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Bu günümdən sabahıma xatirə

ÖN SÖZ
Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin həyatı və
soykökü haqqında qısa məlumat
Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə – 1948-ci ilin fevral ayında (rəsmi sənədlərdə doğum tarixi 01.06.1948-ci il kimi
göstərilir) Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Basarkeçər
(11.06.1969-cu ildən Vardenis) rayonunun Sarıyaqub kəndində doğulmuşdur.
Sarıyaqub kəndinin XIX əsrədək adı, Rafiq Hüseynzadənin ulu babası, Səfəvilərin böyük dövlət xadimi, diplomat,
təsəvvüf-sufi ideologiyası olan «Səfəviyyə» təriqətinin böyük Pir və Övliyası, hərbi sərkərdə, sufi şair, Haqq aşiqliyinin (aşıqlığın) əsasını qoymuş, qopuzdan saza, ozandan
aşığa keçidin banisi, çoxsaylı təsəvvüf məqam və hallarını
rəmzləşdirən musiqi bəstələrinin – aşıq havalarının müəllifi,
Allahdan ilahi hikmət, fəzilət və kəramətlər verilmiş, möcuzələr sahibi – «Ocaq» kimi tanınmış, «Ricalül-Qeyb» «Qeyb Ərəni» Miskin Abdalın (əsl adı Hüseyn Məhəmməd
oğludur) mənsub olduğu «Zərgərli» tayfasının adı ilə Zərgərli olmuşdur. Miskin Abdal da 1430-cu ildə həmin kənddə
doğulmuş və 1535-ci ildə kənd qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Kənd I Şah İsmayıl Xətai tərəfindən Miskin Abdala
bağışlanmışdır. Miskin Abdalla bağlı sonrakı bölmədə ətraflı məlumat veriləcəkdir. Kənd XIX əsrdən Miskin Abdalın
oğlu Şadmanın, onun oğlu Kərbalayi Qənbərin, onun oğlu
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 ağnalının, onun oğlu Yaqubun, onun oğlu Hüseynin, onun
Y
oğlu İsmayılın, onun oğlu Məhəmmədin, onun oğlu Yafəsin,
onun oğlu Hacı Mehdinin, onun oğlu Kərbalayi Qənbərin
oğlu – XIX əsrdə yaşamış, rəngi sarı olduğuna görə «Sarı»
ləqəbi ilə tanınmış Yaqub Ağanın adı ilə «Sarıyaqub» adlanmışdır. Rafiq Hüseynzadənin ulu babası Məşədi Hasan isə
Sarı Yaqubun qardaşı olmuşdur.
Kənd Basarkeçər şəhərindən 13 km cənub-şərqdə yerləşmiş, kəndi Məzrə çayı iki yerə bölmüşdür. Məzrə çayı öz
mənbəyini Yelli dərə, Keyti dağı, Əyriqar və Şah İsmayıl
Xətainin oylaqlarından olan, çox heyran olub, sevib, gəzdiyi «Sarıyer» yaylağından götürürdü. 19.04.1991-ci ildən
Sarıyaqub kəndinin adı dəyişdirilərək «Çaxkadzor» adlanır.
Sarıyaqub Göyçə gölünün şərqində Kiçik Qafqaz silsiləsinin
ətəyində yerləşirdi. Kənd Böyük Qaraqoyunlu, həmçinin, ölü
kənd olan Kiçik Qaraqoyunlu, Aşağı Şorca, Daşkənd, Qoşabulaq, Qayabaşı, Nərimanlı kəndləri və qismən Basarkeçər
şəhərinin ərazisi ilə həmsərhəd idi. Kəndin eni təxminən 2,
uzunluğu çay, dərə boyu təxminən 4 km idi.
Kəndin məşhur yerləri Miskin Abdalın vaxtilə yaşadığı
evin arxasında, onun duası ilə bir ildırım çaxması - möcuzə
nəticəsində böyük qaya parçalanmasından qayanın içindən
fışqıran və yeganə oğlu Şadmanın adı ilə adlanan «Şadmanlıların bulağı», həmin bulağın üstündə olan qaya «Şadmanlıların qayası», «Miskin Abdalın həyətinə qeybdən gələn maralların bölündüyü yeri bildirən «Buğabölünən», həmçinin
«Daraman», «İlan qayası», «Qızıl qaya», «Ağ daşlar», «Şirvi
təpəsi», «Xəlvir təpəsi», «Qüzey», «Güney dərəsi», «Uğuz
(Göyçədə «Oğuz»a «Uğuz» deyilirdi) qəbristanlığı» və sair
yerlər idi.
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Kəndin əhalisi, əsasən Miskin Abdalın yeganə oğlu Şadmanın adı ilə «Şadmanlı»lar tayfası, yeganə qızı Məleykənin
(həyat yoldaşı əmisi oğlu olmuşdur) törəmələrindən olanların
adı ilə (Miskin Abdalın vəsiyyətinə əsasən, qızı Məleykədə saxlanılan şəxsi əşya və sənədləri «Ocaq» kimi ziyarət edildiyindən) «Ocaqlı» tayfası, həmçinin kəndə - Miskin Abdal ocağına
müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə
rayonundan (Quqark rayonunun Hollavar və sair kəndlərindən)
və digər bölgələrdən pənah gətirmiş «Töstülü» (o cümlədən
Mövlaverdilər) və sair nəsillərdən ibarət olmuşdur.
1873-cü il siyahıya alınmasına əsasən, Sarıyaqub kəndinin əhalisinin sayı 294, 1886-cı ildə 416, 1897-ci ildə
436 nəfər olmuşdur. Qafqaza heç bir aidiyyatları olmayan,
Balkan yarımadasından Van gölünün ətrafına köçüb gəlmiş
frigiyalıların nəslindən olan (Heredota görə), XIX əsrdən
Rusiya İmperiyası tərəfindən İran və Osmanlı ərazilərindən
Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) torpaqlarına, o cümlədən Göyçə mahalına köçürülmüş ermənilərin törətdikləri
qırğınlar nəticəsində kəndin əhalisi digər kəndlərin əhalisi
kimi qaçqın vəziyyətinə düşərək Azərbaycanın bölgələrinə
pənah gətirmişdir. Təsadüfi deyildir ki, ermənilər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazilərinə İranın Marağa şəhərindən
köçürülmələrinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci ildə Ağdərə
rayonunun Şıxarx qəsəbəsi ərazisində «Marağa-150» adlı
abidə də ucaltmışdılar ki, münaqişə zamanı - 1988-ci ildə həmin abidəni qəsdən dağıtmışlar. Ermənistan adlanan ərazilərdən azərbaycanlıların ilk kütləvi köçü 1905-ci ildə olmuşdur.
Sonradan kənd əhalisinin bir hissəsi doğma vətəninə qayıtmışdır. 1908-ci ildə kənddə 385, 1914-cü ildə 675, 1916-cı
ildə 651 nəfər yaşamışdır. 1918-1919-cu illərdə baş vermiş
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yeni «erməni-müsəlman müharibəsi» nəticəsində 1919-cu
ilin 13-20 aprel tarixlərində kəndin əhalisi doğma yurdlarını
tərk etməyə məcbur olmuş, 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra əhalinin yalnız bir hissəsi kəndə qayıtmışdır. 1922-ci ildə kənddə 343, 1926-cı ildə 377, 1931-ci
ildə 471, 1987-ci ildə 1780 nəfər yaşamışdır. Bundan başqa,
1946-cı ilin köçürmə siyasəti nəticəsində həmin və sonrakı illərdə kənddən ayrı-ayrı ailələr Azərbaycanın müxtəlif
rayonlarına köçmüş, sonuncu dəfə 1988-ci ilin məlum hadisələri nəticəsində kəndin 1800-ə yaxın sakini doğma yurdlarını tərk etməyə və Azərbaycanın rayon və kəndlərinə pənah aparmağa məcbur olmuşlar.
Rafiq Hüseynzadənin mənsub olduğu Zərgərli - Şadmanlı tayfası Göyçə mahalında ən tanınmış, ziyalı, çox nüfuzlu
tayfalardan biri olmuşdur. Rafiq «Şadmanlılar»ın «Məşədi
Hasanlı» nəslindən olmuşdur. Məşədi Hasanın oğlu - ulu
babası Miskin Abdalın (Hüseyn Məhəmməd oğlunun) adını
daşıyan Hüseyn 1836-cı ildə Sarıyaqub kəndində doğulmuş,
Göyçənin çox nüfuzlu şəxslərindən olmuş, 110 il ömür sürmüş, 1946-cı ildə vəfat etmiş və kənd qəbristanlığında dəfn
olunmuşdur. Hüseynin 22 övladı (oğlu) olmuş, ilk 17 oğlan
uşağının heç biri həyatda qalmamış, körpə yaşlarında vəfat
etmiş, 5 oğlu, o cümlədən 18-ci oğlu - Paşa və ondan sonra 4 oğlu: Hasan, Abuzər, Ziyad və İsrafil isə sağ qalmışlar.
Oğlanlarının hamısı öz dövründə məsul dövlət vəzifələrində çalışmış, Göyçə mahalında böyük hörmət və nüfuz sahibi
olmuşlar.
Rafiqin babası Həsənov Paşa Hüseyn oğlu - 1903-cü
ildə Basarkeçər rayonunun Sarıyaqub kəndində doğulmuşdur. Paşa evin böyük övladı olmuş, əvvəllər ticarətlə məşğul
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olmuş, sonralar Basarkeçər rayon poçt və rabitə şöbəsində
işləmiş, 28.03.1942-ci il tarixdə II Dünya müharibəsi ilə
əlaqədar keçmiş SSRİ-nin «Qızıl Ordu» sıralarına çağırılıb
cəbhəyə yollanmış, Şimali Qafqaz cəbhəsində döyüşlərdə
böyük şücaətlər göstərərək müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuş, sonuncu xidmət yeri 19 saylı hərbi hissə olmuş,
04.12.1942-ci il tarixdə faşistlərlə qızğın döyüşlərin birində
onlarla faşist hərbi qulluqçusunu məhv edərək qeyri-bərabər
döyüşdə özü də qəhrəmancasına həlak olmuş, Rusiyanın Şimali Osetiya Respublikasının Darkqox rayonunun Darq-Kox
stansiyasından 2 km cənubda böyük ehtiramla dəfn olunmuşdur. Paşanın 4 övladı olmuş, oğlanları: Məhəmməd (Rafiqin
atası) və Lətif, qızları isə Sürəyya və Lalə olmuşlar, onların
hamısının nəvə, nəticə və kötücələri vardır.
Paşanın kiçik qardaşları Hasan, Abuzər, Ziyad və İsrafil
olmuşlar. Hasan və İsrafil də II Dünya müharibəsində iştirak edərək hər biri çoxsaylı faşist hərbi qulluqçularını məhv
edərək, böyük qəhramanlıqlar göstərməklə müxtəlif orden və
medallarla təltif olunmuş, düşmənlə açıq döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşlar.
Belə ki, Həsənov Hasan Hüseyn oğlu – 1904-cü ildə Sarıyaqub kəndində doğulmuş, çox savadlı mühasib olmuş,
əvvəlcə Basarkeçər rayonunun Zod kəndində mühasib, sonradan Basarkeçər rayon maliyyə şöbəsində baş mühasib işləmiş, 28.08.1942-ci il tarixdə səfərbərliklə əlaqədar Qızıl
Ordu sıralarına çağırılaraq Şimali Qafqaz cəbhəsində döyüşlərdə iştirak etmiş, sonuncu xidmət yeri 131 saylı hərbi hissə olmuş, 1943-cü ilin dekabr ayında faşistlərə qarşı
döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuş, Krasnodar vilayətinin
9

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

 lavyansk rayonunun «Otrub-7» məntəqəsindən 400 metr
S
qərbdə dəfn olunmuşdur. İki qız övladı olmuşdur.
Həsənov Abuzər Hüseyn oğlu – 1907-ci ildə Sarıyaqub
kəndində doğulmuş, II Dünya müharibəsi illərində Sarıyaqub
kənd kolxozunda briqadir vəzifəsində çalışmışdır. Ulu babası
Miskin Abdalda olduğu kimi, Abuzərdə də Allahın ən sevimli bəndələrinə, Peyğəmbərlərə, onların yer üzündə mənəvi
varisləri, xələfləri sayılan Vəlilərə - Abdallara əta etdiyi böyük kəramət olan, təsəvvüfdə - sufizmdə «Tayyi-zaman» və
«Tayyi-məkan» adlandırılan, zaman və məkan sərhədlərini
aşaraq, eyni vaxtda iki zaman daxilində və ya iki yerdə görülə bilmək qabiliyyətləri – möcuzələri olmuşdur. Bu barədə
Sarıyaqub kənd ağsaqqalları və ağbirçəklərinin söyləmələrinə əsaslanaraq Göyçə folkloruna dair kitablarda məlumatlar verilmişdir. O, evli olmuş, Əvəz adlı 1 uşağı olub qısa
müddət sonra vəfat etmiş, özü də 1940-cı ildə vəfat etmişdir.
Həsənov Ziyad Hüseyn oğlu – 1910-cu ildə Sarıyaqub
kəndində doğulmuş, Basarkeçər rayon partiya komitəsində
təlimatçı, müharibə illərində isə bir neçə kənddə: Basarkeçər
rayonunun Zod, Zərzibil (sonrakı adı Zərkənd), Ağkilsə və
Qayabaşı kəndlərinin kolxoz sədri vəzifələrində çalışmaqla,
müharibənin gətirdiyi dözülməz çətinliklər şəraitində, həm
cəbhənin taxıl və digər ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsində böyük işlər görmüş, həm də arxa cəbhədə qalan ailələrin
yaşayışının, maddi vəsaitlərlə təminatının qarşılanmasında
son dərəcə qeyrətli, məğrur, əməlisaleh, xeyirxah, səxavətli,
qayğıkeş bir rəhbər kimi misilsiz xidmətlər göstərmiş, Göyçədə bütün mahal əhalisinin sevimlisinə çevrilmiş, Göyçə
mahalında ona, ən hörmətli şəxslər barəsində işlədilən, yüksək ehtiram əlaməti olaraq «Lələ» deyə müraciət olunmuş,
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Bu günümdən sabahıma xatirə

əhali tərəfindən ona şeirlər qoşulmuş, xalqın hafizəsinə
əbədi həkk olunmuşdur. Ziyad 1967-ci ildə ailəlikcə Qazax
rayonunun Barxudarlı kəndinə köçmüş, 10.11.1986-cı ildə
vəfat etmişdir. Oğlu Qədir 1937-ci ildə, Eldar isə 1942-ci
ildə doğulmuş, Qədir subay olmuş, 1969-cu ildə bədbəxt bir
hadisənin qurbanı olaraq vəfat etmiş, Eldar isə ailəlikcə həmin kənddə yaşamış, 1992-ci ildə Barxudarlı kəndi mənfur
qonşular, Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra Qazax şəhərinə köçüb orada yaşamış, Eldar 2013-cü ildə vəfat
etmiş, onun övladları Qazax şəhərində yaşayırlar.
Həsənov İsrafil Hüseyn oğlu – 1912-ci ildə Sarıyaqub kəndində doğulmuş, ayrı-ayrı tarixlərdə Basarkeçər rayon ticarət
təftiş idarəsinin müdiri, Basarkeçər rayon prokurorluğunda prokuror köməkçisi, rayon məhkəməsində də məsul vəzifələrdə çalışmış, 23.06.1941-ci il tarixdə Ordu sıralarına çağırılmış, bir
müddət zabit kursu keçdikdən sonra, zabit rütbəsində komandir
kimi cəbhəyə yollanmış, peşəkar komandir olmaqla Berlinədək şərəfli döyüş yolu keçmiş, 28.04.1945-ci il tarixdə, Böyük
Qələbənin elan edilməsinə 10 gün qalmış Berlin şəhərində küçə
döyüşləri zamanı qəhramancasına həlak olmuş və yəqin ki, elə
Berlin şəhərində də dəfn olunmuşdur. Hazırda, onun qəbrinin
konkret harada yerləşməsi barədə dəqiq məlumat əldə etmək
mümkün olmamışdır. O, cəbhəyə getməmişdən bir neçə ay əvvəl evlənmiş, övladı olmamışdır.
Rafiqin əmisi Hüseynov Lətif Paşa oğlu – 22.07.1929-cu
il tarixdə Sarıyaqub kəndində doğulmuş, əvvəl kənd kitabxanasında, daha sonra uzun müddət kənd orta məktəbində müəllim
işləmiş, ahıl yaşlarında isə məktəbin təsərrüfat müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Lətif Hüseynov da 1988-ci ilin məlum hadisələri ilə əlaqədar doğma vətəni - Sarıyaqub kəndindən Sumqayıt
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şəhərinə köçmüş, 12.12.2009-cu ildə vəfat etmiş, Mehdiabad qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Onun 5 övladı olmuş,
Elyar adlı oğlu doğulduqdan bir müddət sonra vəfat etmiş,
Səadət, Nəcibə, Leyla və Kəmalə adlı 4 qız övladından nəvə
və nəticələri vardır.
Rafiq Hüseynzadənin atası Hüseynov Məhəmməd Paşa
oğlu (18.06.1927-11.10.1981) çox nüfuzlu, istedadlı, xarizmatik şəxsiyyət kimi nəinki Göyçə mahalı və Qərbi Azərbaycanda, həmçinin Azərbaycanda da yaxşı tanınmışdır.
Məhəmməd, Sarıyaqub kəndində yaşadığı müddətdə Basarkeçər rayonunda əvvəllər tikintidə sürücü kimi çalışmış,
həmçinin bir müddət Sarıyaqub kənd məktəbində müəllimlik etmiş, 1964-cü ildə Qazax rayonunun Barxudarlı kəndinə
köçdükdən sonra isə orada «Didvan» gölünün tikintisində
mütəxəssis kimi çalışmış, 1969-cu ildə ikinci dəfə ailə qurmuş və Yevlax şəhərində yaşamış, orada yaşadığı müddətdə «Yevlax rayon yunun ilkin emalı və tədarükü fabriki»ndə
müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmış, ikinci evliliyindən də
iki oğlu - 1970-ci ildə Ərəstun, 1977-ci ildə Hüseyn doğulmuş, hazırda ailələri ilə birlikdə Ərəstun Yevlax şəhərində,
Hüseyn isə Ukrayna Respublikasında yaşayırlar.
Rafiqin anası Məsimova (Hüseynova) Firəngiz Budaq
qızı (1920-2016) isə «Sarı Saltuq Ocağı»ndan – «Qızılhacılı» tayfasından olub, həmin rayonun Daşkənd kəndindəndir.
Rafiq Hüseynzadə ailədə iki övlad olmuşlar. Qardaşı
Tofiq Hüseynov 20.09.1946-cı ildə doğulmuşdur. Rafiqin
Şərqiyyə adlı bacısı və Xalid adlı qardaşı da uşaq yaşlarında
vəfat etmişlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, Rafiq Hüseynzadənin, hər iki tərəfdən soykökü Seyyid övliyalara bağlıdır.
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Rafiq Hüseynzadə kiçik yaşlarından kənddə yoldaşlarından
özünün fitri istedadı, parlaq zəkası ilə seçilmiş, elmə böyük həvəsi olmuş, 1955-1965-ci illərdə Sarıyaqub kənd orta məktəbində
təhsil alaraq, oranı əla qiymətlərlə bitirib, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuş, 1965-1971-ci illərdə orada ali təhsil almış, tələbəlik
illərində, mənəvi dünyası, əxlaqı, davranışı, öz fitri istedadı, rəhbərlik, liderlik qabiliyyəti, təhsildə qazandığı böyük nailiyyətlərlə
hamıdan seçilmiş, kollektivin sevimlisi olmuş, dəfələrlə İnstitut
və fakültə rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmiş, böyük qardaşı Tofiq Hüseynzadə kimi, ulu babası Miskin Abdaldan keçən irsi və
mənəvi-ruhi varislik əsasında, 1967-ci ildən şeir yaradıcılığına
başlamış, qısa müddətdə şeirləri ilə tələbə yoldaşları və İnstitut
kollektivi, böyük oxucu kütləsi arasında şöhrət qazanmış, İnstitutda təşkil olunmuş «Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin ən fəal üzvlərindən olmuş, şeirləri müsabiqələrdə birincilik qazanmış, Tibb
İnstitutunun «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində çoxsaylı şeirləri
dərc edilmişdir. O, elmdə qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, ictimai
fəallığı ilə digər tələbə yoldaşlarından həmişə öndə olmuş, 6 il
ali təhsil aldığı müddətdə qrup nümayəndəsi olmuş, 1971-ci ildə
İnstitutu onkoloq-cərrah ixtisası ilə, əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 02.08.1972-ci il tarixdən Qazax rayon xəstəxanasında onkoloq–həkim kimi fəaliyyətə başlamış, lakin qısa müddətdən, düz 4
aydan sonra - 1971-ci ilin dekabr ayının 2-də 23 yaşında onkoloji
xəstəlikdən vəfat etmişdir, subay olmuş, tale ona özündən sonra
varislər bəxş etməmiş, yalnız mənəvi irsi olan, Cənnət qoxulu şeirləri onu xatırlamaq üçün təsəlli olmuşdur.
Atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynov sevimli oğlu Rafiq Hüseynzadəni Gəncə şəhərində yerləşən «İmamzadə»
qəbristanlığında dəfn etdirmişdir.
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Rafiqin atası Məhəmməd Paşa oğlu 11.10.1981-ci il tarixdə
vəfat etmiş və vəsiyyətinə əsasən, oğlu Rafiqin qəbrinin yanında dəfn olunmuşdur.
Rafiq Hüseynzadənin qardaşı - tanınmış pedaqoq, jurnalist, şair, tədqiqatçı elm xadimi, folklorşünas Tofiq Hüseynzadə 13.11.2006-cı il tarixdə vəfat etmiş və Mehdiabad
qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Tofiq Hüseynzadə barədə
sonrakı bölmədə ətraflı məlumat veriləcəkdir.
25.08.2016-cı ildə isə Rafiqin anası Firəngiz Hüseynova
vəfat etmiş və Gəncə şəhərində yerləşən «İmamzadə» qəbristanlığında oğlu Rafiqin və həyat yoldaşı Məhəmmədin qəbrinin yanında dəfn olunmuşdur.
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Paşa Hüseyn oğlu Həsənov (Rafiqin babası)
(1903 – 04.12.1942)
15
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Abuzər Hüseyn oğlu Həsənov (Paşanın qardaşı)
(1907 – 1940)
16
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Ziyad Hüseyn oğlu Həsənov (Paşanın qardaşı)
(1910 – 10.11.1986)
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İsrafil Hüseyn oğlu Həsənov (Paşanın qardaşı)
(1912 – 28.04.1945)
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Lətif Paşa oğlu Hüseynov (Rafiqin əmisi)
(22.07.1929 – 12.12.2009)
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Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynov (Rafiqin atası)
(18.06.1927 – 11.10.1981)
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Firəngiz Budaq qızı Məsimova (Hüseynova) (Rafiqin anası)
(1920 – 25.08.2016)
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Miskin Abdal –
Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin ulu babası
Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin ulu babası Miskin Abdal: həyatı və Qeyb Ərəni (Ricalül-qeyb) Abdalı,
Pir, Övliya, «Ocaq» sahibi, filosof, sufi şair, Haqq aşiqi,
Səfəvilərin dövlət xadimi, diplomat, sərkərdə kimi fəaliyyəti barədə qısa məlumat (Tofiq Hüseynzadənin «Miskin
Abdal - Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri» elmi-tədqiqat əsərindən)
Rafiq Hüseynzadənin ulu babası - böyük dövlət xadimi,
filosof, diplomat, sərkərdə, sufi şair, Azərbaycan aşıq, sazsöz dünyasının ilkin mahir ustadı, müqəddəs «Ocaq» sahibi,
maarifçi insan, gözəl müəllim, müdrik el ağsaqqalı, övliya
Seyyid Miskin Abdal (əsl adı Hüseyn Məhəmmədoğludur)
təxminən 1430-cu ildə qədim Göyçə mahalının (Basarkeçər
rayonunun) keçmiş Zərgərli, sonralar Sarıyaqub adlanan
kəndində «Zərgərli» tayfasının adlı-sanlı nümayəndəsi Cəfər
oğlu Məhəmmədin ailəsində doğulmuşdur. Zərgərli kəndi
Çar Rusiyası dövründə XIX əsrdə Miskin Abdalın şəcərəsindən olan «Sarı» ləqəbli Yaqub Ağanın şərəfinə Sarıyaqub
adlanmışdır.
Miskin Abdalın ulu babası Yaqub, Səfəvilərin ulu babası
Şeyx Səfiəddinlə yaxın dostluq, pir-murşid əlaqəsi, təsəvvüf-sufilik ideyasına, «Abdal konsepsiyası»nın bir qolu olan
«Səfəviyyə» təriqətinə mənsubluq və həmin təriqətin yayılması ilə bağlı sıx münasibətlərdə olduğundan bu dostluq
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ənənələri nəslin sonrakı nümayəndələri tərəfindən də uğurla
davam etdirilmişdir.
Miskin Abdal özünün şeirlərində Seyyid olduğunu ifadə etmişdir. Məlum olduğu kimi, «Seyyid» ərəbcə «ağa, bəy» deməkdir, Məhəmməd Peyğəmbərin nəvələri, İmam Əlinin övladları:
Hüseynin nəslindən olanlara Seyyid, digər nəvəsi Həsənin nəslindən olanlara isə Şərif deyilmişdir. Miskin Abdal şeirlərində
«Seyyid» olduğunu göstərərək, Məhəmməd Peyğəmbərin Əhli-Beyti olan Hüseynin nəslindən olduğuna işarə etmişdir:
«Seyyid Miskin Abbal mənəm, söz mənim meydan mənim,
Qoruyanım, özün qoru, xain dostlardan məni».
Digər bir şeirində isə o, yuxuda İmam Əlini gördüyünü,
Haqqdan ona kəramət kimi «Pir», «Seyyid» olduğunun sorağının verildiyini, müjdələndiyini göstərir:
«Bu gecə vayğamda gördüm Əlini,
«Səni pir sahibi görürəm» - dedi.
Gülüb, kürəyimə vurdu əlini,
«Ömrünə bir çələng hörürəm» - dedi.
«Allahın şiriyəm, bir bax, didəmə,
Qoru din-məzhəbi, olmaz sədəmə,
Dolan bu dünyanı, yoruldum, demə,
Dalında dağ kimi dururam» - dedi.
«Sərində ağıl var, qüvvət qolunda,
Mələklər qoruyur sağı-solunda,
Seyyidsən, dərvişsən Haqqın yolunda,
Abdala Haqq payı verirəm» - dedi».
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Digər bir, «Əlif-Lam» adlı şeirində isə özünün təmiz, pak
nəsildən olduğunu belə ifadə etmişdir:
«Təmiz əkilmişəm, pak doğulmuşam,
Atadan-anadan lütfi-halalam.
Dərsimi Haqq verib, ağdan almışam,
Dilimdə əzbərdi doxsan min kəlam».
Miskin Abdalın özündən əvvəlki nəsil şəcərəsində, bizə,
XIII əsrdə yaşamış, Şah İsmayıl Xətainin babası Şeyx Səfiəddinin müasiri olmuş Yaqub adlı babasının və ondan sonrakı oğul, nəvə-nəticələrinin adları məlumdur. Miskin Abdalın özündən əvvəlki nəsil şəcərəsi belədir: ulu babası Yaqub,
onun oğlu İbrahim, onun oğlu İsmayıl - XIII əsrdə; İsmayılın
oğlu Əli, onun oğlu Cəfər, onun oğlu Məhəmməd (Miskin
Abdalın atası) – XIV-XV əsrlərdə yaşamışlar. Miskin Abdal
özü isə 1430-1535-ci illərdə - XV-XVI əsrlərdə yaşamışdır.
Miskin Abdalın yeganə oğlu Şadmanın (digər iki oğlu
Əli və Həsən Dağıstan dağlarında həlak olmuşlar) nəsil şəcərəsi barəsində əldə edilmiş məlumatlar belədir: Şadman
XV-XVI əsrlərdə yaşamışdır. Şadmanın oğlu Qənbər, onun
oğlu Yağnalı, onun oğlu Yaqub XVI əsrdə, Yaqubun oğlu Hüseyn, onun oğlu İsmayıl, onun oğlu Məhəmməd XVII əsrdə,
Məhəmmədin oğlu Yafəs, onun oğlu Hacı Mehdi, onun oğlu
Kərbalayi Qənbər XVIII əsrdə, Kərbalayi Qənbərin oğlu
Məşədi Hasan, onun oğlu Hüseyn, onun oğlu Paşa Həsənov
XIX əsrdə (Hüseyn və oğlu Paşa həmçinin, XX əsrdə), Paşa
Həsənovun oğlu Məhəmməd Hüseynov (Tofiq və Rafiq Hüseynzadələrin atası) isə XX əsrdə yaşamışlar.
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Yaxın dostluq və təriqət qardaşlığı münasibətləri çərçivəsində Miskin Abdalın atası Məhəmməd Cəfər oğlunun Şeyx
Heydərlə yaxınlığı və qarşılıqlı etimadı sayəsində Şeyx Heydərin oğlu İsmayılın hələ uşaq olarkən düşmənləri tərəfindən
təqib edildiyi illərdə məhz Göyçədə ən çox etibar etdiyi Hüseyn Məhəmməd oğlu - Miskin Abdal və atası Məhəmməd
Cəfər oğlu tərəfindən Göyçə gölündəki Ağdamar adasında
yerləşən Ağdamar qalasında təqiblərdən gizlədilərək mühafizə edilməsi, ilk tərbiyəsini də Miskin Abdaldan alması
barədə qaynaqlar mövcuddur. Ona görə də bu münasibətlər
qardaşlıq-ailə münasibətləri qədər səmimi, yaxın və etibarlı
olmuşdur.
Hüseyn (Miskin Abdal) atası Məhəmmədin yaxından
qayğısı sayəsində kiçik yaşlarından o dövrün ədəbi və rəsmi
dövlət həyatı üçün zəruri sayılan ərəb-fars dillərinə mükəmməl yiyələnmiş, cəng oyunlarını mənimsəmiş, Göyçə ozan,
qopuz mühitinin sirlərinə yaxından bələd olmuş, çox erkən
yaşlarından İslam dininin, o cümlədən, «Quran»ın incəliklərini dərindən öyrənərək, «Abdallıq nəzəriyyəsi» və onun
əsasında yaranmış, Səfəvilərin ideya məsləki olan «Səfəviyyə» sufilik təriqətinin geniş təbliğinə başlamış, çox qısa zamanda yüksək ad-san qazanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Miskin Abdal şeirlərində İslamda ən müqəddəs məkanlardan olan
Türkiyənin Cizrə şəhərində Nuh Peyğəmbərin qəbri üzərində
türbəsi (və yanında böyük cami) olan «Günbəz-əl Cizrə» və tarixi Fələstin torpaqlarında – Qüds şəhərinin şərqində «Qədim
Şəhər» hissəsində yerləşən, Məhəmməd Peyğəmbərin meracını gerçəkləşdirdiyi, «Quran»da «ətrafını mübarək etdik» kimi
şərəfləndirilən «Məscidi-Əqsa»da, özünün «Dür Usta» - pak
ustad kimi tanındığını göstərmişdir ki, bu da onun öz dövründə
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İslam arealında nə qədər böyük nüfuza və etimada malik din
xadimi, ilahiyyatçı, mürşid olduğunu sübut edir.
Miskin Abdal, Sufilik – təsəvvüf yolunda böyük bir yol,
Təsəvvüfün şəriət, təriqət, mərifət mərhələlərini keçərək
Həqiqət mərhələsinə (Abdallıq) qovuşmuş, «Abdallıq konsepsiyası»na uyğun olaraq «Qırx Abdal» - «Qurxlar piri» dərsini almış, ulu babaları kimi ona da Haqqdan hikmət, fəzilət,
kəramət - İlahi vergi, müqəddəslik, möcuzələr sahibi olmaq
- pir, «Ocaq» nazil olmuş, Pir məqamları sayılan «Miskin»
və «Abdal» zirvələrinə çatmış və tarixdə məhz bu adları, hər
iki – ən yüksək sufi dərəcələrinin vəhdəti ilə tanınmışdır.
Miskin Abdalın barəsində indiyədək toplanmış çoxsaylı tarixi fakt və məlumatlara əsasən, onun Təsəvvüf - Sufilik mərtəbələrinin hər üçünü - Şəriət, Təriqət və Mərifət mərhələlərini
keçərək «İlahi vergi» ilə mükafatlandırılaraq Həqiqət mərhələsinə - Ali Haqq Yaradana qovuşduğu, buna görə də, təsəvvüf
ordeni kimi «Abdal» adını aldığı təsdiq edilmişdir. Miskin Abdal Azərbaycan və dünya sufi ədəbiyyatının böyük şairi və övliyasıdır. Miskin Abdalın əsl adından (Hüseyn Məhəmmədoğlu)
kənarda daşıdığı «Miskin» və «Abdal» anlayışları da birmənalı
olaraq, onun təsəvvüf – sufilik təriqətində qazandığı ən yüksək
mərtəbə - silsilə adları ilə bağlı olmaqla həmin sözlərin adi mənasından tam fərqli şəkildə qəbul edilir.
1500-ci ildə təriqət Şahı Şeyx Heydər oğlu İsmayıl «Qızılbaşlar hərəkatı» çərçivəsində Şimali Azərbaycana yürüşlər
edərkən, Göyçəyə səfər edərək, Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində, mürşidi olmuş, bu yerlərdə ən böyük dayağı olan lələsi
Seyyid Hüseyn - Miskin Abdalı ziyarət edir, onun xeyir-duası ilə ətraf ərazilərdən çoxsaylı tərəfdarlar toplanır.
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Bu münasibətlə Miskin Abdal şeirində deyir:
«Vədə verdiyin ilqara,
Oğul, İsmayıl xoş gəldin!
Göyçə adlı bu diyara,
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!
Sazın-sözün sirri burda,
İgid olan qalmaz darda,
Sənə sadiq olan yurda,
Oğul, İsmayıl, xoş gəldin!
Baxt yazılıb hər alına,
Bax Abdalın əhvalına,
Gözəlliklər mahalına,
Oğul, İsmayıl xoş gəldin».
Digər vilayətlərdən zəfərlə qayıdan İsmayıl, yenə də
Göyçədə Seyyid Hüseynin – Miskin Abdalın qonağı olur.
Miskin Abdal bu münasibətlə şeirində deyir:
«Sən getdin hünərlə, gəldin zəfərlə,
Qurtardın elləri yasdan, İsmayıl!
Yolların bəzənsin xalıyla, zərlə,
Adına yazılsın dastan, İsmayıl!».
İsmayıl, Göyçədəki beş kəndin vergisinin də ustadı Miskin Abdala çatacağına dair göstəriş verir, onun anadan olduğu Zərgərli (Sarıyaqub) kəndini vergidən azad edir və onu
özü ilə Təbrizə aparır.
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1501-ci ilin sentyabr ayının 24-də Təbrizdə Şeyx Heydər
oğlu İsmayıl şahlıq şərbətini məhz Seyyid Hüseynin - Miskin
Abdalın əlindən alıb içir, onun Övliya xeyir-duası ilə qırmızı
geyinib şahlıq taxtında əyləşir. Bu münasibətlə Miskin Abdal
şeirlərinin birində deyir:
«Bu tac, bu taxt qılsın vəfa,
Şeyx oğlu Şah İsmayıla!
Xıdır Nəbi, ol Mustafa,
Olsun pənah İsmayıla.
Abdal telə mizrab vurar,
Gün gələr ki, dastan qurar,
Yerdə Əli kömək durar,
Göydə Allah İsmayıla».
Qızılbaşlar şahının məsləhəti ilə Miskin Abdal Səfəvilərin xarici əlaqələrinin qurulması və inkişafında misilsiz
xidmətlər göstərir, bu məqsədlə Səfəvilərlə qonşu dövlətlərə
səfərlərə gedib diplomatik görüşlər keçirir, danışıqlar aparır,
Səfəvilərin beynəlxalq səviyyədə mövqelərinin gücləndərilməsi və tərəfdar dövlətlərin dəstəyini daha da artırmaq missiyasını yerinə yetirir. Eyni zamanda, o, 1501-ci ildə Səfəvilərin şimal sərhədlərində - Dağıstan ərazilərində yaşayan əhali
arasında Qızılbaşlar (Səfəviyyə) ideologiyasının yayılması
məqsədilə dövlət elçisi, səlahiyyətli səfir qismində xidmətlər
göstərir. Orada əsas dayaq məntəqəsi kimi indiki Axtı rayonunun Miskincə kəndində məskən salır. Həmin kənd məhz
onun şərəfinə yerli əhali tərəfindən «Miskincə» - yəni «Miskinli» adlanır. Maraqlı faktdır ki, həmin kənd Dağıstanın
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ləzgilər yaşayan ərazisində İslamın «Şiə» məzhəbində olan
yeganə kənddir.
Hüseynin (Miskin Abdalın) atasının adı Məhəmməd, həyat
yoldaşının adı Həlimə, oğlanlarının adı Şadman, Əli və Həsən,
qızının adı Məleykə olmuşdur. Hüseynin ulu babalarının və
törəmələrinin adları peyğəmbərlərin, atasının adı Məhəmməd
Peyğəmbərin, özü isə onun nəvəsi, eyni zamanda İmam Əlinin
oğlu İmam Hüseynin adını daşımışdır. Miskin Abdal ilk övladının adını Şadman qoymuşdur ki, bunun da çox hikmətli tarixçəsi vardır. Bu ad Azərbaycan xalqının genezisində başlanğıc
və əsas rol oynamış qədim Azər (As, Az) tayfalarında, Altay,
Mesopotomiya və Misir türklərində Tanrı adı olmuş, eyni zamanda, buna müvafiq olaraq ən yüksək Türk hökmdarı Titulu
(Xaqan kimi) da olmuşdur. Xəzər Xaqanının VII əsrdə yaşamış
oğlunun da adı «Şad» olmuşdur. Təsəvvüfdə də «Şad» sözü çox
yüksək dərəcə, məna ifadə etmişdir. «Şad» sözü təsəvvüf mənasında Miskin Abdalın Təsəvvüf Şeyxi kimi Sufi yolçuluğunda
ən yüksək pillələrindən birinə qovuşması anlamını daşıyır. Belə
ki, «Şad» sözü Türk dilindən bir çox dillərə keçdiyi kimi, fars
dillərinə də keçmiş və onlarda «sevinc, bəxtiyarlıq, xoşbəxtlik,
nəşə» mənalarını verir. Təsəvvüfdə Sufinin Qəbz (İlyas) halından Bast (Xızır) halına keçməsinə «Şad» deyilir. Bast halı - Xızırı, Qəbz halı - İlyası tərənnüm edir. Xızır, Hz.Musa zamanında yaşamış, Vəli və ya Peyğəmbər olması bilinməyən mübarək
Zatdır. «Abi-həyat» deyilən əbədilik suyunu Hz.İlyas ilə tapıb
içdiyi üçün hər ikisinin qiyamətə qədər diri olduqlarına inanılır.
Təsəvvüfdə «Bast» halına Xızır, «Qəbz» halına İlyas deyilir. «Qəbz» - «bir şeyi barmaq ucları ilə tutub almaq» mənasını verir. «Qəbz» halı Allaha qovuşmaq yolunda sufini
çətin vəziyyətə salır, qəlbində sıxıntı hiss etdirir, lakin bunun səbəbinin nə olduğu bilinmir. Sufilər bu hala tabe olmaq
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lazım gəldiyini söyləyərlər. Çünki zamanın hökmünə boyun
əyən, səbr edən sıxıntıdan, «Qəbz»dən qısa müddətdə qurtulur. «Bast» isə - «yaymaq, sərmək, döşəmək» mənalarını verir, təsəvvüfdə «Həvf», «Qəca» və «Qəbz» hallarından sonra
gəlir, «Qəbz» halından daha şiddətlidir, «Qəbz» halında döş
qəfəsinin sıxışdırıldığı və daraldığı hiss edildiyi halda, «Bast»
halı bunlardan «qurtuluş, açılma və həfifləmə, yüngülləşmə»
halıdır. Təsəvvüf kitabları Həqiqət əhlinin «Qəbz» və «Bast»
hallarından Allaha sığındıqlarını ifadə edirlər. Zamanın Qütbünə həm də «Xızırı-Vaxt» adı verilir.
Göründüyü kimi, böyük Təsəvvüf Şeyxi ilk övladını sufilik
yolunda əldə etdiyi böyük uğurun, yəni sufiliyin ən keşməkeşli,
əzablı mənəvi yolçuluğunu qət edərək, ən şərəfli sayılan mərhələsinə qədəm qoyması - Xızır halına keçməyi münasibəti ilə
«Şadman» adlandırmışdır, yeni doğulan oğluna da Xızır məqamına yüksəlməyi, Haqqın dərgahında əbədi var olmağı arzulamışdır. «Şadman», bu mənada «Şad adam» mənasını daşımaqla, «Şad» - «şadlıq», «Man» isə qədim Türk dillərində «Mən»,
«Man» variantlarında mənsubiyyət, həmçinin «şəxs, adam»
mənalarında işlənilmiş və əksər linqvistlərin qənaətlərinə görə,
qərb dillərinə də bu söz, «Man» olaraq məhz Türk dillərindən
keçmişdir. Xalq arasında «Ruhu Şad olsun!» deyimi də, bəsit mənada ruhun «şadlığı»nı, «şənliyini» deyil, əslində ruhun
təsəvvüfdə qəbul olunduğu kimi, çətinlikdən, ağrı-əzablardan
qurtularaq «Şad» mərhələsinə, yüngüllüyə, yəni Xızır məqamına, həmişə diri olmaq məqamına, başqa sözlə, əbədiyyətə qovuşmasının arzu olunmasını ifadə edir.
Miskin Abdal, həmçinin, digər övladlarına da təsəvvüfdə yüksək mənəvi mənalar ifadə edən adlar qoymuş – ikinci
oğluna, İslam təsəvvüfündə «Şahi-Mərdan», «Şahi-Nəcəf»,
«Şahi-Vilayət», «Sultanül-Övliya», «Qurani-Natiq» (Danışan
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Quran), «Əsədulla» (Allahın aslanı), «Şiri-Yəzdan», «Seyfulla»,
«Heydəri-Kərrar», «Murtaza», «Əmirəl-Möminin» kimi uca adları olan, 10 yaşında İslamı qəbul edən İmam Əlinin, digərinə isə
onun sevimli oğlu Həsənin adını qoymuşdur. Tarixdən məlumdur ki, Əlinin Hz.Fatimədən üç oğlu: Həsən, Hüseyin və Möhsün (hər üç ad «hüsn» sözündəndir, mənası hərfi olaraq «gözəl»
mənasını verir) və iki qızı: Zeynəb və Ümmü Gülsüm olmuşdur. Hz.Əlinin künyələrindən biri də «Əbu Həsən» olmuş, yəni
«Həsənin atası» kimi tanınmışdır. Miskin Abdal qızının adını isə
Allahın yaratdığı ən pak məxluq, ucalıq, saflıq, ülvilik rəmzi olan
varlığın şərəfinə Məleykə qoymuşdur. Təsəvvüfdə Şadman, Əli,
Həsən və Məleykə adları çox yüksək idealları simvolizə edir.
Müəyyən səbəblər üzündən Miskin Abdal, 1503-cü ildə
diplomatik missiyasını başa vurub geri qayıdarkən Dağıstan
dağlarında ailəsi ilə birlikdə güclü borana düşür. Boranda
özü, arvadı Həlimə, böyük oğlu Şadman, qızı Məleykə xilas olsalar da, kiçik yaşlı oğlanları Həsən və Əli bu köçün
qurbanı olurlar. Bu barədə o, məşhur «Dağlar» və «Dünya,
səndə nəyim qaldı» adlı şeirlərində həmin bədbəxt hadisəni
də qələmə almışdır:
«Nəs illərdən satın aldın pis günü,
Çağırıb dumanı, tökdun çiskini,
Gözü yaşlı qoydun Cüda Miskini,
Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar.»;
«Ərşə-gürşə bəlli əslim,
Yaradana ollam təslim,
Adnan, sannan olan nəslim,
Bir oğlum, bir qızım qaldı.
31

