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GÜLLÜ-GÜZƏRANLI BİR BAĞCANIN
İÇƏRİSİNDƏ BİR XƏZİNƏ
Son vaxtlar kitaba marağın olmaması, demək olarki, hər gün
səslənir. Təbii ki, bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Çünki maraqlı əsərlər həmişə oxunur və müəllif də gündəmdə olur. Ancaq kitablara marağın azalmasını əgər internet-sosial şəbəkələr
və ilaxır və sairlə əlaqələndiriksə, başqa bir səbəbi də təbliğat
çarxının işlənməməsidir. Yeni nəşr olunmuş əsərlər haqqında
məlumat qıtlığıdır. Müəlliflərin əksəriyyəti əsərlərini internet
səhifələrində yerləşdirə bilmir və yaxud da bacarmır. Çapdan
çıxmış əsər oxunmamış arxivə atılır.
Bəzən əlimizdə olan elə bir incinin üstünə pərdə çəkirik ki,
özümüz də bilmədən mənəviyyatımzın qidasını, ruhumuzun
nurunu, haqqa-ədalətə gedən yolumuzu, bir ilahi qüvvənin ətəyinin əlimizdə, Tanrının nəzərlərinin daim üstümüzdə olmasını
bilə-biləmi, bilmədənmi gizlətməyimizin fərqinə varmırıq.
Bu yaxınlarda Hacı Nafilə Nafi birinci cildinin ilk nüsxəsini
mənə verdi. ”Oxu” demədi. Sadəcə olaraq Yazıçı Qadınlar Cəmiyyətinin kitabxanasında olsun deyə təqdim etdi. Mən isə həmişə olduğu kimi indi də əvvəlcə oxuyub, sonra kitabxanaya
qoymaq istədim. Elə dərhal da o üz-bu üzə çevirmədən oxumağa başladım. Kitab görünüşcə yüksək keyfiyyətli olmasa da,
oxuduqca baxdım ki, sınıq-salxaq qapıdan güllü-güzəranlı bağın-bağçanın içərisində bir xəzinəyə düşmüşəm. Gözümü çəkmədən bu incidən – o biri inciyə və sonu görünməyən saysızhesabsız söz ləl-cəvahiratlarına özümü elə qapdırmışam ki, hava qaralıb toran qarışdığı üçün gözümün seçmədiyinin fərqində
olmamışam.
Hacı Nafilə Nafini həmişə Nafilə Abuzərli kimi tanımışıq.
Yeni təxəllüsü yəqin ki, əsərlərinin mahiyyəti ilə bağlı olduğuna görə götürüb. Nafi uca Yaradanın adlarından biridir.
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Cilidliyin ilk səhifəsi “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”, yəni
Rəbbimizin adı ilə başlayır və dərhal gözümə işıqlı bir ifadə qığılcım kimi çaxıb parlaqlıq gətirdi – İNSANLIĞIN SULTANI!
Dərhal vərəqi çevirdim. Çoxdandır əsl insanlığın nə olduğunu
çoxunun nədən bilməməsini düşünüb baş catladırdım. İndi hətta
insanlığın sultanının necə olduğunu kəşf edəcəkdim. Nə bilmək
olur, bəlkə, insanlıqdan xəbəri olmayanlar, şana-şöhrətə, varadövlətə imanını satanlar bunu oxuyub insanlıqdan xəbər tutacaqlar. Bəlkə, mərdimazarlıqdan, çörək tapdayıb öz çıxarları üçün
xəyanət etməkdən, arxadan zərbə vurmaqdan, nankorluqdan əl
çəkəcəklər. Bütün bunları ani olaraq düşünəndən sonra əsəri
oxumağa başladım. Oxuduqca da heyrətimi gizlədə bilmirdim.
Nafilə xanımla söhbət edirmişəm kimi hər sətirdə -“Sağ ol, Nafilə xanım!” – Deyərək təkrar-təkrar təşəkkür edirdim.
“İnsanlığın sultanı” poeması bütövlükdə həzrəti Məhəmməd
peyğəmbərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. Sonuncu peyğəmbərimiz haqqında məlumatsız olanlar əgər bu əsəri oxusalar, Kəbənin kimlər tərəfindən tikildiyini, Məhəmməd peyğəmbərin necə dünyaya gəldiyini, süd anasının kim olduğunu, hansı
əzablardan keçərək Allaha iman gətirdiyini və əlbəttə ki, Tanrının möcüzələrinin dönə-dönə şahidi olacaqlar.
Diləyatan, axıcı sətirlərdə müəllif Kəbənin tikilməyindən
tutmuş, Zəmzəm suyunun necə cıxması, müşriklərin zülmünün
ərşə qalxmasına qədər hər əhvalatı şair qələmə almışdır. Əsəri
oxuduqca misralardan qopmaq olmur. Müəllif hadisələri o qədər canlı maraqlı təsvir edir ki, oxucu əsərin sehrindən çıxa bilmir. Döyüş meydanları, atların ayaqlarının altından qopan tozun dumana çevrilərək döyüşçüləri çıxılmaz vəziyyətə salmasında belə onların cəsarətlə döyüşməsi, qılıncların havada uçuşu, zərbələrin şaqqıltısı oxucunu özündən alıb o aləmə aparır.
“Quran”dakı hadisələri birə-bir heç ötürmədən ipə-sapa düzürmüş kimi müəllif bir-birinin ardınca nizamlı şəkildə elə nəzmə çəkib ki, “Qurani-Kərim”i oxumayanlar və yaxud da oxumaq istəyi olsa da, oxumağa səbri çatmayanlar şeir dili ilə çox
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asanlıqla bu əsəri oxumaqla müqəddəs kitab haqqında tam olmasa da, məlumatlı olacaqlar.
Əsəri oxuduqca “Quran”dan bildiyim bir neçə yerləri müəllifin necə oxucuya çatdıracağını maraq və həyəcanla gözləyirdim. Belə yerlərdən biri Ərbəhənin fillərlə Məkkəyə hücum
çəkməsi idi. Ən maraqlısı isə onun məğlubiyyətinin təsvirini
müəllifin hansı misralarla oxucuya catdıracağı idi.
Zalım, qaniçici, dinsiz-imansız Ərbəhə Kəbəyə hücum çəkir
və günahsız insanların dəvələrini aparırlar. Qüreyşin böyükləri
dəvələri geri qaytarması üçün onun yanına gedirlər. O isə sırtıq
bir gülüşlə gələn elçiyə deyir:
– Dedim, bəlkə, gəldiniz,
Kəbəni yıxmayım mən.
Demək ki, gəlmisiniz
Mal-dəvə istəyindən?!!
O, bu sözlərlə istehza edir ki, dəvələrinin hayındadırlar, onlara Kəbə lazım deyil... Elçi isə səbrini-təmkinini pozmadan
deyir:
– Dəvənin sahibiyik,
Onunçun istəyirik!
Kəbənin sahibi var,
Özü bilər deyirik... –
deməklə o böyük inam, sarsılmaz etiqadlarını nümayiş etdirir
və Allahın cəzasının nə qədər dəhşətli və qaçılmaz olduğuna
inandığı üçün yalvar-yaxarmadan, o məlunu yolundan qaytarmaq üçün cəhd göstərmədən sözünü deyib dəvələri alaraq geri
dönür.
Ərbəhə öz xain əməlindən əl çəkmir, fikri qətidir – Kəbəni
yıxıb yerlə-yeksan etmək, gücünü göstərib Məkkənin şöhrətinə
son qoymaq və iman gətirənləri öz qarşısında diz çökdürüb
tövbə etdirmək...
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Ordu böyük, iman yox,
Qarşısında duran yox,
Öndə gedir Ərbəhə,
Əldə qılınc, kaman, ox!
Düşündü dağıdacaq
Kəbəni bircə anda,
Belə olur həmişə
İnsan yolun azanda!
Filləri önə verdi,
Gəlib çatdı Məkkəyə,
Ərbəhə bir qalib tək
Bağırdı hücum deyə!
“Quran” oxumayan, İslamdan o qədər də xəbəri olmayan bir
oxucu bir bədii əsər kimi mütaliə edəndə bu hissədə həyəcandan ürəyi ağzına gəlir, bu davanın sonunun nə ilə bitəcəyini
bilmək üçün bir nəfəsə oxuyur. Müəllifin:
– Dünya yola salanlar
Baxıb, görüb, söyləyib:
– Saydığını sən say, gör
Fələk nə sayır! – Deyib!
– misraları oxucunu bir az sakitləşdirir və Ərbəhənin fil qoşunları ilə məğlubiyyətinin təsvirini belə verir:
Göy üzündə göründü
O anda bir dəstə quş,
Onların dimdiyindən
Yağdı yerə yanar daş.
Hər kimə toxundusa,
Göydə ulduzu söndü,
6
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Mərcimək boyda daşdan
Kafirin bəxti döndü.
Ölən-öldü, qırıldı,
Qalanlar qaçdı-getdi,
Daş dəyən hər adamda
Sağalmaz yara bitdi.
Yol azan Ərbəhəyə
Yaradan bir dərs verdi,
Məkkə əhli özü də
Bir canlı ibrət gördü!
Şairə poemanın hələ əvvəlində – altı, yeddi və səkkizinci səhifəsində Kəbənin tikilməsindən, qorunmasından söhbət açaraq
hadisələri qabaqlamaq məqsədi ilə deyil, qələmini ustalıqla manevr etdirərək oxucunu hadisələrin gedişatına kilidləyir. Deyərdim ki, tam varlığı ilə Avropa təsiri altında olan ateist əqidəli
oxucunu kitabı əlindən yerə qoymadan oxumağa sövq edir.
Məqsədim 530 səhifəlik cildliyi bənd-bənd oxucuya çatdırıb
təhlilini vermək deyil. Bunun üçün ustad şairə Hacı Nafilə xanım oxucularına çox dəyərli ərmağan olaraq birinci cild əsərini
verib. Sadəcə mənim təəccübümə və marağıma səbəb olan hissələrin necə nəzmə çəkilərək sadə dildə oxuculara çatdırlmasını
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
Elə bilməyin ki, bu mənim oxuduğum ilk və yaxud da son
əsərlərdəndir. Əsla yox!Sadəcə olaraq bunu bilirəm ki, bu mövzuya müraciət etmək və xətasız nöqtəbənöqtə, hissə-hissə hadisələrin gedişatını axsatmadan bildiyimiz müqəddəs bir mövzuya girişmək, etiraf edək ki, hər qələm əhlinə nəsib olmur.
Şairənin “Allahın sevimlisi” başlığı altinda yazdığı İbrahim
peyğəmbərin həyatı və peyğəmbər adına yüksəlməsi, çəkdiyi
əzab və müsibətlərə tab gətirərək Haqqın yolunda sabitqədəm
olması insanın ruhunda bir cəsarət, coşqu, mətinlik, dəyanət,
dözüm duyğuları yaradır, onun çalpaşıq hisslərini tənzimləyir.
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Tanrının varlığına dönə-dönə inamının polad kimi möhkəmlənməsinə və onun möcüzələrinə olan heyrəti son nöqtəyə çatdırır.
İbrahim peyğəmbər bütə itaət edən Azərin oğludur. Nə qədər mübarizə aparsa da, atasını və onun kimi bütlərə tapınanları
– bu gözüqapalı, şüursuz insanları bütlərə inam və ibadətdən
döndərə bilmir. Nəhayət, əlinə ilk fürsət düşən kimi baltanı götürüb bir-bir bütlərin hamısını qırıb tökür, sonra da baltanı ən
böyük bütün boynundan asır.
Müəllif İbrahim peyğəmbərin bütxanaya girişini bir neçə
bənddə o qədər maraqlı verir ki, peyğəmbərin zarafatından
oxucu da gülməkdən özünü saxlaya bilmir. Eyni zamanda hələ
də bütlərə və yaxud da bütəbənzər cansız əşyalara inamı olanları düşünməyə vadar edir. Müəllifin bu misralarını yazmamış
keçə bilmirəm:
Yol aldı bütxanaya
Baltası da əlində
Ləziz yeməklər gördü
O, bütlərin önündə...
İbrahim bütlər ilə
Zarafat da elədi.
Yeməkləri uzadıb:
– Buyurun, yeyin, – dedi.
Siz necə Allahsınız,
Yeməyi də bilmirsiz?
Sizə inananlara
Qəh-qəh çəkib gülmürsüz?!
Şairənin az sözlə çox fikir söyləməsi bütünlükdə hadisələrin
əsas hissəsini ifadə etməsi onun usta qələm əhli olmasından xəbər verir. Təəssüf ki, poemanı müəllifin misralarla vərəqlərə
həkk etdiyi kimi bir kiçik məqaləyə sığışdıra bilmirəm. Amma
oxucu İbrahim peyğəmbərin Nəmrud tərəfindən dağ boyda qa8
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laqlanmış odunun alovları arasına mancanağa qoyulub necə
atıldığını özü oxusa, daha maraqlı olar.
“Yusifin nağılı” poemasında da müəllif yeni üsulla Yusif
peyğəmbərin həyatını oxucuya çatdırır. Baxmayaraq ki, ”Qurani-Kərim”dən, müxtəlif nağıllardan, çəkilən filmlərdən dəfələrlə Yusif peyğəmbərin həyatı ilə tanış olmuşdur. Ancaq Hacı
Nafilə xanımin qələmi oxucuda bir başqa maraq oyadır. Misralar ruhumuza, gözümüzə, qəlbimizin döyüntüsünə səpilir. Ədalətli, səxavətli, sədaqətli olmağa, zinadan uzaq durmağa, şəhvət
düşkünü olmamağa, saflığa və ülviliyə üstünlük vermək üçün
insanın əqidəsinə, mənəviyyatına sanki yeni bir işıqlı pəncərə
açır. Yusif peyğəmbərin işıqlı, nurlu surəti daxilinin nurunda
tez bir zamanda insanlara sirayət etməsinə dəstək olur.
Şairə aşağıdakı misralarla Yusif peyğəmbərin iradəsini, bağışlanmaz günahlara qarşı mətanətini aşağıdakı misralarla dolğun şəkildə oxucuya çatdırır:
Züleyxa əl çəkmirdi,
Səsləyirdi Yusifi,
Allaha qul qəhrəman
İstəmirdi bu kefi!
Dedi: – Ərin ağamdır,
Yaşayıram çox yaxşı,
Mənə kifayət edir
Göylərin bu alqışı.
Sənin şərindən, xanım,
Sığınıram Allaha,
Çəkməsin Tanrı məni
Sınaqlara bir daha!
Bağışlanmaz günahdır
Zina küfrünə batmaq,
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Cadu-sehr oynatmaq,
Tərəzidə aldatmaq...
Şairə “Həzrəti Musa peyğəmbər” poemasında da yenə qələminin sehrini nümayiş etdirir. Oxucu yer üzündə özunu Allah
elan edən Firona qarşı Musa peyğəmbərin saysız-hesabsız möcüzəsinin bir daha şahidi olur. Axıcı misralarla Nafilə xanım
bizi yenidən bu möcüzələrlə tanış edir. Eyni zamanda kitablara
marağın azaldığı bir vaxtda qələminin vurduğu söz naxışı ilə
ürəklərə yol açır, sönmüş və yaxud da olmayan inamlara bir
inam qığılcımı saçır. Mükəmməl qələm əhli poemanın son
bəndlərində öz tövsiyəsini verərək deyir:
O, Haqqın əmri ilə
Yüz yirmi il yaşadı,
“Quran”da hamıdan çox
Çəkildi onun adı.
Peyğəmbərin həyatı
Bir dərslikdir, oxuyun!
Yaradanın qüdrətin
Ürəyinizlə duyun!
Allahın yolun tutun,
Aldanmayın Şeytana!
Sınaq üçün gəlmişik
Dünya adlı meydana!
“Adamların atası” poemasının qəhrəmanı adından da göründüyü kimi yaradanın ilk insanı və eyni zamanda ilk peyğəmbəridir ki, ona öz ruhundan nəfəs verib. Xatasız-bəlasız, qayğısız
bir həyat ərmağan edib. Hətta mələklərindən biri olan İblisi ona
görə əbədi olaraq lənətləyib gözdən salıb. Həvva adlı xanımla
birlikdə onlara Cənnəti yaradıb toy hədiyyəsi kimi verib. Müəl10
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lif Allahın özü yaratdığına verdiyi hədiyyələri sadalayandan
sonra tövsiyə etdiyi və qadağa qoyduğu tək bir şeyi misralarla
belə verir:
Toy hədiyyəsi kimi
Cənnəti bəxş elədi!:
– Ey Adəm, öz zövcənlə
Orada yerləş! – Dedi!
– Yeyin nemətlərimdən,
Burda toy-büsat qurun!
Bircə bu nəhs ağacdan
Siz qorunun, gen durun!
Bu ağac böyük düşmən
Həm sənə, həm zövcənə!
Şeytan hücum edəcək
Sizlərə dönə-dönə!
Dünyanın ən ləziz nemətlərini əl çatıb – ün yetməz Cənnəti
ilə birlikdə bəxş etdiyi peyğəmbərə Tanrı İblisin hər üzünü bütün təfsilatı ilə anladır. Dönə-dönə Şeytana uymamağı tovsiyə
edir. Müəllif də bunu oxucularına belə çatdırır:
Sənə görə qazanıb
İblis məndən lənəti.
Son insana qədər də
Sürəcəkdir nifrəti.
Səni də, nəslini də
Azdıracaq yolundan,
Dünyada özünüzü
Qoruyun siz tək ondan!
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Allahın yaratdığına naz-neməti bitib-tükənmək bilmir. Üstəlik ibadət etmyi belə onlara fərz buyurmur! Amma min təəssüf
və heyf ki, hamımızı bəlaya salan o həyəcanlı an gəlib yetişir.
Məlun Şeytan öz tələsini qurmağa başlayır. Baxmayaraq ki, hamımız bilirik ki, Həvva, sonra da əri Adəm peyğəmbər nəfsinin
qulu olur. Amma əsərin misralarını oxuduqca bir möcüzə gözləyirik.
Allahdan arzu edirik ki, bütün bildiklərimiz kaş ki olmasın.
Tanrının yaratdığına nəfsi verməsinə təəssüflənir, qeyri-ixtiyari
əlimi havaya qaldırıb Həvvanın əlindən buyrulmayan neməti
alırmış kimi meyvəni yeməsin deyə ağzını qapamaq istəyirəm... Amma nə olsun?Heyf ki, mənim əlimdə deyil! Artıq müəllif istəsə də, istəməsə də, hadisələrin gedişatını olduğu kimi
qələmə almağa məcburdur. Şairə bu misralarla oxucuları məyus edir:
– Bu gözəl meyvə sizə
Yasaq edilib nədən?
– Xeyir, bilmirik hələ
Nə üçün, nə səbəbdən?!
– Rəbbiniz siz cütlüyü
Gözdən saldı, nəhayət!
Qorxur birdən alarsız
Burda ölümsüz həyat!
Dünya hava-həvəsi peyğəmbərlə zövcəsini yoldan çıxarır,
yaradanın qadağası unudulur və nəfs hər şeyi üstələyərək şeytanın hiyləsinə, qurduğu tələyə onları qurban verirr. Cənnətdəki
xoşbəxt anları meyvəni yeyərək bitir. Beləliklə də, adamların
atası və Həvva anamız özlərinə zülm edərək Cənnətdən haqlı
olaraq qovulurlar.
Təbii ki, Allah öz yaratdığına məğlub ola bilməz!O istəsəydı, elə bir güc-qüvvət, iradə verərdi ki, həmin an heç bir mey12
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vəyə baxmazdılar da... Ancaq bu Rəbbimizin yaratdığı üzərində ilk sınağı idi. Oxucu da bunu bilir. Buna baxmayaraq yenə
kədərlənirik ki, İblis özünü qalib hesab edir... Dediyini-verdiyi
sözü həyata keçirir. Adəmlə Həvvanin abırının çölə tökülməsinə qəh-qəhə çəkib gülür. Şairə isə çarəsiz qalaraq Tanrının qəzəbini bu misralarla bizə çatdırır:
Haqqın səsi ucaldı,
İbrət verdı onlara,
Tanrının sözün qoyub
Şərə aldananlara!
Demədimmi sizlərə
İblisə aldanmayın?!
Yeməyin bu meyvədən,
Haqqınızı danmayın!
Sonrakı peşmançılıq,
Onsuz da, fayda verməz!
Ölmədən də Cənnətə
Heç bir zaman girilməz!
Müəllif poemanın tamamında yenə öz arzusunu oxuculardan
əsirgəmir və deyir:
Bu dünyanın ləzzəti
Şirin gəlməsin sizə,
Zülm etməyin bu qədər
Özünüz-özünüzə!
Qarşınızda Qiyamət,
İmtahan var, sınaq var,
Geriyə yol olmayan
Əbədi bir qınaq var!
13
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Behişt qapılarını
Çırpmayın üzünüzə,
Qoymayın günah donun
Geydirsin İblis sizə!
“Bəşərin beşiyi” poeması da müəllifin çox əmək verdiyi
əsərlərindən biridir. Bu poema Nuh peyğəmbərin Haqq yolunda mübarizəsindən bəhs edir. Şairə bu əsərdə də xalqın firavan
həyatından söhbət açaraq deyir:
İki çay arasında
Mübarək diyar vardı,
Oranın adamları
Var içində yaşardı.
Ötdü vaxt, keçdi zaman
Allahı unutdular,
Tanrıya şərik qoşub
Zülm yolunu tutdular.
Bir peyğəmbər gəlməsinə artıq ehtiyac olması bəllidir. Nuh
peyğəmbərin gəlişinin də bu vaxta düşməsi Allahın təqdiridir.
Azğın xalqın artıq Haqqın yolundan çıxdığı bir dövrdə, təbii ki,
Nuh peyğəmbərin elçiliyi, təkbaşına mübarizəsi çox çətin idi.
Müəllif sanki bu günümüzdən bəhs edirmiş kimi yazır:
O zamanlar güdürdü
Hərəsi öz qarnını,
Tuturdu haram yeyən
Yuxarıya burnunu.
Bunları yaza-yaza xəyalımdan ağlagəlməz bir fikir keçir.
Görəsən, bizə də bir peyğəmbər göndərilməlidirmi?! Yoxsa, bir
peyğəmbər yox, min peyğəmbərin belə başa çıxacağı mümkün
14
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olmayan bir dəhşətin içindəyik?!O dövrdə peyğəmbərin işi bu
günümüzə nisbətən yüngül idi. Bilirdilər ki, Allahın varlığına
xalq inanmır, bunu onlar da etiraf edirdi. Mübarizəni də bu istiqamətdə aparırdı peyğəmbər. İndi isə çox çətindir – namaz qılırlar, oruc tuturlar, arabir “Quran” da oxuyurlar, hətta Həccə
də gedirlər. Amma bununla belə rüşvət alıb-verirlər, cəmiyyətə
haram qatırlar. Naqislik, nankorluq, çörək tapdalamaq başdan
aşır, kasıba, əlsiz-ayaqsıza zülm edilir. Yetimin malı yüksək
səviyyədə heç kəsin gücü çatmayanların əli ilə yeyilir. Haqqədalət tapdanır, şər-böhtan başdan yağır. İldə bir dəfə də həmin
pullarla gedib Kəbədə əziyyət çəkərək yaxa-başını cırıb üzlərini Həcərül-əsvədə sürtür, qurbanlarını kəsib köhnə ilin günahlarını əhv etməyi Tanrıdan diləyirlər. Sonra da yeni sezonun
çalıb-çapma, qaniçmə, zülmetmə – “günahtoplama” mərasiminə başlayırlar. Belə məqamda peyğəmbərin onların hansına gücü çatardı?! İndiki Fironlar birinci Fironu cibinə qoyub gəzdirər. Peyğəmbəri də nəinki eşitməz, an içində yox edərlər. Nə
bilmək olur, bəlkə də, hansı vəchlə olursa-olsun onu da günaha
batırıb satın alardılar ki, Allaha bizim ərzimizi çatdır, əhv dilə.
Ona dörə də indi peyğəmbər yox, zalımlara görk eləmək üçün
axirətin – axır məşhərin gəlməsi labüddür. Nə isə əsərin təsiri
məni çəkib mətləbdən uzaqlaşdırdı. Qayıdaq Nuh peyğəmbərin
mübarizəsinə. O, təbliğatını apara-apara, təpə-qapaz ola-ola qocalır. Xalq yola gəlmir ki gəlmir. Nəinki xalq, heç öz evindəki
zövcəsini və oğlunu belə Haqqın yoluna gətirə bilmir. Axırda
əlacsız qalıb əlini tutur Allaha daha gücü çatmadığını, bu azğın
xalqı heç nə ilə dilə tutub, qorxudub yola gətirə bilmədiyini etiraf edir. Şairə peyğəmbərin Allahdan diləyini belə verir:
Əlin açdı göylərə,
Üzün tutdu Allaha:
– Xalqım yalançı dedi,
Hökmünü sən ver daha!
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Kəs onların nəslini,
Bir təki də qalmasın,
Qullarını düz yoldan
Sapdıranlar olmasın!
Peyğəmbər iman gətirənləri də unutmur. Onlara Tanrının
rəhm etməyini diləyir. Allah dərgahında Nuhun səsi çingildəyir
və elçinin duası da, bədduası da İlahi tərəfindən qəbul olur. Hacı Nafilə xanım da oxucularını intizarda qoymadan yazır:
Vəhy göndərdi Yaradan:
– Özünü yorma daha!
İman edən edibdir,
Qalan düşüb günaha!
Tanrıdan yenə bir vəhy gəlir və şairə yazır:
Zülmlərdən çəkinmə!
Vəhylə düzəlt bir gəmi,
Artacaq əzabların,
Yaxın qoyma dərd-qəmi!
Peyğəmbər dərhal balta-mismar göyürüb işə başlayır. Allahın ətəyindən tutaraq həvəslə işləyir. Amma yenə də harınlaşmış azğınlar əl çəkmir, üstəlik də onu lağa qoyurlar, başını qapazlayıb ələ salır və tənəli sözlərl yağdırırlar:
– Ey Nuh, ağıllanmısan!
İndi dülgər olmusan!
Atıb-gedib Allahın,
Deyəsən, tək qalmısan!
Dənizi yox, gölü yox,
Harda üzəcək gəmi?
16
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Əlinlə su daşıyıb
Üzdürəcəksən onu ?
Hər əzaba dözərək Nuh nəbi gəmini düzəldir, tənə edib onu
daşa basan böyüklər və uşaqlar yenə də əl çəkmirlər, ələ salıb
gülürlər:
Dedilər: – Endir görək,
Qalmadı heç bizdə tab!
Yeməli, geyməlidir
Söylədiyin o əzab?
Peyğəmbər səbrsizliklə Allahın əmrini gözləyərkən o gün
gəlib yetişir. Əzab gününün yetişdiyi Nuha xəbər verilir ki, hazır olsun:
Qıpqırmızı qızarmış
Təndir su fışqıracaq,
Gəmiyə minin deyən
Bir işarə olacaq!
Allahın vədi həyata keçir və yanar təndirdən su fışqırır, göydən leysan yağır. Peyğəmbər Rəbbimizin göndərdiyi vəhyə
əsasən iman gətirənləri və hər heyvandan bir erkək, bir dişi olmaqla gəmiyə doldrur və gəmi nəhəng dalğaların üzərində hərəkətə gəlir. Allah gəmidəkiləri bir daha sınaqdan keçirərək
bərkə-boşa salır. Hər dəfə gəmi qayalara çırpıldıqca peyğəmbər
gəmidəkilərə Allaha sığınmalarını tövsiyə edir. Belə ki, gəmi
altı ay su üzərində qalır. Müəllif gəminin hansı qayalara-dağlara çırpıldığını təflilatı ilə yazıb. Bunun üçün əsəri oxumsq mütləqdir.
Poemanın ən maraqlı yerlərindən biri də şairənin Azərbaycan sözünün azər hissəsinin haradan gəlməsinə, necə yaranmasına açıqlama gətirməsidir. O, gəmiyə pənah gətirən, Nuh nəbi17
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yə inanıb Allaha sığınan az ərlərə işarə edərək beynimizin qan
yaddaşının bağlı kodlarını açır:
Zalımların içindən
Seçilən az ərsiniz,
Bəşərin xas anası
Siz elə Azərsiniz!
Vaxt gələr, sındırar baş,
Alim deyər Az, Ər nə?!
Şah az, Qaf az, Xas az nə?
Şah ər, Baş ər, Bəşər nə?
Açar sonda – “Quran”da,
Az da, ər də, şah da siz!
Haqqın iman bağında
İmanlı çiçəksiniz!
Müəllif poemasının sonunu üç bəndlə belə yekunlaşdırır:
“Quran”dan, Nuhdan tutub
Mən başladım yolumu,
“Bilqamıs”la “Bibliya”
Bərkitdi sağ-solumu.
Zəkamı ovxarladı
Zəkalarda yaddaşım,
Bu yurdun ən müqəddəs
“Daş kitabı” yoldaşım!
Az Ərlər ölkəsinin
Ən şanlı səhifəsini
Yazanlara həsr etdim
Mən könlümün səsini.
18
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N. Nafinin bu poemasını mən ilk poetik tədqiqat əsəri hesab
edirəm. Sadə, aydın, qısa, kəskin və axıcı bədii bir dillə yazılan
elmi əsər!
“Yunis-Mətta – Balıq sahbi” poemasında adından göründüyü
kimi müəllif gənc peyğəmbərlərimizdən biri Yunis peyğəmbərdən oxuculara söhbət açır və dərhal da mətləbə keçərək yazır:
Dandılar peyğəmbəri,
Ard-arda gələnləri,
İnkar etdilər elə
Hikməti bilənləri.
Əldə rəhbər tutdular
Haramı, pozğunluğu,
Xoş göründü onlara
Özünün azğınlığı.
Nafilə xanım yenə də qələminin ustalığını nümayiş etdirərək
bütlərə sitayiş edib Yaradanı dananların ürəkbulandırıcı əməllərini misralara çevirərək bu günün oxucularının gözləru qarşısında belə sərgiləyir:
– Möhtəşəm Aksa kimi
Məscidi devirdilər,
İnəkləri bağlayıb
Tövləyə çevirdilər.
“Tövrat” nüsxələrini
Odda yaxıb keçdilər,
Dəbdəbəli şəhəri
Onlar yıxıb keçdilər.
Təbii ki, Allahın səbrindən istifadə edib yolundan azanlar öz
iyrəncliklərini son nöqtəsinə kimi həyata keşirməyincə dayan19
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mırlar. O qədər gözləri qızır ki, Allahın səbrinin qırx il olduğunu
belə unudurlar. Çünki ismətli insanların abırlarını gözləməsi onlara qorxaqlıq kimi görsənir və bundan həzz alaraq özlərini güclü bilib ətrafa üfunət dolu iyrənc fikirlər püskürüb özləri kimilərini bir müddət yollarından azdırmağa müvəffəq olurlar... Amma
müəllif azğınların əməllərinin necə tüğyan etdiyini nə qədər
ürəksıxıcı təsvir edirsə, məhvlərini, yerlə-yeksan olmalarını da o
qədər ürəkaçan, könülsevindirən, insanları Allahın qüdrətinə
şükr etməyə hazır olan və Yaradanın möcüzələrinə birmənalı
olaraq inanan şəkildə təqdim edir. Şairənin oxucunun sevə-sevə
təkrarladığı, ruhuna rahatlıq gətirən bu bəndləri çox maraqlıdır:
İnsan oğlu neyləyir
Yaradanın önündə?
Yollar açır Şeytana
Ürəyində, qanında!
Tanrının qəzəbini
Üstünə çəkir özü,
Uçuruma can atır,
Tutulub qəlbin gözü.
Ninova əhalisi
Yuvarlandı vəhşətə,
Anlamadı düşəcək
Bir gün ağır dəhşətə!
Yaradanın səbri çox,
Mərhəməti, rəhmi çox,
İnsanın Haqq yanında
Dayanmağa fəhmi yox.
Yaradan çox səbrldir, ancaq bəzən harınlamışların qarşısında əzilənlərin səbrinin Allah səbri qədər olmadığına təəssüflənirik. Çünki səbr kasası dolanda bəndə sağına-soluna baxmır,
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hər şeyi unudub yolunu harınlayıb azaların cəzasını özü verir.
Yəqin ki, Allah özü də bəndəsinə yol açır, kömək olur. ”Bəsdir” deməyin vaxtı çatdığını işarə ilə göndərir, azğınlar cəzalandırılırlar. Yoxsa Allahın icazəsi olmadan bir yarpaq belə
saplağından qopmaz ki...
Allah hər dəfə yaratdığının nankorluğu son həddə çatanda
öz elçisini göndərir ki, bəndələrini doğru yola qaytarsın. Qəzəbini göstərib cəzasını xəbərdarlıq etmədən vermir. Daha doğrusu, İblis kimi fürsət arayıb arxadan zərbə vurmur. Yenə də uca
Rəbbimiz elə xalqın öz içindən bir peyğəmbər seçir. Şairə peyğəmbər Yunis Məttanın gəlişini oxucuya belə catdırır:
Söyləməkçün Yaradan
Həqiqəti-doğrunu,
Seçdi öz içlərindən
Yunis Mətta oğlunu.
Xoş simalı, nur üzlü
Otuz yaşlı bu cavan,
Özü sözünə uyğun,
Başladı işə o an!
Təbii ki, bütün zamanlarda gənclik öz sözünü deyir və hər
işdə özünü göstərir – istər güclü enerjidə, istər səbrsizlikdə, istər də xəyallarının, arzularının, tələblərinin dərhal həyata keçməsinə can atmaqda...
Gənc peyğəmbərlərimizdə də bu xüsusiyyətlər özünü göstərirdi. Allah onu seçilmişlərdən etdi, xalqın arasında təbliğatını
aparmağı ona tapşırdı. Ancaq onun səbrinin üstünə səbr əlavə
etmədən. Yunis peyğəmbərin təbliğata başlamasını müəllif belə
ifadə edir:
Səsləndi : – Peyğəmbərəm,
Gərək sizə söyləyəm,
Allahdan gələnləri
Bircə-bircə mən deyəm!
21
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Haqqın yasaqlarını
Çatdırıram mən sizə,
Bütlərdən uzaq olun,
Gəlin inanın sözə!
Əl saxlayın haramdan,
Göz günahı etməyin,
Siz çəkinin zinadan,
Zülm yolu getməyin!
Təbii ki, gənc peyğəmbərin çağrışı mənəviyyatı pozulmuşlara xoş gəlmədi. Əvvəlki peyğəmbərlərin çağrışları eşidilmədiyi
kimi onu da eşitmədilər. Qulaqlarını tıxayıb öz inandıqlarına –
bütlərə ibadət etdilər. Yetimlərin malını yedilər, məzlumları,
gücsüzləri əzdilər, haramdan əl çəkmədilər.
Gənc elçinin sözləri
Xoş gəlmədi onlara...
– Su qatır bişmiş aşa –
Deyə qarışdı ara! –
Deməklə şairə xalqın azğınlıqlarının son həddə çatdığını oxucuya bildirir. Onlar Allah elçisinin qüruruna, şəxsiyyətinə təhqirli sözlər yağdırmaqdan da çəkinmirlər. Ürək yanğısı ilə oxucu
müəllifin yazdıqlarını oxuyur və dinimizin hansı çətin imtahanlardan nə qədər peyğəmbərlərin əzablar icərisində çırpınıb boğulması xatirinə bizə qədər gəlib çatmasına bilmirik sevinək, qürur hissi keçirək, yoxsa hələ də davam edən ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı heç nə edə bilmədiyimiz üçün ağlayaq...
Ələ salıb güldülər,
Dəli olub dedilər,
– İtil get cəhənnəmə! –
Başdan da elədilər.
22
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Həzrəti Yunis Mətta
Otuz üç il dil çaldı,
Bu çağrışın cavabı
Ancaq dərd-azar oldu.
Otuz üç illik əziyyətin, əzabın qarşısında peyğəmbərin bütün
cəhdləri puça çıxır. Haqqa iman gətirən ikicə nəfər olur. Təəssüf ki, Allahın elçisi özü artıq bu təhqirlərdən, etinasızlıqlardan
bezir və təbliğdən əl çəkir. Şairə deyir:
Otuz üç il dəvəti
Ona təhqir gətirdi,
Elçi bezdi canından,
İnamını itirdi.
Əl götürdü çağrışdan,
O, bəddua elədi:
– Allahın lənətləri
Sizinlə olsun! – dedi.
Yunis Mətta qövmündən üz döndərir, baş götürüb ayağı yer
tutduqca uzaqlaşır ki uzaqlaşır... Artıq o qədər cana doyur ki,
ona Allah tərəfindən verilən tapşırığı yerinə-yetirməmiş özbaşına qərar verdiyini belə unudur. Müəllif Allahdan gələn nidanı
oxucuya belə çatdırır.
Allahdan gəldi nida:
– Ey Yunis, niyə getdin?!
Qullarıma nə tez sən
Belə bəddua etdin?!
Dön onların yanına,
Qırx gün də dəvət elə,
Boynundakı vəzifə
Bitməyibdir bil hələ!
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Yenə peyğəmbər son gücünü toplayıb deyir:
Yunis dedi: – Eşidin!
Əzab gəlir sizlərə!
Sapsarı rəng çökəcək
Sifərlərə, üzlərə!
– Yaxşı! Yaxşı! Bilirik...
Dəyişəcək rəngimiz...
Qoy indi nəfəs alaq,
Razıyıq hər şeyə biz!
Otuz üç il bir şeyi
Deməkdən usanmadın?!
Dəlisənmi, gicsənmi?
Sən bezib utanmadın?!
Yunis insanların zülmündən bezib Haqqın əmrini gözləmədən çıxıb gedir. Ninova əhalisi iki gün Yunisi görmür, özlərini
rahat hiss edir, sanki dincəlirlər. Onun bədduası qəbul olunur.
Qırxınıcı gün isə Yunisin xəbərdarlıq etdiyi bəla yerini alır. Allah dərdi göndərir. Elçinin dediyi kimi insanların rəngi ətürpədən hala düşür. Adamlar Yunisin sözlərini xatırlayıb əl-ayağa
düşürlər. Onu axtarırlar ki, yalvar-yaxar edib çarə diləsinlər.
Şairə onların əzabını, dəhşətini belə təsvir edir:
Uşaqların fəryadı
Göylərə yüksəlirdi,
Qadınların harayı
Ürəkləri dəlirdi!
Böyüyürdü qorxudan
Kişilərin gözləri,
Düşürdü yadlarına
Yunisin haqq sözləri.
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Hər tərəf qapqaranlıq,
Göz-gözü görmür burda,
Səs gəlirdi: – Ey Yunis!
Harda qaldın, sən harda?!
Yunis artıq onların səsini eşitmirdi. Yaradanın əmri olmadan
uzaqlaşa bildikcə oradan uzaqlaşmışdı. Buna görə də qüdrət sahibi onun özünü çətin bir imtahandan keçirir. O, Yufaya gəlib çıxır. Yola düşməkdə olan bir gəmiyə atılıb minir. Oradakılar bu
nur üzlü insana heyranlıqla baxırlar. Az keçmir ki, sakit hava
birdən-birə dəyişir, fırtına qopur. Gəminin batma təhlükəsi yaranır. Gəmidəkilər dalğaların yüksəldiyini görəndə qorxuya düşür
və anlayırlar ki, aralarında Haqqa qarşı çıxan var. Tələb edirlər
ki, həmin şəxs önə çıxsın. Heç kəsin çıxmadığını görəndə qərara
alırlar ki, püşk atsınlar. Üç dəfə püşk atılır, üçündə də püşk gəmiyə axırıncı minənə düşür. Çox istərdim ki, müəllifin gəmidəkilərin dili ilə Yunisi necə vəsf etdiyini sözbəsöz, misra-misra
oxuculara çatdırım. Ancaq təəssüf ki, onda bütün poemanı vərəqlərə köçürməli olaram. Amma Yunis Məttanın gəmiçi ilə dialoqunu nümunə gostərmək istəyirəm:
Üç püşk atdı gəmiçi,
Üçü də ona düşdü!
– Ey üzü nurlu insan!
Suçun varmı? – Soruşdu.
Dedi: – Bəli, varımdır!
Haqdan elçi seçildim,
Otuz üç il sərasər
Təhqir oldum, kiçildim.
Nə mən qaldım dəvətdən,
Nə də onlar küfürdən,
Rəbbim izn vermədən
Bezib çıxdım şəhərdən.
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Suçum budur, buyurun,
Siz verin mənə cəza!
– Bağışla bizi, – deyib
Tez atdılar dənizə!
Dənizin yavaş-yavaş dalğaları yatır, sərnişinlər sağ-salamat
mənzil başına çatırlar. Elçi isə Allahın əmri olmadan Ninovadan çıxdığına peşman olur. Bir anda onu iri bir balıq udur.
Yumşaq, isti, qaranlıq yerdə qalanda Yunis başına gələni anlayır, bu zaman xalqına olan hirsi də ötüb keçir. Şairə yazır:
Anladı o, səhvini,
Zülm etmişdi özünə!
Qaranlıq zindanda o
Tez başladı sözünə:
– Yoxdur, ey uca Allah!
Səndən başqa yaradan,
Sən paksan, müqəddəssən!
Məni çıxar buradan!
– Əmrimə qarşı gəlib
Özünə zülm etmisən...
Səbrsizlik göstərib
Zülm yolu getmisən.
Yunis göz yaşları içində Yaradana dua edib mərhəmət dilədi. Bağışlayan Allah elçinin yalvarışlarını, tövbəsini eşidib onu
balığın qarnında canlı saxladı. Qırx gün sonra onu sahilə diri
olaraq atdı.
Yunis sahilə zəif, gücsüz, üzüstə halsız düşür. Ancaq Tanrıya aramsız dua edib göz yaşı axıdaraq günahının bağışlanmasını diləyir. Qüdrətindən Yaradan qabaq kolu bitirib peyğəmbərin üzərinə onun çətrini çəkir. Beləliklə, onu gündüzün istisin26
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dən, gecənin küləyindən, həşəratın səsindən qoruyur. Yunisin
özünə gəlib dirçəlməsini müəllif misralara belə düzür.
İtən gücü, qüdrəti
Qayıtdı, döndü geri,
Cəbrayılı göndərib
Verdi Yaradan əmri!
Dedi: – Qayıt elinə!
Vəzifəni tamamla!
Geri çevrilmiş əzab,
Get xalqına inamla!
Peyğəmbərin otuz üç il Haqqa dəvət etdiyi insanlar qulaqlarını onun çağrışına kar edib gözlərini yumdu. Onu ələ salıb güldülər. Müəllif də elə dolayısı yolla aşağıdakı misralarla inamsız
və imansızları ələ salaraq yazır:
Kar etmədi onlara
Uzun illər nəsihət,
Tövbə etdirdi ancaq
Bircə günlük müsibət!
Nurüzlü peyğəmbərə
Etmədilər etibar,
İnsan oğlunun belə
Yaramaz fitrəti varı!
Yunis Cəbrayılın gətirdiyi tapşırığı yerinə-yetirmək üçün
ayağa qalxıb Ninova şəhərinə üz tutur. Təbii ki, olub keçənlərdən xəbərdar olmadığı üçün həyəcanlıdır. Amma Tanrıya olan
inam da böyükdür. Peyğəmbərin öz camaatı ilə qarşılaşmasını
şairə belə təsvir edir:
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Həyəcanla, inamla
O yetişdi şəhərə!
– Xoş gəldin! – Kəlməsiylə
Tökülüb – gəldi hərə!
Dedilər: – Günahkarıq,
Əmrini gözləyirik!
Sənə biz Yaradanın
Elçisisən deyirik!
Ağır qarğış-nifrətlə
Ayrılmışdı buradan,
İmanlı insanları
Görüb sevindi adam!
Yunis xalqının bu inamına, etiqadına sevinir, onun düşmənlərinin belə etirafını görüb şad-xürrəm Allahın ona tapşırdığı
vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirmək üçün yüz mindən çox əhalisi
olan Ninova xalqına qatılır
Müəllif yenə də poemanın sonunda gözü qızmışları, halalharam qanmayanları ayıltmaq üçün öz nəsihətini onları qorxutmaqla verir:
Su yerinə irin-qan
Hütəmanın içkisi,
Sönməyən günahları
Yandıracaq hər kəsi.
Görünür bər-bəzəkli
Şirnikdirir çoxunu,
Tamah Adəm oğluna
Gizli atır oxunu.
Haqdan bir fərman gələr,
Halal-haram seçilər,
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Hər insanın libası
Əməlindən biçilər.
1993-cü ildə yazdığı “Sən yanan Günəş oldun” poeması da
oxucular üçün maraqlı və oxunaqlıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışını və gördüyü işləri nizamla misralara düzən şairə deyir:
Xalqın, elin yolunda
Divan tutdun özünə,
Heyran qaldı görənlər
Bu qeyrətə, dözümə!
Sən tanıtdın aləmə
Bir balaca ölkəni,
Nəhənglərlə sıraya
Qoşdun yurdu, bölgəni!
Şairə poemanın sonunda kövrək misralarla ulu öndərin xatirəsini xalqın unutmayacağını və onun yolunu oğlu İlham Əliyevin ləyaqətlə davam etdirəcəyinə inanaraq yazır:
Yoxluğuna inanmır
Nə yurdun, nə millətin,
Ürəklərdə əbədi
Qalacaq məhəbbətin!
Getdinsə, verdin bizə
Ürəyinin odunu,
Oğlun İlham qoruyur
Əməlini, adını!
Başladığın hər işi
O vuracaqdır başa,
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Yaşayacaq əbədi
Adın vətənlə qoşa!
“Ağ quş, beş düha və yüz il” poeması da müəllifin böyük
əmək sərf etdiyi çox maraqlı bir əsəridir. O, tariximizin ən keşməkeşli dövrü – XX əsrin qasırğalarını ürək yanğısı və bir vətəndaş qeyrəti ilə əks etdirir. ”Fələq” surəsi ilə əsərə giriş verən
şairə səbr və hövsələ ilə oxucuları böyük tarixi bir dövrün qanımıza boyanmış ibrətli mərhələlərinə səyahətə aparır. Keçən əsrin sonunda yenə ölüm-qalım dilemması qarşısında qalan, yerdə daş çevriləndə göydə yolunu itirib səfi qarışan durna qatarına döndürülən milləti həqiqəti görməyə çağırır:
Özündən düşmənin qorxusu qat-qat,
“İçdəki Denikin” fəlakətimiz,
Yağı gedişidir, bizi qoyur mat,
Pozulur var olan işıqlı həyat!
Fəlsəfi fikirlər ifadə edən bu əsərdən oxucu vətənin başına
düşmənlərin onlara aldanan öz vətəndaşlarımızın da iştirakı ilə
gətirilən fəlakətləri öyrənir. Yaşanmışların fonunda kimin kim
olduğu ortaya çıxır. Türkün türkdən başqa dostu olmadığı bir
daha faktlarla bədii şəkildə göstərilir.
N. Nafi əsərləri, ssenariləri, gənç qələm sahiblərinə köməyi
və pedaqoji fəaliyyəti ilə əsil vətəndaş kimi özünü təsdiq etmiş
şair-dramaturqdur. ”Şəhid Faiq” poemasında ədib “20 Yanvar”
şəhidi Faiqə qələminin məharəti ilə sözdən əzəmətli bir heykəl
qoymuşdur. Şəhidi heç bir dəfə də görməyən oxucu onu olduğu
kimi gözünün önündə canladırır. Addımbaaddım doğulan gündən son mənzilə köçdüyü ana qədər qəhrəmana yol yoldaşlığı
edir. Poemanın ən ağrılı yerlərindən nümunələr yazmaq istəsəm də, bacarmadım... Bir-birindən dəyərli misraları və hadisələri ardıcıllıqla nəql edən bəndlərin birini o birindən ayıra bilmədim. İstərdim ki, oxucu bütövlükdə poemanı oxusun və o
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dövrdə doğulmamış gənclərimiz hansı qanlar bahasına firavan
həyat sürdüyünü dərk edib canını Vətən torpağının hər qarışı
uğrunda qurban getməyə hazır olsun. Əslində “20 Yanvar” hadisəsindən sonra gələn nəsil də, o hadisədən əvvəl doğulanlar
da sağ qaldıqları üçün şəhid Faiq kimi oğulların məzarı önündə
baş əyməli, onun xatirəsini yaşatmalıdır. Şəhid Faiq üçün edə
biləcəklərimizi onun geridə buraxıb getdiyi övladlarına, ailəsinə və anasının xatirəsinə etməliyik ki, baxanlar: –“Vətən uğrunda ölməyə dəyər! – Deməyi bacarsınlar. İnansınlar ki, Vətən, Xalq və Dövlət öz şəhidlərini unutmur.
“Ana dili” şeiri də şairənin təqdirəlayiq tərbiyəvi əhəmiyyəti
olan misraları ilə ürəklərdən xəbər verir. O, xarici dilə meyilliliyin artdığı, ana dilinə elə də əhəmiyyəti olmayan bir şey kimi
baxanların çoxaldığı zamanda gənclərimizə öz tövsiyələrini belə verir:
Ana dilin bilməsən,
Min dil öyrənsən belə,
Özgələrin içində
İtib gedərsən elə!
Az sözlə çox fikir ifadə edilib, elə deyilmi!?..
“Fatih – Sultan dastanı” və ya “Ürəkdən doğulanlar” poeması da çox oxunaqlı və dəyərli əsərdir. Bu poemanı yazmaqla öz
hisslərini insani dəyərlərə çevirib adamların bəzən susan adamlıqlarını yuxudan oyadıb məşhər ayağına çəkir. Bu əsər onun
ürəyinin təkcə Azərbaycan və azərbaycanlılar deyil, bütünlüklə
türk xalqının taleyi üçün döyündüyünü göstərir. Türkiyə TV
kanallarının birində məşhur teleaparıcı Əsra Eolun verilişinə
gəlmiş bir oğlanın taleyindən bəhs edən bu poema oxucunun
təkcə beynindən deyil, qəlbindən və ruhundan ildırım kimi dəlib keçir.
Doğmalarının və bütöv bir nəslin laqeydliyi ucbatından taleyin burulğanına atılan iki körpə – bacı və qardaşın həyatından
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bəhs edən bu əsərdə çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti olan hikmət və cəmiyyətə dərs ola biləcək bir məna var. İki atılmışın
uşaq evindən övladlığa verildiyini və başqa-başqa ailələrdə böyüyüb tərbiyə aldığını dolğun misralarla oxucuya çatdıran şairə
oxucunun gözlədiyi – bacı-qardaşın bir-birinə qovuşduğu anı
da qəlbləri sızıldadan misralarla təsvir edir:
Fatihinin öz canından,
Öz qanından bir olanı
Arayırdı-axtarırdı,
İstəyirdi var olanı.
Şairə Fatehin uşaq evində ayrı düşdüyü bacısını axtardığını,
dörd gözlə yolunu gözlədiyini qəlbləri yandıran misralarla ifadə edir və onların görüşdükləri anı oxucuya belə çatdırır:
Sultan gəldi sultan kimi,
Fatih ona vətən dedi,
Qucaqlaşdı bacı-qardaş,
Göz yaşları Sultan dedi.
Vətən dedi o, bacıya,
Vətən məlhəm hər acıya,
Vətən, millət ürəyində
Qalxdı onlar lap ucaya.
Vətənsizmiş Fatih demə,
Bacı ona vətən oldu,
“Vətən”inin ürəyində
Birləşib bir bədən oldi.
Müəllif onların həsrət dolu illərinin göz yaşlarına çevrilərək
necə əridiyini misralara tökür. Bu anı bütün psixoloji incəlikləri ilə təsvir edir. Onların sevinc və kədərinin türkdilli beş ölkə32
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də yaşayan eyniköklü insanların da sevinci-kədəri olduğunu
bildirir:
Beş dövləti, bir milləti
Göz yaşına boğdu onlar,
Beş dövlətin, bir millətin
Qəlb evindən doğdu onlar.
Milyonları ovsunlayıb
Ürəyinə girdi onlar,
Milyonlara, milyardlara
İbrət dərsi verdi onlar! –
Deyərək poemaya yekun vuran şairə özü dünyaya gətirmədən
belə ideal övlad tərbiyə edib yetişdirən insanları təqdir edir. Fatihi böyüdən Müzəyyən ana haqındakı bəndlər oxucuya hər şeyi deyir:
Eşq içirir o, ruhuna,
Eşqin sarır körpə cana,
Eşq-məhəbbətin zirvəsi,
Eşq ustadı dedim ona.
Müzəyyən ana məktəbi,
Ana elminin ustadı,
Analığa naxış vurdu
Bu ananın nurlu adı.
Qüdrətli qələm sahibinin istifadə etdiyi yaradıcılıq növü
uğurlu alınır. Onu bu şansına görə alqışlamağa dəyər. Çünki
hər misrada belə onun üzərinə ilham pərisinin qanad gərdiyini
görməyə və hiss etməyə bilmirsən.
“Dəhşətli cinayət qurbanı tələbə qız Özgəcan Arslana” adlı
şeiri də vaxtında yazılmış əsərlərdəndir. Qəlbləri parçalayıb
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əsəbləri doğrayan bu hadisə Nafilə xanımın qələmi ilə o qədər
canlı təsvir olunur ki, oxucunun əsəbləri gərilir, belə cani və
qaniçənlərə qarşı kəskin nifrət oyadır. O, kəskin nifrət qılıncı
ilə qələmini sağa-sola fırladaraq onun hökmü ilə insanın bağrını dəlir-keçir, qatillərə divan tutur. Özgəcanın qətlinin təsviri
bədəndə qanı dondurur. Müəllif bu hadisəni elə təsvir edir
ki,sanki o zaman müəllif onların yanında əli-qolu bağlı vəziyyətdə bu qətli müşahidə etməyə məcburmuş:
Bir dəli cildində çıxdı önünə,
Əlini batırdı onun qanına,
Öldürdü, kəsdi əllərini,
Yandırdı cəsədini,
Qırdı, aşdı insanlıq səddini.
Nafilə xanım diqqəti qadın həmrəyliyinə yönəldərək qəzəblənəndə onların nələrə qadir olduğunu bu misralarla verir:
Qadınlar qalxdı ayağa,
Üsyan vermədi ara,
Başlarının üstündə apardılar
Özgəcanı axirət evinə –
məzara!
Bir nəfər kişini belə
Buraxmadılar yaxına,
Qoymadılar qoşulsun axına!
Tabutu qadınların özünün aparması, təbii ki, kişilərə qarşı
olan etiraz, güvənin itməsi, bütün qadın qətllərinə qarşı üsyan
idi. Eyni zamanda qadınlar bu hərəkətləri ilə əks cinsi bir daha
düşünməyə vadar edirlər.
Qatili həbsxanada cinayətkarlar belə yaşatmadılar, qətlə
yetirdilər. Qadınlar onun dəfninə də imkan vermədilər. Sonda
məcbur olub onu kimsəsizlər məzarlığında quyladılar.
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Nafilə xanım “Alın yazısı”, “Qəlbi güllərə açılan qız”, “Gəlindaş əfsanəsi” pyeslərində yenə də öz məharətli qələmini işə
salmış və istəyini əldə etmişdir. Bu da ondan xəbər verir ki, şairə
müxtəlif janrlarda qələminin gücü ilə vurduğu naxışlarla rəngarəng – gözoxşayan bir söz xalısı toxuyub bir-birinə çitəyir.
“Qəlbi güllərə açılan qız” pyesini müəllif bizim hamımızın
sevdiyi – Azərbaycanın xalq şairi N. Rəfibəylinin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edib. Zamanın acı həqiqətlərini qələmə
alan şairə Nigarla rəfiqəsi Rənanın arasında gedən dialoqu o
qədər təsirli yaradıbdır ki, oxucu o günün və bu günün heysiyyətsiz, şərə-böhtana, ev yıxmağa meyilli olanlarına qəlp pul kimi baxır və Tanrının qəzəbindən qorxmadıqlarına heyrət edir.
Amma əslində, mənim düşüncəmə görə belələri yazığın yazığıdır. Yəqin mənim kimi fikirləşənlər çoxdur. Elə hamı zalım, iblis, şeytan deyil ki...
Pyesdə verilən hər misra ayrı-ayrılıqda insan qəlbini riqqətə
gətirir, ürəyinin döyüntüsünü iki dəfə artırır. Millətin oğul və
qızlarının yaşadığı əzab-əziyyətlərin əbədi ağrılarını bütün dərinliyi ilə müəllif oxucuya yaşadır, azadlığın dəyərini bir daha
anladır.
“Gəlindaş əfsanəsi” də əfsanələşmiş tariximizi bir daha bu günə gətirir. Pyes “Quran”dakı əhvalatla əfsanənin birləşmiş motivləri əsasında yaradılmışdır. Əsər yenə də keşməkeşli tarıxımızin
ibrətlərini əks etdirir, oxucunun qəlbinə qəhrəmanlıq toxumları
əkir.
N. Nafinin boyük tədqiqatlar, geniş mütaliə və fəhmlə əldə
etdiyi bilgilər əsasında vətəndaş qeyrəti ilə yazdığı əsərlərlə yanaşı uşaq qəlbini fəth edən, dodaqlara təbəssüm, üzlərə sevinc
gətirən yeni ilə aid “Qar qızın xilası” kompozisiyası da I cilddə
daxil edilmişdir. Mən özüm əgər bu əsəri dönə-dönə oxuyuramsa, görün uşaqlar necə həvəslə oxuyacaq. Müəllif sözə belə
başlayır:
Ay uşaqlar, gecikir
Niyə şaxta babamız?
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Bayaqdan gözləyirik
Axı onu hamımız!
Nəticədə məlum olur ki, Şaxta babanın gecikməyinin səbəbi
boz qurdun Qar qızı qaçırmasıdır. Söz yox ki, əsərin bu yerində
uşaqlar çox həyəcanlanır və cəsarətlə Qar qızı xilas etmək üçün
ayağa qalxır və Şaxta babaya ürək-dirək verirlər:
Ağlama, Şaxta baba,
Xeyir-dua ver bizə!
Canavarla bu saat
Biz gələrik söz-sözə!
Təbii ki, oxucu uşaqların belə cəsarətinə başqa prizmadan
yanaşır. Oxucu düşünür ki, canavardan qorxmayan, göz qırpmadan onun üstünə getməyə hazır olan uşaqlar, yəqin ki, mənfur düşmənin də gözünü dələr. Bir Qar qız üçün özünü fəda
edən uşaqlar əcdadlarımızın torpaqlarını tapdaqdan qurtarmaq
üçün heç düşünmədən ölümə gedərlər. Bu hal da oxucu üçün
təsəllivericidir.
Uşaqlar, bəllidir ki, Qar qızın necə xilas ediləcəyini maraqla
izləyəcəklər. Amma nə qədər gülməli olsa da, böyüklər üçün
də Qar qızın necə qurtulacağı maraqlıdır. Oxucu düşünür ki,
uşaq canavara necə qalib gələ bilər?. Görünür şairə də bunu nəzərə alıb. O, Qar qızın xilasını onun öz tədbiri və bacarığı ilə
həyata keçirir. Uşaqlar ondan soruşur:
– Aman, Qar qız, de görək
Çoxmu incitdi səni?
Lənətə gəlsin görüm
O çovğunu, o çəni!
– Mən də kələk gələrək
Orda qurdu aldatdım,
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Bir kök quzu var deyə
Ayrı yerə yollatdım!
Elə onda həmin siz
Özünü yetirdiniz,
Məni alıb yuvadan
Şənliyə gətirdiniz.
Sonu yaxşı qurtardı,
Şükür olsun Allaha!
İndi gəlin şənlənək,
Sevinək-gülək daha!
Hamımız bilirik ki, son vaxtlar uşaqlar üçün, demək olar ki,
yeni əsərlər çox az yazılır. Yazılanlar isə uşaqlarda maraq doğurmur. Yeni il şənliklərində isə qədimdəngəlmə əzbər bildiyimiz şeirlər və köhnə kompozisiyalar təqdim olunur ki, bu da
uşaqların maraq dairəsindən kənarda qalır.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, müəllifin bəzi bəndlərdə
Şaxta babanın hansı əziyyətlərlə gəlib şənliyə yetişdiyini uşaqlara çatdırmaq üçün diqqətdən qaçırdığı misralar var. Belə ki,
uşaqlardan biri Şaxta babanın gecikdiyini görüb deyir:
Dayanıb durmaq olmaz,
Gəlin yetişək ona!
Qalmasın Şaxta baba
Soyuqdan dona-dona!
Burda “dona-dona” ifadəsi Şaxta babaya aid edilə bilməz.
Çünki Şaxta baba özü adından bəlli olduğu kimi şaxtadandır,
qardandır. Çovğunu, qarı o özü gətirir...
Amma nəzərə alsaq ki, şairə bunu uşaqların dili ilə deyir,
onda tənqidi fikrimizdən yan keçirik. Axı uşaqlar o qədər də
dərinliyə getməyə bilərlər.
Daxilində bir uşaqlıq xatirəsi yaşadan və içində hələ də bir
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körpə duyğuları görünən Nafilə xanım kompozisiyaya bir sevinc, şad-xürrəmlik hissi ilə yekun vuraraq uşaqları belə sevindirir:
Şaxta baba
Əziz nəvəm-nəticəm!
Çox sevirəm mən sizi,
İstəyirəm şad edəm,
Mən alam könlünüzü!
Qar qız
Şaxta baba, dostlara
İndi hədiyyə verək!
Yeni iliniz sizin
Mübarək olsun deyək!
Bu kompozisiya yeni il üçün uşaqlara əvəzolunmaz hədiyyədir. Hər hansı məktəbdə, uşaq müəssisələrində, kukla teatrında səhnələşdirilsə, balacalar çox sevinər.
Çox istərdim ki, sevimli oxucularımız Hacı Nafilə xanımın
I cild əsərini oxusun. Mənə elə gəlir ki, bu əsəri oxumaqla özlərinə yeni bir bilik mənbəyi qazanacaqlar.
Mən isə Nafilə xanıma təşəkkür edirəm ki, xalqımıza və xaricdə olan oxucularımıza belə bir əsər ərməğan edib!
Nüşabə Məmmədli
AYQC İB-nin sədri,
yazıçı-publisist
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İnsanlığın sultanı
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Õ
Adəmdən-Xatəməcən
Göylərəliman oldu,
Tanrı elçilərini
Məkkə qoynuna aldı.
İki dağ arasında
Bu, müqəddəs bir şəhər,
İnsanlığın üzünə
Buradan doğdu səhər.
Yer üzündə Allahın
İlk evi oldu Kəbə,
İnsanlar bu ocaqda
Etdilər Haqqa tövbə.
İbrahimlə İsmayıl
Tikmişdi öz əliylə,
Dualar oxumuşdu
Onlar da öz diliylə.
Bu nəsildən olanlar
Qoruyurdu Kəbəni,
Tanrının xidmətində
Tutmuşdular həbəni.
Qüreyişdən ayrılan
Bir qol idi Haşimi,
İndi onlar görürdü
Kəbənin hər işini.
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Əbdülmütəllib adlı
Başçıdaydı açarı,
İcazə verməsəydi,
Girməzdilər içəri.
İtib-batıb getmişdi
Burdakı Zəmzəm suyu,
Əbdülmütəllib dedi:
– Gərək tapıla quyu!
Oğlu Harislə birgə
Açdılar bu düyünü,
Qazdılar, çıxardılar
O quyunun suyunu.
Təkbaşına tapmazdı
İtib-gedən bulağı,
Dedi: – Oğlumda gördüm
Arxamda uca dağı.
Üzün tutdu Allaha,
Onca oğul istədi:
‒ Diləyim qəbul olsa,
Birisi qurban, – dedi!
On üç nər verdi Allah,
Sevindirdi atanı,
Böyüyüb irildilər,
Yetişdi qurban anı.
Niyyət etdi, püşk atdı,
Püşk düşdü Abdullaha,
Əvəzində yüz dəvə
Qurban verdi Allaha.
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Yollar qovuşağında
Məkkə ticarət yeri,
Yaradanın seçdiyi
Bir ziyarət şəhəri.
Qüdsiyyəti buranın
Heç zaman azalmadı,
Ona kəm baxanların
Lənətə gəldi adı.
İtirdi öz başını
Yəmən hakimi birdən,
Hücum etdı Məkkəyə
Fillərlə duran yerdən.
Apardı mal-heyvanı,
Taladı insanları,
Allahın da qəzəbi
Yaxaladı onları.
Qüreyşin böyükləri
Getdi onun yanına,
Gördüyü nahaq işdən
Qorxu düşdü canına.
– Sən bizm dəvələri, –
Dedilər, – qaytar geri!
Kəlləsinə çıxdı lap
Ərbəhənin gözləri:
– Dedim, bəlkə, gəldiniz,
Kəbəni yıxmayım mən,
Demək ki, gəlmisiniz
Mal-dəvə istəyindən?!
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– Dəvənin sahibiyik,
Onunçun istəyirik!
Kəbənin sahibi var,
Özü bilər deyirik...
Qaytardı dəvələri,
Kəbəyə hücum çəkdi,
Allah evin yıxmağa
Düşündü fil gərəkdi.
Ordu böyük, iman yox,
Qarşısında duran yox,
Öndə gedir Ərbəhə,
Əldə qılınc, kaman, ox!
Düşündü, dağıdacaq
Kəbəni bircə anda,
Belə olur həmişə
İnsan yolun azanda!
Filləri önə verdi,
Gəlib çatdı Məkkəyə,
Ərbəhə bir qalib tək
Bağırdı hücum deyə.
Düşündü bircə anda,
Yıxacaq o, Kəbəni,
Söylədəcək onlara
Qarşısında tövbəni!
– Məkkənin şöhrətinin
Sonu çatdı bu səhər,
Yerlə yeksan olacaq
Bax indicə bu şəhər!
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Dünya yola salanlar
Baxıb, görüb, söyləyib:
– Saydığını sən say, gör
Fələk nə sayır?! – Deyib.
Göy üzündə göründü
O anda bir dəstə quş,
Onların dimdiyindən
Yağdı yerə yanar daş.
Hər kimə toxundusa,
Göydə ulduzu söndü,
Mərcimək boyda daşdan
Kafirin bəxti döndü.
Ölən öldü, qırıldı,
Qalanlar qaçdı-getdi,
Daş dəyən hər adamda
Sağalmaz yara bitdi.
Yol azan Ərbəhəyə
Yaradan bir dərs verdi,
Məkkə əhli özü də
Bir canlı ibrət gördü.
Əbdülmütəllib artıq
Başa düşdü qocalıb,
Yetişib gəlib əcəl,
Başının üstün alıb.
Düşünüb-daşınmadı,
Zikr elədi Allahı,
Dedi: – Evləndirirəm
Sevimlim Abdullahı!
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Yüz dəvə qurban olan
Oğlanda çox göz vardı,
Sevgiylə, məhəbbətlə
Qızlar ona baxardı.
Öz qohumu Əminə
Gəlin gəldi evinə,
Şadlanıb oynadılar
Hey sevinə-sevinə.
Bahar gəldi ömrünə,
Quruldu gözəl yuva,
Aldılar böyüklərdən
Cavanlar xeyir-dua.
Bir neçə aydan sonra
Karvanla düşdü yola,
Kim inana bilərdi
Qayıdanda o ölə?!..
Azarladı səhrada,
Çevrildi həmən taxtı,
Yazısı belə idi,
Qara geyindi baxtı.
Zəhər qatdı sevincə,
Kədər atın oynatdı,
Toyun səsi getməmiş
Əminə yasa batdı.
Xəzan gəldi, don vurdu,
Qönçə ikən gül soldu,
Qəlbindəki ümidlər
Ona göz dağı oldu.
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Bu dünyaya gəlməmiş
Bir körpə yetim oldu,
“Tövrat”, “İncil” söyləyən
Qismətiylə doğuldu.
– Məhəmməddir, – dedilər
Yuxuda körpəsinə,
Oyandı, qalxdı yerdən
Ürəyinin səsinə.
Çırpınırdı durmadan:
– Bu nə işdir? – Deyirdi,
Ruhunda, bədənində
İşıq, şəfəq düyürdu.
Bu ad damdı hardansa
Babanın da qəlbinə,
Anladı ki, Allahdan
Bir bəxşiş gəlir yenə.
Körpə doğulan gecə
Yağdı ulduzlar yerə,
Ay da təşrif gətirdi
Həmin gecə şəhərə.
Gündüzə döndü gecə,
Nura qərq oldu Məkkə,
Dünyanın gözü oldu
Həmin gündən bu ölkə.
Uçdu Kəsra sarayı,
Atəşgahda od söndü,
Savə gölü qurudu,
Bütlər bütlükdən endi.
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Ay parçası, gül üzlü
Uşaq gəldi dünyaya,
Vermədi ağrı-əzab
Onu doğan anaya!
Həmin gün Mədinədə
Bir kişi çaldı sazı,
Dedi: – Doğdu bu gecə
Məhəmmədin ulduzu!
Bir köçəri ərəb də
Daxil oldu Məkkəyə,
Allahın rəsulundan
Nəğmələr deyə-deyə.
Şəhər yuxuda idi,
Göyləri sayrışırdı,
Ulduzların yağışı
Axıb yerə düşürdü.
Ay da enib aşağı
Evlər üstə qonmuşdu,
İnsanlar yuxusunda
Buz bağlayıb donmuşdu.
Məbəddə kahinlər də
Hiss etdi, gördü onu,
Bildilər yer üzündə
Çatıbdır zülmün sonu.
Ziyafət verdi baba
Nəvəsinin adına:
– Məhəmməddir, – söylədi
Oğlunun övladına.
47

