Namiq Atabəyli 

Azərbaycan klassik şerinin M.Füzulidən sonra İkinci Dahi 

Mogikanı—Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu Mir 

Cəfərzadə Şirvaninin üzümüzə gələn 2015-ci ildə 180 İllik 

Yubileyinə diqqəti yönəltmək üçün 180 qəzəldən ibarət öz 

yeni İthaf çələngini dəyərli oxuculara təqdim edir. Əlinizdəki 

bu kiitab və ya onun elektron versiyası dahi şairimizin  

         Yubileyinə qoşulmaq istəyən oxucu üçün əsl şansdır. 
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     N.Atabəylinin siyasi lirikası 90-cı illərə təsadüf edir.    

1991-ci ilin 2 fevralında “İLHAM” qəzetində dərc etdiyi— 

nəĢrin  Ģöbə müdiri olub—“Bir kərə yüksələn BAYRAQ” şeiri 

ilə İstiqlaliyyətimizin Üç  rəngli Bayrağına sovet istilası 

şəraitində ilk bədii əsər yazmış, həmin şeir  Arif Məlikovun 

tövsiyyəsi ilə bəstəkar Ədviyyə Rəhmətova tərəfindən 

simfonik marş kimi Müsabiqə üçün bəstələnmişdir. Hazırda 

əsər Dövlət orkestrinin ifasında  müsabiqə əsasında Qızıl Fondda 

saxlanılır. Bu simfonik marşa  “Yutube”da və “Facebook”-da 

“Namiq Atabeyli” axtarışı edib, İnternetdə qulaq asmaq olar. 

 

 

     Elmi yaradıcılığa tələbəlik illərində başlamışdır. ADU-da 

filologiya fakültəsində Ədəbi Tənqidçilik Qrupunda ixtisaslaşsa 

da, əsasən, şeir vəznləri ilə daha çox maraqlanmışdır. Elmi 

nailiyyətlərinə və uğurlu Diplom müdafiəsinə görə, BDU 

          Elmi Şurasının qərarı ilə aspiranturada saxlanması  qərara   

           alınıb. Lakin ailə ənənəsinə əməl edərək iki illik zabit kimi  

          həqiqi hərbi xidmətə getmiş və həmin illərdə hərbçi kimi ailə  

          həyatı qurmuşdur. 

 

 Tələbəlik illərində elmi işləri  Respublika Təhsil Nazirliyi, 

LKGİ MK, Tələbə Elmi-tədqiqat işləri üzrə Respublika 

Şurası tərəfindən “Qızıl medal” və  Birinci  dərəcəli Diploma 

(VIII Respublika elmi konfransında müvəffəqiyyətlərinə 

görə:1980/1981-ci illər) və habelə tələbə elmi Müsabiqələrində 

digər mükafatlara layiq görülmüşdür ( Kitabın son 

səhifələrində müəllifin  Verlibr  poetikası üzrə qazandığı 

Diplomların surəti verilmişdir). Elmi yazıları BDU-nun 

tematik məcmuələrində nəşr edilmişdir. Verlibr (sərbəst şeir) 

poetikası üzrə Azərbaycanda yeganə mütəxəssisdir. Hazırda 

Əruzun yeniləşdirilmiş və sadələşdirilmiş modellərini çapa 

hazırlayır. Bu yeni tədqiqat Azərbaycan əruzşünasları, 

və gələcək klassik şeir yaradıcıları üçün, habelə Muğam 

müsiqisevərləri üçün əsl dəyərli hədiyyə olacaqdır.  
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Hazırda müəllif Milli İstiqlal Bayrağımızın qarşıdan gələn 100 

illiyi (1918-2018) ilə bağlı  “Azərbaycan Bayrağı” poeması, 

habelə qardaş  Türkiyə Cümhuriyyətinin qarşıdan gələn 

möhtəşəm 100 İLLİYi münasibətilə  Anadolu Türk dövlətinin 

sütunları olmuş “Osmanlı sultanlarının qəzəl yaradıcılığına 

Nəzirələr” layihəsi üzərində çalışır.  Habelə, bir neçə yeni 

poema (“Burdan Qıratlı keçdi”, “Savaş”) üzərində yaradıcılıq 

işləri aparır. 

 

N.Atabəylinin fəaliyyətində Azərbaycanda mafiya fəaliyyətləri  

əleyhinə apardığı Jurnalist-tədqiqat işləri xüsusi yer tutur. 