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

Şadman könlüm tari-mardır,
Şanda balım zəhri-mardır,
Günüm, gecəm ahu-zardır,
Şirin-şirin sözüm qaldı».
Miskin Abdal 1514-cü ilə qədər Azərbaycanla qonşu olan
dövlətlərdə diplomatik missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirir,
yüksək səfirlik məharəti göstərir. Uzaq məmləkətlərdə olduğu müddətlərdə Göyçə həsrəti onun qəlbini qübar etmiş, teztez şeirlərində bu həsrəti nəzmə çəkmişdir:
«Qürbət eldə yanar ömür sürənlər,
Yasa batdı bu halımı görənlər.»;
«Həsrət qaldım Göyçə kimi elimə,
Əl uzatdım, əl çatmadı əlimə.»;
«Ya Rəbb, görən, kimlər yetər dadıma!?
Həsrət qaldım ocağıma, oduma,
Miskinəm, ərənlər düşdü yadıma,
Didəm yaşı selə döndü, ağlaram».
Miskin Abdal 1514-cü ildə Cənubi Azərbaycanın Maku
şəhəri yaxınlığında Osmanlılarla Səfəvilər arasında baş vermiş
«Çaldıran döyüşü»ndə bir sərkərdə kimi iştirak etmiş və bu
barədə şeirlərində göstərmişdir:
«Qoymaynan, Miskin Abdal qəzadə həlak olacaq,
Ey könül, gəl düş havadan, axırın xak olacaq!»;
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«İslam bada gedir cəllad əlində,
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz».
1515-ci ildə Səfəvilər şahı I Şah İsmayıl Xətai Miskin Abdalın adına, onun məhz «Ricalül-qeyb»ə (Qeyb ərənləri) daxil
olan müqəddəs Abdal - Övliya olması, Haqqdan kəramət, fəzilət, hikmət verilmiş şəxs olması kimi xüsusiyyətlərini ehtiva
edən fərman imzalamışdır. Fərmanın məzmunu belədir: «Ey
mömin insanlar, Miskin Abdal mötəbər şəxsdir, ona sidq
ürəklə inanın, nə mətləbiniz varsa ondan diləyin!». Bu fərmanda, Abdalların «Ricalül-qeyb» iyerarxiyasında malik olduğu kəramət, ilahi hikmət, mistik qüvvə, metafizik xüsusiyyətlər
- «Abdalların Allahdan nə istəsələr, Allahın onu yerinə yetirəcəyi, onların yer üzündə Allahın sevimli bəndələri və peyğəmbərlərin xələfi olması və sair möcuzələrə sahib olması»na dair
inamların nə qədər təsirli olduğu özünü göstərir. Həmin fərman
adi bir fərman deyildi. Bu, sufi mərtəbələrinin ən ali məqamlarına qovuşmuş qüdrətli bir Sufi Mürşidinin Təriqət Şahı tərəfindən, «Abdal»lıq doktrinasına aid müqəddəs «Abdal», «Pir» elan
olunması demək idi, onun peyğəmbərlərin mənəvi Xələfi (ruhunun daşıyıcısı) – Haqqa qovuşmuş Abdal olması təsdiq olunurdu. Məhz bu fərmanda, «40 Abdal», «Qırxlar piri», müqəddəs
şəxsiyyətlər, Peyğəmbərlərin xələfləri olan Abdalın mistik, metafizik qüdrətə sahib olması öz əksini tapmışdır. «Abdal»ın malik olduğu qeyri-adi, mistik məziyyətləri barədə, Rafiq Hüseyn
zadənin qardaşı Tofiq Hüseynzadənin 2018-ci ilin mart ayında
nəşr olunmuş «Xəyal cığırı» adlı 3 cildlik şeirlər kitabına daxil
edilmiş - «Miskin Abdal – Qeyb Ərəni və Təsəvvüf Piri» elmi-tədqiqat əsərində ətraflı məlumat verilmişdir.
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Miskin Abdalın tarixin yaddaşında qalan, haqqında yaradılmış dastanlarda və xalqın hafizəsində daşlaşıb qalan, dillərdən
düşməyən çoxsaylı kəramətləri, mistik-metafizik, fövqəladə qabiliyyətləri və möcuzələri vardır ki, onlardan bir neçəsini təqdim edirik:
- Göyçədə, yaşadığı Zərgərli kəndində əhali içməli sudan
əziyyət çəkdiyinə görə, Miskin Abdal hamının yanında bir neçə
rükət namaz qılaraq, Allaha dərin zikrdə bulunaraq, dua etmiş,
«Allahın qüdrəti və qüvvəti qarşısında hər şey acizdir» demiş,
Allah onun duasını qəbul edərək, göy üzü tutulmuş, möhkəm
ildırım çaxmış, ildırım Miskin Abdalın yaşadığı evin arxasındakı böyük qayaya düşüb qayanı ikiyə parçalamış, möcuzə olaraq
həmin qayanın yarılan hissəsindən bir bulaq fışqırmışdır, həmin
bulaq oğlunun adı ilə «Şadmanlı bulağı» adlanmışdır. Bu hadisə
«Bibliya»da (Əhdi-Ətiq) «Saylar» kitabının 20-ci bölməsində
xalqın sussuz qalaraq Musa Peyğəmbərə və qardaşı Haruna sudan əziyyət çəkmələrini bildirmələri, Musa və Harunun Allaha səcdəyə qapanaraq bu xahişi Allaha çatdırmaları və Allahın
izni ilə və Musaya bildirdiyi kimi, Musanın əsasını qayaya iki
dəfə vurması nəticəsində qayadan bol su fışqırması, xalqın susuzluğunu aradan qaldırması əhvalatını xatırladır. «Şadmanlı
bulağı»nın dibində boy atan ağacın dibində müqəddəs günlərdə gecələr şam yanmasına bənzər nur şölələnmişdir. XX əsrin
başlanğıcında bir naxələf şəxs deyilənləri eşitməyərək, bu ağacı
kəsib odun etmişdir. Bir il keçməmiş həmin ailədən ancaq bir
xarabalıq nişanə qalmışdır;
- Miskin Abdal Qərbi Azərbaycanın Axta (Razdan) rayonunun Miskin (sonradan «Qayğı ocağı» (əhalinin dilində isə «Qayıb ocağı», yəni «Qeyb ocağı» – bu adın, Miskin Abdalın Qeyb
Ərəni – «Ricalül Qeyb» olması ilə əlaqədar verilməsi ehtimal
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edilir) və daha sonralar M.F.Axundovun adı ilə «Axundov» adlanmışdır) kəndində olarkən yerli əhali onun müqəddəsliyinə
inanmayıb, sınamaq məqsədilə gur ocaq qalamış, Miskin Abdal
qucağında qumral bir quzu ocağın içinə girmiş, ocaq yanıb qurtarmış, lakin nə özü, nə də quzu heç bir zərər görməmiş, bundan
sonra əhali ona inam gətirmiş və kəndi onun adına «Miskin»
adlandırmış, sonradan SSRİ dövründə həmin kənd «Qayğı ocağı» və «Axundov» ilə əvəzlənmişdir. Bu əhvalat «Quran»da
«əl-Ənbiya» surəsinin 68-70-ci, «Saffat» surəsinin 97-98-ci və
«əl-Ənkəbut» surəsinin 24-cü ayalərində göstərilən - İbrahim
Peyğəmbərin Nəmrud tərəfindən yandırılması üçün odun içərisinə atılması, lakin Allahın onu qoruması və zərər çəkmədən
xilas olması əhvalatını xatırladır;
- Miskin Abdalın Göyçədə Zərgərli kəndindəki evinin həyətinə qeybdən marallar gəlmişdir; bundan başqa, bir dəfə oğlu
Şadman dağlarda quldurları öldürdüyünə görə evlərində, həyətdə anasının qaladığı ocağa qazanda qoyulmuş maral südü qan
kəsmiş, bu əlamətə əsasən, Miskin Abdala, oğlunun haradasa
«qan salması» - adam öldürməsi əyan olmuş, Şadman evə qayıtdıqda quldurları öldürməsini atasına bildirmiş, Miskin Abdal hirslənərək əlindəki çəliyi burum-burum olmuş (hazırda
da həmin çəlik saxlanılır), o, ocaqdan höyüş bir odun götürüb
Şadmana tərəf atmış, lakin Allah Şadmanı, günahı olmadığı
üçün, atasının qəzəbindən qorumuş, odun ona çatmamış yerə
sancılaraq «Yanıq armud» ağacına çevrilmiş, ağac hər axşam
sanki yanırmış kimi, özündən nur saçmış, yerli əhali tərəfindən
ziyarət edilmişdir. Həmin əhvalat Sarıyaqub kənd əhalisinin
uşaqdan-böyüyə hamısının dilinin əzbəridir. Qərbi Azərbaycanın indiki Qarakilsə (Quqark) rayonunun Haydarlı və Hollavar kəndləri və Axta (Razdan) rayonunun Miskin (Axundov)
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k əndlərinin əhalisi arasında da «Yanıq armud» ağacı ilə bağlı
maraqlı əhvalatlar indi də yaşayır;
- Gədəbəy rayonunda 11 kəndi əhatə edən Miskinli obasında, o cümlədən Miskinli kəndində də Miskin Abdal bir müddət yaşamış, orada da onun ocaq çatdığı, namaz qıldığı yerlər
müqəddəs sayılmış, Miskin Abdalın adına bir neçə «Ocaq» yeri
hazırda da insanlar tərəfindən ziyarət edilir, həmin obanın əhalisi də Miskin Abdalı özlərinin mənəvi cəhətdən «ulu baba»ları
sayırlar;
- Dağıstanın Axtı rayonunun «Miskinci» kəndi də Miskin
Abdalın bir müddət yaşadığı yerlərdən olmuş, həmin kənddə də
onun adına çoxsaylı (19 ədəd) ziyarət yerləri olmaqla, bu gün də
həmin kəndin əhalisi Miskin Abdalı özlərinin mənəvi ulu babası
kimi yad edirlər;
- Qərbi Azərbaycanın indiki Qarakilsə (Quqark) rayonunun
Mollaqışlaq, Haydarlı və Hollavar kəndlərinin ərazisində Miskin Abdalla bağlı 8 ziyarət – Ocaq yeri vardır. Həmin kəndlərin
əhalisi arasında bu gün də yaşayan rəvayətlərə görə, bir dəfə
Miskin Abdal Maymaq dağının başına çıxmış, oradakı cahil,
gənc şəxslər Miskin Abdaldan bir möcuzə göstərməsini xahiş
etmiş, Miskin Abdal Allaha dua edib çəliyini yerə möhkəm vurmuş, həmin yerdə həmin vaxtadək heç bir su mənbəyi, bulaq
olmamasına və bulaq çıxması üçün ehtimal belə olmadığı, yəni
çox uca yer olmasına baxmayaraq, çəlik dəyən yerdən su, bulaq qaynamağa başlamış, içindəki xarda daşlar da rəngarəng olmuşdur. Həmin gündən bu bulaq «Miskin bulağı» adlanmışdır.
Sonrakı əsrlərdə ora köçürülən ermənilər bulağı murdarladıqları
üçün bulaq qurumuşdur;
- Qarakilsə (Quqark) rayonunun Mollaqışlaq kəndinin ərazisində Cəbrayıl, Şorax və Xamoy dağlarının arasında Şorax
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d ərəsində XVI əsrdən yadigar qalan «Miskin Abdal ocağı» 1988ci ilin məlum hadisələrinə qədər dini ziyarətgah kimi insanların ümid, pənah yeri olmuşdur. Həmin kəndlərin əhalisi, hamısı
Miskin Abdalı özlərinin mənəvi «ulu baba»sı hesab edirlər;
- Miskin Abdal Təbrizdə sarayda olduğu vaxtlarda, Allahın
lütfü olaraq verilmiş - gözə görünə bilməmək («Tayyi məkan»
və «Tayyi zaman») kəramətinə görə, Şah İsmayıl Xətainin sarayında Şahın otağına keçərkən saray mühafizəçiləri onu görməmiş, yəni onların gözünə görünməmiş, ona görə də mühafizəçiləri Şahı xəbərdar edə bilməmiş, içəri daxil olduqda Şah
bu işə heyran qalmış, mühafizəçilərini çağırtdırıb soruşmuş,
onlar Miskin Abdalın içəri keçməsini görməmələrini demişlər.
Bu hadisə «Miskin Abdal və Şah İsmayıl Xətai» dastanında, habelə Miskin Abdal və Şah İsmayıl Xətainin şeirlərində öz əksini
tapmışdır;
- Səfəvilərin apardığı döyüşlərin birində Miskin Abdal
sərkərdə kimi iştirak edərkən, qoşunun azuqəsi qurtarmış, çıxılmaz vəziyyətdə qalmış, Miskin Abdal qoşunu yeməklə təmin
edəcəyini bildirib, Allahı zikr edərək, çoxsaylı dualar edərək
kömək istəmiş, Allah onun duasını qəbul buyurmuş, o, bir badya
qatıq və bir kömbə çörəklə bütün qoşunu doydurmuş, yeyildikcə, qatıq qabda bulaq kimi qaynayıb artmış və çörək də yeyildikcə artmış, hələ artıq da qalmışdır. Bunu görən Şah İsmayıl
və qoşunu çox heyrətlənmiş və onun böyük kəramət sahibi olduğuna qəti iman etmişlər. Miskin Abdalın həmin badyası (qab)
indi də «Ocağ»ında saxlanılır. Bu əhvalat «Bibliya»nın tərkib
hissəsi olan «İncil»də İsa Peyğəmbərin bir dəfə göyə baxaraq
Allaha dua edib 5.000 nəfər kişini (qadın və uşaqlar istisna olmaqla) 5 çörək və 2 balıqla doyurması, 12 dolu səbətin də artıq
qalması, bir dəfə isə «şükran duası» edərək 3 gündür ac qalan
37

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

4.000 kişini (qadın və uşaqlar istisna olmaqla) 7 çörək və bir az
da balıqla doyurması, 7 dolu zənbil yeməyin də artıq qalması
əhvalatlarını xatırladır;
- Şadmanın, atası Miskin Abdalın vəsiyyətinə uyğun olaraq,
atasının əşya və sənədlərini – «Ocağ»ı saxlamaq üçün bacısı
Məleykəyə verərkən atasının burum əsasının evdə qalması, qalan əşya və sənədləri isə verməsi, həmin gecə «Ocaq»dakı əşya
və sənədlərin ilahi qüdrətlə Məleykənin evindən, taxçada qoyduğu yerdən qeyb olması, yəni Şadmanın evinə qayıtması, Şadmanın «Ocağ»ı qaytarsa da, yenə də bir neçə gün həmin halın
təkrarlanması, sonradan, atası Miskin Abdalın Şadmanın yuxusuna girməsi, Şadmana, evində atasından yadigar saxladığı,
«harma»ya taxdığı burum əsasını da həmin «Ocağ»ın içərisinə
qoyub bacısına qaytarmasını bildirməsi, Şadmanın buna əməl
etməsi və bundan sonra bir daha «Ocağ»ın geri qayıtmaması Göyçədə ən çox yayılmış rəvayətlərdən biri idi;
- «Miskin Abdal» dünyadan köçdükdən sonra da onun
«Ocağı» daim ona inam bəsləyənlərin ümid, pənah yeri olmuş,
dara düşən, darlıqda qalan, bədbəxt tale və hadisə ilə üzləşən hər
kəs onun vasitəsilə Allahı köməyə çağırmış, Göyçədə istənilən
bədbəxt hadisənin qarşısının alınması üçün əhali Miskin Abdalın «Ocağı»nı ziyarət etməklə Allahdan kömək diləmiş, Allah da
onların dua və çağırışlarını eşidərək kömək etmişdir. Son illərdə
- 1986-cı ildə Sarıyaqub kəndinə dəhşətli sel fəlakətinin itkisiz
ötüşməsi və 1988-ci ilin dekabr ayında əhali ermənilər tərəfindən doğma yurdlarından zorla çıxarılarkən, qışın ən sərt çağında
Kiçik Qafqazın keçilməz dağ yollarından bütöv bir elin, mahalın
sağ-salamat keçməsi vaxtı da hamı Miskin Abdalın ocağı vasitəsilə Allahı köməyə çağırırdı, Miskin Abdalı öz imdad şahpərini,
elə bil ki, doğmalarının üstünə çəkmişdi.
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Göstərilənlərdən başqa, Miskin Abdalın çoxsaylı kəramətləri, möcuzələri barədə Tofiq Hüseynzadənin 2005-ci ildə nəşr
olunmuş, müəllifi olduğu «Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin
Abdal» kitabında daha ətraflı məlumat verilmişdir.
Əməkdar rəssam, Miskin Abdalın portretini yaradan Cabbar
Quliyev Miskin Abdalla bağlı bir möcuzəni belə danışır: «Xoşbəxtəm ki, Miskin Abdal kimi bir dahi şəxsiyyətin ilk əzəmətli portretini yaratmaq mənə nəsib oldu. Bu portreti yaratmazdan əvvəl çox düşünüb-daşındım. Nəhayət, 15 gündən sonra
yuxumda Miskin Abdalı gördüm və ayılıb, gördüyüm kimi eskizini verdim və portreti yaratmağa başladım. «Miskin Abdal»
mənim şah əsərimdir».
Vaxtilə Miskin Abdalın olduğu, möcuzələr göstərdiyi yerlər
indiyədək onun adı ilə tanınmışdır. Tədqiqatçı Yaqub Babayev
18 aprel 1991-ci il tarixdə «Kommunist» qəzetində «Miskin
Abdalın söz gülüstanı» məqaləsində bildirmişdir ki, «Miskin
Abdalın bir müddət indiki Gədəbəy rayonunun ərazisində yaşadığını söyləmək olar». Miskin Abdalın adı ilə Gədəbəyin 11
kəndini əhatə edən, mərkəzi isə əvvəlki adı Böyük Qarabulaq,
hazırkı adı «Miskinli» olan böyük bir oba – «Miskinli obası» adlanır. Həmin kənddən olan məşhur şair - aşıq Miskin Vəli məhz
Miskinli obasından olduğu üçün həmin təxəllüsü götürmüşdür.
Bundan başqa, Dağıstanın Axtı rayonunda «Miskinci» («Miskinli») kəndi də Miskin Abdalın adını daşıyır. Qeyd etdiyimiz
kimi, Qərbi Azərbaycanın (Ermənistanın) Axta (Razdan) rayonunun Miskin kəndi də Miskin Abdalın şərəfinə o cür adlanmışdır. Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə (Quqark) rayonunun Hollavar kəndində də əhali arasında Miskin Abdalın kəramətləri ilə
bağlı çoxsaylı əhvalatlar indi də yaşamaqdadır. Həmçinin, Miskin Abdalın Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində da bir müddət
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olması, 20-yə qədər tərəfdarlarının qəbirlərinin orada olmasını
da irəli sürənlər vardır. Hazırda Yevlax rayonunun Yuxarı Bucaq kəndində də «Miskin Baba piri» mövcuddur. Kənd əhalisi
arasında həmin babanın pir olması haqqında çoxsaylı rəvayətlər indi də dolaşmaqdadır. Göründüyü kimi, Miskin Abdalın
olduğu, ocaq çatdığı, möcuzələr göstərdiyi hər yerdə onun adı
müqəddəsləşmiş, xalqın ziyarətgahına çevrilmişdir.
Miskin Abdal Səfəvilər dövründə təkcə diplomatik fəaliyyəti ilə kifayətlənməyib, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına çox dəyərli töhfələr verməklə onu zənginləşdirmişdir. O,
sağlığında Azərbaycan folklorşünaslığı üçün çox qiymətli incilər sayılan «Yetim Hüseyn» və Şeyx Heydər övladlarının,
o cümlədən, Şah İsmayıl Xətainin mərhum qardaşı İbrahimin şərəfinə «Aslan şah və İbrahim» dastanlarını yaratmışdır. Tədqiqatçıların qənaətinə görə, bu dastan Şeyx Heydər
övladlarının taleyinə həsr olunmuş, dastanda Şah İsmayıl –
Aslan şah, Miskin Abdal isə Şah İsmayılın qardaşı İbrahim
kimi, Ağqoyunlu ögey dayı isə Rey padşahı – Ata Zülal şah
kimi verilmişdir. Rəvayətlərə görə, Şah İsmayıl Xətai Miskin Abdala o qədər böyük məhəbbət və hörmət bəsləmişdir
ki, onu qardaşı İbrahimə əvəz saymış, çox vaxt ona «qardaşım İbrahim», «şahim İbrahim» deyə xitab etmişdir. Əslində,
«Şah İsmayıl dastanı»nın süjet xətti ilə «Aslan şah və İbrahim dastanı»nın süjet xətti o qədər yaxındır ki, əksər folklorşünaslar onu «əkiz qardaşlar», eyni kökdən olan dastanlar
hesab edirlər. Tanınmış folklorşünas Abbas Vəfadağlının kitabında oxuyuruq: «Miskin Abdal məktəbinin dərin köklərə malik
olmasına şübhə ola bilməz. Bu məktəbin Şah İsmayıl Xətaiyə
təsiri öz izlərini açıq-aydın göstərir. Şah İsmayılın Miskin Abdala hüsn-rəğbətinin səbəbi də bu keyfiyyətlərdən irəli gəlmişdir.»
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İslam dünyagörüşü, fəlsəfəsi, təriqət və əxlaqı ilə bağlı
sufi-hürufi ideallar Miskin Abdalın həyat amalı olmuş və şeirlərinin ruhuna hopmuşdur. Miskin Abdal, ən ali məqamlara
ucalmağa çalışan, təsəvvüfün Şəriət, Təriqət, Mərifət, Həqiqət
mərtəbələrindən keçib Haqqa qovuşmağa çalışan və buna nail
olan, ən abstrakt, mistik təsəvvüf postulatlarını, el müdrikliyi ilə
qeyri-adi bir sənətkarlıqla birləşdirə bilən, Göyçənin müqəddəs
övladı olub, kamal sahibi olandan özünü pürkamal sahibi kimi
dərk etmiş, Təriqət, məslək yolunda Allah qarşısında Miskin həyat keçirib, ancaq Mərifətə tapınan, özünü Tanrının qulu hesab
edərək, mənən onun «övladı» – Abdallıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Haqqa, Həqiqətə qovuşmuş Miskin Abdal şeirində hər şey
- insan, təbiət, dağlar, gözəllər... hamısı həm də mənəvi, məcazi
məna daşıyır, spesifik sufi simvolikası ilə aşılanır. Orta əsrlərin ədəbi ənənəsindən gələn didaktik xeyir və şər, öyüd-nəsihət,
mənəvi-əxlaqi-etik dəyərlər, insan kamilliyinin və gözəlliyinin
vəsfi, təriqət, yol-ərkan bütövlüyü, qürbətdə nostalgiya, yurd,
el-oba həsrəti, dünyanın vəfasızlığından və qocalıqdan şikayət
motivləri Miskin Abdalın şeirlərində onun üslubunu, onun məna
və məzmun özəlliyini biçimləmiş olur. Onun «Gedər», «Pir idi»,
«Nökərdim», «Məni», «Dönərmi?», «Qocalıq», «Ağlaram»,
«Ya Əli», «A yaz ayları», «Nədi?», «Qocalıram», «Olmusan» və
sair şeirləri XV-XVI əsrlərdə aşıq şeirinin incilərindən olmaqla,
çox zəngin məzmun və fəlsəfi mündəricəyə malik olmuşdur.
Miskin Abdalın gəraylı, qoşma, divani və təcnisləri, bayatıları
XV-XVI əsrlər türkdilli şeirimizin nadir nümunələrindən sayıla
bilər. Bu şeirlərdə zamanla səsləşən güclü təfəkkür mündəricəsi
ilə yanaşı, bədii-estetik duyum, sözün daxili məntiqi, emosional
təsir gücü və siqləti vardır. Rəngarəng Şəriət və Təriqət notları şeirin məntiqi məzmununu cilaladığı kimi, o dövr dilimizin
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zəngin
çalarları da şeirin rəvanlığına xüsusi təravət gətirmişdir.
XV əsrin sonu və XVI əsrin əvvəllərində xalq şeirində təcnisin
çox nadir nümunəsinə rast gəldiyimiz halda, Miskin Abdal onun
çox kamil nümunələrini yaratmışdır. Hazırda Miskin Abdalın
Azərbaycan şeir janrının bir çox növlərində, o cümlədən, qoşma, təcnis, gəraylı, divani, mədhiyyə, mərsiyyə, bayatı və deyişmə formasında çoxsaylı şeirləri toplanılıb nəşr olunmuşdur.
Həmin şeirlər içərisində Miskin Abdalın öz müasiri və silahdaşı,
dövrünün böyük dövlət xadimi və şairi Şah İsmayıl Xətai ilə
deyişmə şəklində şeiri də xüsusilə diqqət çəkir.
Təriqət ədəbiyyatının gətirdiyi Haqq aşiqliyi, Nəsimi, Xətai,
Füzuli eşqi, dastana, ədəbiyyata, poeziyaya dönən eşq butaları
Aşiqliyi artırmışdı, alovlandırıb, zirvələşdirmişdi. Haqq Aşiqi,
yəni eşqə düşən öz sevgisindən söz qoşub, saz çaldı. Bu Eşqin
ən dəqiq tərcümanı Saz ola bildi! Türkün «aşk»çısı - Miskin
Abdalın simasında aşığa çevrildi. Tanrı aşkçısı – Haqqın aşığı – Miskin Abdalın sinəsi haqqın bazarı idi. Onun ilahilərində,
minacatlarında, qoşma və gəraylılarında dini-fəlsəfi idrak işıq
saçır. Miskinə görə, Maddi Ruh heyvani Ruhdur, heyvani Ruh
hiss və hərəkət qüvvəsinin daşıyıcısıdır, cismanidir, o, damarların içərisində yayılır, insani Ruh isə İlahi aləmdən gəlir, bu
Ruhlar qovuşur, İnsana Nitq və İlham verir.
Miskin Abdalın şeirlərində istifadə olunan bütün anlayışlar,
Əhməd Yasəvidə, Yunis Əmrədə, İmadəddin Nəsimidə, Mövlanə Cəmaləddin Rumidə, Şah İsmayıl Xətaidə olduğu kimi
təsəvvüf-sufi məna yükü ilə yükləndiyindən, onların hər birinin,
yalnız təsəvvüfə yaxşı bələd olan tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmaqla əsl, həqiqi mənalarını müəyyən etmək mümkündür.
Göyçə aşıq mühitinin təşəkkülü mərhələsinin ustadı Miskin Abdal, Mahiyyəti Təzahüründən qat-qat ucada dayanan, özündən
42

Bu günümdən sabahıma xatirə

böyük dünyası özünə sığan, amma bu dünyaya sığmayan Övliyalar Övliyası olmuşdur.
Miskin Abdal şeirlərində bir çox təxəllüslərdən istifadə
etmişdir ki, bunlardan, «Miskin», «Abdal», «Qulam» (Miskin Abdal, Miskin Qulam və ya sadəcə Miskin, Abdal) onun
təsəvvüfdə tutduğu ən yüksək dərəcəsi, mövqeyi ilə əlaqədardır.
Digər təxəllüsləri, yəni «Qərib» və «Cüda» (Qərib Hüseyn, Qərib Miskin, Cüda Miskin) təxəllüsləri isə onun həyatının böyük
hissəsinin doğma Vətəni - Göyçədən uzaqlarda keçməsi səbəbindən, doğma yurdundan, elindən, obasından, doğmalarından
uzaqda qalması nəticəsində Vətən niskili, həsrəti ilə yaşaması
ilə bağlı olmuşdur. Miskin Abdal şeirlərinin birində «Ocaqzadə» olduğunu qeyd edir:
«Ocaqzadə bir təb əhli nökərəm,
Kuyində qələndər, sinə dəftərəm,
Mimnən Məhəmmədəm, cimnən Cəfərəm,
Ləqəbi çox olan Miskin Abdalam».
«Ocaqzadə» termini təsəvvüf terminidir. Hərfi mənada
«ocaq» içində odun, kömür yandırılan, dumanı üst bacadan
çıxan xüsusi od yandırma yerinə deyilir. Məcazi olaraq, «Ocaq»
- «quruluş, boy, soy, kök, dirlik, düzənlik» mənalarını verir.
Ocaqzadə, bu baxımdan, «Ocaq oğlu» deməkdir. Sufi cərəyanı
olan «Ələvilər»də «Dədə» deyilən mürşidin Seyyid nəslindən
gəlməsi, yəni Məhəmməd Peyğəmbərin, onun nəvəsi Hüseynin
nəslindən olması şərt sayılmışdır. Onlara görə, Bəktaşi ənənəsinə girmiş, Sarı Saltuk, Pir Sultan Abdal və sair də seyyiddirlər.
Onların soyundan gələn Dədələr də o Ocaqdandır. Buna görə
də Ələvilərdə «Dədə»lərə «Ocaqzadə» deyilmişdir, hazırda
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da belədir. Ələvilər də bu Ocaqlardan birinin talibi - tələbəsi
sayılırlar. Bu Ocağa mənsub olanlar da bir başqa Ocağı «Pir»
adlandırırlar. «Ocaq» sözü «Bəktaşi» cərəyanında da istifadə
edilmişdir. Bəktaşi təkkələrində meydan odalarında (Göyçənin
Sarıyaqub kənd orta məktəbində məhz «müəllimlərin oturduğu»
otağa - «Müəllimlər odası» deyilirdi) qiblənin olduğu yerdəki
Ocağı nəzərdə tutmuşdur. Ocaq olmayan meydandakı guşənin
biri ocaq halına salınırdı. Ocağın bir tərəfində Seyyid Əli Sultan
postu (məqamı), digər tərəfində Xorasan postu (məqamı) olurdu.
Miskin Abdalın şeirində özünün təsəvvüf anlayışı kimi «Ocaqzadə» olması ilə bağlı misra, həm onun Seyyid olması - İmam
Hüseynin nəslindən olması, həm də, «Qırxlar piri», «Qırxlar
ocağı»nın nümayəndəsi olduğunu göstərən bir anlayışdır.
Göründüyü kimi, Hüseyn Məhəmməd oğlu - Miskin Abdal Allah tərəfindən «İlahi vergi»yə layiq görülmüş Böyük
sufi övliyası olmaqla, onun ədəbi yaradıcılığı da böyük sufi
mütəfəkkirləri Mövlanə Cəlaləddin Rumi (ö.1273), Yunis
Əmrə (1240-1320), Əhməd Yasəvi (ö.1166 (1177)), Hacı Bəktaşi Vəli (ö.1337) və sair kimi dahilərin «Abdallıq konsepsiyası» kontekstində yer alır.
1524-cü ildə Şah İsmayılın ölümü Miskin Abdalı bərk
sarsıdır. O, sarayla biryolluq vidalaşaraq doğma Göyçəsinə, Zərgərli (Sarıyaqub) kəndinə qayıdır. Burada məktəb
açıb maarifçilik işləri ilə məşğul olur, xalqının övladlarının
elm, təhsil alması qayğısına qalır. Onun Sarıyaqubda açdığı
ilk məktəb Göyçənin elm, ürfan və sənət dünyasında qazandığı
bütün sonrakı uğurlarda çox mühüm və həlledici rol oynamışdır.
Miskin Abdal, təxminən, 1535-ci ildə 105 yaşında dünyasını dəyişir, Zərgərli (Sarıyaqub) kənd qəbristanlığında
öz ulularının yanında hörmətlə dəfn olunur. Özündən sonra
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 ərgərli (Sarıyaqub) kəndində Miskin Abdalın adı ilə iki tayfa:
Z
«Şadmanlı» - oğul və «Ocaqlı» - qız tayfaları qalır. «Şadmanlı» tayfası, eyni zamanda, Tofiq Hüseynzadə və Rafiq Hüseynzadə qardaşlarının mənsub olduğu «Məşədihasanlı», həmçinin
«Barxudarlı», «Yaqublu», «Abdullauşağı», «Məşədi Qədimli»
və digər qollardan – nəsillərdən ibarətdir. Miskin Abdal vəfatından əvvəl, oğlu Şadmanın vaxtilə 10 qulduru öldürdüyünə görə,
hər bir halda «qan» etdiyini bildirərək, özündən sonra əşya və
sənədlərinin qorunub-saxlanılmasını paklıq, təmizlik mücəssiməsi sayılan qızı Məleykəyə tapşırır və bu barədə oğlu Şadmana vəsiyyət edir, Şadman atasının vəsiyyətinə əməl edir.
Sarıyaqub kəndində hamıya məlum olan fakt idi ki, Miskin Abdalın qızı Məleykə həmin kənddə yaşayan əmisi oğlu ilə
evlənmişdir. Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində 1988-ci ilin məlum
hadisələrinə qədər də Miskin Abdalın oğlu Şadman və qızı Məleykənin törəmələri, yəni hər iki nəslinin ata evləri qonşuluqda
yerləşməklə ailələr də qonşuluqda yaşamışlar. Miskin Abdal və
oğlu Şadmanın yaşadığı ev 1988-ci ilədək Rafiqin qardaşı Tofiq
Hüseynzadənin ailəsi tərəfindən «Ev damı» adı ilə qorunub saxlanılırdı və zəruri əşyaların saxlanılması məqsədilə istifadə olunurdu. Həmin «Ev damı»nın yanında Tofiq Hüseynzadənin atası
Məhəmməd tərəfindən ona bitişik tikilmiş müasir evdə də Tofiq
Hüseynzadənin ailəsi 1988-ci ilin dekabr ayınadək yaşamışdır.
Miskin Abdal cismən doğmalarının yanında olmasa da, Qeyb
Ərəni – «Ricalül Qeyb» kimi onun həmişə diri olan müqəddəs
ruhu və mistik qüvvəsi doğmalarının yurdunda, ocağında dolaşırdı. Bu müqəddəsliyin təzahürü kimi Tofiq Hüseynzadənin
ocağında – yaşadığı evin həyətində həmişə bir «Ocaq ilanı»
yaşayırdı. Bundan başqa, Rafiq və Tofiqin əmiləri, qonşuluqda
yaşayan Lətif Hüseynov ulu babası Miskin Abdalın möcuzəsi
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barədə çox maraqlı bir faktın şahidi olmuşdu. Lətif Hüseynov
1988-ci ilin dekabr ayınadək Sarıyaqub kənd orta məktəbində
təsərrüfat müdiri vəzifəsində işlədiyindən, 1988-ci ilin məlum
hadisələri ilə əlaqədar, kəndin azərbaycanlı əhalisi doğma yurdlarını tərk etdikdən sonra dövlət xətti ilə kənd orta məktəbinin
maddi vəsaitlərinin təhvil-təslimi üçün 1989-cu ildə Sarıyaqub
kəndində qayıtmalı olmuş, orada kəndə yenicə köçmüş bir yaşlı
erməni ona Miskin Abdalın vaxtilə yaşadığı həmin «Ev damı»
deyilən yerin «Pir» olduğunu demiş (ermənilər ziyarətgahlara,
«Ocağa» «Pir» deyirdilər), L.Hüseynov bu müqəddəs yurdun evin ermənilər tərəfindən murdarlanacağından və ya dağıdılacağından çəkinərək orada Pir olmasını inkar etməyə çalışmış,
lakin həmin erməni, bu evdə gözünə «Nur» göründüyü və digər çox təsirli möcuzə faktları ilə qarşılaşdığını («Nur» görməsindən başqa, digər nələrin şahidi olması barədə L.Hüseynova
danışmaqdan imtina etmiş) israrla bildirərək, evin «Pir», yəni
«Ocaq» olduğunu demişdir. Məhz həmin faktdan sonra ermənilər həmin evlərə, yəni Tofiqin və qonşuluqda – bitişik olan
əmisi Lətifin evlərinə toxunmamış və orada yaşamaqdan çəkinmişlər. Allahın izni ilə, Miskin Abdalın ruhu möcuzəsi ilə
naxələf erməniləri öz müqəddəs «Ocağı»na ayaq basıb orada
yurd salmağa imkan verməmişdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Miskin Abdalın vəfatından sonra yeganə oğlu Şadman, atasının vəsiyyətinə uyğun olaraq atasından
qalan dəyərli əşya və sənədləri qorunub-saxlanılması üçün bacısı Məleykəyə (həm də onun həyat yoldaşı olan əmisi oğluna)
verir.
Bu səbəbdən ona məxsus əşya və sənədlər indiyədək «Miskin ocağı» adı ilə qorunduğu «Ocaqlı» tayfasına məxsus, Miskin
Abdalın qız nəslindən olan ailədə saxlanılır və «Miskin ocağı»
46

