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İsa Həbibbəyli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti, akademik

QOŞA QANAD
Dünya elmi-ədəbi fikrində həm bədii yaradıcılıqla, həm
də elmi fəaliyyətlə məşğul olan görkəmli simalar çox olmuşdur. Elm və ədəbiyyat görkəmli yaradıcı simaların qoşa qanadı
olmuş, biri digərini zənginləşdirmiş və tamamlamışdır. Məlum
olduğu kimi, orta əsrlərdə türk-müsəlman dünyasında elmi
əsərlər əsasən şeirlə yazılmışdır. Hətta orta əsr Avropa elmi-nəzəri fikrinin görkəmli nümayəndəsi Onore Bualo ədəbiyyat nəzəriyyəsi məsələsinə həsr olunmuş «Poeziya sənəti» əsərini şeirlə qələmə almışdır. Rusiya elminin banisi Mixail Lomonosovun odaları ciddi ədəbiyyat tarixi faktına çevrilmişdir. Bu sıraya çoxlu sayda adlı-sanlı simaları da əlavə etmək olar. Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, dünya şöhrətli kimyaçı
alim, akademik Yusif Məmmədəliyevin şeirləri dövri mətbuatda çap edilmişdir. Məşhur geoloq-alim Şəfahət Mehdiyevin,
böyük ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər Cəfərovun hekayələri və
pyesləri professional sənət örnəkləridir. Tanınmış dilçi-türkoloq, akademik Kamal Abdullanın bədii əsərləri dünyanın bir
çox xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. Akademik Teymur Bünyadovun bayatı janrında yazıb nəşr etdirdiyi kitablar
xalq ədəbiyyatından yaradıcı istifadəyə kamil nümunələr sayılmağa layiqdir. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Hamlet İsaxanlının şeirlərinə çoxlu sayda yaddaqalan mahnılar
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bəstələnmişdir. Geologiya-mineralogiya elmləri doktorları Oqtay Rza və Hikmət Mahmudu eyni dərəcədə şair kimi də qəbul
edirlər.
Və əksinə, ədəbiyyat adamlarının elmlə məşğul olmalarına aid də kifayət qədər misallar göstərmək mümkündür. Mirzə Fətəli Axundzadənin «Kəmalüddövlə məktubları» və ədəbitənqidi məqalələri Azərbaycan elmi-ictimai fikrinin qiymətli
nümunələridir. Böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» əsəri nəinki öz dövrünün, bu günün, hətta sabahın da mükəmməl elmi traktatıdır. Xalq şairi Səməd Vurğunun 1954-cü ildə Sovet Yazıçılarının II qurultayında etdiyi «Poeziya haqqında»kı dərin məzmunlu məruzəsi ciddi
nəzəri təhlillərinə və elmi ümumiləşdirmələrinə görə bir neçə
doktorluq dissertasiyasına bərabər sayıla bilər. Xalq yazıçısı
Mehdi Hüseynin ədəbi-tənqidi irsi mühüm ədəbiyyatşünaslıq
faktı kimi qəbul olunur. Filologiya elmləri doktorları, xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadə, xalq yazıçısı Elçin, tanınmış şair Qasım
Qasımzadə, uşaq şairi Zahid Xəlil, yazıçı-dramaturq Həmid
Arzulu elmi mühitdə ciddi ədəbiyyatşünas alimlər kimi də qəbul olunurlar. Tanınmış şair Paşa Qəlbinur tibb elmləri doktoru, Elçin İskəndərzadə texnika elmləri doktoru kimi böyük elmi
də layiqincə təmsil edirlər. Biologiya elmləri namizədi Sadıq
Qarayevin artıq ikinci romanı çapdan çıxmışdır. Onun əsərlərində elmi mühit və həyat həqiqəti, yaxud elm dünyası və real
dünya kimi paralellərin həqiqətləri öz əksini tapır.
Fəaliyyətlərində elmin ağırlıq təşkil etdiyi məqamlarda
yaradıcı simalar üçün ədəbiyyat sadəcə «istirahət» və ya «əyləncə» olmayıb, ikinci sırada dayansa da, ciddi yaradıcılıq işidir. Onların bədii əsərlərində həyatın və insanın təsvir və tərənnümündən çox cəmiyyətin obrazlı qavrayışı daha qabarıq4

dır. Elm adamları tədqiqat prosesində dərindən dərk edib yaşadıqları həyati prosesləri bədii əsərlərdə müəyyən dərəcədə xronika və informasiya vasitəsilə ifadə etməklə baxışlarını tamamlayırlar. Onların elmi əsərlərində də tədqiqatçılıqla yanaşı, həm
də bədii təxəyyülün, yaradıcı fantaziyanın da «izlərini» görmək
mümkündür. Belə hallarda ədəbiyyat elmə dayaq funksiyasını
yerinə yetirir.
Əksinə, fəaliyyətlərində ədəbiyyat faktoru üstünlük təşkil edən yaradıcı simalar üçün elm amili bədii əsərlərdə cəmiyyət hadisələrini müasir inkişaf qanunauyğunluqlarını nəzərə almaqla əks etdirməyə kömək edir. Yazıçılıq həyatı və insanı təsvir və tərənnüm etməyə, alimlik isə dövrü və hadisəni kəşf etmək səviyyəsində qavramağa şərait yaradır. Şübhəsiz ki, burada bədii yaradıcılıq qoşa qanadlı ilham pərisinin əsas «generatoru» funksiyasını yerinə yetirir. Lakin elmdən gələn fərqli dərketmə yazıçı-alimi yalnız ədəbi fəaliyyətlə məşğul olan yaradıcı qüvvələrdən həyata və insana təmkinli münasibəti, aydın
mövqeyi ilə səciyyələndirir. Bu tip yazıçıların obrazları da nisbətən daha dayanıqlı baxışlara malik olurlar.
Beləliklə, elm və ədəbiyyat yaradıcı insanların qoşa qanadı kimi hər iki sahənin inkişafına müsbət təsir göstərən mühüm amillərdir.
Elm və ədəbiyyat elmi fəaliyyətdə və bədii yaradıcılıqda ağılla ilhamı qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirən hərəkətverici
qüvvədir.
Alim üçün bədii yaradıcılıq elmi idrakla təxəyyülün və
ilhamın sintezi deməkdir. Bu, alimə - həyat eşqi, əsərə fantaziya əlamətləri gətirən böyük təkandır.
Yazıçının taleyində isə elm həyatın və insanın daha dərindən kəşfi deməkdir. Elm yönlü yazıçının ilham pərisi mü5

hərriklə işləyən təyyarə kimidir. Onun bədii əsərlərində yazıçı
fantaziyasının müəyyən olunmuş hədəfləri və hüdudları mövcuddur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunda 2014 və 2017-ci illərdə keçirilmiş “Fizika və lirika” konfransları idrakla və bədii düşüncənin qarşılıqlı əlaqəsinin və sintezinin elmi əsaslarının və real imkanlarının araşdırılıb aydınlaşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malik
hadisələrdir.
Bütün bunlara görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olmağı əsas fəaliyyət sahəsi kimi qəbul etmiş elm adamlarının həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olmaları tamamilə təbii bir prosesdir. Elm adamlarının həm də bədii yaradıcılığına dəstək vermək heç də elmi arxa plana çəkmək demək deyil, tam əksinə, onların elmi fantaziyasının inkişafına əlavə imkanlar yaratmaq deməkdir. Fikrimizcə, elmi axtarışları ilə yanaşı, bədii yaradıcılığı üçün də
Akademiya mühitində lazımi şərait tapa bilən yaradıcı şəxsiyyət daha böyük nəfəs genişliyi və mənəvi rahatlıqla yaşayıb-yaratmaq imkanı qazanır. Elmdə müşahidə edib tədqiqat əsərlərində yaza bilmədiklrini bədii əsərləri ilə əks etdirən yaradıcı
simalar özlərini tam ifadə etmiş olurlar. Belə geniş masştablı
«tam özünüifadəetmədən» elmə daha çox, amma ədəbiyyata da
heç də az olmayan pay düşür. Burada qətiyyən itki yoxdur. Əksinə, qanadın hər iki tərəfi bu «tam özünüifadəetmədən» özünə
çatacaq payı götürə bilir və zənginləşir.
Oxuculara təqdim edilən «Biz də varıq» adlı toplu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarixində elm adamlarının bədii yaradıcılığını təqdim edən birinci ədəbi almanaxdır. Burada elm yönlü ədəbiyyatın maraqlı, cəlbedici örnəkləri
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ictimaiyyətə çatdırılır. Təqdim olunan bədii nümunələr fərqli
ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu bədii yaradıcılıq nümunələrində peşəkarlıq da, həvəskarlıq da nəzərə çarpır.
«Biz də varıq» ədəbi almanaxı, necə deyərlər, Akademiya ədəbiyyatının imkanlarını və mahiyyətini ifadə edir. Əsərləri təqdim olunan müəlliflərdən böyük ədəbiyyata vəsiqə alanları da,
laboratoriyadan kənara çıxa bilməyənləri də olacaqdır. Bununla
belə, «Biz də varıq» ədəbi almanaxı Akademiya mühitinin zənginliyini, elmi işçilərin həyatının, baxışlarının genişliyini oxuculara təqdim edir.
“Biz də varıq” poeziya almanaxı müasir cəmiyyətin
Milli Elmlər Akademiyasına baxışında da fərqli yanaşmalara
səbəb olacaqdır. Bəlkə kimlərsə Akademiya əməkdaşlarının
bədii yaradıcılıqla məşğul olmalarını “bekarçılıq əlaməti” hesab edəcəkdir. Buna baxmayaraq, «Biz də varıq» almanaxı həm
də fərqli bədii düşüncəyə malik olduqlarını ictimaiyyətə ünvanlamağa özündə cəsarət tapmış elm adamlarının ədəbiyyatda birinci təqdimatıdır. Necə qarşılanacağından asılı olmayaraq, təqdim olunan bədii əsərlər hərəsi öz səviyyəsində istedadın nümunəsidir. «Biz də varıq» ədəbi almanaxında şeirləri oxuculara
çatdırılan qələm sahiblərinin içərisindən üç-beş nəfər fərqli yazıçı və şair çıxıb yetişəcəksə bu, Akademiyanın böyük ədəbiyyata xidməti olacaqdır. Ancaq həmin şeirlərin müəlliflərinin
yaradıcı adamlar kimi öz mühitlərində sıradan bir elm adamı
olmadıqlarına, onların elm aləmində səsi gələn tədqiqatçı simaya çevriləcəyinə də inanmaq lazımdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında bədii yaradıcılıqla yanaşı, təsviri sənət sahəsi, bəstəkarlıq və ifaçılıq, oyma
və döymə sənəti, habelə xalçaçılıq... ilə də professional səviyyədə məşğul olanlar da vardır. Akademiyada həmin yaradıcı si7

maların bu sahədəki istedadına və təşəbbüslərinə qayğı və diqqət göstərilir. Akademiya əməkdaşlarının rəsm əsərlərinin
2014-2016-cı illərdə müxtəlif mövzularda altıncı dəfə təşkil
olunmuş sərgisi göstərdi ki, elmi işçilərin təsviri sənət qavrayışı fərqli səciyyəvi keyfiyyətlərə malikdir. Akademiya əməkdaşlarının ədəbi əsərləri kimi, incəsənət sahəsindəki yaradıcılıqları
da fəlsəfi məzmunu, simvolizmi, ümumiləşdirmə imkanları ilə
səciyyələnir. Müxtəlif elmi-tədqiqat institutlarında çalışan elm
adamlarının rəsm əsərlərindən ibarət sərgilərin düşündürücü
təsviri sənət hadisəsi olduğu diqqəti cəlb edir. Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları Fəxrəddin Əlinin Azərbaycan muğamlarına həsr edilmiş miniatür əsərlərinin və Seyfəddin Məmmədvəliyevin nadir oyma sənəti nümunələrinin sərgiləri respublika
miqyasında böyük marağa səbəb olmuşdur. Fəxrəddin Əli və
Seyfəddin Məmmədvəliyevin Azərbaycan respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülmələri Akademiyada çalışıb, bədii istedadına görə də ucalmaq imkanlarının reallığını nəzərə çarpdırır.
Nəticə: Elm üçün ədəbiyyat və sənət, eyni zamanda,
ədəbiyyat və sənət üçün də elm əlavə imkandır, ən azı ikinci
qanaddır, fərqli bir qüvvətdir.
Uğurlu olsun!
1 may 2017-ciil

8

İSA HƏBİBBƏYLİ

Mus: Vaqif Gərayzadə
AKADEMİYA MARŞI
Alimlərin məbədi,
Böyük elm məktəbi.
Tarixə işıq salıb,
Xalqı etdi əbədiAkademiya!
Həyatı düşün, yoxla,
Elmi ucada saxla.
Dirçəliş elmdədir,
Elmi işığı haqla!
Akademiya!
Nəbzində zaman vurur,
Xalqına milli qürur.
Ölkədən qüvvət alıb,
Yeni bir dövran qururAkademiya!
9

Dünya dəyişir daha,
İrəli bax, sabaha!
Hər bir iş elmdədir,
Elmlə get qabağa!
Akademiya!
16 sentyabr 2014
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İSA HÜSEYN OĞLU ALIYEV
İsa Hüseyn oğlu Alıyev 13 avqust 1953cü ildə Dərələyəz mahalında (keçmiş
Ermənistan ərazisi) anadan olub. İqtisad
elmləri doktoru, professordur. Beynəlxalq Sokrat Mükafatı laureatıdır.
Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. 400-ə
qədər elmi məqalə, tezis və qəzet yazısının müəllifidir.10 fərdi, 25 kollektiv monoqrafiyası vardır. 4
şeir kitabının, 2 bədii əsərin müəllifidir.Rəhbərliyi ilə 45-dək
fəlsəfə doktoru və 5 elmlər doktoru müdafiə etmişdir. Hazırda
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda şöbə müdiridir və AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının
sədridir.
MƏN DƏ GƏLƏCƏM
Haqq buyruğu Hamıya qaçılmaz qismət,
Danılmaz fakt,
Gələn gedəcək – öləcək.
Az sonra niyə gəldi, niyə getdi?
Gec də olsa, tez də olsa, yəqin, biləcək.
Ya ağlayıb, ya güləcək,
Saralıb solacaq,
Öz həddini biləcək,
Mən də gedəcəm.
Sonsuz dünyamızın
qaranlıq qatlarını görməyə
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Allahımın əzəmətini,
qüdrətini qismən bilməyə.
Məhəbbəti ömrümün
mənasını bilməyə
Bir zərrə qədər nöqtəyə dönəcəm
Görüb o dünyaları,
bilmirəm nə vaxt dönəcəm.
Qayıdıb yer üzünə yenə gələcəm.

SƏN DEMƏ XOŞBƏXTLİK NƏDİR
Xoruzun banlayıb, itin hürürsə,
Bacandan tüstü görünürsə,
Mal-heyvanın örüşdən dönürsə,
Arvadın da saçını hörürsə,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.
Əgər 3-5 nəfər səni sevirsə,
Çörəyini yeyənlər nankor deyilsə,
Hərə bir tərəfdən “sağol” deyirsə,
Balaların təzə paltar geyirsə,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.
Gecə boyu rahat yatırsansa,
Pislikləri unudub atırsansa,
Halalına haram qatmırsansa,
Sevdiklərini satmırsansa,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.
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Xəyanət etmirsənsə dosta-tanışa,
İnsan gərək yaxşılığa alışa,
Öz nəfsi ilə müdam vuruşursansa,
Sevgi üçün qarlı dağlar aşa bilirsənsə,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.
Namusdan, qeyrətdən kəm deyilsənsə,
Bir tikə halal çörək yeyirsənsə,
Gecə-gündüz şükür edirsənsə,
Bir gözəli ürəkdən sevirsənsə,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.
Allahından qorxursansa,
Pisliklərdən qaçırsansa,
Rahatca yatırsansa,
Sən demə nədir xoşbəxtlik.

ÜRƏK HƏKİMİNƏ ETİRAZ MƏKTUBU
Getdim ürək həkiminə
Həkim yoxladı ürəyimi,
Ölçdü qanımı, əlimi tutdu, əhvalımı sordu
Nəbzimi tutub kordioqramma elədi,
Şəklini çəkdi,
Bir sıra şübhəli toxumlar əkdi,
Gah güldü, gah gülümsədi,
Məni şübhəyə saldı.
Sonradan çönüb bir cəhd, bir gülüşlə söylədi
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“Sənin ürəyində heç nə yoxdur, dostum”
Tər-təmizdir, özünü gözlə.
Bir sözlə ürəyində heç nəyin yoxdur.
Bu sözdən əhvalım dəyişdi,
Sanki taleyimdən soyuq küləklər əsdi
Söylədim: Həkim!
Bəlkə bir də baxasan,
Pul verim yaxşı baxasan,
O, çaş-baş qalıb söylədi:
Nə olmalıdı ki?
Dedim ola bilməz ki, mənim ürəyim boş olsun,
Tər-təmiz olsun,
Çünki ağrısız, acısız, arsız deyiləm
Qanımın rəngi inanmıram təmiz qırmızı olsun
Vətənsizliyimin bəs dərdləri hardadır?
Ürəyimdə çəkilmiş dərdlərin qalıqları hardadır?
Ata, ana, bacı itirmişəm həyatda,
Yetim qalmışam...
Bəs fəryadım, naləm hardadır?
Pisliklər də görmüşəm qucaq-qucaq,
Onlar sanki qalanmış bir ocaq,
Bəs közü hardadır?
Səncə bunlar boş şeydirmi, həkim qardaş?
Bəs ALLAHA sevgim?
Dünyalara meylim?
İnsanlığa sevgim söylə, hardadı?
Müharibələr görmüşəm,
Vətəni itirmişəm,
Qaçqınlar, köçkünlər, didərginlər görmüşəm,
Bu dərdlər ürəyimdə yoxdurmu, həkim qardaş?
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Arsız deyiləm ki, bunları atım mən,
Dağlarda boya-başa çatmışam,
ALLAHIMI tanıyıb onu mənliyimlə sevmişəm,
Ata-anamın ALLAHDAN sonra olduğunu bilmişəm.
Dəlicəsinə bir alagöz ceyranı sevmişəm,
Söylə ürəyimdə yoxdurmu bu anlar, bu sevinclər .....
Gecə-gündüz ürəyimlə döyüşə çxmışam,
Onunla yol gedib hərdən dalaşmışam,
Birlikdə dərd çəkmişik, zor çəkmişik,
Bitməyən dükənməyən vətən həstrətin çəkmişik,
Bir yandan da dünya qalıb başlı-başına,
Çönüb bunun da dərdin çəkmişik.
Urəyimlə yerli-yersiz bacarmamışam,
O da sus qalıb
Bax, sonda hesab edirəm ki,
Ürəyimdə möhtəşəm məhəbbət qalıb:
ALLAHIMA, vətənimə, sevgilimə.
Sən isə deyirsən ürəyimdə heç nə yoxdur.
NİŞANLI QIZLAR
Nişanlanıb hallanıblar,
Elə bil ki ballanıblar,
Azacıq da canlanıblar,
Nişanlı qızlar
Sona kimi qanad açır,
Qızılgül kimi ətir saçır,
Tez-tez qaçıb yarın tapır,
Nişanlı qızlar.
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Lalə kimi qızarırlar,
Bənövşətək utanırlar,
Tələsik evə qaçırlar,
Nişanlı qızlar.
Ana olmağa tələsirlər,
Hərdən işə də gecikirlər,
Sadəcə görüşə tələsirlər,
Nişanlı qızlar.
Durna olub qatarlanır,
Eşq yolunda hallanır,
Yarın görsə sıralanır,
Nişanlı qızlar.
Abırları aşıb daşır,
Bəzən bir-birinə dolaşır
Nişanlısı üçün hamıyla dalaşır
Nişanlı qızlar.
İsa deyər əhsən sizə,
Qismət olsun nəvələrə,
Gözəldir, göyçəkdir
Nişanlı qızlar.
BİLƏR
Ürəyi az yüklə lazımsız işlərlə,
O, tab gətirməyib yata da bilər.
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Yarı imtahana çəkmə yerli-yersiz,
Bir gün bezib səni ata da bilər.
Qədrini bil elin-obanın sev onu,
Sevməsən gec-tez onlara səni sata bilər.
Ürək yüklənəndə gözlər yaşarır,
Qoru onu, paxıllardan o, boşala bilər.
Vaxtını itirsən, bəxtin də itər,
Onda bu həyat səni dost tutmaya bilər.
Ağlın kəsməyəni ürəyə əmr etmə,
Dözər bir müddət, sonra dözməyə bilər.
İsa, sən də çox yük vurdun ürəyə,
Götür artıq olanı yoxsa o, dəli ola bilər.

BİZİM QIZLAR
Əvəzsizdir bizim qızlar
Seçilirlər bizim qızlar.
Gələcəkdə analardı
Görəcəkdir bizim qızlar.
Vəfalıdır, düz ilqarlı
Həmişə vüqarlı
Vətən sevən etibarlı
Qəşəngdir bizim qızlar.
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Bir-birindən göyçəkdilər
Solmayan bir çiçəkdilər.
Ömrümüzə bəzəkdirlər
Vəfalıdır bizim qızlar.
Hər yetəni sevməzlər
Xəyanəti heç bilməzlər.
Əyriliyə meyl etməzlər
İlqarlıdı bizim qızlar.
Doğulandan pak mayadı
Ədəb-ərkan saxlayandır.
Ömrümüzün bəzəyidir
Əvəzsizdir bizim qızlar.
Oğlanlarımız, aşiq olun,
İnsanları vüsala yetirir
Ömrümüzə xoş gün gətirir.
Əvəzsizdir bizim qızlar

KEÇMİŞDƏN DÖNMÜŞƏM
Mən yuxumda Qıratı da minmişəm,
“Gizlincə uzaqdan Koroğlunu görmüşəm,
Nigar xanımın ağ əllərindən öpmüşəm”,
Dostlar, sizin üçün keçmişdən gəlmişəm.
“Babəkin qılıncını əlimə də almışam,
Vətənə soxulanların da burnunu əzmişəm,
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Babəkin mərdi-mərdanə olduğunu görmüşəm”,
Vallah, sizin üçün keçmişdən gəlmişəm.
Tomiris nənə baş kəsəndə ordaydım,
Qeyrətinə əhsən deyib durmuşdum
Vətən üçün nələr etdi gördüm mən
Baş əyərək ona keçmişdən gəlmişəm.
“Nüşabənin sarayında gəzdim mən,
Orda İsgəndəri lap yaxından gördüm mən,
Nüşabənin şərbətindən içib məst oldum da”,
Sizin üçün keçmişdən gəlmişəm.
Atillanın hünərinə şahidəm, şahid,
Sanki Vətən yolunda gedən şəhidəm,
Türk oğlunun mərdliyini gördüm mən,
Dostlar, sizin üçün keçmişdən dönmüşəm.
Şah İsmayılın lap yanında durmuşdum
Vətəni necə sevdiyinin şahidi olmuşdum
Suallarımla onu lap çox yormuşdum
Bax beləcə mən keçmişdən dönmüşəm.
Qaçaq Nəbiylə yol-yoldaşı oldum da
Onun igidliyini gözümlə gördüm də
Həcər xanımın qoçaqlığını da gördüm
Gələcəyi düşünmək üçün mən keçmişdən
dönmüşəm.
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MƏN NECƏ DEMƏYİM
Deyin mən necə deməyim necə yazmayım
Kimsə görmədiyi ceyranın gözündən yazır
Atasını tanımayıb, anasını bilməyən bir kəs
Kiminsə nəslindən səcərə yazır.
Kimisi dəm vurur, kiminsə kişiliyindən
Özünə qədər olmamış nəslində bir kişi
At minməyib, eşşək görməyən, kənddə olmayan
Kənddə qatırın zatından kökündən yazır.
Həqiqəti görəndə gözü tutulan birisi
Bildi-bilmədi həqiqətdən yazır
Gecə-gündüz özgə aşına su qatan
Namusdan, qeyrətdən, vətəndən yazır.
Vətən darda olanda fərarilik edən
Onda görürsən ki qəhrəmanlıqdan yazır.
Çoxu elə bilir ki, vətən dərdsizdir
Gecə-gündüz yeyib içməkdən yazır.
Onda görürük ki, əhd-peymandan, sevgidən
Öz arvadından xəbəri olmayan qurumsaq
Bir də abır həyası olmayan
Onun bunun qızından yazır.
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MƏHƏRRƏM PAŞA OĞLU
QASIMLI
(Orxan Paşa)
5 avqust 1958-ci ildə Tovuzun
Alakol kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə orada orta məktəbi bitirdikdən sonra 1975-1980ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fa-kültəsində təhsil almışdır. 1983-cü ildə
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunmuş, 1987-ci ildə "Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası" mövzusunda namizədlik, 1997-ci ildə isə "Aşıq Sənəti: qaynaqları, təşəkkülü və mühitləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2003-cü ildən professordur.
1986-92-ci illərdə Ədəbiyyat İnstitutunda elmi əməkdaş
olan Məhərrəm Qasımlı 1992-ci ildən 2017-ci iliniyununa qədər həmin institutun elmi işlər üzrə direktor müavini olmuşdur.
O, 1996-2002-ci illərdə "Xaricdə Azərbaycan ədəbiyyatı" şöbəsinin müdiri vəzifəsində də çalışmışdır. 2003-cü ildən həm də
"Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı abidələr" şöbəsinə
rəhbərlik edir.
2004-cü ildən fəaliyyət göstərən "Folklor və etnoqrafiya
"beynəlxalq elmi jurnalının baş redaktoru olan M.Qasımlı Beynəlxalq Folklor Fondunun (ABŞ) Azərbaycan təmsilçisi və
"Milli Folklor" (Türkiyə) beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. YUNESKO-nun qeyri-maddi irs üzrə "Aşıq Sənəti" layihəsinin elmi məsləhətçisi (2007-2008-ci illər) olan görkəmli alim beynəlxalq aləmdə nüfuzlu folklor tədqiqatçısı kimi
tanınır. ABŞ, Rusiya, Almaniya, Türkiyə, İran və bir çox başqa
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ölkələrdə tədqiqatları nəşr edilən, beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə və çıxışları böyük maraqla dinlənilən araşdırıcının
aşıq sənəti sahəsindəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında 2006ci ildə Türkiyənin Atatürk Universitetində dissertasiya işi müdafiə olunmuşdur.
On bir kitabın, iki monoqrafiyanın və iki yüzə yaxın məqalənin müəllifı olan professor Məhərrəm Qasımlının rəhbərliyi
altında otuz iki fəlsəfə doktoru yetişmişdir. O, beşcildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı tari- xi"nin Baş Redaksiya şurasımn üzvü,
birinci cildin isə məsul redaktoru və əsas müəlliflərindən biridir. Naxçıvan, Dərbənd, Gəncəbasar ərazilərindən, eləcə də
Cənubi Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızdan folklor materiallarının toplamlması antoloji
nəşrlərin hazırlanmasında da onun mühüm xidmətləri vardır.
Elmi fəaliyyətlə yanaşı təhsil sistemində də fəaliyyət göstərən prof. M.Qasımlı Azərbaycanın bir çox nüfuzlu universitetlərində də çalış- maqdadır.
2008-ci ildən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədridir.
“Ozan-Aşıq Ensiklopediyası”nın baş redaktorudur.(2015)
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Məhərrəm Qasımlı poetik yaradıcılıq və bədii-publisistik fəaliyyətlə yaxından
məşğul olur. Bədii əsərlərində Orxan Paşa imzası da işlədir.
2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı
Laureatı adına layiq görülmüşdür. Əməkdar Elm Xadimidir
(2015).
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AY TUT AĞACI
Sazbənd Usta Xudu seçdiyi tut ağacı parçalarını xüsusi
qəlib-qazanda möhkəm-möhkəm qaynadanda, daha doğrusu,
cızdağı çıxıb qıpqırmızı qızarana qədər bişirəndə soruşmuşdum:
- Usta, bu, ağac bişirməkdi, yoxsa tut ağacnı yandırıb
yaxmaqdı, ona divan eləməkdi!
Usta Xudunun cavabı nə olsa yaxşıydı:
- Oğul, bu ağac parçaları saza dönəndən sonra daha böyük yanğılar gəlib keçəcək onun sinəsindən: Kərəm odu, Qərib
odu, Dilqəm odu... Mən bəri başdan onu elə qaynadıram, oddan
elə keçirirəm ki, Kərəmin alışıb yanmağına, Qəribin qürbətdə
qərib-qərib közərməyinə, Dilqəmin nisgilli- tüstülü göynərtisinə sinəsi tablaya bilsin. Yoxsa o yanğının qabağında duruş gətirmək çətin olar, çox çətin olar...
Gördüm ustad düz deyir...
Bu yanmaq nə yanmaqdı ki ?!Döz hələ, ay tut ağacı.
Qoy canında yuva qursun
Köz hələ, ay tut ağacı.
Qürbətlərin qəm-qübarı,
Yaralayıb durnaları.
Qanad çalır sənə sarı,
Söz hələ, ay tut ağacı.
Dili bağlı dərdlər durur,
Yolu bağlı sədlər durur.
Qolu bağlı mərdlər durur,
Sus hələ, ay tut ağacı.
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Bizdən uzaq dağlar qalıb,
Tüstülü ocaqlar qalıb.
Dilqəm deyib ağlar qalıb
Göz hələ, ay tut ağacı.
Yanıq Kərəmin ələmi,
Yandırıbdı el-aləmi.
Kiridəmmirik Lələni
Biz hələ, ay tut ağacı.
Çörəksizin çörəyisən,
Dirəksizin dirəyisən.
Ürəksizə ürəyi sən
Gəz hələ, ay tut ağacı.
Orxan Paşa ozan deyil,
Yazdığını pozan deyil.
Bişməyincə nizam deyil
Saz hələ, ay tut ağacı,
Döz hələ, ay tut ağacı...
TƏBRİZ MEYDANINDA
Təbriz meydanında bir qoca aşıq
Oxudu, səsində aslan kükrədi.
Hayına hay gəldi qoç Koroğludan,
Dəlilər cəm oldu - sazdan kükrədi.
Gah coşub özünü yəhərə atdı,
Gah qana susadı, gah tərə batdı,
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Göy göyə çəkildi, yer yerə batdı,
Hər zilə çəkəndə üsyan kükrədi.
Qurşanıb qılıncı gəldi ərənlər,
Parlayan oxları şimşək görənlər,
Elinə - gününə ürək verənlər
Silkindi kəfəndən-yasdan, kükrədi.
Yaşını soruşdum, səksən dedilər
«Sənət meydanında təksən» - dedilər.
«Əhsən»in üstündən «əhsən» - dedilər
Sağollar qazanıb dostdan, kükrədi.
Orxan Paşa gördü, quş da dayandı,
Ağlayan gözlərdə yaş da dayandı.
Aşıq bayraq çəkdi, başda dayandı,
Təbrizin köksündə dastan kükrədi.

HƏCCƏ GEDƏMMƏDİM DEMƏ
Həccə gedəmmədim demə,
Olmasın qəmin, qardaşım.
Zəvvarlığı dərd eləmə,
Eləmə, mömin qardaşım.
Özünü bir aca yetir,
Şikəstə, möhtaca yetir.
Əməlini Haca yetir –
Savab qazan, din qardaşım.
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Nur içində nurlu taxt var,
Taxt üstündə ulu Haqq var.
Məkkəni könlündə axtar,
Xəyalatdan en, qardaşım.
Yanındasa yazıq olan,
Xoş sözə tamarzı olan,
Qolundan tut, razı dolan,
Dəyişdirmə yön, qardaşım.
Çıraq yansın çırağınnan,
Ocaq yansın ocağınnan,
Yuva dolu qucağınnan
And yerinə dön, qardaşım.
Haqq-tərəzi səndən keçər,
Yox qərəzi, səndən keçər.
Məkkə özü səndən keçər –
Əmin ol, əmin, qardaşım:
Olmasın qəmin, qardaşım.
A mənim mömin qardaşım
ŞƏRQDƏ ŞƏR OYUNU
(fraqmental tragik etüdlər)
Birinci fraqment
İllərdi bu yerlərdə
yoxa çıxıb gecə-gündüz,
yoxa çıxıb
olumla ölümün fərqi.
İllərdi yola çıxıb
yol gəlir ümüdsüz-umudsuz
qoca Şərqin qocalmayan dərdi.
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İllərdi bu yerlərdə
sıradan bir işdi
öz qanına boyanmaq,
qanına boyanıb da
yaşamaq,
yatmaq, oyanmaq…
İllərdi bu yerlərdə
bombalar, mərmilər
qazır məzarı;
hər kəsin evində,
dükanında,
hazır mızarı –
dükan qırmızı,
bazar qırmızı,
məzar qırmızı.
İmarətlər qan içində,
ibadətlər qan içində –
namaz qırmızı,
oruc qırmızı,
azan qırmızı…
İkinci fraqment
Usta bir oyunçu
oturub pərdə arxasında
məkrli oyunlar qurur
qoca Şərqin yaxasında;
… Din üstdə, məzhəb üstdə,
kin üstdə, qəzəb üstdə,
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qırılır dəstə-dəstə
avam Şərq adamları.
Saqala bələyib üzünü,
Yumub qulağını-gözünü,
Bir «savab iş» içində
görür özünü
Dərdindən xəbərsiz
dərd adamları.
«Savab iş» dediyi
pərdə arxasından
aldığı silahla,
yalançı «allah-allah»la
yurdunu yağıdan betər
viran eləməkdi –
gülləbaran eləməkdi;
gəlinə gəlinliyini,
uşağa uşaqlığını,
qocaya qocalığını
haram eləməkdi…
Üçüncü fraqment
Bu da bir başqa səhnə,
dövrədədir araçılar yenə;
guya itirdiyi kələfi
tapammır bu dövrə,
açıq qalır həmişə –
bağlanmır,
qananmır bu dövrə.
Gözə kül üfürməkdi
Vaşinqtondan,
28

Vatikandan,
Parisdən gələn
«barışçı», «demokrat»
söz oyunu da.
Axtarsan, görərsən
silah-sursat sövdəsi
gəzdirir hər biri
öz qoynunda.
Axtarsan, görərsən
gizlincə ötürürlər
vuruşan tərəflərə
mərmini, raketi.
Eyni qovluqdadır hər zaman
sürüşkən sülh təklifi,
sabit silah paketi…
Dördüncü fraqmeti ozan söyləmiş,
görəlim nə söyləmiş:
Zalım cəllad, bir əl saxla,
Qoy dərdini yazaq Şərqin.
Sel-sel olub axır qanı
Yaxın Şərqin, uzaq Şərqin.
Kül olub ocağı sönür,
Lal olub çırağı sönür,
Misiri, İrağı sökür
Yetim Şərqin, yazıq Şərqin.
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Kül olub ocağı sönür,
Lal olub çırağı sönür,
Misiri, İrağı sönür
Yetim Şərqin, yazıq Şərqin.
Qan tökmək elə asan ki,
Qana hərismiş insan ki!
Boyuna biçilib sanki
Kədər Şərqin, əzab Şərqin.
Qoy saxlasın quzusunu,
Çörəyini, ruzusunu.
Yazı yazan yazısını
Nədən qara yazıb Şərqin ?!
Daşıyırlar varını da,
Baxçasını, barını da.
Sorarlar damarını da
İmkan olsa, kasıb Şərqin.
Bu kirli oyun dərindi,
Məkirli oyun dərindi.
Qazılan quyu dərindi,
Qənimidi nöyüt Şərqin,
Bəlasıdı mazıt Şərqin…
Yetim Şərqin, yazıq Şərqin…
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HƏR GÜN
Gözümü açandan gəzirəm səni,
Qalmışam əlləri qaşında hər gün.
Bilmirəm on beşdə, iyirmidəsən,
Oluram eşqinin yaşında hər gün.
Yaradan yaradıb göyçək gözünü,
Yanağın dodağın çiçək düzümü.
Həyalı çöhrəni, gülər üzünü.
Görürəm gözümün yaşında hər gün.
Sevdalı könlündə hər nə var, gətir,
Ruhuma titrədən duyğular gətir.
Gülümsər gözünlə ilk bahar gətir,
Donuram dərdinin qışında hər gün.
Mən Orxan Paşayam, çox yaxındayam,
Yanıram oduna, bax, yanğındayam.
Getdiyin yolların ayağındayam,
Gəldiyin yolların başında hər gün.

GÖZƏLİ
Mələk qanadında enibdi göydən,
Bu gözəl-dünyanın, ərzin gözəli.
Kim qurtula bilsə heyrətdən-heydən,
Göstərib nişana versin gözəli.
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Bənizi dağların bəyaz qarıdı,
Sinəsi bağların nübar barıdı.
Bəlkə Koroğlunun Nigar yarıdı,
Kitabın, dəftərin, dərsin gözəli.
Sorağını aşıq götürüb gəlib,
Dastandan dastana ötürüb gəlib.
Sazın sinəsinə gətirib gəlib
Oxşaya-oxşaya hər sim gözəli.
Tərifə sığışmır boyu-buxunu,
Bilmirsən gerçəkmi, yoxsa yuxumu?!
Çəkir qılıncını, atır oxunu
İnsafsız, imansız, tərsin gözəli.
Baxışı bahardı, yanağı yazdı.
Orxan Paşa görən bir ayrı nazdı,
Nə qədər söyləsəm, desəm də azdı,
Gözəllər yığışıb görsün gözəli!

32

VÜQAR ƏHMƏD
Vüqar Əhməd 1963-cü il aprel
ayının 17-də Bakı şəhərində hərbçi-dənizçi, ziyalı ailəsində anadan
olub. Soykökü Sultan Əhməd xanədanına mənsubdur. Ulu babası
doktor Kərbəlayi Mirmahmud
bəy Pirşağıda, babası həm həkim, həm də ilhiyyatçı Məşədi
Soltan Əhməd Bakıda, ana babası ictimai xadim Kərbəlayi
Əzim Binəqədidə nüfuzlu şəxsiyyətlər olmuşlar. 1984-1987-ci
illərdə Şamaxı rayonu Dərəkənd kəndində dil-ədəbiyyat müəllimi işləyib. Müxtəlif illərdə "Novruz" qəzeti və "Azərbaycan
dünyası" nəşriyyatlarında baş redaktor, Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri Həmkarlar Komitəsinin sədr müavini vəzifəsində, 1987-ci ildən-2006-ci ilə kimi Azərbaycan Teleradiosunda məsul vəzifələrdə çalışıb.
Hazırda AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
baş elmi işçisidir.
2005-2011-ci illərdə AMİ-nin professoru olmuşdur. Rəhbərliyi altında gənc ailimlər yetişməkdədir. 1980-ci ildə Bakıdakı M.Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbi, 1984-cü ildə indiki
ADPU-nu fərqlənmə diplomu ilə, 1990-cı ildə Pedaqoji Universitetin aspiranturasını bitirib. 1992-ci ildə filologiya elmləri
namizədi, 2005-cü ildə isə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb. "Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan" (Bakı, 1992),
"Mircəfər Pişəvərinin həyat mühiti və yaradıcılığı" (Bakı,
1998), "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı" (Bakı, 2006), "Ədəbiyyatşünaslıq" (Bakı, 2007), "Anam mənim" (Tehran.2008),
"Ş.M.Xiyabani" (Bakı 2010) və s. kimi 30 kitab və 300-dən çox
elmi, publisistik məqalə müəllifidir.
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Əsərləri İran, Türkiyə, Yunanıstan, Almaniya və digər ölkələrdə çap olunub. Nəğməkar şair kimi 500-dən çox mahnının
söz, eləcə də musiqi müəllifidir. Filologiya elmləri doktoru,
professor, Nyu-York EA-nın həqiqi üzvü, eləcə də Azərbaycan
Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin, Dərbənd Ədiblər Birliyinin "Muğam" assosiasiyasının, Bakı şəhəri icra hakimiyyəti dini komissiyasının üzvüdür.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədr müavinidir. Üç roman və 10 şeir kitabının, yüzlərlə teleradio verilişinin müəllifidir. İki dərslik, iki tədris proqramı çap olunub. Filologiya elmləri doktoru, professor, eləcə də AMEA-da ədəbiyyatşünaslıq
üzrə dissetasiya şurasının üzvüdür. "Qızıl Qələm", AHİK-nın (2
dəfə) və AMEA-nın "Fəxri Fərman"ları ilə təltif olunmuşdur.
"Araz" ali ədəbi, "Abdulla Şaiq", "Məmməd Araz", "İlin nəğməkar şairi", 2 dəfə "Zirvə", "İlin mahnısı", "Simurq" və s. mükafatların laureatıdır. 50 illiyi ilə əlaqədar "Vüqar Əhmədin
yaradıcılıq yolu" adlı monoqrafiya yazılmış, telekanallar tərəfindən silsilə verilişlər və filmlər lentə alınmışdır. Müxtəlif illərdə Moskva, Tehran və İsveçdə yaradıcılıq gecələri keçirilib.
Dəfələrlə Asiya və Avropa ölkələrində beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələr edib. Eyni zamanda "Azad Azərbaycan"
teleradio şirkəti Bədii şurasının üzvüdür. Hal-hazırda AMEA
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyatşünaslıq plyus” Yaradıcılıq Birliyin sədridir.
Azərbaycan Milli Dram Teatrının ilk direktoru və baş rejissoru - repressiya qurbanı Bilal Əhmədin qardaşı nəvəsi, ixtiraçı alim-fizik Əhməd Əhmədin, eləcə də bəstəkar, şair-dramaturq Mövsüm Əhmədin kiçik qardaşıdır.
Ailəlidir, bir oğlu, bir qızı var.
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SƏNƏ QURBAN OLSUN CANIM, AY ANA
Ağaran saçların gümüşə çalır,
Düşünən gözlərin xəyala dalır,
Gecələr xəyalın özünlə qalır,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Gecələr sübhədək qaldın sən oyaq,
Böyütdün zəhmətlə gör neçə uşaq,
Bütün arzulara sən oldun dayaq,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Uşaqlığın düşüb müharibəyə,
45 -də sevindin yad qələbəyə,
Qocalıq da düşdü müharibəyə,
Gülüstanı verdik dığa, gədəyə.
Xoş gün görməmisən, hər anın çətin,
Analar vüqarlı, analar mətin,
Sonunu gözləyin bu qiyamətin,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Məktəbə gedəndə sevindin necə.
Gözünə yuxu da getmədi belə ,
Dərsdən “2” alsam alardın vecə,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Hər sözə,kəlməyə sən “can ” deyərdin,
Biz yeyib doyanda sən də yeyərdin,
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Əla geyinsəm də kasıb geyərdin,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Namazda duanı bizə edərdin,
Bazara, dükana özün gedərdin,
Yıxılıb əzilsəm özün döyərdin,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Heç bilmədim haçan, nə vaxt böyüdük,
Əllə yox, sözünlə hərdən döyüldük,
Sən olmasan bizdə indi veyildik,
Sənə qurban olsun canım,ay ana.
Şairlər, rəssamlar və bəstəkarlar,
Ana tək bir dahi ola bilmədi,
Südünü itirən qulaqlı karlar,
Allah, ana qədri, niyə bilmədi?
Hanı meydanlarda ana heykəli,
Heykəltaraşların yoxdu əməli,
Anadır dünyanın qiymətli ləli,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
Qızlar müdrikləşir ana olanadan,
Analar nigaran qalır baladan,
Ananı müqəddəs edib Yaradan,
Sənə qurban olsun canım, ay ana.
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VƏTƏN
Vətən nəçidir, nədir?
Ürəyimin içidir,
Vətən mənimçin nədir?
Səcdəgahdır, qiblədir.
Bu dünyanı o mənə
Cani-dildən sevdirir,
Çox şirindir, bal dadır,
Güneydə, Qarabağda,
Amma məni ağladır.
Gülənləri güldürür,
Öz qanı çox qaradır.
Türkün nərəsi gəlsə,
Ermənini öldürür.
Vətən bizimçün kimdir?
Bir loğmandır, həkimdir.
Tarımda sarı simdir,
O,muğamdı, qəzəldi,
Dünyada ən gözəldi,
Vətən hara, hardadır?
Göyçə, Borçalı, Təbriz,
Xəzər adlı göy dəniz.
Dərbənddən ta Zəncana,
Doğmadır şirin cana,
Bizim Azərbaycana.
Vətən Kürüm,Arazım,
Tar, kaman, telli sazım.
Vətən harda, haradır?
Bakı, Gəncə, Qubadır.
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Bu Vətənin hər göyü,
Türk əsilli obadır.
Qarabağım, Şirvanım,
Qazaxım, Naxçıvanım,
Qəmlidi Savalanım,
Vətən bura, buradır.
Astara, Lənkərandır,
Ərdəbildir, Gilandır,
Kəlbəcər, Zəngilandır,
Vətən bura, buradır.
Boldu nefti, sərvəti,
Malı, varı, dövləti,
Vardır bir də Vətənin
Şair Vüqar Əhmədi.

AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN
Yağmurludur qışım, yazım,
Qəmli çalır telli sazım,
Bayrağımdı canamazım,
Həm gülərdi,həm ağlayan,
Azərbaycan,Azərbaycan
Biz Məcnunuq olsa Leyli,
Ona saldıq mehri-meyli,
Quzeylidi,Güneylidi,
Qarabağçün saç ağardan,
Azərbaycan,Azərbaycan
Havalana- havalana,
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Yol gedirəm Savalana,
Dua edib Yaradana,
Təbrizimə deyirəm -"can",
Azərbaycan,Azərbaycan
Savaşlarda yaralandı,
Torpaqları paralandı,
Iki yerə aralandı,
Bir olacaq görən haçan?
Azərbaycan,Azərbaycan
Altmış milyon soydaşımız,
Azər türkü qardaşımız,
Ayrı düşüb göz yaşımız,
Göydə Allah, yerdə " Quran " ,
Qələbə çal Azərbaycan !
VƏTƏNDİR
Qoy sizə ərz eləyim dönə-dönə, Vətəndir,
Harda “Segah” çalınsa, ora mənə Vətəndir.
Qibləgahım, məbədim, son pənahım Vətəndir,
Dinim, Kəbəm, Quranım, səcdəgahım Vətəndir.
Vətənə əsil oğul, Vətən üçün öləndir,
Çətin gündə, dar gündə ağrısını böləndir.
Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağım Vətəndir,
Göz açdığım Abşeron, düzüm, dağım Vətəndir.
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Dəli Kür, Xan Arazım, ulu Göyçəm Vətəndir,
Dərbənd, Zəncan, Təbrizim, Borçalım-cəm Vətəndir.
Nəğməkar bir oğulam canımda can Vətəndir,
Vüqar Əhməd söyləyir Azərbaycan Vətəndir.

İNSANLIQ ƏZƏLİ ABŞERONUMDU...
Əncirli, üzümlü yaşıl donumdu
Dünyanın gözəli Abşeronumdu
Ömrümdü, günümdü, ilkim, sonumdu,
İnsanlıq əzəli Abşeronumdu.
Qızılın qarası,qızılı qum da,
Vahidin qəzəli Abşeronumdu.
Nəyimiz varsa da Yaradanındı,
“Qədəmgahi-Əli” Abşeronundu.
Bakı möcüzələr abidəsidir,
Adalar gözəli Abşeronumdur.
Xəzərin Xəzrisi, Gilavarı da,
Küləklər dəcəli Abşeronundur.
Hacı Zeynalabdin, Məmmədəmin də,
O nakam Şıxəli- Abşeronumdur
Tar, kaman, muğamın keşiyindədir,
Qəzəl-muğam eli- Abşeronumdur.
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Ürəyi haradır Azərbaycanın?
Vüqar Əhməd deyir:- Abşeronumdur.

“TALE HARA GEDİM SƏNİN ƏLİNDƏN…”
(Xalq şairi Nəbi Xəzrinin əziz xatirəsinə)
Tale, hara qaçım sənin əlindən,
Tale, hara gedim sənin əlindən,
Allaha dualar düşmür dilimdən,
Pislik də gəlməyir mənim əlimdən.
Haqlını əzirlər haqsız dünyada,
Xoş anlar yaşadın fəqət röyada,
Gümanım heç yoxdur çıxım yaya da,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Göylərə getməyə mən tələsmirəm,
Bu xəstə canımçın heç də əsmirəm,
“Şükür” - kəlməsini dildən kəsmirəm,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Sağ ikən ölüyük, yoxsa diriyik,
Bədbəxt bəndələrdən biz də biriyik,
Kim nə sifətdədir, vallah bilirik,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Bilin, dəyişmərəm doğum yerimi,
Sevdim vətənimi, doğma dilimi,
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Kimsəyə açmaram heç vaxt əlimi,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Arzularım çin olmayır neyləyim,
Hamı deyir: - Danışmayım, dinməyim,
Yaddan çıxıb bir ürəkdən gülməyim,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Dərdimi deməyə bir kəs də yoxdur,
Dostun atmacası zəhərli oxdur,
Halalı çox azdır, şivəni çoxdur,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Allaha şükr edib, səbr dilədim,
Məəttəl qalıram, necə ölmədim,
Bəlkə də ölmüşəm, özüm bilmədim,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Deməyin kədərdən ruhum bezməyir?
Əvvəl – axır cismim kəfən gözləyir,
Məmurun zülmünə qəlbim dözməyir,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
Ömür boyu hey çəkirəm zəhməti,
Allahımla dərdləşirəm xəlvəti,
Ya Rəbbim, hifz eylə Vüqar Əhmədi,
Tale, hara gedim sənin əlindən.
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QAZAN YOX
Qəlblərdəki qəm-kədərin
Səbəbini araşdıran, yazan yox.
Kasıbların yeməyi yox,
Süfrəsində, ocağında qazan yox.
Dərd gətirən, dərd yaradan
Necə çoxdu, dərdi qəlbdən pozan yox,
Şən nəğmələr, şıdırğılar
Oxuyan çox, qəm hayqıran ozan yox.
Vüqar Əhməd dərddən çələng
Hörür, yazır, faydası yox, baxan yox,
Kim qazıdı özü düşdü,
Daha ona gizli qəbir qazan yox!
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AYNUR SƏDRƏDDİN QIZI
XƏLİLOVA
Aynur Sədrəddin qızı Xəlilova 1997-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Filologiya” fakültəsinin
bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə isə həmin universitetin “filologiya” fakültəsinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası
üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2006cı ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.2012-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun elmlər doktorluğu hazırlığı üçün doktoranturasının “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə əyani doktoranturasına qəbul olunmuşdur. Hazırda “Azərbaycan nəsrində dastan
poetikası (1960-2000-ci illər)” mövzusunda filologiya üzrə
elmlər doktorluğu dissertasiyası üzərində tədqiqat aparır.
Hazırda AMEA Ədəbiyyat İnstitutunda aparıcı elmi işçi
vəzifəsində çalışır.

