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Redaktordan 
Dərddən  süzülən  misralar 

 Atalar “ölüm gözlə qaş arasındadır” desələr də 
qəzadan gələn qəfil ölüm çox gözlənilməz və dəhşətli 
olur. Firudin müəllimin ailəsində baş verən agır itki 
bizim hamımızı─onun yaxınlarını, dostlarını, qohum-
larını sarsıtdı. O, özünün sevimli balasını, 38 yaşlı 
həkim qızını qəza nəticəsində itirdi. Zəhmətkeş bir 
insan, gözəl müəllim, müdrik ağsaqqalın Göyçə dər-
dinin üstünə böyük  bir dərd də gəldi. Göyçə dərdin-
dən, doğma yurd nisgilindən yazan Firudin müəllim 
yenidən qələmə sarılaraq vərəqlərə köçürməyə 
başladı. Qarşımda olan bu kitabın ərsəyə gəlməsinin 
səbəbi də elə budur. Kitabın əlyazmasını oxuyanda 
məni dəhşət bürüdü. Bu kitab dogrudan da özünün 
ahıl yaşlarını yaşayan, bircə qız övladını qəfildən 
itirən atanın fəryadı, harayıdır. Ədəbiyyatımızda 
dünyasını dəyişən yaxınlarına şeirlər, əsərlər  həsr 
edən sənətkarlarımız olub. Firudin müəllim də öz ürək 
yanğısını söndürmək, toxtaqlıq tapmaq, bu dərdini də 
yaxınları ilə bölüşmək üçün qələmə sarılmış, 
poeziyaya müraciət etmişdir. Məhz buna görə də  o, 
“kağızlara köçürürəm dərdimi, için-için ağlayıram, 
neynəyim”- deyir. Dərdini bölüşəndə azalır, sevinci 
bölüşəndə isə artır. 

Firudin müəllim mərhum qızına “dişinlə 
dırnağınla yurd-yuva düzəltmişdin, mənim Kəmalə 
qızım, ay mənim makam balam” deyib ah- nalə çəkir. 
Daha sonra isə dərdin əlində əsir olan ata necə de-
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yərlər əlini hər yerə atır və sonda övladının qəfil ölü-
mündə özünü müqəssir sayır və “balamı odlara atan 
mənəmmiş” deyir. 
 Yazılan şeirlər də çox təsirli məqamlar var: 

 Dedim sən ağla məni 
                           Qısa et məsafəni; 
                           Məndən alıb kəfəni 

    Balam tərk etdi məni... 
 Həyat davam edir Firudin müəllim. Sən mər-
hum qızına müraciət edib “Sənin əvəzini mən hardan 
tapım” deyə soruşursan. Bu itki çox ağır olsa da, bu 
faciənin az da olsa təsəllisi Nəcəf var, Orxan var!  Bu 
nəvələrdən Kəmalə qızının qoxusunu alacaqsan. Bu-
nun üçün səbrli olmaq, özünü qorumaq, həmin nəvə-
lərin xatirinə yaşamaq lazımdır. Allah da səbr edəni 
özünə dost tutur. 
 Deyirlər ki, ilham pərisi əsasən iki halda qəmli-
kədərli və sevincli-nəşəli halda qələni sahibinə qonaq 
olur. Firudin müəllimin şeirlərini oxuduqca, buna bir 
daha əmin olursan. Onun son zamanlar yazdığı şeirlər 
məhz ailəsində baş verən faciə ilə bağlıdır. Yeganə 
qızını itirən Firudin müəllim özünün dünya boyda 
dərd-qəmini nəzmə çəkərək haray salır, fəryad 
qoparır. Halal müəllim çörəyi ilə boya-başa yetirdiyi 
Kəmalə balasının faciəli ölümü onu yandırır və həmin 
yanğım o, insan düşüncələrinin ən yığcam ifadəsi olan 
şeirin dili ilə oxucularına çatdırır. 
 Firudin Zeynallı poeziyaya hələ keçən əsrin 90-
cı illərinin sonlarında gəlmişdir. O, öz qələmini “XXI 
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əsr” müstəqil ictimai-siyasi qəzetin redaktoru kimi, 
sonralar AZTV-nin əməkdaşı kimi sınamışdır. Firudin 
müəllim ilk poeziya nümunələrini Respublika 
qəzetlərində çap etdirərək öz imzasını oxuculara 
tanıtmışdır. Əlbəttə Köyçə mahalında, Aşıq Ələsgər 
torpağında dünyaya göz açan bir insan şeirə, 
poeziyaya biganə qala bilməzdi. Məhz bu faktor onun 
poeziyasının meydana gəlməsində mühüm rol 
oynamışdır. İlk vaxtlar o, düşmən tapdağı altında olan 
doğma yurddan, torpaq həsrətindən, böyüyüb boya-
başa yetdiyi diyarın gözəlliyindən və ürəyində olan 
nisgildən yazırdı. Onun o vaxt vətən həsrəti ilə 
yazdığı şeirləri qızının ölümü münasibətilə yazdığı 
şeirlərlə müqayisə etdikdə görürsən ki, hər iki faciə 
Firudin müəllimi eyni dərəcədə ağrıtmış, əzab vermiş, 
yuxusuz gecələr bəxş etmişdir. Ana torpaq və övlad 
itkisi ömrünün yetkin çağında olan bir insan üçün çox 
ağır dərd olsa da, Firudin müəllim çox gözəl bilir ki, 
insan tanrının ona verdiyi ömür payını yaşayır və 
buna görə də o, “tale yazısını pozmağa qadir deyiləm, 
Allahın işlərini yazmağa qadir deyiləm-deyir. Sevimli 
qızının faciəli ölümü onun dərdinin üstünə dərd 
gətirdi. Onun fəryadı o qədər güclü oldu ki, qızı 
Kəmalənin ölümü bir ailənin deyil, elin-obanın 
dərdinə çevrildi. Özünün yazdığı kimi 
  Ətrafımı cin-şəyatin alsa da, 
   Ömrümə bir həftə, bir gün qalsa da. 
  Firudin nə qədər haray salsa da, 
  Kəmalə bir daha qayıtmayacaq.   
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 Buna baxmayaraq o, yenə də fəryad qoparır, 
ahu naləsi necə deyərlər aləmi bürüyür.  
Ədəbiyyatda anaya, ana məhəbbətinin böyüklüyünə, 
müqəddəsliyinə həsr olunmuş müxtəlif səpgili əsərlər 
yazılmış, oxuculara təqdim olunmuşdur. Firudin 
müəllimin yazdığı bu şeirlər mən deyərdim ki, ata 
məhəbbətinin təcəssümü, ata faciəsinin poetik 
ifadəsidir. Onun şeirlərini oxuduqca övlada olan 
məhəbbətin böyüklüyünü hiss edir, duyursan. O, bu 
məhəbbətini daşa torpağa yönəldir və deyir: 
   Əzizim qaşı yaxşı, 
   Kipriyi, qaşı yaxşı. 
   Qızım yatan məzarın, 
   Torpağı, daşı yaxşı. 
Bəli, Firudin müəllimə göz dağı olan balasının məzarı 
elə o, balanın xatirinə onun üçün müqəddəsləşir, 
gözünə qızının məzarının “torpağı, daşı yaxşı” 
görünür. Onun şeirlərində ata məhəbbətinin 
müqəddəsliyi, ülviliyi aydın şəkildə sezilir. Bu şeirlər 
oxucuya müəllifin necə ürək sahibi, necə ata olduğunu 
göstərir. O əziz övladını vaxtsız itirəndən sonra dünya 
gözlərinə tamam qara rəngdə görünür və bna görə də 
yazır: 
   Gülşəni sar olubdu, 
   Yarpaqlar saralıbdı. 
   Balam əkdiyi güllər, 
   Bəs niyə qaralıbdı?! 
Günlər bir-birini, aylar ayları, fəsillər fəsilləri əvəz 
edir və Firudin müəllim başına gələn faciənin 
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həqiqiliyinə inanmır, ümid onu yaşadır, fəqət dərd 
inlədir: 

Yaram qövr eyləyir, yaram irilir, 
İlahi sirrini ilahi bilir. 
Torpağa can gəlir, hər şey dirilir, 
Tək sən dirilmirsən, ay nakam qızım.  

 Firudin müəllimin şeirlərini oxuduqca, üz verən 
faciənin dəhşəti adamı ağrıdır, göynədir və 
düşünürsən ki, bu ağırlığa, bu dəhşətə dözmək hər 
kişinin işi deyil. Firudin müəllim dözür, yaşayır, 
ümidin əlindən tutub nəvələri Orxanı, Nəcəfi yerbəyer 
etməyi düşünür. Allah səbir versin, Firudin müəllim! 
Allah kömək olsun!  
  
 
                                                             Vaqif Nəsir 

Professor, şair-publisist Azərbaycan  
    Yazıçılar Birliyinin üzvü 
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I BÖLÜM 
 

Kəmalənin ömür yolu 
 

Ömrü qısa oldu, yolu çox uzun, 
Ləzzətin görmədi baharın, yazın. 

 
Xalq ancaq sevdiyi insanları yaddaşında saxlayır 

deyiblər, qızım. Sən də sevilənlərdən olmusan. 
İnsan var, xoşbəxtliyi özü ilə birlikdə doğulur, 

onunla birlikdə ömrünün axırına qədər yol gedib, 
yoluna işıq saçır. İnsanda var bədbəxtliyi özündən 
qabaq dünyaya gəlib, onu qarabaqara, dabanbasara 
izləyib yol yoldaşı olur, yoluna qara tikan əkir, qara 
çuxasını başının üstündən əsirgəmir qızım. Səndə bu 
ikincilərdən oldun əziz balam. 
 Ömrü yarımçıq, arzuları bitməmiş qalan əziz 
qızım Kəmalə Zeynalova (Hüseynova) 1975-ci ilin 
may ayının 14-dəYasamal (keçmiş Oktyabr 
rayonunda) doğulmuşdur. Doğulduğu gün ömrümüzə 
xoşbəxtlik gətirmişdir. Nə biləydik ki, bu xoşbəxtliyin 
ömrü çox qısa olacaqmış. Atalar yaxşı deyib: “Sən 
saydığını say gör fələk nə sayır”. 
 Kəmaləm 1982-ci ildə Yasamal (keçmiş 
Oktyabr) rayonunun 13 saylı orta məktəbinin birinci 
sinfinə getdi. İkinci sinifdə oxuyakən məktəbə 
yoxlama gəlir. Onun qabiliyyəti ilə tanış olan 
komissiya  sədri professor Yəhya Kərimov məktəbin 
pedaqoji şurasında deyir: “Əgər bu qız məktəbi qızıl 



 9

medalla qurtarmasa mən hesab edirəm ki, günah 
müəllimlərdə olar”. 

 1987-ci ildə yaşayış yerimizi 
dəyişdiyimizdən Kəmalə balam Suraxanı 
(Orconikidze) rayonunun Hövsan qəsəbəsindəki 176 
saylı orta ümumtəhsil məktəbinin 6-cı sinfində 
oxumağa başlayıb. Həmin məktəbi 1991-ci ildə 
bitirib. ATU-nun malicə profilaktika fakültəsinə daxil 
olub (Yeri gəlmişkən həmin il test üsulu respublikada 
ilk dəfə tətbiq olunurdu. Kəmalə ən yüksək bal 
toplamışdı).  

Oranı 1998-ci ildə bitirib, Suraxanı rayonundakı 
birləşmiş xəstəxanasında işə başlayıb. 

2014-cü ilin dekabr ayının 23-də 38 yaşında 
dünyasını dəyişib. 

 
Sənin yoxluğuna heç kim inanmır, 

inanmayacaqlar da, əziz balam. Elə bu yaşda, bu 
görkəmdə, bu baxışda qəlblərə köçdün. Ölüm 
sevinməsin qoy. Sən Allahın sevimli bəndələrindən 
olmusan, mənim nakam balam. Tanrı sevdiyi 
bəndələri tez aparıb ölməzliyə qovuşdurur. 

Meşəyə gedən əyri ağacı kəsmir, hamı düz 
axtarıb, düzü kəsir. Düz hamıya lazımdı. Əməli, istəyi 
düz, arzusu pak, ürəyi təmiz, qəlbi kövrək (bir az da 
niskilli), səbirli, təmkinli, hamının sevincinə şərik, 
kədərinə ortaq olanlar o, qədər azdırmı ki, sənə növbə 
tez çatdı. Çox olsa nə olardı sənə də növbə gec 
çatardı, balalarını yerbəyer edərdin. Ölüm düz 38 il idi 
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ki, sənin kimi birisini axtarırmış mənim Kəmalə 
qızım.  

Ölümlə qol-boyun olub getdin. Heç biz tərəfə 
baxmadın da. Ömür gün yoldaşına, balalarına, atana, 
anana, qardaşına, qohumlarına, səndən ümüd 
gözləyən, şəfa diləyən xəstələrinə bir sözlə səni 
istəyənlərə, bütün insanlara dağ çəkdin. Niyə belə 
insafsızlıq elədin ay nainsaf. Niyə anan Emilyanın 
qara saçlarına qar yağmalıydı? Atanın qəddi kamana 
dönməliydi, ürəyinə dağ boyda dağ çəkilməliydi? 
Nəcəfin, Orxanın ürəyinə ana dərdi çəkilib 
ömürlərinin axırına kimi onları sızıldatmalıydı? Niyə? 

Kədəri sevincindən çox, gecəsi gündüzümdən 
uzun qarası qırmızısından tünd yarımçıq nakam bir 
ömür yaşadın əziz balam. Bir yarımçıq ömürdə neçə 
ömür yaşadın: sadə və kasıb tələbə ömrü, 
valideyinlərinə Tanrı kimi sitayiş edən övlad ömrü: 
Günəş işığına həsrət qalan gözlülərə işıq bəxş edə 
həkim ömrü; ailəsini, balalarını canından artıq sevən, 
bəxtikəm balalarının kədər yükünü çəkən ana ömrü, 
gecəsi narahat, gündüzü həyəcanlı həmişə insanlara 
xoşbəxtlik arzulayan həkim ömrü: şirin, məlahətli, 
aydın səsilə, mülayim təbiətli,gülərüz sifətilə 
pasientlərinin ürəyinə köçən həkim ömrü: böyüklə-
böyük, kiçiklə-kiçik heç kəsi özündən narazı 
salmayan, həkimlik peşəsinin vurğunu olan, ləyaqətli, 
namuslu, şərdən-xətadan, kindən-küdurətdən, dedi-
qodudan uzaq olan insan ömrü. 
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Sən həyatı, təbiəti, insanları necə də sevirdin, 
onlara qayğı ilə yanaşırdın. Xüsusilə də mənə 
(atana).Çünki, mənim şəkərim vardı. Qorxurdun ki, 
ölərəm. Əfsus ki belə olmadı. 

Sən mənə ağlamaq əvəzinə, mən sənə ağladım 
mənim Kəmaləm. 

Hər gün evə gələndə gözlərim telefona dikilir. 
Heç yerə tərpənmirəm ki, indicə Kəmaləmin şaqraq 
səsi eşidiləcək. Ata necəsən? Ağrımırsan ki, bazar 
günü tezdən gələrsən şəkərinin miqdarını ölçərik. 
Lazım olarsa sistem köçürərik. Fikir eləmə 
ölməmişəm ki, səni qoymaram ağrımağa. 

Əfsuslar olsun ki, qızım qoydun ağrımağa. 
Nəinki, ağrımağa, dağ boyda dağı sinəmə çəkdin, 
kainatı üstümə yıxdın, Günəşimi söndürdün ay 
insafsız. İndi o, vaxt ağrılarım yox olar ki, sənin 
yanına gəlim sən mənə layla çalasan. 

Qızım sənsiz qərib kimiyəm, hər şey gözümdə 
dəyişib, elə bil şəhər qəribsəyib, insanlar başqalaşıb, 
divarlar soyuyub. Hara baxıram sənin gülümsər 
çöhrəni görürəm, səsini eşidirəm: nə var, nə yox. 
Nəcəfdən nigaran deyiləm, bilirəm ki, o mənim 
arzularımı doğruldacaq... 

Qızım sən heç vaxt nə var, nə yoxla 
kifayətlənmirdin. Hamının dərd-sərinə şərik olurdun 
köməyinə yetirdin, hamıya qarşı diqqətli və qayğıkeş 
idin. Səndə insanlara qarşı bir mehranəlik vardı. 
Xüsusilə qaynatana, qaynanana. Onları öz 
valideynlərindən seçməzdin. Əsl müsəlmanlara xas 
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olan adət-ənənəni qoruyub saxlayan gəlin idin. Bir 
sözlə, mənim əziz nakam balam sənin hərəkətlərin 
dünyagörmüş, zəngin həyat təcrübəsi olan bir insanın 
həyat yolunu xatırladırdı. Odur ki, sənin kimilər heç 
vaxt ölmürlər. Anar demişkən: 

İnsanlar ölərkən birdəfəlik ölmürlər, tamam yox 
olmurlar, nə qədər ki, onları xatırlayan, onların 
səslərini, sifətlərini, yaddaşında saxlayan adamlar 
durur, bu ölənlər də hələ yaşayır-fikirlərdə, 
xəyallarda, təsəvvürlərdə... 

Səndə yaşayacaqsan mənim balam. Çünki, səni 
xatirələrdə yaşadanlar var olacaq. Onlar əsrdən əsirə, 
nəsildən nəsilə ötürərək daim yaşadacaqlar. 

 
Allah rəhmət eləsin əziz balam, qəbrin nurla 

dolsun, yerin behişt olsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II BÖLÜM 
 



 13

Deyilən söz yadigardır 
 

Allah ucalardan uca, ululardan uludur 
Görəsən bu dünyadan doydum deyən olubmu?! 

Görəsən bu dünyanı tutub qalan olubmu?! Görəsən bu 
dünyadan razı qalan olubmu?! Bu görəsənlərin sayını 
çoxaltmaq olar. Bu görəsənlərə cavablar da çox ola 
bilər. Bu görəsənlər çoxlarını dil-dil ötməyə də vadar 
edə bilər. Bunların hamısını çox təbii və səmimi qəbul 
etmək lazımdır. Həqiqətdən kənar heç nə yoxdur. 
Bütün gizli olanlar da tez-gec həqiqətin imtahanından 
keçməli olur. Həqiqətə baş əyməli olur, həqiqətlə üz-
üzə dayanmalı olur.  

Allah dünyanın əşrəfi olan insanı xəlq etdi. 
Yaratdığı digər varlıqları onun naminə yaratdı. 
Bununla belə, insanı zaman-zaman imtahana da çəkdi. 
İmtahandan üzüağ çıxanlar da oldu, imtahandan çıxa 
bilməyənlər də... Hər halda Allah yaratdıqlarına, 
xüsusilə insana olan nəzərini heç zaman kəsmədi. 
İnsan övladının bütün yaşantıları da bunu sübut etdi. 
Odur ki, “Allah bilən məsləhətdir” deyimi   elə - belə 
yaranmadı. Həmişə bu deyimlə insanlar Allahdan heç 
nəyin gizli olmadığını etiraf etdilər. Allahın əmrinə 
tabe olduqlarını bəyan etdilər. Allah xatirinə hər şeylə 
razılaşmalı oldular. Ümid və inam yerləri yenə də 
Allah oldu. “Allah hər şeyi görür”, “Allah hər şeyi 
bilir” deməklə bir daha Allaha sığındılar. Onun 
səxavətinə ümid və inam bəslədilər. Onun 
səxavətindən tez-gec gün doğacağına inandılar. Ancaq 
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bununla belə, insanların bir-birindən umacaqları da az 
olmadı. Elə bu umacaqlar naminə bir-birindən bəzən 
küsdülər, bir-biri ilə əqidə, məslək yolunda birləşdilər, 
bir-biri ilə küsülülər barışdılar, bir-biri ilə əqidə, 
məslək yolunda kəsişdilər. Ancaq onu da unutdular ki, 
bunların hamısını Allah görür və bilir. Unutdular ki, 
Allah insanların bütün əməllərinin hesabatını aparır. 
Unutdular ki, Allah bütün insanları əməllərinə görə 
sınağa çəkir.  

Allah bu dünyanı bir sınaq meydanına çevirdi. 
İnsanları tez-tez sınağa çəkdi, insanları tez-tez 
yoxladı. Bəzən dünyanın naz-nemətinə, var-dövlətinə 
aldananlara güldü. Ancaq səxavəti böyük olduğu 
üçün, səbri tükənmədiyi üçün hər şeyi yerbəyer 
etməyə tələsmədi. Belə olduğundan hərə öz ağlına 
uyğun hərəkət etdi, hərə öz arşını ilə gördüklərini, 
bildiklərini və etdiklərini ölçdü. İnsanlar hər şeyi öz 
arşınları ilə ölçdüyündən əqidə, məslək, düşüncə, 
əməl baxımından müxtəlif qruplarda birləşdilər. Hər 
kəs öz mənsub olduğu qrupda özünü daha rahat hiss 
etdi. Hər kəs öz mənsub olduğu qrupda özünü haqlı 
saydı. Dünya yaranandan dünyanın gəliş-gedişi belə 
oldu, bu cür də davam edir və belə də olacaqdır. 
İnsanların haqlı və haqsız olmasından asılı olmayaraq 
onlar bu gəlimli-gedimli dünyanın dəyirmanında 
üyüdüldü. Un kimi üyüdüldü. İnsanın başına nələr 
gəldi. İnsan özü öz başına nələr açdı. İnsanın ağlına 
gəlməyənlər onun başına gəldi. Əzab-əziyyətlə 
yaşayanlar da oldu. Kefdə, damaqda olanlar da oldu. 
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Həyatından ləzzət alanlar da oldu. Həyatından 
bezənlər də oldu. Bunların hamısı oldu və olacaqdır. 
Ancaq bu olub-keçənlər içərisində insan övladını daha 
çox göynədən, ağrıdan, bu dünyadan nakam gedənlər, 
vaxtsız köçənlər oldu. Çünki onlar nə bu həyatdan 
doydular, nə də insanlar – qohumlar, qardaşlar, 
bacılar, atalar, analar, əmilər, dayılar, dost-tanışlar 
onlardan doydu. Yuqoslaviyalı türk şairi Rauf Qırkül 
demişkən:  
                             Bir həyat az 

iki olsa... yenə az 
    çünki sənə və həyata 

                             doyum olmaz. 
Biz çox şeyləri bilmirik. Onu da bilmirik ki, 

sabah nə olacaq, nə baş verəcək. Bəlkə sabah nə baş 
verəcəyini bilsək, onda dünyanın dadı, ləzzəti qaçar. 
Yenə də Rauf Qırkül demişkən:  

       Bu gecə güldük, əyləndik 
                           Söhbətimiz bol oldu 
                           yarın harda, kiminlə 
                           necə olacağımızı kim bilsin... 
                           zatən, yarını bilmək 
                           dadını qaçırır həyatın, acısı olardı. 

Ancaq bizdən qabaq baş verənlərdən az-çox 
məlumatımız var. Bu günə qədər baş verənləri az-çox 
bilirik. Bildiklərimiz və gördüklərimiz içində sevinc, 
fərəh olduğu kimi, üzüntülü anlar, kədərli günlər də az 
olmayıbdır. Bu, bizdən asılı olmayan bir yaşantıdır. 
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Onu yaşamalıyıq, o yaşantılara dözməliyik. Axı, 
“Allah bilən məsləhətdir”.  

Belə kədərli, ağrılı yaşantılardan biri də Allahın 
gözəl bəndəsi Firudin Zeynallının başına gəldi. Heç 
yatsa, yuxusuna da girməzdi.  Ağlına gəlməyən, 
yuxusuna girməyən başına gəldi. İstəkli qızı Kəmaləni 
itirdi. 38 yaşlı həkim qızı – Kəmalə qəza nəticəsində 
dünyasını dəyişdi. Hər gün gözünün qabağında olan 
Kəmaləsi indi fiziki cəhətdən yoxdur. Qara torpaq 
altında nə edir, onu hardan bilsin?! Onun bu dərdi, bu 
kədəri mənim yadıma türk şairi Məhməd Bütücün 
aşağıdakı misralarını salır:  
                        Nədən əl sallarkən 
                        köç edən quşları izlərsən 
                        Qocacıqda Prizrendə Mamuşada 
                        və buraların bilməm harasında 
                        şam işığıyla titrəyən hıçqırıqlar 
                        yarar koyu qaranlığı issız gecələrdə 
                        bir quş olsan uçsan uzaqlara 
                        o yerlərə mutluluq 
                       bir ovuc torpaq götürsən oralara 
                       onlara bir ovuc torpaq gətirsən buralara  
                       onlardan yenidən ağlarmıydın 
                       əl sallarkən o quşlara üzün gülərmiydi  
                       ananın qucağında sıcaqlığa sarılsan 
                       bilməm ana qucağında olmaq başqa  
                       öksüz bir çocuq kimi anadan uzaq 
                       buralarda yaşamaq bam-başqa. 
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Firudin müəllimi – Firudin Zeynallını ağrıdan 
dərd var idi. Bu dərd də - övlad dərdi dərdin üstünə 
gəldi. Vətən dərdi onun qaysaq bağlamamış yarası idi. 
Üz-gözündən hiss olunurdu ki, Vətən dərdi onu 
göynədir, bəzən heç özündə olmur, göylə, yerlə 
danışır. Öz dünyasına qapılaraq özünə hesabat verir, 
bəlkə də xəyalında Vətəndən uçub gələn quşlardan 
Vətən barədə soraq alır. Bəlkə də erməni tapdağı 
altında qalan Vətəndəki ulularımızın ruhundan soraq 
alır. Bəlkə də qürbətdə qalan ruhların qarşısında aciz 
qalaraq özünü danlayır. Bəlkə də qürbətdə qalan 
Vətəndən bir ovuc torpaq, bir içim su, bir udum hava 
istəyir. Hər halda bəlkələr çox şey deyir. Gümanlar 
yüz yerə gedir, iman isə birdir. Gümanlardan başımızı 
itirmişik, başımız ağrılar çəkibdir. Bu ağrılar, acılar 
içərisində başını itirmiş Firudin müəllimin başına bir 
dərd də olmazın oyun açdı. Öz ciyərparasını itirdi. 
Onun sorağını kimdən alacaq?! Onun sorağını kimdən 
soracaq?! Ciyərparasına istidirmi, soyuqdurmu, 
küləkdirmi, qardırmı, borandırmı, bütün bunların 
hamısını haradan biləcək?!  