Bu günümdən sabahıma xatirə

kimi ziyarət edilir. Bununla bağlı baş vermiş, dildən-dilə keçib
bu günədək xalqın yaddaşında qalan çox maraqlı möcuzə faktı
– Şadmanın «Ocağ»ı bacısına verərkən atasının burum əsasının evdə qalması, qalan əşya və sənədləri verməsi, həmin gecə
«Ocaq»dakı əşya və sənədlərin qeybdən Məleykənin evindən,
taxçada qoyduğu yerdən qeyb olması, yəni Şadmanın evinə qayıtması, Şadmanın «Ocağ»ı qaytarsa da, yenə də bir neçə gün
həmin halın təkrarlanması, sonradan, Şadmanın yuxusuna atası Miskin Abdalın girməsi, Şadmana, evində atasından yadigar
saxladığı, «harma»ya taxdığı burum əsasını da həmin «Ocağ»ın
içərisinə qoyub bacısına qaytarmasını bildirməsi və Şadmanın
onun sözlərinə əməl edərək əsasını «Ocağ»ın içinə qoyub bacısına verməsi, bundan sonra bir daha «Ocağ»ın geri qayıtmamasına dair rəvayət barədə Tofiq Hüseynzadənin «Səfəvilərin
böyük övliyası – Miskin Abdal» (Bakı 2005) kitabında ətraflı
məlumat verilmiş, onun «Şadman» poemasında da bu fakt nəzmə çəkilmişdir.
Bundan sonra Miskin Abdalın oğul nəsli Şadmanlı, qızı
Məleykənin nəsli isə Miskin Abdala məxsus əşya və sənədlərin
saxlanıldığı, xalqın ziyarətinə çevrilmiş «Miskin Ocağı» kimi
«Ocaqlı» tayfası adlanmışdır. İndinin özündə də həmin nəslin
nümayəndələri «Şadmanlı» və «Ocaqlı» tayfaları kimi tanınır.
Miskin Abdal «Dünya səndə nəyim qaldı» adlı çox məşhur
şeirində bu barədə deyir:
«Ərşə-gürşə bəlli əslim,
Yaradana ollam təslim,
Adla-sanla olan nəslim,
Bir oğlum, bir qızım qaldı.
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Bir şəcərəm, bir kəşkülüm,
Gur ocağım, odum, külüm,
Yığın-yığın varım, mülküm,
Al qumaşım, bezim qaldı».
1988-ci ilin məlum hadisələrindən sonra tarixi Azərbaycan
torpaqlarında yaradılmış «Ermənistan» adlanan qondarma dövlətin apardığı soyqırım siyasəti nəticəsində Azərbaycanlılar tarixi yurdlarından növbəti dəfə kütləvi surətdə qovuldular. Kənd
əhalisi kimi, Miskin Abdalın qız nəslindən olan həmin ailə də
Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində məskunlaşdı. Miskin Abdala məxsus çox dəyərli tarixi əşya və sənədlər, həmçinin 1515-ci ildə Səfəvilər şahı I Şah İsmayıl Xətai tərəfindən
Miskin Abdala verilmiş, «Ey mömin insanlar, Miskin Abdal
mötəbər şəxsdir, ona sidq ürəklə inanın, nə mətləbiniz varsa
ondan diləyin!» məzmunlu fərman da orada saxlanılır və qəlbi
Allaha imanla dolu insanlar tərəfindən tarixi-dini abidə kimi ziyarət edilir.
Miskin Abdalın «Ocağındakı» əşyalar və sənədlər bunlardır: 1515-ci ildə Şah İsmayıl Xətai tərəfindən Miskin Abdalın
adına verilmiş fərman, üzərində ay və səkkizguşəli ulduz təsviri olan möhür daşı, «Haçadil» atının bədnəzər duası, əl əsası,
canamazı, qələmdanı və qələmləri, çuxası, sənədləri saxlamaq
üçün taxta mücrü, müxtəlif tarixi və adi sənədlər, sənədlərin Səfəviyyə təsdiqləməsi, xörək yediyi taxta qab, ağacdan
düzəldilmiş kiçik təhnə, İrəvan xanlığı qazisinin şəhadətnaməsi, «Qurani-Kərim»dən müxtəlif xətt üslubları ilə yazılmış dualar, müxtəlif zamanlarda Məkkədən, Mədinədən və Məşhəddən qiymətli və əziz xatirə kimi gətirilən dini hədiyyələr və
digər əşyalar.
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Tofiq Hüseynzadənin «Miskin Abdal - Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri» elmi-tədqiqat əsərinin bir hissəsində deyilir: «Miskin
Abdal şəxsi əşya və sənədlərini yadigar saxlamaq üçün qızı Məleykəyə vəsiyyət etsə də, bütün var-dövlətini oğlu Şadmana vəsiyyət etmişdir. Miskin Abdal, eyni zamanda, vəfatından sonra
da Xızır – Şad (Şadman) məqamına yüksələrək İlahidən ölməzlik, həmişə diri qalmaq kəramətləri verilmiş Təsəvvüf Şeyxi,
Piri, Övliyası kimi, «Ricalül-qeyb» - «Qeyb ərəni» Abdalı olaraq, irsi (genetik) varislik əsasında, müqəddəs mənəvi, ruhi varisi kimi də hamıdan çox sevdiyi, Allahın himayəsində olan yeganə nəsil davamçısı olan oğlu Şadmanı və onların törəmələrini
seçmişdir.»
Məhz bunun nəticəsidir ki, eyni mənbədən – ulu babaları
Miskin Abdalın genetik və ruhi varisliyindən ilham alan qardaşlar - Tofiq və Rafiq Hüseynzadələr – hər ikisi parlaq zəkaya,
fitri istedada, yüksək mənəviyyata, əxlaqa, şəxsi keyfiyyətlərə
malik olmaqla özlərinin seçdikləri sənət yollarında hamıdan
fərqlənməklə zirvədə dayanmağı bacarmaqları ilə yanaşı, gənc
yaşlarından Allahdan verilmiş kəramətləri ilə söz sənətinin hüdudsuz dünyasında öz şərəfli imzaları ilə tanınıb, sevilmiş, elə
ilk qədəmlərindən hər ikisinin yüksək bədii-estetik duyumu ilə
seçilən, uca əxlaqi-mənəvi hikmətləri ehtiva edən şeirləri mətbuata ayaq açmış, böyük məhəbbətlə oxunmuş, sevilmişdir. Onlar cismən aramızda olmasalar belə, mənəvi irsləri şeriyyətin
uca məqamlarında özünəməxsus yer tutmaqla, mənən bizimlə
yaşamaqdadırlar.
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Miskin Abdal
(Rafiq Hüseynzadənin ulu babası)
(1430 – 1535)
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Miskin Abdalın soykökü
XIII əsr

XV əsr

XVII əsr

XIX əsr

Yaqub Şeyx
Səﬁəddinlə dost imiş

Yaqub
İbrahim
İsmayıl

Əli
Cəfər
Məhəmməd

XIV əsr

Qənbər
Yağnalı
Yaqub

XVI əsr

Yafəs
Hacı Mehdi
Kərbəlayı
Qənbər

XVIII əsr

Məhəmməd
Toﬁq
Mehdi

XX əsr

Şadman

XXI əsr

Miskin Abdal
(Hüseyn)
Şadman

Hüseyn
İsmayıl
Məhəmməd

Məşədi Hasan
Hüseyn
Paşa
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Miskin Abdal (Hüseyn)
Şadman
Qənbər
Yağnalı
Yaqub
Hüseyn
İsmayıl
Məhəmməd
Yafəs
Hacı Mehdi
Kərbəlayi Qənbər
1

2

Hüseyn

Məhəmməd

Məşədi Həsən

Paşa

3

Sarı Yaqub

Abuzər

Məhəmməd Lətif Lalə Sura Əvəz

Abdulla
Qasım

Həsən

İsraﬁl

Təzəgül Yazagül

Səadət Nəcibə Leyla Elyar Kəmalə
Şərqiyyə Toﬁq Raﬁq Xalid
Ərəstun Hüseyn
Şahanə Turanə
Dünyamin
Xəyyam Vüqar Mehdi Nuranə Raﬁq
Xalid
Xanlar

İlqar Şadman Sevil Sevinc
Toğrul
İlham
Nigar
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Məşədi Qədim
Məşədi Alı
Ziyad
Qədir Eldar

Hüseyn Yaşar Novruz
Elvir Ülviyyə Eşqin
Pərvin
Ceyhun
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Səfəvilər şahı I Şah İsmayıl Xətai
(17.07.1487 – 23.05.1524)
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I Şah İsmayıl Xətai
tərəfindən Miskin
Abdalın adına verilmiş
1515-ci il tarixli fərman

Fərmanın məzmunu:
«Ey mömin insanlar,
Miskin Abdal mötəbər
şəxsdir, ona sidq ürəklə inanın, nə mətləbiniz
varsa ondan diləyin!»
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Şah İsmayıl Xətainin 1515-ci ildə Miskin Abdalın adına
verdiyi fərman 1820-ci ildə Göyçədəki Çaxırlı kənd
kəndxudası tərəfindən yenidən təsdiq edilmişdir.
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Qədim Göyçə mahalında Basarkeçər rayonunun
Sarıyaqub kəndində Miskin Abdalın qızı
Məleykənin yaşadığı – «Miskin Abdal ocağı» olan
evin ön divarındakı yazılı daş (foto - 1986)
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Miskin Abdalın oğlu Şadman
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Təbrizli Sənubər
(Miskin Abdalın ilk həyat yoldaşı)
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Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin qardaşı
Tofiq Hüseynzadə və onun ədəbi yaradıcılığı
Yeri gəlmişkən, Rafiq Hüseynzadənin qardaşı Tofiq Hüseyn
zadə barədə də zəruri məlumatları təqdim etməyi lazım bilirik.
Belə ki, Tofiq Hüseynzadə 20.09.1946-cı il tarixdə Basarkeçər rayonunun Sarıyaqub kəndində doğulmuş, 1954-1962-ci
illərdə Sarıyaqub kənd orta məktəbinin 1-8-ci siniflərində təhsil almış, 1962-1964-cü illərdə həmin rayonun Daşkənd kənd
orta məktəbinin 9-cu sinfini, Sumqayıt şəhərində isə 16 saylı orta məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir. 1964-cü ildə atası
Məhəmməd ailəlikcə, Sarıyaqub kəndindən bir neçə ailə ilə
birlikdə Qazax rayonunun Barxudarlı kəndinə köçmüş, 1972-ci
ilədək 8 il orada yaşamışlar. Tofiq, Qazax rayonunda yaşadığı
1966-1971-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda
ali təhsil almış, həmin müddətdə, eyni zamanda 11.08.1970 19.07.1972-ci il tarixlərdə Qazax rayonunun Barxudarlı kənd
məktəbində müəllim işləmişdir.
1970-ci ildə həmin kənddən Musayeva (Hüseynova) Zenfira İsgəndər qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur. 1972-ci ilin iyulunda ailəsi və valideynləri ilə birlikdə Qazax rayonundan Basarkeçər rayonunun Sarıyaqub kəndində köçmüş və 1988-ci ilin
məlum hadisələrinə qədər orada yaşamışdır.
23.08.1972-ci ildən doğulduğu Sarıyaqub kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
1971-ci ilin noyabr ayının 6-da böyük oğlu Xəyyam dünyaya gəlmişdir.
1972-ci ilin noyabr ayının 6-da oğlu Vüqar doğulmuşdur.
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1972-ci ildən anadan olduğu Sarıyaqub kəndində müəllimlik
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Müəllimliklə yanaşı 1979-cu ilin
noyabr ayının 5-dən Basarkeçər rayon qəzetində («Vardenis» qəzeti) ədəbi işçi işləmişdir. 1982-ci ildən Kommunist Partiyasına
üzv qəbul olunmuşdur. 1986-cı ilin noyabr ayının 1-dən isə qəzetin kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
19.05.1976-cı ildə oğlu Mehdi, 01.08.1977-ci ildə qızı Nuranə, 19.03.1980-ci ildə kiçik oğlu Rafiq (mərhum qardaşı Rafiqin adını qoymuşdur) doğulmuşdur.
1987-ci ildə Tofiq Hüseynzadə SSRİ Jurnalistlər Birliyinə
üzv qəbul olunmuşdur.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları nəticəsində
Tofiq Hüseynzadə 1988-ci ilin dekabr ayında ailəlikcə Qazax
rayonuna, 1989-cu ildə isə Bakı şəhərinə köçmüş, Bakı şəhərində 143 saylı orta məktəbdə müəllim işləmiş, eyni zamanda
jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş və elmi araşdırmalarını davam etdirmiş - Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat orqanı
olan «Yeni Azərbaycan», həmçinin «Millət», «Haqq yolu» və
digər qəzetlərdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş, Milli Elmlər
Akademiyasının Folklor İnstitutunda Göyçə folklorunun toplanılması və araşdırılması istiqamətində ciddi elmi tədqiqat işləri
aparmışdır.
Tofiq Hüseynzadənin 4 oğlu, 1 qızı vardır. Onlardan başqa,
1974-cü ildə Nuranə adlı qızı doğulmuş, o, 7 aylığında vəfat
etmişdir. Həmçinin, 20.02.1975-cü ildə doğulan oğluna babası
Paşanın adını qoymuş, o, 2 aylığında vəfat etmişdir.
Tofiq Hüseynzadənin 9 nəvəsi vardır. Həyat yoldaşı Zenfira Hüseynova evdar qadındır. Tofiq Hüseynzadə yüksək
mənəviyyata malik ziyalı, şair, müəllim, jurnalist, tədqiqatçı
folklorşünas, elm xadimi, xarizmatik şəxsiyyət, ailə başçısı kimi
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həyatını övladlarının təlim-tərbiyəsinə həsr etmiş, bu işə xüsusi
əhəmiyyət vermiş, bu səbəbdən bütün övladları gözəl tərbiyə və
təhsil almış, sayılıb-seçilən şəxsiyyətlər olmuşlar.
Böyük oğlu Xəyyam Hüseynzadə 06.11.1971-ci ildə doğulmuşdur, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bakalavr
və magistr pillələrində fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir,
Binəqədi Neft-Qaz çıxarma idarəsində mühəndis işləyir, 2 oğlu
var. Onun böyük oğlu Xalid Bakı Dövlət Universitetinin hüquq
fakültəsinin 1-ci kursunda, kiçik oğlu Xanlar orta məktəbin 10cu sinfində oxuyur.
Oğlu Vüqar Hüseynzadə 06.11.1972-ci ildə doğulmuşdur,
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir, ədliyyə orqanlarında zabit kimi mayor rütbəsində xidmət etmiş, hazırda təqaüddədir. Onun oğlu İlqar orta məktəbin 10-cu sinfində
oxuyur.
Oğlu Mehdi Hüseynzadə 19.05.1976-cı ildə doğulmuşdur, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir,
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir.
Şadman və İlham adlı iki oğlu, Nigar adlı qızı var, orta məktəbdə oxuyurlar.
Qızı Nuranə Hüseynzadə 01.08.1977-ci ildə doğulmuşdur, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirmişdir, Elmi-Tədqiqat Ağ ciyər xəstəlikləri
İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində işləyir. Onun Sevil adlı
məktəbli qızı var.
Oğlu Rafiq Hüseynzadə 19.03.1980-ci ildə doğulmuşdur,
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirmişdir, hazırda Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin
urologiya kafedrasının müəllimidir. Onun Sevinc adlı məktəbli
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qızı və Toğrul adlı azyaşlı oğlu var. Tofiq Hüseynzadə oğlu Rafiqə sevimli qardaşının adını qoymuş, həmçinin qardaşının nakam qalmış həyatı üçün təsəlli almaqdan ötrü uşaqlıqdan, oğlu
Rafiqə həkimlik peşəsini seçməyi məsləhət bilmiş, Rafiq həm
öz daxili arzusu və istedadı, həm də atasının məsləhəti ilə həkimlik peşəsini seçmiş, əmisinin həyat yolunu davam etdirərək
urologiya ixtisasına yiyələnmişdir. Rafiq, savadlı və istedadlı
həkim kimi elmi-tədqiqat işləri üzərində gərgin və səylə çalışaraq gənc yaşlarında - 2008-ci ildə, 28 yaşında tibb elmləri namizədi («tibb üzrə fəlsəfə doktoru»), 2017-ci ildə, 37 yaşında
isə «tibb üzrə elmlər doktoru» elmi dərəcələrinə layiq görülərək
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin urologiya kafedrasında
müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərməklə yanaşı, hazırda da
elmi-tədqiqat işlərini də uğurla davam etdirir.
Tofiq Hüseynzadə ədəbi yaradıcılığa məqalə və şeirlər yazmaqla başlamışdır. O, hələ Sarıyaqub kənd orta məktəbində
oxuduğu illərdə sinif və məktəb divar qəzetlərinin buraxılmasında, məqalələrin yazılmasında yaxından iştirak etmiş, həmin
illərdə Basarkeçər rayonunda nəşr olunan «Bolluq uğrunda» (ilk
adı «Qırmızı Basarkeçər», sonuncu adı «Vardenis» olmuşdur)
qəzetində məqalələrlə çıxış etmişdir.
Bundan sonra o, ulu babası Miskin Abdaldan ötürülən genetik və mənəvi informasiya yükünün daşıyıcısı kimi şeirlər
yazmağa başlamış, 1966-cı ildən - 20 yaşından yazdığı şeirlər
keçmiş SSRİ dövründə ədəbi tənqid və senzuranın tüğyan etdiyi bir dövrdə tezliklə mətbuata ayaq açmış və çoxsaylı şeirləri
mətbuatda dərc olunmaqla gənc şair kimi tanınmış, Bakı şəhərində gənc şair Xəlil Rza, İrəvan şəhərində isə şair Hidayətlə
(Hidayət Orucov) dostluq etmişdir.
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Tofiq Hüseynzadənin ayrı-ayrı mövzuları əhatə edən yüzlərcə (750-dən çox) gözəl şeir nümunələri vardır. O, Azərbaycan
ədəbiyyatına xarakterik şeirin müvafiq növ və ölçülərinə - qoşma, gəraylı, təcnis, məsnəvi, həmçinin sərbəst şeir, poema formalarına üstünlük vermiş, habelə, təmsil, bayatı, rübai və qəzəl
janrlarında da gözəl nümunələr yaratmışdır. Onun, demək olar
ki, əksər şeirləri şeriyyətin ən zəngin incəliklərini özündə ehtiva
edərək, «bədii icad» metodları, səslər ahənginin özünəməxsus
daxili ahəngi yerli-yataqlı şəkildə, məcazın forma və çeşidlərinin geniş imkanlarından istifadə edilməklə yazılmışdır. Şeirlərində vəsf olunan, istər təbiət lövhələri, istər batini (daxili),
istərsə də, camal (zahiri) gözəllikləri bədii lövhələr şəklində,
sanki fotoşəkil və ya videogörüntü kimi insanın, oxucunun gözlərinin qarşısında çox gözəl, rəngarəng mənzərə kimi canlanır.
Onun şeirlərinin bədiiyatı böyük və zəngin xəzinə təşkil edir.
Tofiq Hüseynzadənin şeirləri janr (forma) və məzmun fərqliliyinə baxmayaraq, demək olar ki, bütün – fəlsəfi, əxlaqi (etik),
estetik, ictimai, tarixi mövzuları əhatə etsə də, hamısı bütövlükdə, ulu babası Miskin Abdalın genetik və ruhani varisliyinin,
yüksək mənəviyyatının - saflıq, təmizlik, paklıq və ülviyyətinin
təcəllası olmaqla, vahid əxlaqi-bədii iyerarxiya təşkil edərək
fəlsəfi-ürfani piramidanın ayrı-ayrı kərpicləri, sənət inciləri
rolundadırlar.
Həmin şeirlər oğlu Mehdi Hüseynzadə tərəfindən toplanılaraq 2018-ci ilin mart ayında «Xəyal cığırı» adlı 3 cildlik kitab
şəklində nəşr olunmuşdur.
Tofiq Hüseynzadə həm də folklorşünas tədqiqatçı kimi
Azərbaycan, o cümlədən Göyçə folkloru, aşıq yaradıcılığı, həmçinin ulu babası, tarixi şəxsiyyət Miskin Abdalla bağlı təqdirəlayiq araşdırmalar aparmışdır. Tofiq Hüseynzadə, 1988-2006-cı
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illər ərzindəki ədəbi fəaliyyəti çərçivəsində 1430-1535-ci illərdə yaşamış ulu babası Miskin Abdalın şeirləri və həyatı əsasında
ona həsr edilməklə sonradan yaradılmış («Miskin Abdal və Şah
İsmayıl», «Miskin Abdal və Sənubər») və bilavasitə onun özü
tərəfindən sağlığında yaradılmış («Aslan şah və İbrahim» və
«Yetim Hüseyn») dastanlarını - uzun müddət aşıqların repertuarında olmadığı üçün pərakəndə şəkildə, yalnız müəyyən el ağsaqqalları və aşıqlarının yaddaşlarında qalan şifahi dastan mövzularını toplayıb, onların üzərində gərgin və səylə çalışmaları
nəticəsində müasir ədəbiyyatşünaslığın bütün parametrlərinə,
janr və ölçülərinə cavab verən «Miskin Abdal və Şah İsmayıl»,
«Miskin Abdal və Sənubər», «Aslan şah və İbrahim» və «Yetim Hüseyn» yazılı dastanları səviyyəsində cilalayaraq folklorşünaslığımıza və yazılı ədəbiyyatımıza çox qiymətli töhfələrini
vermişdir.
Tofiq Hüseynzadə Milli Elmlər Akademiyasının Folklor
İnstitutunun apardığı elmi tədqiqatlar çərçivəsində, əsrlərdir
Göyçə şifahi xalq ədəbiyyatında mövcud olsa da, yazılı ədəbiyyat səviyyəsinə yüksələ bilməmiş digər çoxsaylı folklor nümunələri – nağıllar, hekayə, rəvayət və sair ədəbi nəsr mövzu
növləri üzərində gərgin tədqiqat işləri aparmaqla, Göyçə, Qərbi Azərbaycan və ümumilikdə Azərbaycan folklorşünaslığına
dəyərli qatqılar bəxş etmişdir. Həmin əsərlər folklorşünaslığa
aid nəşr olunmuş müxtəlif kitablarda, o cümlədən «Azərbaycan folkloru antologiyası» silsiləsindən nəşr olunmuş «Göyçə
folkloru antologiyası», 2001-ci ildə Milli Elmlər Akademiyası
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə
nəşr olunmuş «Miskin Abdal», 2005-ci ildə, sağlığında işıq üzü
görmüş, özünün müəllifi olduğu «Səfəvilərin böyük övliyası Miskin Abdal» kitabında və sair kitab və jurnallarda, qəzetlərdə
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şifahi xalq ədəbiyyatı inciləri qismində geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur.
Həmçinin, Tofiq Hüseynzadə 2003-cü ildən Milli Elmlər
Akademiyasının Folklor İnstitutunun dissertantı olaraq, həmin
dövrə qədər ümumiyyətlə tədqiq olunmamış, ədəbiyyatşünaslığımız üçün çox ciddi problematik mövzunun ağır yükünü öz
çiyinlərinə götürərək «Aşıq deyişmələrinin poetikası» mövzusunda dissertasiya işini yazmağa başlamış, həmin mövzunu 2
il ərzində müvəffəqiyyətlə araşdıraraq 2005-ci ildə başa çatdırmışdır. Lakin ömrünün zirvəsində, 60 yaşında - 13.11.2006-cı
ildə vaxtsız vəfatı onu həmin dissertasiya işinin müdafiəsini
başa çatdırmağa, habelə zəngin elmi yaradıcılığını davam etdirməyə imkan verməmişdir. Tofiq Hüseynzadənin vaxtsız
vəfatından sonra, mənim təşəbbüsüm ilə mərhumun «Aşıq
deyişmələrinin poetikası» mövzusunda dissertasiya işi «Gənclik» nəşriyyatı tərəfindən 22.09.2017-ci il tarixdə monoqrafiya qismində nəşr olunmuş, elm ictimaiyyətinə təqdim olunmuş, «Xalq qəzeti»nin 15.10.2017-ci il tarixli 226-cı sayında
bu barədə məqalə verilmiş, «Azərbaycan dövlət radiosu»nun
«Xeyirə qənşər» verilişinin 20.02.2018 və 27.02.2018-ci il tarixli buraxılışları da həmin kitaba həsr olunmuşdur. Həmin əsər
aşıq deyişmələrinin tarixi təşəkkülünü, mətn sistemini, poe
tik mahiyyətini bütün tərəfləri ilə tədqiq edərək Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı tarixində həmin mövzuda ilk və mükəmməl elmi tədqiqat əsəri olmaqla, geniş ictimaiyyət, xüsusilə
bu sahədə elmi tədqiqat işləri aparan elmi işçilər, filologiya,
folklorşünaslıq və aşıq sənəti sahəsində çalışan müəllimlər,
magistrant, aspirant, doktorant və tələbələr (bakalavrlar) üçün
dəyərli elmi vəsaitdir. Həmin əsər Respublikamızda olan bütün
əsas kitabxanalarda, həmçinin «İnternet» saytında («anl.az»
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(kitab-2017) saytında «Tofiq Huseynzade-Asiq deyişmelerinin poetikasi.indd» başlığı ilə oxucuların istifadəsindədir.
Miskin Abdalla bağlı tarixi fakt, məlumat və rəvayətlər,
həmçinin onun zəngin ədəbi yaradıcılıq nümunələri: yaratdığı çoxlu aşıq-musiqi havaları (bəstələri), özünün yaratdığı və
haqqında sağlığında və ya vəfatından sonra yaradılmış dastanlar, özünün yazdığı müxtəlif janrda çoxsaylı şeirləri - zəngin
ədəbi irsinin toplanılıb nəşr edilməsi nə qədər məsuliyyətli və
ağır zəhmət tələb edən iş idisə, Tofiq Hüseynzadə bu işi çox böyük həvəs və peşəkarlıqla yerinə yetirərək öz ulu babası Miskin
Abdalla bağlı araşdırmaları, gərgin zəhməti onun zəngin irsinin
toplanılması və onunla bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxmasında
misilsiz rol oynamışdır. Tofiq Hüseynzadə ilə bağlı kitab və jurnallarda nəşr olunmuş aşağıdakı fikirləri oxuculara çatdırmağı
özümə borc bilirəm:
Hüseyn İsmayılov (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun sabiq direktoru, filologiya elmləri doktoru): «Böyük el sənətkarı ilə bağlı ən böyük həqiqətlərin yeganə
qaynağı və ünvanı əsrlərdən bəri göyçəlilərin müqəddəs ziyarətgahı, iman, güman yeri olan Miskin Abdal ocağıdır, Göyçənin
Sarıyaqub kəndində Miskin Abdalın doğulduğu, övladlarının
1988-ci ilin məlum hadisələrinə qədər yaşayıb-yaratdığı doğma
ocaqdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, Miskin Abdal nəslinin həqiqi
varislərindən olan Tofiq Hüseynzadənin öz ulu babası ilə bağlı
son illərdə apardığı axtarışlar diqqəti daha çox cəlb etməkdədir.
O, Sarıyaqub kəndinin dünya yorub yola salmış nurani, pirani
ağsaqqal və ağbirçəklərinin dillərindən düşməyən əfsanələri, rəvayətləri, şeir və dastanları, «Ocağa» sahiblik edən qohum-əqrəbalarının Miskin Abdalla bağlı zaman-zaman, nəsillərdən-nəsillərə ötürdükləri ölməz həqiqətləri böyük məhəbbətlə toplayıb
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bir araya gətirmiş, bir çox qaranlıq mətləblərin obyektiv elmi
şərhinə gözəl imkanlar yaratmışdır. Sənətkarla bağlı söylənilən
fikirlərin, mübahisəli məqamların dürüstləşdirilməsində onun
apardığı axtarışların mühüm əhəmiyyəti vardır». (Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə 1999-cu ildə çap olunmuş «Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» kitabındakı (VIII cild, s.104)
«Miskin Abdalın şəxsiyyəti və taleyi (uydurmalar, həqiqətlər)
başlıqlı elmi-tədqiqat yazısından).
Azad Ozan Kərimli: «Miskin Abdalın oğul törəməsi Tofiq
Hüseynzadənin dərin, qeyrətli çalışmaları və filoloji elmlər doktoru, professor Hüseyn İsmayılovun araşdırmaları nəhayət ki,
siyasi və saz-söz mədəniyyət tariximizdə ən böyük qondarmaçılıqlarından birinə son qoydu. Miskin Abdal tariximizdə Dədə
Qorqud səviyyəli azman şəxsiyyətlərdən biridir və bəlkə də, ondan üstündür. Miskin Abdalı çağdaş anlamda professional, yüksək səviyyəli Göyçə aşıq məktəbinin ilki, bir növ mürşidi, xeyir-dua verəni, ustadlar ustadı saya bilərik» («Musiqi dünyası»
jurnalının 2000-ci il tarixli 1 №-li sayında (s.68) dərc olunmuş
«Göyçə aşıq məktəbi» adlı məqaləsindən).
Gülxani Pənah: «Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra Miskin Abdalın yaradıcılığının toplanılmasında «canlanma» yaranmış və Miskin Abdal nəslinin layiqli davamçısı, təkcə
genetik deyil, həm də ruhani bağlılığı, mənəvi-əxlaqi kamilliyi
ilə ulu babasının yolunu davam etdirən Tofiq Hüseynzadənin
ulu babası haqqında gərgin araşdırmaları, professor Hüseyn İsmayılovun və digər folklorşünasların zəhməti sayəsində onun
çoxsaylı şeirləri və ədəbi yaradıcılığı (dastanları, aşıq mahnıları
– bəstələri və sair) toplanılaraq nəşr edilmişdir.» (Gülxani Pənah «Saz-söz sənətkarları – Dədə Şəmşir» Bakı, 2013).
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Tofiq Hüseynzadə, müəllifi olduğu «Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin Abdal» kitabının nəşrindən sonra da 2005-ci ilin
may ayından başlayaraq ulu babası Hüseyn Məhəmməd oğlunun
tanındığı «Miskin» və «Abdal» adlarının daşıdığı yüksək təsəvvüf-sufi mərtəbə-anlayışları ilə bağlı çox ciddi elmi araşdırma
aparmağa başlamışdı. Bunun da ciddi səbəbləri var idi. Həmin
anlayışların təsəvvüfdə daşıdığı əsl mənaları ilə bağlı bu günə
qədər folklorşünas, ədəbiyyatşünas və tarixçi alimlər arasında
birmənalı mövqe olmamışdır. Bəziləri həmin anlayışların daşıdığı adi mənalarından uzağa gedə bilməmiş, bəziləri isə onun
təsəvvüfdə daşıdığı mənaları az-çox ifadə edə bilsələr də, onun
əsaslı elmi izahını verə bilməmişlər. Ona görə də bu məsələ Tofiq Hüseynzadəni çox narahat edir, ulu babasının təxəllüslərinin
əsaslı elmi izahını çox vacib sayaraq, buna isə, ancaq və ancaq
təsəvvüf - sufi nəzəriyyəsini dərindən öyrənməklə nail olmağı
mümkün sayırdı. Məhz bu səbəbdən, o təsəvvüf, sufi nəzəriyyələrinin tarixi, təşəkkülü, inkişaf mərhələlərinə aid çoxsaylı
ədəbiyyatı araşdırmağa və mövzunu daha dərindən dərk etməyə
baş vurmuşdu. Bununla bağlı bizim tez-tez görüşlərimiz və diskussiyalarımız olurdu və mən onun bu işə nə dərəcədə həvəslə
yanaşdığının şahidi olduqca, ədəbiyyatşünaslığımızın qaranlıq
səhifəsi sayılan bu məsələyə onun bir gün aydınlıq gətirəcəyinə
qətiyyətlə inanırdım. «Miskin» və «Abdal» anlayışlarını, nəhayət ki, Tofiq Hüseynzadənin sayəsində öz «adları ilə» çağıracağımıza, yəni o sözlərin əsl mənaları ilə anlaşılacığına dair
sanballı bir tədqiqat əsəri əldə edəcəyimizə əmin idim. Onun
necə zəhmət bahasına, çoxsaylı təsəvvüf-sufilik nəzəriyyələri
ilə bağlı mənbələri (Azərbaycan, türk, fars, ərəb və rus mənbələrindən, Azərbaycan, türk və rus dillərində) yüksək səylə
araşdırıb Miskin və Abdal anlayışlarının Təsəvvüfdə, Sufilik
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n əzəriyyəsində tutduğu yer, məna, məzmun yükü, həmçinin o
sözlərin tarixdə daşıdığı digər mənalar barədə də çox dəyərli
elmi yazısını 1 il ərzində dərindən araşdırmaqla «Miskin Abdal
– Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri» adlı əsər qismində 2006-cı ilin
may ayının sonlarına yaxın başa çatdırdığını bilirdim.
Tofiq Hüseynzadənin şeirlər kitabının çapa hazırlandığını
biləndə onun oğlu Mehdi Hüseynzadədən atasının bu mövzuda,
yəni Miskin və Abdal anlayışlarının təsəvvüfdə daşıdığı mənalar barədə elmi araşdırmasının olduğunu bildirdim və həmin yazının da onun yadigarı kimi gələcəkdə nəşr edilməsi məsələsini
müzakirə etməyimiz üçün mənə təqdim etməsini xahiş etdim.
Mehdi Hüseynzadə atasının həmin mövzuda əlyazmasını mənə
təqdim etdi. Mən həmin yazını oxudum və son dərəcə mükəmməl elmi tədqiqat əsəri ilə qarşılaşdım. Həmin yazı Miskin və
Abdal anlayışlarının təsəvvüf mənaları ilə bağlı əhatəli, kom
pleks yanaşma metoduna, dərin təhlillərə və müqayisələrə əsaslanmaqla, hazır doktorluq dissertasiyası işi səviyyəsində, bu
mövzuda ilk obyektiv elmi tədqiqat əsəridir desəm, yanılmaram. O, Miskin və Abdal anlayışlarının tarixin müxtəlif mərhələlərində, fərqli aspektlərdə daşıdıqları bütün məna çalarları
ilə bağlı ən xırda incəlikləri də tədqiq etmiş və hər iki anlayışın
Sufizm nəzəriyyəsində, Təsəvvüfün anlayışlar (Sufizm mərhələləri, dərəcələri, səviyyələri, məqam və halları) iyerarxiyasında ən yüksək mövqedə dayandıqlarını elmi dəlillərlə sübuta
yetirmişdir.
Mən, Mehdi Hüseynzadə ilə atası Tofiq Hüseynzadənin
«Miskin Abdal – Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri» əsərinin də oxucular və tədqiqatçılar, folklorşünaslığımız, ədəbiyyat tariximiz üçün son dərəcə dəyərli və maraqlı olacağını nəzərə alıb
nəşr ediləcək 3 cildlik «Xəyal cığırı» adlı şeirlər kitabına daxil
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e dilməsinin, həmin kitabda (atasının şeirlər kitabında) işıq üzü
görməsinin gərəkliyini təklif etdim və o mənimlə razılaşdı. Mən
mərhum Tofiq Hüseynzadənin bu elmi-tədqiqat əsərinin də
Miskin Abdalın həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığını məhz təsəvvüf-sufilik nəzəriyyəsi konteksində araşdırmalı olan tədqiqatçılar üçün bir lokomativ olacağına əminəm.
Məlumat üçün onu da bildirməyi özümə borc bilirəm ki,
Tofiq Hüseynzadənin sağlığında 2005-ci ilin may ayında nəşr
olunmuş «Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin Abdal», habelə
vəfatından sonra, 2017-ci ilin sentyabr ayında işıq üzü görmüş
«Aşıq deyişmələrinin poetikası» adlı dissertasiya işi – monoqrafiyasından (2003-2005-ci illərdə yazdığı) sonra «Xəyal cığırı» adlanan 3-cü kitabı (3 cildlik) 2018-ci ilin mart ayında nəşr
olunmuşdur. Həmin kitaba Tofiq Hüseynzadənin şeirləri, üç hekayəsi - nəsr əsərləri, hikmətli kəlamları (1965-2005-ci illərdə
yazdığı) və ulu babası Hüseyn Məhəmməd oğlu - Miskin Abdal haqqında mükəmməl doktorluq dissertasiyası səviyyəsində
olan, çox dəyərli «Miskin Abdal - Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri»
adlı (2005-2006-cı illərdə yazdığı) elmi-tədqiqat əsəri daxil
edilmişdir.
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Tofiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə (Rafiqin qardaşı)
(20.09.1946 - 13.11.2006)
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Zenfira İsgəndər qızı Musayeva (Hüseynova)
(Tofiqin həyat yoldaşı)
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Xəyyam Tofiq oğlu Hüseynzadə
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Vüqar Tofiq oğlu Hüseynzadə
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Mehdi Tofiq oğlu Hüseynzadə
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Nuranə Tofiq qızı Hüseynzadə
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Rafiq Tofiq oğlu Hüseynzadə
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Rafiq Tofiq oğlu Hüseynzadə
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Tofiq Hüseynzadənin sağlığında 2005-ci ilin may
ayında nəşr olunmuş «Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin Abdal» kitabı