ASILQAN
Əllərim
havadan sallanı qalıb.
Ayağım yerdən üzülüb.
Asılmışam asılqandan –
– boşluqda , boşluqdan.
Asılmışam...
Ürəyimdə ruhumlasa
iki əlli yapışmışam
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mən Allahın ətəyindən!
Asılmışam,
asılmışam Ürəyimdən!..
ÖLÜMƏ ATILAN ADDIM
Açın pəncərəni,
nəfəsim daralıb.
Ürəyim
öz yerində
darıxıbmış,
bezikibmiş kimi
axır ki,
yeriyib-yeriyib
boğazıma dayanıb.
Bircə addımı qalıb –
– Əlahəzrət bircə addım!
Onu da atsa,
vəssalam!
Deməli, mənimki qurtarıb!

SƏNSİZLİK – SƏSSİZLİK
Sənsizliyin səssizliyində qalmışam –
duyğularımla baş-başa.
Bircə xəyallarım sənə çatır,
Bircə yuxularım sənə yetir.
Sonra,
sonra
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hər şey yenidən başlayır,
hər şey yenidən bitir.
Eh, yaşayıram beləcə...
Həsrətinin acısını daşıyıram.
Sənsiz həyatımda
sənli günlərimi
“yaşayıram”...
Yaşayıram, beləcə...
Yaşayıram,
belə demək mümkünsə...
HƏYATLA ÖLÜM ARASINDA
Qulaqbatıran bir səssizlik,
Göz işlədikcə uzanan boşluq.
Həyəcan...
ümidsizlik...
Bəlli olmayan sonluq!
Bir insan çırpınır
həyatla ölüm arasında!
Özündən xəbərsiz
gözləri zillənib
uzaq bir nöqtəyə.
İndi o, daha çox
ehtiyac hiss edir
arxaya, köməyə...
Adi təsəlliyə,
şirin bir kəlməyə...
Bir insan çırpınır
həyatla ölüm arasında!
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İstəyi dilində,
arzusu gözündə,
sevgisi qəlbində,
taleyi alnında!
Bu taledən qaça bilməz
istəsə də.
Acıdımı, şirindimi,
bilməsə də, lap bilsə də,
Hara qaçsın, necə qaçsın
öz bəxtindən, taleyindən?
Bu bəxt alın yazısıdı!
Bu bəxt Onun yazısıdı!!!
Bir insan çırpınır
həyatla ölüm arasında! –
– Deyəsən üzü həyata sarıdı!...
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BAHAR HÜSEYNƏLİ QIZI
MƏMMƏDOVA
Məmmədova Bahar Hüseynəli qızı (Bahar Bərdəli) 1957-ci il mayın 6-da Bərdədə anadan olmuşdur. 1979-cu ildə
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirmişdir.
Hazırda AMEA-nın Ədəbiyyat
İnstitutunun “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsində aparıcı elmi işçidir.
1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
2010-cu ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.
3 elmi kitabın, 10 bədii kitabın müəllifidir.
ŞƏHİDLƏR XİYABANI
Bu yerdə əbədi bir məşəl yanır,
Şənbə gecəsinin dərd-möhnətindən.
Bu yerdə boy atıb, güllər boylanır,
İgid oğulların məhəbbətindən.
Hər çiçək yurdumun qəhrəmanıdır,
Necə sığınıblar bir-birinə.
Burda hər dəqiqə görüş anıdır,
Analar tələsər görüş yerinə.
Dilində bayatı, əlində çiçək,
Qəlbində qan ağlar bir oğul dərdi.
Sığalsız saçını darayır külək,
İgid böyütmüşdü, qəm-kədər dərdi...
48

“...Daşdı dünya,
Çürük ağacdı dünya.
Kimə deyim dərdimi,
Tamam qan-yaşdı dünya?!”
“....Üzüm üstə,
Saxlaram üzüm üstə,
Sən gəzdiyin yerləri
Gəzəydim üzüm üstə!”
Beləcə dərdləşər ana oğulla,
Beləcə görüşə gəlib-gedər o.
Yenə də başını qatar nağılla,
Oğullu dünyaya belə yetər o.
.... Başının üstündə günəş parlayır,
Ayağı altında Vətən torpağı.
Vətənin qoynunda sular çağlayır,
Uzaqda qalıbdı o namərd yağı.
Bir oğul itirib, dünya qazanıb,
Oğul böyütmüşdü elə Vətənçün.
Yox, ana ağlamır, məğrur dayanıb,
Bayatı gətirib, dinlə, Vətənçün:
... Ötəndi
Dərd də, qəm də ötəndi.
Hər şey keçib gedəcək,
Bir əbədi Vətəndi!!!
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VƏTƏN BAYATILARI
... Didəm oldu,
Vətən didəm-didəm oldu,
Ürək dözdü hər əzaba,
Qan ağlayan didəm oldu.
... O üzündə,
O qaşında, o üzündə.
Vətən yenə bölünüb,
Yağı gəzər o üzündə
... O dağdı,
O dərədi, o dağdı.
Bölünmüş bu Vətənin,
Hər tikəsi bir dağdı!
... Köz-közdü,
Yanıb dünyam köz-közdü.
Kül axtarma sən burda,
Sönməyib ki, köz-közdü.
... Göyçədi,
İrəvandı, Göyçədi.
Kam alarmı düşmənim,
Ahım yerlə, göycədi?!
... Qarabağ,
Qar altında qara bağ...
Burda min cənnət yaşar,
Bir adı var: - QARABAĞ!
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PLATONİK SEVGİ
Səhərlər...
Əllərim gözlərimin üstündə...
Gözlərimsə ağaran yolları qaralayır...
Yolları da çoxdan boran tutub...
İndi yavaş-yavaş qar alır...
Axşamlar...
Darıxan, sıxılan ürəyim
qollarımın üstündə...
Qollarıma düşən damlalar
Damla-damla alovlanır,
Yumru-yumru közərir,
Sonra göynəm-göynəm qaralır...
Siz tərəfdə nə var, nə yox?
Necəsən? Yaxşısanmı?
Ya həyat səni də
sıralayıb,
qaralayır...?
Heç olmasa,
Günəş erkən çıxırmı?
Çaylar dolub axırmı?
“Şimşəkləri çaxırmı?
Yağmurları, yağışları yağırmı,
Ya, göndərim göz yaşlarımı” küləklə?
Dəysin üz-gözünə
Ayıltsın-oyatsın səni...
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Baxasan öz-özünə,
Xatırlayıb əhdini,
Düz olasan sözünə...
Geriyə dönə biləsən
Yubanmadan,
Dayanmadan,
Durmadan,
Bir kimsədən sormadan
Birbaşa gələ biləsən...
Ümidinin bitdiyi yerdəyəm,
Xəyalların itdiyi yerdəyəm,
Elə vida etdiyin yerdəyəm...
Nə deyirsən bu sözümə?
Gəlməsən, gələ bilməsən
Vallah, qalarsan pis günə...
Əlin çatmaz,
ünün yetməz
kimsənə...
Eləcə düşərsən
mən düşən günə...
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BƏŞARƏT İSMAYIL QIZI
BƏŞİROVA
Bəşirova Bəşarət İsmayıl qızı 1949-cu
ildə Ağdamda anadan olmuşdur. Bakı
Dövlət Universitetinin “Şərqşünaslıq”
fakültəsinin Türk bölümünü bitirmişdir. O vaxtdan indiyə qədər AMEA
Şərqşünaslıq İnstitutunda işləyir. Tarix üzrə fəlsəfə doktorudur. Böyük elmi işçidir. Mərhum şair
B.Vahabzadənin 50-60 kitabının Bəşarət tərəfindən türkcəyə tərcüməsi Türkiyədə nəşr edilmişdir: "Lirika", "Hani Dünya Dünüyor", "Gün var, Bin Aya Değer" (Türkiyə-1993), "Gurub Düşünceleri"(Ankara-1994), "İlkbahar Çiçekleri"(1995)və s.
l999-cu ildə "Tanı Azərbaycanı" şerlər kitabı çapdan çıxmışdır.
O MƏNİM PREZİDENTİMDİR!
Xəzərim yatağından xoş məramla oyanar,
Bayrağım yüksəklərdə sülh rənginə boyanar,
Millətinə, xalqına məhəbbətlə dayanar,
Xalqından səmimiyyət, məhəbbət, dəstək alan,
Mənim Prezidentimdir! Mənim Prezidentimdir!
İndi dəyişib zaman, indi gözəldir dövran!
İndi Gənc respublikam gözəlləşir anbaan
İndi səylə, inamla çalışır, qoca –cavan.
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Gəncliyin inamından ruhlanan, qüvvə alan,
Mənim Prezidentimdir! Mənim Prezidentimdir!
Xeyirxah xislətiylə, hər an qayğıya qalan,
Tikib, qurub, yaradıb, xalqına dəstək olan.
Ağac əkən, yol çəkən, gözəl körpülər salan
Yurdun abadlığından, ruhlanan, ilham alan,
Mənim Prezidentimdir! Mənim Prezidentimdir!
Dağları-qayaları itaətə gətirən,
Başlatdığı hər işi uğurlarla bitirən,
Hər işiylə xalqına sevinc, fərəh gətirən.
Xalqın arzularını həp yerinə yetirən
Mənim Prezidentimdir! Mənim Prezidentimdir!
Düşmən köstək olsa da, milləti dəstək olan,
Gücüylə-qüdrətiylə dünyalara səs salan,
Əsgərləri poladdan, ordusu var bir ümman,
Alicənablığıyla dünyada məşhur olan
Bilirsiniz o kimdir? O adil, tolerantlı,
O, Ali Baş komandan! Mənim Prezidentimdir!
Mənim Prezidentimdir!
Uşaqlar sevər onu, prezidentiylə öyünər,
Onunla qürur duyan,sevinən hər uşağın,
Qəlbi çarpar sevinclə, xoş hisslərlə döyünər.
Bilirsiniz o kimdir? Bütün Azərbaycanlı
Uşaqlara Böyük Dost! Xeyirxah, kövrək qəlbli
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Mənim Prezidentimdir!
Mənim Prezidentimdir!

QIRĞIN VAR XOCALIDA!...
Bir zaman Qarabağın bir cənnət guşəsiydi
Yurdun cənnət torpağı, sevinci, nəşəsiydi.
İndi başı üstünü kədər buludu almış,
İndi çox pəjmürdədir, indi çox yalqız qalmış,
Yurddan didərgin olmuş köçkün var Xocalıda.
Bir zaman gülən üzlər, indi qəm içindədir,
Sevinən-gülən gözlər, indi nəm içindədir.
İndi göz yaşlarından leysan, burulqan olmuş,
İndi qəlblər, könüllər yaman qırılqan olmuş.
Kafir qətliamıyla qırğın var Xocalıda!
Bir zaman Xocalıda gül-gülü çağırardı.
Müşk - ənbər qoxan güllər bülbülü çağırardı.
İndi güllər, çiçəklər köksündən yaralıdır.
İndi viranə qalmış bağlar var, bağçalar var
Əbədi bir qış fəsli, xəzan var Xocalıda.
Xocalıda bir zaman bir həyat qaynayırdı.
Uşaqlar şadlıq edir, şənlənir, oynayırdı.
Yağılar bu həyatı onlara xor gördülər,
Qırdılar, qətl etdilər, soyqırım törətdilər.
Darğın var Xocalıda! Qırğın var Xocalıda,
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Mat qalmışam dünyanın həlləm-qəlləm işinə,
Bu qərəzkar fələyin tərsinə gərdişinə.
İllər keçir boşuna, dərd-dərd üstdə saxlanır,
Soyuq qütbün qarıdək üst-üstə qalaqlanır.
Soyqırım yaraları sağalmır ki, sağalmır.
Korun-korun közərir, acısı çardaxlanır.
Dərindir, qaysaq tutmur, açılıb pərdaxlanır.
İlə vurulan yara, Elə vurulan yara!
İndi gəl çək bu dərdi, indi gəl döz bunlara.
Sağalmaz yarasına ümiddən mərhəm qoyub.
Yurdunu göz yaşıyla, kədərlə tərk eyləyən,
Köçgün var Xocalıda! Qaçqın var Xocalıda!
Balası öldürülmüş, yuvası dağıdılmış,
Qanadı sındırılmış, səssiz-səssiz ağlayan,
Ah çəkib, fəryad edib gözündən yaş çağlayan,
Sınmış qanadlarıyla uçmağa da cəhd edən,
Behişt kimi, yerindən- yurdundan qanadlanan,
Bir səməndər quşu dək öz qəhrindən odlanan
Məcbur didərgin olan quşlar var Xocalıda!
Dünya ictimaiyyəti duymayırmı bu dərdi?!
Məgər məsum insanlar, deyilmi bir-birinin,
Həmdəstəyi, həmdərdi?!
Bir zaman onları da məhv etməyəcəkmi,
Ədalətsiz düşmənin soyqırım siyasəti.
İllər keçir boşuna, fələk yağıdan yana,....
Mat qalmışam dünyanın həlləm-qəlləm işinə,
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Bu qərəzkar fələyin tərsinə gərdişinə.....
İşğalçı, sui-qəsdçi, düşmənin tuzağıyla
Gözəl-gənc həyatını tərk edib, şəhid olan
Məsum, günahsız, cavan - insan var Xocalıda!...
Yarasından qan daman cavan var Xocalıda!
EY VƏTƏN!
Saysız övladların dək
Dünyana göz açdığım!
Ata, Ana! sözüylə
Dil açıb səsləndiyim,
Qoynundan süd əmdiyim,
Böyüyüb bəsləndiyim,
Nəvaziş beşiyində
Mutlu-mutlu çimdiyim!
Dənizimsən, ey Vətən!
Ümmanımsan, ey Vətən!
Mən sənin qucağında,
Sənsə mənim anbaan
Dəyişən tariximin
Əski-yeni çağında
Ruhumu ilhamının şərqisindən aldığım!
Zamanımsan, ey Vətən!
Məkanımsan, ey Vətən!
Bir eşqin bəstəsini, Bir hayqırış səsini
Torpağımın səsinə əbədi həsr eləyib,
Vüsalına qovuşmaq ümidiylə
Çaldığım,
Xiffətini illərdir ürəyimə saldığım,
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Kamanımsan, ey Vətən!
Sünbülünün ətrini varlığıma çəkdiyim,
Torpağımsan, ey Vətən!
Havası Müşk ətirli tər bənövşə qoxuyan,
Bağında-bağçasında güllər yuva toxuyan
Sarı bülbül oxuyan,
Xarı bülbül oxuyan,
Növrağımsan ey Vətən!
Havam, suyum, ocağım,
Elim, obam, bucağım,
Yalnız sənin qoynunda
Səadət bulacağım.!
Günəş dək şölələnən
Çırağımsan, ey Vətən!
Gözəl Azərbaycanım!
Ürəyim, qəlbim, canım!
Millətinə, Xalqına
Özəl Azərbaycanım.
Sən ey Bayrağı uca!
Sən ey gəncləşən qoca!
Sən ey tarixi qədim,
Əzəl Azərbaycanım!
Millətinin, xalqının
Qəlbi sevgiylə dolu,
Gözəl yurd, hər addımın
Sülh yolu, barış yolu!
Torpağın doğma ulu!
Millətin bir türk soylu.
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Gərəyimsən, ey Vətən,
Kövrəyimsən, ey Vətən,
Köksümdə səhər-axşam
Arzularla döyünən,
Ürəyimsən, ey Vətən!
Ürəyimsən, ey Vətən!
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CAVANŞİR YUSİFLİ
Cavanşir Əziz oğlu Yusifli
1958-ci il sentyabr ayının 24-də
Masallı rayonunda anadan olub.
Azərbaycan Dillər Universitetini
bitirib (1986). Yardımlı rayonunda müəllim işləyib (1986-1987).
1988-ci ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat institutunun
aspiranturasına daxil olub. 1991-ci ildə "M.F.Axundovun
"Təmsilat"ı və qərbi Avropa maarifçi dramaturgiyasının
ənənələri" mövzusunda namizədlik, 2010-cu ildə "Azərbaycan
komediyasının poetikası" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.
1998-ci ildən "Turan-98" tərcümə firmasının direktorudur. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat insitutunun “Ədəbiyyat
nəzəriyyəsi” şöbəsinin baş elmi işçisidir. 2000 və 2008-ci
illərdə Prezident təqaüdünə layiq görülüb.

ADONIS
DİALOQ
«Hardaydın
Kirpiklərin altında hansı işıq ağlayır ?
Hardaydın?
Göstər mənə, nə yazıbsan ? »
Cavab vermədim. Sözüm yox idi daha
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Mürəkkəb dumanında ulduz tapa bilmirdim
Kağızları cırıb atmışdım
Kirpiklərinin altında hansı işıq ağlayır ?
Hardaydın sən ?
Susdum.
Gecə bədəvi çadırıydı
Ulduzlarsa qövmlər
Mənsə sısqa bir günəş
Altında
Təpələr yer-yer görünürdü,
Səfilin birisə yolu keçirdi.
In Le charmeur de poussière, Mémoire du Vent,
poésie/Gallimard, p.46

SƏFƏR
Dalğanın təkinə enəcəm
Bizi atıb gedən illərlə görüşəcəm
Bir də yeddi Qalaktikanı
Dodaqlarla görüşəcəm
Bir də yuxu basmış
Qapanmış gözlərlə
Allahın cəhənnəmində göz qamaşdıran ülgüclə
Birdən yoxa çıxacam
Küləyin yelpiyiylə
Addımlarım yol ayrıcında qalacaq
Uzaqda
Bir səhrada
VİSLAVA ŞMBORSKA
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ÜÇ QƏRİB SÖZ
Gələcək dedinmi,
Birinci hecası artıq keçmişdə qalır.
Sükut dedinmi,
Uçur, dağılır.
Heçlik dedinmi,
Heç bir cəhənnəmdə
Duruş gətirməyən
Bir şey yaranır…

KORLARIN NƏZAKƏTİ
Korların nəzakəti sonsuz
Hələ bir rəhmi, hələ bir lütfkarlığı…
Qulaq asır, gülür, alqışlayırlar
Və birdən şairə yaxınlaşır biri
Kitab açıq,
Baş sinədə,
Görünməyən avtoqraf istəyəcək indicə…
Tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli
Tomas Sternz Eliot
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GERONTİON
Əslində sən nə gənclik,
Nə qocalıq bilənsən; bunlar olsa-olsa yuxuna girə bilər,
Hə, nahardan sonra ağır yuxuda
Mən, ixtiyar kişi, burdayam, yağmursuz ayın içində,
Uşaq ucadan oxuyur mənə, mənsə yağışı gözləyirəm,
Nə od tutub yanan darvaza önündə oldum
Nə isti yağış altında döyüşdüm,
Nə dizimə dəyəcək qılıncı dəf etdim bataqlıqda
Milçəklərin qaynaşdığı yerdə.
Evim uçub töküldü,
Pəncərə altında yəhudi sahibi oturub,
Gözünü bərəldib Antverpen qumarxanalarına baxır,
Brüseldə keçəlləşib, qotur basıb, qabıq verir indi
Londonda.
Hər gecə öskürür, başı üstə keçi rəsmi talada;
Daşlar, mamırlı, sirkənli, dəmir qırıntıları, peyin bir də.
Qadın nəsə hazırlayır, çay qaynayır
Gecələr asqırır, su çanağına dayanmadan,
Mən qocayam,
Başım küləyin əlində.
Falda işarələr möcüzəyə dönür. “O işarəni görmək istərdik…”
Söz içində söz, sözbəsöz acizlik,
Qaranlığa sarılı.
İsa-pələng
Elə gənclik illərindən gəlmişdi bizə.
İpləri sökülmüş may ayında zoğal, şabalıd
Bir də yehuda çiçəkləyir, –
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Onları yeyir, paylayır, suyunu içirlər
Çini qablar arasından
Gələn pıçıltılar içində
Nəvazişkar əlləriylə cənab Silvero,
Bütün gecəni divar boyunca vargəllərdə…
Hakaqava, Titanlara baş endirməkdə;
Madam dö Tornkvist qaranlıq otaqda
Baxışıyla şamların alovunu tərpədir, Frayleyn fon Kulpsa
Bir əli qapı dəstəyində çiyni üzərindən baxır.
Masuralar tikişsiz
Külək vıyıltısı. Kabuslar yox.
Yelçəkəndə oturub qoca
Küləyin altında…
Bütün bunlardan sonra nəyi unudasan? Özün düşün –
Tarix gör neçə belə hiylə çığırın bilir,
Buğum-buğum dəhlizlər,
Gizli çıxışlar dal qapıdan, bizi o pıçıltıyla satır
Şöhrətpərəstlik yəni,
Bizi içimizdəki düşgünlüyə itələyir. Düşün bir –
Məhz başqa tərəfə baxanda
Gözümüzü ondan ayıranda bizi satır,
Nə satır, nə verir bəs, yalandan əsərərk
Bununla ancaq aclığa od vurur. Çox gec verir
Hə, artıq inanmadığımız şeyləri, inansaq da,
Yaddaşda quruyub qaxaca dönmüş ehtirasları. Çox tez verir
Ümid edənlərə
Zəif əllərinə, yəni,
Bunsuz da keçinərsiz,
Dəhşət bürüməsə verməz. Düşün bir –
Bizi nə qorxu, nə cürət xilas edəcək. İgidliyimiz
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Alçaqlıq və günah doğurur. Bizim utanc gətirən
əməllərimiz
bizi səxavətə sürükləyir, işə bax.
Bu göz yaşları lənətə gəlmiş ərgüvən ağacında titrəyir.
Pələng yeni ilə sarı silkinir. Udub-gəmirir bizi
Nəhayət, düşün bir.
Biz bir nəticəyə gələmmədik, mənsə
Əsir düşdüyüm evdə quruyub qaxaca döndüm.
Mən özümü bir səbəblə ortaya qoymadım ki
Şeytanlar da məcbur eləmədi.
Heç olmazsa səninlə düz olmaq istəyirəm.
Sənin ürəyinə çox yaxındım, ancaq ayrıldım
Gözümdə qorxu gözəlliyi, özünütəhlilsə – qorxunu öldürür.
Ehtirası tükətdim: niyə qoruyub saxlayım ki
Saxlanan şey özünü dəyişdirirsə?
Gözlərim kor oldu, səsim batdı, dad, zövq.. hər şey getdi:
Demək, onların getməyiylə sənə qovuşuram?
Onlar gör neçə bicliyə əl atdılar, xırım-xırda,
Soyuyub buza dönmüş sayıqlamalarının ömrünü uzatmaqçün
Onlar soyumuş hislərini qıdıqlayırlar
Ədviyyat qatmaqla rəngarənglik effekti doğururlar
Səhrada güzgü kimi. Hörümçək nə vaxt hörməkdən yoruldu ki?
Taxılbiti ziyan vurmaya bilərmi?
Dö Bayaş, missis Kemmel,
FreskaTitrəyən dişi ayının ətrafında burağan
Parçalanmış atomlar. Qağayı küləyə qarşı uçur
Belle İsle-nin testinalarında
Ağ lələklər qar içində. Meksika boğazı çağırır;
Mən qocayam, passatlar qovur məni
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Yuxulu künclərə.
Sakinlər, evin sakinləri,
Quraqlıq fəslində
Qurumuş, ölmüş beyinlərlə…
Tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli
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DÜNYAMALI ƏMİR OĞLU
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Vəliyev Dünyamalı Əmir Oğlu13
mart 1942-ci ildə Borçalı mahalının
Qasımlı kəndində anadan olmuşdur.
1964-cü ildə BDU-nun “İqtisadiyyat”
fakültəsini bitirmişdir. 1971-ci ildən
iqtisad elmləri namizədi kimi AMEA-nın Şərqşünaslıq
institutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri, elmi işlər üzrə direktor
müavini vəzifəsində işləmişdir. 1993-94-cü illərdə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər kabinetində “Xarici iqtisadi əlaqələr”
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1995-ci ildən Azərbaycan
Universitetində “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri və “İpək
Yolu” jurnalının baş redaktorunun müavinidir. 2012-ci ildən
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda “Şərq-Qərb” şöbəsinin
müdiridir. 2011-ci ildən iqtisad üzrə elmlər doktorudur. 15
kitab, 4 dərslik (qrifli) və 100-dən çox məqalənin müəllifidir.
ZAMAN
Ey gəlimli qoca dünya,
Görsən nələr edir zaman!
Ey gedimli uca, dünya
Bizi tarix edir zaman!
O, dərmandır hər yaraya,
Ah naləyə, həm haraya,
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Əlacdır hər bir çaraya,
Sonsuz axan, çaydır zaman!
Tövrat verdi, Quran verdi,
İnsanlara inam verdi,
Möminlərə iman verdi,
Göydə uçan yaydır, zaman!
Yerə göyə nur bəxş etdi,
Məhəmmədi Rəsul etdi,
Ruhları nur tək pak etdi,
Göydən yağan nurdur zaman!
Geri dönmür, axır gedir,
Aqilləri müdrik edir,
Dünyamızı sahman edir,
Dayanmadan gedir zaman!
Məcnun eşqi ilə yandı,
Həsrət qaldı, közə döndü,
“Ölməz aşiq” adın aldı,
Saf eşqi həkk edir zaman!
Sən güvənmə heç özünə
Gəl inanma məst sözünə
Uyma “gülün” al üzünə
Gec-tez səni udur zaman!
Dünyamalı köçən quşdu,
Hikmətindən hey bihuşdu,
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Müdriklərdən də soruşdu,
Hər an hara gedir zaman?
ANA – SƏNİN ADIN GƏLƏNDƏ
Ana – hikmətlidir, adın da özün kimi,
Dünya da əyir baş, sənin adın gələndə!
Həmişə mütiyəm qarşında, bir körpə kimi,
Həyat təzələnir, sənin adın gələndə!
Əziz övladları cahana bəxş edirsən,
Şam kimi əriyib ərsəyə yetirirsən,
Sevib, öyüd verib, kamala çatdırırsan,
Sevinc yaşı axır, sənin adın gələndə!
İnan, bircə anın bütün dünyaya dəyər,
Sədəftək saf körpən billur südünü əmər,
Həyat eşqini nurlu gözlərində görər,
Şahlıq onun olur, sənin adın gələndə!
Çəmən də laləzar olar, nurlu şölənlə,
Tökülən qan dayanar, tək bircə kəlmənlə,
Cənnət bağı güllər açar ayaq səsinlə,
Dünya bahar olur, sənin adın gələndə!
Sən vaxtsız gedəndə, yetimlik ağır olur,
Göz yaşı dayanmır, yanaqda buz tək donur,
Sevinc də, gülüş də dərilmiş gül tək solur,
Varlığım titrəyir, sənin adın gələndə!
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Əmiroğlu ana, surətinə vurğundur,
Sənin camalına məftundur,
Anasız günlərdə sevincdən yoxsundur,
Ağlar, həm sevinər, sənin adın gələndə!

NƏRGİZ
Körpə çağımın, silinməz uzaq yaddaşı,
Güllərin gözü, ürəyimin yazı nərgiz!
Yazda bəzərdin seyrangahım dağı-daşı,
Güllərin gözü, ürəyimin yazı, nərgiz!
Sən hər gələndə sevincdən papaq atardıq,
Əl-ələ verib, ətrafında, hey qaçardıq
Gecə yuxuya bolluca şəkər qatardıq
Güllərin gözü, ürəyimin yazı, nərgiz!
İlk gözaltıma kövrək hədiyyəm sən oldun,
Onun əlində dünyaya şölələr saldın,
Körpə qəlbimdə həmişə beləcə qaldın
Güllərin gözü, ürəyimin yazı, nərgiz!
Əllərin bağlı, səni küçədə satanda
Boynunu büküb, Dünyamalıya baxanda
Qəlbim odlandı dərddən, gecələr yatanda
Güllərin gözü, ürəyimin yazı, nərgiz!
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KƏDƏRMİ YAŞLIDI, MƏNMİ
YAŞLIYAM?
Gözümü açanda atalı-analı xoşbəxt.
Duymadım kədərimi yaşlıdı mən yaşlıyam.
Gör necə sevindin, sevindirdim səni həyat
Sormadım kədərmi yaşlıdı, mənmi yaşlıyam!
Dörd yaşım olanda anamı şəhid etdi,
Gözümü yolda qoydu, qəlbi para etdi.
Körpə həyatımı uca Tanrı qap-qara etdi,
Ah çəkdim, kədərmi yaşlıdı, mənmi yaşlayam?
Uca tanrı mənə iki oğul, bir qız verdi,
Arif-Akif-Aytən adlanan ay-ulduzverdi
Gözlərim dolusu güllü-baharlı verdi.
Demədim kədərmi yaşlıdı, mənmi yaşlıyam?
Hamıya mən dedim qəmdən, kədərdən uzaq ol,
Sən yerin əfşərisən, başı dağdan da uca ol.
Yaşa, yarat, sevin Allaha layiqli gül ol,
Bilmədim kədərmi yaşlıdı, mənmi yaşlıyam?
Yaşa dolduqca mən tarix də tərsinə döndü,
Arif adlı parlaq ulduzlarım-ayım söndü.
Dünyamalının gözləri nələr gördü,
Bilmədim kədərmi yaşlıdı, mənmi yaşlıyam?

71

ŞƏHİD ANASI!
Sənsən elimin günəşi,vətənin özü,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
Vətənim səni çox sevir, sən də vətəni,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
Ürəyin kövrək, qamətin dağdan mətindi,
Anam, payına düşən bu nə ağır dərddi?
Baxışın düşmən önündə səngər, səpəndi,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
İnananmırsan ciyər parən şəhid oldu,
Vətən yolunda şirin canı fəda oldu,
Gülüstanda təzə açmış lalətək soldu,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
Dözülməz dərdinə şərik olmaq istərəm,
Qəlbindən birdəfəlik çıxarmaq istərəm,
Çiynimi çiyninə dayaq etmək istərəm,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
Allahım sənə Şahdağdan uca səbr versin,
O zərif könlünü bildiyitək şad etsin,
Əhli-Beyt sevgisi ruhunu yad etsin,
İnsanlığın zirvəsi, ey şəhid anası!
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AĞLAMA ANAM!
(29 yaşında cənnət quşu olan Emilin əziz xatirəsinə ithaf
edirəm).
Alovdur içində göyə yüksələn,
Mehribanım mənim, ağlama, anam!
Aləmi yandıran, yeri yandıran,
Mehribanım mənim, ağlama anam!
Günəşmi odludur, sən miodlusan?
Qüssədən, kədərdən qəlbi dolusan!
Sevimli atamın könül ovusan,
Mehrihanım mənim, ağlama anam!
Ayrılıq ağırdır, həsrətin çətin,
Gah sən inləyirsən, gah doğma atam.
Ana məhəbbəti ülvidir Tanrım,
Mehribanım mənim, ağlama, anam!
Dözmürəm nalənə, yandırır məni,
Qəmli göz yaşların, evin niskili,
Şah atamın gizli hıçqırtıları,
Mehribanım mənim, ağlama, anam!
Günəş qürub edir, qaranlıq çökür,
Hər batan günəşin sabahı gəlir.
Hər yeni sabahın dan ulduzu var,
Mehrihanım mənim, ağlama, anam!
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Sordun mu halını Jalə bacımın,
Qürurumuz olan Fuad qardaşın.
Sirlər xəzinəsi, qoca nənəmin,
Mehribanım mənim, ağlama anam!
Belə demişdir o ulu sənətkar:
“Bir yandan boşalar, bir yandan dolar”.
Təzə nəfəslərlə, yenə şad olar,
Mehribanım mənim, ağlama, anam!
Şahə könlün sənin yenə şad olsun,
Qonaqlı evimizdə dostlar cəm olsun.
Əmiroğlu sənin həm dərdin olsun,
Mehribanım mənim, ağlama, anam!
DÜNYAMALI 75!
Çiçəklər aləmə sevinc saçır,
Borçalıya yenə bahar gəlmiş!
Bənövşə gülü dağdan boylanır,
Borçalıya yenə bahar gəlmiş!
Qardələn göydən müjdə gətirdi,
Qəlbdə kövrək duyğular oyandı,
Gənclik çağlarımı yada saldı,
Borçalıya yenə bahar gəlmiş!
Nərgiz yuxudan gözünü açmış,
Bülbülə sevgi, naz-qəmzə satmış,
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Dağlar da gəlinlik donu geymiş,
Borçalıya yenə bahar gəlmiş!
Bu bahar ayrıca bir bahardı,
Əmiroğlu üçün yeni çağdı,
Ahıllıq gücü zirvəyə çıxdı,
Borçalıya yenə bahar gəlmiş!
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ELÇİN MİRHÜSEYN OĞLU
MURADXANLI
Elçin Muradxanlı 1965-ci il iyunun
18-də
Kürdəmir
rayonunun
Muradxanlı kəndində anadan olub.
1988-ci ildə ADPU-nun “Filologiya”
fakültəsini bitirib. Bakı Slavyan
Universitetində müəllim işləmişdir.
2005-ci ildə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda "Müstəqil mətbuatın dili" mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2008-ci ildən Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunda “Müasir Azərbaycan dili” şöbəsində elmi
işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda
“Tətbiqi dilçilik şöbəsi”nin aparıcı elmi işçisidir. “Şirvanda
bir el var”, “Kürdəmir”, “Yolu daşdan keçən dünya”, “Burax
gedim”, “Türkün nəğməsi” adlı şeir kitablarının, bir neçə
elmi kitabın və məqalənin müəllifidir.
TÜRKÜN TÜRKÜSÜ
Ötükəndən çıxdıq gəldik,
yer üzünə səpələndik.
Dəniz-dəniz qanlar tökdük,
məzər-məzər təpələndik.
Çaylar kimi aşdıq-daşdıq,
dərya kimi ləpələndik.
Biz türküz, türk!
Göydə gök tanrı, söylədik,
yerdə ana haqqı dedik.
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Ölüm bizi toxtatmadı
Haqq söylədik, haqqı dedik
Kim yendi ki Atillanı,
Kim Teymura çatdı dedik
Biz türküz, türk!
Canımızın ürəyində,
hürriyyət var, hürr sevərik.
Nifrətimiz kəskin olar,
sevəndəsə gur sevərik.
Canımız bir, qanımız bir.
Ayrı-ayrı bölgələrik,
Ayrı-ayrı ölkələrik,
Biz türküz, türk!
Boz qurddan soyumuz gələr.
Oğuz xan olub babamız.
Türbanımız qalpağımız,
zirehimizdir əbamız.
Göylər bizim çadırımız,
yer kürəsi də obamız.
Biz türküz, türk!
Tanrımızın hökmü ilə
kəndisinə çəri olduq.
Şah babaya mürid gəldik,
bəyazid ləşkəri olduq.
Sakarya, Çanakkala
Ata türk əsgəri olduq.
Biz türküz, türk!
Doğulandan cəng edərik
yer üzünün əri bizik.
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Dizimiz yerə dəymədi,
meydanların nəri bizik
Dünən bizimlə başladı,
Sabahın səhəri bizik.
Biz türküz, türk!
DOSTUMLA ÇOX FƏRQLİYƏM
Dostumla çox fərqliyəm.
Mən qayğılı adamam
O qayğısız adamdır.
Mən çox deyib-gülənəm
o çox duzsuz adamdır.
Dostum hara mən hara.
Mənim kimi deyil ki,
Gurultusuz adamdır,
Üzü sulu adamdır
gözü susuz adamdır.
Mənim bir az pulum var
o lap pulsuz adamdır.
Mən hər şeydən küsənəm
O küsüsüz adamdır.
Şərabı yaxın qoymaz,
Fikir verməz arağa,
Dərdi atar qırağa
üzüntüsüz adamdır.
Sızıldamaz heç zaman
sızıltısız adamdır.
Heç vaxt mızıldamaz o,
mızıltısız adamdır.
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Qulağının dibində
vızıltısız adamdır.
Yoxdur minik maşını
dızıltısız adamdır.
Sağa-sola sızmaz o,
Sızıntısız adamadır
Əqidəsi, əxlaqı,
Pozuntusuz adamadır.
Mənim kimi deyil e
Adamdır o, Adamdır.

KƏNDİMƏ
Mən kəndimizi hava kimi, su kimi sevirəm
Şəkər kimi, duz kimi, sevimli nağıl kimi,
Xoş bir nəğmə kimi, söz kimi sevirəm.
Rəhmətlik anamın təndirinin istisi,
Sacın altında yanan kərmənin tüstüsü,
Dana böyürtüsü, it hürüşü, quzu mələrtisi
Adamın yadından çıxarmı?
Novruza iki ay qalmış hində fal qalmazdı
O, qədər gəzərdik, bizdə hal qalmazdı.
Vallahi, billahi, indi də qurşaq atmağım gəlir.
Ev-ev gəzib, dolanıb yorulub yatmağım gəlir.
Mən kəndimizi təmiz saf su kimi sevirəm.
Ən şirin duş kimi, yuxu kimi sevirəm.
Hərdən altında yatdığım ağacları,
Yandırıb qızındığım ocaqları istəyirəm.
Xəyalımdan getməyən o çağları istəyirəm.
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Yoldaşım deyir: Kənd nə çox yadına düşür?!
Zalım qızı, yadımdan çıxırmı deyirəm.
Mən doğma kəndimi açan çiçək kimi,
Göyərən yaşıl ot kimi, yarpaq kimi sevirəm
Qoynunda yatacağım torpaq kimi sevirəm.
Oranın adamlarını da sevirəm
Adam olmayanlarını da
Toyuğuma kiş deyəni, itimə daş atanı,
Qoyunumu oğurlayıb satanı da çox istəyirəm.
Hamısına ürəyimdə məhəbbət bəsləyirəm.
Qarışqalar yem yığan tək,
Arılar bal yığan kimi
Mən ruhumu, özümü toplamışam,
Hər kəlməmi sözümü toplamışam
Onun dərələrində, təpələrində,
Qoyun obalarında, leylək yuvalarında.
Bomboz çöllərində tapmışam dünyanı,
Tanımışam yer üzünü tanımışam hər yanı
Mən öləndə ağlamayın,
İtinizi bağlayın, qapınızı bağlamayın
Süfrənizə bir artıq nimçə qoyun,
Bir də, bir yer saxlayın ocağınızın başında.
Mən Muradxanı ev-ev, ocaq-ocaq sevirəm!
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ƏFLATUN ŞÜKÜR OĞLU
BAXŞƏLİYEV
Əflatun Şükür oğlu Baxşəliyev
1953-cü il may ayının 26-da
Hacıqabul
rayonunun
Atbulaq
kəndində anadan olmuşdur.
1978-ci
ildə
BDU-nun
“Filologiya” fakültəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. 1988-ci
ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. İlk şeirlər kitabı "Könlüm
gözəllik əsiri" (1987) "Yazıçı" nəşriyyatında dərc olunmuşdur. Bu günə qədər 14 şeir kitabı çap olunub. 2014-cü
ildə "Nəbi Xəzrinin yaradıcılıq yolu" monoqrafiyası çapdan
çıxmışdı. 20-yə qədər məqalə müəllifidir. Hazırda AMEA-nın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda aparıcı elmi işçi
vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 4 övladı var.
UCA ZİRVƏ
Nə vaxtdır, nə vaxtdır yol gedirik biz,
Nə mən yoruluram, nə sən doyursan.
Tələsir harasa ürəklərimiz,
Nə mən anlayıram, nə sən duyursan.
Xatirə boynuma dolayar qolun,
Onu əzizlərəm əmanət deyə.
Sonu fəlakətdir bəlkə bu yolun,
Gedirik, amma biz səadət deyə.
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Demirəm qəlbimi ovundur yenə,
Bir-bir çözələyib xatiratları.
Bir azca nəvaziş göstər ki, mənə,
Bir yol da təzədən kövrəlim barı.
Ömrün gileyini gözünə yığma,
Demə yaşımıza eşq yaraşmayır.
Gedirik sən mənə, mən sənə doğma,
Qəlbimiz kimləsə doğmalaşmayır.
Bizə o günlərdən töhfə imiş ki,
Qəlbdə xatirələr dönəndə selə.
Sevgin gör nə uca zirvə imiş ki,
İndi o zirvəyə çatırıq hələ.

MƏN ŞEİR YAZANDA
Fikrimə bir düyün salma sən Allah,
Əzablar ilanmış, çalma, sən Allah.
Özümü-özümdən alma sən Allah,
Mən şeir yazanda özüm oluram.
Taleyə gah küsüb, barışıram mən,
Xəyallar mülkündə sayrışıram mən.
Başqa vaxt hamıya qarışıram mən,
Mən şeir yazanda özüm oluram
Məcrama sığmıram aşıb-daşıram,
Özümdən-özümə zirvə aşıram.
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Sən bir hikmətə bax, ululaşıram,
Mən şeir yazanda özüm oluram.
Düzlüyə, dözümə qayıdıram mən,
Yoluma, izimə qayıdıram mən.
Nəhayət, özümə qayıdıram mən,
Mən şeir yazanda özüm oluram.
Fikirlər içində bəzən azıram,
Əzab qazanıram, can uduzuram.
Şeir yox, öz taleyimi yazıram,
Mən şeir yazanda özüm oluram.
Sözlərlə salıram ömrə izimi,
Sözlərdən çəkirəm mən öz sözümü.
Yaradıram yoxsa söz-söz özümü,
Mən şeir yazanda özüm oluram.

MƏNİ DUYANLAR
Bəzən gözə batar, göz qoyduqlarım,
Ömürdən bac almaz eşqdən doyanlar.
Mənə zirvə olub mən duyduqlarım,
Məndən ucadadır məni duyanlar.
Duymağı bacarmaq özü də şöhrət,
Yaşatmaq ürəyin həvəsi imiş.
Duyum hər insana düşməyən nemət,
Duyğu hər ürəyin zirvəsi imiş.
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Kaş ki, tükənməsin hər qəlbin toyu,
Sevinclə kədər də içiləcəkdir.
Dağa qartal qonsa ucalar boyu,
Bir sərçə qonarsa kiçiləcəkdir.
Dilənməyi belə bir adət seçən
Ömürçün kimdənsə borc alan deyil.
Şöhrət qapısından əyilib keçən,
İnsan gözlərində ucalan deyil.

SEVGİ PAYIZI
Gülüm, tənhalığın üşütdü məni,
Qaynar xatirələr oduna düşdüm.
Özü dəyişdirdi hicranın səni,
Bir payız gecəsi yadına düşdüm.
Saralmış bir xəzəl düşdü çiyninə,
Sandın əllərimdi ürəyin əsdi.
Özün də bilmədən bu axşam yenə,
Mənimlə görüşə qəlbin tələsdi.
Eşqin xəzəlləri eh, səpilməmiş,
Vüsal gündüzlərin qısaldı hədər
Sən ki, odlu idin, heç öpülməmiş,
Bir qız dodağının yanğısı qədər.
Sən mənə bəxş etdin eşqin payızın,
Hicranın gözümün yaşını silmir.
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Sənli xatirələr özgə bir qızın,
Dizinə baş qoyub ovuna bilmir.
Mənli günlərimi qayıdıb qucmuş,
Hicran dumanında sənsiz ürəyin.
Bu payız günündə durnası uçmuş,
Boş qalan yuvadır mənsiz ürəyin.
Geriyə boylanıb kövrəlmə belə,
Sevən bir ürəyə yersizmiş qürur.
Sevgi payızından tez bezmə hələ,
Qarşıda sevginin sərt qışı durur.

85

ƏHMƏD QƏŞƏMOĞLU
Əhməd Qəşəmoğlu ədəbi yaradıcılığa
uşaqlıq illərindən başlamışdır. İlk şeirləri
1977-ci ilin fevralında “Azərbaycan gəncləri” qəzetində, xalq şairi Rəsul Rzanın
“Böyük yolun başlanğıcında” adlı “Uğurlu yol” məqaləsi ilə çap olunmuşdur. Bundan sonra şeirləri Azərbaycan və Rusiya ədəbi orqanlarında
geniş çap olunmağa başlamışdır. “Vurğun külək” adlı ilk şeirlər kitabı 1981-ci ildə Bakıda nəşr olunmuşdur. 1985-ci ildə
Moskvada «Молодaя гвардия» nəşriyyatında “Влюбленный
ветер” adlı şeirlər kitabı işıq üzü görmüşdür. 5 şeir kitabı
nəşr edilmişdir. 2015-ci ildə poeziya sahəsində “Qızıl kəlmə”
mükafatı almışdır.
150-yə qədər elmi, yüzlərlə publisistik məqalənin, 7 elmi
kitabın, monoqrafiyanın müəllifidir.
İLK MƏHƏBBƏTİN YARANDIĞI AN
Su üstə bir nilufər, yanında incə güllər,
Gülərək axır sular, sirrlə nəsə deyirlər..
Çiçəyin əksi suda eşq odunda titrəyir
Yanında ağ buludlar, göy üzü rəqs eləyir.
Sahildə bir reyhanın yarpağı sevdalanır
Özü də çaşıb qalır, hönkürür fağır- fağır.
Allah! Allah! Bu oğlan, yaşının on dördündə
Nilufərə bənzər qızın önündə bu nə gündə?!
Qəlbi hörən mələklər növbəti əlvan nuru
O qızın baxışından tapdılar dumduru...
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Ulduzları göylərdə dövr edirdi yanaşı
Özləri bir- birinə baxırdı naşı-naşı.
İlk dəfəydi qəlbləri belə şən ağlayırdı
Sübh şəfəqi rəngində bulaqlar çağlayırdı.
O, nur qəlbə düşəli, oğlan alışdı yandı
Qız aldı bu atəşi, tamam nura boyandı.
Axdı sirli doğmalıq qızın qəlb tellərinə
O andan aşiq oldu iki gənc bir birinə.
NANƏ KOLLARI
mən sənə məktub əvəzi....
nanə kolları gödərmişdim....
eşitdim
ürəyin nanə yarpağı kimi əsə-əsə
oxumusan "məktublarımı"....
tutmusan eyhamımı...
dibçəkdə əzizləyib o kolları,
bəzəmisən eyvanını…
eşitdim
nanələrin ətriylə danışırsan hər gün,
meh əsəndə
gülümsəyə-gülümsəyə baxırsan
körpə uşaqlar kimi atılıb düşən
nanə yarpaqlarına…
bir yarpaq düşsə qəfil
diksinib kədərlənirsən,
qınayırsan özünü…
yeni cücərən yarpaqlar
sevgimizə
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sədaqət ümidi gətirir …
eşitdim nanələrlə danışa-danışa
xəlvət-xəlvət
bağışlayırsan günahımı…

BİR GÜN BİR ÇAY GÖRSƏN
Haraylı bir çayın sahilindəyəm
Çiskinli, sazaqlı, bir boz havada.
Təkəm, çox tənhayam, məğmun gündəyəm
Qəlbim bir köməksiz, kövrək davada.
Sular haray salıb qışıqırır sanki....
Məndən nə soruşur dalğa dilində?
Bunu düşünməyə heç halım var ki?
Qalmışam hesabsız sual əlində...
Suallar da məni dindirmir tək-tək,
Üstümdə sel kimi, burulğan kimi...
Hərdən, bir ümidlə qalxıram hövləng
Hərdən dağılıram bir duman kimi...
Bir az aşağıda, müdhiş şəlalə
Uğultu içində məni haraylar.
O uğultu mənim qəlbimdə nalə
Qəlbimin naləsi adınla ağlar.
Biz niyə gəlmişik üz-üzə axı?
Yerin cavabı yox! Göy üzü etdi?
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Mələklərmi atdı ilahi oxu?
Göylər bu sevdadan nələrə yetdi?
Elə göylərdə ol, sənə yaraşır.
Sənə duaçıyam səndən xəbərsiz...
Mənə fikir vermə, halın qarışır
Səndən uzaq olum xəbər-ətərsiz...
Bir gün bir çay görsən, haylı-haraylı
Uçqundan atılıb şəlalə olan...
Bil ki, o çay mənəm, o tay, bu taylı.
Nakam bir sevgidən bu günə qalan.
Bir övuc su götür, üzünə çırp sən
Görərsən su deyil, yetim şeirdi...
Çaydan sual eylə, suları öp sən:
-Bu şeiri bir vədə Əhməd deyirdi?
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ƏLİ HÜSEYNOV
Əli Lahuti (Hüseynov) 1966-cı ildə
Balakən
rayonun
Qabaqçöl
bölgəsində anadan olmuşdur.
1993-cü ildə Sankt-Peterburq
Dövlət İqtisad və Maliyyə Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Oradaca 1996-cı ildə
“namizədlik”, 2000-ci ildə isə
“doktorluq” dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
Hazırda AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda baş elmi işçi işləyir.
Ailəlidir, bir övladı var.
QABAQÇÖLÜM - «QONAQÇÖLÜM»!
(Qabaqçölü hərdən qonaqpərvərliyinə görə
«Qonaqçölü» də adlandırırlar)
Bura Qabaqçöldür, Qabaqçölümdür,
Xoş gələ bilərsiz «Qonaqçölümdür»,
Buyurub gələrsiz «Qonaqçölümdür»!
Şambul, Meşəşambul gözəldir bəli,
İgidlər yeridir Qaysa, Umali.
Qaldı Xalatala, bir də ki, Şərif,
Nazlı qızları tək incə və zərif
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Burda «Mazım» çayın şırıltısı var,
Coşan «Hinipi»nin gurultusu var.
«Alazan»a çatan meşə-çölləri,
Bəzəyir hər yandan gül-çiçəkləri.
İki qız dönərsə bulaq başına,
Dastanlar qoşulur onun daşına.
Prezidentlər gələn «Bağman» bulağı,
Qalıb, niyə yoxdur səsi, sorağı ?!
Heyrətə gəlirsən «Təpəçölü»ndə,
Hardandır bu təpə çölün düzündə?!
Hərəyə «bir papaq torpaq» atılmış,
Şahların dövründən nişanə qalmış!
İkinci belə kənd harda tapılar,
Altı nəfər «Əmək Qəhrəmanı» var ?!
«Milli Qəhrəman» da yadımızdadır,
Əziz xatirəsi hamımızdadır!!
Eşqinə söz deyim Qaçaq Yusifın,
Robin Hud nəyinə gərəkdir sənin ?!
«Ələkeçməz» kimi şöhrət qazanmış,
Hətta Rus Çarını qorxuya salmış.
Azərbaycanımın gözəl guşəsi,
Qoy əksik olmasın «tambır»ın səsi.
Qızlar dövrə vurub, gedəndə «arquş»
Baxanlar məst olur, olurlar bihuş!!
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Üsyanlar məskəni, qəhrəman diyar,
Enişli-yoxuşlu bir tarixçən var.
Hələlik qarşında mən üzü ağam,
Səni vəsf edəcəm, nə qədər sağam !
Bura Qabaqçöldür, Qabaqçölümdür,
Xoş gələ bilərsiz «Qonaqçölüımdür»,
Buyurub gələrsiz, «Qonaqçölümdür» !