Deyillər ki, qara torpağın üzü soyuqdur. Bu 
soyuqluq onu nə qədər yandıracaq, külə döndərəcək?! 
Bu dərd onu nazildib iynənin ucundanmı keçirəcək?! 
Heç nə bilmirəm, bircə onu bilirəm ki, bu dərd Firudin 
müəllimin əl-ayağını toparlayıb yumağa çevirdi. Bu 
dərd Firudin müəllimi bu dünyaya gəlməyinə peşiman 
etdi. Bu dərd Firudin müəllimin anadan əmdiyi südü 
burnundan gətirdi. Bu dərd onu yandırıb-yaxdı. 
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Əlindən nə gələ bilərdi?! Ümid yeri kimi sözə əl atdı, 
sözdən yapışdı, sözlə dərdini bölüşdü. Qızının 
dünyasını dəyişməsi ilə bağlı şeirlər yazdı, bayatılar 
qoşdu. Onu yandıran dərddən çıxmaq yolunu sözdə 
tapdı. Firudin müəllim sözə sığınmaqla dərdinə əlac 
axtardı. Dərdində sözün özünü yandırmaq istədi. 
Beləcə şeirlərini, bayatılarını düzdü, qoşdu. Onun 
şeirlərini, bayatılarını oxuyanda bir daha əmin oldum 
ki, ən güclü, tutarlı folklor nümunələrini (bayatılar, 
laylalar) xalqın adından elə bu cür yaradıblar. Xalqın 
içərisində olan insanlardan biri, bir neçəsi yazıb-
yaradıb və bu yazılanlar  xalqın ürəyindən xəbər 
verdiyi üçün xalqın malına, sərvətinə çevrilibdir. 
Xalqın qəlbinə yaxın olanları xalqın istəyinə uyğun 
verən insanların yaradıcılığı xalq yaradıcılığı kimi 
formalaşıbdır. Bunları ona görə qeyd edirəm ki, 
Firudin müəllim də belələrindən biri kimi ürəyi yaralı 
insanların qəlbindən xəbər verən şeirlər, bayatılar 
qoşmaqla öz sözünü deyir. Daha doğrusu, dərdini 
bölüşür. Xalqın vaxtilə dərd, kədər mövzusunda 
yazdıqlarını öz sözü ilə yeniləşdirir. Bir sözlə, dərd 
onu dilləndirir.   
                             Əzizim dağdan aşdı, 
                             Səbirim dolub daşdı. 
                             Kəmalə küsüb getdi, 
                             Mən qaldım gözü yaşlı. 

Doğrudanmı “Kəmalə küsüb getdi”?! Bunun 
əyrisini, doğrusunu yenə də Allah yaxşı bilir. Ancaq 
onu bilirəm ki, insan insandan küsdüyü kimi, insan 
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dünyadan da küsə bilir. Əgər belədirsə, bu dünyaya 
uyuşmayanlar, bu dünya ilə barışmayanlar bu 
dünyadan üz çevirə bilirlər, bu dünyadan küsüb gedə 
də bilirlər. Bu dünyadan küsüb getməyi rahat bir yol 
kimi seçirlər. Unudurlar ki, geridə qalanlar hansı ağrı 
və acılara mübtəla olur, hansı məşəqqətlərə düçar 
olurlar. Məhz həmin ağrı, acı və məşəqqət Firudin                       

                   Zeynallını sızladır.  
                             Əzizim ağı qaldı, 
                             Gözümün ağı qaldı. 
                             Ürəyimin başında, 
                             Kəmalə dağı qaldı. 
                                      Yaxud:  
                              Eləmin bayram aşı,  
                              Dəmlənib bayram aşı. 
                              Ay qızım, ahı-naləm, 
                              Yandırar dağı-daşı. 

Firudin müəllim atadır. Balalarını sevən, 
onların qayğısını çəkən, uğurlarına sevinən, 
uğursuzluqlarından məyus olan atadır. Başqa cür ola 
da bilməz. Başqa cür ola bilməyən atanın gözündə 
dünyanın dadı- tamı itibdir. Dünya ata üçün bir 
zindana çevrilibdir. Ata isə bu zindanda gücü heç 
nəyə çatmayan bir quldur, kölədir. Heç kəs 
fikirləşməsin ki, biz atanın dözümünü, səbrini, gücünü 
azaldırıq. Yox belə deyildir. Atanın vəziyyətini 
görürük, çəkdiyi əzabları hiss edirik, ən başlıcası 
əlindən heç nə gəlmədiyindən sözlə ağladığını 
dərindən başa düşürük.  
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                              Eləmin daşlar ağlar, 
                              Ağarmış başlar ağlar. 
                              Atanın naləsindən 
                              Ətrafda daşlar ağlar. 
                                   Yaxud: 
                              Eləmin qaralıbdı, 
                              Dağları qar alıbdı. 
                              Əziz balam, atanın 
                              Günləri qaralıbdı.  
 Firudin müəllim ağrıdan, əzabdan, kədər və 
qəmdən gizlənmir. Onu tapan kədərin atanı hansı hala, 
vəziyyətə saldığını etiraf edir.  
                              Əzizinəm pis günə, 
                              Calanmışam pis günə. 
                              Qızım yox olan gündən  
                              Mən qalmışam pis günə. 
 Etiraf acizlik, zəiflik əlaməti deyil. Etiraf 
insanın sadəliyi, səmimiliyidir. Sadəlik, səmimilik 
Firudin müəllimin təbiətidir, xarakterində və bir insan 
kimliyində özünü göstərən keyfiyyətdir. Odur ki, o, 
dərdə qapanıb, sadəcə olaraq, dərdini etiraf etmir. O, 
başına gələni (dərdi) sadə, səmimi, kövrək bir insan 
kimi bayatıların misralarına çevirir. Bununla az da 
olsa təsəlli tapır, rahatlanır, ruhunun onu didib 
parçalamasına müqavimət göstərir. Belə olmasa, 
insanın (o cümlədən Firudin müəllimin) ürəyi 
partlayar, dərddən bütün canı od tutub yanar. Övlad 
itirmiş ata üçün ürəyin partlaması da, canının od tutub 
yanması da heç nədir. Bu dərdin qarşısında bu, 
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doğrudan heç nədir. Bəlkə də əksinə, ürəyinin 
partlaması da, canının od tutub yanması da can 
rahatlığıdır. Ancaq Allahın Firudin müəllimə verdiyi 
bu dərd Allahın səxavəti ilə də müalicə olunur. 
Allahın böyüklüyü və səxavəti ilə onun dərdinə 
məlhəm qoyulur. Böyük Allah dərd verəndə onun 
dərmanını da verir. Allah üçün ən müqəddəs 
olanlardan biri də sözdür. Müqəddəs Allah  Firudin 
müəllimə sözü dərman, məlhəm kimi göndərir və 
istəyi budur ki, o, dərdin əlində aciz qalmasın. Axı o, 
Allahın bəndəsidir. Axı o, Allahın quludur. Axı o, 
yeri, göyü yaradana inanandır. Axı o, imanlı adamdır. 
Axı o, Allahın yaratdıqlarını sevən, onların qədrini 
bilən insandır. Axı o, heç bir qarışqanı da tapdamayan 
bir insandır. Axı o, Allahın sevimli bəndəsidir.  
 Firudin müəllim bayatılarının birində yazır:  
                             Eləmin Orxanına, 
                             Nəcəflə Orxanına 
                             Atan yaman tələsir, 
                             Gəlmək üçün yanına. 
 Başa düşürük və başa düşməliyik. Ata dərddən 
o qədər qovrulur ki, yaşamağına etiraz edir, qızına 
qovuşmağa can atır. Ancaq unudur ki, Allahın işinə 
qarışmaq olmaz. Bunu ona unutduran dərddir, 
kədərdir. Onu yandıran dərddir, onu qovuran dərddir. 
Bunu da başa düşməmək mümkün deyildir və insan 
olan hər bir kəs də bunu başa düşür. Ancaq Firudin 
müəllimə bir tarixi hadisəni xatırlatmağı da özümə 
borc bilirəm. Bu da Həzrəti Yusiflə bağlı olan 
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hadisədir. O, Peyğəmbərlik mərtəbəsinə yüksələnə 
qədər çoxlu əzablardan keçdi. Hətta atası Həzrəti 
Yaqub  ah-nalə etdi, göz yaşı tökdü və nəticədə 
gözləri də tutuldu. Ancaq Allahdan bir vəh gəldi. Vəh 
gəldi ki, Yusifi sənə Allah verib. O, Allahın 
sevimlisidir. Onun yolunda bu qədər göz yaşı tökmə, 
Yusifi sənə verən Allahın özü hər şeyi yaxşı bilir. 
Bununla da Allah Həzrəti Yaqubun göz yaşı 
tökməsini, ah-nalə etməsini onun işinə qarışmaq hesab 
edir və bunu vəhlə çatdırırdı.  
 Firudin müəllim bu hadisələri bilir. Həyatda 
çox hadisələr görüb. Həyatın hər üzü ilə qarşılaşıbdır. 
Allahın onu sözlə dilləndirməsinə də dözməlidir. 
Allah hər şeyi görür və bilir. Allah ucalardan uca, 
ululardan uludur.                                       
                                                    Buludxan Xəlilov,  
            filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

08.05.2014-cü il 
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OBRAZLI DUYUM, POETİK DEYİM 

 
Firudin Zeynallının poetik yaradıcılığında 

özünü ifadə məqamları daha çox hiss olunur. Ona 
təsvir və tərənnümlərinin əsasında adətən yaranmış 
günlərin xatirəsi, yaddaşda əbədiyyətə qovuşmuş 
anların təəssüratları lirik başlanğıc kimi özünü 
göstərir. Yaşanmış illərlə bağlı yaddaşı və xatirələri 
yenidən canlandırmaq, bununla bilavasitə bağlı olan 
düşüncə və mühakimələr aləminə nüfuz etmək 
müəllifin başlıca orijinal üslubunu, mövzu 
istiqamətini təşkil edir. Son günlərin məhsulu olan 
nəzm əsərlərinin əsas leyt – motivi tragizm 
əlamətləridir. Təkidli, həyəcanlı suallar, həzin 
müraciət intonasiyaları şeirlərin forma – üslub 
xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Ümumiyyətlə, öz iç 
dünyasını ifadə, yaşanmış həyat hadisələrini lirik 
qavrama F.Zeynallının son şeirlərinin məxsusi 
tərəfidir, konkret desək, qız balasının faciəli həyat 
sonluğundan yaranan sarsıntılar onun lirik 
təhkiyəsinin əsas mövzusudur. Bədii mətləblə bağlı 
onun düşüncə və emosiyalarının əsas istiqamətini 
psixoloji – poetik təhlil təşkil edir. Şeirlərini 
oxuduqca dərindən hiss edirsən ki, Firudin öz qəlbini, 
öz ruhunu kağıza köçürmüşdür. O da aydın duyulur 
ki, bu cəlbedici şeir və nümunələrində müəllifin qəlb 
çırpıntıları, ürəyinin səsi eşidilir. Bu da səbəbsiz deyil. 
Firudin bədii sözün bütün imkanlarının səfərbərliyə 
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almağa çalışmışdır. Ona görə də onun oxucusu ilə 
poetik söhbəti quru və ritorik təsvir oyatmır. 

Firudinin şeirləri həyatdan, öz şəxsi taleyindən, 
subyektiv düşüncə aləmindən qidalanır. Onun seçdiyi 
mövzu poetik predmeti müfəssəl bədii duyğu və 
düşüncələri ifadə etmək vasitəsidir. Firudinin 
qələmindən çıxan şeirlər üçün səciyyəvi cəhət odur ki, 
orada təsvir obyekti son dərəcə aydın və emosional 
cizgilərlə özünü biruzə verir. Şeir də bədii qayə 
müəllifin şəxsi qayğıları ilə bağlıdır. Bu da təsadüfi 
deyil. Dünya poeziya tarixi göstərir ki, əsl şeirin 
mayası dərddir, sitəmdir, ahu nalədir. Şeir dərdin 
dilidir, göz yaşlarının sözə çevrilmiş formasıdır. Seyid 
Əzim Şirvaninin əsərlərində belə bir məlumat 
fikrimizin təsdiqi üçün olduqca maraqlıdır. 
S.Ə.Şirvani yazır: “Möminlərin əmiri Hüseyn ibn- Əli 
(ona salam olsun) dedi ki, atam bir dəfə məsciddə 
ikən şam əhlindən bir kişi ayağa qalxıb xəbər aldı. 

- Ey Əli, səndən sual edirəm ki, dünyada 
ilk şeiri kim demişdir? 

Atam dedi: 
- Adəm peyğəmbər 
O kişi xəbər aldı: 
- O, şeiri nə vaxt və nə münasibətlə 

demişdir? 
Cavab verdi ki, yerə endiyi və Qabil Habili 

öldürdüyü zaman Adəm əleyhissəlam demişdir: 
               Tamam yerlər və onun üzərində olanlar   
               təğyirə uğradı. 



 25

               Küreyi - ərzin üzü qəbahət tozuna bulaşdı. 
     Hər şeyin rəngi və dadı dəyişdi. 
     Hər bir məlahətli sifətin şadlığı azaldı  

Yaxud dahi Nizami Gəncəvinin müasiri 
Şəhid Bəlxi demişdir: “Əgər qəmin də ocaq kimi 
tüstüsü olsaydı, bütün dünyanı tüstü – duman 
bürüyərdi”. 

Firudin öz kövrək duyğularını, öz ürəyinin 
səsini qələmə almışdır. Onun hər kəlməsində biz onun 
qəlb çırpıntılarını, ürək döyüntülərinin səsini eşidirik. 
Onun yaşadığı hisslərin təbiiliyi misralara hopmuşdur. 
Buna görə də bədii mətləb olduqca səmimi və təsirli 
çıxmışdır. O, ürəkdə qubar edən dərdlərini, könül 
yanğılarını bədii lövhələrə çevirə bilmişdir. Ona görə 
də möhnətli duyğular aləmi, qəhər və sarsıntıları 
okean qəlbinə asanlıqla sirayət edir. Övlad dağından 
doğan ah – nalənin sözdə əks – sədası varlığımızı 
göynədir, duyğularımızı tarıma çəkir. Müəllifin 
“Geydirdin atana vay libasını” şeiri fikrimizə əyani 
misaldır: 

Görmədin Kəmalə, görmədin qızım, 
Nəcəfin, Orxanın toy libasını. 
Ay mənim baharım, ay mənim yazım, 
Geydirdin atana vay libasını. 
 
Təbiət yas tutdu, göylər ağladı, 
Günəşdə buluddan qara bağladı. 
Atanın fəryadı sinə dağladı, 
Dəyişdi göydəki ay libasını. 
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Düçar olduğu sitəm, əbədi ayrılıqdan doğan 
hicranlı misralar ona görə səmimi və təsirli üsyanlar 
fəryadıdır. Ata fəryadı hər kəlmədə, hər misrada 
təzələnir, poetik ovqat kövrək intonasiya üzərində 
köklənir, sinə dağından doğan iztirablar müəllifin 
ürəyindən həzin bir sızıltı kimi keçir. Kədərli, hüznlü 
notların kövrək çalarlarını Firudin özünün 
həyəcanlarını olduqca təbii şəkildə  söz hıçqırtıları ilə 
biruzə verir. Onun narahat, nisgilli və qayğılarla dolu 
qəlbi şeirdən – şeirə bulud kimi dolub – boşalır. 
Dəhşətlərin tuğyan etdiyi könlündən qopan misraların 
ahəngində daxili sızıltıları, gizli hönkürtüləri eşidilir 
və bu poetik ovqat dərin emosiya – həyəcan oyadır. 
Bu baxımdan “Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır” 
şeiri diqqət çəkəndir: 

Yazdı çəmən gülür dərə dağ gülür, 
Onların sirrini İlahi bilir. 
Yaralı qəlbimi yaralar dəlir, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
 
Allah yaratdığı hikmətə bir bax, 
Dağlar qoynundakı nemətə bir bax. 
Hər canlı boylanır qismətə bir bax, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 

Firudinin elegiyalarının poetik rişəsi 
intəhasız övlad sevgisindən, ən müqəddəs insani 
duyğulardan pərvəriş tapmışdır. Zəngin həyat 
duyğuları, məhrəmlik, narahat bir qəlbin pıçıltısı, qəm 
qarışıq canlı insan taleyi ilə bağlı zərif giley – güzar, 
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tüstüsüz bir can yanğısı müəllifin qəlbinə işıq 
tutmuşdur. Ah – nalə, göz yaşları, daxili təlatüm 
Firudinin bədii sözündə ruhani, romantik və 
sentimental məna ilə müşaiyət olunur. Dərd qat – qat 
açıldıqca söz – sözü çəkir. Xatirələr, təəsüratlar bir – 
birini əvəz etdikcə misraların sehrinə düşüb müəllifin 
dərdinə şərik çıxırsan. O dərdin ki, heç bir dərmanı, 
heç bir təskinliyi yoxdur. Onun şeirlərinin 
mayasındakı nisgil, od, yanğı, ürək ağrısı olduqca 
qabarıq ifadə olunur, sətirlərə hopmuş yanıqlı nidalar 
könüllərə şirayət edir. Firudin bütün təsvir detallarını 
bədii boyalarla mənalandıraraq onu öz taleyi ilə 
bağlamaqla övlad faciəsinin dəhşətlərini və 
dözülməzliyini əks etdirə bilir. 

Qəm dünyası sözə çevrilib şeir qəliblərində 
qəlblərə tez yol tapır. Şeirin hiss aşılayan emosional 
imkanlarından istifadə etməklə Firudin özünəməxsus 
şəkildə övlad sevgisini və ağır fəlakətdən doğru 
faciənin dözülməzliyini bir poetik məcrada 
harmonikləşdirir. Sözü ürək ağrılarının, dərdin 
ifadəsinə yönəltmək, şəxsi duyğularının adı məişət 
ifadələri ilə sadə formada, da söyləmək, həm də dərin, 
təsirli demək müəllifin bayatılarında bütün 
təfərrüatları ilə görünür. Firudinin bədii sözünün təsəri 
ondadır ki, onun əsasında şəxsi həyatının gerçəklikləri 
durur. Buradakı hər bir kəlmə sanki adi lüğət vahidi 
deyil, müəllifin kədər yükünün daşıyıcısıdır, əbədi 
ayrılıq dəhşətləri üzərində motivləşmiş sözlərdir. 
Şairin poetik özünüifadəsindəki orijinallıq onun 
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obrazlarında epitet və təşbehlərində dərhal sezilir. 
Bütün ifadəlilik sisteminin səmimiliyi şeirin ifadə 
tərzinə bir nəvaziş gətirir. Firudinin bayatılarındakı 
bədii lövhələrdə qeyri – adi obrazlar, ata qəlbinin, 
valideyn düşüncələrinin güclü əks – sədası vardır. 
Burada hər bir təsvir detalı onun yaşadığı müsibətin 
poetik əks – sədasıdır. Misralar təbii olduğu qədər də 
nüfuz edicidir. Onun keçirdiyi əndişələri, ürəyinin 
dərinliklərindən gələn kədəri oxucu da yaşayır, həssas 
oxucunun üzünə qəm – kədər qondurur. “Onunla nə 
demək istəyir Fələk” şeiridə doğrudan – doğruya 
oxucuya qəm – kədər gətirir. 

Gözsüzlərə Günəş nuru yayaraq, 
Getdin sanki bu dünyadan doyaraq. 
Nəcəfini boynu bükük qoyaraq, 
Həyatını zəhrimara döndərib, 
Onunla nə demək istəyir Fələk? 
Bayatılar vasitəsilə Firudin qəlbinin 

hərarətini, övladına tükənməz məhəbbətini 
canlandırmış, öz hissi – psixoloji aləmini şeirin 
predmetinə çevirə bilmişdir. Zahiri strukturuna görə 
ənənəvi olan bu şeirlər fikir və emosiya təzəliyi ilk 
diqqət çəkir. Hər bənddə sərt həyat hadisələrinin 
təzahürünü ifadə etmək şeirlərin əsas poetik 
mənalandırma formasıdır. Onun sözdə canlandırılan 
narahat ürəyi böyük bir aləmdir. Bu ürək elə bir söz 
gücüdür ki, onda kövrək və duyğular dil açıb danışır. 
Bu həssas güzgüdə zərif, həzin duyğular öz zənginliyi 
ilə heyrət doğurur. 
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            Əzizinəm hər ayı 
            Hər həftəni hər ayı. 
            Yolçunu yoldan eylər, 
            Emilyanın harayı. 
Böyük daxili lirik həyacanlardan, yaşantıdan 

doğan şeirlər göstərir ki, müəllif həmin hissləri 
dərindən – dərinə yaşamış, bu həyəcanların odu ilə 
isinərək öz duyğularını qələmə almışdır. Hər bir şeir 
sətrində hiss fikri üstələyir, mənəviyyat aspekti bütün 
motivlərin fövqündə dayanır. Bu şeirlərin ən güclü 
tərəfi məhz məzmunun şəxsi hiss, həyəcan 
səviyyəsində ifadəsindən ibarətdir. Narahat və 
həyəcanlı lirikasında Firudinə məxsus əsas yaradıcılıq 
məziyyəti – poetik hissetmə, bədii duyma qabiliyyəti 
aydın sezilir. O da aşkar şəkildə nəzərə çarpır ki, o, öz 
hisslərini quru, cansız, ifadə tərzində yox, poetik 
canlandırma yolu ilə təlqin edir. Onun şeirlərində 
bədii təsvir və ifadə vasitələri sadəcə müəyyən bir 
mənzərə yaratmaq funksiyası daşımır, eyni zamanda 
müəllifin dünya gərdişinin poetik duyumunun 
məzmunu ifadə edir, məhz buna görə də şeirlər fəlsəfi 
cəhətdən, estetik baxımdan tutumlu olur. “Ürəyimin 
odu sönməyəcəkdi” şeiri bu baxımdan çox maraq kəsb 
edir. 

Bilirəm qanundur gedən qayıtmaz, 
Ömrünü yarımçıq edən qayıtmaz. 
Məzarda uyuyan bədən qayıtmaz, 
Balam daha geri dönməyəcəkdi. 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdi. 
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F.Zeynallının şeirləri emosional cəhətdən 
tutumlu, daxilən mündəricəli və bitkindir. Onun fərdi 
üslublarının özünəməxsusluğu vardır. Onun şeirləri 
lirik əhvali – ruhiyyənin poetik təfəkkürünün dərin 
qaynaqlarından süzülüb gələn obrazlılıqla 
birləşməsinin bariz nümunəsidir. Taleyin sərt sınaqları 
ilə üzbəüz olan müəllifin şair ürəyi məhrumiyyətlər 
üzərində çırpınır. Insan taleyinin real cizgiləri, həm də 
duyğulu və duyğulu cizgiləri onun şeirlərində geniş 
miqyas alır, şeirin ideya – emosional məğzi, lirik 
həyacanın, lirik təəssüratın ifadəsi həzin təəssürat 
doğurur. 

F.Zeynallının son şeirləri mövzu və poetik 
düşüncə dairəsinə görə ilk qələm təcrübəsinə nisbətən 
fərqli notlarla fərqlənir. Bu şeirlər daha həzin, daha 
dalğın və qayğılıdır. Bu şeirləri oxuduqca biz 
müəllifin obrazlarında təzə və emosional çalarlar 
görüb təsirlənirik. 

Həyatdan vaxtsız köçmüş əzizini xatırladıqca 
keçirdiyi həyəcanlar Firudinin bütün poetik 
təfəkküratlarının özülündə dayanır. Onun qəlbindəki 
munis hisslər o dərəcədə aşıb – daşır ki, o bu 
mövzunu daim davam etdirir, xatirələr onun 
rahatlığını əlindən alır və eyni motivlərə dönə - dönə 
müraciət edir. 

F.Zeynallının şeir üslubunda diqqət çəkən 
xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onda hiss – 
fikir tutumu genişdir və bu məziyyət müəllifin təsvir 
obyektini obrazlı mündəricə predmetinə çevirmə 
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qabiliyyətindən qaynaqlanır. Onun hər bir şeirində 
poetik duyumu məzmun təsirli dillə ifadə olunur, hiss 
və duyğular arasında assosiativ əlaqələrin geniş və 
rəngarəng sintezi sözün semantik tutumluluğunu 
şərtləndirir. “Balamı bir daha görə bilmərəm” şeiri də 
ürəkdağlayandır. 