Tofiq Hüseynzadənin 20032005-ci illərdə yazdığı,
2017-ci ilin sentyabr ayında
nəşr olunmuş «Aşıq deyişmələrinin poetikası» kitabı
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Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin
şeir yaradıcılığı
Rafiq Hüseynzadə - (1948-ci il fevral ayı (rəsmi sənədlərdə
doğum tarixi 01.06.1948-ci il kimi göstərilir) - 02.12.1972) şeir
yaradıcılığına 1967-ci ildə, 19 yaşında başlamış, ömrünün sonuna az qalmış, yəni 1972-ci ilin noyabr ayının axırlarınadək –
cəmisi 5 il yaradıcılığını davam etdirmişdir. Onun şeir xəzinəsi
həcm etibarilə qardaşı Tofiq Hüseynzadənin şeir dünyası qədər
böyük və çoxşaxəli olmasa da, son dərəcə ülvi, saf sevgi hisslərinin təcəllası olmaqla ayrıca bir şeyriyyət dünyasıdır. Rafiq
Hüseynzadənin bütün şeirlərinin ilkin mayasını, məzmununu
və mənasını, əsasən, pak sevgi təşkil edir. Eyni zamanda, şair,
şeirlərində digər məsələlərə də toxunmuş, mənəviyyatında yaşatdığı, ruhuna hopmuş vətənpərvərlik, milliyyətçilik, millətinə,
xalqına, onun adət-ənənlərinə, milli mənliyinə, milli məfkurə
daşıyıcıları olmuş böyük ədiblərə, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan «zənci qızına», ictimai problemlərə də şeirlər həsr
etmiş, öz irsinə, ulularına, böyüklərinə, babasına, nənəsinə, atasına, anasına, qardaşına məhəbbət, habelə peşəsinə olan sevgisi,
həkimlik peşəsinin şərəfi və məsuliyyəti mövzularını da nəzmə
çəkmiş, ürəyindən baş qaldıran ilhamını şeirlərinə köçürmüşdür.
«Çeşmə və mən» adlı şeirində (03.02.1969), şair şeriyyətini
çeşmənin axar sularına bənzədir, eyni zamanda onları bir-biri
ilə müqayisə edərək gözəl təşbehlər yaradır - «çeşmə suyu min
ürəyə nur çiləyir, mənim şeirim isə yalnız bir ürəkdən söz diləyir, bir ürəkdən cavab alır» - deyərək, şeir ilhamının mayasında
saf sevgisinin dayandığını bəyan edir:
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«Ümmanlara qoşularaq zaman-zaman
fırtınalar qoparırsan,
Öz eşqimi sətirlərlə, aram-aram
bir ürəyə aparıram.
Axar suyun min ürəyə nur çiləyib,
min ürəkdə yuva salıb,
Mənim şerim bir ürəkdən söz diləyib,
bir ürəkdən cavab alıb».
«Şeir nədir?» adlı şeirində (05.02.1969) şeiri ümmana, dəniz damlalarını kəlmələrə, ləpələrini isə sətirlərə bənzədir:
«Şeir nədir?
- Bir dənizdir!!!
Damlaları kəlmələr,
Ləpələri sətirlər».
Şair, ulularını da yada salır, nənəsinin babası evinə gəlin gəlməsi və yeddi gün toy edilməsini 1968-ci ildə yazdığı «Nənəmin quzusu» adlı şeirində gözəl təsvir etmişdir:
«Nənəm gəlin köçüb qurulanda taxt,
Yeddi gün çaldırıb babam toyunu.
Atası nənəmə pay verib o vaxt,
Qara diz, qara göz, düm ağ qoyunu.
Babamın o vaxtlar, çox olub varı,
Var-dövlət evinə sel təki dolub.
Nənəmin qara göz, ağ qoyunları
On ilin içində bir sürü olub».
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Şair «Həkim həyatı» adlı şeirində (1970) sevib-seçdiyi
peşədə çalışanların gərgin, zəhmətli, yüksək məsuliyyətə bağlı həyatını, bütün varlığı ilə «xəstənin həyatında yaşamalarına»
dair qəlbindən keçən duyğuları belə biruzə verir:
«Necə də gözəldir həkim həyatı...
Hər anda, hər gündə xəstə sevinci.
Xəstəyə köklənib ömür saatı,
Acı dərmanından nə küs, nə inci.
İnsanlar, yığılın, gəlin, biz deyək:
«Qızıla bürünsün həkimin əli.
Dünyaya hakimlik eyləsin gərək,
Həkim duyğuları, həkim əməli!»».
O, eyni zamanda, həkimlik peşəsində çalışanları, xəstələrə
qarşı ədalətli olmağa, ayrıseçkilik etməməyə, hər birinə məhz
insan kimi həssas, vicdanlı yanaşmağa çağırır:
«Həkim, saxla bıçağını, saxla bircə an,
Düşünmə, doğranan dahidir, nadan...
Ya böyük bəstəkar, ya adi tarzan,
Nə fərqi, yenə də insandır, insan!!!».
Gənc şair, Azərbaycan xalqının milli ruhunda ən yüksək
idealları yaşatdığını, məhəbbətdən yoğrulan ruhunu vəsf edir,
xalqının bu gözəl məziyyətlərinə xor baxan «dostlarını» şeirin
dili ilə sərt tənbeh edir:
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«Dostum, niyə ürəyimə dağ çəkib,
Ağız burdun bu məhəbbət yurduna?
Təməl daşı məhəbbətdən düzəlib,
Tarixini heç salmadın yadına...
Dayan, bir bax, vərəqləyim dastanı,
Gör kimlər yetirib bizim bu torpaq?..
Köksüz bir ağacı, göstər de, hanı,
Üstündə saxlayıb təkcə bir yarpaq?
Məhəbbət xalqımın amalı olub,
Orada tapmışam özüm-özümü,
Bu sevgi əbədi qanıma dolub,
Nura qərq eləyib iki gözümü».
Rafiq Hüseynzadə şeirlərində Azərbaycan xalqının ədəbiyyat nəhəngləri sayılan Molla Pənah Vaqifi və Cəfər Cabbarlını da özünəməxsus şəkildə tərənnüm etmiş, Mikayıl Müşfiqin
«Oxu, tar!» şeirindən ruhlanaraq 1967-ci ildə ilk, «Könül tarı»
adlı şeirini yazmışdır. Həmin şeirində onun, böyük bir millətin
mədəniyyətinin hayqıran səsinə qarşı olan hücumları qətiyyətlə
qınayaraq, «Mən kiməm? O, Böyük Turanın oğlu» - deyərək,
«hər simin telindən qopan qığılcımın milləti azadlığa səsləməsi»ni kəskin tərzdə ifadə etməsi güclü milliyyətçilik hissiyyatının gənc şairin ruhunda təcəllasıdır:
«Mən kiməm? O, Böyük Turanın oğlu,
Məndən dərs almışdır tarix özü də.
Bir insan tutammaz keçdiyim yolu,
Mənəm zamanların sazı, sözü də.
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Oxu tar! Qəlbində çox sözlərin var,
Qoy aləm dinləsin ürək dərdini.
Hər simin telindən qığılcım qopar,
Azadlığa səslər hür millətini.
Oxu tar! Nəğməndə dinir arzular,
Millətin qeyrəti yaşadır səni.
Gələn nəsillərə ərmağının var,
Kimsə qıra bilməz o iradəni».
26.09.1968-ci ildə yazdığı «Molla Pənah Vaqifə» adlı şeirində isə deyir:
«Qarşımdakı heykəl deyil,
Heykəl kimi o lal deyil.
O, xalqının istəyindən
yoğrularaq heykəl olub.
O, zamanın dəhşətini
söyləməkçün heykəl olub.
Onun dalğın baxışının
hər mənası duyulur,
Zamana, zülmə,
haqsızlığa lənət,
Vəfasızlığa nifrət oxunur».
1969 yanvar ayında tələbəlik illərində Bakıda Psixiatriya
klinikasında olarkən bir kişiyə, «azadlığa» çıxmaq istəyən arvadı tərəfindən zəhər verilməsi, onun acı və bədbəxt taleyi ilə
bağlı, özünün son dərəcə təsirli «Vaqif dərdi» adlı şeirini yazan
gənc şair həmin qadını Vaqifin yoldaşı Xuramana bənzətmişdir:
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«Dəhşətə bax! Meşşan qadın
«Azadlığa çıxmaq üçün»
Zəhər verib öz ərinə..»;
«O ah çəkdi...
Düşünür ki, öz əsrində
hələ təkdi.
Arvadına bənzəyəni Xuramanı, o göstərdi.
Düşündükcə düşünürsən
Ağır dərddir Vaqif dərdi...».
Şairin «Cəfər Cabbarlıya» adlı şeiri də (08.04.1969) bu
baxımdan maraqlıdır:
«Maska arxasında gizlənənlərə,
O, salam göndərdi şaxtalı-qarlı.
Əsrinin, gününün mikroblarına
Lupa arxasından baxdı Cabbarlı».
1968-ci ilin iyul ayında qələmə aldığı «Zənci qızı» adlı şeirində, Amerikada hüquqsuz və Afrikada müstəmləkədə yaşayan
ölkələrdə min cür zülmətlərə sinə gərən qaradərili zənci qızlarını müstəmləkə buxovlarını parçalamağa, qırmağa çağırır:
«Zənci qızı,
Taleyini öz əlinlə,
işıq saçan əməlinlə
Qaranlıqdan aydınlığa
Sən, çıxart, sən!
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Axı, yanar bir alovun kibritisən,
Afrika tək böyük xalqın
sevincisən,
Zənci qızı!».
Rafiq Hüseynzadə həyatda cəmi 23 il yaşamış, onun eşqi də
ömrü kimi qısa olmuş, nakam həyatı səbəbindən sevgisinə qovuşa bilməmişdir. 1965-1971-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutununun müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil
alarkən həmin İnstitutda təhsil alan Gülnaz adlı qız ilə bir-birilərini dərin məhəbbətlə sevmiş, şeirlərinin də əksəriyyətini onun
eşqi ilə yazıb-yaratmışdır.
«Bir qız keçdi» (1969) adlı şeirində gözəlliyin yüksək təsir
gücündən: cəlbediciliyi, göz oxşamağı, eyni zamanda, gözdən
qəlbə düşən sevgi qığılcımından yaranan eşqin insana yaşatdığı
hicran dolu mənəvi iztirablardan söz açır:
«Gözəl görmək günahdırsa,
Gözlərimi bağlayımmı?
Gözəl görmək savabdırsa,
Ömrüm boyu ağlayımmı?..».
Rafiq Hüseynzadə, 1968-ci ildə yazdığı «Sual» adlı şeirində
anasının gəlin gözlədiyini, kimdənsə oğlunun qız sevdiyini eşidib şəklini istədiyini bədii obrazlarla belə ifadə etmişdir:
«Yaşımı bir-bir sayıb,
Gəlin gözləyir Anam.
Utanıb gizlətdiyim
İlk məhəbbət sirrimi,
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Sevib-sevildiyimi
Kimdənsə eşidərək,
Şəkil istəyir Anam.
Susmuşam ... Düşünürəm...
- «Yox»mu – deyim Anama?..
Yoxsa köksümü açıb
Ürəyimdə gizlənən,
Hisslərimlə bəzənən
O, füsunkar gözəli
Göstərimmi Anama?..»
Yaxud 1968-ci ildə sevdiyi qıza yazdığı «Könlümdə ocaq»
adlı şeirində deyir:
«Kəsim bu yolları nə vaxta kimi?..
Daş qəlbin sükutu çoxmu çəkəcək?
Anana desinmi anam dərdimi:
«Gəlinim evimə nə vaxt köçəcək?..».
1968-ci ildə qələmə aldığı «İstək» adlı şeirində arzularını
belə biruzə verir:
«Sizə gəlib, icazənlə,
Baxçanızdan gül dərərəm.
Qəlb sirrimi sənə desəm,
Uşaq kimi sevinərəm.
Baxıb gülsən,
bir «hə» desən,
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Gecikməyib heç bircə an,
Söz-söhbətlə həmin axşam
Elçimizi göndərərəm».
1968-ci ildə yazdığı «Kiçik oldum» adlı şeirində isə milli
adət-ənənəyə uyğun olaraq özündən yaşca böyük qardaşı evləndikdən sonra ona da «yol açılacağını» bildirir:
«Neyləyim ki, kiçik oldum,
Anadan mən gec doğuldum?..
Bir yaş böyük qardaşım var,
O evlənər, yol açılar».
Şair, 1969-cu ilin iyul ayında Qazax rayonunda yazdığı
«Pərvanə-şam» adlı şeirində ədəbiyyatda pərvanə ilə şamın
ənənəvi sevgi mövzusunu, səhnəsini özünəməxsus şəkildə yüksək bədii təsvirlərlə vermişdir:
«Pərvanə dolandı şamın başına,
Hay-haray qopardı, məclis oyandı.
Şamsa sığınmışdı öz göz yaşına,
Utancaq eşqiylə yandıqca yandı».
1969-cu ilin iyul ayında qələmə aldığı «Pıçıldadı: Sevirəm»
adlı şeirində uzun müddət istəyini dilə gətirə bilmədiyini, ilk
dəfə «ağ kağıza «Sevirəm» yazdığını» deyir:
«Dil lal olub, məndən qaçır söz, ilham,
Neçə ildir istəyimi demirəm.
Cürət edib cansız qələm bu axşam
Ağ kağıza pıçıldadı: «Sevirəm!»».
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1968-ci ildə qələmə aldığı «Təbiətim belədir» adlı şeirində
isə iki sevən qəlb arasında bədii mükalimə qurur:
«Deyirəm:
- Dodağında təbəssüm
Gözlərini süzmə sən.
Onsuz da əsir olub,
Qəlbim hicranla dolub.
Gülüb deyir:
- Təbiətim belədir.
Deyirəm:
- Kaş, təbiət yaradan
Gözəlliyin solmaya,
Arzum budur, heç zaman
Səni gözəlləşdirən
Süniliklər olmaya.
Susur, dinmir:
- ...».
«Məhəbbət simvolu» (1968) adlı şeirində şair, öncəgörmə
kimi, dahiyanə olaraq, qəlbində coşan sevgisinin gələcək taleyini, əslində baş verəcəyi şəkildə təsəvvür edir:
«İndi gəmim lövbər salıb,
bir sahildə dayanacaq.
Sahildəki o gözəldən,
Qəlbindəki nəğməsindən
cavab alsa yaşayacaq.
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Almasa da...
Mənim gəmim
Susmayacaq...
Qəlb dənizim gurlayacaq,
Atıb-tutan dalğaların,
tufanların
Şaxtasından soyuyaraq,
Qayalara toxunaraq,
məhv olacaq...».
«Həkim qıza» adlı (1968) şeirində, sevdiyi qızın onun həyatının hakimi, «Günəş»i olmasından, özünün həkim olmaq
istəməsindən, lakin «həkim qız»ın onun qəlbini xəstə edib həkimi olduğunu tərənnüm edir, ondan sevgisinə gözlədiyi müsbət
cavabın intizarını çəkərək, bu cavabın həyatı qədər əhəmiyyət
daşıdığını vəsf edir:
«Həyatımın hakimi,
yanar Günəşi oldun.
Həkim olmaq istədim,
Mən ki, sənə neylədim?
Qəlbimi xəstə edib,
həkimi özün oldun.
Axı, bilmirəm ki, mən,
Fonendeskopun əldə,
niyə inad edəsən?
Ürəyimin səsini,
«Sevirəm» kəlməsini,
Yoxsa... gözümdən duyub,
qorxursan eşidəsən?!.
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Bir dərman ver, həkimim,
Şirin yox, acı olsun.
Verdiyin o şərabın,
Bir də ki, son cavabın
Ya qurtarsın ömrümü,
Ya da əlacı olsun».
«Düşünürəm» adlı şeirində (04.11.1968) o, son dərəcə ülvi
sevgi hisslərinin nurundan öz mənəvi dünyasının, evinin pəncərələrini yaradır, həyata da məhz həmin baxış bucaqlarından
nəzər salır:
«Yaxınları görmək üçün,
mən həyata
Üç pəncərə arxasından
baxıram.
Birincini,
isti olur açıram,
soyuq olur bağlayıram.
İkincini, görmək üçün...
nifrətimi, qəzəbimi,
bir də utancaq eşqimi
söyləməkçün saxlayıram.
Sonuncunu
açmamışam.
Gözləyirəm o qız gəlib,
Öz əliylə özü açsın.
Bahar kimi gəlişiylə
Qəlb evimə ətir saçsın».
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O, təxəyyülünün ecazkar aləmində, mənəvi dünyası olan
«xəyal aləmi»nin içərisində yeganə istədiyinin - sevgilisi və
onun «bir qucaq» xatirəsinin olduğunu «Bəsimdir» adlı şeirində
(1971) belə ifadə edir:
«Bəsimdir xəyal aləmim,
içində sən.
Bir də,
bir qucaq xatirən.»
Şairin «Lövhə» adlı şeirində (1971) coşub-qaynayan, tükənməz sevgi duyğuları təbiətin əsrarəngiz gözəllikləri, pünhan
məhəbbət aləmi ilə çulğalaşaraq özünəməxsus mənəvi zənginlik, vəhdət, bütövlük, ayrıca bir eşq və gözəllik dünyası yaradır:
«Bir kənd kənarıdır, bir aylı gecə,
Bir tənha ağacın tənha kölgəsi.
Görün təbiəti dəyişdi necə,
Bir ağac kölgəsi – sevda ölkəsi.
İki qəlb döyünür bu gecə burda,
Həsrət qanadlanıb qonur budağa.
Bir cüt kölgə düşüb axar sulara,
Tərpənmir, dayanıb dodaq-dodağa.
Təbiət bu gecə lal olmasaydı,
İki qəlb od tutub yanardı burda.
Bir qız qəhqəhəsi ucalmasaydı,
Təbiət sükutdan donardı burda».
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«Əgər sən olmasaydın» (1968) şeirində isə onun gur çağlayan sevgisinin gücü və ucalığı təzahür edir:
«Neyləyim ki, axı mən,
Sənə meyil salmışam?
Səni gördüyüm gündən
Həm Aydan, həm Günəşdən
Əl çəkmişəm o gündən,
Sənə vurğun olmuşam».
«Sənin kimi» və ya «Xatirə» adlanan şeirində (25.11.1969)
şair, bir qış günü yerin və göy üzünün qarla örtüldüyü bir vaxtda, öz gözəlini təbii Günəşə qarşı qoyaraq, onun, bu mənzərənin
fövqündə dünyamızı nura qovuşduran Ulduzdan – Günəşdən də
parlaq və gözəl olduğunu, dünyasını daha güclü nura qərq etməsini, «Günəşin də o gözəlin gözəlliyi qarşısında utanması»nı
ehtiva edən, sehirli bir tablo yaradır:
«O gün bizim görüş yeri
Tamam düm ağ geyinmişdi,
Yer göylərdən ulduz alıb
Sinəsini bəzəmişdi.
O gün
mənim öz Günəşim
Ağ səmadan oyanırdı,
O Günəşsə
buludlardan yaşmaq alıb,
«Sən-Günəş»dən utanırdı».
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«Korun mahnısı» (1970) adlı şeirində isə şair, sevgisinin
yüksək ilahi, mənəvi-ruhi cazibə, təsir, bağlantı gücünə malik
olduğunu bəyan edir:
«Deyirlər, məhəbbət baxışdan doğur,
Mən ki görməmişəm onun gözünü.
Bəs bir ildir necə bu ilham coşur,
Təkcə, eşitməklə şirin sözünü?..
Mənə tərif edir dostumun biri,
Sevgilin gözəldir, qaradır gözü.
Qara gözəlliksə?..
Mənə bəxş edilib gözəllik özü.
Mən işıq görmürəm yanar Günəşdən,
Dünyanın zülməti gözümə dolub.
Deyirəm, bəlkə də, məni görəndən,
Mehriban sevgilim qaragöz olub.»
Şairin ««Sevirəm»ə inandı» (03.10.1968) adlı şeiri «Sevirəm» sözünün təsir gücünü izah etmək baxımından diqqətçəkicidir:
«Mən sevəndə sevməyirdi,
Salam alıb, dinməyirdi...
Bu gün yeni şeir yazdım:
«Sevirəm...»
Cavab aldım:
«Sevirəm...»
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Baxıb indi gülürəm ki,
Varlığıma inanmadı...
Cansız kağız üzündəki
«Sevirəm»ə inandı».
Rafiq Hüseynzadə «Şeir yazdım» (04.10.1968) adlı şeirində
qəlbində coşan sonsuz ilhamının əbədi bir Günəş kimi daim var
olacağını bildirir:
«Yazdım...
«Gözəlsən».
Elə duydun, gözəllikdə
Yer üzündə yeganəsən.
Duymadın ki, sən, sevən
Bir qəlbin gözəlisən.
Yazdım...
«Sevirəm».
Elə duydun, sevməsən
İlham məndən qaçacaq.
Duymadın ki, ilhamım
Əbədi bir Günəş tək
Sənli, sənsiz yanacaq.»
«Məhəbbət mahnısı» adlı şeiri (04.10.1968) də sevginin bədii obrazlarla ifadəsi baxımından zəngindir:
«Külək əsir…
mizrab kimi,
yarpaqları səsləndirir,
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Külək əsir...
Qoca söyüd
kölgəsində
iki qəlbi dilləndirir.
Külək əsir…
İki qəlbin
sevinc səsi
şerə dolur,
Pıçıltının ahənginə
yarpaqların xışıltısı
mahnı olur».
«Niyə dinməyirsən» adlı şeirində (23.10.1968) şair sevdiyi
qızı uzun müddət izlədiyini, sevgisini baxışları ilə söylədiyini
göstərir:
«Səni gördüyüm gündən
addım-addım izləmişəm,
görməyibsən.
İstəyimi
baxışımla söyləmişəm,
dinməyibsən».
Şairin «Dodaqlar» və ya «Könül qapısı» (29.11.1968) adlanan şeirinin tarixçəsi çox maraqlıdır. Rafiq Hüseynzadə İnstitutda
təhsil aldığı illərdə «Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin fəaliyyətində aktiv iştirak etmiş, dərnəyin növbəti məşğələlərindən birində
gələcək məşğələyə qədər hər kəsə «dodaqlar» haqqında bir şeir
yazmaları tapşırılmışdır. Bu mövzuda yazılmış ən yaxşı şeirlərdən 4 müəllifin, o cümlədən Rafiq Hüseynzadənin «Dodaqlar»
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haqqında şeiri 13.12.1968-ci il tarixdə «Tibb kadrları uğrunda»
qəzetində dərc olunmuş və oxucular arasında hansı şeirin 1-ciliyə
layiq olması barədə sorğu keçirilmiş, onun yazdığı «Dodaqlar»
şeiri həmin mövzuda yazılmış bütün şeirlər arasında ideya məzmununa, yüksək bədiilik xüsusiyyətlərinə görə ən yüksək - 1-ci
yerə layiq görülmüşdür. Həmin şeiri təqdim edirik:
«Günlər ötür,
niyə sən?
İlk eşqimin cavabını
gözlərinlə gözlərimə
söyləyirsən?..
Bilirsənmi?
Göz könülün aynasıdır,
dodaqlarsa qapısı...
Daha bəsdir...
Baxışının çınqı-çınqı,
qığılcımlı alovundan
Könül evi yanır oda.
Bir yaxın gəl,
şəfasını
Dodağınla dodağıma
pıçılda».
«Arzu» adlı şeirində (17.03.1969) isə şair, xəyalında qurduğu ülvi məhəbbətini ən zərif duyğularla çatdırır:
«Sən bir gülsən, yeganə gül,
Bircə anlıq məni oxşa, mənə gül.
Həsrətini çəkəndə,
Dərin fikrə gedəndə
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Otağıma qədəm bas Qaranlığa çıraq as.
İncə, zərif əllərinlə
Gözlərimi sən qapa.
Sonra bülbül cəh-cəhinlə
Məndən soruş:
– Kim axtara, kim tapa?
Mən əl atım, sən məndən qaç,
Qəh-qəhəylə uzaqlaş».
1969-cu iyul ayında yazdığı «İnam» və ya «Gəl, gizlət
məni» adlanan şeirində isə sevdiyi qızın sevgisi bütün varlığına
hopduğundan, «hara baxırsa, yalnız onu gördüyünü» göstərir:
«İlk baxışın məni
bürüdüyündən
O baxışdan mən
bir çələng hörürəm,
Dünya tək gözümdə
böyüdüyündən
Mən hara baxıram
səni görürəm».
Şair, şeirlərində sevdiyi qızın adını heç vaxt birbaşa, açıq-saçıq şəkildə bildirməmiş, bayağılıqdan uzaq durmuş, eyhamlara
üstünlük vermişdir ki, bu da onun bədii ifadə üsulu olmaqla,
şeirlərinə xüsusi sanbal vermiş, onların daha təsirli və gözəl
olmasına xidmət etmişdir. Şair, 1968-ci ildə yazdığı «Cavab»
adlı şeirində sevdiyi Gülnazın adını soruşması, qızın ona şifrəli
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ş əkildə «gül»ü göstərib «naz» etməklə adının «Gülnaz» olduğunu bildirməsini son dərəcə gözəl nəzmə çəkmişdir:
«Adını soruşdum,
Gülü göstərib,
Gülüb, naz etdi,
- Demərəm, - dedi.
Adını soruşdum,
Susub bircə an:
- Niyə anlamırsan?
Demişəm, - dedi».
«Gül nazı gərəkdir» (06.04.1969) adlı qəzəlində «hər bülbülə öz «gül-nazı» gərəkdir» - deyərək, Gülnaza olan dərin sevgisini mübhəm sətirlərlə izhar etmişdir:
«Etmə bu qədər qeyri-nazı Rafiqə, bəsdir,
Bil ki, hər bir bülbülə öz gül-nazı gərəkdir.»
O, şeirlərində heç bir halda sevdiyi qızın adını çəkmir, sevgisinin pünhanlığını, eyhamlarla ifadəsini, haqlı olaraq, onu
daha da zənginləşdirmək baxımından məqbul sayır. Belə ki,
«Yanğın» adlı şeirində (1969) o, yenə də «altı hərfli bir adı»
deyərək, sevdiyinin adını gizli saxlamağı tərcih edir:
«Barmaqlarım yenə də topladı
Altı hərfli bir adı,
Yenə də səsləndi telefon fəryadı.
Sonrasa...
99

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

Bilmirəm biz niyə peşiman
qalmışıq, gülüm?!
Özüm küçənizdə,
səsimsə sizdə».
Eləcə də, «Könül, niyə susdun?» adlı (17.03.1970) şeirində
də eyni bədii ifadə üsulundan istifadə etmişdir:
«Könül niyə susdun, şehli çəməndə,
Gül nazı bülbülü daramı çəkdi?
Yenicə dil açıb nəğmə deyəndə,
Təbiət üstünə qaramı çəkdi?».
Şair, «Gedibsən» adlı (18.10.1969) şeirində də sevdiyinin
adına duyduğu yüksək eşqi, məhrəm ifadə üsulları ilə bəzəyir,
görünməz edir, bununla da, ona daha uca dəyər qazandırır:
«Eşqin də adın kimi
niyə «Gül»lə başladı?
Güllər vüsalı deyil,
hicranı «uğurladı»?.
Qayıt...
Bahar qaranquşları tək,
əvvəl arzunu göndər,
sonra isə özün gəl!
Qayıt,
Mən sənin gəlişini,
mənə çatan, qaranquş tək,
sözlərindən bilirəm!».
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Şair digər şeirlərində də, eyni incəliklərdən istifadə edərək
gözəl nümunələr yaratmışdır. «Sən də gəl» adlı şeirindən
(24.04.1969) bir parçaya diqqət yetirək:
«Baxıram pəncərədən...
Qibtə sıxır qəlbimi.
Bülbülsə cəh-cəh vurur,
Külək əsir, gül naz edir.
Qalmışam yana-yana,
Kimə deyim dərdimi?..»
Yaxud «Pıçıldadı: sevirəm», başqa adla «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlanan şeirində (1969 iyun) də eyni təşbehləri
məharətlə işlətmişdir:
«Nalə çəkib, fəğan edib ağlamaz,
Gül nazından bülbül özü yanmasa.
«Yox» sözündən sönməz ürək, dayanmaz,
Məhəbbətim qarşılıqlı olmasa...».
Şair sevgisinin də enişli-yoxuşlu yollarda gah vüsal, gah
da hicran yaşadığını, lakin bütün bunların sevgi həyatına
məna qatdığını bildirir. «Nakam eşqin fəryadı» adlı şeirində
(26.01.1969), bir sevgi nəğməkarı kimi, məhəbbətin ağrılı-
əzablı yollarında yaşadığı iztirabları dilə gətirir:
«Məhəbbətin tellərinə
qılınc çaldın,
Eşitmədi qulaqların
Son fəryadın mahnısını.
Saxlamadın vaxtsız sönən
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Bir ümidin sən yasını.
İlk eşqimi oda atdın,
Tüstüləndi... ah qopardı.
Pöhrələnmiş budaq kimi
Acı tüstü, niskilli ah
xoş göründü...
Sevindin sən uşaq kimi,
Son ümidi daşa çırpdın,
Çilikləndi
meylə dolu piyalə tək,
Çıxıb getdin,
meysə qaldı daş üstündə,
Vaxtsız solmuş bir lalə tək».
Şairin «Gedirsən get» (28.01.1969) adlı şeiri də bu baxımdan təsirlidir:
«Gedirsən get...
Ancaq səndən xahişim var:
Elə et ki,
məni mənə qaytarasan,
Elə et ki,
səni məndən birdəfəlik aparasan».
«Səni yaşatmaq üçün» (28.02.1969) adlı şeirində şair, 2 il 7
ay əvvəl, yəni 1966-cı ilin avqust ayından başlayan ilk sevgisindən söz açır, sevgisinin hicranlı əzablarından danışır, lakin hər
bir halda sevgisinə sədaqətli olduğunu bəyan edərək, sevgilisini
də sədaqətə səsləyir:
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«Tez getsəydin...
Artmazdı bu qədər hicranın sayı,
Getməzdi boş yerə
Gəncliyimin iki il yeddi ayı.
Müqəssirəm, sevmişəm,
Olmuşam eşq məhbusu.
Atıb gedibsən...
Sarsıtmayır məni daha
Nə ayrılıq, nə də ölüm qorxusu.
Səninçün düşünürəm...
Məni atsan da, sən,
Yenə də sevgilimsən.
Sən zərif gül kimisən».
«Nakam eşqimiz» (28.02.1969) adlı şeirində isə sevgisinin
enişli-yoxuşlu yollarında, vüsallı, hicranlı taleyində məhəbbətin
hicranının da ona xoş, əziz olduğunu və məhz sevgisinin «oduna» isindiyini tərənnüm edir:
«O itirdi, iki il yeddi ayın
vüsalından yaranan
ilk eşqi, məhəbbəti.
Qarğış etdim...
Kor olub... qoldan tutub,
Bu küçədə, o bağda,
Gecə qaranlığında
axtarır səadəti.»
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«İlk və nakam eşqimiz
Məndədir, onun deyil.
Vermərəm daha ona,
Hicranı xoşdur mənə.
İstərəm, ömür boyu
Mən isinəm oduna».
Şair, «Sevirəm» adlı (01.05.1969) şeirində eşqin ucalığını
vəsf edir, «sevginin şan-şöhrətə, məhəbbətsiz var-dövlətə» qurban verilməsini kəskin dillə qınayır:
«De, niyə ayrıldın?
Yoxsa, qadınların şöhrət dünyası
Səni də aldatdı...
Səni də səadət dünyasından
parıltıya qanadlatdı.
Yoxsa köhnə el adəti,
ata-ana məhəbbəti
Zəncir olub qollarına,
atdı səni.
Məhəbbətsiz bir həyata,
var-dövlətin yollarına...».
«İlhamım mənim» (14.06.1969) adlı şeirində şair, fəlsəfi
düşüncələr işığında, həyatın «kədər və qəmsiz» - mənasız, əsl
ilhamın fani varlıqlardan deyil, daimi həyatdan alınmalı olduğunun, adi sevinclərdən doğan ilhamın bir şeh damlası tək gün
işığında solduğunun» gözəl təsvirini vermişdir:
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«Həyatın mənası, indi duyuram,
Kədərsiz, qüssəsiz heç nə olarmış.
Adi sevinclərdən yaranan ilham
Şeh damlası təki gündə solarmış.
Atdın ilk eşqimi odlara, zalım,
Sənə kim öyrətdi belə bir ərki?
Qoy indi ilhamı həyatdan alım,
Həyat daimidir, sənsə gedərgi».
Şair «Qayıt» (18.10.1969) adlı şeirində sevdiyi ilə ayrılığından 1 il keçdiyini, ayrılığın «yubileyini» tənha qeyd etdiyini
bildirərək, onun bircə anlıq baxışından imdad diləyir:
«Getmisən,
Yubiley ilini keçirirəm
küskünlüyünün,
(Yubiley gününü keçirirəm
küskün ilimin...)»
«Qayıt!.. qayıt...
Bircə anlıq gözünə baxım,
Qayıt!... qayıt...
Gözlərində özümə baxım,
Qara gözlərində özümə baxım».
Şairin incə qəlbi, yüksək şeriyyəti arzu və istəklərini pünhan dillə ifadə etmək qabiliyyəti bütün şeirlərinə xüsusi zövq
və gözəllik verir. O, heç vaxt açıq-saçıq ifadələrdən istifadə etmir, ən ağrılı hisslərini də gözəl bədii, ədəbi təsvirlərlə verir ki,
bu da onun şeirlərinə özünəməxsus zəriflik gətirir. «Onda qara
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geyərsən» (31.12.1969) adlı şeirində o, sevgilisini ilk görüşə
gələndə nakam bəxt, hicran rəmzi olan «qara» geyməməyə,
al-əlvan, gözəl geyinməyə, yalnız son görüş günü - dünyadan
köçərkən, yəni özü «ağ geyəndə», sevgilisini qara geyinməyə
səsləyir:
«Gülüm, qara geymə ilk görüş günü,
Gözlə eşqimizi, son görüş günü
Mən «ağ geyinəndə» qara geyərsən.»;
«Görüşə səsləsəm səni son dəfə,
Mən «ağ geyinəndə» qara geyərsən».
Şair, özündən 2 yaş böyük qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə
yazdığı məktublarda şeirin dili ilə, həyatın daşlı-qayalı, enişli-yoxuşlu, ağrılı-acılı imtahanlarında, keşməkeşlərində ruhunun sahil qayasının hər cür fırtınalara qarşı məğrur dayandığını,
sarsılmadığını göstərərək, qardaşına da «həyata gözəl nəzərlərlə
baxmağı, həyatdan küsməməyi, mübariz insanları həyatın da
sevdiyini bildirərək, həyata nifrətlə deyil, məhəbbətlə, pak sevgi ilə qalib gəlməyin mümkün olduğunu, qəlbinə sevinci, şadlığı
hakim etməyi, gələcəyə ümidlə baxmağı» tövsiyə edir. Belə ki,
o, 01.03.1970-ci il tarixli məktubunda yazır:
«Uç, ağ göyərçinim, intizardadır
Yeganə qardaşım, yeganə arxam.
Gecikmə, qanadlan, gözü yoldadır,
Mənə həyat verən yeganə anam.
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Qardaşım, ruhumun sahil qayası
Məğrurdur, dağılmaz hər fırtınadan.
Darıxma, göstərər həyat aynası,
Peşmandı necə də bizi aldadan...».
Həmçinin, 20.05.1970-ci il tarixdə yazdığı məktubunda isə
deyir:
«Qardaşım, həyatdan gileyin nədir?
Daşlı, qayalıqdır həyatın yolu.
Həyat gözəllikdir, şehli çəməndir,
Nanəcib insansa bir tikan kolu.
Söz aç şeriyyətdən, toydan, büsatdan,
O qəmi, qüssəni sevincə çevir.
Bir insan naminə küsmə həyatdan,
Mübariz insanı həyat da sevir».
Şairin yaradıcılığının son hissəsi dünyanın faniliyi, vəfasızlığı ilə bağlı fəlsəfi düşüncələrə daha çox yer verməsi, həmçinin
xəstəliyi ilə əlaqədar ömrünün son günlərini yaşayırmış kimi,
həyatdan doymaması, həyatı kimi eşqinin də nakam olması ilə
bağlı ürək ağrıdan, ruhları sızıldadan, gözləri yaşardan, son
dərəcə təsirli, həyat və sevgi mövzularını ehtiva edən şeirlərdən
ibarətdir. Şair, «Nişan üzüyü» adlı şeirində (1970) gənc yaşında
ömür gülünün solacağını, özündən sonra dünyada bir - nakam
məhəbbətinin, bir də - «bir neçə yazı»sının, yəni şeirlərinin xatirə kimi miras qalacağını qəlb alovlandıran acı yanğı ilə dilə
gətirir:
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«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,
Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.
Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,
Məndən bu dünyaya miras qalacaq».
«İttiham» adlı şeirində (1971) gənc ömründə bəxtinə yazılmış, mübtəla olduğu sağalmaz xəstəlik nəticəsində onu gözləyən dəhşətli sonluğu çox təsirli sətirlərlə anladır:
«Başlanır əməliyyat… cərrah otağı,
Donmuş dəqiqələr, ağır düşüncə.
Əbədi salınıb gəncin yatağı,
Bir cərrah əlləri işə düşüncə.
Cərrah düşüncədə ittiham olur:
– Əgər bacarmırsan sənətdən əl çək!!!
Cərrahın daş olmuş dodaqlarından
Bir söz güclə qopur, o da ki,«xərçəng»…»
Şair, «Kədər» adlı şeirində (1971) düçar olduğu xəstəliyini
«damar da ah çəkir, al qana həsrət», yaxud «ömür-gününü çıraq
etdiyini, dünyanın bol dərman bazarında hər şeyə çarə olduğu
halda, bu dərdinə çarə tapa bilmədiyini, dərd qarşısında qolu
bağlı qaldığını, özünün dünya qarşısında məsum bir varlıq kimi
günahsız olduğunu» qəlb parçalayan sözlərlə ifadə edir:
«Bir evə girmişik, itib qalmışıq,
Bir evə girmişik, bir yanı zülmət.
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Bu zülmü görəsən hardan almışıq?
Damar da ah çəkir, al qana həsrət!
«Ömrümü-günümü çıraq eylədim,
Bir dərman tapmadım bol çarşısında.
Mən biçarə bu fələyə neylədim,
Bağladı qolumu dərd qarşısında?..».
Qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə yazdığı məktuba daxil etdiyi
«Saat taraq-taraq» adlı şeirində (28.04.1971) isə şairin, özünü
saatın əqrəbinə, saatın gövdəsini isə Yer kürəsinə bənzədərək,
saat əqrəbi kimi «öz ömrünə qənim kəsilməsi», yəni sürətlə addımlayıb həyatın məsafəsini doğraya-doğraya sonuna yaxınlaşmasını ifadə etməsi, faciəvi sonluğunu gözləməkdən başqa heç
bir çıxış yolu olmayan məsum bir gəncin qısa həyat hekayəsi
kimi ürəkləri titrədir:
«Saata bax!
Gövdəsidir Yer kürəsi,
Əqrəbisə mən özüməm.
Yer fırlanır, fırlanıram,
Öz ömrümə kəsilmişəm
özüm düşmən.
Saat vurur...
Kürə durur...
Zaman gedir...
Yaman gedir...».
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Şair, «23-90» adlı şeirində (1971), ömrünün bahar çağı - 23
yaşında xəstəxanada 90 yaşlı bir kişi ilə çarpayılarının və həyat
payının, taleyinin də «qoşa düşməsini», eyni xəstəliyə mübtəla olduqlarını, yaş fərqlərinə baxmayaraq hər ikisinin həyatdan
doymayaraq «Ana!» çağırdıqlarını çox təsirli dillə çatdırır:
«90 yaşlı bir kişiylə
Qoşa düşüb çarpayımız,
90 yaşlı bir kişiylə
Qoşa düşüb hər payımız.
Dərdimiz bir, sərimiz bir,
Zarıyırıq palatada.
23-90 - yaş fərqimiz,
Mən də «Ana!» çağırıram,
o da».
Hər an həyatdan köçəcəyini gözləri qabağına gətirərək,
ona həyat bəxş etmiş anasına müraciət edərək «ölümdən
qorxmadığını, ölümün onun həyatının bir yolu olduğunu, yəni
əslində, ölməzliyə inandığını, sadəcə anasının onun ölümündən
sonra bu dərdə necə dözəcəyini düşünərək bu dünyadan dərdli
getdiyini» - qəlblər dağlayan ürək ağrılarını, hiss və duyğularını
«Anama xatirə» (1971 sentyabr) adlı şeirinə belə köçürmüşdür:
«Vaxt nə tez ötüb, nə tez gəlirmiş,
Mən son səfərimə hazıram, Ana!!!
Al oxu, ay Ana! Qismət beləymiş,
Qara kağızımı özüm yazıram!!!
110

Bu günümdən sabahıma xatirə

Ölümdən qorxmuram, ölüm nədir ki?
Ömrümün yoludur, gedirəm, Ana!
Ürəyim dünyadan dərdli gedir ki,
Bu dərdi mən sənə verirəm, Ana!!!».
Ömrünün sonuna az qaldığını hiss edərək yazdığı «Qara
xalça toxunur» adlı şeirində (1971 noyabr) isə həmin hisslərini
belə ifadə edir:
«Kimsə, harada?!.
fikrimi tarıma çəkib,
Xana oxunda
qara bir xalça toxuyur
qəribə haşiyəli.
Gicgahlara kirkid vurur
kiminsə əli...
Deyəsən, qara xalçaya
bükmək fikrində məni...».
«Mən kiməm?» (1971 noyabr) adlı qısa şeirinin kiçik sətirlərində fəlsəfi müstəvidə özü ilə dünyanın səssiz bədii mükaliməsini verir:
«Mən kiməm?..
Dünyanın adi insanı.
Dünya məni düşünür,
Mən də dünyanı...».
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Eyni zamanda, «İki ana» adlı (1971 noyabr) şeirində də, o,
dərin fəlsəfi mətləblərə söykənən düşüncələri ilə, doğma anasının onu min bir zəhmət və sevgi ilə, arzularla böyütdüyünü, indi
isə «ögey anası» - «ana torpağın» onu qoynuna almağa hazırlaşdığını, torpağın da ona «ötüb keçən günlərini söyləyəcəyini»
dilə gətirir:
«Bəlkə onda...
doğma anam
Arzuları söyləyən tək,
Ögey ana –
ana torpaq
Ötüb keçən günlərimi
söyləyəcək...».
Nəhayət, gənc həkim və şair Rafiq Hüseynzadə, ölümündən düz 8 gün əvvəl, «Gəl, görüşək son dəfə» (23.11.1971) adlı
sonuncu şeirində sevgilinə, xəstə yatağında ölümlə pəncələşdiyini, xəstəlikdən çəkdiyi əzab-iztirabları, xəstəliyin verdiyi
işgəncəni anladır, onun yanında olmamasından şikayətlənir və
gəlib onu ölümün pəncəsindən ayırmağa, qurtarmağa çağırır.
Həmçinin, Vətəninin ölümündən sonra ona layiqincə yas tutacağını, bu dərdinin ata, ana və qardaşına ürək dağı çəkəcəyini,
sevgilinin – sirdaşının da bu dərddən pay alacağını ifadə edərək,
sevgilinə, aralarındakı eşqi ölümündən sonra gizlində qoruyub
saxlamağı, yaşatmağı, sadiq qalmağı bildirərək, bir gün dünyada
bu eşqin «cücürəməsini», o eşqi sevgilinin öz bətnində «körpə
Rafiq kimi» bəsləyib, əzizləməsini diləyir, harada olsa da onun
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xəyalında olub, bir ürəkdə yaşamalarını arzu edir. Bəli, o, ölüm
ayağında da həyat amalı olan – Sevgisinə sadiq qalmış, Sevdiyinin xəyalında və ürəyində yaşamağı, məhz onunla əbədiyyətə
qovuşmağı diləmişdir:
«Yalvarıram sənə, gəl,
gəl, səninlə görüşək...
Niyə gəlməyirsən ki,
bu yasımı bölüşək?..
Qorxursan ki, baxasan,
saçlarına dən düşə?..
Gözlərində əksimi
çevirəsən vərdişə?..»