AVAR TÜRKLƏRİNİN QƏHRƏMANLARI
Gəlin bir-bir yada salaq onları Tarixin silinməz, şanlı anları !
O şanlı tarixi yaradanlarıAvar türklərinin qəhrəmanları!
Döyüşdə gözünü qırpmayanları,.
İgid oğulları, comərd qızları,
Azərbaycan üçün can qoyanlarıAvar türklərinin qəhrəmanları!
O mənfur erməni xuliqanları,
Daima yerində oturdanları,
Azəri türküylə qan qardaşları Avar türklərinin qəhrəmanları!
Dünyaca şöhrətli idmançıları,
Məğrur Olimpiya çempionları,
Azəri bayrağı ucaldanları –
Avar türklərinin qəhrəmanları!
92

Qurub-yaratmaqçün yaşayanları,
Dağı da yerindən oynadanları,
Daima irəli can atanları Avar türklərinin qəhrəmanları!
Gəlin bir-bir yada salaq onları
Azəri bayrağı ucaldanları, Azərbaycan üçün can qoyanlarıAvar millətinin, avar türklərinin, bizim Qabaqçölün
qəhrəmanları!

BU HƏYAT NƏDİR ?!
Mənim əziz dostum, mehriban dostum,
Deyə bilərsənmi bu dünya NƏDİR ?!
Bəlkə məclislərdə dediyim tostum,
Bəlkə də əzəldən bir viranədir?!
Bəlkə bir bülbüldür gülün eşqindən,
İçmişdir şərabı zəhər teştindən?!
Biçəndə özünə güllərdən kəfən,
Qəlbən oxuduğu bircə xanədir!
Bəlkə bir gözəldir, işvə nazıyla,
Qəlbləri oxşayan xoş avazıyla,
Ona nə şübhə et, nə də ki, inan..,
Dediyi “yox” sözü bir bəhanədir?!
De, seçə bilərmi, heç sərraf gözü,
Belə dolaşıqda əyrini-düzü?!
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Kim deyə bilər ki, bu ömrün özü,
Bir röya deyilsə, bəs onda nədir?!

ДЯРСЯ ЭЕДЯН БИР “QOÇAQ»
(М.Я. Сабирин «Дярся эедян бир ушаь»ын мцасир
интерпритасийасы)
Дярся эедян бир ушаг,
Отурду машıна гочаг.
Сцрят алды йцксякдян,
Дяйди диряйя бяркдян.
Зорла чыхды машындан,
Ган ахырды гашындан.
Кцскцн бахды диряйя –
«Дурмусан йолда нийя?!»
«Эюр сяня нейляйяcям…!,
Дядямя сюйляйяcям!!
Кясдиряcяк дибиндян,
Ейляйяcяк йериндян!
Тязя «Ciп»дя эяляcям,
Йеня бяркдян сцряcям!
Амма, сяни бир даща
Бурада эюрмяйяcям !!!»
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RESTORAN PİŞİKLƏRİ
Böyük yolun kənarında restoran,
Restoranda var-gəl edir bir pişik.
Gələnlərə yaxınlaşır o haman,
Hər nə gəldi “qoparmaq”çün tələsik.
Biz də yolu bir gün saldıq buradan,
Ovqatı təlx, bir xeyli də pərişan.
Yeməkləri bol etmişdik bu zaman,
İçməyə də götürmüşdük bir yeşik.
Bunu görən pişik əydi boynunu,
Başlayaraq hiylə-yaltaq oynunu.
“Miyo”ldayıb açdı bizə qoynunu,
Tikə aldı, yaxşı yerindən kəsik.
Birdən məni gülmək tutdu nədənsə
Burda necə çəkməyəsən qəh-qəhə
Sual verim bilmək üçün hər kəsə
Yaltaqlığı pişikdənmi öyrəndik?

SÖZLƏRİN HİKMƏTİ QƏLƏMİNDƏDİR...!!
Şairə xanımın doğum günüdür,
Ona hörmət edən, sevənlər gəlsin!
Şairə xanımın doğum günüdür,
Alqış sədaları ərşə yüksəlsin !!
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Onu salamlayır balakənlilər,
Budur əzizləri, budur dostları!
Fərəhdən, qürurdan şad-xürrəmdirlər,
Bu da qədəhləri, bu da tostları!
Şairə qəlbinin qərinələri,
Hüsnü gözəlliyi tamamlayacaq!
Şer dünyasının xəzinələri,
Bir dəfə oxusaz Sizin olacaq!
Bu gün kədər nədir, bu gün qəm nədir,
Dostların qəlbinə sevinc dolacaq!
Sözlərin hikməti qələmindədir,
Onun gələcəyi parlaq olacaq!
Balakən (məmləkət, yurdumuz) onunla qürur
duyacaq!
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FƏRİDƏ HİCRAN QIZI VƏLİYEVA
1960-cı ildə Ağdam rayonunun Seyidli
kəndində anadan olmuşdur.
AMEA-nın Nizami adınaƏdəbiyyat
İnstitutunda “Türk xalqları ədəbiyyatı” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.
16 kitabın, 6 elmi monoqrafiyanın, 10 bədii əsərin, «Məni görməmisən» şeir kitabının müəllifidir.
MƏNİ GÖRMƏMİSƏN
Məni görməmisən sən o çağlarda,
Yanıqlı fəryadlar çəkən dağlarda,
Elindən ayrılmış xəzan bağlarda
Dərdim yarpaq-yapaq yarpaqlayanda.
Məni görməmisən o tufanlarda,
Qarabağı soran o boranlarda,
Taleyin saldığı burulğanlarda
Yaram qaysaq-qaysaq qaysaqlayanda.
İndi görəcəksən baharımı da,
Vaxtsız xəzan olmuş gülzarımı da,
Tüğyanlar qoynunda ah-zarımı da
Məni varaq-varaq varaqlayanda.
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XATİRƏ
Kaş günəşin o qızılı
tellərinə bürünəydim,
Ömürümün ötüb keçən
illərinə bürünəydim,
Kimsə mənə o günlərdən
bir xatirə oxuya,
Başım onun dizi üstə,
mən də keçəm yuxuya.
Xəyalımda kəndimizin
mənzərəsin yaradam,
Uşaq olub, saçlarımı
öz anama daradam.
Asta-asta addımlayam
düz Kötəlin üstünə,
Qulaq asam büllur çayın
həzin axan səsinə.
Sonra salxım söyüdlərdən
böyük çələng toxuyam,
Kötəl çayın suyun içib
zümzüməylə oxuyam.
Qalxam ordan Seyidlidə
"Dəyirmanın başı"na,
Heyrət edəm Xan çinarın
bir əsrlik yaşına.
Dizlərimi qoyub yerə,
pıçıltıyla söyləyəm:
Qurban olum, Ağdam,
sənin torpağına, daşına!
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BİR NAĞIL DANIŞ MƏNƏ
İlk uşaqlıq çağımdan,
Ömrümün, həyatımın
Qarasından, ağından
Bir nağıl danış mənə,
Mayasında nənəmin
Ağ yelənli yaylığı,
Babamın süfrə başı
Söylədiyi sağlığı
Yenidən yada salan,
Həmişə yadda qalan
Bir nağıl danış mənə.
O Qarabağ elindən,
Çiçəyindən, gülündən,
Nənəmin öz dilindən,
Qarqarın gur selindən
Bir nağıl danış mənə.
Danış, Xarıbülbüldən,
Danış, qırxyarpaq güldən,
Danış, dağılmış eldən,
Qaraçavada seldən
Bir nağıl danış mənə..
Mən də o nağılların
Mayasıyla ovunum,
Xəyallarımda qalım,
Kəndimizin qoxusun
Elə nağıldan alım.
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XOCALI SÜLH İSTƏYİR
Sənə laylamıçalım,
Aləmə haymı salım,
Ağlayıb qan-yaş töküm,
Yoxsa, naləmi çəkim?
Qüssəm, qəmim, qəlb dağım,
Ey mənim Qarabağım.
O gün suyun bulandı,
Elim, obam talandı.
Hər evdə, hər mənzildə
Sanki tonqal qalandı.
Tüstülər ərşə qalxdı,
Göydə şimşəklər çaxdı.
Yaraşıqlı oylağım,
Yer ilə yeksan oldu,
Torpaq qana boyandı.
Zaman bir an dayandı,
On bir körpə cəsədin
Qucağımda daşıdım.
Necə qəddar imişəm,
Bəs mən necə yaşadım?
Zalım donu geymişdi
Mənfur düşmən o gecə.
Körpələr sülh istəyir.
Yalvarırdılar necə.
Göydən güllə yağırdı,
O dəhşətləri görmək,
Bilin, necə ağırdı.
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Ana, uşaq, qocalar
Nalə çəkib ağlayır,
Neçə igid oğullar
Qan içində qıvrılıb,
Yerində çapalayır.
Bir ana kürəyinə
İki cəsəd bağlayıb,
Təlaş içində qaçır.
O yan, bu yana baxıb,
Əlin Allaha açır.
Oğlunu soraqlayan,
Bəs, o ana neyləsin,
İki körpə qızının
Cəsədini götürüb,
Dərdin kimə söyləsin?
Hər kəs qan içindədir,
Qaçhaqaç düşüb bu gün.
Ana öz balasını,
Bala öz anasını
Yana-yana axtarır.
Qar dizə qədər qalxıb,
Sırsıradır, şaxtadır.
Körpələr ayaqyalın,
Donub, sanki taxtadır.
Mənim də gözlərimdə
Yaş çönüb buz olubdur.
Damla-damla tökülən,
Kristal duz olubdur.
Bu səhnəni görmürəm,
Nə qədər qəddaram mən.
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Niyə ölə bilmirəm...
Ah! O zalım yağılar,
Qan görüb vəhşiləşir.
Top-tüfəngin səsindən
Qaçan vəhşi heyvanlar
Meşədə əhliləşir.
Salatının anası
Səsi çıxmasın deyə,
O gün böyük bir dəstə
Ələ keçməsin deyə,
Əlləriylə körpənin
Ağzını bərk qapayır.
Nəfəs almayan uşaq
Bircə an çapalayır.
Səsi batır o anda.
Neçə saatdan sonra,
Şər qarışan zamanda
Salatın cana gəlir,
Bu böyük möcüzədən
Qucağında körpəsi,
Ana sanki səksənir.
Heyrətlə çönüb baxır
Bir sola, bir sağına.
Astadan pıçıldayır
Körpənin qulağma:
Mənim zavallı balam,
Nə qədər istəyirsən
İndi qışqırıb ağla.
Bizi tutub yağılar,
Doldurublar "ağıla".
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Uşaq gömgöy diliylə
Dodağını yalayır.
Onun ac olduğunu
Bilən ana sarsılıb,
İçin-için ağlayır
Nə etmək olar indi?
Qəddarlar əlindəyik.
Bu son əcəl bizimdi,
Ya Rəbbim, kömək eylə,
Qucağımda can verən
Sevimli son beşiyim,
Mənim kiçik qızımdı.
Bir qoca da yalvarır,
Diz çökür yağılara:
Gəlin məni öldürün,
Dəyməyin oğullara.
Mənim yeganə balam,
Gözümün ilk ovudur.
İllərlə gözlədiyim
Bir həsrəti ovudur.
Təzə toyu olubdur,
Anasız böyütmüşəm.
On səkkiz yaşındadır,
Yeganə övladımdır.
Kamalı başındadır,
İyirmi ildən sonra
Tapmışam nübarımı.
Yenicə itirmişdim
Qəmli intizarımı.
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Uşaqlıqdan o körpə
Zülümlərdən doyubdur.
İllər uzunu məni
Gözüyaşlı qoyubdur.
Erməni daşnakları
Daha da qəddarlaşır
Bunları eşitdikcə.
Qəzəbi aşıb-daşır
Atanın qarşısında
Oğlunun başın kəsir
Qəddi qırılan qoca
“Oğlum” deyərək əsir
Balasın qucaqlayıb
O, ölməyə tələsir—
Ətrafdakı yesirlər
Nalə çəkib qışqırır,
Bunu görən əsirlər
Hiddətindən hıçqırır
Qarabağ canımızdır,
Biz ölümdən qorxmuruq.
Vətən uğrunda ölmək,
Böyük amalımızdır,
Əsirlərin fıkrindən.
Qəddarlar hiddətlənir.
Bu vaxt bir əsir qalxır,
Necə cəsarətlənir,
Var gücünü toplayıb,
Qolundakı zənciri
Bir anda parçalayıç,
Hücum çəkir yağıya.
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İlqardır mənim adım,
Mən bu elin oğluyam.
Torpağıma, elimə
Varlığımla bağlıyam.
Bu gənc oğlanın səsi
Yeri-göyü titrədir.
Daşnaklar geri qaçır,
Əsirlər bir-bir qalxıb,
Ağılın qıflın açır.
Yesir düşən qadınlar
Meşələrin içiylə
Dağları bir-bir aşıb,
Şelliyə yaxınlaşır,
Ölümdən qurtulurlar.
İlqarın dəstəsisə
Müdafiə xəttində
Yenidən tarazlaşır.
Dünyadan sülh diləyir,
Ölüm olmasın deyir
O yaralı körpələr.
O nurani babalar,
O, ağbirçək nənələr
Bu geniş dünyamıza
Hər an sülh diləyirlər
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GÜLBƏNİZ BABAYEVA

G.Babayeva 15 aprel 1962-ci
ildə Bərdə rayonunda anadan
olub. 1980-1985-ci illərdə Gəncə
Dövlət Pedoqoji Universitetinin
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
fakültəsini bitirib. 1988-1992-ci
illərdə isə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil
alıb. 2004-cü ildə “Fərman
Kərimzadənin yaradıcılıq yolu” adlı dissertasiya müdafiə
edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülüb.
2014-cü ildən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
“Mətbuat tarixi və publisistika” şöbəsində aparıcı elmi işçi
vəzifəsində çalışır.
G.Babayeva 2017-ci ildən akademiyanın doktorantıdır.
“Molla Nəsrəddin” və türk xalqlarının satirik mətbuatı” adlı
doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. O, elmi və pedaqoji
fəaliyyətlə yanaşı, həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olur.

ANA DİLİM
Anaların laylasında,
qızılgülə batıb yatan
körpələrin çöhrəsində
təbəssümsən,
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nağıl dilim,
noğul dilim,
Ana dilim!
Sən hissimsən,
sən duyğumsan,
çarpan qəlbim,
idrakımsan,
dostlarımla sevgi dilim,
ünsiyyətim,
düşmənlərə nifrətimsən,
Ana dilim!
Dədə Qorqud qopuzunda müdrikləşən,
ləngərləşən,
yol göstərən
ulu dilim,
Tanrı dilim!
Ana dilim!
Doğma yurdum Qarabağın
muğam dili,
şeir dili,
şəhdi,
şövqü,
ürəyisən.
Uzaq-uzaq ölkələrdə millətimin
əyilməyən,
bükülməyən
haqq səsisən,
Ana dilim!
Mənfurların boynun vuran qılıncımsan,
Şəhidlərin al qanıyla
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suvarılmış torpağımın
yaddaşından süzülmüsən,
Kəlmə-kəlmə,
misra-misra
ürəklərə,
beyinlərə yazılmısan,
doğma dilim,
Ana dilim!
Sən Babəkin,
Koroğlunun
qılıncından sıyrılmısan,
şimşək dilim,
alov dilim,
Ana dilim!
Xəzərimin sularından dürr çıxaran
qəvvasların incisitək
saflaşmısan,
göz yaşıtək durulmusan,
büllur dilim,
Ana dilim!
Min illərdi yol gəlirsən
qan-qadadan keçə-keçə,
xeyri şərdən seçə-seçə.
Çox çalışıb düşmənlərin
yer üzündən silinəsən,
ölü dilə çevriləsən.
Fəqət babam,
Şah Xətayim
bayraq kimi ucaltmışdı
asimana, səni dilim,
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şeir dilim,
sənət dilim,
dövlət dilim,
Ana dilim!
Nəsiminin məğrurluğu “ənəlhəqqim”,
Xaqanlara diz çökdürən doğru yolu
təriqətim,
Ana dilim!
Xainlərin ürəyinə saplanacaq
nizə kimi
kəsərlisən,
qürurlusan,
vüqarlısan,
Ana dilim!
Füzulinin söz dünyası
damla-damla hopub qalıb
hər şəhdində,
hər sözündə,
şəkər dilim,
şirin dilim,
Ana dilim!
Şəhriyarın vətən eşqi,
qübarısan,
Xan Arazda arzuları çiliklənən
nisgilisən,
harayısan,
parçalanmış bütöv dilim,
Ana dilim!
Neçə-neçə oğulların
əbədiyyət dünyasına qovuşarkən
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dodağında donub qalan
Azərbaycan nidasısan!
məğrur dilim,
ölməz dilim,
Ana dilim!
Nə qədər ki türk oğlu türk
bu vətənin övladıdı,
sən də varsan!
Öz yurdunu ana bilib
canı qurban verən varsa,
Sən də varsan!
cəsur dilim,
qorxmaz dilim,
Ana dilim!
Ana dilim,
dünənimsən,
bugünümsən,
sabahımsan,
gələcəyə inamımsan.
Günəş kimi bu cahana nur saçırsan,
a bəxtəvər ana dilim!
Qurbanam sana dilim.
Mən ölsəm də, yaşa dilim!
yaşa, dilim!
Ana dilim!
Ana dilim!!!
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GEDƏRSƏN
Gəl güvənmə bu dünyanın alına,
Bir gün səndən üz döndərər, gedərsən.
Çox da uyma dövlətinə, malına,
Əriyib şam kimi sönüb gedərsən.
Kainatın yoxdu ucu-bucağı,
Milyon-milyon sirr-sehrdi qucağı.
İstisindən qızındığın ocağı,
Tüstüsündə külə dönüb gedərsən.
Kimsə bilməz toru harda qurulub,
Fələyin yayına oxlar qoyulub,
İsti yuvasını külək sovurub,
Dərin ümmanlarda batıb gedərsən.
Qurma öz yuvanı dağlar başında,
Qartallar qıy vurar böyür-başında,
Quzğun leş axtarar bərə başında,
Qovğalar içində itib gedərsən.
Hər yetən adama dost demək olmaz,
Hər üzə gülənə sirr vermək olmaz,
Namərd çörəyinin duzu da olmaz,
Balında zəhəri yeyib gedərsən.
Başın ucalsa da göylərə qədər,
Şöhrətin yayılsa Məşriqə qədər,
Sənə qənim olar qəzavü-qədər,
Xəzantək saralıb, solub gedərsən.
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Bilinmir başına nələr gələcək,
Bəxtin ağlayacaq, yoxsa güləcək,
İblis əl çalacaq, şeytan güləcək,
Şər-böhtan içində batıb gedərsən.
Bu dünya çənginə salıb çoxların,
Taxıb sinəsinə qızıl oxların,
Azdırmaq istəyər gözütoxları,
Ağlını başından atıb gedərsən.
Demə bu dünyada həmişə varam,
Bu cahan mülkündə bir hökmdaram,
Göylərdən enmişəm, hökm-fərmanam,
Silər yer üzündən küsüb gedərsən.
Zalımlıq eyləmə məzlum insana,
Taleyi gülməyib, bəxti yatana,
Bəlkə fələk bilə, şeytan utana,
Tökülər ah-nalə, yanıb gedərsən.
Qeybdən çalınar bir əcəl zəngi,
Ərayıl sinənə saplar xəncəri,
Kökündən qoparar ölüm ləngəri,
Əcəl köhləninə minib gedərsən.
Gülbəniz, dünyamız qoca dünyadı,
Biz qonağıq, o, əbədi dünyadı,
Ömrü yazan o Xaliqi-Xudadı,
Vaxtın çatar, sən də köçüb gedərsən!
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QALDI
Biz qoşa dolandıq dağı, aranı,
İzimiz hər eldə, obada qaldı,
Əyilib su içdik o buz bulaqdan,
Şəklimiz çağlayan selində qaldı.
Sıx duman çökmüşdü dağların üstə,
Əyləşdik yanaşı bir qaya üstə,
Başını endirdin sən çiynim üstə,
Saçların qoxusu telimdə qaldı.
Biz tutduq əl-ələ yoxuş boyunca,
Seyr etdik aləmi gözlər doyunca,
Zirvəyə dırmaşdıq biz dağ yolunca,
Ayaqlar yorulub izində qaldı.
Gör necə gözəldi meşələr, çaylar,
Zümrüd meşələrə sığınıb dağlar,
Tül duman içində gizlənib dağlar.
Qəlbimiz gözəllik sehrində qaldı.
Endik dərələrə bir axşam çağı,
Ömrün əl çatmayan o bahar çağı,
Ayrıldı yolumuz bir qürub çağı,
Həsrətin çəkdiyim günlərdə qaldı.
Dolandı fəsillər, dolandı aylar,
Gəzdiyimiz yerlər bizi haraylar,
Könlümün titrəyən kamanı ağlar,
Simləri qırılıb əlimdə qaldı.
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Üz-üzə gəlmişdik bulaq başında,
Mən necə sevəydim de, bu yaşımda,
İllərin həsrəti göz yaşlarında,
Süzülüb o solğun üzündə qaldı.
Ayrıldıq, yolumuz dumana döndü,
Sevgimiz bir anım xəyala döndü,
Ömrümüz üz tutub qüruba döndü,
Eşqimiz buz tutmuş dağlarda qaldı.
BƏSİMDİ
Bu dünyadan umacağım çox deyil,
Bircə kəlmə sözüm qalsa, bəsimdi.
İstəmirəm ağ saraylar, qəsrlər,
Bir çinar kölgəsi olsa, bəsimdi.
Necə də gözəldi yurdu-yuvası,
Min bir şeirə sığmaz eli-obası,
Loğmandır, təbibdir, suyu-havası,
Bir udum havası olsa, bəsimdi.
Dərələrdə çadır-çadır elə bax,
Zirvələrdə o çağlayan selə bax,
Yamaclarda çiçəyə bax, gülə bax,
Tellərimdə çələng olsa, bəsimdi.
Yağır yaz leysanı başımın üstə,
Çırpılır ləpələr qayalar üstə,
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Sanki qoşun çəkir ümman çay üstə,
Saçlarımda sığal olsa, bəsimdi.
Təbiət min naxış yaradıb burda,
Zümrüd meşələrdən tac qurub burda,
Canlı da, cansız da yurd salıb burda,
Bircə boz qayası olsa, bəsimdi.
Ölsəm də dərdim yox bu gözəllikdə,
Ruhum da xoşbəxtdir bu gözəllikdə,
Məni övlad bilsə bu gözəllik də,
Payım ocaq daşı olsa, bəsimdi.
Yox ucu-bucağı bu gen dünyanın,
Sirli-sehirlidi işi dünyanın,
Vətən bir parçası qoca dünyanın,
Zalımlardan azad olsa, bəsimdi.
Ayağım altında vətən torpağı,
Başımın üstündə türkün bayrağı,
Gəzəm qarış-qarış yurd Qarabağı,
Ziyarətim qəbul olsa, bəsimdi.
Milyonlar sığınıb qoynuna vətən,
Dahilər uyuyur köksündə vətən,
Kövrək bir çiçəyəm sinəndə vətən,
Bir qarış torpağın olsa, bəsimdi.
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MƏNƏ “OYMA” DEMƏ, BALA
Mənə “oyna” demə, bala,
Mən ki oynayaya bilmirəm.
Dərdim dağlardan ağırdır,
Daş asılıb ayağımdan,
Durub oynaya bilmirəm.
Bir tərəfdə Qarabağım
kafirlərin tapdağında
küsüb qalıb.
Bir tərəfdə Xan Arazım,
həsrətindən göz yaşları
yanağında donub qalıb.
Bir tərəfdə əsirlikdə qalan yurdum,
elim, obam,
fəryadından göylər yanıb...
Oynaya bilmirəm, bala!
Qan gölünə dönüb dünya!
qaçanı var,
qovanı var,
Milyon-milyon yurd-yuvasız
çöldə, düzdə qalanı var,
Mənfurların caynağında
al qanları şərab olan,
var dövləti talan olan,
ölümdən də betər olan
bir ömür yaşayan varsa,
necə oynayım, ay bala?
Sən bir söylə.
Ürəyində oğul dağı
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göynəm-göynəm,
sinəsində çarpaz dağı
şırım-şırım cığır açan
dərdli vətən övladıyam.
Qollarım qalxmır havaya,
Necə oynayım, ay bala?
Bircə dəfə oynayacam,
qələbəyə gedən yolda.
Mərdanəlik meydanında
Bir intiqam havası çal,
igid balam!
Çal, oynayım,
Qəhrəmanlıq havası çal!
Bilirəm ki,
düşəcəkdir
xalqımızın sümüyünə
bu son hava,
bu son döyüş.
Azadlığın havasın çal, ay oğul!
Qoy xalqımız, millətimiz
azad olsun!
Azad olsun
öz yurdunda,
Öz elində!
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GÜLNAR VAQİF QIZI
QASIMLI
Qasımlı Gülnar Vaqif qızı
1986-cı ildə Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində
anadan olmuşdur. 2001-ci
ildə "Mən sehrli səmayam" adlı ilk kitabı çap olunmuşdur.
2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Filologiya” fakültəsinə daxil olmuşdur. 2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun “Azərbaycan ədəbiyyatı” bölməsinə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2011-ci ildə "İçimdəki söhbətlər" kitabı
nəşr olunmuşdur. 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasnın Nizami adına Ədəbiyyat institutuna “Ədəbi Tənqid” şöbəsinə doktoranturaya qəbul olmuşdur. 2014-cü ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Bədii və publisistik
əsərləri mətbuatda müntəzəm çap olunur. Bir sıra beynəlxalq
konfrans və simpoziumların iştirakçısıdır. Prezident
təqaüdçüsüdür.
ÇOBANALDADAN
Çobanaldadan yağış,
Qoy qoyunlar otlasın.
Bir az özünə yığış,
Mən piyada, atlı sən.
Çobanaldadan yağış,
Oynama hisslərimlə.
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Allah xətrinə, barış
Taledən küslərimlə.
Çobanaldadan yağış,
Nə yağansan, nə kəsən.
Gözümdən yol salınca
Gözlərimi tökəsən...

ƏSİRLƏR
Əsirlər əsir deyil ki,
Düşmən əlinə keçəndi.
Tovuz kimi, Bakı kimi
Göyçə, İrəvan vətəndi.
Bu necə əsir olmaqdır,
Yolun düşür Zəngəzura.
Özündən bixəbər yağı
Gör kimi aparır hara?
Zəbt etdiyi torpağıma
İndi bir-bir türk daşıyır.
Əsir əsirlikdə ölmür
Vətəndə vətəndaş uyur.
Əsirlər əsir olmayır
Düşməndən göz-qulaq olur.
Öz yurdunun sərhəddində
Vətəninə calaq olur.
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GÖYÇƏK FATMA
Mən göyçək Fatmayam, düşüb başmağım
Sizin küçənizin o tərəfinə.
Bir sevgi nəğməsi zümzümə etdin
Düşdü həyatının qu tərəfinə.
İlk və son nəğməni dilə gətirdin,
Amma bir dinləyən olmadı onu.
Mənimçün ölərək düşdü tarixəO boyda ömrünün tək bircə anı.
Mən göyçək Fatmayam, itən başmağım
Getdi şahzadənin əlinə keçdi.
Sənin arzuların qarı nənənin
O bitli-birəli telinə keçdi.

120

HƏSƏN ƏLİ OĞLU SƏFƏRİ
Səfəri Həsən Əli oğlu 6 noyabr
1973-cü ildə anadan olub. Əslən Cənubi Azərbaycandandır. Orta təhsilini
Təbriz şəhərində alıb. 1996-cı ildə Bakı
şəhərində ADPU-nun “Tarix” fakültəsinə daxil olub. 2000-2002-ci illər ərzində magistr dərəcəsinə
yiyələnib. 2009-cu ildən etibarən AMEA-nın Şərqşünaslıq
İnstitutunun “Cənubi Azərbaycan” şöbəsində elmi işçi kimi
çalışır. Müdafiə ərəfəsindədir.
Ailəlidir, iki övladı var.
BİR İNSAN DÖYÜŞÜR
Burda bir insan döyüşür
aşırı bir insan
ağrını ağrıdan
odu yandıran
günəşi utandıran
bir insan,
aşırı bir insan,
gözlərində “hun” yuxusu ağırlardı
ürəyində “pəçənək” qövğası.
ağlardı
elinə
dilinə
yiyəsiz ulusuna
və yanardı.
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Burda bir insan döyüşür
aşırı bir insan,
əlləri qandallı
gözləri bağlı
və yapayalnız
canı ovucunda
dünyanı dizə çökdürmüş bir insan
aşırı bir insan,
ürəyi okean
iradəsi atom çəyirdəyi
və baxışları alovu
yaxardı.
Burda bir insan döyüşür
aşırı bir insan
əli-cibi bomboş
“Atilla” ürəkli,
mələklər ayağına düşmüş
məzlumluq alnının damğası
və üsyanı dilində zəncirləmiş bir
insan
aşırı bir
insan,
susması günəş tutulması
harayı atom partlyışı
və canı ovucunda
dünyanı dizə çökdürmüş bir insan
aşırı bir insan.
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HARDASAN?
Of sevgilim
türkülərimin həzin laylası
yollarımdan qopmayan
baxışlarımın nisgili
ürəyimin sevgi dağı
duyğularımın həsrət qoxusu
sevgilim!
Hardasan?
Qərib “Təbriz”imdəmi qəribsədin?
kimsəsizlədin
Gözəl “Bakı”mdamı özünə özgələşdin?
özgəyə bələşdin
Və bəlkə
“İstanbul”umda
Allahu əkbərə boyanıb
özünü itirdin?
“Altay”larımda rus bəlasına uğradın?
“Siberiya”mda ürəyin dondu?
Və ya
bozqırımda
yolunumu itirdin?
“Urumçu”mda
Çin darındanmı asıldın?
Of sevgilim
harda qaldın?
heç düşlərimdən boşanmadın
baxışlarımdan boşanmayan
həsrətin kimi.
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Oy ..
“Ötükən” qoxulum
“Təbriz” qürurlum
sevgilim
buyur
buyur gəl
bu ürək sənindir
səni gözləyir.

AZƏRBAYCAN İYİDİ
Oydu,
Azərbaycan iyidi.
Qurşunlara yenməyən ərənlər ərəni
“Təbriz” mənliyi
və “Sulduz” qüruru.
Bir gün saldırıb da,
onu da tutmuşlar.
Qolları bağları
sıralar içrə alıb,
vəöləsiyə döymüşlər.
Umudu gözlərinə,
hüznü baxışına
sürgün etmişlər
və qeyrəti mənliyində təkləmişlər.
Amma sındırammamışlar.
Yenə oydu
qurşunlara yenməyən
Azərbaycan iyidi.
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XƏDİCƏ İSRAFİL QIZI
İSGƏNDƏRLİ
İsgəndərli Xədicə İsrafil qızı Ağsu rayonunun Kalva kəndində
anadan olmuşdur. AMEA-nın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Yeni dövr Azərbaycan
ədəbiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Ədəbiyyat institutunun özəyinin
sədri, AMEA-nın partiya üzrə kuratorudur. Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosentdir. Şəhid və Milli qəhrəman ailələlərinə, gözdən əlil uşaqlara yardım göstərən “Məlhəm”
Humanist Qadınlar İctimai Birliyinin təsisçisi və sədridir.
“Y.Məmmədəliyev”, «Qızıl Qələm» və 70-dən çox ədəbi və
xeyriyyə mükafatlarının laureatıdır. 50-dən çox elmi, 200-dən
çox publisistik məqalənin müəllifidir. 10 kitab müəllifidir:
1. Nizami və türklük. Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı, 2004, 78 s.
2. Yuxulardan başlayır qocalıq. Bakı, Gənclik, 2005, 302 s.
3. Xeyirxah ömrün işığı. Bakı, Azərnəşr, 2006, 102 s.
4. O ilahi işıq, o tanrı nuru. Bakı, Əbilov, Zeynalov və
oğulları. 2006, 184 s.
5. Bulaq üstə bitən susuz laləyəm. Bakı, Ozan, 2009, 106 s.
6. Nağıl dünyamızın nağıl şahzadəsi. Bakı, Qanun, 2010, 136 s.
7. Dupduru bulaq kimi. Bakı, Qanun, 2010, 225 s.
8. Səni kimdən soruşum. Bakı, Nurlan, 2011, 80 s.
9. Analı günlərin davamı.... Bakı, 2014, 112 s.
10. S.Ə.Nəbatini sənətkarlığı....Bakı, 2017
İki pyesi Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram
teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 1) «Artan dövlətinin heka125

yəti» 1998-ci ildə; 2) «Ucalıq» tamaşası isə 2004-cü ildə tamaşaya qoyulmuşdur və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrdəki
teatrlarda nümayiş etdirilmişdir. Şeirlərinə onlarla mahnı
bəstələnib. İki kompakt diskin müəllifidir: 1. Qarşımda bir yol
var; 2. Bir ovuc ümid.
“ASSİTEJ-Azərbaycan Milli Mərkəzinin”, “Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin” və “Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
üvüdür. “Şirvan və onun mədəni abidələri” adlı sənədli
filmin müəllifidir.
Ailəlidir, iki övladı var.
PAYIZDAN BAHARA UZANAN ƏLLƏR
Sən payızı sevirsən,
mən yazı.
Bu da bir qismətdir,
bu da bir yazı.
Sən sapsarı saralmış
bağçaları, bağları,
qızılı yarpaqlara bürünmüş
meşələri sevirsən.
Mən sevgi ətirli
yamyaşıl çölləri,
bəyaz duvaqlı ümidləri,
bahar təbəssümlü
bənövşələri sevirəm.
Sən payızın bərəkətindən
barınıb yeyib-içməyi,
toxluğu sevirsən.
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Mən arzuların
yamyaşıl bağçasında
ümidə bələnmiş
gözütoxluğu sevirəm.
Sən payız yağışlarında
islanmış həsrət nəğməsi.
Mən bahar təravətli
duyğulara bələnmiş,
ruhuna Şopenin
“Bahar yağışları” melodiyası
ələnmiş
məhəbbət əfsanəsi...
Günlər ilmə-ilmə
sökülür ömürdən
amma köksümdə
quş kimi çırpınır
payız qoxulu bir nəğmə...
Payız yağmurunda islanmış
ömrü qurutmağa
yaz günəşi lazım
başını qoy hələ də
bahar qoxulu sinəmə
Sən payızı sevirsən,
mən yazı.
Lütfən, uzaq getmə,
qoy açıq qalmasın
ayrılığın qapısı.
Bir az payız qoxulu,
bir az
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yaz ətirlidir bu misralarım.
Mən sənin
bahar ətirli payızın,
sən mənim
payız yağmuruna
bələnmiş
sevgi qoxulu baharım...
Tut əllərimdən
qoy səni bir misra
payızından baharıma aparım.

ƏLVİDA
Gedirəm, arxamca siz ağlamayın,
Ay məni sevənlər, mənə əlvida.
Geriyə dönərmi?... Çətin...
Ay ötən günlərim, sizə əlvida.
Demirəm yenidən qayıt ömrümə,
Demirəm gəl məni bağışla.
O sənsiz xatirə buludu
Yağacaq, gözümdən yağışla.
Sən yoxkən bu dünya beləcə,
Yox olub düşəcək gözümdən.
İllərin acısı yaş olub
Eləcə asılar üzümdən.
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Gedirəm, illərim bir xəyal,
Saçıma səpilən dənə əlvida
Könlümü bürüyən sevda havası
Deyəcək yenə də, yenə, əlvida...

CAVANLIQ
Ötüb keçən günlərimin ətəyindən asıldı qəm,
Kədər dolu gözlərimlə arxasınca baxıram mən –
Kirpiyimdə donub qalan dərdlərimdən cüzüb bu dəm,
Yada düşür cavanlığım…
Açılmamış düyünlərim yanağımda açır şıram.
Qəm-kədərim gözlərimdən axıb gedir qıram-qıram.
Dünənimi bu günümə misra-misra calayıram, –
Yada düşür cavanlığım…
Addım-addım xatirələr xəyalıma yaxınlaşır,
Ürək uşaq olmaq arzusuyla aşıb-daşır,
Doğmaların, yaxınların bir an səndən uzaqlaşır,
Yada düşür cavanlığım…
Yaş ötdükcə zaman-zaman kədər sənə qucaq açır,
Ömür adlı şıltaq uşaq əllərindən düşüb qaçır.
Bəzən doğma arzular da taleyinə ölüm saçır…
Yada düşür cavanlığım…
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TƏHHALIQDAN QORXURAM MƏN
Tək qoyma məni, tənhalıqdan qorxuram mən. Qorxuram qoca dünyanın tənhalığından. Saçı ağarmış sarmaşığından.
Özüm-özümlə qala bilmirəm. Bu dünyanı dünya bilmirəm sənsiz. Duya bilmirəm çəmən ətrini, çiçək rəngini sənsiz.
Qorxuram sənsizləşəm tənha dünyada. Nə verər isti nəfəsinin, həzin səsinin yerini?! Sənsiz neylərəm, bilmirəm...
Tək qoyma məni. Tənhalıqdan qorxuram mən. Sənsiz qocalaram. Qocalıqdan qorxuram mən. Mənə çox görmə gül üzünü,
səsini, nazını, gözəl baxışını... itirməkdən qorxuram mən.
Qorxuram ləçək üstə şeh parıltısından. Qorxuram dünyanın çığırtısından. Qorxuram tərk edim özüm-özümü. Sənsizləşəm bu dünyada. Tənha qalım bu dünyada.
Tək qoyma məni, tənhalıqdan qorxuram mən.
Yarpaqları tökülmüş bir ağac tək kəsilməkdən qorxuram mən. Tənhalıqdan qorxuram mən...

GÜNAHLARIM...
Günahlarım məni axtarmağa gəlib bu gecə.
Bilirdim gələcəksiniz. Və gəlməli idiniz. Mən sizi gözləyirdim, ancaq bu gecə yox. Niyə bu gecəni seçdiniz?!. Bilirdim bir gün məni mütləq axtaracaqsınız. Gözləyirdim... Ancaq
bu gecə yox. Seçdiniz ona görə ki, tək idim? Dərdli idim?
Axı nədən bu gün? Onsuz da özüm elə imtahandan çıxmışdım. Siz indi niyə gəldiniz? Bir gün onsuz da yoluma
özünüz çıxmışdız... Bəs bu gün?!
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GEDİM ÜZÜ TƏNHALIĞA
Unutmaq istəyirəm hər şeyi. Dərdlərimi, qəmlərimi.
Unutmaq istəyirəm yolları. Gəldiyim yolu tapa bilməyim.
Azım yolları. İtirim döngələri. Gedim işıq gələn yerə...
Bəzən itirim qapımın açarını, gedim üzü dağlara.
Tapmaq üçün bir sığınacaq. Səssiz-səmirsiz gecələr istəyirəm.
Fikirləşmək üçün. Gedim üzü tənhalığa...
Səni də itirim. Adın da yadımdan çıxsın. Yenidən səni
tapım sevmək üçün. Gedim üzü tənhalığa...
HARDADIR O?
Əlimdə qayçı güzgü qarşısında dayandım. Qayçını saçlarıma
apardım. Hər yerdən qışqırıqlar gəldi qulağıma: - Ə1 vurma
bizə.
Təəccüblə soruşdum: - Nə dediniz?
Dedik ki, əl vurma bizə. Niyə? Səbəbini bizdən soruşursan? Özün çox gözəl bilirsən. O, bizi sənə tapşırmışdı. Demişdi
daha bizi qısaltmayasan. Axı onun əlinin hərarəti, öpüşləri,
nəfəsinin odu hələ bizimlədir. Sən hər dəfə bizi yuyanda
onunla bağlı izlərin məhv olunmasından qorxuruq. Gündəngünə parlaqlaşırıq ki, o, bizi yenə oxşasın. Nədənsə çoxdandır
xəbər yoxdur ondan. Niyə? Bilmirik. Darıxmışıq onun nəvazişindən ötrü. Bax həsrətdən aramızda gümüşü tellər görünməyə
başlayıb.
Sorğu sual başlandı. Axı hardadır O? Bəlkə başına bir iş
gəlib, başqa birini oxşayır indi?
Bircə ürəyim bilir hardadır - O...
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XURAMAN İSBİ QIZI İSMAYILOVA

5 oktyabr 1958-ci ildə Bərdə rayonunun
Mollalı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə BDU-nun
“Kitabxanaçılıq” fakültəsini bitirib, təyinatla M.F-Axundzadə adına Azərbaycan Milli kitabxanasına işə göndərilib.
Kitabxanada kitabxanaçı-biblioqraf, bölmə müdiri və şöbə
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda AMEA Mərkəzi Elmi
Kitabxanasında bölmə rəhbəri vəzifəsində işləyir.
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi
(2008), AYB-nin (2002), AJB-nin (1998) üzvüdür. “Həsrət”,
“Qəribəm bu dünyada”, “Dünya mənsiz darıxacaq”, “Tənha
yollar yolçusu”, “Duyğuların üsyanı”, “Qarabağım qəm ocağım”, “Könlüm Qarabağdadı”, “Anasız qalan dünyam”,
“Ürəyimdən keçənlər”, “Bərdə və bərdəlilər. Biblioqrafik məlumat kitabı”, “Quba və qubalılar.Biblioqrafik məlumat kitabı”, “Hüseynbala Mirələmov. Biblioqrafik göstərici”, “Zəlimxan Yaqub.Biblioqrafik göstərici”, “Qobustan.Biblioqrafik
göstərici”, “Qətiyyətli insan: Sahib Sailov. Publisistik oçerk”
kitablarının və 100-dən artıq elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.
Azərbaycanın fəxri mədəniyyət işçisi döş nişanına və bir
çox mükafatlara layiq görülüb.
Ailəlidir, 3 oğlu, 6 nəvəsi var.
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ŞUŞASIZ
İllər bir-birini çəkib aparır,
Ah ilə ötüşür ömür Şuşasız.
Hər il ümidimdən bir tel qoparır,
Arzumun çiçəyi solur Şuşasız.
Bu cənnət yurdumun bağrı sökülür,
Dumana bürünüb göyə çəkilir,
Üstümə cəhənnəm odu tökülür,
Görəndə bir il də gəlir Şuşasız.
Könlüm “Segah” deyir, ruhum “Şikəstə”,
Üzeyirim dərdli, Bülbülüm xəstə.
“Heyratı” üstündə Xan bizi səslər,
Muğam ocağımız sönür Şuşasız.
Vətənin başından düşübdür tacı,
Qəm qovurur, ələm bişirir sacım.
Xarı bülbülüm pərişan saçın,
Kim darayır, kimlər hörür Şuşasız.
Tarım nalə çəkir, inləyir kaman,
Bu həsrətə son qoyular nə zaman.
Can qurban lazımsa versin Xuraman,
Onsuz da min kərə ölür Şuşasız,
Gündə milyon kərə ölür Şuşasız.
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XƏBƏRSİZ
Xəyalım hər axşam Cıdır düzündə
Atını oynadır qəmdən xəbərsiz.
Uyuyur Şuşamın ana dizində,
Ağrıyla açılan dandan xəbərsiz.
Yeddi qat yolunu yel kimi keçib,
Laçın dağlarından qartal tək uçub,
Loğman İstisudan doyunca içib,
Şənlənir dumandan, çəndən xəbərsiz.
Kəlbəcərdə əlik, ceyran ovlayar,
Qubadlıda turac, tərlan qovlayar,
Ağdamda “Segah”la könlün tovlayar,
Həsrətdən alışan candan xəbərsiz.
Cəbrayılda nərgiz, süsən dəstələr,
Zəngilanda qəlbi qəmdən incələr,
Xocalıda lövbər salıb dincələr,
Torpağı suvaran qandan xəbərsiz.
Dilim buxovunda neçə sualın,
Dustaq Qarabağım, qadanı alım,
Məndən qeyrətliymiş şair xəyalım,
Baş çəkir vətənə məndən xəbərsiz.
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ANAMI AXTARIRAM
Ayağıma daş dəyəndə,
Yanağımı yaş döyəndə,
Könlüm qəmə baş əyəndə,
Qəm çəkəni axtarıram,
Ana, səni axtarıram.
Hər il fəsil dəyişəndə,
Yönüm payıza düşəndə,
Atam yadıma düşəndə,
Həmən səni axtarıram,
Ana, səni axtarıram.
Qardaşımdan inciyəndə,
Bacım xətrimə dəyəndə,
Nəvələrim səsləyəndə,
Nədən səni axtarıram?
Ana, səni axtarıram.
Hər axşam şər qarışanda,
Ana-bala sarmaşanda,
Həsrətindən alışanda,
Canda təni axtarıram,
Ana, səni axtarıram.
Çəkən yoxdur qəm yükümü,
Ömür sarayım sökülür,
Qalmışam boynu bükülü,
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Can deyəni axtarıram,
Ana, səni axtarıram.
Yaşından qəzana qədər,
Tək gündən bazara qədər,
Evindən məzara qədər,
Hər gün səni axtarıram,
Ana, səni axtarıram.
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İLHAM MÜSEYİB OĞLU MƏMMƏDLİ
Məmmədli İlham Müseyib
oğlu 1963-cü ildə Kəlbəcər
rayonunun Bəzirxana kəndində
anadan olub. 1980-ci ildə Zar
kənd orta məktəbini, 1990-cı ildə
Bakı Dövlət Universitetinin
“Jurnalistika” fakültəsini bitirib.
2009-cu ildə “XX əsr Kəlbəcər ədəbi mühiti” mövzusunda
dissertasiya müdafiə edib. 2010-cu ildən İnstitunun “XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı (sovet dövrü)” şöbəsində çalışır.
Aparıcı elmi işçidir. “XX əsr poeziyasında dördlük formasının
poetik təkamülü” mövzusunda elmlər doktorluğu üzrə
dissertasiya üzərində işləyir. “Kəlbəcərin söz sərvəti” (2005),
“XX əsr Kəlbəcər ədəbi mühiti” kitablarının müəllifidir.

BİR QƏLƏM DOSTUMA
Zirvələrdə doğulmuşdum,
Yollar alıb, apardı.
Bir qayğısız uşaq idim,
İllər alıb, apardı.
Bir gözələ könül verdim,
Tellər alıb, apardı.
Bir bəxtəvər yurdum vardı,
Sellər alıb, apardı.
Bozqırlara köhlən sürdüm,
Çöllər alıb, apardı.
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Nə yazdımsa dərd toxudu
Dillər alıb, apardı.

GEDİRƏM
Bir az daşlı, bir az tozlu,
Mən öz yolumu gedirəm.
Bu yolun qərib yolçusu,
Boşmu, dolumu, gedirəm?
Keçən hər an vaxtdan keçir,
Qismətim uzaqdan keçir.
Mənim yolum haqdan keçir,
Duyub halımı, gedirəm.
Dərd yaşadım bu illəri,
Gah aqiləm, gah sərsəri.
Bu yolum Tanrı əsəri,
Yolun sonumu… gedirəm.