         Sənsiz inanmıram sevinəm güləm, 
         Dünyanın sirrini çətin ki, biləm. 
         Yığılsa məxluqat, yığılsa aləm, 
         Balamı bir daha görə bilmərəm. 
         Orxana təsəlli verə bilmərəm. 
Firudinin son şeirlərində daha çox qəlbinin 

sarsıntıları əks olunur. Onun ürəyindən və 
mühakimələrindən keçənlər söz libasında oxucunun 
ruhuna və fikirlərinə yol tapır. Duyğuların emosional 
təsviri, fəlakətin təsirli və qabarıq göstərilməsi 
şeirlərin məna yükünün, bədii sanbalının 
güclənməsinə xidmət edir. “Tarixi daşlarda 
yaşayacaqsan” şeirini misal göstərmək olar. 

           Firudinəm gətirirəm diləcə, 
           Qocalmayıb qalacaqsan beləcə. 
           Mənim balam necə varsan eləcə, 
           Tarixi daşlarda yaşayacaqsan. 
Lirik monoloq səciyyəli şeirlərdəki müəyyən 

detallar və ştrixlər imkan verir ki, oxucu müəllifi, 
onun iztirablarını bütün icnəlikləri ilə dərk etsin. 
Misraların ancaq məzmunu yox, həmçinin ritm və 
intonasiyası, təfərüatların xarakterləri və s. faciənin 
dözülməzliyini əyaniləşdirir. Qəmli, acı hisslərlə 
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aşılanmış misralarda sevimli övlad obrazı onun 
yoxluğunun təsviri vasitəsi ilə qavranılır. Müəllifin 
matəm çökmüş misralarında sevimli insan yoxluğu 
anlayışı real və ifadəli bədii boyalarla emosional və 
təsirli obrazlarla verilir. Ölümün gözəl bir insani, 
yetkin bir həcmi həyatdan vaxtsız qopardığını son 
dərəcə sadə, ağır və sarsıdıcı ifadələrlə, orijinal bir 
səpkidə canlandırır. Şeirlər bütövlükdə həyatın sərt 
qanunları haqqında müəllifin subyektiv təəssüratlar və 
həyəcanlardan ibarət olan bu şeirlərdə iztirablar içində 
qovrulan bir insanın acı fəryadlarını duymamaq 
mümkün deyil. Fikrimizə “Nakam Kəmaləmə 
çatacağammı?” şeiri ilə aydınlıq gətirmək istərdim. 

      Allahdır ömürlər divarın hörən, 
      Yoxdur ürəkləri hələlik görən. 
      Sinəmdə kök salıb inilti verən. 
      Dərd – qəmi haçansa atacağammı? 
      Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 

Məhərrəm Hüseynov, 
filologiya elmləri doktoru 
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ATA FƏRYADI 
 

Doğrusu, talelər kimi kitablar da müxtəlifdir. 
Bəlkə də hər tale özü bir kitabdır. Səhifələdikcə 
qarşında ucu-bucağı görünməyən sirlə, sehrlə, 
müəmmalarla  dolu mənzərələr yaranır. Onu açmağa, 
öyrənməyə çalışırsan. Səni uzaq-uzaq yerlərə, bir 
tərəfdən fəxr, iftixar, digər tərəfdən ağrı dolu 
keçmişlərə aparır. İçində bir acı, göynərti baş qaldırır. 
Təəssüflərdən və təsəllidən başqa deyiləsi nəsə 
qalmır. Firudin Zeynallının “Ata fəryadı” (Bakı,  
2014) kitabı da, son dövrlərdə başına gələnlər də 
belədir. Kitab məni tamamilə başqa, kövrək, ağrılarla 
dolu olan hisslərə köklədi. Onu oxumağım həcminin 
az olmasına baxmayaraq (152 səhifə) günlərlə çəkdi. 
Hər epizod, əhvalat içimdə göynərtilər qopardı. Çünki 
Firudin müəllimi yaxından, lap yaxından tanıyırdım. 
Haqqında bir alim, şeirə, sənətə köklənən ziyalı kimi 
danışmalıydım. Ancaq onun son dövrlərdə başına 
gələnlər, eləcə də “Ata fəryadı” kitabı məni tamamilə 
başqa istiqamətə, kövrək notlara köklədi.  

Firudin Zeynallını təxminən keçən əsrin 
səksəninci illərindən tanıyıram. Onda o, namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edirdi. Tez-tez Hüseyn 
müəlimin (prof.H.Əhmədov nəzərdə tutulur) yanına 
gələrdi. Onunla müxtəlif məsələllər ətrafında 
söhbətləşərdi. Səmimiyyəti, həmyerli olmağımız 
Firudin müəllimlə mənim aramda yaxınlığımızın 
başlanğıcını qoydu. Pəmbəkdən idi. Münasibətlərimiz 
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həmişə yaxşılaşan istiqamətdə getdi və dostluğa qədər 
gəlib çıxdı. Ailəvi tanış olduq. Qohumlarını, 
yaxınlarını tanıdım. Köməkliklərini gördüm. 
Qardaşının xeyirxahlığı sayəsində (turizm şirkəti 
vardı) xaricə səfərlərim də oldu. Yadımda həmişə 
yaxşılıqlarla qaldılar. Hətta bir dəfə eşitdim ki, 
Firudin müəllim xəstələnibdi. Harahat oldum. Çox 
keçmədi ki, həmin ağrılardan özünü düzəltdi. Müalicə 
olunub sağaldı, təzədən işlərinə başladı. Fikirləşdik ki, 
daha qurtardıq, hər şey yaxşılığa doğru gedəcək. 
Ancaq belə deyilmiş. Qabaqda olduqca ağır, çəkilməsi 
çətin olan bir övlad itkisi varmış. Firudin müəllim 
bunları yaşadı. 

Azərbaycanımızın, bütünlükdə göyçəlilərin son 
dövrlərdə  kifayət qədər ağrıları var. Tarixi torpaqların 
itkisi, Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın 
qovulması, Qarabağ savaşı, ermınilərin apardığı 
işğalçılıq siyasəti, 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı 
və s. hamısı son dövrdə xalqımızın qarşılaşdığı 
müsibətlərdi. Firudin müəllim də bir ziyalı kimi 
bunları yaşamışdı. Göyçə itkisi digər həmvətənləri 
kimi onun da taleyindən keçirdi. Dədə-baba yurd 
yerləri, əsrarəngiz təbiət, onun füsunkarlığı, tarixi 
abidələrimiz, milli-mənəvi sərvətimizin böyük bir 
hissəsi itkilərlə üzləşdi. Hansı yurd yerləri ki, orada 
ulularımızın min illər boyu formalaşdırdığı genetik 
yaddaş vardı. Orada Dədəm Qorqudun müqəddəsliyə 
bürünən qopuzunun sədası, Ağ Aşığın, Aşıq Alının, 
Aşıq Ələsgərin sazının səsi, Koroğlu dəli nərəsi, Qırat 
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kişnəməsi vardı. Göyçə bir coğrafi məkan kimi Oğuz 
Kağandan, Xan Qazandan Dəli Alıya qədər bir tarixi, 
tarixi qəhrəmanlığı sərgiləyir. Bütün olanlarımız üçün 
o keşmişə, keçmişimizi əməlləri, böyüklükləri ilə 
yaradanlara borcluyuq. Keçmiş bizim üçün iftixar, 
fəxr, qürur yeridi. Göyçə də bir mədəniyyət, 
mənəviyyat məkanı kimi bizim gen yaddaşımızın 
hadisəsidi. Böyükdən  kiçiyə hər birimizin yaddaşında 
bir Göyçə ağrısı, torpaq nisgili var. Sazımızla, 
sözümüzlə, bütünlükdə Azərbaycanımızla dünyüya 
daşınır. Firidun Zeynallının da “Ata fəryadı” kitabının 
mahiyyətində bir istiqamətdə vətən, torpaq, yurd, 
övlad sevgisi dayanırsa, digər istiqamətdə o böyük 
sevginin ağrıları ifadəsini tapır. Elə kitab da məhz 
düşünülmüş olaraq “Ata fəryadı” adı ilə adlanmışdı. 
Bu fəryadın göynərtiləri çox-çox dərinlərdən gəlir. 
Firudin müəlimin ciyərparası Kəmaləni vaxtsız 
itirməsi  onun onsuz da qaysaqlanmayan yaralarını bir 
daha göynətdi. Əlbəttə bu övlad itkisi idi. Onun 
ağırlığı, çəkilməsi isə bir dərd kimi çox ağırdı. Biz 
yaxınları, iş yoldaşları Firudin müəllimin qarşılaşdığı 
faciəni dərk edir, ona təskinlik veririk. Kitab o 
göynərtinin ifadəsidi. Səhifələdikcə hər söz, hər sətir 
Kəmalə xanım haqqında təsəvvür yaradır. İş 
yoldaşlarının, tələbə həmkarlarının xatirələri bir insan 
kimi ona münasibəti aşkarlayır. Bu sətirlərdə səslənən 
yanğı, yarım səhifəlik, bir səhifəlik yazıların  
sonundakı “Allah sənə rəhmət eləsin” sonluğu göz 
yaşları ilə doludur. Sanki bir dolu kimi tökülür.  
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Xalq düşüncəsində “gözümün nuru” ifadəsi var. 
Kəmalə xanım da məhz Firudin müəllimin gözünün 
nuru idi. Böyük arzularla, ümid hissi ilə böyütmüşdü. 
Ondan böyük də gözləntiləri vardı. Bacarığı, 
qabiliyyəti,  bütün keyfiyyətləri ilə Kəmalə xanım 
atasının ümidlərini doğrultmada idi.  Kəmalə xanım 
bir oftalmoloq kimi özü də gözlərə nur verirdi. 
Mütəxəssis kimi yetişmişdi. Ancaq amansız ölüm onu 
çox tez haqladı. Arzularını yarıda qoydu. İstəklərinin, 
arzularının sonuna çatmamış ömrünün sonuna çatdı. 
Bu bir tale yazısıdı. Tanrının yazdıqları ilə 
barışmamaq mümkünsüzdü. Ancaq bir ağsaqqal, ata 
kimi Firudin müəllimin ümid və təskinlik yeri var. Bu, 
Kəmalə xanımın iki ciyərparası Nəcəf və Orxandır. 
Firudin Zeynallı bir ata kimi Kəmalə sevgisini, övlad 
məhəbbətini Nəcəflə Orxanda  yaşayacaq. Ulu Tanrı 
Kəmalə xanıma qıydı, onun övladlarına xoş tale 
yazsın.  

“Ata fəryadı” kitabı bir ata kimi Firudin 
Zeynallının fəryadını, Kəmalə itkisini ifadə edir. 
Burada Təkcə Firudin müəllimin düşdüyü faciə, 
başına gələnlər ifadəsini tapmır. Həm də Kəmalə 
xanımın həyat yoldaşının, iş yoldaşlarının, 
övladlarının, gəlin köçdüyü ailənin də yanğısı 
ifadəsini tapır. F.Zeynallı ruhu, varlığı ilə poeziyaya 
köklüdü. Onun yazılarında bir Göyçə ruhu, Ulu 
Göyçənin poeziya ruhu dolaşmaqdadı. Çünki Göyçə 
təkrar qeyd edək ki, sazımızın, sözümüzün, 
ruhumuzun yaşadığı məkanlardandı. F.Zeynallının da 
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yazılarında, şeirlərində həmin yurd yerlərinin 
müqəddəsliyi, ucalığı görünür. Bulaqlarının 
zümzüməsi, çiçəklərinin, güllərinin pıçıltısı eşidilir. 
İndi o yerlərin köksü cadar-cadardı. Torpaq da insan 
kimidi. Eyni ağrıları, acıları yaşayır. Bu gün Göyçə 
bir məkan kimi yurdundan perukmiş övladlarının 
yolunu gözləyir. Sinəsində həsrət göyərdir. Gözləri 
yollara dikilidir. Firudun müəlimin ağrıları ilə 
Göyçənin ağrıları qoşalaşır. Övlad itkisi bu ağrıları bir 
boy da ağırlaşdırdı. Firudin müəllimin dərdinin üstünə 
daha bir dərd də gətirdi. Daha çox dözümsüzlük 
yaratdı. Göyçə bütünlükdə Göyçə sevgisi ilə 
yaşayanların, sinəsində bir parça vətən sevgisi 
olanların qəlbindədi. Onlarla birgədi. Kəmalə xanımın 
ömrü isə bir kitab, xatirə ömrü qədər uzundu. Bu 
ömür bir ana, bir insan, ziyalı ömrüdü. 

 
Fərrux RÜSTƏMOV 

Professor, əməkdar elm xadimi 
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                  Вятяни, йурду вя кядяри 
поезийада йашадан 

 
Фирудин мцяллим сямимилийи иля,  мещрибанлыьы 

иля, гцруру вя шяхсиййяти иля   щямишя фярглянир. Сözüн 
гярб лящъяси данышыьы адамы  юзцня  баьлайыр. Онунла 
щямсющбят оланда айрылмаг истямирsən. О щям дя ел-
обайа bağlı бир инсандыр. Гялбиндя Гярби  Азярбайъан 
нисэили йаратмагла Эюйчя щясряти вя севэиси иля 
йашайыр. Эюйчя дилинин язбяридир. Сюзцнцн сахладыьы 
вятян-Эюйчя щясрятидир. Эюйчя мювзусу  ана 
йурдуна говушмаьа яли  узаглы галан бинясиблярин , 
диэяр  эцнлярин  алын йазысы иля баьлыдыр. Эюйчя иля 
баьлы истянилян мцнасибятля дейилян щяр бир кялмя 
йурд иткисиня дцчар оланларын ащ-наляси, щайгырыглары, 
йалварышларыдыр. Цлу йурдун нискил вя кядярини, щцзн вя 
щясрятини йада салан щяр бир сюз эюйчялилярин дилиндя 
битян вятян аъысыдыр». 
 Вятян щясрятини, Эюйчя нисэилини гялбиндя 
эизлятмяйи баъарыр. Фирудин мцяллим дярдини ичиндя 
эяздиря-эяздиря ата-баба йурдуна дюнмяк  цмидини  
итирмир,  арзуларынын чин олаъаьына  ямин олдуьуну 
поетик бир дилля  беля ифадя  едир. 
 Вахт эяляр ки, гцзейляря эцн дцшяр, 
 Даьлар ъаванлашар, иншаллащ,  гардаш !  

Булаглар цстцндя буьлама бишяр , 
Даьлар ъаванлашар, иншаллащ, гардаш ! 
 
Ел-обамыз йурдумуза йыьылар, 
Маьарлар  гурулар, кцстц тутулар, 
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Пярян-пярян  олуб, йадлар даьылар, 
Даьлар ъаванлашар, иншаллащ,  гардаш! 
Эюйчя гядим Азярбайъан торпаьы олмагла 

Азярбайъан тцркляринин тарихи торпаьы, ата-баба йурду, 
яъдадларымызын  vətənidir». Азярбайъан  тарихинин, 
археолоэийасынын, етнографийасынын, мядяниййятинин 
бир парчасы Эюйчядядир. Мящз Эюйчянин тарихи бирбаш 
Азярбайъан тарихи иля баьлыдыр. Дядя Горгуд 
йурдудур. Щеч тясадцфц дейил ки, «Китаби-Дядя 
Горгуд»да Эюйчя эюлцнцн, Эюйчянин гядимдян 
гядим кяндляриндян бири олан  Алтунхатун ады чякилир. 
Салур Газан  дцшмян цзяриндя гялябя чалдыгдан 
сонра  йурдуна дюнцр. Алтунтахта «йени евини тикир». 
Айдын олур ки, Эюйчя оьузларын тарихи вятянидир. 
Гятиййятля демяк олар ки, «Китаби-Дядя Горгуд» 
дастаны еля Эюйчядя формалашыб диллярдя дастан олуб. 
Фикримизъя,  Дядя Горгуд гопузу  Эюйчядя «саз» а 
чеврилиб, Дядя  Горгуд озан Эюйчядя «ашыг» олуб,  
Дядя Горгуд кими  Дядя  Ялясэяр тарихляшиб. Эюйчя 
ашыг мяктябинин бешийидир.  Ашыг йарадыъылыьы Эюйчядя 
башлайыр. Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр, Нювряс Иман вя 
нечя-нечя ашыг Эюйчядян Аярбайъана говушуб. Бу 
еля  бир мцщитдя дцнйайа эюз ачыб Фирудин Зейналлы.  

Фирудин Зейналлы шаир тябиятли, поетик дцшцнъяли 
бир алим, бир зийалыдыр. Эюйчяни шеирлярини  эятирмякля, 
севинъини,  кядярини  поетикляшдиряряк охуъуларын 
ихтийарына верир. 

Фирудин Зейнллыда ата-баба йурдуна  олдуьу 
кими ювлад севэиси   дя интящасыздыр. Ювлад иткиси 
Фирудин мцяллимин гяддини яйди,  Севимли гызы 
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Кямалянин юлцмц Фирудин мцяллим  кими гощум-
яграбаны, дост-танышы  кядярляндирди, онун «Ата 
фярйады» гялбляри риггятя  эятирди.  Эюйчя дярди иля 
йанашы, ювлад дярди  шеирляринин  баш вя ясас 
мювзусуна чеврилди. 

Кямаля 38 иллик юмрцндя ата севэиси 
газанмагла, тякъя гайынатасы, гайнанасы, гощум 
яграбасы цчцн йох, щям дя бцтцн иш йолдашлары цчцн 
язиз олмушдур. Биз буну  Фирудин Зейналлынын «Ата 
фярйады» китабында Кямаля иля баьлы  хатирялярдя 
эюрмяк олар. Вятяня лайигли ювлад бюйцдян Фирудин 
мцяллимин фаъияси гялб   эюйнядяндир. Ювлад 
валидейнин давамчысыдыр. Аьлы иля, баъарыьы иля, шяхси 
ляйагяти иля ата-анайа бу башуъалыьы эятиряндир. Ейни 
заманда ювлад-истяр гыз, истяр оьул  валидейнин 
эюстяриъисидир. 

Фирудин мцяллим  инди шеирляри  иля Кямаля иля 
эюрцшцр, сющбятляшир. Ювлад истяйир ки, мящяббятини 
шеирляри иля   дилля эятирир.  Щяйадан  накам эетмиш 
гызына шеирляри иля чялянэ тохуйур. Онун ата фярйады 
ювлад севэисинин тцкянмязлийини цзя чыхарыр.    

 
 
 Йанына эяляндя пярвазланырдым, 
 Юзцмц сянинля  хюшбяхт санырдым. 
 Аьрым вар демяйя чох утанырдым, 
 Мяня сяфа верян ялиня гурбан 
    
 Ал йанаьын нийя саралыб солуб, 
 Йазыг анан нейчцн сачыны йолуб. 
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 Даша чевриляряк пяришан олуб, 
 Синяня тюкцлмцш телиня гурбан 
Кямалянин накам юлцмц ата гяддими бцкцр, 

эюйляр, йерляр дя ган аьлайыр . Кямалянин юлцмцндян  
«Эцняш булуддан гара баьлады» 

Тябиятин дя гызына йас тутдуьуну поезийанын 
дили ил беля тясвир едир:  

 Эюйляр дя  ağladı,  йер дя аьлады, 
Гызым мцсибятин ня йаман имиш ? 

 Эцняш дя булуддан гара баьлады. 
 Гызым, мцсибятин ня йаман имиш ?  
 
 Рузиэар гарышды, алям аьлады, 
 Мялякляр дя даьы, дашы даьлады. 
 Синямин цстцндя туфан чаьлады, 
 Гызым, мцсибятин ня йаман имиш. 
Фирудин Зейналлы севимли ювладынын юлцмцнц 

йаздыьы байатыларла да диля эятирир.  
Елями  гаша нейним, 
Эюздяки йаша нейним. 
Мяним севимли балам 
Дюнцбдц даша нейним. 

     
  Язизим гящяр олду, 
  Йемякляр зящяр олду. 
  Сяндян сонра бал йедим, 
  Аьзымда  зящяр олду. 
Фирудин мцяллим,  Бу итки аьырдыр. Бу  аьырлыьы  

нявялярин –Кямалянин ювладлары йцнэцлляшдиряъяк. 
Аталарымыз йахшы дейиб. «Дювлятдян дявя, ювладдан 
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нявя». Гызынын ийини нявяляриндян алыб онлара 
анасызлыьы унутдура билярсиниз. Сизин мцяллим 
ямяйиниз, гцрурлу ата боръунуз, сямимиликля 
йоьрулмуш бабалыг вязифяниз щям ел-обада, щям дя  
сизи таныйанлар, гощум-яграбалар арасында хошлугла 
хатырламыр тягдир едилир. Аллащ верян юмрц бундан 
сонра нявяляринин  ящатясиндя дярдян- гямдян узаг 
йашайасыныз.   

  
                                     Ибращим Байрамов, 
       филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор         
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Başımız  üstündən  bir  ulduz  axdı... 
 