A Nafilə Nafi a

Dedi: – Bu körpəni qoy
Göydə Allah istəsin,
İnsanlar yerdə onun
Şəninə tərif desin!
Ana da körpəsini
Sıxdı öz sinəsinə,
Qulaq asdı uşağın
Mışıltılı səsinə.
Yada saldı beləcə
O, sevimli ərini,
Onun yadigarından
Aldı eşqin ətrini.
Çox isti olduğundan
Burda bir qayda vardı,
Süd analar gələrək
Körpəni aparardı.
Atasından pul alıb
Bəsləyib böyüdərdi,
Vaxtı tamam olanda
Onu geri verərdi.
Yetimdir deyə kimsə
Məhəmmədi almadı,
Allahın nemətindən
Xəbəri də olmadı.
Aldı getdi evinə
Həlimə adlı qadın,
Balasından çox sevdi,
Verdi ona qəlb odun.
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Oxşayıb əzizlədi,
Süd verdi, uşaq əmdi,
O birini verəndə
Körpə ağzını yumdu.
O biri döşdəki süd
Şeymanın payı idi,
Bax ilahi ədalət
Burda öz sözün dedi.
Qadın özü bilirdi
Doyumluq südü yoxdu,
Hər şey göz önündəydi,
Uşağın qarnı toxdu...
Baxdı ki, nemət axır,
Döşündən öz-özünə,
Mat qaldı gördüyünə,
İnanmadı gözünə.
Heyvanın südü artdı,
Südün də artdı yağı,
Bərəkətlə gəlmişdi
Məhəmmədin ayağı.
Əri dedi qadına:
– Yaxşı qoru uşağı,
Bizim körpələrin də
Bu olacaq dayağı!
Sevirdi hamı onu,
Sevimliydi özü də.
Ədalətli, rəhmli,
Düz idi hər sözü də.
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Böyüyüb üzündə nur
O, beş yaşına vardı.
Uşaqlarla birlikdə
Heyvan da otarardı.
Baş verdi çöldə bir gün
Qəribə bir əhvalat,
Göydən endi adamlar,
Əynində də ağ xalat.
Uzadıb onu yerə
Sinəsini yardılar,
Ürəyini oğlanın
Köksündən çıxardılar.
İçindən qara qanı
Kəsib yerə tökdülər,
Qarla yuyub sonradan
Öz yerinə tikdilər.
Körpələrin hayına
Gəldi yetdi Həlimə,
Onu basdı bağrına,
Əlin aldı əlinə.
– Narahat olma, ana,
Heç nə olmadı mənə,
Genişlədib köksümü
Nur qoydular qəlbimə.
Qorxutdu tikiş yeri,
Qadının bağrın yardı,
Tez aparıb uşağı
Anasına qaytardı.
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Söylədi olanları,
Danışdı əhvalatı,
Sapsağlam dedi verir
Geriyə amanatı.
Razı qaldı Əminə:
– Bir il də apar yenə,
Altı yaşı olanda
Qaytar-gətir, ver mənə!
Vaxt keçdi, vədə keçdi,
Günlər bir-bir ötüşdü.
Məhəmməd də böyüdü,
Altı yaşa yetişdi.
Qovuşdu anasına,
Ananın qəlbi güldü,
Üz-gözündən qadının
Sevinc-fərəh töküldü.
Məhəmmədin babası
İzin verdi gəlinə,
Oğlu ilə birlikdə
Yola saldı elinə.
Gəzdilər, dolandılar,
Gördülər qohumları,
Doğmalarla bu görüş
Şad elədi onları.
Məzarlıqdan Əminə
Saldı öz güzarını,
Ziyarət etdi oğul
Atanın məzarını.
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Bir aylıq səyahətdən
Geriyə dönən zaman
Hücum çəkdi xəstəlik,
Yenə vermədi aman.
İtirirdi Məhəmməd
İndi də anasını,
Dərd-kədər dağlayırdı
Uşağın sinəsini.
Beş yüz il bundan əvvəl
Həzrət İsa demişdi,
Son elçinin taleyi
İnsanlığa gəlmişdi.
Dayənin qucağında
Göz yaşı tökə-tökə,
Qayıtdı qəmlər onun
Bağrını sökə-sökə.
Sevimli babası da
Bir gün tək qoydu onu,
Əmisi Əbu Talib
Açdı isti qoynunu.
Xanımı ana kimi
Sevdi körpə uşağı:
– Evə ruzi gətirdi, –
Dedi, – onun ayağı!
Ayrılmazdı yanından
Əmisinin bir an da,
Əmisi böyüklüyün
Nurun görmüşdü onda.
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On-on iki yaşında
Çobanlıq da edirdi,
Əminin, camaatın
Qoyununa gedirdi.
Bazarda satmaq üçün
Çöl meyvəsi dərərdi,
Qazandığı pulları
Əmisinə verərdi.
Açıq hava, gen səhra,
Nəhayətsiz göy altda
O, nəyisə görürdü
Ucada, uca qatda...
Bir gün gördü əmisi
Səfərə hazırlaşır,
Karvanla Şam tərəfə
Alverə yola düşür.
Dedi: – Məni də apar! –
Nur töküldü gözündən,
Əbu Talib keçərmi
Məhəmmədin sözündən?!
Uzun yollar keçdilər,
Yetişdilər Bəsrəyə,
Görünürdü nağıl tək
Uşaq baxsa hər nəyə.
Bir məbədin önündə
Karvanı əylədilər,
Çəkilib kölgəliyə
Rahat olaq dedilər.
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Dəvət elədi kahin
Onları məbədinə,
Hörməti vardı onun
Hər insana, hər dinə.
Yer verdi tacirlərə,
Sonra çıxdı eyvana,
Qarşısında gördüyü
Qəribə gəldi ona...
Xurmanın kölgəsində
Bir gözəl uşaq gördü,
Günəş yer dəyişincə
Ağac da çevrilirdi.
Böyük, topa bir bulud
Başı üstə dururdu,
Allahın sevimlisin
Günəşdən qoruyurdu.
Nəsə duydu, tələsik
Qayıtdı içəriyə,
Soruşdu o uşağın
Atası kimdir deyə.
Əbu Talib diksinib
Baxdı onun üzünə,
Cavab verdi: – Mənimdir, –
Gözün dikdi gözünə.
– Doğru deyil sözlərin,
Uşaq yetim olmalı!
Atası-anası da
İndiyədək ölməli!..
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– Düz deyirsən, haqlısan,
Oğludur qardaşımın,
Özü seçibdir məni,
O, tacıdır başımın!
– Uşağın kürəyində
Gərək iri xal ola,
Şamda bilirlər bunu,
Uşağı qaytar dala!
“Tövrat”da, həm “İncil”də
Yazılıbdır bu xəbər,
Şama getsən, bil ki sən
Oğlanı öldürərlər.
Bu gənci yaxşı qoru,
Bir peyğəmbər olacaq!
Ona verilən kitab
Qiyamətə qalacaq.
Burda etdi alveri,
Qayıtdı döndü geri,
Çıxmadı heç yadından
O kahinin sözləri!
Gün keçdi, ay dolandı,
Məhəmməd də böyüdü,
Unutmadı bircə an
Göydən gələn öyüdü!
Düzlüyüylə seçildi,
Nə dedisə, düz dedi!
Ətrafında olanlar
Oğlanı əmin bildi!
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Çatdı evlənmək vaxtı.
Bu gəncin yoxdu pulu,
İndiki insanlar da
Olmuşdu varın qulu!
Qohumlar arasında
Bir varlı qadın vardı,
Şama gedən karvana
O, başçı axtarırdı!
Bəyəndi Məhəmmədi,
Əmisi izin verdi,
Doğruluqla, düzlüklə
Alver işini gördü.
Bəsrədəki kahinlər:
– Dayan! – Dedilər ona,
Ticarəti burada
Yenə də çatdı sona.
Çəkəndə haqq-hesabı
Məmnun oldu Xədicə,
Razı salmışdı onu
Alverdəki nəticə.
O, Allah adamıydı,
Arxaydı yoxsullara,
Daşa dəymişdi oxu,
Geymişdi bəxti qara.
Bilirdi Məhəmmədin
Kahinlə söhbətini...
Demişdi qulu ona
Cavanın hörmətini!
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Gördü bir gün yuxuda
Gün girib otağına,
Şəfəq yayır Məkkənin
Başından ayağına!
Əmoğlusu Vərəqə
Belə yozdu yuxunu:
– Peyğəmbərlə, – söylədi, –
Evlənməkdir bil sonu!
Yadına düşdü yuxu,
Qəlbinə nur yayıldı,
Yuxudaydı Xədicə,
Sanki birdən ayıldı!..
Nəfisə adlı onun
Vardı gözəl sirdaşı,
Açdı-dedi dərdini –
Niyə axır göz yaşı?
Dostu da dayanmadı,
Yaxınlaşdı oğlana,
Özünü qəlbə məhrəm
Göstərdi həmən ona.
Ağzını o cavanın
Aradı asta-asta...
Evlənmək haqda fikrin
Soruşdu usta-usta.
– Ev olsun, ocaq olsun,
Hamı istəyir bunu,
Yoxdu mənim pul-param,
Görürsən də durmu?
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– Sərvəti çox, gözü tox,
Nəcabətdə tayı yox,
Heç kəsin onun kimi
Şərafətli soyu yox.
Nigahın da xərcini
Ödəyə bilər özü,
Yox söyləmə qismətə,
Doğru-dürüstdür sözü!
– Kimdir axı o qadın?
Mümkün olar bu necə?
– Sənin yaxın qohumun,
Huri-mələk Xədicə!
– Xanımın adı uca,
Razı olaram buna,
Amma gərək gedəsən
Sən əmimin yanına...
Vardı-getdi Nəfisə,
Bu işi həll elədi!
Sevindi Əbu Talib:
– Mübarək olsun, – dedi!
Xədicənin sevinci
Sığmırdı yerə-göyə,
Məhəmməd öz qəlbini
Vermişdi ona deyə.
Məkkənin böyükləri
Yığışdılar onlara,
Xeyir-dua verdilər
Evlənən cavanlara.
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Məhəmmədin şanına
Əmi tərif söylədi:
– İyirmi dəvə verib
Nigahlayıram, – dedi!
Qızın əmisi oğlu
Qıza tərif söylədi:
– Dörd yüz misqal qızıla
Kəbini kəsdim, – dedi.
Əbu Talib kəsdirdi
Orada bir dəvəni,
Ziyafətə başladı,
Sevindirdi cavanı!
Tanrı sevən bir ailə
Bina oldu bu gündə,
İnsanlara nümunə
Yarandı, durdu öndə!
Onlar biri-birinə
Vəfalı yoldaş oldu,
Yaxşı gündə, pis gündə,
Hər işdə sirdaş oldu.
Beş il sonra qızları
Zeynəb gəldi cahana,
Buna görə şükr etdi
Tanrıya ata-ana!
Ardınca da Umgülsüm
Allahın bir qisməti,
Həzrəti peyğəmbərə
Göylərin məhəbbəti!
59

A Nafilə Nafi a

Oğlanları da oldu,
Onlar az yaşadılar,
Bunların da tarixdə,
Yaddaşlarda adı var...
Qırx yaşında Məhəmməd
Rəsul oldu Allaha,
Fatimə tək bir övlad
Hədiyyə gəldi daha!
Dörd müqəddəs qadından
Birincisi o idi!
Həzrəti peyğəmbərə
Cəbrail özü dedi!
Hələ peyğəmbərliyə
Uzun illər var idi,
Qarşıdakı hər günü
Tamam sınaqlar idi...
Göydən yağan leysanlar
Kəbəni korlamışdı,
Divarını uçurub
Lap üstündən aşmışdı.
Yolundan sapanların
Heç nə gəlməz gözünə,
Oğruların əliylə
Oğurlandı xəzinə...
Əsil-nəcabətlilər
Gəldilər bir araya,
Yenidən tikək deyə
Yüyürdülər oraya.
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Ciddə sahillərində
Quma bir gəmi yatdı,
Sahibi taxtaları
Müqəddəs işə satdı.
Çalışırdı burada
Ərəblər canı-dildən,
İstəyirdi hər bir kəs
İşləsin düşsün əldən.
Qurub-yaradırdılar
Yarıçılpaq adamlar,
Məhəmmədə də belə
Məsləhət verdi onlar.
Ağır daş aparanda
Deyilən kimi etdi,
Üzü üstə yıxılıb
Birdən özündən getdi!
Qorxdu əmisi Abbas,
Yaman təlaşa düşdü,
Narahat olan kişi
Nə olduğun soruşdu.
– Tanrının nemətidir
Göylərdən bizə yağan,
Çılpaq görünmək mənə
Edilibdir qadağan.
Tikib təmir etdilər,
İşi vurdular başa,
Ara qarışdı birdən
Çatanda qara daşa.
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Müqəddəs qara daşı
Kim qoymalı yerinə?
Hər qəbilə davada
Gedirdi lap dərinə!
Qan təmizlər deyərək
Aranı lap qatdılar,
Şərəf işi bilərək
Silaha əl atdılar.
Qan gərəksiz deyənlər
Bir məclis topladılar,
Hər müşkülün dünyada
Bir yolu dedilər var!
Nəzifə adlı biri:
– Edərmi qane sizi,
İlk qapıdan girənin
Verdiyi hökmü, sözü?!
Bəyəndilər təklifi,
Gözlədilər gələni,
Məhəmmədi görəndə
Unutdular dərd-qəmi...
Yaradanın rəsulu
Bir nəsihət eylədi:
– Daşı yerinə qoymaq
Hamının haqqı, – dedi.
– Qoyun fərşin üstünə,
Haqqı verin birinə,
Hamılıqla qaldırın
O da qoysun yerinə!
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Bu şərəfi bir səslə
Məhəmmədə verdilər,
Ona rəğbət göstərib
Uca yerdə gördülər!
Bundan sonra Məkkədə
Artdı ona məhəbbət,
Razı saldı onları
Oğlandakı ədalət!
Müşkül işlər olanda
Gəlirdilər yanına,
Adamlar duaçıydı
Bu insanın canına.
Mübtəlaydı ərəblər
Qəribə bir “azara”,
Söz sərrafı, zərgəri
Yığışardı bazara.
Sözə cila vuranlar
Yarışardı burada,
Sirli kəlam söyləyən
Çatardı uca ada.
Doxsan yaşında Qeys
Girdi söz bazarına,
Elə kəlam söylədi,
Heyran qaldılar ona!
Dedi: – Eşidin məni,
Son elçi yaxınlaşır,
Artıq onun küləyi
Üstümüzdə dolaşır.
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Peyğəmbərə inanan
Qazanacaq Cənnəti!
Ona qarşı gələnlər
Alacaqdı lənəti!
Gözünüzü bağlayıb
Yaşamayın dünyada!
Tanrının hüzurunda
Gəlməyin siz fəryada!
Var-dövlətdən olarmı
Qiyamətdə bir haray?!
Firona hay verdimi
Əzəmətli o saray?!
Ad, Səmud qövmü hanı?
Zaman onu üyütdü,
Torpaq aldı qoynuna,
Sümüklərin çürütdü!
Çevrilib xarabaya,
Məskən oldu bayquşa!
Ey insan! Gəl ömrünü
Tanrı deyən tək yaşa!
Bura sınaq meydanı,
Sən sınağa girmisən!
Əbədi səadəti
Öz əlindən vermisən!
Gələn qalmaz dünyada!
Gedən gəlməz dünyada!
Bircə yaxşı ad qoyan
Unudulmaz dünyada!
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Tək Allahdır yaradan,
Yox şəriki, bənzəri,
Tövbə qapısı açıq,
Üstümüzdə nəzəri!
“Quran” enən günlərə
Qeys kişi qalmadı,
Peyğəmbərin yadından
Çıxmadı onun adı.
Otuz doqquz yaşında
Xilaf oldu adətə,
Xərclədi günlərini
Büsbütün ibadətə!
Dalırdı o, aramsız
Dərin düşüncələrə,
Məhəmmədin halını
Min yerə yozdu hərə...
– Bezibdir Xədicədən,
Məclislərdə görünmür.
Neyləyir dağ başında,
Heç üzü də bir gülmür?!
Zövcəsi anlayırdı,
Məhəmməd seçiləndir,
Ona yaman söyləyən
Kinindən kiçiləndir...
Haqqa könül bağladı
İnsanlar arasından,
Çıxmadı o günlərlə
Həra mağarasından!
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Hərdən enib evinə
Azuqə götürərdi,
Özüylə birgə onu
Həraya gətirərdi.
Diz çöküb gecə-gündüz
İbadət eyləyirdi.
Haldan-hala düşürdü,
O, nicat diləyirdi.
Qırx yaşında salamlar
Axırdı sağ-soluna,
Dağlar, daşlar, ağaclar
Baş əyirdi yoluna!
Girirdi görmədiyi
Adamlar yuxusuna,
Vermirdi bir rahatlıq
Qəribə səslər ona...
Girəndə qırx bir yaşa
Gecə ibadət etdi,
Mağarada qəfildən
Onu bir yuxu tutdu.
Həranın içindəcə
Getmişdi o, özündən,
– Oxu! – Səsi gələndə
Tər axırdı üzündən.
Gözlərini açanda
Mələklə üz-üzəydi,
Onun fikri-diqqəti
Eşitdiyi sözdəydi!
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– Ey Məhəmməd! Oxu sən!
Haqqın PEYĞƏMBƏRİSƏN!
Həzrəti Cəbrailəm,
Vəhyi gətirənəm mən!
– Mən oxumaq bilmirəm!
– Oxu! – deyə səsləndi.
– Mən oxumaq bilmirəm! –
Məhəmməd yenə dindi...
Mələk onu möhkəmcə
Sıxdı öz sinəsinə,
Nəfəsi kəsiləndə:
– Oxu! – Söylədi yenə.
– Mərhəmətli, rəhmli
Allahın adı ilə,
Tanrıya tut üzünü
Qəlbinin odu ilə!
Şükür et, tərif söylə
Aləmlərin rəbbinə!
Rəhmlidir hər kəsə,
Axirətdə möminə!
OXU! Sən yaradanın
Uca adıyla oxu!
Xəlq elədi ALLAHIN
Gördüyün varı-yoxu!
O Tanrı ki insanı
Yaratdı laxta qandan,
Qələmlə yazmağı da
Öyrəndi bəşər ondan!
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Tir-tir əsdi peyğəmbər,
Dişləri şaqqıldadı,
Qorxu çökdü canına,
Yadından çıxdı adı!..
Endi Həra dağından,
Ayaqları əsirdi,
Evinə gedə-gedə
Düşünürdü, susurdu...
Səs gəldi göy üzündən:
– Ya Məhəmməd!Bil ki sən,
Yer üzündə sonuncu
Haqqın peyğəmbərisən!
Mən də onun seçdiyi
Cəbrailəm, mələyəm!
Müvəkkiləm “Quran”ı
Sənə çatdıram, deyəm!
Hara üz tuturdusa,
Görürdü o mələyi,
Diləyirdi Tanrıdan
Hər yardımı, köməyi!
Gəldi, çatdı evinə:
– Üstümü örtün! – dedi,
Qəlbinin sultanına
Olanları söylədi.
– Ya Məhəmməd! Tanrıdan
Verilir sənə nemət!
Həyatında etmədin
Bir kimsəyə xəyanət!
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Yetimləri doyurdun.
Yoxsula verdin çörək,
Bu zamanda tək səndə
Görünür belə ürək!
Bil, mübarək üzündə
Tanrıdan var min rəhmət,
Azanları düz yola
Edəcəksən sən dəvət!
Xədicə bu əhvalı
Vərqaya verdi xəbər,
Əmisi oğlu dedi:
– İnan, gəlib peyğəmbər!
Kəbə evində ona
Rast gəldi bir gün özü,
Söylədi Məhəmmədə
Qəlbindən gələn sözü:
– Təbrik edirəm səni,
Mübarək olsun adın!
Yer əhlini isitsin
Sənin müqəddəs odun!
Həzrəti İsanın da
Söylədiyi elçisən!
Haqq dini yaymaq üçün
Edilmisən məmur sən!
Hazır ol qarşıdakı
Əzaba, işgəncəyə,
Peyğəmbər gərək dözə
Başa gələn hər şeyə!
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Yalançı, sehrbazdır
Deyəcəklər adına,
Ən ağır anlarında
Tanrı çatar dadına!
Qovacaqlar Məkkədən,
Baş götürüb gedəssən!
Bütün düşmənlərini
Sonda məğlub edəssən!
Min əziyyət verdilər
Həyatda çox-çox ona!
Gətirdilər dünyada
Onu cana-cəzana!..
İsa peyğəmbər belə
Xalqına söyləmişdi,
Axırıncı elçidən
O, bunları demişdi:
– Göylərin padşahlığı
İndi verilib sizə,
Qalın pərdə çəkilib
Daş olan qəlbinizə!
Tanrı alıb verəcək
Onu başqa millətə!
Onlar da saxlayacaq
Bunu lap qiyamətə!
Əsasın qoyduğun din
Şərin qəddin əyəcək!
Pak adını insanlar
Anıb alqış deyəcək!
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Üç il keçdi aradan,
O qaldı intizarda,
Bilmirdi nə eləsin,
Çırpınırdı hey darda...
Özünü uca yerdən
Atmaq fikrinə düşdü,
Hər dəfə də o anda
Mələk ilə görüşdü:
– Peyğəmbərsən, darıxma! –
Təsəlli verdi ona!
Yaradanın rəsulu
Getdi Həra dağına!
Ürəyinin sözünü
Yaradana söylədi,
Gecə-gündüz diz çöküb
O, ibadət eylədi.
Həzrəti Cəbraillə
Bir gün yenə görüşdü,
Qəribə hal içində
Birdən dəhşətə düşdü.
Qalxıb vida elədi
Elçi Həra dağına,
Evinə çatan kimi
Uzandı yatağına.
Səs eşitdi qeybdən:
– Qalx ayağa, yatma sən!
Verdi Tanrı neməti,
Göstər doğru yolu sən!
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Durdu, oturdu həmən,
O, əl açdı göylərə,
“Fatihə” surəsini
Söylədi neçə kərə...
– Rəhmli, mərhəmətli
Allahın adı ilə!
Tez dedi bu sözləri
Elçi gələrək dilə!
– Şükür olsun Allaha,
Aləmlərin Rəbbinə!
Bəşərə yol göstərən
Belə mübarək dinə!
Bu dünyada hamıya
Mərhəmətli olana!
Axirətdə möminin
Tək qeydinə qalana!
Haqq-hesab məqamının
Qüdrətli sahibinə!
Günahlardan qoruyan
Belə mübarək dinə!
Sidq-könüldən biz sənə
İbadət eləyirik!
Yardımı heç kəsdən yox,
Tək səndən diləyirik!
Rəhm elə qullarına,
Doğru bir yola yönəlt!
Onların yoluna ki,
Onlara verdin nemət!
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Haqq yoldan sapanların
Yoluna salma bizi!
Haqq-hesab sorulanda
Qaraltma üzümüzü!
Çevriləndə gördü ki,
Arxasında xanımı!
Təkrar edir sözləri,
Qurban verir canını!
Həzrəti Əlini də
İbadət edən gördü!
Özü də anlamırdı,
Bu sirr necə bir sirdi?
Sevimli əmisinin
Oğlu idi lap cavan,
Düşünüb-daşınmadan
Döndü-oldu müsəlman!
Allahu-əkbər dedi,
Dinə xidmət elədi,
Ən şərəfli qurbanı
Həzrəti Əli verdi!
Qaldı üç il sir kimi,
Yayılmadı heç yana,
Gizli dəvətlər oldu
Təkcə yaxın olana.
Hiss etdi Əbu Talib,
Məhəmmədlə Əlidə
Nəsə bir sirr gizlənir,
Dəyişiblər yolu da!..
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Axtarıb tapdı kişi
Balaların Hərada,
İbadətdə idilər
İkisi də orada.
Məhəmməddən soruşdu:
– Söylə günün nə gündür?
Sitayiş elədiyin
Bu din belə nə dindir?!
Allahın, mələklərin,
Peyğəmbərin günüdür,
Cəddimiz İbrahimin
Tanrı verən dinidir!
İşidir İlahinin,
Seçdi peyğəmbər məni!
Bəndəsinə çatdırım
Belə müqəddəs dini!
– Doğru-dürüst insansan,
Sənə etibarım çox!
Ötmüsən qırx yaşını,
Hələ bir yalanın yox!
Söylə görüm nə dindir?
Nəyi təbliğ edirsən?
Tutmusan hansı yolu?
Bunnan hara gedirsən?
– Can əmi, böyüyümsən,
Səndən uca Allah var!
Qüvvət-qüdrət onundur!
Haqq yazanı kim pozar?!
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– Tutun, – deyir, – düz yolu!
Yetim malı yeməyin!
Sahib çıxıb oğula,
Qızları öldürməyin!
Qadının da haqqı var!
Tanıyın deyir onu!
Yolunu azanların
Cəhənnəm olar sonu!
And içməyin bütlərə,
Yox onlardan bir xeyir!
Tək Allahdan diləyin,
Ona tapının deyir!
Yaxşılıq edənlərin
Yeri Tanrının yanı,
Hanı cahlı-cəlallı,
Zülmkar Firon hanı?!
– Allah seçibsə, oğul,
Sənə yar olsun özü!
Bir ağır yoldu bu yol,
Üstündə olar gözü!
Neçə ki bu canımda
Mənim hələ canım var,
Sənə toxunanların
Qisməti ölüm olar!
Üç il ciddi saymadı
Məkkədə kimsə onu,
Ələ salıb güldülər
Belə müqəddəs dini...
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Sehirbaz da dedilər,
Yalançı da dedilər,
Göydən gələn nemətdən
İmtina elədilər...
İslamın hikmətləri
Xoş gəlmirdi Qüreyşə,
Qul ağaya qardaşdır?..
Dedilər: – Olmaz, haşa!!!
Əbu Talibə görə
Öldürə bilmirdilər,
Bu təbliği başından
Sildirə bilmirdilər.
Müsəlman olanlara
İşgəncə verirdilər,
Dedi-qodu söyləyib
Ardınca gülürdülər.
Öldürdülər kafirlər
Yasiri, Süməyyəni,
İman gətirib onlar
Seçmişdilər bu dini.
Onların oğlu Əmmar
Tuş oldu kafirlərə...
– Dinindən döndü, – deyə
Hay düşdü nahaq yerə.
– Əmmar dönməz dinindən!Peyğəmbər dedi: – Haşa!
İman ilə dərisi
Doludur başdan-başa!
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Allaha üsyan edən
Bir firqə öldürəcək,
Tanrı Cənnətlə onu
Son anda güldürəcək!
Gəldi göydən bir nida:
– Ona behişt verildi!
İman gətirənlərin
Ən yaxşısı görüldü!
Buyruldu bu dəfə də
Qohumların dəvəti,
Topladı öz evinə,
Bildirdi qiyaməti!
– Verdiyiniz əzabı
Gərək səbrlə udam!
Sizi mən qiyamətin
Əzabıyla qorxudam!
Toz olar o gün dağlar,
Balanı atar ana,
Sevdiyiniz dəvələr
Qalar başlı-başına!
Əməl dəftərləriniz
Sizə divan quracaq!
Diri-diri gömülən
Qızlar üzə duracaq!
Yeyib yetim haqqını
Çıxdınız yolunuzdan,
Kim tutacaq söyləyin
O zaman qolunuzdan?!
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Eşitdiniz yalan siz
Bircə kərə dilimdən?!
Fayda almırsız niyə
Mənə gələn elmdən?!
Babamız İbrahimə,
İsmayıla gələndir,
Həzrəti İsaya da
Verilən bax bu dindir!
Tövbə qapısı açıq,
Qayıdın Haqq yoluna!
Günahlardan silkinin,
İman gətirin ona!
Tanrı buyuranları
Sizə yetirirəm mən,
Olmaq istəyir deyin
Kim yardımçım, xəlifəm?!
Əli qalxdı ayağa!
– Sizə demək vəzifəm,
İçinizdən Əlidir
Həm qardaşım, xəlifəm!
İstehza elədilər,
Boğdu onları “qeyrət”:
– İndi ata oğula
Gərək etsin itaət!..
– Yox olasan! – Söylədi,
Bir daş da atdı ona,
Nifrinlər də yağdırdı
Əmisi yana-yana!
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Bu Əbu Ləhəb idi,
Arvadından betərdi,
Göydən ikisinə də
Ayrıca ayə endi.
Allahın lənətinə
Yazdırdılar adını,
Cəhənnəm tonqalına
Daşıdılar odunu!
Həzrəti Məhəmmədin
Qızlarını boşatdı!
Özünü, ailəsini
Əbədi oda atdı!
İki oğlu rəsulun
Qızına evli idi,
O məsum qadınları
Gətirib geri verdi...
Ən ağır düşmən oldu
Özləri özlərinə,
Pərdə çəkmişdi şeytan
Onların gözlərinə...
Qudurub hələ Utbə
Peyğəmbərə əl atdı!
Çəkib cırdı köynəyin,
Qanını da qaraltdı...
Peyğəmbər sakit-sakit
Ona qarğış eylədi:
– Qudurmusan, quduza
Rast gələsən söylədi.
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İslamın tarixində
Lənətli oldu adı!
Şama gedərkən onu
Bir aslan parçaladı!
Zülm etməkdə müşriklər
Aşmışdılar həddini,
Onlara mal satanın
Qırırdılar qəddini!
Bir əhdnamə asdılar
Kəbənin divarından,
Müsəlmana olmazdı
Verə kimsə varından!
Ağır günlər elçini
Sındırmadı, qaldırdı,
Qılınc qapıb gələnin
Nifrətini öldürdü!
Dedilər şair sözü,
Şair sözü deyildi,
Eşidənin qamətin
Bircə anda əyirdi!
Bilirdi arif olan,
Allahın kəlamıdır!
Qüdrətin insanlara
Alqışı, salamıdır!
Nə edəsən, insanın
Bəsirəti bağlanır,
O da öz bildiyini
Hər şeydən üstün sanır...
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Pozdular əhdnaməni
Qohumu ac qalanlar,
Apardı yemək-içmək,
Göstərdi qeyrət onlar!
Gözləri pərdəlilər
Gəlmədilər düz yola,
Peyğəmbərə pislikdən
Qalmadı onlar dala.
Yordu Əbu Talibi
Üç ilin həyəcanı,
– Məhəmməd himayəsiz! –
Deyə sıxıldı canı!
Haşim oğullarını
Çağırdı o, yanına,
Söylədi: – Qılıncları
Siz qoymayın qınına!
Ərəblərin içindən
Şərəflənib nəslimiz,
Dərk eləyin dərindən,
Unutmayın bunu siz!
Fəzilət bağçasının
Çiçəyi-gülü də siz!
Məhəmməddən ucasın
Deyin tanıyırıq biz?!
Həmzədən şücaətli,
Güclü qəhrəmanmı var?
Namusda, qeyrətdə də
Sizdən sonra başqalar...
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Bizim ocaqdan seçib
Tanrı son elçisini,
Məhəmmədə tapşırır
Ən mükəmməl bir dini!
Bax onun duasıyla
Göylərdən yağış yağır,
Bu dünyanın üzünə
Gəlir onunla uğur!
Saxlayın göz üstündə,
Qoruyun ailəsini,
Bir kimsə boğa bilməz
Peyğəmbərin səsini!
Qorxmayın, balalarım,
Şəhidlikdən qorxmayın!
Məhəmmədin yolunda
Qan-qadaya baxmayın!
Söz verdilər hamısı
Qeyrət ilə, namusla:
– Arxayın ol! – Dedilər
Qohumlar uca səslə!
Məhəmməd dedi: – Əmi!
Sən bəslədin-böyütdün,
Qorudun hər xatadan,
Öz sinəndə uyutdun!
Bu ahıl yaşında da
Üstümə qanad gərdin,
Haqdan aşağı mənə
Nə verdinsə, sən verdin!
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Halal elə haqqını,
Gözləyir Cənnət səni!
Dua elə, orda da
Çıxartma yaddan məni!
Ailənin ağsaqqalı,
Baş biləniydi qoca,
Məhəmmədin adını
Həmişə tutdu uca!
Bağışladı bir anda
Allaha son borcunu,
Məhəmməd qüsulladı,
Torpağa verdi onu...
İtki gəldi dalbadal,
Ağır oldu nəticə,
Tərk etdi peyğəmbəri
Üç gün sonra Xədicə!..
Tanrı yer üzündəki
Dörd qadına pak dedi,
Asiyadan, Məryəmdən
Xədicə üstün idi!
Nə vardı bu qadında?!
Əxlaq, gözəllik, sərvət,
Dözüm, iradə, ağıl,
Qadınlara dərs, ibrət!
Onu da öz əliylə
Apardı dəfn eylədi!
– Ondan xeyirli qadın
Yoxdur həyatda, – dedi!
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– Heç kim inanmayanda
İnanırdı o, mənə,
Nəyi varsa həyatda,
Fəda elədi dinə!
Meydanı boş görənlər
Hücuma başladılar,
Başını görən kimi
Elçini daşladılar...
Tikan tökdü kafirlər
Peyğəmbərin yoluna!
Çevirdilər qapısın
Onlar ayaq yoluna...
Allahın düşmənləri
Nə bacardı, elədi,
Onun üstü-başını
Toz-torpağa buladı.
Qızı Fatimə onun
Saçın təmizləyirdi,
Atasının halına
Göz yaşı ələyirdi...
Anlayanlar az olub
Peyğəmbərlər gələndə,
Həmişə belə olub
Göydən nemət enəndə!
Zalımlar öz zülmünə
Qoymadılar hədd-hesab,
Dərin səbr sahibi
Gətirə bilmədi tab.
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Azad etdiyi qulu –
Zeydi aldı yanına,
Tərk elədi Məkkəni,
Getdi Taif yönünə.
Hicazın ən səfalı,
Gözəl yeriydi bu yurd,
Haqq kəlamı gələndə
O da döndü-oldu qurd...
Ələ salıb güldülər,
Lağ elədilər ona:
– Səndən yaxşı qəhətdir
Allahının başına?!..
Həm söydülər, döydülər,
Basdılar onu daşa,
Qulağı kar, gözü kor
İnsanlar coşa-coşa!
Sipər elədi Zeyd
Özünü peyğəmbərə!
– Sehirbaz, divanəsən! –
Dedilər nahaq yerə...
Qovurdular ardınca
Onlar daş ata-ata,
Yer üzündə ən ağır
Günaha bata-bata!
Məkkə yaxınlığında
Gəldilər bağa qədər,
Peyğəmbərin qəlbini
Çulğadı acı kədər!..
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Bir ağac kölgəsində
Uzandı o, yaralı,
Yox idi artıq onun
Nə taqəti, nə halı?!
Qaldırdı əllərini,
Üzün tutdu Allaha:
– Zalımların əlindən
Gəlmişəm zara daha!
Çarəsizin çarəsi,
Dərdlərimə sən dərman!
Qəzəbinə gəlməyə,
Ya Rəbbim! Vermə fərman!
Üstü-başı didilmiş,
Qan axır yarasından,
Vardı bircə qorxusu
Göydəki Tanrısından!
Qədəs adlı məsihi
Bir qul gəldi yanına,
Bircə salxım üzümü
Tabaqda verdi ona.
– Rəhmli, mərhəmətli
Allahın adı ilə! –
Dedi, aldı üzümü,
O yedi gülə-gülə.
Qul dedi: – Söylə mənə
Bu kəlmələr nə idi?
Eşitdiyim incilər
Gələn peyğəmbərindi!
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– O kəlamlar mənim yox,
Uca yaradandandı!
Bəsirəti bağlılar
Kar oldu, onu dandı!
– Mənə də anlat onu,
Kimsə bilməz burada,
Xəbəri var çoxunun
Vətənim Neynəvada!
– Mətta oğlu Yunisin
Torpağından gəlmisən?
– Aman! Aman! Ay aman!
Tanıyırsan onu sən?!
– Yunis mənim qardaşım,
O da peyğəmbər idi!
– Söylə sənin adın nə?
– Adım Məhəmməd, – dedi.
Çökdü qul dizi üstə,
Öpdü onun əlindən,
Qəribə sözlər qopdu
Bu insanın dilindən:
– Tərifin “İncil”dədir,
Xəbərin də “Tövrat”da,
Kitab əhli gözləyir
Peyğəmbəri bu adda!
Məkkədə nemət alıb
Ordan qovulacaqsan,
Bir qalib sifətində
Geri qayıdacaqsan!
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Deyiləcək alqışlar
Şərəfinə, şanına!
Yayılacaq bu dinin
Dünyanın hər yanına!
Məkkə kişilərində
Belə bir qayda vardı,
Himayə edilənlər
Toxunulmaz olardı.
Mütəm himayə etdi,
Qayıtdı o, Məkkəyə,
Təvaf eləmək üçün
Daxil oldu Kəbəyə!
O, həcərül-əsvədi
Əvvəl ziyarət etdi,
Təvaf, namazdan sonra
Qalxıb evinə getdi.
Çıxarmadı yadından
Ona verdiyi vədi,
Mütəm oğul-uşaqla
Qorudu Məhəmmədi!
Yetişdi Həcc mövsümü,
Zəvvar gəldi Kəbəyə,
Getdi ora peyğəmbər
“Quran”ı yaysın deyə.
Ardınca Qüreyşilər
Gəzmirdi “nahaq” yerə,
Atırdılar böhtanlar,
İftiralar min cürə...
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– Bu qədim bir əfsanə,
Öyrənib deyir sizə,
Bu sehirbaz, bu məcnun
Yalan deyir üz-üzə!
Mədinədən gələnlər
Peyğəmbərə inandı:
– Qəbul edirik, – deyə
Onlar içdilər andı!
– Gəl, – dedilər, – bizimlə,
Gəl yaşa Mədinədə!
Qorxudanmaz oranı
Məkkədən gələn hədə!
İnsanlar dəstə-dəstə
Dönüb dinə gələndə,
Geri qayıtmağın yox
And iç ki, həmin gündə!
– Qəbiləniz qəbiləm!
Dərdiniz mənim dərdim!
Məzarım da sizinlə
Bir olacaq, söz verdim!
Yaradana sizlər də
Heç vaxt şərik qoşmayın!
Göz dikib haram mala
Həddinizi aşmayın!
Təharətlə təmizlik
İslamda birincidir,
Çirkin işlərdən pəhriz
Bu dinin sevincidir!
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Təcavüz etmək olmaz
Kimsənin namusuna!
Ən böyük günah deyir
Uca yaradan buna!
İftira-böhtan demək
Daha ağır bir günah,
Aparın şər-şeytandan
Tanrınıza siz pənah!
Lənət deyir Allahım
Qızları öldürənə!
İbadət-itaətdə
Hər cür qüsur edənə!
Gələnlərin rəisi
And içdi peyğəmbərə:
– Yaxşı gündə, pis gündə
Kömək olacaq hərə!
Canımız, malımızla,
Arxa – dayağıq sənə,
Bədənimiz bir hasar
Olacaq bədəninə!
Övladdan, ailədən
Artıq olassan bizə!
Sadiq insanlarıq bil
Verdiyimiz hər sözə!
– Haqq yolunda vuruşan
Bir gün Haqqa qovuşar,
Kasıba əl tutanın
Cənnətdə öz yeri var!
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İslamı yaymaq üçün
Qayıtdı onlar geri,
Onun tərəfdarları
Gizli saxladı sirri.
Əzablardan bezdilər
Məkkəli müsəlmanlar,
Yığışıb Mədinəyə
Köçüb getdilər onlar.
Boşaldı neçə məhlə,
Boş qaldı yurd-yuvası,
Kafirlərin başında
Vardı şeytan havası!..
Yığıldılar bir yerə.
Məsləhət elədilər:
– Müsəlmanın artmağı
Təhlükədir, – dedilər!
Məhəmməd Mədinədə
Yuva qursa özünə,
Bağlanacaq Şam yolu
Məkkəlinin üzünə!
Orda artacaq gücü,
Gələcək üstümüzə!
İntiqamın alıb o,
Divan tutacaq bizə!
Düşünüb-daşındılar,
Verdilər son qərarı:
– Hər tayfadan bir nəfər
Qabaqlasın zərəri!
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Hücum edib öldürək
Biz onu yerindəcə,
Heç kəsə bəlli olmaz
Qatil kimdir o gecə?!
Yoldaykən onlar hələ
Vəhy gəldi peyğəmbərə,
Verildi hicrət əmri
Dəvət olunan yerə!
Onda bir neçə şəxsin
Əmanəti var idi.
Tapşırdı o, Əliyə:
– Sahibinə ver, – dedi.
– Qızım Fatiməni də
Sonra götür çıx yola,
Üz qoyun Mədinəyə,
Tale yazılıb belə!
Ardınca o, Əlini
Uzatdı yatağına,
Vida etdi evinə,
Getdi Saur dağına!
Qılınc çəkib gələnlər
Görmədilər rəsulu,
Bir ləpirçi tutdular,
Tapsın o gedən yolu.
İz tutub yüyürdülər
Peyğəmbərin dalınca,
Vuruşmaqçün çoxusu
Əl atmışdı qılınca!
92

A I cild a

Əbu Bəkr də qaçdı,
Yetişdi lap anında,
Elçini gedən gördü
Saur dağı yanında.
Kafirlər ləpirçiylə
Gəlib çıxdılar ora,
Qorudu peyğəmbəri
Saurdakı mağara!
Mağaranın ağzından
Bir hörümçək tor asdı!
Göyərçin yumurtası
Düşmənin yolun kəsdi!
Təlaşa düşdü dostu,
Dedi: – Bitdi işimiz,
Daha bu kafirlərdən
Gizlənə bilmərik biz!
– Yaradan bizimlədir!
Qüvvətləndirdi məni!
Öndən, arxadan, üstdən
Kor elədi düşməni!
Göyərçin yumurtası,
Hörümçəyin torunu
Görən kimi müşriklər
Dəyişdilər yolunu...
Üç gün sonra yol aldı
O, Mədinə tərəfə,
Gedirdi ki, bu şəhər
Çatsın şana-şərəfə!
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Düşmən onu tutana
Yüz dəvə vəd elədi,
Aldadıb tamah çoxun
Bəd yola sürüklədi...
Yolunu azanlardan
Biri yetişdi ona...
– Özün bilən tək qoru! –
Üz tutdu yaradana!
Batdı qumun içinə,
Göyə qalxdı naləsi!
Yeri-göyü titrətdi
Bağışla deyən səsi!
Əhv buyurdu peyğəmbər,
Çıxdı qumun içindən,
İslamı qəbul etdi
Sərəqə həmin gündən!
İnamın-etiqadın
Üstündə möhkəm durdu,
Ardınca gələnləri
O geriyə qaytardı.
Mədinə yolu üstə
Bir çadıra vardılar,
Burda yoldan keçənə
Azuqə satardılar.
Yemək istədi elçi:
– Qurtarıb, – söylədilər,
– Qoyunu göstərəndə,
Südü yoxdur, – dedilər.
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Razılıq aldı rəsul,
Sağdı həmən qoyunu,
İçənlər itirdilər
Piyalənin sayını!
Heyvanın sahibləri
Heyrət içində qaldı,
Peyğəmbər olduğunu
Onlar sonradan bildi.
Peyğəmbər gəlir deyə
Qaynayırdı Mədinə!
Dəqiqəni, anları
Hey sayırdı Mədinə!
Eşitdilər o gəlib,
Şərəf verib Qubaya,
İnsanlar dəstə-dəstə
Düşdülər hay-haraya!
Gəldilər axın-axın
Elçinin hüzuruna!
Məhəbbətlə, hörmətlə
Salam verdilər ona!
Qızı Fatiməni də
Gətirdi həzrət Əli,
Açıldı peyğəmbərin
Əzablı-qəmli könlü!
Qabarlı ayağından
Damırdı Əlinin qan...
Ağlayırdı peyğəmbər
Narahat olduğundan!
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Sığalladı əliylə,
Axan qanını sildi,
Duasıyla sağaltdı,
Onların üzü güldü!
Məscid tikdi Qubada
Yaradanın rəsulu,
Camaatla namaza
Durdu Allahın qulu!
Atlandı cümə günü,
Tutdu Mədinəyə üz,
Yan-yörədə insanlar,
Müsəlmanın sayı yüz!
Çatdılar bir vadiyə,
O düşdü dəvəsindən,
Qıldı cümə namazı
Onların həvəsindən!
Sonra xütbə oxudu,
İnsanları oyatdı,
Gizli həqiqətləri
Orda üzə çıxartdı.
– Axirət günü üçün
İndi tədarük görün!
Yetimə, dul qadına
Yarımca xurma verin!
Çəkər Haqq tərəzisi
Zərrə qədər xətanı,
Zərrə qədər savabı
Gəlib çatanda anı!
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Salam olsun əməli
Sağ tərəfdən gələnə!
Kömək eləməz kimsə
Sol ələ verilənə!
Üstünüzdə mələklər
Gözətçidir sizlərə,
Gördüyünüz işləri
Dəftərə yazır hərə!
Dünya sınaq dünyası,
Aldanmayın dövlətə,
Şirnikməyin, ümmətim!
Heç bir saman sərvətə!
Allahdan buyrulandır
Söylədiyim hər sözüm!
Haqq-hesab çəkiləndə
Qaralmasın qoy üzüm!
Alqış deyək adına,
Şükr edək yaradana!
Nəfsimizin şərindən
Pənah aparaq ona!
Elmlərin gözəli
Tanrı kitabı “Quran”!
Oxunanda ürəyə
Nur verir həmincə an!
“Quran”dan uzaq düşən
Düz yolundan tez sapar,
Onu üstün tutanlar
Həyatda nicat tapar!
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Sevin Allah sevəni,
Əhdinizi pozmayın,
Unudub Haqq kəlamın
Yolunuzdan azmayın!
Davam etdi yoluna,
Rast gəldi insanlara,
Məhəbbətlə görüşdü,
Salam verdi onlara!
Oxuyub şeir-mahnı
Ona alqış etdilər:
– Yaradanın elçisi
Məhəmməddir, – dedilər!
– Doğuldu günəşimiz!
Şükür belə nemətə!
Savabı bəsdir bizə
Yetincə Qiyamətə!
Elçini toy-büsatla
Qarşıladı Mədinə!
Onlar da sidq-könüldən
Tapındılar bu dinə!
Dəvət edirdi bir-bir
İnsanlar öz evinə:
– Buyurun, ya peyğəmbər! –
Hey sevinə-sevinə.
Allahın rəsulu da
Razılıq eləyirdi:
– Buraxın öz halına
Siz dəvəni, – deyirdi!
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O, məmur edildiyi
Evi tapacaq özü,
Duracaq qabağında,
Çökəcək orda dizi!
Peyğəmbər bilirdi ki,
Qonaq olsa birinə,
Dəyəcək, şübhəsiz, bu
O birinin xətrinə.
Keçərək çox qapıdan
Çökdü axırda yerə,
Məscid üçün yer seçdi
Dəvəsi peyğəmbərə.
Pul ilə aldı yeri,
Xurmaları sökdürdü,
Ağacların yerində
O, bir məscid tikdirdi.
Yolçular-yoxsullara
Bir dəhliz də quruldu,
Müsəlmanlar burada
Yığışıb namaz qıldı.
Hücrələrdən biri də
Rəsula oldu dəyə,
Hərəsinə biri də
Ayişəyə, Sudəyə.
Onlar zövcəsi idi
Həzrəti peyğəmbərin,
Dedilər, kaş burada
Yolu kəsilə şərin!
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Yaradanın elçisi
Dərs keçirdi onlara:
– Yolunuzu azmayın,
Güvənməyin siz vara!
Allah yolunda zəhmət
Ən xeyirli zəhmətdir!
Ən yaxşı əmək haqqı
Axirətdə rəhmətdir!
Hüseyn adlı biri
Gəldi onun yanına,
Anladı peyğəmbərdir,
İman gətirdi ona!
"Tövratı" oxumuşdu,
Gözləyirdi rəsulu,
Bildi ki, qarşısında
Dayanıb Tanrı qulu!
Abdullah adı verdi
Peyğəmbər bu kişiyə,
Sevindi dərk edirlər
İnsanlar Haqqı deyə!
Dedi: – Ya rəsulallah!
Çağır qövmümü bura!
Görsələr, müsəlmanam,
Edəcəklər iftira...
Yəhudi rəislərin
Dəvət etdi oraya,
Müsəlman olmaq ücün
Təklif qoydu araya!
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Yox dedilər rəsula,
Onu rədd elədilər,
Hüseyni soruşanda
Candan təriflədilər.
– O, “Tövratı” oxuyub,
Yusifin nəslindəndir,
Ağsaqqaldır hamıya,
Bizimlə bir dindəndir!
O, çağırdı Hüseyni!
– Oldu, – dedi, – müsəlman! –
Söylədilər iftira
Yəhudilər həmin an!
– Yalançıdır bu kişi,
Sözündə min yalan var,
İnanmaq olmaz ona! –
Şər deyib getdi onlar...
Lakin başqa rəislər
Əhdnamə bağladılar:
– Razıyıq anlaşmaya! –
Bir ağızdan dedilər!
Müsəlmanlıq güclənib
Aşmaqdaydı hər səddi,
Bəzi yəhudilərin
Doğdu ona həsədi!
Nəzir qəbiləsindən
Birini öyrətdilər,
Ağlını alıb əldən
Bir sehr elətdilər.
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Doladı o, darağa
Bir yumaq saç tükünü:
– Zərardan quyusuna
Atıram! – Dedi bunu!
Məhrum etməli idi
Övladdan müsəlmanı!
Belə idi onların
Şər işlərinin sonu!
Həzrəti peyğəmbərə
Vəhy ilə bildirildi,
Sehrə, caduya qarşı
“Nas”, “Fələq” endirildi.
– Ya peyğəmbər! Söylə ki,
Allaha sığınıram!
İnsanların şərindən
Mən pənah aparıram!
Pənah aparıram mən
İnsanı yaradana,
Şeytanın hər şərindən
Sığınıram mən ona!
O Şeytan ki, vəsvəsə
Salır insan qəlbinə!
O Şeytan ki, həm insan,
Həm cində qurur binə!
De : – Pənah aparıram
Sübh tezdənin Rəbbinə!
Yaratdığı varlığın
Şərindən dönə-dönə!
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Zülmətlərə bürünən
Bir gecənin şərindən,
Ovsunu düyünlərə
Üfürənin birindən!
Paxıllığı tutanda
Bir paxılın şərindən.
Mən sənə sığınıram
Dünyanın dərd-sərindən!
Bu işi də yaradan
Yoluna qoydu özü,
Kəsənəkəs söylədi
Müqəddəs “Quran” sözü!
Haqq ilə o, batili
Seçmək yolun öyrətdi,
İki rükət namazı
On yeddi rükət etdi.
Gündə bir dəfəydisə,
Oldu beş dəfə indi,
Əmri idi Tanrının,
Göylərdən yerə endi!
Namaza dəvət kimi
Azan da vacib oldu,
İlk azanı İslamda
İlk oxuyan Bilaldı!
Bu həbəşdə təsirli,
Gur səs vardı sərhədsiz,
Səsinin məlahəti,
Gözəlliyi də hədsiz!
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Döndü üzlər Kəbəyə,
Ora qibləmiz oldu
Yoxsul üçün varlıya
Zəkat vermək buyruldu!
– Ramazan bayramında
Vacibdir, – dedi, – fitrə!
Namazönü hər varlı
Gərək sədəqə verə!
“Qurban” günü göylərdən
Tanrı verdi bir fərman,
Qılıb bayram namazın
Peyğəmbər kəsdi qurban!
İmkanı olanlara
Əmr elədi o, bunu!
Yetirdilər yerinə
Allahın buyruğunu!
Cihad edin söylədi
Düşmənçilik edənə!
Müsəlmanlara qarşı
Min fəsad törədənə:
– Hücum edənlərlə siz
Haqq yolunda vuruşun!
Aşmayın həddinizi,
Təslim olsa, barışın!
Allahın yolu idi
Müsəlmanın Haqq yolu!
Onlar idi dünyada
Tanrının sadiq qulu!
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İslamın şan-şöhrəti
Artırdı-çoxalırdı,
Müşrikləri Məkkədə
O, qorxuya salırdı!
Haqqa tapınanların
Yox idi bir qorxusu,
İslama gələnlərin
Möhkəmləndi arxası!
Yayırdı Haqq dinini,
Peyğəmbər şadlanırdı,
Baxırdı Fatiməyə
Ata qanadlanırdı!
– Fatimədir daşıyan
Özündə bu canımı!
Dünyada, axirətdə
Xanımların xanımı!
Fatiməni sevənin
Məhəbbəti mənimdir!
Ona düşmən olanlar
Mənim də düşmənimdir!
Çox idi elçi düşən...
– Deyildir, – dedi, – vaxtı!
O bilirdi qızının
Yazılıb kimə baxtı!
Gəldi onun yanına
Əmisi oğlu Əli,
Peyğəmbəri görəndə
Bağlandı onun dili!
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Canının parçasıydı
Elçi düşən qızına!
İşıq gəldi, nur gəldi
Peyğəmbərin gözünə!
– Ya Əli, ətin ətim,
Canın mənim canımdır,
Sənin nəfsin öz nəfsim,
Qanın da öz qanımdır!
Bil ki, seçim haqqı var
Fatimənin özünün,
Cavabım nəticəsi
Olacaqdır sözünün!
Bu gənc qızın susmağı
“Hə” cavabı sayıldı,
Toyların ən parlağı.
Kasıbyana toy oldu.
Dörd yüz dirhəm gümüş pul
Başlıq verdi bəy özü,
Yastıq, döşək, əl daşı
Oldu qızın cehizi!
Köçəndən sonra qızı
Getdi evinə bəyin,
Su səpib başlarına
O söylədi istəyin.
Apardığı su ilə
Dəstəmaz da aldırdı,
Hərəyə iki rükət
Namazı da qıldırdı.
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Dua etdi Allaha,
Elçi paklıq istədi:
– Bu iki cavan cütün
Cövhəri məndən, – dedi!
Ağlayan balasını
Kiritdi onun sözü,
İman sahibi ilə
Ailə qurmuşdu qızı!
– Axirətin salehi,
Bu dünyanın seyyidi,
Tanrının öz qisməti,
Qızım, ərin Əlidi!
Nəslim sizdən törəyib
Çatacaq qiyamətə,
Şükür-səna eləyin
Haqqdan gələn rəhmətə!
Un üyüd, çörək bişir,
Evin işləri sənin!
Evdənkənar hər şeydə
Vəzifə də Əlinin!
Qabartdı dən üyütmək,
Əlini etdi yara.
Xanımının bu halı
Əlini çəkdi dara!
– Səhabələr davadan
Gətirib xeyli əsir,
Kömək üçün birini
İstəsən, olmaz qüsur.
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Getdi ata evinə,
Tapmadı evdə onu,
Ayişəyə söylədi,
Açdı ona könlünü...
Gecə yataqda ikən
Gəldi rəsul onlara:
– Eşitdim işləməkdən
Əllərin olub yara...
Həzrət Əli söylədi:
– Onu mən göndərmişəm.
Atandan get yardımçı
Əsir istə demişəm...
– Kölədən daha yaxşı
Öyrədim sirli sözü,
Ən yaxşı köməkçidir
Elə Yaradan özü!
Siz yatağa girəndə
Üç kəlmə söz söyləyin,
Hərəsini aramla
Otuz üç dəfə deyin!
Öncə Allahu Əkbər! –
Yəni Allah böyükdür!
Yaranışdan dünyada
Onun qüdrəti təkdir!
Sonra Əlhəmdulillah! –
Şükr olsun Yaradana!
Tərif, alqış yaraşır
Yer üzündə tək ona!
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Ardınca Subhanəllah! –
Allah pakdır, ucadır!
Onundur hər məsləhət,
Odur hər şeyə qadir!
Tanrıdan gələn kömək
Yaxşıdır bir kölədən!
O istərsə, tez atar
Yorğunluğu hər bədən!
Aldı ata öyüdün
Qadınlığın anası,
Müqəddəs bir kişinin
Qəlb evinin sonası!
Seçilənlər beləydi,
Sadə həyat sürürdü,
Onlar son tikəsini
Əl açana verirdi!
Haqq dinin yayılması
İncidirdi Məkkəni,
Söndürürdü küfr ilə
Qəlblərdəki hikkəni.
Yığışıb bir araya
Onlar tədbir tökdülər,
Döyüşə getmək üçün
Bir plan da çəkdilər!
Minə yaxın Qüreyşi
Süvar oldu atına,
Üz tutaraq getdilər
Cəhənnəmin oduna!
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Peyğəmbərin tərəfi
Sayca xeyli az idi,
Qələbə vəhyi ilə
Onlar döyüşə girdi!
Tanrı verdiyi güclə
Atıldılar döyüşə,
Gəldilər aslan kimi
Kafirlərlə döş-döşə!
Özünə güvənənlər
Düşdü burda dəhşətə.
Haqq vurdu son zərbəni
Cahilliyə, vəhşətə!
Həzrət Əli, Həmizə
Döyüşdülər şir kimi,
Düşməni iki böldü
Vuran qılıncın hökmü!
Peyğəmbərin qohumu
Übeydə yaralandı:
– Şəhidəmmi? – Deyərək
Elçiyə sarı döndü.
– Cənnət oldu məqamın,
Ya Übeydə, şəhidsən!
Firdövs təbəqəsində
Üç gün sonra sakin sən!
Siz bilin, hər şəhidə
Çatır Haqqın rəhməti,
Sorğu-sual olmadan
Qismət edir Cənnəti!
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Ölüb gedəcək hamı,
Onsuz, bu dünya fani,
Əvvəl-conra ölməyin
Arasında fərq hanı?
Səhabələr atıldı
Düşmənin üzərinə,
Qaranlıq çökdürdülər
Onların gözlərinə!
Başçıları qırıldı,
Düşdü pərən-pərənə,
Qüreyşin fəlakəti
İbrət idi görənə!
Qələbə ilə bitdi
Rəsulun hərb səfəri,
Bədr döyüşü oldu
İslamın ilk zəfəri!
Qaçanları qaçdılar,
Qalanlar əsir oldu,
Düşmənlərdən onlara
Xeyli qənimət qaldı.
Elçi dedi: – Əsirə
İşgəncələr verməyin,
Tanrının qarşısında
Siz günaha girməyin!
Varlılardan min dirhəm,
Qalanlardan yarısın
Fidyə kimi alaraq
Əsirlər buraxılsın!
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Azad edilsin tamam
Kasıb-kusub olanlar!
İslam dininə qarşı
Bir də çıxmasın onlar!
Yazmaq-oxumaq bilən
Yoxsul əsir seçilsin,
On uşağa məcburi
Burda qalıb dərs desin.
Peyğəmbərin əmisi
Abbas da əsir idi,
Könüllü gəlmədiyin
Elə hey söyləyirdi.
– Ya Allahın elçisi!
Məndən fidyə almayın,
Mərhəmət diləyirəm,
Məni dərdə salmayın!
– Birgə gəldin düşmənlə,
Gərək verəsən fidyə!
Qardaşoğlanların da
Məcburdular verməyə!
– Sənin bu daş qəlbinə
Daha gətirmirəm tab!
Alınan qızıllarım
Olsun fidyəyə hesab!
– Döyüşdə alınanlar
Bilirsən, qənimətdir!
Bizim döyüşçülərə
Halalca bir nemətdir!
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– Əl açım, dilənimmi?
Söylə, ya rəsulallah?!
Yox imiş mərhəmətin,
Görürəm sənin, vallah!
– Arvadına verdiyin
Həmin qızıllar harda?
Elə sızıldayırsan,
Guya qalmısan darda!..
– Yox idi kimsə orda,
Bunu axı kim gördü?
Söylə, qardaşım oğlu,
Kim sənə xəbər verdi?!
– Hər şeyə qadir olan
O qüdrətli yaradan!
Fidyəni təslim elə,
Gəl özün çıx qaradan!
– İnandım indi sənə!
Haqqın peyğəmbərisən!
Gətirirəm şəhadət,
Şahid oldun özün sən!
Qəbul etdi islamı
Peyğəmbərin əmisi.
Gizli-aşkar Məkkədə
Oldu onun hamisi.
Bədrdəki fəlakət
Ağladırdı Məkkəni,
Coşdururdu onların
İçindəki hikkəni!
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Döyüşdən sağ qurtaran
Əmru adında biri
Öldürmək istəyirdi
Xəlvətcə peyğəmbəri.
Məramını söylədi
Başçılardan Səffana,
Dəstək verəcəyini
Bildirdi başçı ona.
– Pul verirəm ailənə,
Ödəyirəm borcunu,
Çəkinmə sən heç nədən,
Yüyür, get öldür onu!
Zəhərli qılınc ilə
Bir dəvə verdi ona,
Göndərdi peyğəmbərin
Catdırsın ömrün sona!
Yolları yora-yora
Ora yetişdi Əmru,
Hakimdir bu dünyada
Yaradanın öz əmri!
Məscidə girən kimi
Tanıdılar tez onu,
Peyğəmbərin yanına
Apardılar Əmrunu.
– Nə üçün bura gəldin?
Nədir belə məqsədin?
– Əsir düşən oğlumun
Əhvalın bilim dedim.
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Yaradanın elçisi
Olanları danışdı!
Dondu Əmru yerində,
Heyrəti başdan aşdı!
– Yaradanın işləri
Həm gizlidir, həm mübhəm,
Peyğəmbər olduğuna
Qalmadı mənim şübhəm!
İcazə ver qayıdım,
İndi Məkkəyə gedim,
Göstərim doğru yolu,
Onları dəvət edim.
Əməl etdi vədinə,
Başladı dəvətinə,
Sayəsində çoxları
İman gətirdi dinə.
Bədr faciəsini
Unutmurdu Qüreyşi...
İntiqam söyləyirdi
İşlərin bu gedişi!
Əbu Süfyan, arvadı
Ocağı közləyirdi,
Cəhənnəmin qucağı
Onları gözləyirdi.
Müsəlmanlara qarşı
Yaratdılar bir ordu.
Gəldi yetişdi qoşun,
Uhud çölündə durdu.
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Məktub yazdı Məkkədən
Peyğəmbərə əmisi:
– Gəlir sənin üstünə
Düşmənlərin cəmisi!
Mədinə tez birləşdi,
Qalxdı həmən ayağa,
Peyğəmbər kürəyini
Söykədi sanki dağa!
– Bir yuxu gördüm, – dedi
Onlara rəsulallah, –
Kəsilirdi bir öküz...
Xeyir olar, inşallah!
Elə bil qılıncımın
Ucu da sınmış idi,
Əlim möhkəm zirehin
İçinə enmiş idi.
Öküz adamlar demək...
Çoxlu adam öləçək,
Əhli-beytimdən kimsə
Cənnətə yüksələcək!
Əl saldığım o zireh
Şəhərimiz Mədinə,
O açdı öz qoynunu
Göydən gələn haqq dinə!
Yığıldılar məclisə,
Məşvərət elədilər,
Düşməni elə burda
Biz gözləyək dedilər.
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Razıydı bu fikirlə
Yaradanın rəsulu,
Cavanların qüruru
Göstərdi başqa yolu:
– Elə sanar düşmənlər
Saxlayır bizi qorxu,
Yolunu azanların
Ucalar döyüş ruhu.
Cavanların sözünü
Sındırmadı peyğəmbər:
– Səbr etsəniz, sınacaq
Önünüzdə şeytan-şər!
Yaradanın rəsulu
Silahını qurşadı!
Qılınc-qalxan götürüb:
– İndi gedirik, – dedi!
Tez fikrini dəyişdi,
Peşman oldu cavanlar,
Həddi aşdıqlarını
Başa düşmüşdü onlar.
– Qılınc qurşayan elçi
Möhtac Haqqın əmrinə,
Dayanıb durmaq onun
Uyğun deyil şəninə!
Bundan sonra eşidin
Sizlər mənim sözümü,
Zəfər istəyən kəsdən
Tanrı gözlər dözümü!
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Uhud deyilən yerdə
Bir böyük vuruş oldu,
Düşmən cəsədləriylə
Meydan başabaş doldu!
Ölüm xofu düşməni
Qaçırtdı sola-sağa,
Müsəlmanlar qurşandı
Tez qənimət yığmağa...
Keçidi qoruyanlar
Qoşuldular onlara,
Pusqudakı müşriklər
Qalibi saldı tora!
Sanki bir tufan qopdu,
Qarışdı birdən ara!
Dəydi ağır zərbələr
Qələbə çalanlara!..
Hücum etdi üç nəfər
Peyğəmbərin üstünə,
Düşmən çoxdan dolmuşdu
Bu insanın qəsdinə...
Yaraladılar onu,
Yıxıldı bir çuxura,
Kafirlərin qazdığı
Dərin quyuydu bura.
Onun şəhid olduğun
Tez yaydılar aləmə,
Müsəlmanlar sarsıldı
Batdılar dərdə-qəmə...
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Başın itirdi çoxu,
Tapmadılar bir aram...
Dedilər: – Ondan sonra
Yaşamaq bizə haram!
Bu fikirlə düşməni
Almadılar eyninə,
Şəhidlik libasını
Geyindilər əyninə!
Əmisi tez yüyürdü
Peyğəmbərin yanına,
Arxadan vurub onu
Boyadılar qanına.
Kinli bir qadın olan
Hində qaçaraq gəldi,
Həmzənin qılınc ilə
Həmən kürəyin dəldi!
Çıxarıb ciyərini
Çiy-çiy yedi bu qadın,
Qazandı o, Uhudda
“Ciyərlər yeyən” adın!
Onun burun-qulağın
Düzüb boynundan asdı,
Cəhənnəmdə yerinə
İndidən möhür basdı.
Peyğəmbəri qorudu
Özünün səhabəsi,
Sipər etdı canını
Susdu bir anda səsi!
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Tez yetirdi oraya
Həzrət Əli özünü,
Qana bulanmış gördü
Bu dünyanın gözünü!
Dəlik-deşik cəsədi
Üzərindən qaldırdı,
Çağırdı tez Təlhəni
O, quyuya saldırdı.
Mübarək ayağını
Qoydu onun belinə,
Uzanan əllərini
Əli aldı əlinə.
Əlinin yardımıyla
Bir qayaya söykəndi,
Qaçan adamlarını
Bir anlığa o andı...
– Ya Əli, qaçanlar tək
Qaçmadın, söylə nədən?
– Ya Allahın elçisi,
Səndən ayrıyammı mən?!
Başladı hücum bu an,
Əli döndü bir şirə!
Yaxın düşə bilmədi
Bir kimsə peyğəmbərə!
Düşmənlə döyüşürdü
Aslan kimi üz-üzə,
Onun qüdrət qılıncı
Göstərirdi möcüzə!
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Peyğəmbərin sözləri
Güc verirdi qoluna,
Diqqət kəsilmişdi o,
Əlinin sağ-soluna!
Birdən əmoğlusunun
Qılıncın sınan gördü,
O, öz zülfüqarını
Çıxarıb ona verdi.
Düşmənlərlə döyüşdü,
Gün çıxandan-batana,
Dedilər Həmzətək
Allahın şiri ona!
Elçinin sağ olduğun
Müsəlmanlar bildilər,
Toplaşdılar bir yerə,
Dönüb geri gəldilər.
Peyğəmbəri ölümdən
Qurtaran Əli idi,
On altı yerdən onun
Özü yaralı idi.
Razı qaldı peyğəmbər
Ardıcılı Əlidən:
– Ondan başqa qəhrəman
Tanımıram, – dedi, – mən!
Zülfüqar tək qılınc da
Bilin yoxdur dünyada,
Hər ikisi düşməni
Gətirdilər fəryada!
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Sildi sonra üzündən
Axıb gedən qanını,
Dişinə tutub durdu
Ağrı çəkən canını:
– Allahı dananların
Necə olacaq halı?
Tapa bilərmi onlar
Bir yerdən nicat yolu?!
Günahını bağışla,
Əhv elə ümmətimi!
Nə etdiyin bilmirlər,
Bol elə nemətini!
Yolundan sapanların
Nur ver, fər ver gözünə,
Tapındır azanları,
Tapındır sən özünə!
Sonra Haqqın elçisi
Şəhidləri yad etdi,
Mübarək gözlərində
Damla-damla yaş bitdi!
Dedilər, qəhrəman Səd
Ona salam söylədi!
Rəsula sədaqəti
O, vəsiyyət eylədi!
Əlin açdı göylərə,
Ona rəhmət dilədi:
– Adilsən, ey Yaradan,
Razı ol Səddən, – dedi!
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Həmzənin cəsədi də
Sataşdı nəzərinə,
Vəhşiliyin son həddi
Qonmuşdu üzərinə!
Yarmışdılar qarnını,
Didmişdilər canını!
Unutmaz islamiyyət
Belə qəhrəmanını!
Qardaşoğlu əminin
Durdu nəşi önündə,
Uhuddakı döyüşün
Belə ağır günündə:
– Qohumluq qeyrətini
Sən ucada tutardın!
Ən ağır günlərimdə
Dağ tək arxamda vardın!
And içirəm ruhuna,
Yerdə qalmaz bu qanın!
Düşməndən yetmiş nəfər
Olacaqdır qurbanın!
Endi bir ayə göydən
Qurtarmamış sözünü:
– Pislik edilən qədər
Elə, göstər dözümü!
Bacarsanız, üstündür
İntiqamdan səbriniz!
Hökmüdür bu Allahın!
Əməl edin ona siz!
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Kəffarə verdi həmən,
Andını geri aldı,
Tanrının hüzurunda
Bir səbrli qul oldu!
O baxdı sağ-soluna,
Parçalanmış can gördü!
Allahın lütfü haqda
Belə şəhadət verdi:
– Gələr qiyamət günü,
Qəbrdən qalxan zaman
Müşk-ənbər qoxuyar
Yaranızdan axan qan!
Dəfn etdi qoşa-qoşa
Məzarda şəhidləri:
– Qanlı libas kəfənin
Ucadır, – dedi, – yeri!
Bu bir ibrət dərsiydi
Haqdan müsəlmanlara!
Qənimətə şirnikmək
Baha gəldi onlara!
Ucaldı yetmiş nəfər
Şəhidlik zirvəsinə!
Qandan hasar çəkdilər
“Quran”ın dövrəsinə!
Bu il onun nəslinə
Gəldi mübarək körpə!
Böyütdülər uşağı
Əlindən öpə-öpə!
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Peyğəmbər nəvəsinin
Əriyini əzirdi,
Mindirirdi belinə,
Dizin-dizin gəzirdi!
Bənzəyirdi deyirlər
Babasına nəvəsi,
Qismətiydi onun da
Şəhidliyin zirvəsi!
Fələk tez-tez su qatdı
Peyğəmbərin aşına.
İnsanın çəkəcəyi
Hər şey gəldi başına!
Doğulan oğulların
Əzrail tez apardı,
Qönçə ikən güllərin
Budağından qopardı!
Səfərlərin birində
Ayrı düşdü Ayişə,
Cürbəcür rəng verdilər
Müsəlmanlar bu işə...
Ağlı kəsdiyi qədər
İftira söylədilər,
Ayrılıb bilə-bilə,
Qəsdən qalıb dedilər...
Peyğəmbəri incitdi,
Şər onu dərdə saldı,
Tanrı sevən insanın
Dincliyin əldən aldı...
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Allahın vəhyi gəldi,
Çıxdi həqiqət üzə!
Ağartdı ürəkləri
Son qoydu artıq sözə!
İftira atanların
Ağır olar cəzası,
Cəhənnəmin odudur
Günahının qəzası!
Məkkədə düşmənləri
Dayanmırdı, durmurdu,
Gəlib tanrı yoluna
Yaradana varmırdı...
Qüreyşi Əbu Süfyan
Yenə qoşun cəmlədi:
– Peyğəmbəri öldürək, –
Deyə o sərsəmlədi!
Bir neçə yəhudini
Çəkdi öz tərəfinə,
Allahın düşmənləri
Xəyanət etdi dinə!
Eşitdi bu işləri
Yaradanın rəsulu,
Məşvərətdə soruşdu:
– Nədir bir çıxış yolu?!
Səlman Farsi adında
İrəli çıxdı biri,
Razı saldı elçini
Onun söylədikləri:
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– Dərin xəndəklər açaq
Mədinənin başına,
Düşmənlərin şüşəsi
Dəysin onun daşına!
İşlədilər ürəkdən,
Qüvvət verdi Yaradan,
Hazır oldu səngərlər
Az keçməmiş aradan.
Sal daşa çıxan zaman
Peyğəmbər yaxın gəldi,
Parçaladı zərbəsi:
– Allahu-Əkbər, – dedi!
– Üç şəhərin açarı
Verildi indi mənə!
Məndən sonra ümmətim
Yetişəcək Yəmənə!
Sərt şaxtalı bir gündə
Göründü düşmən orda,
Kəsdi xəndək yolunu,
Kafirlər qaldı darda.
Dedi onlardan biri:
– İgid varmı tay mənə?!
Cəsarəti olan var?
Qan uddurum mən ona!
Dolandırıb gözünü
Elçi önünə baxdı,
Gözlərindən Əlinin
Sanki ildırım çaxdı!
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– İcazə ver, mən onu
Qoy susdurum bir anda!
Qüdrətiylə Allahın
Boğulsun öz qanında.
Sual verdi üç kərə:
– Kim çıxacaq meydana?!
Üçündə də mən dedi,
Əli sığındı ona.
Geydirdi zirehini,
Çalmasını sarıdı,
Qılıncın verib ona
Dualara bürüdü:
– İlahi, aldın məndən
Bədrdə Übeydəni,
Uhudda sən Həmzəni,
Bu gün sevindir məni!
Sındırma ürəyimi,
Qoru canım Əlini!
Əhli-beyt bağının
Ən dəyərli gülünü!
İcazə alan kimi
Tez atıldı irəli,
Toz-torpağın içində
Görünməz oldu Əli!
Ara qızışdı yaman,
Qəhrəmanlar döyüşdü,
Allahın düşməninin
Kəlləsi yerə düşdü!
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Döndü qaçdı geriyə
Bir anda pəhləvanlar,
Əlinin surətində
Dedilər ki, ölüm var!
Allahın düşmənləri
Üz qoydular qaçmağa,
Peyğəmbərin ürəyi
Fərəhdən döndü dağa:
– Əlinin vuruşması
Vuruşların naxşıdır!
Qiyamət gününədək
Hər bir işdən yaxşıdır!
Beləcə, müsəlmanlar
Artırdı, çoxalırdı,
Dünyanın bir yanını
Yavaş-yavaş alırdı!
Mədinəyə hicrətdən
Keçmişdi düz altı il,
Əmr verdi peyğəmbər,
Məkkəyə aldılar yol!
Yaxınlaşanda ora
Dəvəsi çökdü yerə,
Bu bir əlamət kimi
Göründü peyğəmbərə.
Endi o, dua etdi
Üz tutaraq göylərə,
Susuz adamlarına
Su dilədi min kərə.
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Batmış quyu qaynadı,
Axdı-getdi sərin su,
İçən kimi yox oldu
Susuzluğun qorxusu.
Bədil adlı birisin
Göndərdilər yanına,
Məkkəyə girmək olmaz
Xəbərin verdi ona...
– Gəlməmişik döyüşə,
Nə də ki ticarətə!
Mədinədən gəlmişik
Kəbəni ziyarətə!
Qüreyşilər istəyir,
Girə bizlə savaşa,
Qoymurlar bir əl yeri
Müsəlmanla barışa!
Var belə bir təklifim –
Biz əhdnamə bağlayaq,
Verdiyimiz sözlərə
Sədaqəti saxlayaq.
Mən başqa kafirlərə
Məğlub olsam, qalib siz!
Əgər döyüşü udsam,
İtaət edəcəksiz!
Tez çatdırdı Qüreyşə
Bədil bu olanları,
Dedilər ki, buraxın
Ziyarətə onları.
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Peyğəmbər öz adından
Osmanı da göndərdi,
Məqsədini bildirsin
Deyə tapşırıq verdi.
Məkkənin başçıları
Qulaq asdı Osmana,
Kəbəni təvaf üçün
İzn verdi tək ona.
Osman dedi: – Əttövbə,
Mən bu yolu getmərəm!
Peyğəmbər eləməsə,
Mən ziyarət etmərəm!
Hiddətləndi kafirlər
Cavabından Osmanın:
– Öldürsək, halal olar, –
Dedilər, – bizə qanın!
Peyğəmbər bəd xəbərdən
Düşmüşdü bərk təşvişə,
Bunu eşidən kimi
Hazırlandı döyüşə!
Az keçmədi, qarşıdan
Barışığa gəldilər,
Müsəlmanlar Osmanın
Sağ olduğun bildilər.
Anlaşma imzalandı
Onların arasında,
Azad gedib-gəlmək də
Bunların sırasında.
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Kəbə ziyarəti də
Gələsi ilə qaldı,
Məkkədə üç gün qalmaq
Onlara qanun oldu.
Kəbə eşqindəkilər
Qəlblərində küsdülər,
Peyğəmbərə baxaraq
Orda qurban kəsdilər.
Yaradanın elçisi:
– Məyus olmayın, – dedi, –
Məkkənin fəthi günü
Yaxındadır, – söylədi!
Allahdan rəsuluna
Yeni buyruq verildi,
Yaxın alti ölkəyə
Elçilər göndərildi!
Elmi-fəhmi olanlar
İtaət etdi dinə,
Baş əydilər önündə
Rəislər dönə-dönə!
Məktubdan hali olan
İran şahı dözmədi,
Aldı onu əlinə,
Parça-parça elədi:
– Məhəmməd kimdir axı?!
Təbəələrimdən biri!
Bir qul gəlib olubdur
Allahın peyğəmbəri!
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Onun belə rəftarı
Xoş getmədi Allaha,
Rəsulun bədduası
Oturdu ona baha!
Peyğəmbər doğulanda
Atəşgahda od söndü,
Məktub cırılan gecə
Kəsranın bəxti döndü!
Oldu ata bir anda
Öz oğlunun qurbanı,
Bundan sonra çoxları
Qəbul etdi “Quran”ı!
Kim arxa çevirdisə,
Zülm elədi özünə,
Cənnət qapılarını
O bağladı üzünə.
Qarşı gəldi “Quran”a
Dinsiz-imansız Xeybər!
“Fəth” surəsi vəhy oldu,
Yola çıxdı peyğəmbər!
Ağrıyırdı gözləri,
Qalmalı oldu Əli,
Min təəssüf söylədi
Şiri-nərin öz dili!
Qorunurdu dinsizlər
Möhkəmlənib qalada,
Deyirdilər düşməni
Verəcək onlar bada.
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Dəhşətli baş ağrısı
Saldı rəsulu girə,
Ona görə bayrağı
Verdi Əbu Bəkirə.
Onun hücumlarından
Bir nəticə olmadı,
Bu qalanın fəthində
Zəfər ona gülmədi.
Peyğəmbər bu bayrağı
Təslim etdi Ömərə,
Onun da yürüşləri
Vermədi bir səmərə.
Peyğəmbər dedi: – Sabah
Biri gələr, inşallah!
Bu bayrağın zəfərin
Ona bəxş edər Allah!
Səhabələr baxışdı:
“Görən kimdir bu xoşbəxt!
Güləcəkdir üzünə
İçimizdən kimin bəxt?!”
Çoxalırdı Əlinin
Gözlərinin ağrısı,
Mədinədə qalmağı
İstəmirdi, doğrusu.
Peyğəmbərdən uzaqda
Ürəyi ağladı qan,
Geyib döyüş libasın
Yola düşdü durmadan.
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Görüncə rəsulallah
Sevindi, vəcdə gəldi:
– Ya Əli, bu gəlməyin
Mənə də agah oldu!
– Sənsiz qala bilmərəm,
Ürəyim bağlar yara,
Allahın eşqi ilə
Dözürəm ağrılara!
Peyğəmbər sığalladı
Əlinin üz-gözünü,
Ağrıları çəkildi,
Artdı onun dözümü!
Göz ağrısı görmədi
Həyatında bir daha,
Onun bu əməlini
Almışdı Tanrı baha!
Səhər tezdən elçinin
Yığışdılar başına,
Düşündülər bayraqdar
Kim olacaq qoşuna?!
Geydirdi zirehini.
Qılıncın ona verdi!
Xeyir-dua altında:
– Bayrağı götür, – dedi!
Həzrət Əli başını
Əydi onun önündə,
Şükr etdi Allaha
Verdiyi belə gündə.
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Dedi: – Dönmərəm geri,
Döndərməsəm onları,
Cahillikdən qurtula
Gərək bu gün canları!
– Ya Əli, döyüşdə sən
Nə eləsən, azadsan!
Amma hər an özünü
Haqqın hüzurunda san!
Öldürməyə tələsmə,
İslama dəvət elə,
Yaradandan onlara
Çalış mərhəmət dilə!
Tanrının haqlarından
Xəbərdar et düşməni!
Onun dinə dönməsi
Zəngin eləyər səni!
Getdi qala önünə,
Bayrağı sancdı yerə:
– Məğlub oldunuz, – deyə, –
Səsləndi kafirlərə!
Tanıdı düşmən onu,
Sarsıldı ümidləri,
Onlar bilirdi Əli
Zəfərsiz dönməz geri!
Əlacsız qala əhli
Çıxdı oradan çölə,
Atıldılar ölümə
Özləri bilə-bilə!
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Məşhur bir pəhləvanın
Canını aldı Əli!
Haqqa qarşı gələnin
Bağlanar Haqdan yolu!
Vurub saldı qalxanın
Arxadan gələn biri,
İrəliyə atıldı
Allahın şiri-nəri!
Qalanın qapısını
Qoparıb aldı ələ,
Düşmənin arasına
Saldı həmən vəlvələ!
Tanrı verən güc ilə
Onları çəkdi dara!
Təslim olmaqdan başqa
Tapmadılar bir çarə!
Rəsulallah bilirdi
Qələbə zamanını,
Qəbul elədi həmən
Düşmənin amanını!
Fəth etdi neçə qala,
Zəfərlə döndü Əli!
Ona təşəkkür etdi
Yaradanın rəsulu!
Yaş axdı damla-damla
Qəhrəmanın gözündən...
Səbəbini soruşdu
Elçi onun özündən.
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– Yoxdu daha həyatda
Deyiləcək bir sözüm,
Sənin razılığını
Qazanmaq idi arzum!
Şükr olsun Allaha,
Məni gözdən salmadı!
İndi mənim dünyada
Daha arzum qalmadı!
– Sənin bu arzun, Əli,
İlahi bir yazıdır!
Səndən uca Yaradan,
Həm ümmətim razıdır!
Çətinliklər qurtardı,
Bitdi Tanrı sınağı,
İnsanlara dərs oldu
Peyğəmbərin qınağı!
Kafirlər gəldi dinə,
Hara etdisə səfər,
Verdi qüdrət sahibi
İslama belə zəfər!
Məkkənin dinsizləri
Eşitdi yol azıblar,
Bir müsəlman öldürüb
Əhdnaməni pozublar.
Məkkəni fəth etməyin
Yetişdi artıq vaxtı,
Çevrildi zalımların
Qaraldı, söndü baxtı!
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Dəstə-dəstə insanlar
Qoşuldu peyğəmbərə!
İstəyirdi bu yolda
Bir töhfə versin hərə!
Eşitdi bütpərəstlər,
Bildi çatıb sonları,
Məğlubiyyət yetişib
Yaxalayıb onları!
Öz başının hayına
Qalmışdı indi hərə,
Təslim olmaqdan qeyri
Tapmadılar bir çarə!
Kəbənin açarını
Verdilər bu gün ona,
İmansızlar, dinsizlər
Qaldılar yana-yana!
Cavab gözləyənlərə
Elçi tutdu üzünü,
Ona zülm edənlərə
Belə dedi sözünü:
– Siz küfrdən qopdunuz,
Bunu alqışlayıram!
Yusif peyğəmbər kimi
Sizi bağışlayıram!
Oxşayıb atanıza
Yalan, küfr etməyin!
Haqq yolunda olandan
Kimsəni incitməyin!
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Haram sayıldı sizə
Şərab, donuz, murdar ət!
Cadugərə pul vermək,
Sələmçilik qəbahət!
Mən Allahın quluyam!
Belə verdi dəlli:
– Oğruluq edən kəsin
Gərək kəsilə əli!
Düşməni məhv etməsi
Şəkkə saldı ənsarı...
Qalacaq o, Məkkədə,
Tək qoyacaq onları...
Bu şübhələrdən həmən
Yetdi ona bir xəbər,
Sakit etdi tufanı,
Belə dedi peyğəmbər:
– Mən Allahın rəsulu,
Həm də ki bəndəsiyəm,
Borc bilirəm özümə,
Bunları sizə deyəm...
Hicrət eləmişəm mən
Məkkədən-Mədinəyə,
Yaxşı-pis günlərimiz
Çıxarmı yaddan niyə?
Sizin həyatınızla
Möhkəmləndi həyatım!
Ağlıma gəlməz mənim,
Nə vaxtsa sizi atım!
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Xoşhal olub bu sözdən
Ürəkdən ağladılar,
Peyğəmbərə şübhədə
Bildilər ki, qüsur var...
Qəbul etdi insanlar
Haqq yoluna dəvəti,
Aldılar əllərinə
“Quran” kimi sərvəti!
Allahın buyruğunu
Yetrdi o, yerinə,
Qayıtdı, döndü geri
Mədinə şəhərinə!
Peyğəmbərin növbəti
Həccə niyyəti vardı,
Bütpərəstlər təvafda
Tamam çılpaq olardı.
Göndərdi öz yerinə
Elçi Əbu Bəkiri,
Ordakı çirkinliyi
Görməməkdi fikiri...
“Bəraət” surəsəni
Verdi onun əlinə,
Dedi: – Oxu ümmətə,
Qüvvət gəlsin dilinə!
Üç yüz nəfərlik dəstə
Məkkəyə yola düşdü,
Cəbrail nazil olub
Peyğəmbərlə görüşdü:
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– Salamlar olsun sənə,
Allahın peyğəmbəri!
Ya özün, ya qohumun
Oxuyun o xəbəri!
Tez Əlini çağırıb
Ona məlumat verdi:
– Dörd maddəni orada
Zəvvara çatdır, – dedi!
– Mömin olmayan bir şəxs
Cənnətə girə bilməz!
Allahın evi Kəbə
Çılpaq təvaf edilməz!
Bu tarixdən kafirə
Kəbə oldu qadağan!
Dörd ay sonra dinsizə
Verilə bilməz aman!”
Əli yetişdı ora,
Buyruq yerinə yetdi,
Bütün tapşırıqları
Deyilən kimi etdi!
Gileyləndi dönəndə
Əbu Bəkr geriyə,
“Bəraət” surəsini
Oxumadı o, niyə?
– İncimə, Əbu Bəkr,
Bu qərardan bircə sən!
Belə dedi Cəbrail,
Endi-gəldi göylərdən!
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Tapınırdı insanlar
Dəstə-dəstə bu dinə,
Onlar üçün müqəddəs
Şəhər idi Mədinə!
Allahın elçisini
Ziyarət edirdilər,
Ağır, uzun yollarla
Yanına gedirdilər.
– Ya rəsulallah, yolu
Çətin yollara qatdıq,
Üzünü görən kimi
Hər əzabı unutduq!
– Bir savab yazır sizə
Hər addımı dəvənin,
Qiyamətdə yeriniz
Yanımda olar mənim!
Bu müjdədən sevinib
Onlar öyüd alardı,
Bağışlardı hədiyyə,
Sonra yola salardı!
Günlər günə qovuşdu,
Həcc mövsümü yetişdı,
Yaradanın elçisi
Həcc niyyətinə düşdü!
Qırx min nəfərlik dəstə
Yolu aldı əlinə,
Ləbbeyk deyən kəlməni
Əzbər etdi dilinə!
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Yəməndən Həzrət Əli
Yetişdi tez oraya,
Yüz minlik dəstə olub
Gəldilər bir araya!
Əllərini qaldırdı,
Şükr elədi Allaha!
Ürəyincə edirdi
Ziyarəti o daha!
– Ey uca Yaradanım!
Səndən başqa Tanrı yox!
Qüdrət sahibi sənsən,
Mərhəmətin, lütfün çox!
Ey camaat, bilin ki,
Qadın-kişi bərabər!
Boynunuzda qadının
Allah qoyan haqqı var!
Evləndiniz, onlara
Heç vaxt əmr etməyin!
Haqqını tapdalayıb
Zülm yolu getməyin!
Ödəməyə məcbursuz
Onların ehtiyacın!
Kişiyəm söyləməyin,
Küfr etməkdən siz qaçın!
Namusunu qorumaq
Onlara vacib oldu!
Bu Tanrının əmiri!
Göylərdən belə gəldi!
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Özü istəsə əgər,
İtaət edə bilər,
Düşünməyin ki, bundan
Sizə bir günah gələr!
Təvaf elədi-çıxdı
O biri gün Kəbəni:
– Unutmayın, – dedi, – siz
Bircə an da tövbəni!
– Böyüksən, ey Yaradan!
Sənsən quran, yaradan!
Yolunu azan insan
Həm cahildir, həm nadan!..
İbadət də, alqış da
Məxsusdur tək Allaha!
Ona şərik qoşanın
Cəzası da çox baha!
Bəlkə də, son görüşüm,
Düyünləri çözürəm,
Vaxtı keçən adəti
Ayağımla əzirəm!
Fərqi yoxdur insanın
Bir insandan, bilin siz!
Yaranmışıq torpaqdan,
Oraya qayıdırıq biz!
Müqəddəsdir canınız,
Həm qanınız, malınız!
Harama əl bassanız,
Necə olar halınız?!
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Qardaş malı yeməyin,
Köləni incitməyin!
Yolunuzu azaraq
Qan davası etməyin!
Aradan qaldırılan
İlk qan davası mənim!
Qaldırıldı ortadan
Qan davası əmimin!
Bizi yaradan Allah:
– Sələm haramdır, – deyir,
O, ilk qadağanı da
Əmim Abbasa qoyur!
Həddinizi aşmayın!
İfratı sevmir Tanrı!
Qiyamətdə bir fayda
Verməz kimsəyə varı!
Doğru yola yönəldən
Kim olsa, dalınca get!
Cənnət açarı orda,
Sən ona itaət et!
Hər haqq sahibinin də
Haqqın vermiş Yaradan!
Vəsiyyətə lüzum yox,
Bunu bilsin hər adam!
Eşidin, ey ümmətim!
Kimdə varsa əmanət,
Qaytarsın, yoxdur bilin,
Əmanətə xəyanət!
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Haram aylar da haqdır,
Dəyişməyin yerini!
Batarsınız günaha
Unutsanız birini!
Ey cadugər, zinakar,
Tərəzidə aldadan!
Sənin bu günahını
Bağışlamır Yaradan!
Ey camaat! Mən sizə
Söylədimmi kəlamı?!
Tanrının vəhyi ilə
Göydən mənə gələni?!
– Bəli! Bəli! – Səsləri
Ucaldı hər tərəfdən,
İnsanlar razı qaldı
Belə böyük şərəfdən!
Həcc şəriki elədi
O, Əlini özünə!
Qurban kəsdi Minada,
Əməl etdi sözünə!
Bir dəvə qurban kəsdi
Ömrünün hər ilinə!
Altmış iki qurbanı
Paylatdı o, elinə!
Birini ad etdilər
Qadınlar tərəfinə,
Otuz yeddi qurban da
Əlinin şərəfinə!
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Ətləri, dəriləri
Paylandı insanlara,
Hərəsindən bir tikə
Bişdi-çatdı onlara.
Peyğəmbər əmr verdi,
Oturdular, yedilər,
Üz tutub Yaradana:
– Sənə şükür! – Dedilər.
Ziyarəti bitirib
Yola düşdülər geri,
Dayandı Qədr-Xumda
Allahın peyğəmbəri.
Günorta namazını
Orada qıldı dəstə,
Dəvə palanlarını
Qoydular üstü-üstə.
Qalxdı ora peyğəmbər,
Başladı xütbəsini,
Gələnlər dinlədilər
Qəlbə yatan səsini:
– Ey möminlər!Bir qalxın!
Mənə diqqətlə baxın!
Deyiləmmi mən sizə
Nəfsinizdən də yaxın?!
Yerbəyerdən səs gəldi:
– Bəli, ya Rəsulallah!
Səni yaxın yaratdı
Bizə o böyük Allah!
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– Ey camaat, bilin ki,
Mənim günüm sayılır!
Tanrı çağırır məni,
Getməyimə az qalır!
Aranızda, eşidin!
İki miras qoyuram!
Onları sizə rəhbər,
Gecədə nur sayıram!
Qiyamət günü qoşa
Olar yanımda mənim!
Ona düşmən olanın
Özünə özü qənim!
Artıq indi bilin siz,
Gəlib çatıb dəvətim,
“Quran”la əhli-beytim
Əmanətim, sərvətim!
Mən Haqqın elçisiyəm,
Mövlam Allahdır mənim!
Mən də ki mövlasıyam
Yerdəki hər möminin!
Mən kimin mövlasıyam,
Mövlası Həzrət Əli!
O, sizə göstərəcək
Məndən sonra düz yolu!
Allahı sevən insan
Eləcə məni sevər,
Məni sevənlər isə
Elə Əlini sevər!
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Allahın düşmənləri
Bilin ki, düşmənimdir,
Mənə düşmən olanlar
Əliyə də qənimdir!
Əlini qaldıraraq
Üzünü tutdu göyə!
Dua etdi Allaha
Əlini sevsin deyə!
Nazil oldu son ayə
Qurtaranda duanı,
Peyğəmbər ümmətinə
Yetirdi həmən onu:
– Kamilləşdi dininiz,
Tamamladım neməti!
Sizin üçün bəyəndim
Din tək İslamiyyəti!
Eşidin, ey ümmətim!
Allah belə buyurdi!
Dediyim bu sözləri
İndi vəhylə duyurdu!
Yenə də öz qoynuna
Aldı onu Mədinə,
Üz tutdu o, məscidə,
Namaz qıldırdı yenə!
Artırdı xəstəliyi
Elçinin gündən-günə,
Düşdü həmin günlərdə
O, vəsiyyət fikrinə.
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Kağız-qələm istədi:
– Sayıqlayır, – dedilər,
Vəsiyyəti yazmağa
İmkan da vermədilər...
Bu da Haqqın əmriydi!
Sınanan kim?!Bilmirəm!
Allah çəkir sınağa...
Qınanan kim?!Bilmirəm!
Bir gün gəldi məscidə,
O, minacat söylədi:
– Mən kimi vurmuşamsa,
Budur kürəyim, – dedi!
Borcum qalıb kiməsə,
Gəlsin-alsın borcunu!
Mən rahat olum deyə
Dursun eləsin bunu!
Biri yaxına gəldi:
– Üç dirhəm borcun qalıb...
Sən verdin dilənçiyə
O pulu məndən alıb...
Tez borcunu ödədi,
O, halallıq dilədi:
– Namazı, təharəti
Unutmayın siz, – dedi!
– Mal üçün zəkat verin!
Zəkatsız namaz olmaz!
Namazsız Oruc-Həcdən
İnsana savab qalmaz!
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Nəfsinizə uymayın,
Namusu yük bilməyin!
Fərqlənən insanların
Siz paxılı olmayın!
Allahın göndərdiyi
Kitabdan ayrılmayın!
Allaha itaətdən
Heç vədə yorulmayın!
Alimə siz baş əyin!
Bəsləməyin kin ona!
Alimə hörmətiniz
Hörmətdir, bilin, mənə!
Çalışın uşaqlara
Elm-ədəb öyrədin siz!
Onlar sizin əmanət,
Həm də zəmanətiniz!
Cəhənnəmə aparan
Həvəslərdən çəkinin,
İçinizdən şeytanı
Öz gücünüzlə enin!
Qurtarın özünüzü
Şəhvət əsirliyindən!
Möhkəm-möhkəm yapışın
Belə kamil bir dindən!
Artıq son günləriydı,
Yatırdı yatağında,
Qızı göz yaşlarıyla
Dayandı ayağında:
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– Kim bilir, nə çəkirsən,
Başımın tacı ata?!
Sənsiz necə baxaram
Bu işıqlı həyata?!
– Ağlama, ey kövsərim!
Bu ağrı çatar sona!
Ən xeyirli qadınsan!
Bunlar yetmirmi sənə?!