BAĞIŞLA, TANRIM BAĞIŞLA
Sən deyən bəndə olmadım,
Bağışla, Tanrım, bağışla!
Sən qoyan yolda qalmadım,
Bağışla, Tanrım, bağışla!
Ömür yolum dolam-dolam,
Söz qanandan haqqa qulam.
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Qoymadılar adam olam,
Bağışla, Tanrım, bağışla!
Çox arzular boşa çıxdı,
Ağrı vurub başa çıxdı,
Dərd mənlə yarışa çıxdı,
Bağışla, Tanrım, bağışla!
Yer üzündə haqq yoxuymuş,
İblis mələkdən çoxuymuş.
Gördüklərim boş yuxuymuş,
Bağışla Tanrım, bağışla.
Boğaza yiğılıb şərdən
Əlini üzmüsən Yerdən.
Sal bəndəni yada hərdən,
Bağışla, Tanrım, bağışla.

SÖZLƏRİ
Bir adam gəzirəm dərdim deməyə
İçimdə yığılıb, qalan sözləri.
Vaxtım da yoxdur ki, yığım bir yerə
Əsir yurdum kimi talan sözləri.
Könlü sözə verdim ağlım kəsəli,
Başımdan bir qəfil sevda əsəli.
Çıxmadı yadımdan bu el məsəli –
«Satma, əgər yoxsa alan sözləri».
139

Sözün məqamı var Tanrı yanında,
Aqilin qovrular, bişər canında.
Qiymətin dərk edib, anlayanın da
Həmişə dadına çatan sözləri.
Söz var ay işığı, söz var qaranlıq,
Söz var bulaq suyu, söz var bulannıq.
Söz var əbədilik, söz var bir anlıq,
Başa çıxardılar yalan sözləri.
İlham, yalan sözün min sifəti var,
Hələ açılmamış çox hikməti var.
Onda pələng gücü, şir cürəti var,
Qulu etmədimi sultan, sözləri?

ÜŞÜYÜR
Yenə payız gəlib bizim dağlara,
Obasız, ellərsiz Murov üşüyür.
Tənhalıq qorxusu sarıb canını,
Saçlarına düşən qırov üşüyür.
Kəsilib karvanı qayıtmaz olub,
Zaman yanğısını soyutmaz olub.
Gələn hər bahar da ovutmaz olub,
Hər qaya dibində bir ov üşüyür.
Yurdu yağmalanıb, eli qalmayıb,
Gülşəni sovrulub, gülü qalmayıb.
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Dərdin ağlamağa dili qalmayıb,
Qaçqın yurdlarında hər ev üşüyür.
Eli haraylayır, hay verəni yox,
Nə bir parça çörək, pay verəni yox.
Yazığa isti yer, çay verəni yox,
Yağı caynağında girov üşüyür.
Qışın boranında yanıram, Allah,
Özümü atəşdə sanıram, Allah.
Yayın ortasında donuram, Allah,
İsti ocağımda alov üşüyür.

QOCALAR EVİNDƏ GÖRDÜYÜM QOCA
Dindirmə, gözündən sellər daşdanar,
Qocalar evində gördüyün qoca.
Danışsa, bir qəmli dastan başdanar
Qocalar evində gördüyün qoca.
Bir zaman oğul da, qız da böyütdü,
Həyatda çox ağrı, pis gün üyütdü.
Bar verən ağacdı, indi söyüddü
Qocalar evində gördüyün qoca.
Bilmirdi ömrünün xəzanı gələr,
Bir Tanrı yolunu azanı gələr.
Sakit növrağını pozanı gələr,
Qocalar evində gördüyün qoca.
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Nə vaxtdı gözləri yoldan yığılmır,
Qızı halın sorub, oğlu çağırmır.
Dünya durub gələ, dərdi dağılmır,
Qocalar evində gördüyün qoca.
Hələ yaşamağa həvəsi qalır,
Bir qəfil görüşə nəfəsi qalır,
Evində bir totux nəvəsi qalır,
Qocalar evində gördüyün qoca.
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İMAMVERDİ YAVƏR OĞLU
HƏMİDOV
1 yanvar 1941-ci ildə Masallı
rayonun Bala Kolatan kəndində anadan
olmuşdur. İbtidai, yeddillik və orta
təhsilini rayonun Bala Kolatan, Böyük
Kolatan və Bədəlan kəndlərində almışdır. 1957-1959-cu illərdə Bakı Statistika
Texnikumunu iqtisadçı ixtisası üzrə bitirmişdir.
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsinə qəbul olunmuş
və 1965-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1966-cı
ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantturasına
qəbul olunmuş və aspirantura təhsilini davam etdirmək üçün
SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutuna (Moskva) göndərilmişdir.
1970-ci ildə həmin institutda namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
1998-ci ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin müdiri
vəzifəsində çalışır.
İ.Həmidov 6 monoqrafiya və kitabın, 100-dən artıq elmi
məqalənin müəllifidir.
Məhəmməd əl-Xədrami (Omon)
Ərəb dilindən tərcümə: İmamverdi Həmidov
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MƏNASIZ İŞ
1.
Barmağımla Günəşin kölgəsini göstərirəm.
Yerdə onun yanında
Kölgə uzanır,
Günlər və illər yaranır.
Mənim kölgəm mənimlədir:
Bəzi fikirlərim kimi,
Əşyaların və adım kimi –
məni müşayiət edir.
Kölgəm mənimlə torpağın səhifəsində görünür.
2.
Barmağımla zamanı göstərirəm.
Qaranlığın bətnindən doğulur səhər.
Ey nüvəni parçalayan,
Ey dan yerini işıqlandırıb
Sabahları, gündüzləri gətirən!
Sənsən təpələri və düzləri yaradan,
Kitabdan eşq qəsidələri oxuyan!
3.
Barmağımla həyatı göstərirəm.
Mən burdayam...
Bəlkə də burdaydım...
Bəlkə Günəş sabah çıxacaq...
Bəlkə gündüzü gözləyən
O aşiq rübabsız gələcək...
Səidə əl-Farisi (Omon)
Ərəb dilindən tərcümə: İmamverdi Həmidov
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QIRX YAŞDAN SONRA
Şıltaq qadın, rəqabətindən əl çək daha...
Qırx yaşından sonra qadınlar
Rəqabət üçün başqa cədvəllər tutar.
Zanbaq kimi açılan qəlbini,
Rey7han ətirli ruhunu,
gül kimi təzə-tər fikirlərini
əməllərində əks etdirir.
İlahi bağça içində
Uçuşan kəpənəklərə yoldaş olar.
Yorğunluğun, ağrıların,
ümidsizliyin tozunu
silkələyib üstündən atır.
Qanadlarının təpəri qayıdar,
Nur içində, fərəhlə pərvazlanır.
Şıltaq qadın rəqabətindən əl çək daha...
Qırx yaşından sonra qadının
gözləri göl kimi durulur,
Sübh çağı kirpiklərinə o göldən
sürmə çəkilər.
Yelbeyinliyin əlvan əbasını
Qum saatından çıxan “böcəklər”
Onun əynindən çıxarar.
Qırx yaşından sonra halı, xasiyyəti
Dəyişər qadının.
Varlığın sirli zəmisini biçmək üçün
Uzadar əllərini,
Sonra səmavi buğdadan
Fətir-çörək bişirib,
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Ac-möhtaclara ana şəfqətilə paylar.
Lütfən, uzaq dur rəqabətindən,
könül pərdələrinə isə yaxınlaş,
Aç o pərdələri, al qəlbini qolların üstə,
Məsum körpə kimi yellət.
Yelbeyinlik yağışı altında
Pöhrə kimi göyərməsin qolların.
Çöhrənə çaşqınlıq yox,
məsumluq yayılsın,
Gül-çiçəkli, əlvan çəmənə bənzə.
Qırxdan sonra qadın
onu nurlu səmada uçuracaq
məhrəm bir sığal ummalıdır bəlkə.
Mərd bir kişi onunla
su damcılarıtək xəfif kəlmələrlə
dil tapsın hər dindirəndə.
Onu nəğmələrdə deyildiyi kimi,
Qayğı, himayə haləsinə bürüsün.
Sən də o mərdə şəfqət,
Nəvaziş göstərəsən gərək.
Özünü yasəmənli bağçalara
Aparan yola hazırlayasan,
Ülvi məhəbbət məqamına ucalasan.
Qadın qırx yaşından sonra
kişi qayğısına daha çox möhtacdır.
Axı onda qəlbinə nurlu bir hüzn dolur,
ruhuna isə peyğəmbər gülşəninin
munis ərti yayılır.
Zahir əs-Salimi (Omon)
Ərəb dilindən tərcümə: İmamverdi Həmidov
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ONA OXŞAR NƏSƏ...
Səhər-səhər saat ondan sonra
bir əl
yay kimi titrəyir.
Günortadan sonra
beş barmaq
evə tərəf
şürüşür:
Zəhmət olmasa, bir fincan pivə,
Ya da ona oxşar nəsə...
Xəmis Qələm (Omon)
Ərəb dilindən tərcümə: İmamverdi Həmidov
BİR MƏKTUB
Əzizim,
Olduğun ölkələr çoxmu uzaqdır?
Oralarda səma necədir?
Hündür binalar səmanı görməyinə,
Düşünməyinə mane olmur ki?
Doğrusu, mən o ölkələr barədə
Orada saysız gəmiricilərin
varlığından başqa
heç nə bilmirəm.
Bir dəfə belə xəyal qurmuşduq,
yadındamı?
ikimiz birlikdə
gəmiricilərin ətini konservləşdirmək kimi
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faydalı bir iş görək,
qoy yer üzündə
bir nəfər də ac qalmasın.
Əzizim, yaz görüm mənə,
Heç “sən qatilsən” fikri
gəldimi ağlına?
Arzuları abort etməyin,
ya da hansısa ideyandan
daşınmağından bəlkə bu...
Yəni bir heçlik.
Ya da ölülərin xatirəsini,
qəhrəmanları
hörmətdən salmağa hesablanan
bir biclik...
Səni hansı rəzil duyğu sövq etdi buna?
Özümlə sənə qalanda,
İstəyim
bir zeytun tumu qədər kiçikdir –
ancaq bu qədər.
Həm də zeytunun özü həzm olunduqda
Geriyə tumundan
Başqa bir şey qalmır axı.
Mən beləyəm:
Məgər məcburam ki,
ömrüm boyu
zeytun tumunu sorum,
tüpürüb ata bilməyim?!
Vəziyyət belədir:
Görmədiyim divardan asılmış bir lövhə...
Rəssamın əli lövhədən çıxır...
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Rəssamın özü isə divardan...
Niyə məni burda qoyub
uzaq ölkələrə getdin?
Rəssam
ikimizin də üzünə diqqətlə baxır.
Mənsə
rənglərin qarışığına;
bu qarışıq sənin üzünü xatırladır mənə.
Bu qış qayıtmayacaqsan,
mən də sənin surətini
atamın yanında qoyuram.
Hər günorta çağı gəlib
qələmimlə bir qəbir qazaram,
uzanıb orada yataram...
Mən indi arzuları ovlayır,
sonra onları səmaya buraxıram.
Hər gecə başıma gəlmək üçün
yeni bir bəla axtarıram.
Hələ ki, diriyəm, zənnimcə...
Vəziyyət bu cürdür, əzizim:
Dostların elə əngəldirlər ki,
onlardan qaçmaq mümkün deyil.
Onlar səndən qiybət edir,
haqqında böhtan yayırlar,
ancaq həm süfrələrinə
yağlı yemək kimi daşıyırlar səni.
Sevinirəm burda olmağına...
Bəsdir daha,
onların dişlərində
çeynənən tikə kimi görməyim səni.
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Vəziyyət belədir, əzizim:
Kədərimizi basdırdığımız
qumları daşıyıb taladılar
dəllallar!
O qumlar daha nə sahilə,
nə də səhraya qayıdar.
Onları nəhəng beton piltələrə dəyişdilər.
Dənizi yadırğamışıq daha,
az qalır səmanı da unudaq.
Vəziyyərt belədir indi:
Deyirəm, bəlkə
necə olduğum
bir gün maraqlandırar səni,
ey uzaqdakı yaxın adam.
Odur ki,
qapını açıq qoy gələcəyəm...
Bədriyyə əl-Vəhibi (Omon)
Ərəb dilindən tərcümə: İmamverdi Həmidov

QU QUŞU
Dənizin maviliyi səmada əks olunur...
Üzüm salxımları sallanır –
xəlifələr süfrəsini bəzəyəcək onlar.
Kordobada hüznlü bir küçə –
itlər çarəsiz ləhləyir,
dişləri Ayda əks olunur.
Bəs o göl nədir uzaqda?
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Sahilində dövrə vuran da
qu quşudurmu?
Qu quşu rəqs edir,
təbəssümünü yaşıla çalan
balıqlar bölüşür...
Boynumu şərqə uzadıb,
Qırmızı sarayın qabağında
nərildəyən bir aslana dönürəm.
Bəd ruhları qovmaq üçün.
Zər kimi atılır,
Fırlanıb düşdüyüm yerdən
Bir əl uzanıb götürür məni...
Bir gecə vaxtı
tiryək qoxuyan dodaqlarıyla
öpüşən qaraçı qızının sinəsinə
oğrun-oğrun boylanır Ay
və qıza aşiq olur.
O qaraçı qızı
Esmiraldaya oxşayır,
Üzünün cizgilərini gizlətmək üçün
Cəld başını çevirir.
İspaniya
yeddi əsr boyu
küləklərin oyub-dağıtdığı
vücüdünü sağaltmağa çalışır.
Mən isə
yaxınındakı bürcə meyilli görünən
bəyaz ulduza baxıram.
Səmaya baxanda da
şərqə tərəf yönəlir nəzərim.
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Sonra bir fincan qəhvəni
bu son gecənin şərəfinə içirəm
və nəhayət,
ahəstə qapanır gözlərim.
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“XƏYAL VƏ HƏQİQƏT”
Xəyallar aləmi necə də zəngin,
Başqasın bilmirəm alım qələmə.
Gah Marsa aparır, gah da ki, Aya,
Maraqlı, sehrli, sirli dünyaya.
Ən gözəl bir yönü əlçatmazlığı,
Hər kəs istəsə də toxunmazlığı.
Yalnız sənə məxsus mülkiyyət kimi,
Hər bir insan üçün zərurət kimi.
Əslində realda bunlar yasaqsa,
Qurduğun bir dünya sənə uzaqsa,
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Xəyal aləmində qovuşmaq asan,
Sevdiyin insana, arzularına.
Ama çox çətindir anlatmaq inan,
Romantik ruhunu duymayanlara.
Xəyalla həqiqət uzaq olsa da,
Həqiqət olanda sənin xəyalın
Bunlar bir arada müşgül olsa da
Sonu qovuşmaqdır belə vüsalın.
Vüsalın nə qədər şirin olsa da
Həsrətin əzabdır, ayrılıq – acı.
Həqiqət tərk etsə xəyal dünyamı,
Onda mənası yox bu xəyalların
Əgər xəyalpərəst insanlar çoxsa,
Sevgi – gözəlliyi bu insanların.

VƏTƏN
İşıqlı dünyaya insan gələndə,
Gözünü açdığı məkan, yer, ölkə,
Sayılır Vətəni, doğma diyarı
Gözəl hisslərinin sonsuz baharı.
Vətənsiz bir insan qanadsız bir quş,
Ona əzablardan yoxdur qurtuluş.
İnsan qorumalı, insan sevməli,
Uğruna gərəksə canın verməli.
Yurdun gözəlliyi, öz təbiəti,
İnsana qürurdur şanı, şöhrəti.
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Bir insan gözəllik duymursa əgər,
Bəşirət gözləri kordur deməli.
Bizimçün gözəllik rəmzi-Təbiət,
Təbiət-Vətəndir, Vətən-təbiət.
Bunları hər bir kəs bilməli əlbət,
Vətənə heç zaman olmaz xəyanət.
Təbiət sevgimiz, Vətən sevgimiz,
Sanıram hər zaman olması gərək.
Vətən torpağını qorumaq üçün,
İgid oğlan gərək, igid qız gərək.

AYRILIQ
Payız gəlir,
Yarpaqlar seyrəkləşir,
Ağaclar yetimləşir,
Bu sürpriz gəlişdən,
Təbiət tam süstləşir.
Gətirir o özüylə,
Nəşə, sevinc, həm kədər,
Kiminə övlad payı, kiminə göz yaşları.
Soldurur çiçəkləri,
Gülü, həm ləçəkləri.
Ömrümə xəzan gəlir,
Sovurur rüzgarıyla,
Qəlbimdəki dərdləri.
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Əzəldən çox sevərdim,
Payızı hər fəsildən.
Lermontovun, Puşkinin,
Eynən sevdiyi kimi.
Bu fəsildə itirdim,
Atamı, göz nurumu.
İndi isə gəlişi,
Xatırladır acımı.
Payızın nədir suçu?!
İlahi təqdir budu.
Bahar da verir acı,
Qardaşım, gözəl bacım,
Mənə “vida” etdilər,
Sonsuzluğa getdilər.
Həyatım tam dəyişdi,
Bacım, atam öləndən.
Ruhum bədəndə öldü,
Bu ani ölümlərdən.
Əzizləri itirmək,
Həyatda çətin işdi.
Daim axtarır gözün,
Onları hər baxışda.
Qulağında səsləri,
Xəyalda əksləri.
Qovuşmaq arzusuyla,
İçində həsrətləri.
Payız gəlib ömrümə,
Təbiət ilə birgə.
Soldurur gülzarımı,
Qəlbimdə qarlı qışdı.
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Necə doldurum axı,
İçimdəki boşluğu?!
Həsəd aparıram mən,
Ota, ağaca, gülə.
Gəlişiylə baharın,
Yenidən dirçələcək,
Gəncləşib, öyünəcək.
Dönüb ilk baharına,
Ətrafa naz edəcək.
Bir yerdə solub onlar,
Yenidən göyərəcək.
İnsan da diriləcək,
Ancaq başqa diyarda.
Daimi həyat gözlər,
Bizi o bir dünyada
Yeganə təsəllim bu,
Bir gün mütləq qovuşub,
Dadını çıxararıq,
Həsrət dolu günlərin,
Əzablı gecələrin.
İnşallah, görüşüb,
Cənnət bağçalarında,
Yaşayaraq baharı,
Doya – doya birlikdə.

HƏSRƏT NƏĞMƏSİ
Yaşadıqca müdrikləşir, kamilləşir,
İnsan oğlu-yaşam boyu.
157

Nəzər salsan öncələrə,
Gülünc gəlir etdiklərin,
Çox az gəlir bildiklərin.
Şans verilsə düzəltməyə,
Səhvlərini birər-birər,
Necə xoşbəxt olardıq biz,
Yaşayarkən, tərk edərkən bu dünyanı,
Kim işlətsə “qardaş” kəlməsi,
Yaralanır qəlbim başı,
“Bacı-bacı” söyləyəndə...
Təzələnir bütün acım.
“Ata” sözü eşidəndə,
Sümüklərim gizildəyir,
Əzizlərin itkisindən,
Bütün ruhum inildəyir.
Üz tuturam Yaradana,
Bu haqdırmı, nahaqdırmı?
Eşidirəm, hiss edirəm-olmalıdır,
Getməlidir yaratdığım,
Mən torpaqdan yaratdımsa,
Torpağa da qarışmalı.
Tək təsəllim qovuşmaqdır,
Görüşməkdir, əgər Tanrım nəsib etsə.
Saçlarıma düşür dənlər,
Hiss edirəm, ölüm mənə daha yaxın.
Bir hikmətin-yaranışda,
Bir hikmətin-gedişdədi.
Əgər bir gün qorxurdumsa,
“Ölüm” – deyən o kabusdan,
Bu gün fərqli düşünürəm,
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Yaşadığım hər anımda,
Mən ölümü düşünürəm.
Məzarlığı mən özümçün,
Uzaq bir məmləkət sayırdım.
İndi isə mənə doğma, mənə yaxın,
Bir dost ölkə, qardaş ölkə,
Əzizlərim orda yaşar, orda uyur,
Çəkdiklərim acıları mən bilirəm, onlar duyur.
Yaşayıram səssiz, sakin, ürəyimdə nisgilləri,
Yada düşər xatirələr, göz önündə şəkilləri.
Süzülür dodaqlarımdan, eşidilir bu kəlmələr,
Dahi Müşfiq gözəl demiş...
-“Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,
O bağa köçəydiniz...”
Ümidlərim mənə dəstək,
İnam hissi tərk etməyir,
Bir an belə, bir gün belə,
Qovuşacaq, inşallah “Cənnət” deyən o bağçada.
VƏTƏNPƏRVƏR İNSAN
Söylə mənə bilirsənmi, nədən başlanır vətən.
Doğulduğun yerdən, yurddan yaşadığın ölkədən.
Uğrunda əgər candan keçib şəhid olan var isə,
Demək vətəndaş var, qəhrəman var, vətən var.
Sən şahidi heç oldunmu kimlər keçir canından?!
Sinə açır atəşlərə, od püskürür qanından.
Qəlbi hər an vətən üçün atan varsa, Vətən var.
Dünyada məşhur edir, vətəni tanıdanlar.
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Harda olsa, nə etsə də düşünər vətənini,
O, durmadan hey çalışar, çatdırar töhfəsini.
Bayrağı dalğalanar bayraqlar arasında,
O rahatca nəfəs alar, qürurla ona baxar.
Zəfərlərin biri səbəb o biri zəfərlərə,
O ruhlanar hisslərini anlatmaqçün hər anda
Mükafatı çox böyükdür, Vətəni sevənlərin.
Əgər ölüm təqdirsə, şəhidlik var bu yolda
Hər insana nəsib olmaz bu uca məqam inan.
Seçilmişlər sayılırlar gedənlər də bu yolnan
Ölkə üçün şərəf, şandır vətənpərvər insanlar,
Əsil zəngin yoxluqda da gözəlliyi duyanlar.
Hər bir şeydə, hər insanda sevgini yaşadanlar.
Əsl insan - o qəhrəman, haqqa tapınanlar.
Sən də çalış bir töhfə ver əməlinlə, işinlə.
Ləyaqətlə ömür yaşa, məğrur ol zəhmətinlə,
Varın-yoxun əsirgəmə, qurban eylə elin çün.
Lazım gəlsə sipər eylə sinəni Vətən üçün!
“Vətən nədir?” Vətən necə vətən olur?
Düşündünmü bu haqda?
Vətənpərvər insan çoxsa, demək güclü Vətən var.
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DOĞMA DİYARIM
Gözümü mən açdım gözəl bir yurdda,
Hər şeydən uzaq olan “Layısqı” adda.
Bir dəfə görənçin ömürlük yadda,
Yaşayan bir yerdir doğma Diyarım.
Burda hər yer gözəl, hər şey mükəmməl,
Çəkilib qələmlə, inan çox özəl.
Tanrı bəxşişidir insana gözəl,
Hüsnünə vurğunam doğma Diyarım.
Dağların qoynunda şəfalı məkan,
Burda yaşayanlar vəfalı insan.
Coşur seyr edən də damarlarda qan,
Bənzəri olmayan doğma Diyarım.
Yazıldı vəsfinə şerlər, sözlər,
Dastanlar bağlandı, səsləndi tellər.
İnsan uzaqlarda onu çox özlər,
Mən sənə aşiqəm doğma Diyarım.
Burda gec yetişər meyvə-tərəvəz,
Dolan bu dünyanı, bir də burda gəz.
Nə qədər gəzsən də, tapmazsan əvəz,
Cənnətdən bir parça doğma Diyarım.
Bütün fəsillərdə zirvəsi qarlı,
Qafqaz dağları tək Çaxıl vüqarlı.
İnək yaylağının ceyran, maralı,
Vardır hər nemətin, doğma Diyarım.
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Meşədə qırqovul, kəkliklər gəzər,
Yaşıl budaqlarda bülbüllər ötər.
Zoğal, böyürtkənin, moruğun yeyər.
Gələn səni öyər doğma Diyarım.
Nə qədər təriflə, yenə az olar,
Sənin mədhin üçün aşıq, saz olar.
Eşitsə bu sözü ruhu şad olar,
Cümə Vətənisən, doğma Diyarım.

... SEVGİ PAYI İNSANLARIN
Tanrım sevgi ilə yaratmış bizi,
Sevgi ilə bəzəmiş bu ömrümüzü.
Hər şeydə, nə varsa bir hikmət yatır,
Hər insan qəlbində min zinət yatır.
Çox sirlər, arzular, gizli duyğular,
Hər gözəl insanda min cür qayğılar
Allahım kiminə gözəllik, sevgi,
Kiminə bir ömür dərd, ağrı vermiş,
Kimi utancından güzgüyə baxmaz,
Kimi heyran qalar öz camalına.
Kiminə qara bəxt, solan ümidlər
Kiminə dəyanət, cəsarət vermiş.
Kiminə qorxaqlıq, satqınlıq, pislik,
Yaxşılıq etməyə verməmiş ürək.
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Xain qəlbindəki iyrənc diləklər,
Şeytan xislətinin qidası olmuş.
Əziyyət çəkərsən sən həssas olsan,
Həssas qəlbin sənin başına bəlan.
Ətrafa lütfdür sənin varlığın,
Özünə düşməndir duyğusallığın.
Ölüncə rəqibdir içindəki “mən”,
Qaçmaq istəyirsən, qaça bilmirsən.
Ürəyin ağlına daim təzadda,
Daim əngəl olar, daim ayaqda.
Allahım hikmətin nə böyük sənin,
Kəsməzsən kimsədən səxavət, rəhmin.
Sənin yaratdığın hər bir şey gözəl,
Gözəllik sevməyir toxunsun zərər.
Təbii gözəllik gözlər oxşayar,
Ruhun aydınladar, qəlb fərahladar.
Bir Allah eşqiylə hüzuru tapar,
Sədaqət göstərər, səbirli olar.
Paylayar nurunu qaranlıqlara,
Daim yollar açar aydınlıqlara.
Rəbbinə hər zaman sadiq qulları,
Seçdiyi həyatı sınağı sayar.
Hər gün qəddarlaşan, daş olan qəlblər.
Şəfqət duyğusundan məhrum könüllər,
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Mərhəmət, ədalət duyğusu varkən,
Mənasız bir ömür niyə sürəsən?!
Etdiyin əməllər, gördüyün işlər,
Tanrı hüzurunda sənin xilasın.
İnsan sevgisiylə döyünsün ürək.
Qoy açsın qəlbində min arzu, dilək!

İLAHİ SEVGİ
Deyirlər sevgisiz yaşamaq olmur,
Sevgisiz yaşayır, natamam insan.
Doğrudur sevgilər müxtəlif olur,
Sevgi dediyimiz nədir görəsən?!
Vətənə sevgimiz, övlad sevgimiz, yoxsa...
Ata-anaya olan sevgimiz?
Ya da ki, əqrəba, qardaş sevgisi?
Hər biri çox gözəl, hər bir anlamda.
Bacı sevgisinə heç çatmaq olmur,
Bir başqa yeri var sevən qəlblərdə.
Qəlbimiz daima sevgi ilə dolur,
Dünya sevgi üstə bərqərar olur.
Sönmür məhəbbəti sevən ürəyin.
Nə qədər yaşayır sevgisi durur.
Sındıran olarsa qəlbin şüşəsin,
Bir daha bütövlük mümkünsüz olur.
164

Mənim ümidlərim insanlaradır,
Deyirəm qəlbləri sındırmayaq biz,
Daima sevgi ilə vursun qəlbimiz.
Sönməsin ocağı sevən qəlblərin,
Qoy sevgi yaşatsın.
Ruhun ehtiyacın ödəmək üçün,
Üz tutaq Tanrıya odur Yaradan.
Odur hüzur edən bizi cahana,
Yaradan, bəxş edən lütfkar olan.
Odur səbəbkarı bütün varlığın,
Onun tək səxavət sahibi yoxdur.
Bəzən imtahana çəkmiş bizləri,
Sevgiylə dirçəltmiş ümidsizləri.
Çox vaxt imtahanı lap çətin olmuş,
Kəsilən çox olmuş bu imtahandan.
Bədxahlar pisliyi amalı seçmiş,
Ömrünü nifrətlə, keçirmiş boşa.
Kimi yaşadığı kiçik ömürdə,
Sevgi toxumları cücərtmiş daim.
Paylamış, bəxş etmiş, insanlıq üçün.
Allahın rzası alması üçün.
Nə qədər paylansa, yenə də zərrə,
Dəryada damlatək sayılar bunlar.
Əgər sevgi verən insanlar çoxsa,
O dərya, yəqin ki, bərqərar olar.
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Gəlin sevgi ilə yaşayaq hər an,
Sevək, sevgi verək hər bir insana,
Əgər sonu gəlsə gözəl dünyanın,
Qurtuluş sevgidir ancaq insanın.
SEVGİ
Hər şeyi düşünüb – daşınan Tanrım,
Bütün şükürlərim yenə sənədir.
Bilirəm naümid qoymazsan bizi,
Sən görən, sən bilən, duyansan bizi.
Nə qədər səxavət sahibisən sən
Nələri bəxş etdin insan ömrünə.
Aldığım nəfəsi, günəşi, suyu,
Ulduzlu gecəni, aylı, sabahı,
Sevinci, kədəri, çəkdiyim ahı.
Sağlamlıq, düşüncə hiss – həyəcanı.
Gözümdəki nuru, yaşayan canı
Canlını – cansızı, bütün varlığı,
Yaradan sevgiylə yaratdı bizi,
Ölümlü eylədi hər fanimizi,
Sevgi ilə yüksəldik, sevgi ilə çökdük,
Sevgisiz bir ömrü biz yoxmuş bildik.
Ruhun ehtiyacı ancaq sevgidir,
Sevginin anlamı ancaq ilgidir.
Sevgisiz bir ürək boş viranədir,
Arzuya çatmazsa o divanədir.
Sevgi yaşadandı, sevgi öldürən,
Kimləri itirdin, onun uğruna.
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Sevgi ağladandı, sevgi güldürən,
Qarsıya nələri alar yoluna.
Hər kəsin umduğu gözəl dünyadan,
Ancaq bir məhəbbət, bir də sevgidir.
Allahım ruhumu qoyma çirklənsin,
Qoy təmiz, saf qalsın bir uşaq kimi.
Arzular, istəklər qoy çiçəklənsin,
Köçməsin dünyadan bir nakam kimi.
Gözlərdə məhəbbət görüb ölərsəm,
Rahatca köçərəm bu dünyadan mən,
Sevgisiz yaşayıb, sevgisiz ölsən,
Mənası olarmı insan ömrünün?
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İSLAM EYNƏLİ OĞLU QƏRİBLİ

5 may 1954- cü ildə Lerik rayonunda
anadan olmuş, 1975- ci ildə ADPU-nun
filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişdir.1990-cı ilin dekabr ayından
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşıdır. “M.Hadinin “İnsanların tarixi faciələri, yaxud
əlvahi-intibah” poeması” mövzusunda namizədlik, “M.Hadinin
ədəbi- bədii irsi Azərbaycan dövri mətbuatında(1905-1920)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Azərbaycanda və
xarici ölkələrin mətbuatında 150-dən artıq məqaləsi dərc olunan,
səkkiz kitabın toplayıcı və tərtibçisi, on dörd kitabın redaktoru olan
İ.Qəriblinin aşağıdakı kitab, monoqrafiya və dərslikləri çap
edilmişdir: 1.“Ağçaydan başlanan yol”(Bakı, 1997); 2.“Sönməyən
ocaq”(Bakı, 1997); 3.“Məhəmməd Hadinin “İnsanların tarixi faciələri, yaxud əlvahi-intibah” poeması”(Bakı, 2001); 4.“Azərbaycan
dili”(Bakə, 2002, 2003, 2006, 2009); 5.“Məhəmməd Hadi yaradıcılığının “Həyat” və “Füyuzat” mərhələsi”(Bakı, 2009);
6.“Məhəmməd Hadi və mətbuat(1905-1920)”(Bakı, 2012);
7.“Gecikmiş görüş”. Şeirlər(Bakı, 2012); 8. “Ədəbiyyat sərhəd
tanımır”(Tehran, (2013,); 9. “Gecikmiş görüş”.Şeirlər (Tehran,
2013); 10. “Ədəbiyyat sərhəd tanımır”(Bakı, 2014).
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ƏLİNCƏDƏN ƏRKƏ QƏDƏR...
Əlincədən Ərkə qədər uzanan yolun
Sağı, solu gül xırmanı. Torpağım, anam –
Ey gözəllər yığnağında ən gözəl sonam,
Yaz doluna, qış qarına qurbanın olum!
Ağsaqqalım, ağbirçəyim, sinəsi dağlım,
Sərt tarixin sərt yazısı göz qabağında.
Bic siyasət meydanında uduzub oğlun,
Döz, döz, anam, bu möhnətin döz qabağında!
Bölünmüsən, bu tarixin cəbri, ya qəsdi,
Qəbul etdik biz bu qəsdi olacaq kimi.
Dözdün ana, dözdük ana, vüsal həsrəti
Qalansa da hər ürəkdə gur ocaq kimi.
Sevinc, kədər!
Qoşa çığır bət-bənizində,
Bu tarixdi, bu yazıdı, hökmü zamandı.
Gəncə, Bakı nur içində, nur dənizində,
Təbrizdəki hava hələ çəndi, dumandı.
Bir torpaqsan, hər bir təpən yad gözündə dağ,
Nə gizlədim, hələ səndə ilan, çayan var.
Bu ikilik bəs etməyib, Bakı, Qarabağ....
Hələ səni neçə yerə parçalayan var.
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ARAZIN SAHİLİNDƏ
Boynubükük, lal-mükəddər durmuşdu dağalar,
Üfüqlər də boyanmışdı gümüşü rəngə.
Sıxıb göylər gözlərini sanki qan ağlar,
Al günəş də buludlarla girmişdi cəngə.
Xudafərin qolu bağlaı igid ər kimi,
Araz boyda bir ağrıya gərmişdi sinə.
Bu vadiyə həsrət yağmış soyuq qar kimi,
Bu yerlərin dağı-daşı çətin isinə.
Zədələnən, ovuq-ovuq tağlar elə bil,
Xəcil olmuş ərənlərdi sinəsi şan-şan.
Dözürdülər bu ağrıya yüz əlli beş il,
Dözəmməzdi bi nisgilə Pamir, Tyanşan.
Kürəyimi qarsıyırdı söykəndiyim daş,
Səma tutqun, Araz boyu qartal süzürdü.
O tay, bu tay yamacların sinəsi xal-xal,
Təpələr də qocalartək qurmuşdu bardaş.
Nə çəpəri, nə qanunu almaz eyninə,
Çör-çöp yığıb yuva qurur bir cüt sağsağan.
İntizardan əyilirdi o yan, bu yana,
Sərhəd üstə icazəsiz bitən dağdağan.
Bir yaz günü, ürəyimdə Təbriz həsrəti,
Günəş batmır, ləngiyirdi axşam da bir az.
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O tay, bu tay selovlardan axan suları,
Ana kimi ağuşuna sıxırdı Araz.

SƏRHƏD ÖNÜNDƏ DÜŞÜNCƏLƏR
Yenə qəlbim dalğalanır bir ümman kimi
Ürəyimdə fırtına var nə vaxtdan bəri.
Yamaclarda nərgiz, mixək, lalə, kəkotu,
Zirvələrdə külək əsir dəli, sərsəri.
Bu gədikdən o bərəyə yüz əlli addım,
Nə keçilməz bir sədd olub bu dağ dərəsi?
Gözlərimin giləsinə sancılır tellər,
Qulağımda Köroğlunun dəli nərəsi.
Burda mənim gülüşlərim qəhqəhəli qəm,
O tay, bu tay – yal-yamaclar əlvan görünür.
Həsrət odu cəhənnəmin istisi kimi,
Ayağımın altındasa duman sürünür.
Bir qayanın sinəsinə söykənib durdum,
Belə məhzun duruşuma dözmədi qaya.
Od püskürdü sinəsindən, coşdu buz bulaq,
Qəzəbimi çatdırdı o, axar bir çaya.
Eh, sərhədsiz göylərə də baxdım doyunca,
Səmalardan ümidimə nur da çiləndi.
Ürəyimi didim-didim diddi min sual,
Yanağımın selovunda yaş gilələndi.
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Yamacların sərt döşündə gəzdi əllərim,
Xoş, ümidli sabahlarçün çələng də hördüm.
Buludların çevrəsindən boylandı günəş,
Mən günəşin saflığında Təbrizi gördüm!

DÜŞÜNCƏLƏR
Gecə yarıdan keçir..
İki-üç radələri, yuxum gəlmir yatmağa,
Ah, Ay da uzaqlaşır, Ay da gedir yatmağa.
Ürəyimdə təlatüm, beynimdə min-nin sual...
Azərbaycan bir ana –
Övladları səpilib dünyanın dörd səmtinə,
Sinəsi dağlı ana, qolları bağlı ana Yad dildə danışmaqdan dili pıltək oğluna,
Yada ocaq qalayıb
öz doğma ocağına su əndərən oğluna,
“yatma, dur, oyan” deyir,
Damarından axan qan “dad” deyir, “aman”deyir,
Deyir, nə yaman deyir!!
..Düşüncələr əlində qalmışam əsir-yesir,
Xəyalımın evində canlı bir insan kimi
Düzülüblər sıraya mürgülü qərinələr...
Nələr düşür yadıma!?
Midiya atlıları, Girdman qalaları,
Dost deyə inandığı Səhl Subat əliylə
Yada təslim edilən Bəzzin sahibi Babək,
Əzmi, cəsarətiylə dünyanı heyran qoyan
Söz, qılınc qəhrəmanı Şah babam, şah Xətayim!
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Bəşərin fikir dağı, sərhədsiz təfəkkürü,
Ulu, cavan Nizamim,
İsməti, cəsarəti, kişi dəyanətiylə
Kişiləri mat qoyan qeyrətli Tomiris nənəm....
Nələr düşmür yadıma?!
Mənə elə gəldi ki, mənim şöhrətli, adlı,
Yer üzünün yaşıdı, fəqət başı bəlalı
Millətimin keçmişi yığışıb bir meydana..
Dədəm Qorqud əlində qopuz girir meydana.
İgidlərin şəninə yenə də boy boylayır,
Yenə də söz söyləyir.
Qara zurnada “Yallı” dinir, nə yaman dinir,
“Yallı”nın sədasına bir millət yallı gedir,
Ağsaqqallar öndədir!
Bir yanda dindi “Cəngi”,
Güləşən kim, yıxan kim,
Yıxılıb öyrənən kim!?
Heyhat, qırıldı burda, bax burda xəyalımın
Arzulardan düzülmüş incə səfi, sırası,
Yenə də qulağıma gəldi kədər, qəm səsi.
Göründü gözlərimə Təbrizdə, Ərdəbildə,
Xoy, Mərənddə, Zəncanda dili yasaq edilən
Milyon-milyon qardaşım...
Göründü gözlərinə varlığı oğurlanan,
mənliyi tapdalanan milyon-milyon insanın
Qəribə mənzərəsi!
Bir də, bir də, bir də ki
Şeyxin* odlu nəfəsi,
Mirzə Cəlil gülüşü,
Sabirin qəhqəhəsi!..
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YAŞAMIŞAM
Düşünmə ağ üzdə mən bir xala bənd olmuşam,
Ya da odlanıb-yanıb, ərşə bülənd olmuşam,
Arzum qaçar, qaçara mən bir kəmənd olmuşam,
Zəmanəylə əlləşib zor ömrü yaşamışam.
Sevda dəryalarına düşüb qəvvas olandan,
Neçə yol bəndə düşdüm, yara aldım sinəmdən,
Mənim ikili yurdum min yerə bölünəndən,
Gəmi, gəmiçi ömrü, dor ömrü yaşamışam.
Varammadım fərqinə başıma düşən daşın,
Görəndə qatilidir, atam, qardaş qardaşın,
Kirpiyimdən üzümə yağan bu ağ yağışın,
Ocağını çatmağa qor ömrü yaşamışam.
Dünyamızın dərdləri min adda, min biçimdə,
Dərd sevincin içində, sevinc qəmin içində,
Bir qərinə yaşımda mən özüm öz içimdə,
Quzeydə günə həsrət qar ömrü yaşamışam.
Dəli çaylar qıjıldar, sellər oynar qanımda,
Neçə batmış istəyin yarası var canımda,
Nifrəti, məhəbbəti yarımçıqlar yanında,
Qisməti qürbət olan gor ömrü yaşamışam.
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Qəlbidaşlar duymadı ürəyimin eşqi nə?
“Gəl-gəl”i minnət bildim, əyilmədim heç kimə,
Dan yerindən boylanan nurlu sabah eşqinə,
Pələnglə pəncələşən ər ömrü yaşamışam.
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KNYAZ ŞİRASLAN OĞLU
MƏMMƏDOV
Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu
1950-ci ildə dünyaya gəlib. 1972-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Mexanika-Riyaziyyat” fakültəsini bitirdikdən sonra həmin
il Kibernetika İnstitutunun əyani
aspiranturasına qəbul olmuşdur.
1981-ci ildən riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru və 2007-ci ildən elmlər doktorudur.
1972-ci ildən başlayaraq Kibernetika İnstitutunda (indi
İdarəetmə Sistemləri İnstitutu) laborant, kiçik elmi işçi, baş
elmi işçi vəzifələrində işləmiş, 2003-cü ildən isə laboratoriya
rəhbəri vəzifəsində çalışır.

MƏN BACARMIRAM
Zəifəmmi, güclüyəmmi, bilmirəm.
Yalan söyləməyi mən bacarmıram.
Ürəyimdən qara qanlar axanda,
Yalandan gülməyi mən bacarmıram!
Qismətimə yazılıbmış bu yazı,O sevgiyə tamarzıyam, tamarzı.
Bir qızın oxşarı olan bir qızı,
Yad adam bilməyi mən bacarmıram!
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Bilirəm, bu işlər baş tutan deyil.
Könlüm bu işləri unudan deyil.
Sanmıram istəyim əl çatan deyil.
Lakin əyilməyi mən bacarmıram!
“ Vatsapda“ “onlayn“ görəndə səni,
Gözləyirəm mesaj, ya da səsini.
Ala bilməyəndə heç birisini,
Qərara gəlməyi mən bacarmıram!
Nəhayət, düşünüb mən dönə-dönə,
Əlvida qərarın bildirdim sənə.
Ancaq ürəyimdə qalırsan yenəGeriyə dönməyi mən bacarmıram!
Xatirəyə döndün mənə bu gündən.
Bir-birə baxarıq kənardan, gendən.
Şəklini hər yerdən götürsəm də mən,Qəlbimdən silməyi mən bacarmıram!
Bacarmıram!!!

QƏLBİM NƏ VAXT GÜLƏCƏK
Tez-tez yada düşür onlu günlərim.
Unuda bilmirəm həmin günləri.
Sinəm dolu gəzdirdiyim qəmləri,İnanmıram kimsə gəlib siləcək,
Kövrək qəlbim bəs nə zaman güləcək?
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Qarşıma çıxıbdı oxşarı onun.
Görmək istəmirəm bunun da sonun.
Qurbanıyam fələk quran oyunun.
Ömrüm nədən belə məhzun keçəcək?
Kövrək qəlbim bəs nə zaman güləcək?
Gecələr fikrimlə tək qalanda mən,
Son görüşdəkilər keçir fikrimdən.
O görüşdən sonra nə çəkdiyimdən,Çox çətin ki, o kəs xəbər biləcək!
Kövrək qəlbim bəs nə zaman güləcək?
Əyilməz vüqarım ona əyildi.
Tək onu özünə həmsöhbət bildi.
Etdiklərim, Vallah günah deyildi.
Küsüb gedən bir də haçan gələcək?
Kövrək qəlbim bəs nə zaman güləcək?

BAŞTUTMAZ MƏHƏBBƏT!!!
Səni unutmağım – bu mümkün deyil,
Sənə qovuşmağım heç düzgün deyil,
Sənsiz yaşamağım ömür-gün deyil,
Bax belə bir həyat yaşayıram mən!
Baştutmaz məhəbbət daşıyıram mən!
Bu sevgi hayandan baş aldı gəldi,
Bu sevgi nə qədər xoşdu, gözəldi,
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Bu sevgi şirindi, ancaq hədərdi,
Deməli mənasız yaşayıram mən!
Baştutmaz məhəbbət daşıyıram mən!
Həyat başdan-başa əzabdı mənə,
Gecikmiş məhəbbət yazıbdı mənə,
Adını çəkmək də yasaqdır mənə,
Yalnız xəyallarla yaşayıram mən!
Baştutmaz məhəbbət daşıyıram mən!

179

KÜBRA FƏRRUX QIZI QULİYEVA
Quliyeva Kübra Fərrux qızı təhsilini
Bakının 198 №li orta məktəbində alıb.
1972-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Şərqşünaslıq” fakültəsinin “Türk filologiyası” bölməsinə qəbul olunub. 1981ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda laborant, kiçik
elmi işçi vəzifələrində çalışıb.
1989–cu ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.
İndiyə qədər müxtəlif elmi mənbələrdə 70-ə yaxın məqaləsi çap olunub.
Hazırda Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda aparıcı elmi
işçi vəzifəsində çalışır.
İnstitutun buraxdığı beynəlxalq “Türkologiya” elmi
jurnalının türk dili üzrə redaktorudur.
Onun ilk şeir kitabı olan “Duyğu yarpaqları” 2000-ci
ildə çapdan çıxıb. Hazırda “Kaş ki, həyatda iz qoya biləydim”
adlı şeir kitabını, “Aforizmlər”, “Qəzəllər”, nəzmlə yazılmış
“Hekayətlər” adlı kitablarını çap etdirməyə hazırlaşır.
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GÖRƏ BİLƏYDİM
Bizim yerdə qərənfillər açıbdı,
Nərgiz, reyhan, sünbül ətir saçıbdı,
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Vətənsiz ağzımın dadı qaçıbdı,
Kaş bir də o yerə dönə biləydim,
Vətənin torpağın görə biləydim.
Könlüm açılmadı qoyub gələli,
Namərdlik ox kimi sinəm dələli,
Gözüm orda qaldı gəldim gələli,
Kaş bir də o yerə dönə biləydim,
Vətənin torpağın görə biləydim.
Yaz gələndə durnaları gələrdi,
Dağ da, daş da, çöl də, düz də gülərdi,
Baxıb könül bundan qürrələnərdi,
Kaş bir də o yerə dönə biləydim,
Vətənin torpağın görə biləydim.
Çıxmır heç yadımdan şır-şır bulaqlar,
"Hu" deyəndə tutulardı qulaqlar,
Şad idi, xoşbəxtdi orda uşaqlar,
Kaş bir də o yerə dönə biləydim,
Vətənin torpağın görə biləydim.
Ömür vəfa qılsa, bir də gedərəm,
Sərilərəm, torpağından öpərəm,
Orda olsam, daha rahat ölərəm,
Kaş bir də o yerə dönə biləydim,
Vətənin torpağın görə biləydim.
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ÖYRƏNİN
Dilimizi babaların dilindən,
Laylamızı nənələrdən öyrənin,
Şirin-şirin danışmağı anadan,
Dik durmağı atalardan öyrənin.
Meydanlarda at çapmağı soyumdan,
Qılınc oynatmağı qədim boyumdan,
Səsim gəlir Çindən, Tuna boyundan,
Nəslimin tarixin bundan öyrənin.
Mərd atanın oğulu da mərd olur,
Türkü sevməyənə türklük dərd olur,
Türk nəsliyik, türkün sözü sərt olur,
Mərdliyi, qeyrəti türkdən öyrənin.

KƏRKÜKÜM
Yanır, yanır, için-için yaş tökür,
Bəlalı Kərküküm, dərdli Kərküküm,
Bağlarında bülbüllər oxuyardı,
Nədən susdu birdən-birə, Kərküküm?
Seyrəngahdı Xurmatı, Tuz Xurmatı,
Bağ-bağçaydı Həvicəsi, Riyadı,
Nədən qan içində qaldı bünyadı,
Altinköprü, Leylan, Riyad, Kərküküm?
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Alışdı qəmindən cigərin yandı,
Dağların çən alıb, başı dumandı,
Min oyun oynayan kölgədə qaldı,
Çöp sənəmi düşdü, aman, Kərküküm?
Vəba kimi gəldi dərd-bəla sizə,
Məqsəd zərbəmidir Türklüyümüzə?
Yenə qəm ələndi göylərimizə,
Keçər bu bəla da, dayan, Kərküküm.
Türkün başı hər vaxt qovğada olub,
Türk övladı at belində doğulub,
Savaşı ədalət uğruna olub,
Çalacaq zəfəri mütləq, Kərküküm.
Dayan, döz bir az da, dayan, Kərküküm.

NƏ BƏLADIR GƏLDİ BİZİM DAĞLARA?
Mən gedəndə bizim dağlar yaşıldı,
Bol meyvədən ağacları daşırdı,
Burdakılar hər vaxt xoşbəxt yaşardı,
Nə bəladır gəldi bizim dağlara?
Kədərindən göydə şimşək kişnədi,
Naləsi lap ürəyimə işlədi,
Mərdi zəhmət çəkdi, namərd dişlədi,
Nə bəladı gəldi bizim dağalra?
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Bu yerlərin nur çilənmiş qızları,
Min söz ilə çəkilməzdi nazları,
Uçub gedib durnaları, qazları,
Nə bəladı gəldi bizim dağlara?
Dağlar bağlayıbdı başına qara,
Dərd çaşdırıb, bilmir qıla nə çara,
Düşmən tapdağında qalıb biçara,
Nə bəladı gəldi bizim dağlara?
Ayrılıq dərdinə neçə dayana?
Başın alıb bilmir getsin hayana,
Ağı deyir dağlar, of, yana-yana,
Nə bəladı gəldi bizim dağlara?
Daha başlarında qartal uçmayır,
Şahinlər, şonqarlar qanad açmayır,
Reyhanları daha ətir saçmayır,
Nə bəladı gəldi bizim dağlara?
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QÜDRƏT HÜSEYNQULU
OĞLU CƏFƏROV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda
baş elmi işçi vəzifəsində işləyir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.
Bədii yaradıcılığa yeddiillik məktəbdə
təhsil aldığı illərdə başlamışdır. Yüzlərlə şerin, “Başlanğıcın sonu”, “Lotunamə” poemalarının,
nəzmlə yazılmış bir neçə dram əsərinin, “Haqq dərgahı”
povestinin müəllifidir.
Şerlərini Avxar və Zəfər təxəllüsləri ilə yazmışdır.