 Firudin müəllim Fizika fakültəsi “Nəzəri fizika” 
kafedrasının təcrübəli, sayılan seçilən dosentlərindən 
biridir. O, özünün elmi-pedaqoji fəaliyyəti, ictimai 
fəallığı, səmimi münasibəti ilə professor-müəllimi 
heyəti və tələbə kollektivinin dərin hörmətini 
qazanmışdır. 
 Uzun illərdir ki, Firudin müəllimlə isti 
münasibətimiz var, imkan düşəndə həmsöhbət oluruq, 
bir-birimizin qayğıları ilə maraqlanır, məsləhətini 
eşidirik. Bu ünsiyyətdən məlum olur ki, bizim bir çox 
məsələlərdə oxşarlığımız var; müəyyən məsələlərə 
baxışlarımızda, səhhətimizlə bağlı problemlərdə, 
övladlarımızla əlaqədar qayğılarda, ... övlad sarıdan 
dərd ortağı olmağımızda. Ona görə də Firudun 
müəllimlə ünsiyyətdən nə qədər xoşhal oluramsa, 
problemi ilə maraqlandığım kimi, kədərinə də ürəkdən 
şərik oluram. 
 Bu yaxınlarda Firudin müəllim taleyin ağır 
zərbəsinə tuş gəldi. Qızı Kəmalə xanım evində səhər 
çağı hamamda dəm qazından boğularaq həyatını itirdi. 
O səhər Firudin müəllimin həyatı qaraldı, gen dünya 
başına dar oldu. Övlad acısı onu gah cəhənnəm atəşi 
kimi qarsaladı, yandırdı, gah da Sibir şaxtası kimi 
dondurdu.  
 Kəmalə xanımın yas mərasimi, təziyə məclisi, 
oxunan Quran ayələri, dualar, verilən başsağlığı, 
təskinlik və toxtaqlıq verən sözlərin heç biri atanın 
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dərdinə məlhəm olmadı. Qəlbinə axan gözünün qan-
yaşı bu gün də qurumayıb. Övlad acısından ərşə 
qalxan ahı-naləsi kövrək sətirlərə tökülüb, kitab oldu.  
 Firudin müəllim qızına 100-dən artıq şeir həsr 
etdisə də, nə özünü ovuda bildi, nə də sonu 
görünməyən kədərini yumşaltmağı bacardı. 
 Dərdli atanı anlamaq çətin deyildir, xüsusilə 
övlad dağı görənlərə. Kəmalə xanım valideynlərindən 
nisbətən aralıda yaşasa da, mənən onlara çox yaxın 
idi. O, atası üçün sadəcə qız övladı, nəvələrinin anası 
deyildi. Kəmalə xanım həm də atasının həkimi, ana, 
bacı əvzi, həmdərdi və mehribanı idi. 
 Ana həyanı, sirdaşı, ata mehribanı qızının 
ömrünün yaxşı vaxtı,sanki ikinci baharının, xoş bir 
çağında anidən, kiçik bir ehtiyatsızlıqdan 
əzizlərinində bixəbər onların bir addımlığında həyatını 
qeyb etməsi hər kəs üçün üzücüdür.  
 Ata-ana, həyat yoldaşı, bacı-qardaş və övladları 
üçün isə min qat üzücü, həyatın sonu kimi bir şeydir. 
Bu, sözün, dünya malının aciz qaldığı bir dərddir. 
Lüğətdə elə bir söz tapmaq olarmı, bu insanların 
dərdinə dərman, heç olmazsa xoş bir təsəlli olsun. 
 Məlumdur ki, insanların malik olduqlarına və 
ətrafdakılara münasibəti fərqlidir. Əksər adamlar üçün 
ailəsi və övladları hər şeydən qiymətlidir. Firudun 
müəllim də dünya malına deyil, ailəsinə, övladlarına 
və yaxınlarına çox bağlı insandır. Qəfil baş verən 
övlad acısı onu varından-yoxundan elədi. Onun üçün 
işıqlı dünya zülmətə qərq oldu, qızı ilə bağlı ümidləri 
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suya düşdü, yarımçıq qaldı, qızından gördüyü 
qayğıdan, həkim köməyindən məhrum oldu. 
 Xalqın yas mərasimləri ilə bağlı illərin 
sınağından çıxmış adət və ənənələri vardır. Yası qırx 
gün uzadırlar ki, əzizini itirən insanlar baş verən 
hadisəyə qismən də olsa alışa bilsinlər, 
uyğunlaşsınlar. Firudin müəllimi də dostları, 
yaxınları, həmkarları həmin ağrılı günlərdə tək 
qoymadılar. Keçirilən yas mərasimi, oxunan quran 
ayələri, dostları və yaxınların duaları, söhbətləri dərdə 
dərman olmadı. Kəmalənin gözəl surəti, işıqlı çöhrəsi 
gözünün qarşısından getmədi. Hara getdisə, kimi 
gördüsə gözləri övladını aradı, gördüklərini onunla 
qarşılaşdırdı. Yaşadığı iztirablar, keçirdiyi anlar 
kövrək duyğulara döndü. Övlad acısının atəşi sönmək 
bilmədi. Bağrında qövr edən acının atəşini söndürmək 
cəhdindən kövrək şeirlər yarandı. 
 Yaranan şeirlər mövzu, janr baxımından 
müxtəlif olsa da o fikirlərin hamısı Kəmalə xanımla 
bağlıdır. Övladının qəfil ölümü ilə dünya başına dar 
olan ata, qızının gözəlliyini, nəcib xarakterini, 
peşəsinə vurğunluğunu, ailəsi və övladlarına olan 
sevgisini həzin duyğularla dilə gətirir. Firudin 
müəllim öz qəm-qüssəsini gah pıçıltı şəklində özü ilə 
bölüşür, gah da onun cilovlanmayan dərdi “balam 
vay”-deyib, dünyaya haray salır. 
 Firudin müəllimlə görüşəndə uğurlarımızdan 
daha çox ailədən, uşaqlardan, nəvələrdən hal-əhval 
tuturuq, səhhətimizdəki problemləri dilə gətiririk. 
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“Şirinliyimizlə” mübarizə apardığımızdan həmişə 
fikir mübadiləsi edirdik ki, mən filan dərmanı atıram, 
pəhrizi tam gözləyə bilmirəm, “sən nə edirsən” və 
ilaxır. 
 Bu söhbətlər əsnasında mən Firudin müəllimin 
qızı Kəmalə xanımla sanki qiyabi tanış olmuşdum. 
Onun təbabətin bir çox sahələrinə dərindən bələd olan 
yüksək ixtisaslı göz həkimi olduğunu bilirdim. 
İnsanların gözünün nurunu qoruyan bu həkim qızımız 
həkimlərə xas məsuliyyət, nəciblik, xəstələrə diqqət, 
şəfqət və s. keyfiyyətlərə malik idi. Kəmalə xanımın 
valideynlərinə hörməti və qayğısı da qibtə olunacaq 
qədər yüksək idi. Firudun müəllimin söhbətlərindən 
anlaşılırdı ki, əvvəllər də, xüsusilə yaşının indiki 
dövründə Kəmalə xanım onun üçün əvəzsiz idi. Bir 
övlad zəngin daxili aləmi, bir dünya gözəlliyi olan 
Kəmalə xanım həyatda gözünə görünən, xəyalına 
gələn gözəl, şirin, mənalı nə varsa, hamısını insana 
xatırladırdı. 
 Firudun müəllimin qızına həsr etdiyi kitabı 
oxuyanda məndə onun şəklini görmək arzusu yarandı. 
Müəllim dostumuz qızının müxtəlif yaş dövrlərinə aid 
fərqli şəkillərini gətirdi. Mənə elə gəldi ki, bu məsum 
qızcığazı, şirin və yaraşıqlı qızı, ciddi və təmkinli 
xanımı sanki çoxdan tanıyıram. Hər yaşda yaşından 
daha böyük, ciddi və qayğılı görünür. Qəribədir, 
özünə inamlı, ürəkli və kifayət qədər dəyanətli adam 
təsiri bağışlayan bu xanımın ən şad günlərində belə, 
təbəssümlü çöhrəsində bir qədər yorğunluq, 
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anlaşılmaz kədər izləri sezilir. Gülən gözlərində belə 
sevinci ilə kədəri, şadlığı ilə qayğısı sanki bir-birinə 
qarışıb. Kim bilir, bəlkə ailəsinin, övladlarının, 
valideynlərinin, işinin-gücünün qayğıları Kəmalə 
xanımı rahat buraxmayıb. Bəlkə də şüuraltı duyub ki, 
haqqın dərgahına səfəri yaxındır... 
 Firudun müəllim elə əzəldən təbinə, ilhamına 
könül verən qələm əhlidir. Onun şeirləri və nəsr 
əsərlərinin bir qismi ilə tanışam. Vətənin təbiəti və 
insanlarından ən müxtəlif səpgilərdə əsərlər yaradan 
Firudun müəllim yenə şeirlər yazır. Amma bu dəfə 
tematika ya Kəmalə xanımla, ya da onunla əlaqədar 
hadisələr və insanlar məkan və zamanla bağlıdır.  
 O, şeirlərində günün müxtılif vaxtlarında gözəl 
qızı ilə bağlı xatirələri canlandırmağa çalışır, övlad 
acısından xilas ola bilmədiyini təsvir edir. İndi 
xəyallarında qızı ilə baş-başa qalan dərdli ata axtardığı 
suallara cavab tapa bilmir. 
 İnsanların gözünün nurunu, işığını qoruyan 
insanın qəfildən, heç kimin gözləmədiyi anda, evində, 
övladlarının bir addımığında, hamıdan xəbərsiz, 
sakitcə həyata gözlərini yummasını necə başa 
düşəsən, necə anlayasan? Ata üzülərək “... görmədin 
qızım, Nəcəfin, Orxanın toy libasını, bahar təravətli 
ey gözəl qızım, geydirdyin atana vay 
libasını”,dərdini poetik şəkildə ifadə edir. 
 Başqa bir şeirində Firudun müəllim övladının 
dəfn mərasimini təsvir edərək, torpağa təslim edilən 
qızının “... qapısız, pəncərəsiz bir evə mehman 
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olduğunu” qeyd edir. Belə kövrək misralara digər 
şeirlərdə də rast gəlmək mümkündür:”... kol dibindən 
bənövşələr boylanır, bəs mənim Kəmaləm niyə 
boylanmır?”, yaxud “... bilirəm hər quşa yuvası şirin, 
itirsə çırpınar balasın birin”. Bəzən də üz tutub Allaha 
təvəqqə eləyib ki, “təqvimdən siləydilər o günü, 
sinəmə çəkilən dağı, düyünü”. 
 Bilmirsən nədir insan: gəlişi bir aləm sevinc, 
gedişi  bir dünya fəlakət... Bu söhbəti uzatmaq da 
olardı, məncə bəsdir. Həyat imtahanlarla doludur. 
Övlad acısı da bir imtahandır. Hamıya qismət olmaz, 
olmasın da.  

Ulduz dolu Kəhkəşandan biri axdı... Kəmalə 
ulduzu. Yaxınlarına gözəlliyini və istisini xatırlamaq 
qaldı. Amma həyat davam edəcək, neçə-neçə ulduzlar 
doğacaq, onların şəfəqi Yer üzünü bəzəyəcək, 
könüllərdə yeni ümidlərin, arzuların cücərməsinə, 
çiçək açmasına səbəb olacaqdır. 

Allah Kəmalə xanıma rəhmət eləsin! 
Allah valideynlərinə, övladlarına və yaxınlarına 

rəhm eləsin, səbr versin! 
 
                         Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
                                                dosent Xəlil Padarov 
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III  BÖLÜM 
Xiffətli misralar 

 
Göyçə gölü 

 
Yaşı bilinməyən dağlar gözəli, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
Bil ki, qayıdacam axır əzəli, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
 

Neçə Sultanları yola salmısan, 
Min-min şah köçürüb özün qalmısan, 
Məni hər gün qucağına almısan. 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
 

Görənlər həmişə söyləyib əhsən. 
Bəs indi nə üçün çox kədərlisən: 
Ulu mahalının göy güzgüsüsən, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
 

Bilirəm dığadan xoşun gəlməyir, 
Eynin açılmayır, üzün gülməyir, 
Vallah tüfeylilər qədrin bilməyir, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
 

Qədrini nə bilər xain dığalar, 
Balayan nəsilli çil qurbağalar, 
Dünyanın hayını ora yığalar, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
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Təbiətin üzüyünün qaşısan, 
Mahalımın bər-bəzəkli qızısan, 
Dağlar qucağında göy parçasısan, 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 

 
Nə tarixin bəlli, nədə ki, yaşın, 
Çox qovğalar çəkmiş bəlalı başın, 
Firudin olubdu yaxın sirdaşın. 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
Əlvida demərəm a Göyçə gölü. 
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Babaların məzarları qalıbdı 
 
Göycədə torpaqlar, ellər qalıbdı. 
Dağlarda lalələr, güllər qalıbdı, 
Ocaqlar, sobalar haylar, haraylar, 
Heykəlləşmiş oğulları qalıbdı. 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Qəbirlərdə yatan ata-analar, 
Ağbirçək nənəllər, nazlı sonalar, 
Qılınc çalıb, qursaq tutan babalar- 
Körpələrin laləzarı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Kəklikli qayalar, dərin dərələr, 
Şərbəttək bulaqlar bir də bərələr, 
O cənnət timsallı xoş mənzərələr. 
Ələsgərin ahı-zarı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Ulu mahalımın nazlı gəlini, 
Hələ deməyirəm meşə kəlini, 
Əyilməz dağların şiş heykəlini. 
Göyçə gölün, balıqları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Hansı namərd uydu kafir felinə, 
Qıydı gözəllərin qara telinə, 
Qalxın, köç eyləyək Qorqud elinə. 
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Orda millətimin arı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Necə dözmək olar bu boyda dərdə, 
Düşünməkdən ağıl qalmadı şərdə, 
Çürüyüb simləri, tökülüb pərdə- 
Sazımızın dörd divarı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Şiş olub batmaqçün daşnak gözünə, 
Aldanmayaq onun-bunun sözünə, 
Gəlin iş görəyin düzü-düzünə. 
Xalq qırılıb, yarıbayarı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Kimsəsizin gir olarmı dizində 
Qəriblik damğası varsa üzündə. 
Aşıqlar diyarı Maral düzündə 
Qara gözlü ceyranları qalıbdı. 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Sürüləri qatar-qatar düzülən, 
Həsrətindən yumaq kimi bükülən, 
Qayalardan şərbət kimi süzülən 
Durna gözlü bulaqları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Biz gələn yollara nisgilli baxan, 
Hayqıranda köklü qayalar yıxan, 
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Yürüyəndə nallarından od çıxan 
Neçə-neçə ilxıları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Bilinmədi kimin harda öldüyü, 
Evindən götürüb qaça bildiyi, 
Boranda-çovğunda qoyub gəldiyi. 
Asırımda dövlət-varı qalıbdı- 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Yetimin alırlar olub-qalanın, 
Sonu yoxmu, görəsən bu talanın? 
Bir qarın çörəyə möhtac olanın 
Anbarlarda cuvalları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Xəbərimiz yox xaladan, dayıdan, 
Nə xeyirdən, nə də düşən  vayıdan, 
Yazda qonaq gəlib payız qayıdan 
Qərib gəzən durnaları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 
 

Kimə tapşırmışıq qəbristanlığı, 
Kimdən gözləyirik biz insanlığı, 
Özümüz qovmalıyıq bu dumanlığı, 
Nənələrin ahu-zarı qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 

 
Hardasız, Vətənin ər oğulları, 
Koroğlu qeyrətli nər oğulları, 
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Açın bənd bərəni, açın yolları. 
Qartalların qiyyaları qalıbdı, 
Babaların məzarları qalıbdı. 
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Niyə qocalmasın o dağlar deyin? 
 

Dağlar sinəsinə dağlar çəkilib- 
   Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 
   Oğullar üstünə ağlar çəkilib- 
   Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 
 
Mələşmir sürüsü, kişnəşmir atı, 
Çoban tütəyində çalmır bayatı, 
Köçmür yaylağına eli-elatı,  
Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 
 

Quruyub çeşməsi, axmayır çayı, 
Zimistana dönüb, baharı, yayı, 
Qulaqlara çatmır səsi, harayı – 
Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 

 
Göyçənin novrağı tamam dəyişib, 
Qartal yuvasında quzğun əyləşib,  
Bu dərd ürəyimi dağlayıb-deşib  
Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 
 

 Ətəyində əmlik, kabab yeyilmir, 
 Vüqarına şeir, dastan deyilmir, 
 Xırmanlarda sünbülləri döyülmür,  
 Niyə qopalmasın o dağlar, deyin?! 

 
 Yamaclardan ətirli ot biçilmir,  
 Şərbət bulaqların suyu içilmir,  
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 Gədiyindən qıyya çəkib keçilmir- 
 Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 

     
       Firudin həsrətdi turac səsinə,  
       Yığılmır cavanlar yan-yörəsinə, 

          Naxələf çıxdılar dağ vədəsinə - 
      Niyə qocalmasın o dağlar, deyin?! 
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Zaman 
 

Hərdən bildirçin də perikdirmişəm, 
Yuvası yanından keçdiyim zaman. 
Çinar kölgəsində «oxqay!» demişəm, 
Şərbət bulağından içdiyim zaman. 
 

Başıma lalədən çələng taxardım,  
Sevənləri yandırardım, yaxardım,  
Həsrət-həsrət dönüb geri baxardım, 
Göyçədən bu yana keçdiyim zaman.  

 
Minərək köhləni dağlar aşardım,  
Dağ çayıtək gurlayardım, daşardım,  
Xəlvət-xəlvət şeir, qəzəl  qoşardım, 
Gizlincə gözaltı seçdiyim zaman. 

 
Xırman vaxtı hazırlandım gəmini, 
Çağırardım İsfəndiyar əmini,  
Kəhraba dənəli sarı zəmini  
Ata orağıyla biçdiyim zaman.  

 
Hələ deməmişəm köklu sözümü, 
Meyvələrdən çəkəmmirdim gözümü, Təndir 
buğu qarsılardı üzümü,  
Lavaşa kərə yağ çəkdiyim zaman. 
 

Fələklər fərmanlar göndərəydilər,  
Düşmənləri külə döndərəydilər,  
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Atanın yanında dəfn edəydilər,  
Firudin, dünyadan köçdüyü zaman.  

 
Vaxt gələr ki, quzeylərə gün düşər,  
Dağlar cavanlaşar, inşaallah. qardaş!  
Bulaqlar üstündə buğlama bişər- 
Dağlar cavanlaşar, inşaallah qardaş! 

 
Daşnaklar canına qorxu çəkəndə,  
Gözlərindən qanlı yaşlar tökəndə,  
Qartallar zirvədə qiyya çəkəndə - 
Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş!  

 
Təndirlərdə buğda kömbəsi şişər,  
Əmlik də kəsilər, kabab da bişər,  
Düşmənin başına daş-qaya düşər,  
Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 

 
El-obamız yurdumuza yığılar,  
Mağarlar qurular, küştü tutular,  
Pərən-pərən olub, yadlar dağılar, 

   Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 
 
 Cavan qızlar oğlanları öyəndə, 
 Dəstə-dəstə Noyruz aşı yeyəndə,  
 Firudin həvəslə şeir deyəndə  
 Dağlar  cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 
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Qardaş 
 

Vaxt gələr ki, quzeylərə gün düşər,  
Dağlar cavanlaşar, inşaallah. qardaş!  
Bulaqlar üstündə buğlama bişər- 
Dağlar cavanlaşar, inşaallah qardaş! 

 
Daşnaklar canına qorxu çəkəndə,  
Gözlərindən qanlı yaşlar tökəndə,  
Qartallar zirvədə qiyya çəkəndə - 
Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş!  

 
Təndirlərdə buğda kömbəsi şişər,  
Əmlik də kəsilər, kabab da bişər,  
Düşmənin başına daş-qaya düşər,  
Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 

 
El-obamız yurdumuza yığılar,  
Mağarlar qurular, küştü tutular,  
Pərən-pərən olub, yadlar dağılar, 

   Dağlar cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 
 
 Cavan qızlar oğlanları öyəndə, 
 Dəstə-dəstə Noyruz aşı yeyəndə,  
 Firudin həvəslə şeir deyəndə  
 Dağlar  cavanlaşar, inşaallah, qardaş! 
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Daşda qərib gəlir, adama Allah 
 
Dincəlmək istədim bir daşın üstə, 
 Daş da qərib gəli adama, Allah 
 Cavan gəlinlərin gözünün üstə 
 Qaş da qərib gəlir adama, Allah! 

 
                    Hanı pendir ilə dolu dağaran,  
                    Ata ocağında qalıb nigaran, 
                    Beş ilin içində tamam ağaran 
                    Baş da qərib adama, Allah! 
 
Sizə qurban olsun divanə anan, 
Kim bilir kimlərdi ürəkdən yanan, 
Vətəndən uzaqda yüz il yaşasan... 
Yaş da qərib gəlir adama, Allah! 
 
  Günü-gündən gəlir qəm üstə qəmim, 
  Düyü həmin düyü, dəmləyən həmin, 
  Ocaq həmin deyil, 
  Onunçün yəqin 
                    Aş da qərib gəlir, adama, Allaha! 
 
Kor olsun bu zülmə şəst ilə baxan, 
Dağlının qəlbini yandıran, yaxan, 
Pirani qocanın gözündən axan 
Yaş da qərib gəlir adama, Allah! 
Vətəndən uzaqda yüz il yaşasan... 
Yaş da qərib gələr adama, Allah! 
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Qərib sanıram 
 

Hər günü xəyalən orda oluram, 
 Odur ki, özümü qərib sanıram. 
 Qubarlanıb, bulud kimi doluram- 
 Neynəyim, özümü qərib sanıram. 
 
       Həsrətəm pendirə, şora, qaymağa, 
       Əllərim öyrənmiş lavaş yaymağa, 
       Yer tapa bilmirəm qurut qoymağa- 
       Neynəyim, özümü qərib sanıram. 
 

Gəlmir qulağıma quzunun səsi, 
 Düşmür qapımıza odun şələsi, 
 Haraya qeyb oldu at kişnəməsi?- 
 Neynəyim, özümü qərib sanıram. 

 
      Təndir qalamıram, çörək yapmıram, 
      İnək yampızından çimdik qapmıram, 
      Dərdimi deməyə həmdərd tapmıram- 
      Bunlarsız qalmışamyanıb qalıram, 
      Neynəyim, özümü qərib sanıram. 
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Torpağı  ağlayır, daşı ağlayır 
 

Bir məzar qoymuşuq Göyçə elində, 
Torpağı ağlayır, daşı ağlayır. 
Ata kəlməsini anam dilində 
Eşidəndə, bağrım başı ağlayır. 

 
Bahar fəsli bülbül, gül öpüşəndə, 
Gün ötüb, ay keçib, il ötüşəndə, 
Nüşabə bacımız yada düşəndə 
Ağlayan gözümün yaşı ağlayır. 
  

Məsum balaların dodaqlarında, 
Lalənin, nərgizin yarpaqlarında, 
Didərgin gənclərin barmaqlarında  
Nişan üzüyünün qaşı ağlayır. 

 
Torpaqlar isinib, yel sevinəndə, 
Qıjha-qıjla gələn sel sevinəndə, 
Novruz bayramında eı sevinəndə, 
Köçkün qazanının aşı ağlayır. 
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Mən belə zamandan necə küsməyim? 
 
Abır-həya, haqq-ədalət itibdir, 

 Qızılgül yerində qanqal bitibdi, 
 Yaşa hörmət aramızdan gedibdi- 
 Mən belə zamandan necə küsməyim? 
 
  Dünənki gədələr meydan sulayır, 
  “Dollar” deyib küçələrdə ulayır, 
  İxtiyar babalar başın bulayır- 
   Mən belə zamandan necə küsməyim? 
 
 Bu necə zamandır, bu necə dövran? 
 Keçiyə baş əyir qaragöz ceyran, 
 Məclisi bəzəyir turşməzə ayran- 
         Mən belə zamandan necə küsməyim? 
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Çay daşı, çaylaq daşı 
 

Sənin adi sandığın, 
Çay daşı, çaylaq daşı. 
Sərt daşlardan törəyib, 
Çay daşı, çaylaq daşı. 
O, qayanın qohumu, 
Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

   Dağ da köməksiz deyil, 
   Onun da arxası var. 
   Əfsanələr yaradar, 
   Çay daşı, çaylaq daşı. 
   O, qayanın qohumu, 

Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

 Birləşməkçün yayılıb, 
 Çayların sahilinə. 
 Bəzək vurur ellərin. 
 Ocağına, külünə, 
 Çay daşı, çaylaq daşı 

O, qayanın qohumu, 
Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

Nə qədər xırdalansa, 
  Kiçilib ovxalansa, 
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  Birləşsə sal qayalar, 
  Yaradar çaylaq daşı, 
  O, qayanın qohumu, 

Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

 Balaca çay daşları, 
 Yorub min-min  başları, 
 Qurudub sinəsində, 
 Axan göz yaşlarını, 
 Çay daşı, çaylaq daşı. 

O, qayanın qohumu, 
Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

  Sığınacaq olubdu, 
  Ulu babalarıma, 
  Loğman nənələrimə. 
  Çay daşı, çaylaq daşı, 
  O, qayanın qohumu, 

Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
 

Evlərin, sarayların, 
 Beton sütunlarıdır, 
 Millətlərin varıdır, 
 Çay daşı, çaylaq daşı. 

O, qayanın qohumu, 
Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
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   Çevrilib baş daşına, 
   Həm də sinə daşına, 
   Tarixləri yaradır 
   Çay daşı, çaylaq daşı 

  O, qayanın qohumu, 
Qaya dağın  dirəyi, 
Dağ da elin gərəyi. 
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Bilmirəm 
 

Yaxşını, yamana yoldaş eyləyən, 
İfritdimi, şeytandımı bilmirəm. 
Böhtan atıb, iftiralar söyləyən, 
Qanandımı, qanmazdımı bilmirəm. 
 
  Zülfləri boynuma bir kəmənd olan, 
  Xəlvət-xəlvət baxıb gözləri dolan, 
  Ağzı şəkər dodaqları qənd olan 
  Huridimi, qılmandımı bilmirəm. 
 
Kimlərdi şeytanın toxumun əkən, 
Kimlərdi gözünün yaşını tökən, 
Yetimin, yesirin dərdini çəkən, 
İnsafdımı, vicdandımı bilmirəm. 
 
  İfrit libasını əyninə geyən, 
  Allaha üz tutub kömək et deyən, 
  Acın, yalavacın payını yeyən. 
  Vəhşidimi, heyvandımı bilmirəm. 
 
Daldalarda lovğalanıb, od saçan, 
Qorxma, qorxma deyib kənara qaçan, 
Millətin başına min oyun açan, 
Dövrandımı, zamandımı bilmirəm. 
 

Az olar Firdunun dərdini bilən, 
  Ürəkdən sevinib, ürəkdən gülən, 
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  Gecələr yuxuda yanına gələn 
  Mələkdimi, insandımı bilmirəm. 
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Soruşun məni 
 

Ayaqyalın şeh üstündə gəzdiyim, 
Çaylaq daşlarından soruşun məni. 
Kol dibindən bənövşələr dərdiyim, 
Qırovlu qaşlardan soruşun məni. 
 
   Salamlaşdım gül-çiçəkli bağınan, 
   Cığır aşdım meşələrə dağınan, 
   Sək-səkədən yuvasına sığınan, 
   Perikmiş quşlardan soruşun məni. 
 
Təzəcə gəlinlik niqabı tikən, 
Əsir düşüb yaradana üz tutan, 
Gözlərdən yanağa sel kimi axan, 
Kədərli yaşlardan soruşun məni. 
 
   Atı ölüb yetim qalmış yəhərdən 
   Diri gözlü açılacaq səhərdən, 
   Bir ilin ərzində dərddən kədərdən, 
   Ağarmış saçlardan soruşun məni. 
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Qurbanın olum 
 

Təvəqqə edirəm ahıl yaşımda, 
Al məni qoynuna qurbanın olum. 
Eyb axtarma kirpiyimdə qaşımda, 
Al məni qoynuna qurbanın olum. 
 
   Zenitdəki gün tək şölələr saçıb, 
   Əzilib-büzülüb üstümə qaçıb, 
   Cənnər qapısını üzümə açıb, 
   Al məni qoynuna qurbanın olum. 
 
Elimin-obamın tərsa gözəli, 
Laləli, nərgizli tər bənövşəli, 
Qoşa nar bağçalı, məxmər sinəli, 
Al məni qoynuna qurbanın olum. 
 
   Yanıram ay xanım eşq atasında, 
   Fəsillərin baharında, qışında, 
   Kəklikli dağlarda çeşmə başında, 
   Al məni qoynuna qurbanın olum. 
 
Boy-buxunun sevilməkçün biçilib, 
Ağızından abı-kövsər içirib, 
Mələk olub qıl körpüdən keçirib, 
Al məni qoynuna qurbanın olum. 
 
   Firudinin şirin olmaz damağı, 
   Qoyunun cənnətdi, hurilər bağı, 
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   Dili beçə balı payız qaymağı, 
   Sal məni qoynuna qurbanın olum. 
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Sənindi 
 

Zamanın nəbzini tutmusan “qardaş” 
Çal-çap keyfini çək dövran sənindi, 
Qoyma qalsın daş üstündə bircə daş 
Sök dağıt hələlik dövran sənindi. 
 
  Tezcə özgələşdir bütün hər şeyi, 
  Masanın üstündən əskiltməməyi. 
  Elə ki, çalındı İsrafil neyi, 
  Baş qaldıran bütün düşman sənindi. 
 