Peyğəmbər qızı olmaq
Bir fayda verməz sənə!
Kimsə qarşı gələnməz
Qiyamət dəhşətinə!
Xeyirli işlərinə
Davam et, nazlı quzum!
Yanıma ilk gələn də
Sən olacaqsan, qızım!
Üzünüzü cırmayın,
Haray-həşir salmayın!
Bütpərəst insan kimi
Siz naşükür olmayın!
Xəbər verdi Əliyə,
Çağırdı tez yanına,
Son vəsiyyətlərini
O çatdırdı “canına”:
– Ordu

hazırlamaqçün
Borc almışam, verərsən!
Məndən sonra dünyada
Çox əziyyət görərsən!
Dözəsən gərək buna,
Səbr edəsən, ya Əli!
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Göydə belə yazılıb
Əhli-beytin əməli!
Üstünə gələnləri
Üstündən atacaqsan,
Kövsər hovuzunda sən
Mənə tez çatacaqsan!
Namazda, kölə haqda
İtirməyin diqqəti,
Öndə tutun həmişə
İlahi həqiqəti!
Nəvələrin istədi,
Gətirdilər yanına,
Yanağını söykədi
Körpələr yanağına...
Oxşadı uşaqları,
Həsən, Hüseyn ağladı,
Oğlanların göz yaşı
Bulaq kimi çağladı!
Qoşuldu körpələrə
Peyğəmbər də ağladı,
Onların bəxt yazısı
Ürəyini dağladı!
Soruşdular nədəndir
Peyğəmbərin bu halı?
Dedi: – Mənsiz çox çətin
Ümmətimin əhvalı!
İyunun səkkizində
Ağırlaşdı nəfəsi,
Eşidildi elçinin
Dua eyləyən səsi:
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– Ya Rəbb, ölüm şərbətin
Rahatca içir mənə!
Asanlıqla qoy canım
Gəlsin qovuşsun sənə!
Barmağıyla göylərə
O, işarə eylədi,
Gücsüz dodaqlarıyla:
– Uca dosta, – söylədi!
Verdi son nəfəsini,
Əli düşdü yanına,
Od saldı ölümüylə
O, hamının canına!
Onun vəsiyyətini
Yetirdilər yerinə,
Qüsl-kəfən eləyib
Endirdilər qəbrinə!
Gəldi-keçdi dünyadan
İNSANLIĞIN SULTANI!
Örnək etdi bəşərə
Uca Yaradan onu!
Gələcəyi haqqında
Enmişdi ona surə,
Gəlməmişdi nahaqdan
O hikmət göydən yerə:
– Sənə

sonsuz deyənin,
Sonsuz yaranıb özü!
Qiyamətin günündə
Qaralacaqdır üzü!
Törəyəcək, artacaq,
Ya peyğəmbər, bil nəslin!
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Lap qiyamət gününə
Gedib çıxacaq əslin!
Boşa getməz dünyada
Çəkdiyin ağır zəhmət!
Oxunacaq adına
Adımla birgə rəhmət!
Salam olsun elçini
Göndərən o xilqətə!
Gül camallı, nur üzlü
Həzrəti Məhəmmədə!
Salam olsun onunla
İşləyən mələklərə!
Salam olsun inanan
Nur dolu ürəklərə!
Salam olsun dünyada
Dörd müqəddəs qadına!
Salam olsun xeyirli
Fatimənin adına!
Salam olsun əzabdan
Dili dişə tutana!
Salam olsun Hüseyn tək
Şəhadətə çatana!
Salam olsun haqq yolda
Qurban olan hər cana!
Salam olsun şəhidlik
Zirvəsinə çatana!
Salam olsun Allahı
Öz qəlbində duyana!
Salam olsun “Quran”ı
Hər zaman oxuyana!
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Allahın sevimlisi
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Õ
Qocaman bir tarixin
Açıram varağını.
Gətirirəm bu günə
O vaxtın sorağını.
Rəvayətlə yoğrulan,
Nağıllarda doğulan,
İbrahimin adıdır
«Quran»da da var olan.
Nəmrud adlı şah idi
Babilin hökmdarı,
Titrədirdi dünyanı
Onun qüdrəti, zoru!
Hərdən münəccimləri
O yığardı başına,
Öyrənər, qarışardı
Ulduzların işinə.
Bir gün ona göylərdən
Bəd xəbər var dedilər.
Bu il doğan körpədən
Fəlakət söylədilər.
Tərk edəcək bu uşaq
Ata-baba dinini,
Qıracaq o bütləri,
Din gətirəcək yeni.
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Dirəndilər: – Belədir
Ulduzların fərmanı,
Bu uşağın əliylə
Çıxacaq onun canı!
Bunu eşidən zaman
Cini vurdu başına.
Dedi: – Zəhər qataram
Yalançının aşına!
Dedilər: – Borcumuzu
Biz yerinə yetirdik,
Baş verəcək hər şeyi
Hüzuruna gətirdik.
Titrədi onun səsi,
Qorxu düşdü canına,
O daldı dərin-dərin
Fikirlər ümmanına.
Adamlar göz yaşıyla
Açdılar o səhəri,
Qorxu, kədər bürüdü
Həmin gündən şəhəri.
Car çəkirdi carçılar,
Asılmışdı elanlar,
Doğulan tək öləcək
Bu şəhərdə oğlanlar.
Gəzirdi addım-addım,
Soxulurdu evlərə,
Qıvrılırdı, yanırdı
Qorxu içində hərə.
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Doğum sancısı çəkən
Qadınların fəryadı
Sanki bir çağrış idi,
Səsləyirdi cəlladı.
Oğlan olsa, həməncə
Yerində öldürürdü,
Qönçə ikən gülləri
Budaqda soldururdu.
Ağacdan bütlər yonan
Orda bir kişi vardı,
Məşhur bütçü Azər tək
Bu adam tanınardı.
Hamiləydi onun da
Bu bəd ildə xanımı,
Üzdən bilinməsə də,
Qorxu aldı canını.
Gizlətdi Allah-tala,
Duymadı kimsə bunu,
Gəldi yetişdi artıq
Yazığın doğum günü.
Tanrının qüdrətilə
Kimsə görmədi onu,
Yaxındakı mağara
Açdı ona qoynunu.
Körpə ağrı vermədən
Həyata qoydu qədəm,
Tez bələdi, süd verdi
Ürəyində kədər-qəm.
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Qapadı möhkəm-möhkəm
Mağaranın ağzını,
Qoydu orada getdi
O ömrünün yazını.
Ölüm hədələyirdi
Məsum körpəni hər an,
Yeyərdi qurd-quş onu,
Çala bilərdi ilan.
Qalmışdı yazıq ana
İki daş arasında,
Bacarsa, gizlədərdi
Gözünün qorasında.
Ölü doğdu deyərək
Ötüşdürdü xatanı,
İntizardan qurtardı
Bu sözlərlə atanı.
Azı gündə bir kərə
Yetərdi körpəsinə,
Əzizlərdi uşağı,
Sıxardı sinəsinə.
Bağladı gözlərini
İnsanları yaradan,
Görmədilər qadını
Gedir-gəlir haradan.
İbrahim adı verdi
O, körpə balasına,
Bir günündə bir aylıq
Göründü anasına.
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Acanda barmağını
O, ağzına qoyurdu,
Sorurdu yavaş-yavaş,
Qarnı belə doyurdu.
Tifilin çöhrəsində
Görünürdü nur seli,
Ana bildi qoruyur
Onu göylərin əli.
Oğlan doğulanların
Bu il taleyi qara,
İlk qədəmi onları
Çəkdi apardı gora.
Gizlətdi Allah onu
Namərdlərin əlindən,
Yol azan insanların
Xatasından, felindən.
Bircə günlük körpəyə
Verdi bir aylıq artım,
Yaradanın təqdiri
Elədi ona yardım.
Gəldi çatdı sirlərin
İndi açılan vaxtı,
Dayanıb qarşısında
Ana ərinə baxdı...
Çözələdi ip kimi
Gizlinin yumağını,
Pərdəni o qaldırıb
Dedi sözün sağını:
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– Böyüyüb o, günbəgün,
Görünmür bir yaşında,
On illik bir ömürün
Sevdası var başında.
Oynadı tez atanın
Damarlarında qanı,
Alov tutdu qorxudan,
Birdən isindi canı!
Qadın dedi: – Sakit ol,
Həyəcana əsas yox,
Yaradanın bizlərə
Mərhəməti, lütfü çox!
Dost-tanışa söylədi
Oğlu haqqında ata,
Dedi ki, çox qorxur o,
Başına gələ xata...
– Qorxma, – dedi insanlar,
Heç bir şey olmaz ona.
Oğlandısa, çəkinmə,
A1 onu tez yanına.
Mağara həyatına
Son verdi, çıxdı üzə,
Dayandı dünya ilə
İbrahim də göz-gözə.
Hər şeyə göz yetirdi,
Hər şeyin adın sordu:
– Mütləq var yaradanı
Bunların, – dedi, – durdu.
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Bu gündən atasına
Oğlu oldu bir kömək.
Azər yonan bütləri
O, bazarda satdı tək.
Bəsləmədi bütlərə
Nə sevgi, nə də hörmət,
İp salıb boğazına
Sürüdü, vurdu töhmət!
Bütü Allah bilənlər
Tapdılar tez Azəri,
Ağıl qoysun başına,
Üstə olsun nəzəri.
Düşdü xəlvət dalınca,
O izlədi oğlunu,
Bütə su içirəndə
Yaxaladı tez onu.
– Su içən deyil onlar,
Yığış, qayıt özünə,
Danışanda sərhəd qoy,
Oğul, hər an sözünə!
– Necə Allahdı ki bu,
Heç bilmir su içməyi?
Addım atıb bu çaydan
O tərəfə keçməyi?
Bazarda da İbrahim
Çox aşırdı həddini,
Bütləri təhqir edir,
Keçirdi sərhəddini.
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– Bu xeyirsiz-zərərsiz
Bütləri varmı alan?!
Uşaqda yoxdu əsla
Zərrə qədər də yalan.
Babaların inancın
Tərk eləmək çətindi,
Anlamırdı adamlar
Oğlan deyən nə dindi.
Özünə zülm edənlər
Elədilər zülm ona,
Axirət günlərini
Çevirdilər zindana.
Dedi: – Aydan, ulduzdan
Tanrı olar adama?
Çıxıb-batan bu günəş
Çata bilməz dadıma!
Allah mənim həmdəmim,
Bütlər qatı düşmənim,
Haqq-hesab sorulanda
Ümidim odur mənim!
Ə1 açdı o, göylərə,
Söylədi: – Ey yaradan,
Günahımı bağışla,
Rəhm elə sən oradan!
Haqqı batildən seçən
Bir bəsirət ver mənə,
Sakin elə qulunu
Sən Nəim cənnətinə!
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Büt düzəldən atamın
Bağışla günahını,
Zəlalətdən hifz elə,
Düz yola qaytar onu!
İlahi bir elmlə
Geydi həmən nur donu,
Göstərdi atasına
Oğul dərgah qoynunu!
– Atacan, eşit məni,
Sığın təkcə Allaha,
Ə1 çək dilsiz biitlərdən,
Günaha girmə daha.
Sən dərgahdan qovulan
Şeytanla dost olursan,
Qiyamətin günündə
Qır qazanda qalarsan!
Yenə də cin atına
Mindirdi atasını,
Başa düşmədi Azər
Özünün xatasını!
– Əziz, şirin parçasan
Bu müqəddəs canımdan,
Üz çevirirsən, demək,
İndi mənim dinimdən?!
Qovuram evdən səni,
Get düşün dərin-dərin,
Elədi rüsvay məni
Sənin bəd əməllərin.
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Oğul dedi: – Ya Allah,
Aç onun gözlərini,
Bağışla günahını,
Küfr edən sözlərini.
Xeyirli övladının
O qədrini bilmədi,
Güldürdü tale onu,
O ağladı, gülmədi.
Haqq-hesab çəkiləndə
Zəlil gələr meydana,
Oğlu peyğəmbər belə
Yardım edəmməz ona.
Dəvət etdi haqq yola,
Olmadı bir dinləyən,
Eli-günü içindən
Ona inandım deyən...
İbrahim cəza üçün
İndi fürsət gəzirdi,
Cahillərin küfrü də
Ürəyini əzirdi.
Yetişdi bayram günü,
Toplandılar bir yerə
Şəhərin kənarında
Mərasim qurdu hərə.
Tək İbrahim getmədi,
O: – Xəstəyəm, – söylədi.
Dəvət edən hər kəsi
Tez başından eylədi.
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Yol aldı bütxanaya,
Baltası da əlində,
Ləziz yeməklər gördü
O, bütlərin önündə.
İbrahim bütlər ilə
Zarafat da elədi,
Yeməkləri uzadıb:
– Buyurun, yeyin, – dedi.
– Siz necə Allahsınız?!
Yeməyi də bilmirsiz?
Sizə inananlara
Qah-qah çəkib gülmürsüz?!
Doğradı tez bütləri
İbrahim yana-yana,
Keçirdi o, baltanı
Böyük bütün boynuna.
Görəndə bütxanaçı
Göz çıxdı kəlləsinə,
Güc verdi bircə anda
O, dəhşətli səsinə!
Töküldülər, gəldilər,
Dedilər: – Olmaz belə,
Tapılmalı günahkar,
Cavab verməli elə...
Bütlərin səcdəsinə
Baş qoydular illərlə,
Qoymazdı parçalansın
"Tanrı"ları əllərlə...
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İbrahimdən gördülər,
Yüyürdülər yanına,
Qollarından yapışıb
Susadılar qanına.
Dedilər: – Gəl, ver cavab!
Dedi: – Bütlərdən sorun,
Bir şey ki ilahidir,
Danışdırın siz görüm!
Tapınırsız gör nəyə?
Xeyir-zərərsiz şeyə...
Ağlınızı işlədin
Kimdir Yaradan deyə?
Əsib-coşdular həmən,
Döndülər bir cəllada!
Dedilər: – Başın kəsək,
Ya ataq qızmar oda!
Ya da daş-qalaq edək,
O gəlsin qoy fəryada,
Tanrımızı alçaldan
Yaşamasın dünyada!
Xəbər çatdı Nəmruda,
Çağırdı sarayına,
Bir Allah olduğunu
Söylədi burda ona...
– Bəs sənin Rəbbin kimdir?
– Həyat verən, öldürən!
– Mənəm həm həyat verən,
Həm öldürən, güldürən!
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Əmr etdi, iki nəfər
Zindandan gətirdilər,
Birinin boynun vurub,
Birini ötürdülər.
– Gördün necə yaşatdım?
Necə də canın aldım?!
Elə buna görə də
Babildə Allah oldum!
– Mənim Rəbbim günəşi
Gətirir Şərq tərəfdən,
Varsa əgər qudrətin,
Çevir, gətir Qərbdən sən!
Onun haqlı olduğun
Bilirdi Nəmrud özü,
Görmürdü yeri-göyü
Qızmışdı artıq gözü!
Ə1 çəksin ehtişamdan?!
Allah-sultan adından?!
Yıxılsın bircə anda
Qazandığı şöhrət-şan?!
Ona Allah deməyən
Baş kəsmişdi nə qədər...
Axıtdığı bu qanlar
İndi olsunmu hədər?
Bəs «tanrısı» qırılmış,
Fili minmiş adamlar?..
Niyə məğlub olduğun
Bu insanlar nə anlar?!
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Bağlatdı qollarını,
Tez atdırdı zindana,
Dedi: – Ən ağır cəza
Gərək verilə ona!
Yandırın İbrahimi
Gur atəşdə, tonqalda,
Cızhacız yana gərək
O bir nəhəng manqalda!
Əmr etdi, uca, azman
İri bina tikildi,
Qalın, enli divarlar
Bir sədd kimi çəkildi.
Dilsiz tanrılarına
Yanacaq əl uzadan,
Odunlar daşıyırdı
Sevinərək hər adam...
Xəstə sağalmaq üçün
Nəzir də eləyirdi:
– Sağalım, dağdan odun
Mən daşıyım, – deyirdi.
Qadın-kişi həvəslə
Cəfa basırdı cana,
Odun gəlirdi yük-yük
İbrahim tonqalına!
Bütün qışı şəhərə
Yetər qədər odundu,
Od vurdular, bir anda
O çırtaçırtla yandı.
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Ütdü alovun dili
Göylərdəki quşları,
Yandırdı uzaqdakı
Sərt dağları, daşları.
Düşünüb-daşındılar:
– Necə atsınlar oda!
Mancanaqla fikiri
Çatdı həməncə dada...
Nəmrud dedi: – Tonqalın
Düşməsə ortasına,
Qoy mancanaq işlədən
Hazır olsun yasına!
Dırmaşıb dağ-dərəyə
Düzülmüşdü insanlar,
İbrahimin yanmağın
Seyr edəcəkdi onlar...
Ağlayan da var idi
Bu cavanın dərdinə,
Şaha qarşı çıxmağa
Adamların həddi nə?..
Nəmrud dedi: – Gətirin,
Yubatmayın məhbusu,
Kəsilsin od içində
O kafirin qoy səsi!
Əli-ayağı bağlı
Gətirdilər cavanı,
Mancanağın içinə
Həmən qoydular onu.
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Birdən yazıq ustanın
Rəngi-ruhu saraldı,
Qərq oldu soyuq tərə,
Sir-sifəti qaraldı.
Tir-tir əsdi dizləri,
Tor gətirdi gözləri,
Dərd-ələmə büründü
Ağzındakı sözləri.
Qəlbinin döyüntüsü
Təpiklədi köksünü,
Sinəsində boğuldu
Yazığın səsi-ünü...
Düşməz birdən ortaya?..
Nəmrud deyib sözünü,
Atdıracaq ustanın
Od içinə özünü!
Can qorxusu üzmüşdü
Bu adamın canını,
Kəsmişdi intizar da
Bədbəxtin amanını.
Gənc həyəcan içində,
Ümidi Yaradana,
Ən ağır sınaqları
Vermişdi Tanrı ona.
Uçdu gəldi mələklər
İbrahimin yanına,
Görsünlər ehtiyac var
Onların hayanına?
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Köməyi kimsədən yox,
Allahından dilədi,
Üz tutub o, göylərə
Ürəkdən belə dedi:
– Allahım, səmada sən,
Yerdə köməksiz mənəm...
Qüdrətinlə döyünür,
Coşur-çağlayır sinəm!
Aləmlərin Rəbbisən,
Həmd-səna sənədir,
Səndən özgə nə varsa,
Hər biri əfsanədir!
Mənə gərək olanı
Məndən yaxşı bilirsən,
Sənə tapınanların
Ən gözəl vəkili sən!
Cəbrail nazil oldu,
Sordu nədir diləyi,
Tanrısından İbrahim
İstəyir indi nəyi?
– Ehtiyacım yox sənə,
Buyur, geriyə çəkil!
Sözüm «həsbinəllahü»,
Bir də «və niməl-vəkil»!
Mənə gərək olanı
Məndən də yaxşı bilir,
Duyuram ki, Yaradan
Mənim qayğıma qalır...
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İnsanlığın ən böyük
İmtahanın verdi o,
Uca Haqqa sığınıb
Od içinə girdi o!
Mancanağın yayını
Çəkdilər, fırlatdılar,
Bu gənci bir top kimi
Od içinə atdılar.
Yaradanın buyruğu
Mancanaqsız aldı yol:
– Ey atəş! İbrahimə
Sərin, mərhəmətli ol!
Allahın qüdrətindən
Döndü alovun dəfı,
Müşk ətiri bürüdü
Babildə hər tərəfi.
Xəflf bir eniş ilə
Endi odun içinə,
Şükr etdi uca Haqqın
Qüdrətinə, gücünə!
Baxdı oyan-bu yana,
Gördü Cənnət bağını,
Yaşadı öz ömrünün
Unudulmaz çağını.
Dedilər, mümkün deyil
Bu gənc salamat qala,
Gözlərinin önündə
Atmışdılar tonqala.
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Həftə sonunda Nəmrud
Gəldi ki, külə baxa,
İnanmadı özünə,
Göz qalxdı kəllə-çarxa!
Durmuşdu ortasında
O, küllənən gözlərin,
Görənlərin hamısı
İtirdilər özlərin.
– Qarşımızda dayanan
Oda atılan gədə?
Gözümüz baxa-baxa
Düşmüşdü axı oda!
– Elədir, sultanımız!
Heyrətdə qalmışıq biz,
Sanki bir möcüzədir
Qarşıda gördüyümüz!
Başı endi sinəyə,
İtirdi o, özünü,
Yandırdığı od-alov
İndi qarsdı üzünü.
Düşünürdü öz adı
Əzbər olar dillərə,
Amma gəncin şöhrətin
Yaydı bir çox ellərə!
Dolaşırdı İbrahim,
Gəzirdi kül içində,
Yeriyirdi elə bil
Bağçada gül içində.
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Addımladı Nəmrudun
Baxışının üstüylə,
Tərk elədi oranı
Bir peyğəmbər şəstiylə!
Əmisi qızı Sara
İman gətirdi ona,
Qardaşı Harran oğlu
Lut da gəldi imana.
Rahatlıq vermədilər
Tanrı sevən insana,
Sitəmləri artırıb
Divan tutdular ona.
Saranı da, Lutu da
Tez aldı o yanına,
Haqqa gedirəm deyib
Cəfa basdı canına.
Uzun yollar yoraraq
Tanrıdan güc aldılar,
Haqdan gələn fərmana
Sevinib şad oldular.
Sədumu dəvət üçün
Lut da elçi seçildi,
Yaradana şükr etdi,
Onun gözləri güldü.
Ayrıldı əmisindən,
Getdi Sədum elinə,
Bilirdi ağır yükü
Tanrı qoyur belinə.
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İbrahimlə Sara da
Gəldi çatdı Misirə,
Gələnlərin xəbəri
Həmən yetişdi qəsrə.
Sultan çağırdı onu
Sorğu-sual eylədi,
– Yanındakı qadın kim?
– Bacım, – deyə söylədi.
Dedi: – Göndər yanıma!
Qorxu düşdü canına...
Evə gəldi, olanı
Xəbər verdi tez ona.
Yola saldı qadını,
O, namaza oturdu,
Narahat baxışlarla
Göylərə baxdı, durdu.
Oynadırdı intizar
İbrahimi yerindən,
O, Allaha sığındı
İnsanların şərindən
Saranın gözəlliyi
Dəli etdi Fironu,
Qovdu orda kim varsa,
Xəlvət etdi aranı.
"Eşqi" ona güc gəldi,
Uzatdı əllərini,
Elə havada ikən
Don vurdu qollarını.
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Yalvarmışdı Sara da,
Üz tutmuşdu Allaha,
Batırmasın bu gündə
Onu ağır günaha.
Firon diz üstə çökdü,
Üz tutdu tez qadına,
Dua etsin Tanrıya,
Çatsın onun dadına!
Sara dedi: – Allahım,
Bağışla bu bədbəxti,
Qaytar onu düz yola,
Çevrilməsin qoy təxti.
Açıldı tez qolları,
Azdı yenə əməli,
Qadına doğru yenə
Uzandı onun əli...
Bu dəfə də qurudu,
Daşa döndü ayağı,
Anladı o qadının
Yaradandır dayağı.
Üçüncü cəhdində də
Həmən qurudu qaldı,
Yaradandan bu azğın
İbrətli bir dərs aldı:
– Sən burda amandasan, –
Qorxma, – dedi Saraya, –
Bir mələk cilidində
Şeytan gəlmiş saraya!
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Həcər adlı kəniz də
Hədiyyəm olsun sənə!
Çağırdı adamları:
– Aparın ailəsinə!
Həcər ilə birlikdə
Çatdı evinə Sara.
Namaz üstə İbrahim
Döndü baxdı onlara.
Sara dedi: – Yaradan
Məni amanda gördü,
Üstəlik də Həcəri
Bizə bir kəniz verdi.
Şükr elədi İbrahim
Tanrının qüdrətinə,
İnanırdı uca Haqq
Onu salmaz çətinə.
Ucaydı Həcərin də
Bir vaxt şərəfi-adı,
Məliklərdən birinin
Olmuş idi arvadı.
Döyüşlərdən birində
Çevrilmiş onun taxtı,
Qara geymiş, göy sarmış
Xanımının da baxtı...
Gileyi də olmadı
Bircə kərə bəxtindən,
Şükr elədi, dönmədi
Nə Allahdan, nə dindən!
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Bu xoşbəxt ocağın da
Çəkilməz dərdi vardı,
Saranın da qəlbini
Hey iztirab sarardı:
– İmanlı bir kişinin
Boş qalsın niyə yurdu? –
Düşünüb uzun-uzun
Könlündə qərar verdi.
Bir gün bu halal qadın
Açdı öz ürəyini,
İnandırdı ərinə
Bir körpə gərəyini.
Münasib bildi Sara
Kənizləri Həcəri,
İlahi vəhy qoymadı
İbrahim dönsün geri.
Həcər oldu bu evin
İkinci bir xanımı,
Olmadı heç qüsuru,
Fəda etdi canını.
Uşaq olacağından
Agah olanda Sara
İlahi təqdiriylə
Çəkildi birdən dara.
Düşündü unudulub
Atılacaq kənara,
Sıxışdıracaq kəniz
Bir gün onu divara...
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Zorla, güclə özünü
Sakit elədi Sara,
Tərk etmirdi qəlbini
Yenə də onun qara...
İsmayıl çağırdılar
Doğulanda adını,
Uşağın gözəlliyi
Dəli etdi qadını.
Qarşısında oturtdu
Sara bir gün ərini,
Dedi: – İtir gözümdən
Bunların hər birini!
Məlul-müşkül dayandı,
Buyruq gözlədi Haqdan,
Tələssəydi zülm yolu
Gedərdi o, nahaqdan
Hər şeyə qadir Allah
Öz əmrini endirdi,
Ata ana-balanı
Tez dəvəyə mindirdi.
Sara dedi: – Kəsmə sən
Həcərlə bircə kəlmə!
Əgər açsan ağzını,
Qayıdıb evə gəlmə!
O, açmadı ağzını,
Getdi çöllər uzunu,
İbrahim bilirdi ki,
Yazan yazıb yazını!
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Təpələr arasında
Çatdılar bir yastana,
Bu çıl-çılpaq məkanda
Yolçuluq yetdi sona!
Həmin yastan Adəmin
Tikdiyi evin yeri,
Üst-üstə qalmamışdı
Qoyduğu daşın biri.
Vəhy gəldi İbrahimə:
– Burda idi Beytullah!
Adəmin əli ilə
Tikmişdi onu Allah!
Endirdi tez dəvədən
İsmayılla Həcəri,
Yemək-içmək qoyaraq
Dəvəylə döndü geri.
Dözmədi Həcər buna,
Keçdi onun önünə:
– Yaraşmır, ey İbrahim,
Əməlin heç dininə!
Biyabanda tək qoyub
Söylə gedirsən hara?
Ata da öz əliylə
Oğlunu salar dara?!
Susdu Tanrı elçisi,
Cavab vermədi ona.
Namərdcə atılmağı
Əzab verdi qadına...
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Oyandı sanki birdən
O, dəhşətli yuxudan,
Ağlı çıxdı başından
Həcərin lap qorxudan:
– Söylə, Allah eşqinə, –
Açıldı birdən dili, –
Yaradanın əmrimi?!
İbrahim dedi: – Bəli!
– Onda get, yoxdur sözüm,
Allah qoruyar bizi,
O, öz tərəzisinin
Qoymaz əyilə gözü!
Peyğəmbər xanımı tək
Apardı o, özünü,
İtirmədi sınaqda
Nə səbri, nə dözümü!
Danışmadı bir kəlmə,
Döndü geriyə getdi,
Kəbə tikilən yerdə
Üzünü göyə tutdu:
– Ey Rəbbim, qulaq asdım
Səndən gələn hər əmrə!
Öz əlimlə gətirdim,
Atdım kimsəsiz yerə...
Nemət ver, nemətinə
Etsinlər şükür deyə,
Ruziləndir onları
Əlləri qalxsın göyə.
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Əmin-amanlıq buyur
Bu qupquru vadiyə,
İmanlı insanlara
Ver buranı hədiyyə.
Qoru mənim oğlumu,
Qoyma azsın haqq yoldan,
Uzaq elə bütlərdən,
İblisdən, qeylü-qaldan!
Olmasın qoy dünyanın
Ləzzətinin əsiri,
Namazda, ibadətdə
Etməsin o, qüsuru.
Dosdoğru insanları
Sən onlara qonşu ver,
Mənim əmanətimin
Həmişə qəlbini gör.
Tapşırdı ailəsini
Etibarlı bir ələ,
Tanrıya dua etdi
Evinə gələ-gələ.
Yaradana üz tutub
Həcər dözdü sınağa,
Qənaətlə keçinib
Sığındılar bu dağa.
Yemək-içmək tükəndi,
Yaman oldu halları,
Susuzluqdan uşağın
Yana düşdü qolları...
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Körpəni qoyub çıxdı
O, Səfa təpəsinə,
Nə su vardı orada,
Nə səs verən səsinə!
Uzaqlaşdı bir az da,
Qalxdı Mərva dağına,
Nəzər saldı biçarə
Dağların ayağına.
Sanki insan ləpiri
Toxunmamış buraya,
Bir ins-cins də yox idi,
Gələ, çata haraya...
Qaçırdı yana-yana
Səfa-Mərva arası,
Bircə ovuc su idi
Dərdlərinin çarəsi!
Yanırdı-odlanırdı,
Təpiyirdi dodağı,
Əldən salmışdı Həcər
Qaçmaqdan iki dağı.
Qədəm qoydu son kərə
Mərvanın üzərinə,
Səs eşitdi, bir şey də
Toxundu nəzərinə:
– Ey bu səsin sahibi!
Görürsən də halımı?!
Uzaq elə balamdan
Bu vadidə ölümü!
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İsmayılın yanında
Peyda oldu Cəbrayıl.
Kimsə dedi Həcərə:
– Yatmışdın, indi ayıl!
Mələk öz dabanıyla
Oyurdu qızmar yeri,
Su axanda kədər-qəm
Tərk elədi Həcəri!
Doldurdu su qabını,
İçirdi körpəsinə,
Şükr elədi Allaha,
Şükr elədi bu günə.
– Qorxmayın, – dedi ona,
Bura Kəbənin yeri,
Tikəcək bu uşaqla
Atasının əlləri.
Zəmzəm idi həmin su,
Həyat idi, nur idi,
Yanğıları söndürüb,
Acları doydururdu.
Çökdü dizləri üstə,
Şükr elədi Allaha!
İmtahanı üzüağ
Vermişdi Həcər daha!
Mübarək Zəmzəm suyu
Həcərin mükafatı!
Anılacaq rəhmətlə
Hər zaman onun adı!
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Çevriləcək vaxt-zaman,
Dəyişəcək bu dövran,
Sıralanıb gedəcək
İllər də karvan-karvan.
Üz tutacaq buraya
İnsanların dəstəsi,
Həcəri yad edəcək
Onların ağlar səsi.
Yeddi dəfə yüyürür
Hər zəvvar canı-dildən,
Səfa-Mərva arası
İndi də düşür əldən...
Həcərin dözümüylə
Dönürlər bir mətinə,
Qovuşmaq istəyirlər
Haqqın məğfirətinə.
Suyun yan-yörəsində
Həcər bir hovuz hördü,
Bu sehrli çeşməyə
Zəmzəm adını verdi.
Bir ana-bala oldu,
Bir də bu kimsəsiz dağ,
Tanrının sınağından
Çıxdı Həcər üzüağ!
Gəzərgi tayfa vardı,
Mal-heyvan otarardı,
Gəzib körü-kövşəni
Onlar ot-su arardı.
188

A I cild a

Bu yanlardan keçərkən
Quş dəstəsi gördülər,
Yəqin su vardır deyə
Tez də qərar verdilər.
Burda suyun yoxluğun
Onlar bilirdi nağdı!
Zəmzəmə çatan zaman
Hamını heyrət boğdu!
Düşüb suyun başma
İçib sərinlədilər,
İzin ver, xanım, bizə,
Burda qalaq, – dedilər
– İçin, yuyunun, – dedi, –
Şükr eləyin Allaha!
Bu mülkiyyət mənimdir,
Ortaq çıxmayın daha!
Qəbul edib təklifı
Söz verdilər Həcərə,
Ana-balayla birgə
Düşdü onlar bu yerə.
Cürhüm qəbiləsiydi
Gələn tayfanın adı,
Birlikdə yandırdılar
Bu ocaqda ilk odu.
Ana-bacı bildilər
Həcəri özlərinə,
Sadiq qaldı hər zaman
Onlar da sözlərinə.
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Karvankeçməz, quşqonmaz
Yolları yola qatdı,
İbrahim yorğun-arğın
Gəlib evinə çatdı.
Bircə günlük yeməklə
Oğlu ilə Həcəri
Dedi qoyub çöllərdə
Qayıdıb gəlib geri.
Sərinlədi ürəyi,
Rahatlıq tapdı Sara,
Günüylə bir olmağı
Çəkirdi onu dara.
Vaxt uçdu, zaman ötdü
Hərdən peyğəmbər getdi,
Baş çəkdi körpəsinə,
Atüstü bir yad etdi...
Buyruğuydu Tanrının,
Atmışdı sınaqlara,
Dözürdülər səbrlə
Çəkilən bu dağlara.
Gedib bir aylıq yolu
Enməyəsən dəvədən,
Od püskürən səhrayla
Dönəsən geri, nədən?
Bəllidir bu işlərin
Hikməti tək Allaha!
Seçdiyi kimsələrin
İmtahanı çox baha!
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Bir gün gördü yuxuda
Qurban kəsir oğlunu,
Yoxdu belə nəziri,
Hey işlətdi ağlını.
Üç gecə İsmayılı
Yuxuda qurban kəsdi!
Bildi Haqqın əmridir,
Durdu, ora tələsdi...
Yenə uzun yolları
Yortdu, irəli getdi,
Kimsəsiz bir vadidə
İnsan səsi eşitdi:
– Ey İbrahim, bir söylə
Yolçuluğun haraya?
– Bir işim var, gəlmişəm
Mən ardınca buraya!
– Şeytan girib röyana,
Oğurlayıb ağlını!
Əmr edib qurban kimi
Sən kəsəsən oğlunu!
– Rədd ol, itil gözümdən,
Ey Allahın düşməni!
And içirəm, bir kimsə
Saxlamaz yoldan məni!
Gəldi-çatdı Məkkəyə,
Tapdı ata oğlunu:
– Bıçaqla bir ip götür,
Tələsdirdi tez onu!
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Özü düşdü qabağa:
– Ardımca gəl, – söylədi,
İtaətkar balası
Səssiz yürüş eylədi.
Onlar getdi, həyətdə
Yad bir adam göründü:
– Ey Həcər, ərin hanı? –
Birdən-birə o dindi!
Bilmədi nə söyləsin...
Dedi: – Gedib oduna!
– Qurban kəsir oğlunu! –
O, anlatdı qadına.
– İbrahim mərhəmətli,
Qəlbiyuxa bir insan,
Oğlunu qurban kəsmək
Gələrmi ona asan?!
– Ac-susuz atıb sizi
Qaçmadımı buradan?!
Oğlunu boğazlamaz
Çöllərə atan adam?!
– Allahın əmri ilə
Eləmişdi o, bunu!
– İndi də Allahına
Qurban kəsir oğlunu?!
– Allahın əmridirsə,
Kəsməlidir qurbanı!
Dayandıran qüvvə yox
Tanrı yolunda onu!
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– Söylə necə anasan?!
Ürəyin yoxdur, yanı?!
Ciyərparan kəsilir,
Yüyür, dayandır onu!
– Yaradan vermiş mənə,
İstəsə geri alar,
İstəsə hər bir insan
Yolunda qurban olar!
Çatdılar qurbangaha,
Yetişdi sınaq anı,
İmanı kamil oğlan
Düz verdi imtahanı:
– Paltarını yığışdır,
Atılmasın qan ona!
Həm də görməsin anam,
Ürəyi dönər qana!
Göstərmə bıçağı da
Qorxu alar canımı,
Qayıdanda anama
Sən söylə salamımı!
Çevirdi üzü üstə
İbrahim tez qurbanı,
Var gücüylə çaldı o,
Boğazına zərbəni.
Zərbə güclü, mat qaldı,
Qaldırıb bir də çaldı,
Üçüncünü vuranda
Üz-gözünü tər aldı.
193

A Nafilə Nafi a

Bir vaxt oda atdılar,
Od içində sağ qaldı!
İndi də bu bıçağı
Allah kəsərdən saldı!
Bir səs duydu qeybdən:
– Allah Əkbər, – deyirdi.
Göyə baxdı, Cəbrayıl
Ordan qoçla enirdi.
Üzünü tutdu göyə,
Açdı həmən əlini,
«La ilahə illəllah»
Sardı onun dilini!
Üz tutub yaradana,
İsmayıl da şükr etdi,
Allahu Əkbər dedi,
Haqq nemətinə yetdi.
Endi göydən bir nida:
– Unut daha qorxunu!
Bu açıq imtahandır,
Gerçək etdin yuxunu!
Nurlu xatirə qoyub
Ucaldın sən ehsana,
Fidyə olaraq verdik
Qurbanlığı biz sənə!
İnsanı bu dünyaya
Endirmişik əmanət,
Mömin qullarımıza
Veririk çoxlu nemət!
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İsmayılın sevinci
Sığmırdı yerə-göyə,
Qoç endirmişdi Allah
Onu qorusun deyə!
– Bismillahi, – söylədi, –
Allahu Əkbər, – dedi,
İbrahim də qurbanı,
Tez canından eylədi.
İsmayılı kəsməyən
Bir anda kəsdi qoçu!
Haqq kəsərdən salanda
Olmaz kimsənin suçu!
Zilhiccənin onunda
Bu əhvalat olmuşdu,
O vaxtdan möminlərə
Bu vacib buyrulmuşdu.
Qurban kəsir möminlər
İndi də həmin gündə,
Sadiq müsəlmanların
Özləri gedir öndə!
Tək balasın görəndə
Həcər şükür elədi,
Dua-səna içində
Göz yaşını ələdi.
İmanla dolu ailə
İnsanlığa nümunə,
Adlarına hələ də
Rəhmət oxunur yenə.
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Bir gün endi Cəbrayıl,
Gəldi onun yanına,
Dedi Rəbbi əmr edir
Bir ev tikməyi ona.
Elə bil hazır idi,
Qalxdı düzəldi yola.
Dedi: – Böyüksən Allah!
Sənə salamlar ola!
Ürəyində, canında,
Yanındaydı İlahi,
Onun əlləri ilə
Yaratdı Beytullahı.
Göstərdi İbrahimə
Kəbənin sərhəddini.
Dedi: – İndi burada
Tərk edirəm mən səni!
O getdi, İbrahim də
Tapdı oğlunu həmən:
– Allah evi tikməyin
Əmrini almışam mən!
Götür, gətir daşları,
Mən də hörüm divara!
Yaradan bizimlədir,
O qoymaz düşək dara!
Zəmzəmdən az aralı
Evə təməl qazıldı,
Allahın adı ilə
Daşlar ora düzüldü.
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Ata-oğul tökdü tər,
Həvəslə işlədilər,
Hər addımı, hər işi
Şükürlə başladılar.
Ucaldı tez divarlar,
Boyu yetmədi ora,
Oğlu böyük bir daşı
Tez söykədi divara.
Bir gün o işləyərkən
Qəribə hallar oldu,
Bu daş topuğa qədər
Onu qoynuna aldı.
Atəşi sərinlədən
Sərt daşı da yumşaltdı,
Daşa dünya durduqca
Duran bir imza atdı!
Məqami-İbrahimi
Namazgah edin deyə
Haqq “Qurani-Kərim”də
Buyurub gözəl ayə.
İşləri çatdı başa,
Ata bir əmr verdi –
Təvaf üçün fərqlənən
Daş seçməyə göndərdi.
Kubeys təpəsində
Rast gəldi həmin daşa,
Çıxmazdı ümidləri
Bu pak insanın boşa!
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Tünd qırmızı rəngdəydi,
Çalırdı lap qaraya,
Qara ciyərdi sanki,
Bölünmüşdü yarıya.
Sinəsi bərabəri
Yerləşdirdi divara.
Əbədi bir zinətdir
Həcərül-əsvəd ora.
Zaman döndü-dolandı,
Uçdu-tikildi Kəbə,
İbrahim qoyan yerdə
Qara daş tutdu həbə.
Həcərül-əsvəd deyə
Tanınır bu qara daş,
Titrəyir qarşısında,
İnsanlar endirir baş!
Örtülmədi tavanı,
Vurulmadı bir zinət,
Yaradandan bəndəyə
Bu ev oldu əmanət.
Vəhy gəldi İbrahimə,
Qalxdı uca təpəyə,
İnsanları səslədi,
Onlar da bilsin deyə.
– Eşidin, ey insanlar!
Yaradan bir ev tikmiş,
Hər kəs gəlib oranı
Təvaf eləsin demiş!
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İstər minəkli olsun,
İstərsə də piyada,
Gəlsinlər, verməsinlər
Axirət günün bada!
Allahın qismətindən
Mal-qoyun gətirsinlər:
– Yaradanın adına
Qurban kəsdim, – desinlər!
Onların ətlərindən
Özləri də yesinlər,
Fəqirə-füqəraya,
Yoxsula da versinlər!
Bundan sonra hacılar
Təmizləsin kirini,
Başlasınlar təvafa
Tanrnın yurd-yerini.
Dörd tərəfə dönərək
Təkrar etdi sözünü,
Uca Haqqın önündə
Ağ elədi üzünü.
Qismətində Həcc olan
Ruhlar ləbbeyk söylədi!
– Hazıram hər əmrinə,
Gözləyirəm mən, – dedi!
İcra etmiş ilk dəfə
İbrahimlə İsmayıl,
Həcc əməlin onlara
Öyrətmişdir Cəbrayıl.
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İki mübarək insan
Kəsdi burda ilk qurban,
Tamamlayıb Həccini
Döndülər evə o an.
Bu vaxt artıq yox idi
İsmayılın anası,
Peyğəmbərin dözümlü,
İtaətkar sonası...
Məzarını Haqq evi
Almışdı öz qoynuna,
Zəmzəm kimi möcüzə
Pay verilmişdi ona.
Həcərin əzabını
Təkrar edir möminlər,
Səfa-Mərva arası
Qaçır eləcə onlar.
Ən seçkin ailə idi
Seçilənlər içində,
Allahın qarşısında
Dayanıb durur öndə!
Kəbəni tikib getdi
Sarasının yanına,
Haqqın əmri nəydisə,
Qulaq asırdı ona.
Ona buyruldu yenə,
Bir baş çəksin oğluna,
Mindi həmən dəvəyə,
Davam etdi yoluna.
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Yox idi oğlu evdə,
Qarşıladı gəlini,
İsmayılı soruşdu,
Ki bir bilsin halını.
– Ruzi üçün gedibdir,
Gəlin belə söylədi, –
Ağır vəziyyətdəyik,
Halımız fəna, – dedi.
– Məndən salamlar söylə
Sahibin gələn zaman!
Qapının girəcəyin
Dəyişsin elə haman!
Gözləmədi oğlunu,
Düzəldi o, yoluna,
Göylərdən belə idi
Verilən buyruq ona.
İsmayıl döndü evə,
Xoş bir qoxu var idi.
– Kim gəlib bu gün bizə?
Bir mənə söylə, – dedi.
– Üzü nurlu, ağ saçlı
Bir ixtiyar kişiydi,
Sənə də astananı
Gərək dəyişə dedi.
– Gələn atam peyğəmbər,
Dediyi astana sən!
Tanrı qərarı belə –
Səninlə ayrılam mən!
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Ayrılıb zövcəsindən
Başqasıyla evləndi,
Atasının buyruğu
Yerinə yetsin dedi.
Başqa bir gəlişində
Yox idi oğlu yenə,
Həmin suallarını
Verdi təzə gəlinə.
Şükr elədi Allaha:
– Səadət, bolluqdayıq,
Həmd olsun yaradana,
Biz ona qulluqdayıq.
– Ey Allahım, bunları
İmanda kamil elə!
Verdiyin bu çörəyi
Yesinlər gülə-gülə!
Salam söylə ərinə,
Gözəl biçilib donu!
Gözəldir astanası,
Gözəl də tutsun onu!
Yenə də Şam yolunu
Haman yığdı əlinə,
Özü haqda bir kəlmə
Söyləmədi gəlinə!
Gəldi bir azdan oğlu
Hiss elədi nə isə,
Gələnin kim olduğun
Yenə də sordu kəsə!
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– Bir gözəl qoca gəldi,
Halımızı soruşdu.
Dilindəki dualar
Bir-birinə qarışdı.
– Bəs mənə deyiləcək
Nə isə söyləmədi?!
– Qapısının bayırın
O gözəl tutsun dedi!
– O, atam, sən qapımın
Şərəfli eşiyisən!
Tapşırıb uca tutum,
Səninlə fəxr edim mən!
Bir gün qoca peyğəmbər
Üz tutdu yaradana,
Ölünü diriltməyi
Aşkar göstərsin ona.
Allahdan nida gəldi:
– İnanmırsan sən mənə?!
– İnanıram, deyirəm,
Xatircəm olum yenə!
– Dörd cür quş al, diqqət et,
Parçala, bir yerə qat!
Dörd yerə böl, dörd dağın
Təpəsinə ondan at!
Sonra çağır yanına,
Tez uçub gələcəklər,
Gözlərinin önündə
Quşlar diriləcəklər!
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Bil ki, qadirdi Allah
Yenilməz güc-qüvvətə!
Yer vermə ürəyində
Şübhəyə, ya xiffətə!
Lap qoca yaşlarında
Bir dəstə qonaq gəldi.
İbrahim də onları
Sadəcə qonaq bildi.
Tanımadı kimsəni,
O tez qalxdı ayağa,
Kök bir buzov kəsərək
Saldı həməncə yağa.
Qıpqırmızı qızartdı,
Aldı qoydu ortaya,
Yeməyəndə qonaqlar
İbrahim düşdü haya!
– Mələklərik, – söyləyib, –
Qorxma, – dedilər ona.
– Bilikli bir oğulla
Müjdə veririk sənə!
İçini çəkdi Sara,
Əlin çırpdı üzünə...
İnanmadı onların
Müjdə verən sözünə.
– Mən qoca, qısır qarı,
Ərim ixtiyar kişi!
Keçib gedib bizlərin
Uşaq yetirən yaşı!
204

A I cild a

– Yaradanın əmrinə,
Ev əhli! Sən şükr elə!
Ondan tükənməz nemət,
Ehsan, kərəmlər dilə!
Sonra bildi, mələklər
Gəlib ki, verə cəza,
Həddi aşan bir qövmü
Tutacaq ağır qəza.
İbrahim dedi: – Lut da
Yaradanın quludur!
Onun da getdiyi yol
Tək Allahın yoludur!
– Lut ilə ailəsidir
Aşmayan təkcə həddi!
Onun qadını belə
Çoxdan keçibdi səddi!
Yağar səhərə yaxın
Göylərdən odlu daşlar,
Azğınlara Tanrının
Belə bir cəzası var!
Vədlər yetdi yerinə,
Zülmün yurdu dağıldı!
İbrahimin evində
Oğlu İshaq doğuldu!
Allahın sevimlisi,
Peyğəmbərlər atası,
Belə sadiq elçinin
Allahdandır butası!
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Son peyğəmbər yarandı
İsmayılın nəslindən,
Törəndi bir xeylisi
İshaqın da əslindən.
Mələklər Yaqubun da
Gələcəyin demişdi,
Elçiyə nəvəsinin
Müjdəsini vermişdi.
Yaşadılar beləcə,
Örnək oldular bizə,
Haqqın buyruqlarını
Verdilər əlimizə!
İbrahim haqqında var
Bir ibrətli hekayət,
Təbəridən alınıb
Dediyim bu rəvayət.
Elçilər atasının
Haqdan vardı niyazı,
Özü istəyən qədər
Ömür dilədi azı...
Uzun illər yaşadı,
Yetişdi yüz altmışa.
Əldən düşən qocanı
Görəndə düşdü başa...
İxtiyar yeməyini
Çatdırmırdı ağzına,
Aparırdı burnuna,
Gah soxurdu gözünə.
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Soruşdu nədən qoca
Belə yeyir yeməyi?
Fikrə saldı elçini
Qocalıqdan deməyi.
Üz tutdu tez Allaha:
– Bu hala salma məni,
Gəl al apar ruhumu,
Göylərə qaldır onu.
Qımıldandı ixtiyar,
Oldu ölüm mələyi,
Yerinə yetdi həmən
Peyğəmbərin diləyi.
Xəlülülrəhman deyən
Yerdə oldu məzarı,
Tükənməz rəhmətlərdir
Onun qazancı-varı.
Həzrəti İbrahimi
Altıncı qat səmada
Merac gecəsi görən
Məhəmməd saldı yada.
Əshabəyə son elçi
Əhvalatı söylədi,
Qeybdən bildiyini
Belə bəyan eylədi:
– Məni gördü, sevindi,
Saleh oğul söylədi,
Saleh peyğəmbər deyə
Həm də tərif eylədi.
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Qiyamətdə insanlar
Tamam çılpaq olacaq,
Sünnətsiz, ayaqyalın,
Bax belə yaradılacaq.
İlk geyinən insan da
Tək İbrahim olacaq,
Hamıdan da birinci
O, mükafat alacaq!
İbrahimin həyatı
Misilsiz bir nur seli!
Ondan keçən hər kəsin
Sağdan gələr əməli!