ƏLDƏN GEDİR
(Qəsidə)
Ey “mənəm” deyən, bu gün mənlik və “mən” əldən gedir,
Göz yumub-açınca, o durmaz, həmən əldən gedir!
Hansı bəd dualının qarğışına tuş olmuşuq,
Qanımızı tökməyə qarı düşmən əldən gedir!
Mamalıq edir Vətən gəlininə hal arvadıÇağalar dünya üzünə gəlmədən əldən gedir!
Qalmadı daş üstündə daş, millət oldu dərbədər,
Küfr düşür qocalar, uşaq, zənən əldən gedir!
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Qabağından kafirin ayağı yer tutan qaçırVətən oğlu, qeyrət et, axı, Vətən əldən gedir!...
Dünyadan umacağımız beş ərşinlik bez idiQüsl, yasin, ölü namazı, kəfən əldən gedir!
Biz bəşər övladına baş tədbir üçün verilibGözümüzü döyürük: “Niyə, nədən əldən gedir?..”
Bu yersiz didişmənin bir sonu olacaq, ya yox?!
O mərcin nədir xeyiri, mərc gələn əldən gedir!
Allah qarğışı keçib bu millətə, yoxsa nədir?
İş bilməz meydan sulayır, iş bilən əldən gedir!
Gor evinə yar gedəndə, ey canım, qan ağladınBaşına kül ələ, yüz-yüz gül bədən əldən gedir!
Yazıqlar olsun halına sənin, ey Qüdrət Zəfər,
Qismətin məğlubiyyətmiş, qələbən əldən gedir!

BİLƏYDİM
Kaş ki, ömrümün bu payız çağında
O təzə baharı görə biləydim!
Atıb tərəddüdü, şəkki-şübhəni,
Ürəklə qəlbinə girə biləydim!
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Məcnun dağlarına bir də çıxaydım,
Sevdalı günlərin əlin sıxaydım.
Bir həvəs üstündə çör-çöp yığaydım,
Səadət yuvası hörə biləydim!
Bülbültək qonaydım yar budağına,
Diz çöküb, sinəydim yar bulağına!
Əl atıb həmərsin, nar budağına,
Çiçəyin, meyvəsin dərə biləydim!
Çəkəydim başıma eşqin camını,
Odlara yaxaydım can aramını!
Dadıb vüsal dadın, hicran tamını,
İnsan kimi, ömür sürə biləydim!
Qüdrətəm, keçmişəm oddan-alovdan,
Yükümü tutmuşam xəyal-plovdan!
Ovçu könlüm doymaq heç bilməz ovdanKaş, bu yol girəvə, bərə biləydim!

BƏKİLİM
Atasına oğul, anasına qul –
Buyruğu sonraya qoymaz Bəkilim!
Könlünə yol tapmaz hərcayı işlər,
Yaman əməllərə uymaz Bəkilim.
Böyüyün, kiçiyin yerini bilər,
İşdir, dara düşsən, yolunda ölər!
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Sayan qulluğuna baş üstə gələr,
Saymayanı adam saymaz Bəkilim!
Eləməz, girməsə bir iş beyninə,
Qorxunu-hürkünü almaz eyninə
Tirin ağır başın alar çiyninə,
Özündən özgəyə qıymaz Bəkilim!
Neçə-neçə arzu cavan ürəkdə
Sınaqdan keçibdir “gərək” – “görək”də.
Üç kərə Murovdan enib xərəkdə
Ağrını, əzabı duymaz Bəkilim.
Sıldırım qayalar evi-eşiyi,
Soyuq səngərlərdə çəkib keşiyi.
Zabit axtaranda siçan deşiyi
Postunu düşmənə qoymaz Bəkilim!
Tuş olub intizam, insaf bilməzə,
Göndəriblər-gedib “gedər-gəlməz”ə.
Allahın yazığı gəlibdir bizə –
Olan deyil dəmə dəmsaz Bəkilim!...
Çatıb dəvətnamə yaxına, yada,
Sayıb-gələnləri görməsin qada,
Elin duasıynan çatsın murada
Arzusu çox, yaşı çox az Bəkilim.
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ЛЕЙЛА ЯЛЯСЭЯР ГЫЗЫ
ЯЛЯКБЯРОВА
1965-ъи ил нойабр айынын 10-да
Фцзули районунун Мащмудлу-2 кяндиндя
анадан олмушdur.
1973-1983-ъц иллярдя Мащмудлу2 кянд орта мяктябиндя тящсил алмышdır.
1988-1993-ъц иллярдя М.Я.Рясулзадя адына Бакы
Дювлят Университетинин “Тарих” факüлтясиндя али тящсил
алmışdır. 1996-ъы илдян буэцня кими АМЕА-да елми фяалиййят
эюстярир.
1996-2001-ъи иллярдя АМЕА-нын «Милли мцнасибятляр»
Институтунда елми ишчи кими чалышмышdır.
2001-ъи илдян щал-щазыра кими АМЕА- нын Тарих
Институтунда елми ишчи кими фяалиййят эюстярир.
TANRIYA
Səndə idim, səndən gəldim.
Kimliyimi, sənlə bildim.
İstəyirəm sənə gəlim,
Məni qəbul edərsənmi?
Günahlarım yolu kəsib,
Gül üstündə tikan bitib,
Həsrətin qəddimi əyib
Üzgünü əhf edərsənmi?
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Dualarım çatsın sənə,
Yalvarıram dönə-dönə
Səndən qopub gələn mənə,
Çağırıb yer verərsənmi?
TANRI EŞQİ
Ey bəndənin eşqi ilə,
Qürurlanan cahil aşiq,
Sanırsanmı bu eşq ilə,
Aşiqlərin meydanında,
sənsən qalib.
Əgər zənnin belə isə,
Demək hələ bilməyirsən
Nədir yanmaq yaradanın eşqi ilə,
Ona görə öyünürsən,
Bir bəndənin eşqi ilə,
Söyləyirsən, bu meydanda.
Kim cürətlə qalib gələr,
Mənim böyük eşqimə?...
Ey yuxuda yatan qafil,
Daha bəsdir yatdın, oyan!
Sən də Tanrı eşqi ilə,
Məşəl kimi alovlan!
Anla artıq,
Yalnız Tanrı məhəbbəti,
Şərəf ilə çıxaracaq,
İnsanı hər imtahandan.
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VƏTƏN HƏSRƏTİ

Vətən, sənin həsrətinlə,
Yenə könlüm gəlib dilə.
Səndən ayrı bircə günüm,
Bərabərdir min-min ilə.
Nə qoynuna gələ billəm,
Nə danışıb, gülə billəm.
Nə bir ürəkdən ağlaya,
Göz yaşımı silə billəm.
Hara getsəm harda olsam,
Yenə sənin bir parçanam
Səndən ayrı yaşasam da,
Həsrətindən bir gün ölüb
Yenə, Sənə qayıdacağam.

DƏNİZƏ DÖNMƏK İSTƏYİRƏM
Dənizə dönmək istəyirəm,
Bir az təlatümlü,
Bir az mürgülü dənizə...
Sahilə dönmək istəyirəm.
Sinəsini ağ ləpələr oxşayan,
Dalğaların xışıltılı
Laylası ilə yatan sahilə...
Qağayı olmaq istəyirəm,
Coşğun dalğalara çırpınan,
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Onlarla bərabər oxuyub-oynayan
Ağ qağayıya...
Dənizə dönmək istəyirəm,
Səhərlər günəşin zənnin
Şəfəqləri ilə bərq vuran,
Axşamlar nur çiləyən
Ayın bəyaz qoynunda
Yuyunan,
Sayrışan ulduzların
Baxışlarında alışan dənizə
Bunları düşünən zaman,
Unuduram ki, insanam.
Sinəmdəki coşub-daşan duyğuları,
Sahilinə sığışmayan
Dəniz dalğası sanıram!

MƏNSUR ŞEİR
Gülhüseyn Hüseynoğlunun xatirəsinə
Bir nəğmə səslənir qulaqlarımda,
səssiz bir nəğmə.
Bir nağıl danışır kim isə mənə,
sirli bir nağıl.
Bir tablo canlanır gözlərimdə,
əsrarəngiz və gözəl...
Külək əsir, dəniz dalğalanır,
yağış yağır, ay nur çiləyir.
Qəlblər riqqətə gəlib,
sanki şer demək istəyir.
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Böyüklər uşaqlaşır, kövrəkləşir.
Xatirələr yada düşür,
Şirin, acı xatirələr...
Neyçün, nədən, sorma,
Sən də oxu mənsur şeirləri.
Gülhüseyindən.
KÜLƏYƏ
Külək, yenəmi sənsən mən toxunan,
vücudumu oxşayan, saçlarıma sığal çəkən...
Məni qanadlarına alıb uçur səmalara,
apar sonsuz ənginliklərə,
çatdır məni həsrətini çəkdiyim dənizə,
Yenə durum dalğalarla üz-üzə...
Onları sahilə sən qovursan ki,
Mənim əlim çatsın dənizə.
Onları sən danışdırırsan ki,
Qulaqlarım həsrət qalmasın
Ləpələrin həzin nəğməsinə.
Sən, Tanrının bəxş etdiyi
Sehirli havasan,
Ürəyimdən keçəni edirsən həmişə.
ÜRƏK
Yaxşı ki ürəksən, dilsiz bir varlıqsan.
Əgər dilin olsaydı, nələr danışmazdın?
Çünki sənin yükün çox böyükdür.
Çalışardın ki, ondan azad olasan...
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Amma, sonrasını düşünəndə...
Nə? Məgər sən düşünə bilirsənmi, sonrasını?
Axı sən yalnız duyursan.
Duyğu isə yalnız istəyə can atır onu gerçəkləşdirmək istəyinə.
Bu istəyin nədən ibarət olduğu
Sənin nə vecinə.
Elə buna görə də sənin
Dilin yoxdu yəqin.
QƏLB DOSTUM
Bəzən, unuduram ki, mən təkəm,
Heç kimlə danışmıram,
Səsimin belə çıxmaması fərq etmir,
Özüm-özümlə danışanda.
Axı niyə mənə elə gəlir ki,
Mən tək deyiləm?
Çünki, mən yalnız özümlə
Danışanda özümü başa düşə bilirəm.
Amma yenə də mən tək olmuram.
Məndən başqa məni duyan,
Mənə bu duyğunu və düşüncəni bəxş Edən var!
O, hər an, hər dəqiqə mənimlədi.
Onun varlığıdır məni tək
Olmaqdan qoruyub saxlayan.
Yalnız odur qəlbimdən keçənləri duyub,
məni təsəlli edən.
Məni məzəmmət və ya təsdiq edən,
Onsuz mən heç nə edərdim.
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Bilmirəm.
Ona görə hər an Ona, məni Yaradana şükr edirəm.

DUA
Həyat və mən.
Çox təzadlı bir görüş..
Həyat sərt və sıldırım bir
qaya kimi,
Mənsə mülayim bir mehəm,
Çalışıram bu sərt qayanı keçəm.
Osa məndən daha güclü,
Daha möhkəm...
Çox gülməlidir, deyilmi?
Sərt küləklərin belə keçə
Bilmədiyi bir dağı meh necə
Keçə bilər?
Demək, mən ya gərək meh kimi
Zəifliyimdən əl çəkəm, ya da həyatdan...
Bununçün də güc lazımdır.
O gücü özümdə tapa bilmirəm.
Əksinə olan gücümə də,
(Heç olmasa meh kimi olan)
Təsirimi və varlığımı da itirirəm...
Belə bir məqamda mənə yalnız
Sənin Qüdrətin, səndən aldığım güc, şəfan gərəkdir.
Nə olar, onu məndən əsirgəmə Allahım!...
Bilirəm, belə zəif olmağa mənim haqqım yoxdur.
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Çünki məni bütün çətinliklərə,
salan və yoran, öz yanlış
addım və fikirlərimdir.
Amma, bununla belə, mənim bir qazancım var.
Mən Səni dərk etmişəm, Allahım!
Heç nəyim olmasa da, mən Sənin varlığına şükr edirəm.
Səni tapmaq isə, hər şeyə sahib olmaq deməkdir...
Amma, məni qorxudan odur ki, sənə layiq yaşamağı
bacarmıram.
Nə olar, Allahım, sənə layiq olmaq üçün mənə güc ver.
Məni sənə yaxınlaşdıracaq əməllərə apar məni.
Qoyma pərişan və ümidsiz qalım.
Sənə doğru gələn yollarımı aydınlat.
Məni səndən uzaqlaşdıran hər nə varsa, məni ondan
uzaq et.
Mənim ruhum yalnız səninlə aram ola bilər.
Onunçün də dərgahına gələn yollarımı aç.
Günahlarımı öz əlimlə yuyub apar.
Qoy sənə doğru gələn yollarım açıq və aydın olsun...
Mən hər an, hər dəqiqə Səninləyəm.
Amma yaşadıqca etdiyim günahlarım
Məni Səndən uzaqlaşdırır.
Allahım, onunçün də yaşamaqdan qorxuram.
Mənə yalnız o qədər yaşamaq nəsib et ki, etdiyim
günahları,
Öz əməllərimlə yuya bilim.
Yaşamaq yalnız bununçün lazımdır mənə...
Əgər yaşadıqlarıma güvənsəydim,
bilsəydim ki, bu dünyanı
tərk etsəm Sənə qovuşacağam,
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Bir an belə olsun, ruhum qərar tuta bilməzdi
bədənimdə.
Amma günahlarım sanki məni zindanda saxlayan
Bir qapının açarına çevrilib.
Sənin bircə əfvinlə o zindanda,
o açar da, yox ola bilər...
Yalvarıram, məni bağışlayıb
Bu zindandan azad et.
Artıq, son nəfəsim Səni gözləyir.
Sənə qovuşmaqdan başqa
Bir arzum yoxdur.
Məni bu həyata bağlayan
Günahlarımdan azad edib,
Dərgahına apar!...

ÖZÜMLƏ ADIMIN VƏHDƏTİ
(Esse)
Bəzən məhəbbətə, sevgiyə olan inamım özümü də
təəccübləndirir. İki sevən gəncin bir-birinə olan hisslərini
sanki, özüm yaşayıram. Çoxları bu münasibəti ötəri, keçici bir
həvəs adlandırsa da, mən həmişə onların özlərinə inandıqları
qədər onların məhəbbətlərinə inanır və onları müdafiəyə
qalxıram. Nəticədə isə bu münasibət əsl reallığa çevrilir və mən
sanki, qalib kimi özümlə fəxr edir, onlardan daha çox
sevinirəm. Sanki, onlar mənim yazdığım bir məhəbbət
dastanının real qəhrəmanlarına çevrilirlər. Bax, belə anlarda
adımın iki mənasından biri olan “sevgili” öz təsdiqin tapır və
həmin anda Tanrının yazdığı qismət və taledə adın da mühüm
olduğu və onun insan xarakterinə uyğun seçildiyi ilahi bir
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qanun təsdiqin görüb, O uca xaliqə şükürlər etməkdən başqa
bir fikir keçmir qəlbimdən.
Adımın digər bir mənasının “gecə”nin sübutu isə elə bu
misraları uzun qış gecəsinin qarlı, şaxtalı bir anında, hamının
soyuqdan yorğan altına çəkilib yatdığı bir vaxtda, gecənin bu
saatında (02.26) yazmağım sübut etmirmi? Görünür, elə buna
görədir ki, gecələri daha çox sevirəm, çalışıram ki, kimi isə öz
təsirim altına salıb səhərə kimi söhbət edim. Amma bu həmişə
alınmır. Ya müsahib tapa bilmir, ya da onu öz ritmimdə
kökləyə bilmirəm. Buna baxmayaraq məni gecənin bu sirli
sehirli aləmindən təklik də ayıra bilmir. Çünki mən cismən tək
olsam da, ruhən həmişə yaradanımla və onun mənə bəxş etdiyi
İlahi bir dünya ilə vəhdətdə oluram. Kimsə məni bu aləmdən
ayıra bilmir və bilməyəcək də. Mənim bu iç dünyama qonaq
olmaq istəyənlərin olması isə yalnız qismətin işidir və onun da
öz səbəbi olur. Elə adımın ikinci mənasının səbəbini mənə
anladan, gecənin təsiri ilə gözlərimin daha işıqlı olduğunu
heyrətlə mənə və başqalarına danışan da, bu müsahiblərimdən
biri oldu. Adımın mənalarını açmaqda mənə kömək edən,
həyatda nə varsa hamısına təsadüf kim yox İlahi bir nizam kimi
baxıram. Bu nizamın pozulmayacağına inanıram. Çünki mən
həqiqətən də Leylayam.
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LEYLİ ƏLİHEYDƏR QIZI
ƏLİYEVA

Leyli Əliheydər qızı Əliyeva
Azərbaycan Respublikasının Ucar
rayonunun Qarabörk kəndində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini bitirdikdən sonra M.F.Axundov adına
Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili
fakültəsinə daxil olmuş, həmin fakültəni uğurla başa
vurmuşdur. L.Ə.Əliyeva AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunda fəaliyyət göstərir. 1984-cü ildə “Füzuli ingilisdilli
ədəbiyyatşünaslıqda” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmişdir. Şeirləri 1972-ci ildən qəzet və jurnallarda,
“Rəngbərəngdir ləçəkləri çiçəyin”, “Nağıl kimi şibşirindir bu
dünya”, “Şuşada ağlayan çiçək” və sair şeir toplusunda çap
edilmişdir.
Leyli Əliheydər qızı Əliyeva “Füzuli və ingilis
şərqşünaslığı” adlı monoqrafiyasının, 60-dan çox elmi
məqalənin müəllifidir.

BAYATILAR
Mən aşiq oda bağlı,
Dörd yanım oda bağlı.
Yarın qapısın döydüm,
Gördüm ki, o da bağlı.
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Əziziyəm o yanda,
Mən burda, yar o yanda.
Dərdimi kimə deyim,
Dərd qəlbimi oyanda.
Mən aşiq o dağ, bu dağ,
Meh əsər, o dağ, bu dağ.
Küsdürüb könlüm quşun,
Gəzirəm budaq-budaq.
Əzizinəm can demə,
Hər sözümə can demə.
Mən sənin qurbanınam,
Qurbana qurban demə.
Mən aşiq dələr daşı,
Damcı da dələr daşı.
Dərdimi dağa desəm,
Dağ oynar, mələr daşı.
Mən aşiq bayatıyla
Saz ilə, bayatıyla.
Gəda elə gədadı,
Gəzsə də bəy atıyla.
Əzizinəm naşıyam,
Qəm yükünü daşıyam.
Sən gözümün işığı
Mən gözünün yaşıyam.
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Əzizim qarğıyandı,
Qarı tək qarğıyandı.
Dərdimi dağa dedim,
Başında qarı yandı.
Əzizinəm dağ olar,
Yağ ocaqda dağ olar.
Dərdimi dağa desəm,
Dağ özü dağ-dağ olar.
Əzizim çala yollar,
Düz yollar, çala yollar.
Gedirəm uzaq yola,
Laylamı çala yollar.
BƏXTİMƏ DÜŞƏN PAY
Evimizin sonbeşiyi,
Evimizin daş-qaşıyam.
Nənəmin ad yadigarı,
Nəvələrin ən başıyam.
Dərddən uzaq, qəmdən qaçaq,
Atam, anam, isti ocaq.
Səxavətim qucaq-qucaq,
Ən sadəlövh, ən naşıyam.
Dərdli günlər öndə imiş,
Sevinc məndən gendə imiş,
Qurban vermək gündə imiş,
Heyrətimdən sal daşıyam.
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Ölüm gəlsin tutaq qurşaq,
Görək qalib kim olacaq.
İNANIRAM,basılacaq,
Olum boyda göz yaşıyam.
MƏNİM DÜNYAM
Göyün üzü işıq saçır bu səhər,
Örpəyini dağlar atıb bir yana.
Zərif-zərif rəqs eyləyən küləklər,
Ləl suların sığal çəkir saçına.
Ətəyini bürmələyib dərələr
Rahat-rahat dağ dibində uyuyur.
İpək kimi büküm-büküm çiçəklər
Nabat dadlı körpə ətri qoxuyur.
Əlçim-əlçim ağ buludlar havada
Quşlar oxur, nəğmələri şipşirin.
Uca-uca qayalarda, dağlarda
Rəngbərəngdi ləçəkləri çiçəyin.
Başdan-başa al geyinib bu dünya
Axşamı da, səhəri də nağılmış.
Nəğmə dolu gündüzünə qurbanam,
Arzularım lap şəkərmiş, noğulmuş,
Mənim dünyam bu dünyadan doğulmuş.
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GƏL KÖNLÜMƏ TOXUNMA SƏN
Qəlb bir şüşə, acı söz daş kimidi,
Ürək teli himə bənd saz simidi,
Mənim dünyam suda batan gəmidi,
Gəl könlümə toxunma sən, amandı,
İnciməyim küsməyimdən yamandı.
Xoş günlərim uzaqlarda qalıbdı,
Dərdli illər saçıma dən salıbdı,
Fələk olan-qalanımı alıbdı,
Gəl könlümə toxunma sən amandı,
İnciməyim küməyimdən yamandı.
Olum-ölüm arasıdı bu dünya,
Şəkər-noğul xülyasıdı bu dünya,
Bizi yola salasıdı bu dünya,
Gəl könlümə toxunma sən amandı,
İnciməyim küsməyimdən amandı.

BİR CANIM VAR
Bu dünyada dövlətim yox, varım yox,
Bu dünyada kasıbdan da kasıbam.
Yolum ensiz, əyri-üyrü bir cığır,
Bu yollarda itib sevinc arabam.
Payızın ilk nübarını dərməmiş,
Yağış altda islanmışam o ki, var.
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Qış gələndə başıma qar ələnib,
Arzularım qar altında yuxular.
Torpağımın hər qarışı taleyim,
Şəlalələr ürəyimin fəryadı.
Meşələrin ağacları bələdçim,
Susuz çöllər əllərimin cadarı.
Əcdadımım nəfəsi var bu yerdə,
Burda olub həm bayatım, həm ağım,
Bir canım var, o da sənə sadağa,
Azərbacan, son mənzilim, oylağım.
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LÜTVİYYƏ SÜLEYMAN QIZI
ƏSGƏRZADƏ
Lütviyyə Süleyman qızı Əsgərzadə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Naxçıvan
Dövlət Pedoqoji İnstitutunun(indiki
Naxçıvan Dövlət Universitetinin) “DilƏdəbiyyat” fakültəsini bitirib.
2006-cı ildən AMEA-nın Naxçıvan
Bölməsinin İncəsənət Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun “Ədəbiyyatşünaslıq” şöbəsinə elmi işçi vəzifəsinə
təyin edilib.
Seçki yolu ilə böyük elmi işçi seçilib (2009). Hazırda
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində
işləyir, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.

KÜLLƏMİ ОYNАYIRSАN
Mənə gülüm dеyənim,
Gülləmi, оynаyırsаn?
Mən yаnıb kül оlmuşаm
Külləmi, оynаyırsаn?
Bir gül idim, sоlmuşаm,
Şахtа vurub, dоnmuşаm.
Əl vursаn, töküləsəm,
Pаrаm- pаrçа оlmuşаm.
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Nə sеvgi vаr, nə istək.
Kim dözər dərdə məntək.
Yаdımdаn çıхıb gülmək,
Qəmləmi оynаyırsаn?
Külümə də оd vurub ,
Yаndırırsаn, dеyəsən?
Dəyişmədin dоnunu,
Sən əvvəldən bеləsən.
Çаtаcаq sənə nəsə...
Vəsiyyətim, gilеyim?
Sоnа çаtır dеyəsən,
Bu dünyаyа səfərim.

GƏLİR AXŞAM
Bir nəzər sal gülüzlünə,
Tələs ki, gözü dolmasın.
Hər şeyin bir sonu var,
Tələs ki, sonum olmasın.
Qəm yağır üstümə qartək,
Qüssəm əynimə bürüncək.
Könlüm içini çəkər tək,
Yağan qarla hönkürəcək.
Baxma ki, mələk donunda,
Bəslənir ilan qoynumda.
206

Həsrətin əli boynumda,
Tələs ki, məni boğmasın.
Gedibdir günün sarısı,
Yetirəcək özün axşam.
Dadı qaçıb ayın-günün,
Zülüm kimi gəlir axşam.
Ürəyim sınıb-sıxılır.
Qəm-qüssə könlümü sıxır.
Qapının ağzında durub,
Ölüm kimi gəlir axşam.
Qarsalayır üz-gözümü,
Unutdurur lap özümü,
Qarşılasam, yoxsa qorxsam,
Zülüm kimi gəlir axşam.

HЕYİF Kİ
Sеvinci sеvər hаmı,
Mən dərdi əzizlədim.
Yеnə öpdüm üz-gözündən
Kədərimin, əzizlədim.
Hеy bаşınа sığаl çəkdim.
Аldım könlünü dərdin.
Qəm аdlı sirdаş tаpmışаm,
Dаhа nə оlsun dərdim.
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Hər səhər sаlаmımı,
Kədərə, qəmə vеrdim.
Ömür şirin şеy idi,
Hеyif ki, yеlə vеrdim.
SƏRGİ
Bir vахtlаr yаmаn vаrdı,
rəssаmlığа həvəsim.
İstəyirdim şəkillər çəkim,
аçılsın sərgim.
Еh nələr çəkdim,
dаhа nə çəkim?
Sаyəndə sərgi аçdım
ürəyimdə
çəkdiklərimdən.
Bilsən nə şəkillər аsılıb,
Sərgi ürəyimdən.
ƏZİZİNƏ SON BORCUN
Sevgini bоğ qəlbində
Güc ver biləklərinə
Bir külüng аl əlinə
Mənə bir məzаr qаz.
Nə çох böyük оlsun
Nə də çох kiçik
Elə olsun ki, içinə həm tənim
Həm də sığsın çəkdiklərim.
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Gözəl sözlər yаz sinə dаşımа
Sevib yаşаtdığı,
Sevgimlə öldürdüyüm
Əzizimə, sоn bоrcum

BU GЕCƏ
Bu gеcə intizаrın,
Yuхumu gözdən аldı.
Bахışlаrım dikildi.
Pəncərənizdə qаldı.
Bахdım аylı göylərə,
Göylər çiçək аçıb, nə?
Bir sifаriş yоllаdım,
Ulduzlаrdаn, dеdi, nə?
Yеnə gülümsəyir Аy,
Yаdа düşür, ötən yаy.
Yеnə ulduz ахdı, аy!!!
Mən ölsəm, bir dеnə, vаy!!!
Аy оd, Ulduzlu pərvаnə.
Bir bəndə vаr göyün аltdа,
Gözləri göyə dikilib.
Yахаsı аçılıb göyün,
Ulduzlаr yеrə tökülüb.
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Bu gеcə göy yаnır, nə?
Аy оd, Ulduz pərvаnə.
Аy söz vеrib dünən mənə,
Bu gün unudubmu, nə?
Yuхum qаçıb gözümdən,
Аylа söhbət еdirəm.
Sеvdiyimi Аyа dönüb,
Göyə çıхıb, görəsən?
Аy göz vurur, gülümsəyir.
Dаnışırаm, о dinləyir.
Аrхаdаn biri səsləyir;
Bu Аydа nə, görmüsən?
MƏN BİR NАZАM
Gözlərimdə gülüş butаm,
qəm sаtıb, sеvinc аlırаm.
Üz gözümdə gülüş, bir gülüş kimiyəm.
Bu gün könlüm mənə yаmаn nаz еyləyir.
Qоy könlümün аlım dərdin, аz еyləyir.
Mən könlümə nаzlаnırаm,
Könlüm mənə nаz еyləyir.
Gör nə vахtdır, sеvincə, gülüşə аcаm,
İstəyirəm hаrаy sаlаm; Mən bir nаzаm!
Аğаclаrın tumurcuğu göz охşаyır.
Tоrpаq аltdаn Nоvruzgülü bаş qаvzаyır.
Yuyundurur həzin yаğış Nərgizləri,
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Оt içindən qızаrır Tülpаn çiçəyi.
Könlüm uyub təbiətə, təbiətlə pıçıldаşır.
Gözəllikdən məst оlurаm, göz qаmаşır.
Dоdаqlаrım öpür puçur bir çiçəyi.
Qоşulmuşаm küləklərə, хоş аvаzаm,
İstəyirəm hаrаy sаlаm, mən bir yаzаm!
Günəş gülür, sеvinc dоlur işığındаn ürəyimə,
Хışıldаyır həzin külək, yеni ruh vеrir könlümə.
Yаzılır incə bir хətlə gözəl bir gün də ömrümə.
Аğаclаrın tumurcuğu yаmаn qаbаrdıb sinəsin,
Hаmının üzü göyədir, həsrətlisi tək günəşin.
Çаlır təbiət nəğməsin, rəqs еyləyir əl-аyаğım,
Nəğmə dеyir dоdаqlаrım, b u çаlınаn mənim hаvаm,
Gəlir yаzım, şirin dilli, хоş аvаzlı gözəl yаzаm,
İstəyirəm hаrаy sаlаm, nəğmə dеyəm, mən bir sаzаm!
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MƏMMƏDHƏSƏN QƏNİ OĞLU
QƏMBƏRLİ
Qəmbərli Məmmədhəsən Qəni oğlu
1935-ci ildə Güney Azərbaycanın
Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur.
Birinci sinfi bitirdikdən sonra ölkədə
inqilabi hərəkatın süqutu ilə əlaqədar
bu hərəkatın fəal iştitakçısı olan
ailəsilə birlikdə Quzey Azərbaycana mühacirət etmək
məcburiyyətində qalmışdır.
Şəki şəhərində məskunlaşıb 1948-ci ildə orta məktəbin I
sinfinə daxil olmuşdur.1963-cü ildə buranı uğurla başa vurub
Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutuna təyinat
almışdır. Ailəlidir. İki övladı, dörd nəvəsi var.
1968-ci ildə görkəmli Misir şairi Hafiz İbrahimin həyat və
yaradıcılığından bəhs edən “Hafiz İbrahim və onun poeziyası”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdaifiə etmişdir. İş
1978-ci ildə monoqrafiya kimi “Hafiz İbrahimin poeziyası” adı
ilə “Elm” nəşriyyatında çap olundu. 1994-cü ildə Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutuna keşmişdir. 2003-cü ildə “Ərəb
ədəbi-bədii qaynaqlarında lirika”mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmişdir.
SAXLARAM QƏLBİMDƏ
Özün getdin, izin qaldı mənimlə,
Nisgil dolu sözün qaldı mənimlə,
Hey yandıran közün qaldı mənimlə,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
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Dağ çəkdi bu fələk dağın üstündən,
Kor olaydı alovumdan, tüstümdən.
Alovum da səndən, tüstüm də səndən,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Gecəm yuxusuzluq, gündüzüm xəyal,
Sən mənə sevincsən, həm də ki, məlal,
O gündən ki oldun mənə qeylü-qal,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Ürəyimin ağrısı, gözümün yaşı,
Biri üzüyümdür, biri də qaşı,
Məhəbbətin mənə ömür yoldaşı,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Bu dərd məni duman kimi çulğamış,
Bu dərdi verənə duamdır alqış,
Bəd dua eyləyib göndərsən qarğış,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Gedəndə izini qoymayaydın kaş,
Getdin qayıtmadın, qalmışam çaş-baş,
Əgər sən arxamca atmısansa daş,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Adını çəkməyə ehtiyatlıyam,
Verdiyin bu dərdin qara quluyam.
İstəyin bu isə mən də razıyam,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
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Gözlərim getdiyin yollarda qaldı,
Dönmədin, gözümün kökü saraldı,
Həsrətin qəlbimə qara xal saldı,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Bir soraq dilərəm gəlib-gedəndən,
Günah həm məndəndir, həm də ki, səndən,
İçimə qor töküb ayrıldın məndən,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Qayıdıb zülmümü et bir az da çox,
Zülmünə tablıyam, hicranına yox.
Vursan da sinəmə zəhərli bir ox,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Gör necə üst-üstə qalandı dərdlər,
Bunlara dözərmi ərlər, ərənlər?!
Çəkə bilməsə də fillər və nərlər,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Gözümdən silindin, ürəyimdəsən,
Əlçatmaz arzumda, diləyimdəsən.
Yenilməz güc olub biləyimdəsən,
Saxlaram qəlbimdə, əmanətindir.
Ölüyəm, ya diri, bilmirəm bunu,
Əvvəli vardırsa, demək var sonu.
Məzara gömsə də məni bu konu
Aparram özümlə, əmanətindir.
Aparram özümlə, əmanətindir.
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ALLAHIM!
Dərdimə dərmandır təmənnam mənim,
Odur dərgahına qalxıb əllərim.
Naümid qaytarma sadiq qulunu,
Rəhmin qəzəbindən böyükdür sənin.
Hər nə istədinsə, ancaq “ol” dedin,
Bu “ol”dan yarandı böyük kainat.
Özün nə yarandın, nə yaradıldın
Əzəli, əbədi bir qüdrət oldun.
Kim sənə əl açıb eylədi fəryad,
Mərhəmət göstərib eylədin imdad.
Kimsə varlığına şübhə eylədi,
Bu günahın böyüklüyün bilmədi.

ÜRƏYİNCƏMİ?
Yandıran da sənsən,
Söndürən də sən.
Yandırmaq ürəyincəmi?
Yandır nə qədər istərsən.
Ağladan da sənsən
Güldürən də sən.
Ağlatmaq ürəyincəmi?
Ağlat nə qədər istərsən.
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Rəhm edən də sənsən,
Zülm edən də sən.
Zülmün ürəyincəmi?
Et nə qədər istərsən.
Dərdləri verən də sən,
Dərmanı da özünsən.
Dərdlərim ürəyincəmi?
Ver nə qədər istərsən.
İlham verən də sənsən,
Ruhumu qıran da sən.
Ruh qırmaq ürəyincəmi?
Qır nə qədər istərsən.
Yol göstərən də sənsən,
Azdıran da sən.
Azdırmaq ürəyincəmi?
Azdır nə qədər istərsən.
Yaşadan da sənsən,
Öldürən də sən.
Öldürmək ürəyincəmi?
Öldür nə vaxt istərsən.
Öldür nə vaxt istərsən.
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DÖRDLÜKLƏR
Ömür karvanını mən çəkə-çəkə,
Dərələr keçmişəm, dağlar aşmışam.
Nə çox tələsmişəm, nə yubanmışam,
Budur, son mənzilə yaxınlaşmışam.
Mən haram yemədim, haram almadım,
Bu oda alışıb heç vaxt yanmadım.
Kiminsə haqqını əsla danmadım.
Danmağa vicdanım heç qıyardımı?!
Dərd əlindən bezmişəm,
Dərdə dərman gəzmişəm,
Allahım rəhm edibdir,
Bu dərdlərə dözmüşəm.
Ahım bu dağa düşdü,
Dağ yerindən sürüşdü.
Səni gördüm sevinəm
Nədən halım dəyişdi?
Getdikcə yol uzandı,
Taleyimi yazandı.
Allahına küfr edən,
Haqq yolundan azandı.
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DÜNYANI QINAMA
Şair qardaş, sən dünyanı qınama,
Dünya mənəm, dünya sənsən, dünya o.
Qınağınla gəl bizləri sınama,
Qınağına tuş gələn də
Biri mənəm, biri sənsən, biri o.
Əgər şikayətin varsa da sənin,
Ya özündən, ya məndəndir, ya ondan.
Nə yer günahkardır, nə də ki, göylər,
Günah məndən, günah səndən, ya ondan.
Yalan demə, bu, dünyaya günahdır,
Onu xəlq eyləyən axı Allahdır.
Gözəl yaradıbıdır, yoxdur nöqsanı
Hər nöqtəsi valeh edir insanı.
Axı bu dünyanın nədir günahı,
Ona yağdırırsan naləni, ahı.
Onsuz kimik ki biz, bilirsən özün,
Qoy ona yönəlsin hər şirin sözün.

MÖHTACAM
Yayda cadarlanmış torpaqlar kimi,
Payızda saralmış yarpaqlar kimi,
Qanadı qırılmış qartallar kimi,
Qanada möhtacam, həm suya möhtac.
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Bir damla göz yaşın yandırdı məni,
Torpağa sığındım, dondurdu məni.
Axırda dərdlərim qandırdı məni
Dərdimə möhtacam, dərmana möhtac.
Yolunda gözümün kökü saraldı.
Səbrimi tükətdin, köksüm daraldı,
Gündüzüm qaraldı, gecəm qaraldı,
Gecəmə möhtacam, gündüzə möhtac.
Məni çox aldadıb istəyim, nəfsim,
Nə düzüm bilinib, nə də ki tərsim.
Kimsəyə yetməyib nisgilli səsim,
Düzümə möhtacam, tərsimə möhtac.
Gözləri görməyən bir əlil kimi,
Çörəyə möhtaclı bir zəlil kimi,
Haqqa qovuşmaqçün bir dəlil kimi,
Dəlilə möhtacam, işığa möhtac.
Tükənib taqətim, tükənib səbrim,
Artıq xəyalımda qazılıb qəbrim,
Tanınmaz olubdur şərqimlə qərbim,
Səbrimə möhtacam, taqətə möhtac.
Dün gecə mənə çox yaxında oldun,
Aşkarda olmadın, yuxumda oldun.
Nədən varımda yox, yoxumda oldun?
Varıma möhtacam, yoxuma möhtac.
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Daha istəmirəm görəsən məni,
Etməyim dərdimə mən şərik səni.
Səsimin zili yox, həm də ki bəmi
Zilimə möhtacam, bəmimə möhtac.
Üzüb əldən salıb qeylü-qal məni,
Gedirəm barı gəl yola səl məni.
Ağlatsan da hərdən ələ al məni,
Mən sənə möhtacam, sən mənə möhtac,
Mən sənə möhtacam, sən mənə möhtac.
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MƏRZİYYƏ NƏCƏFOVA (Səlahəddin)

Nəcəfova Mərziyyə Allahyar
qızı 1970-ci ildə Beyleqan rayonunda
dünyaya gəlmişdir.1995-ci ildə BDU–
nun “Filologiya” fakültəsini bitirmiş,
1997-ci ildən AMEA-nın Ədəbiyyat
İnstitutunun “Müasir Ədəbi Proses”
şöbəsində elmi fəaliyyətə başlamışdır.
2001-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ” mövzusunda
doktorluq işi müdafiə üçün hazırdır. 2015-ci ildə Xurşid Banu
Natəvan mükafatçısıdır.
Səni naxış tək sevib,
İlmə tək əzizlədim
Bilsəm də gəlməyəssən
Yollarını gözlədim .
Sonu yox, bu həsrətin
Ömür zamana borclu,
Dönüşü vüsal deyil
Cavabsız məhəbbətin..
min sual gözlərində
Həsrətdi bir cavaba
Ümüdlü sözlərin də
Daha düşmez savaba.
Səni naxış tək sevib
İlmə tək əzizlədim
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Bilsəm də gəlməyəssən
Yollarını gözlədim
******
Bir yağış yağa,Allah
Bir yaz yağışı
Qapqaynar ola
Əridə buzları,
Aca yolları.
Sənə gələ biləm.
Bir yağış yağa allah,
Bir yaz yağışı
Yuya göz yaşlarımı
Baxışımı gözlərindən
Qaçırıb gizlətməyəm ,
Gözlərində sehirlənəm ....
Bir yağış yağa allah,
Yuya dünyanı
Tərtəmiz ola
Daha bu dünya...
Bir yağış yağa
Silə həsrəti
Üzülməyəm daha
Bir yağış yağa ...
Baxışından soyuq dəyir
Gözlərindən nəm çəkirəm ,
Ömür keçir, gün ələnir,
Yenə səni gözləyirəm ....
Yollarımız ayrı nədən ?
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Dad çəkirəm bu həsrətdən .
Sevincimə qəm ələyən
O sevdanı gözləyirəm .
Niyə belə qürurlusan ?
Qürurun sevgini yeyir.
Ömür keçir, yaşlanırsan
Zaman, "həyat bitir "deyir.
******
Hərdən mənə gəlmə denən
Xətrimə dəy qurban olum .
Ümüdüm yox sonrasına
Sənə belə bağlanmayım .
Gələndə də həsrətlə
Gözlərimə baxma nolar.
Sevgi olub məhəbbətlə
Ürəyimə axma nolar
Könlünə buraxma məni,
Qoy kənardan baxım gedim
İtirmişəm o vədəni
Daha gecdi çıxım gedim
*****
Bu dünyanın qara üzü,
Neyləsəm ləkə götürməz.
Əyir artıq yalan düzü,
Namərd baxar, mərdi görməz.
Ömür dediyin nədir ki?
Nə vaxt gələr, nə vaxt gedər.
223

Boyun əydiyin odur kİ,
Zaman bitər, dövran keçər.
Bu dünyanın sirri bitməz,
Çalın-çarpaz dağı getməz.
Insan olan bilməlidir,
Cismi ölər, ruhu ölməz.
Bu dünyanın yolu, izi,
Tükənməzdir sirri, sözü.
Mini gələr, mini gedər,
Tamamlamaz gələn bizi.
*********
Bəlkə də kimsələr tökməz göz yaşı,
Bir gün bu dünyadan köc edib getsəm .
Hərdən xatırlayıb kədərlənərək
Azacıq, lap azca üzülərmisən .?
Bəlkə gülümsəməm düşər yadına
Bəlkədə saçımın ətrin özlərsən .
Bəlkə də gecələr gələcək deyə
Gözlərsən, gəlməsəm üzülərmisən ?
Hərdən xatırlayıb -"uşaq kimiydi,
Bir az da deyəsən şıltaq kimiydi.""
Kövrəlib yolumu gözləyərmisən
Azacıq, lap azca üzülərmisən.?
*******
Bir udum sevgi istəyirəm ,
Bircə udum .
kəsilən nəfəsim ola.
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Azacıq sevinc istəyirəm,
Gözlərindən
işıq sala könlümə,
Ələnə iliklərimə,
Düşə qanıma o qığılcım .
Gözlərinə baxanda
Ürəyim köksümə sığmaya,
Baxışlarındakı işıq
Gücüm , taqətim ola..
Bir udum sevgi istəyirəm .
Cənnətim ola.
Yer üzünde ikimiz qalan kimi
Zaman da geriyə çəkilə.
Bir udum sevgin
içimə tökülə
Ölmüş ruhum dirilə...
********
Xocalı-O gecə
Qərq olmuşdu qaranlığa
Kəsilən qanlı başlar
Nifrət yağdırırdı insanlığa.
Qurumuş cəsədlər
Üst-üstə qalanmışdı,
Cəsədlərin arasında
Körpəcə qız uşağı
Ölmüş ana döşlərini
Bərk-bərk qucaqlamışdı.
O gecə hamilə qadınlar
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körpə doğdular.
O gecə yüzlərlə nəsil
Erməni məkriylə yetişdi sona.
O gecə yetmiş yeddi yaşlı,
Bir şair atasının oyuldu gözü.
O gecədən şair Ələmdar
Atasının gözünde gördü hər kəsi.
Ərşə qalxdı tüstüsü,aləmə düşdü səsi
"Gözlə məni Xocalı,
Xocalı , ay, Xocalı".
Zəlimxan Yaqubun "Şair harayı",.
"Layla, Xocalım, layla" yı,
"O qızın göz yaşları".
"İnsanlıqdan uzaqmış
İnsan qanı tökənlər,
Əldən dırnaq çıxarıb,
Ağızdan diş çəkənlər."
Dünyaya bir çağırış,
Üsyan, bir haray oldu.
İnsanlıq haray salsın
Şairə Nurəngiz Gün ,
Yaratdı." Xocalı simfoniyasın ".
"Hec girirmi yuxunuza
Sönən işıqlar, həyatlar,
Lal baxan ləpirlər.......
Üşüdürmü sizləri hərdənbir
Xərək-xərək Ölülər?"
Dünyada belə zülüm,
Nə də ki, bu cür ölüm
Hələ görünməmişdi.
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Soyqırım-düşmənə bu lazımdı.
"Türkün nəsli kəsilsin!"
Yoxxx, elə asan deyil Dinlə məni ,eşit, bil
Yaltaq,tülkü erməni
Artık hər bir kəs bilir
Sənin hiylə, məkrini
Bunlar hələ son deyil,
Hələ gözlə, gör, nələr ,
Gör bir nələr olacaq
Bir gün türkün qolları
Boğazına yapışıb
Səndən hesab soracaq.
Bütün dünya biləcək,
Sənin murdarlığını
Yer üzünde yırtıcı
Yalnız yaşada bilər,
Sənin türk xalqına
Bunca yaşatdığını.....
Xocalı dərd yaddaşım.
Gör nələr çəkdi başım
İlim- ilim itrildi
Əziz bacım, qardaşım.
Xocalı-sönməz dağım.
Cənnət məkan oylağım.
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Həsrətli illər ötdü
Çat-çat oldu torpağım .
Xocalı-yasda ağım.
Kimsədən getməz dağın
Xocalım söyləməkdən
Qaysaq tutdu dodağım.
Xocalı- almaz qaşım
Aşağı oldu başım.
Qovuşa bilmədim ki,
Şənliyə dönsün yasım..
**************
Bilirsən..Düz üç gündür,
Üç gündür cəza vermişəm ,
Ayaqlarıma
Sənə gəlməsin deyə..
Eləcə əlimidə
Həbs etmişəm .cibimdə
Ovuclarına girməsin deyə..
ÜrəyiməsəƏn ağır cəza kəsmişəmÖzgəsi var,
Səni sevmir-demişəm
Aldadıb küstürmüşəm.
Təkcə gözlərim ,sözümə baxmır,
Yamanca cəzalandırır,
Məni gözlərim
İtib işığı, nuru,
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Kədər alıb yerini
Sanki, heç canlı deyil,
Donub qup-quru.
Məndən əvvəl ölüb,
Ölüb gözlərim.....
Dünən qarışqa kimiydim,
qarışqa kimi
Özümdən ağır yükü çəkirdim.
Bu gün qarışqaya çatmadı gücüm
Bu gün qarışqadan
Kömək istədim....

229

MƏTANƏT ƏLİ QIZI ABDALOVA
Mətanət Əli qızı Abdalova 1974-cü il
aprelin 15-də Füzuli rayonunda anadan
olmuşdur. 1998-ci ildə Sumqayıt Dövlət
Universitetini qırmızı diplomla bitirmişdir (rus bölməsini). Həmin ildən AMEA
İqtisadiyyat İnstitutunun “Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri” şöbəsində elmi işçi işləyir, iqtisad
üzrə fəlsəfə doktorudur.
Ailəlidir, iki övladı var.
ATAMIN DÜŞÜNCƏLƏRİ
Həyatımın çox hissəsin yaşamışam.
Nələr olub, nələr keçib bu həyatda!
Heç özüm də hiss etmədən – yaşlanmışam....
Şirin, acı xatirələr qalıb yadda.
Beynimdə fırlanır yetim illərim,
Kimsəsiz, arxasız, ağır günlərim.
Ata axtarırdım - mənəvi ata
Qayğısı ömrümə bir az rəng qata,
Mənə dəyər verə, məni dinləyə....
Rəhimsiz, amansız həyat yolunda,
Elm meydanında –
Köməksiz, tək – tənha döyüşmüşəm mən.
Hər mərhələdə, hər addımımda
Kim bilir nələrlə üzləşmişəm mən!
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Pillə-pillə qalxdım, bəzən büdrədim,
Yıxıldım-çırpındım yaralı quştək.
Hər xırda uğuru qələbə bildim
Sevincdən axıtdım göz yaşlarımı
Çoxdandı yağmayan leysan yağıştək.
Yalnız anam oldu mənim dayağımOnun sayəsində zirvəyə çıxdım.
Müdrik məsləhətçim, yanar çırağımOnun sayəsində dağları yıxdım.
İndi dayanmışam qarşınızda mənHəyəcan içində, dolur gözlərim
Ey 75 yaşlı möhtərəm alim! İndi nələr keçir sənin könlündən?
Bilirəm, lazımam hələ mən elmdə
Hələ görüləsi çox işlərim var.
Amma indi, burda, bu yerdə
Anamı ürəkdən görmək istərdim,
Ona deyiləsi çox sözlərim var.

APREL ŞƏHİDLƏRİNƏ
Çox dərdliyəm, kədərliyəm mən bu gün
Toxunmayın, dindirməyin siz məni.
Qurumayır gözümün yaşı bu gün
Tərpətməyin, incitməyin siz məni.....
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İçim qan ağlayır, ürəyim dolu,
Yetmədi qurbanlar, tökülən qanlar
Yoxdurmu, söyləyin, bir başqa yolu?!
İtirdi torpağım igid oğullar.....
Yetər bu haqsızlıq, nankorluq, yetər!!!
Savaşdırsa, döyüşdürsə-vuruşaq!
Daha nə olacaq bundan da betər?
Kimə sual verək, kimdən soruşaq....
Mənim xalqım mübarizdir, cəsurdur,
Əzilməkçün yaranmayıb millətim!
Hələ ki, dinməyir, hələ ki, susurBir gün qaldıracaq səsin millətim!
Bax onda silərik göz yaşımızı,
Xalqımın səsinə səs verərik biz
Bir gün gələcək ki, düşmənimizi
Qələbə çalmaqla məhv edərik biz!