Qayıdanda bir gün tələ yiyəsi, 
Onda tanımayacaq heç kəs, heç kəsi, 
İblisin nəfəsi, şeytan kəlləsi, 
İlanlı, əqrəbli mehman sənindi. 
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Məstanəsidir 
 

Hər bir baş daşına yazılan tarix 
Ulu babaların nişanəsidir. 
Gecə gündüz qaqqıldaşan sonalar 
Vallah Göyçə gölün pərvanəsidir. 
 
  Didərgin olmuşuq eldən-obadan, 
  Yadigar qoyulmuş ata-babadan, 
  Qalib çıxmış zaman-zaman bəladan 
  Yurdumuz dünyanın əfsanəsidir. 
 
Yalandan hayların kəkələdiyi, 
Doğru olanlara şər bələdiyi. 
Allahın babama bəxş elədiyi, 
Göyçə göl tarixin nişanəsidir. 
 
  Almalı-armudlu barlı bağların, 
  Dərin dərələrin uca dağların. 
  Görənlər söyləyir buz bulaqların, 
  Qarlı zirvələrin məstanəsidir. 
 
İnsan şəhərləri pulla alar da, 
Mənasız ömr edib yüz il qalarda.  
Firduna cənnəti bağışsalarda,  
O, yenə Göyçənin divanəsidir. 
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Arvad orda qərib, mən burda qərib 
 

Ayaqları topuğundan ağrıyan, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
Sızıltısı ürəyimi dağlayan, 
Emilyadır Pirşağıda yan verib, 
Özü orda qərib, mən burda qərib. 
 
  Eyni sözü doxsan dəfə eydirəm, 
  Söz deyəndə ağız-burun əydirən, 
  Altdan-üstdən nimdaş paltar geydirən, 
  Anam yolumuza salafan sərib 
  Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
Bir ay yarım zir-zibilnən oynadım, 
Gün altında dağ-dağ oub qaynadım, 
Az qalıb ki, yaddan çıxsın öz adım, 
Fəridənin borşu vallah “can” verib, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
  Baxımsız xəstənin rəngi tez solar, 
  Qaynayıb-qaynayıb peymanə dolar, 
  Zəmanə pis gəlib, neyləmək olar. 
  Çömçələr qaşığa imtahan verib, 
  Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
O dünya var, axirət var, ölüm var, 
Bu dünyadan çoxları çox şey umar, 
Bəzisi də gördüyündən pay umar, 
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Mənim də qısmətim belə gətirib, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
  Göyçək bacım tələbəlik yaşından, 
  Heç kimi qovmamış süfrə başından, 
  İlahi kiməsə cənnət daşından, 
  Pay verib, bizəsə zillət yetirib, 
  Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
Gəlin bacı Məhruyyəni sağ olsun, 
Hər iki cahanda üzü ağ olsun, 
Həmişə süfrəsi daha bol olsun, 
Hər gün bizə dadlı yemək gətirib, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
  Nərmin, Sevinc, Kənan qönçə balalar, 
  Arzum budur həyatdan kam alalar, 
  Atalı-analı xoşbəxt olalar, 
  Allah Kənanımı arxa yetirib, 
  Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
Rəbbimin verdiyi bu paya şükür, 
Heyif ki, mənim də qəddimi bükür, 
Vaxtından tez ömür yarpağın tökür, 
Yolumda tikanlı qanqal bitirib, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
  Nəzrin olan yerlər çırağban olur, 
  Nərmin olan yerdə imtahan olur, 
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  Mehriban günbəgün mehriban olur, 
  Yaradan nihadı arxa yetirib. 
  Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
 
Qumu nənə iynəsini çeşmələr, 
Uşaqlarda boxçasını eşmələr, 
Firudin! başına gəlməyib nələr, 
Mənim də taleyim belə gətirib, 
Arvad orda qərib, mən burda qərib. 
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IV BÖLÜM 
 

Xatirəyə döndü balam 
 

Atası Firudin Zeynallı xatirəsi 
 

Nə gözəl günlərin var imiş qızım, 
İlahi bəxtinə yar imiş, qızım. 

 
Tutaraq əl-ələ hər gün gəzərdik, 
Nə gözəl günlərin var imiş qızım. 
Xoşladığın gül-çiçəyi üzərdik. 
Nə gözəl günlərin var imiş qızım, 
İlahi bəxtinə yar imiş, qızım. 
 

   Tellərinə lalələri düzərdin, 
   Sevincindən qanad açıb süzərdin. 
   Hərdənbirdə dodağını büzərdin, 

         Nə gözəl günlərin var imiş, qızım, 
                  İlahi bəxtinə yar imiş, qızım. 

 

Qayğıyla böyüyüb məktəbə getdin, 
Məni sevindirib bəxtəvər etdin, 
Axır ki, cavanlıq həddinə yetdin, 
Nə gözəl günlərin var imiş, qızım, 
İlahi bəxtinə yar imiş, qızım. 
 

   Təbib olmaq arzusuyla yaşadın, 
   Həkim sırasında çəkildi adın, 
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   Uçmağa yox idi qolun, qanadın, 
          Nə gözəl günlərin var imiş, qızım, 

İlahi bəxtinə yar imiş, qızım. 
 
Nişan günü Firdun yaman kövrəldi, 
Toy oldu oğullar dünyaya gəldi, 
Narahat ürəklər bir az dincəldi, 
Nə gözəl günlərin var imiş, qızım, 
İlahi bəxtinə yar imiş qızım. 
 

Mənim Kəmalə qızım 1975-ci il may ayının 14-
də dünyaya göz açıb. Həmin gün sevincimin həddi-
hüdudu yox idi. Həyatımız o qədər də firavan olma-
yıb. Öz evimiz olmadığından 12 il kirələrdə yaşa-
mışıq. 

Həddən artıq zəhmətkeş olan Kəmalə orta 
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib Azərbaycan Tibb 
Universitetinin müalicə fakültəsinə qəbul oldu. Çox 
təvazökar, təmkinli idi. Hər yüngül şeyə fikir verməz-
di. 

7 il universitetdə oxudu. Lakin bir dəfə də 
demədi ki, ata, mənə də filan şey al, yeni moda çıxıb 
yoldaşlarımın hamısı ondan alıb geyinir. İndi məni o 
yandırır ki, onun istəklərini başa düşməmişəm. Bunu 
özümə bağışlaya bilmərəm. 

İnstitutu qurtarıb avtolmoloq kimi Yeni Sura-
xanıdakı 12 saylı birləşmiş poliklinikada işə başladı. 
Tez bir zamanda həm həkim yoldaşlarının, həm də 
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sakinlərin hörmətini qazandı. 3 dəfə Almaniyanın 
müvafiq şəfa ocaqlarının sertifikatını aldı. 

Bir övlad kimi valideynlər qarşısındakı borcunu 
şərəflə yerinə yetirirdi. Mənim şəkərim var. Ona görə 
hər gün zəng edib vəziyyətimi öyrənirdi. İndi nə zəng 
edən var, nə də halımı soruşan. 

Kaş 23 dekabr günü təqvimdə olmayaydı. 
Həmin gün tezdən qalxıb işə gəlməmişdən əvvəl 
istədim zəng edib deyəm ki, qızım, insulinim qurtarıb. 
Al mənimçün. Sonra fikrimdən döndüm. Sanki məni 
kimsə məcbur etdi ki, lazım deyil. Aradan 3 saat 
keçmişdi ki, qızımın bu faciəsi haqda xəbər tutdum. 
Sanki yer ayağımın altından qaçdı, göyün dayaqları 
sındı, ulduzlar üstümə töküldü.  

İndi mənim bircə arzum qalır. Arzuları yarım-
çıq qalan, bu dünyadan nakam gedən 38 yaşlı Kəmalə 
balama qovuşmaq.  

Allah tərəfindən sevilənlər  tez ölürlər. 
 

Allah rəhmət eləsin, qəbrin nurla dolsun,  
yerin behişt olsun...! 
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Anası Emilya xanım Araslı 
 
Kəmaləm mənim ilk qönçəm idi. O, anadan 

olan gün mənim ən sevimli xoşbəxt günüm idi. 
Həyatımız o qədər də dəbdəbəli olmayıb. Uzun 

illər qoltuqlarda (kirayədə) yaşamışıq. Əzab-əziyyətlə 
böyüdüb boya-başa çatdırdığım balam sinəmə çalın-
çarpaz dağ çəkərək əbədiyyətə qovuşdu. 

Hadisədən üç gün öncə (20.12.2013) Kəmalə 
zəng etdi ki, evimizə qızdırıcı (kombi) çəkdirmişik, 
yaxşı istidir. Eynəyini də gətir gəl yenisini düzəlt-
dirək. Mən də dedim: qızım, bu həftə yox, gələn həftə 
gələrəm. Kaş dilim lal olaydı, o sözü deməyib gedəy-
dim. Getsəm bəlkə bu faciə baş verməzdi. 

Qızımla axırıncı danışığım dekabrın 22-də oldu. 
Yenə də bir-birimizdən hal-əhval tutduq. 

Dekabrın 23-də (kaş o, gün olmayaydı) telefona 
zəng gəldi. Qonşuları Kəmaləni qaz tutduğunu xəbər 
verərək, tez gəlməyimi istədi. Mən bu xəbəri oğluma 
dedim və tez yığışıb Hövsana qızım gilə getdik. Evə 
yaxınlaşanda adamları görüb yəqin etdim ki, artıq 
Kəmaləm yoxdu (Balasını vaxtsız itirmiş ana üçün 
bundan böyük dərd olarmı? Bunu ancaq başına 
gələnlər bilər). 

Həyətə girəndə qızımın maşında olduğunu gö-
rüb özümü maşının altına atdım, qoymadılar ölməyə. 
Axı əhd eləmişdim ki, mən ondan qabaq ölüm, qızım 
məni ağlasın. Sən demə fələyin fikri mənim kəfənimi 
qızıma vermək imiş. Kor olasan səni, ey Fələk! 
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Balasını itirmiş, özü də Kəmalə kimi balasını. 
Başladım baş-gözümə döyüb şivən qoparmağa. Allah 
heç bir anaya belə müsibəti göstərməsin. Balam 
haqqında yadımda qalanlar bunlardır. 

Kəmalə hələ uşaqlıqdan evə çox bağlı bir qız 
idi. Həyət bacada görünməzdi. Getdiyi məktəb, 
gəldiyi ev olardı. Dəbdəbəli yerlərdən xoşu gəlməzdi, 
sadəliyi çox sevərdi, sadə geyinib gəzərdi. Elə buna 
görə hamı onu çox sevirdi, xüsusilə də xalası Xalidə. 
O da həkim idi. İstəyirdi ki, nakam balam da həkim 
olsun. 

Bəli, Kəmalə xalasının bu arzusunu həyata 
keçirdi, göz həkimi oldu. İnsanlara nur (işıq) verməyə 
başladı. Yenicə parlayırdı ki, arzularıda ömrü kimi 
nakam qaldı. Elə mənim arzularım da. İndi mən 
nakam qızıma qovuşacağım günü gözləyirəm. 
 

Allah rəhmət eləsin qızım! Qəbrin nurla dolsun! 
Yerin behişt olsun! Rahat yat nakam balam. 

O dünyada görüşənədək. 
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Əmisi Hacı Yusasif Zeynallı 
 
Kəmalə təkcə Firudinin qızı yox, bütün el-

obanın sevimli balası idi. O cümlədən mənim. 
 Mən həmişə öz qızlarıma nümunə çəkir, onunla 
fəxr edir, bütün məclislərdə onun tərbiyəsindən, 
savadından ağız dolusu danışa bilirəm. Çünki o, bütün 
tədbirlərimizin yaraşığı idi. 
 Kəmalə nəslimizin fəxri, kəndimizin yeganə 
qadın həkimi idi. 
 O gün, yəni dekabrın 23-də mənə zəng vurub 
dedilər ki, Kəmaləni qaz vurub. Öz-özümə fikirləşdim 
ki, bəlkə elə bir ciddi şey yoxdur. Gedim atasını 
universitetdən götürüm gedək. Atası, yəni mənim 
böyük qardaşım Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində Fizika fakültəsinin Nəzəri fizika 
kafedrasının dosentidir. 
 Mən gedib qardaşımı götürüb Hövsana gedənə 
kimi xeyli vaxt keçdi. Kaş mən vaxt itirməyib faciə 
barədə xəbər bilən kimi gedib onu xəstəxanaya 
çatdıraydım. Onda bəlkə toksikoloqlar yardım edə 
biləydilər. Axı müasir təbabətin çox geniş imkanları 
var. Müasir tibbi avadanlıqlarla, necə deyərlər ölünü 
diriltmək olar. Əfsuslar olsun ki, Kəmaləni ölümdən 
xilas edən tapılmadı. 
 İndi mən vaxtında getməməyimi özümə 
bağışlaya bilmirəm. 

 
Allah rəhmət eləsin, əziz balam! 



 83

 
Bibisi  Rəfiyeva  Göyçək 

 
Mənim qız övladım olmayıb. Kəmalə mənə qız 

idi. Doğrudur, qardaşlarımın qız övladları çoxdur. 
Hamısıda mənə əzizdir. Ancaq Kəmalənin öz yeri, öz 
sanbalı var idi. Kəmalə həm də mənə ana əvəzi idi. 
Anamın xasiyyətləri onda əks olunmuşdu. Hər gün ya 
o mənə, ya da mən ona zəng vurub hal-əhval tuturduq. 
Anamın itkisi mənə o, qədər təsir etməmişdi, nəinki 
Kəmalə. 

Gözlərim bir az zəifləyib. Onun müalicəsini, 
dava-dərmanını telefon vasitəsilə ondan alırdım. 

Kəmalə ən istəkli qardaşım qızı olmaqla 
bərabər demək olar ki, həm də ailə həkimimiz idi.  

 
Allah rəhmət eləsin,  əziz balam! 
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Qardaşı Ceyhun Zeynalov 
 
 Ailəmiz çox xoşbəxt idi. Onların iki övladı var 
idi. Bacım Kəmalə və mən. 
 Bizim uşaqlığımız nə qədər şən və nə qədər 
firavan keçmişdi, onu bir allah bilir. Hamısıda 
bacımın səbəbinə. 
 Vişnovka deyilən yerdə xalam Xalidəgilin 
bağları var idi. Hər il biz bütün yayı orada qalırdıq. 
Anam elmi işçi idi. Hər gün işə gedirdi. Biz atamla 
qalırdıq. Bağda çoxlu ilbiz var idi. Kəmalə onları 
yığıb suya tökürdü. və mənə deyirdi:-qaqaş, sənə sup 
bişirərəm, ağlama. 
 Atam taxtadan bir ev kimi düzəldib yazı taxta-
sıda asmışdı. Həmin lövhədə bacım mənə yazı 
yazdırır, hesab öyrədir, özünün uydurduğu nağıllardan 
danışırdı. 
 Anam taxıl biçini vaxtı rayona ezamiyyətə 
getmişdi (Axı o, Əkinçilik institutunun elmi işçisi idi). 
Oradan bir dovşan balası gətirmişdi. Hər gün bacım 
onu çimizdirir, sığallayır və yatırırdı. Bu işdə mən 
onun köməkçisi olurdum. Bir gecə qapı açıq qaldı-
ğından dovşan getmişdi. Maraqlı orası idi ki, həmin 
dovşan gecələr gəlir, gündüzlər yox olurdu. Bir aydan 
sonra ondan bir xəbər olmadı. Kəmalə onun xiffətini 
çox çəkdi. 
 Biz demək olar ki, qoşa qanad idik. Bacımın 
ölümü məni tək qanad etdi. İndi mənim bacımın ruhu 
qarşısında and içirəm ki, nə qədər canımda can var, 
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onun mənə elədiklərini bir cüt qoyub getdiyi balala-
rına qaytarım. Onları bircə balam olan Atilladan 
fərqləndirməyin. 
 

Rahat yat əziz bacım! 
Allah rəhmət eləsin. Qəbrin nurla dolsun. 
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Qardaşının yoldaşı, əmisi qızı  

Vüsalə Zeynalova 
 
 Kəmalə ilə biz təxminən eyni yaşıd olan əmi 
qızları, bir cüt su sonası idik. O, kəndimizə gələndə 
qoşa gəzirdik hamı bizə həsəd aparırdı. 
 Kəmalə mütaliəni çox sevirdi. Kitab əlindən 
düşmürdü. Elə bu inadkarlıq onu Azərbaycan Tibb 
Universitetinə gətirib çıxardı. 
 Tale elə gətirdi ki, mən öz əmim oğlu Ceyhunla 
ailə qurum. Uzun müddət övladımız olmadı. Kəma-
lənin məsləhəti və təkidi ilə İrana getdik müalicə 
aldıq. AllahKəmalənin bu arzusunu yerinə yetirdi, bir 
oğlumuz oldu. Adını Atilla qoyduq. Bibisinin torpağı 
sanı yaşasın. 
 Mən möcüzələrə inanmıram. Amma Kəmalənin 
ölümü məndə pis gözə, pis nəfəsə inam yaratdı. Mənə 
elə gəlir ki, Kəmaləni pis göz (bədnəzər) və pis nəfəs 
əlimizdən aldı. 
 

Allah rəhmət eləsin, ruhu şad  dolsun. 
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Şagird yoldaşı, yaxın rəfiqəsi 
Kəmalə İsmayılova 

 
 Kəmalə mənim qoşa qanadımın biri idi. Mən 
onunla nəfəs alırdım. Onun itkisi mənim cavan 
qəddimi əydi. Biz sadəcə rəfiqə yox, bacı olmuşuq. 
Hələ məktəbdə oxuyarkən o qədər bir-birimizə alış-
mışdıq ki, bir an belə özümü onsuz təsəvvür etmirdim. 
 Bizim bu uşaqlıq dostluğu sonralar ailəvi 
dostluğa çevrildi. Bütün problemlərimizi birlikdə həll 
edirdik. 
 Kəmalə uşaqlarımı özününkündən ayırmazdı. 
Nə deyim Allah onu xeyirxahlıq nümunəsi, simvolu 
yaratmışdı. heyif ki, tez aramızdan getdi. O, mən nə  
yaşayıram, mənimlə yaşayacaq. Heç vaxt qəlbimdən 
silinməyəcək. 
 

Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun,  
yeri behiştlik olsun. 
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Tələbə yoldaşı, akademik Mirqasımov adına 
Respublika Klinik xəstəxanasının urologiya 

şöbəsinin həkimi Hüseyn Məsimov 
 

 İlahi Kəmaləni xoş gündə, xoş saatda, xoş dəqi-
qədə yaratdığından ondan heç bir şeyi əsirgəməmiş, 
bütün gözəllikləri, həm daxili, həm də xarici xüsu-
silədə daxili gözəlliyi, ona bol-bol vermişdi. 
 Bir sözlə, böyük yaradan onu əsl insanlıq 
nümunəsi yaratmışdı. 
 Mən Kəmalə ilə eyni vaxtda ATİ-nin (Azər-
baycan Tibb Universitetinin) müalicə proflaktika 
fakültəsinə qəbul olmuşam. 
 Universitetdə oxuduğumuz 7 il ərzində mən 
hiss etmədim ki, onu kimsə kimə, hansı həkimə 
tapşırsın. Bütün imtahan və zaçotlara ciddi hazırlaşır, 
hər şeyi dəqiqliklə öyrənirdi. 
 Heç yadımdan çıxmaz. əzələ bəhsini deyən 
Şükufə müəllimə bədahətən dedi ki, sabah zaçot 
götürəcəm. Kim cavab verməsə məqbul yazmayacam. 
Kəmalənin yolu uzaq idi. Hövsandan gəlib-getmək o 
qədər də asan deyildi. Buna baxmayaraq, o, hamıdan 
tez gələrdi. 
 Yolun uzaqlığını və vaxtın azlığını nəzərə alan 
gecə meyidxanada qalıb sabahki zaçota hazırlaşmağı 
qərara alır. Bu hadisədən xəbər tutan uşaqlar ona ölü 
dirildən ləqəbi də verdilər. 
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 Kəmalənin çalışqanlığı, zəhmətsevərliyi, bütün 
tələbə yoldaşlarına hər işdə, xüsusən də zaçot və 
imtahanlara hazırlaşmaqda  kömək edərdi. 
Heç də təsadüfi deyildi ki, 3-cü kursdan ona sadə 
əməliyatları aparmaq həvalə edilirdi. 
 Kəmalə cərrah olmaq istəyirdi. Lakin biz qur-
taran il o, sahəyə təyinat olmadığından ona təbabətin 
ən zərif sahəsi olan avtolmologiya ixtisasını verdilər. 
Çox təəssüf ki, göz sahəsində ən istedadlı mütəxəs-
sislərdən biri olan tələbə yoldaşımız Kəmalə xanımı 
vaxtından tez itirdiyimizdən o, bu gün sıralarımızda 
yoxdur. 
 

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun! 
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Tələbə yoldaşı, yaxın rəfiqəsi 
Mərkəzi  hərbi  Klinik  Hospitalının 

həkimi  Könül  Musayeva 
 

Qrupumuzda 12 tələbə oxuyurdu. Onlardan 5 
qız, 7 oğlan. Oğlanlardan 3-ü xarici vətəndaşlar idilər. 
Xaricilər əsasən İran İslam respublikasından idi. 

Qızlardan üçümüzKəmalə, Gülnarə və mən ən 
yaxın rəfiqələr idik  (Gülnarə indi Moskva şəhərində 
yaşayır).  

Kəmalə çox zəhmətkeş, hazırlıqlı tələbə idi. 
İnadkar idi. Bir şeyi, tibbi termini dəqiqləşdirmədən 
rahatlıq tapmazdı. Onun bu xüsusiyyəti onu bütün 
fakültənin tələbə-müəllim heyətinin sevimlisi etmişdi. 

Kəmalə heç kimdən köməkliyini əsirgəməzdi. 
Çalışırdı özündən qabaq bütün yoldaşları qiymət alıb 
çıxsınlar. Bir sözlə yoldaşlıqda çox etibarlı idi. Sözü 
bütöv, yalanı sevməyən Kəmalə, əfsuslar olsun ki, 
vaxtsız bizi tərk etdi. 

Kəmalə dərin biliyə, yüksək mədəniyyətə, milli 
adət-ənənəyə hörmətlə yanaşmağı bacaran rəfiqə idi. 
O, sadəcə rəfiqəlik etmirdi, bacılıq edirdi. Bütün bu 
xüsusiyyətlərinə görə qrupumuzda olan 5 qızın heç 
biri ondan heç nəyi gizlətmirdilər. Bütün dərdlərini 
ona söyləyir, ondan məsləhət alırdılar. Odur ki, onun 
ölümünü heç kim qəbul edə bilmir. Lakin bu acı bir 
həqiqətdir. İlahi belə bir mələk timsallıya necə qıyıb 
bilmirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 
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Tələbə yoldaşı Mərkəzi 
neftçilər xəstəxanasının 

anestezioloqu Rövşən Yusifov 
 
 Kəmalə əsl azəri qızı idi. Müsəlman adət-ənə-
nəsinə hörmətlə yanaşan, Peyğəmbərimizin müsəlman 
qızlarına tövsiyələrini özündə əks edib onu qoruyub 
saxlayırdı. 
 Kəmalə   qrupumuzda olan bütün oğlanları özü-
nə qardaş bilir, onlara arxalanırdı. Biz də onu özü-
müzə bacı bilir, bir sözünü iki eləməzdik. Bacı kimi 
hər məsləhəti bizimçün qanun idi. 
 Kəmalə zaçot-imtahan dövründə bütün tələbə 
yoldaşlarına yaxından kömək edər, çətin terminləri 
izah edər, qorxmazlıq aşılayardı. 
 O, mənə xüsusi qayğı göstərər, sesiyalardan 
müvəffəqiyyətlə çıxmağımın qayğısına qalardı. 
 Kor olsun Əzrayılı belə bir mələyə necə qıyıb, 
aramızdan vaxtsız apardı. 
 

Allah rəhmət eləsin! 
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Tələbə yoldaşı Ağa İsmayılov Daxili İşlər 
Nazirliyinin mərkəzi hərbi Hospitalının 

Poliklinika bölməsinin həkmi 
 

Kəmalənin tibbi biliyinə söz ola bilməzdi. Bu 
ona öz çalışqanlığı, zəhmətsevərliyi, əzmkarlığı 
sayəsində nail olmuşdu. Onun prinsipiallığı təkcə biz 
azəriləri yox, eyni zamanda da əcnəbi yoldaşlarımızı 
da heyran etmişdir. Bütün yığıncaqlarında əcnəbi 
yoldaşlarına, dostlarına, xüsusən də  qızlara onun kimi 
olmağı, ondan öyrənməyi tövsiyə edirdilər. 

Mənə elə gəlir ki, Kəmalənin yanına gələn xəs-
tələr hər şeydən öncə onun xoş rəftarından, davranı-
şından həm zövq alarmış, həm şəfa taparmışlar. 

Tale elə gətirdi ki, mən Kəmalənin yaxın rəfi-
qəsi olan tələbə yoldaşm Könüllə evləndim. Evimizdə 
uzun müddət sözümüz-söhbətimiz onun müsbət 
keyfiyyətindən olardı. İndi də ölümündən sonrakı 
söhbətimiz ondan olur. 