208

A I cild a

Yusifin nağılı
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Õ
Bir ibrət güzgüsüdür
Söz açdığım hekayət,
“Quran”dan alıb yazdım,
Qələm çaldım, nəhayət.
Daha göndərmir elçi,
Tanrı göstərir dözüm.
İnsanların hər biri
Peyğəmbər sayır özün.
Ələyirlər dünyanı,
Sovururlar dünyanı,
Od-alovun içində
Qovururlar dünyanı.
İnsan qəflət içində,
Yolun azır hər zaman,
Qiyamətin dəhşəti
Gələndə verməz aman.
Həyat dramlarının
Yazanı Tanrı özü,
Qeybdən açılan sirr
"Quran"ın hər bir sözü.
Qədimlərdə olanı
"Quran"ında söylətdi,
Yusifin hekayətin
Beləcə aşkar etdi:
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Sevimli xanımından
İki oğlu doğuldu,
Birinin adı Yusif,
Biri Binyamin oldu.
Təzə peyğəmbər gəldi
Peyğəmbərlər nəslinə,
Tanrı verdi Yusifi
Yəqubun ailəsinə.
Seçdiyi insanlara
Nemət verdi Yaradan,
Yusif adlı günəşlə
O sökdürdü yeni dan.
Sınaqsız nemət versə,
İnsan aşar həddini,
Seçdiyi kimsələrin
Hərdən bükür qəddini...
Yəqubu da incitdi,
Apardı zövcəsini...
O qul idi Tanrıya,
Çıxarmadı səsini.
Verilən buyruqları
O, yerinə yetirdi,
Yusifin anasını
O beləcə itirdi.
Əvvəlki qadın ona
On nər oğul bəxş etdi,
Beləcə, aylar gəldi,
Beləcə, iilər getdi.
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Bir gün Tanrı nur səpdi
Yusifin yuxusuna,
On bir ulduz, ay, günəş
Səcdə edirdi ona.
Bunu eşidən kimi
Yozum verdi yuxuya,
Şeytan oyaqdır deyə,
Yəqub düşdü qorxuya.
– Tanrı babaların tək
Nemət verəcək sənə,
Üstün tutub hamıdan
Nur səpəcək dövrənə.
Sus, danışma bir kəsə,
Qardaşların da elə...
Yoldan çıxarar şeytan,
Qurarlar sənə hiylə
Yusif ağıllı idi,
Biləndi öz yerini,
Atası bir onunla
Bölürdü dərd-sərini.
Düzlük-təmizlik idi
Tək istəyi, amalı,
Düşmən oldu oğlana
Onun ağlı-kamalı.
"Yarımçıq" qardaşları
Şeytanla dost oldular,
Tanrı seçən insanın
Qəsdinə tez doldular.
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Yığıldılar bir yerə,
Tədbir tökdülər belə.
Ürəklərinin qurdun
Çıxardı onlar çölə.
– Əzizdir atamıza
Elə Yusif, Binyamin,
Tək onlarla bölüşür
Hər kədərin, hər qəmin...
– Yaman bağlanıb gözü,
Atamız səhv eləyir,
Özü öz əli ilə
Yusifi məhv eləyir.
– Nə olsun atamız bir,
Ayrıyıq ki, anadan,
Ya öldürək, itirək,
Yusif çıxsın aradan.
– Əlacsız qalar qoca,
Mehrini salar bizə,
Tövbə edib çıxarıq
Günahlardan təmizə.
Qardaşı Rubil dedi:
– Gəlin heç öldürməyək,
Ataq quyu dibinə,
Ölümünü görməyək.
Götürüb yoldan ötən
Uzaqlara aparsın,
Bizim canımız ondan
Bax beləcə qurtarsın.
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Səhəri gün qardaşlar
Qurdu belə bir hiylə,
Ataları Yəqubu
Tutdu onlar al dilə:
– Çox sevirik Yusifi,
Qoy aparaq gəzməyə,
Bizlə gülüb-əylənsin,
Könlü açılsın deyə.
– Qorxuram – dedi Yaqub, –
Başınız çox qarışar,
Qurda verərsiz onu,
Zülmünüz həddi aşar...
– On bir qardaş acizmi
Bir qardaşı qoruya?
Ver aparaq biz onu,
Əsas yoxdu qorxuya!
Apardılar səhraya,
Yusifi aldatdılar,
Su dalınca göndərib
Tez quyuya atdılar.
Quşun qanın yaxdılar
Yusifin köynəyinə,
Atanı inandıran
Bir dəlil olsun deyə.
Dedilər: – Qurd apardı
Biz yarışan zamanda,
Xilas edə bilmədik,
Uzaqdaydıq o anda.
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Görürük inanmırsan
Belə doğru sözlərə,
Etibarın qalmayıb
İndi daha bizlərə.
Ata dedi: – Sözünüz
Bir yalan, küy-kələkdir,
Mənə tükənməz dözüm,
Sonsuz səbr gərəkdir.
Nəfs aldatdı sizi,
Cinayətə girdiniz,
Ata rəğbəti üçün
Tanrını tərk etdiniz.
Şərə kölə olanda
Çirkin gözəl göründü,
Şeytana açılanda
Qəlbiniz daşa döndü.
Diləyim Tanrıdandır,
O duruldar yalanı,
Vədəsi yetişəndə
Açar-tökər olanı.
Qardaşları qayıdıb
Güdürdülər quyunu,
Görsün nəylə qurtarır
Özlərinin oyunu.
Misirə gedən karvan
Burada saldı köçün.
Suçu qabla quyuya
Yaxınlaşdı su üçün.
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Diksindi, tez çəkildi
Bir qədər də o geri,
Çatdırdı həyəcanla
Onlara şad xəbəri:
– Bəşər deyil, bir mələk
Nur saçır üzümüzə,
Tanrı necə pay verib
Qardaşlar, görün bizə!
Karvan heyrət içində,
Hamı töküldü ora,
Qardaşları Yusifə
Vurdular təzə yara.
Onlar dedi: – Ağalar,
Bu, evdən qaçmış kölə...
Xəyanət edib bizə,
Satırıq azca pula.
Paxıllıq rəzil etdi
Peyğəmbər övladların,
İbrət dərsi etdilər
Özləri öz adların...
Satdılar düz adına
Yalan-qələtlərini.
Cəhənnəmə aldılar
Onlar biletlərini.
Padşahın vəziriydi
Satın alan Yusifi,
Çox incitdi burda da
Onu bir qadın səhvi.
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Vəzir öz zövcəsinə
Tapşırdı bu uşağı,
Nə bilsin kəsiləcək
Bu qadın ona yağı?
Burda da düşmən oldu
Yusifə gözəlliyi!
Sadəliyi, qeyrəti,
Təmiz qəlbi, düzlüyü!
Hikmət verdi Yaradan,
Yuxu yozmaq öyrətdi,
Qeybin bəzi sirrini
Yusifə aşkar etdi.
Evin yanmış xanımı
Təslim oldu şeytana,
Sahib olmaq istədi
Nur camallı oğlana,
Züleyxa əl çəkmirdi,
Səsləyirdi Yusifi,
Allaha qul qəhrəman
İstəmirdi bu kefi.
Dedi: – Ərin ağamdır,
Yaşayıram çox yaxşı,
Mənə kifayət edir
Göylərin bu alqışı!
Sənin şərindən, xanım,
Sığınıram Allaha,
Çəkməsin Tanrı məni
Sınaqlara bir daha!
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Bağışlanmaz günahdır
Zina küfrünə batmaq!
Cadu-sehr oynatmaq,
Tərəzidə aldatmaq...
Tövbə elə, vaxt varkən,
Bağışlat günahını!
Əfv etsin, açsın sənə
Müqəddəs dərgahını.
Tanrı hikmət öyrətdi,
Bir az da verdi elm,
Yoldan gərək azmayam,
Edəm göyləri əmin.
Dərs almadı, söylədi:
– Eşqin düşüb canıma.
Tanrı belə buyurub,
Qorxma, dur gəl yanıma!
– Mən Haqqa sığınıram,
Xanım, sənin şərindən!
Ər Allah kölgəsidir,
Həya elə ərindən!
Tez atıldı Züleyxa
Oğlanın üzərinə!
Qapıya cuman Yusif
Dəydi onun ərinə!
Başladı qadın şərə:
– Cəza kəsilsin ona!
Xəyanətin əvəzi
Tez atılsın zindana!
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Beşikdə körpə uşaq
Verdi belə şəhadət.
Onun sözləri ilə
Zəfər çaldı ədalət.
Tanrının köməyilə
Seçildi ağ qaradan,
Qadının günahını
Aşkar etdi Yaradan:
– Köynək öndən cırıqsa,
Yusifdir, bil, günahkar!
Arxadan parçalanıb,
Xanım, səndə təqsir var!
Əri dedi Yusifə:
– Olanı yaddan çıxart!
Qadın, sən tövbə elə,
Günahını bağışlat!
Yayıldı dedi-qodu,
Arvadlar zurna çaldı!
Köləyə aşiq olan
Xanıma hamı güldü!
Boşboğaz qadınları
Ziyafətə çağırdı.
Züleyxa da onların
Qürurun belə qırdı:
Ləziz yeməklər ilə
O, bir məclis süslədi,
Zər-zibalı salona
Xanımları səslədi.
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Bir bıçaq, bir də turunc
Verdi hər bir qadına.
Dedi: – İndi düşməyin
Siz də eşqin oduna!
O çıxardı Yusifi
Qadınların önünə,
Asi oldu hamısı
İmanına, dininə!
Əllərini kəsdilər,
Ah-uf düşdü araya!
– Bəşər deyil, mələkdir,
Səs yayıldı saraya!
Nə təkəbbür, nə rişxənd?!
Axır ki, anladılar,
Dedi-qoduya görə
Özlərin danladılar.
Züleyxa dedi ona:
– Eşqindən gəldim cana!
Əgər mənim olmasan,
Düşəcəksən zindana!
– Tanrım, sən özün qoru,
Xilas olum mən bundan!
Doğru yolu azmaqdan
Daha da xoş bu zindan!
Eşidildi duası,
Tanrı qəbul buyurdu,
Həbsxana Yusifi
Şər-xatadan ayırdı.
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On iki il bu zindan
Oldu yazığın yurdu.
Taleyinə baş əyib
Xəyalda saray qurdu.
Şərabpaylayan, aşpaz
Onun zindan yoldaşı...
Birgə yatıb-durdular,
Belə qarışdı başı.
Bir gün iki yoldaşı
Danışdı yuxusunu…
Yusif dedi nə ilə
Başa çatacaq sonu:
– Üzüm sıxan qurtulub
Yenə saqi olacaq,
Çörəyin quşlar yeyən
Kəndirdən asılacaq!
Bu, taleyin yazısı,
Qane olmalı buna,
Özü bilir hikmətin,
Özü çatdırar sona!
Şərab paylayan zaman
Bax, adımı anarsan!
Ağanın bir yadına
Məni də sən salarsan!
Günlər keçdi, ötüşdü,
Edam olundu aşpaz,
Saqi də azadlığa
Buraxıldı kefi saz.
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Yenə şərab payladı,
Çıxdı Yusif yadından,
Fərəhlənib coşurdu
Azadlığın dadından.
Bir gün Misir padşahı
Söylədi yuxusunu.
Heyrət içində qoydu
Məclisdə çoxusunu:
– Yeddi arıqca inək
Yeddi kök inək yeyib.
Yeddi də quru sünbül
Yaş sünbülü bürüyüb.
Bu qarışıq yuxunu
Tapılmadı bir yozan,
Yusif yadına düşdü
Şərabçının bu zaman.
Dayanmadan yetirdi
Tez özünü zindana.
– Söylə, – dedi, – yuxuda
Gizlənib hansı məna?
Yusif dedi: – Yeddi il
Əkin, biçin, qorxmayın!
Artıq olan məhsulu
Sünbülündə saxlayın.
Yeddi illik quraqlıq
Məmləkəti saracaq!
Ehtiyat məhsulunuz
Sizləri qurtaracaq!
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Bunu bilcək hökmdar:
– Gedin, – dedi, – oraya!
Tez götürüb cavanı
Siz gətirin saraya!
Cumdu ora xidmətçi,
Daxil oldu zindana,
Azadlıq müjdəsini
O çatdırdı oğlana.
Yusif dedi: – İllərdir
Yanıram şər oduna,
Qəbahətin söylətsin
Padşahım hər qadına.
Dedi-qodu başlayıb
Məni saldılar şərə!
Günahının cavabın
Qoy gəlsin, versin hərə!
Həqiqətlər açılsın,
Sonra gəlləm saraya!
İnsana düşmən şeytan
Qoy girməsin araya!
Çağırdı qadınları,
Padşah çəkdi məşhərə!
Dedi: – Burda günahın
Söyləsin indi hərə.
Züleyxa təqsirini
Özü aldı boynuna,
Ələ keçirmək üçün
Nələr etmişdi ona:
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– Çıxarmıram özümü
Mən təmizdən-təmizə!
Rəbbim rəhm etməsəydi,
Kim rəhm edərdi bizə?!
Pis işləri görməyi
Əmr edir nəfs insana...
Bu yolda Tanrı özü
Nicat verər bil ona!
Gətirdilər saraya.
Padşah dedi: – Yusif, sən
Çox namusla, qeyrətlə
Hər sınaqdan keçmisən!
Bu möhtəşəm sarayda
Başbilənsən bu gündən!
Ürəyindən nə keçir,
İstə, oğul, sən məndən!
– Etibar ediləni
Qoruyanam, bilənəm!
Xəzinənin açarın
Səndən istəyirəm mən!
Aldı mükafatını,
Gənc oldu xəzinədar.
Hər sınağın içində
Tanrının bəxşişi var.
İllər keçdi, quraqlıq
Bürüdü sağı-solu.
Misir məmləkətlərə
Oldu bir nicat yolu.
224

A I cild a

Ölkələr karvan-karvan
Gəldi taxıl dalınca.
Dua-səna elədi
Bir yük ərzaq alınca.
Tale qardaşlarını
Gətirdi hüzuruna,
Səxavətin görüncə
Heyran qaldılar ona.
Dedilər: – İnsan deyil,
Bir xeyirxah mələksən!
Bir də bura gəlməyə
Bizə icazə ver sən!
– Evinizdə kim varsa,
Özünüzlə gətirin!
Tanrı verən ruzini
Siz buradan götürün!
Bu dəfə də gəlməsə
Evdəki qardaşınız,
Əlinizdən çıxacaq
Dəmdə olan aşınız!
Qayıtdı getdi onlar,
Yetişdilər ölkəyə,
Bəhs etdilər vəzirdən
Alicənabdır deyə.
Açıb tökdülər yükü
Çatanda evlərinə,
İnanmadı qardaşlar
Öz görən gözlərinə.
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Onların satlıq malı
Qayıtmışdı geriyə,
Düşünüb-daşındılar
Agah olsunlar deyə.
Bu əhvalat yamanca
Şirnikdirdi onları,
Yenidən getmək üçün
Oynayırdı qanları.
Binyamin getsin deyə
Dil tökdülər ataya,
Ata qorxdu onu da
Salarlar bir xataya.
– Ata, izn ver gedək,
Aparaq Binyamini,
Bir yük artıq alarıq,
Etmərik peşman səni.
– Bir vaxt yazıq Yusifi
Yem etdiniz siz qurda!
İndi də qardaşını
Aparırsız yad yurda?
Qardaşları bir təhər
Razı saldı atanı!
– Ondan kənar edərik
Hər bəlanı, xatanı!
And içib söz verdilər
Oğullar bir ağızdan!
Çıxdılar tez də yola
Gözləməyib bircə an!
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– Girməyin bir qapıdan,
Oğullarım, şəhərə,
Ayrı darvazalardan
İçəri keçsin hərə!
Göz dəyməsin sizlərə,
Təvəkkülüm Haqqadır!
Mən bir aciz bəndəyəm,
Allah hər şeyə qadir.
Yol aldı, karvan getdi,
Ümidi hədər oldu,
Rast gəldiyi müsibət
Bir qəza-qədər oldu.
Ayrı-ayrı qapılar
Verə bilmədi fayda!
Qardaşların özləri
Qaldılar hay-harayda!
Tək çağırdı hüzura,
Qucaqladı qardaşın!
Basdı bərk-bərk bağrına,
O axıtdı göz yaşın!
Söylədi: – Mən Yusifəm,
Kədərlənmə olana,
Onların əməlindən
Başımıza gələnə.
Mənə göylər əmr etdi,
Qalacaqsan burada,
Qoy onlar elə bilsin
Səni verdilər bada.
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Hazırlanan yüklərə
Qoyulan cam bir sorğu,
Yola düşəndən sonra
Dedilər: – Kimdir oğru?!
– Biz mötəbər tayfayıq!
Kimdən nəsə çalmarıq,
Misir torpağına biz
Fitnə-fəsad salmarıq!
– Yalan olsa sözünüz,
Deyin cəza nə ola?
– Oğruluqda suçlanan
Edilir bizdə kölə!
Qaytardılar karvanı,
Yoxladılar yükləri,
Qızıl camı görəndə
Biz-biz oldu tükləri!
– Əgər bu oğru isə,
Qardaşı da oğruydu!
Babasının bütünü
Çalması da doğruydu!
Bilmirəm yalanmıdır,
Ya doğrudur fikriniz?
Sizi də məhv edəcək
Bu fitnəkar məkriniz!
– Birimizi sən saxla
Bu oğlanın yerinə,
Rəhm et qoca atanın
Dərdinə-kədərinə!
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– İncitsəm günahsızı,
Haqsız olaram ki mən!
Əməlinin cavabın
Versin oğurluq edən!
Qardaşını saxladı
Beləcə öz yanında,
Başqa bir yol yox idi
Misirin qanununda...
Böyük ah-vay elədi,
Axıtdı göz yaşını,
Atasını düşünüb
Qapazladı başını!
– Xilas hökmü olunca,
Daş-torpağam buraya,
Atam izn verməsə,
Qayıtmaram oraya.
Dönün öz yurdumuza,
Söyləyin hər olanı,
Oğurluq əhvalatın,
Başımıza gələni.
Ata gəldi fəğana,
Sarsıldı yazıq kişi:
– Sizə gözəl göstərdi
Nəfsiniz çirkin işi.
Bir az taxıl xətrinə
Getdi bir insan bada,
Sizin əlinizdəndir
Bizə gələn hər qada!
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– Oğruluğun görmədik,
Amma çıxdı yükündən,
İnanmırsan, atacan,
Axı bizə nədən sən?
– Oğrunun köləliyi
Bizim dinimizdədir...
Onlara kim söylədi?
Vallah, təqsir sizdədir!
Hikmət sahibi Tanrı,
Buna da gərək dözüm...
Yetirdi, bəlkə, Allah,
Gözləyirəm mən özüm...
Ağladı gecə-gündüz,
Rahat ola bilmədi,
Gözlərinə gəldi ağ,
Heç taleyi gülmədi.
Təzələndi köhnə dərd,
Yusif düşdü yadına,
Nə göz yaşı, nə fəryad
Bir yetmədi dadına!
Dedilər: – Daha bəsdir,
Öldürmə sən özünü,
Unut daha Yusifi,
Kor elədin gözünü!
– Yaradana əyandır
Mənim hər dərdi-sərim,
Gəlib çıxacaq Yusif,
Təkcə Allahdır kərim!
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Çin olmalı Yusifin
O uşaqlıq yuxusu,
Dəyir artıq burnuma
Yusifimin qoxusu!
Gedin, bir xəbər bilin
Yusifdən, qardaşından,
Görün nə bəla keçdi
Qardaşların başından?!
Ümidi itirməyin,
İnamsızlardı kafir!
Tanrımız səbr edənə
Mərhəmətdən pay verir!
Qardaşlar üz tutdular
Yenə onun yanına,
Qardaşları olduğu
Gəlməz ağıllarına!
– Dəyərsiz malla gəldik,
Bol elə sədəqəni,
Mükafat verər Tanrı,
Eləməz peşman səni!
– Bir vaxt azanda yolu,
Tanrını unutdunuz...
Kimi atıb quyuya
Kölə kimi satdınız?
– Aman, yoxsa Yusifsən?
Allahım, sən rəhm elə!
Demək, tanıyıb bizi
Susurdun bilə-bilə?
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– Mən Yusifəm, eşidin,
Bu da mənim qardaşım!
Haqdan qorxub səbr etdim,
Çox bəla çəkdi başım...
Həyatın hər əzabın
Mən duydum lap dərindən!
On iki il sərasər
Yatdım qadın şərindən!
– Sən kamilsən, biz cahil,
Oldun bizdən çox üstün!
Günahkarıq önündə,
Bir söylə, nədir qəsdin?!
– Budur diləyim, təkcə,
Bağışlasın Yaradan!
Gedin, alın gətirin
Atamı siz oradan!
Aparın köynəyimi,
Çəkin onun üzünə!
Qayıdar fəri-nuru
Bir andaca gözünə!
Yığışın, gəlin bura,
Yaşayın öz yanımda!
Qoy bir rahatlıq tapsın
Bu əzabkeş canım da!
– Yusifin ətri gəlir, –
Söylədi qoca ata!
Səfeh deməyin mənə,
Sözümdə yoxdu xəta!
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– Dedikcə də deyirsən
Yenə köhnə səhvini!..
Gözləyirsən hələ də
Sən elə Yusifini!..
Yaddan çıxar bir onu,
Mehr sal qalanlara,
Hər arzu-pənahını
Elə bunlarda ara...
Muştuluqçu yetirdi
Bircə anda özünü,
Köynəyi sürtən kimi
Yəqub açdı gözünü!
– İnamınız yox idi
Doğru olan sözümə!
Şükür, Xudaya, sənə,
Verdiyin bu dözümə!
Onun ayaqlarına
Qapandı oğlanları!
Xəcalətin içində
Bərk qovruldu canları!
– Günahlardan silkinin,
Tövbə edin Allaha!
Yoldan çıxarıb şeytan
Azdırmasın bir daha!
Ailə Misirə gəldi,
Qovuşdu həsrətlilər.
Qucaqlaşıb doğmalar
Tanrıya şükr etdilər.
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Onlar döşəndi yerə,
Yusifə səcdə qıldı!
Onun gördüyü yuxu
Belə həqiqət oldu!
Qaldırdı o taxtına
Öz ata-anasını!
– Şükür, – dedi, – Allaha,
Ucaltdı tez səsini!
O çıxdı imtahandan
Alnıaçıq, üzüağ!
Şirnikmədi, yaşadı
Əməli sağ, sözü sağ!
Geriyə səsləyir o
Yolunu azanları!
Tanrı mərhəmətindən
Adını pozanları!
Nəsli peyğəmbərlərin
Belə keçdi sınaqdan!
İnsanlara ibrətdir
Hekayət özü Haqdan!
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Həzrəti Musa
Peyğəmbər
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Õ
Yusiflə qardaşları
Yerləşdilər Misirdə.
Artdı-çoxaldı onlar,
Sindan saldı bu yerdə.
Nəsillər gəlib-getdi,
İtdi vəfa-etibar,
Yolunu azanlara
Tanrının cəzası var.
İsrail oğulları
Unudanda özünü,
Zülm-cəfa qaraltdı
Onların da üzünü.
Düşdü əzab içinə,
Əzildikcə əzildi,
Allahı unutmağın
Dəhşətini o bildi.
Çox çəkdilər həsrətin,
Qayıtmadı o günlər,
Boğazlandı körpələr,
Axdı günahsız qanlar.
Əzilsə də, bilirdi
Onlar qəlbində aşkar:
Bir gün gəlib çıxacaq
Qurtarıcı, xilaskar.
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Çökdürəcək Fironu,
Alacaq intiqamı.
Allaha səcdə edib
Diz çökəcəkdir hamı.
Nə bir qorxu, nə günah
Gəlməz idi eyninə,
"Rəhm" sözü Fironun
Batmaz idi beyninə.
Həm azmışdı yolunu,
Həm özünü öyürdü,
Yer üzünün Allahı
Təkcə mənəm deyirdi.
Bir gün gecə yuxuda
Qüdsdən gələn od gördü,
Yayıldı həmin atəş,
Bütün Misri bürüdü.
Evlər tamam od aldı,
Kül oldu birər-birər,
İsrail oğulları
Görmədi ondan zərər.
Dəhşət içində Firon
Oyandı yuxusundan,
Falçıları topladı
Bir yerə qorxusundan!
Dedi: – Bir fikirləşin,
Tez yozun siz yuxumu!
Əlacını söyləyin,
Yox eləyin qorxumu!
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– Söylədiyin bu atəş
Qüdsdən gəlibsə əgər,
İsrail oğulları
Sənə vuracaq zərər.
– Məhv edək hamısını,
Kökün kəsək onların!
Axıdaq yer üzünə
Qızıl-qızıl qanların!
– Haqsız-muzdsuz kim işlər
Qapımızda qul kimi?
Yerinə yetirsəniz
Dediyiniz bu hökmü?
Bundan sonra öldürək
Doğulan hər oğlanı.
Xilas olsun xatadan
Millətin, elin canı!
Firon bunu bəyəndi,
İmzaladı fərmanı!
İsrail oğulları
Doğanda axdı qanı!
Nə qədər anaların
Dağ çəkdilər qəlbinə!
Tanrı rəhm salmadı,
Gözlədi, dözdü yenə!
Gəldi çatdı onlara
Yaradanın qəzəbi!
Zəhər oldu günləri,
Daddılar hər əzabı!
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Haqdan gələn bir azar
Apardı kişiləri!
At oynatdı Misirdə
Yerlərin, göyün şəri!
Möhtac oldu işçiyə,
Misir əlacsız qaldı,
Firon başbilənləri
Yenə yanına aldı:
– İsrail oğulları
Çevrilib ağır yükə!
Ölsələr də, təhlükə,
Qalsalar da, təhlükə!
Bəlkə də, ölüb gedib
Gözlənilən xilaskar!
Bəlkə də, doğulmayıb,
Ürəyimdə şübhə var!
Bir il doğulanları
Həyatda qoysun onlar,
O biri il öldürsün,
Belə verildi qərar.
Luha adlı bir ana,
İmran adlı bir ata
Musa adlı körpəni
Gətirdilər həyata.
Onun qardaşı Harun
Bir il qabaq doğuldu,
Bu səbəbdən uşağın
Yaşamaq haqqı oldu.
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Ölüm ilinə düşdü
Musanın bu gəlişi,
Bürüdü ev-eşiyi
Öldürülmə təşvişi...
Baxırdı körpəsinə,
Dünyanı qarğayırdı,
Gözləyirdi cəlladı,
Ana hey ağlayırdı.
Bir gün nəsə səsləndi,
Pıçıldadı içində,
Belə güc görməmişdi
Pıçıltının gücündə.
– Dalma kədərə, qəmə,
Özünü salma əldən!
Xilas olacaq körpə,
Əmizdir, at Nilə sən!
Sevindi ana qəlbi,
Üç ay bəslədi onu!
Axır ki başa düşdü –
Çatıb vüsalın sonu!
Gülüzlü balasını
Min dəfə öpdü azı,
Sonra qoyub sandığa
Nilə axıtdı özü.
Dedi gözləri yaşlı:
– Balam gedir ölümə!
Sağ qalsa, düşəcəkdir
Cəlladların əlinə!
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– Qorxma – dedi həmin səs,
Üstündə nəzərimiz!
Onu geri qaytarıb
Özünə verərik biz!
Ana dedi: – Gəl, qızım,
Yeri çay boyu, izlə!
Gedir gör hara kimi,
Sonadək onu gözlə!
Ana dili duada,
Qız dayandı quruda...
Sandıq da ləngərlənir
Axıb gedən bu suda...
Kefi kökdü Fironun,
Xanımı Asya ilə
Dayanıb pəncərədən
Onlar baxırdı Nilə.
Boğulmuşdu axarı,
Su tutmuşdu hər yanı.
Xatırladırdı elə
Göz oxşayan dəryanı.
Qalxıb-enirdi quşlar,
Baş vururdu sulara.
Balıqçılar çalışıb –
Vuruşurdu bu ara.
Həmin sandıq bu zaman
Su üzündə göründü,
Firon onu saraya
Gətirmək əmri verdi.
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Tez gətirib gəldilər,
Yetirdilər Firona,
Yaradanın nəzəri
Baxırdı göydən ona.
Qaldırdılar qapağı,
Gözlər kəlləyə çıxdı,
Ağzında barmaqları,
Ordan bir körpə baxdı.
Baxışından uşağın
Bir dan yeri söküldü,
Fironun qart könlünə
İlahi eşq töküldü.
Asya da heyran qalıb
İçindən titrəyirdi:
– Öldürəcək bu məlun, –
Öz-özünə deyirdi.
Hayıf, hayıf, a körpə,
Sən bir cənnət quşusan,
Bu qəddar əzazilin
Caynağında naşısan!
Rəhm etmədən o sənin
Axıdacaq qanını!
Edəcək parça-parça,
Aldıracaq canını!
Döndü əzab içində,
Nəzər saldı ərinə...
İnanmadı bu xanım
Öz görən gözlərinə...
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Üzündə sevgi vardı
Firon kimi cəlladın,
Az qaldi ki, adını
Yaddan çıxarsın qadın!
Xanım döndü ərinə,
İşə saldı dilini,
Xilas etmək istədi
Behiştin bu gülünü:
– Nur axır gözlərindən,
Sənə, mənə töhfədir,
Günəş doğub üzündə,
Bu çöhrə nə çöhrədir?!
Əmrə müntəzir idi,
Cəlladlar gözləyirdi,
Baş verən əhvalatı
Onlar da izləyirdi!
Tanrı kəsdi yolunu,
O yumşaltdı Fironu!
Dedi: – Getsin cəlladlar,
Xilas elədim onu!
Tez verdilər körpəni
Xanımın qucağına!
Bir ana sevgisiylə
Basdı onu bağrına!
İnsanlığı çökdürən,
Başında turp əkdirən
Firona bu qənimi
Tanrı idi göndərən.
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Allahın işlərinə
Kimdi əlin aparan?!
Verdiyi qismətindən
Varmı qaçıb qurtaran?!
Cənnət quşu körpənin
Nur axırdı gözündən,
Görəni ovsunlayır,
Həm alırdı özündən!
Böyük bacısı Gülsüm
Şad xəbəri gətirdi,
Ürəyi qan ağlayan
Anasına yetirdi:
– Apardı adamları
Tez sandığı Firona...
Həyəcandan boğuldu,
Hıçqırdı yazıq ana…
– Nə gəlir, aman, qızım,
Məzlumların əlindən?!
Hamımızı qırarlar,
Bir söz çıxsa dilindən.
O hakimdir, nə deyək,
Buyruğunda ordular!
İsrail oğulların
Haqlı-haqsız qırdılar!
Ürəyim sinəmdə yox,
Kiminsə əlindədir,
Bir qəribə səs gəlir,
Dəli oluram, nədir?
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– "Darıxma, sənin balan
Tanrının ətəyində,
Qayıdacaq özünə
Elə bu yaxın gündə!
Biz bilirik o yolu,
Sil gözünün yaşını!
Dərddən qurtaracağıq
İsrailin başını!"
Ürəyində səksəkə,
İntizara kökləndi,
Gecə səhərə qədər
Dərd əlində təkləndi...
Dan yeri söküləndə
Tez oyatdı qızını!
Dedi: – Get xəbər gətir! –
Yola dikdi gözünü.
Körpəyə süd anası
Hər yerdə aranırdı,
Süd əmmirdi kimsədən,
Uşaq da dirənirdi.
Tutmadı südü olan
Bir kimsənin döşünü,
Sağa-sola çevirdi
O eləcə başını...
Firon çaşıb qalmışdı,
Xanımı çox nigaran,
Hər tərəfi gəzirdi
Südlü ana axtaran.
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Çağrışa gələnlərə
Qarışıb keçdi Gülsüm.
Asya dedi: – Harada
Südü olan var, gəlsin.
Gülsüm dedi: – Elənin
Tanıyıram birini...
– Yubanmadan tez gətir,
Ya da söylə yerini.
Qız sanki qanad açdı,
Yetişdi anasına,
Belə bir şad xəbəri
Həmən çatdırdı ona!
Su oynadı bardaqda,
Yüyürdülər saraya!
Özlərini vaxtında
Yetirdilər haraya!
Asya da çox kövrəldi,
Əlini üzdü ondan!
Fikirləşdi öləcək
Yəqin körpə acından.
Növbə çatdı Luhaya,
Bildirmədi özünü,
Döşünü görən kimi
Uşaq açdı ağzını.
Saatlarla ac qalan
Çağa südü sorurdu,
Yavaş-yavaş beləcə
Qarnını doyururdu.
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İnanmırdı hələ də
Xanım görən gözünə,
Heyrətindən donmuşdu,
Gəlmirdi o, özünə!
– Təşəkkürlər edirəm,
Sən lap vaxtında vardın,
Südünlə xilas edib
Onu mənə qaytardın!
O özü seçdi səni,
Süd anası vəzifən!
Hər gün gəlib müntəzəm
Gərək əmizdirəsən!
– Gözüm üstə, sultanım,
Buyruğunda hazıram!
Siz hər nə istəsəniz,
Qarşınızda mən varam!
Balası günlərini
Bu sarayda keçirdi,
Öz doğma anası da
Ona sevgi içirdi!
Böyüdü körpə Musa
Məhəbbət haləsində,
Qövmünə divan tutan
Fironun ailəsində...
Padşah bir xoş saatda
Götürdü qucağına,
Atdı-tutdu uşağı,
Sonra basdı bağrına.
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Əl atdı saqqalına,
Uşaq yoldu tüklərin,
Firon dəliyə döndü,
Şappıldatdı əllərin...
O özündən çıxmışdı,
Dönmüşdü quduz itə!
Çoxları bələd idi
Onda olan nifrətə!
Asya dedi: – Uşaqdır,
Nə etdiyin bilməyir!
İlan boğan vaxtıdır,
Adamlar belə deyir...
– Əməlinin haqqını
Ölsə də, gərək ala!
Necədir can ağrısı –
Uşaq da agah ola.
Cəllad gəldi, Asyanın
Ürəyi yerə düşdü,
Beynindəki fikirlər
Bir-biriylə ötüşdü!
– İzn ver, hökmdarım, –
İzn ver mənə, – dedi. –
Bunun anlamadığın
Göstərim sənə, – dedi.
Çevrildi buyruq verdi:
– Bir qabda köz gətirin!
Nə olacaq burada
Hamınız göz yetirin!
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Boynundakı yaqutu
Qoydu közün yanına,
İkisi eyni rəngdə,
Gətirdilər önünə.
– Əgər yaqutu alsa,
Qanı halaldır sənə,
Közü götürsə birdən,
İnanmalısan mənə!
Kiçik Musa əlini
Öncə yaquta atdı,
Sonra da geri çəkib
Közə tərəf uzatdı.
Apardı öz ağzına,
Yandırdı öz dilini,
Fəryad etdi, tulladı,
Boşaltdı tez əlini.
Elə bu əhvalatdan
Qüsur qaldı dilində,
Görünmədi bircə iz
Balacanın əlində.
Bunlar Haqqın işiydi,
Yenirdi o, Fironu!
Artıq gəlib çatırdı
Zülmün-sitəmin sonu!
Xanımdakı məhəbbət
Özü də Haqdan idi!
Baş verən bu olaylar
Qismətdən, baxtdan idi!
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Peyğəmbər yetişirdi
Tanrının rəhmətində,
Mələklər dayanmışdı
Musanın xidmətində!
Hörmət-izzət içində
Musa şahzadə oldu!
Gəncliyə yetişəndə
Qəlbinə hikmət doldu!
Yaradanın hökmüylə
Olanlara baxırdı,
Ürəyindən, qəlbindən
Pillə-pillə qalxırdı.
Misirdəki qanunlar
Xoş gəlmirdi oğlana,
İnsanın məhkumluğu
Əzab verirdi ona.
Bir gün çıxdı saraydan,
Mənf tərəfə yol saldı.
Gəzdi küçələr boyu,
Qulağı bir səs aldı.
Dərhal getdi oraya,
Rast gəldi bir davaya,
Aşpaz ilə odunçu
Çıxmışdılar qovğaya.
Bu aşpaz odunçuya
Odun gətir deyirdi,
Odunçu da işini
Öz əliyiə əyirdi.
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Odunçu onu gördü,
Hay saldı, eylədi dad:
– Ya Musa, bir yaxın gəl,
Göstər mənə bir imdad!
Aralaşdırsın deyə
Tez yetirdi özünü,
Heç biri eşitmədi
Musanın haqq sözünü.
Aşpaz yumruqlarını
Odunçuya endirdi...
Musanın tərs zərbəsi
Həyatını söndürdü.
Cənazəni görəndə
Soyuq tər basdı onu,
Dərk elədi bir anda
Öz böyük günahını.
Əlləri qalxdı göyə:
– Bu işidir şeytanın!
Bir daha açma mənə
Azğınlığın meydanın!
Ya Rəbb, bağışla məni,
Zülm elədim özümə,
Şeytan açıq düşməndir,
Məğfirət ver gözümə!
Onu öldürmək deyil,
Ayırmaqdı məqsədim!
Həddini aşanlara
Yaxşı dərs verim dedim!
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Kim haqlıdır bilmədən
Mən meydana atıldım!
Qüsurluyam, Allahım,
Şər işlərə qatıldım!
And verirəm, uca Haqq,
Verdiyin nemətlərə!
Bağışla günahımı,
Salma məni dərdlərə!
Arxa durmaram daha
Hər yolunu azana!
Özünü haqlı sayıb
Qanunları pozana!
Uzaqlaşdı oradan,
Onlar çıxıb getdilər,
Gəlib-keçən adamlar
Ölünü dəfn etdilər.
Qorxu aldı canını,
Qayıtmadı saraya...
Bilmirdi ki, neyləsin,
Üzün tutsun haraya?
Səhər oldu, qarışdı
O, kütlənin içinə,
Gəzdi-dolandı oğlan
Hey çəkinə-çəkinə...
Fəryad eşitdi yenə,
Donub qaldı bircə an!
İndi bir başqasıyla
Tutuşmuşdu o cavan!
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Görən kimi o yenə
Tez yardıma səslədi.
Musa irəli gəldi,
Cavana belə dedi:
– Şər tökülür üzündən,
Azğınlığın bəllidir!
Qalmaqal törətməkdə,
Söylə, məramın nədir?
Yetirib misirlini
Çəkdi Musa geriyə,
Yəhudı elə bildi,
Gəlir onu döyməyə.
Dünən birin öldürdün,
Məni də məhv edəssən?
Qoy eşitsin camaat,
Qatil oldun daha sən!
Musa bir an durmadan
Tez qarışdı axına,
Olaylar bəlii idi
İndi daha çoxuna!
Adamların içindən
Biri gəldi irəli,
Yaxınlaşdı Musaya,
Göstərdi doğru yolu:
Səni öldürmək üçün
Orda tədbir tökülür,
Taleyin, qismətin də
Göy əskiyə bükülür!
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Mən səni istəyənəm,
Olmasın şübhən buna!
Dayanmadan uzaqlaş,
Davam elə yoluna!
Şəhəri tərk etməkdə
Gördü çıxış yolunu!
Yaradana üz tutdu,
Açdı göyə əlini:
– Ey Rəbbim, gəl rəhm elə,
Adilsən, qüdrətin var!
Zalımlardan törəyən
Qövmdən məni qurtar!
Günahımı bağışla,
Yönəlt bir doğru yola!
Özümə zülm elədim,
İndi düşdüm bu hala...
Tanrı qəbul buyurdu,
Tez Mədyənə yönəltdi,
Mələyin köməyilə
Musa oraya getdi!
Əlində tək əsası,
Tənha bir yolçu oldu,
Dəbdəbəli sarayda
Sözü-söhbəti qaldı.
On gün çəkdi o, əzab,
Ağac yarpağı yedi,
Başına bu gələnlər
Haqdan bir sınaq idi...
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Bir gün tale Musanı
Elə bura gətirdi,
O, Mədyən kənarında
Bir kölgədə oturdu.
Birdən gördü qarşıda
Quyudan su çəkirlər,
Çobanlar qoyunların
Qarşısına tökürlər.
Kənarda iki gənc qız
Saxlayır qoyunları,
Nədənsə su içməyə
Buraxmayır onları?
İndi daha gücləri
Yetmirdi heyvanlara,
Gənc oğlan gördü qızlar
Düşübdü yaman dara.
Durub gəldi yaxına,
Soruşdu hallarını,
Ataları qocaydı,
Bildi əhvallarını...
Qız dedi: – Gözləyirik,
Qurtarıb gedir onlar,
Yetirib su çəkirik,
Sonra içir qoyunlar.
Dedi: – Qalın siz burda,
Sürünü verin mənə!–
Yorğunluğa baxmadı,
Sığındı qeyrətinə...
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Getdi quyu başına,
Apardı qoyunları,
Çobanlarla biriikdə
Gənc suvardı onları.
Qaytarıb heyvanları
Verdi sahiblərinə,
Qızlar təşəkkür etdi,
Döndülər evlərinə.
Həmin qızlardan biri
Qayıtdı gəldi yenə:
– Haqq vermək üçün atam
Dəvət göndərib sənə.
"Qarnımı doyuraram,
Yarpaqlardan bezmişəm...
Elə ac qala-qala
Lap canımı üzmüşəm..."
Sevindi bu dəvətə,
Düşdü ardınca onun,
Birdən külək qaldırıb
Açdı qızın topuğun.
Musa dedi: – Gəl gedək,
Sən arxada, mən öndə,
Qadın topuğu görmək
Xoş deyil bizim dində.
Yolu göstər, bəsimdir,
Gedəcəyəm mən özüm!
Qız geridən deyirdi
Bu cavana öz sözün.
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Ağ saçlı bir qocaydı
Bu qızların atası,
Onun əlindən gəldi
Taleyinin butası.
Yemək gəldi önünə,
O, qarnını doyurdu,
Başına gələnlərdən
Qocaya soraq verdi.
– Qorxma – dedi ixtiyar, –
Zalımlardan qurtuldun,
Mənim himayəmdəsən,
Günahsız insan oldun!
Qızlardan biri dedi:
– Onu çoban tut bizə,
Əmək haqqı da verək,
Götürək ailəmizə.
Etibarlı cavandır,
Dürüstdür əli-gözü,
Bunu sübut elədi
Yolda gələndə özü!
Topuğumu görməsin
Deyə o keçdi önə,
Beləsi harada var?
Söylə, ay ata, mənə?
Seçilmişlərdən idi
Bu qocanın özü də.
Ona bəlli dünyanın
Əyrisi də, düzü də...
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– Şərtim belə, səkkiz il
Xidmət eləsən mənə,
Bu qızlarımdan biri
Xanım olacaq sənə!
Seçmək haqqı sənindir,
İki il artıq qalsan,
Bizimlə bir yaşayıb
Ailəyə oğul olsan...
Zor eləmək fikrim yox,
Özüm sadiq, sözüm sağ,
Həyat sınaqlarından
Mən çıxmışam üzüağ...
– Müddətlərdən birini
Seçmək mənə aiddir!
Burdakı anlaşmaya,
Allah-taala şahiddir.
Düz on il zəhmət çəkdi,
Qeyrətlə o çalışdı,
İllərin belin bükdü,
Qəribliyə alışdı.
Onu evə gətirən
Həmin qıza yar oldu!
Vaxt ötdü, vədə keçdi,
O, qırx yaşına doldu!
On il həsrət qalmışdı
Yurduna-yuvasına!
Halını bilmədiyi
Sevimli anasına!
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Güc gəlir nəsə ona,
Hey çəkirdi Misirə!
Özü də mat qalmışdı
Anlamı yox bu sirrə!
İzn aldı o, qocadan,
Hazırlandı tez yola!
Buranı tərk elədi,
Dedi: – Nə olur, ola!
Sayılırdı günləri,
Hamiləydi xanımı,
Havanın soyuqluğu
Üşüdürdü canını.
Tanrının amanında
Yolu ələ aldılar,
Qaranlıq düşən zaman
Orda çaşıb qaldılar.
Bu Tuva vadisində
Dərd bir idi, beş oldu,
Qaranlıqda, soyuqda
Uşağı da doğuldu.
Nə qədər əlləşsə də,
Çaxmağı od vermədi,
Nəinki bir qığılcım,
Heç qoru da görmədi.
Birdən qarşı tərəfdə
Atəş parladı, yandı,
Onların ürəyində
İndi ümid oyandı.
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Musa dedi: – Gözləyin,
Gedim oddan gətirim,
Ocaq qalamaq üçün
Tez buraya yetirim.
Oraya yetişəndə
İnanmadı özünə,
Şəfəq saçan nur seli
Görünürdü gözünə!
Yamyaşıl bir ağacdı,
Dönmüşdü qızmar közə,
Allahın qüdrətiydi,
Belə göründü gözə!
– Ya Musa! – Deyə onun
Səs gəldi qulağına...
Ürpəşdi, döndü baxdı
O, soluna, sağına.
Titrəyən vücudunun
Hər bəndi, hər zərrəsi
Sarsılsa da, qorxsa da,
Duymuşdu həmin səsi.
– Aləmləri yaradan,
Səni çağıran mənəm!
Heç şübhən olmasın ki,
Həm də sənin Rəbbinəm.
Nəleynini tez çıxar,
Tuva vadisindəsən!
Mənə ibadət eylə,
İnsanlardan öndəsən!
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Qiyamət günü azan
Cəzasını alacaq!
Çirkin əməllərilə
Cəhənnəmdə qalacaq!
İtirmə sayıqlığı,
Sapmışlara da uyma!
Qiyaməti dananı
Qəlbinə yaxın qoyma!
Nədir sağ əlindəki?
– Əsamdır, söykənirəm,
Qoyuna xəzəl töküb
Dağdan-daşdan enirəm.
Yenə canıyla duydu,
Səs gəldi birdən-birə:
– Ya Musa, əlindəki
O əsanı at yerə!
Əməl etdi sözlərə,
Tabe oldu Allaha,
Yerə toxunan kimi
Əsa oldu əjdaha!
– Qorxma, qayıt, tut! – dedi,
Musa dönüb qaçanda.
– Əvvəlki şəklinə
O düşəcək bir anda.
Əlini qoy inamla
Qoltuğunun altına!
Şəfəq içində çıxar!
Nə deyirsən sən buna?!
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Bir də təkrar eləsən,
Öz əlin tək çıxacaq,
Verdiyim möcüzələr
Firon qövmün yıxacaq!
Gəl get onun yanına,
Səslə Haqqın yoluna!
Sən divan tutacaqsan
Hər azğına, zalıma!
– Fironu yenim deyə
Aç, genişlət köksümü!
Sən qardaşım Harunda
Zahir elə əksimi!
Al dilimdən düyünü,
Aydın olsun sözlərim!
Harunu ortaq eylə,
Təpər tapsın dizlərim!
– Verildi dilədiyin,
Nemət bəxş etdim yenə!
Bundan əvvəl də biri
Gəlib çatmışdı sənə!
Səni xilas etməyi
Vəhy ilə biz bildirdik!
Qan ağlayan ananın
Gözlərini güldürdük!
Gedin peyğəmbər kimi,
Aciziik göstərməyin!
Həddi aşan Firona
Bu həddin yerin deyin!
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– Birdən dinləməz məni,
Verər şiddətli cəza!
Qorxuruq ki, bir kimsə
Kömək etməsin bizə!
– Unutmayın, hər yerdə
Sizinləyəm mən özüm!
Üstünüzdə dayanıb,
Durubdu iki gözüm!
Gəldi ata yurduna,
Musa tapdı Harunu!
Bircə-bircə anlatdı,
Qardaşına durumu!
Çökdülər dizi üstə,
Allaha üz tutdular!
Şükür edib min dəfə
Özlərin unutdular!
Dedi-qodu başladı,
Xəbər çatdı Firona...
Dedi: – Gedin gətirin,
Divan tutaq biz ona!
Musa gəldi saraya,
Firon baxdı üzünə!
İlk baxışdan tanıdı,
İnanmadı gözünə:
– Nankor çıxan bir insan,
Sən Musa deyilmisən?!
Nə cəsarət, cürətlə
Yanımıza gəlmisən?!
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– Göndərib Yaradanım,
Biz öyüdlə gəlmişik!
Aləmlərin rəbbindən
Dəlillər gətirmişik!
Nədir sənin istəyin?!
Dəlillər nə, öyüd nə?!
İndi iman gətirim
Mən adam öldürənə?!
– Cahil idim o zaman,
Həm də qorxurdum səndən!
Daha Allahın xofu
Çıxmaz mənim qəlbimdən!
Allahı tanımağa
Dəvət edirəm səni.
Gəl indi azad eylə
Bu İsrail əhlini.
– Nə danışır bu oğlan?!
Başındadırmı ağlı?!
Özü qoşub düzəldib
Danışdığı nağılı!
Kimdir Allah dediyin?
Allah elə mən özüm!
Əlim üstə əlmi var?
Qanundur hər bir sözüm!
– Səni, məni yaradan,
Yoxu yoxdan var edən,
Həddini aşanlara
Bu dünyanı dar edən!
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– Nə hətərən-pətərən
Danışıb söyləyirsən?!
Önümdə at oynadıb
Allahlıq eyləyirsən?!
– Tövbə, tövbə, min tövbə,
Mən onun elçisiyəm!
Gəlmişəm ki, bunları
Sənə çatdıram, deyəm!
Möcüzəylə gəlmişəm,
İstəyirəm baxasan!
Bəlkə, onda qəlbində
İman odu yaxasan!
– O möcüzə dediyin
Göstər görək bir nədir?!
Fitnə-fəsad salmağa
Bu yəqin bəhanədir!!!
– Bismillah, – dedi, atdı
Əsanı sidq-könüldən,
Əjdahaya çevrildi
Düşən kimi o, əldən.
Hücum çəkdi onlara,
Saldı pərən-pərənə,
Olmalıydı bir ibrət
Əhvalatı görənə.
Dəhşətə gəldi Firon,
Buraxdı, qaçdı taxtı!
Yalvaran gözlər ilə
Döndü, Musaya baxdı!
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Elçilər nəşə ilə
Seyr edirdi olanı,
Özünü Allah bilən,
İndi çaşıb qalanı!
Üz tutdu yazıq-yazıq
"Böyük tanrı", əyanlar,
Möcüzəni qurtarsın
Deyə yalvardı onlar:
– İnsaf elə, çat dada,
Xilas elə, amandır,
Qorxu üzdü bizləri,
Əjdahanı dayandır!
Əlini atdı ona,
Saldı əvvəlki hala!
Ürkək-ürkək baxırdı
Əsaya onlar hələ!
Apardı qoltuğuna
Mübarək sağ əlini!
Nur içində çıxardı,
Qaldırdı o, qolunu!
Gözlər çıxdı kəlləyə,
Yenə də sardı qorxu!
Özünü lap itirdi
Orda olanın çoxu!
Musa bir də əlini
Apardı qoltuğuna,
Əvvəlki şəkilində
Göstərdi təkrar ona!
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Basaratı bağlandı,
Dərk etmədi olanı!
Dünyanı üstün tutdu,
Seçdi yenə yalanı!
– İnanmayın, bu Musa
Bilikli sehrbazdır!
Vurub öldürsək belə,
Ona yenə də azdır!
Çıxarmaq istəyir o
Öz yurdumuzdan bizi!
Necə qoruyaq onun
Şərindən özümüzü?!
Tez verdilər baş-başa,
Məsləhət elədilər:
– Sehrbazlar çağıraq! –
Onlar belə dedilər.
Firon dedi: – Sehrlə
Biz çıxırıq qarşına,
Günahkar əməlinlə
Bizi gətirdin cana!
Camaat yığılacaq,
Təyin elə vaxtı sən,
Görüşəcək yerimiz
Qoy çıxsın öz dilindən!
– Bayram günü günorta
Hamı gəlsin meydana,
Görək kim müttəqidir,
Kim qul olub şeytana?!
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Sehrbazlar toplandı,
Zəfərə söz verdilər,
Onu arxayın edib
Ürəyinə girdilər:
– Qalib gəlsək, bir söylə,
Mükafatın nə bizə?!
– Həm saraya yaxınlıq,
Həm mal-pul, dövlət sizə!!!
Musa tapdı, görüşdü
Sehrbaz insanları,
Dedi: – Tanrı sevməyir
Bu işdə olanları.
Ona qarşı gəlməyin,
Qoruyun özünüzü,
Göndərdiyi əzabla,
Kəsəcək kökünüzü.
Pıçıldaşdılar xeyli,
Çəkildilər bir yana,
Gah sözünə inanıb,
Gah düşdülər gümana...
Biri dedi: – Əgər o,
Sehrbazsa həqiqi,
Zəfər bizdə olacaq,
Söyləyirəm dəqiqi!
– Sehrbazsa, bir deyin,
Hanı bəs alətləri?
O, necə aşa bilər
Qarşıdakı sədləri?
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– Bu qədər sehrbaza
Meydan oxuyan dəli!
Ya həqiqi peyğəmbər,
Haqqın əlində əli!!!
– Birlikdə olsaq əgər,
Biz görmərik bir zərər.
Məsləhətin sonunda
Verdilər belə qərar.
Gözdən keçirdi onlar
Yarışa hazırlığı!
– Hərə öz hünəriylə
Gərək aşa bu dağı!
Misir əhli yığıldı,
Toplandılar meydana,
Nə baş verəcək deyə
Düşdülər həyəcana.
Firon işarət verdi,
Başladı sınaq anı!
Bürüdü ürəkləri
Yarışın həyəcanı!
Başçı dedi Musaya:
– Başlamaq sənin haqqın!
– Özün başla ki, indi
Sınacaq birdən şaqqın!
– Bu yarışın şöhrəti
And içirik, bizdədir!
Fironun şərəfinə
Zəfər əlimizdədir!
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Onlar öz iplərini
Tez atdılar meydana,
İlan kimi süründü,
Dəhşət yaydı hər yana!
Fironun camaatı
Alqışladı, əl çaldı!
İsrail oğulları
Başın aşağı saldı...
Firon xeyli məmnundu,
Sevindi, gəldi vəcdə,
Elə bilirdi Musa
Ona edəcək səcdə!
"Musanın bu əsası
Olsa yenə əjdaha,
Minlərlə insanlara
Neyləyəcək o daha.
Anadan olduğuna
Özü peşman olacaq,
Ya öpəcək əlimi,
Ya əzabla öləcək"!
Tanrı dedi: – Qorxma sən,
Həmişə yanındayam!
Əsanı tez at yerə,
Özün vüqarla dayan!
Onlardakı hiylədir,
Dəyənəyin udacaq!
Firon dəhşət içində
Özünü unudacaq!
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– Bismillah, – dedi Musa,
Əsanı yerə atdı!
Əjdaha oldu ağac,
İlanları tez uddu!
Gözlər çıxdı kəlləyə,
Sevinclər döndü qəmə!
Firon dəhşətə gəldi,
Batdı dərdə-ələmə!
İşini başa vurdu,
Önündə durdu əsa!
– Bismillah, – söyləyərək
Əlinə aldı Musa!
Qapandılar səcdəyə,
Dizi üstə çökdülər!
Musanın əlin öpüb
Göz yaşları tökdülər!
– İman gətirdik sənə,
Sənin uca Rəbbinə!
Salam olsun deyirik
Unudulmaz bu günə!
Firon dedi: – Dayanın,
Kimdən izn aldınız?!
Musayla əlbir olub
Siz imana gəldiniz?!
Demək, odur ustanız,
Öyrətdi sehri sizə!
Mənlə oyun oynayıb
Üfürdünüz kül gözə!
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– Qorxumuz yox ölümdən!
Allahın önündəyik!
Ədalətin qələbə
Çaldığı bir gündəyik!
– Əllərin-ayaqların,
Cəlladlar, çarpaz kəsin!
Xurma ağaclarının
Budaqlarından asın!
– Möcüzəyə dayanıb
İman etdik biz ona,
Dərin bir sevgi ilə
Sığındıq tanrısına!
Fironun cəlladları
Parçaladı onları!
Cənnəti bəxşiş kimi
Aldı Haqqın qulları!
Bu əhvalat Asyanı
Öz yerindən oynatdı!
Möcüzənin nurunda
Gedib Tanrıya çatdı!
Biləndə Firon bunu,
Beyninə vurdu qanı!
Qərarı dəyişməyə
Məcbur elədi onu!
Əmr elədi: – İnkar et
Sən Musanın dinini!
Yoxsa soyduracaqsan
Cəlladlara gönünü!
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– Allahın göndərdiyi
O, sənə cəza idi!
Bizim evə gəlişi
Özü möcüzə idi!
Allaha məhəbbətim
Qoy sınağa çəkilsin!
Tanrının hüzurunda
Əməlim üzə gülsün!
Dörd ağac vurdu yerə,
Əl-ayağın bağlatdı!
Rəhm etmədi qadına,
İşgəncəyə uğratdı!
Yaşanan hər bir ömür
Tanrı özü yazandı!
Çəkilməklə çarmıxa
O, behişti qazandı!
Asya dedi: – Allahım,
Son ver bu məşəqqətə!
Məni apar yanına,
Daxil elə Cənnətə!
O mübarək bədənin
Kəsdi əzab kodunu!
Dörd müqəddəs qadından
Biri etdi adını!
Quduza döndü yenə,
Allah mənəm söylədi!
Daha çox qan axıdıb
Firon tufan eylədi!
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– İsrail oğulları
Başdan-başa ölməli!
Onlardan yer üzündə
Cariyələr qalmalı!
Səs salın tez ölkəyə,
Döyüşçülər toplayın!
Musanın əməlinə
Tezlik ilə son qoyun!
Qövmü dedi: – Ya Musa,
Nə xeyrin oldu bizə?
Fironun etdiyi zülm
Sığışmır daha sözə!
– Səbr edin, mən kiməm ki,
Özbaşına söz deyəm?!
Azğın Firon deyiləm,
Duram özümü öyəm!..
Məsləhət Allahındır,
Mən vəhylər quluyam!
Sizə çatan sözləri
Gərək özündən duyam!
Gəlin eşidin məni,
Dua evi tikin siz!
Dos-doğru namaz qılın,
Düşməni yenəcəksiz!
Musa Firon qövmünü
Allaha səsləyirdi:
– Yəhudiləri rahat
Siz buraxın, – deyirdi.
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– Ya tanıyın onların
Yaşamaq haqqını siz!
Ya da çıxıb getsinlər,
Bitsin bu işgəncəniz!
Fironun gözləri kor,
Qulağı da kar idi!
Təkcə gələn bəladan
Musa xəbərdar idi!
Söyləsə də, sözünə
Kimsə qulaq vermədi!
Xəbərdarlıq onların
Ürəyinə girmədi!
Bir anda sardı göyü
Qara bulud topası!
Yeri yerdən oynatdı
Şimşək, ildırım səsi!
Külək, tufan gücləndi,
Şiddəti azalmadı!
Misir oldu bir dəniz,
Göylərdə su qalmadı!
Yağış doldu evlərə,
Ərzaqları korladı,
Firon qövmü də duydu
Nədir kədərin dadı?!
Dedilər: – Musa haqlı, –
Tez yanına vardılar!
– Rəbbinə üz tut, – deyə
Ona çox yalvardılar!
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Dedilər, əvəzində
İnanarıq dininə!
Xatadan xilas eylə,
İman gətirək sənə!
Çox xoşhal oldu Musa
Haqqa niyaz eylədi!
Tufanın dayanmasın
Sidq könüldən dilədi!
Yağış kəsdi bir anda,
Sular torpağa keçdi,
Günəş görünən kimi
O da buxarı içdi!
Fəlakət keçən kimi
Musanı unutdular!
Haqq yolunu itirib
Şeytan yolun tutdular!
Palçığa dönən tarla
Çaşdırdı adamları,
Görünməmiş məhsulla
Sevindirdi onları!
– Bu yağmur gözəl qismət,
Göylərdən bir ətaymış!
Musaya yaxın getmək
Bizim üçün xataymış!
Az keçmədi hər yeri
Çəyirtkələr sardılar!
Nankor Firon qövmünün
İnadını qırdılar!
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İlahi mənəm deyən
Firon kimi axmaq da
Qaldı adamlar kimi
Aciz-aciz baxmaqda.
Günün qəhrəmanları
Yedilər, doymadılar!
Evdə-eşikdə, çöldə
İslahat qoymadılar!
Yağışı, çəyirtkəni
Musa qövmü görmədi,
Onlar olan məhləyə
Bu fəlakət girmədi.
Misirlilər gəldilər
Musanın hüzuruna!
Gələnlər əfv dilədi
Özünün qüsuruna!
– Daha pozmarıq əhdi,
İman gətirdik sənə!
Bu gündən çevrilirik
Biz sənin bir kölənə!
Peyğəmbər əl qaldırdı
Allahın dərgahına!
Rəhm etsin məzlumların
Göz yaşına, ahına!
Qəbul olundu dua,
Şiddətli külək qalxdı,
Çəyirtkələr dəstəylə
Nəhrin dibinə axdı.
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Tez getdilər tarlaya,
Məhv olanı olmuşdu!
Məhsulun bir miqdarı
Onlar üçün qalmışdı!
Belə də olmalıydı,
Deyə onlar yozdular,
Musanı inkar edib
Yenə yolu azdılar...
Çox da gözləmədilər,
Təzə bəla başladı,
Nadan Firon qövmünün
Yadından çıxdı adı...
Bit daraşdı hər şeyə,
Peşman etdi onları,
Həyatları qaraldı,
Kəsildi amanları.
Yuxusuz gözlər ilə,
Bükülmüş dizlər ilə
Söylədilər, imdad et,
İmanlı sözlər ilə.
Elə ki keçdi xata,
Azdılar yollarını,
Küfrə bulaşdırdılar
Yenə də dillərini!
Bütün bu bəlaları
Musadan anladılar!
Ona sehrbaz deyib,
Yenə yamanladılar!
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Bu dəfə də Misirə
Göydən qurbağa yağdı!
İmansız insanları
Yenə bir qorxu boğdu!
Fironun üz-gözündə
Qurbağa oynaşırdı!
Taxtında, sarayında
Onlar hey qaynaşırdı!
Yenə onlar gəldilər
Musanın hüzuruna,
Hərəsi əfv dilədi
Özünün qüsuruna!
– Rəbbinə dua elə,
Tək sənin xatirinə
Qaldırsın bu əzabı,
Biz də dönək bu dinə!
Gedib başa salarıq
Həməncə elimizi,
Sənin camaatından
Çəkərik əlimizi!
Musa dua elədi,
Qurbağalar yox oldu,
Bu yarımçıq adamlar
Kafir olaraq qaldı!
Qan oldu son müsibət,
Dəli etdi onları,
Anladılar bu dəfə
Gəlib çatıb sonları!
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Qəribəydi, fəlakət,
İsraildən keçirdi.
Çevrilirdi su qana,
Firon qövmü içirdi!
On illik bu bəladan
Onlar daha bezmişdi,
Yaşamaq haqlarından
Əllərini üzmüşdü!
Uca göyə dirənən
Məzlumun ahı ağır!
Bəd əməli zalımın
Ordan başına yağır!..
– Əgər bu bəlaların
Sirrin bilirsə Musa,
Demək, günahkar özü,
Aradan qaldırırsa!..
Onu böyütdüyünü
Gətirərək araya,
Musanı dəvət etdi
Firon özü saraya:
– Çörək verdim, saxladım,
Sarayımda boy atdın!
Bir az böyüyən kimi
Məni qövmünə satdın!
– Verdiyin o çörəyi
Qaxma mənim başıma!
Qövmümün zəhmətidir,
Sözlərində sən çaşma!
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– Səni öldürəcəyəm,
Elə Rəbbinə dua!
Qoy görək o, dərdinə
Edə bilirmi dava?!
Saray adamlarından
Haman dedi: – Firon, sən,
Rəbbim Allahdır deyən
İnsanı öldürəssən?!
– Bəs doğru-dürüst belə
Danışmayan bir pəltək
Əmrlər versin mənə
Qüdrətli hökmdar tək?
O, elçisə, bəs hanı
Başına yağan zərlər?
Ona nəğmə oxuyan,
Çevrəsində mələklər?
Törədir fitnə-fəsad,
Göydən bəla tökülür!
Rahatlıq yoxdur bizə,
Bar-bərəkət çəkilir!
Qoy öldürüm onu mən,
Rəbbi xilas eyləsin!
Bizdən şikayətini
Tanrısına söyləsin!
Fironun öz qohumu
Haman dedi: – Ey qövmüm,
Öldürək ya, saxlayaq?
Bu gün sizindir hökm!
281