BİR ÖMÜR YAŞAMIŞ QADININ ÖZ HƏYAT
YOLDAŞINA ÜNVANLADIĞI ÜRƏK SÖZLƏRİ
Mənim çox hörmətli həyat yoldaşım,
Tək dostum, dayağım, ömür sirdaşım.
45 il birlikdə addımladıq biz,
Birlikdə sevindik, birlikdə güldük.
Çətin günlərdə də ayrılmadıq biz
Birlikdə incidik, birlikdə küsdük.
232

Çəkişdik, bərkişdik bu 45 ildə
Sözümüz düz gəldi, tərs gəldi....
Ancaq,
Olmadı sirrimiz bir-birimizdən,
Dərdimi-sərimi sənə söylədim,
Səni yaxın bildim, sənə güvəndim.
Sağ olsun ətrafda bütün qohumlarBacılar, qardaşlar, oğullar, qızlar.
Hamı bir yanadı-sənsə bir yana
Heç kim dura bilməz sənlə yan-yana.
Sən mənim ALLAHDAN alın yazımsan,
Həm qışım, payızım, həm də yazımsan.
Mən öz seçimimdə yanılmamışam,
Yaxşı ki, səninlə addımlamışam.
Bilmirəm qarşıda nələr gözləyir,
Nələr hazırlayıb bizə bu həyat.
Amma ürəyimdə var bir istəyim.
İzin ver mən onu sənə söyləyim:
Son günüm, son anım, son nəfəsimdə
Yanımda olmanı mən çox istərəm,
Dən düşmüş bəlalı başımı son kəs
O yorğun çiyninə qoymaq istərəm...
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MİRHEYDƏR HƏSƏN OĞLU
ABBASOV
Abbasov Mirheydər Həsən oğlu
1959-cu ildə Bərdə rayonu Məmmədli kəndində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə
Kazan Dövlət Universitetinin “Kimya”
fakültəsini bitirmişdir. AMEA Kataliz və
Qeyri-Üzvi Kimya institutunda aparıcı
elmi işçi vəzifəsində çalışır. "Spektral analiz" qrupunun
rəhbəridir, kimya üzrə fəlsəfə doktorudur. “Bura vətəndir”
şerlər kitabının müəllifidir.
GÜL SƏNƏ BƏNZƏR
Sənin camalını nəyə bənzədim?
Bülbül sənə bənzər, gül sənə bənzər.
Çiçəkdən zərifsən, şehdən sığallı,
İpək sənə bənzər, tül sənə bənzər.
Zəhra çöhrəsi var yaraşığında,
Mələklər axtarar pay işığında,
Elə bil pərisən ay işığında,
Sona sənə bənzər, göl sənə bənzər.
Aşiqlər məst olar, yanar istinə,
Gözəllər qısqanar, durar qəsdinə,
Hansı şirin sözü deyim şəstinə,
Qaymaq sənə bənzər, bal sənə bənzər.
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Yandırdı çoxların nazlı yerişin,
Açdı ürəkləri gizli yerişin,
Danışdırdı məni sözlü yerişin,
Ceyran sənə bənzər, çöl sənə bənzər.
Şirin danışığın nəğməli, səsli,
Süzgün baxışların ahu həvəsli,
Züleyxa qəmzəli, Leyli nəfəsli,
Buxaq sənə bənzər, xal sənə bənzər.
Sənsən ürəyimdə məndən danışan,
Yaxından dindirib gendən danışan,
Səni danışdıran, səndən danışan,
Dodaq sənə bənzər, dil sənə bənzər.
Bir ömür yaşadım ağlı, qaralı.
Harda dərd göründü, oldum oralı,
Sənin həsrətinlə, səndən aralı,
Aylar sənə bənzər, il sənə bənzər.
Dünyanın yaşı çox, ömrü gödəkdi,
Yaxşı da, yaman da bizə yedəkdi,
Dünya bir səhradı- qibləsi təkdi,
Karvan sənə bənzər, yol sənə bənzər.
Nəyi başa salım, sözümdən sənə,
Nələri göstərim gözümdən sənə,
Fərq qoya bilmirəm özümdən sənə,
Sadiqin xəyalı bil sənə bənzər.
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VƏTƏN!
Ana qucağıtək doğmasan mənə,
Salyan yandırsa da sərindi Vətən!
Gözümdə göy dəlir, boz təpələrin,
Arazın dəryadan dərindi, Vətən!
Şirvan obaları səsli, soraqlı,
Şəkin baməzəli, Lahıc maraqlı,
Abşeron alovlu, Qobun çıraqlı,
Adın qayalarda qorundu, Vətən!
Murovda güc verər sazax ellərə,
Sözlə bəzək vurar Qazax ellərə,
Bərdədən boylandım uzaq ellərə,
Cavanşir, Cavadxan göründü, Vətən!
Gördüm Qarabağda qurd ürəklilər,
Şəmkirdə,Tovuzda nər kürəklilər,
Gözəl Lənkəranda şir biləklilər,
Quba cənnət deyən yerindi, Vətən!
Dərbənd nisgilindi, Göyçə gözəlin,
Borçalı vüqarın, Təbriz əzəlin,
Bakı ürəyindi, Naxçıvan əlin,
Xəzər sərvətindi, varındı, Vətən!
Burda iş görənin əməyi qalar,
Ən azı söz düzüb deməyi qalar,
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Əti yeyilsə də, sümüyü qalar,
Zəhərin şərbətdən şirindi, Vətən!

A BƏRDƏ
Göylər müştaqıdır, o gül çöhrənin,
Hüsnünə nazlanırYer də, a Bərdə!
Yerlərə möcüzə Göylərdən gələr,
Göylərin bəzəyi yerdə, aBərdə!
Adəmə şahiddir sənin yaddaşın,
Nuhdan xatirədir torpağın, daşın,
Nağıllarda gəzir sirrin, sirdaşın,
Əfsanələr yurdu, Bərdə, aBərdə!
Torpağının altı bağlı xəzinə,
Bir bax, heyrət elə özün-özünə,
Ötən minillərin nurlu üzünə,
Hikmətdən çəkmisən pərdə, aBərdə!
Anam Nüşabənin düzüb-biçdiyi,
Ulu Nizaminin sevib-seçdiyi,
Neçə fatehlərin öpüb-keçdiyi,
Öpüm torpağını birdə, aBərdə
İgid Qılınc xanın izi səndədir,
Çələbinin sazı, sözü səndədir,
İndi Qarabağın gözü səndədir,
Həyansan igidə, mərdə, aBərdə!
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Qaçaqlar yurd salmış Oğlan babada,
Atüstə kişilər eldə, obada,
İmamət ətri var İmamzadada,
İmanda, gümanda, Pirdə, aBərdə!
Tərtər-qançanağı, Xaçınçay-sərin,
Otuz ikilər də qeyrət əsərin,
Ləmbəran-qapındı, Türkman-hasarın,
Sipərdi köksünə Kür də, aBərdə!
Yoxdu bu yerlərin bağça-bağından,
Könül fərəhlənir xoş sorağından,
Yenə uzaqdayam Kür qırağından,
Sadiq düşdü yaman dərdə, aBərdə!
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NİZAMİ MURAD OĞLU
MƏMMƏDOV
Məmmədov Nizami Murad oğlu
1955-ci ilin aprel ayının 2-də
Ordubad rayonunun Əylis kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə
Naxçıvan
Dövlət
Pedaqoji
İnstitutunun” Filologiya” fakültəsini bitirmişdir. AMEA Folklor İnstitutunda "Azsaylı xalqların folkloru" bölməsinin
müdiridir, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şair, yazıçıdır.
Müəllimin bu günə qədər 50-dən artıq məqaləsi və 9
kitabı çap olunmuşdur:
Nizami Muradoğlu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. "Qızıl qələm" və bir sıra mükafatlar laureatıdır.

DÜNYA GÖZƏLDİ
O dünyada nələr vardı - bilmirəm,
Yerlər vardı, göylər vardı - bilmirəm.
Çaylar vardı, sular vardı – bilmirəm,
Ya Rəb, elə bu dünya da gözəldi!
Mələklər var - gözəllərə taydısa,
Səhər günəş, gecə doğan aydısa,
Dar günümü xoş ömrümə saydısa,
Vallah, elə bu dünya da gözəldi!
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Qışı gözəl, yayı gözəl, yaz gözəl,
Bal arıda, bu qızlarda naz gözəl.
Nə yazırsan taleyimə yaz gözəl,
Vallah, elə bu dünya da gözəldi!
Muradoğlu dərgahına duaçı,
Yaratdığın tikanlar da gül açır.
Şükür, verdin əyal, övlad, alaçıq,
Vallah, elə bu dünya da gözəldi!

BƏSİMDİ
Dünyadan elə bir umacağım yox,
Mənə salam verir çiçək, bəsimdi.
Heç kimin qapısın döyə bilmirəm,
Döyür pəncərəmi külək, bəsimdi.
Böyüdüm torpağın, daşın içində,
Oturdum əllicə yaşın içində.
Vətəndə bu qədər işin içində Mən sevdim Vətəni – sevmək bəsimdi.
Qoynuna girməyə dənizim hazır,
Qumlu sahilin də izimi yazır.
Başımda didərgin fikirlər gəzir,
Onu yazam gərək, gərək bəsimdi.
Beləcə dərd çəkdi Məmməd Araz da,
Bir az da oxşarlıq var sözümüzdə.
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Sağ olsun qardaş da, oğul da, qız da,
Onları şad görüm, görmək bəsimdi.
Şil görüm, nəfsinə qul olanları,
Məramı, məqsədi pul olanları,
Alçaltdı ətəkdə dolananları,
Çox şükür, yetirir çörək, bəsimdi.
Gecə daşıyıram dağı arana,
Sabah da aranı qoyur virana,
Yaralı köksündə ey torpaq – Ana,
Doğuldum ölərəm, ölmək bəsimdi.
Şair də sözünü yetirir sona,
Kimsəyə qalmamış, qalmaz da ona.
Bir rəhmət diləyib Muradoğluna,
Bir “sağ ol” deyilsə, demək, bəsimdi.

SƏN MƏNİM TALEYİMDƏ
Sən mənim taleyimdə
Doğan Günəş kimisən,
Qarşımdakı buzları
Ərit, başına dönüm.
Qəlbimin ağrısıdır,
Gözlərimdən axan yaş.
Gözlərimin yaşını
Qurut, başına dönüm.
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Gündüzlər düşüncəli,
Xəyallarım gecəlik.
Mən dağ dibində ovçu,
Sən dağ başında əlik.
Bir cüt göyərçin olub
Uçub gedə bilərik,
Sən mənim əllərimdən
Bərk tut, başına dönüm.
Hər anında bir ümid,
Hər addımın uğurdu.
Biri ocaq qaladı,
Biri xəmir yoğurdu...
Bu dünyanın sualı
Yordu, bizi çox yordu,
Hərdən də bu dünyanı
Unut, başına dönüm.
Dünya dünyayla qalsın,
Bizim öz dünyamız var.
Taleyin özüylə də,
Cəngimiz, davamız var.
Qəlbimizin oduyla
Qızınan yuvamız var,
O, vətəndi, o, yurddu,
O, yurd, başına dönüm.
Dərd gələr batman-batman,
Dərdi unudanmasan.
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Mənə gülüş bəxş elə,
Qarşılığı sevgidir.
Dərd özü də gülüşlə
Yox olub gedərgidir.
Ovut dərdimi, ovut,
Ovut, başına dönüm.
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NİZAMİ TAĞI OĞLU
MƏMMƏDOV
(Nizami Tağısoy)

24 may 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ucar rayonunun
Yuxarı Şilyan kəndində anadan olmuşdur. Ortatəhsilini 1967ci ildə doğma rayonda başa vurmuşdur.
1968-1970-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
Əsgəri xidmətdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan
Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun Rus dili və
Ədəbiyatı fakültəsinə daxil olmuş, 1975-ci ildə həmin fakültəni
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla Ucar rayonunda
orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir.
Kənd məktəbində işləyə-işləyə təhsil aldığı Institutun
aspiranturasına («rus-sovet ədəbiyyatı» ixtisası üzrə) imtahan
verərək müsabiqə yolu ilə qəbul olunmuşdur. 1980-1984-cü
illərdə aspiranturada təhsil ala-ala ədəbi əlaqələr problemi ilə
məşğul olmuş, 1986-cı ildə «Səməd Vurğun pyeslərinin rus
tərcümələri və səhnə təcəssümü» mövzusunda filologiya
elmləri namizədi dissertasiyasını müdafiə edərək alimlik
dərəcəsi almışdır.
1990-1992-ci illərdə doktoranturada nəzəri təhsilini
davam etdirməklə “XX əsr rus poeziyasının Azərbaycan dilinə
tərcüməsi problemləri (1920-1970-ci illər)” mövzusunda
doktorluq dissertasiyası üzərində işləmiş, 1992-ci ildə onu
doktorantura müddəti başa çatmazdan öncə müvəffəqiyyətlə
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müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini
almışdır.
1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona
professor diplomu verilmiş və Bakı Slavyan Universitetinin
professoru vəzifəsinə seçilmişdir.
2011-ci ilin yanvarından bu günə kimi Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Türk Xalqları Ədəbiyyatı” şöbəsində baş elmi işçi kimi
çalışmaqdadır.
İndiyə qədər onun müxtəlif konfrans, simpozium və elmi
məclislər, dərgilər, məcmuələr və qəzet səhifələrində 350-dən
artıq müxtəlif məzmunlu məqalələri işıq üzü görmüşdür.
Nizami Tağısoy haqqında məlumat “XX əsr Azərbaycan
alimləri və maarifçiləri” bioqrafik kitabına daxil edilmişdir. O,
“Qızıl qələm” və “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” mükafatı laureatıdır.
Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə o, Fəxri “Əməkdar
müəllim” adına layiq görülmüşdür. Nizami Tağısoy müasir
ədəbi tənqidimizin müxtəlif tərəflərini çevrələyən məqalələrlə
mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda çıxışlar edir.
Professor Nizami Tağısoy hazırda AMEA-nın Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Türk Xalqları Ədəbiyyatı”
şöbəsində elmi fəaliyyətlə yanaşı, folklorşünaslığın, türkologiyanın, ədəbiyyatşünaslığın və müasir ədəbi tənqidin müxtəlif
problemləri ilə məşğul olur.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Nizami Tağısoy iki
şeirlər və poemalar – «Axtaracaqsan məni» (Bakı, 2000),
«Bəlkə dünya öz yolunu çaşıbdı» (Bakı, 2004) şeirlər və
«Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya» (Bakı,
2008) — povesti ilə ədəbiyyatsevərlərlə görüşmüşdür.
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BİLMƏM NEYÇÜN YAŞAYIRAM?!
Həyat məni çəkir dara,
Ürəyimə vurur yara,
Günümü eyləyir qara,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Namərdlər çox, mərd azalır,
Günlər gözümdə qaralır,
Rəngim heyvatək saralır,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Arzu-kamım ümman boyda,
Nəyin deyim, neçə sayda,
Fikrim o tayda, bu tayda,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Araz vurub mənə dağı,
Yaddan çıxıb solu, sağı,
O yan Nağı, bu yan Tağı,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Kimlər böldü vətənimi?!
Verdi mənə dərdi, qəmi?!
İtirmişəm həmdəmimi,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Dostum kimdir, düşmənim kim?!
Gələn kimdir, gedənim kim?!
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Hey qovrulur, yanır içim,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Yurduma çoxu göz dikdi,
Azərimi viran etdi,
Baycanımda əldən getdi,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Düşmən yaman durur üzə,
Gəlmir sülhə, baxmır sözə,
Deyir: «Torpaq yoxdur sizə»,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
İgidlər səf düzülməsə,
İxtilaflar çözülməsə,
Vətən bütöv edilməsə,
Bilməm neyçün yaşayıram?!
Bilməm neyçün yaşayıram?!

ANAMA MƏKTUB
Xeyli vaxtdır yoxdur səndən xəbərim,
De, kefin, əhvalın necədir, anam?
Sənsiz qaranlıqdır, zülmətdir dünyam,
Sonu görünməyən gecədir, annam!
De, kefin, əhvalın necədir, anam?
Sənin qəlbindəki o məşəl ki var,
Günəşdən, ulduzdan çox parlaq yanar,
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Qafqaz dağlarından uca dayanar,
O uca adına qurbanam, anam!
Mənim eşqim, ruhum, mehriban, anam!
Adınla bağlıdır bütün kainat,
Sənsiz zəhər olar mənə bu həyat,
Sən vermisən övladına qol-qanad,
Sənsən mənim arzu-diləyim, anam!
Sinəmdə doyünün ürəyim, anam!
Bu sözlər deyilib qədim zamandan,
Ömrümə şahsansa, başıma tacsan,
İnan, sən bunlardan çox-çox ucasan,
Zamana, məkana sığmayan anam!
O uca adına qurbanam, anam!
Nə qədər narahat günlər keçirdin,
Bizi böyüktməkçün oddan keçirdin,
Layla demək üçün sözlər seçirdin,
Əvəzsiz şairim, bəstəçim anam!
Hər zaman yanına kaş uçum, anam!
Hər vaxt düşünəndə haqqında sənin,
Ağrıyır ürəyim, kövrəlir qəlbim,
Sənə laylay deyil, ana, sözlərim
Ömrüm boyu sənə borcluyam, anam!
Mehriban çiyninə baş qoyam, anam!
Ay ana! Nə zaman adını çəkdim,
Titrədi bədənim, çaş oldu nitqim,
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Bilməm mən sözlərdən nə çələng tutum?
Sən ol müqəddəslik heykəlim, anam!
Vətənim, ulusum, öz elim, anam!
Ay ana! Sualım, nidam da sənsən,
Gündəlik yediyim qidam da sənsən,
Bunu bil, Allahım, peyğəmbərimsən,
Mənimlə hər zaman, müdamsan, anam!
Mənim mələk üzlü anamsan, anam!
Sən ey ali məxluq, ey böyük insan,
Mənim qibləgahım - öndə durmusan,
Bütün sınaqlardan qalib çıxmısan,
Yenilməz sərkərdəm, başqanım, anam!
Ürəyim, diləyim, həm canım, anam!
Nə qədər ülvüsən, nə qədər təmiz,
Sənə tükənməzdir məhəbbətimiz,
Səhər də, axşam da ibadətimiz,
Günəşim, atəşim, ey qibləm, anam!
Ey Məkkəm, Mədinəm, ey Kəəbəm, anam!

AXTARACAQSAN MƏNİ
Qərənfillər açacaq,
Kəpənəklər uçacaq,
Gedənlər qayıdacaqAxtaracaqsan məni.
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Çaylar şır-şır axacaq,
Güllər ətir saçacaq,
Kənddə toy qurulacaqAxtaracaqsan məni.
İl, ay da ötüşəcək,
Yaralar bitişəcək,
Sevənlər öpüşəcəkAxtaracaqsan məni.
Məni çox anacaqsan,
Həsrətdən donacaqsan,
Ürəkdə yanacaqsanAxtaracaqsan məni.
Baxacaqsan yollara,
Yollar hara, mən hara?!
Az qalacaq bahara –
Axtaracaqsan məni.
Çəkərsən həsrətimi,
İtirdin qismətini,
Boynu bükük yetimi –
Axtaracaqsan məni.
Baş vurarsan dərinə,
Keçər neçə qərinə,
Qan düşər gözlərinəAxtaracaqsan məni.
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Eşqimi verdin bada,
Xar oldum el-obada,
Həmişə bu dünyada –
Axtaracaqsan məni,
Axtaracaqsan məni…

BİLMİRƏM-BİLMİRƏM
Dünya məndən aldığını bilirəm
Amma mənə verdiyini bilmirəm
Çalın- çarpazdağlar çekib sinəmə,
Dünya məndən aldığını bilirəm
Amma mənə verdiyini bilmirəm
Beş yerə paylanıb Vətən torpağı,
Tutub dörd bir yarı qaniçən yağı,
Talanın bağçası, bostanı, tağı,
Dünya məndən aldığını bilirəm,
Amma mənə verdiyini bilmirəm.
Rusu, farsı, ermənisi, gürcüsü,
Ne ferqi var? Qurd, çaqqalı, tülküsü,
Yığışıb etdiler torpaq bölgüsü,
Dünya mendən aldığını bilirem,
Amma mənə verdiyini bilmirəm.
Basarkeçer, Qursalıydı mendeydi,
Zengibasar, Borçahydı mendeydi,
Dereleyez, Toxlucaydı mendeydi,
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İndi bil ki, aldığını bilirem.
Amma mene verdiyini bilmirəm.
Bu Dərbəndim, Qonaqkəndim, nə kəndim!
Qalıbdır о yanda şəhərim, kəndim,
Çıxıbdı əlimden çox bərəm, bəndim,
Dünya məndən aldığını bilirəm
Amma mənə verdiyini bilmirəm
Düşmen əlindədir ana Təbrizim,
İnleyir yad əldədostum, ezizim,
Öz elimdə, Öz yerimde yersizim,
Dünya məndən aldığını bilirəm
Amma mənə verdiyini bilmirəm
Səbır kasasını doldurdu zaman
Fürzə bənizleri soldurdu yaman,
Çox ana saçım yoldurdu. aman,
Dünya məndən aldığını bilirəm
Amma mənə verdiyini bilmirəm

NƏ DEYİM?!
Budünyanı belə quran kim olub?!
Görən, ona nə söyləyim, ne deyim?!
Özü boyda yüküm ağır dərd olub,
Bilməm ona nə söyləyim, nə deyim?!
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Olubdur rahatsız gecəm, gündüzüm,
Niyə yoxaçıxıb söhbətim, sözüm?
Qoy lap gəlib çatsın doxsanım, yüzüm,
Budünyaya ne söyleyim, nə deyim?!
Dünyanın malında olmayıb nəfsim,
İstərəm hər yanı tutsun haqq səsim,
Çox görmüşəm müxənnətin, nakəsin,
Bəsdünyaya nə söyleyim, nə deyim.
Əhrimen Hürmüzüçoxdan keçibdi,
Əyrisi düzünüoxdan biçibdi,
Nəyə görə pis-yaxşısın keçibdi?
Budünyaya nə söyləyim, nə deyim?"!
Ədalətin belin yaman bükdürüb,
Сеуranı düzlərdən aman, hürkdürüb !
Özünü çoxundan zaman küsdürüb,
Bu dünyaya nə söyləyim, nə deyim?!
Dövran zatıqırıqəlinə keçdi,
Özünə özütəkdost-tanış seçdi,
Yalandan,böhtandan elədon biçdi,
Haqq, ədalət xəciloldu, nə deyim?!
Nadürüstlər əcəb qurub yarışma,
Yersiz tərif, bir-birinə sarışma,
Hey deyirlər: işimizə qarışma!
De, siz deyin?! Bu dünyaya nə deyim?!
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Haray çəkdi, hey qışqırdı ədalət,
Dedi: vətən dönüb oldu səfalət,
Varmı bundan daha böyük fəlakət?
Bu dünyaya ne söyləyim, nə deyim?!
Dərd sinəmi çulğalayır, nə edim?!
Az qalıram ya didilim, ya didim,
Mən bu məmləkətdən bəs hara gedim?!
Bu dünyaya nə söyləyim, nə deyim?!
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RASİM NƏBİ OĞLU
QURBANOV
Rasim Nəbi oğlu Qurbanov
Xaçmaz şəhərində anadan olmuşdur
(10.03.1953). Atası Nəbi Qurbanəli
oğlu əslən Xızı-Bərmək mahalının
Dərəzarat kəndindəndir.
R.Nəbioğlu 1969-cu ildə Siyəzən şəhərində orta məktəbi
bitirmişdir. 1972-1977-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici
Dillər İnstitutunun (APXDİ) “İngilis-azərbaycan dilləri”
fakültəsində təhsil almışdır. Onun “Mahiyyət, təzahür” adlı ilk
məqaləsi də APXDİ-nun çoxtirajlı “Bilik” qəzetində çap
edilmişdir (1972).
Azərbaycan MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
aspiranturasına (qiyabi) daxil olmuşdur (1982). Ədəbiyyat
İnstitutunda işə qəbul edilməsi ilə əlaqədar 1990-cı ildə
ailəliklə Bakıya köçmüşdür. Akademik Məmməd Cəfər
Cəfərovun elmi rəhbərliyi ilə “Hüseyn Cavidin estetik idealı”
mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir (1991).
Cənubi Rusiya-Humanitar İnstitutunun (Rostov-Don
şəhəri) fəxri professorudur. Avrasiya İnzibati Elmlər Akademiyasının (Moskva) müxbir üzvüdür. Hazırda filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru R.N.Qurbanov Azərbaycan MEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” şöbəsində
aparıcı elmi işçidir. O, Yazıçılar, Jurnalistlər və Aşıqlar
birliklərinin üzvüdür.
Ailəlidir. Üç övladı və iki nəvəsi vardır.
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SİYƏZƏNİM
Soy - əcdadın Xızırdandır,
Havan, suyun Xızıdandır,
Torpağın da qızıldandır,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Beşbarmaqda Xıdırzində –
Qurbangah var ətəyində,
Güvənc yerim – həm bu gün də,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Əcdadlardan bizə qalan,
Bir mirasdır Çıraq qalan,
Kövsəri var gur çağlayan,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Xəzər kimi nemətin var,
Neftin, qazın, sərvətin var,
Xoş iqbala niyyətin var,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Qonaqpərvər, mədənisən,
Qeyrət, ismət mə`dənisən,
Cəfər, Müşfiq məbədisən,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Oğulların cəsur, mərddir,
İgidliyin bir məktəbdir,
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Yaşın hələ təzə-tərdir,
Siyəzənim, Siyəzənim!
Həm qışlaqsan, həm də yaylaq,
Lügri dağın ova oylaq,
Ətəkçayın hayqıraraq
Nərə çəkir: Siyəzənim!

HİKMƏT AXTARIRAM
“Allah hikməti istədiyi adama verir. Kimə hikmət
verilmişsə, şübhəsiz onun xeyir-bərəkəti bol olar. Bunu ancaq
ağıl sahibləri düşünüb anlar”. (Qurani-Kərim, Bəqərə surəsi,
269-cu ayə)
Axtarıram hikmət, ibrət,
Gözüm, sözüm, özüm, ömrüm,
Dözüm üçün ibrət, hikmət
Arayıram, axtarıram!
Sənə, Allah, tapınıram,
Kəlamından barınıram.
Səndən çox yox, bircə damla
Hikmət, ibrət alsam bir az,
Ağlım, fikrim olmaz dayaz.
Xalqdan gəlib gözəl məsəl,
“Allah sənə ağıl versin!”
Lap çoxdursa yenə versin,
Hikmət olsun mənə məşəl!
Diləyirəm belə nemət,
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Heç kəs məndən çəkməz möhnət,
Heç kimsəyə verməm zəhmət,
Arayıram hikmət, ibrət!
Var İslamın təməlində,
Peyğəmbərin sözündə var,
Həm fikrində, əməlində,
İş-gücündə, susmağında,
Yaşıl rəngli bayrağında
Hikmət, ibrət axtarıram!
Sağ əlimdə olsun dəftər,
Sol əlimdə bir ağ varaq,
Rizvan versin bizə soraq:
“İbrət tapan kimsələrdən,
Hikmət tapan kəslərdənsən!”
İstəmirəm ad-san, şöhrət,
Varsa yüksək vəzifəyə,
Pula, mala kimsə həsrət,
Niyyətinə çatar əlbət,
Tapsın uca məqam, dövlət!
Mənsə hikmət təşnəsiyəm,
Buna görə varsa töhmət,
Verin mənə qorxum yoxdur,
Sanmayın ki, gözüm toxdur,
Hikmət üçün acam, acam,
Mən nur saçan hikmət ilə
Qaranlığı yaracağam!
Qaranlığı yaracağam!
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AYRILIB GEDƏNDƏ BİZ
Ayrılıb gedəndə biz,
Axıtdıq göz yaşını,
Parçalandı qəlbimiz,
İndi o günlər hanı?!
Ağarmışdı rəngin də,
Öpüşlərin də soyuq,
Vüsal hicran cəngində,
Çoxdan düşmüşdü duyuq.
Sübh şeh ilə ağladı,
Qırov saldı qaşıma,
Bu bir xəbərdarlıqdı –
Nə gələcək başıma.
Əhdin, vəfan yalandı,
Hamı səndən danışır.
Fikrim, könlüm talandı Dərdim başımdan aşır.
Rüsvaylığa şərikəm,
Xəcalətdən ölürəm.
Bir kəs adın çəkərkən,
O dünyanı görürəm.
Sanki əcəl zəngidir,
İndi sənin ismin də.
Bilmədilər doğmadır,
Mənə ruhun, cismin də.
Gizlin-gizlin görüşdük,
Səssizcə dərd, qəm çəkdim,
Bəlaya birgə düşdük Sənə sevgimdə təkdim.
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Çox illərdən sonra mən,
Səni görsəm yenidən,
İtirməyib başımı,
Necə lal-dinməz durub,
Saxlayım göz yaşımı?!
İngilis dilindən tərcümə edən: Rasim Nəbioğlu
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RƏŞİD TƏHMƏZ OĞLU
QULİYEV
1939-cu il may ayının 30-da Zəngəzur
(Qaraqapı) mahalının Qafan (Qapan)
bölgəsindəki Yuxarı Girətağ kəndində
müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (İndiki Bakı Dövlət Universiteti) “Filologiya” fakültəsində
ali təhsilini başa çatdırmışdır.
1987-ci ildən AMEA sistemində işləyir. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türk filologiyası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.
Rəşid Təhməzoğlu 1958-ci ildən dövrü mətbuat səhifələrində bədii, elmi və publisistik yazılarla çıxış edir. O, 1996cı ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
"Üzeyir Hacıbəyov" foto-albomunun (şərikli), "Səhnədən
keçən yollar" (şərikli), şair Ə.Vahidin "Seçilmiş əsərləri"nin iki
cildliyinin (şərikli), "Sevdim Azərbaycanı", "Bakıya gedirəm",
"Dik gedib, dik gəlirsən", "Zəngəzur folkloru antologiyası"
kitablarının tərtibçisidir.
Bir şair kimi, "Ay sevənim, sevənim", "Körpələrədir sözüm", "Yağmur", "Başını dik tutsun Çıraqbalımız",
"Sevgimin çalarları", "Nağıllı bağça" "Öz doğmaca dilimdə",
"Ulularım. Doğmalarım. Yaxınlarım", "Özümü özümdən qoruya
bilsəm!", "Ucalıqda söz çağına çatmışam" poetik topluların,
"Dədəm Qorqud", "Qorxu" adlı poemalar, “Deyiklilər”,
“Qaşğan xan” dramlar kitablarının müəllifıdir.
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AZƏRBAYCAN TORPAĞINDA YERİM VAR!
Gündüz Gündən qızartımı almışam,
Nar ağacı budağında yerim var!
Gecə aydan işartımı almışam,
Ucalığın qar dağında yerim var,
Nar ağacı budağında yerim var!
Keçilməyən cığırlarla yeridim,
İstədim ki, işığımı yeridim,
Güldürdülər, ağlamaqdan kiridim,
Sevinclilər yığnağında yerim var,
Ucalığın qar dağında yerim var!
Var dalınca köks ötürən olmaram,
Yamanlardan söz götürən olmaram,
Yad ocaqdan köz götürən olmaram,
Doğmaların ocağında yerim var,
Gündüzlərin Dan çağında yeri var!
Doğru sözdür, dilimdəki qabarım,
Ayıq qaldım, pisliklərə qabarım,
Külək qopsa, dalğa kimi qabarım,
Dənizlərin qucağında yerim var,
Sevinclilər yığnağında yerim var!
Boşboğazla bir tutulan deyiləm,
Tikə təki tez udulan deyiləm,
İllər dönər, unudulan deyiləm,
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Ürəklərin otağında yerim var,
Gündüzlərin Dan çağında yerim var!
Bir gün “yoxluq” varlığımı taparsa,
Öz atını köksüm üstdən çaparsa,
Nə qorxusu, məni alıb aparsa,
Azərbaycan torpağında yerim var,
Onun ana qucağında yerim var!

NƏDƏN QORXURAMSA, BAŞIMA GƏLİR!
Qopuz dınqıldatdım, sazım yerinə,
Çoxu itirmişəm, azın yerinə,
Qışda isinirəm, yazın yerinə,
İşə bax, soyuqlar xoşuma gəlir,
Nədən qorxuramsa, başıma gəlir!
İstək uyarlıqdan qaçaq düşübdür,
Yaşam günlərimə bu çağ düşübdür?!
Köksümə közərən ocaq düşübdür,
Yanğınlar hər yerdə qarşıma gəlir,
Nədən qorxuramsa başıma gəlir!
Süzməyir göyümdə yaz qaranquşum,
Bir ürək yuvalı söz qaranquşum,
Düşüncə qanadlı öz qaranquşum,
Hələ yaz gəlməmiş, qışıma gəlir,
Nədən qorxuramsa, başıma gəlir!
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Doğrunu itirmək qorxumdur mənim,
Yalanı bitirmək qorxumdur mənim,
Acılıq yetirmək qorxumdur mənim,
Hardan bu duyğular huşuma gəlir,
Nədən qorxuramsa, başıma gəlir?!
Yağışsız, yağmursuz sel düşə bilməz,
Səngiməz ocaqda kül düşə bilməz,
Yaşama qorxusuz il düşə bilməz,
Qocalıq çalları qaşıma gəlir,
Nədən qorxuramsa, başıma gəlir?!
MƏN KÜLÜN ALTINDA QORUNAN QORAM!
Açıq leysanları selə dönübdür,
Gərək sorağını o seldən soram!
Acı göz yaşları gölə dönübdür,
O gölün içinə atılan toram!
Sevgim alışandan külə dönübdür,
O külün altında qorunan qoram;
Yanğmdan kül düşər, qordan od-ocaq,
Məni kül altından kim çıxaracaq?!
Sənin baxışından dalğınlıq axar,
Donaram gözlərin soyuqluğundan!
Mənim ürəyimdən çılğınlıq axar,
Bəzərəm sevginin yoxsulluğundan!
Sənin yoxluğuna ilğımlıq axar,
Heyrətə salmazsan bu yoxluğundan!
İlğımlar ardınca düşmüşəm qaçaq,
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Məni bu boşluqdan kim çıxaracaq?!
Budaqdan qoparıb, atmısan suya,
Duru su üzündə üzən yarpağam!
Ayrılıq acısı mən duya-duya
Ağrımı sulara yaxan yarpağam!
Batım qorxusundan düşüb qorxuya,
Qalım umudunu üzən yarpağam!
Sevincim saralar hey yarpaq-yarpaq,
Məni bu sulardan kim çıxaracaq?!
Quyudan çıxanda ipi kəsmisən,
Məlik Məmməd kimi qaranlıqdayam!
İşığa uzanan sapı kəsmisən,
İşıq ucu sönüb, toranlıqdayam!
Əlində qılıncın qapı kəsmisən,
Gözlərim qaralıb, dumanlıqdayam;
Sevgimin yolunda daş qalaq-qalaq,
Məni bu daşlıqdan kim çıxaracaq?
Mən gülün altında qorunan qoram,
Kipriyin toxunsa, dönərəm közə.
Göz yaşı gölünə atılan toram,
Bir telin toxunsa, çıxaram üzə;
Yanğına dönmərəm, kül düşər ondan,
Yağmura dönmərəm, sel düşər ondan.
Ocağa dönərəm, ollam od-ocaq,
Məni kül altından od çıxaracaq!
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«BU DÜNYA SƏNİN OLMAZ!»
Köksündə gül yerinə,
Bitirsən tikan belə.
Dünyanın hər yerində
Tutasan məkan belə...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Qılıncı haqsızlığa
Çaldıra bilsən yenə,
Dünyanı ağ işığa
Çaldıra bilsən yenə..
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Damarda axan qanı
Daşdıra bilsən belə.
Dünyanı bu gedişlə
Çaşdıra bilsən belə...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Nə qədər acılıq var,
Çevirsən şuma yenə.
Nə qədər acılıq var,
Döndərsən muma yenə...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
İçində xoş xəyalın
Dərinə cumsan belə.
Daşlardan, qayalardan
Sevgini umsan belə...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Dikdirə bir dağ kimi
Baxarsan ömrün boyu.
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Gözünlə ocaq kimi
Yaxasan ömrün boyu...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Qolların arasına
Alasan Yer şarını.
Günəşin özünə də
Calasan Yer şarını...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Lap Ayı yaqut təki
Ovcunda saxlasan da.
Boynuna ulduzlardan
Mirvari bağlasan da...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Dağları qaşdan-qaşa
Dumansız, çənsiz görsən.
Varlığı başdan-başa
Haçansa, mənsiz görsən...
«Bu dünya, sənin olmaz!»
Mən varam - varlıq sənin,
Sən varsan - varlıq mənim!
Yoxsa ki, mən olmasam,
Heç zaman, ay sevənim,
«Bu dünya, sənin olmaz!»
«Bu dünya, sənin olmaz!»
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ROZA HÜSEYN QIZI EYVAZOVA
Roza Hüseyn qızı Eyvazova 1937-ci
il aprelin 16-da Bakı şəhərində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət
Universiteti) “Şərqşünaslıq” fakültəsinə daxil olmuş, 1959-cu ildə
oranı “Azərbaycan dili və İran filologiyası” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1967-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi
işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı ildən filologiya elmləri
doktorudur. 1998-ci ildən 2014-cü ilə qədər həmin institutda
“Dil əlaqələri” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Hazırda “Sosiolinqvistika və dil siyasəti” şöbəsinin baş elmi
işçisidir. Bir çox kitab, toplu və məqalələrin redaktoru və
rəyçisidir.
 Kişvəri «Divan»ının dili;
 Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər;
 Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin Kişvəri əsərlərində
təzahürü;
 Kişvəri «Divanı»nın dili (morfoloji xüsusiyyətləri);
təkmilləşdirilmiş nəşr;
 Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c;
 Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II c;
 Bakı urbanonimləri;
 Hadi Mirzəzadəxələflərindən XəyyamMirzəzadə;
 Birdahaanadilimizinadıhaqqındavə.skimielmi
əsərlərin müəllifidir.
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VƏTƏN HƏSRƏTİ
Qanadı qırılmış qızılquşam mən.
İlk sözüm, son sözüm Vətəndir, Vətən.
Vətən anlayışı bilsən nə demək,
Vətəndir bizlərə arxa həm dirək.
Vətənsiz mən heçəm, Vətənsiz boşam.
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
Vətənin havası, suyu təmizdir,
Vətənin torpağı, odu əzizdir.
Ucsuz-bucaqsızdır Vətənim mənim,
Dünyaya səs salan neftim – sərvətim.
Şəninə nəğmələr istərəm qoşam,
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
Uca səmaların ənginliyindən
Vətəni səsləyib dad eyləyirəm.
Yarmaq istəyirəm sərhədləri mən,
Çırpınıb-çırpınıb fəryad edirəm.
Lal-sükut heykələ dönmüş bir daşam
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
Vətən canımdadır, Vətən qanımda,
Vətən düşündüyüm ümmanlarımda
Əqidəm, məsləkim Vətənlə bağlı,
Həm özüm yaralı, həm Vətən dağlı.
Vətən sevgisindən istərəm coşam,
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
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Dağları çeşidli, səması geniş,
Yolları yoxuşlu, həm də ki, eniş.
Vətən, fırtınalar ocağındasan
Əlçatmaz, ünyetməz səmalardasan.
İstərəm mən süzüb səmalar aşam,
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
Vətən şöləsindən mən odlanıram
“Allah-Allah” deyib alovlanıram.
Od ərlər yaradan Azərbaycanım!
Sənə qurban olsun canım, ay canım,
Yolunda daima əriyən şamam,
Qanadı qırılmış bir qızılquşam.
FƏRYAD
Olmazmı sərhədlər aradan qalxsın,
İnsanlıq dünyada qələbə çalsın.
Planet saflanıb, qoy çalxalansın,
Yer üzü nəhayət bir nəfəs alsın?
Birləşsin insanlar, “Ya Allah adı”!
Göylərdən gözləyək biz bu imdadı!
Haqlılar güc gəlsin haqsızlıqlara!
İlahi, bunları Sən özün ara!
Ey Tanrım, yol göstər yol azanlara!
Dağılmış dünyanı sal bir abıra!
Yer çıxmaq üzrədir öz məhvərindən,
Sınağa çəkirsən hər bəndəni Sən.
İnsanlar çoxdursa, insanlıq azdır,
Xudaya, xoş sözü qanana yazdır!
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Cahillik toxumun kəs Yer üzündən!
Yerin də, göyün də hakimisən Sən!

NƏLƏRDƏN BƏHS EDƏK, NƏLƏRDƏN YAZAQ
Çalışaq hər zaman qalsın izimiz,
Şerimiz, nəsrimiz, şirin dilimiz.
Yazılan mövzular seçilən olsun,
Dillərdə dolaşıb deyilən olsun.
Qoşmalar biz qoşaq, yazaq bayatı,
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Yazaraq bəhs edək ulu keçmişdən,
Ərməğan gətirək qərinələrdən.
Yazımız, pozumuz sönük olmasın.
Hətta özümüzə dönük olmasın.
Olaq söz sərrafı, kəlam ustadı,
Şərəflə ucaldaq gəlin bu adı.
Yazaq biz bəşəri hadisələri,
Dünyada baş verən hər dərdi-səri.
Kiçicik hisslərə boyun əyməyək,
“Mən-mən” deyənləri heç də öyməyək.
Yazaq nalələri, yazaq fəryadı,
Şərəflə ucaldaq gəlin bu adı.
Qarabağ, Kosova, Çeçen davası
Birinin toyusa, birinin yası.
Bunlardan bəhs edək, bunlardan yazaq.
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Bəşər tarixini biz də yaradaq.
Fərqi yox haradır, hara haradı,
Şərəflə ucaldaq gəlin bu adı.
Erməni oyunu başlandı birdən,
Havalar çalındı ellər tərpədən.
Yerlər həmin yerlər olaraq qaldı
Ellər yavaş-yavaş yola salındı.
Bunlardan biz yazaq Vətən övladı,
Kədərlə ucaldaq, gəlin bu adı.
Köçdü yavaş-yavaş obalar, ellər,
Cıdır düzündəki xarı bülbüllər.
Barıt tüstüsündən soldu, saraldı.
Təkcə insanlar yox, həm də heykəllər
Vətəndən sürüldü, köçdü, atıldı.
Kədərlə ucaldaq, gəlin bu adı.
Yazaq həqiqəti, yazaq faktları,
Talelər həll edən sülhü, aktları.
Yazarkən ellərin savaşını biz,
Olsun haqq-ədalət bir məqsədimiz.
Yazıyla çatdıraq arzu-muradı
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Yazdığımız yazılar bir mayak olsun,
Yaralı ellərə bir dayaq olsun.
Biganə olmayaq, gendə gəzməyək,
Həmişə biz yazaq, heç çəkinməyək.
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Əgər ağ ağdırsa, qara qaradır,
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Yazaq biz təbii fəlakətlərdən,
Coşan dənizlərdən, daşan çaylardan.
Sularda inləyən insan fəryadı
Səslənsin qoy həzin nəğmələrimizdə.
Məgər sellə gedən təkcə Saradı?
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Araz sularında insan axını
Çıxmadı, sularda qərq oldu, batdı.
Ay yazan, kənara çəkmə yaxanı,
Şahid ol, nə oldu, kimə kim atdı.
Həm nəzmə, həm nəsrə çək bu fəryadı
Kədərlə ucaldaq gəlin bu adı.
Satira, yumor da yazıb, yaradaq,
Boş-boş xülyalara heç vaxt uymayaq.
Komediya, faciə janrlarıyla
Həyat təzadların açıb arayaq.
Ya şair, ya nasir, kim ki, aradı,
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Od olaq, alovlar ucalsın göyə,
Köçkünlərdən yazaq, şəhiddən yazaq.
Əməklə yüksələn uca zirvəyə
Müdriklikdən yazaq, alimdən yazaq.
Nəzərə çatdıraq hər bir ustadı,
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
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Yazaq həm sevgidən, həm məhəbbətdən
Yazaq nənələrdən, babalardan biz.
Gələn nəsillərə biz də qoyaq iz.
Yüksəlsin əməllər, yaxşı soy adı
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.
Yazımız qoy olsun insan amalı,
Sormayaq, deməyək kimdir “haralı”.
Soy adı götürək “Adəm övladı”!!!
Vahid bir amalın carçısı olaq!
Deməyək xalqımız para-paradı,
Şərəflə ucaldaq, gəlin bu adı.

274

SAMİR SƏYYAD OĞLU
VƏLİYEV
Samir Səyyad oğlu Vəliyev 8
fevral 1987-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Sosial elmlər və psixologiya" fakültəsində Fəlsəfə bölümü
üzrə ali təhsil alıb. Hal-hazırda
ədəbi və ictimai fəaliyyətlə
məşğuldur. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (QHT) İdarə
Heyətinin üzvüdür.
İki şeir kitabının müəllifidir. 2011-ci ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, 2013-cü ildən Birliyin prezident təqaüdçüsüdür. Şeirləri "Ulduz", "Füyuzat" kimi ədəbi
jurnallarda, "525-ci qəzet", "Yeni Azərbaycan", "Kaspi" kimi
ictimai qəzetlərdə dərc olunmaqdadır.
ULU ÖNDƏR
Sən elə bir ocaqda göz açdın ki, bir bahar,
Nəfəsin nur gətirdi bu torpağa, bu elə.
Ömürlərə sığmayan şərəfli bir ömrün var,
Yaşadın, yaşayırsan, yaşayacan da belə.
Tarix bizi yazmadı, tarixi bizlə yazdın,
Salnamələr yaratdın Tanrıdan ilham alıb.
AZƏRBAYCAN adını silinməz izlə yazdın,
Sayəndə bayrağımız zirvələrdə ucalıb.
275

Nüfuzumuz da Sənsən, şöhrətimiz də Sənsən,
Bizi Səndən tanıyır görüb tanımayanlar.
Qürurumuz da Sənsən, qüdrətimiz də Sənsən,
Baş əyirlər önündə xidmətini duyanlar.
Bizə əmanətindi zirvələrdə görünmək,
İlhamlı zəfərlərə verəcək canımız var.
Sinəmizi gərərək haqqımızdı öyünmək,
Bizə HEYDƏR yetirən Azərbaycanımız var.
GÖZDƏN UZAQ
Hisslərim qəlbimlə qucaq-qucağa,
Ağlım istəmirəm, düşünə nəsə.
Qaçıb ümidlərlə gözdən uzağa,
Qalmaq istəyirəm nəfəs-nəfəsə.
Nə bir deyiləsi söz ola, deyəm,
Nə də bir sirr ola, susdura məni.
İndi susuramsa, ...
Yol üstündəyəm,
Qorxuram, danışam, dil yora məni.
Gərçi danışdım nə, danışmadım nə,
Guya ki, səsimi eşidən var da.
Onsuz bu gedişin özü bəhanə,
Mənə "get" deyəcək kimsə yox burda.
Tozunu udmaqdan divarın, daşın
İçim daşa dönüb, kövrəlməyəcəm.
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Yollar, barı mənlə siz vidalaşın,
Madam istəmirsiz, ta gəlməyəcəm.