Sovet imperiyasının 20 Yanvar cinayətinin araşdırılmasında  

ilk jurnalist-təhqiqat məqaləsinin həmmüəllifi olmuşdur. 

“Azərbaycan” qəzeti, 1990-cı ilin fevral nömrəsi, “Kimdir 

müqəssir?” məqaləsi ilə o, Yanvar ğırğınının görünməyən  

tərəflərinə ilk dəfə işıq salmışdır. O,bu cinayəti yerli, mərkəzi 

 və internasional Mafiyaların ortaq layihəsi kimi ifşa etmişdir. 

Bu sıradan onun “Qan siyasi kapital deyil”, “ Xalqa sualı kim 

verəcək”, “Qanlı Yanvardan iki il keçdi”,  “Şəhidlik və 

Şahidlik”, “Tarix yamaq götürməz!” və s. ifşa edici publisistik 

yazıları müxtəlif mətbu orqanlarda (“Azərbaycan, “Müxalifət”, 

“İlham”, “Həftə içi” və i. a.) dərc edilmişdir. 

 

Namiq Atabəyli (Namiq Rəşid oğlu Fərəcov, Namiq Fərəc 

Sığırlı) 1990-cı ilin 20 Yanvar günü, qırğının səhəri 

Azərbaycan KP MK binası qarşısında cinayətkarlar əleyhinə 

“İctimai Tribunal”—Xalq Təhqiqat Qrupu yaratmış, 

tədqiqatın nəticələrinin Haaqa Məhkəməsinəcən gedib 

çıxmasına nail olmuşdur.  

Azərbaycanın Milli İstiqlaliyyətini elan etmiş Parlament  

tərəfindən ona öz  Qrupu ilə cinayət-təhqiqat işləri aparmaq 

üçün tam səlahiyyət verən 000135 saylı  Mandat verilmişdir. 

 Növbəti səhifədə həmin Mandatın surətini görürsünüz. 
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20 YANVAR soyqırımından sonra bitərəf-demokrat kimi siyasi  

fəaliyyətə başlamış,  20 YANVAR İctimai Tribunalının ((Xalq 

Təhqiqat Qrupu—1990) təşkilatçısı olmuş və uzun müddət 

Azər.SSR-in Ali Sovetinin OOO135 saylı Mandatı ilə (Mandatın 

surətini kitabda görürsünüz)  Sovet İmperiyası kölgəsində 

Azərbaycan xalqına qarşı ağır cinayət törətmiş yerli, mərkəzi və 

internasional Mafiyaların ortaq layihəsi olmuş qanlı 

20 YANVAR cinayətinə qarşı davamlı jurnalist-təhqiqat  

işləri aparmışdır, bu barədə “Azərbaycan” qəzetində 

 (fevral 1990-cı il , “ Kimdir cavabdeh?”) ilk araşdırma  

məqaləsinin həmmüəllifidir (tarixçi Rizvan Zeynalov ilə). 

Həyatının bu dövrü müəllifin sonrakı həyatı ərzində onun  

və ailəsinin əleyhinə siyasi xarakterli müxtəlif  təqib və 

 təcridlərin əsas səbəbi  olmuşdur. 

    Demək olar ki, N.Atabəyli hər cür ictimai və siyasi  

fəaliyyətlərini hazırda tamamilə dayandırmışdır.Yalnız bədii 

yaradıcılıq və müstəqil filoloji tədqiqatla məşğul olur. 
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      Müəllifin elektron və kağız daşıyıcılardakı  əsərləri. 

 
 

 

1.“Ana ürəyi” (2013) kitabını  müəllifdən və Mərkəzi 

kitabxanadan əldə edə bilərsiniz. Əlaqə tel.: 055-495-38-65 

2.‖ġahid‖ lirik-fəlsəfi poemasını  ―Terrorizm: qan çilənən 

torpaqlar‖(B--2010) kitabının III cild elektron və kağız 

versiyasından oxuya bilərsiniz.Səh.:171-213. 

PS: hər iki kitab ―Avropa‖ nəĢriyyatının nəĢridir. 

 

 

3. “Vahidiyəm Azərbaycanımın” qəzəllər kitabı, Bakı-2014, 

―Step Ltd.‖ kino Ģirkətinin nəĢridir. 214 səhifə, 1000 nüsxədir. 