A Nafilə Nafi a

Əzab enir göylərdən,
Dəyirxatası sizə!
İbrətlə dayanmısız
Elim, bu gün göz-gözə!
Tanrı bizə dərs verir,
Möcüzələri aşkar!
Azanlara Allahın
Belə cəzaları var!
Qiyamətin odundan
Kim nicat verər sizə?
Kim düzəliş verəcək
Əməl dəftərinizə?
Nədən çıxıb düz yoldan
Dönəsiz cəhalətə?!
Peyğəmbəri öldürüb
Düşəsiz xəcalətə?!
Gəlin küfr etməyin,
Aşmayın həddinizi!
Düşməyin şəkk içinə,
Keçməyin səddinizi!
Firon lağla: – Ay Haman,
Bir qüllə tikdir mənə!
Qalxım ordan göylərə,
Baxım Musa deyənə!
– Tanrı qorusun bizi,
Firon, sənin şərindən!
Yaradan kilid vurub
Düşüncənə dərindən!
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Allah özü qorudu
Musa ilə Hamanı!
Fironun bu saatdan
Gəldi yetişdi sonu!
Firon aldı qoşunu,
Tez də çıxdı oradan!
Qorxurdu ki, Musagil
Birdən çıxar aradan!
Musa öz dəstəsiylə
Tərk elədi şəhəri!
Firona içirdəcəkdi
Ölüm adlı zəhəri!
Musa dedi: – Qorxmayın,
Yaradan bizimlədir.
Bu əhvalat Firona
Sonuncu bir zərbədir.
Düşmən gəlib çatırdı,
İşlər yenə əngəldi...
– Əsanı vur dənizə! –
Göylərdən nida gəldi!
İki yerə bölündü
Toxunan kimi əsa!
Onlar keçib getdilər,
Qələbə çaldı Musa!
Firon əhli ardınca
Baş vurdular o yola!
Bilmirdilər bir azdan
Göyə qalxacaq nalə!
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İsrail oğulları
Tərk edəndə dənizi,
Qalxdı qorxunc dalğalar,
İtirdi yolu-izi.
Özü də düşünmədən:
– Ya Musa, yetiş, – dedi.
Öz qatı düşmənindən
Sonda imdad dilədi.
Dalğalar cəsədini
Vurdu sahilə atdı,
Azğınlıqlar elədi,
Sonda haqqına çatdı.
Boğazlanan körpənin,
Məzlumların ahıydı,
Fironun cəsədini
Zalımlara görk qoydu.
Ləpələr atan zaman
Düşmüşdü uca yerə,
Cəsədi ibrət oldu
Gələcək nəsillərə!
Son illər həmin yerdə
Bir cəsəd aşkarlanıb
Alimlər onu anıb,
Cəsəd onundur sanıb.
İsrail oğulları
Qovuşdu azadlığa,
İndi daha özləri
Oldu özünə ağa!
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Müqəddəs sevgisiydi
Onların Kənan yurdu,
Rəhm elədi Yaradan,
Onları qovuşdurdu.
Musa öz qövmü ilə
Yetdi Sina dağına,
Vəd olan kitab üçün
Bir dəvət gəldi ona.
O, qövmünü tapşırdı
Peyğəmbər qardaşına:
– Onları islah elə,
Qoyma qala başına!
Vardı getdi bu yolu,
Çatdı o Tur dağına!
Bir aylıq ibadəti
Tanrı buyurdu ona!
Nur doldurdu qəlbinə
Bu mənəvi ibadət,
Elçiyə qismət oldu
Bir ilahi ziyafət.
Bir ayın tamamında
On gün oldu əlavə,
Tanrının buyruğuna
Qul oldu sevə-sevə.
Tutdu qırx günü oruc,
Göylər açdı qoynunu,
Allah özü danışdı,
Elədi xoşbəxt onu!
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Musa unutdu özün,
Belə söylədi ona:
– Üzünü göstər mənə,
Baxım gül camalına!
– Əsla bu mümkün deyil,
Qarşı dağa bir bax sən!
O, yerində dayansa,
Onda məni görərsən!
Baxdı o həmin dağa,
Ora işıq yayıldı,
Dağ oldu parça-parça,
Musa düşdü, bayıldı.
Ayılanda söylədi:
– Bağışla, ey Yaradan!
Rəhmlisən, yüksəksən,
Sənə aciz qulam mən!
– Vəzifənlə, kitabla
Seçib ayırdım səni!
İlahi lövhələrlə
Nurlandır millətini!
Möhkəm tutun, itməsin!
Cəzam sizə yetməsin!
Hesab günü gələndə
Gözdə kölgə bitməsin!
Səndən sonra qövmünü
Biz çəkdik imtahana!
Samiri tez azdırdı,
Bir ləkə vurdu ona!
286

A I cild a

Ayrıldı Tur dağından,
Könlü yaman bulandı!
Tanrının nemətinə
Naşükür qövmün andı...
Gəldi gördü Samiri
Büt düzəltmiş qızıldan,
Azdırmış camaatı
Tutduqları haqq yoldan...
Belə dedi: – Ömrünü
Dəli kimi vur başa!
Öz əlinlə özünün
Zəhmətin çıxdı boşa!
Yetmiş kişi ayırdı,
Tur dağına getdilər!
Bağışlansınlar deyə,
Haqqa dua etdilər...
Dua boyu onları
Sarmışdı duman layı,
Minacat bitən kimi
Qaldırdılar hay-küyü!
Tanrını göstər deyib,
Elə inad etdilər,
Günahlarla yüklənib
Lap dərinə getdilər!
İldırım bircə anda
Ortalığı dolaşdı!
Titrəyib bu azğınlar
Üzüstə yerə düşdü!
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Dua eylədi Musa,
Onlar qalxdı ayağa,
Çox sıxıntı verdilər
Peyğəmbər tək dayağa...
Bir gün yenə Yaradan
Bu tayfanı sınadı,
Nə göydən yağış yağdı,
Nə yerdən su qaynadı...
Üz tutdular Musaya,
Dua etsin Tanrıya,
Peyğəmbərin xətrinə
Su endirsin oraya.
Toplaşdılar bir yerə,
Musa dua elədi.
Onlar hamısı birgə
Bərkdən "Amin" söylədi.
Səda gəldi göylərdən:
– Sidq ürəklə, ya Musa!
Qarşıdakı o daşa
Bismillah de, vur əsa!
Dəyənək toxunanda
On ikı göz çağladı!
Peyğəmbər qövmü ilə
Əhdi-peyman bağladı:
– Həzrəti Yəqubun siz
Nəslindən törəyənsiz!
Hər qaynaq birinizin,
İndi sülhə verin söz!
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Allahın verdiyindən
Yeyin, için, şükr edin!
Tanrıyadır yolunuz,
Onu əzmlə gedin!
Onların ehtiyacı
Heç bitib-tükənmədi!
Dedilər: – Yağış hanı?
Göydən niyə enmədi?!
Əlini aç, ya Musa,
Haqq sənin hörmətinə
Qoy bizə rəhm eləsin,
Salmasın bir çətinə!
Götürdü od-alovu,
Dilək yetdi yerinə!
Bir bulud çətir oldu
Onların üzərinə!
Allahın nemətləri
Yağırdı yağış kimi!
Onlar qəbul edirdi
Bir adi bəxşiş kimi!
Bir gün yenə: – Təzə bir
Yeyəcək tap dedilər.
Musanı incitməkdə
Xeyli haqsız idilər.
Gəldi bildirçin əti,
Qəbul oldu duası!
Behişt təamlarından
Bir də qüdrət halvası!
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İnsan oğlu əzəldən
Qədirbilməz doğulub,
Naşükürlük içində
Yaranışdan boğulub...
Behişt yeməklərindən
Bezdilər, pislədilər,
Soğan, qabaq, sarımsaq,
Mərcimək istədilər...
Musa dedi onlara:
– Ey naşükür insanlar!
Tanrının nemətinə
Sizdə niyə korluq var?
Dəyişdiniz yaxşını
Dəyərsizə özünüz!
Gedin onlardan yeyin,
Tutulubdur gözünüz!
Hitta deyin, bəlkə, o,
Keçə günahınızdan.
Vaxt gələr, hesab sorar
Yaradan çoxunuzdan!
Hinta – buğda söyləyib
Yenə sarsaqladılar!
Belə deyib bədbəxtlər
Yolları bağladılar!
Dara çəkdi Musanı
Qövmünün əməlləri!
Firondan xilas olub
Qudurmuşdu elləri!
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Ona da rişxənd edir,
Gülüb əylənirdilər!
Nadan-nadan danışıb
Gic-gic söylənirdilər!
Yaradanın əzabı
Yaxaladı onları.
Tur dağı göyə qalxdı,
Qorxutdu azanları!
Dağ düşsəydi aşağı,
Altında qalardılar,
Qalmazdı sağ tikəsi,
Xurd-xəşil olardılar!
Üzü üstə yatdılar,
Yalvardılar Musaya!
Gəlsin əlac eləsin
Bu dəhşətli qəzaya!
Dedi: – Gəlin söz verin,
“Tövrat”ı qəbul edin!
Ata-ana önündə
Özünüzü qul edin!
Yetimləri düşünün,
Pay verin yoxsullara!
Gözəl sözlər söyləyin
Siz gözəl insanlara!
Zəkat verməlisiniz
Siz düzəldib avazı,
Doğru-dürüst öyrənib
Qılacaqsız namazı!
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Tökməsin qoy bir daha
Qardaş qardaş qanını!
Vətənindən qovmayın
Acıqlananda onu!
Söz verdilər ürəkdən,
Dağ qayıtdı yerinə!
Baxdılar bir-birinin
Alnındakı tərinə!
Unuduldu vədləri
Bir az keçəndə yenə,
Birisi balta çaldı
Bir cavanın ömrünə...
Bir qocanın bu oğlan
Olmuşdu tək övladı,
Ondan sonra qalırdı
Çoxlu varı-dövləti.
Mirasçılar çalışır
Qatili tapsın deyə,
Mirasdan məhrum edib
Payın artırsın deyə...
Üz tutub peyğəmbərə
Dedilər: – Kömək elə!
– Bir inək boğazlayın,
Tanrı buyurur belə!
Çaşıb qaldı adamlar,
Tez turşudu üzləri:
– Bu necə məsləhətdir,
Ələ saldın bizləri?
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– Mən ki çirkin əməldən
Sığınıram Allaha!
Yaradanın vəhyidir,
Suçun hesabı baha!
– Buyur başa sal bizi,
Bəs necə olsun inək?
Nəmi-nişanı necə,
De, onu nə cür seçək?
Nə cavandır, nə yaşlı,
Görməyib tarla üzü,
Rəngi qızılı-sarı,
Qüsurdan xali özü...
İnəyə tapınanlar
İnəyi boğazladı,
Beyinlərdən silindi
İnəyə sevgi odu.
Onun bir parçasını
Musa ölüyə vurdu,
Gözlərini açaraq
Oğlan ayağa durdu.
Nişan verdi düşməni,
Tez qaytardı canını,
Gördülər Yaradanın
Qüdrətini, şanını.
Bir gün yenə qövmündən
Qarun adda bir kişi
Sərvətinə güvənib
Düyünə saldı işi...
293

A Nafilə Nafi a

Dedi: – Xəzinə mənim,
Peyğəmbərlik Musanın?
Güc-qüdrət onun deyil,
Əlindəki əsanın...
Yalan-palan danışır,
Aldadır insanları,
Özü pozğunluq edir,
Yoxdur namusu-arı.
Üzünə də dirənər,
Var elə pozğun qadın,
Görün nə işlər görür,
Peyğəmbər qoyub adın?!
Çağırdılar meydana
O söyləyən qadını,
Doğru danışmaq üçün
İçdirdilər andını.
Qarun iftira üçün
Pul veribmiş qadına,
Rüsvay etsin Musanı,
Ləkə yaxsın adına.
Musa yandı-töküldü,
Əl açdı Yaradana,
Qəzəbini yetirsin
Bu şər-xata adama.
Səs eşitdi o dərhal:
– Torpaq sənin əmrində!
– Firondan sonra Qarun...
Bu da varmış ömrümdə!
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Qarunla bir olanlar
Onun yanında qalsın,
Mənə iman edənlər
Tez oradan ayrılsın!
İki nəfər Qarunla
Elə orda dayandı,
Bir yolundan sapmışın
Oduna nahaq yandı.
Musa dedi: – Ey torpaq,
Dizədək ud onları!–
Bir yarı yerə keçdi,
Üzdə qaldı bir yarı.
– Ud yenə də onları,
Yolunu azanları,
Əməl dəftərlərindən
Xeyiri pozanları!
Girdi torpaq altına,
Sonra boğaza qədər,
Suçun haqqın verirdi
Beləcə qəza-qədər.
And verdilər Allaha,
Qurtuluş dilədilər,
Yalvardılar min kərə,
Tövbə də elədilər.
Daha gecdi: – Ud dedi,
Musa son əmri verdi,
Çirkin işlər görənlər
Yerin təkinə girdi.
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– Çıxarsan, bil, Allahı
Bircə an da yadından,
Xilas ola bilməzsən
Sən intiqam odundan.
Yanar şər deyən dillər,
Yerdə fəlakət qopar,
Haqq nazilər, üzülməz,
Həqiqət yerin tapar.
Göydən yerə gələnlər
Bizə əxlaq dərsidir.
Bəşərin düzgün yolu
Haqq yolunun səsidir.
Allah peyğəmbəri də
Bir gün çəkdi sınağa,
Musanın səhv cavabı
Onu saldı qınağa...
Qövmü ondan Allahın
Kamil qulun soruşdu.
O: – Mən özüməm! – Dedi,
Nadanlara qarışdı.
Seçkin bir qul olaraq
Yaraşanı edərdi:
– Haqq bilir yaxşısını!–
Gərək belə deyərdi.
Tanrı dedi: – Ya Musa,
Səndən yaxşı qulum var!
Sənə agah olmayan
Neçə-neçə yolum var!
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– Ey uca Yaradanım,
Sən onu göstər mənə!
O bildiyin öyrənim,
Şükürlər olsun sənə!
– İki dəniz birləşən
Yerdə görə bilərsən!
Bir ölmüş balıq götür,
Canlananda görərsən...
Aldı tez xidmətçini,
Çıxdı peyğəmbər yola,
Bir qayanın dibində
Rast gəldi həmin qula!
– İzn ver, səyahətdə
Mən sənə yoldaş olum,
Tanrının verdiyindən
Bir azın səndən alım.
– Mənimlə yoldaşlığa
Yetməyəcək dözümün,
Batinin bilmədiyin
İşlərə varmı əzmin?
– Səbrli insan kimi
Sınaqdan keçir məni,
Nə üçün üstün tutur
Bir görüm Tanrı səni?
– İndi ki belə oldu,
Olanlara baş qoşma!
Özüm bir şey deməsəm,
Gəl heç nəyi soruşma!
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Dayanmadan atılıb
Mindilər bir gəmiyə.
Başladı yavaş-yavaş
Gəmi suda üzməyə.
Xızır adlı bu adam
Balta aldı əlinə,
Başladı sındırmağa
Güc verərək qoluna.
Musa dedi: – Neynirsən?
Niyə qırırsan bunu?
Boğmaqmı istəyirsən
Sən dənizdə hamını?
Xızır dedi: – Sözlərin
Ürəyimə yatmadı,
Sonunu gözləməyə
Demək, səbrin çatmadı?
Musa bildi səhvini,
Dedi: – Bağışla məni,
Nahaq yerə incitdim
Sənin müdrik qəlbini.
Gəminin kənarına
Enən bir quş göründü.
Suya vurdu dimdiyin,
Xızır Musaya döndü:
– Onun götürdüyü su
Nə əskildir dənizdən?
Allahın bildiyinin
Fərqi belədir bizdən.
298

A I cild a

Çatdılar bir şəhərə
Onlar bir səhər çağı,
Xızır tutub öldürdü
Rast gəldiyi uşağı.
– Öldürdün bir məsumu,
Qıydın günahsız cana,
Yer qoymadın tövbəyə,
Günah yazdın adına.
– Zahirini görürsən
Burda olan işlərin,
Dözməyir ona görə
Bunlara əsəblərin.
– Günahkaram, yenə də,
Apardım lap zəhləni,
Belə olarsa bir də,
Haqqın var, qoy get məni.
Uzun bir yol aldılar
Buradan əllərinə,
Bircə tikə yemək də
Dəymədi dillərinə.
Yıxılmış divar gördü,
Düzəltdi Xızır özü.
Parladı təbəssümlə
Yenə Musanın gözü.
– Çörək verən olmadı,
Ac qalmışıq nə vaxtdan,
Bəlkə, bir muzd alasan,
Biz qurtulaq aclıqdan.
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– Bu ayrılıq məqamı,
Hikməti qoy açım mən...
Elədiyim işlərə
Tanrı verirdi fərman.
Qarşıda saz gəmini
Zorla alan şah vardı,
Yoxsulların gərəyi
Əməlimlə qurtardı.
Uşaq isə böyüyüb
Azacaqdı yolunu,
Qıracaqdı atanın,
Həm ananın könlünü.
Əvəzində Yaradan
Saleh oğul verəcək,
Ata-ana sevinib
Rahat ömür sürəcək.
İki yetim qardaşa
Məxsus olan divardı,
Altında uşaqlara
Çatacaq xəzinə vardı.
Tanrının buyruğuydu,
Tapsınlar böyüyəndə,
Kömək etdim bu işə,
Savab qazandım mən də.
Yolçuluq yetdi sona,
O qayıtdı evinə.
Yenə başı qarışdı
Mərifətsiz qövmünə.
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Qüdsdə yerləşsin deyə
Fərman verdi Yaradan,
Oldular onlar yenə
Həm naşükür, həm nadan.
Musa dedi: – Ey qövmüm,
Allaha ağ olmayın,
Onun əmrlərinə
Siz biganə qalmayın.
Saysız nemətlər verdi,
Qurtardı çox bəladan,
Müqəddəs yerə gedin,
Dayanmayın bircə an.
– Çox da üz vurma belə,
Dediynizi edərik.
Sakinlər çıxıb getsin,
Sonra ora gedərik,
– Şəhərin qapısından
Daxil olun icəri,
Əgər iman etsəniz,
Tanrı verər zəfəri.
– Gedən deyilik, əsla,
Bəsdir, tutursan dilə!
Niyə getmirsən özün
Birlikdə Rəbbin ilə?!
Kor olmuşdu beləcə
İsrail oğulları,
Peyğəmbərə ağ olub
İtmişdi ağılları...
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Musa dedi: – Ya Allah,
Gücüm çatmır onlara,
Tək qalmışam Harunla,
Nə deyim zalımlara?!
Qövmüm azıb yolunu,
Öz xeyrini qanmayır,
Böyüklüyün xətrinə
Bizi onlardan ayır!
Allah-təala eşitdi
Musanın diləyini,
Yer üzünə endirdi
Öz müqəddəs vəhyini:
– Qırx il haram sayıldı
Sizə Qüdsün torpağı!
Toxuna bilməz ora
Bir kimsənin ayağı!
Tih səhrası içində
Sərsəm-sərsəm dolanın!
Haqqa qarşı gəlməyin
Əzabından siz yanın!
Özlərinə zülm edıb
Peyğəmbəri dandılar,
Qırx il Tih səhrasında
Səfil tək dolandılar.
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Tanrıdan izn aldı,
Musa çıxdı təpəyə,
Müqəddəs torpaqları
Uzaqdan görsün deyə.
Dolaşdı o, səhranı,
Kimsə məzar qazırdı.
Bu qəbrin görkəminin
Ecazkar hüsnü vardı.
Dedi: – Bunun sahibi
Tanrının sadiq qulu,
Bu məzardan başlanır
Göylərə onun yolu.
O dedi: – İstəyərdin
Sənin olsun bu məzar?
Cavab verdi: – Əlbəttə,
Onun içində nur var.
– Eləsə, gir içinə,

Əl-qolunu sən uzat,
Dərindən bir nəfəs al,
Sən orda rahatca yat.
Peyğəmbər ayağıyla
Son mənzilinə girdi,
Öz müqəddəs ruhunu
Tanrıya təhvil verdi.
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O, Haqqın əmri ilə
Yüz yirmi il yaşadı,
"Quran"da hamıdan çox
Çəkildi onun adı!
Peyğəmbərin həyatı
Bir dərslikdir, oxuyun!
Yaradanın qüdrətin
Ürəyinizlə duyun!
Allahın yolun tutun,
Aldanmayın şeytana!
Sınaq üçün gəlmişik
Dünya adlı meydana!
Sentyabr-oktyabr 2004
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Adamların atası
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Õ
Yaradan altı gündə
Yaratdı yeri-göyü,
Özünün təqdiriydi,
O bilirdi hər şeyi.
Yer düzəldi, döşəndi,
Sular, çaylar, ümmanlar,
Kəhkəşanda ulduzlar,
Göydə gəzən dumanlar.
Var oldu gözəl dünya
Tanrının həvəsindən,
Yaratdı o, insanı
Ruhundan, nəfəsindən.
Əmrə müntəzir idi
Nur əsilli mələklər,
Allaha sidq-könüldən
Bağlanmışdı ürəklər.
Bilməzdi yemək-içmək,
Tanrıya qarşı gəlmək,
Yox idi onlar üçün
Xəstələnmək, ya ölmək!
Tanrı əmrlərinə
Bir anda əməl edər,
Onların vaxt ölçüsü,
Bir nəfəs alan qədər.
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Mələklərin sayını
Bilirdi Allah özü,
Orada qanun idi
Yaradanın hər sözü.
Döndü-dolandı zaman,
Oddan İblis yaratdı,
Onu da mələklərin
İçinə özü qatdı.
Tanrıya ibadətdə
Yox idi bir qüsuru,
Zikrlə, təsbih ilə
Oldu Haqqın əsiri.
Mələklərdən İblisin
Heç bir fərqi olmadı,
Haqqın bir yeni hökmü
Onu razı salmadı.
Yığıb Tanrı bir yerə
Söylədi mələklərə,
Yer üzündə xəlifə
Xəlq olur, bilsin hərə!
Çaşıb qaldı bir anda,
Daldılar düşüncəyə,
Onlardan daha üstün,
Varlıq gərəkdir nəyə?!
Allaha ibadətdə
Yox idi bir səhvləri,
Görən bu xəlifənin
Nədir özəllikləri?!
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Tanrının kitabını
Qoruyan bir mələkdən
Bir neçə söz öyrənib
Qəmləndilər ürəkdən.
Cənab Haqqa yanaşıb
Gileyləndi tez onlar.
Dedilər yaratdığın
Tökəcək nahaq qanlar..
Fitnə-fəsad salacaq,
Həm yolundan azacaq,
Qoyduğun qanunları
Onun nəsli pozacaq.
Həmd elədik adına,
Tərif dedik şanına,
Nə oldu ki, səbəbi
Üstün deyəsən ona?!
– Aşkar deyil sizlərə,
Nədir bu işdə hikmət!
Bilmirsiz mən biləni!
Bitdi burada söhbət!
Yaradan ilk adamı
Hazırdı yaratmağa,
Öz ruhundan üfürüb
Ucalarda tutmağa.
Yüksək əyardan ola
Gərək onun torpağı,
Tanrı ondan yapacaq
Ən sevimli varlığı.
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Torpaq gətirmək üçün
Göndərdi Cəbrayılı,
O, əliboş qayıtdı,
Pozulmuşdu əhvalı.
– Ey Rəbbim! – Yer yalvardı, –
Qüsurlu etmə dedi,
Sığınıram Allaha,
Dərinə getmə dedi.
Allaha sığınanın
Haqqını tez tanıdım,
Mənim üçün hər şeydən
Ucadır sənin adın!
Mikayılı göndərdi
Torpaq gətirsin deyə,
O da Cəbrayıl kimi
Qayıtdı, döndü göyə!
Bu dəfə də Əzrayıl
Yendi yerin üzünə:
– Tanrı xidmətindəyəm!
O, haqq verdi özünə!
Torpağın sızıltısı,
Eləmədi kar ona,
Əmanəti apardı
O, Allahın yanına.
– Ey Rəbbim, sənin əmrin
Bizlər üçün bir haqdır,
Səndən başqa nə varsa,
Məndən ötrü nahaqdır!
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– Bu torpaq bir əmanət,
Alıb gətirdin bura,
Özün öz əlinlə də
Qaytarmalısan ora!
İnsanlara əndişə
Olacaq adın-sanın,
Onun soyundan olan
Sənə verəcək canın!
Allahın əmriylə
Aldığı bu torpağı
Qaytaracaq özünə
Gəlib çatanda çağı.
Qoca-cavan demədən
Kəsəcək nəfəsini,
Dünyanı yırğalayan
Eşqini, həvəsini!
Əzrayıldı bu mələk,
Dağ çəkər ürəklərə,
Gül-gülşəni soldurub
O verər küləklərə...
Tanrının öz əliylə
Ondan xəmir yoğruldu,
Qırx günə tutdu özün,
Allah deyən doğruldu.
Şəkil verdi palçığa,
O yaratdı insanı,
Quru çölmək kimiydi,
Hələ ki yoxdu canı.
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Onun ilk addımıydı,
Sanki sirli bir şeydi,
Anlamırdı mələklər
Bunun hikməti nəydi?!
Dönüb dolanırdılar
Bu cəsədin başına,
Hey kəllə vururdular
Heyrətin cod daşına!
İblis də gecə-gündüz
Özün əldən salırdı:
– Yaradıldın de niyə?! –
Ondan xəbər alırdı.
Nifrətindən, kinindən
Gözləri pırtlayırdı:
– Məhv etməliyəm onu! –
Fitnə-fəsad yayırdı.
Yanaşıb mələklərə
Tərəfdar arayırdı,
Öz içində qıvrılıb
O, nəsə qurayırdı.
– Yüksək məqam verilib,
Dayandırmasaq əgər,
O, bir ağa olacaq,
Biz önündə bir nökər.
– Allahın əmrindəyik,
O biləndir məsləhət! –
İblis gördü onlara
Təsir etmir nəsihət...
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– Qoxmuş gildən yaranan
Dura məndən ucada?
Yol vermərəm ad-sanım
Gedə beləcə bada!
– Nə üçün yaradıldın?!
Deyə yumruq atırdı!–
Kinindən o, çatlamaq
Məqamına çatırdı.
Qırx günə yaradıldı,
Qırx il sonra can aldı,
Bu Tanrının sirriydi,
Sirr olaraq da qaldı.
– Hazır ol! – Əmri gəldi
Tanrınm dərgahından!–
Səcdə eləyin ona
Üfürəndə ruhumdan!
Görünməmiş mərasim,
Görünməmiş toy-büsat!
İblisə zərbə idi,
Ölüm idi bu həyat!
Yanırdı, qovrulurdu,
Əlac yoxdu dərdinə,
Ümidi puç olurdu
Üz tutsaydı hər kimə!
Yetişdi seçilən gün,
Ruh üfləndi cəsədə,
Ayağa qalxan zaman
Mələklər etdi səcdə.
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– Allahu Əkbər! – dedi
Sadiqlərin dəstəsi,
Yayıldı hər tərəfə
Onların alqış səsi.
Yaradana şükürdü,
Xəlifəyə ibadət!
Nurdan yaranan varlıq
Edə bilməz xəyanət!
Kin-nifrətini İblis
Boşaltmağa hazırdı,
Paxıllıqdan, həsəddən
Öz qəbrini qazırdı.
Tanrı dedi: – Ey İblis!
Niyə səcdə etmədin?!
Müqəddəs mələklərin
Ardınca sən getmədin?!
Əmrimdən çıxan qədər
Yekə varlıqmı oldun?!
Özün öz əllərinlə
Lənəti satın aldın!
– Onu gildən yaratdın,
Məni isə atəşdən,
De necə razı qalım
Ədalətsiz bu işdən?!
Qızmışdı onun gözü,
Gör kimi suçlayırdı?!
Ağzına gələnləri
Yaradana deyirdi.
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– Çıx buradan! Qovuldun
Sən mənim dərgahımdan!
İtirdin, ayrı düşdün
İşıqlı gorgahından!
Paxıllığın, kibirin
Dərdi o, meyvəsini,
Möhlət istədi İblis
Qaldıraraq səsini!
Öz əliylə bağladı
Behiştə öz yolunu,
Lənət ilə doldurdu
Həm sağını, solunu.
Çıxarmışdı yadından,
Kor olmuşdu nifrətdən,
Ki içməli hər canlı
Ölüm adlı şərbətdən!
Ölümün badəsindən
Əzrayıl da içəcək,
Mələklər də həmçinin
O dünyaya köçəcək.
Ölümdən keçər yolu
Cənnətin, cəhənnəmin,
Allah bilir haraya
Adı yazılıb kimin.
Paxıllıq örtdü gözün,
Haqqın yolundan azdı,
Behiştin dəftərindən
Öz adın özü pozdu.
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– And içirəm adına!
Mən azdırıb yolundan,
Gələcəyəm onların
Həm sağından, solundan!
Sən ki Adəmə görə
Məni belə qudurtdun,
Lənətlədin adımı,
Ondan aşağı tutdun!
Sənə doğru yolunda
Pusqular quracağam,
Gözlənilməz yerlərdən
Zərbələr vuracağam.
İnsanların bir çoxu
Sənə qul olmayacaq,
Nemətinə şükr edib
Yolunda qalmayacaq!
İmansız edəcəyəm
Mən onları dərindən,
Təkcə sadiq bəndələr
Qurtaracaq şərimdən!
– Kim sənə yoldaş olsa,
Girəcək yanar oda!
Nə pis yerdir deyərək
Gələcəkdir fəryada!
Cəhənnəm sizlər ilə
Dolacaqdır başa-baş,
Ardınca gedənlər də
Olacaqdır əl-ataş!
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Allaha qarşı gəldi,
İtirdi o, şöhrəti,
Sadiq mələklər isə
Təqdis etdi qüdrəti.
Allahın dərgahında,
Yaşasa da nə qədər,
Bir mərifət almamış,
Günü keçmişdi hədər.
Özgə bir əlamətlə
Adəmi xəlq elədi,
Mələklər hörmət ilə
Şəninə alqış dedi!
İblisə lənəti də
Sevgisiydi Adəmə,
Tanrının məhəbbəti
Yayılmışdı aləmə.
Ali qüdrət öyrətdi
Bütün adları ona,
Böyük bir elmi verdi
Eşqdən yaratdığına!
Nurdan var olanları
Çəkdi bir imtahana:
Canlı-cansız nə varsa,
Adın desinlər ona.
Düşündülər mələklər,
Sual onları yordu,
Haqqın iradəsindən
Kənar bir şeymi vardı?!
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– Ey Rəbbimiz! Ucasan,
Sənin hikmətin çoxdur,
Öyrətdiyin bilikdən
Başqa bilgimiz yoxdur.
Mələklərə yaraşan
Bu cavaba min əhsən!
Haqq buyurdu Adəmə:
– Gəl adları söylə sən!
İlahi vergi ilə
Bir-bir adları saydı,
Dinləyən mələkləri
Beləcə heyran qoydu.
– Demədimmi bilirəm
Gizli-aşkar olanı,
Dilinizdən qopanı,
Sinənizdə qalanı?
Mələklər güclü idi
Milyon dəfə insandan,
Yemək-içməyi yoxdu,
Sürəti çoxdu ondan.
Uzaq-uzaq yolları
Gedərdi bircə anda,
Allaha qarşı gəlmək
İmkanı yoxdu onda.
Tanrı peyğəmbərini
Hamıdan üstün etdi,
İnsanlığın atası
Haqq nemətinə yetdi.
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Bəxşişləri bitmədi
Tanrının ilk insana,
Həvva adlı xanımı
Yaratdı verdi ona.
Toy hədiyyəsi kimi
Cənnəti bəxş elədi,
– Ey Adəm, öz zövcənlə
Orada yerləş dedi!
Yeyin nemətlərimdən,
Burda toy-büsat qurun!
Bircə bu nəhs ağacdan
Siz qorunun, gen durun!
Bu ağac böyük düşmən
Həm sənə, həm zövcənə!
Şeytan hücum edəcək
Sizlərə dönə-dönə!
Bura elə bir məskən,
Nə aclığı görərsən,
Nə çılpaqlıq duyarsan,
Nə də dadın bilərsən!
Günlərlə su içməsən,
Burda susuz olmazsan,
Sən istidən təngiyib
Günəş altda qalmazsan!
Sənə görə qazanıb
İblis məndən lənəti,
Son insana qədər də
Sürəcəkdir nifrəti.
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Səni də, nəslini də
Azdıracaq yolundan,
Dünyada özünüzü,
Qoruyun siz tək ondan.
Başladı xoşbəxt həyat
Burda Adəmlə Həvva,
Nura-gülə büründü
Tanrı quran bu yuva.
Fərz olmadı onlara,
Buyrulmadı ibadət.
Sağdan-soldan axırdı,
Tökülürdü min nemət.
Bir gün onlar düşdülər
Şeytanın tələsinə,
Qul oldular məlunun
Yaltaqlanan səsinə:
– Yemirsiniz niyə siz
Bu meyvədən söyləyin?
Bilirsiniz dadı nə,
Ətri nədir bir deyin?!
– Nuş edirik burada
Meylimiz çəkən qədər,
Gərək deyil o meyvə,
Özünü yorma hədər.
– Bu gözəl meyvə sizə
Yasaq edilib nədən?
– Xeyr, bilmirik hələ
Nə üçün, nə səbəbdən?
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– Rəbbiniz siz cütlüyü
Gözdən saldı, nəhayət,
Qorxur birdən alarsız,
Burda ölümsüz həyat!
– Bu meyvədən yeməklə
Mələk olmaq olarmı?
Onda ölümsüzlüyün
Doğru iksiri varmı?!
– Bəli, əbədi həyat
Gizlənib bu meyvədə,
Razı olmaz yaradan
Belə işə heç vədə!
– Doğrumu söyləyirsən?
Aldadırsan ya bizi?
– Allaha and olsun ki,
Qəlbən sevirəm sizi!
İki günlük ömrünüz
Bir gün yetəcək sona,
Guya ki, siz ölsəniz
Nə çatacaqdır ona?!
– Nə əksilər Cənnətin
Bunca bol nemətindən?
Niyə məhrum eləyir
Birinin ləzzətindən?!
Bütün mələklərini
Səcdə etdirdi sənə...
Bir meyvəyə darılır,
Bir düşün ki, səbəb nə?!
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Aldandı ilk peyğəmbər,
Yumuşaldı ürəyi,
Həyata keçdi belə
İblisin bu kələyi.
Həvva dedi: – Dayan, dur,
Qoy yeyim meyvəni mən,
Əgər bir şey olmasa,
Sən də ondan yeyərsən!
Xoş görünən meyvəni
İblisdən aldı, yedi:
– Sən də ondan nuş elə,
Beləsi yoxmuş, – dedi.
Sanki meyvənin dadı
Gözlərindən axırdı,
Şeytan xilaskar kimi
Məsum-məsum baxırdı.
– Sizi oyatmasaydım,
Beləcə qalardınız,
Azca ömür yaşayıb
Bir gün də ölərdiniz!
Əbədilik qazandı,
Həvva döndü mələyə,
İndi növbə sənindir,
Şükür elə bu köməyə.
Bu alma çox sirləri,
Elə bildi açacaq,
Qaranlıq suallara
O bir işıq saçacaq.
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Yedi məlun meyvəni,
Yedi, həmən məst oldu,
Baxışdılar göz-gözə,
Qəlbə səadət doldu.
Kinli, soyuq qəhqəhə
Çaldı qulaqlarını,
Çölə tökdü bir anda
Özü öz arlarını...
– Bir baxın halınıza,
Bəyənin özünüzü!
Tanrı öz sevimlisi
Eləmişdi bax sizi!
Baxdılar bir-birinə,
Oldular qıpqırmızı,
Cənnət libaslarının
Yox idi izi-tozu.
Ümid qaldı yarpağa,
Tez onları dərdilər,
Eybini örtmək üçün
Üstlərinə sərdilər.
Haqqın səsi ucaldı,
İbrət verdi onlara,
Tanrının sözün qoyub
Şərə aldananlara.
– Demədimmi sizlərə
İblisə aldanmayın?!
Yeməyin bu meyvədən,
Haqqınızı danmayın!
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Sonrakı peşmançılıq
Onsuz da fayda verməz,
Ölmədən də Cənnətə
Heç bir zaman girilməz!
Ağlayıb yana-yana
Tökdülər göz yaşını,
Bəlalara salmışdı
Öz əli öz başını!
– Ey Rəbbimiz, zülm etdik
Özümüzə özümüz,
Yanında qapqaradır
İndi bizim üzümüz.
Ürəkdəndi dualar,
Tanrı qəbul buyurdu,
Cənnət həyatı belə
Ömrünü başa vurdu.
– Düşmən olaraq indi
Yer üzünə enin siz,
Ərzağı, paltarları
Qazanın da özünüz!
Əcəliniz çatınca
Orada yaşayın siz,
Ruhunu orda verib,
Geriyə dönəcəksiz!
– Ey Adəm oğulları!
Yemək-geymək də verdik,
Şükür edin bu nemətə,
Azmayın yolu dedik!
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Naşükür olar insan,
Görünər özünə xor.
Gücü çatmayan işdə
Yoxdu bir kimsəyə zor!
Günahının cəzasın
Gərək günahkar ala,
Qüsurunu anlayıb
Hər vaxt tövbəkar ola!
Endirdi Haqq Adəmi
Tez Seylon adasına,
Ciddəni məskən etdi
Adəmin Həvvasına!
Yer üzü zindan oldu,
Əzabları daddırdı,
Şeytan məlun Cənnəti
Zülm yurduna satdırdı.
Göz yaşları tökdülər,
Yalvardılar Allaha,
Suçunu bağışlasın,
Rəhm eləsin bir daha.
Tanrı mərhəmətlidir,
Qovuşdurdu onları,
Yer üzünün əşrəfi
Olacaq insanları.
Ekiz-ekiz qırx övlad
Sahibi oldu onlar,
Ruzisini zəhmətlə
Özləri qazandılar.
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Əkin əkdi atamız,
Heyvandarlıq elədi,
Cənnəti dəyişənin
Bəxt-qisməti belədir.
Hərdən balalarına
Nağıl danışardılar,
Bu günün sərhəddindən
O günə aşardılar:
– Lənət deyib şeytana
Tanrı sevərdi bizi,
Sevindirib hər zaman
Alardı könlümüzü.
Belədir nəsihətim:
Düşməndir sizə şeytan,
Qarşı-qarşıya gəlib
Verməyin ona meydan!
O gəzir aranızda,
Deyin ona min lənət!
Diləyin siz hər zaman
Yaradandan mərhəmət!
Böyüdü gül balalar,
Yetdi evlənmək çağı,
Yeni ailə istədi
Peyğəmbərin ocağı.
Allahın ilhamıyla
İlk insan gəldi dilə:
– Çarpazlama evlənin!
Gənclərə dedi belə.
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– Cütlər öz taylarını
Dəyişsin bir-biriylə,
Yer üzündə qurulsun
Mübarək ilkin ailə.
Razı olmadı buna
Yer üzünün ilk gənci:
– Gərəkdir, – dedi, – mənə
Öz tayımın sevinci!
Böyük qardaş mənəmsə,
Seçmək haqqı mənimdir,
Öz bacımı istəyən
Eşqlə dolu könlümdür!
Habil üçün atanın
Məsləhəti qanundu,
Peyğəmbərin seçimi
Haqq deyənə uyğundu.
– Bu Tanrının istəyi...
Gərək yetsin yerinə,
Səni şeytan aldadıb
Yaman salıb sərinə!
Yer üzündə olsaydı
Bizdən başqası yenə,
Tanrı izin verməzdi
Bacı-qardaş evlənə!
Buyrulub ona görə
Ekizlər evlənməsin,
Övladlarım İblisə
Belə asan dönməsin!
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– İklimaya mənimdir! –
Qabil inad elədi.
Hardan biləydi ki bu,
Şeytan quran tələdi?!
Hərədən Adəm ata
Bircə qurban istədi
– Göydən gələn atəşlə
Yanan qəbuldur, – dedi.
Qabil bir dəstə sünbül,
Habil qoyun gətirdi,
Tanrı bir qurban kimi
İkincini götürdü.
Habil şükür elədi,
Ürəyinə nur doldu!
Qabilin kin-nifrətdən
Üzünün rəngi soldu!
Gözündə çaxmaq-çaxmaq
İntiqam atəşləri,
Habilə nifrətindən
Çatılmışdı qaşları...
Gəzirdi dəli kimi,
O, məqam gözləyirdi,
Qardaşını görəndə:
– Öldürəcəm, – deyirdi!
– Qəbul edir haqq-tala
Qurbanı müttəqidən!
Azğın oldun bu qədər
Anlamıram sən nədən?!
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– Eybi yox, qəbul etsin
Qurbanı müttəqidən!
Səni öldürəcəyəm,
Budur mənim əqidəm!
– Ə1 qaldıran deyiləm,
Əgər məni öldürsən!
Cəzasından Allahın
Hər zaman qorxuram mən!
İstəyirsən günahla
Dünyada təklənəsən?
Mənimkin də götürüb
Beləcə yüklənəsən?!
Zalımların nəsibi
Cəhənnəmin odudur.
İstəyirsən, dayanma,
Elə indi gəl öldür!
Gəzdi-dolandı yenə,
Kin-nifrəti sönmədi,
Özünə plan qurdu,
Ağır yoldan dönmədi!
Bir gün çölün düzündə
Rast gəldi qardaşına,
Yatan gördü, bir daşı
Saldı onun başına!
Yer üzündə ilk insan
Törətdi ilk cinayət,
Zaman keçdi, bu qana
Verilmədi nəhayət!
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Torpağın əmanəti
Qaytarıldı torpağa,
Şəhid adı yazıldı,
Dərgahdakı varağa...
Haqqa qarşı gəlməyən
İlk ölüm, ilk sınaqdı!
Qazandı o, Cənnəti,
Yerdən göylərə qalxdı!
Qabilin kin-nifrəti
Açılıb boşalmışdı,
Qardaşının cəsədi
Ortalıqda qalmışdı.
Bir dəhşətli sıxıntı
Ürəyini sıxırdı,
Habilin ölüsünə
Peşman-peşman baxırdı...
Nə ayrılırdı ondan,
Nə də qala bilirdi,
Nə də cəsəd iyindən
Nəfəs ala bilirdi.
O, çöldə-biyabanda
Dolanırdı-dönürdü,
Uzaqlaşım deyəndə
Ordaca görünürdü.
Birdən qarşı tərəfdə
Göründü iki qarğa,
Qatı düşmənlər kimi
Onlar edirdi qovğa.
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Dimdiyini vururdu,
Bir-birinin canına,
Boyandılar qarğalar
Özlərinin qanına.
Kəsildi taqətləri,
Qanadları gərildi,
Onlardan biri axıb
Yer üstünə sərildi.
Dərindən nəfəs aldı
Göydə qəhrəman qarğa,
Yavaş-yavaş uçaraq
Endi, qondu torpağa.
Caynağıyla əlləşib
Orda bir çuxur oydu,
Ayağından yapışıb
Qurbanın ora qoydu.
Yerləşdirdi çalada,
Üstünü torpaqladı.
Ona böyük ibrətdi –
Qabil qandı, ağladı...
Peşman oldu, yandı o,
Qapaz vurdu başına:
– Gör nə bədbəxt adamam,
Qıymışam qardaşıma!
Qarğa qədər bəsirət
Verməyib Tanrı mənə,
Şeytan yoldan çıxardı,
Görün, qaldım nə günə?!
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İnsanlığın tarixdə
O qazdı ilk məzarın,
Meyidi qoyan kimi
Torpaqladı üzərin...
Eşitmədi ax niyə
Atasının sözünü?!
Bədbəxt etdi qardaşın,
Həm də elə özünü!..
Göz yaşları tökərək
Ağladı yana-yana,
Sonrakı peşmançılıq
Fayda verərmi ona?!
Əyildi elə orda,
Bel-buxunu büküldü,
Ürəyinin telləri
Bircə-bircə söküldü.
Gəzdi Qabil havalı
Ölən gününə kimi,
Vermədi səbr ona,
Beləydi Haqqın hökmü!
Ey Adəm oğulları!
Qabil kimi olmayın,
Qardaşını incidib
Siz qəsdinə dolmayın!
Ruh Haqdan, ruh qutusu
Torpaqdandı əmanət,
Əzrailin əliylə
Qaytarılır, nəhayət!
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Ruhun imtahanı çox,
Sorğu-sualdan keçir,
Önündə hesab-kitab
Onu mələklər seçir.
Bəxş eləyir ya Tanrı
Ona bol-bol neməti,
Ya da əbədi lənət
Olur onun qisməti.
Bu dünyanın ləzzəti
Şirin gəlməsin sizə,
Zülm etməyin bu qədər
Özünüz özünüzə.
Qarşınızda qiyamət,
İmtahan var, sınaq var
Geriyə yol olmayan
Əbədi bir qınaq var!
Behişt qapılarını
Çırpmayın üzünüzə,
Qoymayın günah donun
Geydirsin İblis sizə.
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Bəşərin beşiyi
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Õ
İki çay arasında
Mübarək diyar vardı,
Oranın adamları
Var içində yaşardı.
Ötdü vaxt, keçdi zaman,
Allahı unutdular,
Tanrıya şərik qoşub
Zülm yolunu tutdular.
Ulduzlardan diləndi
Onların diləkləri,
Gündə yüz yol ulduza
Açıldı ürəkləri.
Büt heykəllər qoydular
Onların şərəfınə,
Haqdan dönüb keçdilər
Şeytanın tərəfinə.
Vədd, Suva, Yəğus, Yəuq,
Nəsr idi allahları,
Bəla oldu başına
Dövlətləri, varları.
Əzərdilər yoxsulu,
Yeyərdilər malını,
Qardaşı qul eləyib
Kəsərdilər dilini.
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O zamanlar güdürdü
Hərəsi öz qarnını,
Tuturdu haram yeyən
Yuxarıya burnunu.
Qardaşları içindən
Elçi seçdi Yaradan,
Haqq-batili söyləsin,
Küfr qalxsın aradan.
Nuh idi onun adı! –
Peyğəmbərəm, – söylədi!
Allahın təqdirini
Belə bəyan eylədi:
– Haqqın əzablarından
Qorxuduram sizləri,
Sözlərimə inanın,
Ziyandan dönün geri!
Tövbə qapısı açıq,
Qayıdın tövbə edin,
Dönün haqqın yoluna,
Haqqın yoluyla gedin!
Cəza verməz anında,
Möhlət verər insana,
Əcəli gələn zaman
Heç aman olmaz ona!
Axirət əzabıdır
Əzabların ağırı,
Ondan xilasın özü
İnsanlığın uğuru!
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Nə mal-dövlət, nə bütlər
Bir fayda verər sizə,
Oğul-uşaq da yetməz
Ə1 verə əlinizə!
Yaxşı işlə dünyada
Dərbə-dirrik eləyin,
Yığdığınız neməti
Axirətdə siz yeyin!
Allahdan oğurlanan
Gündür dünyanın günü,
Onun hər qırpımından
Dərin toyu-düyünü!
Varlıların varında
Yoxsulların payı var,
Kimsəni alçaldanın
Qəbrdə də yeri dar!
İnsan insana qardaş,
Kimsə kimə qul deyil,
Bir qarın çörək üçün
İşlətmək məqbul deyil!
Yaradanın önündə
Eynidir insan oğlu,
Anlamayan adamda
Göz kor, bəsirət bağlı!
Haram qatıb halala
Aşmayın belə həddi,
Hər bir işdə gözləyin
Haqdan qoyulan səddi!
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Görürəm mən çoxluğu
Şeytanın tələsində,
Haqqı batil eyləyən
Çağrışında, səsində.
Dönün Haqqın yoluna,
Unutmayın Allahı!
Unudanın məşhərdə
Göyə dirənər ahı!
Yediyi haram tikə
Qarnında dönər oda,
Orada oğul-uşaq,
Var-dövlət yetməz dada!
Xoş getmədi bu sözlər
Əzənlərin özünə,
Dedilər: – Divanədir,
Baxmayın siz sözünə!
O da elə sizin tək
Bir sadəcə insandır,
Peyğəmbər adı ilə
Ağa olmaq asandır!
İnsan peyğəmbər ola?!
Görünməyib heç zaman!
Bu dəlinin başına
Haradan çöküb duman?!
Göndərmək istəsəydi,
Mələklər göndərərdi,
Yaradan göydən yerə
Onları endirərdi!
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Yorulmadı dəvətdən,
Elədi gizli-aşkar,
Susdular, dayandılar
Gözləri kor, qulaq kar...
Qış getdi, bahar gəldi,
Torpaq öldü, dirildi,
Ağaclara, bağlara
Bir yeni can verildi.
Divanə saysalar da,
Qalmadı dəvətindən,
Söhbət açdı yenə də
Haqq neməti bir dindən:
– Bilin məqam indidir,
Verilən vaxt bu andır,
Bağışlanma diləyin,
Haqq rəhmli-rəhmandır!
Eşidin, göydən sizə
Endirir bol yağmurlar,
Yetirir hər tərəfdə
Bol sular, bağça-bağlar.
Yeddi göyün ahəngi
Salmır sizi heyrətə?
Ay nurlu, günəş çıraq,
Dönün gəlin qeyrətə!
Tıxandı qulaqları,
İman gətirdi azı,
Oldu tufandan sonra
Bəşərə ata özü!
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Gördülər Nuhun sözün
Eşidən-dinləyən var,
Allahın birliyinə
İmanla baş əyən var.
Onu aldatmaq üçün
Bir kələk işlətdilər:
– Yan-yörəndən yoxsulu
Uzağa qov, – dedilər.
– Onlarla bir məclisdə
Oturmaq eyib bizə,
Varlı ilə dilənçi
Əyləşsinmi üz-üzə?!
Əsil istəklərisə
Tək qoymaq idi Nuhu,
Bilmədilər qarşıda
Durur həqiqət şahı.
– Əgər qovsam yanımdan,
Mən də cahil olaram,
Allahın əzabından
Yanaram, qovrularam!
Onlardadır siz bilin
Xəzinənin açarı,
Həm yerin, həm də göyün
Bütün sərvəti-varı!
Dedilər: – Bəsdir daha,
Dediyini deyirsən,
Yüz illərdir sən bizim
Beynimizi yeyirsən!
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Vəd etdiyin əzabı
Gətir görək bir nədir?
Nə olan şeydir axı?
Yeməli-içməlidir?!
– Tövbə, tövbə, əttövbə!
Qeybin vaxtın bilmirəm,
Haqqın xəzinələri
Yanımdadır demirəm!
Sizə xor görünənin
Qəlbi Allaha aşkar,
Mən bir kəlmə söyləsəm,
Zalımlıqda payım var.
Əzablar gələn zaman
Aciz qalmaz Yaradan,
Mən də yalvarsam əgər,
O qaldırmaz aradan!
Onun bildiklərini
Elçiləri də bilməz,
Əgər o istəməsə,
Bir qarışqa da ölməz!
Dedilər, lap azmısan,
İtirmisən yolunu,
Azğınlıq içindəsən,
Sus, saxla gəl dilini!
– Ey xalqım, ey millətim!
Azğınlıq yoxdur məndə!
Yetirirəm sizlərə
Tanrıdan vəhy gələndə!
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Yerin-göyün sahibi
Göndərən peyğəmbərəm,
O qorxunc aqibətdən
Borcumdur xəbər verəm!
Haqqa dəvət edirəm,
Düşməyin siz heyrətə,
Tövbə edin, qovuşun
Yaradana, rəhmətə!
– Dəng edirsən min ildir
Adamların qulağın,
Daşa basacaq səni,
Çıxarmısan lap ağın!
Biri dodaq büzürdü,
Biri lağ eləyirdi,
Biri də həqarətlə:
– Daşa basaq, – deyirdi!..
Öz oğlu, arvadı da
Qapaz vururdu ona,
Deyirdilər əlindən
Onlar da gəlib cana...
Barmaqlar qulaqlara
Tıxanmışdı, durmuşdu,
Yüz illərin bu halı
Peyğəmbəri yormuşdu.
Çox az adam inandı,
İman gətirdi azı,
Yalançısan dedirtdi
Hər kəlməsi, hər sözü ...
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– Əzabı gətir görək,
Əgər sözün düzdürsə,
Qorxaq, bir ibrət alaq,
Sənin sözün sözdürsə!
– Allahın hökmündədir,
O gətirər əzabı!
İstəsə bu dağları
Yun eləyər qəzəbi!
Əlin açdı göylərə,
Üzün tutdu Allaha:
– Xalqım yalançı dedi,
Hökmünü sən ver daha!
Dəvət etdim aramsız,
Çağırdım uca Haqqa,
Seçib şərin yolunu
Çıxartdılar min hoqqa!
Kəs onların nəslini,
Bir təki də qalmasın,
Qullarını düz yoldan
Sapdıranlar olmasın!
Törədəcək, sağ qoysan,
Özləri tək pozğunlar,
Meydan sulayıb gedər
Yer üzündə azğınlar!
Rəhm et mənim evimə
İmanla girənlərə,
Qiyamət dəhşətini
İndidən görənlərə!
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Zalımları yox elə,
Pakla, Xudam, dünyanı!
Günaha batırmasın
Bir də azğınlar onu!
Tanrının dərgahına
Çatdı yanıqlı səsi,
Hədəfə dəydi onun
Duası, bədduası!
Vəhy göndərdi Yaradan:
– Özünü yorma daha,
İman edən edibdi,
Qalan girib günaha!
Baxıb o azğınlara
Tez şikayət eləmə,
Nə də bağışla deyə
Sən mərhəmət diləmə!
Zülmlərdən çəkinmə,
Vəhylə düzəlt bir gəmi,
Artacaq əzabların,
Yaxın qoyma dərd-qəmi!
Ölümün dəhşətini
Boğulmaqla dadacaq,
Zalımları qorxunc su
Qərq eləyib udacaq!
Götürdü balta-mişar
O tez işə başladı,
Allahdan ilham alıb
İşlədikcə işlədi.
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Azğınlar yetirdilər
Yenə də özlərini,
Yağdırdılar üstünə
Tənəli sözlərini:
– Ey Nuh, ağıllanmısan,
İndi dülgər olmusan!
Atıb gedib Allahın,
Deyəsən, tək qalmısan!
– Dənizi yox, gölü yox,
Harda üzəcək gəmi?
Əlinlə su daşıyıb
Üzdürəcəksən onu?
Bir dəniz kənarında
Düzəldəydin sən barı...
Torpağın-qumun üstü
Deyildir gəmi yeri!
Başına kül dedilər,
Qapaz da endirdilər,
Uşaqlar daşa basıb
Öz nurun söndürdülər!
Onlar üçün bu gəmi
Çevrildi əyləncəyə,
Küfr edib dururdular
Baxsaydılar hər nəyə...
Dəli, ağılsız deyib
Məsxərəyə qoydular,
Azğın gəlib cahana,
Azğın kimi öldülər!
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Nuh dedi: – Əylənərik
Biz də elə sizin tək,
Görək əbədi əzab
Kimlər üçün enəcək!
Dedilər: – Endir görək,
Qalmadı heç bizdə tab!
Yeməli, geyməlidir
Söylədiyin o əzab?!
Gələcəksə, tez gəlsin,
Rəbbindən rica elə,
Gözləməkdən yorulduq,
Tanrına bunu söylə!
Nuh dedi: – O zamanı
Bilir tək Rəbbin özü!
Mən ona sığınıram,
Yalan olmaz Haqq sözü!
Belə keçdi yüz illər,
Gəldi-getdi nəsillər,
Zalımlıqda, küfrdə
Atasın keçdi ellər...
Səbr-iman qalası
Nuh buna dözdü, durdu,
Doqquz yüz əlli ili
Üzüağ başa vurdu.
Artıq hazırdı gəmi,
Xəbər verildi Nuha –
Əzab günü yaxında,
Hazırlaşsın o daha!
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Qıpqırmızı qızarmış
Təndir su fışqıracaq,
Gəmiyə minin deyən
Bir işarə olacaq.
Az ər, az insan ona
Gətirmişdi imanı,
Bircə-bircə görüşüb
Xəbər verdi zamanı.
Sonda gəldi evinə,
Hazır olun söylədi,
Su çıxanda təndirdən
Gəmiyə qaçın dedi.
İmansız arvad-oğul
Saldılar onu ələ,
Yaydılar tez aləmə
Xəbəri gülə-gülə...
Azğınlar başladılar
Yenə də məsxərəyə:
– Su gərək çıxa elə
Yanan təndirdən niyə?!
– Aman, saxla sən suyu,
Su söndürər təndiri,
Çiy qalar, bişməz əppək,
Saxla əzab andırı!
Nuh dedi: – Rişxəndlərin
Artıq çatıbdır sonu,
Qurulur Haqq mizanı,
Özünüz görün onu!
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– Ağardı saç-saqqalın,
Ağarmır nədən ağlın?
Yüz illərdir qurtarmır
Yalan-palan nağılın!
– Heç gəmi düzəldərmi
Susuz yerdə bir insan?!
Allahımız bütlərə
Küfr eləmək çox asan...
Yanar təndirdən sular
Fışqıracaq deyirsən?..
Camaat nalə çəkib
Qışqıracaq deyirsən?..
Güldürürsən aləmi
Nədən özün-özünə?
Bir kimsə də inanmaz
Sənin bu gic sözünə!
Nuh dedi: – Səbrliyəm,
Az qalıb, yetib zaman,
Yaxında Haqq divanı,
Kimsəyə verməz aman!
Onun əli göylərdə,
Yalvarırdı Allaha,
İmanlılar xətrinə
Bu sınaq bitsin daha:
– Yetir o böyük günü,
Yerin tutsun xeyir-şər,
Qayıtmasın geriyə
Sənə açılan əllər!
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Qəbul oldu duası,
Yeni vəhy gəldi ona:
– Bundan sonra bir kimsə
Gəlməyəcək imana!
Gəmiyə minən kimi
Siz məni yada salın,
Əlləri göyə açıb
Mənə şükürlər qılın!
Bizi zalım tayfadan
Qurtarana həmd olsun! –
Dilinizdə hər zaman
Elə şükürlər qalsın!
Enəndə de: – Ey Rəbbim,
Mübarək yerə endir!
Sığınacaq verənin
Ən yaxşısı Rəbbimdir!
Şübhəsiz ki, bu işdə
Bir ibrət var insana,
Müsibətli günləri
Bir imtahandır ona!
Gəldi çatdı qorxunc gün
Dan yeri ağaranda,
İnsanları yataqda
Hələ yuxu saranda.
Yoğurduğu xəmiri
Yapmaq üçün bir qadın
Tezdən durub ertədən
Təndirə atdı odun.
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Yavaş-yavaş qızardı,
Odunlar közə döndü,
Yenisini atanda
Qadın yerində dondu...
Qorxunc bir partlayışdan
Qulaqları tutuldu,
Pul-pul yanan təndirdən
Su fışqırdı, atıldı.
Dirəkləndi göylərə,
Evlər boyu ucaldı,
Oyanan hər bir kəsin
Canını qorxu aldı.
Qovuşurdu yerlə göy
Gurultu-nəriltiylə,
Camaat qaçışırdı
Harayla, iniltiylə!
Torpağın hər yerindən
Su fışqırıb çıxırdı,
Gəminin qazanı da
Qaynayırdı, axırdı.
Tanrı verdi hökmünü,
Vəhylə yetişdi Nuha,
Hər heyvandan bir cütün
Alsın gəmiyə daha.
Doğruları, düzləri
Tez içəri gətirsin,
Ailə üzvlərindən
Haqq seçəni götürsün!
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Nuh dedi: – Dilləriniz
Şükr eləsin Allaha!
Zülm yolu gedənlər
Gör necə çıxır yoxa!
Göyün-yerin suları
Uca dağa dönürdü,
Dalğalar arasında
Gəmi qalxıb yenirdi.
Qaçırdı imansızlar
Uca dağlara sarı,
Guya qoruyacaqmış
O, Haqqdan azanları...
Dalğalar arxasından
Yetişirdi, çatırdı,
Yaradanın əmriylə
Boğub geri atırdı!
Gəmidən aralıda
Gördü oğlu Kənanı:
– Qalx bura, kafır olma! –
Ata səslədi onu.
– Bir dağa sığınaram,
Qoruyacaq o, məni!
– Bu gün Allahdan başqa
Hifz edən yox kimsəni!
Dalğa girdi araya,
Haqqın əmri doğruldu,
İmansız-dinsiz kimi
O da suda boğuldu.
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Əlin açdı göylərə
Ata dua eylədi:
– Canımdan bir parçadır, –
Haqqa belə söylədi.
Vəhy gəldi peyğəmbərə:
– Deyil sənin ailəndən!
Cahil olub istəmə
Bilmədiyini məndən!
Nuh anladı silinir
Pis övlad soykökündən,
Xəbərsizmiş özü də
Tanrının bu hökmündən.
– İndi cahilliyimin
Günahını qanıram!
Belə istəklərimdən
Mən sənə sığınıram!
Əgər bağışlamasan,
Rəhm etməsən quluna,
Uğrayaram ziyana,
Düşərəm şər yoluna!..
Fırtınalar içində
Üzüb gedirdi gəmi,
Gəlib çatmışdı artıq
Mizan-tərəzi dəmi!
Su üzündə cəsədlər,
Yer üzü nəhəng dəniz,
Orda heç bir canlıdan
Qalmadı bir nişan, iz!
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Təkcə bir həyat haqqı
Tapındı az ərlərə!
Allaha dua ilə
Ağzını açdı hərə!
Oynadırdı gəmini
Su üzündə dalğalar,
Tanrının insan üçün
Belə sınaqları var...
Şahid idi az ərlər
Haqqın intiqamına,
Heç bir bəşər övladı
Tab gətirəmməz ona!
Bədbəxtin bədbəxtidir
Qudurub həddin aşan,
Anlamır son gününü
Haram ilə dostlaşan!
Altı ay çalxalandı,
Altı ay sınaq oldu,
Altı ay gəmi əhli
Tufanda-seldə qaldı.
Yolundan azanları
Əzab yaxalar dedi!
Bu dəhşətli tufanla
Yerinə yetdi vədi!
Haqqın möcüzəsini,
Gücünü gördü onlar,
Çıxa bilərmi yaddan
Qorxu dolu bu anlar?
352

A I cild a

Gəmi toxundu birdən
Nəyəsə silkələndi,
Azərlərin üstünə
Qara-qorxu ələndi.
Nuh dedi: – Qorxmayın siz,
Bir ağır dağdır bu dağ.
Əksik olmasın qarı,
Ağırdağ adlanacaq!
Hər anı sınaq idi,
Üzüb gedirdi gəmi,
Unutqan insan gərək
Unutmasın bu dəmi!
Yenə qorxunc imtahan,
Yenə sınaqlı bir an,
Çırpıldı sərt bir şeyə
Haqq saxladı batmaqdan!
Nuh dedi: – Haçalandı,
Elanlı dağdır nədir?
Sınağı bitməsə də,
Yaradan bizimlədir!
Davam etdi yoluna
İçində imanlılar,
Çırpıldı birdən yenə,
Son sınaqdı bu anlar!
Əlin açdı göylərə
Baxdı qorxmuş üzlərə:
– Onlardan Kəmki deyil,
Bir sınaqdır bizlərə!
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Ağır dağ Ağrı dağdır,
E1 anlı İlanlıdır,
Sonuncu Kəmki dağı
Qüdsiyyətli, şanlıdır!
Qırx gün suyun üzündə
Dayandı-durdu gəmi,
Qırx gün yenə Az Ərə
Oldu bir sınaq dəmi!
Qarğanı, göyərçini
Açdı buraxdı göyə,
Görsün udubmu suyu
Enmək vaxtımı deyə?
Nişanə yox qurudan,
Qayıtdı gəldi onlar,
Yüz ilə bərabərdi
Qorxu dolu o anlar!
Tanrıdan əmr gəldi:
– Tez ol, ey yer, suyu ud!
Ey göy, yağışı saxla!
Dayan, açıl, sən qurut!
Beləcə, bircə anda
Su çəkildi, iş bitdi,
Cəzalandı zalımlar,
Əmr yerinə yetdi.
Göndərdi bahar quşun
Tərk edibmi su yeri?
Zeytun yarpağı ilə
Qaranquş döndü geri.
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Gəmi oturdu həmən
Qayanın üzərində,
Gəmi əhli özü də
Allahın nəzərində!
– Ey Nuh! – dedi Yaradan,
Qorxu qalxdı aradan!
Ruziylə, əminliklə
İndi enin oradan!
Sizlərdən törənəcək,
Haçansa küfr edəcək
Ümmətlərə də bizdən
Dolanışıq yetəcək!
Axirətdə onlar da
Əzabları dadacaq,
Cəhənnəmin şiddəti
Zalımları udacaq!
Tufan yudu torpağı,
Pak elədi Haqq Yeri!
Sakin etdi orada
Az insanı, az əri!
Əllər açıldı göyə:
– La İlahə İlləllah! –
Dedilər bir ağızdan
Həzrət Nuh Rəsulallah!
Töküldülər gəmidən,
Üz qoydular tez yerə,
Bu günü bayram kimi
Yazdılar ömürlərə!
355