 
Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, qəbri 

nurla dolsun deyirik! 
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Tələbə yoldaşı Rövşən Əhmədov 

Ağcabədi rayon mərkəzi 
xəstəxanasının cərrahı 

 
Mən Kəmalənin ölüm xəbərini yanvarın 10-da 

eşitdim, özümü itirdim, şoka düşdüm, xeyli müddət 
özümə gələ bilmədim. Axı Kəmalə başqa yoldaş-
larıma olduğu kimi mənim də bacım idi. Doğrudanda 
mən onu bir bacı kimi lap çox istəyirdim. Çünki o, 
buna layiq idi. Onun haqqı boynumuzda çox olub. 
İndi mənim və tələbə yoldaşlarımızın bir məqsədimiz 
olmalıdır və mənə elə gəlir ki, var, tələbə yoldaşımız 
olub, bizə bacılıq edən Kəmalənin ruhu şad olsun 
deyə haqqı-sayını qoyub getdiyi bir cüt balasına 
qaytarmaq. Onların bütün problemlərinin həllində 
yaxından kömək etmək. Belə də olacaq, əziz bacımız, 
rahat yat. 

 
Yerin behiştlik olsun, qəbrin nurla dolsun! 
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Həyat yoldaşı Etibar Hüseynov 
 
 Biz Kəmalə ilə çox xoşbəxt yaşayırdıq. Bir-
birimizi ürəkdən sevirdik. Can deyib, can eşidirdik. 
Bu sevginin məhəbbətin məhsulu olaraq iki övladımız 
dünyaya gəldi. Nəcəf və Orxan. 
 Rəhmətlik çox övladcanlı idi. Bilmirəm necə 
oldu ki, başımıza bu bəla gəldi, belə bir faciə baş 
verdi. 
 Mən indi də inana bilmirəm ki, Kəmalə həyatda 
yoxdur. Amma sən demə bu həqiqət imiş. 
 23 dekabrda 17 günlük məzuniyyətimi başa 
vurub, həmişə olduğu kimi səhər tezdən qalxıb 
hamamda yuyunmağa girdim. Aradan heç beş dəqiqə 
keçməmiş Kəmalə gəlib məni tələsdirdi ki, tez ol mən 
işə tələsirəm, yuyunmalıyam. Elə bil kim isə onu 
tələsdirirdi. Mən çölə çıxdım və bir də geri dönüb nə 
isə baş verəcəyini hiss edirmiş kimi hamamın qapısını 
açmaq istədimsədə o qoymayıb dedi: “Çıxıb getsənə 
işinə”. Bundan sonra çıxıb getdim. Bundan üç saat 
sonra telefonuma zəng gəldi ki, tez gəl yoldaşım 
hamamda çimərkən qazdan zəhərlənib. Mən gəldim, 
ancaq gec idi. Bu hadisəni ömrüm boyu yaddan çıxara 
bilmərəm.  

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun! 
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Böyük oğlu Nəcəf Hüseynov, 280 saylı 

məktəbin 11-ci sinif şagirdi 
 
 Anam məni dünyalar qədər istəyirdi. Çalışırdı 
ki, biz hər cür maddi və mənəvi cəhətdən təmin olaq. 
İşinin çoxluğuna, vaxtının azlığına baxmayaraq bizi 
gəzdirməyədə vaxt tapar və bundan böyük zövq 
alardı. Bilmirəm böyük yaradana neyləmişdik ki, bu 
xoşbəxtliyimizi əlimizdən aldı. Anamızı vaxtından 
əvvəl əbədi dünyaya aparıb bizi ağlar qoydu. 
 Anam hər gün tezdən qalxıb, hamamlanar, 
qardaşım Orxanla mənə səhər yeməyi verib, məktəbə 
yola salardı. Həmin gün, yəni dekabrın 23-də Orxan 
yatırdı. Mən saata baxdım ki, saat 9-a işləyir. 
Fikirləşdim ki, görəsən anamdan niyə səs-səmir 
yoxdur. Dedim yəqin işə gedib. Lakin baxıb gördüm 
paltarı da, iş sumkasıda burdadır. İşi belə görəndə 
tələsik hamamın qapısını açıb gördüm ki, anam yerdə 
uzanıb. Tez qonşulara xəbər verdim, onlar təcili 
yardıma zəng vurdular. Təcili yardım gəldi. Ancaq 
heç bir kömək olmadı. Çünki gec idi. İş-işdən keç-
mişdi. Biz anasız qalmışdıq. 
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Orxan Hüseynov son beşiyi, 280 saylı 
məktəbin 10-cu sinif şagirdi 

 
Ana can məni kim sevib, kim oxşayacaq, 
Ağrıyan başıma əlin qoyacaq. 
Can bala deyərək əzizləyərək 
Yaralı qəlbimə məlhəm qoyacaq. 
 
Bütün analar gözəl və yaxşıdır. Ancaq mənim 

anamın tayı-bərabəri yox idi. Bizi, xüsusilədə mənim 
nazımla oynayar, hər cür şıltaqlığıma dözərdi. Bir 
sözlə, bizi tanıyanların hamısının məhəbbətini qazan-
mışdı. Odur ki, anamın yoxluğu  ömrümün axırına 
qədər məni yandıracaq. 

Mən yuxarı evdə hər şeydən xəbərsiz yatırdım. 
Birdən qulağıma Nəcəfin tükürpədici səsi gəldi. Ay 
Orxan, ay Orxan, tez bura gəl, anam yıxılıb. Tez 
qalxıb qaça-qaça aşağı düşdüm. Hamamın qapısını 
açdıq. Anamı ağzı üstə döşəmədə uzanmış halda 
gördüm. Başladıq üzünə-gözünə su səpməyə. 
Anamın tərpənmədiyini görüb, atamın iş yerinə zəng 
vurduq. Onu vermədilər. Belə olanda qonşuları 
köməyə çağırdıq. Onlar tez təcili yardım çağırdılar. 
Gələn həkimlər nə qədər cəhd göstərsələr də faydası 
olmadı. Anamı həyata qaytara bilmədilər. Artıq faciə 
baş vermiş, Kamış (mən həmişə anamı belə 
çağırırdım) dünyasını dəyişmiş, məni əbədi olaraq 
tərk etmişdi. 
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12 saylı birləşmiş şəhər xəstəxanasının baş 
həkimi Məmmədov Bəhlul 

 
23 DEKABR  səhər-səhər xəstəxanaya daxil 

olarkən son dərəcə sarsıdıcı bir xəbər eşitdim. Xatirini 
son dərəcə uca tutduğum bir insanınhəkim oftal-
moloq Kəmalə Firudin qızı Hüseynovanın (Zeyna-
lovanın) faciəvi şəkildə dünyasını dəyişmə xəbərini. 
Sözün həqiqi mənasında bir anlığa dəhşətə gəldim. 
Asta addımlarla öz otağıma çəkilib onu tanıdığım 
vaxtdan bəri bütün olanları kino lenti kimi xəyalımdan 
keçirtdim. 

Onun anası ilə xəstəxanamıza işə gəldiyi ilk 
gün yadıma düşdü. Qapı açılır içəriyə şərqli qızlara 
məxsus gözəllikləri özündə əks etdirən bir nəfər daxil 
oldu. O, mən göz həkimiyəm və işlmək üçün sizin 
müəssisəyə göndərilmişəm deyib, sənədləri uzatdı. 
Əlləri titrək, çöhrəsi qızarmış şəkildə. Bir an düşün-
düm, ilahi belə şəxlər az-az olur. Bəli fikrimdə yanıl-
mamışdım. 10 ildən artıq biz birlikdə işlədik. Ömrü-
nün sonunadək onda həm kollektivinin üzvlərinə, həm 
də xəstələrinə qarşı yüksək hörmət və qayğıdan başqa 
bir şey görmədim. 

Kəmalə həkim mənəvi saflığı, gözəl insani key-
fiyyətləri ilə daim seçildi. hamının hörmətini qazandı. 

Yüksək həkimlik bacarığı ilə xəstələr arasında 
böyük nüfuz qazanmışdı. 2003-2005-ci illərdə Sura-
xanı rayonunun səhiyyə şöbəsinin baş həkim oftalmo-
loqu seçilmişdir. 
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İnsan var onun haqqında hansısa yaxşı bir söz 
demək üçün saatlarla fikirləşib baş sındırırsan. Ancaq 
ona yaraşan yaxşı bir söz tapa bilmirsən. 

İnsan da var saatlarla, günlərlə, həftələrlə onun 
haqqında yaxşı nə qədər söz var deyirsən. Yenə də 
nəyinsə deyilmədiyini fikirləşirsən. Kəmalə həkim 
ikincilərdən idi. 

Onun haqqında xatirə yazmaq mənim üçün 
olduqca çətin olduğundan burada nöqtə qoyuram. Onu 
demək istəyirəm ki, amansız ölüm onu çox erkən 
haqladı. O, gənc yaşında onu tanıyanların, xəstələrinin 
qəlbində özünə heykəl ucaltdı. Bunu öz sevimli 
həkimlərinin ölümündən xəbəri olmayan xəstələrinin 
poliklinikaya gələrkən hadisəni bildikdən sonra 
hönkürtü ilə ağlamaqları sübut edir. 

Allah ona rəhmət eləsin! 
Qəbri nurla dolsun, ailəsinə Allah səbr versin. 

Nakam ömrünün qalan hissəsini Allah iki gül balasına 
bağışlasın. 
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Şöbə müdiri Leyla Budaqova 
 

Yetişəndə əcəl, ayrılıq anı, 
Baxmaz bir kimsənin yaşına fələk 
İstəsə bir anda bütün dünyanı 
Dar edər insanın başına fələk. 

 
Özümü çox bilən, çox dünya görmüş saymıram. 

Lakin həyatda yığdığım, gördüyüm təcrübələrim az da 
deyil. Çünki sadəcə, insanlara onların həyat tərzinə 
diqqət yetirməyi bacarır, dərdlərini, sirlərini sevinc-
lərini, kədərlərini və arzularını, istənilən təəssürat-
larını dinləməyə səbirliyəm. xüsusilə bağlı olduğum, 
çox hörmət bəslədiyim və sevdiyim insanlara diq-
qətimdə və ürəyimin dərinliyində daha çox yer ayırı-
ram. Onların acılarına acıyır, sevinclərinə sevinirəm. 

Mənim daha çox gördüyüm bu oldu, nə qədər 
sakitsənsə-bir o qədər səs-küylü, nə qədər şirinsənsə 
bir o qədər-acı, nə qədər fağır və üzüyolasansa-bir o 
qədər tərs və inad, nə qədər vəhimlisənsə, bir o qədər 
qəddar, nə qədər qayğıkeşsənsə, bir o qədər çox 
qayğılarla dolu həyat çıxır qarşına. Nə qədər çox üzlər 
güldürürsənsə, bir o qədər çox ağlayırsan, həyat 
yollarında üzülürsənsə, yolun qısa olur. 

Bəlkə də bu düşüncələrim səhvdir. Sadəcə 
qarşılaşdığım insanlarda bunu gördüm. 

Kəmalə yalnız mənim deyil, ailəmizin və 
işlədiyi kollektivin də sevimlisi idi. Onunla bir qəbirs-
tanlıqda uyuyan, onunh kimi həyatdan doymamış, 
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nakam, gözləri açıq ailəsinin arxasında qalan cavan 
qardaşım da elə Kəmalə kimi idi (Allah hər ikisinə 
rəhmət eləsin). 

Hər ikisi saf, yaxşı mənada yazıq, özünü 
ailəsinə, balalarına qurban edən, Allahın onlar üçün 
verdiyi həyatı özləri üçün yaşamayan, körpə uşaq 
qədər saf, pak və ömürlərinin sonuna qədər sanki heç 
böyüməyib uşaq qalan, inamını saxlayan, ürəyində 
ağlayan, acısını paylaşmayı xoşlamayan rahatlığı 
canına qıymayan gördüm onları. 

Bəzən həyat yoldaşımın gözünə yad cisim 
düşərdi. O an deyərdi: gedək Kəmalə xanım çıxarsın. 
Hər dəfə xoş sima və mehribanlıqla bizi qarşılayar, 
əlindən gələni edərdi. Ona hamımız inanır, etibar 
edərdik. Sözdə çox cəld hərəkətlərlə elə riskli işlər 
görürdü ki, həm təəcüblənirdik ki, bu cür zərif həkim 
qadın bu ağır işləri necə görə bilir...həm də əllərini elə 
astaca, elə yumşaq, elə sakit hərəkət etdirirdi ki, 
insanın can və ruhu belə incimirdi, insanların üzünə 
gülümsəməyi də əsirgəmirdi. Daxilində nə qədər 
qəmginlik olsa belə hamını gülər üzlə qarşılayıb, gülər 
üzlə yola salardı. 

Onun asta, nazlı, ağıryana yerişini çox arzula-
yıram, işdə də onun yeri çox görünür. Hündür və 
dabanı qalın ayaqqabıları çox xoşlayırdı. Onun ayaq 
səslərindən karidorda yerişindən taniyirdiq. Onunla 
yayda yol yoldaşı olardıq. Bağda qalanda maşınla onu 
da Hövsana aparırdıq. Evin yolunda salırdıq. Uşaqlar 
tez-tez işə zəng vurur, onun nə vaxt gələcəyini 
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soruşurdular. İş saatı qurtaran kimi tələsik yığışıb, göz 
qırpımında, hazır vəziyyətdə iş qapısından çıxdığını 
görərdik. Çox vaxt uşaqlar onu yolda, evlərinin 
yaxınlığındakı dayanacaqda gözləyərdilər. Kəmaləni 
görən kimi qoluna girər, onu dükana nə isə almağa 
aparardılar. Elə hey qucağı dolu, qolları yüklü gedər-
di. “Sən nə qədər alıb, daşıyırsan?” deyəndə deyirdi 
ki, “balalarım üçün alıram, qoy hər şeyləri bol olsun”. 

Uşaqlardan hər gün danışırdı. Canından artıq 
sevirdi onları, onlarla nəfəs alırdı. Valideyinlərindən 
də tez-tez söz salır, atası üçün çox narahat idi.  

Mən onunla hey zarafat edərdim. Ona görə də 
artıq üzümə baxanda hər şeyi hiss edirdi. Mimikama 
baxan kimi deyirdi! gəl, gəl-görüm kimə əsəbləş-
misən, deyəsən yenə aləmi bir-birinə qatmısan... 
danış...” və ya gözlərimdə qəribə sirli baxışları görən-
də “gəl-gəl! səndə nəsə maraqlı sözlər var, getmə 
danış...” deyib, yanından keçəndə məni saxlayıb, 
kənara çəkirdi. Ondan heç nə gözləyə bilmirdim. Baş 
verən əsəbi və ya məzəli hadisələri dinləyib elə 
gülərdi, “Səndən sözlər çıxır...” deyərdi. 

Çox savadlı idi. Göz həkimi olsa da tibbin digər 
sahələrini də dərinliklə bilir, çox oxuyur, daha çox 
öyrənməyə cəhd edərdi. 

Mən onunla ölümdən danışanda dedi ki, “ölüm-
dən heç qorxmuram”. Məndünyanın axırı çatacaq, 
hamı öləcək qorxuram” deyəndə mənə güldü, dedi ki, 
ölümün nəyindən qorxursan ?! Hamı öləndən sonra nə 
var ki ?! Mən ölümdən qorxmuram sadəcə...ölümə elə 
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soyuqqanlıqla yanaşır, hətta o barədə danışanda 
üzündə nə kədər, nə qorxu hiss olunmurdu. Ona görə 
də belə cəsarətli insanın ölümünə inanmaq çox çətin 
gəlir. Onun vəfatı çoxlarını sarsıtdı. Çünki onu 
tanıyanlardan elə biri yox idi ki, ona heyran olmasın, 
xətrini istəsin. Onun daxili gözəlliyinə, gözəl 
hərəkətlərinə, gözəl rəftarına qarışırdı. O qədər həlim 
idi ki, xətrinə dəyən insanların cavabını belə verə 
bilmirdi. Onu bəzən bacı kimi danlayır, öyrədirdim ki, 
“sən də cavab qaytar, haqsızın haqqını ver, acıqlan, 
danla, qaş-qabaq elə, lazım olanda savaş,... lakin xeyri 
yox idi. Körpə uşaq qədər həlim idi. Heç dinməzdi, 
içinə ürəyinə qapanardı. Qəlbi çox sınanda sakitcə 
kövrələr, bəzən gözləri dolardı. Belə xüsusiyyətləri ilə 
çoxlarından uca idi. 

Biş-düşü gözəl bilir, yaxşı şirniyyat hazır-
layırdı. Bəzən deyərdim: “Kəmalə bişirdiyinin 
reseptini de yazım”. Gülüb deyərdi: “Onsuz da bişirən 
deyilsən, resepti də yazsan itirəcəksən”. Deyirdim 
eybi yox, nənə olanda başlayacam öyrənməyə. 
Həqiqətən o deyən olurdu, səhəri resepti itirirdim. 
Bəzən ona məəttəl qalırdım bu qız heç yorulmaq 
bilmir deyə düşünürdüm. Özünü qoru yorma çox 
deyərdim, əhəmiyyət verməzdi, balalarının qayğıları 
ilə dolu ürəyi onlar üçün döyünərdi, özünü düşün-
məzdi. Son zamanlar özünə daha çox diqqət yetir-
məyə başlamışdı. Gözəl paltarlar, onlara uyğun 
ayyaqqabılar, çantalar alırdı.  
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Xoş xatirəli hadisələr çoxdur. Yalnız bir xatirəsi 
məni çox təəsüfləndirir. Otağının qarşısından keçəndə, 
həmişə mənə baxa-baxa keçərdi. Darıxdığını, karidora 
gəzişməyə, danışmaq üçün çıxdığını hiss edib, 
“Kəmalə, gəl otağıma, gəl otur deyərdim”. O saat 
gəlib kuşetkada oturardı. Kuşetka hündür olduğu üçün 
söhbət edə-edə ayaqlarını uşaq kimi yellədərdi, deyib-
gülər, fikrinin darıxmasının yayınması o saat hiss 
olunardı. Lakin vəfatından bir gün əvvəl... Mən 
telefonla (mobil) kiminləsə vacib bir söhbət edirdim, 
çox fikirli idim. Bu zaman Kəmalə otağının qarşı-
sından asta-asta keçdi (mənə baxa-baxa). Çox qəribə 
baxışlar idihəm solğun, qəmli, çox sakit həm də 
özünə qapanmış idi. Elə bil nəsə demək istəyir, lakin 
deyə bilmirdi. Telefonda əsəbi tərzdə danışdığım 
üçün, fikrim öz söhbətimdə cəmləşdiyi üçün onu 
otağa dəvət edə bilmədim, lakin ürəyimdə qəribə bir 
hiss yarandı. O keçib getdi, mən onu niyə otağa 
çağırıb, otur yanımda demədim. Sözlü adama oxşa-
yırdı... Həmin gün karidorun bir başından o biri başına 
asta-asta keçib hamıya, otaqlara səssizcə baxmasını 
bəziləri hiss etmişdi. Sanki, Sanki, vidalaşırmış kimi 
onunla danışa bilməməyim, başımın qarışıb-onu otağa 
çağırmamağım mənim üçün acı bir xatirə oldu. Eynilə 
acı xatirə qardaşımla olmuşdu. Məni çağıran dəqiqəsi, 
gecə də olsa onun yanına qaçardım. Lakin ölümündən 
1-2 gün əvvəl gəl bizə dedi, mənim qonaqlarım 
olduğu üçün gedə bilməmişdim. “Sonra gələcəm” 
dedim, 2 gün sonra gedəndə artıq o həyatda yox idi. 
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Bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Başqa vaxt, 
yüz qonağım olsa belə, hamını atıb, qonaqların belə 
qəlbini qırıb gedərdim. 

Lakin son günündə şeytan yolumu kəsdi. 
Dərdimin üzərinə dərd gəldi. 

Allah hər ikisinin o dünyasını versin, qəni-qəni-
qəni rəhmət etsin. Yerdə qalanları saxlasın. 

Belə insanların xatirəsi hər zaman əziz olur. 
Allah bizlərə səbir versin. 

Şair Tahir Rzanın şeri ilə başladım, onun şeri 
ilə də fikrimi bitirmək istəyirəm. 

 Olsa nə qədər sanın, şöhrətin, 
 Ey insan, onunla bəhs etmək çətin. 
 Dar gündə dünyanın varın, dövlətin. 
 Tay bilməz bir qara daşına fələk. 
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Tibb qeydiyatçısı: Yaxşıyeva Xalidə 
 

Kəmalə xanım kollektivimizin ən gülərüz, ən 
savadlı, ən xanım-xatın, gözəl davranışıyla yadda 
qalan həkimi idi. Onu, həqiqətən çox istəyirdik. 

Mən burada az işləsəm də ona hörmətim sonsuz 
idi. Həmişə nur çöhrəsilə, gözəl məsləhətlərilə xatiri-
mizdə qalacaqdır.  

Kaş ki, belə olmayaydı, səni itirməyəydik. Nə 
etmək olar, Allahın verdiyi ömür payı, taleyin qisməti 
belə imiş. 

Hələ də inana bilmirik ki, Kəmalə xanım yox-
du, onu itirmişik. Onun kimi bir insanı itirmək bizim 
üçün çox çətin oldu. Hər gün onunla bağlı danışılır, 
xatırlanır. 

Kəmalə xanım rəhmətə getməmişdən bir həftə 
qabaq mənə dediyi sözlərə hələ də qulağımdadır. 
Yaşadığım bir problemlərlə bağlı verdiyi məsləhətlər, 
gözəl və düzgün yol göstərməyi heç vaxt yadımdan 
çıxmaz.  

Sanki ölməyini bilirmiş kimi dedi: “Xalidə 
həyat qısadı, bilmirik sabah nə olacaq, başımıza nə 
gələcək, nə baş verəcək, heç nəyə fikir vermə, sən 
hələ gəncsən, həyatını yaşa, deyilənlərə fikir vermə, 
öz ayaqların üstündə durmağı bacar və hər şeyi 
həyatın axarına burax, inşallah yaxşı olacaq” kimi 
sözləri ilə mənə çox məsləhətlər, ümidlər verdi və 
güldü. O, gözəl gülüşü hələ də gözlərim önündədir. 
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Sonuncu dəfə bizimlə nə qədər danışıb gül-
düyünü, üzündə olan nur hələ də yadımdadı. Kəmalə 
xanım arzu edirəm ki, balalarınız bütün arzularınızı 
çin etsin, tələbə adını qazanıb ruhunuzu şad etsinlər.  

Sizin haqqınızda ancaq gözəl sözlər deyilə 
bilər. Odur ki, mənim xatirimdə nəsihətamiz sözlə-
riniz, davranışınız, nurlu çöhrəniz qalacaq və heç 
zaman unudulmayacaqsınız. 

Bizim həkimimiz, təbibimiz, loğmanımız 
Kəmalə xanım hətta həkim otağınızın qabağından 
keçməkdə çox çətindir. Bir daha deyirəm kaş belə 
olmayaydı. Amma bir fikirdə söylənilir, Allah yaxşı, 
gözəl insanları yanına tez aparıb mələklər sultanı edir. 
Nəcəflə Orxanda bundan təsəlli tapsınlar. Fəxr etsinlər 
ki, elə ggözəl mələksimalı anaları olub. Əsl ana adına 
layiq Ana. Əsl həkim adına layiq Həkim Kəmalə 
xanım. Siz həmişə xatirimizdəsiniz.  

Allah rəhmət eləsin. Yeriniz cənnət olsun, 
qəbriniz nurla dolsun. 

Atam şəkər xəstəsidir, arxam dayağımdır. Allah 
başından bir tük əskik etməsin deyərdim. 

Əziz bacımız onun atamın kəfənini əlindən alıb, 
geydin. Bəs indi o neynəsin? 

Təzə evə köçürmüşdünüz, təmir elətdirmişdiniz. 
Yenicə özünü qab-qacaq sahibi, əsl ev sahibi olsun, 
sevindin ki, oğul evləndirib, gəlin gətirəcəksən. 
Arzuna beləmi çatdın əziz bacımız? 

Ən böyük arzun isə Nəcəflə Orxanın xoş səda-
larını eşitmək idi. Aviasiya akademiyasının tələbə-
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lərini formada görəndə gözlərin dolardı. Nəcəfini də 
həmin formada görmək istəyi ilə köçdün bu dün-
yadan. 

Ay Kəmalə, o qədər xatirə var ki, yazmaqla 
qurtaran deyil. 

Əziz bacımız, həmişə deyərdin:-ya qismət 
görəsən Nəcəfimin və Orxanımın tələbə olduğu günü 
görəcəyəmmi? 

Niyə belə deyirdin? Yəqin bilirdin ki, ömrün 
kimi hər şey bütün arzuların yarımçıq qalacaq. 

Qalacaq yox! Yarımçıq qoyacaqsan! Biz buna 
inanmırıq. Ona inanırıq ki, Nəcəf də, Oerxan da anala-
rın arzusunu yarımçıq qoymayacaqlar. Kəmalənin nə 
arzuları vardısa hamısını həyata keçirəcək, dünyadan 
nakam getmiş analarının ruhunu şad edəcəklər. Başqa 
cür ola bilməz. Onların buna haqları yoxdur.  