Əsər müəllifin  görkəmli qəzəlxanımız Əliağa Vahidin bu il 

(2014) tamamlanan 120 Ġlliyinə yubiley hədiyyəsidir. Kitabı 

―FECEBOOK‖-da ― Namiq Atabeyli‖ axtarıĢı ilə əldə edə və 

 e-mail ilə Namiq.Atabeyli@gmail.com  üzrə dostluq yarada 

bilərsiniz. 

 

 

 

4.”Azadlığın qədri” (B--1996, İşıq nəşriyyatı) kitabını 

Prezident Kitabxanasının elektron bölməsindən ―Namiq Fərəc 

Sığırlı. Azadlığın qədri‖ axtarıĢı ilə oxuya bilərsiniz.  

5.Namiq Atabəylinin 1991-ci ilin 2 fevralında Ģöbə müdiri olduğu 

―Ġlham‖ müstəqil mədəniyyət qəzetində yazıb dərc etdiyi “Bir 

kərə yüksələn Bayraq” şeirinə bəstəkar Ədviyyə 

Rəhmətovanın bəstələdiyi simfonik marşını ―Yutube‖ və 

―FECEBOOK‖-da axtarıĢ edib dinləyə bilərsiniz. Bu şeir Sovet 

işğal rejimi şəraitində Milli İstiqlal Bayrağımıza yazılmış ilk 

bədii əsərdir. Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri tərəfindən 

90-cı illərin ortalarında Müsabiqə üçün ilk dəfə ifa olunmuş 

və Qızıl Fonda daxil edilmişdir. 

mailto:Namiq.Atabeyli@gmail.com
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6. Müəllifin KİV-də 258 elmi və publisistik məqalə, tərcümə və s. 

əsərləri M.F.Axundov ad. Mərkəzi kitabxanadan əldə edilə 

bilər.Bu yazılar “İlham”, “Dan Ulduzu”, “Azərbaycan”, 

“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Yeni Azərbaycan”, “Cümhuriyyət”, 

“İslami-birlik”(İİR), “İslam”, “Azərbaycan müəllimi”, 

“Müxalifət”, “Həftə içi” və s. qəzetlərdə, “Ulduz”, “Bakı-

Təbriz” və s. jurnallarda, BDU-nun tematik məcmuələrində, 

habelə “Azərnəşr”in  bir sıra Dövlət sifarişli toplularında işıq 

üzü görmüşdür. 

 

 

 

 

PS1: Müəllif bu yazılarında, əsasən, Namiq Fərəcov, Namiq  

Fərəc, Namiq Fərəc Sığırlı, Namiq F. Sığırlıköy, Namiq 

Atabəyli, Kəndli, A. Atasoy, Atilla Atasoy, A. Atabəyli, G. 

Atabəyli,  Kəngərli,  Şəmkirli, N. Şirvani, Namiq Rəşidoğlu və s. 

açıq və bir sıra 20-dən artıq gizli psevdo-imzalardan istifadə 

etmişdir. 

 

 7. Nəhayət, qarĢınızda olan “Seyidəm, ərseyi-eşq içrə...” 

qəzəllər kitabı.  Naşir: “Step. Ltd” kino şirkəti, Bakı—2014.  
 

               PS2: Müəllif ilə  e-mail əlaqə üçün:  

                 Namiq.Atabeyli@gmail.com və 

               namiq.atabeyli@yahoo.com  üzrə müraciət edin. 

 

 

 

  

 

 

mailto:Namiq.Atabeyli@gmail.com
mailto:namiq.atabeyli@yahoo.com
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        Növbəti səhifələrdə müəllifin nəşr edilmiş son əsərləri və 

       bəzi sənədlərinin surətini görürsünüz: 

 

 

1.Müəllifin nəşr edilmiş son əsəri:Azərbaycan klassik şerinin 

M.Füzulidən sonra İkinci Dahi Mogikanı—Hacı Seyid Əzim 

Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə Şirvaninin üzümüzə 

gələn 2015-ci ildə 180 İllik Yubileyinə diqqəti yönəltmək üçün 

180 qəzəldən, habelə əlavə müxtəlif şeirlərdən ibarət  yeni 

İthaf çələngi. 
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2. “Ana ürəyi” poeması. ―Təzəpir‖ məscid-ziyarət kompleksinin 

inĢasının (1914) 100 Ġlliyinə münasibətilə onun inĢaat sahibi, Bakı 

(ġirvan) neft milyonçu ailələrindən olmuĢ möminə Nabat xanım 

Aşurbəylinin  həyat və fəaliyyətinə ithaf və həsr edilib. 