A Nafilə Nafi a

Qurban kəsdi peyğəmbər,
Şükür elədi Allaha,
Axdı getdi göz yaşı,
Bitmişdi sınaq daha!
Oruc tutdular, həmən,
Məhərrəmin onuydu,
Bu gün qurtuluş günü –
Gün Aşura günüydü!
– Yoxdu daha bir qorxu, –
Nuh dedi: – Artıq sizə,
Allaha şükür ilə
Başlayın işinizə!
Azsınız, Az Ərsiniz!
İman dolu cansınız!
Ağır-ağır sınaqda
Mənimlə olansınız!
Bu qurtuluş sizlərə
Allahın lütf – kərəmi,
Tufanların qoynundan
Qurtuldu bizim gəmi!
Bu torpaq bərəkətli,
Haqqın nəzəri burda,
Bol neməti heç zaman
Qoymaz sizləri darda!
Havası xoş, suyu saf,
Çaylarında bol balıq,
Gərək olan hər şeyi
Bitirmiş burda Xaliq!
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Hər mövsümün yeməyin
Verəcək torpaq sizə,
Vurmayın haram tikə
Heç zaman dilinizə!
Bu dağlara sığının,
Sizin haqqınız burda,
Qoymaz qala Az Əri
Nə möhnətdə, nə darda!
Yaz açıldı, yeməyə
Növbənöv pencəri var,
Dərdlərə loğman olan
Saysız ot-əcəri var!
Heç bir yerdə tapılmaz
Burda olan göbələk,
Yetəcək öz yerinə
Sizdən gələn hər dilək!
Paxlalar da növbənöv,
Meyvələr də növbənöv,
Süd verəcək sizlərə
Heyvanın da adı ov!
Bilin otun-ələfin
Hər birinin xeyri var,
Onları sevənlərə
Yaxın düşməz dərd-azar!
Meyvələr də sizədir,
Dərin, yeyin, şükr edin,
Hər zaman, ey Az Ərlər,
Allah yoluyla gedin!
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Bu torpağın suyu da
Xaliqin nemətidir,
İsti, soyuq, şəfalı
Haqqın bir qüdrətidir!
Eləsi var yuyunun,
Eləsi var için siz,
Eləsi var içəndə
Töküləcək dərdiniz!
Gül-çiçəyin şəhdini
Zərrə-zərrə dərəcək,
Min bir dərdin dərmanın
Sizə arı verəcək!
Şirinsulu bu çay da
Ad alar adımızdan,
Xəzər, Qafqaz "az"ının
Odu öz odumuzdan!
Burdakı duz dağının
Əvəzi yox dünyada,
Yediyiniz hər şeyi
Gətirəcək o, dada!
Haqqınızı yeyən yox,
İncidən yox, döyən yox,
Qul eləyib özünə
Qəddinizi əyən yox!
Bu günlər, bu olaylar
Bir əfsanə olacaq,
Gələcək nəsillərə
Nağıl kimi qalacaq!
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Ötüşəcək vaxt-zaman,
Gələcək başqa dövran,
Atına süvar günlər
Gedəcək karvan-karvan!
Sizlərdən törənəcək
Başqa-başqa nəsillər,
Yadlaşdırıb gedəcək
Ard-arda gələn illər.
Zalımların içindən
Seçilən Az Ərsiniz,
Bəşərin xas anası
Siz elə AZƏRSİNİZ !
Vaxt gələr, sındırar baş,
Alim deyər Az Ər nə?!
Şah az, Qaf az, Xas az nə?
Şah ər, Baş ər, Bəşər nə?!
Açar sonda – "Quran" da,
Az da, ər də, şah da siz!
Haqqın iman bağında
İmanlı çiçəksiniz!
Sizdən törəyən kəslər
Dolanacaq cahanı,
Gah xaqanlıq quracaq,
Gah çatacaqdır sonu!
Unudacaq əslini,
Çıxaracaq yadından,
Unudacaq adını
Alıb kimin adından!
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Qayıdıb fateh kimi
Qana boğacaq yurdu,
Ardında xarabalar
Bitirəcək bu ordu!
Araz sahillərində
Nəsliniz şadlanacaq,
Bərəkətli bu yerlər
Nuhçıxan adlanacaq!
Hər qayası, hər daşı
Müqəddəsdir bu yerin,
Unutmayın sözümü,
Bilin onun dəyərin!
Adəm atadan sonra!
Başlanır həyat bizdən,
Yaradana həmd-səna
Düşməsin dilinizdən!
Dağ-daş deyib qorxmayın,
Bu torpaqdan çıxmaym,
Var-dövlətə aldanıb
Başı dərdə soxmayın!
Sığının bu dağlara
Dağın kəraməti var,
Burda kimsə kimsəyə
Nə ağa, nə qul olar!
Burda min bir möcüzə,
Min bir də hikmət yatır,
İnsanların imanı
Tükənməyən var-yatır!
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Düşmən olub gələndə
Sizdən olanlar sizə,
Dayanacaq bu dağlar
Onlar ilə üz-üzə!
Göstərəcək boyunu,
Verməyəcək boy ona,
Qayaların cəngisi
Olacaq bir vay ona!
Şükr eləyin atanda
Bu torpaqda qədəmi,
Seçib Yaradan özü,
Dayanıb burda gəmi!
Ocaqları möcüzə,
Batabatı möcüzə,
Yaradanın nəzəri
Bu torpaqla üz-üzə!
Suları göz yaşıtək
Qaynayır pıqqır-pıqqır,
İnsanların üzündən
Tanrının nuru axır!
Dağı-düzü bir kitab
Sözü qələm bu yerin,
Oxunur varaq-varaq,
Tarixi uzun-dərin!
Şad gününün nəğməsi
Haxışdada yazılıb,
Qar qapını kəsəndə
Nağıllara düzülüb!
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Ağır-qəmli günləri
Bayatıda-ağıda,
Hikməti də, dərdi də,
Yalanı da, sağı da!..
Yol gəlir Nuh Nəbidən
Hər kəlmənin hikməti,
Uca tutulur burda
Sözün sehri-siqləti!
Nuh, az, ərdən tutaraq
Lağım atdım dərinə,
Getdim çıxdım əslimin
Sözdəki yurd yerinə!
Açar verdi Yaradan,
Açdım Novruz "kodunu",
Bahar"da yatıb qalan
"Az ər", "Nuh ər" odunu!
Azlar çıxdığı yerə
Adlarından ad verdi,
Düşdükləri torpağa
Onlar ərazi dedi!
Zamanın tişəsində
Üşələnib Nuh ər az,
Eyni kəlmədir elə
Novruz, bahar – Nuh ər, yaz!
Şərur – Şah ər, Nuh ərdir,
Şəhər özü Nuh ərdir,
Nəhəcir də Nuh, az, ər,
Aza azman – az ərdir!
362

A I cild a

Nəsirvaz da Nuh ər, az
Nuh azdandır elə yaz,
Kişiyə ə, ər dedik,
Qadına da qız, az!
Bayram sözü – bəy ərəm,
Nehrəm sözü Nuh ərəm,
Şahbuz – şah az, Nuh azdır.
Qurtuluş da o yazdır!
Baharın, novruzun da
Hikməti elə burda,
Tanrı xilas elədi,
Qoymadı Azı darda!
Böyük bayram sayırıq
Torpağa enən günü,
Gizlənibdir Novruzda
Az Ərin səsi-ünü!
Azlar artdı, çoxaldı,
Azlar bir azman oldu,
Səpələndi aləmə
Bəşərə "uzman" oldu!
Dilimin kəlmələri
Ləl-cəvahir, inci, dür,
Yer adlarım, tarixim,
Xəzinəmdə incidir!
Kəlmə-kəlmə, sözbəsöz
Gərək yığıla yerdən,
Soyula qabıqları
Azad ola çox sirdən!
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Nədir axı az, qız, öz?
Nədir axı biz, siz, söz?
Bir-birinin eynidir
Dilimdəki iz, üz, göz.
Düşsək Az ər izinə,
Hərlədərik dünyanı,
Tanıdarıq bəşərə
Doğulduğu o anı!
Anasının kimliyin
Duyar bəşər övladı,
O, bilər alıb kimdən
Gəzdirdiyi ilk adı!
Bəşər dedik insana,
Baş ər, az ər deyilmi?
Bu kəlmənin cövhəri
Az ər, öz ər deyilmi?
Nuh dedi: – Didişməyin,
Çökməyin içinizdən,
Özünə düşmən olan,
Çıxmasın heç vaxt sizdən!
Bu yerin altı-üstü
Xəzinədir, xəzinə,
Bu yurda xor baxanlar
Düşmən olar özünə!
Yaşadı Haqq elçisi
Üç yüz əlli il daha
İmanlı övladlarla
Səcdə etdi Allaha!
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Nişan çoxdu Yafətdən,
Hamdan, Samdan burada,
Rast gələrsən hər yerdə
Onlardan qalan ada!
Naxçıvan beşiyidir,
Anasıdır bəşərin,
Kəsilib burda kökü
Fitnə, fəsad, çox sərin!
Nəzəri var Allahın
Bu torpağın üzündə,
Yaşadır əsrlərin
Sehr-sirrin özündə!
Nuhun məzarı burda,
İki çay arasında,
Tariximi axtarın
Vətənin yarasında!
Bəhruz Kəngərli onu
Nəqş edib üç kağızda,
Nuh Nəbinin şöhrəti
Hər dildə, hər ağızda!
Ağrı dağı görünür
Birinin arxasından,
Biri o tay dağların
Asılıb yaxasından!
Bir möhtəşəm şəhərin
Önündə durub biri,
Əzəmət, qədimliyi
Titrədir göyü, yeri!
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Cahanın nəqşi olan
Nuh şəhəri dağılıb,
Onun şöhrəti-şanı
Yaddaşlardan yığılıb!
Axirət evinə də
Uzanıb yağı dili,
Atamazın məzarın
Söküb düşmənin əli!..
Dağıdıblar hər şeyi,
Bürüyüblər dumana,
Yetməyib yad əlləri
Sinədəki imana!
Hifz etmişik imanı,
İman qoryub bizi,
Yol verməyib millətin
Bir an bükülə dizi!
Yüz illərin tufanı,
Axır ki, yatdı-getdi,
Söndü bir vulkan kimi,
Gücünü atdı-getdi!
Nuh ürəkli oğlunun
Ürəyindən od aldı,
Naxçıvanım yenə də
Cahanın nəqşi oldu!
Atamızın məzarın
Qaytardı özümüzə,
Yenə dünya gözünü
Çevirdi, dikdi bizə!
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Nuh yurdunun Heydəri
Tufandan bəhər dərdi,
İtənləri axtarıb,
Tapıb elinə verdi!
Qocaman bir tarixi
Göy üzünə qaldırdı,
Saxta "salnamə"ləri
Taxtdan yerə saldırdı!
Nuh diyarı, Nuh yurdu
Od aldı övladından,
Başına papaq qoydu
Heydərinin adından!
Dili dillər gözəli,
Eli ellər gözəli,
Bağçasında açılan
Gülü güllər gözəli!
Müqəddəs kitablarda
Nuh nəslinin adı var,
Ondan törəyənlərin
Bu torpaqda odu var!
Heyrətə salır məni
Yer adları kəndimin,
Qorunub qalanların
Sayı-hesabı min-min!
Böyük bir ərazinin
Sal deyilən adı var,
İsboxur kəlməsinin
Yaddaşı var, yadı var!
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Everdən yadigardır
Evlər dərəsi özü,
Qocaman bir tarixi
Qat-qat açır hər sözü...
Fələk, Fərri tək sözlər
Dilimin canı-qanı,
Dünyanın yer adları
Dilimin imtahanı!
Tayfamın adı Kənan,
Kənan Samın nəvəsi,
Sal Kənanın övladı,
Ever də nəticəsi!..
Bu dünyanın kimliyi,
Salnaməsi dilimdə,
Bəşərin əsli-kökü
Bu qocaman elimdə!
Dağ-dərə, şəhər adı
İlmə-ilmə sökülə,
Kənd adı, kəsək adı
Kərpic-kərpic tikilə!
Hər kəlmənin, hər sözün
Lağım atsaq içindən,
Adəm ataya çatıb
Güc alarıq gücündən!
Babamızın bayrağın
Qaldırarıq göylərə,
Dağ başında tonqal tək
Çağrış olar hər yerə!
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– Ehey, dünya, bu mənəm,
İlk insan Adəmdənəm!
Yolun azmış bəşərdən
Seçilən mən, qalan mən!
Yaradanın rəhməti
Hər zaman üstümdədir,
Haqqın lənətlədiyi
İblisi qəsdimdədir!
Şax durur Naxçıvanım
Əzəmətlə, qeyrətlə,
Düşmən baxır həsrətlə,
Doğmaları heyrətlə!
Meydan sulayanlara
Meydan oxuyur yurdum,
Çaqqallaşan yağının
Boğazın üzür ordum!
Dost olub gələnlərə
Yeri var gözü üstə,
"Xoş-beş, on beş" söyləyər
Şəkərli sözü üstə!
Belədir bu məmləkət,
Belədir Nuh diyarı,
Tükənməz ülviyyəti,
Namus, qeyrətdir varı!
Daş üstündə gəminin,
Kitabın da özü var,
Nuh Nəbinin, tufanın
Hər qarışda izi var!
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İzi var çöl-çəməndə
İzi var hər dağında,
Nuh atamız uyuyur
Bu yurdun qucağında!
Tarixi olmayanlar
Tarix yazır özünə,
Aldadıb bu dünyanı
İnandırır sözünə!..
Haray salıb aləmə
Düşmənlər hey bağırır,
Yurduma " yurdum " deyib
Çığırdıqca çığırır!
Dönüb zamanın dəfi,
Hərənin öz "düzü" var,
Yalan " həqiqət " olub
Yalanın yüz üzü var!
Gözünü qırpma bir an,
Ayıq-sayıq ol, Vətən!
Göz dikməsin qoy sənə
Hər çapqın, yoldan ötən!..
Oğlum, qızım, millətim,
Haqq tanımır yağılar,
Torpağımda, varımda
Düşmənlərin gözü var!
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Qələminlə, əzminlə,
Həm oğlunla, qızınla,
Dağıt onun yalanın
Haqdan gələn sözünlə!
Silahlan tarixinlə,
Silahlan biliyinlə,
Zərbə endir düşmənə
Qanınla, iliyinlə!
Nuh adına yaraşır
Nuh ürəkli oğullar,
Nuhçıxanı qaldırıb
Çiynində saxlayan var!
Heydər Əliyev adı
Dönüb bir məhək olub,
Qızıl hərflər ilə
Tariximə həkk olub!
Adına layiq övlad
Qaldırır bayrağını,
Gülüstana döndərir
Atasının bağını!
Naxçıvanın taleyi
Etibarlı əldədir,
Bu diyarın şöhrəti
Yaxın-uzaq eldədir!
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"Quran" dan, Nuhdan tutub
Mən başladım yolumu,
"Bilqamıs" la "Bibliya"
Bərkitdi sağ-solumu.
Zəkamı ovxarladı
Zəkalarda yaddaşım,
Bu yurdun ən müqəddəs
"Daş kitabı" yoldaşım!
AZ ƏRLƏR ölkəsinin
Ən şanlı səhifəsini,
Yazanlara həsr etdim
Mən könlümün səsini!!!
24 yanvar 2009-cu il
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Yunis Mətta
balıq sahibi
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Õ
Dandılar peyğəmbəri,
Ard-arda gələnləri,
İnkar etdilər elə
Hikməti bilənləri.
Əldə rəhbər tutdular
Haramı-pozğunluğu,
Xoş göründü onlara
Özünün azğınlığı.
Dandılar “Tövrat” kimi
Yol göstərən günəşi,
Ələ salıb güldü hey
Onu hər səfeh naşı!
Könül verib İblisə
Şeytana aldandılar,
Üz tutdular bütlərə,
Yaradanı dandılar.
Olub rəhmətdən kənar,
Yükləndilər günahı,
Tərk edib, uzaq düşüb
Görmədilər Allahı.
Cəza verdi Yaradan,
Gücləndirdi yağını,
Yıxdı yol azanların
Bir anda tufağını.
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Azsurun gücü ilə
Tanrı sözünü dedi,
Azanları düşmənə
Miskin bir qul elədi.
Möhtəşəm Aksa kimi
Məscidi devirdilər,
İnəkləri bağlayıb
Tövləyə çevirdilər.
“Tövrat” nüsxələrini
Odda yaxıb keçdilər,
Dəbdəbəli şəhəri
Onlar yıxıb keçdilər.
Azğınlar cəzalandı,
Əzablara atıldı,
Babilin bazarında
Qul yerinə satıldı.
Günahının əvəzin
Belə aldılar Haqqdan,
Verilmədi bu cəza
Azanlara nahaqdan.
Ən ağır, çətin işdə,
Heyvantək işlədilər,
– Haqq yerində cəzanı
Bizə verir, – dedilər.
Uzun illər beləcə
Qul oldular Babilə,
Haqqa döndərənmədi
Onları bu hal belə.
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Ötdü-keçdi vaxt-zaman,
İl üstünə il gəldi,
Yetdi-çatdı vədəsi,
Babilin şahı öldü.
Yığıldılar bir yerə
Həmən döndülər geri,
Ninovada pozğunluq
Tutmuş idi hər yeri.
Bir-birinin haqqına,
Malına-qeyrətinə
Ataraq haram əli
Onlar gəlmədi dinə.
İnsanlar döndü oldu
Bircə heyvan sürüsü,
Haqq etdilər cəzanı,
Bu işin yox gerisi.
İnsanı insan deyə
Yaratmışdı Yaradan,
Kafirləşib adamlar
Olmuşdular bir nadan.
Nə fəlakət, nə ölüm
Dərs olmadı onlara,
Yüz mindən çox insanın
Əməli geydi qara.
Assuriya paytaxtı
Bu qədim Ninovada,
Göndərdi bir peyğəmbər
Bəlkə, o çata dada.
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Rəbbin buyruqlarını
Sevmədilər heç zaman,
Ard-arda gələnləri
İnkar etdilər həmən.
Haqq qəzəbi gələndə,
Qorxub tövbə etdilər,
Fəlakət keçən kimi
Zülm yolu getdilər.
Üç mükəmməl kitabın
Nurunu almadılar,
Allahın dərgahında
Dayanıb qalmadılar.
Əzab verdi dalbadal,
Bir ibrət olsun deyə,
Fəlakəti görəndə
Əlləri qalxdı göyə.
İnsanların ürəyi
Haqqa qapalı idi,
Getdikləri yolları,
Şeytanın yolu idi.
İtirib özlərini,
Azırdılar yolları,
Üzqızardan işlərə
Açırdılar qolları.
Azsurların atası
Cəza verdi azana,
Allahın buyruğunu
Səhv yönünə yozana.
Baş şəhər Ninovada
Möhtəşəm həyat qurdu,
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Ondan sonra gələnlər
Xaraba qoydu yurdu.
Azdılar haqq yolundan,
Qanunları pozdular,
Qudurduqca qudurub
Bir-birini əzdilər.
Haram halalı yedi,
Taxta çıxdı şah kimi,
İblisin qanunları
Oldu yurdun hakimi.
Əxlaqsızlıq baş alıb
Yayılırdı hər yana,
Üzqızardan işləri
Xoş gəlirdi insana.
İnsana günah işlər
Törətmək çox asandı,
O, həya etməsə də,
Yaradanı usandı.
Sevib Adam oğlunu
Yaratdı ilhamından,
Qoydu dürüst qanunlar,
Su verdi nur camından.
İnsan oğlu neyləyir
Yaradanın önündə?
Yollar açır şeytana
Ürəyində, qanında.
Tanrının qəzəbini
Üstünə çəkir özü,
Uçruma can atır,
Tutulub qəlbin gözü.
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Ninova əhalisi
Yuvarlandı vəhşətə,
Anlamadı düşəcək,
Bir gün ağır dəhşətə.
Yaradanın səbri çox,
Mərhəməti, rəhmi çox,
İnsanın Haqq yolunda
Dayanmağa fəhmi yox.
Söyləməkçün Yaradan
Həqiqəti-doğrunu,
Seçdi öz içlərindən.
Yunis Mətta oğlunu.
Xoş simalı, nur üzlü,
Otuz yaşlı bu cavan,
Özü sözünə uyğun
Başladı işə o an.
Səsləndi peyğəmbərəm,
Gərək sizə söyləyəm,
Allahdan gələnləri
Bircə-bircə mən deyəm.
Haqqın yasaqlarını
Çatdırıram mən sizə,
Bütlərdən uzaq olun,
Gəlin inanın sözə.
Əl saxlayın haramdan,
Göz günahı etməyin,
Siz çəkinin zinadan,
Zülm yolu getməyin.
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Cəhənnəm qapısının
Biri dilin günahı,
Qiyamətdə tapılmaz
Günahkarın pənahı.
Əzməyin gücsüzləri,
Yetim malı yeməyin,
– Bu dünyanın səfası
Mənə bəsdir, – deməyin!
Əbədi bir məkan var –
Əməllərin məskəni,
Aparır Haqqın yolu
Həmin diyara səni!
Gənc elçinin sözləri
Xoş gəlmədi onlara...
– Su qatır bişmiş aşa, –
Deyə qarışdı ara.
Ələ salıb güldülər,
Dəli olub dedilər!
– İtil, get cəhənnəmə! –
Başdan da elədilər.
Həzrəti Yunis Mətta
Otuz üç il dil çaldı,
Bu çağrışın cavabı
Ancaq dərd-azar oldu.
Otuz üç il bu dəvət,
Dağ-daşı əridərdi,
İnsanların qulağın,
Qəlbini bağlı gördü.
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Otuz üç illik zəhmət,
Əzab cavabsız qaldı,
Haqqa iman gətirən
İkicə nəfər oldu.
Otuz üç il dəvəti
Ona təhqir gətirdi,
Elçi bezdi canından,
İnamını itirdi.
Əl götürdü çağrışdan,
O, bəd dua elədi:
– Allahın lənətləri
Sizinlə olsun, – dedi.
Allahdan gəldi nida:
– Ey Yunis, niyə getdin?!
Qullarıma nə tez sən
Belə bəddua etdin?!
Dön onların yanına,
Qırx gün də dəvət elə,
Boynundakı vəzifə
Bitməyibdir bil hələ!
Yunis dedi: – Eşidin!
Əzab gəlir sizlərə!
Sapsarı rəng çökəcək
Sifətlərə, üzlərə!
– Yaxşı, yaxşı, bilirik,
Dəyişəcək rəngimiz...
Qoy indi nəfəs alaq,
Razıyıq hər şeyə biz!
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– Otuz üç il bir şeyi
Deməkdən usanmadın?!
Dəlisənmi, gicsənmi?
Sən bezib-utanmadın?!
Bir yanda Haqqın əmri,
Bir yanda da azğınlar,
Hər üzdə, hər sifətdə
Ona qarşı ikrah var...
İnsan idi, dözmədi,
Baxmadı daha geri,
Gözləmədən o, izni
Tərk elədi şəhəri.
“Rahat oldu” iki gün
Ninova əhalisi,
“Zəhlətökən” Yunisin
Gəlmədi daha səsi...
İki gün sakit olub
Rahatca dolandılar,
Fəlakətin gəlişin
Qırxıncı gün qandılar!
Onların rəngi-ruhu
Ətürpədən haldaydı,
Haqqı danan kimsələr
İndi qeylü-qaldaydı.
Yadlarına düşdü ki,
Yunis demişdi bunu,
Əzab işarəsinin
Rənglərlə olduğunu!
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Axtardılar tez onu,
Hardadır Yunis deyə,
Dua etsin Allaha,
Dönsün əzab geriyə!
Anladılar özləri
Nə haqsızlıq ediblər,
Haqqı deyən insanın
Köksün necə didiblər.
Otuz üç il dil çalıb
Yunis çırpınıb durmuş,
Bəsirəti bağlılar
Ona yaralar vurmuş.
Gecələri yuxusuz,
Gündüzləri əleyban,
Başları üstə bulud
Dəhşət yağır anbaan.
Uşaqların fəryadı
Göylərə yüksəlirdi,
Qadınların harayı
Ürəkləri dəlirdi!
Böyüyürdü qorxudan
Kişilərin gözləri,
Düşürdü yadlarına
Yunisin haqq sözləri.
Hər tərəf qapqaranlıq,
Göz-gözü görmür burda,
Səs gəlirdi: – Ey Yunis!
Harda qaldın, sən harda?!
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Yunis deyən fəlakət
Haqlamışdı onları,
Donmuşdu sarsıntıdan
Damarında qanları.
Əzdilər heysiyyətin
Haqq söyləyən bir kəsin,
Canından usandırıb
Kəsdilər onun səsin!
İnsanlığa sığmayan
Əxlaqsızlıq etdilər.
Otuz üç il dirənib
Zülm yolu getdilər.
İndi haqq-hesab günü!..
Suçladı biri-birin,
Döydülər başlarına,
Günahlar ağır-dərin...
Rəhməti çox Yaradan,
Rəhm elədi onlara,
Tövbə duyğusu saldı
Ürəklərə, canlara.
Toplaşıb yalvardılar
Üz tutub Yaradana,
Gözdən axan sellərlə
Tövbə etdilər ona.
Bir müddət keçdi daha,
Tövbələr qəbul oldu,
Havasız boğulanlar
Rahatca nəfəs aldı.
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Təhqirlərə dözməmiş
Tərk etmişdi bu yeri,
Düşünməmişdi hələ
Gəlməyib Haqqın əmri.
Qövmünə kini onu
Uzun bir yola saldı.
Gəldi çıxdı Yufaya
Yurdu uzaqda qaldı.
Yola düşən bir gəmi
Nəzərin çəkdi onun,
Sahilə yetişəndə
Verdi qərarın sonun.
Atılıb düşünmədən
Tez o, gəmiyə mindi,
Bir az gedəndən sonra
Rüzgarın üzü döndü.
Belə sakit havada
Hardan qopdu fırtına,
Yüksəlirdi dalğalar,
Hamı məttəldi buna.
Anladılar burada
Haqqa qarşı çıxan var.
Dedilər: – Çıxsın önə,
Görək kimdir üsyankar?!
Cavabsız qaldı sorğu,
Çıxmadı kimsədən səs,
Atdı-tutdu dalğalar,
Qorxuya düşdü hər kəs.
İçlərindən birisi:
– Püşk atılsın, – söylədi, –
385

A Nafilə Nafi a

Qoy Allah təyin etsin,
Dənizə ataq, – dedi.
Püşk atdılar o saat,
Hamı məəttəl qaldı,
Püşk düşən bu nurüzlü
Sonuncu minən oldu.
Hamı dedi: – Bu olmaz,
Nur yağır üz-gözündən,
Nə gəzir onda günah,
Bal süzülür sözündən!
Nəinki bu gəmidə,
Heç bir yerdə tapılmaz,
Qəlbi yerdən oynadan
İnsanda qüsur olmaz.
Göydən enmiş mələkmi?
Sudan çıxmış pərimi?
Ona günahkar demək
Kimsənin hünərimi?
Üç püşk atdı gəmiçi,
Üçü də ona düşdü.
– Ey üzü nurlu insan!
Suçun varmı? – Soruşdu.
Dedi: – Bəli, varımdır!
Haqqdan elçi seçildim,
Otuz üç il sərasər
Təhqir oldum, kiçildim.
Almadılar öyüdü,
Dönmədilər Allaha,
Küfürdə israr edib
Batdı onlar günaha.
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Yalnız ikicə nəfər
İman edənim oldu,
Qalanları eləcə
Lənət içində qaldı.
Nə mən qaldım dəvətdən,
Nə də onlar küfürdən,
Rəbbim izn vermədən
Bezib çıxdım şəhərdən.
Suçum budur, buyurun,
Siz verin mənə cəza!
– Bağışla bizi, – deyib
Tez atdılar dənizə!
Dəniz də dalğasını
Asta-asta yatırdı,
Gəmi sərnişinləri
Mənzilinə götürdü.
Yunis da günahının
Böyüklüyün anladı,
Çıxmışdı Haqqa qarşı,
Öz-özünü danladı.
Yanaşdı iri balıq,
Uddu onu bir anda,
Anladı hara düşüb
Qaranlıqda qalanda.
Yumşaq, isti yer idi
Balığın içərisi,
Keçib getmişdi artıq
Xalqına olan hirsi.
Anladı o, səhvini,
Zülm etmişdi özünə,
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Qaranlıq zindanda o
Başladı tez sözünə:
– Yoxdu,

ey uca Allah!
Səndən başqa yaradan,
Sən paksan, müqəddəssən,
Məni çıxar buradan!
Əmrinə qarşı gəlib
Özümə zülm etmişəm,
Səbrsizlik göstərib
Zülm yolu getmişəm.
Göz yaşları içində
Yunis dua elədi,
Rəhməti çox olandan
O, mərhəmət dilədi.
O, balığın qarnında
Diri tutdu Yunisi,
Getdi Haqqa yetişdi
Tövbədə yanan səsi.
Qüdrəti sonsuz Allah
Orda canlı yaşatdı,
Qırx gündən sonra onu
Sahilə diri atdı.
Bədəni piltə kimi,
Həm zəifdi, həm gücsüz,
Günəşin altındaca
O, torpağa qoydu üz.
Xaliq öz qüdrətindən
Qabaq kolu yaratdı,
Yunisin üzərini
Onun çətiri örtdü.
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Qorudu bəndəsini
Gündüzün istisindən,
Gecənin küləyindən,
Həşəratın səsindən.
Dua etdi aramsız,
Bağışlanma dilədi,
Axıtdı göz yaşını:
– Günahkar oldum! – Dedi.
Təkrarladı balığın
Qarnındakı duasın,
Tanrının dərgahına
Çatdıra bildi səsin.
İtən gücü, qüvvəti
Qayıtdı, döndü geri,
Cəbrayılı göndərib
Verdi Yaradan əmri!
Dedi: – Qayıt elinə!
Vəzifəni tamamla!
Geri çevrilmiş əzab,
Get xalqına inamla!
Otuz üç il çalışıb
Dəvət etdi o, Haqqa,
Saldılar ələ onu,
Çıxardılar min hoqqa.
Kar etmədi onlara
Uzun illər nəsihət,
Tövbə etdirdi ancaq
Bircə günlük müsibət!
Nur üzlü peyğəmbərə
Etmədilər etibar,
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İnsan oğlunun belə
Yaramaz fitrəti var.
Yüz mindən daha artıq
Xalqı olan Ninova,
Yuyuldu günahlardan,
Tapdı dərdinə dava.
– “Bismillah!

– Deyib elçi
Qalxaraq gəldi dilə,
Ninova şəhərinin
Yolunu aldı ələ.
Həyəcanla, inamla
O yetişdi şəhərə.
– Xoş gəldin! – Kəlməsiylə
Tökülüb-gəldi hərə!
Dedilər: – Günahkarıq,
Əmrini gözləyirik!
Sənə biz Yaradanın
Elçisisən deyirik!
Sənindir hər məsləhət,
Nə desən, arxandayıq!
Gözlərimiz açılıb,
Olmuşuq indi ayıq!
Ağır qarğış-nifrətlə
Ayrılmışdı buradan,
İmanlı insanları
Görüb sevindi adam!
Onu görməyə belə
Gözü olmayan kəslər
İndi peyğəmbər deyir,
Ucalır şirin səslər!
390

A I cild a

Qucaq açırdı ona
Təhqir edənlər belə,
Çıxırdılar önünə
Səmimi, gülə-gülə!
Tərk eləmişdi şeytan
Ninova şəhərini,
Açırdı nur içində
İnsanlar səhərini.
Əllərini çəkmişdi
Tamam bu yurd haramdan,
Sökülürdü qəlblərdə
Haqqdan gələn qızıl dan.
Yalandan xilas olmuş
Camaatın dilləri,
Qalxmırdı zülmə daha
İnsanların əlləri.
Zülm yolu getmirdi
Bir daha ayaqları,
Uca Allah olmuşdu
Onların dayaqları.
Düzəlmişdi tərəzi,
Düz çəkirdi əməli,
Həyatın aynasıydı
Hər adamın öz əli.
Allahın göstərişin
Alırdılar Yunisdən,
Dilindən çıxan sözə,
Verirdi bu şəhər can!
Qiyamətin dəhşətin
Yaşatmışdı Yaradan,
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Başında ağlı olan
İbrət alar buradan!
Yaradan Adəm oğlun
Qorusun hər xatadan,
Ruzi dərsin insanlar
“Quran” kimi butadan.
Cəhənnəm əzabına
Sürüklənib getməsin
“Varmıdır ordan gələn”
Kəlməsin işlətməsin!
Qursağına atdığı
Haram tikə cəzası,
Haqq yanında şahidlik
Edəcək hər əzası.
İnsanın gözü qızmış,
Seçmir halal-haramı,
Deyir: – Cəhənnəm odu
Yandıracaq haramı?
Su yerinə irin-qan
Hütəmanın içkisi,
Sönməyən günahları
Yandıracaq hər kəsi.
Bər-bəzəkli görünür,
Şirnikdirir çoxunu,
Tamah Adəm oğluna
Gizli atır oxunu.
Haqdan bir fərman gələr,
Halal-haram seçilər,
Hər insanın libası
Əməlindən biçilər.
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Sən yanan
Günəş oldun
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Sarsıtdı acı xəbər
Səni sevən dünyanı,
Birdən bom-boş göründü
Yer üzünün hər yanı.
Söndü həyat içimdə,
Aləm yazıq göründü,
Sənlə böyükmüş cahan
Ürəyim qana döndü.
Məlhəm tapıb dərdinə
Sevindirdin elləri,
Vətənin bağçasında
Sən bitirdin gülləri.
Azərbaycan söyləyib
Xalqına arxalandın,
Heydər adlı məşəldin
Yurdun alnında yandın.
Ağlatmadın, güldürdün,
Yıxılanı qaldırdın,
Xalqına kəm baxanı
Baxışınla öldürdün.
Sahman çəkdin ölkəyə,
Dirçəlsin, qalxsın deyə,
Vətənin şöhrətini
Yüksəltdin uca göyə.
Məhəbbət zirvəsindən
Baxdın hər bir millətə,
Şamı sönən qəlbləri
Sən gətirdin qeyrətə.
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Oldun quran-yaradan,
Qalxdı ah-vay aradan,
Bəsirəti bağlılar
Başa düşdü sonradan.
Ayağın dəyən yerdən
Dostluq, sevgi göyərdi,
Dünən görülən işlər
Bu gün öz barın verdi.
Bir yanan Günəş oldun,
Dünya sənə pərvanə,
Cilovundan yapışıb
Sığal verdin dövrana.
Ürəyinin odundan
Od aldı min sənətkar.
Sənə bənzər bir insan
Hansı bir ölkədə var?!
Körpələrə babaydın,
Yaşlılara arxaydın,
Qocalara bir oğul,
Cavanlara ataydın.
Xalqın, elin yolunda
Divan tutdun özünə,
Heyran qaldı görənlər
Bu qeyrətə, dözümə.
Sən tanıtdın aləmə
Bir balaca ölkəni,
Nəhənglərlə sıraya
Qoşdun yurdu, bölgəni.
Dünya mənim deyənlər
Söndü şəfəqlərində,
Qəlbindən axan nurun
Gözəsi var dərdində.
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Eldən qalxdın-ucaldın,
Döndün elin içinə,
Sevgi-məhəbbət yığıb
Çevrildin el gücünə.
Kimlə üz-üzə gəldin,
Heykəl qoydun qəlbinə,
Din-imandan dönəni,
Alıb gətirdin dinə.
Çalın-çağırın dedin,
Qovdun yurddan kədəri,
Niyə azdırmadın sən
Bəs bu qəza-qədəri?!
Ağlamağa qoymazdın,
Millətini ağlatdın,
Səni gözləyənləri
Sən ilk dəfə aldatdın...
Yer üzünə sığmırdın,
Sığdın yurd torpağına,
İndi sən çevrilmisən
Gül-çiçəklər dağına.
Yoxluğuna inanmır
Nə yurdun, nə millətin,
Ürəklərdə əbədi
Qalacaq məhəbbətin.
Getdincə, verdin bizə
Ürəyinin odunu,
Oğlun İlham qoruyur
Əməlini, adını!
Başladığın hər işi
O vuracaqdır başa,
Yaşayacaq əbədi
Adın vətənlə qoşa!
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Ağ quş, beş düha
və yüz il
Bismillahir-rəhmanir-rəhim!
1.De ki, Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
2.Yaratdıqlarının şərindən;
3.Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən;
4.Düyünlərə üfürən qadınların şərindən;
5.Və bir də paxılın şərindən!
(“Qurani-Kərim”.”Fələq” surəsi)
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Azəri davası bitməyib hələ,
Yaramız hələ də göynədir səni,
Yenə də deyən yox o sən deyəni,
Tamahın tələsi itməyib hələ.
O başlar yenə də gəlmir bir yerə,
Kürsüdən xalq deyən vətəni satır.
Ədəbi var olan gedir düşmənə,
Fani xilas olur, sevincə batır.
Torpaq qayçılanır, vətən doğranır,
Məzarın sızlayır, qəbrin inləyir,
Darda çırpınanlar adını anır,
Xainlər cibinin himnin dinləyir.
Hamı küyə gedir məzlum vətəndə,
Dəstələr, bandalar içindən yeyir,
Laçınlar, Şuşalar əldən gedəndə
Hamı bir-birinə günahkar deyir.
Xainlər qudurub həddini aşır,
Torpağı satana edam yaraşır.
Necə inləməsin məzarın sənin,
Düşmənin tapdağı olub vətənin.
Doğma balaların quduz caynaqda,
Dilində göynədi vətənin adı,
Xalqın kürəyinə xəncər saplayan
Beş nəsil o yana sərvət topladı.
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İstiqlal eşqiylə dövlət yaratdın,
Oğrunun, quldurun kəsildi əli.
“Yan”ları, ”ov”ları kənara atdın,
Neftə özün dedin millətin malı.
Neftsiz Rusiya!Qırıldı beli,
İmperiya məkri mənfur qanında,
Xəyanət püskürdü iblisin dili,
Aldanmaq həmişə türkün canında.
Özünə gəlməkdən aldanmaq asan,
Çingiz İldırım da hayqırdı belə:
– Dövləti təslim et! – Sözləri o an
Ölüm çağrışıydı vətənə, elə.
Hökumət başına o gəlsin deyə
Külünü sovurar Bakının göyə!
Türkləri tutdular bir qızıl felə,
“Yardım alayı”nı aldılar ələ.
Bəsirəti bağlı bu aldanmışlar
Xalqın taleyini hara bağladı?
Milli duyğuları dandı o başlar,
Xəyanət dil açdı, millət ağladı.
O kişi haqq dedi, düz dedi sözün:
–Kəllənə sıxanda güllə yoldaşın
Bunları xatırla, xatırla özün,
Hələ çox müsibət çəkəcək başın!
Lenin fitnəsinə xilaskar donu
Biçdilər, tikdilər, geyindirdilər!
Guya xalq çağırıb qızıl ordunu,
Onları beləcə öyündürdülər.
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Leninə şəkərli müraciəti
Xalqının qanını tökdü min kərə,
Yükləyib varını tez gəmilərə,
Tulladı, payladı havayı yerə.
Neftin hifz elədi o ölkəni ki,
Yurdunu boğurdu illərdən bəri.
Ayırıb o taya, bu taya haman
Əsrin yürüşündən qoymuşdu geri.
Apardı varını, apardı düşmən,
Bunu şan bildilər, şərəf bildilər.
Leninin kommunist salamlarını
Yaylığa çevirib tər də sildilər.
Xahişi bu idi hümmətçilərin
Yox olsun həyatdan Məhəmməd Əmin.
Duyurmuş xatasın onlar əvvəldən,
Onunçün düşürmüş ayaqdan-əldən.
Stalin qorudu, qorudu onu,
Çalışdı qurtarsın xeyirlə sonu.
Əqidə düşməni olsa da belə,
Xəyanət etmədi, uymadı felə.
Mini, milyonları qana boyayan
Kəsdiyi çörəyi müqəddəs bildi,
Terroru Allahın qanunu sayan
Boynunda göynəyən o haqqı sildi.
Taladı evləri, gəzdi gecələr,
Əqidə düşməni oldu Mikoyan,
Bakının ürəyin sökdü o əllər,
Olmadı türklərin qanından doyan.
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Hakimiyyəti kim, kimə ötürdü?
Millətin başında kimlər oturdu?
Doldurdu Bakıya erməniləri,
Xalqına buyurdu çəkilin geri.
Gəncənin haqq səsi boğuldu qanda,
Nəriman mərkəzə yazdı bu anda:
– “Zabitləri həbsdə milli ordunun”! –
Əzraili oldu azad yurdunun.
O vaxt ki, nizənin ucunda göyə
Qalxan ürəklərin batırdın qanın,
Verdin taleyini özün gülləyə,
Bağrını yandırdı öz alışqanın.
Sonralar gördün ki, kor imiş fəhmin,
Haqq əlin tuturmuş Məhəmməd Əmin!
Səhvlərin sərt olar açılan sirri,
Yansan-yaxılsan da qayıtmaz geri.
Qürbətdə əridi xilaskarımız,
Ürəyi yaralı “AĞ QUŞ”u andı,
İstiqlal davası yapdı nurumuz,
“AĞ QUŞ”un oduna əbədi yandı.
İdrakı kor olan millətə ləkə,
Alar ovxarını zəkadan zəka,
Bağıran, hay salan, söyləyən şuar,
Vətən taleyinə çox yağırdı qar.
“AĞ QUŞ” inildədi qanadları qan,
Olmadı “AĞ QUŞ”un qanından doyan.
Qovuldu yurdunu kürsüyə satan,
Gülləyə tuş milləti danan.
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“İÇİMİZDƏKİ DENİKİNLƏR”
Özündən düşmənin qorxusu qat-qat,
“İçdəki Denikin”fəlakətimiz,
Yağı gedişidir, bizi qoyur mat,
Pozulur var olan işıqlı həyat.
Yadın əmrilə verdi o, fərman,
Cümhuru yaradan çıxsın aradan.
İşğalçı ordunun xariqəsiylə
Fəxarət elədi həkim Nəriman.
Zəngəzur gedəndə dondu Nəriman,
Düşmən kəmfürsətmiş, vermədi aman...
– Biz belə demədik, demədik, – dedi,
Səcdə etdiyindən şapalaq yedi.
İtirdi hər şeyi, itirdi naçar,
Özü bağlamışdı, tapmadı açar.
“Bərabər millətlər” toruna düşdü.
Əlindən yaralı “AĞ QUŞ”sürüşdü.
Sənin də məzarın inildədimi?
İyirmi yanvarın qətliam günü?
Özün öz əlinlə taxmışdın möhkəm
Xalqın taleyinə kölə düyünü.
Heç kəsə bəraət verməz aldanmaq,
Yadı qucaqlayıb özünü danmaq.
Özgəni yurduna xilaskar sanmaq,
Sonra xəcalətdən gözünü yummaq.
Qarayev düşmənin vuran bir əli,
İldırım kimilər danışan dili,
Sultanov, Axundov dirçələn beli,
Azəri yurdunun nəhs gələn ili.
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Yenicə yaranan bu türk dövləti
Çəkmişdi dərdinə bir isti ütü.
“İçdəki Denikin” kəsib üstünü,
Başından çıxarır acı tüstünü.
Lenin kələyini qurşanıb haman,
Notalar verməyir kimsəyə aman,
Aranı qatmışdı erməni-urus,
İçində Qarayev milli bir casus.
Tutdu Səfikürdlü onu danladı,
Dedi şərəfidir millətin adı,
Qorumaq qeyrətdir bu gənc dövləti,
Yadlara axmasın onun sərvəti.
İçindən yeyirdi “AĞ QUŞU” qanlar,
Leninin hiyləgər dişiylə onlar,
Al dilə tutdular, ilan diliylə,
Yıxdılar qardaşı qardaş əliylə.
Zəka sahibləri getdi aradan,
Mikoyan boylandı uca sıradan.
Saldı başı dara Nəriman ağa,
Gileyli gözləri dirəndi dağa.
Ordun yox, gücün yox, nəsə yarada,
Dumanlı başıyla qaldı arada.
Dünən hakim olan, bu gün bir məhkum,
Səsin alınıbdır, tez ağzını yum!
Kənara atılan bir paslı silah,
Özünü yandırır o çəkdiyin ah.
Siyasət əjdaha udacaq hələ,
Dişlərin ağardıb güləcək belə.
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Aldanmaq bəraət deyil heç kəsə,
Aldanan özünün bəxtindən küssün,
Tanrı yaradana kim qəsd eləsə,
Əlini Allahın əlindən üzsün.
Elə ki, Müsavat qırılıb batdı,
Növbəsi yetsidi qarayevlərin,
İntiqam anları onlara çatdı,
Açıb buraxdılar ölüm divlərin.
Fəlakət saçırdı onun qırımı,
Aldı caynağına tez İldırımı,
Hamı heyran idi cəsarətinə,
Bir vaxt salam vermiş əsarətinə.
Düşdü şər deyənlər şərin içinə,
Qarışdı onlar da xain köçünə.
Yenə də, yenə də millət yaşadı,
Yaratdı, ucaltdı yenə də adı.
Qürbətdə dolaşır o halal kişi,
“Azəri davası” onun haqq işi,
Milli istiqlalın işğalı günü
Bürüyür aləmi səsi və ünü.
Yazır yaddaşlara itməsin deyə,
İmperiya adı çürüyənədək,
Göyərib içindən duracaq yiyə,
O mənfur cəsədi sürüyənədək.
Taleyin yüküydü fədai olmaq,
Bilmədi ağlıçaş qardaşı bunu,
Xalqın yaddaşında əbədi qalmaq
Əzablar içində qovrultdu onu.
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Göyə daş atırdı ona daş atan,
Qayıdıb başına düşdü daşları.
Hardadır millətin başını qatan?
Azacıq rəhmətlər qazandı barı?
Qürbətdə Hitlerlə gəldi döş-döşə,
İstədi vətənə bəxş edə nəşə...
Fateh tanımadı belə ölkəni,
Kişi rədd elədi hər cür kölgəni.
Dünya dövlətləri tanımış onu,
Üç rəngli bayrağı, himni və gerbi...
Matəmlə qurtardı bu işin sonu,
Uçurdu sarayı xəyanət zərbi!
Qəsbkar söylədi Hitlerə bərkdən,
Rumınlar alqışı dedi ürəkdən!
Azadlıq sevəni sevdi o, candan,
Eşqini almışdı Azərbaycandan!
Dərk edə bilmirdik hələ çoxumuz,
Düşmən əlindədir tale oxumuz,
Başımız, beynimiz bulanıq və lil,
Düşmən heykəllərə qoyuruduq əklil.
Görürdü yalanla hey dolur başı,
Qorxurdu gənclərin itə yaddaşı,
Qorxurdu aldanıb yenə yadlara,
Yenə də məhv edə qardaş-qardaşı.
Əridib MUĞAMA tökdü qəmləri,
Bu torpaq yetirdi biçilənləri,
Yabançı tarixi öyrənəndə biz
Düşdü yadımıza öz tariximiz.
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Bir qaydış başladı millət özünə,
Qadağan mövzular dəydi gözünə.
Manqurtluq yolları açdı pərdəni
Özünə məhəbbət qondu sözünə.
Cibini güdənə Haqq olur qənim,
Vaxt özü ayırır halal-haramı,
Hər tarix yazıram deyən kimsənin
Zaman söyləyəcək nədir məramı.
Peyğəmbər taleyi gəlmişdi ona,
Tanrı yazısıydı yazılan yazı.
Mürtəce qüvvələr girdilər dona,
Qovdular vətəndən bəxti ayazı.
Peyğəmbər müqəddəs olur ki, yəqin
Əzablar içindən görünür gözə,
Zalımla döyüşür məzlumlar üçün,
Tanrı həlqəsindən o baxır bizə.
Yaralar qurşadı ömürlüyünə,
Evi-ailəsini heç düşünmədi.
“Qapayın söhbəti” dedi qürbətdə,
Vətən davasından yerə enmədi!
Qızıl Moskvanın terror maşını
Bilirdi udacaq övladlarını,
Gətirdi nəslinə ölüm qışını,
Bir kimsə çəkmədi gül adlarını.
Göründü gözünə qan ləkələri,
Gülləyə gələndə Rəsul balası,
Yanıb qovrulmadı haqq diləkələri,
Qəlbində ucaldı vətən qalası.
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Ən böyük qurbanı verdi o kişi
Doğma vətənin istiqlalına,
Bu gün hakimiyyət qapanın işi
Tamahı düşməkdir dünya malına.
Bunlardı içdəki Denikin elə,
Zərbələr vurmaqdı millətə, elə,
Bəslənir yurduna qatı kin ilə,
Oğurluq onları bağlayır felə.
Kürsüdən qopanda çəkir nərələr,
Siyasi sırtıqlıq meydan sulayır,
Yabançı ellərə söyləyir nələr,
Amanı xalqdan yox, yaddan diləyir.
Xalqa qayıtmğa hanı səndə üz,
Yurdundan əlini birdəfəlik üz!
Daha qollarını bağlayıb kimsə
Deməz millətinin boğazını üz!
Dolandı hər zaman bir lirə ilə,
İmtina elədi dünya malından,
Vururdu düşmənə mənəvi sillə,
Qorxmadan fələyin qeylü-qalından.
Azadlıq yolunun qırdı tikanın.
Stalin duyurdu onun təkanın,
Aldı əsirləri cəllad əlindən,
İstiqlal günəşin asdı dilindən.
Onun kəlamları indi şüardır,
Keçdiyi yollardan keçir vüqarla,
Nəsillər fikrinə zəkası yardır,
İstiqlal ağacı yüklənib barla.
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HEYDƏR ƏLİYEV
Bir ayrı qələmlə yazdı taleyin,
Aldatmaq olurmuş hərdən fələyi.
Yaratdı əsrin son zəkasını,
Yusun millətinin əli içindən,
Xəyanət, aldanmaq, qan ləkəsini.
Bir əsri geyinir beş böyük düha,
Biri yıxılanda qalxır o biri,
İtirilən azdalıq olur çox baha,
Tilsimin açarı şəhidlik sirri.
Səttarxan qan tökdü hüriyyət deyə,
Xiyabani durdu haqqına yiyə.
Məhəmməd Əminin haqq əməlləri,
Pişəvərinin də susan dilləri...
Yaşayır millətin duru qanında,
Üzə çıxmalıdır öz məqamında.
Əliyev belə bir millət rəhbəri,
Oxşamır özündən əvvəliklərə,
Qurub o, yaradıb nə vaxtdan bəri,
Ağzına gələni desə də hərə.
Ziyalı ordusu, zavod-fabriklər,
Böyüyən şəhərlər, mikrorayonlar,
Çəkilən yollar, yonulan diklər,
Sibirdən buraya daşınan yüklər.
Əlinə milyonlar yığanlar ki, var,
Onun aldığını satır, əridir.
Metallom eləyib çox dəzgahları
Çevirir dollara, cibdə kiridir.
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Kişiyə atılan böhtanların da
Zərbəsi xalqımın başına dəyir!
Onlar içimizdə yağı əlidir,
Hər zaman, hər yerdə işləri əyir.
Gədalar nə dedi bu xilaskara?
Saçı ağ xəyanət vurdu bir yara:
– Elə bir şəxsiyyət yoxdur ki bizi
Edam kötüyündən qaldıra sözü.
“Ələyəz küləyi” deyirdi belə,
Xəyanət etdiyin o bilə-bilə.
Sarsılıb Olimpə qayıtmadı o,
Gözü bağlıları ayıltmadı o.
Qənim kəsilmişdi əyri əllərə,
Kilidlər taxmışdı xain dillərə.
Onu da qovdular, yıxdılar haman,
Bir qədər əllərə düşəndə imkan.
Yadların bağrını tamam yarmışdı,
Vətənə dönənədə onun gəlişi.
Dünya yayınını yalan sarmışdı,
Guya ki, keçmişi qaytarar KİŞİ!
Onlara xalqların səadəti yox,
Didərgin olmağı gətirir sevinc!
Şəbədə axtarır yazsın qəzetə,
Kimisə eləsin gülüncdən-gülünc...
Qəzetdə yazılan cəfəngiyyatdan
İçdəki yağılar ilham alırdı.
Özünü qoyurdu özü urvatdan,
Yazısı yazanı itdən salırdı.
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Yazanlar özünü rüsvay elədi,
Keçmiş əməlləri töküldü çölə.
Yenidən başlayıb ah-vay elədi,
Yırtıq-yamaqları söküldü belə.
Ona şər deyən sənətkar, alim!
Sizi ki, görmüşəm qəddar və zalım!
– Hardadır istedad? Çıxarın verin!
Çağırıb sizlərdən o soruşanda
Xəbislik ulardı o mənfur qanda.
Kimdə parlasaydı Allah vergisi,
Başından tez basıb ruhdan salardın,
Üstünə qoyardın qəbir hörgüsü,
Məqamı gələndə müdrik olardın.
Dünyaya səs salan sənətkarının
Ətini didərdin caynaqlarında,
O KİŞİ qorudu bilir çoxları,
İblis sızıldayır oynaqlarında.
Millət vəkilləri, gördük biz sizi,
Çəkib irəliyə səriştəsizi,
Dövlətin başında eksperiment,
Gətir bir nadanı, gətir pirim et...
Tanrı gərk elədi hamıya bunu,
Gör nələr göstərdi fələk oyunu?
Daş atsaq, qovsaq da, səcdə elədik,
Qorxudan qəlblərə biz nur ələdik.
Sevirdi xalq onu, bilirdim bunu,
Xeyir əməlində tapmışdı onu!
Dualar qorudu ağzıyamandan,
Adamlar pay verir ona canından!
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Bir əsrlik göz yaşı, aydınlıq sonu,
Qayıtdı xalqına peyğəmbər kimi,
Allahın nəzəri qorusun onu,
Kəsilsin yurdumdan yağı oyunu.
Tanrımız ucaltsın hey bayrağını,
Qaytarsın vətənin xoş növrağını!
Yığılsın gücləri bircə yumruğa,
Çevrilsin düşmənin başında dağa!

YÜZ İL – SON ƏSR
Bu əsri elədik biz əriş-ağrac,
Başından ayağa baxdıq heyrətlə,
Kiminin gözləri riyasətə ac,
Can fəda eləyib kimi qeyrətlə.
Açıb qapısını bu qanlı əsrin
Səttarxan döyüşdü xalqın əzmiylə,
Yarada bilmədi AZADLIQ qəsrin,
Onu məhv elədi bir məlun hiylə.
Boğulan həsrətin yanğılarından
Xiyabani adı yüksəldi göyə,
Azadlıq eşqinin təşnələrindən
Od qopdu, od düşdü hər bir bölgəyə!
Bu oddan göyərdi Məhəmməd Əmin,
Azəri türkünün dövlətin qurdu.
Nadanlar aldanıb yağı sözünə,
Əl atıb dövlətin boynunu vurdu.
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Millətimi bölüb qan soranları,
Pişvəri faktı qorxuya saldı.
Düşmən yığnağının coşdu qanları,
Qələbə sevincini qaparaq aldı.
Onların gücünü yığıb əlinə,
Vətənə şan-şöhrət gətirib hər vaxt.
Ağır kilid olub düşmən dilinə,
Tək onun üzünə gülmüş qara baxt.
Əliyev zəkası min qürur ilə
Yağını qoruqda ovlayacaqdır,
Bir əsr içində beş yaravuran
İblislər sürüsü ağlayacaqdır.
Yurddan kəsiləcək şərin ayağı,
Düşmən ürəyini dağlayacaqdır.
Səttarxan açdığı əsrin başını
Onun qalib əli bağlayacaqdır!
Qəfəsi sökülüb “AĞ QUŞ”UMUZUN!
Şəninə nəğmələr deyəcək qızın,
Qovacaq başından dumanı, çəni,
AZADLIQ nəğməsi çalacaq sazı!
1990
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Şəhid Faiq
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Õ
Əziz, madar bala idi
Şəhid Faiq Əlizadə.
El yolunda bir gün o da
Öz canını etdi fəda.
Ağcabədi torpağında
Göz açmışdı ana bala.
Övlad deyil, arxasında
Sanırdı var uca qala.
Tək böyütdü o, oğlunu,
Bu, fələyin bir oyunu...
Başı üstə çətir gördü
Uşaq hər vaxt öz soyunu.
Yaşıdlardan seçilirdi,
Uca idi boy buxunu.
Arxa üstə tez qoyardı
Güləşəndə bir çoxunu.
Görənlər heyran qalırdı
Qamətinə, görkəminə.
Baxanlar dönüb baxırdı
Bu güc-qüdrət heykəlinə.
Bağlanmışdı körpəlikdən
Vətəninə, torpağına.
Bu küçəyə Moskva demək
Gəlmişdi kimin ağlına?
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İndi bu mərkəzi küçə
Ad alıb onun adından.
Kremldən gələn tufan
Çıxmaz kimsənin yadından.
Xeyli vardı hələ ona,
Ailə köçdü getdi burdan,
Xəbəri yoxdu kimsənin
Qarşıdakı ağrılardan.
Bakıda məktəb qurtardı,
Əsgərliyə getdi Faiq,
Hər işində birinciydi,
Hər işində doğru-dəqiq.
Onu bir vaxt düşərgədə
Çəkmişdilər bir filmə də,
Taleyində xoş gün idi,
Sevinc idi bu ilmə də.
Güləşdə də o, birinci
Oldu Bakı yarışında,
Düz üç dəfə bu çələngi
Saxladı o öz başında.
Gördü ana bir gün onun
Qulağında qan izləri,
Ürəyi fəryad qopardı,
Doldu, boşaldı gözləri.
Nə nəsihət, nə məsləhət
Kar etmədi bu qadına,
İstəmirdi qanı axsın,
Yanırdı bala oduna.
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– Pəhləvan yox, təkcə sağlam
Oğul gərək, bala, mənə,
Bircə damla qanın axsa,
Dağ çəkilər, bil, sinəmə.
Anasının sözlərini
O salmadı qəribliyə,
Əl çəkdi şan-şöhrətindən
Qadın rahat olsun deyə.
Xonça tutdu hamı kimi,
Bir qapını döydü ana,
Gülüzlü bir xanım qızı
Ocağı aldı qoynuna.
On, iyirmi yanvar ayı
Doğulmuşdu oğul-ana,
Mahirə öz bayramını
Bəxş etmişdi balasına.
Yığılıb ayın onunda
Qohum-qardaş bir araya,
Şənlik edib sevinərdi
Günləri xoş olsun deyə.
Səbuhinin bir yaşında
Tanrı verdi Rəfaeli,
Layla çaldı, nəğmə dedi,
Gül açdı ananın dili.
Bir il sonra yenə bu ev
Eşitdi bir çağa səsi,
Qızcığazın çığırtısı
Oldu səadət nəğməsi.
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Aynurənin məhəbbəti
Betər oldu oğlanlardan,
Atanın qəlbi böyüdü
Qız müjdəsi gələn zaman.
Ataların kəlamıdır –
Oğlan arxa, qız yaraşıq,
Körpələrin hayı-küyü
Yandırdı bu evdə işıq.
Xoş günlərlə fərəhlənib
Dilində min dua-səna,
Yaşayırdı günlərini
Nur ürəkli mələk ana.
Səksən səkkiz zəlzələsi
Silkələdi baxışları,
Qələm çəkdi inamlara,
Düz elədi yoxuşları.
Yurdun bəlalı başında
Çirkin oyunlar oynandı,
Səsi-nəfəsi boğuldu,
Düşmənlər milləti dandı.
Qolu bağlı, dili bağlı...
Bu dərsiydi əsarətin,
Ürəyində, qollarında
Göynəyirdi cəsarəti...
Faiqlərin sinəsində
Kükrəyirdi qeyrətləri,
Ağlayırdı qollarında
Zəncirlənmiş qüdrətləri.
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Düzəltdirdi bir xəncər də
Düşmənlərin bağrı üçün,
Nəyə desən, o gedərdi
Yurda gələn ağrı üçün.
Qutab-kabab bişirtdirib
O, meydana göndərirdi,
Dağlayırdı sinəsini
Vətənində vətən dərdi.
Əsir-yesir olub millət
Qovulurdu yurd-yuvadan,
Min illərin tufanına
Sinə gərən el-obadan.
Yetim idi Azərbaycan,
Söz deyənlər lal olmuşdu,
Nərildəyən oğulları
Qolubağlı qul olmuşdu.
Ayağında ağır qandal,
Boynunda yadın cilovu,
Ana yurdun torpaqları
Olmuşdu yapalaq ovu.
Başda duran baş bilmirdi,
İmana-dinə gəlmirdi,
Nə kürsüdən əl çəkirdi,
Nə də arından ölürdü.
Hey şikayət edirdilər
Qorbaçovdan Qorbaçova,
Rəhmə gələ, sona çata
Başladığı gizli dava.
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Quduzlaşıb Sədərəyi,
Bakını qana boyadı,
Yurdumuzun qatili tək
Tarixlərə düşdü adı.
Şəhidlər öz canı ilə
Küçələrə çəkdi sipər,
Qanlarını bayraq edib
Qeyrətinə verdi təpər.
Həmin gecə dəli yuxu
Salmışdı onu qınağa,
Ayılanda çəkəcəkmiş
Tale onu bərk sınağa.
Qarışanda dünya-aləm,
Oyandırdı öz xanımı,
Nə bilərdi, gedib yarı
Qurban edəcək canını.
Qalxdı, geydi paltarını,
Getdi Vətənin hayına,
Yüyürdü ki, şəhidlikdən
Bir pay qatsın öz payına.
Dədə-baba günü idi,
Qətl-qiyam hər bir yanda,
Dayandırmaq olardımı
Gəlsə göydən göy imam da?
Dilə tutdu bir maşını,
Pul gücünə aldı ələ,
Harda qırğın güclü idi,
Getdi ora bilə-bilə.
419

A Nafilə Nafi a

O, Dərnəgül körpüsündə
Üzləşdi lap qiyamətlə,
Əlinə nə keçirdisə,
Atdı irəli qeyrətlə.
Bilmirdi heç kərpic idi,
Ya daş idi, nifrətini
Qoyub atırdı qarşıya,
Göstərirdi qeyrətini.
Görməyib belə döyüşü
Tarixlərin üz-gözü,
Ən müasir silahlara
Meydan açdı Bakı özü!
"Zil" maşını dayandırıb
Yaralıları topladı,
Əyləşdi özü sükanda,
Ürəyində nifrət odu.
Təhvil verdi xəstələri,
Qayıtdı, döndü geriyə,
Faşistlərin tank-topunu
Bəlkə, paytaxtdan kürüyə.
Dədə-baba günü idi,
Şərəf-namus məqamıydı,
Torpaq üstə səpələnən
Qeyrətlərin qalxanıydı.
Namus öndə, ölüm sonda,
Çarpışırdı cəsarətlə,
Döyüşürdü daş silahla,
Qarı düşmən əsarətlə!
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Yaralını, ölənləri
Yenə yığdı o, maşına,
Vurdu getdi yenə özün
Quduzlaşan bir qoşuna!
Almışdı qüdrət Tanrıdan,
Hiss etmirdi yarasını,
Ağrı sanki lal olmuşdu,
Çıxarmırdı heç səsini...
Xəstəxana pilləsini
Ayağıyla qalxdı Faiq,
O pəhləvan gövdəsiylə
Oğul idi yurda layiq.
Anan ölməsin, ay oğlan,
Xəbərin yox öz canından,
Güllələrin yarasından,
Axıb qurtaran qanından...
Əməliyyat masasından
Qalxdı şəhid zirvəsinə,
Onun səsi də qarışdı
Koroğlular nərəsinə!
Faiq şəhid zirvəsində,
Hardadır bəs öz anası?
Bilirmi ki, canın verib
Borcdan çıxıb bir dənəsi?
Gedib xeyir iş dalınca
Ağcabədi torpağına,
Gedibdi ki, üzük taxsın
İki gəncin barmağına.
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Birləşdirsin iki qəlbi,
Yeni bir ocaq yandırsın,
Demədi ki, fələk gəlsin
Yanan ocağın söndürsün...
Buz bağladı həmin gecə,
Yuxu oldu ona haram,
Yata bilmədi binəva,
Ürəyi tapmadı aram.
Su qaynadıb çay verdilər,
Ev sahibi ovxaladı,
Ağrıları kəssin deyə
Belinə bir şal bağladı.
Necə ağrımasın canı?
Canından bir can ayrılıb,
Kəsilməsin, de, nəfəsi?
Damarından qan ayrılıb?
Ruhu duyur, zəka duymur,
Tanrı quran işlər belə,
Yetirdiyin, bitirdiyin
Təkcə balan gələ ölə.
Donur, yanır yazıq ana,
Gəlir çatır qara səhər,
Ölünün atı dayanıb...
Yetmir ona qara xəbər.
Nişan da bir nişan olmur,
Girir-dönür onlar geri,
Hiss olunur, bir fəlakət
Udmaqdadır göyü-yeri.
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Pərt görünür evdəkilər,
Pıçıldaşır ara-sıra,
Qaçırır onun gözündən
Öz gözünü indi hərə.
Ürəyinə damır nəsə,
Qopur qəlbdə min qasırğa,
Artıq ana hiss edir ki,
Onun başındadır qovğa.
Dedilər ki, anan xəstə,
Çıxdı yola, yollar bağlı,
Nə maşın var, nə bir çıxış,
Donur-durur insan ağlı.
Hər tanışın üz-gözündə
Qan ağlayır ələm-kədər,
Bilir onlar neyləyibdi
Bu anaya qəza-qədər.
Ana bilmir öz başına
Nələr gəlib, nələr olub,
Bağçasında əziz gülün
Şaxta vurub, erkən solub.
An böyüyür, əsrə dönür,
Vaxt uzanır, keçmir zaman,
Ürəyində qara qanlar,
Bağrın dəlir şübhə, güman.
Bilmir yerlə, göylə gəldi,
Axır çatdı o, şəhərə,
Nə günlərə qalıb Bakı...
Söz də dönür bir zəhərə.
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Bağlı qalıb giriş yolu,
Nələr gəlib el başına?...
İnsanları boynu bükük,
Söykənib maşın-maşına.
Yalvar-yaxar, birtəhərlə
Daxil oldu şəhərinə,
Hardan bilsin, irəlidə
Nə gözləyir, özünü nə?
Apardılar öz oğlunun
Həyətinə biçarəni,
İnsan seli çuğlamışdı
Hər tərəfi, yan-yörəni.
Deyilməyən sözün canın
Səssiz-dilsiz dedi tabut,
Son ümidi öldürməyə
Gərək deyil başqa sübut...
Tufan qopdu, yarıldı göy,
Uçdu-töküldü başına,
Bu dünya heç dəyərdimi,
Ana, sənin göz yaşına?
Kimsədə güc qalmamışdı
Onu saxlaya, ya tuta,
Qabaqlayıb balasını,
Gedib girdi o, tabuta.
– Mən gedirəm, qalsın balam,
Həyat onun, ölüm mənim!
Tanrı, durdun, baxdın ordan,
Düşmən mənə oldu qənim.
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Qorbaçovun anasının
Qəlbi yansın qəlbim kimi,
Günahsızın qanın tökdü
O şeytanın məlun hökmü.
Faiq kimi qalxıb minlər,
Qoruyur öz ölkəsini,
Sən kim idin, qatil, cani?!
Boğa bildin el səsini?
Yer üzündə varsa əgər,
Bircə zərrə haqq-ədalət,
Daşqalaq olsun günahkar,
Qazansın əbədi lənət!
Nələr varmış taleyində
Bu günahsız anaların?
Tank altında məhv etdilər
"Vətən" deyən balaların.
Birtəhərlə çıxardılar,
Girdi evə, gördü nələr...
Qohum-qardaş gözlərindən
Yaş yerinə al-qan ələr.
Pəhləvan cüssəli oğul
Yerə verib arxasını,
Vida libası geyinib,
Faiq çıxarmır səsini.
Nə hay-haray, göz yaşları
Məlhəm deyil yaralara,
Qeyrəti yox yarasalar
Öz yurdunu saldı dara...
Onun kimi neçə oğul
Şəhid oldu el yolunda,
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Özləri Tanrı yanında,
Adı minlərin dilində.
Öz qanunu var ürəyin,
Gərəkdi anaya bala,
Eyninə də gəlməz onun
Dünya dönə qızıl ola.
Bala gərəkdi anaya,
Eşidilsin onun səsi.
Dovğa desin, xaş istəsin,
Onda dağılar qüssəsi.
Oğul kəfən geyib durub
Anasının ad günündə,
Deyilmidir ibrət dərsi
Yurdu satanlar önündə?
Varmı bu yoldan qayıdan?!
Qadın yanır, çıxır külü,
Gözü kor olsun fələyin,
Çaldı, apardı şah gülün!
O canların sırasında
Faiqin də canı vardır,
Bayrağımın qızılında
Faiqin də qanı vardır.
Faiq getdi haqq yolunu,
Üç balası qaldı burda,
Tək oğulun tək anası
Xəstəliklə qalıb darda.
Qaynar suyun ucbatından
Uşaqlıqda yanmış ana...
Deyir: – Belədir taleyim,
Yol gəlirəm yana-yana...
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Ana xəstə, gümanı yox,
Bir dərdinə qalanı yox,
Oğlu şəhid zirvəsində,
Heç könlünü alanı yox.
Yadına sal, ana yurdum!
Bu ananı unutma sən!
Bir Faiq ol, al çiyninə,
Qoyma düşə nəzərindən!
Bu Mahirə xanımdır, bil,
Xəbərin var dərdi nədir?
Özü xəstə, yox əltutan,
O, ehtiyac içindədir.
Şəhid doğan anaların
Yeri yurdun gözü üstə,
Səcdəsinə ölkə dura,
Alın döyə üzü üstə.
Həyan gərək bu xanıma,
Yanan gərək bu halına,
Faiq gedib, biz qalmışıq,
Vətən, əl ver bir əlinə!
Şəhidlərin ailəsini
Qaldırmasan var günündə,
Tək qalarsan, ana yurdum,
Bir vaxt yenə dar günündə!
– Açılmaz – dedilər, – kəfən,
Görmədi daha üzünü,
Səhərədək tutdu əlin,
Qırpmadı bir an gözünü.