«Palatada nə vaxtdır,
əlacsız divanəyəm.
Gəl ki, son sözlərimi
gözlərinə söyləyəm.
Ayır gülüm, sevgilim,
yapış mənim əlimdən,
Ayır məni zülümlü,
bu zəhmətli ölümdən!»
«Bilirsənmi, sevgilim,
bu dərd necə ağırdır?
Bilərəkdən varlığı
ah-vay ilə dağıdır.
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Öz gözümlə görürəm
yaxınlaşan ölümü...
Özüm yola salıram
məzara öz ömrümü...»
«Vətənim yas tutacaq,
bilirəm, mənə layiq,
Sənsə eşqi yaşadıb,
qalarsan ona sadiq.
Haralarda olsan da
xəyalında olaram,
Dünyada tək səninlə
bir ürəkdə qalaram.»;
«Gedirəm son mənzilə,
dönüşü yox, əbədi,
Çəkiləcək dərdmidir,
kimə verim bu dərdi?..
Dərd çəkəcək bir atam,
bir anam, bir qardaşım,
Bu dərddən pay alacaq
bir də ki sən - sirdaşım...»
«Gizli saxlasan da sən...
könlündə eşqimizi,
Elə gizlət, dünyada
bir gün cücərsin izi.
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Ol ona sən ana tək,
beşik et öz bətnini,
Saxla, əzizlə onu...
bir körpə Rafiq kimi.»
Özü onkoloq-cərrah, həkim olan, tibb sahəsində fitri istedada malik Rafiq Hüseynzadənin elə həmin, çarəsi tapılmayan
xəstəlikdən vaxtsız vəfatı onun özü, ailəsi, doğmaları, kollektivi, tələbə və iş yoldaşları, dostları, tanışları, həmvətənləri və sair
onu tanıyanlar üçün nə qədər dözülməz itki oldusa da, bütövlükdə mənsub olduğu xalqı üçün də dəyərli və çox yararlı olan təəssübkeş, vətənpərvər bir şəxsiyyətin ağır itkisi oldu. Xalq onun
şəxsində parlaq, iti zəkası olan gələcəyin böyük alimini, həkimini, şəfavericisini, eyni zamanda ruhu sevgidən yoğrulmuş, qəlbi
bəşəriyyətə - insanlığa, həyata və millətinə sevgi ilə döyünən,
böyük perspektivlər vəd edən gənc şair oğlu ilə amansız xəstəlik
səbəbindən çox vaxtsız vidalaşmalı oldu.
Əbədiyaşar gənc şair həkimlik peşəsini atasının məsləhəti
ilə seçməsini 1968-ci ildə yazdığı «Atamın arzusu» adlı şeirində
deyirdi:
«Mən həyat səhnəsində
Sənət yolu seçəndə,
Atam: həkim ol, - dedi.
Soruşdum: - Nə həkimi?
Dinib, dərdlilər kimi,
- Əsəb həkimi dedi».
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Lakin Rafiq əsəb həkimi yox, bu gün də bəşəriyyət üçün
sağalmaz dərdə, xəstəliyə çevrilmiş «onkoloji» xəstəliklər
üzrə mütəxəssis olmağı seçdi və «onkoloq-cərrah» ixtisasına
yiyələndi. Lakin nə biləydi ki, «onkoloji» xəstəlik də elə onu hədəf «seçmişdi». 02.08.1971-ci ildə ilk əmək fəaliyyətinə Qazax
rayon mərkəzi xəstəxanasında «onkoloq» həkim kimi fəaliyyətə
başladı, cəmi 4 ay işlədikdən sonra 02.12.1971-ci ildə «leykoz»
xəstəliyindən vəfat etdi və Gəncə şəhərində «İmamzadə» qəbristanlığında dəfn olundu.
Rafiq gənc yaşında fitri istedadı, əxlaqı və yüksək insani
xüsusiyyətləri ilə onu tanıyanların, dostlarının, qohum-əqrabalarının, həmvətənlərinin, kollektivin o qədər əziz istəklisinə,
sevimlisinə çevrilmişdi ki, onun vəfatı xəbərini alanda həmin
insanların hamısının evi «yas evi»nə dönmüşdü. İndi də Rafiqin həmkəndliləri – Sarıyaqub kənd sakinləri danışırlar ki,
hələ Göyçə mahalında, kəndlərində camaat, el-oba heç bir mərhumu, doğması üçün bu qədər ağlayıb-sızlamamış, göz yaşları
axıtmamışdı. Hamı onu öz ailəsinin doğma övladı, əziz balası
bilirdi. Onun vəfatı Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun kollektivi - müəllim-tələbə heyəti üçün də böyük yasa çevrilmişdi.
Tibb institutunu yenicə bitirərək əmək fəaliyyətinə başlamış,
institutda ad-san çıxarmış istedadlı həkim, həm də hamının qəlbində sevgi şairi kimi dərin izlər buraxmış gənc şairin, ürəkləri dağlayan vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunda ayrıca guşə yaradılmış və bu guşə düz bir il
fəaliyyətdə olaraq onu sevənlərin ziyarət yerinə çevrilməklə
əziz xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir. «Qurani Kərim»in «ədDuxan» surəsinin 29-cu ayəsinin məzmununa görə, «Allahın
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elə əməlisaleh övladları vardır ki, onlar vəfat edərkən yer də,
göy də ağlayır». Bəli, Rafiq Allahın elə bəndəsi idi ki, o vəfat
edərkən yer də, göy də ağlamışdı.
Bu gün də Rafiq Hüseynzadənin əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində əbədi yaşayır. Onun «Nişan üzüyü» adlı şeirində
dediyi kimi:
«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,
Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.
Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,
Məndən bu dünyaya miras qalacaq».
- «özündən sonra bü dünyaya qalacaq yazıları» - şeirləri onun
ruhunu, duyğu və hissələrini, böyük Sevgi dünyasını, mənəvi
aləmini bu günkü dünyamızda yaşadan tək y adigarlarıdır.
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Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə
(1971-ci il)
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R.Hüseynzadənin təhsil aldığı ADTİ-nin pedaqoji heyəti
(1965 – 1971)
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R.Hüseynzadənin təhsil aldığı ADTİ-nin tələbə kollektivi
(1965 – 1971)
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Birinci şəkildə sağdan Rafiq Hüseynzadədir.
Qəzetdəki qeyd: «Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə
profilaktika fakültəsinin IV kurs, 4-cü qrup tələbələrinin
imtahanı. 5 tələbədən heç biri «4» dən aşağı qiymət almadı.
Qrup nümayəndəsi Rafiq Hüseynov isə (2-ci şəkildəki)
həmişəki kimi «əla»(5) qiymət aldı».
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İkinci sırada sağdan birinci Rafiq Hüseynzadədir
(Müalicə-profilaktika fakültəsinin III kursunda
farmakologiya dərsində)
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R.Hüseynzadənin «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində
nəşr olunmuş seiri (13.12.1968)
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R.Hüseynzadənin «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində
nəşr olunmuş seirləri (1969-cu il)
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R.Hüseynzadənin «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində
nəşr olunmuş seirləri (1970-ci il)
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R.Hüseynzadənin «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində
nəşr olunmuş seirləri (1971-ci il)
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R.Hüseynzadənin
«Tibb kadrları uğrunda»
qəzetində nəşr olunmuş seiri
(1971-ci il)
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R.Hüseynzadə, 1 may 1971, Bakı

128

Bu günümdən sabahıma xatirə

R. Hüseynzadə müəllim və tələbələrlə birlikdə (soldan ikinci), 1970 sentyabr, Bakı
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R.Hüseynzadə, 25.03.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları ilə
(o cümlədən solunda Həsənov Bəxtiyar),
03.10.1970, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları ilə (ortada) (sağında Q.Quliyev),
25.04.1970, Bakı
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R.Hüseynzadə,
25.04.1970, Bakı
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R.Hüseynzadə,
30.04.1970, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşı Q.Quliyev ilə,
1970 aprel, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları Q.Quliyev və G.Göyüşov ilə,
30.04.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları G.Göyüşov və Q.Quliyev ilə,
30.04.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşı Q.Quliyev ilə,
01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları ilə, 01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə
yoldaşları və xarici
tələbələrlə gəzintidə,
01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşı
Q.Quliyev ilə? 01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşı H.Tağıyev ilə,
04.05.1970, Moskva
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları ilə (ortada),
(soldan 1-ci S.Mirzəyev, sağdan 1-ci B.Həsənov, 2-ci Q.Quliyev),
25.03.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşı Q.Quliyev ilə, 01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə tələbə yoldaşları S.Mirzəyev və Q.Quliyev ilə,
01.05.1971, Bakı
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R.Hüseynzadə,
1971, Qazax
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Ön sözə yekun
Tofiq Hüseynzadənin qardaşı - cəmi 23 il yaşamış onkoloq-cərrah, şair Rafiq Hüseynzadənin də ulu babası Miskin Abdalın genetik və mənəvi varisi kimi tələbəlik illərində yazdığı
(bir hissəsi sağlığında mətbuatda nəşr olunmuş, böyük qismi
isə nəşr olunmasa da əlyazma kimi qorunub saxlanılmış) son
dərəcə hikmətli və yüksək bədii-estetik duyumu ilə ayrıca bir
mənəviyyat - şeriyyət dünyası təşkil edən şeirləri Tofiq Hüseyn
zadənin oğlu Mehdi Hüseynzadə tərəfindən toplanılaraq kitab
şəklində nəşr olunur.
02.12.1971-ci il tarixdə Tofiq Hüseynzadənin 2 yaş kiçik
qardaşı - özü kimi fitri istedadlı, gənc həkim - cərrah Rafiq Hüseynzadənin 23 yaşında xəstəlikdən vəfatı ilə əlaqədar həyatında çox böyük sarsıntı keçirməsi onun yaradıcılığında da dərin iz
buraxmış və onun vəfatı ilə əlaqədar yüksək poetik təsir gücü ilə
seçilən çox dəyərli şeirlər yazmışdır. Şeirlərin həyati təsir gücü o
qədərdir ki, özündən asılı olmadan, onları oxuduqca sanki, eyni
ağır hadisəni özün yenicə yaşayırsanmış kimi hissləri, qəm-kədəri bölüşməli olursan. Belə məzmunda olan şeirləri ürək ağrısı
keçirmədən oxumaq mümkünsüzdür. Şeirlərinin təhlilindən də
görünür ki, şairin bu hadisədən sonra həyatında baş verən heç nə
o ağır hadisəni azca da olsa ona unutdura bilməmiş, qardaş itkisi
bütün ağrı-acısı ilə onun sonrakı yaradıcılığına bütünlüklə sirayət etmişdir. O, qardaşının vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar çoxsaylı
şeirlər yaratmışdır ki, həmin əsərlər böyük faciə yaşamış insanın
fəryadı, ah-naləsinin son dərəcə yüksək bədiiliklə, obrazlı ifadəsi kimi çox təsirlidir. O, mərhum qardaşı Rafiqə həsr etdiyi şeirlərini «Ana laylası - qəm dünyası» adlı dəftərində toplamışdır.
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Biz, Tofiq Hüseynzadənin, qardaşı Rafiq Hüseynzadənin və
atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynovun vəfatı ilə əlaqədar şeirlərini də bu kitaba – Rafiq Hüseynzadənin şeirlərindən sonrakı
bölmədə verməyi məsləhət bilirik.
Rafiq Hüseynzadə şeirlərini «Rafiq Hüseynov», «Rafiq
Məmmədoğlu», «Məmmədoğlu Rafiq», yaxud da qısaca
«R.Hüseynov», «M.Rafiq» imzaları ilə qələmə almış, həmin
adlarla da qəzetlərdə nəşr olunmuşdur. Rafiq Hüseynzadənin
bu kitabda verilən şeirləri xronoloji ardıcıllıq ilə – yazılma tarixlərinə uyğun olaraq sistemləşdirilmişdir. Lakin əlyazmalarında həmin şeirlər müxtəlif cür adlanan bir neçə «dəftər»də həm
xronoloji, həm də mövzu baxımından olmaqla toplanıldığından
bu barədə də məlumat vermək istəyirik.
Belə ki, Rafiq Hüseynzadə şeirlərini:
1)
2)
3)
4)
5)

«Nakam eşqin fəryadı»;
«Bir qəlbin fəryadı»;
«Məktublardan parçalar»;
«Xatirələr»;
«Bu günümdən sabahıma xatirə»

adlandırdığı dəftərlərində toplamış, həmçinin vəfatından
sonra qardaşı Tofiq Hüseynzadə tərəfindən onun «Bir qəlbin
fəryadı» adlı şeir dəftərinin üstünə «Dərdnamə» yazılmışdır.
Biz, əlbəttə, bu şeirlər kitabına ad seçərkən şairin özünün
seçdiyi bütün digər adlardan daha çox, həyatının mənasına və
şeirlərinin ruhuna ən uyğun olan «Bu günümdən sabahıma
xatirə» adının üzərində dayanmalı olduq və kitaba da bu adın
verilməsini qərara aldıq.
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Rafiq Hüseynzadənin şeirləri müxtəlif janrlardadır. Onun
daxili sevgi dünyasının zənginliyi, qaynarlığı, coşqunluğu
hansısa janr, ölçü qəliblərinə sığmır, aşıb-daşır, bu hərarət və
coşqunluq onun şeirlərinin formasına da yansıyır. O, ədəbi janrın, əsasən, sərbəst şeir, həmçinin, qoşma, gəraylı, qəzəl və digər formalarında çox gözəl nəzm incilərini yaratmışdır.
Onu da bildiririk ki, bu kitabda təqdim olunan bir neçə şeirdə bəzi sətir və misralar mötərizədə verilmişdir. Bu da onunla
əlaqədar olmuşdur ki, bəzi şeirlərin əlyazma və nəşr variantlarında müxtəliflik, eləcə də əlyazmaların özündə bir misra və ya
sətir iki variantda olduğundan, şeirin forma quruluşuna zidd olsa
da, məzmununa heç bir xələl gətirmədiyindən, əksinə şeiri daha
mənalı və anlaşıqlı etdiyindən hər iki orijanal variantın qorunub
saxlanılması naminə ikinci variantların da mötərizə daxilində
verilməsi məqsədə müvafiq sayılmışdır.
İmam Əlinin məşhur bir kəlamını yada salıram: «Kim vəfatından sonra da yaşamaq istəyirsə, özündən sonra bir əsər qoyub
getsin». Rafiq Hüseynzadə özündən sonra çox dəyərli irs – son
dərəcə ətirli bir cənnət guşəsini xatırladan şeir boxçası qoyub
getmiş həmişə gənc və həmişə yaşar ziyalılarımızdandır. Qoy
bu kitabımız Miskin Abdal nəslinin layiqli nümayəndəsi, onun
müqəddəs ruhunun daşıyıcısı, mənəvi davamçısı olan Rafiq
Hüseynzadənin daim ucalıqlarda olan ruhuna qiymətli töhfəmiz
olsun, İmam Əlinin müdrik kəlamlarında bildirdiyi kimi, onun
cismani yoxluğundan sonra da, bu dünyada yaşamağa davam
etməsinə vəsilə olsun. Ruhu Şad olsun, qardaşı Tofiq Hüseyn
zadənin yazdığı kimi, «Xızır məqamına – həmişə diri olmaq,
əbədi var olmaq məqamına yüksəlsin!». Rafiq Hüseynzadə çox
qısa ömür sürməklə, cismani olaraq bu dünyamızda olmasa da,
özündən sonra qoyub getdiyi şeirləri - ədəbi yaradıcılığında,
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xalqımızın, onu sevənlərin qəlbində bu gün də yaşayır və əbədi
yaşayacaqdır. O, saf, pak məhəbbətlə döyünən ürəyi ilə, təmiz
duyğuları və əməlləri ilə də Allah qatında əbədiyyətə qovuşmuş,
öz yüksək məqamını qazanmışdır. Bu kitabın nəşri ilə, mərhum
Rafiq Hüseynzadənin mənəvi irsinin bu günkü və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə, yəni İmam Əlinin dediyi kimi, özündən
sonra «əsər qoyması» ilə dünyamızda da əbədi yaşayacağına,
daim sevilə-sevilə oxunacağına inanırıq.
Bununla da, oxucuları Rafiq Hüseynzadənin yüksək ədəbi-bədii, mənəvi-əxlaqi dəyər və keyfiyyətləri ehtiva edən, ülvi
məhəbbəti, pak sevgi və saf eşqi tərənnüm edən zəngin şeriyyət
dünyası ilə baş-başa buraxırıq.
Mahmud Allahmanlı
filologiya elmləri doktoru, professor,
B.Çobanzadə adına Ukrayna Respublikası
mükafatı laureatı
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RAFİQ MƏHƏMMƏD OĞLU
HÜSEYNZADƏ
(1948-1971)

«BU GÜNÜMDƏN
SABAHIMA XATİRƏ»
ŞEİRLƏR

Şeirlərin əlyazma şəklində toplandığı dəftərlərin adı:
1.
2.
3.
4.
5.

Nakam eşqin fəryadı;
Bir qəlbin fəryadı;
Bu günümdən sabahıma xatirə;
Xatirələr;
Məktublardan parçalar.
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«Sevdim, könül verdim ona, qəm oldu qəlbə aşina,
Qoy gəlsin hər yandan bəla - oddan, tufandan qorxmaram!».
(Rafiq Hüseynzadənin bir rəsmin
altından yazdığı misra)
***
«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,
Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.
Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,
Məndən bu dünyaya miras qalacaq».
(Rafiq Hüseynzadənin 1970-ci ildə yazdığı
«Nişan üzüyü» adlı şeirindən)
***
«Ölümdən qorxmuram, ölüm nədir ki?
Ömrümün yoludur, gedirəm, Ana!
Ürəyim dünyadan dərdli gedir ki,
Bu dərdi mən sənə verirəm, Ana!!!».
(Rafiq Hüseynzadənin 1971-ci ilin sentyabr ayında yazdığı
«Anama xatirə» adlı şeirindən)
***
«Qələm alıb söz qoşanda
Nazlı yarım yada düşür,
Xəyal uca dağ aşanda
Düz ilqarım yada düşür.
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Uçur quşlar dəstə-dəstə,
İlham coşur min həvəsdə.
Könlüm yenə qalsa xəstə,
Vəfadarım yada düşür».
(Rafiq Hüseynzadənin «Bir qəlbin fəryadı» adlı əlyazma
şeir dəftərinə qardaşı Tofiq Hüseynzadə
«Dərdnamə» adını verərək
özünün 23.12.1968-ci ildə yazdığı
«Yada düşür» adlı bir şeirindən həmin parçaları yazmışdır.
***
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KÖNÜL TARI

(Mikayıl Müşfiqin «Oxu, tar!» şeirinə nəzirə)
Söylədikcə duyğuları
Ahəstə, aram-aram,
Bir tarım var...
«Oxu tar, oxu tar!
Səni kim unudar?!»
Mən kiməm? O, Böyük Turanın oğlu,
Məndən dərs almışdır tarix özü də.
Bir insan tutammaz keçdiyim yolu,
Mənəm zamanların sazı, sözü də.
Mənim haqsızlığa hayqıran səsim,
O, ruh mənbəyindən aldı ilhamı,
Tarın canındadır odlu nəfəsim,
Simində yaşadır hər intiqamı.
Susdura bildimi sənin nəğməni,
Üzərindən əsən dəli boranlar?..
Dondura bildimi xoş ahəngini,
Könüllər sındıran şaxtalı qarlar?..
Oxu tar! Qəlbində çox sözlərin var,
Qoy aləm dinləsin ürək dərdini.
Hər simin telindən qığılcım qopar,
Azadlığa səslər hür millətini.
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Oxu tar! Nəğməndə dinir arzular,
Millətin qeyrəti yaşadır səni.
Gələn nəsillərə ərmağının var,
Kimsə qıra bilməz o iradəni.
Oxu tar! Könlümün tarına səs ver,
Bu eşq məhbusu da sənin dərddədir.
Məni də gör neçə əzab incidir,
Sınmıram, oxu ki, güc birlikdədir!
1967
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ATAMIN ARZUSU
Mən həyat səhnəsində
Sənət yolu seçəndə,
Atam: həkim ol, - dedi.
Soruşdum: - Nə həkimi?
Dinib, dərdlilər kimi,
- Əsəb həkimi dedi.
1968
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NƏNƏMİN QUZUSU
Kədərsiz, qüssəsiz yaşamıramsa,
Dumanlı bir dağam, çənli dərəyəm.
Nənəmin dərdini daşımırımsa,
Dünyada mən daha kimə gərəyəm?...
Nənəm gəlin köçüb qurulanda taxt,
Yeddi gün çaldırıb babam toyunu.
Atası nənəmə pay verib o vaxt,
Qara diz, qara göz, düm ağ qoyunu.
Babamın o vaxtlar, çox olub varı,
Var-dövlət evinə sel təki dolub.
Nənəmin qara göz, ağ qoyunları
On ilin içində bir sürü olub.
Gün keçib ay ötüb, bir dəfə babam
Təzə qoyun alıb, çox deyə yunu.
Dövlət çox olduqca şirnikir adam,
Onda adlanarmış şimal qoyunu.
Hörməti azalıb «qara gözlər»in,
İllər dəyişdikcə dəyişib nəsil.
İtirdikcə sürü keçmiş izlərin,
Şimal qoyunları sayılıb əsil.
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«Qara göz» qoyunlar «sıxılıb küncə»,
Çox yunlu qoyunlar artıb, çoxalıb.
50 il - bir insan ömrü keçincə,
Bir sürü qoyundan tək biri qalıb.
Nənəmə baxıram, kədərim, qəmim,
Tutub buludları qara gözləri.
Yarım əsr keçib, yazıq nənəmin,
Bax, belə yox olub qara gözləri.
1968
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SUAL
Yaşımı bir-bir sayıb,
Gəlin gözləyir Anam.
Utanıb gizlətdiyim
İlk məhəbbət sirrimi,
Sevib-sevildiyimi
Kimdənsə eşidərək,
Şəkil istəyir Anam.
Susmuşam ... Düşünürəm...
- «Yox»mu – deyim Anama?..
Yoxsa köksümü açıb
Ürəyimdə gizlənən,
Hisslərimlə bəzənən
O, füsunkar gözəli
Göstərimmi Anama?..
1968
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CAVAB

(Gülnaz)
Adını soruşdum,
Gülü göstərib,
Gülüb, naz etdi,
- Demərəm, - dedi.
Adını soruşdum,
Susub bircə an:
- Niyə anlamırsan?
Demişəm, - dedi.
1968
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KÖNLÜMDƏ OCAQ
Könlümdə nə vaxtdır yanır bir ocaq,
Çınqısı gözündən könlümə düşüb.
Sən də utancaqsan, mən də utancaq,
Dilmanc baxışlarsa gözdən hürküşüb.
Kəsim bu yolları nə vaxta kimi?..
Daş qəlbin sükutu çoxmu çəkəcək?
Anana desinmi anam dərdimi:
«Gəlinim evimə nə vaxt köçəcək?..»
Səninlə doğuldu hər arzu, istək,
Xəyalın ruhuma axışıb dolur.
Röyada səninlə danışdığım tək,
Ömür yollarımda payız yaz olur.
Qulaqlar həsrətdə, gözlər yoldadır,
Könlü qübar oldu cüt nəzərin də.
Əllər şəkil üstə qeylü-qaldadır,
Dodaq söz deməyin intizarında.
Gülürəm bəxtimin kəc yollarına,
Bir xonça bağladım, qəddimi əydi.
Yoluma uzanmış cüt qollarına,
Fələyin tərs gələn daşımı dəydi?
Apardın ruhumun tən yarısını,
Könlümdən bir dəli «can» çıxıb gedir.
İçirəm eşqimin hicran yasını,
Sənsiz, məni nalə, ah yıxıb gedir.
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HƏKİM - ŞƏFA RƏMZİ
(«Ölüm hökmü»)

Bir otaq - dünyanın adi otağı,
Çox ömrün yolları dayanır burda.
İnsan öz nəslinə kəsilib yağı,
Nəfəssiz insanlar doğranır burda.
Əynində ağ xalat - şəfa rəmzikən,
Həkim cəllad olub - insan cəlladı.
(Həkim insanların yaxın dostukən,
Bəs niyə götürüb belə bir adı?)
Daş qəlbi bəs niyə əritmir, görən,
(Ruhunu incitmir bəs niyə, görən,)
Dilsiz-ağızsızın ahı, fəryadı?..
Qapı üzərində bir böyük yazı,
Qapı arxasında növbəyə baxın.
Ananın əlində «hökm kağızı»,
(Övladı ölümə gətirib ana...)
Ana qəlbindəki ürəyə baxın!..
Dünyada ələyri hər haqsızlara,
Qanunun əliylə cəza verilir.
Bəs niyə bu yazıq günahsızlara
Hələ yaranmamış ölüm kəsilir?..
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Sual arxasında insan dayanıb,
İnsanın sual tək bükülüb beli.
Bu sirrdən insanın bağrı da yanıb,
Lal olub könlünün dodağı, dili.
Ayaqda saxlayan ruhu, beyini,
Qəlbimdə inləyən kaman, tarmıdır?..
Bu yerdə susmasın tarzan, müğənni,
Susan müğənnilər bəstəkarmıdır?..
Həkim, saxla bıçağını, saxla bircə an,
Düşünmə, doğranan dahidir, nadan...
Ya böyük bəstəkar, ya adi tarzan,
Nə fərqi, yenə də insandır, insan!!!
1968
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TƏBİƏTİM BELƏDİR
Deyirəm:
- Mənimlə danışanda
Qaşlarını çatma sən.
Ondan qığılcım qopur,
Qəlbim atəşlə dolur.
Gülüb deyir:
- Təbiətim belədir.
Deyirəm:
- Külək vurub tökəndə
Saçlarını atma sən.
Xəstən saralıb-solur,
Ətirdən bihuş olur.
Gülüb deyir:
- Təbiətim belədir.
Deyirəm:
- Dodağında təbəssüm
Gözlərini süzmə sən.
Onsuz da əsir olub,
Qəlbim hicranla dolub.
Gülüb deyir:
- Təbiətim belədir.
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Deyirəm:
- Kaş, təbiət yaradan
Gözəlliyin solmaya,
Arzum budur, heç zaman
Səni gözəlləşdirən
Süniliklər olmaya.
Susur, dinmir:
- ...
1968
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NİYƏ KÜSMÜSƏN, NİYƏ???
Niyə küsmüsən, niyə?..
Səbəbini bilsəydim,
Səni məndən küsdürən
Qısqanc fikirləri mən
Göz yaşımla silərdim.
Qəlbi kədərli gəzib,
Qəmli dolanma gəl, sən.
Mənim hər addımımı,
İlk məhəbbət andımı
Pis nəzərlə süzmə sən.
Qəlbində hissiyyatın
çiçək kimi böyüyüb,
Mənim bu gəncliyimin həyat çiçəklərimin
Ətri sənlə məni yox,
El-aləmi bürüyüb.
Vəfalıyam andıma,
yad sözlərə inanma.
Nə etmək istəyirsən,
deməsən də bilirəm?!
At kədər pərdəsini,
qısqanclıq töhfəsini.
Sevin, gül,
sevincinlə...
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Yanır eşqin əsiri,
günahsız müqəssiri
Gəl sevindir,
utanma...
1968
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İSTƏK
Şirin səhər yuxusundan,
Səni görüb oyanmışam.
Ona görə belə tezdən,
Bilə-bilə özüm qəsdən,
Evinizə keçən yolun
Kənarında dayanmışam.
Deyirəm ki, bəlkə bu gün
Sən bu yoldan gəlib keçdin.
İntizarın əzabına,
Sualımın cavabına
İlk görüşdə, rəhmə gəlib,
Qəlb qonağı məni seçdin.
Elçi daşı düzəltdirsən
Evinizin həyətində,
Şah qızı tək taxta çıxsan,
Arabir də daşa baxsan,
Günlərimi bir-bir sayıb
Dayanmaram mən bu tində.
Sizə gəlib, icazənlə,
Baxçanızdan gül dərərəm.
Qəlb sirrimi sənə desəm,
Uşaq kimi sevinərəm.
169

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

Baxıb gülsən,
bir «hə» desən,
Gecikməyib heç bircə an,
Söz-söhbətlə həmin axşam
Elçimizi göndərərəm.
1968
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SINAN TELLƏR
Görməmişdim onu bu gün,
Telefonla zəng elədim.
O soruşdu... Alo... kimdir?..
Sevindim ki, sevdiyimdir.
Bildi mənəm, dedi: - «Bəsdir,
Baş-beynimi dəng elədin».
Eşitməyib sonra məni,
O, dəstəyi yerə atdı.
Anlamadım ... bu nə idi?
Son sözündə o nə dedi?..
Bu uğultu söylədimi, Daha eşqin sona çatdı?..
Zəng elədim... səs gəlmədi...
Elə bildim tellər sınıb.
Ayılmayıb düşüncədən,
Ürək vurmur qəm-qüssədən.
Belə vaxtda o telləri,
Dedim, görən kimlər qırıb?..
Yad su içib solub gedən
Məhəbbətin gülləridir.
İndi duydum...
Bir xainin əlləriylə,
O fitnəkar əməliylə
sınan tellər,
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Telefonun telləri yox,
Məhəbbətin telləridir.
Uydurmaya inanaraq,
Unudarmı o illəri?
Yalan sözə o inandı,
Belə tezcə əhdi dandı.
İndi duyub, peşman olub,
Yamayarmı o telləri?..
1968
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HARA GETDİN?
Sən məndən ayrılıb, düşəndə yola,
Gülüb danışaraq zarafat etdin.
Bir anlıq dalaraq sonsuz xəyala,
- Bəlkə görüşmədik, sağ olun. – dedin.
Niyə qayıtmadın, de hara getdin?
Sən ki söz vermişdin, - «gəlləm bir aya».
Ömür karvanını «bəlkə»yə verdin,
O, «bəlkə» apardı səni haraya...
O, ötən illəri, o, son günləri,
De, necə unudum, unudularmı?
Bir nakam həyatı, sadə insanı
Unudan bir ürək, ürək olarmı?
Hayqırıb ömrünə qılınc çəkərək,
Həyat yer üzündən qopartdı səni.
Bütün ömrü boyu bu kiçik ürək
Unutmaz dostluğu, yaşadar səni.
1968
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KİÇİK OLDUM
Axşam çağı biz gəzəndə
Sahilində göy dənizin...
Sənə baxıb xoş həvəslə,
Cürət edib titrək səslə
Dedim: - Bəlkə qonaq qaldım,
Yerini de evinizin.
Gülümsəyib, baxıb mənə,
- İtimiz var, yeyər. – dedin,
Səni qəlbən sevdiyimi,
Nişansız mən gəzdiyimi
Qardaşlarım bilsə əgər,
Tutub səni döyər, - dedin.
Təhqir etmə, vaxt gələr ki,
Qəlbinizə nur saçılar.
Neyləyim ki, kiçik oldum,
Anadan mən gec doğuldum?..
Bir yaş böyük qardaşım var,
O evlənər yol açılar.
1968
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ATIB GETDİ
Neyləyim ki, vəfasızam.
Atma, – dedim, atdı məni,
Unudaraq ilqarını
Şan-şöhrətə satdı məni.
Əhdimizi, eşqimizi
El içində rüsvay etdi,
İşıq sevən böcək kimi
Parıltıya uçub getdi.
Mən qul oldum məhəbbətə,
Yorulmadım əzabından.
İnanaraq həqiqətə,
Könül verdim qəlb bağından.
O qul oldu şan-şöhrətə,
Hələ duymur, deyir-gülür.
Uyub başqa bir adətə,
Parıltıda həyat görür.
Qanunudur bu həyatın,
«Parıltıdır, tez sönəcək».
Bu gün keçən toy-büsatın
Mənasını o görəcək.
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Hansı yana üz çevirsə,
- Alcaq!.. Nifrət!... oxuyacaq.
Gizlənməkçün, son geyimi
Od-alovdan toxuyacaq.
1968
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MƏHƏBBƏT SİMVOLU
Ömür gəmim yorulmamış...
dalğalardan keçir, gedir,
Qarşıdakı ilk görüşdən,
Qara gözlü bir gözəldən
Alacağı son cavabın
ümidilə üzüb keçir...
Arzum onun yelkənidir,
iradəmdir kapitanı.
Fırtınaya sinə gərən,
fikirlərlə avar çəkən
Gəmi kimi,
gəmi hanı?..
Bu səfərdən ilham alıb,
bir diləklə yaşayır, o...
Həsrət dolu günlərimin,
Od-alovlu gəncliyimin
hisslərini daşıyır, o...
İndi gəmim lövbər salıb,
bir sahildə dayanacaq.
Sahildəki o gözəldən,
Qəlbindəki nəğməsindən
cavab alsa yaşayacaq.
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Almasa da...
Mənim gəmim
Susmayacaq...
Qəlb dənizim gurlayacaq,
Atıb-tutan dalğaların,
tufanların
Şaxtasından soyuyaraq,
Qayalara toxunaraq,
məhv olacaq...
1968
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ƏHDİ DANAN
Sən ki məni unutmusan,
Görüm, günün qara gəlsin.
Nişan günü üstünüzə
Su yerinə qan çilənsin.
Anan, bacın qara geyib,
Toy günündə yas saxlasın.
Nakam balam, getdi! - deyib,
Haray çəkib hey ağlasın.
Qarğışımdır, toy məclisin,
Qoy dağılsın bir saata,
Toyunuzun qurbanlığı
Ehsan olsun camaata.
Qızıl üzük, qol saatın,
Qoy əbədi miras qalsın,
Ayaqqabı, toy paltarın
Bazarlarda, qoy satılsın.
Toy gününün şirinliyi
İçilməsin, qalsın yada,
Arzum budur, ağ örpəyin
Örtük olsun, qoy tabuta.
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Kaş, gəlinlik otağını
Bel-külünglə qazaydılar,
Baş daşının üzərinə
- «Əhdi danan» - yazaydılar.
1968
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HƏKİM QIZA
Həyatımın hakimi,
yanar Günəşi oldun.
Həkim olmaq istədim,
Mən ki, sənə neylədim?
Qəlbimi xəstə edib,
həkimi özün oldun.
Axı, bilmirəm ki, mən,
Fonendeskopun əldə,
niyə inad edəsən?
Ürəyimin səsini,
«Sevirəm» kəlməsini,
Yoxsa... gözümdən duyub,
qorxursan eşidəsən?!.
Ürəyimin yazısı
yazılmayıb, yaz, oxu.
İllərlə səni anan,
Həsrətinlə çırpınan
Sevinclər düşkününü,
Bu sevda bülbülünü
İstəsən sağaltmağa,
Zülfündən çələng toxu.

181

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

Bir dərman ver, həkimim,
Şirin yox, acı olsun.
Verdiyin o şərabın,
Bir də ki, son cavabın
Ya qurtarsın ömrümü,
Ya da əlacı olsun.
1968
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BİR QOCANIN NƏSİHƏTİ
Az da yesən, yaxşı geyin,
Desinlər ki, varı çoxdur.
Qonşulardan pul istəmə,
Deməsinlər, pulu yoxdur.
Fəhlə işlə gizli yerdə,
Yeri gəlsə, oğurluq et.
Eşitsən ki, qalıb gerdə,
O adamdan, çıx, kənar get.
Gördün qonşun dara düşüb,
Kömək elə, qoy el görsün.
Həm üstəlik pul da ver ki,
Mərd adamdır! – görən desin.
Toy-büsatda, məclislərdə
Papka gəzdir qoltuğunda.
Danışma sən siyasətdən,
Düşmən olar sağ, solun da.
Qonşuları bir-birinə
Elə sal ki, qoy qan axsın.
Kömək eylə güclüsünə,
Miras mallar sənə qalsın.
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Barı çəkdir həyətinə,
Qıfıl vur ki, açmasınlar.
Toyuq-cücən ac qalanda
Qonşulara qaçmasınlar.
Sən ki yaxşı oxuyursan,
Səfər eylə hər bir elə.
Yalandırsa, qorxma, söylə
Sən eləsən, mən də belə...
1968
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ƏGƏR SƏN OLMASAYDIN...
Neyləyim ki, axı mən,
Sənə meyil salmışam?
Səni gördüyüm gündən
Həm Aydan, həm Günəşdən
Əl çəkmişəm o gündən,
Sənə vurğun olmuşam.
Əgər sən olmasaydın
İztirabın qonağı,
Qəlb evinin dustağı...
Olardımmı, görən mən?
Səninlə qarşılaşıb,
Baxışından tez çaşıb
İtirəndə özümü,
Deyəcəyim sözümü
Duyursanmı görən sən?
Rastlaşanda səninlə,
Təsadüfmü sanırsan?
Salamımı almayıb,
Məni oda qalayıb
-Bir də gəlmə! – deyərək,
Nazmı etdin... yoxsa sən?
Sevən başqa bir qəlbin
Alovuyla yanırsan?
1968
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ZÜLMƏT ÇÖKÜB OTAĞIMA...
Axşam düşüb...
Zülmət çöküb otağıma,
Yuxum gəlmir...
Elə bil ki,
ilan girib yatağıma.
Pəncərəmin önündəyəm,
Hamı yatıb.
İşıq sönüb.
Qaranlığı seyr edirəm,
Qanadlı bir quşa dönüb
Xəyalla mən yol gedirəm.
Saat birdir.
Sakitlikdir.
Ətrafdan
nə səs gəlir,
nə səmir.
Zülmət çökmüş qaranlıqda
Heç kim dinmək istəmir.
Elə bil,
qaranlıq hakim olub,
qərar verib:
- Yuxulayın!!!
Kim sükutu pozarsa,
Ömürlük dustaq edib,
(Min yerindən mıxlayın,)
Zülmətlərdə saxlayın!!!
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Hamı yatmır.
Bilirəm ki,
mənim kimi
Qaranlığın dəhşətindən
əzab çəkənlər də var.
Bilirəm ki,
bu qanundur,
Hər bir adın
əksi də var.
1968
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ZƏNCİ QIZI
Zənci qızı,
Əsirlərin zəncirini
daşımaqdan usandınmı?
Dəyişdikcə tarix, zaman,
Bu gün qopan fırtınadan
ümid görüb oyandınmı?
Zənci qızı,
Yuxulayan zaman sənin,
de, laylanı kim çalıbdır?
Polad kimi möhkəm əldən,
Qəlbindəki o gur səsdən
azadlığı kim alıbdır?
Zənci qızı,
Nə vaxt işıq görəcəksən
azadlığın çırağından?
Zəncirlərin cingiltisi,
Fəryadının iniltisi
asılıbmı qulağından?
Zənci qızı,
Əzablara qatlaşaraq
bəxtin kimi qaraldınmı?
Əsarətdə səni qoyan,
Siyasətlə adam soyan
cibgirlərə inandınmı?
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Zənci qızı,
Eşit məni. Deyirlər ki,
həmyaşıdım sən olmusan.
Üfunətli bataqlığın,
Afrika tək qaranlığın
zülmətində doğulmusan.
Zənci qızı,
Oyan, bir gör, yaşıdların
səni görüb nə deyirlər?
Vuruşmada dayağını –
Azadlığın mayakını
bu gün sənə göstərirlər.
Zənci qızı,
Taleyini öz əlinlə,
işıq saçan əməlinlə
Qaranlıqdan aydınlığa
Sən, çıxart, sən!
Axı, yanar bir alovun kibritisən,
Afrika tək böyük xalqın
sevincisən,
Zənci qızı!
1968 iyul
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MOLLA PƏNAH VAQİFƏ
Bir varlığın önündə mən
Heykəl kimi dayanmışam.
Xəyalımla
tarixini vərəqləyib,
Gücsüzlükdən lal olmuşam.
Yox, yox!!!
İnanmıram!
Qarşımdakı heykəl deyil,
Heykəl kimi o lal deyil.
O, xalqının istəyindən
yoğrularaq heykəl olub.
O, zamanın dəhşətini
söyləməkçün heykəl olub.
Onun dalğın baxışının
hər mənası duyulur,
Zamana, zülmə,
haqsızlığa lənət,
Vəfasızlığa nifrət oxunur.
...Heykəl susmur,
Bu gün onu

nəğmə deyir,

zaman özü dindirir.