SÖZ
Söz var, dil ucunda, çıxmaz ağızdan,
Söz var, çıxmaq üçün paralar dili.
Söz var, qəlbə düşər adi kağızdan,
Söz var, yerə düşər, bükdürər beli.
Söz var, həqiqətə tuşlayar gözü,
Zəhmiylə süzdürər yaş da yanaqdan.
Söz var, utandırar, qızardar üzü,
Üz sözdən qızarar, göz ağlamaqdan.
Söz var, vədə olar, yolun gözlədər,
O yola göz dikən xəyallar yorğun.
Söz var, naza çəkər, özün gizlədər,
Onu da gözləyən suallar yorğun.
Söz var, yayılması bir küyə bənddi,
Söz var, dilə məhkum, bir əsir kimi.
Söz var, baş ağrısı, hər üzü dərddi,
Aranar dillərdə müqəssir kimi.
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SEVİL MEHDİYEVANURƏLİBƏYLİ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun professoru, filologiya elmləri doktoru,
Əməkdar Müəllim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü-250 elmi, elmikütləvi məqalənin, 5 elmi monoqrafiyanın, 3 melodik vəsaitin, 9 monoqrafiyanın həmmüəllifidir. Onun bədii yazıları "Anam deyərdi ki...," kitabında
müəllifin "Sevil Nur" imzası ilə mətbuat səhifələrində çap
edilmiş və bu vaxta qədər çap olunmayan bədii yazıları
toplanmışdır. Müəllifın "Ədəbiyyat”, "Kredo" qəzetlərində
vaxtaşırı elmi-kütləvi, bədii yazıları oxucularda xüsusi
marağ oyadır.
YENƏ O BAĞ OLAYDI...
(poema)
Derdim olasan mənim pənahım,
Fəxrim, şərəfim, ümidgahım.
( Məhəmməd Füzuli )
Yenə o bağ olaydı...
( Mikayıl Müşfiq )
Yenə o bağ olaydı
İkimiz sözləşəydik –
O bağda görüşəydik.
Xısın-xısın, gizlicə
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O bağda dərdləşəydik –
Bu iş necə olacaq?
Söyləyib gənəşəydik???
Ağac altda, kölgədə
“Nə eyləyək?” deyərdik.
Yenə o bağ olaydı...
Çıxaydın eyvanıza,
Boylanaydın hey bizə!
Mən də bizim eyvanda
Baxaydım sizə sarı
Görəydim qonşu yarı...
Əlində bircə qələm,
Beynində dəqiq aləm...
Arzuya bax, sevgilim!
Əlçatmaz-uzaqdadır...
Mənim xəyallarımsa
Alıb məni qoynuna
Aparır uzaqlara!
Sevgi dolu anlara –
Müqəddəs zamanlara!
Bizə çox yaxın olan
O bağçaya, o bağa!
Yenə o bağ olaydı...
Görüşəydik bağçada –
Bizim həmin o bağda...
Susaydı dillərimiz
Açaydı güllərimiz!!
Alaydın əllərimi
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İsti ovuclarına...
Nəfəsin toxunaydı
Qara, gur saçlarıma...
Baxaydın o göylərə,
Titrək, incə əllərə,
Şükr edəydin Taleyə!
Arzuya bax, sevgilim!
Necə əzizdir, əziz!
Həm də təmizdir, təmiz!
Hanı indi beləcə
Pak məhəbbət, pak istək?!
Müqəddəs duyğuları
Biz gəncliyə öyrədək!
Qoy onlar bilsinlər ki,
İnsan yalnız çörəklə
Al qumaşla yaşamır!
İnsanı bu həyatda
Pak məhəbbət yaşadır!
Yenə o bağ olaydı...
Çıxaraq eyvanına
Tarı basıb bağrına,
Həzin-həzin çalaydın,
Sevgi hissləriylə
Alışaydın, yanaydın...
Mən də baxıb uzaqdan
O tarı dinləyəydim...
Ürəkdən sevinəydim,
Beləcə əylənəydim...
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Yenə o bağ olaydı...
Mənim qaragöz yarım,
Mənim qaratel yarım,
Mənim şirinsöz yarım...
Öz şirin ləhcəsiylə
Məni danışdıraydı.
Kəsəmən ləhcəsinə
Məni alışdıraydı...
Danışaydı-güləydi...
Oturub skamyada
Yaşıllıq meydanında,
Mən də onun yanında...
Yenə o bağ olaydı...
Gözəl bahar axşamı,
İsti yay günlərində,
Payızın çiskinində,
Qışın soyuq, şaxtalı,
Günlərinin birində.
Söykənib ağaclara
Olub keçən günləri
Bir – bir salaydıq yada
Qayğısız bir dünyada...
Arzuya bax, sevgilim!
Ürəyimin içindən
Gələnləri söylədim...
Uzun illərdən bəri
İçimdə saxladığım
Arzuları mən dedim.
İllərlə ürəyimdə
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Saxlamışam, neyləyim...
Yenə o bağ olaydı...
Oturub skamyada
Mən də sənin yanında.
Deyəydik, danışaydıq...
Gizlicə içimizdə
Sevgiylə alışaydıq.
Müqəddəs duyğumuzu...
Örtməyə çalışaydıq,
Ürək sözlərimizi
Deməyə çalışaydıq...
Yenə o bağ olaydı...
Yenə o şehli çəmən!
Duraydıq ağac altda
Üzbəüzə sən və mən!
Titrəyəydi qəlbimiz
Ağacda yarpaq kimi!
Əsəydi əllərimiz
Mizrab altda tel kimi.
Axaydı göz yaşımız,
Dağdan axan sel kimi!
Sevgiyə şübhə ilə
Baxıb inanmayanlar,
Bizim ilk sevgimizi
Şübhə alta alanlar
Bizə inanaydılar...
Məəttəl qalaydılar!
Tanrının verdiyindən
Bir ibrət alaydılar!
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Arzuya bax, sevgilim!
Gör necə qüvvətlidir!
Həm də əzəmətlidir!
Kaş indi də insanlar
Belə sevə biləydi!
Bu hisslərin fövqündə
“Mən insanam!” deyəydi
Özünü və sevgisin
O, qoruya biləydi!
Ürəkdə sevgisini
Yaşadaraq beləcə
“Mən sevirəm!” deyəydi
Bu dünyadan gedəydi!
Dərgahına dönəydi!
Yenə o bağ olaydı...
Ağacların altında,
Söyüdün kölgəsində,
Gözləyərək sən məni...
Birdən bağın tinində
Sən qarşıma çıxaydın,
Məni görüb sevincək
“Salam!” deyib ötəydin,
Xəfif gülümsəyəydin...
Məni sevindirəydin,
Məni öyündürəydin!
Arzuya bax sevgilim!
Gör nə qədər incədir!
İndisə onlar məni
İnan, yaman incidir...
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Hər ağacın altında,
Skamyada oturan,
Bir cütlüyü görəndə
Biz düşürük yadıma...
Yalnız xatirələrim
Çatır onda dadıma!
Yenə o bağ olaydı...
Sən duraydın o tində,
Ağaclar kölgəsində.
Mən də yoldan keçərkən
O bağçanın yanında
Çıxaydın sən qarşıma
Odlu baxışlarınla
Sevgimi duya – duya
Məni salaydın yola...
Yenə o bağ olaydı
Yayın isti günündə,
Xan çinarın dibində,
Durub kölgələnəydik,
Əhd – peyman edəydik...
Sən gülməcə deyəydin
Mən ürəkdən güləydim...
Həm də səni öyəydim...
Səni sinirlədəydim:
“İnanmıram!” deyəydim...
Arzuya bax, sevgilim!
Ürəyimdən gələndi...
Bu arzunu yaşadan
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Əlimdəki qələmdi!
Ürək verir ilhamı
Beyin yaradır onu!
Qələm düzür kağıza
Misranı yaza –yaza
Bəzən istəyir poza...
Ürək qoymayır ki, poza!
Yenə o bağ olaydı...
Baharın qız vaxtında,
Öz qırmızı taxtında.
Ağacların açdığı
Ağ çiçəklər altında.
Çəhrayı, tünd qırmızı,
Tumurcuqlar altında,
Durub, baxıb onlara
Salxımlı budaqlara
Heyran – heyran baxaydıq,
Xəyallara dalaydıq...
Arzuya bax sevgilim!
Necə bəzək – düzəkli!
Göz oxşar təbiətli!
O çiçəkli anları,
Gözəl, xoş məqamları,
Duyduqca sevinirdik.
Təbiət lövhələrin
Gördükcə öyünürdük.
Baxaraq seyr edirdik,
Həm də deyib-gülürdük
Özümüzdən gedirdik...
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Yenə o bağ olaydı...
Axşam sərinliyində
Beşinci mərtəbədən
Sən o bağa enəydin.
Baxça boyu uzanan
Həmin o yoldan mən də
Təsadüfən keçəydim.
Yaxınlaşaraq mənə
“Salam Sevil!” deyəydin
Məni sevindirəydin...
Arzuya bax sevgilim!
Arzu tükənən deyil!
(Onadır daim meyil...)
Arzu insan yaşadır
Arzu, nəfəs – qoşadır!
Nə qədər nəfəs gəlir,
Onunla arzu vardır!
Nə qədər nəfəs vardır,
Arzu onla qoşadır!
Bu, insanı yaşadır!
Yenə o bağ olaydı...
Sevgi dolu anlarım...
Mənim eşq ünmanlarım...
Görüşmək imkanlarım...
Düşəydi bir – bir yada!
O pak, təmiz dünyada...
Oturaydıq yanaşı,
Həmin o skamyada
Keçib gedən günləri
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Bir – bir salaydıq yada!..
Arzuya bax sevgilim!
Necə silinməz imiş!
Beyin səhifəsində...
Vərəqlərkən onları
Düşünürəm ordayam,
Sərin mehli yaydayam...
Xatirələrlə dolu
Gözəl bir növraqdayam.
Bizim gözəl bağdayam!
Arandayam-dağdayam!
Yenə o bağ olaydı...
Düşəydin bizim bağa
“Sevil niyə gəlmədi?”
Baxaydın uzaqlara.
Həsrət baxışlarınla
Ətrafa nur saçaydın...
“Hə, deyəsən o gəlir”...
Görüb uzaqdan məni
Çiçəyin çırtdıyaydı,
Eynin də açılaydı...
Arzuya bax sevgilim!
Doğrumu, de, söylədim?..
Mən bir an geciksəydim,
Bircə an ləngisəydim,
Səbirsizlik edərdin,
Məni həm hədələrdin:
“Bax sabah belə olsa,
Gələcəm qapınıza...
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Qoy görsünlər qonşular
Hər şeyi bilsin onlar...”
Yenə o bağ olaydı...
Payızın sazağında
Qışın sərt ayazında...
İlk baharın ağzında...
Yayın cırramasında...
Duraydın həmin tində
Kitab – dəftər əlində...
Sən məni gözləyəydin
Əlimdən hirslənəydin:
“Nə gec gəldin” – deyəydin...
Arzuya bax, sevgilim!
Uzağa necə gedim?!
Bu jesti necə edim?!
Axı sən hər dəqiqə,
Hər an, bax, mənimləsən –
Səhər işə gələndə,
Axşam evə dönəndə,
Getdiyim hər küçədə,
Döndüyüm hər bir tində
Xəyalların qəlbimdə!..
Yenə o bağ olaydı...
Səksəkəli nəzərlə
Baxıb o yan – bu yana,
Oturaraq yan – yana,
Bizim o skamyada,
Seyr edərdik bağçanı...
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Açaydın söz boxçanı...
Şirin – şirin deyəydin,
Məni də güldürəydin...
Həm də özün güləydin...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə gözəl anları var,
Bəzən dumanları var...
Qəlbə ruh verəni var...
Gözəl xəyalları var!
Alıb səni qoynuna
O gözəl ümmanlara,
Uzaqlara aparar,
Yaxınlara aparar...
Səni səndən qoparar...
Yenə o bağ olaydı...
Şaxtalı qış günündə,
Pəncərənin önündə,
Durub məni pusaydın.
Sənə yaxın gələndə
Məni qara basaydın...
Qaçıb uzaqlaşaydın.
Mənsə üstü – başı qar
Baxıb sənə küsəydim –
Taxsırından keçəydim...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə gözəl anlar imiş...
Gözəl zamanlar imiş...
Alıb qanadlarına
Mələklər gətiribmiş,
289

Bizə hədiyyə etmiş!
Şükr edirəm Tanrıya
Bu böyük əta üçün!
O səmimi günlərdə
Olmayan xəta üçün!..
Yenə o bağ olaydı...
Məktəbdən gələn zaman
Çıxaydın sən qarşıma...
Odlu baxışlarınla
Məni salaydın yola.
“Kaş ki, bu mənim ola!”
Arzusuyla baxaydın,
Məni oda yaxaydın,
Sonra qayıdıb evə
Şirin – şirin yataydın...
Arzuya bax, sevgilim!
Yadımdadı hələ də...
Sənin mışıl yatışın.
Yatmaq sizə verilmiş
Allahdan əta imiş.
Bunu rəhmətlik Paşa
Elə bil ki, kəşf etmiş –
Yaman doğru söyləmiş,
Allah rəhmət eyləsin!
Məzarı nurla dolsun!
Yenə o bağ olaydı...
Yazın ilk günlərində,
Xan çinarın dibində,
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Sərin kölgəliyində,
Durub söhbət edəydik...
Təbiəti sevəydik...
Kəm – kəm onu öyəydik...
Onun gözəlliyinə
Baxıb heyran olaydıq,
Mehriban danışaydıq!
Arzuya bax, sevgilim!
Necə də həyatidir!
Səni tez – tez dindirir.
Alıb səni qoynuna
Aparır səni ora.
Salaraq səni tora,
Bürüyüb xəyallara,
Aparır o anlara!
Müqəddəs zamanlara!
Bağçaya, o yanlara...
O yaşıl ormanlara...
Yenə o bağ olaydı...
İsti yay günlərində,
Ağac kölgəliyində.
Söyüd salxımlarının
Yaşıl kölgəliyində.
Oturub o skamyada
Sən də mənim yanımda,
Şirin söhbət edəydik
Həm dondurma yeyəydik...
“Ləzzətlidir” – deyəydik!
Arzuya bax, sevgilim!
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Nə qədər səmimidir!
Düşünmə ki, mənimdir!
Həm də, inan, sənindir!
İki sevginin bu gün
Bir qəlbdə məskənidir!
Həm də çox səmimidir,
Həm mənim, həm sənindir.
Özəllik ümmanıdır
Gözəllik aləmidir...
Yenə o bağ olaydı...
Çiskinli payız günü...
Eşidilərkən kəm – kəm
Quşların səsi, ünü...
Torpağın üzərində,
Ayaqların altında
Yumşaq payız xalısı.
Özünün əfsanəsi –
Qızılı və sarısı...
Bol – bol gələn ruzusu...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə gözəl sevda imiş!
Allah bizlərə vermiş...
Arzu insanı bəslər,
Xoş gələcəyə səslər...
Doqqazda durub gözlər...
Arzusuz insanmı var???
Bunu bilir insanlar.
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Arzu qoldu, qanaddı
“Həyat eşqi”dir adı...
Yenə o bağ olaydı...
Ötüb yanından onun
Mən gedəydim məktəbə,
Sən də ki Universitetə...
Yenə qoşa binalar
Dayanaydı üzbəüz!
Sən beşdə, məndən uca
Mən ikidə, aşağda...
Sən indi də mənimçün
Başımın üstündəsən!
Sən məndən hündürdəsən!
Arzuya bax, sevgilim!
Vaxtında sevgim haqda
Sənə bir söz demədim...
Heç olmasa qoy indi
Bunu etiraf edim!
Sözlərin yadımdadır!
Səsin qulağımdadır!
Gözüm sorağındadır!
Sənin bütün varlığın
Yanan çırağımdadır!
Yenə o bağ olaydı...
O doğma skamyada
Oturaydıq yan – yana,
Sən də mənim yanımda...
Deyəydik bircə - bircə
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Ürəkdən keçənləri...
Taleyin bizim üçün
Ölçərək-biçənləri...
Nə biləydik o zaman
Tale bizə nə yazır...
Yoxsa yazdığın pozur?!
Arzuya bax, sevgilim!
Bizim həmin bağçada
Oturub skamyada
Ötüb – keçən günləri
Bir – bir salaydıq yada...
Sonra qalxıb yerindən
Yapışaydın əlimdən,
Kövrək addımlar ilə
Evimizə gələydik.
Baxıb bu halımıza
Danışaydıq – güləydik...
Yenə o bağ olaydı...
Oturaydıq bağçada,
Həmin o skamyada.
Xəyallara dalaydıq,
Dalıb rahat olaydıq..
Arzular sevinc qədər,
Gətirər həm də kədər...
Bir zaman cavan idik,
Otururduq skamyada,
İkimiz də yan – yana.
Arzuya bax, sevgilim!
Kədərlənim, ya gülüm?!
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Heç özüm də bilmirəm
Mən bunlara nə deyim?
“Arzu arzudan doğar” –
Belə demiş babalar.
Hər şirin arzu bizi
Xatirəyə aparar,
Yenisini yaradar...
Bəzən bizi aldadar?!?!
Yenə o bağ olaydı...
Yenə o yay axşamı,
Düşəydin sən aşağı...
Çıxaydı bağa hamı.
Biz də onlarla birgə
Oturaydıq o bağda,
Həmin o skamyada.
Baxaydıq uşaqlara,
Gül verəydik onlara.
Onlar da əvəzində
Gülərək üzümüzə
Şeir deyəydi bizə...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə qədər sevinclidir!
Dönüb xoş xatirəyə
Bəzən qəlbi incidir!
Nə qədər incitsə də,
Yenə xoş xatirədir!
Sarı simi titrədir!
Xoş əhval – ruhiyyəni,
O səndən əsirgəmir!
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Təmənna – zad istəmir!
Yenə o bağ olaydı...
Çıxıb eyvana yenə
Sizin beşmərtəbəyə
Gətirəydin tarını
Çalaraq sən
Vəsf edəydin yarını...
Qaranlıq çökə - çökdə,
Qəlbimi sökə - sökdə...
Birgə zümzüməmizdə...
Oturaydıq o bağda,
O doğma skamyada,
Mən də sənin yanında...
Arzuya bax, sevgilim!
Gör nə qədər canlıdır!
Həm də həyəcanlıdır!
Bunlar yada düşdükcə,
Düşüb xatırlandıqca,
Adam bəzən sarsılır,
Bəzən isə həzz alır!
Nə yaxşı belə günlər
Yaşamışıq dünyada:
İnsana toxtax verir,
Həyat bəxş edir o da!
Xoş anlar salır yada...
Yenə o bağ olaydı...
Oturub skamyada,
Mənim gecikdiyimi
Özünə dərd edəydin!
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Məni səbrsizliklə
Oturub gözləyəydin.
“Sevil niyə gəlmədi?”
Düşünüb qəmlənəydin.
Boynunu əyib yana
Məni gözəttəyəydin...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə qədər həyatidir!
Elə bil bayatıdır!
Elə bu səbəbdən də
Bəzən qəlbi titrədir!
Bəzən bu xatirələr
Yüngül mürgü gətirir.
Mürgü vurub yatırsan.
O şirin yuxularda
Öz arzuna çatırsan,
Səadət yaşayırsan!
Yenə o bağ olaydı...
Tənbəl – tənbəl enərək
Beşinci mərtəbədən
Baxçamıza gələydin.
Gəzib kölgəliklərdə
Sən məni gözləyəydin.
Mən də sevincək gəlib
Səni sevindirəydim:
“Salamməleyk!” – deyəydim,
Sən də cavab verəydin...
Arzuya bax, sevgilim!
Nə gözəl xatirədir!
297

Elə bil tütiyədir!
Sarı simi titrədir!
Xəfif düşüncələrdə
Öz atını oynadır –
Xoş duyğular yaradır!
Ürəyim də sayadır...
Düşünürəm bunları...
İndi bəs onlar hanı?!
Yenə o bağ olaydı...
Düşərək sən aşağı
“Bəs Sevil, görən hanı?”
Təlaşlı gözlərinlə,
O şirin sözlərinlə,
Məni qarşılayaydın!
Könlünü mən alaydım:
“Evdə qonağmız vardı” –
Deyib sənə açaydım
Gecikmənin səbəbin...
Arzuya bax, sevgilim!
Bax, gör necə canlıdır...
İnsanı ruhlandırır,
Pislikdən yayındırır.
İşləyərək iliyə
Bəzən həm də yandırır.
Arzunun da şirini
Acısı vardır axı...
Hansıdır gələn, baxır...
Səni yandırır, yaxır.
Yenə o bağ olaydı...
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“Sevil niyə gəlmədi?”
Deyib gileylənəydin,
Ardımca söylənəydin...
Durub bağın tinində
Yayın isti günündə
Bizim yaşıl söyüdün
İlıq kölgəliyində,
Birdən mən görünəydim
İkimizin tinində
Sən bunu tez görəydin
Ürəkdən sevinəydin...
Arzuya bax, sevgilim!
Necə silinməz imiş...
Beyin səhifəsində.
Vərəqlərkən onları
Düşünürəm ordayam,
Sərin mehli yaydayam.
Sevgi günlərimizi
Öz qoynuna alaraq,
Bu günədək saxlayan
Bizim gözəl bağdayam...
Yenə o bağ olaydı...
Baxdığımız o filmi
Müzakirə edəydik,
Fikrimizi deyəydik.
«Все остается людям»
Filmi xoşladıq yaman,
Akademik Dronov
Oldu bizim qəhrəman!
299

Onun gözəl sözlərin
Söylərdik zaman – zaman!
Arzuya bax, sevgilim!
Bu intellekdən uzaq,
Korsalmış zəmanədə
Qalmışam təki – tənha...
Yaşıl, uzaq adada...
Nə edim bilməyirəm,
Fikrimi bölməyirəm
Bu yaşıl adada mən!
Hər an, hər dəqiqə mən
Tək səni gözləyirəm!
Səni xatırlayıram.
Yenə o bağ olaydı...
Enərək sən aşağı
Duraydın ağac altda.
Mən küçədən keçəndə
Məcnun – Məcnun baxaydın,
Saf su olub axaydın...
Beynində riyaziyyat,
Könlündə ilk məhəbbət!
Məftun baxışlarınla
Məni alıb gedəydin,
Özünə cəlb edəydin.
Arzuya bax, sevgilim!
Gör nə qədər gözəldir!
Mənimkidir – özəldir...
Qoşmadır, bayatıdır,
Lirik seir, qəzəldir!
300

Gəlir gözüm önünə
Əlli il bundan qabaq
Səhər ilk görüşümüz...
Tez qocaldıq deyən biz...
Unuduldu sevgimiz???
İlk məhəbbət, ilk sevgi
Söylə unudularmı???
Mənə bağışladığın
Sevgi kasan dolarmı???
Saf, təmiz sevgimizi
Heç unutmaq olarmı???
O cavan vaxtımızda
(Qızılmış baxtımız da!!!)
O ilıq sevgimizi,
Silinməz izimizi
Heç unutmaq olarmı???
Nə deyim mən taleyin
Belə “etibarına”?!
Gününə - güzarına...
Bizə sevgi bəxş etdi,
Yarımçıq qaldı o da!
Bu, Tanrıdan verilmiş
Bizə bir əta imiş!
Sonra da ayıraraq,
“Bu qədər bəsdir!” – demiş
Bizi bizdən eyləmiş!
Yenə o bağ olaydı...
Sevgi hisslərilə
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Ürəyimiz yenə də
Boşalaydı, dolaydı...
Sənin şirin sözlərin
Mənə məlhəm olaydı!
Ürəyimin içində
Həmişəlik qalaydı:
Bu Tanrı sevgisiymiş,
Bu Allah vergisiymiş,
Səmalardan verilmiş
Bizə əta edilmiş!
Yenə o bağ olaydı...
Oturaraq yan – yana
Bizim kitabxanada
Riyazi məsələni
Mənə başa salaydın
(Bundan da zövq alaydın!)
Deyəydin ki, tənlikdə
Eyni cür işarələr
Ayrılıqlar gətirər!
Əksinə, müxtəliflər
Onları birləşdirər...
Biz səninlə, a Sevil,
Müxtəlif işarəyik –
Mütləq birləşəsiyik!
Arzuya bax, sevgilim!
Gir içinə könlümün!
Hər zaman bax beləcə,
Bəzəyisən ömrümün!
O qartal baxışların,
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Mülayim gülüşlərin,
Daim gözüm önündə,
Daim qulağımdadır,
Sözlərin yadımdadır.
Bəzən xəyal aldadır...
Kaş oturaydıq yenə
Bizim yaxın bağdakı
Ağacların altında
O “bizim” skamyada
Mən də sənin yanında...
O gənclik illərində
Ötüb keçən günləri
Salaydıq bir – bir yada...
Necə xoşbəxt imişik
O zaman biz dünyada...
O qayğısız dünyada!
İndi isə - röyada!
Səmimi xəyallarda...
Şirin xatırlamada...
Yenə o bağ olaydı,
O romantik dünyada...
O pak, o saf dünyada...
Verəydik biz əl - ələ,
Varıb üzü küləyə
Gedəydik biz əvvələ...
Arzuya bax, sevgilim!
Mən yazıya nə deyim?!?!?!
Bir bağımız var idi
İçi dolu bar idi.
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Yamyaşıl ağacları
Başlarında tacları,
Rahat oturacaqları...
İnsanlar bu bağçada
Oturub dincələrdi.
Hər binadan qonşular
Tökülüşüb gələrdi...
Uşaqlar da burada
Oynayıb şənlənərdi.
Oturardı o bağda
Qocalar və cavanlar.
Oynayardı uşaqlar...
Gülümsərdi qocalar...
Heyf bizim o bağdan
Qoynundakı növraqdan
Düşünürəm nə üçün
O bağ öldü bizimçin:
Ağacların dibində
Neçə kafe, neçə bar,
Restoranlar tikilmiş,
Dəmir çəpər sökülmüş,
Ağacların gövdəsi,
Yaşıl tacı biçilmiş,
Budaqları kəsilmiş.
İndi bizim o bağdan
Daha heç nə qalmayıb!
Sanki burada əsla
Belə bir bağ olmayıb
Lakin o xatirələr
Zərrə qədər solmayıb!
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Yaxşı ki, xatirə var,
Məni yaşadır onlar.
Heyf bizim o bağdan
İndi düşmüş sorağdan...
Bu gün viranə qalmış
Kölgəli, yaşıl bağdan!
Zaman dəyişdi yaman!
Pul vermədi bir aman!
İnsanlar da tez, haman,
Dəyişdilər ansızın –
Zaman oldu qansızın!

YOX!!
Nazımı çəkənim yox!
Arzumu əkənim yox!
Məni bəkləyənim yox!
Nə sızlayırsan, Ürək?!
Yolumu gözləyən yox!
Addımım izləyən yox!
Yükümü çəkənim yox!
Nə ağrıyırsan, Bilək?!
Başımın sığalı yox!
Yanağımın alı yox!
Kürəyimin əli yox!
Nə göynəyirsən, Kürək?!
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Dalımda duranım yox!
Muradım soranım yox!
İtiyim görənim yox!
Nə ulayırsan, külək?!

SƏNLİ GÜNLƏRİM!
O sənli günlərim, sənli günlərim!
Səfalı günlərim, sanlı günlərim!
Sənsiz olsam belə sənli günlərim!
Sənsiz yaşadığım sənli günlərim!
Yaşadırlar məni sənli günlərim!
O sənsiz günlərim, sənsiz günlərim!
O şaxtalı, məhəbbətsiz günlərim
Dumanlı, çiskinli, nəmli günlərim...
Küskün-küskün axan qəmli günlərim!
Sənsizliyin vaxtı, sənli günlərim!
Yaşadırlar məni sənli günlərim!
O sənli günlərim, sənli günlərim!
Vardan, maldan, puldan kəmli günlərim!
Mehrü-məhəbbətdən varlı günlərim!
Səmimi günlərim, sənli günlərim!
Yaşadırlar məni sənli günlərim!
O sənli günlərim, sənli günlərim!
Səmimiyyət dolu, adi günlərim!
Səndən sonra belə sənli günlərim –
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Yağışlı-yağmurlu, çənli günlərim!
Yaşadırlar məni, sənli günlərim!
O sənli günlərim, sənli günlərim!
Sehrli günlərim – şənli günlərim!
Həm pis, həm də yaxşı sənli günlərim!
Həm sənli günlərim, mənli günlərim!
Yaşadırlar məni sənli günlərim!
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SEVİL İBRAHİMQIZI
Sevil İbrahimqızı 1962-ci ildə
Bakışəhərində anadan olub. 2006-cı
ildən AMEA-nın Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun əməkdaşıdır.
2003-cü ildə ilk kitabı “Ağlaram
sənsiz” çapdan çıxıb. 2004-cü ildə
“Təzadlarla dolu dünyam var
mənim”, 2008-ci ildə “Ürəyə hökm
etmək olmaz”, 2008-ci ildə “Gəlin
toxumağı öyrənək”, 2010-cu ildə “Yaşayaq bu ömrü saf məhəbbətlə” kitabları işıq üzü görüb. 2003-cü ildə AMEA-nın
“Sevil” Azərbaycan Qadınları Məclisi tərəfindən nəşr edilən
“Nağıl kimi şipşirindi bu dünya”, 2007-ci ildə AMEA-nın alim
və tədqiqatçı qadınlarının “Duyğu yarpağı” məclisi
tərəfindən buraxılan “7 qəlbin Vətən eşqi” kitablarında bir
sıra şeirləri dərc olunub. “Kaspi”, “Elm və təhsil”,
“Azərbaycan gəncləri” və s. qəzetlərdə əsərləri çap olunub.
“Azərbaycan ziyalıları (II hissə)” (M.Əliqızı. 2011) kitabında
və mətbuatda haqqında yazılar dərc edilib. “Peşmançılıq”,
“Sədaqət”, “Yanına qayıdacağam”, “Torpaq kimindir?”
hekayələrinin müəllifidir. Hazırda “Sədaqət” adlı kitabın
üzərində işləyir.
GÖRÜRƏM
Gözün məskən salıbdır gözlərimin qarəsinə,
O siyah gözlərini bir çeşmi-vəfa görürəm.
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Yatıram qarə gözün dönərsə ay parəsinə,
Sübhümü gözlərinlə açmağı rəva görürəm.
O qarə gözlərindir məlhəm könül yarəsinə,
Zülmətdən doğsun işıq, nurunu səfa görürəm.
Rəhm elə, gəl, dəva et dərdimin tək çarəsinə,
Yox inan, gözlərintək qeyri bir şəfa, görürəm.
Gözümü qurban dedim gözlərinin haləsinə,
Gözlərinsiz özümü yazıq, binəva görürəm.

ÇOX DA GİLEY ETMƏ
Çox da giley etmə gəl, qocalıqdan,
Sevin, əcəl səni vaxtsız aparmır.
Naşükür olmayaq bu ucalıqdan
Hər doğulan insan bil ki, qocalmır.
Ağarır saçımız, tökülür dişlər,
Qırış çöhrəmizə dərin iz salır.
Bu gün qoyduğumuz əməllə, işlə,
Bizi yaşadacaq nəslimiz qalır.
Ağ saçlar özü də bir yaraşıqdır,
Göydə toparlanan buluda bənzər.
Bəlkə də zülmətdən doğan işıqdır
İndi başımızda tac olub gəzər.
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Qırışlar zirvəyə qalxan dağ yolu
Birləşib alında, üzdə sığarlar.
Qoy artsın, biliklə, hikmətlə dolu
Üzümüzdə yeni dərin cığırlar.
İnsan müdrikləşir ahıl yaşında
Sirli xəzinəyə sirlər qatılır.
Uşaqlar, cavanlar, gənclər yanında
Ağsaqqal hörməti uca tutulur.
Getsə də, gəncliyin isti nəfəsi
Söyləmə, “ölməyə könlüm tələsir”.
Köçür övladının duyğularına
“İtirdim” dediyin eşqin, həvəsin.
Ana, ata olmaq ən gözəl nemət,
Belə davam edər sonsuz təbiət.
Bir az da yaşasaq, yəqin ki, əlbət,
Nənə, baba olluq – bu bir xoş qismət.
Amma həqiqəti deyim, sən də bil,
Bu ki aşikardır, heç gizlin deyil.
Bilir bunu bütün hər oba, hər el,
Hər qocalan insan ağsaqqal deyil.
Yaşa, bu dünyada ey gözəl insan,
Ağsaqqal, ağbirçək olmaq eşqilə.
Kam al bu dünyanın ömür payından,
Allahın verdiyi böyük sevgilə.
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AĞLAMAQ İSTƏYİRƏM
Əziz anama
Ağlamaq istəyirəm,
Dolmuş bulud kimiyəm.
Kamanın çox dartılmış,
Qəmli, sarı simiyəm.
Ağlamaq istəyirəm,
Gözlərim dolub qalıb.
Sənsizliyin həsrəti
Gözümdə yuva salıb.
Göz yaşlarım daş kimi
Deşir gözüm qarasın.
Gözümün qarasında,
İstər səni arasın.
Ağlamaq istəyirəm,
Hönkürüb uşaq kimi.
Bəlkə göz yaşlarımla,
Yuyam sənsizliyimi.
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ŞAHLAR GÖYTÜRK
Şahlar Xudakişi oğlu Məmmədov 1975ci ildə Yardımlı rayonunda doğulub.
1992-1997-ci illlərdə LDU-nun əyani
“Filologiya” fakültəsini fərqlənmə ilə
bitirib. 1997-2000-ci illərdə Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutunun əyani
aspirantı olub. 2004-cü ildən filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru,dosentdir. Bir çox mükafat və fəxri
fərmanların müəllifidir. Hazırda “Monitorinq” şöbəsinin
aparıcı elmi işçisidir. Erkən yaşlarından bədii yaradıcılıqla
məşğul olur. Mətbuatda Şahlar Göytürk imzası ilə tanınır.

GÜNAH KEÇİSİ
Aldanmayın şairlərin oynuna
Çıxmaz şairlərdən Tanrı elçisi.
Qoyun günahları, yıxın boynuna
Şairlər, şairlər günah keçisi...
Əzbərlə şeirini sən ha şairin..
Alım qadasını mən ha şairin!
Bədbəxt, qaragünlü, tənha şairin
Nə bir gündüzü var, nə bir gecəsi.
Danışıb-danışıb sözü yordular..
Söz verib, söz alıb - tələ qurdular..
Sözün yaxşısına yiyə durdular
Şairə çatmadı sözün ücəsi.
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Danmazı var, danmağı var adamın,
Qanmazı var, qanmağı var adamın.
Yanmazı var, yanmağı var adamın
Yanıb-yanıb söz üstündə neçəsi.
Payi-piyadayam mən atdan düşüb,
Arzudan, diləkdən, muraddan düşüb..
Söz də ucuzlaşıb, urvatdan düşüb
Bir adam varmı ki sözün keçəsi..!?.
Demə səndən hamı, hərə yan keçir
Gora, cəhənnəmə, cərə yan keçir..
Keçir işıq seli, cərəyan keçir..
Şairdən yan keçin, sözün kəsəsi..!
Aldanmayın şairlərin oynuna
Çıxmaz şairlərdən Tanrı elçisi.
Qoyun günahları, yıxın boynuna
Şairlər, şairlər günah keçisi..

QURD
Bir qurda gəlirdi mənim umudum.
Getdi qutumuz da qurd ilə getdi..
Qurudu, qurudu bu matım-qutum..
O qurdun dilimdə qarğışı bitdi.
Bir özgə imanmı, bir ayrı dinmi?
Kəsilib ayağı, əli bu yurdun...
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O qurddan bir xəbər-ətər bilinmir
Ünü harayıma çatmır o qurdun..
Kəsdik, yaramızın yeri göynədi..
O qurda tay tutduq necə özgəni..
Anlaya bilmirəm, çox qəribədi..
Niyə biz bu qədər kiçiltdik səni..
Yeyir içimizdən içimizi qurd...
Getmir qulağımdan o qurdun səsi....
Əl açıb göylərdən borc alan umud Qurdun ulamağı- Vətən nəğməsi!
Qurut gözlərimin yaşını, qurut
Sevinə bilmirəm, hər cürə dərd var!
Nə dostu, nə yadı bilinir, ay qurd!
O Qurddan savayı hər cürə qurd var..
Bir özgə imanmı, bir ayrı dinmi?
Kəsilib ayağı, əli bu yurdun...
O qurddan bir xəbər-ətər bilinmir
Ünü harayıma çatmır o qurdun.
SÖZ
Umacağım, təmannam yox,
Onsuz da ki, ürəyim tox.
Sözü sevdim özümdən çox
Özümdən də başdı bu söz.
O, nur saçan bir məşəldi.
Sədası göyə yüksəldi...
Heç bilmədim hardan gəldiÜrəyimə düşdü bu söz.
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Uzun yolu kəsə gəldi
Bir möcüzə səsə gəldi.
Bir də gördün- gözə gəldi
Ürəyimdən qaşdı bu söz.

BU SEVDANIN YAŞI QƏDİM..
Bu sevdanın yaşı qədim
Ehtiyac yox görk etməyə!
Nə fikrim var, nə niyyətim
Bu sevdanı tərk etməyə.
Yer kədərim, Göy şölənim..
Nə sən düşmən, nə mən qənim!
Mən Səninəm, Sən də mənim
Haqqım çatır ərk etməyə..
Adım şahdı, məlikəm mən
Bir sehirli çəlikəm mən.
Nə söz desən şərikəm mən
Haqqım yox şirk etməyə!
Yıxılsam-dizin verər
Görməsəm, gözün verər..
İmanım izin verər
Bu eşqi dərk etməyə!
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Bu sevdanın yaşı qədim
Ehtiyac yox görk etməyə!
Nə fikrim var, nə niyyətim
Bu sevdanı tərk etməyə!

AĞLAYANDA İÇİMİZDƏ AĞLAYAQ
Deyirlər, qardaşdı xeyir də, şər də
Yurdumuz qan-qada görməsin bir də.
Düşmən görüb sevinməsin bu dərdə
Ağlayanda içimizdə ağlayaq.
Qövr eləyir sinəmizdə neçə dağ
Dönək bir yumruğa-bir yumruq olaq.
Demirəm ki, faciəni unudaq,
Ağlayanda içimizdə ağlayaq.
Azadlıqdı, istiqlaldı göz yaşı
Dana bilməz kimliyimi o naşı.
Sağ olsun, var olsun millətin başı
Ağlayanda içimizdə ağlayaq.
Çox da bel bağlama, kələk dünyaya
Dərdi də qürurla bölək dünyaya
Kişi kimi gedək, gələk dünyaya
Ağlayanda içimizdə ağlayaq.
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ANA
Haqqını mən necə unuda billəm,
Dünyanı sən mənə bağışlamısan.
Səninlə ağlayıb, səninlə gülləm
Mənə dizin üstə laylay çalmısan.
Səhərəcən oyaq qalıb yanımda
Divləri yuxumda sən öldürmüsən.
Sən keşik çəkmisən yuxularımda,
Qəfil ağlayanda sən güldürmüsən.
Səndən öyrənmişəm ana dilimi
Səndən başlanıbdı Allah kəlməsi
Qışqırıq səsimi, haray səsimi
Əvəz eləyibdir vətən nəğməsi.
Sən məni Allaha aparan yolum,
Ölsəm əvəzində əvəzi olmaz.
İzin ver ay ana, bir az tez ölüm,
Yoxsa yaşamağa həvəsim olmaz.
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ŞAKİR ƏLİFOĞLU ALBALIYEV
25 aprel 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində anadan
olmuşdur.
1989-1995-ci
illərdə
BDU-nun
“Filologiya” fakültəsində təhsil alıb.
2004-cü
ildən
AMEA-nın
Folklor İnstitutunda çalışır, böyük elmi işçidir, filologiya
üzrə fəlsəfə doktorudur. "Azərbaycan məişət nağıllarında
şah obrazı" və "Sədnik Paşa Pirsultanlı poeziyasına bir
baxış" adlı kitablarının müəllifidir.

DURĞU İŞARƏSİYƏM!
Düşdüm nöqtə kimi ana bətninə,
Vergül tək anadan gəldim dünyaya.
İşarə-mənadır vergülün özü,
Vürgül görünüşcə bənzər butaya!
Vergül tək dünyaya gələn körpəni
Tanrı bu dünyaya verdi gül kimi.
Sözdə, ya cümlədə bir vürgül olcaq,
Davamı məntiqlə tamamlanmalı!
Vergül görkəmində doğulan uşaq
Ağlayır: dünyaya yarımçıq gəlib,
Anlayır: vergül də məna yarımçıq!
“Ver gülümü”, -deyə uca Tanrıdan
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İstəyir özünə buta-vergülün,
Olsun göbəkkəsmə buta vergili!..
Durğu işarəsiyəmVurğu işarəsiyəm.
Haldan-hala düşürəm;
Duyğu işarəsiyəm:
Gah nöqtəli vergülün,
Gah nöqtənin, vergülün,
Sual işarəsinin,
Gah nidanın özüyəm,
Həyatın hər üzüyəm!
Oxuyun, hali olun
hansı işarəyəm mən!
Bəxtə-taleyə bəlkə
bir istixarəyəm mən.
Bəlkə fal kitabıyambir sual kitabıyam,
ritorik sual kimi
cavabım özümdədir.
Hansı durğu altdayam
ona uyğun
o əhval-ovqatdayam.
Baxın,
məni özünüzə
bir az yaxın buraxın.
Cavabı tapın:
Durğu işarəsiyəm,
Sorğu işarəsiyəm.
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Apostroflu söz tək
uzanıramsa səsdə,
demək, bir mənası var,
işlərin hənası var,
bəzəyi, xınası var;
Könlümdə gözəllərin
gözəli-sonası var,
başıma açılacaq
eşqinin bəlası var.
Gözlərim qoşa nöqtəZillənib haralara?..
Bəyan edər sizlərə
Sükut dolu sözlərlə
könlümün səsin diqtə!..
Qoşa nöqtə ardınca
aydınlıq gələr fikrə.
Baxsan, qoşa nöqtədir
Siyasi boyasız,
hiyləsiz-riyasız
dupduru gözlərim,
açıq deyər sözlərin,
çəkməz heç çək-çevirə,
mən düzlüyü sevirəm.
Cümlənin ortasında
qoşa nöqtə kimiyəm;
demək, fikir bitməyib,
cümlə sona yetməyib.
O cümlənin davamı
Qoşa gözlərdə qalıb.
Gözlərimin içindən
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oxu tap cümlələri.
Könlümün səsi dindi,
eşit zümzümələri.
Qoşa nöqtə kimi
sənə zillənən
odlu baxışlarımdankönül naxışlarımdan
fikir çələngi
toxuya bilsən,
gözlərimin aynasında
könlümün dünyasını
oxuya bilsən,
aydınlığa çıxarsan
fikir qaranlığından!
Dünyanın əndişəsin,
dərdin-qəmin, nəşəsin
içimə yığdım,
incəldim-qincəldim;
Ürəyimdə yağ qalmadı,
əridim şam kimi.
Şəfəqim içimi sökdü,
duyğular qəlbimə çökdü,
çəkmədiyim dağ qalmadı,
soldum-saraldım.
Hiddətdən-əzabdan
bənizimi dəhşət sardı:
ürək qopma tutdum
ağappaq ağardım;
Qürurum yol versə
leysan olub
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gözlərimdən yağardım...
Döndüm heyrətdən
Həyəcan səsinəNida işarəsinə,
Qarşınızda dayandım
nidanın özü kimi,
həyatın döngəli, əngəlli
boz üzü kimi.
Çaşma
Nida işarəsi tək
Durmuşamsa qarşında.
Başa düş, demək
bir əmma var başımda.
Səs-küy qalmaqallıyam,
Hay-həşir salmalıyam,
İndi mənə dayanıb gendən
qalma biganə!
Uzun, düz qamətim,
Zərif görkəmim
bir nida zərifliyi!
Hər şey nazikliyindən,
insan qalınlığından
sınar deyib babalar.
Nazikcə bədənimlə
Zəriflik timsalıyam.
Nidanın özü kimi
həyəcan siqnalıyam!
Düz, incə qamətimlə
bu dünyanı
yorub-yortdum
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yaşadım.
Yola verdim dünyanın
Oyunun-işləklərin,
dolambac kələklərin.
Dedim hər nədi,
boş şeydi,
pis gün gəldi-gedərdi.
amma gəlib-getdimi?..
pislik sona yetdimi?..
Ömür ötdü, yaş keçdi
illərin, taleyin hökmü
göstərdi həddini:
qocaldın deyə
əlif tək düz qəddimibelimi əydi.
Bir az da
Fağırlığımı görüb
hər dərdin üstümə əndərdi,
yükün-şələsin belimdən basdı dünya.
Məni qosqoca görkəmində
Sual işarəsinə döndərdi.
Dəvənin belinə döndü
İncə boy, düz qamətim.
Əlif qəddim dal oldu,
Canlı bir sual oldu.
Bir tapmaca-sualam,
tapın cavabımı,
Açın
könül kitabımı,
yozun mənasını:
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kiminin əvvəlini,
kiminin sonrasını...
Bir az xəyala dalın,
fikrə gedin,
götür-qoy edin,
tapın sirli-cavabını
mən tapmaca-sualın.
İnsan taleyinin sonu
Amansız əbədi sual.
ömrümüz boyu
ruhumuzda gəzib-dolaşıb
say-hesabı yox suallar,
Axırda bir ucu
cismimizə gəlib-dolaşıb
Cavabı yox suallar.
İçimizi diddi
müəmma kimi,
çölümüzdənxarici görünüşümüzdən də
əyani şəkildə
asılıb qaldı
bu sual işarəsi.
İnsan buna neyləsin?
Daxili duyğumuzla birgə
Zahiri simamız da
Döndü canlı suala.
Ey insan,
budur hər iki
cismani və mənəvi
dünyamızın əksi:
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sual içində sual!
Görk üçün.
İbrət götür cavab al!
Şələçəkib yük götürəni
Salıb sual görkəminə
nə demək istəyir, nə
bu dünya görən?!.
Bu dünya
yaşanmış röya...
Mahiyyəti
sirlə dolu yekə çuval.
Çək o çuval dolu
Sual yükünü.
Özün də dönüb ol
O sirri daşıyan
Canlı sual!...
Beynimizdə
riqqətlə döyünən vurğu,
Qəlbimizdə
heyrətdən öyünən
əsrarəngiz duyğubu durğu işarələri.
Heyhat!
Bir damladanbir nöqtədən
başladı
canlı həyatinsan ömrü.
Hərəsi bir cürə,
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hər biçimdə
taleyin əmri
bu durğu işarələri.
Cürbəcür rəng içində
halbahal bir dünya
yaşatdı insana
bu durğu işarələribu duyğu işarələri!..

QARABAĞA ƏSGƏRİK!
(Döyüş marşı)
Azəri ordusu-alınmaz qala,
Onun şərəfinə ocaq çat, qala!
Bir vaxt son qoyaraq hər qalmaqala,
Qoymaz ki, dünyada qalmaqal qala,
Olacaq müzəffər Milli Ordumuz!
Qarabağ - füsunkar gözəl bir gəlin,
Könüllər fəth etmiş Leylimdir mənim.
Yağılar yurdumun şəhvət əsiri,
Biz namus yolunda düşmənə qənim,
Vətən fədaisi - məcnun əsgərik!
Qarabağ ölkəmin Leyli rəmzidir,
Ona can verdilər məcnun şəhidlər.
Yağılar yurduma çıxıblar şərik,
Fəqət yenə bilməz haqqı haqsız şər,
Biz haqq ordusuna qoşun əsgərik!
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Qarabağ torpağı Vətən zirvəsi!
Biz qartal ürəkli göydələnlərik.
Yağı bağrı dələn mərd ərənlərik.
Andımız qəhrəman Babək türbəsi,
Odlar yurdumuza vurğun əsgərik!
Qarabağ - ən qədim müqəddəs məkan,
Azıx - babalarım uyuyan beşik.
Vətənə sevgimiz sarsılmaz birlik,
Sinəmiz eşq odu püskürən vulkan,
Məhəbbət sevdası coşğun əsgərik!

АНАМЫНЙАРЫСЫЭЕТДИ
Атамбудцнйаданкючедянзаман
Анамынъанынынйарысыэетди.
Йарымчыгэюрцндцэюзцмяанам,
Йарышаггаолду - парасыэетди.
Атамлабирюмцрсцрцрдцгоша,
Эялди йаман эюзя, кечди гарьыша.
Анам щаваланды о баш-бу баша,
Ахды эюзляриндян гарасу эетди.
Атамын адыйды анамын гядди,
Бцтюв бир аиляйдик санки Чин сядди.
Фяляк топа тутду, анамы яйди,
Ялифтяк гамяти-архасы эетди!
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TAPDIQ ABIŞ OĞLU ƏLİBƏYLİ
Əlibəyli Tapdıq Abış oğlu 1961-ci ilin
iyul ayının 1-də Yardımlı rayonunun
Bürzünbül kəndində anadan olub. 1978ci ildə Hamarkənd kənd orta məktəbini
tərifnamə
ilə
bitirərək,
təhsilini
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Filologiya” fakültəsində davam etdirmişdir.
Ədəbi yaradıcılığa erkən yaşlarından başlayıb. Dövri
mətbuatda xeyli sayda oçerk, məqalə, publisistik yazıları dərc
olunub.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvü,
“Konstitusiya” ictimai-siyasi, hüquq qəzetinin,“Heyrət” ədəbi-bədii, elmi-publisistik dərginin təsisçisi və redaktorudur.
“Qızıl qələm” media və bir çox ədəbi mükafatlara
layiq görülmüşdür, Fəxri Doktor, Prezident Təqaüdçüsüdür.
CAHANA SIĞMAYAN SÖZƏ SIĞINDI
Cahana sığmayan Tanrı bəndəsi
İlahi şövq ilə Sözə sığındı.
Söz mülkünün əngin bəndi-bərəsi
Bir ovuc ürəyə necə yığıldı?..
Bəxtində işıqla zülmət görüşən
Ümid işığında pərvanə olar.
Bəxtinə qismətdən şairlik düşən
Bircə söz üstündə divanə olar.
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Özündən özünə yol gedə bilən
Minillik yolları qayıda bilir.
Yer-göy arasında özünü bölən
Özünü qəflətdən oyada bilir.
Bir qərib yolçusan, karvanın ömür...
Bənd olma dünyanın dərd-azarına.
Karvan getməyində, it də ki, hürür,
Özün bələdçisən yol-güzarına...
İlham pərisinə könül verəli,
Ömür yollarına qarışdı eşqin.
Sözün ruh oxşayan hüsnün görəli,
Bitməz cəfasıyla barışdı eşqin.
Üzüyola deyil fələk gərdişi,
Həyatın sərt üzü sınağa çəkir.
Dəyişməz dünyanın əzəl vərdişi,
Sığal çəkə-çəkə başa turp əkir.
Hələ ki, əyilir bu əyri dünya,
Sənsə üz tutmusan indi düz sözə.
Əyrini düz necə göstərər ayna?..
Düz edib, deyirsən düz sözü üzə.

DAN YERİNDƏ BİTMƏLİ

Ürəyimdən gözlərimə düşən şeh,
Kirpiyimdə yarpaq-yarpaq qırovdu.
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İçim qüzey, hər əsəndə xəfif meh,
Çölüm güney, çınqılanan kösövdü.
Ay işığı nur çiləyir gözümə,
Güneyimə düşən işıq üzümdə.
Günəş seli səpilsə də üzümə,
Quzeyimə düşən işıq gözümdə.
Özgəliyim məni məndə göynətdi,
Ağrıları dodaq-dodaq səpildi.
Doğmalığım məni məndə göyərtdi,
Pöhrələri budaq-budaq əkildi.
İki yolun ayrıcına çatmışam,
Biri işıq, biri zülmət-getməli.
Ay doğubdu, günəş kimi batmışam...
Şəfəqlənib dan yerində bitməli.