İndi bildi həmin gecə
Ağrıların səbəbini,
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Tapa bilməz, min axtarsa,
O, dərdinin təbibini.
Dərdi duydu, dərdi qandı,
Qan ağladı yerlər, göylər,
Qan üstünə sinə gərdi
Qızıl-qızıl qərənfillər.
Qorxutmadı bir kimsəni
Nə qan-qada, atəş səsi,
Bayraq kimi göyə qalxdı
Şəhidlərin cənazəsi.
Ağı dedi yaxın-uzaq,
Silkələndi TÜRK DÜNYASI!
Qardaşları qovuşdurdu
Şəhidlərin dəfni-yası!
Döndü daha ana yurdum,
Moskvadan çevirdi üz,
Başçıların nə hədəsi,
Yalvarışı çökdürdü diz.
O dövləti yer üzündən
Bakının qüdrəti pozdu,
İmperiyanın ölüm hökmün
Şəhidlərin qanı yazdı!
Qan töküldü sinəsinə,
Gözlərini örtdü bu qan,
Qandalların qırıb tökən
Pələng oldu Azərbaycan!
Can əvəzi oğlun, qızın
Öz canını verdi qurban,
Yaşamağa gücün çatdı,
Əjdahasan Azərbaycan!
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Ana dili
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Õ
Ana dilim, sevincim
Sən bağçamın gülüsən,
Nəğmə donu geyəndə
Hər bir xalqın dilisən.
Peyğəmbərlər danışıb,
Möhür vurub alnına,
Alimlər heyran qalıb
Hər şirin kəlamına.
Söyləyib sənlə dilim,
Yer üzünün hikmətin,
Hər zamana, dövrana
Dilim verib qiymətin.
Ata sözü hayqırdı,
Ana sözü layladır,
Baba sözü nəsihət,
Nənə sözü bal dadır.
Dərk etməyib hikmətin
Bal dadından bezmişik,
Zaman-zaman boynuna
Yadları mindirmişik
Yenə yoldan azırıq,
Yad dillərə qaçırıq,
Başımıza hələ də
Yeni işlər açırıq.
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Hamını öz diliylə
Danışdırdıq hər zaman,
Dilimizi tapmağa
Verdik kimsəyə aman?!
Dil yaralı yerimiz,
Başımızın tacıdır,
Dil bizim varlığımız,
Qolumuzun gücüdür!
“Allahverci”, “Façimə”
Deyənlərə ar olsun,
Axsın bulanıq sular,
Dilim axsın-durulsun.
Burhanəddin danışıbQazilərin qazisi,
Misirin ürəyində
Hayqırıb onun səsi!
Səslənib lap bu günə,
Yığıb ələ gərdişi,
– Murdar olur! – söyləyib, –
Döşəkdə ölən kişi.
Bu dildə körpü salıb,
Nəsimi Haqq yanına,
Bir kəmənd də o atıb
Özünün dövranına.
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Füzuli də dünyanı
Sehrləyib bu dildə,
Kəlmələri dolanır
Hər bir sevən könüldə.
Dilim sirri xudadır,
Yatana nəğmə deyir,
Durana nəğmə deyir,
Batana nəğmə deyir.
Ölənə nəğmə deyir
Gələnə nəğmə deyir
İşləyir nəğmə deyir,
Dişləyir nəğmə deyir.
Qarışır saz səsinə
Xəziələr açılır,
Qovuşur tar-kamanla
Min bir hikmər saçılır.
Ney səsində bal dilim
Dönür ağı o fəryada,
Çözülür yaraları
Dillənir çox qan-qada.
Anaların ağrısı
Axar ana dilindən,
Bayatı xəbər verir
Həm xoş, həm bəd günündən.
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Kitab-kitab fikrini
Söyləyib bir cümlədə,
Məşhur filosoflardan
Min illər daha öndə.
Dilim doğma vətənim,
İsti ana qucağı,
Ürəklərin odundan
Yanır dilin ocağı.
Olmaz öz anam kimi
Dünyada heç bir ana,
Onun dili gətirib
Bizləri ada-sana.
Ana dilin bilmədən
Min dil öyrənsən belə,
Özgələrin içində
İtib gedərsən elə.
Ana dilim məsəldir,
Atalar sözləridir,
Bayatısı, laylası
Dilimin gözləridir
Düşüncəsi, həyatı
Möcüzədir millətin,
Söz qoşur hər məqamda
Verir onun qiymətin.
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Nağıl, dastan, əfsanə
İtməyən qan yaddaşım.
Dünyada bilən olmaz
Dilim! Neçədir yaşın!
Min dəfə ayaqlayıb
Milyon dəfə danıblar,
Yararsız bilib səni
Öldü deyə sanıblar.
Qüdrətindən güc alıb
Sən elə çağlamısan,
Dilini dananları
Dilindən dağlamısan.
Mən dilimə heyranam,
Dilim tanrı bəxşişi,
Göylərin alqışıdır
Onun hər bir naxışı.

434

A I cild a

Fateh-Sultan dastan
və ya
ürəkdən doğulanlar
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Õ
Biri vardı, biri yoxdu,
Vasif vardı, İpək vardı,
Sevdalanıb bir-birinə
Onlar xoşbəxt yuva qurdu.
İki mələk bəxş elədi,
Haqq dərgahı bu cütlüyə,
Mutlu oldu, xoşbəxt oldu
Yaradana şükür deyə.
Saf qandandı bu mələklər,
Sevimliydi, dadlı idi,
Yanaqları nur içində,
Ürəkləri odlu idi.
Cox çəkmədi bu mutluluq,
Ata bağlandı yatağa,
Sınaqların ağır şərti
Möhür vurdu vaxta-çağa.
Ata xəstə, əlacsızdır,
Ana haqsız-hüquqsuzdur,
Uca Yaradan önündə,
Onların hansı suçsuzdur?!
Ananın öz adamları
Alıb apardılar onu,
Canından qopmuş canlardan
Belə qopardılar onu.
Ağır sınaq boy vermədi,
Dörd ürəyə dörd dağ vurdu,
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Bayquş oldu bu ocağa
Qoydu xaraba bu yurdu.
Gül sifətli, nur çöhrəli,
Nağılcıqlar nağılsız,
Belə sınaqla sınayan
Fələk özü ağılsız.
Yükmü oldu iki körpə
Qohum-qardaş, sizlər üçün,
Yükləndiniz düşünmədən
Bir vəbalın ağır suçun...
Hər bir paydan iki qaşıq.
Ayırsanız, olmazdımı?
Hər “əkmək”dən iki tikə?
Qoparsanız, olmazdımı?
“Kəşf” etdilər asan yolu,
Buraxdılar ”karakola”,
Dövlət bilsin, onlar bilsin!İş verildi belə yola.
Vicdanları sızlamadan
Silib damaq dadlarını,
Dəyişdilər Yusiflərin
Ata-ana adlarını.
Qoymadılar əl geriyə,
Bağladılar yolu-izi,
Dikdilər bağlı yollara
Uzun illər onlar gözü...
Geri dönən yol qapandı,
Zaman acı, tale acı,
Yusif oldu, Yaqub oldu
Yusif üzlü qardaş-bacı.
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Bu medalın bir üzüydü,
Nələr vardı o üzündə?
İki ayrı cütlüyün də
Övlad tütürdü gözündə.
Müzəyyənə söz verənlər
Övladını verənmədi,
Övlad elə şirindi ki,
Yanan qəlbi görənmədi.
Ürəyini kökləmişdi,
İçin-için sızlamışdi,
Eşq-məhəbbət verəcəyi
Bir yavrucuq gözləmişdi.
Yaradanın rizası yox,
Necə gülərdi qucağı?
Yaradan Fatih demişdi,
O nurlatdı bu ocağı.
Bu məhəbbət saray idi,
Bir sehirli qəsr idi,
Gözlədiyi şahzadəyə
Can-könüldən əsir idi.
Sən kimsən ki, mən kiməm ki,
Qəlbimizə həmdəm seçək?
Butasını verən verir,
O badəni gərək içək!
Övlad eşqi yandırmada
Müzəyyənin varlığını,
Gərək indi söndürəydi
Od-alovun bu dağını.
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Tutdu Haqqın ətəyindən,
Getdi körpələr evinə,
Tale onu rast gətirdi
Mələk qəlbli eşq divinə.
Haqqın nuru üzündəydi,
Od-alovu gözündəydi,
Başqa bətndən doğsa da,
Müzəyyənin özündəydi.
Ər Səadət, oğul Fatih,
Bu qadını fəth etdilər,
Üçü bir canda birləşib
Mətləblərinə yetdilər.
Şükür qondu dillərinə,
Qəbul oldu duaları,
Apardılar evlərinə,
Nurla doldu yuvaları.
İndi körpə səsi gəlir
Ona həsrət bu ocaqdan,
Şirin-şaqraq gülüşləri
Əksin verir hər bucaqdan.
Səxavətlə yedizdirir,
Məhəbbətlə içizdirir,
Tutub körpə əllərindən
Addım-addın o gəzdirir.
Eşq içirir o, ruhuna,
Eşqin sarır körpə cana,
Eşq-məhəbbətin zirvəsi,
Eşq ustadı dedim ona.
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Müzəyyən ana məkəbi,
Ana elminin ustadı,
Analığa naxış vurdu
Bu ananın nurlu adı.
Biri vardi, biri yoxdu,
Ürəklərdə bir dan vardı,
Yusif ikən Yaqub olan
Axı bir də Sultan vardı?..
Qoparıldı öz bağından,
Eşq yurduna düşdü bir an,
Allı-güllü ürəklərə
Sultan oldu bu şah fidan.
Bəsləndi o, sevgi ilə,
Məhəbbətlə əzizləndi,
Hər kəlməsi üzərinə
Milyon-milyon “can”lar endi.
Atanların ürəyinə,
Yaradanın işinə bax,
Ana eşqin yaddan alan
Fələyin gərdişinə bax...
Nur könüllü, halal qanlı
Sultan qız da sultan oldu,
Dildə dua, əldə “Quran”,
Qəlbi hər vaxt nurdan oldu.
Bəlkə, elə bu dualar
Qorudu ata-ananı,
Sağ saxladı indiyədək,
Gəlsin-çatsın hesab anı.
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Səkkiz yaşda itirdi qız
Onu böyüdən ananı,
Peyğəmbərin qızı kimi
Fatma ürəkli Fatmanı.
Taleyində varmış onun
Övlad olmaq üç anaya,
Bəxti yazan yazır belə,
Bizlər quluq uca göyə.
Təzə ana qardaş verdi,
Sevindi o, güldü üzü,
Boyun əyib taleyinə
Yola verdi qışı-yazı.
Yenə, yenə Yaqub kimi
Soraqladı Yusifini,
Gözlədi bir həsrət ilə
Gəlib çatan böyük günü.
Hər gördüyü qardaşımmı?
Hər gördüyü, o, bacımmı?
Hər gördüyü oğlan-qıza:
– Bu dərdimə əlacımmı?!
Belə həyat, ömür olar?
Çəkil dara intizarda...
Gəncliyini yaşamadan
Ürəyə vur belə yara?..
– Qırıl, tilsim! Qırılmadı!
– Açıl, qapı! Açılmadı!
Ümid öldü, güllər soldu...
Gömdü qəlbə o, üç adı...
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İki Yaqub, iki Yusif
Son ümidi itirdilər,
Bağlı qoyub qapıları
Axtarışı bitirdilər.
Ümid qaldı tək Allaha,
Nə edərsə, gözəl edər,
O istəsə duman-çiskin
Arzulardan qalxar-gedər.
Ümidlərin itən günü
Yaradan girdi araya,
Əli üstə əl olmayan
Məlhəm çəkdi bu yaraya.
– Əsra abla, dedi – gəldi,
Fatih çıxdı bu yayına,
Ürəyinin dərdlərini
Bircə-bircə açdı ona.

Simurq quşu oldu Əsra,
Sirkələdi yatmış vaxtı,
Harayladı keçmışləri,
Oyandırdı yatmış baxtı.
Taleyinə qarlar yağmış
Ata sağmış, ana sağmış...
Arxasında Yusiflərin
Geniş-geniş ailə varmış...
Biri varmış, biri yoxmuş,
Bu nağılda yox yoxuymuş,
Yox olanın hamısı varmış!
Yox olan tək insaflarmış...
Uçub gəldi yoxlar bir-bir
Simurq quşu qanadında,
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Əfsanələr gerçək oldu
Fatihlə Sultan adında.
Sultandan bir xəbər yoxdu,
Dastan hələ yarımçıqdı,
Həyəcanlar ürəkləri
Bir dəfə də belə sıxdı.
Kökləndilər bir diləyə,
Yar axtaran yar unutdu,
Gözlədilər xoş xəbəri,
Könüllər Sultanı tutdu.
Tapıldı dedilər Sultan,
Coşdu-daşdı könüldə qan,
Müzəyyənin, Fatihinin
Ürəyində parladı dan!
Sevinclərin ən ucası,
Fərəhlərin ən alisi,
Könüllərdə cövlan etdi
Mutluluğun eşq dəlisi.
Müzəyyənin şükürləri,
Fatihinin göz yaşları
Əritməzmi daşa dönən
Daş qəlblərdə o daşları?!
Fatihinin öz canından,
Öz qanından bir olanı
Arayırdı-axtarırdı,
İstəyirdi tapsın onu.
Kürəyini söykəməyə
Etibarlı dağ istərdi,
Balasının arxasını
Güvəncəli, sağ istərdi.
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Sultan gəldi sultan kimi,
Fatih ona VƏTƏN dedi,
Qucaqlaşdı bacı-qardaş,
Göz yaşları Sultan dedi.
Vətən dedi o, bacıya,
Vətən məlhəm hər aciya,
Vətən, millət ürəyində
Qalxdi onlar lap ucaya.
Vətənsizmiş Fatih, demə,
Bacı ona Vətən oldu,
“Vətən”inin ürəyində
Birləşib bir bədən oldu.
Öz canını tapdı onlar,
Öz qanını tapdı onlar,
Həsrətini qovub qəlbdən
Cananını tapdı onlar.
İki Yaqub, iki Yusif
Qovuşdular bir birinə,
Milyonlarin duasıyla
Yetdi diləklər yerinə.
Beş dövləti, bir milləti
Göz yaşına boğdu onlar,
Beş dövlətin, bir millətin
Qəlb evindən doğdu onlar!
Milyonları ovsunlayıb
Urəyinə girdi onlar,
Milyonlara, milyardlara
İbrət dərsi verdi onlar!
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Dəhşətli cinayət
qurbanı tələbə qız

Özgəcan Arslana
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Õ
Qəlbi nur, zəkası dan,
Sinəsi sevgi dolu, işıq dolu
Bir qız yaratdı Yaradan,
Ürəyində telləndi lələklər,
Gül açdı diləklər...
Xeyir mələyi olmaq istədi Özgəcan...
İçini ağartmaq istədi millətin,
Onun içindəki cəhalətin
Tapmışdı dərdinə dərman,
Vermişdi fərman!
Gənclik həvəsi
İçindən çəkirdi nərə:
– Dolaş ürəkləri,
Gəz ağılları,
Ağart, – deyirdi, –
Eylə çarə!
Özgəcan Arslan
Elmlə silahlanıb
Bilirdi dərdi də,
Dərmanı da,
Hər qızın-qadının başına
Cəhalətdən gələcək fərmanı da.
Almışdı tədbirini,
Qorunurdu,
Gəzdirirdi çantasında bibər qazı,
Bilmədiyi bir şey vardı,
O da taleyinə yazılan yazı...
Yazı bir ağlı çaş,
Bir dəli cilidində çıxdı önünə,
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Əlini batırdı onun qanına,
Öldürdü, kəsdi əllərini,
Soldurdu təzə-tər güllərini,
Yandırdı cəsədini,
Qırdı, aşdı insanlıq səddini.
Qətl etdi Özgəcanın arzularını,
Ümidlərini!
Öldürdü öz içində insanlığı,
Əlacı olan dərdləri.
Öldürdü bir abdal, dəli,
Aldı yanına atası məlunu,
Dostu axmağı,
Gizləmək istədi,
Dağdan ağır dağı,
Cinayəti,
Vəhşəti,
Dəhşəti.
Açıldı,
Faş oldu aləmə,
Milyonlara!
Qadınlar qalxdı ayağa,
Üsyan vermədi ara,
Başlarının üstündə apardılar
Özgəcanı axirət evinə, –
məzara!
Bir nəfər kişini belə
Buraxmadılar yaxına,
Qoymadılar qoşulsun axına,
Bütün ölkəni,
Türk dünyasını
silkələdi bu cinayət,
doğurdu heyrət,
Özgəcanın ürəyinə
Sığmayan arzular
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Bağırdı Özgəcan-n-n!
Yetim diləklər verdi can.
Özgəcan əzmi verdi can,
Uzandı bir əl
Ürəklərdə məsumluğa
Ucaltdı heykəl.
Ortada Özgəcan,
Sağında altı yaşlı Yağmur,
Solunda əmioğlusunun kininə yenilən
Körpə Özləm!
Sinə dağlayan kədər-qəm!
Ürəklərə ələnən,
Göyərən ələm!
Özləm! Özgəcan! Yağmur!
Qadın cinayəti
Utan,
Xəcalət çək,
Yerin altına gir!
Bəsdir daha, dur!
Dur! Dur!
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Pyeslər
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Alın yazısı
(dramatik-xronika)
İŞTİRAK EDİRLƏR:
Emin bəy – “Müsavat” partiyasının rəhbəri, ADC-nin
başçısı, 34 yaşında.
Ümbülbanu – onun həyat yoldaşı, 29 yaşı
Lətifə – Emin bəyin qızı 6 yaşında
Əli bəy – Emin bəyin qaynı, əmisi oğlu, müsavatçı, 27
yaşında
Abbas bəy – Əlibəyin dostu, müsavatçı, 28 yaşında.
Fətəli xan – 1-2-ci hökumət kabinetində nazirlər şurasının
sədri, bitərəf, 43 yaşında
Nəsib bəy – 4-cü-5-ci hökumət kabinetində nazirlər şurasının sədri, müsavatçı, 37 yaşında
Şəfi bəy – daxili işlər nazirinin müavini, müsavatçı, 45
yaşında
Əhməd bəy – Nuru paşanın müşaviri, bitərəf, 45 yaşında
Hüseynzadə – mühərrir, bitərəf, 54 yaşında
Mehmandarov – hərbi nazir, bitərəf, 63 yaşında
Səfikürdski – ədliyyə naziri, 38 yaşında
Hacınski – xarici işlər naziri, müsavatçı, sonda kommunist,
43 yaşında
Ağamalıoğlu – ədliyyə naziri, 51 yaşında
Qarayev – hümmətçi, 22 yaşında
Sultanov – kommunist, 29 yaşında
Stalin – komunist, 39 yaşında
Şaumyan – Bakı Sovetinin rəhbəri, 40 yaşında
Olya – onun katibəsi, 22 yaşında
Kirov – komunist, 32 yaşında
Orconikidze – kommunist, 32 yaşında
Mikoyan – daşnak, sonra kommunist, 24 yaşında
Avetisyan – daşnak ordusunun komandiri, 38 yaşında
Atarbəyov – daşnak ordusunun komandiri, 38 yaşında
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I PƏRDƏ
Emin bəyin evi. Ümbülbanu xanım kədərli halda beşiyi
yırğalayır.
Ümbülbanu
Lay-lay dedim yatasan,
Öz atana çatasan,
Lay-lay, lay-lay, a lay-lay,
Quzum, lay-lay, a lay-lay.
Qapı açılır. Emin bəy içəri daxil olur.
Emin bəy
Salam, Ümbülbanu, salamlar sizə!
Ümbülbanu
(diksinərək)
İlahi, bu nədir, görünür gözə?
(ağlayır, qucaqlaşırlar)
Emin, bu həqiqət, yoxsa ki, yalan?
Fikrindir tək məni əzaba salan...
Emin bəy
Yaxşı, ağlama, gəlmişəm daha,
Eminin zövcəsi, ay qəlbi yuxa.
(beşiyə əyilib uşağı götürüb öpür)
İlahi, nə gözəl qızdır, qızımız,
Nə gözəl yazılmış tale yazımız.
Doğrudan, şirinmiş balanın dadı,
Lətifə çağrılır gərək ki adı ?
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Ümbülbanu
Lətifə adlanır sənin bu ilkin,
Bunun xatirinə xatadan çəkin!
Əmim axund idi, sakit və səssiz,
Bir ömür yaşadı dərdsiz-qüssəsiz.
Əl götür qorxulu işlərdən, Emin,
Bir rahat işdən yapışsın əlin.
Emin bəy
(qolunu onun boynuna salır)
Sən məni çəkirsən yaman dərinə,
Layiq olmalısan, ay qız, ərinə.
Dərdi bu millətin ağırdır qat-qat,
Yaşaya bilmərəm başqa bir həyat.
Dünyanın, onsuz da, möhnətdir varı,
Beş günə-üç günə çatır axırı.
Vətənə anamız deyən həmişə,
Onun kədərindən düşər təşvişə.
Taleyim tanrıdan yazılıb belə,
Qeyrət hissi məni gətirir dilə!
Söyləmə ayrı söz, ağlama gülüm,
Tanrı buyuranda gələcək ölüm.
Pak “Lövhi-məhfuz”da yazılıb inan,
Pozula bilməzdir taledə olan.
Başını uca tut, sən dayan sərvaxt,
Fələk zərbəsinə hazır ol hər vaxt.
Axirət evində pak ruhumuzun
Alnı açıq olsun, dilləri uzun!
Qoyuntək baş əyib yaşayımmı mən?
Ağır günah varmı de xəyanətdən?
Milləti məhv edir erməni-urus,
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Qeyrət də, vətən də məhv olur, əfsus.
Ayaqlar altında tapdanır şərəf,
Kimlər durmalıdır xalqına tərəf?
Hamı öz canını qoruduğundan,
Qurtula bilmirik düşmən dağından...
Ümmülbanu
Coşmuş ürəyində milli qeyrətin
Yolundan qaytarmaq çətindən-çətin!
Allah kömək olsun bu yolda sənə,
Dualar qılıram mən dönə-dönə!
Əli bəy daxil olur.
Əli bəy
Yenə nə söyləyir bu Ümbulbanu?
Yolundan azdırmaq istəyir səni?
(əyləşir)
Gəzdiyin-gördüyün yerlər, tanışlar,
Millətə nə verir bu aldanışlar?
Emin bəy
Türklərin üstündə bir qara kabus,
Boğazlayıb sıxır, bağırır ki, sus!
Fitnələr-fəsdlar törədir hər an,
Uzadır ömrünü bu aldanmaqdan.
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Əli bəy
Haradan törənir fitnələr axı?
Millətin üstündə yoxmu Allahı?
Emin bəy
Hiylənin kökləri dərindən-dərin,
Türkləri yıxmaqdır məqsədi şərin!
Gəzdiyim yerlərdə gördüm bunları,
Tökülür hər yerdə şəhid qanları.
Əsarətə salan çalışır itsin,
Yaddaşı üstündə mamırlar bitsin.
Əli bəy
Ordan da uzağa saldılar səni,
Düşmən sərrast vurur hər görünəni.
Eminbəy
Bəli, batdı qana Səttarxan haqqı,
Haqqdan uca tutdu Tanrı nahaqqı!
Amma itmir inam Haqqın adına,
Bir gün çatmalıdır xalqın dadına!
Əli bəy
Çoxdurmu milləti sevən canından,
Əqidələri yetkin, zəkaları dan?
Emin bəy
Çox idi, çox idi hürriyyət sevən,
Odlardan keçməkçün onlara güvən!
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Fədai gənclərdi, mətindən-mətin,
Qondu zirvəsinə onlar şöhrətin.
Şəhidlər qanından doğur istiqlal,
Hayqırır azadlıq bayrağını al!
Əli bəy
Haqdan doğulmuşdu məşrutəçilər,
Fədailər yolu bir də keçilər?
Emin bəy
Fədai qanının hikməti ağır,
Dünənki fəlakət bu günü doğur!
Azadlıq badəsi yenə içilər,
Vaxt gələr, türkün də taleyi gülər!
Əli bəy
Hürriyyət yetirmiş qara istibdad,
Çürümüş bədəndi, necə oldu şad?
Haradan topladı bu cəsarəti?
Nə ilə bağlandı hür bəsirəti?
Emin bəy
“İstilakar ruslar” qurdu kələyin,
Tutdu yüyənindən çərxi-fələyin.
Bir qarı nifrət var onlarda türkə,
Yaşayır türklərdən o, hürkə-hürkə!
Əli bəy
“Parçala, hökm sür”! – Onun şüarı,
Yıxdı Səttarxanı çar yardımları.
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Bu işlər belə də olmalı idi?
Elə qan içində qalmalı idi?
Məmləkət o vaxt ki, xanlığa döndü,
O zaman Vətənin çırağı söndü.
Gücü parçalandı bir neçə yerə,
Yağlı quyruq bildi tikəni hərə...
Yada-yabançıya ayaq verildi,
Millətin vüqarı yerə sərildi!
Baltalı-baltasız cumur irəli,
Tarixdən silməyə uzanır əli!
Emin bəy
Min rəxnə salırlar xalqın içinə,
Mərama yetirlər hiylə gücünə.
Türklüyə qarşıdır şahı və çarı,
Onların cibində qalib açarı.
Amma çox çəkməz, dəyişər dövran,
Baharı gətirər bu tufan-boran!
Əli bəy
Hiylədən əl çəksə “şimal ayısı”,
Çürüsə beynində zindan qayəsi...
Emin bəy
Əli bəy, bu qədər gəzdim-dolandım,
Bircə həqiqəti aydınca qandım!
Azadlıq verilməz, qanla alınar,
Haqqa şəhidliklə körpü salınar!
Abbas Kazımzadə daxil olur.Emin bəylə qucaqlaşırlar.
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Abbas bəy
Salamlar, Eminbəy!Xoş gördük səni,
Deyəsən, Haqq deyir dostlar deyəni!
Orada necədir azadlıqişi?
Nələr hazırlayır dövrün gərd işi?
Xeyirə çapırmı əməllərimiz,
Hürriyyət nəğməsi ucaldaqmı biz?
Emin bəy
Hürriyyət nəğməsi söyləyən günün
Yolları tikandır, himni hönkürtün!
Boğdular, boğdular haqqın səsini,
Fədai gənclərin məşrutəsini.
“Şimal ayısının” qanlı pəncəsi,
Ölkələr axtarır qul dilənçisi.
“Jandarmi-aləmdir”, hamıya bəlli,
Boğur türk elini o, ikiəlli.
İranda-Turanda məramı budur,
Azalıq deyəni hiyləylə udur.
Parlayır qılıncı, düşməyib qından,
Hələ ki, çıxmayıb canı ağzından...
Abbas bəy
İşlər dolaşıqdır burda da hələ,
Erməni rus ilə gəlibdir dilə.
Firqələr çoxalır Bakıda yaman,
Rəngarəng fikirlər qaldırır duman.
Biz də“Müsavat”ı beləcə qurduq,
Türkiyə uğrunda yardıma vardıq.
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Emin bəy
İlk addım sizinlə başlayıb, gozəl,
Türklər dünyasını yaradaq əzəl.
Birlikdə gücümüz bir cəbbəxana,
O son verəcək qarı düşmənə.
Abbas bəy, çox sağ ol bu işin üçün,
Bəyannaməni tez yaymısan bütün.
Əks-sədası böyük, ayıldır xalqı,
Millət başa düşür haqqı-nahaqqı!
Türkiyədir bizi qurtaran qüvvət,
O da məhv olarsa, yox bizə mürvət.
Balkanın ufacıq hökumətləri
Osmanlı şirini oturdur geri.
Səbəbi – döyüşür rusun ordusu,
Oynadır onu da İslam qorxusu.
Abbas bəy
İndi ki, gəlmisən, Allaha şükür,
Gördüyümüz işdən bir şey görünür?
İndi hansı yöndə çalıçaq ki biz,
Əsarət zəncirin qırsın əlimiz?
Emin bəy
İndicə gələcək Əli bəy bura,
Zəkası düşmənə geydirir qara.
Qüdrətli oğullar yetişib bizdə,
Səsi çağlayırdı Qara dənizdə.
Əhməd Ağaoğlu onunla qoşa,
Türkçülük adıyla girir savaşa.
Gələcək günlərin odur rəhbəri,
Qəlbində vətənin min dərdi-səri.
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Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağaoğlu içəri girirlər.
Hüseynzadə
Salamlar, salamlar, xoş gördük sizi,
Tanrı sevindirsin hər zaman bizi!
Emin bəy
İndicə sizlərdən danışırdım mən,
Eləcə qapıdan girdiniz həmən.
Vaxtında gəldiniz, irəli durun,
Zəka ovxarlayın, səadət qurun!
Dilimiz, dinimiz, millətimizdən,
Danışın dühalar acdığı izdən.
Hüseynzadə
İdraka nur verir Tanrının səsi,
Yetirir içindən Türklər dünyası!
Ədəbi dil haqda mövqeyimizi
Atəşə tutdular danlayıb bizi!
Mənim fikrimcə, doğrusu sözün,
Osmanlı lisanı doğruldub özün.
Orxan Şaiq Gökyay, düha sahibi
Saldı gözümüzdən dildəki dəbi.
Abbas bəy
Bəs necə danışaq, biz necə yazaq?
Ziyalı dilini yenə də pozaq?
Türklər dünyasında qüdrəti olan,
Osmanlı türküdür, deyil ki yalan?
Azaddır öz dili, eli, məktəbi,
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Düşmənə göz dağı qoşunu, hərbi!
Əvvəlcə ərəb-fars, indi də urus...
Millətə yoluxmuş yadelli virus.
Zərrəyik, vəhdətə qovuşaq gərək,
Dil ilə birləşir, aydındır ürək.
Yenə nə söhbətdir, düşür araya?
Yadlarmı yetirər özün haraya?
Əhməd bəy
Abbas bəy, qızışma, bir dayan görək,
Bu bədbəxt milləti oyatmaq gərək,
Şaiq dühasının hikmətinə bax,
Gör ki, danışırıq özümüz nahaq...
Osmahlı türkünün məşəli yanır,
Kim onun tarixdə yerini danır?
Söhbət bizdən gedir, bunun səbəbi
Kütləni oyatmaq əsrin tələbi!
Onunla qandığı dillə danışmaq,
Qandığı dillə də onla anlaşmaq...
Bunu biz yox, söyləyir Şaiq –
Türklüyün babası, türklüyə aşiq!
Hüseynzadə
Həqiqət nurları başıma endi!
Bəli, düz buyurur Şaiq əfəndi!
Çıxarmaq milləti avamlığından,
Qorumaq düşmənin hiylə dağından.
Danışmaq gərəkdir qandığı dillə,
İstiqlal davasın qazanan ellə.
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Emin bəy
“Molla Nəsrəddin ki var, dil kəsəridir,
Xalqın məzahının şah əsəridir!
Ağır mətləblərin ləhcəsi şirin,
Qan qoxusu gələn mənası dərin.
Dediyi sözlərin hər cümləsi haqq,
Milləti ayağa o qaldıracaq!
Amma bir iş də var, islam dinliyik,
Millətin adında biz türk ünlüyük.
Türkçülük oyanıb türkün qanında,
Özünə qayıtmaq coşur hər yanda.
Çünki müsəlman var, düşmənlər ilə
Türkün əleyhinə yapırlar hiylə.
Quranda birləşən andlarımızı,
“Politika” pozur, rəngi qırmızı!
Əhməd bəy
Düz dedin, Emin bəy, quşu gözündən
Vurmağın görünür hər bir sözündən.
Millətik, millətin türk olub adı,
Qorxur çoxluğundan çarın cəlladı.
Elə İranında şah istibdadı
Söndürür yaddaşda türk adlı odu.
Azadlıq eşqinə gərəkdir bizə,
Sahib olaq dilə, ərazimizə.
Torpağı böldülər yiyəsiz mal tək,
Xalqı təklədilər əsilsiz qul tək.
Ağzını qapayıb dedilər lalsan,
Bu dünya üzündə sən haram malsan...
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Emin bəy
Yaddaşı ölülük yada sərfəli,
İstədiyi yola yönəldər əli...
Əhməd bəy
Sərrast söyləyirsən həmişə sözü,
Səninlə millətin güləcək gözü.
Dünyanın bir üzün tutan türklərin
Qəfəsin qıracaq mişar əllərin.
Bəli, düz deyirsən, ölmüş yaddaşı,
Dirilsə, saxlamaq olmaz yurddaşı!
Dünyanın yarısı onun vətəni,
Oturtmaz boynunda yoldan ötəni!
Goy türkün şöhrəti çatsa elinə,
Bir daha xar qonmaz onun gülünə.
Əli bəy
Əhməd bəy, de gəlsin, dilinə qurban,
Millətə gərəkdir ağıllı sarban!
Hərə bir tərəfə tarixlər boyu
Çəkəndə millətin alçalıb boyu.
Dünyaya boy verən imperiyanı
İçindən dağıtdı düşmən hayanı.
Bölünə-bölünə nazildi canı,
Düzləyib keçdilər dağ tək ucanı.
Tarixdə mövqeyi yüksəkdir qat-qat,
Öyrənib bunları qansa camaat...
Abbas bəy
Vətən düşən quyu dərindənə dərin,
Kəlləymiş hamısı rəhmətliklərin.
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Ağına-bozuna baxmayıb cox vaxt,
Düşmən qarşısında durmayıb sərvaxt...
Yağı da işini hiyləylə görüb,
Türklərin başına tilsimlər hörüb.
Həmin dolaqlardır çıxa bilmirik,
Şeytan diş ağardır, bizsə gülmürük.
Tapdanmış qeyrətə hamımız şərik,
Satanda vətəni niyə ölmürük?
Emin bəy
Milyon əsrlərə dərs verər zəkan,
Əhmədbəy, bilirsən hardandır təkan?
Pyotr başlayıb belə işləri,
Aşiqi olduğu su yürüşləri...
“Bədbəxt” Rusiyanı zopa gücünə
Sıçrayışla atdı min illər önə.
Hüseynzadə
Bizimkilər atır min il geriyə,
Öz tacı şirindir bizdə hərəyə.
Əhməd bəy
Yox, bizdən götürüb onlar biliyi,
Göylərdə fırlanıb türkün külüyü.
Hərb işi türklərdən qalıb dünyada,
Başında görünüb hər cür qan-qada.
Zövqün zərifliyi yaşayır hələ,
O uzaq illəri gətirir dilə.
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Hüseynzadə
Millətin bunları bilməsi gərək,
Burada işimiz seyrəkdən-seyrək.
Əlində kəndiri boğur əsarət,
Zəncirdə catlayır, yanır cəsarət!
Əhməd bəy
Beşcə gün azadlıq olsaydı həmən,
Türkləri yerindən oynadardım mən!
(gülüşürlər)
Tutub istibdadı asıb dilindən,
Köz qoyub dünyanı qaynadardım mən...
Emin bəy
Tələsmə, səbr elə, gələr o günlər,
Azadlıq mələyi bizi də dinlər.
Cürüyür içindən o qoca cəsəd,
Son verir ömrünə bu qanlı büsat.
Hazır olmalıdır xalq ziyalısı,
Xanlıqlar didməsin eli-ulusu...
Əlibəy
İşimiz nə olsun, fikriniz nədir?
Məramnamə yenə həmin köhnədir?
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Emin bəy
Bu saat hərb açıb türkə balkanlar,
Ufacıq bir dövlət tökəcək qanlar?!
Türkiyə qoca şir, balkanlar tülkü,
“Şimal ayısı”nın ordadır tükü!
Dünya türklərini vurmaq zəncirə,
Ömürlük mübtəla etmək əcirə...
Milləti qaldıraq, dursun ayağa.
Çevrilməsi gərək güclü dayağa!
Bir də ki, bir qəzet çıxara bilsək,
Senzuradan uzaq araya gəlsək,
Verərdik millətə qəlb alovunu,
Rusun pəncəsindən alardıq onu!
Abbas bəy
Qəlbimə damıb ki, yaxın zamanda
Dərgimiz çıxacaq düşmən donanda!
Əli bəy
Ağzından eşitsin bu sözü Allah,
Dərdin anladarıq xalqa, inşallah!
Emin bəy
Səttarxan demişkən gülsün haqqımız,
Altına toplasın öz bayrağımız!
PƏRDƏ
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II PƏRDƏ
Bakı Soveti.Şaumyanın kabineti. Şaumyan və Mikoyan.
Şaumyan
Gül açdı arzumuz, sevinin daha,
Şeytanı aldadar bizdəki düha.
Yansın odumuzda türkün dədəsi,
Boğulsun içində, çıxsın didəsi.
Millətə yeni ad verənlərə bax,
(rişxəndlə)
Azərbaycanlıdır!..Söyləyir axmaq!
Adları tarixən dəyişməsəydi,
O indi dünyanın hakimi idi!
Mikoyan
(zarafatla)
Gəl, bircə, onları belə azca dan,
İblis tək görünür gözümə hər an.
Onların gördüyü işlər çox böyük,
Dühaları yetkin, zəkası çevik.
Əsrin əvvəlində rus türklərinin
Qurultayın yapdı, ovladı kinin...
Sünni-şiələri öpüşdürdülər,
Birlik qapısından onlar girdilər.
Emin bəy, Əhməd bəy, Əli bəy yaman
Başqa bir kimsəyə vermirlər aman.
Şaumyan
(kinayə ilə)
Yeri bir kəndir tap, tez özünü as!
Murdar türklərdən qorxan, Anastas!
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“Məzlum ermənilər” beynini dəlib,
Məzlum silahıyla olacaq qalib!
Hələ çoxlarına verəcək ağu
Erməni bicliyi və məzlumluğu!
Sən deyənləri vurdum dişimə,
Onların içinə saldıq didişmə!
Məşədi bəy durub, Nəriman durub,
Türkləri fələk özündən vurub!
Zəkamız çevirir çərxi-fələyi,
Dünyanı yeyəcək “məzlum” kələyi.
Tut onun əlindən haqqını dart al!
Türklərin məramı yalnız istiqlal...
Hakimlər-məhkumlar arasındakı
Didişmə odundan yanacaq Bakı!
Türklər üzərində dövlət açarı,
Mənim cibimdədir dünyanın varı!
Mikoyan
Göylərdən enməkdə erməni taxtı,
Axır ki, gül açır hayların baxtı.
Əldən verməməli heç bir fürsəti,
Qorxulu olacaq türkün lənəti!
Şaumyan
Denikin yanında sözümüz ötkün,
Orada bir “məzlum” yaş tökür hər gün.
Geyib din libası durub hüzurda,
Deyir, yazıq haylar çırpınır darda.
Doktor Araratyan ingilislərin
Başına tor hörür dərindən-dərin.
Alman, fransızdan bir qorxumuz yox,
Hər yerə getməyə ayaq yeri çox!
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Taleyə şükr edin, indi sevinin,
Ən güclü arxadır bu saat Lenin.
Mikoyan
Səni də sevirlər övladları tək,
Gözləyir onlar da bizlərdən kömək.
Milyon yarım ton neft göndərdik ora.
Şaumyan
Elə buna görə gəlmişik kara.
Bilirsən, nə dedi Məhəmməd Əmin?
– Tez olun, Bakıdan çəkilin gedin!
Mikoyan
Köhnə ölkədəki əsir türkləri
Qaldırır ayağa hərəkətləri.
Müsəlman xalqların qurultayında
O çıxdı irəli səsin sayında.
Hiyləgər siyasət yeridir o da,
Aman verməyəcək gəlməyə-yada.
Muxtariyyət istədi mədəni-milli,
Ərazi deyəcək, sonrası bəlli.
İndi də müstəqil Azərbaycandır!
Susub ermənilər orda haçandır!
Tiflisdə lallığın səbəbi nədir?
Başları türklərin tilsimindədir.
Bakını tutmuşuq, ordumuz hazır,
Tərkibi erməni, əmrə müntəzir!
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Şaumyan
Türklərdən yardım da alıblar hələ,
Təbii, eyniyyət gələcək dilə.
Mikoyan
Artıq dekretləri, qanunları var,
Bayrağı üç rəngdən hazırlayıblar.
Şaumyan
Müsavat başında dühalar xeyli,
Boğacaq onları daşnağın əli.
Olya
(daxil olaraq)
Avetisyan burda, gəlsin içəri?
Qayıtmalıdır o tezliklə geri.
Şaumyan
Buyursun polkovnik, türkün qənimi,
Keçilməmiş yollar onun dönümü.
Olya çıxır. Avetisyan gəlir.
Avetisyan
Boyük Ermənistan adına baref!
Türk qanın nuş edib çəkmirikmi kef?!
Qalmadı silahlı onlardan burda,
Arayıb axtardıq biz xırda-xırda.
Qırğın əmrini gözləyirik biz,
Niyə yubadırsan? Qalxaq özümüz?
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Şaumyan
Tələsmək ziyanlar gətirər bizə,
Ehtiyat gərəkdir işlərimizə.
Görək nə yazmışdır Allah bu hərbə,
“Siniflər” döyüşsün, biz vuraq zərbə.
Qüsursuz toxunan əldə bir tor var,
Çevriliş eləyir guya proletar.
Ara qarışanda siz vurun, qırın,
Talayın var-yoxun, qanını sorun!
Qırılsın, qalmasın bu “yeni millət”.
Erməni ovçusu, bizlərə zillət!
Mikoyan
O işi mən özüm hazırlamışam,
Yox olsun Bakıdan bu haşan-kaşan!
Hayların adına olmalı bu il!
Yanmalı binalar burda az deyil.
Varlının varını necə çalmalı?..
Gündüzlər postlarda sakit olmalı...
Elə bir od qoyaq, çıxsın üstüsü,
Osmanlı yurdunu yaxsın istisi.
Avetisyan
Dənizdən-dənizə Ermənistanda,
Gorüş qismət olsun bizə o anda!
PƏRDƏ
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III PƏRDƏ
Gəncə. ADC-nin başçıları kabinetdə.
Emin bəy
Atın bir tərəfə çəkişmələri,
Milləti oldürən didişmələri!
Qarı düşmənimiz xain, hiyləgər,
Özümüz araya gəlməsək əgər,
Məhv olub gedəcək hər zəhmətimiz,
Ağladar milləti bu möhnətimiz...
“İlhaqçı”lar deyir, Türkiyə gərək,
Torpağı torpağa biz birləşdirək.
“İttihad”çı sayır rusu xilaskar,
“Hümmət”çi bəylərə öz dövləti dar.
Bakıda Şaumyan yığıb başına,
Türkləri boğdurur quduz qoşuna.
“Əmisi” Lenindən alır həvəsi,
Milləti yandırır onun nəfəsi.
Nəsib bəy
Qeyrəti çatmırsa onların bərkdə,
Hiyləgər əlləri uca ətəkdə.
Şaumyan Leninə söyləyir əmi,
Biri Denikinə qoyur qədəmi.
Digəri almana, amerikana
Üz tutur, türkləri batırsın qana.
Tapır ingilisə açar daşnaklar:
– “Məzlum ermənilər” qalıbdır ağlar.
Qolundan qopanı göstərsin hərə,
Erməni dərdinə tapılsın çarə...
(əyləşənlərə)
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Ey bədbəxt millətin bədbəxt övladı!
Sönür kininizdə bu xalqın adı!
Fətəli xan
Düşmənimiz deyil təkcə erməni,
Bəsirətsizlərdir odlayan məni!
Böyük dövlətlərin yanır tamahı,
Göylərdə görünür millətin ahı.
Azad bir ölkənin pis olub nəyi?
Kim alıb yadlardan əsil köməyi?
Eşidin, gec çatar hiyləsi sizə!
Rusdan bəla gəlir millətimizə!
Bu bəlalı yurdun var öz qanunu,
Mənəvi sərvəti qoruyur onu.
Dövlətçilik şansı gəlir qədimdən,
Deyirsiz, əcaba, öyrənək kimdən?
Milləti dünənki kölə olandan,
Dünyanı saran mənfur yalandan?!
Bakı türk şəhəri!Kimdir Şaumyan?
Lenin deyilmidir onu qoruyan?
Hərə öz xeyrini gözləyir burdan,
Siyasi hiylələr sulayır meydan.
Şəfi bəy
Axır ki, həqiqət oldu bizə rast,
Dedin olanları ucadan, sərrast!
Neftdir Leninin dərdi-azarı,
İngilisi çəkən Bakıya sarı.
İoffe danışır nefti Külmanla,
Neftlə anlaşır Lenin almanla.
Vəziyyət ağırdır, ağırdan-ağır,
Millət üzərinə qərəzər yağır.
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Sənə, Nəriman bəy, de, nədir lazım?
Müstəqil dövləti görürsən özün...
Bolşevik taunu öldürür, vallah,
Xalqı belələrdən qorusun Allah!
Qarayev
Milləti aldadır sizin qayəniz,
Məzlumlar ordusu köpürmüş dəniz!
İçində qərq edib boğacaq sizi,
Lənətlə anacaq xatirənizi!
Əzilən sinifin haqq səsiyəm mən!
Onlara səadət verəsiyəm mən!
Fətəli xan
Əliheydər, pis bu, aldanırsan sən,
Millətin zəkasın hey danırsan sən!
Deyilik sənintək biz də ziyalı?
Zəhərdir türklərə bolşevik balı!
Aldanan sizsiniz, inanın buna!
Qarayev
Tarixin məhvəri sanma dayana!
İndi üsyan edir qullar dünyası,
Başlanır sizin tək zalımın yası!
Emin bəy
Bizdə, Əliheydər, nə gəzir zalım?
Bir əsir millətik, qadanı alım!
Əsarət zəncirin qırır qolumuz,
Azadlıq yoludur bizim yolumuz.
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Qarayev
Sonra da ağalar ortada bitsin,
Sorub qanını bu xalqı didsin.
Qardaşlıq deyirik, andımız haqdır,
Proletarın səsi çağlayacaqdır!
Emin bəy
Min Lenin gəlsə də, fəhlə fəhlədir!
Proletar Lenindən gələn hiylədir!..
Kəndli də kəndlidir əli qabarlı,
Azadlıq deyirik qəlbi qübarlı.
Dinləyə bilməzsən, desəm də, dinlə,
Xalqın qara bəxti başlanır sənlə!
Keçmişi bilsəydin, görərdin ki sən,
Yağıya nə yolla ayaq verirsən!
Fətəli xan
Bədbəxt bolşeviklər aldanır hər an,
Varlını atacaq onlar aradan?
Sonra da nə olar? Bilinmir hələ,
Hey terror, kəsakəs, gedəcək belə.
Təbii prosses, varlansa insan,
Yenə töküləcək nahaq yerə qan.
Allahı yaradıb varlını, sizə
Öldürməyə verib kimlər icazə?
Gərək elə yollar fikirləşəsən,
Bütün zümrələrin xeyrin güdəsən!
Qarayev
Nifrət edəcək gələn nəsillər,
Uçuracaq sizi qabarlı əllər!
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Daha görməyəcək gördüyü kefi,
Boğacaq zülmkarı fəhlə sinfi!
Şəfi bəy
Təəssüf, təəssüf...Aldanmaq ağır,
Aldanmaq həmişə fəlakət doğur.
Sizlərə lənətlər oxunacaq bil,
Dilindən zindana düşəcək bu el.
Azadlıq məqamı bir də ki çətin
Catar əlimizə sürüb öz atın...
Yadların əlindən alınır şahlıq,
Bulandırıb suyu tutmayın balıq!
Fətəli xan
Dağ çəkir Şaumyan neftə, pambığa,
Paylayır hər yerə, cola və sağa.
Nəriman hay salır hey canı-dildən:
– Şuraya nəğmələr oxuyun şad-şən!
Məşədi bəy deyir hey yana-yana
Erməni qırğının tez Şaumyana!
Deyir doğrayıblar hamilələri,
Qarnından çıxıbmış körpə əlləri!
Nizəyə keçirib, qaldırıb göyə,
Türkün əcdadını hey söyə-söyə...
Talayıb evləri, aparıb varı,
(Qarayevə)
Milləti çəkirsən bunlara sarı?!
İndi də bağırır Gəncəyə qan-qan,
Buraya hücuma gəlir Şaumyan!
Bəli, məlunlar qatıb yuxusun,
Eşidib türk gəlir türkün qorusun!
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Şəfi bəy
Qovğalar, hiylələr hələ öndədir,
Düzün məhək daşı gələn gündədir.
“İttihad” narazı qalsa da belə,
Özünü haqq işi salır düz yola.
Emin bəy
Cənablar, gedirik, yolumuz çətin,
Girmişik altına məsuliyyətin!
Bu gərgin anlarda doğulan yavru
Qalxıb baxacaqmı günəşə doğru?
Yoxsa, məhv olacaq sısqa uşaqtək?
İçində donacaq alovlu ürək?!
Töküb əsrlərcə bu yolda qanın,
Azadlıq haqqıdır Azərbaycanın!
Şərin tilsimləri oldu bizə ram,
Sizlərdən görürəm hörmət, ehtiram!
Etdiniz haqq işin mənə etibar,
İstiqlal nemətin xalq etsin nübar!
Gücünüz qolumda mən yol gedirəm,
Xeyir-dua verin, rica edirəm!
Keçilməmiş yolu uğurla gedək,
Azad Bakımızda görüşənədək!
Eşq olsun deyirəm sənə, ey ANA!
Eşq olsun deyirəm AZƏRBAYCANA!
PƏRDƏ
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IV PƏRDƏ
Bakı Soveti, Şaumyanın kabineti.
Şaumyan
Olya, harda batdın, yetir özünü!
(əsəbi halda var-gəl edir, Olya gəlir)
Çatdırın Leninə mənim sözümü!
(ona kağız uzadır)
Al, bu teleqramdır, göndərsin qoşun,
Erməni “məzlum”lar itirib başın!
Gəlir Nuru Paşa, o murdar türklər!
Bizi cəhənnəmə onlar sürüklər!
Olya
Deyir, Andronikin kəsib qulağın,
Öldürməyib onlar, buraxıb sağın.
Deyiblər, dərs olsun ermənilərə,
Qulağın fikrini eləsin hərə.
Şaumyan
(hirslə)
Sənə də xoş gəlir bu rüsvayçılıq?!
Qəlbində türklərə gorünür qılıq...
Haraya ümidi bağlayırıq biz,
Yenə də fıs çıxır hər ümidimiz!..
O məlun qoşunlar ayıqdır qazdan,
Çökər sinəmizə, boğar bir azdan.
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Töküləcək hələ çox nahaq qanlar,
Hayın qismətində bayquşlar banlar...
Olya
Levon özü görüb sizinkiləri,
Yandırıb türklərin çoxunu diri!
Körpə uşaqları nizədə göyə
Qaldırıb daşnaklar həzz alsın deyə!..
Yaşarır gözlərim deyəndə bunu,
Kəsmədiz vaxtında qanlı oyunu!..
Şaumyan
Lap müsavatçıtək basırsan küyə,
Qanmırsan çox şeyi, sən sus, sus, Olya!
Bunların hamısı Lenin əmridir,
Türklərə layiqli bir gedış gedir!
Müsavat bax nefti əlinə alıb,
Batsınmı Rusiya neftsiz qalıb?
Dənizdən-dənizə dövlət adında
Bura bizim yurddur, saxla yadında!
Türkləri ölümə biz atmalıyıq,
Böyük Ermənistan yaratmalıyıq.
Qalmasın dünyada bircə sözləri,
Silinsin torpaqdan mənfur izləri.
Mikoyan daxil olur, Olya gedir.
Mikoyan
(həyəcanla)
Nə edək bunlarla? Gəlirlər yenə!
Şikardı yenə hay öz kələyinə!
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Şaumyan
Yeyir qorxu səni, bu halın nədir?
Türklərin xofumu tir-tir titrədir?
Mikoyan
(həyəcanla)
Deyirdin tapmışam Leninin çəmin,
Gəlmir köməyinə niyə o əmin?
(gözlərini oynadır)
Qulağın kəsiblər, eşitdin bunu?
Elə bildim, çatıb dünyanın sonu...
Milyon qulaq kəsib, kor etsək gözü,
Kəsilməz dünyadan bu kəsik sözü.
Şaumyan
(kədərlə)
O ki quldur idi, düşdü nə felə?
Qulağın nə yolla o verib ələ?
Mikoyan
Canı cəhənnəmə, indi tədbir tök,
İşlət tez başını, işə əncam çək!
Hə, biz ki bələdik türkün gücünə,
Cəkməyək boğazı Haqq ülgücünə.
Milyoncuları bil soyan da mənəm,
Bakının gözünü oyan da mənəm!
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Şaumyan
Köməyə gələn Petrov da belə
Bunları görəndə gəlmişdi dilə...
(gülür)
– Cani yuvasımı düşdüyü ordu?
Xalq işi uğrunda döyüşmü? – Sordu.
Mikoyan
Danış sən Leninlə, kim bilir nə var?
Gücün qarşısını bir de nə alar?
Şaumyan
Gəlib Ənzəlidə deyirlər dilə,
Araratyan guya çəkibdir felə.
Qorxub baş nazir İngiltərədə,
Belə deyib Solsbern kömək barədə:
– İnciməyin sizlər, bizim gəmilər
Ararat dağında üzəmi bilər?
Mikoyan
O saat qınını çəkir başına,
Münasibətə bax öz dindaşına...
Necə ağır düşüb xac üstə kölgə,
Təbliğat zəifdir deyirəm, bəlkə?..
Şaumyan
Yox, gedir təbliğat, gedir sürətlə,
Avropanı salıb küyə cürətlə.
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İftira yayırlar onlar türklərə,
Vəhşi damğasıyla tanısın hərə.
Bizimkilər indi qazdan da ayıq,
(gülür)
Şərə-şamataya biz ki ustayıq!
Mikoyan
Məlun həşəratlar indi Gəncədə
Dövlət yaradıblar beş-altı gədə.
Susub küdurətin de niyə sənin?
Canını almırsan Rəsulzadənin?
Şaumyan
Sui-qəsd düzəltdik, tutmadı da baş,
Məqamı çatanda olduq əl-ataş...
Elə bil qəlbimə qar ələnibdir,
Tərs kimi Nəriman xəstələnibdir...
Bu yerli camaat inanır ona,
Onun dilləriylə giririk dona.
Necə yalvarırdı qırğında mənə...
Mikoyan
Qəlbində gülürdün Nəriman deyənə?
Şaumyan
Deyirdim, o tabe deyildir bizə,
Öldürrük, keçərsə bil əlimizə!
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Mikoyan
Avara millətdir, inan sən buna,
Hələ aldadırıq girib min dona.
Gündüzlər kommunist, mətin və dönməz,
Gecə quldurbaşı, tamahı sönməz!
Dəryalar qədərdi tökdüyümüz qan!
Günüm belə keçir biz şah olandan,
Lənətlər oxuduq türkün üzünə,
Çaldıq ləl-cəvahir, böyük xəzinə.
Şaumyan
Əsası Bakıdır, saxlaya bilsək,
Əbədi gülərik, bu dəfə gülsək!
PƏRDƏ
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V PƏRDƏ
Emin bəyin evi. Qızı Lətifə ilə.
Emin bəy
De bir də o şeri, mənim göyçəyim,
Ay mənim sevimli ümid çişəyim.
Lətifə
“Məbudumuz üç boyalı bayrağı,
Kəbəmizdir hər bir ovuc torpağı,
Sevməz bu yer hər xaini, alçağı,
Doğruların asarıdır bu ölkə.
Turan suyu başqa suya qarışmaz,
Qul olmağa heç bir zaman alışmaz,
Qucağında yad tutmağa calışmaz,
Düşmənlərin əğyarıdır bu ölkə”.
Emin bəy
Sağ ol, ay qızım, mənim gül qızım,
Azad bir ölkədə çiçəkli yazım.
Bunları öyrədən kimdir, ay sonam?
Lətifə
Xalam Umgülsümdür, bir də ki anam.
Emin bəy
Sağ olsun xalan da, anan da sənin,
Atana layiq qızımsan mənim.
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Lətifə
Darıxırdım, ata, mən səndən yana,
Bu gün-sabah gələr, deyirdi ana.
Gəldin nə yaxşı ki, sən evimizə,
Hələ bir bacı da veriblər bizə.
Emin bəy
Bacın Xalidəni deyirsən, qızım?
Bəxtimdə sən mənim bir dan ulduzum.
Ümbulbanu xanım daxil olur, onun yanında əyləşir. Emin
bəy qolunu onun boynuna salır.
De görüm, bir necə dolanırdın sən?
Əzabmı çəkirdin mənsiz qüssədən?
Ümbulbanu
Emin, hər işini haqq bilirəm mən,
Sənə yardımçıyam mən ki əzəldən!
Allaha yalvarıb edirəm duva,
Sənin arzuların görməsin nəva.
Umgülsümlə Əli tutub əlimdən,
İnilti qopmayıb mənim dilimdən!
Millətin yükünü sən daşıyırsan,
Azadlıq eşqiylə sən yaşayırsan!
Qələbə çaldınız, şükür Allaha,
Bakıdan rədd oldu kafirlər daha!
Mənə əvvəlcədən olmuşdu əyan,
Qırğın törədəcək qanlı Şaumyan.
Qonşumuz Zəhranın əlacsız dərdi,
İki balasını quzğuna verdi.
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Yırtıcı kafirlər qaldırdı göyə,
Nizənin ucunda hey söyə-söyə.
Kükrəyib ərşədək qalxdı günahı,
Tutdu Şaumyanı Zəhranın ahı!
Emin bəy
Ağırdır günləri Azərbaycanın,
Dəyəri böyükdür hər keçən anın!
Həzm edib, əridib dövlətçiliyi,
Millətin yadından çıxıb biliyi.
Hiss etdim Gəncədə, sarsıldım yaman,
Kütlüyü qalxmağa verməyir aman.
Tarixi keçmişin ibrət dərsindən
Sıyrılıb qalxan görmədim də mən.
Alimi, ozanı məşhur dünyada,
Bu gün minnətçiyik bir quru ada.
Münəccim göylərdən verərdi xəbər,
İndi universitet tapmayır rəhbər.
Əsarət dərsləri bunlardı elə,
Azad bir xalqı eləyib kölə.
Sən özün necəsən, bir söylə görüm?
Ümbülbanu
Fəxarət içində keçir də ömrüm,
Əliynən Gülsüm də sənə cəbhədaş,
Ayaq yerinizə mən qoyuram baş.
Hamı köməyimdə, şikayətim yox.
Özün bilirsən ki, gözüm-könlüm tox.
Səndən quraşdırıb bir şirin nağıl,
Verirəm adınla qızına ağıl.
Divlərlə döyüşür deyirəm dədən,
Qəhqəhələr çəkir elə hündürdən!
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Sevnir atası qəhrəman deyə,
Yuxuda deyir ki, uçurdum göyə.
Emin bəy
Elə desəydilər, uçardım mən də,
Səhəri ayıqca açardım mən də.
(gülüşürlər)
Ümbülbanu
Soraq gətirirdi Əli bəy bizə,
Bu olub, o olub deyirdi təzə.
Nigaran qalırdım qorxub terrordan,
Deyirdim, salamat qayıtsın ordan.
Şükür kərəminə böyük Allahın!
Qalmaz ki yerdə, ey məzlum, ahın!
Əlibəylə Abbas bəy içəri girirlər.Emin bəylə qucaqlaşırlar.
Abbas bəy
Təbriklər deyirəm, Emin bəy, sənə,
Axır ki, millətə qurdun bir bina.
Azadlıq nəğməsi desin aşığı,
Açılsın türklərin qoy qırışığı.
Emin bəy
Qəlbinin, qardaşım, duydum odunu,
İrəli apardın sən bu ordunu.
Sinəni qabağa verdin qeyrətlə,
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Çatdırdın xəbəri belə cürətlə.
İstiqlal gözünə sən gətirdin fər,
Olsaydı sənintək əllicə nəfər...
Unutmaz zəkanı Azərbaycanın,
Nəsillərə örnək adın və sanın.
Şaumyan baxırmış ətrafa dörd göz,
Paşaya tez çatır ağzıdakı söz!..
Əli bəy
İndi uşaqlar da gedir əsgər tək:
– Vətənə qurbanam! – Oxuyur ərtək.
Nizami ordunun döyüşçüləri,
Beləcə yetişib durar irəli.
Abbas bəy
İntizam yaranıb Bakıda həmən,
Qorxudan görünmür bir dil tərpədən.
Qoçular yox olub, çıxıb aradan,
Dükanlar qıfılsız, girməz bir adam.
Oğrular asılır dar ağacından,
Vətənin ay doğur müdrik alnından.
Əli bəy
Ərzağı gizlədən tapılsa əgər,
Anadan əmdiyin burnundan tökər.
Əhsən, Nuru paşa!Qaydası dəmir,
Qanunu pozana qırx zopa dəyir!
Abbas bəy
Bir deyən yox indi bolşevikəm mən,
Tüpürüb dabana, qaçıblar həmən.
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Aranı qatanlar susub daş kimi,
Yetirib özünü dövrün hakimi!
Əli bəy
Telli Hüseyn varmış, bir haramzada,
Əlindən camaat gəlirmiş dada.
Yaxalayıb onu bir türk zabiti,
Qırxıb saç-saqqalın əlləri iti.
Bağlayıb dirəyə, girvənkə balı
Suvayıb canına kəndirdə qolu.
Gəlib həşəratlar balı içməyə,
Başlayıb qoçunun canı şişməyə.
Şər qarışan zaman endirib dardan,
Aparıb evinə gediblər ordan.
Emin bəy
Gördüm, söhbət etdim mən də onlarla,
Tanış elədilər ağır anlarla.
Kiçik vilayəti ediblər ölkə,
Özlərini yaman çəkiblər bərkə.
Tam on yeddi nazir başlayıb işə,
Məəttəl Tofiq bəy baxıb gedişə:
– Oturan yer boyda məmləkətiniz,
Şu kadar nazirə nə hacətiniz?
Kifayət bir vali, haydı bakalım!
Abbas bəy
Sizinlə birgədir mənim də yolum!
İdrakı kor olan qardaşımız çox,
Bilmirlər harada gülümsəyir Haqq.
Əyaləti ölkə sananlar vardı,
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Yurdun vüqarını bax onlar qırdı!
Düşmənin yalanın eşidən zaman
Tutur ətəyindən dördəlli haman.
Emin bəy
Yüz ildir ayrılıb öz soykökündən,
Yaddaşı itrilir haman o gündən.
Orduya gedişi edilib yasaq,
Dəstənin başına qoyulub axsaq.
Məktəbi, təhsili xaraba, bərbad,
Saxlaya bilməyib bir quruca ad.
Soruşdun milləti, quruyur, dinmir,
Müsəlman deyir, xalqı bilinmir.
Bizim işlərimiz cahanşümuldur,
Zülmətin bağrında işıqlı yoldur.
Milləti düz yolla aparırıq biz,
Milləti odlardan qoparırıq biz.
Bir dövlət qururuq, azad, müstəqil,
Görək nə göstərir gələn təzə il.
Bakıya doldurub yabançıları,
Əlacsız gediblər ölümə sarı.
Türklərin ordusu vermədən ara.
Vurdu düşmənlərə sağalmaz yara.
Paytaxtı qaytardı xalqın özünə,
Ox kimi batdı o, yağı gözünə.
Əli bəy
Türkçülük, türkçülük, türkçülük yenə,
Türklər birləşəndə keçirlər önə!
Nə yaxşı, vaxtında yetişdi onlar,
Yoxsa tərk etməzdi yurdu məlunlar.
İcdəki Denikin qorxur zopadan,
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Hələ ki, başını çıxarmır qından.
Sürətlə düzəlir milli ordumuz,
Xalqın qeyrətindən doğur yurdumuz!
Dövlətin öz dili millətin dili,
Bu illər tarixdə Azəri ili!
Emin bəy
Unuda bilmərəm haqqın səsini,
Azad Bakı deyən xoş müjdəsini!
Qəlbimdə oxranan əbədi bir iz,
Sözüm, fikirlərim təsvirdə aciz!
Tanrı qayım etsin qədəmlərini,
Millət itirməsin bu dəmlərini!
PƏRDƏ
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VI PƏRDƏ
Həştərxan, Qafqaz inqilab komitəsi.
Mikoyan
İngilisə satdı satqın müsavat,
Türkün quduzları saldı qiyamət.
Yaratdı özləri xanın və bəyin
Dövlətini onlar gözlərində kin.
Əzilən sinfin tapdandı haqqı,
Qoydu türk ordusu taxta nahaqqı.
Qoruna bilmədi kommuna, əfsus,
Qızıl taxt itirdi erməni-urus.
Onların hiyləsi bizdən də dərin,
Dilini kəsmədik o gədələrin!
Orconikidze
Gərəkdir yanacaq, Lenin yoldaş da
Bunu tələb edir hər bir çıxışda.
Neftsiz sovetləşmə qurula bilməz,
Əksinqilab cəbhəsi yarıla bilməz.
Kirov
Hə, yaxşı işləyir Çingiz İldırım,
Göndərir yanacaq, kafi bu durum.
O, Qızıl ordunu atır irəli,
Təyyarə hərbinə güc verir əli.
Ölümə getməkdir gördüyü hər iş,
Qələbə ardnca gəlir yüksəliş.

491

A Nafilə Nafi a

Orconikidze
Parlament içində səyləri dərin,
İşləri böyükdür Əliheydərin!
Türk ordusu itib gedəndən bəri
Çoxunu yolundan qaytarıb geri!
Mikoyan
Satın alır pulla o, məlunları,
İşləyir Bakıda çarın pulları.
O vaxt da səpsəydik əskinasları,
Çıxardı kommuna sulardan quru.
O zaman yox idi əlimizdə bank,
Hələ üzümüzə gülməmişdi haqq...
Kirov
Çingiz İldırımdır çevik qəhrəman,
Xain müsavata o vermir aman.
Limanda polisin bilir işini,
Mərkəzə çatdırır hər gedişini.
Orconikidze
Əhsənlər söyləyək hər ikisinə,
Bələdik onların biz çəkisinə.
Nərimanın adı hər şeyə qadir,
Təbliğat aparır, xalqı oyadır.
Milli orduya salır rəxnələr,
Türklərin başına odu o ələr.
Camaat eşidir, sevirlər onu,
Nəriman vuracaq başa oyunu.
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Mikoyan
Gücsüz də bilməyin quldurları siz,
Ordu yaratdılar hərbi təlimsiz!
Keçdi ikicə gün, oldular hazır,
Mənim millətimə məzarlar qazır.
Saldı min illərlə bizləri geri,
Qovdular Bakıdan erməniləri!
Orconikidze rişxəndlə gülümsəyir.
Kirov
Çağırır indi də dünya xalqların,
Tanısın onların quldur haqların.
Mikoyan
Müdrik ermənlər vermədi aman,
Əhməd bəy Versaldan qovuldu haman.
Orconikidze
İstismarçı sinif məhkumdur onsuz,
Yetdi əlimizə qələbə qansız,
Atatürk məcburdur, Azərbaycanı
Bizlərə verməyə, qoy çıxsın canı!
Arxasız-köməksiz qalsa da onlar,
Duruş gətirirlər, axsa da qanlar.
Mikoyan
Az qalıb, az qalıb ölümlərinə,
Batıb gedəcəklər onlar dərinə.
Onlar çox sorublar proletar qanı,
Məzlumlar sinfinin gəlib hayanı!
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Yoxlamışam orda hər bir ğedişi,
Yüksəlir Bakıda inqilab işi.
Carın ölən pulu daşınır ora,
Dəyişilir bir anda qızıl pullara!
Yoxlamışam orda hər bir gedişi,
Yüksəlir anbaan inqilab işi.
Görüb kütlə pulu indi oyanıb,
Ordu və donanma hazır dayanıb.
Verdiyi əmrlər yetmir yerinə,
Böhranlar sürüyür onu dərinə.
Kiçicik ləngərdən aşacaq haman,
Sözlərim səhv olmur mənim heç zaman.
Kirov
Kimsə at oynatmaz meydanda daha,
Millətə qurtuluş sizdəki düha.
Qəhr olar tezliklə müsavatçılar,
Çürüyər zindanda xain başçılar.
Nərimanov gəlir.
Nərimanov
Darıxma, az qalıb, yoldaş Mikoyan,
Bir kommunist kimi sən möhkəm dayan!
Bizi birləşdirir qardaşlıq teli,
Qırar kin-küdurəti zəhmətkeş əli.
Onlar gedir, Mikoyan tək qalır. Atarbəyov gəlir.
Mikoyan
Gözləyirsən çoxdan, harda yubandın?
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Atarbəyov
Heç yerdə, burdayam, nədir, usandın?
Mikoyan
Yox ara, niyə ki?İştaham yanır,
Qışqırır ürəyim, Bakını anır!
Gözlərim doymadı türkün qanından,
Necə söyləyirdik, cıxıb yadından?
Atarbəyov
(əllərini bir-birinə vurub gülür)
Bir-iki,
Bakı oldu bizimki!
Mikoyan
Sağ olsun, yaşasın Lenin əmimiz,
Yüyürur bizlərə xoş günlərimiz!
Xilas yollarımız türkün gicliyi,
“Məzlum” erməninin mahir bicliyi,
Bilirsən, nə deyir Nəriman mənə?
– Darıxma, az qalır Bakıya yenə.
(gülüşürlər)
Atarbəyov
Türk özü demişkən, gecələr tülkü,
Gündüzlər geyinək biz molla kürkü.
Zülmətdə xəzinə toplayaq hər an,
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Səhər aşılanda qayda qoruyan...
Bəxtimiz həmişə gülübdür bizə,
Zahirdə məzlumuq, batində gürzə!
Lənətə gəlsin urusun özü,
Karına gəlməsək, qırarlar bizi!
Mikoyan
Əziyyət verməzlər, qara üzləri,
Özünü qıracaq, onsuz, özləri.
İblisin planı hazırdır artıq,
Türklərin tilsimin beləcə yardıq.
Ayağa çəkilmiş bir tüfəng kimi,
Məqamda atılan bir fişəng kimi
Gərəkli postları vermədən əldən,
Qapın, tez götürün düşəndə imkan.
Müavinlər stolu imperiyada
Bizimdir, verməyin yağıya-yada!
Beləcə hər yeri biz alaq ələ,
Anlayıb-qananın haqqı bir güllə!
PƏRDƏ
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VII PƏRDƏ
Bakı, Azərbaycan Cumhuriyyəti. Rəculzadənin kabineti.
Qarayev
Üfürür külləri o, xain gözə,
Afərinlər olsun cəsur Çingizə.
Bakını toplayıb yığıb əlinə.
(gülür)
Hamı əsir düşüb onun “felinə”.
Aldadır, qorxudur, udur oyunu.
Silaha çevirib dəniz suyunu,
Sular məskənində Azərbaycanın
Əlində saxlayır azadlıq camn.
Ağamalıoğlu
Gəzib bircə-bircə, alıb topların
Aparıb gəmiyə qoyub açarın!
Silah anbarını keçirib ələ,
“Yardım alatı”yla gəliblər dilə!
Qarayev
İnqilab çulğayıb Azərbaycanı,
Hər yana yayılıb Leninin şanı.
Pulun qüdrətindən ayıldı hamı,
Ayılda bilərmiş para adamı!
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Ağamalıoğlu
Nəriman gəlibmi, varmı xəbərin?
Məzlumlar dərəcək haqqın nübarın!
Qarayev
Necə kommunanı yıxdısa onlar,
Yıxacaq onları günahsız qanlar.
İyirmi üç dövlət çəkirmiş nazın,
Türk! – deyir Eminbəy, yırtır boğazın.
Axır ki, yetişmiş inqilab dəmi,
Uğurlar gətirsin yurda qədəmi.
Əzilən siniflər yetsin murada,
Qəhr olsun zalımlar, itsin qan-qada.
Ağamalıoğlu
Nəsib bəy toplayıb evə ərkanı,
İndi qapqaradır onların qanı.
Təslimdən başqa yol yox onlar üçün,
İtirdi, axır ki, Müsavat gücün.
Qurtardı zamanı milyonçuların,
Qəhr oldu şöhrəti dövlətin-varın.
Qarayev
Təqdim edəcəyəm birinci özüm,
Bu təslim aktı bükəcək dizin.
Səfikürdiski, Mehmandarov və Hacınski daxil olurlar.
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Ağamalıoğlu
Axır ki, proletar yapdı bir məzar,
Yıxılır “Müsavat”, bağlanır bazar.
Çox şükür, bir xoş gün görəcək millət,
(Hacınskiyə)
De görək nə oldu yeni kabinə?
Dayandınız niyə, söylə səbəb nə?
Hacınski
Sənə ki məlumdur çoxdan məramım,
Lenindən od alır mənim də şamım.
Səfikürdski
Hamımız sizinlə birgəyik bilin,
Məqamı çatanda arxayın olun.
Mehmandarov
Müsavat ordusu olub tərk-silah,
İşləri nə yerə yönəltdi Allah?!
(gülür)
Qarayev
Qalmışdı yunkerlər məktəbliləri,
Ordan da silahlar alındı geri.
Vaxtında duymadıq mərd kommunanı,
Ağcaqum çölündə töküldü qanı.
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Səfikürdski
Şaumyan türk qanı axıdıb hədsiz,
Sayırıq bir qarı düşmən onu biz!
O mənfur adı tutma sən Allah,
Leninin yolunda alıram silah!
Qarayev
Dostluq-qardaşlığa gedir yolumuz,
Birlikdən güc alır bizim qolumuz.
Hamının düşməni müsavat, daşnak,
Onlardan intiqam almaqdadır haqq.
Səs-küy eşidilir. Onlar çıxırlar. Emin bəy, Nəsib bəy, Şəfi
bəy və Həsən bəy içəri girirlər.
Şəfi bəy
Uzaqgörən qardaş, ey Fətəli xan,
Zor etmədiyimiz söyləyir qan-qan.
Satqını-xaini biz zəif saydıq,
Dilini kökündən çıxartmalıydıq.
Nəsib bəy
Fikir azadlığı öz ideyamız,
İstiqlal eşqidir nurlu qayəmiz.
Biz necə boğardıq haqqın səsini?
Milləti qaldıran bu həvəsini?