Əsən külək
nəğməsini
dildən-dilə,
eldən-elə
gəzdirir.
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SÜKUT
(Sənsiz)

Ürək

qorxa-qorxa döyünür ki,
Sənsizliyin sükutunun
Musiqisi pozulmasın.
Nəfəs elə dərilir ki,
Xəyalların yaratdığı
Bu xoş surət
yox olmasın.
Kirpiklər qapanmayır,
qorxur,
sonra peşman ola,
Yuxusunda tapdığını
«İtirən» bir uşaq kimi.
Bu sükutda
Bircə qələm dayanmayır,
Ağ kağıza pıçıldayır
Buludların mahnısını
Çəmənliyə yetirən,
Narın yağan yağış kimi.
28.09.1968, saat 10.40
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İKİ YOL VAR
Qələm yazmır...
cansız cismə
toxluğu da dərd olub,
Mürəkkəbin rənginin
çoxluğundan məst olub.
Bərk silkirəm,
yazdığına ləkə salır,
Silkməyəndə,
bircə sözü yazınca,
dörd-beş qabdan
rəng alır.
İki yol var qurtarmağa,
Məni ondan
onu məndən:
Ya gərək
oda salıb yandırım,
(vurub yerə sındırım);
Ya da,
təmizləyib,
adiliyin sirrini
başa salıb, qandırım.
30.09.1968, saat 09.30
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«SEVİRƏM»Ə İNANDI
(İntizar)

1. İntizar
Gözlədim yolunu dayanacaqda,
Saatlar ötdüsə, mən yorulmadım.
Yorulub, usanıb heç bircə an da,
Fikirdən, xəyaldan mən ayılmadım.
Gəldi ayaq səsi, oyatdı məni,
Salamsız keçərək o atdı məni.
Elə bil, yazdı ki, tozlu asfalta,
«Nə üçün olmusan belə avara?..
Mən ki, sevməmişəm heç zaman səni».
2. «Sevirəm»ə inandı
Mən sevəndə sevməyirdi,
Salam alıb, dinməyirdi...
Bu gün yeni şeir yazdım:
«Sevirəm...»
Cavab aldım:
«Sevirəm...»
Baxıb indi, gülürəm ki,
Varlığıma inanmadı...
Cansız kağız üzündəki
«Sevirəm»ə inandı.
03.10.1968, saat 20.45
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ŞEİR YAZDIM
Şeir yazdım...
Səni təriflədim,
Səni ömür bağımın
gülşəninə səslədim.
Naz etdin...
Elə duydun, hər nazın
mənim üçün
qəlbimə istək olur.
Duymadın ki, istəyin
nazı çox yox, az olur.
Yazdım...
«Gözəlsən».
Elə duydun, gözəllikdə
Yer üzündə yeganəsən.
Duymadın ki, sən, sevən
Bir qəlbin gözəlisən.
Yazdım...
«Sevirəm».
Elə duydun, sevməsən
İlham məndən qaçacaq.
Duymadın ki, ilhamım
Əbədi bir Günəş tək
Sənli, sənsiz yanacaq.
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MƏHƏBBƏT MAHNISI
Külək əsir…
Mizrab kimi,
yarpaqları səsləndirir,
Külək əsir...
Qoca söyüd
kölgəsində
iki qəlbi dilləndirir.
Külək əsir…
İki qəlbin
sevinc səsi
şerə dolur,
Pıçıltının ahənginə
yarpaqların xışıltısı
mahnı olur.
Gülüm,
həsrətin sıxır qəlbimi,
gəlsənə həsrəti biz yarı bölək,
Həsrətdən od alsaq,
gəl utanmayaq
onu söndürməyə,
vüsala gedək.
04.10.1968
(1970-ci ildə (V kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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TƏSVİR

(Sehirli söz)
Güldən gözəllik aldın,
Qəlbimi oda saldın.
Güldən gözəlliyini
Şaxta, boran, qar aldı,
Aldığın o gözəllik
Səndə əbədi qaldı.
Ülvi gözəlliyinə
Necə heyran olmayım?
Gülüşlərindən qopan
Qəhqəhədən, alovdan,
Nə edim ki, od alıb
Alışmayım, yanmayım?
Lalə tək yanağında
Xalın bəxt ulduzumdur,
Bir canım var, istəsən,
Utanma gəl, istə sən,
İlan kimi zülfünə
Qurban vermək arzumdur.
Naz edəndə hər an sən
Qəlbim kədərlə dolur,
Təbiətin əliylə,
Sehirli qələmiylə
Çəkilən qovsi-qaşın
Ömrümə xəncər olur.
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Arzumu daşa çırpsan
İllər boyu inlərəm,
Rəhmə gəlib, sən bir an
Qəlb nəğməni oxusan,
Yüz illik ömrüm olsa
Yorulmaram, dinlərəm.
Zanbaq gülü telinə
Çox yaraşır, gəl, taxım,
Əgər məni unutsan
Canımı oda atsan,
Ey, ellərin gözəli!..
Ey, sevdamın əzəli!..
Elə at ki, son dəfə
Məni atan halına,
O, Günəş camalına
Ölsəm də, bir də baxım.
1968 oktyabr
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QIZ VƏ ÜRƏK
O qız

bir ürəkdə
bir ürəyi gəzdirirdi.

O gündən ki,
eşitdi ki,
arakəsmə
ürəyini dördə bölüb,
Bir ürəkdə

dörd ürəyi yerləşdirdi.
10.10.1968, saat 20.25
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ÜRƏK VƏ SİYAH ZÜLF
Ürək

əsir olub
siyah zülfün
zəncirində sürünürdü,
Gələcəyin sevincinin
ümidiylə doyünürdü.
Döyündükcə
hər bir teldən iz düşürdü,
Ürək buna deyinməyib
son gününü düşünürdü...
Ah-nalənin gizli səsi
Bir gün qızı oyatdı,
O qız,
ürək azad olsun deyə,
siyah zülfü kəsib atdı.
16.10.1968
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NİYƏ DİNMƏYİRSƏN?
Səni gördüyüm gündən
addım-addım izləmişəm,
görməyibsən.
İstəyimi
baxışımla söyləmişəm,
dinməyibsən.
Günlər keçib...
Görməməzlik tufan olub,
qəlb evimi sarsıdıb.
Dinməməzlik alov olub,
hicran odu yandırıb.
Aylar keçib...
əvvəlki tək,
Sarsıntıya dözmür ürək.
Alovların yanğısını
söndürməyə vüsal gərək.
İllər keçib...
İllər mənə cürət verib,
söyləmişəm,
«Sevirəm».
Səndən cavab gözləyirəm,
dinmirəm mən.
Söylə görüm,
Söylə, ay qız,
bəs sən niyə dinməyirsən?..
23.10.1968
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DÜŞÜNÜRƏM
Otağımda oturmuşam...
Düşünürəm...
Düşüncəmlə mən hər yeri
görürəm.
Uzaqları görmək üçün
aram-aram,
xəyallarla axıram.
Yaxınları görmək üçün,
mən həyata
Üç pəncərə arxasından
baxıram.
Birincini,
isti olur açıram,
soyuq olur bağlayıram.
İkincini, görmək üçün...
nifrətimi, qəzəbimi,
bir də utancaq eşqimi
söyləməkçün saxlayıram.
Sonuncunu
açmamışam.
Gözləyirəm o qız gəlib,
Öz əliylə özü açsın.
Bahar kimi gəlişiylə
Qəlb evimə ətir saçsın.
04.11.1968
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DODAQLAR
(Könül qapısı)

Günlər ötür,
niyə sən?
İlk eşqimin cavabını
gözlərinlə gözlərimə
söyləyirsən?..
Bilirsənmi?
Göz könülün aynasıdır,
dodaqlarsa qapısı...
Daha bəsdir...
Baxışının çınqı-çınqı,
qığılcımlı alovundan
Könül evi yanır oda.
Bir yaxın gəl,
şəfasını
Dodağınla dodağıma
pıçılda.
29.11.1968
(13.12.1968-ci il tarixdə (IV kurs) «Tibb
kadrları uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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Redaksiyadan:
«Hörmətli oxucular!
Aşağıda (Red: yuxarıda) dərc etdiyimiz şeirlər yəqin ki, sizə
qeyri-adi görünür. Öz-özünüzə düşünürsünüz: bu qədər də «dodaqlar» olar? Ancaq əslində belə deyil. Olar.
«Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin növbəti məşğələlərindən birində elan etdik ki, gələcək məşğələyə qədər hər kəs dodaqlar
haqqında bir şeir yazsın. Biz həmin şeirlərdən bir neçəsini bu
gün sizin müzakirənizə veririk. Deyə bilərsinizmi, onlardan birinci yeri hansı müəllifinki tutur? Cavabınızı gözləyirik.»
Həmin qəzetdə bu mövzuda yazılmış ən yaxşı şeirlərdən
4 müəllifin, o cümlədən Rafiq Hüseynzadənin «Dodaqlar»
haqqında şeiri dərc olunmuşdur.

Müəllifin şeirin altında yazdığı qeydlərindən:
Həmin şeir «Çeşmə» dərnəyinin üzvlərinin şeir müsabiqəsində «Dodaqlar» mövzusunda yazılmış bütün şeirlər arasında
ideya məzmununa, yüksək bədiilik xüsusiyyətlərinə görə ən yüksək - 1-ci yerə layiq görülmüşdür.
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GÖRÜŞƏ GƏLMƏDİN
O gün, çağıranda mən
İlk görüşə gəlmədin...
Gəlişinlə niyə sən
Həyatımın, hissimin,
İntizarlı qəlbimin
Cavabsız sualının
Cavabını vermədin?..
Axtarıb, tapıb səni,
Səbəbini soruşdum.
- Səbəbsizlikdir, - dedin.
Düşünürəm... görəsən,
Bu bir sözlə, görən sən
İllərin əzabına,
Eşqimin cavabına,
Xoş vüsal yox, niyə sən
- Boş bir xəyaldır, - dedin?..
29.11.1968
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VAQİF DƏRDİ

(Psixiatriya klinikasında)
Dəhşətə bax! Meşşan qadın
«Azadlığa çıxmaq üçün»
Zəhər verib öz ərinə.
Dindirməyin, şairdir o,
Dindirənin kədər dolu
Nəğmə yağır üzərinə.
Neyləsin ki, yazıq bədbin?
Öz evində kəsdirilib
Arvadına təzə kəbin.
Çox keçməyib köhnə uşaq
Təzə əri yığıb cana,
Onun üçün ata olub,
Atalıya yetimxana.
O ah çəkdi...
Düşünür ki, öz əsrində
hələ təkdi.
Arvadına bənzəyəni Xuramanı, o göstərdi.
Düşündükcə düşünürsən
Ağır dərddir Vaqif dərdi...
1969 yanvar
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NAKAM EŞQİN FƏRYADI
Məhəbbətin tellərinə
qılınc çaldın,
Eşitmədi qulaqların
Son fəryadın mahnısını.
Saxlamadın vaxtsız sönən
Bir ümidin sən yasını.
İlk eşqimi oda atdın,
Tüstüləndi... ah qopardı.
Pöhrələnmiş budaq kimi
Acı tüstü, niskilli ah
xoş göründü...
Sevindin sən uşaq kimi,
Son ümidi daşa çırpdın,
Çilikləndi
meylə dolu piyalə tək,
Çıxıb getdin,
meysə qaldı daş üstündə,
Vaxtsız solmuş bir lalə tək.
26.01.1969
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GEDİRSƏN, GET
Gedirsən get,
yalvarışım
Cəllad qəlbin hakiminə kar etmədi.
Son baxışım,
Buz bağlamış sırsıradan
Qəlb evimin yarasına
Bircə damla əritmədi.
Gedirsən get...
Çarəm nədir?!. Gərək mən də
İlk eşqimə, ilk andıma
«Xain çıxam», unudam...
Tənha qalmış ruhumu mən
«Bəxtin belə yazılıbmış»
sözlərilə ovudam.
Gedirsən get...
Ancaq səndən xahişim var:
Elə et ki,
məni mənə qaytarasan,
Elə et ki,
səni məndən birdəfəlik aparasan.
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Gedirsən get...
Ancaq sənə «qarğışım» var:
Görüm, səni mənim kimi
Sevib, sonra atılasan.
Görüm səni, sənin kimi
Bir insana, sonra isə
Şan-şöhrətə satılasan.
28.01.1969
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ÇEŞMƏ VƏ MƏN
Sənin suyun sərt qayalar süxurundan
gilə-gilə süzülür,
Mənim şerim duyğularım süxurundan
kəlmə-kəlmə üzülür.
Sən mahnını dağlar keçib, aşıb-daşıb
şəlalənlə söyləyirsən,
Mən mahnımı kəlmələrdən araşdırıb,
bir qələmlə söyləyirəm.
Ümmanlara qoşularaq zaman-zaman
fırtınalar qoparırsan,
Öz eşqimi sətirlərlə, aram-aram
bir ürəyə aparıram.
Axar suyun min ürəyə nur çiləyib,
min ürəkdə yuva salıb,
Mənim şerim bir ürəkdən söz diləyib,
bir ürəkdən cavab alıb.
Bu gün sənə həsəd çəkib,
İstəmirəm tənha qalam,
İstəyirəm sən tək coşam,
sən tək olam.
03.02.1969
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ŞEİR NƏDİR?
Şeir nədir?
- Bir dənizdir!!!
Damlaları kəlmələr,
Ləpələri sətirlər.
Külək qopur...
Bir oxucu hisslərindən
O uyuyur, ləpələnir,
Gözdən qəlbə çilənir.
Hisslər coşur...
Dil aramsız dalğalanır,
səs qoparır,
gurlayır.
Şeir özü dəniz kimi
səs salır,
Şair isə təbiət tək
həzz alır.
05.02.1969
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GÖZƏLİM...
Gözəlim, yazırsan hər məktubunda,
«Eşqimi görürəm mən başqa sonda.»
Bilmirəm, gələcək, örtülü illər,
Məhəbbət yurduna kimi nəsillər,
Necə ad verəcək bizim sevgiyə?
Xəyalım bu səslə qalxdıqca göyə,
Fikrim dumanlanır, xəyalım çaşır,
Başımdan təzəcə bir xülya aşır...
1969 fevral
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QAR YAĞIR
Qar yağır... Tək-tək,
ətraf soyuyur,
təbiət donur Qəlbində donan,
təbiətim tək.
Qar yağır aram-aram,
Sənə ağırlıq edən,
Məndən xəbərsiz düşən
İlk eşqimi axtarıram.
Qar yağır... sərin-sərin,
Nabələdəm mən yola.
Sevdiyinlə qol-qola
Keçdiyiniz yolları
Gəlin, mənə göstərin.
25.02.1969
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SƏNİ YAŞATMAQ ÜÇÜN
Bilməmişik...
Gəncliyin ehtirası bağlayıb gözlərimizi.
Gəl, göz yaşları ilə bölək
Sevincdən yaranan hisslərimizi...
Kaş, nə görəydim səni,
Nə də könül açaydım.
Nə sən sevəydin məni,
Nə də atıb qaçaydın...
Tez getsəydin...
Artmazdı bu qədər hicranın sayı,
Getməzdi boş yerə
Gəncliyimin iki il yeddi ayı.
Müqəssirəm, sevmişəm,
Olmuşam eşq məhbusu.
Atıb gedibsən...
Sarsıtmayır məni daha
Nə ayrılıq, nə də ölüm qorxusu.
Gəl yarı bölək:
Hicran mənim olsun,
xoşbəxtlik sənin,
Gülüş sənin olsun,
bədbinlik mənim.
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Gündüzü sən götür,
deyib-şənlənmək üçün,
(danışıb-gülmək üçün),
Gecəni mənə ver,
dərdimi çəkmək üçün.
Qorxma mənim üçün,
Mən gətirərəm tab.
Zülmətə yox,..
Nakam eşqin alovuna baxıram.
Hicrana yas saxlayıb,
bədbin olub,
Dərdimi gecənin gündüzünə
saxlaram.
Səninçün düşünürəm...
Məni atsan da, sən,
Yenə də sevgilimsən.
Sən zərif gül kimisən,
Dayanmazsan gündüzün gecəsinə.
Addım-addım qədəm qoy
Dünyanın xəritəsinə.
Gecələrdən uzaq ol,
Gündüzlərə qonaq ol,
Məni yaşatmaq üçün.
Axı, mən yaşayıram
Səni yaşatmaq üçün.
28.02.1969
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NAKAM EŞQİMİZ
O itirdi, iki il yeddi ayın
vüsalından yaranan
ilk eşqi, məhəbbəti.
Qarğış etdim...
Kor olub... qoldan tutub,
Bu küçədə, o bağda,
Gecə qaranlığında
axtarır səadəti.
Görən kimə dayayıb?
Ayağı tək
o sürüşkən qəlbini.
Xoş gülüş, yalançı vəd
aldadır,
Hansı yazıq bədbini?
Ürəklərə girə-girə,
axtarır, qoy axtarsın...
Bircə məni tapmasın.
İlk və nakam eşqimiz
Məndədir, onun deyil.
Vermərəm daha ona,
Hicranı xoşdur mənə.
İstərəm, ömür boyu
Mən isinəm oduna.
28.02.1969
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BAHAR GÜLLƏRİ KİMİ
Gəl,
çərşənbə axşamı,
yandıraq şamı.
Fal açaq.
Bir qab su – həyat,
İki iynə - sən, mən,
İynələrə pambıq sancaq,
suya ataq.
Gözlərimiz iynədə,
Ürəklər döyüntüdə,
Gözləyək, hesablayaq...
Günləri saniyələr,
Ayları dəqiqələr,
İlləri saat sayaq.
Gizlətməyək,
ümiddən doğan
sevincimizi,
Çərşənbə axşamı,
qoy özü bölsün
Gecəylə gündüzü böldüyü kimi.
Sevincimiz uzansın,
Bahar günləri kimi...
Arzumuzsa açılsın
Bahar gülləri kimi.

15.03.1969
(21.03.1969-cu il tarixdə (IV kurs) «Tibb
kadrları uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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ARZU
Arzuya bax, sevgilim,
Tellərindən incəmi?
Söylə, ürəyincəmi?..
Mikayıl Müşfiq
Sən bir gülsən, yeganə gül,
Bircə anlıq məni oxşa, mənə
gül.
Həsrətini çəkəndə,
Dərin fikrə gedəndə
Otağıma qədəm bas Qaranlığa çıraq as.
İncə, zərif əllərinlə
Gözlərimi sən qapa.
Sonra bülbül cəh-cəhinlə
Məndən soruş:
– Kim axtara, kim tapa?
Mən əl atım, sən məndən qaç,
Qəh-qəhəylə uzaqlaş.
Mən can atım, səni tutum,
Ehtirasdan od tutum,
Varlığımı unudum.
Lay-lay yatan buludları
Külək əlin dağıtsın,
Tez qaşların çatılsın.
Şimşək çaxsın, göy gurlasın.
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… Peşman olum, səndən küsüm,
Duman məni bürüsün.
Dəcəl bir uşaq kimi
Tez yaxın gəl,
bənövşə tək boynun əy.
Lalə yarpaqlar ilə
Üz-gözümə şeh çilə.
Mən əl atım, sən yenə qaç,
Sən yenə gül.
Sən bir gülsən, yeganə gül,
Bircə anlıq məni oxşa, mənə
gül.
17.03.1969
(1969-cu ildə (IV kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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ƏSDİ KÜLƏK
- Məndən əl çək!!.
Küsüb məndən uzaqlaşdı.
Fikrim çaşdı.
Fikrim coşdu...
Əsdi külək...
Elə bil ki,
qəm-qüssəmi dağıtmaqçün
Ürəyimə axdı külək.
Ürəyimin yarasını sarımaqçün
Tufan qopdu.
Qızın güllü,
al-qırmızı yaylığını
Siyah zülfdən ayıraraq,
Ürəyimə sıxdı külək.
Geri baxdı...
İlk baxışdan şimşək çaxdı.
O duruxdu.
Kədərini külək qovdu,
Qara bulud arxasından
Günəş doğdu.
Əsdi külək...
əvvəlki tək...
Mənsə durdum bircə anlıq,
Sağ əlimdə güllü yaylıq...
Dalğalandı güllü yaylıq
Zəfər çalmış
qəhrəman tək.
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GÜL NAZI GƏRƏKDİR
(qəzəl)

Naz edirsən, yarım ola-ola, nə deməkdir?
Yoxsa fikrin, aldadıb ürəyimə girməkdir?..
Pisləmə mənə öz yarımı özüm bilirəm,
Bunlar yarıma çatmağa əlavə köməkdir.
Məcnunu məcnun eyləyən bir qara qız oldu,
Neyləyim, yarım çirkindir? Sevən ki, ürəkdir.
Deyirsən, sevməyir, can onun, ixtiyar onun,
Sevsə də, sevməsə də, mənimki sevməkdir.
Sənin kimi yüz gözəl düzülsə də yan-yana,
Yenə də, bircə arzum öz yarımı görməkdir.
Etmə bu qədər qeyri-nazı Rafiqə, bəsdir,
Bil ki, hər bir bülbülə öz gül-nazı gərəkdir.
06.04.1969
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CƏFƏR CABBARLIYA
Doğuldu əsrinin qarlı qış cağı,
Doğuldu ilinin bahar axşamı.
O böyüdü,
yaşa doldu,
Gördü xalqın kədərini,
Hiddətləndi, yaşar oldu.
Əritdi qəlb şamında
o zülmət gecələri,
Yığdı ahlardan qopan dumanları,
əritdi vərəqlərə,
Tökdü alovsuz yanan,
məlhəmsiz ürəklərə.
O yaşadı, yaratdı!!!
Cəhalət pərdəsini
Sevilin əliylə atdı.
Maska arxasında gizlənənlərə,
O, salam göndərdi şaxtalı-qarlı.
Əsrinin, gününün mikroblarına
Lupa arxasından baxdı Cabbarlı.
08.04.1969
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SƏN DƏ GƏL
Küsdük, sən məndən,
mən səndən.
İl yas saxladı,
fəsil ağladı.
Günlər keçdi,
nə oldu?
Bahar oldu gəlmədin.
Gəlişinlə...
Həsrətinin kədərini
Gəlib, sən əritmədin.
Baxıram pəncərədən...
Qibtə sıxır qəlbimi.
Bülbülsə cəh-cəh vurur,
Külək əsir, gül naz edir.
Qalmışam yana-yana,
Kimə deyim dərdimi?..
Gülüm,..
Küsən də mən olum,
barışan da mən.
Bircə, sən götür inaddan əl.
İlk görüş yerimizə,
Mən gəlirəm,
sən də gəl.
24.04.1969
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SEVİRƏM
Sevdiyim, sevirəm dünyalar qədər,
Bu sevgi ömrünə bəs etmədimi?!.
Hicran atəşində inildəyirəm,
Bu əzab heç sənə, bəs yetmədimi?!
Səbəbsiz ayrıldın, yanıram axı...
«Sevirəm...» sözündən cavab olarmı?
Ağladın, özün de, qəlbimdə əksin,
Acı göz yaşıyla heç yuyularmı?..
«Sevirdim», sevirdin, bilirəm bunu,
Lakin gözləmirdim belə bir sonu.
De, niyə ayrıldın?
Yoxsa, qadınların şöhrət dünyası
Səni də aldatdı...
Səni də səadət dünyasından
parıltıya qanadlatdı.
Yoxsa köhnə el adəti,
ata-ana məhəbbəti
Zəncir olub qollarına,
atdı səni.
Məhəbbətsiz bir həyata,
var-dövlətin yollarına...
Yoxsa... sən...
Yox, yox! İnanmıram,
Əhdimizə xain çıxıb,
Məhəbbəti itirəsən!
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Yoxsa...
Bağışla, sevdiyim,
(Bəlkə də, səhv edirəm,
sənə böhtan deyirəm...)
Yoxsa...
Yoxsa, təsadüfün gücünə
Yalvarışın, ah-nifrətin çatmadı.
Ona görə od-alovsuz yanırsan?..
Vicdanı saf, qəlbi təmiz,
İçin-için ağlayırsan...
Pərən düşmüş fikirlərə
«Yoxsa»larım dağılıb
tək-tək...
Sən özünsə dayanıbsan
əvvəlki tək.
Gözü yaşlı
O günahsızı bağışla.
Dinməyirsən.
Mənsə.
Ürəyimin infarktının
mahnısını dinləyirəm,
«Yoxsa»ların cavabını
gözləyirəm.
01.05.1969
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İNAM

(Gəl, gizlət məni...)
İlk baxışın məni bürüdüyündən,
O baxışdan mən bir çələng hörürəm.
Dünya tək gözümdə böyüdüyündən,
Mən hara baxıram, səni görürəm.
Günəş od ələyir, gəl gizlət məni
Xurmayı saçının sərinliyində.
(Nə qardaşın görər, nə bacın məni,
Gizlətsən qəlbinin dərinliyində.)
Sənin gözlərin tək, yanar eşqimi
Gizlədim qəlbimin dərinliyində.
İlk görüşdə gözlərinə baxanda
Mən özümü gözlərində görmüşəm.
Sənin əksin itər, deyə bir anda,
Gözlərimdən ürəyimə çəkmişəm.
Xəyal quşum qanadlanıb hər zaman,
Müjdəçidir həsrət çəkən xəstənə.
Könül quşum susmayır heç bircə an,
Bir yaxın gəl, nələr deyib gör sənə?
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Pay umuram qəlbin sevda gölündən,
Şəfa dərmanımdır, bir damla göndər.
İnamsız sağalmaz yaram sözündən,
Göndərsən, sən mənə inamla göndər.
1969 iyun, Bakı şəhəri
(1970-ci ildə (V kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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PIÇILDADI: «SEVİRƏM»

(Bu günümdən sabahıma xatirə)
Dil lal olub, məndən qaçır söz, ilham,
Neçə ildir istəyimi demirəm.
Cürət edib cansız qələm bu axşam
Ağ kağıza pıçıldadı: «Sevirəm!»
Yazdım, gülüm, əgər mənə «yox» desən,
Dözəmmərəm, artar yenə bu dərdim.
Ümid dolu arzularla onu mən
Ağ göyərçin qanadında göndərdim.
Çatdı sənə, heç bir məhəl qoymadın,
İlk məktubun son sözləri nə idi?
Cırıb atdın, ey daş qəlbli, duymadın,
Fəryad çəkən cansız kağız nə dedi...
Nalə çəkib, fəğan edib ağlamaz,
Gül nazından bülbül özü yanmasa.
«Yox» sözündən sönməz ürək, dayanmaz,
Məhəbbətim qarşılıqlı olmasa...
1969 iyun
(Bakı şəhəri)
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İLHAMIM MƏNİM
Sevinib gülürdüm, belə deyildim,
Kədəri, həsrəti səndən almışam.
Həsrətdən od alıb, kədərlə yandım,
Axırda eşqinə məhbus olmuşam.
Qara gözlərinin dərinliyindən
Bəxtimin üstünə çarşab salıbsan.
Gülüşü, sevinci mən sevdiyimdən,
Onları sən məndən əsir alıbsan.
Səni dünya qədər sevdiyim üçün,
Dünya gözlərimdə sahilsiz olub.
İstəyi özünə ar bildiyinçün,
Qəlbimə o gündən sənsizlik dolub.
Hicranın əlimdə bir məşəl kimi,
Keçirəm həyatın keşməkeşindən.
İndi anlamışam yanlış hissimi,
Baş açmaq olmazmış qadın işindən.
Həyatın mənası, indi duyuram,
Kədərsiz, qüssəsiz heç nə olarmış.
Adi sevinclərdən yaranan ilham
Şeh damlası təki gündə solarmış.
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Atdın ilk eşqimi odlara, zalım,
Sənə kim öyrətdi belə bir ərki?
Qoy indi ilhamı həyatdan alım,
Həyat daimidir, sənsə gedərgi.
14.06.1969
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PƏRVANƏ - ŞAM
Görüşə gəlmədin, qaçıb aydınlıq,
Xəyalım zülmətdə tək dayanıbdır.
Yoxsa qorxursan sən? Görüş-ayrılıq
Gecəylə gündüz tək, tən yaranıbdır.
Küsüb ayrılmayaq, qalmayaq qəmdə,
Ayrılaq görüşçün, gəlməsən də sən.
Xəyalla daima həsrət gecəmdə
Ay təki ruhuma nur çiləyirsən.
Mən heç nə demirəm, qoy şirin olsun,
Görüşün sevinclə dolu həsrəti.
Gəncliyin özü də, qoy yaşa dolsun,
Onda itirmərik biz məhəbbəti.
Sən susub cavabsız qoysan da məni,
«Sevirəm» deyirəm, eyləmirəm ar.
Ümidlər yaşadır sonsuz hissimi,
Ən solğun bir hiss də ümidlə coşar.
Bir duyğu bürüyüb bu gənc qəlbimi,
Qara gözlərindir buna günahkar.
Ümidlər boy atır, həsrətin kimi,
Tarixdə belə bir rəvayət də var:
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Pərvanə dolandı şamın başına,
Hay-haray qopardı, məclis oyandı.
Şamsa sığınmışdı öz göz yaşına,
Utancaq eşqiylə yandıqca yandı.
Gözəl qız, eşqindən alışıb yansam,
Görəydim, sən məni necə anırsan?
Mən sənə özümü pərvanə sansam,
Görən, sən özünü şammı sanırsan?
Gülüm, uyuyursan, mənim qəlbimdə,
Şam təki yansan da, yanmasan da sən.
Xəyalla daimi həsrət gecəmdə
Ay təki ruhuma nur çiləyirsən.
(Mənim sənsiz keçən... sənli gecəmdə
Ancaq ki, eşqinlə yaşayacam mən.)
1969 iyul,
Qazax rayonu
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DOSTUM
Dostum, niyə ürəyimə dağ çəkib,
Ağız burdun bu məhəbbət yurduna?
Təməl daşı məhəbbətdən düzəlib,
Tarixini heç salmadın yadına...
Dayan, bir bax, vərəqləyim dastanı,
Gör kimlər yetirib bizim bu torpaq?..
Köksüz bir ağacı, göstər de, hanı,
Üstündə saxlayıb təkcə bir yarpaq?
Məhəbbət xalqımın amalı olub,
Orada tapmışam özüm-özümü,
Bu sevgi əbədi qanıma dolub,
Nura qərq eləyib iki gözümü.
Ötüb ömrü boyu şeir bağçamda,
Füzuli çağrılı sevda bülbülü.
Şeri ətir saçar bütün cahanda,
Məhəbbət ilahı sayılar dahi.
Bu məhəbbət adasına sən baxıb,
Dostum, niyə ağız burdun, dinmədin?
Gözlərinə qara eynək sən taxıb,
Kədərimi, nifrətimi görmədin.
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Deyib-güldün, olmadın sən heç ayıq,
Xoş gəlmədi nə bir moda, nə geyim.
Adətimə nifrət etdin. Mən yazıq,
Qonaqsevməz bir qonağa nə deyim?..
1969
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BİR QIZ KEÇDİ
Bir milyonluq bir şəhərdə
Bir qız keçdi gözlərimdən.
Mələkmidir, yoxsa nədir?..
Mən soruşdum öz-özümdən.
Addım-addım izləyirdim...
İtirmirdim onu bir an.
Hər fürsətdə gözləyirdim,
Ürək açım, olsa imkan.
Cazibəyə dayanmadı,
Çevrilərək mənə baxdı.
Bəlkə də o heç sanmadı,
Qəlb evimə nələr axdı...
Bir baxışdan alovlandı
Ürəyimdə fırtınalar.
Bədənim də bihuş qaldı,
İdrak susdu həmin anlar.
Mən o dəmdə bayılanda,
Çəkildi tez qeybə şikar,
Mən xəyaldan ayılanda,
Yox olmuşdu, açıq-aşkar.
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Baxışına qonmasaydım
Qanı soran zəli kimi,
Mən yerimdə donmasaydım
İtirməzdim ol eşqimi.
Küçə-küçə axtarıram,
Dayanmadı qara çarıq.
Ürəyimlə bacarmıram,
Bağrım oldu yarıq-yarıq.
Gözəl görmək günahdırsa,
Gözlərimi bağlayımmı?
Gözəl görmək savabdırsa,
Ömrüm boyu ağlayımmı?..
1969
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BİR İNSAN TANIYIRAM
(Azarkeşlərə)

Bir insan tanıyıram,
Zalım oğlu, elə bil
Topdan doğulub...
Təpədən dırnağa tək
Futbolla dolub...
Açsa ağzını töküləcək
Min futbolçunun adı,
ünvanı.
Bircə-bircə bilir o,
Hansı oyunda, harda?
Oyundan qovulanı.
Adi adam deyil o,
Hamı tanıyır onu.
Ana bətnində alıb
Azarkeş diplomunu.
Narahat edir onu
Adi azarkeş olmaq,
Gecə-gündüz yatmayır,
İstəyir,
Alimlik adı almaq.
Belə adlanır onun
Doktorluq müdafiəsi:
«Top, Günəş,
Yer kürəsi,
Bir də insan kəlləsi».
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GEDİBSƏN...
Eşqin də adın kimi
niyə «Gül»lə başladı?
Güllər vüsalı deyil,
hicranı «uğurladı»?.
Gedibsən!..
Sevinci qoparıbsan,
yaraları göynəyir,
Kədəri göndəribsən könlünün mahnısını,
Qəlb dənizim ləpələrlə
qəmli mahnı söyləyir.
Görməmişəm sənin kimi
bir insan,
Adi bir işdən ötrü
küsürsən, barışmırsan.
Ömrünün baharının
qəm, kədər yağışından
təravəti qalarmı?
Tez-tez küsüşməyin de,
heç ləzzəti olarmı?
Qayıt...
Bahar qaranquşları tək,
əvvəl arzunu göndər,
sonra isə özün gəl!
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Qayıt,
Mən sənin gəlişini,
mənə çatan, qaranquş tək,
sözlərindən bilirəm!
18.10.1969
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QAYIT
Getmisən,
Yubiley ilini keçirirəm
küskünlüyünün,
(Yubiley gününü keçirirəm
küskün ilimin...)
Otağım zülmət gecə,
Yeməyim qəmim.
Qonaq gəlib indicə
Keçmiş xatirələrim.
Yığılıb
Günlərim tüstü-tüstü,
Aylarım bulud-bulud.
Sığmır dünya gecəmə.
Toxunub buludlarım
Zülmətə işıq saçır.
Ağır-ağır yağış yağır
Sənsizliyin gölünə,
Qayıt, sabahkı günümə.
Qayıt, qayıt!..
Yeni ilimi sevinclə başlayım,
Qayıt...qayıt...
Yenidən yaşayım...
Qayıt!.. qayıt...
Bircə anlıq gözünə baxım,
Qayıt!... qayıt...
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Gözlərində özümə baxım,
Qara gözlərində özümə baxım.
Cəm olub orkestrim,
Hıçqırtım, göz yaşımın səsi,
Bir də...
Günahkar saydığım
Ürəyimin naləsi.
Bir mahnı çalınır,
O mahnı səni çağırır.
Bu dağlar necə də udur səsimi...
Bu zülmət gecədə
Heç nə göstərmir əksimi,
Baxam indiki günümə...
Qayıt!.. qayıt...
Bircə anlıq gözünə baxım,
Qayıt!... qayıt...
Gözlərində özümə baxım,
Qara gözlərində özümə baxım.
Nəğməkar bir quş ikən,
Bayquş tək göz yaşı tökməkdən
şişib gözlərim.
Mənə çox görürlər bu günümü,
Eşqimin xarabalığında
qovmaq istəyirlər.
Ah... keçib dövran, ötüb zaman,
Qəm ağlayan adi quşam.
Nifrət edir indi insan
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Dərd əlindən ağlayana.
Gözümün önündə
sənin məktubun,
dayanmışıq lal!
Sən sətir arxı,
mən xəyal...
Gülümsə, gülümsə, danışarkən,
Əhvalı soruşarkən...
Əsdi külək,
sətirlər şahə qalxdı
dalğalar tək.
Söylədim...
Qəmli keçən günümdə
Şeir ilahə, söz dilbərim.
Bürüyüb ömrümü bir acı kədər,
Xəstədir sevdiyim sevdalı dilbər.
Sən yaz.
Daha xəbər yoxdur bizim tərəfdə,
Göz yaşı, qoyma məktuba nöqtə.
Xəyalın gözümdən çəkilib getdi,
Mənə «xudahifiz, sağ olun», - dedi.
18.10.1969
1971-ci ildə (VI kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.
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BİZ QOŞA GƏZİRDİK
Ətirli yaylaqda
qoşa gəzirdik,
Astadan çəməni,
düzü əzirdik.
Nazlı güllər içində
axtarırdıq,
Arayırdıq, biz gecəni,
gündüzü...
Aylı bir gecədə
gəzdik çəməni,
Çəmən cana gəldi,
qızardı üzü.
Qələm aciz qaldı
yaza nəğməni,
Cana çəkdi çəmən
ləpiri, izi...
Gəzdik biz,
yenə də
doyunca gəzdik,
Bir günəşli gündə,
bir sahil boyu,
Döyəclədik sahilində
dənizi,
Dəniz sahilində
biz qoşa gəzdik.
Dənizin bağrını
sevgiylə dəldik,
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Sahil cana gəldi,

dil açıb özü,
Söylədi: «Bu eşqdən
biz cana gəldik!».
Cana çəkdi sahil
ləpiri, izi...
Özümüzdən sonra
hər qoşa izdə
Yaşatdıq sevgini,
hicranı əzdik.
Elə cığır açdıq
biz ömrümüzdə,
İzləri yol edib
göylərə düzdük.
1969 noyabr
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SƏNİN KİMİ
(Xatirə)

O gün bizim görüş yeri
Tamam düm ağ geyinmişdi,
Yer göylərdən ulduz alıb
Sinəsini bəzəmişdi.
O gün
mənim öz Günəşim
Ağ səmadan oyanırdı,
O Günəşsə
buludlardan yaşmaq alıb,
«Sən-Günəş»dən utanırdı.
O gün əcəb «düşmən»
olduq,
Qar üstündə səngər qurduq.
Üstümüzə şığıdıqca
Qar topası «güllələri»,
Üstümüzdə pardaxlandı
Ömrümüzün ağ günləri.
Bax, beləcə biz
«atışdıq»
Donanacan əllərimiz,
Əlbəyaxa vuruşmaya
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Sonra çıxdıq hər ikimiz,
Bu qəribə vuruşmada
Qalib gəldik hər ikimiz.
O gün
səndən qorxa-qorxa,
Gözlərinə baxa-baxa
Od eyləyib nəfəsimi
İsindirdim əllərini,
Yanağında donub qalmış
Bir parçanı əritməkçün
Sığnaq tutdum tellərimi.
O gün

yenə guruldadı
Qəhqəhəli döyüş marşı,
O gün
göylər qar ələdi,
Kim udacaq bu yarışı?..
O gün
sanki birdən
Qorxub məndən
dağ döşündən
diyirlədin öz-özünü.
Ah, necə də bəzəmişdin
Düm ağ qarla üz-gözünü.
Ah, necə də şirin idi
qar topası,
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Bir cüt qoşa xizək izi,
qış səfası...
Bax, o gündən axtarıram,
Yer üzünü oba-oba,
Mən heç yerdə
görməmişəm
Sənin kimi şaxta baba!
25.11.1969
(1969-cu ildə (V kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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YANĞIN
Qəlbim səni ana-ana,
Qəlbim yenə yana-yana,
Evinizə soxuldu həyacan siqnalı,
- Təhlükədədir insan həyatı.
Yanğına çağırdı səni
evinizə,
Küçənizin telefon avtomatı.
– Alo... alo... alo...
Evinizə dolu gedib,
Boş qayıtdı naqillər.
Varlığını gizlədərək,
Götürdüyü tək,
ehmalca
Dəstəyi yerinə qoydu o əllər.
Bu oldu yanğına köməyi.
Qulağımda döyündü
telefonun
İnfarkt olmuş ürəyi.
Barmaqlarım yenə də topladı
Altı hərfli bir adı,
Yenə də səsləndi telefon fəryadı.
Sonrasa...
Bilmirəm biz niyə peşiman
qalmışıq, gülüm?!
Özüm küçənizdə,
səsimsə sizdə.
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ONDA QARA GEYƏRSƏN...
Gülüm,
qara geymə

ilk görüş günü,

Gözlə eşqimizi,
son görüş günü
Mən «ağ geyinəndə»
qara geyərsən.
Görüşə səslədim,
bəlkə yüz dəfə,
Gözlədim, gəlmədin,
«gələrəm», dedin.
Görüşə gələn tək
ömründə bir gün,
Onda da nədənsə
sarı geyindin.
Görüşə səslərəm,
ağ-qırmızı geyin sən,
Görüşə səsləsəm
səni son dəfə,
Mən «ağ geyinəndə»
qara geyərsən.
31.12.1969
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KORUN MAHNISI
Deyirlər, məhəbbət baxışdan doğur,
Mən ki görməmişəm onun gözünü.
Bəs bir ildir necə bu ilham coşur,
Təkcə, eşitməklə şirin sözünü?..
Mənə tərif edir dostumun biri,
Sevgilin gözəldir, qaradır gözü.
Qara gözəlliksə?..
Mənə bəxş edilib gözəllik özü.
Mən işıq görmürəm yanar Günəşdən,
Dünyanın zülməti gözümə dolub.
Deyirəm, bəlkə də, məni görəndən,
Mehriban sevgilim qaragöz olub.
(Sevgilim o vaxtdan qaragöz olub.)
Bəzən yapışıram siyah zülfündən,
- Tez burax, görən var! - buraxıram mən.
Necə çıxmalıyam onun sözündən?..
Onun gözləriylə axı, görürəm.
- Tapsan mən səninəm, - uzaqda durur,
Bir musiqi yazır şən qəhqəhəsi.
Hələ başlamamış son akkord vurur
Mənim toxunduğum əşyanın səsi,
Vurub uçurduğum əşyanın səsi.