 ―Avropa ‖ nəĢriyyatı , Bakı--2013-cü il.  
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3. 2014-cü ilin ilk ayında işıq üzü görmüş ”Vahidiyəm 

Azərbaycanımızın... ” qəzəllər, meyxana və müxtəlif şeirlər 

kitabı  bu il dahi şairimiz Əliağa Vahidin(18. II. 1894.—30.IX. 

1965.) anadan olmasının 120 İlliyi  (1894-2014)  münasibətilə 

müəllifin oxuculara  Yubiley hədiyyəsi, qəzəllərdən ibarət ilk 

İthaf çələngidir. 
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 Respublika ali məktəb tələbələrinin Elmi konfrans və müsabiqələrində 

 müəllifin Elmi işləri (“Sərbəst şeir poetikası”) üzrə  qazandığı Diplomları. 
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Kitabın 218- 222-ci səhifələrində müəllifin son iki ildə nəĢr 

edilmiĢ müxtəlif Yubiley əsərlərinin və  ali təhsil uğurlarını əks 

etdirən bəzi sənədlərinin surətini görürsünüz. 

   Bu kitabların əldə edilməsi üçün müəlliflə elektron poçtla əlaqə 

saxlamaq lazımdır. E-mail:namiq.atabeyli@gmail.com 

                                            namiq.atabeyli@yahoo.com 

 

 

 

 
         BİR  KƏRƏ YÜKSƏLƏN  BAYRAQ 
                      (simfonik marĢ)  
                           ŞAİR: NAMİQ  ATABƏYLİ   

              BƏSTƏKAR: ƏDVİYYƏ RƏHMƏTOVA 

          Bir kərə yüksələn  Bayraq, 

Hürriyyətlər doğdu səni. 

          Bir kərə yüksələn Bayraq, 

                        Əsarətlər boğdu səni. 

 

            Dünənimiz təkcə sənsən, 

   Sabahımız səndən keçir. 

   Dincliyimiz təkcə sənsən. 

   Savaşımız səndən keçir. 

   Bir kərə yüksələn Bayraq! 

 

            Qılınc vuran qolumuzsan, 

   Sən azadlıq yolumuzsan. 

   Simurq kimi doğulmusan, 

   Bir kərə yüksələn Bayraq. 

 

            Topla yenə gücümüzü, 

   Yenilməyən əzmimizi. 

    Nəsil-nəsil qaldır bizi, 

                         Bir kərə yüksələn Bayraq!!  

 

 

mailto:namiq.atabeyli@gmail.com
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PS:  N. Atabəylinin bu şeiri ilk dəfə 1991-cı ilin 2 

fevralında “İlham” (N-13) qəzetində Sovet işğalı və Hərbi 

Vəziyyət rejimi  şəraitində “A.Atasoy” psevdonimi ilə 

dərc edilib. Müəllif özü qəzetdə ədəbi şöbənin müdiri 

olmuşdur. Daha sonralar əsər müəllifin  “Azadlığın 

qədri” (“İşıq” nəşr., Bakı-1996 ) kitabında ilk 

 səhifədə, kitab halında nəşr olunmuş “Şahid” (Bakı-

2010,) və “Ana ürəyi” (Bakı-2013: --“Avropa”  

nəşriyyatı) poemalarında Proloq  yerində, habelə  

“Vahidiyəm Azərbaycanımın” son qəzəllər kitabında 

 ( naşir:“Step Ltd.” Kino şirkəti, B-2014, səh.206-211-də  

mətni  və notu ilə) təkrar işıq üzü görmüşdür.  

90-cı illərin ortasında bəstəkar Ədviyyə Rəhmətova 

 bu şeirə Arif Məlikovun tövsiyəsi ilə eyniadlı  

simfonik Marş yazmış, əsər Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestri tərəfindən  ifa olunaraq, Müsabiqə 

 əsasında Qızal Fonda daxil edilmiş və müxtəlif  

müsiqi dərsliklərinə salınmışdır. Hal-hazırda əsər 

Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 

 “Yutube” və  “Fecebook”-dan   “ Namiq Atabeyli”   

axtarışı ilə dinlənilə bilər. 
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