500

A I cild a

Şəfi bəy
İçdəki satqınlar yararlandılar,
Doğma millətinin xeyrin dandılar.
Gördük İldırımın əməllərini,
Bağlaya bilmədik biz dillərini.
Onlar iş gördülər, biz baxdıq amma,
Uçdu başımızdan radioqramma.
İdarə elədi Bakını Lenin,
Xaraba qoydular vətən gülşənin.
Emin bəy
Mövqeyi tərk etmək çətindən-çətin,
Sanki son günüdür cumhuriyyətin.
Dünən Xankəndində qurdu kələyin,
Yönəltdi ordunun oraya səyin.
İtirildi teleqraf, əsas mövqelər,
Düşmən əlindədir bütün nöqtələr.
Dənizdən açılıb üsyan bayrağı,
Tutulub Bakının o yanar dağı.
Boğulur içində xalqın harayı.
(acı-acı)
Kəsib bir tərəfi “Yardım alayı”...
Atatürk uduzdu Leninə bizi,
Xəyanət üzməkdə əllərimizi.
Qarayev, Səfikürdski, Ağamalıoğlu içəri girirlər.
Qarayev
İntiqam saatı yaxına gəlir,
Azadlıq günəşi üzlərə gülür,
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Qisas almaqdadır sizdən bu dövran,
Yurdunuzda bayquş edəcək cövlan.
Cavab verməlidir xalqın önündə,
Ağalar dünyası ölüm günündə.
Emin bəy
Əliheydər, səni zaman əyəcək,
Gec-tez yoldaşların güllələyəcək.
O vaxt sözümü salarsan yada,
Haqqı dərk edərsən o vaxt dünyada.
Əziz müəllimin Leninsə əgər,
Terroru sənin də qanını tökər!
Nəsib bəy
Nəriman fəxr edən o qızıl ordu
Azadlıq bağını viranə qoydu!
Qarayev
Viranə yaradan siz deyildiniz?
Sizin günahınız hüdudsuz dəniz!
Həmid Sultanov içəri girir və ultimatumu təqdim edir.
Sultanov
Mərkəzi komitə xalqın adından
Tələb verir ki, elə bu andan
Hökumət verilsin bolşeviklərə,
Dənizdən İldırım çəkmişdir nərə!
Dağılsın parlament, budur istəyi,
Fəhlə şurasıdır onun da səyi.
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Qoyulub müddəti ikicə saat,
Buyurun, gözləmir sizləri həyat!
Təslim olun daha, hazır olanlar!
Ağamalıoğlu
Beləcə bağlandı növbəti bazar...
Mehmandarov
(gülür)
Beləcə, o olmasın, hə də bu olsun...
Hacınski
İndi Fətəli xan saçını yolsun!
Onun tələbiydi uzaqlaşdırmaq,
Hökumətdən məni kənara atmaq!..
Qəlbimi açıram mən ziyasına,
Keçirəm kommunist partiyasına!
Emin bəy
Yalan!Xainlərə aldanmayınız,
Turan yardımçısı siz sanmayınız!
Deyil bu gurultu millətin səsi,
Xalqın hüququna qəsbdir nəfəsi!
Şəhid zirvəsinə generalımız
Ucala bilmədi, qalxa şanımız...
Deputat kürsüsü çəkdi özünə,
Məəttəl qalıram onun sözünə.
Bilin ki, millətdən alınan bu haqq
Təslim edilənməz kiməsə nahaq!
Göz bəbəyimizdir hürriyyətimiz,
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And içdik, qoruyaq istiqlalı biz!
Yolunda sinəmiz olacaq sipər,
Son damla qanımız verəcək təpər!
İndi o adamlar deyilikmi biz?!
Bu qanlı cəllada əyiləkmi biz?!
(alqışlar)
Aldatmış Gərsivəz Əfrəsiyabı,
Bu xain qılınca gətirin tabı!
Qorunsun qan ilə pak Ağ quşuz!
Qorunsun can ilə Siyavuşumuz!
Doğrasın süngüsü düşmənin bizi,
Həkk olsun qan ilə tarixə izi!
Şəfi bəy
Cənablar, bu təklif qoyulur səsə,
Düşünən zəkalar söz desin kəsə!
Adı var təslimin, adı şərəfsiz!
(deputatlara göz gəzdirir)
Bitərəflər yenə qaldı tərəfsiz...
Daha bu millətdə qalmadı urvat,
Təslim əleyhinə təkcə müsavat!..
Emin bəy
“Müstəvər bozbaşı” yemişdir hamı,
Təslimə veririk Azərbaycanı!
Siz ki aldanırsız qızıl yalana,
Niyə göz yumursuz dünən olana?!
Türkçüləri deyil bu ağır gündə,
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Türkün taxt-tacı qiyafəsində
“Qızıl yalanları” dəstəkləyirsiz,
Vətəni uçruma itələyrsiz!
Şeytana çevrildi hər yağı, hər yad,
Türkləri aldadıb qəhr etdi cəllad.
Anadolu hərbi, şanlı qəhrəman,
Komandan əmrini yubatdığından
Fəthi bəy qalibkən etdi intihar,
Ölümü öldürmək gedişləri var!!!
Ey gələcək nəsil, böyümüş övlad!
Qarşinda parlayır bir müqəddəs ad!
Müqəddəs bir bayraq, pak bir ideal!
Türkün tarixində şanlı istiqlal!
Azəri övladı yolundan dönməz,
Yüksələn bayraq bir daha enməz!
Pərdə enir. Qalxanda Emin bəyin evi. Emin bəy əsəbi
halda içəri girir. Umbülbanu xanım diksinir.
Ümbülbanu
Emin, sənsən? Gəldin? Partlayır sinəm,
(özünü onun üstünə atır)
Başları havalı, ağılları kəm...
Onlar qılıncladı hey kölgənizi,
Yenə əsarət boğacaq bizi?!
Emin bəy
“Müstəvər bozbaşı” yedi bu millət,
Bax meydan suladı yenə də zillət.
Pozuldu istiqlal verdiyi növraq,
Endi ürəklərə, endi o bayraq!..
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Nə şəhid olduq, nə də ki qazi,
O qızıl gürzələr qəhr etdi bizi!
Düşər indi işə terror maşını,
Hər şeyin ölçüsü Lenin arşını...
Ümbülbanu
Ağlayır Gülsümdərdli şeiriylə,
Matəmə bürünür sözun sehriylə.
Emin bəy
İşğalçı ordular atıldı hərbə,
O köhnə hüdudlar olundu bərpa...
Ümbülbanunu sinəsinə sıxır
Gələcək gün sənə çətindən-çətin,
Gərək dayanasan qürurlu, mətin!
İstiqlal hayqırır imanım-dinim,
Azəri davası bu gündən mənim
Ən uca amalım, uca məsləkim,
Yoxdu üzərimdə başqa bir höküm!
Ümbülbanu ağlayır. Emin bəy beşiyə yanaşır. Körpəni
qaldırıb öpür.
Gələcək növzaddır həyatın dadı,
Ağlama, de nədir körpənin adı?
Ümbülbanu
Deyirik çağıraq biz Əliheydər.
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Emin bəy
Yox, yox, məim oğlum adlansın Azər!
Doğuldu Vətənin azad günündə,
Ucaltsın başımı xalqın önündə!
(beşiyə qoyur)
Getməliyəm mən gizli yerimə.
Ümbülbanu
Hə yoxsa düşərsən düşmən şərinə.
Allah pənahında get sağ-salamat.
Canını bizimçün saxla amanat.
(ağlayır)
Emin bəy
Ağlamaq yaraşmaz, at göz yaşını,
(onu qucaqlayır)
Göylərdə hiss elə hər vaxt başını.
Əli də mənimlə gizlənə gərək,
Görək nə gösrərir bu çərxi-fələk!
“Müsavat”ın gizli işini qurdum,
Nəzərdə tutulub sizə də yardım.
Çox su aparacaq hələ bu xəmir,
Qızlarım hardadır? Gəlmir səs-səmir?
Ümbülbanu xanım
Oynayır bayırda, yox xəbərləri,
Deyirsən, çağırım, gəlsin içəri.
PƏRDƏ
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VIII PƏRDƏ
Həbsxana. Otaq. İçəridə Stalin gəzişir. Qapı döyülür.
Stalin
Gəl-gəl, içəri gəl, görək sən kimsən?
Pankratov içəri girir.
Pankratov
“Müsavat” rəhbərin gətirmişəm mən.
Stalin
Dayanma, tez gətir içəriyə sən!
(Pankratov çıxır)
Necədir bu günlər halı görəsən?
Pankratov Emin bəylə qayıdır. Stalin ona tərəf gedir,
qucaqlaşırlar. Bir neçə dəqiqə bir-birindən aralanmırlar.Pankratov təəccüblə çiyinlərini çəkir. Onu fərq etməyən Stalin Emin
bəyin qollarından tutub üzünə baxır.
Nə verdiniz, deyin, Məhəmmədəmin,
İl yarım ərzində millətə həmin?!
Emin bəy
Qandı dəhşətini xalqım yadlığın,
Daddı ləzzətini o, azadlığın!
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İl yarım düşməni yoldan azdırdıq,
Xalqa istiqlalı biz dadızdırdıq!
Pozulub getsə də yaranan növraq,
Bir daha enməzdir yuksələn bayraq!
Stalin başını bulayır. İkisi də gülür. Birdən Ctalin Pankratovu görür. İşarə edir ki, o, azaddır.
Nədir, yalan sözdür, özün de, Koba?
Aldanan Leninin əlində yaba.
Onundur millətlər azaddır sözü,
Taleyini təyin etməli özü.
Tapdadı nə üçün o, haqqımızı?
“Türkiyəyə yardım” yalan qırmızı!
İstila həvəsi zehninə bir yük,
Böyük millətlərin tamahı böyük!
Anlayan qüvvəni salıb zindana,
Bakını Mikoyan gətirib cana.
İmzalar türklərin, əməl yadların,
Milləti gəmirən pankratovların!
Stalin
Pankratov nə bilir, Bakıda kimlər
Ölümə layiqdir? Sizin hakimlər
Verib əlli doqquz adlı siyahı,
De, kimin adına yazaq günahı?!
Səni həbs edən kim? Bir söylə!
Yerli kommunistlər, çalışır səylə!
Bir qismin tələbi ömürlük dustaq,
Bir qismi yalvarır güllələ nahaq!
Gəl mənimlə gedək, üstündə gözüm,
Qalsan, öləcəksən, bax budur sözüm!
Kölgəndən qorxan da türk kommunistlər!
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Emin bəy
Nədir üzərimə atılan bu şər?
Nəriman yuxuda, getdi Zəngəzur,
Leninin kələyi əvvəldən hazır...
Stalin
Mövcud hüdudları aşdıq özümüz,
Bəli, sərhəd sevmir bizim sözümüz.
Nəriman kimdir ki? Əlimdə yaba,
Terrorun dərsləri sığmaz hesaba.
Emin bəy
Düz deyirmiş, Koba, gördün bu qağan,
(özünə işarə edir)
Qarı bir hiylədir türkləri boğan!
Xəyanətə dayaq xainlərimiz,
Ağlımız bağlanıb, sınıb kinimiz.
Stalin
Qarşı duranları biz təmizlədik,
Harada lazımdır, orda gizlədik.
Buyruq qullarıdır bunlar hamısı,
Başları üstündə Lenin qamçısı!
Emin bəy
(istehza ilə)
Demək bayraq yalan, tək qamçı gerçək,
Ən mahir memardır sizin hörümçək.
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Stalin
Ağıllı adamsan, Məhəmməd Əmin,
Zorakı aparat dövlətdir bilin!
Sizin qurduğunuz dağıldı niyə?
Terrora edirdin özün kinayə...
Dövlətini uddu demokratiya,
Libasın dəyişdi, dost oldu riya.
Endirdi zərbəni arxadan yağı,
Sökülüb-töküldü, uçdu dayağı.
Emin bəy
Terror faydasızdır, tarix dolanar,
Lenin deyənləri gələcək danar.
Stalin
Kütləvi terrorun tarixdə rolu
Danılmaz!Yox onsuz qurtuluş yolu!
Özün düşün, səni güllələməsək,
Gərək əlimizi Bakıdan çəkək!
(gülüşürlər)
Gedərik mənimlə, işlərsən orda,
Qalsan, asılarsan, inan ki burda!
Sovetdə türk elin edərsən tədqiq,
Müsavat fikrini yayarsan dəqiq.
Emin bəy
Özümə sadiqəm, razıyam səndən,
Azad bir ölkənin başçısıyam mən.
İstiqlal adıyla keçdiyim candır,
Yapdığım savaş Azərbaycandır!
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Stalin
İdealizm məlun məhv edir səni,
Bolşevizm sarıb axı ölkəni!
Emin bəy
İmperiya vaxtı çatacaq sona,
Mənim idealım gələcək cana.
Stalin
Hakimiyyət qısa, iziniz böyük,
Bu izlə mübarizə bizə ağır yük.
Millətə ruhunuz verib qol-qanad,
Sizin zərbənizdən biz çəkirik dad.
Millətçiliyə de təsir edən nə?
Emin bəy
Özünümüdafiə, başqa da heç nə.
Stalin
Mətin, mətanətli, igid və cəsur,
Zəkanın önündə zəkalar susur!
Terrorun hikməti çatsaydı sənə,
Enməzdi bayrağın, inan sən mənə.
Qoymaram qalasan burda bircə an,
Özüm çıxarıram səni aradan,
Susayıblar sənin qanına onlar,
Məhəmmədəmini onlarmı anlar?!
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Emin bəy
İdrak korluğundan iki il öncə,
Boğuldu, qəhr oldu qəhrəman Gəncə.
Haqq işi uğrunda axıtdı qanın,
Təzə bir nəsliydi o, Cavad xanın.
Məhv etdi xainlər mərd Nəsib bəyi,
Xatırlanar tez-tez onun əməyi.
Batumda Toplaqyan axıtdı qanın,
Arxadan zərbəylə Fətəli xanın.
Gün gələr qalxar fətəli xanlar,
Haqqını qaytarar tökülən qanlar!
Azadlıq verilməz, qanla alınar,
Şəhid məzarından yolu salınar!
Gələcək sahibi, mütləq gələcək,
Bu yurdun üzünü o güldürəcək!
PƏRDƏ
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Qəlbi güllərə
açılan qız
(pyes)
Azərbaycan Respublikasının Xalq şairi N.Rəfibəylinin
anadan olmasının 85 illiyinə.

İştirak edirlər:
Nigar – şairə, 20-22 yaşlarında
Cəvahir xanım – onun anası, 45 yaşında
Rəsul – Nigarın sevgilisi, 25 yaşında
Rəna – Nigarın rəfiqəsi, 20-22 yaşlarında
Arif müəllim – Nigargilin müdiri, 55 yaşında
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I PƏRDƏ
Yarıqaranlıq otaq. Həzin musiqi eşidilir. Nigar kədərli halda
çarpayıda uzanmışdır. Dərindən ah çəkərək qalxıb oturur,
bərk-bərk yorğana bürünür.
Nigar
Yenə də bir anda döndü taleyim,
Qəlb ağrılarımı mən kimə deyim?
Başımda ağrılar, taleyim zəhər,
Gecələr uzundur, görünmür səhər.
Dərdini deməyə tapılmaz kimsə,
Quzğunlar tökülüb gəlirlər səsə...
Bayrağa çevirib bir parça şeiri,
Udmaq istəyirlər lap diri-diri.
Ultimatum verir “şair qardaşlar”,
Beyinləri qatıq, ürəyi daşlar:
– Köhnə dövranları qaytarma geri!..
Mənmi olmuşam kapital nəri?!
Qapı aralanır, Rəna içəri girir, asta addımlarla çarpayıya
yanaşır.
Nigar
Rəna, xeyir ola? Gəlməzdin gərək...
Rəna
Yaxşı, sızıldama, dayan bir görək.
Qalx ayağa, Nigar, nədir bu yataq?
Az qalır ağlasın yatdığın otaq.
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Nigar
Salma zarafata, qoru özünü,
Ehtiyatla işlət hər bir sözünü.
Yandıracaqlar bax, inan dədəni,
Görsə kəmfürsətlər yanımda səni.
“Düşmən bandasını” eyləyib aşkar,
Ağı deyib ağlar “yazıqlar” zar-zar...
Rəna
Elə bil qəsdən qurulub tələ...
O şeir haradan keçibdir ələ?
Nigar
Axtarış zamanı tapıb namərdlər,
Taledən yazılıb mənə bu dərdlər...
Yazan bir tələbə, yoxdur burada,
(yuxarı işarə edir)
O, təhsil almaqda indi orada.
Bir şeir dövləti yıxacaq guya?
Adını çəkmərəm dağılsa dünya.
Mən bəy qızıyam, əslim-köküm var,
Satqınlıq eləmək mənə yaraşar?
Ölmək-ölməkdisə, xırıldamaq nə?
Dəhşətli dövranın keçdim girinə...
Kimsə kim iləsə bağlanır gedir,
Girəvə tapan kəs özgəni didir...
(fikrə gedir)
Xatirim xoş oldu, bil, Rəna səndən,
Məni görən kimi sən də qaç gendən.
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Rəna
(səbirsizliklə)
– Allahım, nə deyir bu Nigar xanım?!
Səndən artıq olub haçandan canım?
Tək-tənha deyilsən, düşünmə belə,
Dərdini söyləmə çiçəyə-gülə.
Nigar
Sirrimi-sözümü deyirəm gülə,
Açıram qəlbimi aşiq bülbülə.
Bu dilsiz həmdəmlər ruhumu duyur,
Şeh damcılarıyla kədəri yuyur.
Rəna
“Mən dağlardan nərgizgülü gətirdim,
Şaxta vurdu nərgizlərim dondular.
Yuvasından ayrı düşən quş kimi
Həzin-həzin sinmə üstə qondular.
Ürəyimdə nə hərarət vardısa,
Mən bu solan çiçəklərə bağladım.
Şaxta vurub nərgizlərim donanda
Mən dözmədim sakit-sakit ağladım.
Hər dərdimi dərin-dərin gizlədim,
Gizli dərdim gözlərimdən oxundu:
Nadan gördüm, sərt nəfəsi şaxtadək
Ürəyimin nərgizinə toxundu”.
Bu güllü şeirlər kövrəldir məni,
Bir xəfif həzinlik sarır qəlbimi...
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Güllərlə danışıb dərdləşirəm mən,
Gözlərim şeh çəkir gül tək səhərdən.
Nigar
Ən ülvi hissləri, qəlb yanğısını,
Qəfəsdə boğulan könül səsini
Duyan bir varlığa deyəsən gərək,
Dinləyər kim məni bu çiçəklərtək.
Ağlasam ağlayır, sevinsəm gülür,
Dərdə şərik olur, qəmləri bölür...
Ətrini göndərir dağlardan mənə,
Həmdəmdir gül hüsnü hər an qəlbimə.
(fikrə gedir)
Eh nədir bu fikir, düşürəm əldən,
Mərhəmət ummaqmı qudurmuş seldən,
Eşitdin o qızın əhvalatını?
(başını bulayır)
Zaman tərsə çapır indi atını.
Sarsıdır qəlbimi, verməyir aman
Milyonçu qızının taleyi yaman.
İtrilib kimsələr, qız qalıb tənha,
Bilməyir nə etsin qızcığaz daha.
Hər gün qapısında quyruq bulayan,
İndisə qəlbində bayquş ulayan
Qohumun evinə aparır pənah!
Günahlar üstündən törənir günah...
Qovurlar qapıdan o qızı həmən,
Əlacsız, kimsəsiz dönür yenidən...
Söyüb daş atırlar, o susub durur,
Qohum uşaqları hey onu vurur.
Vurur şaxta kimi, qar-ayaz kimi,
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Bəd yazılar yazır taleyin hökmü.
Dünənki söhbətdir, deyil çox köhnə,
Gözümün önündən getmir bu səhnə.
Dünən hər sözünə min baş əyilən,
Önündə enməyi şərəfi bilən
İnsan cildlilər edirlər bunu,
Hamı uca tutur öz qorxusunu!
Şüurlu məxluqun hanı amalı?
İnsana ləkədir qızın bu halı.
Nə deyim, bəlkə də, səhv edirəm mən,
Bəlkə də, haqlıdır canını güdən.
Bir halda taleyi yazırsa Allah,
Qaçırmaz əcəldən kimsəni günah.
Hər şeyi mərdanə edəsən gərək,
Ağuşlar yumulur, görünür kürək.
Qanunları gözəl, hakimləri qəlp,
Əzaba nə qədər gətirəsən tab.
Milyonçunun qızı, yazıqlar sənə!
Bakını tikənlər düşmənmiş demə.
İndi də düşüblər mənim üstümə,
Dolublar quzğuntək necə qəsdimə...
Xalq üçün çalışıb, çox iş görüblər,
Atam-babam belə dövran sürüblər.
Düşüb ortalığa bu gədəçələr,
Banlayır hər yerdə vaxtsız becələr.
Qabırğasıqırıq şeir yazırlar,
Kimsəsiz bir qıza quyu qazırlar.
Atamla işləyib müsavat vaxtı,
Gəncədə o zaman gülməyib baxtı.
Kinini boşaldır mənim başıma,
Soyuq su qatır o bişmiş aşıma.
Çıxardılar işdən elə o saat,
Öz canından qorxur indi camaat.
Babam onlar üçün məktəb açardı,
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Atam xəstəxana, o dəmlər vardı.
Məhəbbət olsa da, gizləyir hamı,
Gözləyir dayansın vaxtın tufanı...
Rəna
Gəl, yorma özünü, səngiyər tufan,
Dağılar buludlar, çəkilər duman.
Aman verməyənə verməzlır aman
Olar bir gün halı oların yaman.
(qalxır ayağa)
Yaxşı, mən gedirəm, sakit ol daha,
Səni tapşırıram indi Allaha.
Rəna onu öpür və gedir. Nigar halsız halda çarpaıya
yıxılır. Daxili səsi eşidilir
Nigar
Yəqin yollardasan, behiştim ana!
Bu zülmün əlindən gəlmisən cana.
Muğam sədaları altında aşağıdakı qəzəl oxunur.
Axşam qızaran göylərə endikcə qaranlıq,
Könlüm evini yandıran odlarə tapılmaz.
Bir incə gülün, bir çiçəyin aşiqiyəm mən,
Şərh eyləyən ol sirrimi dildarə tapılmaz.
Çıxdım gecələr seyrinə ahəstə o mahin,
Gördüm ürəyim tək alışan narə tapılmaz.

520

A I cild a

Aşiqlərə sordum dedilər: – Ey qəmi-pünhan,
Gizli yaradan ağrısı çox yarə tapılmaz.
Min tən eləyib eşqinə öldürdü Nigarı
Bilməm necə oldu gözü qarə tapılmaz.
Mürgüləyir, nəhayət, yatır. Həzin musiqi sədaları eşidilir.
Səhnə qaranlıqlaşır, sonra işıqlanır. Qapı döyülür. Nigar diksinir.
Qalxıb qapıya tərəf gedir. Qorxu içində ətrafa baxır. Dönüb geri
qayıdır. Nə edəcəyini bilmir. Qapı yenə döyülür. Birdən qətiyyətlə
qapıya yanaşır, əsəbi halda açır. Anası ilə qucaqlaşır.
Cəvahir xanım
İşdən çıxarıblar dedilər səni,
Olan işdir, bala, sıxma qəlbini,
Vaxt gələr, dəyişər yaramaz günlər,
Bu gün baş kəsənlər özü də inlər.
İtirmə özünü, şax dayan, Nigar,
Kimsəyə baş əymə, qalsan da bikar.
Nigar
O şeiri nə üçün saxlamısınız?
Əzraili sanki oxlamısınız,
Cəvahir xanım
Mən haradan bilim, mənlik işdimi?
O kağız güdaza verərmiş kimi?
Gərəkdir Mikayıl ala boynuna,
Qeyrətlə bu işi qoya yoluna.
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Nigar
Sakit ol bir görək, qalma nigaran,
Onsuz da az deyil sinəndə yaran...
Bu da tanrı işi, yol açsın özü,
O şeir olmasaydı, kimin nə sözü?
(saatına baxır)
Gedim, qayıdaram, söhbət edərik,
Mənim dərdlərimə tək sənsən şərik...
İndi şikayətim yuxarılara,
Adama vururlar gündə min yara.
Neyləyirəm kimə, istəkləri nə?
Bəsdir söylədilər böhtanlar mənə.
Allahdan qapqara olan üzlərin
Yumsunlar ağzını yaramazların.
Burulğandan çıxmaq deyildir asan,
Bir-birinə qarşı kinlidir insan,
Dövranım qıvrılıb olub bir gürzə,
Rəhm yox kimsədə məsum bir qıza.
Zəhər qatır hər gün yediyim aşa,
Bütün ümidlərim toxunur daşa.
Cəvahir xanım
Elə demə, qızım, bağlayan açar,
Qalmarıq biz inan həmişə naçar.
Nigar
Nəslin-nəcabətin batır sürgündə,
Atamı məhv etdi onlar bir gündə.
Oğlanların olub calayi-vətən,
Qızına qəzetlər yazır min böhtan...
Bir söylə, bağlayan rəhm edər haçan,
Nə gəncin gün görür, nə də bir qocan.
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Cəvahir xanım
Allahın altından qaça bilmərik,
Bağlı qapıları aca bilmərik.
Nigar anasını öpür və gedir. Cavahir xanım əllərini göyə
açır.
Bilirəm, a bala, sinə dağını,
Yedirdim gözümün sizə ağını,
Dedim ki, böyüyün, fərəhlənim mən,
Böyüyüb oldunuz calayi-vətən.
Salıb müsibətlər canımı əldən,
Bir quru qəfəsəm, düşmüşəm dildən.
Bu qızın dərdidir yaşadan məni,
Dana dərisidir zamanın gönü,
Nazilmir, qırılmır, aşınmır hələ,
Sıxır ürəyimə gündə yüz güllə.
İlahi, tək sənsən mənim pənahım,
Qoyma asimana ucalsın ahım!
Qıyma üç balama, son gümanıma,
Yenidən vəlvələ salma canıma.
Bağlama onların yolunu, Allah,
Sənə sığınırıq qəlbimizdə ah!
Əlindəki yaylığı gözünə basıb ağlayır.

Pərdə enir
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II PƏRDƏ
Pərdə açılır. İdarə. Kiçik otaq. Müdir stolun arxasında əyləşmişdir. Nigar çəkinə-çəkinə daxil olur. Müdir başını qaldırır.
Nigar
Salam, mən Nigaram, bezdim, nəhayət,
Gəlmişəm eyləyəm sizə şikayət...
Arif müəllim
(təəccüblə)
Salam, sən ki bala, körpəcə bir qız...
(başını bulayır)
Kimsədə günah yox, dövran vicdansız...
Yekə kişilərin çaşıbmış ağlı,
Üstünə düşüblər əli çomaqlı...
Nigar
Çıxardılar işdən böhtana görə,
Yaralar üstündən vurdular yara...
Arif müəllim
Gəl işlə burada, qorxma heç nədən,
Zaval gəlməz sənə daha kimsədən!
Sən kimi gənclərdir burada, qızım,
Allah qara etsin namərdin üzün.
Bu tufan-boran da hələ ki dərin,
Göstərməsin fələk bundan betərin..
İşlə, gözəl qızım, göndərək səni,
Paytaxtda tamamla öz təhsilini.
Həm də kin-küdurət qoy yatsın bir az,
Gələr həyatına, gələr yenə yaz.
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Nigar
Bilmirəm nə deyər anam bu işə?
İnanmaq olarmı indi gərdişə?
Arif müəllim
Arxayın ol, qızım, düşmə şübhəyə,
Bir gün də başlayar insan tövbəyə.
Get oxu, fürsətdir, qayıt yurduna,
Elm nuru məlhəmdir elin dərdinə.
İşıqlı sabahlar öndədir hələ,
Yaşa sən ümidlə, xoş gələcəklə.
Götür-qoy elə, rəyə gəl özün,
Bax çəkinmə, söylə, varsa bir sözün.
Nigar
Sağ olun, razıyam, razıyam sizdən,
Tutdunuz vaxtında əllərimizdən.
Səhnə qaranlıqlaşır. İşıqlananda yenə həmin otaq. Nigar
tək oturmuşdur. Qarşısındakı kağızlarla məşğuldur. Rəsul içəri
daxil olur. Onu görəndə təəccüblənir.
Rəsul
Bu sizsinizmi, hə, şairə Nigar?
Xeyir ola, burda nə işiniz var?
Nigar
İşə götürdülər məni burada.
Rəsul
Şükür ki, sovuşdu sizdən qan-qada.
Bir məktub hər şeyi qoydu yoluna,
Şeirin müəllifi aldı boynuna...
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Nigar təəccübünü gizlədir. Rahat nəfəs alır.Hiss olunur
ki, bunu indi eşidir.
Nigar
Kim bilir ki, sabah ağlayar-gülər?
Ağlagəlməz yerdən qar yağa bilər...
Rəsul
Daha tufan qopmaz, görünməkdə yaz,
Bir daha dondurmaz sizi o ayaz.
O tufan içində var mənim payım,
Hazıram günahı əlimlə yuyum!
Nigar uzun nəzərlərlə ona baxır.Nəsə düşünür.
Nigar
Mən bir bəy balası, siz sadə insan,
Verməzlər bir gün sizə də aman...
Rəsul
Çox güman rəiyyət demək istərdin,
Sözlərini qəsdən yana döndərdin...
Nigar susur, Rəsul canlanaraq
Rəsul
Özüm əsilzadə, xan nəslindənəm,
Məmmədxan tayfası deyilən mənəm.
Çıxıb axırına yüz illər öncə,
Ağır divan tutub qocaya-gəncə
Çarizmin o zaman qanlı pəncəsi,
Qandalda inləyib aslanın səsi.
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Nigar
Bəs, niyə qol qoydu xanın nəvəsi
Kimsəsiz bir qızın kəsilə səsi?
Rəsul
İnandım böhtana, şahiddir Allah,
Görmədən-bilmədən qazandım günah.
Gəl bağışla məni, al həyatımı,
Keçir sınaqlardan sən bu andımı.
Məni təmkininiz eylədi heyran,
Sizinlə tanışlıq oldu bir bayram.
Nigar
İlk baxışda hamı görünür yaxşı,
Hərənin bir cürdür həyata baxşı...
Rəsul
(hərarətlə)
Deyəsən, yaxındır sənət zövqümüz,
Taleyimizcə də eyniyik ki biz!
Rəna daxil olur, Nigarı qucaqlayır.
Rəna
Təbriklər, təbriklər, gördünmü, Nigar?
Dünyada qızıltək insanlar da var.
Allah köməyinə çatsın onların,
Ucaltsın göylərə hər vaxt şanların.
Yoxsa ayaqlarda tapdanıb sən, mən,
Vermişdik Sibirdə Əzrailə can...
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Nigar
(dərin kədərlə)
Yaşadım dediyin o duyğuları,
Qəlbimə dağ basan o ağrıları.
Ömrüm boyu da unutmaram hec,
Haqq qalib gəlməli, onsuz da, tez-gec.
Rəna
Bizimki bizlərə deyəndən sonra,
Neynirəm bu dunya ağdır, ya qara.
Nə qədər sürgünə getdi qadın-qız,
Mən də bir dustağam tənha və yalqız...
Nigar
(ah çəkir)
Hələ bilmək olmaz nədir yazımız?
Hansı havaları çalar sazımız.
Mübarək soyumuz indi bəd möhür,
Başımız üstündə ildırım çaxır.
Rəsul
Dağılar buludlar, toxtayar zaman,
Çəkilər başlardan bu qatı duman.
Şairə qalibdir, təmkinli, həm mərd,
Sizdən kənar olsun hər kədər, hər dərd.
Nigar
Gedib əzizlərim diyarbadiyar,
Anamdan ötrü də qorxularım var.
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Qərəzli adamlar düşür araya,
Mərdlik, qeyrətlik də gəlmir haraya.
Namərdlərin kini bəxt yazır indi,
Kübarlar üçün də beləcə gündü.
Bir yanda qaynayır, sevinir həyat,
Bir yanda beləcə qəhr olur ovqat.
İşıqlı günlərə vardı inamım,
Qalarmı dünyada candan yananım?
Göy gurultusu eşidilir. Nigar diksinir, daxili səsi eşidilir.
Qəlbimi çeynəyir, didir suallar,
Açılacaqmı, ya Rəbb, tilsimli yollar.
Gedənlərlə görüş nəsibmi bizə?
Dayanarıqmı, ah, bir də göz-gözə?
Qalxacaqmı görən bu duman, bu çən?
Fələk daha kimi alacaq məndən?..
İntizar canımı üzməkdə hər an,
Başa çatacaqmı bu acı dövran!
Dalbadal sürgünlər yığdı boğaza,
Hərənin ağzında bir cür loğaza...
Gözə soxulanlar söyləyir min şər,
Ki xalqı talayıb, məhv edib bəylər.
Əgər yaşayırsa hər hansı kübar,
Demək, yeni dövrün çox düşməni var?
Dəhşətli cərəyan baş alıb gedir,
İnsanın qəlbini beləcə didir.
Hər adam bir dünya, haqqı var onun,
Yaşasın ömrünün əvvəlin, sonun.
Dünən mövqe tutan bu gün bir düşmən,
Sabahkı gün isə bugünkü peşman...
Allahın qəzəbi keçmiş tək yerə,
Görünmür bir nicat indi bəşərə.
Pərdə enir
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III PƏRDƏ
Nigarın otağı. Cəvahir xanım namaz qılır. Əyilib qalxır.
Sonra əllərini göyə açır.
Cəvahir xanım
İlahi, sən qoru bu körpə qızı,
Çəkmə imtahana bir daha bizi.
Yoruldum zamanın bəd dillərindən,
Nişanə qaldımı xoş günlərimdən?
Başımın ağası, arxam, köməyim,
Hardasan, dərdimi mən kimə deyim?
Sevimli qızına deyirlər böhtan,
Fürsət güdürmüşlər, sən demə, çoxdan.
Kişi namusuna sığan bir işmi?
Belə “qeyrətlilər” birmi, ya beşmi?
Gör nələr söyləyir qəzetdə onlar,
İnsanlıq adına ləkə olanlar.
Şeytanın şərinə düşübdü qızım,
Odlanır ürəyim, ağlayır gözüm.
Təndirdə qovrulsun imanı, dini,
Şəri öz başında çatlasın həmi...
Ey, uca göylərin sahibi Allah!
Tək sənə, tək sənə gətirdim pənah!
Qoru qüdrətinlə zərif balamı,
Qaldırma, qaldırma ərşə naləmi!
Zindanlar küncünə atma bu qızı,
Qırılmasın onun həyatda dizi!
(ağlayır)
Erməni, urusdur hakimlər indi,
Yaşadığımız gün zəhərli gündü.
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Aman Allah, gəlir başıma hava,
Tapılmaz balama isti bir yuva...
Əllərini yenə də göylərə açır. Nigar daxil olur. Cəvahir
xanım özünü yığışdırır.
Nigar
Salam, ana, salam, qəmginsən yenə,
Sənin bu gəlişin yol açdı mənə!
İşə götürdülər Azərnəşrə,
Xeyir qalib gəldi bu dəfə şərə.
Mikayıl hər şeyi alıb boynuna,
Bu iş də beləcə düşdü yoluna...
Cəvahir xanım
Allahın yazığı gəldi anana,
Gördü ki, mən daha gəlmişəm cana.
Nigar
İndi bir-birinə yaxırlar qara,
Şikayət yazırlar haradan-hara...
Cəvahir xanım
Danışma heç yerdə, dəhşətli ildir,
İnsanın bəlası hər yerdə dildir.
Nigar
Narahat olma gəl, məndən ötrü sən,
Salıbdı canını fikirlər əldən.
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Cəvahir xanım
Qızım, qurban olum, sərvaxt ol hər an,
Şeir yazma hələ, qoy keçsin zaman...
Kəlmənin başına ip salacaqlar,
Sözündən yüz məna çıxaracaqlar.
Nigar
Tapşırıb direktor sən deyənləri,
Deyir sinirsisin qoy bir kinləri.
Məəttəl qalır ki, çıxıbmış ağı,
Böhtana salıblar mən tək uşağı...
(susur)
Cəfərlə Səmədin yoxdu imzası,
Qalanlar öndəydi sözün qısası.
Cəvahir xanım
Allah köməyində dursun onların,
Salamat saxlasın hər vaxt canların.
Yaxşılar yaxşıdır, dönsə ha yana,
Onlara süd vermiş bir halal ana.
Nigar
Kamildən də xəbər tutmayaq daha?
Cəvahir xanım
Yox, bada gedərik, inan Allaha.
Görmədin nə yazdı canıyanmışlar?
Mənim ocağımtək odu sönmüşlər“Kamil kef içində türk diyarında,
Rəşid xumarlanır xalqın varında”...
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Nigar
Atam sağ olsaydı, çəkərdi əncam.
Cəvahir xanım
Qaralıb hamının qəlbindəki şam...
Atan neyləyərdi bu qart zamana,
Bir də çətin gələr dövran imana.
Nigar
Düzdür sən deyənlər, əfsus, ay ana,
Batır bəd əlləri gündə min qana.
Əmr yuxarıdan, icraçı bizdən,
Casuslar heç kəsi qoymurlar gözdən.
Musavatçı deyə yazmaq Cəfərdən!
Bolşevik qələmin salıbdı girdən...
Beləcə milləti verirlər bada,
Dünənin dərslərin salmırlar yada.
Yazanın özünə dəyir qan-qada,
Baxır min şübhəylə hamıya o da.
Yazanla bağlanan çox adamlara,
Elə həmin anda yaxılır qara.
Cəvahir xanım
Başqa rəng yoxdur ki, daha qaradan,
Hifz etsin sizləri böyük yaradan.
Susur, gözlərini bir nöqtəyə dikir. Daxili səsi eşidilir.
Nə gündüzüm gündüz, nə gecəm gecə,
Canım, bu dərdlərə dözürsən necə?..
Üç balam üçü də qərib diyarda,
Belə bir zalımlıq görünüb harda?
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Xudadat, hardasan, bir danış, bir din?
Məni tənha qoyub haraya getdin?
Yanımda olsaydın, yağmazdı bu qar,
Gedərik bu yurddan biz diyar-diyar.
Sinəmiz üstündə isti yuvada,
Balalar çatardı, bəlkə, murada.
Nigar
Yenə fikrə getdin, at fikirləri,
Tərsinə fırlanır çərxin təkəri.
Bizim direktor da söyləyir belə,
Məni də hamısı tuturlar dilə...
Deyir, getməliyəm təhsil dalınca,
Uzaqlaşım tufan lap sovulunca.
Bu bir qasırğa, keçib gedəcək,
Hələ çoxlarını biçib gedəcək.
Deyir, qorunarsan, baxsan sözümə,
Baxmasan, ağlayarsan bir gün özünə.
Cəvahir xanım
Qalarsan yad yerdə, a qızım, necə?
Nigar
Mənə düşmən oldu bil Bakı, Gəncə!
Gedir təhsil üçün çoxları inan,
Razılıq ver mənə əzabkeş anam!
Tele fürsət verib, bu xeyir bizə,
Ara da səngəyər, dəymərik gözə...
Cəvahir xanım
Nə bilim, nə deyim, qızım, mən sənə,
Qoydular bizi də çox yaman günə.
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Qapı döyülür. Rəna daxil olur, Cəvahir xanımı qucaqlayır.
Cəvahir xanım
Xoş gəlmisən, a qız, hardasan belə?
Unutdunmu məni sən də, ay bala?
Rəna
Allah eləməsin, mümkünmü, ana?
Unudam mən səni, qurban canına.
Cəvahir xanım
Elə demə, qızım, mən qurban sizə,
Nə var, nə yox, qızım, bir söylə təzə?
Rəna
Göndərirlər bizi təhsil almağa,
Əslində gözlərdən uzaq olmağa.
Ver xeyir-duanı, sağ gedək-gələk,
Bizdən uzaq olsun, qoy bu küy-külək.
Gördünmü, dedilər Nigara nələr?
Böhtanı ucadan nəzmə çəkdilər.
Cəvahir xanım
Bir şair adıydı, verdin Nigara,
Tale sürüklədi gör onu hara?...
Rəna
İncidir bizləri vaxtın oxları,
Salam verməyə də qorxur çoxları.
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Cəvahir xanım
Nigar doğulanda qohum-qardaşım
Qurbanlar kəsdilər, ucaldı başım.
Gəlinim söylədi çoxları ona,
Çevirdi üzünü, döndü zəmanə.
O gözəl günlərin çırağı söndü,
Qorxulu kabusdu bəy adı indi.
Dayım əsl kişi, xeyirxah idi,
Ölən günündən də xalq xeyir çəkdi.
Vəsiyyət elədi nə qədər pulu,
Versin təhsil üçün qohumu-oğlu.
İndi “düşmən”olub, keçibdi illər,
Dalbadal sürgündə Rəfibəylilər...
(fikrə gedir)
Rəna
Nə deyirsən, ana, razısanmı sən?
Bizə xeyir-dua verəcəkmisən?
Cəvahir xanım
Nigardı yanımda təkcə, a bala,
Salım öz əlimlə qürbətə yola?
Nigar çay gətirir, hərənin önünə bir fincan çay qoyur.
Nigar
Peterburqda təhsil almışdı atam,
Moskvada mən gərək savada çatam.
(anasına)
Qayıdıb gələrəm, arxayın ol sən.
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Cəvahir xanım
Birdən də qayıdıb gəlmədin həmən?
(gülüşürlər)
Rəna
Qayıdıb gələrik, inan sən bizə,
Şübhəylə baxma da sözlərimizə.
Tutacaqlar bizi qalsaq burada,
Getsək sovuşacaq bizdən qan-qada.
Cəvahir xanım
Qoy, təki sağ olsun sizin canınız,
Ucalsın göylərə hər vaxt şanınız...
(daxili səslə)
İlahi sən qoru balalarımı,
Yağdırma başıma dağın qarını.
Könlümün sirdaşı getdi əlimdən,
Dünyanın ləzzəti mənim dilimdən...
İndi də qızcığaz gedir qürbətə,
Mən layiq deyiləm belə töhmətə.
Səhnə qaranlıqlaşır. Sonra işıqlanır. Yenə həmin səhnə,
Nigarla anası süfrə arxasında əyləşiblər.
Nigar
Ay ana, çox sağ ol, dadlıdır xörək,
Ağız şirinliyi, xoş günlər görək.
Keçmişlərdə qalsın hicran ağrımız,
Yanıb qovulmasın bir də bağrımız!
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Cəvahir xanım
Ağzından eşitsin bu sözü Allah,
Açılar taleyin gülər, inşəllah.
Yığılar başıma perikənlərim,
Yenə də xoş olar mənim günlərim.
Nigar
Anacan, gedimmi Moskvaya mən?
Razı olarsanmı buna, söylə sən?
Deyirlər, belədir nicat yolumuz,
Düşmənlə doludur sağ və solumuz...
Getsək, yaddan çıxar bizim adımız,
Qorunar, saxlanar ürək odumuz.
Cəvahir xanım
Yox, qızım, qorxuram, yadların içi,
İstəmirəm, bala, belə sevinci.
Qürbətdən verilir sizə butalar...
El içində, öl içində deyib atalar.
Nigar
Burda ali təhsil deyildir mümkün,
Hələ bizim soya görünmür xoş gün...
Cəvahir xanım
Elə çalpaşıqdır başımda hər şey,
Bir rəyə gəlmirəm düşünsəm də hey.
Çiynimdə ağır yük qoyublar yaman,
Gediblər, yoxdular atanla baban...
İndi ailə quran vaxtındı, bala,
Necə salım səni qürbətə yola?
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Nigar
Mən tək deyiləm, çoxdu cavanlar,
Hamı da mən kimi, gedəcək onlar...
Cəvahir xanım
Görürəm, getməyə könlün var sənin.
Nigar
Yox, icazə verə gərək ürəyin.
İşdə də hamıya söylədim belə,
Gərək razılığa öz anam gələ.
Cavahir xanım gözlərinin yaşını silərək qalxıb pəncərəyə
yanaşır.
Cəvahir xanım
A qızım, yaxın gəl, bir bax aşağı,
O oğlan kim ola? Qonşu uşağı?
Elə hey hərlənir evin başına,
Niyə belə gəzir o boş-boşuna?
Nigar yaxınlaşıb baxır, qızarır.
Nigar
O dediyim oğlan budur, ay ana!
Cəvahir xanım
Pis uşağa oxşamır, qurban boyuna.
Amma sən bəy qızı, o sadə insan,
Çətinə düşəndə qaçmazmı o an?
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Nigar
O da xan nəslidir, ötən yüz ildə,
Tayfası dağılıb həmin o seldə.
Cavad xan dövründə qırılıb batıb,
Məmmədxan nəslinin taleyi yatıb.
Cəvahir xanım
Kimi var, kimi yox indi burada?
Yaşayır, dolanır oğlan harada?
Nigar
Onların taleyi oxşayır bizə,
Göyçaydır yurdları, gəliblər təzə.
Bakıda bir təhər salıb düşərgə,
Bir ana, dörd bala yaşayır birgə.
Cəvahir xanım
Razımı gedərsən urus içinə?
Nigar
Əlbəttə, razıdır, gərəkdir təhsil,
Elmsiz bir kordur hər hansı nəsil.
Bu dövrün tələbi belədir indi,
Elm yenməyəni bir şeymi yendi?
Cəvahir xanım
Amma bir özün də yaxşı fikirləş,
Qənimət adamla həyatda birləş!
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Götür-qoy eləyək hələ dərindən,
Xeyirin diləyək, qaçaq şərindən.
İnsan var ürəyi məzardan da dar,
Sevginin, dostluğun qeyb olmağı var.
Görür neçə ildi bunları anan,
İçində alovsuz, tüstüsüz yanan...
Dünənin quzusu bu gün canavar,
Adəm övladına nə etibar var?!
Şeri-meri də yığışdır hələ,
Qoy bir də adın düşməsin dilə.
Nigar
Hər dəfə deyirsən eyni sözləri,
Həmişə qaralsın qara üzləri...
Güllərə söyləyir Nigar dərdini,
O görmür güllərdən hələ mərdini,
Qoruyar sirrimi, duyar qəlbimi,
Ovudar nisgili kim onun kimi.
(susur, daxili səsi eşidilir)
“Ömrümü güllərə məftun yaşadım,
Gülü, bənövşəni, nərgizi sevdim...
Gecə qaranlıqda üşüdü qəlbim,
Səhəri, işığı, gündüzü sevdim.”
(birdən qalxır, anasını qucaqlayır, utana-utana)
Ay ana, onlar da istəyir gələ...
Cəvahir xanım
Onlar kim, bir söylə, utanma belə?
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Nigar
Oğlan adamları, razısanmı sən?
Cəvahir xanım
Hə, razıyam, qızım, razıyam qəlbən.
(daxili səslə)
Ağsaqqal olmuşam, nədir əlacım?
Hərdən kəsilir, vallah, illacım.
Xudadat, hardasan, elçi qarşıla,
Gəl əziz qızını özün sal yola.
Layiqli barxana bağla adına,
İtirib özünü biçarə ana...
Nigar
Susdun niyə, söylə söhbətin kimlə?
Atam nə danışdı bir de səninlə?
Cəvahir xanım
A qızım, beləcə yorma özünü,
Gəlsinlər, razısan, verim sözünü?
Get xoşbəxt ol bala, sevinim mən də,
Nəvələr oynadım bu əllərimdə...
Musiqi sədaları eşidilir, pərdə yavaş-yavaş enir.
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Gəlindaş əfsanəsi
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Rum qeysəri Dağyunusun sarayı. Dağyunus taxtda əyləşmişdir. Yanında vəziri. Arxasında qadın fiquru olan büt. Onun
Nuhçıxana göndərdiyi elçi içəri girir.
Dağyunus
Nə xəbərlə gəldin, söylə?
Düzmü bizə çatan o söz?
Yuxularım qat-qarışıq,
Gördüyünlə onları yoz.
Nə adlanır o məmləkət?
Məzhəbi nə, dini nədir?
O torpağın sahibləri
Söylə görək, nəyə qadir?
Elçi
Çox qəribə bir ölkədir,
Nuhçıxandır onun adı.
Tək Tanrıya tapınırlar,
Bu onların etiqadı.
Gənc şahzadə hökmdarı –
Təmlixa şah igid, qorxmaz,
Döyüşlərdə bu cavanı
Qılınc kəsməz, ox da batmaz.
Uca-uca dağ qoynunda
Qorxu-hürkü bilməz diyar,
Hər təpənin sinəsində
Möcüzəli çeşmələr var.
Doğrudan da, hər yanından
Axıb gedir bir nur seli,
Qəribləri əzizləyir
Nuhçıxanın hər bir eli.
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Ərsus, Ərqım, Ərad, Ərur
Məmləkətin bölgələri,
Bir yumruqda birləşiblər,
Bərk qorunur ölkələri.
Dağyunus
Görüşdünmü şahı ilə?
Nə söylədi onlar sənə?
Demədinmi Nurdan gərək
Kəniz ola burda mənə?
Elçi
Hökmdara üzbəsurat
Mən söylədim sözlərini,
Rədd elədi təklifini,
Dedi, çəksin gözlərini.
Ərsus qövmün şahzadəsi
Elçi düşüb almış qızı,
Bir çal-çağır, vurhavurdu,
Qəhrəmanmış gəncin özü.
Dağyunus
Bu dünyanın həm Allahı,
Həm ağası təkcə mənəm!
O Nuhçıxan diyarını
Edəm gərək bir cəhənnəm.
Nə həddi var, söylə görək,
Tanrı seçə özlərinə?
Zil qaranlıq çökdürərəm
Mən onların gözlərinə!
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Vurun döyüş təbilini,
Qalxsın göyə qoy ahları,
Görək necə yardım edir
Məlunlara Allahları.
Çevirərik toyu yasa,
Tez atlanın, düşək yola,
Az keçməz ki, qayıdarıq
Bu səfərdən gülə-gülə.
Qoy görsünlər Nuhçıxanda,
Öndə tutun bütümüzü,
Diz çöksünlər qarşımızda,
Həm dadsınlar gücümüzü.
Bizim olsun şahzadə qız,
Şərab versin məclislərdə,
Gözəlmidir qadınları?
Mənə söylə bunu bir də!
Elçi
Oxşarı var aya, günə,
Hamısı da bir-birinə,
Hərdən dəyişik salırsan
Baxan kimi üzlərinə.
Bir də gördün uçur köhlən,
At minəndir arvadları,
Ağır döyüş meydanında
Onların da vardır yeri.
Dağları da qəribədir,
Tez aldadır nabələdi,
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Birin keçib çevriləndə
Düşünürsən, bura nədi?
Bəd məramla getsən əgər,
Asan deyil döyüş orda.
Bura gələn çox qəsbkar
Sonda qalıb özü darda.
Hər qayası bir sərkərdə,
Dağlar oxşayır adama.
Bölük-bölük qoşunları
Bir andaca çəkir kama.
İndiyədək hələ ordan
Sağ dönməyib bir yadelli.
Bu bir sirmi, tilsimmi?
Kimsəyə də deyil bəlli...
Dağyunus
Elçi, kimi qorxudursan?..
Səcdə edir dünya mənə,
Dağıdarıq Nuhçıxanı,
Sözlərimi dedim sənə!
Tez atın onu zindana,
Qoy çürüsün sümükləri!
Nədir görsün Dağyunusu
Yolundan eyləmək geri!
(onu aparırlar)
Qoşun gəlsin bir araya,
Döyəcləyin tez təbili!
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Şeypur səsi cəm eləsin,
Döyüşə kökləsin eli!
Səhnə dəyişir. Nuhçıxan şahın sarayı. Şahzadə Nurdan
gəlin paltarında. Ətrafındakılar aralanıb yol verirlər. Təmlixa
şah irəli gəlir. Bacısına xeyir-dua verir.
Təmlixa şah
Şah atamız uca göydə,
Şaddır indi onun ruhu,
Mələklər də salamlayır
Onu, həm babamız Nuhu.
Xeyir-dua verirəm mən,
Yar olsun Yaradan sənə!
Bir müqəddəs ocaq qala,
Ərsus sığınsın kölgənə.
Nuhçıxanın qeyrətidir,
Bacım Nurdan, Şaqbur qala,
İstəyirəm bu qeyrətin
Açarları səndə qala.
Köhnə qala, Daş qaladır,
Başkahadlr giriş yolu,
Uca Tanrı hifz eləyir
Ağır gündə burda eli.
(açarı ona verir)
Sən seçdiyin igid oğlan
Bil ki, mənim dirəyimdir!
Qardaşları Ərqon, Xızır
Bax, döyünən ürəyimdir!
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Onun alnından öpür. Ətrafındakılarla birlikdə oradan
çıxırlar. Qadınlar Nurdanı aparırlar. Pərdə enir. Aradan bir il
keçir. Pərdə açılanda Təmlixa şah taxtda görünür. Yanında
vəziri. Sərkərdə içəri girir. Onun qarşısında baş əyir.
Sərkərdə
Hökmüdarım, Ərur səmtdə
Gəlib çatıb artıq yağı,
Elçisinə toxunmadıq,
Yer alıb bunun ayağı...
Təmlixa şah
Anasına söylədərik
Dağyunusun biz də ağı,
Başlarına uçulacaq
Nuhçıxanın hər bir dağı.
Sərkərdə
Boşalıbdı Ərur düzü,
Orda durub kafir düşmən,
Tələ bu dağların özü,
Gəlsin, düşsün deyirəm mən.
Təmlixa şah
Get qoşunun dur başında,
Bir dərs verək Dağyunusa,
Çəyirtkə tək qıraq-tökək,
Rum ölkəsi batsın yasa.
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(sərkərdə baş əyib gedir)
Ərsus şiri Şaqbur gəlsin!
(Şaqbur gəlir, qucaqlaşırlar)
Köçürülüb el oraya?
Qala orda nə haldadır?
Hazırsınızmı davaya?
Şaqbur
Bir əsgərdir hər daş-qaya!
Nurdan baxır o işlərə,
El anası olub bacın,
At belindən düşmür yerə.
Qadın, uşaq, həm qocanı
Sinəsinə alıb qala,
Yemək-içmək qaydasında,
Nurdan qurd qız, işi əla!
Əsgərlərin bir hissəsi
İçəridə, qaladadır,
Seçdiyimiz döyüş yeri
Aşağıda, çaladadır.
Təmlixa şah
Zinə tərəf, Səlik tərəf?
(Fikrə gedir)
Münasibdir hər ikisi!
Əsl ölüm meydanıdır
Səliyin o üst çəkisi.
550

A I cild a

Şaqbur
Atın yolu yoxdu ora,
Qaya üstə Səlik meydan,
Hara addım atsa düşmən,
Məhv olacaq, uçrum hər yan.
Təmlixa şah
Azmı ölüb orda kafir,
Mən bələdəm hər yönünə,
Dağyunusun özü ağlar
Lap tezliklə öz gününə.
Şaqbur
Burda qalsa, təhlükəli,
Nə etmisən xəzinəni?
Biz qalada gizlətmişik...
Öyrətmək olmasın səni.
Təmlixa şah
Biz gedirik altı nəfər
Xəzinəylə Asabkəfə,
Düşmən xəbər tutmaz yəqin,
Ordan gəllik siz tərəfə.
Şaqbur
Qayıtmayın, biz özümüz
Kafirlərlə döyüşərik.
Qələbənin şadlığında
Biz yenə də görüşərik.
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Təmlixa şah
Dağarası aşıb burdan
Yetirərik özümüzü,
Düşmənlərin bağrın yarıb
Söyləyərik sözümüzü.
Düşmənlərə nifrəti çox,
Gözdən qoyma sən Nurdanı,
Atılacaq döyüşlərə,
Yolunu kəs, qoru onu!
Şaqbur
Uşaq onun özündədir,
Ümid olmadı heç kəsə,
Düşünərək körpəsini
Kişilərlə girməz bəhsə...
(qucaqlaşıb ayrılırlar)
Pərdə enir. Qalxanda Şaqbur qala görünür. Döyüş səsləri, hay-küy, inilti-bağırtı səsləri eşidilir. Nurdan körpəsini kürəyinə bağlamış şəkildə səhnəyə gəlir.
Nurdan
Görüm kimsə qalıbmıdır?
Xilas edim kafirlərdən,
Düşmən əlinə keçməsin,
Öz borcumu ödəyim mən.
(körpəyə)
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Yuxu verdi, nə yaxşı ki,
Körpə bala, Tanrım sənə,
Sən də elə yatmağınla
Kömək etdin burda mənə.
(öz-özünə)
Vətən necə dar gündədir,
Lənətlərə gəlsin düşmən,
Meyitlərdən qalxan azar
Yenə salar xalqı əldən.
(əlindəki qılıncı qaldırıb irəli keçir)
Səhər açılır. Nurdan döyüşür. Yavaş-yavaş düşmənlər
onu əhatə edirlər. Dairə kiçilir. Nurdan əllərini göyə açır.
Nurdan
Uca Tanrı, rəhmlisən,
Yad əllərə vermə məni,
Namus sınmaz, qadın ölər,
Ayaqlara salma məni!
Yağıların dövrəsində,
Atı harda, özü harda?
Köməyinə gələmmirsən,
Şaqbur, Nurdan qalıb darda!
Düşmən əsgərləri ona çatırlar.
Qadir Allah, rəhm elə sən,
Ya al məni çevir quşa,
Sığınıram qüdrətinə,
Ya da döndər qara daşa.
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Yağılar qarşılarında kürəyində uşaq uca daş heykəl görürlər. Qorxudan onları əsməcə tutur, özləri də daşa çevrilirlər. Pərdə enir. Qalxanda Əhsabikəf görünür. Yatmış adamların üstünə gün düşür. Onlar yavaş-yavaş ayılırlar. Tələsik
qalxırlar. Təmlixa şah tez ayağa qalxır.
Təmlixa şah
Qalxın görək, neçə gündür
Biz yatmışıq, qalıb burda?
Bilmirik ki, nə eləyib
Dağyunus şah ana yurda?
Onlardan biri
Sən neçə gün olar dedin?
Axşam gəldik biz ki elə...
Lap düzünü deyim ki mən
Bir gündən də azdır hələ.
(səslər eşidilir)
Təmlixa şah
Qulaq asın, vardı gələn.
Durun görək kimdi belə,
Bəlkə, kimsə satqın çıxıb
Öz şahını verib ələ...
Bir neçə adam yaxınlaşıb maraqla onlara baxır. Təmlixa
şah gələnlərə üz tutaraq:
Xəbər verin Dağyunusdan!
Öldürdü, ya öldürüldü?
Çəyirtkə tək qoşunları
Məmləkətdən sürdürüldü?
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Gələnlərdən biri
Dolamısan camaatı?
Dağyunus kim? Söylə bizə!
Nə qəribə söz deyirsən
Ciddi-ciddi durub üzə.
Təmlixa şah
Dünən olub bu hadisə,
Sığınmışıq mağaraya,
Qoşunumuz döyüşdədir,
Çatmalıyıq biz haraya.
Gələnlərdən biri
Üç yüz doqquz il burada
Yatanların rəvayəti,
Eşitmişik dildən-dilə
Bu maraqlı hekayəti.
Təmlixa şah
Hekayət yox, həqiqətdir!
Döyüş sarıb hər tərəfi,
Daldalanmaq əvəzinə
Gəzirsiniz Ashabkəfi!
Gələnlərdən biri
(Yerə düşmüş pullara baxaraq)
Neyləyirsiz siz bunları?
İşləmir ki, bunlar indi,
Məscidlərdə saxlanılır,
O tarixlər çoxdan söndü.
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Təmlixa şah
(yoldaşlarına)
Aşaq burdan dağarası,
Tez yetişək biz Ərsusa.
Qan udduraq lənət olan,
Azğın düşmən Dağyunusa.
(gedirlər)
Ərsus. Gəlindaşın ətrafında insanlar əl-ələ verib oxuyurlar.
Səs
Cəsur gəlin, igid qadın,
Nardan xatun, Nardan xatun!
Yenilmədin sən düşmənə,
Nardan xatun, Nardan xatun!
Yaranmışdın nurdan xatun
Nuhçıxanın şah tacıydın,
Həm şərəfi, həm gücüydün,
Sən anaydın, sən bacıydın,
Nardan xatun, Nardan xatun,
Yaranmışdın nurdan, xatun!
Tanrı verdi qeyrətini,
O qorudu ismətini,
El bildirir heyrətini,
Nardan xatun, Nardan xatun,
Yaranmışdın nurdan, xatun!
Bu gün elin baş günüdür,
Qeyrətinin yaş günüdür,
Gəlindaşın daş günüdür!
Nardan xatun, Nardan xatun,
Yaranmışdın nurdan, xatun!
556

A I cild a

Təmlixa şah
(araya girir)
Nardan nədir, bu daş nədir?
Şahzadə qız Nurdan idi.
Şapur qala Şaqbur idi,
Nardan xanım, Nurdan idi!
Şahbuz deyil, bu şəhərə
Deyərdilər gözəl Ərsus.
Onlar gedib, biz qalmışıq,
Əfsus, əfsus, yenə əfsus!
Nurdan mənim bacım idi,
At minərdi, ox atardı,
Göydə quşu qanadından
Əl uzadıb o tutardı!
(qarşını göstərir)
Hər sirrini, tilsimini
(Gəlindaşa çevrilir)
Sən bilərdin bu qalanın!
Belə soyuq daşdan deyil,
Nurdan idi, bacım, canın!
Adamlardan biri
Bax, ordadır düşmən qəbri,
Gavırsannıq söyləyir el,
Nardan qızı yada salıb
Ona rəhmət diləyir el!
Hamı yenə nəğmə oxuyur. Pərdə enir.
2003
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Õ
QAR QIZIN XİLASI
(kompozisiya)
Əli
Ay uşaqlar, gecikir
Niyə Şaxta babamız,
Bayaqdan gözləyirik
Axı onu hamımız.
Sevinc
Darıxmayın, indicə
Gəlib çıxacaq özü,
Sevindirəcək bizi
Onun söhbəti-sözü!
Əli
Niyə darıxmayaq biz?
Azıbdır, bəlkə, yolu,
Bəlkə də gələ bilmir
Çiynində xurcun dolu.
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Aysel
Bəlkə də, qar-çovğunda
İtiribdi Qar qızı!
Axtarıb tapa bilmir,
Axı qocadır özü!
Babək
Bəlkə də, boz canavar
Kəsibdir qarşısını,
Yetirə bilmir bizə
Şaxta baba səsini.
Fatimə
Dayanıb durmaq olmaz,
Gəlin yetişək ona,
Qalmasın şaxta baba
Dağlarda dona-dona.
Birdən qapı döyülür. Şaxta baba xurcunu
çiynində içəri daxil olur.
Əli
Nə olub, Şaxta baba,
Bəs bizim Qarqız hanı?
Canavarmı apardı?
Ya çovğun uddu onu?
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Şaxta baba
Yanınızda qaradır,
Uşaqlar, mənim üzüm,
Sizə söyləməyə də
Yoxdur bir kəlimə sözüm!
Aysel
Ağlama, Şaxta baba,
Aç, danış sən olanı!
Qar-çovğunlu yollarda
Öz başına gələni.
Şaxta baba
Gəzib düzü-dünyanı
Keçdik qarlı dağları,
Ağ örpəyə bürünmüş
Bağçaları-bağları.
Babək
Batabat aşrımında
Yaman borana düşdük,
Canavar məlunla da
Elə orda görüşdük.
Fatimə
Hücum etdi üstümə
Tez əlimdən qopardı,
Qar qızı alıb məndən
Yuvasına apardı.
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Sevinc
Ağlama, Şaxta baba,
Xeyir-dua ver bizə!
Canavarla bu saat
Biz gələrik göz-gözə!
Aytac
Öldürərik, soyarıq
Canavarın gönünü,
Kəsərik quduzların
Qarşısını, önünü.
Şaxta baba
Bu qarda, şaxtada siz
Ora necə gedərsiz?
O güclü canavara
Axı siz nə edərsiz?
Əli
Şaxta baba, sən indi
Görərsən gücümüzü,
Bizə əhsən deyəcək
Lap elə qurdun özü.
Rüfət
Yubanmayaq daha biz,
Uşaqlar! Gəlin gedək,
Qar qızı alaq ondan.
O qurdu peşman edək.
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Şaxta baba
Mən də sizlə gedirəm,
Qoymayın, qalım burda,
Sevimli Qar qızımız
Çırpınır axı darda.
Əli
Yox, yox Şaxta babayla
Qızlar burada qalsın,
Kədərlidir ürəyi
Onun qəlbini alsın.
Sevinc
Qoyun gedək sizinlə
Biz də kömək edərik,
Canavarın tüklərin
Bircə-bircə didərik.
Qızlar
Razıyıq biz onunla,
Yoxdu onsuz qorxumuz,
Bilin, sizlə gedərik
İndi bizim çoxumuz.
Əli
Dayanmaq olmaz daha,
Hamı qalxsın ayağa!
Biz keçirik hücuma
Qar qız saxlanan dağa!
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Şaxta baba
Dayanın, mən özüm də
Sizlə gedirəm ora,
İnanmıram canavar
Orda dayana, dura
Əli
Əlbəttə, dura bilməz,
Önümüzdə canavar,
Qollarımızda bizim
Neçə şirin gücü var!
Uşaqlar bayıra çıxırlar. Bir az keçmədən
Qar qızla birlikdə geri qayıdırlar.
Qar qız
Salam, salam, uşaqlar!
Sağ olun deyirəm siz,
Atılıb cəsarətlə
Məni xilas etdiniz!
Sevinc
Aman, Qar qız, de görək
Çoxmu incitdi səni,
Lənətə gəlsin görüm,
O çovğunu, o çəni!
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Qar qız
Mən də kələk gələrək,
Orda qurdu aldatdım,
Bir kök quzu var deyə
Ayrı yerə yollatdim.
Elə onda həmən siz
Bir anda yetirdiniz,
Məni alıb yuvadan
Şənliyə gətirdiniz.
Sonu yaxşi qurtardi,
Şükr olsun Allaha,
İndi gəlin şənlənək,
Sevinək, gülək daha!
Əziz dostlar, siz gəlin,
Şer, nəğmə oxuyun,
Bayramın gözəlliyin
Öz qəlbinizdə duyun.
Şaxta baba
Əziz nəvəm, nəticəm!
Çox sevirəm mən sizi,
İstəyirəm şad edəm
Mən alam könlünüzü!
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Qar qız
Şaxta baba, dostlara
İndi hədiyyə verək!
Yeni iliniz sizin
Mübarək olsun deyək!
Şaxta baba Qar qızla uşaqlara hədiyyə paylayır.
Birlikdə rəqs edib mahnı oxuyurlar.
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