1970
1970-ci ildə (V kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.
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QARDAŞIMA MƏKTUB
(Qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə birinci məktubu)
Uç, ağ göyərçinim, intizardadır
Yeganə qardaşım, yeganə arxam.
Gecikmə, qanadlan, gözü yoldadır,
Mənə həyat verən yeganə anam.
Qardaşım, ruhumun sahil qayası
Məğrurdur, dağılmaz hər fırtınadan.
Darıxma, göstərər həyat aynası,
Peşmandı necə də bizi aldadan...
01.03.1970
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KÖNÜL, NİYƏ SUSDUN?
Könül niyə susdun, şehli çəməndə
Gül nazı bülbülü daramı çəkdi?
Yenicə dil açıb nəğmə deyəndə,
Təbiət üstünə qaramı çəkdi?
De, hara uçurdun ilham pərini,
Gedişi dağına qarmı ələdi?
Demədi nə üçün ürək sirrini,
Gülər gözlərinə yaşmı dilədi?
Axıt göz yaşını, susma, ey könül,
Leysandır baharın bir gözəlliyi.
Axtarma, açsa da çəməndə min gül,
Hər gül verə bilməz bir gözəlliyi.
Darıxma, vaxt gələr tapılar kəsən,
Nəğməkar bir quşun hicran səsini.
17.03.1970
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QARDAŞIMA MƏKTUB

(Qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə ikinci məktubu)
Qardaşım, başımdan bir duman qopub,
Keçilməz yollardan, dağlardan aşır.
Özüm də bilmirəm mənə nə olub?
Xəyalım dünyanı mənsiz dolaşır.
Yazırsan işdəyəm, iş yerim yoldur,
Qəlbimdən dəhşətli boranlar keçir.
Ürəyim yol olub, o yollar yoxdur,
Vicdanlı, vicdansız insanlar keçir.
Həyatım dumanlı, həyat da belə,
Dumanlı həyatın Günəşi yoxmu?
Yenəmi aldanaq hər fəndi-felə,
Həyadan susmağın sükutu çoxmu?
Qardaşım, sən denən, coşub hiddətim,
Bizi aldadana nifrət deyimmi?
Mənim sənə olan saf məhəbbətim,
Sənin mənə olan sonsuz hörmətin
Ata qayğısından üstün deyilmi?..
10.05.1970
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QARDAŞIMA MƏKTUB

(Qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə üçüncü məktubu)
Qardaşım, həyatdan gileyin nədir?
Daşlı, qayalıqdır həyatın yolu.
Həyat gözəllikdir, şehli çəməndir,
Nanəcib insansa bir tikan kolu.
Söz aç şeriyyətdən, toydan, büsatdan,
O qəmi, qüssəni sevincə çevir.
Bir insan naminə küsmə həyatdan,
Mübariz insanı həyat da sevir.
Qardaşım, məhəbbət ilahimizdir,
Səcdə etməliyik ömrümüz boyu.
Bizi yaşadacaq pak sevgimizdir,
Hakim et qəlbinə düyünü, toyu.
20.05.1970
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HƏKİM HƏYATI
Necə də gözəldir həkim həyatı...
Hər anda, hər gündə xəstə sevinci.
Xəstəyə köklənib ömür saatı,
Acı dərmanından nə küs, nə inci.
Etinasız baxsa xəstəyə bir gün,
Min insan fəryadı, min insan ahı...
Qayğılı ruhuna tökülər bütün,
Xəstə insanların ömür günahı,
Vaxtsız ölənlərin ömür günahı.
Əyiltməz yorğunluq şah vüqarını,
Yuxusuz gecəni gündüz sayar o.
Yığılıb borc qalmış yuxularını
Xəstə sevincində yuxulayar o.
İnsanlar, yığılın, gəlin, biz deyək:
«Qızıla bürünsün həkimin əli.
Dünyaya hakimlik eyləsin gərək,
Həkim duyğuları, həkim əməli!»
Həkim əzab çəkir, həkim tər tökür,
Həkimlər dünyanın qəhrini çəkir...
1970

254

Bu günümdən sabahıma xatirə

NİŞAN ÜZÜYÜ
Nişan üzüyünü acıq verərək,
Mən, «salam» deyəndə sol əlin verdin.
(Dəyişdi əhvalım, çırpındı ürək,)
Daşdan yoğrulubdur, daşdandır ürək,
(Sandım ki, qarşımda dayanıb dəli,)
O, Günəş həlqəsi kor etdi məni.
Tutdum gözlərimi fəryad səsimə,
Səs verən canıma, qayalar oldu.
Toxundu sözlərin qəlbimdə simə,
Nalədən bəxtimin Günəşi soldu.
İndi zülmətdəyəm, yazıq əllərim
Yüklənib gözümün ağır yükünü.
Qəlbimdə bir məzar, əsir dizlərim,
(Ürək də sitəmlər belə bir günü.)
Yol alıb dünyadan həyat sürgünü.
Gedirəm, gümanım ürəyimdədir,
Qatı zülmətlərə işıq saçır, o.
İmansız həyatda ömür heç nədir,
Bütün insanlardan indi qaçır o.
Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,
Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.
Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,
Məndən bu dünyaya miras qalacaq.
Gedirəm!!!
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ÖZ ƏKSİMİ QOVURAM
Əzizim gecə gəldi,
Yar bizə gecə gəldi,
Əl atdım əndamıma,
Əlimə keçə gəldi.
Əzizim bu gündədir,
Evimiz bu gündədir,
Döşəmənin boyası,
Arvadın üzündədir.
Əzizim dəyişmişəm,
İşimi dəyişmişəm,
Təzə arvad alandan,
Bəzək-düzəkdir peşəm.
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BƏSİMDİR
Keçmək istəmirəm baxışların
mənzilindən o yana.
Qorxuram...
üzündə ləkə görəm.
Süni baxışdan sarsılam,
çarəsiz qalam,
sənə nifrətim oyana.
Bəsimdir xəyal aləmim,
içində sən.
Bir də,
bir qucaq xatirən.
1971
1971-ci ildə (VI kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.
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LÖVHƏ
Bir kənd kənarıdır, bir aylı gecə,
Bir tənha ağacın tənha kölgəsi.
Görün təbiəti dəyişdi necə,
Bir ağac kölgəsi – sevda ölkəsi.
İki qəlb döyünür bu gecə burda,
Həsrət qanadlanıb qonur budağa.
Bir cüt kölgə düşüb axar sulara,
Tərpənmir, dayanıb dodaq-dodağa.
Təbiət bu gecə lal olmasaydı,
İki qəlb od tutub yanardı burda.
Bir qız qəhqəhəsi ucalmasaydı,
Təbiət sükutdan donardı burda.
1971
(1971-ci ildə (VI kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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VƏFASIZ HƏYAT
İnsan həyat kimi vəfasız deyil,
İnsanın adını insan daşıyır.
Dolanıb keçəndə günlər, ay, fəsil,
Bir insan qəlbində nələr yaşayır...
Həyat qənim olub yaranan gündən,
İnsanın başını qatıb, aldadıb.
Nemətlər yaradıb hər cür zəhərdən,
Acı olsalar da, dildə bal dadıb.
Aldanış dayanır lap təməlində,
İdrak mat-mat qalar oyunlarına.
İnsanlar olsa da pak əməlində,
Həyat günah yazar boyunlarına.
Fani dünya gülər kimin üzünə,
Kiminin üzünə zülmət açılar.
Aqil kəs aldanmaz onun sözünə,
Bir sözdən neçə min məna saçılar.
Hər insan doğular, yaşar həyatda,
Əzab-əziyyətə, eşqə tuş olar.
Nələr eyləsə də bu kainatda,
Nağıldan yaranar, nağılda qalar.
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Gün keçir, ay keçir, dolanır aləm,
Həyat baş fırladan çarxa oxşayır.
Bəşərin eşqilə yaradır qələm,
İnsan əməlində həyat yaşayır.
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İTTİHAM
Başlanır əməliyyat… cərrah otağı,
Donmuş dəqiqələr, ağır düşüncə.
Əbədi salınıb gəncin yatağı,
Bir cərrah əlləri işə düşüncə.
Kilidlənmiş dişlər, gərilmiş bədən,
Nifrətmi, qəzəbmi, yoxsa ki, nədir?
Cərrah əllərindən ömür diləyən
Son dəfə köksünü ötürüb gedir.
Dünyadan kəsilir bir insan səsi,
Qatillik dünyanın özünə düşüb.
Bəs niyə görəsən, cərrahın əksi
Qatil tək ölənin gözünə düşüb?..
Oğulun toy günü… taleyə baxın,
Bir ata arzusu qara boyanıb.
Bura qonaq gəlir xalq axın-axın,
Ana naləsindən aləm oyanıb.
Burda heykəlləşib, ümidlər donub,
Düzülüb ölənin sol və sağında.
Bir cüt göz yaşında dünya əks olub,
Yox olur bir qızın gül yanağında.
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Cərrah düşüncədə ittiham olur:
– Əgər bacarmırsan sənətdən əl çək!!!
Cərrahın daş olmuş dodaqlarından
Bir söz güclə qopur, o da ki, «xərçəng»…
1971
(1971-ci ildə (VI kurs) «Tibb kadrları
uğrunda» qəzetində dərc olunmuşdur.)
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KƏDƏR
Bir evə girmişik, itib qalmışıq,
Bir evə girmişik, bir yanı zülmət.
Bu zülmü görəsən hardan almışıq?
Damar da ah çəkir, al qana həsrət!
Dedin, nə var bircə aydır, keçəcək,
Gün ötüşür, zaman gedir, az qalır.
Ayrılıq ki, şaxta imiş, qılınc tək,
Ürəyimdə donub kədər, açılmır.
Ömrümü-günümü çıraq eylədim,
Bir dərman tapmadım bol çarşısında.
Mən biçarə bu fələyə neylədim,
Bağladı qolumu dərd qarşısında?..
1971
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SAAT TARAQ-TARAQ

(qardaşı Tofiq Hüseynzadəyə yazdığı məktubunda)
Saat vurur
taraq-taraq,
Nə dincəlir, nə yorulur.
Kəsik-kəsik saniyələr
Cilalanır, saat olur.
Əqrəblərsə qılınc kimi
Bütün vaxtı hissə-hissə,
Hey doğrayır...
Zaman gedir...
Öz yaşını özü sayır,
Saata bax!
Gövdəsidir yer kürəsi,
Əqrəbisə mən özüməm.
Yer fırlanır, fırlanıram,
Öz ömrümə kəsilmişəm
özüm düşmən.
Saat vurur...
Kürə durur...
Zaman gedir...
Yaman gedir...
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23-90
90 yaşlı bir kişiylə
Qoşa düşüb çarpayımız,
90 yaşlı bir kişiylə
Qoşa düşüb hər payımız.
Dərdimiz bir, sərimiz bir,
Zarıyırıq palatada.
23-90 - yaş fərqimiz,
Mən də «Ana!» çağırıram,
o da.
1971
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ANAMA XATİRƏ

(Anası Firəngiz Budaq qızı Hüseynovaya)
Vaxt nə tez ötüb, nə tez gəlirmiş,
Mən son səfərimə hazıram, Ana!!!
Al oxu, ay Ana! Qismət beləymiş,
Qara kağızımı özüm yazıram!!!
Qollarım yoluna uzanıb, Ana,
Hardasan, son dəfə gəl, görüm səni.
Çatmışam zülmətin astanasına,
Gəl, xeyir-duanla yola sal məni!!!
Bir beşik laylası möhtacındayam,
Laylanla necə də yataram asan...
İndisə əbədi mən yatasıyam,
Yaxın gəl, başımın üstündə dayan.
Bir dağ ucalacaq üstümdə mənim,
Hər dəfə baxanda oğul «dağ»ına,
Bilmirəm, ay Ana, bilmirəm sənin
Sinən dözəcəkmi oğul dağına?!.
Mənim qara günüm ağ günlərimi,
Bürüyüb torpağa salacaq, Ana!
Dünyada qoyduğum ağ günlərimsə,
Sənin saçlarına qonacaq, Ana!!!
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Gecələr yuxuna girəcəyəm mən,
Yalançı yuxudan sevinəcəksən.
Gecələr diksinib, ayılıb bəzən,
Kim bilir, nə qədər ah çəkəcəksən?..
Evimizin üstə bulud çökəcək,
Göz yaşın yağışı leysan olacaq,
Axtarıb baxışın məni gəzəcək,
Bir məzar daşına qonub qalacaq!!!
Ölümdən qorxmuram, ölüm nədir ki?
Ömrümün yoludur, gedirəm, Ana!
Ürəyim dünyadan dərdli gedir ki,
Bu dərdi mən sənə verirəm, Ana!!!
1971 sentyabr
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QARA XALÇA TOXUNUR
Kimsə, harada?!.
fikrimi tarıma çəkib,
Xana oxunda
qara bir xalça toxuyur
qəribə haşiyəli.
Gicgahlara kirkid vurur
kiminsə əli...
Deyəsən qara xalçaya
bükmək fikrində məni...
1971 noyabr
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MƏN KİMƏM?
Mən kiməm?..
Dünyanın adi insanı.
Dünya məni düşünür,
Mən də dünyanı...
1971 noyabr
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İKİ ANA
9 ay ana bətnində
qaranlıqda qalmışam...
9 ay ana bəxtimdə
çilçıraqlı
asimana baxmışam.
Kim bilir...
Ögey Ana
həyata səsləyib məni.
Anam arzularında
sevib, böyüdüb məni,
Qohuma-qonşuya
nələri deyə-deyə...
Bəlkə onda...

doğma anam
Arzuları söyləyən tək,
Ögey ana –
ana torpaq
Ötüb keçən günlərimi
söyləyəcək...
1971 noyabr
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GƏL, GÖRÜŞƏK SON DƏFƏ
(son şeiri)

Yalvarıram sənə, gəl,
gəl, səninlə görüşək...
Niyə gəlməyirsən ki,
bu yasımı bölüşək?..
Qorxursan ki, baxasan,
saçlarına dən düşə?..
Gözlərində əksimi
çevirəsən vərdişə?..
Palatada nə vaxtdır,
əlacsız divanəyəm.
Gəl ki, son sözlərimi
gözlərinə söyləyəm.
Ayır gülüm, sevgilim,
yapış mənim əlimdən,
Ayır məni zülümlü,
bu zəhmətli ölümdən!
Odur, yatağa qonmuş,
o zalım, can alan quş,
Ömrün qansız cəlladı –
amansız qara bayquş!..
Cırmaqlayır üzümü,
oturub o sinəmdə,
Elə sıxır qəlbimi,
imkan vermir dinəm də.
Parçalayır, sarılıb,
həyatımı qoparır,
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Məni məndən talayıb,
haralara aparır?...
Bilirəm, can alacaq,
səni çağırıram mən,
Qopardıqca ruhumu,
od tutub yanır sinəm.
Qoru məni, almasın
o qara quş canımı,
Necə də qığıldayır,
o soraraq qanımı.
Duyuram mən bayquşun
can alan həvəsini,
Gəl, son dəfə mən görüm,
eşidim o səsini.
Çağırıram köməyə,
tutmuşdur, qurtar məni,
Gəl son dəfə pıçılda
qulağıma kəlməni.
Al məni, son ümidim,
o zalımın əlindən,
Ayır məni, gəl qurtar
bu dəhşətli ölümdən.
Bilirsənmi, sevgilim,
bu dərd necə ağırdır?
Bilərəkdən varlığı
ah-vay ilə dağıdır.
Öz gözümlə görürəm
yaxınlaşan ölümü...
Özüm yola salıram
məzara öz ömrümü...
Vətənim yas tutacaq,
bilirəm, mənə layiq,
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Sənsə eşqi yaşadıb,
qalarsan ona sadiq.
Haralarda olsan da
xəyalında olaram,
Dünyada tək səninlə
bir ürəkdə qalaram.
Gedirəm son mənzilə,
dönüşü yox, əbədi,
Çəkiləcək dərdmidir,
kimə verim bu dərdi?..
Dərd çəkəcək bir atam,
bir anam, bir qardaşım,
Bu dərddən pay alacaq
bir də ki sən - sirdaşım...
Sevgilim, nakam eşqim,
dərd olacaq sinəndə,
Məndən xatirə kimi,
o qalacaq vətəndə.
Haralarda olsan da,
yaşayacaq səninlə Sevincin, şadlığınla,
kədərinlə, qəminlə.
İstəməm şərik qoşum
heç kimsəni bu qəmə,
İstəmirəm bir dənə borclu ölmək ölümə...
Yaranışdan varlığın
bəxt payıdır əzəldən,
Dünya fani bir yuxu,
nə gəlir ki, əlimdən?..
Haralardan gəldi o,
qondu gənclik taxtıma,
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İstəmirəm ölümü
düşə burda baxtıma...
İstərdim heç olmasa,
ola mürgülü ölüm,
İstərdim əllərinlə
məzarıma gömülüm.
Sən hardasan, bu gündə
axtarmadın, nədəndi?...
Unut, lazım da deyil,
unut məni əbədi...
Çalış ki, məndən sonra
sən kimisə sevəsən,
Qayğısına bürünüb,
qayğısını çəkəsən.
Arabir yada salıb,
qəlbdən silmə bu dərdi,
Yetim qoyma heç zaman
o, nakam məhəbbəti.
Gizli saxlasan da sən...
könlündə eşqimizi,
Elə gizlət, dünyada
bir gün cücərsin izi.
Ol ona sən ana tək,
beşik et öz bətnini,
Saxla, əzizlə onu...
bir körpə Rafiq kimi.
23.11.1971
(Vəfatından 8 gün əvvəl)
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ЧТО Я СДЕЛАЛА?
Что я сделала?
Что совершила?
Ведь никого я не убила,
А просто ведь любила.
Да и любила ли?
Привыкла ли?
Но он ведь бросил,
И я ушла.
В могилу будто закопала,
И мысли и слова.
На всех сердилась и серчалась.
На всех кричала,
Но унялась.
Во мне всё село и упало,
Тогда ведь это не бывало.
Замкнулась, отключилась,
Отбросила и заключилась.
А вас я встретила в четверг,
И будто всё смыло со брег,
И та душа, что не жила,
Вдруг ожила и расцвела.
Я полюбила вас,
Но я не знаю вас.
Но так хочу я, чтобы вы
Так нежно бы себя вели.
В вас много чувства чуткости,
Влюбленности, покорности.
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В вас много ясности,
И нет упрямства, корысти.
Я думаю о вас...
О том что, вас тревожит,
Во мне горит сейчас
Одно желанье Сказать вам и оправдать себя.
Поверьте я чиста пред вами,
О, если б знали, как чиста.
Не слушайте той сплетни вы,
Что может заглушить всю правду.
Поверьте вы душе моей,
Она подскажет правду.
И эта правда от души,
Которая вас любит,
И часто-часто так стучит,
Когда б вас не увидит.
(Bu şeir imzasız olmaqla bir qız tərəfindən Rafiq Hüseynzadəyə həsr edilmiş, həmin qızın öz xətti ilə yazılmış və R.Hüseyn
zadənin şeirlərinin arasından aşkar olunmuşdur. Bu şeirin də
məzmunu nəzərə alınmaqla hazırkı kitaba daxil edilməsi məsləhət görülmüşdür. Həmin şeirin rus dilindən Azərbaycan dilinə
məna tərcüməsi aşağıda verilir.)
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MƏN NƏ ETMİŞƏM?
(şeirin məna tərcüməsi)

Axı, mən nə etmişəm?
De, nəyi törətmişəm?
Heç kimi öldürməmişəm,
Mən ki yalnız sevmişəm.
Sevmişəmmi?
Öyrəşmişəmmi?
Axı o məni atıb getdi,
Mən də onu tərk etdim.
Elə bil ki, torpağda dəfn etdim,
Düşüncə və sözlərimi.
Hamıya qəzəbləndim, acıqlandım,
Hamıya qışqırdım.
Amma sakitləşdim,
Hər şey sönükləşdi.
Həyata marağım azaldı,
Axı əvvəl belə olmamışdı.
Özümə qapandım, tənhalaşdım,
Hər şeyi tərk edib, son verdim.
Sizə isə cümə axşamı rast gəldim,
Elə bil ki, sahildən hər şeyi dalğa apardı,
Yaşamaq istəməyən ruhum oyandı, canlandı.
Mən sizi sevdim!
Amma sizi tanımıram.
Amma çox istəyirəm ki, siz
Özünüzü zərif aparasınız.
Siz çox həssassınız,
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Vurğunsunuz, sədaqətlisiniz.
Sizi başa düşmək asandır,
Tərs və tamahkar deyilsiniz.
Mən sizin haqqınızda düşünürəm,
Sizi qayğılandıran məsələlər barədə.
İndi məndə bir arzu alovlanır:
Sizə öz dürüstlüyüm, paklığım barədə deyib,
Sübuta yetirib, bəraət qazanmaq.
İnanın, qarşınızda təmizəm,
Bilsəydiniz ki, necə günahsızam.
Düzgünlüyü, həqiqəti ləkələyən
Şayiələrə uymayın.
Siz mənim ruhuma inanın,
O düz olduğumu göstərəcək.
Çünki bu həqiqət ürəkdən gəlir, Sizi sevən və sizi görməyəndə
Tez-tez döyünən ürəkdən.
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TOFİQ HÜSEYNZADƏNİN ŞEİRLƏRİ

Bu bölmədə, Tofiq Hüseynzadənin, qardaşı Rafiq Hüseynzadənin sağlığında yazdığı, habelə onun vəfatına həsr etdiyi «Ana
laylası – qəm dünyası» adlı dəftərinə daxil olan şeirləri, həmçinin atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynovun vəfatı ilə əlaqədar
şeirləri verilir.
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QARDAŞINA MƏKTUB

(Qardaşı Rafiq Hüseynova məktubu)
Salam!..

Ey qəlbimin ilk səsi, ana!
Qəmli günlərimin həvəsi, ana!
Salam!..
Qəlbi böyük, kiçik qardaşım;
Xəyala dalanda ürək sirdaşım.
Sən getdin... Deyirəm, kaş ki, o axşam
Dəmirdən yonulmuş bir yol olaydım.
Qatarla düzləri dolanıb aşam,
Yeyilsəm, yenə də sözə dolaydım.
Sən getdin... dayandı rezin təkərlər,
Oturub «Vətənə» doğru yol aldım.
Məni salamlayır kükrəyən sellər,
Təklik vücudumu sıxdı çox aydın.
Sən getdin, xoşbəxtsən, ana nəfəsi
Hər şeydən qiymətli, səni dolanır.
Mənimsə qəlbimin susur həvəsi,
Ürək fikrə dalıb yaman bulanır.
Sən getdin... xəyalım getdi səninlə,
Bir quru səs kimi gəzir bədənim.
Yenə ayaq saxla, gəl məni dinlə,
Sonku nəfəsimdir mənim bu tənim.
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Dünyaya gəlmişik min xəyal kimi,
Dünyadan gedirik bir xəyal kimi.
Deyirəm hamıya: düşünün, qanın,
Həyat düşmənidir hər bir insanın.
Çalışın, hər şeyə bir hörmət edin,
Gedəndə dünyadan insan tək gedin.
Hamıya deyirəm: bir böyük haqla,
Hörməti saxla!
Tofiq Hüseynzadə
26.06.1967
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TEZ MƏNƏ ÇATDIR
Qardaşım! Ürəyim lap tez-tez vurur,
Həyatın vəfası, əhdimi budur?
Çəksən də əzablar, yalvarıram, dur!
Tutaraq əlimdən dərmana çatdır.
Görürsən ölürəm, tutulur səsim,
Yoxdur ki, tək səndən başqa bir kəsim,
Ölsəm də dünyanı dolaşsın izim,
Kağızı, qələmi, dur, mənə çatdır.
Dağlar da dinləsin, Qəmli nə deyir:
Bəzən qulağıma gizli səs dəyir,
Deyirlər, çiçəklər boynunu əyir,
Şehli bənövşədən dər, mənə çatdır.
Tofiq Hüseynzadə
1967 iyul

282

Bu günümdən sabahıma xatirə

A QARDAŞ
Sən başqa məkandan, mən başqa yerdən,
Ürək ətdən olur, deyil dəmirdən.
Belə xəyallara düşəndə hərdən
Kükrəyir sinəmdə söz yavaş-yavaş,
Verirəm hirsimi sözə, a qardaş.
Hələ bax... fikrimi qomarır nələr,
Həyatmı qudurmuş, yoxsa bəndələr?
İnsan namusuyla artıb yüksələr,
Namusu, həyanı düşünsəydi baş,
Gülməzdi gülünclər bizə, a qardaş.
Köynəkdə ağlayır aşığın sazı,
Qalmamış qızların qəmzəsi, nazı.
Qəlbim çox ağrıya saxlayır yası,
Axı mən neyləyim, ürək deyil daş?
Güc lazım bu dərdə dözə, a qardaş.
Yuyuldu modada elin adəti,
Kəsildi saç kimi yar məhəbbəti.
Modaya satdılar bu səltənəti,
Ağlayır, ah çəkir hər qaya, hər daş,
Güc yoxdur bu dərdi yaza, a qardaş.
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Sən başqa guşədən, mən bu guşədən,
Yurdumuz doğulmuş oddan, Günəşdən.
Bu axmaq əməldən, bu axmaq işdən,
Həmişə dolanır gözlərimdə yaş,
Dönürmü ürəyin közə, a qardaş?..
Tofiq Hüseynzadə
1968 mart
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QARDAŞ, SÖYLƏ...
Qardaş, söylə görüm, niyə o gecə,
Hələ ayrılmamış, «məktub yaz» dedin?
Mənim ki səfərim uzun deyildir,
Aç söylə, qəlbini ellərə bildir.
Mənim də qəlbimi yolur indicə,
Nə vaxt ki, sən mənə «məktub yaz» dedin!

Mən səndən ayrıldım, tərpəndi qatar,
Doldu gözlərimə ayrılıq, həsrət.
Fikrim haray çəkdi bir səyyar kimi,
Ürəyim üşüdü boran, qar kimi.
Nə qədər dedimsə, «tez məni qaytar!»
Söylədi, ah çəkir başqa məhəbbət.

Səndən ayrıldımsa, səni yaradan
O, böyük insanı görəcəyəm mən.
Sizdən əziz, daha başqa kimim var?
İlhamım hər zaman bu eşqlə yanar.
Anama bu səhər, söküləndə dan,
Səndən də min salam verəcəyəm mən.
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Dünyadan dünyanın varı getsə də,
Bizim qəlbimizi ayıra bilməz.
Məndən ayrılanda, «məktub yaz» dedin,
Elə bil, «borana gəlir yaz», dedin.
Dünyada başqa, hey, güllər bitsə də,
Mənim güllərimə bərabər gəlməz.
Tofiq Hüseynzadə
29.03.1968, saat 09.30
Müəllifin qeydi: qatar, Akstafa poçtu
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BİZƏ GƏLSİN
(məktub)

A qardaş, bilmirəm biz neyləmişik?
Bu sevgi həsrəti az bizə gəlsin!
Xəstəyəm; dilbərin can atəşindən,
Götür qələmini yaz, bizə gəlsin.
Məhəbbət eşqinə bəzənsin könül,
Çalıb qanadını oxusun bülbül,
Sənin də, mənim də sevdiyimiz gül
Başında bir dəstə qız, bizə gəlsin.
Sevən könüllərə bir toy vurulsun,
Sevinsin anamız, məclis qurulsun.
Zurna zilə çəksin, dəfçi yorulsun,
Aşıq sinəsində saz, bizə gəlsin.
Tofiq Hüseynzadə
09.10.1969
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QARDAŞIMA
(məktub)

Yenə də oynadı könlümün səsi,
Yenə də qəlbimin xoş təranəsi
Yazın seli kimi kükrədi, daşdı,
Diyardan-diyara qolunu açdı.
Sığmadı bu böyük cahan qəlbimə,
Həmişə üşüyən, tövşəyən simə
Bir mizrab endirdim, oxudu dil-dil,
Bu mahnı hər sadə mahnıdan deyil.
Günəş boy göstərib qalxırdı çeşdə,
Açdı, qönçələndi çiçəklər döşdə,
Marallar hürküşdü, atıldı koldan,
Ceyranı vurdular bu dəfə soldan...
Oynatdı yarpağı sərin-sərin meh,
Qəlbimdən hər sözü danışsaydım...eh!..
Dünyanı bəzəyən güllər, çiçəklər,
Könüllər odlayan gözəl, göyçəklər,
Dağlar döşündəki can verən maral,
Təzə qanadlanmış hər körpə maral...
...Bunları düşünən, yaşadan zəkam,
(Hələ bu dünyadan almasam da kam,)
Qəlbimdə boy atan ən böyük arzum,
Ən böyük diləyim...yazmıram uzun,
Salamlar göndərir doğma qardaşa,
- Deyirəm, bir əsr sağlıqla yaşa!!!
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Qardaşıq! Zəkamız, düşüncəmiz bir,
Həqiqət axtardıq hər yerdə bir-bir.
Baş əyə bilmədik hər ətalətə,
Biz qiymət vermişik işə, zəhmətə.
Qəlbimiz gül kimi, vicdanımız saf,
Günəş tək bizə ki, əzizdir insaf.
Bir şikəst görəndə qəlbimiz yanır,
Elə bil, ömrümüz o dəm dayanır.
Təbiət geyəndə al örpəyini,
Şadlıqlar götürür səni və məni.
Ayrı dolansaq da, birdir qəlbimiz,
Duyduq ömrümüzün mənasını biz.
Anam ürəyini bölərək yarı,
Birni sənə verdi, birni də mənə.
Yaşamaq asanmı, de, səndən ayrı?..
Ən böyük düşmənsən alçaq düşmənə.
Bizim qəlbimizə kindən, qəzəbdən
Yol tapa bilmədi dünya və şöhrət.
Bununçün, qardaşım, billəm əzəldən,
Vardır bir-birmizə sonsuz məhəbbət.
Bu adın önündə bir qulam hər vaxt,
(Bizdəki məhəbbət heç kəsdə yoxdur.)
Qurulsun qoy sənə yaqutlardan taxt,
Əzəldən ən böyük diləyim budur!
Eşitdim, görmüsən o dilbər qızı,
Bir yol qırağında, bir səhər ertə...
...Səni güldürdümü o dan ulduzu?..
Düşmüşəm dərdindən bir ildir «xəstə»,
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Surəti dağ gülü, qaşları kaman.
Zəngin təbiətli, hər an gülüşlü...
Yerişi, duruşu, baxışı ceyran.
Ömrümü çox zaman yoran, gülüşlü...
Yaşasın hər zaman bəxtiyar olsun!
Ürəyin sevdiyi sənə yar olsun;
Onunla birlikdə hey zaman-zaman,
Bəxtiyar ömr elə, bəxtiyar yaşa.
Bu sözü ürəkdən söyləyirəm mən.
Bir yerdə yaşayın, qarıyın qoşa.
Artıq gecə keçir, yatmaq vaxtıdır.
Gecən xeyrə qalsın, ey ilk sevincim!
Sözüm çox olsa da, yazdığım azdır,
Deyirəm, bəs eylər bu sadə incim.
Bəlkə də, qəlbindən olmasın hər söz...
Elə ağartma da bu, qaralama da bu...
(Şairlik könlümə salıbdı od, köz,)
Yenə şirin olar qardaş məktubu.
Tofiq Hüseynzadə
1970 yanvar
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QARDAŞ!!! –

Bu adda ömürlük həsrət, əbədi fəryad var...
Kəsildi birdəfəlik onun nəfəsi!!!
Kəsilmədi dünyadan anamın nə səsi, nə naləsi!..

FANİ DÜNYA
Kim ki, dünyanı çox sevir, dünya da onu özünə qurban seçir!
Mərhəmətsizlik və ədalətsizlik dünyadan qalıbdır!
Dünyaya inananlar, dünyasız da öldülər!
Nifrət o dünyaya ki, uzunqulaq kimi hörmətsiz, it kimi insafsızdır!
Dünyaya dünya deyərəm ki, qudurğanlığı olmaya!
Bəsdir bu riyakar dünyaya aldandıq, boşdur, boşdur, boşdur
dünya!
... Xoşbəxt o adamlardırlar ki, yaranmayıblar!
... Həyatın əzəli də, sonu da birdir!
... Yaşamaq çətin və qısa yoldur!
... Ömür nə qədər şirin və əzizdirsə, mənası o qədər dəhşətli
və acıdır.
... Düşmənə bel bağlamaq olar, dünyaya yox!
... Zaman özü qatildir!
... Zamanın dəhşətlərindən can qurtarmaq üçün yeganə yol
ölümdür!
... Heç kəs acı və fəryadlardan can qurtara bilməyib!
... Bir sözlə bu dünya da, o dünya da mənasız və yalandır!..
291

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

...Unutmaq olmaz dünya qədər ağır olan bu dərdi. O, bizim
varlığımızı sarsıdıb, belimi qırıb getdi. Onun arxasınca zillənən
gözlərimiz qan yaşlı qaldı. Həmişə ahda-amanda qaldıq...
Qardaş! Ey müqəddəs ad! Sənsən məni yaşadan, yoxsa yaşamaq nəyə gərək?!. Səni yaşatmalıyam; 23 ildən sonra sənin
canlı varlığın mənim kağızlarıma köçdü. Sən mənim xəyallarımın ilahı, idealımsan!
Daş da, torpaq da səni ağladı, təkcə Allah yox! – Ah! Sən
nə qədər müqəddəs və unudulmazsan! Nə qədər ki, sağam mən,
səni yaşadam gərək!!.
Tofiq Qəmli
30.12.1971
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1948 FEVRAL – «23 İL» – 1971 DEKABR
Gül naz il soldu, gəl,
Qəm sinəmə doldu, gəl,
Mənim qardaşım, ana,
Sənin oğlun öldü, gəl!
Gül bağçada soldu, gəl,
Dərd sinəmə doldu, gəl,
Mənim qardaşım, ana,
Sənin oğlun öldü, gəl!
Burdan bir ordu getdi,
Atını sürdü getdi,
Qardaşım xain çıxıb,
Belimi qırdı getdi.
Həm şirin, həm acı var,
Dostdan artıq yağı var,
Dindirməyin, sinəmdə
Qardaşımın dağı var.
Sular axdı ağ oldu,
Torpaq düzdə dağ oldu,
Hər dərdə ağlamazdım,
Bu ayrı cür dağ oldu.
Gülü qara bağlaram,
Sinəm üstə saxlaram,
Yaş qurtarıb gözümdən,
Ağlaram, qan ağlaram.
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Dünya zay oldu getdi,
Boşaldı-doldu getdi,
Bülbülü dərd apardı,
Gül bağda soldu getdi.
Ağıl başdan itdi, vay,
Qəm sinəmi diddi, vay,
Yüz adam yüz desə də,
Gedən məndən getdi, vay.
Bulud kimi çökərəm,
Yağış kimi tökərəm,
Qardaş! - deyib hər zaman,
Mən boynumu bükərəm.
Sular bağa gəlibdir,
Axa-axa gəlibdir,
Dostları qardaşımı
Ağlamağa gəlibdir.
Ağıl gedib, baş hanı...
Gözlərimdə yaş hanı...
Ellər məndən soruşur,
Sevdiyin qardaş hanı?!
Karvan köçür bu dağdan,
Yarpaq düşür budaqdan,
Məzarı tüstülənər,
Kim ölübsə bu dağdan.
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Günəş gələr, Ay gedər,
Ulduzlar lay-lay gedər,
Bir evdə min toy düyün,
Bir evdə ah-vay gedər.
Qəmliyəm, qan ağlaram,
Ürəkləri dağlaram,
Qardaşımın əksini
Gözlərimdə saxlaram.
Tofiq Hüseynzadə
31.12.1971
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QARDAŞIMA
Aman! Varlığımız sarsıldı getdi,
Bu dərdi sən hardan aldın, a yazıq?
Altı ay yastıqda can sona yetdi,
Yaxşıydın, pis günə qaldın, a yazıq.
Həkimlər ah çəkib boynunu bükdü,
Dərdini bilənlər göz yaşı tökdü,
Gözümə əbədi qaranlıq çökdü,
Dünyaya bədbəxtmi gəldin, a yazıq?..
İlk gündən sən hardan ölümü duydun?
Nə bir ah qopartdın, nə qəmə uydun...
Sən mənim ömrümün güclü qoluydun,
Qolumu yanıma saldın, a yazıq.
Dünyanın vicdanı, hissimi buzdu?
Adını cərgədən birbaşa pozdu.
Qanmazlar dərdini min yerə yozdu,
Sən özün hər şeyi bildin, a yazıq.
Yerdən də, göydən də əlini üzdün,
Bir dərdi qəlbimə min dəfə düzdün,
Gedəni-gələni həsrətlə süzdün,
Məni də dərdlərə saldın, a yazıq.
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Heç zaman hər dərdə mən ağlamazdım,
Həyata bu qədər bel bağlamazdım,
Baxdım gözlərinə, ağlımı azdım,
Qəlbimi min yerdən dəldin, a yazıq.
Bulandı, duruldu gözlərində su,
Puç oldu bir qəlbdə neçə min arzu,
Qatıb bir-birinə gecə, gündüzü,
Ağlar xəyallara daldın, a yazıq.
Dolandım qəzəblə, yaşadım kinlə,
Dedin: - daha bəsdir, yazıq, az inlə!
Gözümün yaşını təbəssümünlə,
Elə bil, dərdsiz tək sildin, a yazıq.
Bu haqsız dünyaya nifrət, min nifrət!
Eylədi dağlar da, daşlar da heyrət,
Hanı o istedad, hanı o qeyrət?!.
Götürüb daşlara çaldın, a yazıq.
Anamın səsindən titrədi dağlar,
A namərd, sən bizi qoymusan ağlar,
Gedərmi ürəkdən çəkdiyin dağlar,
Ömrümü qəmlərə saldın, a yazıq.
İnsafsız dünyamı girdi qəsdinə?!.
Kim qara daş atdı sənin bəxtinə?..
Namərdin hər cürə xəyanətinə
Axı, sən insafa gəldin, a yazıq.
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Ömrünün 23 qışı – baharı,
Qırdı birdəfəlik əhdi-ilqarı,
Bu yayda son dəfə götürüb tarı,
Sən niyə həsrətlə çaldın, a yazıq?!.
Sevdin, məhəbbətin gözündə qaldı,
Gül naz eyləmədi qəmlərə daldı,
Nə vaxt ki, xəstəlik üstünü aldı,
Dərdini kiminlə böldün, a yazıq?
Xərçəng!.. Bu dağ getməz ürəyimizdən,
Biz səndən gizlətdik, sən də ki, bizdən,
Dedin ki, yananlar olmasın gözdən,
Hər dəm üzümüzə güldün, a yazıq.
Ah çəkir, inləyir qardaşın Qəmli,
O gündən qalmışam gözləri nəmli,
Mən necə yaşayım belə vərəmli?..
Yaşamaq gözündə öldün, a yazıq!
Tofiq Hüseynzadə
31.12.1971
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QARDAŞ FƏRYADI
(bayatılar)