 
Allah sənə rəhmət eləsin, əziz bacımız. Sən   

həmişə ürəyimizdə, qəlbimizdə və aramızdasan! 
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Uşaq həkimi Əsgərova İradə 
 

Kəmalə gözəl davranışlı, savadlı əsl azəri 
xanımı idi. Yaxınlıq etdiyi hər kəslə çox mehriban 
davranır, heç kimin xətrinə dəymirdi. Xəstələri ilə xoş 
danışar, hamısına yüksək dərəcədə xidmət göstərirdi. 
 İlahi Kəmaləmizi xoş gündə, xoş saatda yarat-
dığından ondan heç nəyi əsirgəmişdi. İnsanı ucaldan 
gözəlliyi, xoş xasiyyətliyi, elmi, savadı, təmkinliyi, 
milli adət ənələrimizə hörmət etməyi və s. 
 Bütün bu xüsusiyyətlərə malik olan iş yoldaşı-
mız Kəmalə hamımızın yaddaşında daim yaşayacaq-
dır. 
 Kəmalə əsl azəri qızı olduğundan ailəsinə çox 
bağlı idi. Ərinə layiqli həyat yoldaşı, övladlarına 
mehriban ana idi. Onlarla nəfəs alırdı.  
 Bu yaşda ana itirməyin nə olduğunu onlar yəqin 
ki, hiss edirlər.  
 Kəmalə həmişə deyərdi ki, Nəcəf sərbəstdir, 
Orxanın isə mənə ehtiyacı çoxdur. Arzu edirəm ki, 
Orxan da, Nəcəf də ali məktəb tələbələri olsunlar. 
Kəmalənin arzu və istəyi bu idi.  
 

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. 
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Tibb bacısı Quluşova İlhamə 

 
Doğrusu, Kəmalənin aramızdan belə erkən 

getməsinə hələ də inana bilmirəm. Elə bilirəm ki, 
harasa uzaq bir yerə ezamiyyətə gedib və tezliklə 
qayıdacaq. O, mənim bu həyatda ən yaxın rəfiqəm idi. 
Bir böyük bacı kimi istəyirdim onun xətrini. Ən yaxın 
sirdaşım idi. Hər hansı bir problemim olan kimi 
qaçırdım yanına məsləhətə. Bu gün hiss edirəm ki, 
Kəmaləyə böyük ehtiyacım var.  

Elə gün yoxdur ki, onun mənalı gülüşünü, 
nəsihətamiz sözlərini xatırlamayım. Bilirəm həyatdan 
çox nigaran gedib, əsasən də övladları sarıdan. Arzu 
edirəm ki, onun Nəcəfi və Orxanı ilə bağlı arzuları 
yerinə yetsin ki, ruhu şad olsun. Nə deyim, Allah özü 
bilən məsləhətdir. Onun da yazısı bura, dekabrın 23-
nə kimi imiş. 

Kəmalə heç vaxt unudulmayacaq və həmişə 
xatirimizdə qalacaq. Onu da bilirəm ki, onunçün 
həmişə darıxacam, telefon zənglərini gözləyəcəm. 

Bundan sonra inanmıram ki, Kəmalə kimi 
rəfiqəm ola onu əvəz edə bilə. 

 
Allah rəhmət eləsin, ailəsinə səbr diləyirəm. 
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Tibb işçiləri Mətanət, Liza, Tanya 
 

 Kəmalə ilə xatirələrimiz o qədərdir ki, heç 
bilmirik ki, haradan başlayıb, haradan qurtaraq. Heç 
dilimizə gəlmir ki, sənin haqqında keçmişdəki kimi 
danışaq. Çünki elə bir gün, elə bir saat, elə bir dəqiqə 
olmur ki, sənin həzin səsin, xanım-xatın yerişin, 
davranışın, gülüşün gözlərimiz önündən getsin. Hətta 
hərdən bizə elə gəlir ki, həmişəki kimi indicə qapını 
açıb “Mətan, Liza, Tanyuş privet! Nə var, nə yox?! 
deyə soruşacaqsan. 
 İşə başladığın ilk gündən sən və biz Mətanət, 
Liza, Tanya bir yerdə sadəcə iş yoldaşı yox, bacıdan 
artıq olmuşuq. Bir-birimizlə bütün dərdlərimizi, 
problemlərimizi, sevinclərimizi bölüşmüşük. Analmı-
zın, bacımızın xəbərləri olmadıqları şeyləri bir-biri-
mizlə bölüşüb mənəvi dayaq olmuşuq. 
 Kəmalə sən çox kövrək idin, xırda haqsızlıq 
olduqda belə heç bir cavab verməz körpə uşaq kimi 
ağlayardın. Dəfələrlə ürək-dirək verər, sonrada 
könlünü almaq üçün deyərdik. Ay qız heç olmasa 
özünü müdafiə üçün nəsə de! Deyərdin ki, mən 
beləyəm bacarmıram, neyləyim ?! 
 Yəqin elə bu xasiyyətinə görə də canını 
Əzrayıla tez verdin. Heç bir mübarizə aparmadın. Heç 
fikirləşmədin ki, arzuların yarımçıq qalacaq ?! Fikrin-
zikrin ancaq atanın-ananın yanında idi, atam şəkər 
xəstəsidir, arxam dayağımdır. Başından Allah bir 
tükdə əskik etməsin-deyərdin. Vaxtaşırı dərmanlarını 
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alır, məcbur edirdin ki, müalicə kursunu aparsın. Hər 
gün işə gələn kimi ən birinci anana zəng edirdin, 
halını soruşurdun. Bəs sən onları fikirləşmədən, onlar 
sənsiz neyləyəcək? 
 Təzə evə köçmüşdünüz, təzə mebel, təzə qab-
qacaq alırdın. Sevindirdik ki, özümüzün ayrıca evimiz 
olacaq, bəzəyib düzəyəcəyəm. Daha xoşbəxt günlər 
keçirəcəyəm ailəmlə. Bəs indi? 
 Fikrin-zikrin Nəcəf, Orxan idi. Onların hərənin 
yediyi yeməklər, şirniyyatlar, ən vacib dərslərini 
fikirləşirdin. Həmişə deyərdin: “Köhnə Suraxanıda  
dayanacaqda Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin 
formada görəndə gözlərim dolur. Ən böyük arzumdur 
ki, Nəcəfi o formada görüm. Orxan daha yaxşı 
oxusun, instituta daxil olsun. Başqa heç bir arzusu 
yoxdur”. Biz deyərdik, “Ay Kəmalə, o qədər arzular 
var ki, arzudan arzu doğur”. Deyərdin: -ya qısmət. 
Mən görəcəyəm? Niyə belə deyirdin? Yəqin bilirdin 
ki, hamısı yarımçıq qalacaq. Qalacaq yox! yarımçıq 
qoyacaqsan! 
 Biz buna heç inanmırıq. Biz inanırıq ki, Nəcəf 
də, Orxan da analarının arzularını yarımçıq qoy-
mayacaqlar. Nə arzuları var idi. Kəmalənin hamısını 
həyata keçirəcək, ruhunu şad edəcəklər. Çünki başqa 
cür ola bilməz. Onların buna haqqları yoxdur! 
 Bacı, Allah sənə rəhmət etsin, yerin cənnət 
olsun! Sən həmişə bizim qəlbimizdə, ürəyimizdəsən, 
aramızdasan !!!!. 
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Müəssisənin baş tibb bacısı 
Hüseynova Gülnarə 

  
 Mehriban, səmimi, gülərüz, savadlı, ailəsini 
sevən gözəl insan, həkim-bu sözləri yalnız 1 nəfər 
haqqında demək olar-Həkim oftalmoloq Hüseynova 
Kəmalə. Heyif ki, o insan indi aramızda yoxdur. 
Kəmalə xanım kollektivə gəldiyi gündən nəinki bizim, 
həm də posientlərin də sevgisini qazanmışdı. Onun 
nəinki oftalmologiya sahəsində ümumiyyətlə zəngin 
dünya görünüşü var idi. Bizə tanış olmayan dərmanlar 
barədə məlumatı ondan alardıq. Amma indinin özündə 
də onun yoxluğuna inanmağım gəlmir. Onun arzuları 
çox idi. Əsas onu ənçox Nəcəflə Orxanın ali məktəbə 
daxil olması düşündürürdü. Həmişə danışardı ki, əgər 
gecə saatlarında da uşaqlar məndən nəsə istəsə mən 
onlara onu durub bişirirəm. İşə gələn kimi ilk zəngini 
anasına edərdi. Ondan hal-əhval tutandan sonra işə 
başlayardı. Kəmalə xanım həmişə bizim yaddaşları-
mızda qalacaq.  
 
Allah ona rəhmət eləsin. Yatdığı yer cənnət olsun! 
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Kadr müfəttişi – Əcəmova Solmaz 
 

16.04.2001-ci il Kəmalə xanımın işə qəbul 
olunmaq üçün anası ilə xəstəxanaya gəldiyi gün... 
Yaraşıqlı, sarıbəniz, bir az da utancaq. Üzü o qədər 
nurlu, baxışları o qədər saf idi ki, sanki ürəyinin 
paklığı üzünə həkk olmuşdu. Az bir zamanda kollek-
tivin sevimlisinə çevrildi. Əlindən gələn köməyi 
kimsədən əsirgəməzdi.  
 Xəstələrə qarşı məsuliyyətli, mehriban, sadə idi. 
Yaşlılarla xüsusi bir nəvazişlə davranardı. 
 Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, 23 dekabr 2013-
cü ilin səhəri onu aramızda görməyəcəyik. Amansız 
ölüm onu öz caynağına çəkəcək. Bu sözləri yaza-yaza 
kövrəlirəm. Çünki o canından çox sevdiyi balaların-
dan nigaran uyuyur.  
 Arzuları tükənməz idi, övladları ilə bağlı o 
qədər planları var idi ki... 
 Amma həyatın pozulmayan qanunları varmış. 
Allah, ona gözəllik, sənət, savad, övladlar, bir sözlə, 
bir qadına xoşbəxt olmaq üçün nə lazımdırsa, 
hamısını vermişdi. lakin sonda bütün bunları yarımçıq 
qoymaq onun qədəri qiyməti imiş. Allahdan bizə 
valideyinlərinə və ailəsinə səbir diləməkdən başqa nə 
düşür ki?  
 

Allah  rəhmət  eləsin.  Yeri  cənnət  olsun! 
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Tibb qeydiyyatçısı: Hümbətova Nazilə 
 
 Mən Kəmalə xanımın xətrini dünyalar qədər 
istəyirdim. O, gülərüz, mehriban, insanda, hər xoş 
xasiyyət var idi. Onda cəm olmuşdu. Mən onu artıq on 
iki il idi ki, tanıyırdım. O, həm işçilər ilə, həm də 
xəstələr ilə xoş rəftar edirdi. O öz sənətini çox sevirdi, 
işə vaxtında gəlib gedirdi. Sonuncu günü o, işə 
gəlməyəndə biz hamımız təlaş içində idik, bizim 
inanmağımız gəlmirdi ki onu bir daha görməyəcəyik. 
Elə bil ki, bir quş idi, uçub getdi. Onun xatirələri 
mənim qəlbimdə həmişə yaşayacaq. Allah onu qəni-
qəni rəhmət eləsin. Ailəsinə səbir versin.  

Arzu edirəm ki, övladları ona layiqli oğul 
olsunlar və ali məktəbə daxil olsunlar. bu analarının 
arzusu idi. 
 

Allah  rəhmət  eləsin. Uyuduğu  yerdən inciməsin! 
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Tibb işçiləri: Aidə, Fəxriyyə, Roza,  
Aynurə, Nüşabə 

 
 Əzizimiz Kəmalə... Baxmayaraq, ölümündən 2 
ay keçir, hər zaman bizimləsən. Unuda bilmirik, illər 
belə keçsə həmişə qəlbimizdə yaşayacaqsan. Hər dəfə 
laboratoriyanın qabağından keçəndə qapımızı aç-
mamış, salam verməmiş, hal-əhval tutmamış keçməz-
din. Əgər yeni bir yemək resepti vardısa bizə çatdır-
madan ötməzdin. Sən fəsillər qızı idin... Sənin geyi-
min, rəngarəng ayaqqabıların, sırğaların. Ay, Kəmalə 
sən bunları kimə qoyub getdin? Sənin bütün bu 
xatirələrini unuda bilmirik.  
 Sənin gülüşün, xanım-xatun yerişin, danışıq 
tərzin, böyük-kiçiyə hörmətin gözümüzün önündən 
heç vaxt getməyəcək. Hər şeyi yarıda qoydun... 
Arzuların yarımçıq qaldı, heç olmasa “ruhun” baxıb 
onları xoşbəxt görsün, övladları sən hər zaman bizim 
qəlbimizdə bir gözəl insan, həkim kimi yaddaşımızda 
qalacaqsan. Səni xoş xatirələrlə anacağıq. Yatdığın 
yer cənnət olsun, qəbrin nurla dolsun, həmişə yatdığın 
yer sevdiyin gül-çiçəklə dolu olsun. Əlini yazsa belə, 
dilim bu sözləri deməyə gəlmir: 
Allah, səni qəni-qəni rəhmət eləsin !!! 
Səni sevənlər, səni heç vaxt unutmayanlar, xoş 
təəsüratla xatırlayanlar: 
Aida, Fəxriyyə, Roza, Aynura, Nüşabə. 
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Qeydiyyatçı Əliyeva Elnarə 

 
 Kəmalə xanım haqqında yazma çox çətin olsa 
da bizə onu biz mehriban gözəl xanım kimi, 
tanıyırdım, inanın gələn gündən ilk günümüzdən mən 
onu tanıyıram hər zaman gülüb danışardı, çox mehri-
ban xoş xasiyyətli xanım idi, çox əfsus ki, bizdən, 
ailəsindən çox tez ayrıldı. Övladlarının oxumağını elə 
çox istəyirdi ki, Orxandan, Nəcəfdən elə gün olmazdı 
ki, danışmasın. Çox sözlər yazmaq olarişini sevən 
həkim idi otağna güllərinə elə çox fikir verirdi inanın 
allaha dilim əlim gəlmir yazım. Allah rəhmət etsin 
məkanı nurla dolsun. Sənin bizdən ayrılmağın Kəmalə 
xanım çox pis oldu. Hər gün yadımızdasan, heç vaxt 
sizi biz unutmarıq. Hər saniyə sözünüzü danışanda 
gözlərimiz dolur, kaş bizdən ayrılmasaydız.  
 
            Allah səni qəni-qəni  rəhmət  eləsin. 
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Kompyuter operatoru Xanlarova Nigar 
 
 Kəmalə xanım haqqında yazmaq mənim üçün 
çox çətin və ağırdır. Çünki hələ də onun yoxluğuna 
inana bilmirəm. Çox kövrəlirəm, bu sətirləri yazmaq 
çox çətindir. Kəmalə xanım kollektivin gülərüz, 
mehriban, hamının dadına çatan, gözəl məsləhətçi, 
savadlı həkim idi. Kəmalə xanım müsbət auralı bir 
insan idi. Adam onunla danışanda ondan yalnız 
müsbət enerji alırdı. Onunla həm söhbət olanda hər 
dəfə maraqlı lətifələr, tələbəlik illərindən maraqlı 
hadisələr, gözəl məsləhətlər verərdi. Həyat dolu, 
yaşamaq eşqilə aşıb-daşan bir insan idi. Amma ömür 
vəfa etmədi. Heyf... çox heyif... Biz onu heç vaxt 
unutmayacağıq. Çünki Kəmalə xanım unutulacaq bir 
insan deyil. Allah onun iki balasına can sağlığı versin. 
İnşallah analarına layiq övladlar olarlar. O zaman 
Kəmalə xanımın da ruhu göylərdə şad olar. 
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Tibb qeydiyyatçısı Əmirova Sevinc 
 
Əzizimiz Kəmalənin xatirəsinə. Kəmalə haq-

qında yazmaq çox çətindir. O, çox mehriban, gülərüz, 
səmimi, əsasən də səbirli insan idi. O, nə qədər 
gülərüz olsaydı da gözləri hər zaman kədərli idi. Hər 
bir insan kimi onun dsa qəlbinin dərinliyində dərdi, 
kədəri və saysız arzuları var idi. Əfsus o bu arzularını 
sona qədər həyata keçirə bilmədi. Allah onu bu 
dünyadan vaxtsız apardı.  
 Allah onun iki balasını qorusun. Deyirlər övlad 
atasız yox, anasız yetim qalır. Arzu edirəm onlar 
analarının arzularını yaşadıb, onun ruhunu sevindir-
sinlər. 
 Ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Nə 
qədər ağır olsa da axır qəmləri olsun. 
 

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun, yeri  
əbədi behişt olsun 
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V BÖLÜM 
 

Kövrək duyğular 
 

Fərqi nə 
Əzrayıla can almaq hökm olubsa, 
Ya qocadır, ya  da cavan fərqi nə. 
Bir  çiçək  ki, saralıbsa,  solubsa, 
Yazdı, yaydı, yada xəzan fərqi nə. 
                             
        Az deyildir göz yaşımı silənlər, 
                    Çətin gündə daldalarda gülənlər, 
                       Nadan üçün qapısına gələnlər, 
                     Ya qanmazdır, ya da qanan fərqi nə. 
 
Allah kəlamıyla başı dolmayan, 
Salam verib, salamını  almayan, 
Dar günümdə arxa, dayaq olamayan, 
Ya yanmazdır, ya da, yanan fərqi nə. 
 

Ara vurub ucuz şöhrətə çatan, 
                    Tülkü kimi, Şir kölgəsində yatan, 
                     Şirin şərbətinə zəhəri qatan, 
                     Ya ifritdir, ya da şeytan fərqi nə. 
 
Firudin inanmaz hər cür yalana, 
Lənət gəlsin qarışıqlıq salana, 
Tanrı nemətindən məhrum olana 
Ya yağlıdır, ya da yavan fərqi nə. 



 120

Qayıtmaz oldu 
 

Gün kimi parlayıb, ulduz tək söndü 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
İyirmi üç dekabrda çırağı söndü, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
 

Otuz səkkizində torpağa getdi, 
Bu ahıl vaxtımda mənə zülm etdi,  
Yəqin ki, gül olub cənnətdə bitdi, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
 

Bu gün qara geyib, qara bağladım, 
Həsrətindən gecə-gündüz ağladım, 
Ah-naləmlə sinələri dağladım, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
 
 

Görmədim üzünü, qara gözünü, 
Dinləyə bilmədim axır sözünü. 
Orxanına qurban verdi özünü, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
 

Taleyi necədə yarıtmaz oldu, 
Nəcəfinin rəngi saraldı, soldu. 
Emilya üstündə saçını yoldu, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
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Hər gün soruşuram, qızım hardadı, 
Binəva atası intizardadı, 
Deyirlər ki, Rəbbin pişvazındadı, 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
 

Firudin illərin əzabkeşidi, 
Dünyanın tükənməz qəmini yedi, 
Üz tutub göylərə bunları dedi: 
Görən balam niyə qayıtmaz oldu. 
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Ay mənim nakam balam 
 

Dişinlə, dırnağınla yurd-yuva düzəltmişdin, 
Çox hədyanlar, hədələr, iftira eşitmişdin, 
Arzular qucağında qaynayıb, bərkimişdin, 
Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
 
          Saçlarını hörməmiş, yaxşı nədi bilməmiş, 
          Əkib məhəbbət gülü, macal tapıb dərməmiş, 
          Danışmamış, gülməmiş, heç kimə sir verməmiş, 
          Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
 
Mələklərin çiynində tərk etdin bu dünyanı, 
Atan  yandı-yaxıldı, dedi ki, balam hanı, 
Olsaydı ixtiyari, qurban verərdi canı, 
Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
 

İşıqsız bəbəklərə nur çiləmək istədin, 
İnsanların gözünü açmaq idi məqsədin, 
Balanın balasını atıb-tutmaq istədin. 

          Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
 
Otuz səkkiz yaş nədi, nə yaşadın nə gördün? 
Vaxtsız heykələ dönüb, ürəklərdə yaşadın, 
Hurilər, Pərilər, Mələklərlə qoşadın, 
Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
 
          Gözlərinin nurunu payladın insanlara, 

  Bu yaşında əzizim ölüm hara, sən hara, 
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Firudin nə söyləsin Nəcəflə, Orxanına, 
Mənim Kəmalə qızım, ay mənim nakam balam. 
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Aşına zəhəri qatan mənəmmiş 
 

Yaman aldanıldım, yaman aldandım, 
İblislərin sözlərinə inandım, 
Axır həqiqəti sonralar qandım, 
Balamı odlara atan mənəmmiş. 
 
  Demədim sən hara, dövlət var hara, 
  Çəkibdi sinəmə sağalmaz yara, 
  Mələk tək balamı açıq-aşkara, 
  Saxta məhəbbətə satan mənəmmiş. 
 
Beşiyin başında çox dayanmışam, 
Gecə-gündüz alışmışam, yanmışam. 
İndi-indi həqiqəti qanmışam, 
Aşına zəhəri qatan mənəmmiş. 
 
  Saçımın ağ vaxtı köməksiz qaldım, 
  Balamın dərdindən saraldım, soldum, 
  Kəmalə ölməyib, ölən mən oldum, 
  Sağikən cəhənnəmə çatan mənəmmiş. 
 
Firudinəm balamın cənnət bağında, 
Şəfa toplayardım öz qucağında, 
Atalar demişkən, Fil qulağında, 
Xəbərsiz, ətərsiz yatan mənəmmiş. 
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Mənim nakam balam, uğursuz qızım 
 

Sənsiz cəhənnəmdi bu dünya daha, 
Mənim nakam balam uğursuz qızım. 
Ölümün atana oturdu baha, 
Mənim nakam balam uğursuz qızım. 
 
  Əzrayıl məni yox səni apardı, 
  Əllərimdən əzizimi qopardı. 
  Ona çatammadım yaman çapardı, 
  Mənim nakam balam uğursuz qızım. 
 
Ölməyib, əbədi yaşar olmusan, 
Bax beləcə ürəklərə dolmusan. 
Dünən necə idin elə qalmısan, 
Mənim nakam balam uğursuz qızım. 
 
  Fələyin gözləri kor olmur niyə, 
  Baxmayır cavana, nə də sevgiyə. 
  Firudin dözəmməz belə itkiyə, 
  Mənim nakam balam uğursuz qızım. 
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Mənə şəfa verən əlinə qurban 
 

Qızım qabaqdadır qara günlərim, 
Qara qaşlarınla gözünə qurban, 
Zəng edəndə yox olurdu kədərim, 
Atacan dediyin dilinə qurban. 
 
           Yanına gələndə pərvazlanırdım, 
           Özümü səninlə xoşbəxt sanırdm, 
           Ağrım var deməyə çox utanırdım, 

  Mənə şəfa verən əlinə qurban. 
 

Al yanağın niyə saralıb-solub, 
Yazıq anan neyçün saçını yolub, 
Daşa çevrilərək pərişan olub, 
Sinənə tökülmüş telinə qurban. 
 

Güllərin ömürü niyə gödəkdi? 
   Deyərək hər dəfə yenisin əkdi, 
     Körpə qönçələrin nazını çəkdi, 
   İndi sənsiz qalan gülünə qurban. 
 
 
 
Balamı göz ilə nəfəs apardı, 
Əzrayılın atı yaman çapardı, 
Firdunun qəlbində tufan qopardı, 
Mənə ata deyən dilinə qurban. 
Mənə şəfa verən əlinə qurban. 
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Məni yox, balamı aparıb gedib 
 

İlahi yazını tərsinə yazıb, 
Kəmaləyə qəbri tələsik qazıb. 
Bəlkə də Əzrayıl yolunu azıb, 
Məni yox balamı aparıb gedib. 
 
   Qaldıra bilməyib şirin yatanı, 
   Səsləyə bilməyib əli çatanı, 
      Nəmli gözlərilə bədbəxt atanı, 
   Axtarıb-axtarıb, tapmayıb gedib. 
 
Qıyıb Firudinə baxımsızlığı, 
İndi hiss edirəm övladsızlığı, 
Allan götürərmi bu haqsızlığı, 
Ürəyi sinəmdən qoparıb gedib. 
Məni yox balamı aparıb gedib. 
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Ay mənim nakam qızım 
 

Saçlarını hörmədin, 
Bala toyu görmədin. 
Gəlnini dindirmədin, 
Ay mənim nakam qızım. 
 
   Arzuların puç oldu, 
      Gülün saraldı soldu, 
   Balalar sənsiz qaldı, 
   Ay mənim nakam qızım. 
 
Nəcəf səni itirdi, 
Orxan dərd-qəm gətirdi, 
Əzrayıl tez yetirdi, 
Ay mənim nakam balam. 
 
   Firdunu yetim qoydun, 
   Nə tez atandan doydun, 
   Etibarında buydun? 
     Ay mənim nakam balam. 
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Atacan necəsən deyəcəkdilər? 
 

Səndən sonra, məni kim soraqlayıb, 
Atacan necəsən deyəcəkdilər. 
Ağarmış saçımı hey sığallayıb, 
Atacan necəsən deyəcəkdilər? 
 
   Arxamca cürbəcür hədyan deyərək, 
   Aşkarda yalandan gülümsəyərək. 
   Çevrilib ağızla, burun əyərək, 
   Atacan necəsən deyəcəkdilər. 
 
Üzümə açılsa bağlı qapılar, 
Nə arsız adamdır deyən tapılar, 
Arxamca ətimi yeyən tapılar, 
Aşkarda necəsən deyəcəkdilər. 
 