MİSRALANAN ULU SÖZ
Göydən enən mələkdir,
Simurqdan tel, lələkdir,
Ruhumuza gərəkdir
Misralanan ulu söz.
Xəfif əsən küləkdir,
Pıçıltısı ürəkdir,
Qərib kimi kövrəkdir
Misralanan ulu söz.
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Dinən könül, diləkdir,
Ovundurur, dirəkdir,
Dolan bulud, şimşəkdir
Misralanan ulu söz.
Yaxınlıqda köynəkdir,
Ayrılıqda göynəkdir,
Bir qənirsiz göyçəkdir
Misralanan ulu söz.
Nişangahdır, tətikdir,
Ahı neydir, tütəkdir,
Dünya boyda pətəkdir,
Misralanan ulu söz.
Tumurcuqdur, çiçəkdir,
Pöhrələnən özəkdir,
Bahar kimi bəzəkdir
Misralanan ulu söz.
Şeh düşən biçənəkdir,
Gül üstə kəpənəkdir,
Lilparlı bulaq təkdir
Misralanan ulu söz.
Əzəli tək niyyətdir,
“Ol!” günündən heyrətdir,
Yaradana beyətdir
Misralanan ulu söz.
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YAĞILAR GÖRMƏLİ TÜRK QÜDRƏTİMİ
Tənhalıqdan qopub gələn zamanın,
O başından Türk övladı gəlir yol.
Əzəlindən əbədiyə insanın
Türk soyundan şaxələnib neçə qol.
Nifrətim qılıncla, sevgim qopuzla,
Boy verir tarixin neçə qatından.
Ulusum qovuşur Xaqan Oğuzla,
Qanım rəng alıbdı Qorqud zatından.
Türk–Nuh peyğəmbərin oğlunun adı,
Tanrı bəxş edibdi dövlət günəşi.
Əyib zaman-zaman düşməni, yadı,
İsidib torpağı odu-atəşi.
Tarix səhnəsində igid - ərənlər
Yazıb salnaməsin ox - nizəsiylə.
Bu torpaq yetirən gör neçə öndər
Adın təsdiqləyib türk imzasıyla.
Hakimiyyət rəmzi - yay, ulu Türkün
Qovğa günlərində çəkilib tarım.
Həmişə çaparlı qoy yolu Türkün.
Qoru bu milləti, qoru sən, Tanrım!
Doğma ata yurdum, Azərbaycanım
Bu gün qoxumalı səngər ətrini.
Eşit, zərrə qədər yox həyacanım,
Yağılar görməli Türk qüdrətimi.
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TƏRANƏ MƏHƏMMƏD QIZI
ABDULLAYEVA

Abdullayeva Təranə Məhəmməd
qızı Göyçayda ziyalı ailəsində anadan olub. Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin filologiya
fakültəsini bitirib. İlk şeirlərini
orta məktəbdə oxuyarkən yazıb.
“Azərbaycan ədəbi fikrində qərbçilik meyilləri” (2014),
“Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı və Yaxın Şərq” (2016) elmi monoqrafiyalarının və “Sənsiz səninlə”(2007), “Ləmanlı günlərim”
(2010), “Baharda düşən yarpaq”adlı üç şeir kitabının müəllifidir. Hazırda AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin böyük elmi
işçisidir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Ailəlidir, iki övladı var.
QORXUDUR
Dünya özü bir yalandı,
Yalan gerçəyi qorxudur.
Şər xeyirə tələ qurur,
Şeytan mələyi qorxudur.
İçimdəki neyin səsi –
Yerin səsi, göyün səsi.
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Ömrün, günün xoş vədəsi
Xəzan çiçəyi qorxudur.
Sevdalıyam, gəzdim el-el,
Ürəyimi çaldım tel-tel,
Saçlarıma düşən ağ tel
Qara birçəyi qorxudur.

ÇƏKİR
Elə hey çarpışır gecəylə gündüz,
Dünyanın gözləri yenə qan çəkir.
Əlləşib-vuruşur Əhrimən, Hörmüz,
İnsanın qəhrini Yaradan çəkir.
Bu qəza-qədərə qarışdı başım,
Dar gündə sınandı dostum, sirdaşım,
Biz ayrı düşmüşük, atam-qardaşım,
Fələk ayrılığı aradan çəkir.
Kiminin bəxtinə gur işıq düşür,
Kiminin taleyi dolaşıq düşür,
Nədən sevincimi hamı bölüşür,
Dərdimi, qəmimi az adam çəkir?!
QARABAĞ
Qadir Allah bizi çəkib sınağa,
Gözümüzü həsrət qoyub çırağa...
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Anam-bacım, qalxmayaqmı ayağa?
Sinəmizdə qövr eyləyir yara, bax,
Mənim dərdim Qarabağdı, Qarabağ!
Taladılar torpağımı, daşımı,
Yandırdılar quru üstə yaşımı,
Qanatdılar ürəyimin başını,
Cıdır düzü... gül üstündə xara bax,
Mənim dərdim Qarabağdı, Qarabağ!
Qarşıdakı şeytandımı, haydımı?
Bir əsilsiz, bir nəsilsiz soydumu?
Savaşdımı, vaya dönən toydumu?
Qolubağlı əsir gedən yara bax...
Mənim dərdim Qarabağdı, Qarabağ!
Biz bilirik başımızı qatan kim...
Bu ocağı altdan-altdan çatan kim –
Bu bazardı, alan kimdi, satan kim?..
Qan üstündə dövlətə bax, vara bax,
Mənim dərdim Qarabağdı, Qarabağ!

OYAN, MİLLƏT!
Yağı düşmən yürüş etdi üstümə,
Oyan, millət, oyanmağın vaxtıdı!
Çalıb-çapdı gəlib durdu qəsdimə,
Oyan, millət, oyanmağın vaxtıdı!
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Ərşə çıxdı anaların naləsi,
Gəlinlərin ağısı, şikəstəsi...
Gözlər tökdü Qarabağın tüstüsü,
Oyan, millət, oyanmağın vaxtıdı!
Əsirlikdə qalanların fəryadı,
Ərşə bülənd oldu göylər qanadı,
Daha durma, gəl burax bu inadı,
Oyan, millət, oyanmağın vaxtıdı!
Gəl dinləyək bağrıyanıq bülbülü,
Yada salaq solub-saralan gülü,
Başımıza tökülməmiş yurd külü,
Oyan, millət oyanmağın vaxtıdı!
Daha məndə tab qalmadı, yox dözüm,
Qoy dillənsin qılınc sözüm, ox sözüm,
Deməliyəm, budur sənə son sözüm:
Oyan, millət oyanmağın vaxtıdı!
Düşmənlərdən öc almağın vaxtıdı!
GÖYÇAYIM MƏNİM
Dahilər yetirən ulu torpağım,
Fəxr edir səninlə hər bir övladın.
Böyük Həbibinin qəzəlindəsən,
Rəsulun, Nigarın nəğməsindəsən.
İsti qucağında yatırlar qoşa
İsgəndər Coşğunum, Əli Kərimim.
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Adından güc alıb, yazıb yaradan,
Axı Göyçaylıtək oğlun var sənin.
Qəhrəman oğullar yetirdin, Vətən,
20 yanvarda canından keçən,
Torpağı qoruyub, qanını tökən,
İlqarın, Mehmanın, Səyavuşun var.
Düşmənin üstünə getdi Zülfüqar,
Öyünüb başını uca tut, Vətən.
Dünyanın ən gözəl guşəsisən sən.

BAHARDA DÜŞƏN YARPAQ
Yenə xatırladım mən səni qızım:
Hanı yaz müjdəli o nəfəs deyə.
Ömrü gödək olan, ey yer ulduzum,
İşığın əbədi çəkildi göyə...
Bilirəm fanidir həyatın himni, Bir vaxt yox olacaq eşidilən səs.
Budağından qopan yarpaqlar kimi,
Ömür ağacından düşəcək hər kəs.
Hər şey ya gec, ya tez çıxıb gedəcək,
Çəkəcək köçünü o sirli karvan.
Bir vaxt yox olanlar zühur edəcək,
Bir vaxt yüksələnlər süqut edəcək.
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Bir vaxt çağlayanlar sükut edəcək,
Bilirəm bunları, bilirəm, Ləman...
Amma yenə də
Min bir yerə gedir son güman.
Adın nəğmə-nəğmə axır dilimdə,
Həsrətdən mən dəli ozan olmuşam.
Axşamlar yuxuya gedib səninlə,
Gündüzlər yuxular yozan olmuşam.
Qəlbim dilə gəlir sözümdə sözün,
Hey səni anıram hər səhər, axşam.
Baxıram mən sənə gözümdə gözün,
Gəl ki, xəyalına qucaq açmışam...
«Ləmka» deyə bitib dilimdə adın,
Sənsiz səndən gəl gör söz açır necə?
Gör necə soyuqdu atəşin, odun,
Hər açılan səhər - qaralan gecə...
Bir bahar yarpağı düşdü budaqdan,
Sanki ömrümüzə gəldi boran, qar.
Fələk fərmanımı o sis, o duman,
Görən, hardan əsdi o dəli rüzgar?
Sənin yazqabağı sirli gedişin
Baharda yarpaqtək düşdü, a qızım.
Yaşıl yarpaqtəki qəfil düşüşün
Payıza döndərdi baharı, yazı...
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O düşən yarpaqtək soldu arzular,
Qırıldı bir ömür qaldı yarıda.
O nakam yarpağı dəli ruzigar
Apardı Göyçaya – Qaraxıdıra...
İndi ana yurdun o qədim kənddə,
O qədim «İbrıxlı» məhəlləsində
Bakı yolu üstə, ağlar, nigaran
Bir bulaq çağlayır, adı da «Ləman».
«Ləman bulağı»nda
Bir yarpağı əskik çinarın altda
Adamlar bir anlıq ayaq saxlayar.
Kimi ağı deyir, kimi ağlayar,
Kimi də o qəmli eşq dastanını
Dilinin ucunda hey varaqlayar.
Beləcə o bulaq Ləmana dönüb,
Çağlaya-çağlaya min bir avazda
«Ləman bulağı»tək dastana dönüb
Nəğmətək oxunur dildə-ağızda...
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TURAN HÜSEYNQULU QIZI
RƏHİMOVA

1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan
olub. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin “Jurnalistika” fakültəsini, Bakı Diplomatiya Universitetinin “Beynəlxalq hüquq” fakültəsini bitirib. 2004-cü ildən AMEA
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda jurnalist kimi əmək
fəaliyyətinə başlayıb, science.gov.az veb-portalının ilk müxbiri
olmaqla yanaşı, «science.gov.az», «ict.gov.az» veb saytlarına
xəbər və informasiyaların toplanması, emal olunması, fotoşəkillərin çəkilməsi və dizayn olunması ilə məşğul olub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (AJB) üzvüdür.
Hazırda AMEA-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Elmin
Populyarlaşdırılması İdarəsinin “Mətbuat orqanları” şöbəsində rəis müavini vəzifəsində çalışır, «Elm və həyat» jurnalının məsul katibidir. AMEA-nın Fəxri diplomu ilə təltif
olunub.
Aiəlidir, iki övladı var.
AFORİZMLƏR
•Alim bir elmdən, jurnalist min elmdən faydalanır.
•Elmdə hikmət var, uğur var, bütün xəyallara qanad var!
•Dağı dağınıq qayalar yıxmaz, fələk çalxalar yıxar!
•Günəş hər gün doğacaq, gecəsi zülmət olsa da...
•Mənim səbrim çoxdur, həyata güvənim yoxdur.
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•Sənə o qədər gözəllik arzulayıram ki, çirkin xüsusiyyətlərini
yuyub aparsın.
•Fikirlərin Səni aldadır, mənimlə.
•Yaz yağışı yağa dama, təki damın ola yağış yağa.
•Ucaltdıqca enişə yıxan, yalançının özüdür "təkəbbür".
•Bil ki, bu dünyada səndən inciyib, özündən küsən biri var.
•Ucsuz-bucaqsız ağaclar payız eşqinə yarpaqların fəda edir,
fəslə isə bu azdır...
•Düşüncə tərzi yaradıcı olan insanların ruhu azad və sabitdir.
Ehtiyac duyulduğu anda çox vaxt peyda olur, bəzən anidən yox
olurlar. Zənn etdiyin fikirlərə şərt deyil ki, sən də yaradıcı
davranasan, heç olmasa cəhd elə qarışıq durumlarda ruhu
dolaşıq insanlara fərqli yanaşasan.
•Yağış niyə gülə yağdı, məgər, göz yaşılarım azdı..?
•Qışda baharı yaşayan kəs, bil!
Yazda payızı yaşarsan qəfil!
•Bu yolda saf insanlara dayanacaq qoymayıblar, gərək elə
gədəsən ki, dayanmayasan.
•Ya tam ol, parçalanma.
ya tək ol paralanma.
•Düşmənlə çalış göz-gözə gəlmə - yolunu dəyiş, dostla hara
gedirsən get, istiqamətini ayrı tut.
•Bu gedişin bir sonu var. Get ki, sona var.
•Kaş sevgilimin adı yalnızlıq olardı, indiki tək mənimlə qalardı.
•Mənim mücəffərim, mənim dövlətim böyüklərimdir.
Böyüksüz evimi kasıb sanıram.
•Sənin ən böyük mübarizən, sirrini qəlbində tuta bilməndir!
•Sevgi tək mahnıdır, nəqarəti külək...
•Kötü adam, cehennemi anlatdın, bir de cenneti anlat
•Yalandan küs, böhtandan qorx, tarifdən qaç!
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•Elə bir dərs aldım ki, səndən ey həyat, heç anam məni belə
öyrətmədi!
•Tufan coşanda dağıdır,
aləmi qatır,
köz atır...
Canım ey tufanım...,
Bilmirsənmi?
Nəticədə hər şey batır,
part - atır,
başa çatır ...
Səndən sonra bir bərbad görüntü,
qaraçuxur və bir də ..
öz külün qalır.
•Əgər bir adamın pis cəhəti səni daim üzürsə, deməli həmin
adamın yaxşı cəhəti sənə aid deyil. Bir dəfəlik küs ondan!
•Təxmin etdiyin şübhələndiyindir, şübhə etdiyin isə təxmin
etmədiyindir. Təxminə yox, şübhə etdiyinə asla inanma!
•Məhəbbətə güvənmə, sənin ən pak eşqin, onun ən məhrəm
arzusu olar.
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TÜNZALƏ NƏRİMAN QIZI
ZEYVƏLİYEVA
Tünzalə
Nəriman
qızı
Zeyvəliyeva 1981-ci il may
ayının
21-də
Naxçıvan
MR Şahbuz rayonunun Nursu
kəndində anadan olmuşdur.
2000-2005-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetinin «İbtidai
təhsilin pedaqogika və metodikası» fakültəsində təhsil
almışdır. 2006-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Dendrologiya İnstitutunda laborant, kiçik elmi işçi, böyük
elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. Hazırda baş mütəxəssis
vəzifəsində çalışır. AMEA Dendrologiya İnstitutu Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədridir.
Ailəlidir, 2 övladı var.
Tanınmış şair Məmməd Arazın əmisi nəvəsidir.

ÖZÜN AĞLA
Dəyişib insanlar, dəyişib dünya,
Nə ümid, nə güman yoxdur sabaha.
Gör, necə aldandıq zalım dünyaya,
Çarə tap, əlac et, yaramı bağla,
Qaz sən öz qəbrini, öz-özün ağla.
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Tanımır solunu, nə də sağını,
Pislər yaxşıların içir qanını.
Dünya uduzubdur insan ağlını,
Çarə tap, əlac et, yaramı bağla,
Qaz sən öz qəbrini, öz-özün ağla.
Dodağımda fəryad, dilimdə kədər,
Qeylü-qalla keçir ömrümüz hədər.
Doğradı içimi, doğradı qəhər,
Çarə tap, əlac et, yaramı bağla,
Qaz sən öz qəbrini, öz-özün ağla.
Eh! Kimlər yarana, kimlər doğula,
Bu dünya qumardır, kimlər uduza.
Çətin ki, bu dünya başdan qurula,
ARAZLI, boğ dərdin, qəlbində ağla,
Qaz sən öz qəbrini, öz-özün ağla.

QƏM ETMƏ ARAZLIM
Haqsızlar haqlını çarmıxa çəkir,
Gözümüz önündə dərd adiləşir.
Körpələr əl açıb əl-ətək çəkir,
Qəm etmə Arazlım, karlaşıb insan,
Kallaşa-kallaşa karlaşıb insan.
Nər igidlər yatır torpaq yolunda,
Gözü kölgəliyik vətən yanınada...
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Çoxları var-dövlət, pulun hayında,
Qəm etmə, Arazlım, kallaşıb insan,
Kallaşa-kallaşa karlaşıb insan...
Fəryadla saç yolub ana ağlayır,
Nişanlı bir gəlin qara bağlayır,
Bəs niyə bu dərdlər bizi boğmayır?
Qəm etmə, Arazlım, kallaşıb insan,
Kallaşa-kallaşa karlaşıb insan...
Nadanlar dönmədi öz əməlindən,
Tökdü qeyrət daşın ətəklərindən,
Daha tab qalmayıb dərd-sər əlindən,
Qəm etmə Arazlım, kallaşıb insan,
Kallaşa-kallaşa karlaşıb insan...
Nədir bu torpağın, nədir günahı?
Düşmən tapdağında ağlayır axı?
Kar olub duymuruq vətən harayı...
Qəm etmə Arazlım, kallaşıb insan,
Kallaşa- kallaşa karlaşıb insan...
Yağdı başıma bulud, çən-duman.
Qaraldı gözümdə, dəyişdi dövran,
Həsrət nəğməsiydi yoxdu bir güman,
Nə umum, istəyim axı dünyadan,
Küsmüşəm bu qeylü-qallı dünyadan.
Atamsız bir daha “yaşamadım” mən,
Nə dostdan, nə yardan yarımadım mən...
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Dindirmə gəl məni yaralıyam mən...
Nə umum, istəyim axı dünyadan,
Küsmüşəm bu qeylü-qallı dünyadan.
İblislər görünür mələk donunda,
Sevgidən bixəbər sevgi rolunda ...
Müntəzir dururam əlkim qoynumda,
Nə umum, istəyim axı dünyadan,
Küsmüşəm bu qeylü-qallı dünyadan.
Dünyanın var-yoxu ləl, qızıl, almaz,
Qalmadı şahlara sənə də qalmaz...
Dünyanı tərk edən bir də qayıtmaz,
Nə umum, istəyim axı dünyadan,
Küsmüşəm bu qeylü-qallı dünyadan.
TÜNZALƏYƏM, Vətən dərdi çəkənəm,
Sevinc köynəyini qəmdən biçənəm.
Sonu bilinməyən bir yol keçənəm,
Nə umum, istəyim axı dünyadan,
Küsmüşəm bu qeylü- qallı dünyadan.

DAĞILMIŞ ARZULAR
Mənim həyatımda etdiyim səhvlərim də olub, doğrularım da. Etdiyim səhvlərdə dərs almaq istəməyib yenidən bağışladığım insanlar da çox oldu ömrümdə. Yenidən bağışladığım zaman yenidən peşmanlıq çəkdiyim anlarım da az
olmayıb.
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Dəyər verib dəyərini görmədiklərim də oldu, bu dəyəri
itirib bədəlini tək- tək ödəyən insanlar da oldu həyatımda.
Yaşadığım bu həyatın keçməkeşlərlə dolu “keşkə”ləri də
olub, “nə yaxşı ki, etmişəm” dediyim doğrularım da olub...
Geri döndərmək istədiyim zamandan daha çox əngəl
olub istəmədiyim başlanğıclarım var mənim həytımda.
Bir mirvaritək öz sapından üzülüb tökülən dağılmış
arzularım var mənim bu ömür kitabımın səhifələrində. Bir
bilsən nələri yaşayıb, nə acıları damla-damla udmadım. Mən
canımdan, özümdən çox sevdiyim ATAMI qollarım üstündə
bu dünyaya “əlvida “ deyişini içim parçalana-parçalana yaşayanlardanım. Eh!!!
Çox yarğanlardan, çox qayalı, daşlı yollardan keçdim.
Kədəri, acıyı, sevinci, düşündükcə qan donduracaq qədər illərim, yürüdükcə daşlara yıxılıb qaldığım, yıxıldıqca ayağa
qalxıb eyni yolu yürüdüyüm anlarım da olub həyatımda.
Bu mənəm içi, çölü bir olan, kövrələndə gizlincə həzinhəzin ağlayan, bəzən də düşündüklərimi birdən-birə söyləyən,
kiminsə yalnışını, doğrusunu durmadan üzünə vuran, haqsızlıq
olan yerdə dözməyib danışan, yaman, yaltaq insanlardan uzaq
duran, çılğın, dəli-dolu, yaxşını-pisi unutmayan birisiyəm.
Mən yalanlarla qazanacağım bir şeyi doğrularla itirməyə
üstünlük verənlərdənəm.
Heç bir mübarizəni uduzmaram, qorxmaram, sonuna qədər gedərəm. Uduzmağı da sevmirəm, heç öyrənə də bilmədim
məğlubiyyəti. Həyatımdan “olmazları” silərəm! Qiymətimi
bilməyənləri yoxluğumla cəzalandıraram. Sevənə canım fəda,
sevməyənə “ƏLVİDA” deyən birisiyəm. Bu mənəm, indi
bildinmi necə birisiyəm?!.
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ÜLVİ ƏLƏFSƏR OĞLU
MƏMMƏDOV
Ülvi Hisslər-1982-ci ildə Bakı
şəhərində
anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Texniki Universitetinin
"Ekologiya və təbiətdən istifadə"
ixtisasının 2003-cü ildə bakalavr, 2005-ci ildə isə magistr
pillələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2011-ci ildən
kimya üzrə fəlsəfə doktorudur, 2015-ci ildə dosent elmi adını
almışdır.
AMEA akad. M. Nağıyev adına KQÜKİ-də böyük elmi
işçi vəzifəsində çalışır və AMEA A.Bakıxanov adma Tarix
İnstitutunun elmlər doktorluğu hazırlığı üzrə dissertantıdır.
O, 50-dən çox elmi əsərin, o cümlədən, 2 patentin, 2
dərsliyin və 2 şeir kitabının müəllifidir. Ülvi Hisslərin musiqi
bəstələnmiş 7 şeiri Azərbaycan Bəstəkarlarının “Uşaq Musiqi Antalogiyasının” IV cildinə daxil edilmişdir.
Tanınmış müğənnilər tərəfindən ifa olunmuş bir çox
mahnıların ("Elimizin Bəxtiyarı", "Son zəng", "Milli Ordumuz", "Qara qızıl", "Qarabağ", "Sizindir" və s.) sözlərinin, iki poema və bir pyesin ("Elimizin Bəxtiyarı pyesi"
növbəti teatr mövsümündə tamaşaya qoyulması məqsədilə
2015-ci ildə S.Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının
planına qəbul edilmişdir) müəllifidir, "Qızıl Qələm" mükafatı
laureatıdır.
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GƏL SIFIRDAN BAŞLAYAQ
İşlərimiz qarışdı,
Əsəb həddini aşdı.
Fikirlərim dolaşdı,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Uzaq edək yalanı,
Dərd etməyək olanı.
Biz bərk tutub qalanı,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Baxma imkan dirənib,
Çox mərd qalxıbdır, enib.
Özümüzə güvənib,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Ümidimiz ölmədən,
Sirrimizi vermədən.
Biz inaddan dönmədən,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Nadana baş əymədən,
Könüllərə dəymədən.
Heç bir səbəb gəzmədən,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Qəlbi sevinclə dindir,
Dünya turşa şirindir,
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Tülkünün yox, şirindir,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Hərdəmxəyal olmayaq,
Mat-məəttəl qalmayaq.
Bir daha aldanmayaq,
Gəl sıfırdan başlayaq.
Zəhmət çəkək illərlə,
Sabahı xoş günlərlə.
Yenə ülvi hisslərlə,
Gəl sıfırdan başlayaq.

QƏLBİMİ ELƏSİ OLSUN RAM EDƏN,......
Mən çöldə, çəməndə bir gül gəzirəm,
Çöhrəsi solmayan, rəngi solmayan.
Qəlbimi eləsi olsun ram edən,
Misli-bərabəri, tayı olmayan.
Bağlansın bülbülə gül bağlanantək,
Eşqini hər zaman əziz saxlasın.
Sevdalı qəlbində min arzu, istək,
O öz sevgisində dönük çıxmasın.
Ən ülvi hisslərlə sevsin hər zaman,
Atmasın eşqini borana, qara.
Bəzən gəncliyində hiss etmir insan,
İntizar vursa da ürəyə yara.
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Eşqini qəlbində yüksəkdə tutsun,
Tufana, çovğuna təslim etməsin.
Məhəbbət könlünü hər dəm ovutsun,
Xəyalı göylərdən yerə enməsin.

EY MƏNİM BAŞIMIN SEVGİ BƏLASI,......
Ey mənim başımın sevgi bəlası,
Özümü unutdum səni sevəndən.
Səni sevə-sevə sən olmuşam mən,
Soruşsun görənlər de səni məndən.
Eşqindir güc verən çılğın qəlbimə,
Fəth etdin könlümü o baxışınla.
Məhəbbət oxunu sancdın sinəmə,
Hopur damarıma eşq damla-damla.
Bu elə xoş duyğu, elə xoş hiss ki,
Heç zaman söz ilə anlatmaq olmaz.
Sən ey coşqun qəlbim, de, nəyi pis ki,
Sevgiylə yaşayan heç vaxt qocalmaz.
Səni sevən gündən duydum həyatı,
Anlatdın yaşamaq nədir sən mənə.
Sevgiymiş yaşadan bu kainatı,
Sevgi bir bəzəkmiş cümlə-aləmə.
Sən ey ceyran gözlüm, gül üzlü yarım,
Xoş gəldin sən mənim könül dünyama.
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Daha məndə deyil öz ixtiyarım,
Az qalır eşqindən ürək dayana.
Ən ülvi hisslərlə sevirəm səni,
Sevgin qəfil gəldi könlümü çaldı.
Sən elə özünə bağladın məni,
Ruhum yanar oda sanki qalandı.
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ZƏFƏR MAHMUD OĞLU
KƏRİMOV
Kərimov Zəfər Mahmud oğlu7 may
1961-ci ildə Beyləqan rayonunun Şəfəq
qəsəbəsində anadan olub. 1968-ci ildə
Şəfəq qəsəbəsində səkkizillik məktəbin
birinci sinfinə qəbul olunub.
1972-ci ildə ailəsi ilə birlikdə
Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsinə
köçüb və qəsəbənin 1 saylı məktəbində
təhsilini davam etdirmişdir.
1986-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin
“Jurnalistika” fakültəsində (qiyabi) təhsil almışdır.
1993-cü ilin mart ayından Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Milli Münasibətlər İnstitutunda elmi işçi,
2003-cü ildən isə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunda elmi işçi, sonra isə böyük elmi işçi vəzifəsində
çalışmışdır.
2014-cü ildə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunda “Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın
tarixində mətbuatın rolu (XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda
tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə edib, 16
noyabr 2015-ci ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi
alıb.
“Qızıl qələm” mükafatı laureatıdır. Müxtəlif qəzet və
jurnallarda xüsusi müxbir, redaktor, baş redaktorun müavini
vəzifələrində çalışmış, xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və ictimaisiyasi həyatı ilə bağlı çoxsaylı məqalələri mətbuatda dərc
olunmuşdur.
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2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon
Təşkilatının üzvüdür.
Ailəlidir, iki övladı var.

VƏTƏNƏ SƏDAQƏT RƏMZİDİR HEYDƏR!

( Heydər Əliyevin anadan olmasının
94-cü ildönümünə )
Üçrəngli bayrağı dalğalandıran,
Millətin yolunda çıraq yandıran,
Azadlıq odunu alovlandıran,
Xalqına əbədi ruh verən bir ər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
O ulu, o qədim Naxçıvan yurdu,
Qoynunu açaraq arxanda durdu.
Sən gəldin elin də dərddən qurtuldu,
Xalqına qovuşub oldun bəxtəvər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Tükəndi çox səbrin, bitdi həsrətin,
Qurtuluş bəxş etmək oldu qismətin,
Xalqınla birləşib oldunuz mətin.
Asayiş yaratdın bu günə qədər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
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O zaman çox çətin bir addım atdın,
O Milli Ordunu yoxdan yaratdın,
Bəlkə də ən böyük arzuna çatdın.
Ölkəyə sən oldun əskər, həm öndər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Qardaşa sən açdın Ümid körpüsün,
Doğmalar qovuşsun, birgə yürüsün,
Bu birlik, vəhdəti dünya da görsün,
Sanmasın bu dostluq gedəcək hədər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Türkün dayağıdır Atatürk, Heydər,
Qorqud babamızdan güc alan ərlər,
Elinin, yurdunun qədrini bilər,
Düşmənə göz dağı vermiş ərənlər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Atatürkə sevgin çağlayıb daşdı,
Arzu da, əməl də ona qarışdı,
Xilaskar adınız sərhədlər aşdı.
Oğuz ellərinə oldunuz yavər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Sən Vətən yolunda cismin itirdin,
El üçün solmayan güllər bitirdin,
Yurduna İlhamtək oğul yetirdin.
Ləyaqət rəmzidir oda igid, ər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
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İlham da yolunu xalqınla gedir,
Hər arzun gül açıb, aləm seyr edir.
Bu Odlar Yurdunu görənlər deyir:
“Ölkədə bir cənnət yaradıb rəhbər”,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Adını yaşadan o ər qürurlu,
Mehriban xanımdır əməli nurlu,
Muğama can verdi, qəlbdən, şüurlu,
Təhsilə yol açdı xanım münəvvər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
Azərbaycan sənin ruhuna candır,
Könlünün sirdaşı, doğma anandır
Torpağı bərəkət, xalqı yanandır.
Sən elin gücündən doğuldun öndər,
Vətənə sədaqət rəmzidir Heydər!
“Biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin
yaradılmasına imkan verməyəcəyik!”
İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
VƏTƏN ÇAĞIRIŞI
Düşmənə vermərik imkan bir daha,
Yenidən bu yurdda dövlət yarada.
Vətən torpağında o at oynadı
Asanca yetişsin arzu, murada
İrəvan, Zəngəzur, Göyçədə gərək,
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Azəri xalqının səsin eşidək!
Bilsin azğın düşmən eşitsin cahan?
Qarabağ olubdur bizim hər zaman,
Şuşada, Laçında, Xankəndində biz,
Üçrəngli bayrağı var edəcəyik.
Haqqı, ədaləti bərpa eyləyib,
O yurda yenidən biz dönəcəyik.

CÜMHURİYYƏT!
(Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 99 illiyinə)
Sən xalqımın haqq səsisən,
İstiqlalın nəğməsisən,
Əbədiyyət çeşməsisən.
Səndən aldıq biz hürriyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Qoca Şərqin Odlar Yurdu,
Cəhalətə zərbə vurdu,
Yurdsuzlara yuva qurdu.
Onlar gördü səmimiyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Xoyskinin dəyanəti,
Əqli, fikri, zehniyyəti
Qurdu Milli Hökuməti.
Xalqlar tapdı xoş ünsiyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
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Çoşdurdun sən arzuları,
Qəlbdə olan duyğuları,
Xalqa verdin ixtiyarı,
Milliləşdi hakimiyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Ana dilin sənin andın,
Onu doğma, əziz sandın,
Xalqa verdin, haqq qazandın.
Artdı təhsil, mədəniyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Azadlığı car eylədin,
Ədaləti var eylədin,
Haqqı bərqərar eylədin,
Qanunların inci, zinət
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Yaratdığın məclisanın,
İlk türk özəl parlamanın,
Haqq aradı məbusanın.
Xalqa verdin sən şücaət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Yetişdi xalqın sorağı,
Millətin ümid çırağı,
Versal - sülhün tək dayağı.
Qazandığın nailiyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Xalqımızın qürurusan,
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Yanan qəlbinin odusan,
Azadlıq,vüsal yolusan.
Andı səni bəşəriyyət,
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
Dövran sənə zülm etsə də,
Varlığına qəsd etsə də,
Manqurtları yüksəltsə də
Bitməz zəfər, qalibiyyət.
Cümhuriyyət, Cümhuriyyət!
TÜRK YURDUYDUN SƏN, İRƏVAN!
Oğuzların dayağıydın,
Göyçəmizin sorağıydın,
Dədə Qorqud harayıydın.
Dövran tutdu sənə divan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Zəngi çayı şən avazın,
Ağrı dağı könül sazın,
Qırxbulaqdı bahar, yazn,
Keçib səndən saysız karvan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Sərdarabad sipər qalan,
Yağı köksün oda salan,
İşğalçıdan min bac alan.
Düşmənlərlə bitməz davan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
359

Düşmən ötdü sağ-solundan,
Tutan olmadı qolundan,
Gözlər çəkildi yolundan.
Qışa döndü o yaz havan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Daşnak oldu sənə qənim,
İşğaldadır yurdum mənim,
Həsrət çəkir, o Vətənim.
Dönüş yolun olsun rəvan,
Türk yurduydun sən, İrəvan,
Türkmənçaydan başlandı yol,
Haylar açdı yurdumda qol,
“-Türk qardaşım, sən ayıq ol ...”
Nədən oldu Göyçəm, Sevan?
Türk yurduydun sən, İrəvan,
Düşmən hər an qan aradı,
Daşnak türkü qaraladı,
Vurdu, əzdi, paraladı.
Soyqırımlar qoydu viran,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Rus qoşunu oldu dayaq,
Top-tüfəngi haya yaraq,
Dar günündə olub çıraq.
Bitsin odu, dönsün dövran...
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Çox işlərdə yanılmışıq,
İtkimizlə anılmışıq,
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Çıxdaş olub danılmışıq.
Kaş qayıdaydı xan Rəvan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!
Yağı düşmən sevinməsin,
Yurd izimiz silinməsin,
Oğuz eli bölünməsin.
Birliyimiz, dərdə dəvan,
Türk yurduydun sən, İrəvan!

BƏŞƏR ŞAİRİSƏN, DAHİ NİZAMİ!
Özündən daha çox özgəni andın,
Xilqətin dərdinə ürəkdən yandın,
Sözləri hər kəsə bir gövhər sandın.
Səmimi, qayğıkeş millətə hami,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
Yox idi qadının Şərqdə hörməti,
Dəyəri, ziynəti onun qiyməti,
Qaytardın sən ona haqqı, hümməti.
Ucaldı şöhrətin, aşdı aləmi,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
Yazıb-yaratsan da farsın dilində,
Türkün ətrin duyduq əsərlərində,
Fərhadın külüngü odur əlində.
Yıxdı Büssutunda əski nizamı,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
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Zirvələr fəth etdin şeir, sənətdə,
Sözündür hökmüdar, o səltənətdə,
Şah-sultan çatmadı sənə hörmətdə.
“Xəmsə”n unutdurdu, bizlərə qəmi,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
Tanrının verdiyi gücü-qüdrəti,
Xalqına sərf etdin sonsuz sərvəti,
Gəncənin olmusan, şanı-şöhrəti,
Torpaqdan güc alan bəhərli zəmi,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
Gətirdin Bərdəyə İsgəndəri sən,
Fatehə ədalət, haqq öyrədəsən,
Zalımı düz yola döndərə bilsən.
Bitər insanların dərdi-ələmi,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
Şərqdə parlasan da sən günəş kimi,
Hər kəsin ruhunun oldun hakimi,
Sözlərin şəfalı, təzə bal kimi.
Eşqin könüllərə nur verən cami,
Bəşər şairisən, dahi Nizami!
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ZƏKULLA NİFTULLA OĞLU
BAYRAMLI
Zəkulla Niftulla oğlu Bayramlı 1965ci ildə Ağcabədi rayonunun Qaravəlli
kəndində doğulmuşdur. 1972-ci ildə həmin
kənddə orta məktəbin birinci sinfinə getmiş,
1982-ci ildə orta təhsilini başa vurmuşdur.
1983-cü ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş,
1990-cı ildə həmin institutu “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimi” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1990-93-cü illərdə AMEA
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspirantı olmuş,
1994-cü ildə “Füzuli yaradıcılığı və müasir ədəbi-nəzəri fikir”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elə
həmin ildən institutda kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamış,
hazırda “Orta Əsrlər Azərbaycan Ədəbiyyatı” şöbəsinin
aparıcı elmi işçisidir.
2012-ci ildə filologiya elmləri doktoru hazırlığı üzrə
doktoranturaya qəbul olunmuş, “Klassik Azərbaycan nəsrinin
Füzuli mərhələsi” mövzusu üzərində işləyir.
Elmi məqalə və kitabları ilə yanaşı, bədii əsərləri:
şeirləri, oçerkləri, bədii esse və hekayələri də nəşr olunmuşdur.
Ailəlidir, iki övladı var.
VƏTƏN
Ruhum sənin, dilim sənin,–
Salam, elim! salam, Vətən!
Ayağında ölüm sənin,
Bürcüm–Vətən, qalam–Vətən!
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Yad ağızda tütək olub,
Özümüzə kötək olub,
Hər yetənə yedək olub,
Özü düzdə qalan Vətən!
Mən gedərəm, izim qalmaz,
Odum yanar,– közüm qalmaz.
Heç payından payım olmaz,
Dərdi mənim olan Vətən!
Bir bostandır–uralanmış...
Bir pələngdir–yaralanmış...
Qəlbim kimi paralanmış,
Könlüm kimi talan Vətən!
Bayraq qandan boyansın, hey!
Yerdən göyə dayansın, hey!
Cəngilərə oyansın, hey,
Beşikdəki balan, Vətən!
DAĞLAR, SİZDƏ NƏYİM QALDI?...
Üzü bəri baxan dağlar!
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?!.
Bağ salıban, yuva qurdum,–
Öz əlimlə yada verdim.
Nəyi qoydum, nə götürdüm,–
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?!.
Yad əllərdə qalıb yaxam,
Üzüm gəlmir üzə çıxam.
Dönüb bir də sizə baxam?..–
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Dağlar, sizdə nəyim qaldı?!.
Göylər ağlar qan-yaşıma,–
Bax fələklə savaşıma.
Daşın tökülsün başıma,
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?!.
Qısır dünya! qəhbə fələk!
Bu nə oyun, bu nə kələk?..
Ruhum orda qanlı köynək,–
Qanlıca köynəyim qaldı.
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?..
Qardaş getdi,–başım tacı,–
Yad çəpəri, dost qılıncı.
Dözəmmədi İsmət bacım,
Əmim öldü, dayım qaldı...
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?..
Kim alacaq bu qisası?–
Dəryada balıq sövdası...
Başımda bir “yurd” havası,
Ürəkdə göynəyim qaldı.
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?..
Kimə lazım adım-sanım?..
Nəyə gərək quru canım?..
Dağılsın daşlara qanım,–
Yerim, yurdum, göyüm qaldı...
Dağlar, sizdə nəyim qaldı?..
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TƏLƏSMƏ, ÖGLÜM
Düşdü payımıza uğursuz əsr,
Çoxumuz yazanıq: nəzm, ya nəsr.
Vicdan itkin düşüb, ruhumuz əsir;
Başımız üstündə çox əsmə, ölüm!
Natəvan nisgilli–Xanın sarayı...
Cala bir-birinə, cala hər ayı...
Habil hönkürtüsü, Qədir harayı,–
Bir kəsmə şikəstə,–bir kəsmə ölüm.
Başı qalda gərək ər oğlu ərin,–
Qovğası qəzəbli...
dalğası dərin...
Özü ölümünə tələsənlərin
Ömür bağçasına tələsmə, ölüm!

GÖYNƏDİ
Şəhriyar, səsini dinlədim yenə,
Köhnə dərdlərini dənlədim yenə.
Ağladım, sızladım, inlədim yenə,
Yenə gözlərimin yaşı göynədi.
Səsinə öxşayır bəxti hə rkəsin,
Söndü vulkan kimi eşqin, həvəsin.
Sənin boğazında sısqa nəfəsin,
Mənim ürəyimin başı göynədi.
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Xoşginab, Qarqurşaq saxlar izini,
Şeirin alovunu, sözün közünü.
Dedilər Şəhriyar yumdu gözünü,–
Qafqazın torpağı, daşı göynədi.
Vətən göylərində ildırım çaxdı,
Kür, Araz səngidi, Arpaçay axdı.
Ordan Heydərbaba qovzanıb baxdı,
Yaddaşı odlandı, huşu göynədi.
Bu necə yanğıdır, bu necə səsdir?–
Dağları kövrəltdi, çayları kəsdi.
Arazın üstündən qara yel əsdi,–
Bakının payızı, qışı göynədi.

AĞLAMA, KÖNLÜM, AĞLAMA
Nə dolmusan bulud kimi?..
Sel ağzında ağ tut kimi
İslat məni...qurut məni...
Ağlama, könlüm, ağlama.
Bir xəzinə tapıb sən,
İtirən uşaq kimisən.
Bir də tapılmaz bir itən,
Ağlama, könlüm, ağlama.
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Yar yarasın yad bağlamaz,–
Göz ağlasa, can ağlamaz.
Özü yıxılan ağlamaz,
Ağlama, könlüm, ağlama.
Ha ağlasan, qəlb itirməz,
Özgəsini göz götürməz.
Göz yaşı gülşən bitirməz,
Ağlama, könlüm, ağlama.

SƏN ALLAH, ÇIX MƏNİM YUXULARIMDAN
Bu gecə yuxuma gəlmişdin yenə,–
İlləri adladıq, yolları yorduq,
Yenə də üz-üzə, göz-gözə durduq...
Canlı sual kimi baxırdın mənə,–
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Sən mənim qəlbimdə yaralı qəlpə,–
Çıxarıb əlimlə ata bilmədim.
Çıxıb bu dünyanın sınırlarından,
Uzaq üfüqlərdə yata bilmədim,–
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Yuxum həyatımla elə qarışıb,
Gecəm gündüzümə qovuşub elə.
Məni ki tanırsan...yenə alışıb,
Yatmaq istəyərəm bir ömrü belə...
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
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Keçdi gəncliyimiz şirin yuxu tək,
Həyatmı? Yuxumu?–bilə bilmədim.
Sənsiz ölməliydim...ölə bilmədim...
Sən mənsiz yaşadın,–bu da bir gerçək;
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Səni ovudurmu oğul-uşağın?
Ev-eşik qayğısı, ailə dərdi?..
Sənə sənsizliyi deyə bilsəydim,
Dünyanın yazığı mənə gələrdi.
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Bütün dirənişi qıra bilsəm də,
Aldığım qalada qala bilmədim.
Görünür, qəlbinə girə bilsəm də,
Mən sənin varlığın ola bilmədim.
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Kaş bir də gözünə baxa biləydim,
Sən mənə yuxuda baxdığın kimi...
Dünyamı uçurub yıxdığın kimi,
Elə həyatımdan çıxdığın kimi,
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
Sən allah, çıx mənim yuxularımdan!
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MƏNİM BU DÜNYAYA YAZIĞIM GƏLİR
Bir qoca kişidir, gözü-könlü tox,
Halına yanandan yandıranı çox.
İçindən sökülür, xəbərimiz yox,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
İlanı dolayıb özü belinə,
Özü də zəhəri səpir dilinə.
Başını tapşırıb başsız əlinə,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
Həlimdir, zalımdır, sərtdir bu dünya,
Alçaqdır, namərddir, mərddir bu dünya.
Vallah özü boyda dərddir bu dünya,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
Yüzün uçurmamış birini tikmir,
Ayağın çəkəndən əlini çəkmir.
Dərdini çəkənin nazını çəkmir,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
Fürsəti hay-həşir salana verib,
Qeyrəti acından ölənə verib.
İndi də meydanı yalana verib,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
Özündən küsənlə küsülü qalıb,
Məhəbbət bir küncə qısılı qalıb.
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Taleyi bir tükdən asılı qalıb,–
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
İtirib ağlını bu sərsəm nəsə,
Özü də tanımaz özünü görsə.
Hamının yazığı mənə gəlirsə,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir.
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ZÜLFİYYƏ BORİS QIZI QULİYEVA
1987-ci ildən AMEA Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutunda çalışır,
“Müasir Azərbaycan dili” şöbəsinin
elmi işçisidir.
Bədii ədəbiyyata orta məktəbdə
oxuyarkən maraq göstərmişdir. Bir
Azərbaycan nağılını ilk dəfə nəzmə
çəkmişdir (4-cü sinifdə). Bəzi şeirləri
Boris Bəhramoğlunun ”Anam Gilə bacı”, “Yaddaşlarda
yaşayan insan” kitablarında işıq üzü görüb.

Y A N D I R I R... ( Gilə nənəmə ithaf)
ARTIQ 10 İLDİR Kİ, SƏNSİZLƏMİŞƏM...
Bu illərə nifrət – ilin yandırır!
Ruhun yuxularda əyan eyləyir –
Danışa bilməyən dilin YANDIRIR!
Məni o ev çəkmir – bəs nənəm hanı?
Qarşılardın məni, öpərdim səni...
Yenə istəyirəm o vaxtı, anı –
Sənsiz bir şikəstəm, şilin YANDIRIR!
Məni yetim qoydun ata-analı,
Başımı darardın əli hənalı.
Əlinlə verərdin yeməyi, balı,
Darçının yandırır, hilin YANDIRIR!
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Kefim yaxşı olsa nənəm gülərdi,
Hardan sual versəm, ordan deyərdi,
Ayağım üşüsə corab hörərdi –
Çürümüş yumağın, milin YANDIRIR!
10 ildir o bağa getməyirəm mən,
Gələn payları da SƏNDƏN bilirəm.
Ağacların yanıb – su istər səndən –
Şamaman yandırır, hülün YANDIRIR!
Deyirlər, torpağın üzü soyuqdur,
Amma sən altdasan – sənə nə aid.
Deyirlər həmişə ruhlar duyuqdur –
Süfrəmin başında yerin YANDIRIR!
Məzarın üstünə gələ bilmirəm!..
Mən SƏNİ torpaqla bölə bilmirəm!
Ölmək istəyirəm – ölə bilmirəm...
Üzündə kəfənin, tülün YANDIRIR!
Haqlısan – küsmüsən! Qəbrin yandırır,
Səbrdə kasa var, səbrin yandırır.
Müqəddəs ziyarət, bil ki, SƏNİNDİR –
Torpağın yandırır, gilin YANDIRIR!
SƏNİN qədər mənə bir yanan yoxdur,
Yığılıb bir kitab, sözlərim çoxdur Yoxluğun qəlbimə zəhərli oxdur –
Qəbrin üstə solan gülün YANDIRIR!
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Ayağın altında qəbir mənimdir –
10 ildir dözmüşəm – səbir mənimdir.
Razıyam! Əziyyət, cəbr mənimdir –
SƏNİ UNUTMAYAN ZÜLÜN YANDIRIR!..

DAĞLAR SÜRÜŞMƏSİN, DAĞLAR NEYLƏSİN...
Məcnun dağa çıxıb “yar” deyib ağlar,
Dərdi olan kəslər dağları “ah”lar.
Deyirlər, dağların nə günahı var –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Damlaya-damlaya sular göl oldu,
Məcnunun göz yaşı artdı, sel oldu,
Dağlar çox islandı, torpaq nəm oldu –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Zəlzələ titrətdi, yeri oynatdı,
Vulkanlar püskürdü, dağı cırnatdı,
Dəhşət saçan lava yeri qaynatdı –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Dağ başında duman olur, çən olur,
Günəş doğsa, dağ isinir, şən olur,
Qar üşüdür, hər an başı dən olur –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Dolu yağdı, yarğan oldu ürəyi,
İldırım da vurdu, yandı kürəyi,
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Şimşək çaxdı – hanı dağın dirəyi –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Bəs qaya durmuşdu dağın dalında,
Ona söykəmişdi solun, sağın da.
Dağlar çox qocalıb, qürub çağında
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Şəlalə hönkürtü, bulaq göz yaşı,
Qocaman dağlardı – bilinmir yaşı.
“Bezibdi” deyirəm, hər sətir başı –
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...
Dağa dağ çəkimmi? Dağlar çəkibdi,
Sanki qəlbə qaynar yağlar tökübdü,
Qarğışım tutubdu, Vallah, çökübdü,
Dağlar sürüşməsin, dağlar neyləsin...

BUGÜNKÜ YUXUNUN QONAĞIYAM MƏN...
İstər az fikirləş, ya da hər zaman,
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən.
Yatdığın müddətdə olsa da bir an,
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən...
Bir divanə kimi xəyallar göydə,
Gah şəhərdə olur, gah da ki, köydə,
Yarımçıq ayılıb, istərsən söy də,
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən...
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Yuxular çin olur, yuxular yalan,
Bəzən unudulan, həm yadda qalan,
Yaddan çıxmışamsa, yadına salan
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən...
Görüş yeri xəlvət olan dalandı,
Bu məhəbbət atəş olub qalandı.
Sonu yoxdu – bir dünyadı, cahandı,
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən...
Dünya nə vecimə, qoy talan olsun,
Dünya fani dünya, qoy yalan olsun,
Yuxunda bir künc tap, qoy dalan olsun –
Bugünküyuxunun qonağıyam mən...
Bugünkü yuxunun qonağıyam mən...
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