Dərd qəmi çəkən canım,
Göz yaşı tökən canım,
Bu fələyin əlindən
Boynunu bükən canım.
Ağıl çıxıb başımdan,
Gülmərəm göz yaşımdan,
Fələk üzdü əlimi
Öz doğma qardaşımdan.
Bu dağlar çoxdan qalıb,
Qılıncdan, oxdan qalıb,
Bu dağı ki mən gördüm,
Haqsızlıq haqqdan qalıb.
Kim keçibsə bu izdən,
Olubdur iki gözdən,
Qardaşımı, nainsaf
Apardı-getdi bizdən.
Fəryad gözə töküldü,
Qardaş! Belim büküldü.
Niyə Allah qoymadı?..
Mənim payım töküldü.
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Quru yerə qonaram,
Buz bağlayıb donaram,
Bu dərd kimdə varsa da,
O dərdə də yanaram.
Yetdim ahu-zara mən,
Hara fələk, hara mən?!
Əlim-ünüm yetməyir,
Çəkəm onu dara mən.
Durmaz can başdan ayrı,
Gözlərim yaşdan ayrı,
Necə deyib-danışsın
Könlüm qardaşdan ayrı?..
Sel dağı oydu, getdi,
Kəndləri soydu, getdi,
Qardaşım, görən niyə
Məni tək qoydu getdi?..
Hər şerin bir ağ çiçək,
Dərdə dərman yaz çiçək.
Dedik: «Həkim ol!» - qardaş,
Demədik, bizə dağ çək!
Tofiq Hüseynzadə
(sonuncu bayatı mərhum qardaşının
məzar daşına yazılmışdır)
02.01.1972
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BİLMİRƏM
Siz, ey qardaşımın ürək dostları!
Çatırmı fəryadım sizə, bilmirəm?!
Bu ağır xəbəri, bu ahu-zarı,
Titrəyir əllərim, yaza bilmirəm.
Sıxılıb, qıvrılıb qəlbim, daralıb,
Bu bahar könlümü boran-qar alıb,
Ürək elə yanıb, elə qaralıb,
Düşüb atəşəmi, közə, bilmirəm.
Neçə toy çalındı onun yasında,
Dünya qan ağlayıb saz havasında,
Elə bədbəxtəm ki, qəm dəryasında,
Nə batıb, nə də ki, üzə bilmirəm.
Hanı fəryadıma hay verən bir kəs?..
Getməz qulağımdan o naləli səs,
Onsuz mən alsam da ciyərdən nəfəs,
Ancaq ürək dolu gəzə bilmərəm.
Baxıram heyrətlə, yollar bağlıdır,
Bu dərddən hər yerdə sinə dağlıdır,
Həyat gah güldürür, gah da ağladır,
Bu qəsd ya köhnəmi, təzə, bilmirəm!?
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Başımdan od çıxır, duman yüksəlir,
Anamın naləsi yaman yüksəlir!
Yerdən də, göydən də aman yüksəlir!
Qaramı yazıldı bizə, bilmirəm?..
Gecələr səsimə hay verir yuxu,
Getməz varlığımdan o gözəl qoxu,
Azdırmı fələyin qudurğunluğu?
Tapmıram, başını əzə bilmirəm.
Xərçəng! O insafsız, sən qıydın necə?..
Ömrüm viran oldu, gündüzüm gecə,
Bir bəxtsiz cavanı döndərdin heçə,
Dərd çatıb əlliyə, yüzə bilmirəm...
Sevdi, məhəbbəti qara boyandı,
Anamın səsindən dünya oyandı!
De, harda yas tutdu verdiyi andı?..
Ölüm niyə gülür üzə bilmirəm?..
Aman! Göyə sığmaz bu qovğa, bu qan,
A dünya, mən yandım, sən də bir az yan,
Gözü yolda qalan, yar haraylayan,
Nə deyim sevdiyi qıza, bilmirəm?!.
Erkən az düşünüb, mən az qanmışam,
Yox yerə dünyanı bir haqq sanmışam,
Dərdim elə çoxdur, elə yanmışam,
Götürüb dəftərə düzə bilmirəm.
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Yazıram, fəryadım bir yana çıxmır,
Ox batıb sinəmə, dartıram çıxmır,
Yatıram, qalxıram huşumdan çıxmır,
Bu ah necə sığsın sözə, bilmirəm?..
Tapıb Əzraili çəkəydim dara,
Həkim öz dərdinə tapmadı çara!
Ölüm ağ kağıza yazdısa qara,
Mən onu qəlbimdən poza bilmirəm.
Ölüm! A vicdansız, amansız cəllad,
Biz oğul böyütdük, böyütmədik ad!
Qəlbinə iz salmır nə ah, nə fəryad!
Sən düşdün nə yaman izə, bilmirəm.
Ağlını görənlər durub çaşardı,
Hüsnü zəkasına çox yaraşardı,
Həyatın, ölümün çox işi şərdi,
Vuruldu o qaşa, gözə, bilmirəm.
Dağ uçdu üstümə – qardaşım getdi,
Qəmliyəm, Allahım, sirdaşım getdi,
Çox döydüm dizimə, göz yaşım getdi,
And olsun o ada, dözə bilmirəm!!!
Tofiq Hüseynzadə
04.01.1972
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DÜNYAYA BEL BAĞLAMA
Bağlar yarpaqdan düşür,
Yarpaq budaqdan düşür,
Heyrət! Çoxu torpağa
Billəm, bu «dağ»dan düşür.
Günəş çıxar, ay sönər,
Ulduzlar göydən enər,
Kim dünyaya can desə,
Günü ah-vaya dönər.
Su bulaqdan süzülər,
Qabdan qaba düzülər,
Bundan sonra, bu dağdan,
Qardaş, canım üzülər.
Qəmliyəm, çox ağlama,
Ürəkləri dağlama,
Bundan sonra bir də sən,
Dünyaya bel bağlama.
Tofiq Hüseynzadə
04.01.1972
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HEYRƏT
Mənim tayım deyildi
Kiçik qardaşım mənim,
Ondan geri qalardı
Beş-on il başım mənim.
Dünyaya göz açdı o,
Baxıb,
heyrət etdilər.
«Nə gözəldir» - dedilər.
Böyüdü, dil açdı o,
Dilləri dolaşdı o,
Mənalı sözlərinə
Yaman heyrət etdilər.
Ağıllıdır, –
dedilər.
Anamı şübhə yedi,
Oğlunun köynəyinə
Bir göz muncuğu tikdi.
Böyüdü...
vurdu başa
Təriflərlə məktəbi.
Hamı dedi, ürəkdən:
- Yaşa! Səni min yaşa!
Dedilər, bu kamalda
İnsan az-az tapılar.
Onda dahilər kimi
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Ən kəskin bir ağıl var.
Anamı şübhə yedi,
Bədnəzərin gözündən
Balam uzaşsın – dedi.
Ali məktəb.
İmtahan,
Suallar...
kəskin cavab.
Hamı heyrət içində,
Son imtahan,
son cavab.
Hamısı əla, əla!
Cərrahlığı qurtardı,
Alqışlar, ehtiramla
Ürəklərdən qopardı...
Xəbərlər quşlar kimi
Dörd bir yana getdilər.
- Ona bu kəskin ağıl
Haqqdan gəlib? –
dedilər.
Anamı şübhə yedi,
«Belə oğul inanma...
Dilim –ağzım qurusun,
Çoxlu yaşasın – dedi!
Ölüm aman da verdi
Sonuncu imtahana.
Xəstəxana...
həkimlər,
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Başlarında duman-çən,
Üzlərində göz yaşı,
Heç kəs vermək istəmir
Bu ömürü,
bu yaşı.
Yaman heyrət etdilər,
Xəstəliyi!..
ay Aman!!!
Al-qırmızı qanında
«Kəskin leykoz» - dedilər!
Hər şey kəskin: –
Ağıl kəskin!
Beyin kəskin!
Zəka kəskin!
Zehin kəskin!
axırda da...
Ölüm kəskin!!!
Anamın naləsindən
Yer də, göy də ağladı!
Ölüm cüt qapımızın
Bir tayını bağladı!
Anam ah çəkib dedi:
- Çox dedilər,
dedilər...
Axırda da balamı
Çeynədilər,
yedilər!!!
Tofiq Hüseynzadə
06.01.1972
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QARDAŞ DAĞI
(bayatılar)

Kim atar bu fəryadı,
Bu ləzzəti, bu dadı?
Dünyanı kim sevdisə,
Hey başına budadı.
Vaza alma düzmüşəm,
Bağdan təzə üzmüşəm,
Həyatın varlığından
Birdəfəlik küsmüşəm.
Bağda bitən almadı,
Saralmadı, solmadı,
Bülbülü fələk yedi,
Gül açana qalmadı.
Sular axar, düz gedər,
Dodaq qalxar, söz gedər
Bu vicdansız dünyadan
Yaxşı adam tez gedər.
Araba cağlı getdi,
Təkəri yağlı getdi,
Qardaşım bu dünyadan
Ürəyi dağlı getdi.
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QAN
Qan,
adicə baxışda,
adicə qırmızı su,
Görünmür heç bir kəsə
təhlükəsi, qorxusu.
Qan,
mikroskop,
müxtəlif cihazlar,
Yeni dünya...
gör bir nələr var...
hemoqlobin,
leykosit,
trombosit,
monosit...
Nə bilim, nə, nə...
Dolubdur insanların
qanına, iliyinə,
Ürək vurandan bəri.
Pozulur biri,
Dəhşət,
müsibət!!!
(Çarəsi olar əlbət!)
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Qan!
Xəstəliklər dünyası,
Qan!
Ölümlərin yuvası.
İnsan,
acizlik,
süstlük...
Qan, Aya uçanları
Məhv edir bölük-bölük,
Qan, qan edir,
Əcəlsiz, çarəsiz, ah!..
Gör neçə cavan gedir,
Qan, süzülür
ilikdən,
Gör nə qədər, neçə il
Qabaqdadır bilikdən.
Gör necə amansızdır,
İnsanın yox xəbəri.
Qandakı ləinlərin
pozulur biri,
Qanda ləkə!!!
Dəhşət!
İnsan ömrünün arxasınca
Sürünən kölgə,
Xəyanət!!!
Aman! Aman! əl aman,
Sağalmağa yox güman!
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Bəlkə, bəlkə..
Ah,
yoxdur aman!
Ləkə!
Xərçəng!
Əl çək!
Neçə arzu-ümid
boyandı qana,
Bu açıqca əlacsız
qəsddir cahana!
Xəyanətdir,
bu nədir?!.
İnsan məhv olub gedir.
O, vicdansız,
o, qansız
boğdu neçə nəfəsi,
Anaların səsindən
titrəyir yer kürəsi!..
Bu dərd, kədər su kimi
axıb, hər yana axıb,
Dünya ayağa qalxıb...
Fəryadlar silkələyir
həkimlərin başını,
Anam deyir: oğlumu,
Mən deyirəm, həkimlər,
qaytarın qardaşımı!!!
qaytarın göz yaşımı!
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Dünya ayağa qalxıb:
- Qana boyandıq, tapın
bu dərdin çarəsini!!! - Eşidirik güc ilə
Bir həkimin səsini,
iki söz,
bircə ümüd:
- Tapmırıq çarəsini!!!
Tofiq Hüseynzadə
15.01.1972
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QARDAŞ DƏRDİ
(bayatılar)

Ulduz aydan yuxarı,
Bulaq çaydan yuxarı,
Nə dərd olar, nə fəryad,
Belə vaydan yuxarı.
Nəlbəki düzüm-düzüm,
Doldur gətir çay süzüm,
Qardaş deyib, can deyib,
Ağlar, qan ağlar gözüm.
Gül qulağı səsdədi,
Bülbülü qəfəsdədi,
Gedin çağırın onu,
Yarı son nəfəsdədi.
Can verən başdan keçər,
Kirpikdən, qaşdan keçər,
İndi elə ağlaram,
Fəryadım daşdan keçər!
Göllərə su axır, hey,
Göylər yerə baxır, hey,
Fələk kimi tanısın,
Ah! Yandırıb – yaxır hey!
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BEŞİK VƏ HƏYAT
Beşik yırğılanır...
beşik yol gedir...
Beşiyin içində bir oğul gedir...
Yol gedir bir ömrün yarım dünyası,
Yol gedir beşiklə ana laylası.
Asılır beşikdən şirin laylalar,
Nə çəkir bilmirik yazıq analar?!.
Çəkilib ananın ərşə yuxusu,
Baldan da şirinmiş, bala qoxusu.
O, yatmır...
Günəşlə qalxır o başdan,
Bircə qığıltıya milyon «can» deyir!
Bilmir ki, oğlunu elə bu başdan,
Dəmirlər çeynəyir,
dəmirlər yeyir.
Beşik yırğalanır,
fırlanır cahan,
Beşikdən sıçrayıb böyüyür oğlan,
Böyüyür günbəgün eşqi, arzusu,
Böyüyür bal dadı, bala qoxusu.
Ana qollarını açıb dünyaya,
Şükr edir, göylərə, ulduza, aya...
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Təbiət fırlanır, ömür yol gedir,
Xeyir-şər qandığı yaşa çatmamış,
Arzusu, sevgisi başa çatmamış,
Dünyadan günahsız bir oğul gedir...
Tabut silkələnir,
tabut yol gedir...
Tabutun içində bir oğul gedir...
Yol gedir bir gəncin nakam dünyası,
Yol gedir tabutla ana laylası!
Asılır tabutdan həzin laylalar,
Ay, bədbəxt analar,
yazıq analar!
Çəkildi ananın ərşə yuxusu,
Getdi birdəfəlik bala qoxusu.
O yatmır,
Günəşlə qalxır obaşdan,
Yanıqlı-yanıqlı bayatı deyir...
Onun fəryadları keçir dağ-daşdan,
Bir qəlbi gör neçə intizar yeyir!?.
Beşik yırğalanır...
tabut yol gedir...
Beşikdən tabuta bir oğul gedir...
Beşik yırğalanır fırlanır həyat,
Beşikdən tabuta kəsilmir fəryad!
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Beşik yırğalanır...
zaman yol gedir...
Min oğul yaranır, min oğul gedir...
Fırlanır, dəyişir, yol gedir zaman,
Doğulur, böyüyür, məhv olur insan.
Tofiq Hüseynzadə
25.01.1972
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QARDAŞ HƏSRƏTİ
(bayatılar)
Yolçu çıxar yol gedər,
Dərə-təpə çöl gedər,
Namərd qalar dünyada,
Günahsız oğul gedər.
Namərd mərddən az deyil,
Ürək qəmdən saz deyil,
Qəlbim elə tutulub,
Yaz gəlib, bu yaz deyil.
Günəş doğar, ay batmaz,
Axar, gedər çay batmaz,
Fələk bizə dağ çəkib,
Evimizdən vay batmaz.
Yol gedib, hara gedib?
Başqa diyara gedib.
Ah çəkib ağlamaqdan
Gözümdən qara gedib.
Fəryad hara, hara mən,
Yetişməmiş zara mən,
Qardaş səni əlimlə
Göndərdim məzara mən.
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DÜNYA
Bağda kim gül əkməyib,
Zəhmətini çəkməyib,
İnsandan əl çəkməyib,
(Bir şey başa düşmərik,)
Min yol aç-ara, dünya.
(Xəyal, kitabı alıb,)
Tarixi varaqlayıb,
Xəyal pərişan qalıb,
Düşünürəm....
Nə Firona qalmayıb,
Nə də Qacara dünya.
Göylərdəsən, en yerə,
(İnsafmı bu qəsdlərə?)
Ömür qoydu yan yerə,
Sən verdiyin dərdlərə
Tapmadıq çara, dünya.
Analar çıxar yola
Saçını yola-yola,
Qıymadı, saldı yola,
Neçə biçarə dünya.
İnsafa gəlmirsə da,
Bir cana var min qada,
Sirrini verməz yada,
Gəlməz açara dünya.
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02.12.1971
Nə pis ağır gün oldu
Dekabrın ikisi...
Başlandı evimizdən
Fəryad səsi, vay səsi.
İyirmi üç yaşında
Kiçik qardaşım getdi.
Anam nalə qopartdı,
Mənim göz yaşım getdi...
Danışdım mən dərdimi
Köhnə tanış, dostlara –
Qəlblər qəmdən alışdı,
Yar oldu alovlara.
Ahım uzaq, yadı da
Yaman yandırıb, yaxdı.
Yer nalədən diksindi,
Göydən bir ulduz axdı...
Şerim, sözüm bu gündən
Mənim kimi ağlayar,
Onlar da misra-misra
Qüssə...
vərəm bağlayar...
Tofiq Hüseynzadə
02.02.1972
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İLLƏR VƏ ÖMÜR
İllər baş alıb gedir...
Hara gedir bilmirik,
Niyə gedir bilmirik?..
Dolub-boşalıb gedir.
İllər ilə baş-başa
Ömür də dolur yaşa,
Gedir, illər yoldadır
Ömür şirin,
vaxt şirin...
O sehribaz, o qansız,
Bizi niyə aldadır?
İllər gedir...
həyatın
Bilinməyir heç yaşı.
Ömrümüzlə, görəsən
Nədir onun savaşı?..
Nə yolunu tapırıq,
Nə dərdini bilirik.
Həsrətlə yaşayırıq,
Həsrətlə də ölürük.
O sehribaz, o qansız...
Doğulduq görmür şirin?!.
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O getdikcə necə də,
Vaxt şirin, ömür şirin...
İllər baş alıb gedir,
Dolub-boşalıb gedir.
Tofiq Hüseynzadə
02.02.1972
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MƏN
Məndən soruşmayın siz,
Bir də, haralıyam mən?..
Qüssə, kədər var harda,
Bilin, oralayım mən!
Hirsim aşdı səbirdən,
Az qalıram ki, birdən,
Dünyanı öz yerindən
Çəkib aralayam mən!
Kəsilməyir, dardadı,
Anaların fəryadı.
İstəmərəm bir adı
Yazıb qaralıyam mən.
Atalar deyib çoxdan:
Zülüm qalıbdı haqqdan.
Şadlıqdan, təmtəraqdan
Niyə aralıyam mən?!.
Düşüb nə qoyma-qoyma,
Çox yalvardıq, gəl qıyma!
Ölümü qıyma-qıyma
Kəsib paralıyam mən!
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Sevinc bilmişəm qəmi,
Getdi gəncliyin dəmi,
Saqi! Doldur tez cəmi,
Qəlbi yaralıyam mən.
Tofiq Hüseynzadə
03.02.1972
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ANA LAYLASI, QƏM DÜNYASI
Yetmiş birinci ildə,
Nə pis ağır gün oldu!..
Dekabrın ikisi
Başlandı evimizdən
Fəryad səsi, vay səsi!!!
İyirmi üç yaşında
Kiçik qardaşım getdi.
Anam nalə qopartdı,
Mənim göz yaşım getdi.
Ölüm qılınc əlində
Bəxtimizlə vuruşdu,
Canımız, ciyərimiz
Quş olub göyə uçdu.
Görünməyib belə dərd,
Belə fəryad heç harda.
Ömrümüz viran kimi
Qalıbdı ahda-zarda.
Aman! Aman! Bu nədir?
Nə ağır itki oldu!!!
Necə dözək axı biz?..
Açılmamış gül soldu.
Bu dərd ürək dağıdır,
Bu dərd sığmaz cahana.
Kəsilməyib heç zaman
Ölümlərdən bəhana.
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Ağlaram, qan ağlaram,
Həkim qardaşım getdi.
Anam nalə qopartdı,
Mənim göz yaşım getdi.
A vicdansız, bu yaşda
Ömrə xəyanət olmaz!
Sən düşdüyün qapıda
Bir də səadət olmaz!
Danış, a quduz köpək,
Axı, nəyiydi qəsdin?
Bizim də qapımızda
Vaxtsız-vədəsiz əsdin.
Əlindən qaçdıq hara,
Axtarıb tapdın bizi.
Belimizi sındırıb,
Taladın-çapdın bizi.
Üzün bərkdir «badoş»dan,
Biz «get» dedik, sən gəldin.
Neçə dəfə sən onun
Başı üstə əyildin.
Nə deyək, necə deyək?
Bu dərdi yazaq hara?
O gündən, sən qarışıq
Tüpürdük dünyalara!
Çox dedik ki, çəkil get!
Qılıncını bulama!
Dedik: - durma qatil, get!
Qapımızda ulama!
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Qapı-baca qıfıllı,
Sən necə girdin evə?!.
A quduz, çoxlarını
Öldürdün sevə-sevə.
A, kəmfürsət canavar
O, dünyadan doymadı.
O, getdi öz adına
Bir nişanə qoymadı...
Ölüm! A, quduz köpək,
Axı, nəyiydi qəsdin?
Qapımızda ulayıb,
Vaxtsız-vədəsiz əsdin.
Yaşadı həvəs ilə,
Arzular aşdı-daşdı...
Günlər durnalar kimi
Ömründə qaqqıldaşdı.
Ləyaqəti, namusu
Tutdu başından uca.
O, elə zənn edirdi,
Yaşayacaq doyunca...
Ömür, vəfasız ömür
Nə pis yerdə dayandı?..
Anamın ah səsinə
Bütün dünya oyandı!
O getdi... uçdu bir dağ,
Tutuldu qulaqlarım!
İndi kimə can deyim?
İndi kimə yalvarım?..
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O getdi ... uçdu bir dağ!
Nə pis tufan qopartdı.
Sevincimi, eşqimi
Birdəfəlik apardı!
O getdi... qayıtmadı,
Məni tək qoydu getdi.
Yana-yana, bəs niyə
Qəlbimi oydu getdi!?
O getdi... qardaşlığa
Belə and içməmişdik...
«Duraq arxa-arxaya,
Bir dağ kimi» – demişdik!
O getdi... niyə getdi?!
O ki tamam günahsız.
Ondan sonrakı ömrü
Keçirmək olmaz ahsız!
O getdi... gəlməz daha!
Yanıb külə dönmüşəm.
Xəyalların içində
Çıraq kimi sönmüşəm.
Gülnazın da gözləri
Xeyli vaxtdır yoldadır...
A bədbəxt, bəxti qara,
Səni həsrət aldadır.
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O, yoxdur!!!
o, varıydı...
Sevdiniz, sevildiniz.
Sədaqətlə, inamla
Sevgiyə and içdiniz.
Qəlbinizdə arzular
Ulduzlar kimi yandı.
Başınıza bu dünya
Pərvanə tək dolandı.
Altı il az il deyil,
Ömrüdür bir iyidin.
Altı il bir ürəkdə
Yaşadı məhəbbətin.
Eşqiniz Xəzər kimi
Hey aşardı, daşardı,
Hicran, qüssə, kədər, qəm
Sizdən uzaqlaşardı.
Altı il. Doğma Bakı...
Bu eşqə kim qıyar, kim?
Əlvida instituta!
O, həkim,
sən də həkim.
Arzu daşdı, çağladı,
Gələcək!..
Ömür!..
Həyat!..
Şirindir... olmasaydı
O ayrılıq, bu fəryad,
Duymadınız heç zaman
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Nə ayrılıq, nə ölüm.
Bilsəydin sevgilinin
Qanına girib ölüm,
O vaxtdan başlayardın
Bu günkü fəryadını.
Tapsaydın, yandırardın
Qara günlü baxtını.
A bədbəxt, bəxti qara,
Gözlər yenə yoldadır?!
Bu, bəzəkli dünyamız,
Niyə səni aldadır?..
O yoxdur!!!
Qayıtmadı!!!
Çox yalvardıq Allaha!
O getdi, gəl inanma,
Bu dünyaya bir daha!
Altı ay xəstə qaldı,
Tapmadıq çarəsini.
Altı ay, min-min ümid
Kəsdi həyat səsini.
Sən də, biz də deyirdik:
Sağalar...
sağalmadı...
Nə bizim, nə də sənin
Bəxtimiz yar olmadı.
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Kiminlə bölüşəcək
Dərdini bundan belə?
Xəzərin sahilinə
Gedəcəksən kiminlə?..
Kim sənə şeir qoşub,
Qaldıracaq göylərə?
Kim sənə qarğayıb ki,
O, gül əkə, vay dərə?..
O getdi, bundan belə
Sevincə qaldın həsrət,
Yas tutub, vay salacaq
O, yarımçıq məhəbbət.
Adına, güldən təmiz,
O, yazılan nəğmələr,
Sənin kimi, ay yazıq,
Onlar da qaldı mələr.
Telefon dəstəyinə
Əl uzatma, yandırar,
Məktublara vurma əl,
Orda min göz yaşı var.
Çoxunu sən bilirsən,
Mənim huşum qalmayıb.
A bədbəxt, qaldın ağlar,
Günləri bir-bir sayıb...
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Yaşayırıq mənasız,
Ömür qara, gün qara,
Dərdimizi min kitab
Yazaq, çatdıraq hara?!.
Dərd sənə qismət oldu,
Ay, mənim Gülnaz bacım!
Onunla çıxdı, getdi,
Gülüş, qəmzə-naz, bacım!
Nə qədər ki, biz varıq,
Ah çəkib ağlayarıq!..
Anam oğul böyütdü,
Boyuna baxa-baxa...
Hər görəndə oğlunu,
Dönərdi qəlbi dağa.
Sevərdi: Kiçik oğlum,
Mənim ağıllı balam,
Siz, iki-cüt qardaşın
Qadasını mən alam!
Layla çəkərdi ona
Uzun-uzun gecələr,
Çıxardı xəyalından
Keçmiş çox faciələr...
Yazıq ana!
analar,
Siz niyə yarandınız?!.
Övladınız oldu da,
Olmadı da yandınız!
331

Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə

Anam oğul böyütdü...
Böyütdü yana-yana,
Anamın odlu qəlbi
Sığışmırdı cahana.
Qardaşının köməyi,
Mənim çırağım – dedi,
Dar gündə, pis zamanda
Yarım-yarağım dedi.
Böyüdü, onu anam
Sevdi bir uşaq kimi,
Hər sözünə «can» dedi,
Evdə bir uşaq kimi.
Beşikdəki laylalar
Yollar boyu süründü.
Oğul böyüdü... oğul,
Nə oğuldur, gör indi!..
Anamın xəyalları
Qanadlanıb uçardı,
«Körpəm» deyib, yenə də
Qollarını açardı...
Laylalar da böyüdü,
Laylalar şirin oldu,
Anamın arzuları
Uçub göylərin oldu.
Anam oğul böyütdü
Ömrünü saya-saya,
Gecələr şükr edərdi,
Göydə tək bir Allaha!
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Bir günlük ayrılığı
On il, yüz il sanardı,
Ana qəlbi tutular,
Ana qəlbi yanardı...
Çox sevirdi,
yaman çox,
Sevgi həddini aşdı.
- Ayrılıq!
nə pis sözdür –
Dedi, dili dolaşdı.
Anam oğul böyütdü,
Qəlbini yaza-yaza.
Anam dözdü istiyə,
Anam dözdü ayaza.
Dedi: Sizə qurbanam,
Mənim iki oğulum!
Mənim kiçik oğulum,
Mənim yekə oğulum.
Atın qulaqları tək,
İkicə qardaşsınız.
İl-yarım fərq olsa da,
Sanki, siz həmyaşsanız.
Tanrı bir-birinizdən
Sizi ayrı salmasın,
Eşqiniz, muradınız
Yarı yolda qalmasın.
Mən ki sizi atmışam,
Allahın ətəyinə.
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Bu dünya yalan deyil –
Göylərə baxıb yenə:
- Allah, sənə əyandır,
Nə müsibət çəkmişəm.
Ömrümün bağçasında
Gül əkib, vay dərmişəm.
Özün bilən yaxşıdır,
Verdiyin paya şükür!
Deyirəm, Sən yaradan
Ulduza, Aya şükür!
Pis günün ömrü yoxdur,
Ahım yerdə qalmadı...
Kim sənə kor baxdısa,
Artmadı, ucalmadı.
Bir-birinə möhkəm ver
Mənim iki oğlumu Mənim kiçik oğlumu,
Mənim yekə oğlumu.
Anam hey şükr edərdi,
O, yaradan Allaha –
Ana! O, Tanrı niyə,
Qıydı əziz balana?!.
Anam oğul böyütdü
Pis günü uda-uda,
Çox yerdə buza döndü,
Çox yerdə yandı oda.
Cüt oğlunu görəndə
Hər şey çıxardı yaddan.
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Pis günü çox çəksə də,
Razıydı həyatından.
Unudub keçmişləri
Oğul boyu sevərdi.
Çoxları deyərdi də,
Bu qadın bəxtəvərdi.
İstəməzdi bircə dəm
Gözündən uzaq düşək.
İstəyərdi anbaan
Anamızla görüşək.
Ali məktəb... altı il...
Oğul həkim olacaq...
Ana qəlbi nə qədər
Boşalacaq, dolacaq.
Bir ildə beş-on dəfə
Görsə də doymurdu o,
Hey baxardı, baxardı...
Gözündən qoymurdu o...
Deyərdi: - Qurban olum,
Mənim həkim balama!
Ömrü yansın: bəxtəvər,
Desə, hər kim balama!
Altı il tez gələydi,
Gözüm yollarda qaldı –
Vaxt oldu bu həsrətlə
Yarpaq kimi saraldı.
Altı il, yetdi başa,
Zülmət Günəşi boğdu.
Anamın arzuları
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Dönüb tərsinə, dondu.
Günahsız bir cavanı
Yaxaladı ağır dərd,
Altı ay bir ömürü
Əzdi-tökdü o namərd...
Yazıq ana, ay ana!
Deməmişdin sən belə,
Həyat girdi savaşa
Bizim kor bəxtimizlə.
Dözmürdün altı ilə,
İndi necə dözək biz?..
Baş qaldırıb dünyada
Axı necə gəzək biz?..
Ağla, a bədbəxt qadın!
Səsin göylərə çatsın,
Yer üzündə əhli-dərd
Anaları oyatsın...
Anam oğul böyütdü...
Saçları dən-dən oldu.
Anam oğul itirdi,
Oğul o gedən oldu...
Laylalar həzin-həzin
Süründü yollar boyu,
Necə ağır olarmış
Fəryadlı oğul toyu!!!
Anamın naləsindən
Yer də, göy də ağladı,
O gündən qara geyib,
Anam qara bağladı!
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Yana-yana o qadın
Nifrət edir dünyaya!
And içir; o varlığa
İnanmaram bir daha!
Kəsilmir «Oğul!» deyir,
Həzin ana laylası.
Dünyada hər ağrıdan
Ağırdır qəm dünyası.
Fikirdəyəm ...
bu dərdi
Axı unutmaq olmur...
Qəmi qəmin üstündən
Heç zaman udmaq olmur.
Məktublar qapımıza
Gəldi, dəydi qayıtdı,
Məktublar belimizi
Yaman əydi, qayıtdı.
Yoldaşları uzaqdır...
Dərdimə şərik deyil,
Arzumuz ağlar qalıb,
Bu il oldu nə pis il...
Məktubların içində
Xəbərsiz şən cümlələr,
Ömrümüzü anbaan
Kəsib-eşən cümlələr.
Məktublar qəlbimizi
Yaman dağladı getdi,
Məktublar dilə gəldi,
Bərkdən ağladı getdi.
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Vaxt olur özümüzü
Unuduruq bir anlıq,
Vaxt olur dünyamızı
Biz görürük qaranlıq.
Həyat yaman şirindir
Ölümün pəncəsində.
Dərdə çarə tapılmır
Min ananın səsində.
Çoxları ölüm nədir,
Bilməyir həyatında.
Çoxları çoxdan yanır
Bu əzabın odunda.
Ölüm, yaman amansız!..
Müddəti yox, vaxtı yox.
Düşür onun hökmünə
Hər kimin ki, baxtı yox.
Ömür, bir qaşıq ömür!
Damcı-damcı yığılır,
Birdən-birə, qəfildən
O, yarımçıq dağılır.
O, insafsız, o qansız
Niyə alır canları?..
Heç olmasa, heç zaman
Qırmasın cavanları.
Addım-addım yüksəlib,
Birdən-birə enirik.
Əlacımız nədədir?!.
Nə danışıb, dinirik.
Müddəti yox, vaxtı yox,
Hər kəsin ki, baxtı yox...
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Bizəmi qismət imiş,
Qəm də, dərd də, azar da?..
Biz burda yan veririk,
O çürüyür məzarda.
Ölüm apardı getdi
Qəlbimiz, canımızı,
Ölüm apardı getdi
Müdrik cavanımızı.
Sevincimiz, ruhumuz
Ona qoşuldu getdi,
Ən istəkli oğlumuz
Birdən quş oldu, getdi.
Yoxdur bizə səadət,
Qarışdı torpaqlara...
Ondan sonrakı ömrüm
Bəzəndi tamam qara.
Xəyalımız dardadır,
Gündüz, gecə yanırıq.
Vaxt olur bircə anlıq
Xəyalda aldanırıq.
Belə ağır itkiyə
Axı, inanmaq olmur,
Nə qədər, istəmişəm
Bir anlıq danmaq olmur.
Ağla, a bədbəx ana!..
Səsin göylərə çatsın,
Yer üzündə əhli-dərd
Anaları oyatsın.
Sənin dərdin sığışmaz
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Nə yerə, nə göylərə,
Ahına dayanmayıb
Dağlar da çəkdi nərə.
Otların yarpaqları
Tamam qıvrıldı-yandı,
Sənin «Oğul!!!» səsindən
Dağ da, daş da oyandı!
Təsəlliyə gəldilər
Bizə dərdli analar,
Kim istəyər analar
Övlad deyə yanalar?..
Biz də təsəlli olduq
Sonrakı fəryadlara,
Bəli! Təsəlli olduq
Uzaqlarda yadlara.
Bizim idrakdan uzaq,
Həyat verir hökmünü.
Hey göylərə yüksəlir
Vaxtsız ölümün ünü...
Kəsilmir,
«Oğul!!!» deyir
Həzin ana laylası,
Dünyada hər ağrıdan
Ağırdır qəm dünyası.
Tofiq Hüseynzadə
29.02.1972, axşam saat 22:00
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İKİ İDİK, BİR OLDUQ
Mən tək idim,
iki olduq.
Biz böyüdük,
yaşa dolduq.
Anam çəkdi nazımızı,
Hər il kimi yazımızı,
Çiçək-çiçək,
nəğmə-nəğmə,
O caladı ömrümüzə,
günümüzə.
İki idik,
yekə idik...
Bir amalda
biz birləşdik...
Çiçək kimi qoxuyurduq,
İnstitutda oxuyurduq.
İlham gəldi ikimizə,
Şeir dedik ikimiz də.
Şerə verdik məhəbbəti,
Ondan aldıq səadəti.
Arzularla biz yaşadıq,
Bir taledə qoşalaşdıq...
Eyni məslək, ayrı peşə,
Alqış dedik bu gərdişə.
Mən müəllim, o da həkim,
Cüt parladıq ulduz təkin.
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Zövq alırdıq bu anlardan...
Heç bilmirdim haralardan?..
Gözlənilməz ölüm gəldi...
Qor ələndi, zülüm gəldi...
Qapımızı döydü bizim,
Mübtəlamız oldu hüzün.
Qardaşımın gül bəxtini,
Al, işıqlı həyatını
Qarlı boran aldı birdən,
Zülmət gecə sardı birdən.
Tez apardı onu bizdən,
Tez ayırdı evimizdən.
İki idik...
Mən tək qaldım.
Qəm-qüssəyə,
fikrə daldım...
Dəf etməkçün bu dərdi,
Anam təsəlli verdi:
Allah da təkdir, oğlum!
Canına qurban olum!
At başından bu dərd-qəmi,
Allah təkdir! Sənin kimi:
Qardaşı yox, bacısı yox,
Atası yox, anası yox,
Övladı yox, tək-tənhadır,
Doğulmamış, doğmamışdır...
Anam təsəlli verdi:
Tale bura qədərdi...
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Allahın hökmü budur,
Bu da onun yoludur.
Doğulmuşdu anadan,
Yaratmışdı Yaradan!
Nə gələr ağlamaqdan,
Gün boyu sızlamaqdan?..
Bunu eşitmisənmi?
Dinlə el məsəlini,
Əzbər eylə yadına,
Tez aparar yanına
Allah əzəldən bəri
Sevdiyi bəndələri...
Anam təsəlli verdi:
O mənə ən əzizdi...
Keçməliyik bu çağı,
Qaytarmaz onu ağı.
Ay oğul! Ölüm haqqdır,
Allah bizə dayaqdır.
Haqqdır hər iki dünya,
Ölümlər gəlməz saya...
Həyat fani, əzəldən,
De, nə gələr bu əldən?
Biz verə bilərdikmi,
Allah verdiyi canı?
Qaytara bilərikmi,
Allah aldığı canı?
Canı verən də Odur!
Canı alan da Odur!..
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Anamın təsəllisi,
Onun tək bir nəfəsi...
Ovuşdurdu bu «dağ»ı,
Oldu ümid çırağı...
Mən tək idim,
iki olduq.
Biz böyüdük,
yaşa dolduq.
İki idik,
yekə idik...
Bir amalda
biz birləşdik...
İki idik...
Mən tək qaldım,
Qəm-qüssəyə,
fikrə daldım...
Anam təsəlli verdi:
«At başından bu dərdi...
Allah təkdir,
sənin kimi.
Ona sığın,
unut qəmi!»
O gündən mənə, bəlli
Sözlər oldu təsəlli.
Anamın nəsihəti
Ağlıma doldu, qəti.
Bilirəm həmin andan!
Mən hər şeyi Allahdan!
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KAMAN
Aman!
Nə yaman,
oxuyur kaman...
Ürəkləri dağlayır,
Ayrılıq dərdi çəkən
ağlayır,
hey ağlayır.
Oxu kaman,
susma gəl,
Milyonların içində
Dərdimə ağla əvvəl.
Mənim günüm
nə yaman,
ay kaman!!!
Tofiq Hüseynzadə
17.09.1972
Basarkeçər
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İNANMADI

(Qardaşı Rafiq Hüseynzadənin vəfatı
ilə əlaqədar anasına)
Mən anama «oldu!» - dedim,
Yalan sandı, inanmadı.
«Bir evə qəm doldu!» - dedim,
Gah inandı, inanmadı.
O gündən ki, vay qurulub,
Bir dərdimiz min dərd olub.
Dedilər ki, namərd olub,
Pozub andı. İnanmadı.
Üzündən qəm yağa-yağa,
Getdi sizə ağlamağa,
Öz dərdini büküb ağa,
Yazıq dandı, inanmadı.
Vay qoxulu bu dünyada
Ağlar qaldı bir ana da,
Aman çəkib astanada:
- Bu nə qandı! – inanmadı.
Qadınların üzlərində,
Qan ləkəli izlərində,
Oğlu gəzən gözlərində
Yaş da yandı, inanmadı.
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Açılarmı deyin, axı,
Qadınların qaş-qabağı?!
Nə ağırmış oğul dağı...
Yandı, yandı, inanmadı.
Tofiq Hüseynzadə
03.03.1980
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GƏLİN HƏLƏ YAŞAYAQ

(Qardaşı Rafiq Hüseynzadənin vəfatı
ilə əlaqədar anasına)
Yenə də bir fəryad göyləri yardı,
Sonsuz fəryadlara göylər də dardı...
Ölüm vaxtsız gəldi, yaman apardı
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
Xərçəng! Aman Allah, nə ağır dərddir,
Təsadüf ölümlər qılınc tək sərtdir.
Bu qara torpaqlar şam tək əridir
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
O getdi, gözümü yaşlı qoymağa,
Bu getdi qəlbləri didib oymağa,
Deyin, incitməsin qara torpağa
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
Onlar düşmən oldu, qəsd etdi bizə,
Onlar yol getdilər gedər-gəlməzə,
Bəs harda axtaraq, xəbər gəlməsə,
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu?..
Görmədik, inandıq. Allah hardadı?..
Onu çağıranlar yaman dardadı...
Qovdu son mənzilə, bağrını yardı,
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
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Əyildin, nə yaman onu qoxladın...
Onu qoxlamadın, məni oxladın,
Mən elə sandım ki, qoşa ağladın
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
Atalar əbədi qəm yükü bağlar,
Analar həsrəti qəlbində saxlar,
Bacılar oyanar, o başdan ağlar
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
Onlar dağ görmədi, biz qaldıq dağlı,
Qardaş qardaş gəzər əli çıraqlı...
Kim etdi görəsən, xəyal soraqlı,
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu?..
Keçdi. Bu keçənə güzəşt demirəm!..
Deməyin, mən ya daş, ya da dəmirəm.
Arzum var, nəsildə bir dəfə görəm
Mənim qardaşımı, sənin oğlunu.
Tofiq Hüseynzadə
03.03.1980
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ATAM ÖLDÜ

(Atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynovun
vəfatı ilə əlaqədar)
«Atan öldü!!!» – dedilər,
Üstümə dağ yeridi...
Kim çəkəcək bu dərdi?
Bu, nə ağır xəbərdi?..
Həyatım çıraq oldu Yandı-yandı əridi...
İnanmadım, qışqırdım!
Başıma qor ələndi,
Ürək qəzəbə gəldi,
Səsim göyləri dəldi.
Ətrafımda bu dəmdə
Vay səsləri yüksəldi.
Yoxsa qarabasmadır?..
Gözlər gördüyün söylər:
Başıma uçdu göylər,
Ayaqdan qaçdı yerlər,
Dünya baş-ayaq oldu,
Qəlbimi diddi sirrlər...
Ayıldım bu aləmdən,
Dedim, düşmən sözüdür?
Pis nəzərmi, gözmüdür?
Bədxah odmu, közmüdür?
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Nə biləydim, «düşmənim»,
Elə, Atam özüdür!
Evimizə çatanda,
Gördüm, ağlım da çaşdı...
Gözüm kimə sataşdı Hər üzdə kədər, yaşdı...
Hər yerdə ah-vay gördüm,
Ağlaşma aşdı-daşdı...
Dəli kimi yüyürdüm,
Bilmədim getdim hara?..
El ayıq, mən avara...
Varmı buna bir çara?
Qayıtmaz baş tacımız,
Ha... axtar, ha da ara...
Matəm içində hamı,
Dost-tanışlar yığışıb,
Bura ellər axışıb,
Ah naləylə çulğaşıb.
Aləm boyanıb qara,
Yer göylə bir ağlaşıb.
Dağ bildiyim atamı
Oyatmadı bu nalə,
Yola salır ah ilə,
Əbədi, son mənzilə.
Yaşayan bir insanı
«Uğurladı» ölümlə.
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Anam çəkdi bayatı,
Ellər qara büründü,
Ürəklər suya çöndü...
Nə tez yaşadı, söndü?..
Bir insanın həyatı,
Nə tez yoxluğa döndü?!.
Sarsıldım anidən mən,
Əl açdım sonsuz göyə,
Hayqırdım - Ata! - deyə,
Niyə, yox oldun, niyə?..
Sənsiz yaşayım necə,
Bir saat, bir saniyə?..
Yaxın-uzaq el, oba,
Hamı bilir bu dərdi,
Yediyim qəm, kədərdi,
İçdiyim su zəhərdi.
Xəyal oldu bir insan
Həyat bir an qədərdi...
Nə dözülməz dərd oldu...
Arxamdan uçdu dağım,
(Boş qaldı solum-sağım,)
Viranə qaldı bağım,
Söndü odum-ocağım,
Tənha qaldım həyatda,
Məhv oldu təmtarağım.
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Hardan gəldi qəzəbin?
Bu nə dərddi, Allahım?
Göyə yüksəldi ahım...
Nəydi mənim günahım?
Niyə tək qoydun məni?
Mənim tək qibləgahım!!!
Bilirəm... Allah bilir,
Onu necə sevirdim,
Qiblə-məkan bilirdim...
Şahiddir tənha qəlbim,
Yaşayacaq əbədi!
Atama olan sevgim!!!
Tofiq Hüseynzadə
1981 oktyabr
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BİR İBLİS ÇIXDI YOLA

(Bu şeir atasının məzar daşı üstündə yazılmışdır)
Bir iblis çıxdı yola,
Qoymadı gələm, çatam.
Vətəni ola-ola,
Qürbətdə ölən atam.
Qardaş, sənin yanında
Tək çəkirəm bu dərdi.
Hayıf, hayıf, cahanda
Hər şey gəldi-gedərdi.
Tofiq Hüseynzadə
1981 oktyabr
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