   Firdunam pis gözlə, iti nəfəsdən, 
   Yamanca qorxuram quru qəfəsdən. 
   İstədiyim budur mənim hər kəsdən, 
   Atacan necəsən deyəcəkdilər. 
 

 
 
 
 
 
 



 130

Göylərdən aşağı baxdı Kəmalə 
 

Mələklər çiynində ərşi-əlaya, 
Haqqın dərgahına qalxdı Kəmalə. 
Yazığı gəlmədi mən binəvaya, 
Göylərdən aşağı baxdı Kəmalə. 
 
   Cənnət balasıydı, Cənnət quşuydu, 
   İlahinin hədəfinə tuşuydu, 
   İnsanlara xidmət etmək xoşuydu, 
   Hamını yandırıb-yaxdı Kəmalə. 
 
Hurilərə, pərilərə qoşuldu, 
Gənc yaşında Günəş oldu, Ay oldu, 
Ulduzlara, şimşəklərə tay oldu. 
Gurladı, parladı, çaxdı Kəmalə. 
 
   Arzusu gözündə yarımçıq qaldı, 
   Əzrayıl yenicə bir fərman aldı, 
   Qızım can verərək ərsə ucaldı, 
   Firdunu yatağa yıxdı Kəmalə. 
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Balam tərk etdi məni 
 

Ömrünün gül çağında,  
Balam tərk etdi, məni. 
Hurilər sorağında, 
Balam tərk etdi məni. 
 
   Dedim sən ağla məni, 
   Qısa et məsafəni, 
   Məndən alıb kəfəni, 
   Balam tərk etdi məni. 
 
Göylərə nur əkərək, 
Gözüm yaşın tökərək, 
Sinəmə dağ çəkərək, 
Balam tərk etdi məni. 
 
   Qol boynuma dolayıb, 
   Gizlin-gizlin ağlayıb, 
   Əllisinə qalmayıb, 
   Balam tərk etdi məni. 
Yanırmış öz içində, 
Huri, pəri biçimdə, 
Bir saatın içində, 
Balam tərk etdi məni. 
 
   Ağlayıb, görmədim ki, 
   Dodağım çeynədim ki, 
   Görəsən neynədim ki, 
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   Balam tərk etdi məni. 
 
Firudin ağlar qaldı, 
Sinəsin dağlar qaldı, 
Qızımsız çağlar qaldı, 
Balam tərk etdi məni. 
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Get ki, irəlidə arzuların var 
 

Dur qızım bu yerlər səninçün deyil, 
Get ki, irəlidə arzuların var. 
Oğul evləndirib, gəlin gətirmək, 
Hələ gör nə qədər arzu-kamın var. 
 
   Yerində mən yatım sən ağla məni, 
   Nə olar qalxaraq qucaqla məni. 
   Naümüd qaytarma gəlib-gedəni, 
   Ellər qarşısında imtahanın var. 
 
Gözdən zəif xəstələrin gəlirlər, 
Səni gözlərinin nuru bilirlər, 
Eşidəndə yoxsan sanki ölürlər, 
Onlara təsəlli nə gümanın var. 
 
   Yığıldı bir yerə dərdlərin cəmi, 
   Eləki yetişdi ayrılıq dəmi, 

Firduna yüklədin dağ boyda qəmi, 
Onları çəkməyə din-imanın var? 
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Nə cavab verim? 
 

Balaların ana deyib ağlasa, 
De görüm mən neyləyim, nə cavab verim? 
Nalələri sinəmizi dağlasa, 
De görüm neyləyim, nə cavab verim? 
 
          Nəcəf içdə çəkir çox təmkinlidir, 
          Orxan barışmazdır, yaman kinlidir, 
          Sinəm üstü dağlıdır düyünlüdür, 
          De görüm  neyləyim, nə cavab verim? 
 
Kəmaləyçün şirin-şəkər yemişdik, 
Anamızdan daha yoxdu demişdik, 
Ay baba qızına biz neynəmişdik, 
Desələr Firdunam nə cavab verim? 
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Ölmək istəmişəm, öləmməmişəm 
 

Ay qızım yanında günahkar qalıb, 
Bağışla dərdini böləmməmişəm. 
Ölüm ayağında yanında olub, 
Axan göz yaşını siləmməmişəm. 
 

Hərənin öz vaxtı-məqamı varmış, 
Elə bil bu dünya səninçün darmış, 
Can alanlar hamamında yatarmış, 
Vaxt tapıb yanına girəmməmişəm. 
 

Gəlməmiş gözümə nəm səndən qabaq, 
Dolmayıb qəlbimə qəm səndən qabaq 
Həmişə çalışıb mən səndən qabaq 
Ölmək istəmişəm öləmməmişəm. 
 
       Yalvarmaqdan dilim qabar-qabarmış, 
                          Hərənin bir cürə taleyi varmış, 
                          Yatdığın bu məzar mənimçün darmış, 
                          Girmək istəmişəm, girəmməmişəm. 
 
Bel bağlayıb qızım etibarına, 
Yüyürməyib çatmamışam karına, 
Boyuna biçilmiş dar məzarına, 
Girmək istəmişəm, girəmməmişəm. 
 
        Daş düşəydi mən yazığın sərinə, 
                          Kaş keçəydim əzrayılın girinə, 
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                          Firdunam əzizim sənin yerinə, 
                          Ölmək istəmişəm, öləmməmişəm. 
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Qızım müsibətin nə yaman imiş 
 

Göylərdə ağladı, Yerdə ağladı, 
Qızım müsibətin nə yaman imiş? 
Günəşdə buluddan qara bağladı, 
Qızım müsibətin nə yaman imiş? 
 

Ruzigar qarışdı, aləm ağladı, 
Mələklərdə dağı daşı dağladı, 
Sinəmin üstündə tufan çağladı, 
Qızım müsibətin nə yaman imiş. 
 

Atanın qeydinə qaldın beləmi? 
Cənnət sakininə döndün eləmi? 
Yoxluğun yandırdı bütün aləmi, 
Qızım müsibətin nə yaman imiş. 
 

 Verdiyin vədəndən, düz ilqarından, 
     Hamı söhbət açır etibarından, 
     Dənizlər yarandı göz yaşlarımdan, 

                         Qızım müsibətin nə yaman imiş. 
 
Firdunun hər şeydən üzdün əlini, 
Vaxtından tez kaman etdin belini, 
Axı niyə lal eylədin dilini? 
Qızım müsibətin nə yaman imiş. 
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Sənin əvəzini mən hardan alım? 
 

Daşı dindirirəm, daş da ağlayır, 
Sənin əvəzini mən hardan tapım? 
Gözlərimdən axan yaşda ağlayır,  
Sənin əvəzini mən hardan tapım? 
 

Alışır ciyərim, yanır ürəyim, 
Dərd əlindən qovuşur lap kürəyim, 
Gözlərimin yaşı sel tək çağlayır, 
Sənin əvəzini mən hardan tapım? 
 

Dərdini demədin, dərdin qanana, 
Gecə-gündüz alışana-yanana, 
Niyə rəhm etmədin ata-anana, 
Sənin əvəzini mən hardan tapım? 
 
                        Firdunam nə qədər uf eyləsəmdə, 
                        Allaha yalvarıb nə söyləsəmdə, 
                        Özümə əl qatıb nə eyləsəmdə, 

 Sənin əvəzini mən necə tapım? 
 Sənin əvəzini mən hardan tapım? 
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Sənsiz təsəllini mən necə tapım? 
 

Eşidənlər hamı səbr diləyir, 
Sənsiz təsəllini mən necə tapım? 
Daxilimdə arzuların inləyir, 
Sənsiz təsəllimi mən necə tapım? 
 

Fələk məni niyə belə dağladı? 
Hər tərəfli yollarımı bağladı, 
Göylər qara geydi, bulud ağladı, 
Sənsiz təsəllini mən necə tapım? 
 

Gəzirəm dəli tək o baş, bu başa, 
Neyniyim car olur gözümün yaşı, 
Az qalır dil açsın qəbrinin daşı, 
Sənsiz təsəllini mən necə tapım? 
 
      Ay qızım qoy olum gözün qurbanı, 
                        Donub damarında atanın qanı, 
                        Firudinin budur sözünün canı, 

 Sənsiz təsəllini mən necə tapım? 
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Bir daha geriyə dönməyəcəksən 
 

Belə qalacaqsan xatirələrdə, 
Heç zaman qocalıb ölməyəcəksən. 
Kədər kök salsa da gənc sinələrdə, 
Bir daha geriyə dönməyəcəksən. 
 
   Əmrinə bax, işinə bax zamanın, 
   Dərd əlindən dükcələnmiş ananın, 
   Bundan belə bədbəxt olmuş atanın 
   Axan göz yaşını silməyəcəksən. 
 
Fələyin yay oxu yönəldi, mənə, 
Zaman nizəsini tuşladı sənə, 
Yan keçmədi dəydi mərmər sinənə, 
Onunçün bir daha gülməyəcəksən. 
 
   Unutdurdun vətənini-elini, 
   Silən yoxdu gözdən axan selini, 
   Firudinin kaman etdin belini 
   Bilirəm bir daha gəlməyəcəksən. 
   Axan göz yaşını silməyəcəksən. 
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Başa qara bağlamayım neyləyim? 
 

Kağızlara köçürərək dərdimi, 
İçin-için ağlamayım neyləyim? 
Balam, bala meyvəsini dərdimi? 
Başa qara bağlamayım neyləyim? 
 
          Bəxtim qara gətiribsə əzəldən, 
          Bağban nəf götürərmi xəzəldən, 
          Qoruya bilmədim  gözdən nəzərdən 
                   Başa qara bağlamayım neyləyim? 
 
Firudinin bəxti qara gətirib, 
Qızılgül yerinə qanqal bitirib. 
Kəmalətək balasını itirib, 
Başa qara bağlamayım neyləyim? 
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Oda qalandım 
 

Kim sənə yanırdı mən yanan kimi, 
Oduna odlanıb oda qalandım. 
Əsl həqiqəti gec qanan kimi, 
Odlanıb, odlanıb oda qalandım. 
 
  Qızım yuxumada gəlmirsən daha, 
  Beş kəlmə danışıb, gülmürsən daha, 
  Atanın dərdini bilmirsən daha, 
  Onunçün odlanıb, oda qalandım. 
 
Bu fani dünyada bil ki, yesirəm. 
Taqətim qalmayıb tir-tir əsirəm, 
Yanına gəlmnəyə çox tələsirəm, 
Firdunam odlanıb oda qalandım. 
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Dözəmmirəm 
 

Oğlum da şirindi qızım da şirin, 
Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
Çünki, müsibəti dərindəndərin, 
Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
  Oğullar yad olur uzaqlaşdıqca, 
  Qızlar yaxın olur yaşa dolduqca, 
  Yaxın keçmişini yada saldıqca, 
  Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Fələyin yumruğu mənə də dəydi, 
Balam ölümünlə qəddimi əydin, 
Kaş qalxıb bir kəlmə ata deyəydin, 
Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
  Firdun həqiqəti dana bilməyir, 
  İlahi sirrini qana bilməyir, 
  Heç kim mənim qədər yana bilməyir, 
  Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
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Ananı gözləri yaşlı qoyaraq 
 

Atanı kimlərə tapşırıb getdin, 
Ananın gözünü yaşlı qoyaraq. 
O, bir cüt balana zülümlər etdin, 
Ananın gözünü yaşlı qoyaraq. 
 
   İlahi bizlərə zülümlər etdi, 
   Balam əlimizdən əbədi getdi, 
   Cənnət gülü olib cənnətdə bitti, 
   Ananın gözünü yaşlı qoyaraq. 
 
Nə murada yetdi, nə kama çatdı, 
Əzrayıl qızıma kəməndin atdı, 
Beş metr ağ ilə məzara yatdı, 
Ananın gözünü yaşlı qoyaraq. 
 
   Firudinəm dərdim heç qurtarmayır, 
   Ömür kitabımı varaqlamayır, 
   Nakam balam bizi soraqlamayır, 
   Ananın gözləri yaşlı qoyaraq. 
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Oy, Oy, Oy 
 

Ömürünün gül-çiçəyin dərməmiş, 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy. 
Gəlininə xeyir-dua verməmiş, 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy. 
Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
   Həyat bağçasında gül bitirməmiş, 
   Balasının gərdəyinə sərməmiş, 
   Əllərini əlimə yetirməmiş 
   Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy, 
   Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
Firudinin arzuları gülməmiş, 
Qəlbimdədir balam heç vaxt ölməmiş, 
Atasının dərdlərini bilməmiş. 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy, 
Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

Nə olar dur gedək balalarına 
 

Sənə iltimasa gəlmişik qızım, 
Nə olar dur gedək balalarına, 
Əzəlim dünənim, baharım yazım, 
Nə olar dur gedək balalarına. 
 
  Çətin səndən sonra mən xoşbəxt olam, 
  İnanmıram çox yaşayıb, çox qalam, 
  Ömrümü doğrayıb yox olan balam, 
  Nə olar dur gedək balalarına. 
 
Firudinin içi od tutub-yanmış, 
Əfsus həqiqəti sonradan qanmış, 
Əkdiyin fidanlar hələ solmamış, 
Nə olar dur gedək balalarına. 
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Qara bayramı 
 

İltimasa gəlib toy eliyənlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
İzin verirsənsə qoy eyləsinlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
 
   Görüb əhvalımı oy eyləsinlər, 
   Dayçanı böyüdüb day eyləsinlər, 
   İstəməm evlərdə vay eyləsinlər, 
   Qara günlərimin qara bayramı. 
 
Qoymaram saxlayıb yay eyləsinlər, 
Səni özgələrə tay eyləsinlər, 
Firdunun arzusun zay eyləsinlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
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Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm 
 

Hurimisən, pərimisən bilmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
Mələklərdən birimisən bilmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
  Dağ boyda dərdimi mən bildirmirəm, 
  Ağızımın ləzzətini bilmirəm. 
  Səndən sonra danışmıram-gülmürəm 
  Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Öz-özümə hey danışıram səndən, 
Sanki ruhum ayrılıbdı bədəndən, 
Hər gün soruşuram gəlib, gedəndən, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 

Oğulda şirindi, qızda şirindi, 
  Qızın müsibətin daha dərindi, 
  Səcdəndə dayanan mələklərindi, 

Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Fələyin yumruğu başıma dəydi, 
Kəmalə yoxluğu qəddimi əydi. 
Kaş qalxıb bircə yol ata deyəydi, 
Onun həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 

Xəyalım dolanır belədən-belə, 
Orxanla, Nəcəfi tuturam dilə.   
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Firudinəm neynim mən indən belə, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
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Əli  xınaya  çatdımı? 
 
Ruhunu alıb ələ məzarını dolandırıb, 
Şeytanlar küfr eləyib bizi haqdan usandırıb, 
Sel tək axan göz yaşlarım yanaqlarımı yandırıb, 
Çəkdiyim ah-nalələr ərşi-əlaya çatdımı? 
 
 Fələklər yığışıb kainatda neylədilər? 

Gecə gündüz qızımın ömrünü çeynədilər, 
Kəmaləmi görəsən cənnətməkan eylədilər 
Balama qəsd eləyən görən bəlaya çatdımı? 

 
Mələklər deyirəm: sizdə yaxşı qulaq asın, 
Firduna qismət elədi İlahi Kəmalənin yasın, 
Görmədim əllərində balasının toy xınasın?! 
Heç olmasa qəbirdə əli xınaya çatdımı?  
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Fələyin işindən necə küsməyim? 
 
Ayaq üstə məhv olmağa məhkum olan da mənəm, 
Vaxtaşırı bulud tək boşalıb dolan da mənəm, 
Balam gedib əbədi yetim qalan da mənəm. 
Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
         Tale yazısını pozmağa qadir deyiləm, 
         Allahın işlərini yozmağa qadir deyiləm. 
         Gəl deyirəm gəlmir ölüm mən ki, nadir deyiləm, 
          Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
 
Qocaya zülüm verib yatağlarda süründürür, 
Hərdən bir gözünə ölümünü göründürür, 
Cavanı vaxtından tez kəfənə büründürür, 
Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
          Ey məzar niyə aldın əlimdən tək qızımı. 
          Döndərdin zimistana baharımı yazımı, 
          Qəmə kökləndirib sinəmdə telli sazımı, 
          Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim? 
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Dilərəm ki, yaşasın arzu istəklərdə balam 
 
Xudam əsirgəməsin səndən öz behişt bağını, 
Çəksən də atanın qəlbinə cəhənnəm dağını, 
Kaş yedirəydim qızıma gözlərimin yağını, 
Yaşamaqçün həmişə arzu diləklərdə balam. 
 

Gül əndamı balamın bürünmüş idi kəfənə, 
Bədbəxtlik gətirdi həm anaya, həm də mənə, 
Qapımızdan bir daha boylanacaqdırmı yenə, 
Yoxsa yaşayacaq ancaq ürəklərdə balam. 

 
Haqqında deyilən təriflər vermədi uzun bir ömür, 
İlahidən dilədilər ataya ancaq səbir, 
Lakin təsəllimiz ola biləcəkdi qəbir, 
Gedərəm ki, yaşasın arzu istəklərdə balam. 
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Dərd əlindən qopmaram daha 
 
Ümid eləyirdim üzünü bir də görəm mən, 
Bundan belə sənsiz yaşamaq istəmirəm mən. 
Çəkilməyəcək ömrüm boyu gözlərimdəki nəm 
Onu silməyə qolumda taqət tapmaram daha. 
 

Almış başımın üstünü zülmət kimi bir dərd, 
Niyə qəsd elədi balama hansısa namərd 
Tapsam deyərəm ona özüm kimi həmdərd 
Mən qızıma toy məclisləri yapmaram daha. 

 
De məzar, de sənmi çəkdin sinənə nakamımı, 
Aldın əlimdən niyə sən dinimi, həm imanmı, 
Niyə söndürdün gözəlik nurumu öldürüb ilhamımı. 
Fəryadımı unudub dərd əlindən qopmaram daha. 
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Haqqadır  gümanım  bəlkə   
ondan  imdad  ola 

 
Keçdi dövran daha düşübdü taqətdən canım, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
Quruyub dil-dodağım, həm də damarlarda qanım, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
 Ağlım bir şey kəsmir daha bütün əzalardan, 
 Olmuşam məhrum vallah dildən və dodaqdan. 
 Ölümüm mənə xoşdur belə dərdli yaşamaqdan, 
 Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
Artıq geri dönməz o gözəl günlərim bir də, 
Dərdlərimə çarə tapılar ancaq qəbirdə. 
Dözmək diləyir hər dəqiqə gələn səbir də, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
 Qələmdən söz axır, incilər ağlar gözümdən, 
 Bütün kainat ağlayır mənim həqiqi sözümdən. 
         Hərdən də şoka düşüb getmək istərəm özümdən, 
 Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
Susuz qalıb gözümün içmək istəsən yaşını, 
Firdunam gələndə öpürəm baş daşını. 
İstərəm qeyd eləyəm qızım natamam yaşını, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
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Mənim gül  balamı  ayırma  bizdən 
 

Amandı əl saxla, rəhm et Əzrayıl, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
Əlimdə qələmdir dildə həmayıl, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
  
  Gözlərimdən axan yaş yox, leysandır, 
  Ürəyimdən axan qap-qara qandır;  
  Qızıma tor quran yəqin şeytandır, 
  Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
 
Həyatın dadını dadmayıb hələ, 
İmkan olmadı ki, sevinib gülə. 
Firudinun anı dönübdü ilə, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
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Qəmli  gözlərinin  qurbanı olum 
 
Üzündə gözündə kədərlə qəm var, 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Dünyanı başıma eyləmisən dar, 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
  Sənsiz darıxıram hər səhər axşam, 
  Gözümdən yaş axır eyləyəndə şam, 
  Niyə sifətini bürüyüb duman, 
  Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 

Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
Yoluma gül-çiçək yığıb sərərdin, 
Dərdimi hamıdan öncə bilərdin. 
Bu nə bəd xəbərdi mənə göndərdin?! 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
  Xəyallanıb uşaqlığa gedərdin, 
  Başına güllərdən çələng hörərdin, 
  Atan Firudinə qulluq edərdin, 
  Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 

Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
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Özün  işıqsız  qaldın 
 
İşıq verdin özgələrə, 
Özün işıqsız qaldın. 
Günəş kimi parlayaraq, 
Ancaq günəşsiz qaldın. 
 
  Nəcəfə söz ataraq, 
  Qaşlarını çataraq. 
  Məzarda tək yataraq, 
  Bəs niyə bizsiz qaldın. 
 
Daş olub, daşda bitdin, 
Yolunu qısa etdin. 
Hər gün işinə getdin, 
İndisə işsiz qaldın. 
 
  Oxuşa yaxma yağladın, 
  Hərdən küsüb ağladın. 
  Bulaq kimi çağladın, 
  Vaxtsız bulaqsız qaldın. 
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Geydirdin  atana  vay  libasını 
 
Görmədin Kəmalə, görmədin qızım, 
Nəcəfin, Orxanın toy libasını. 
Ay mənim baharım, ay mənim yazım, 
Geydirdin atana vay libasını. 
 

Təbiət yas tutdu, göylər ağladı, 
  Günəşdə buluddan qara bağladı. 
  Atanın fəryadı sinə dağladı, 
  Dəyişdi göydəki ay libasını. 
 
İlahi apardı yadigarını, 
Çəkdirdi balamın intizarını. 
Əbədi itirən övladlarını, 
Atalar geyirlər vay libasını. 
 
  Fələklər oturub qurğular qurur, 
  Əzrayıl əmirə müntəzir durur. 
  Sənin kimilərin ömrünü qırır, 
  Geydirir kəfənə tay libasını. 
 
Ölənəcən tutacağam yasını, 
Geydirdin atana vay libasını. 
Beş arşın bez olan toy libasını, 
Soyunmam verdiyin vay libasını. 
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Səndən  başqa  qızım  fikrimi  bir  
 məşğul  edən  yox 

 
Üç yüz altmış beş gün on iki ay ağlaram ildə, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
Yalnız sənin əksin dolanır gözdə könüldə, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
 
 Gündə yüz yol qara bulud tək boşalıb dollam, 
 İnanın ağ saçlarım ağlamasa birbəbir yollam. 
 Əzizim məzarına baş daşı qoysalar ollam, 
        Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
 
Hər gün Firudin şəklinin önündə dayanıb, 
Odsuz alovsuz cəhənnəmin oduna yanıb. 
Çox fikirdən sonra axır həqiqəti qanıb, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
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Oldu  qapısız  pəncərəsiz  bir  evə  mehman 
 
Ay üzlü balam yatmış idi arxası üstə, 
Qalmamışdı onda bu həyatdan bircə nişan. 
Ruh uçmuş idi bədəndən qapının bir tayı üstə, 
Çimdirdi onu mürdəşiri halı pərişan. 
 
 Öz köynəyi, öz paltarı boylandı kənardan, 
 Şəkli balamın asılı qaldı divardan. 
 Geydirildi kəfən bağlandı, başdan və ayaqdan, 
 Aparmağa bilməm Mələklər gəldilər hardan. 
 
Qırıldı düşdü beynimdəki bütün inamlar, 
Tabutunu bir Məscidə çatdırdı adamlar. 
Yığışıb başına şivən qopardı imamlar, 
Rəhmət oxuyub rəhm rica etdilər haqdan. 
 
 Hökm oldu Cəbrayıla qapı pəncərəmi hördü, 
 Mələklər göydən baxıb bu müsibəti gördü. 
 Adamlar elə ki, qıldı namaz, fatihə verdi, 
 Qəbirstana yollandılar orada etdilər əfqan. 
 
Goy gurladı dəyişdi ruzigar, dəyişdi iqlim, 
Öldü deməyə heç kimsəyə söz tapmadı dilim. 
Qan yaş tökərək qızımı eylədilər torpağa təslim, 
Oldu qapısız pəncərəsiz bir evə mehman. 
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Ahı  fəğandır 
 
Fəryad qoparıb ağlayıram mən gecə-gündüz, 
Bax gör balamın yatdığı hansı məkandır. 
 
 Övladımı torpaqda görüncə kor olaydım, 
 Onsuz keçən ömrümün hər anı fəğandır. 
 
Kaş mən də onunla bir öləydim, 
İtirmək tək qızımı zənn etmə asandır. 
 
 Ömrün ən əziz vaxtı əcəl yıxdı balamı, 
 Övladımın abad sarayı indi virandır. 
 
Biz yoxsa, yaman bəd nəzərə, bəd gözə gəldik, 
Bəd gözlülərin tez ya gec, iqbalı yamandır. 
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Ondan  çəkinməmisən 
 
Ölümlə üzləşəndə, 
Ondan çəkinməmisən. 
Əcəllə güləşəndə, 
Ondan çəkinməmisən. 
  
  Düz baxmısan gözünə, 
  Əməl edib sözünə. 
  Düşüb məzar izinə, 
  Ondan çəkinməmisən. 
 
Deyirdin ölüm haqdır, 
Bilin, qorxmaq günahdır. 
Səninki, lap nahaqdır, 
Ondan çəkinməmisən. 
 
 
  Ay başımın sərvəri, 
  Hurimisən, ya pəri. 
  Düşdün məndən irəli, 
  Ondan çəkinməmisən. 

 
 
 
 
 
 



 163

Bəs  mənim  Kəmaləm  niyə  boylanmır? 
 
Kol dibindən bənövşələr boylanır, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
Dağ döşünə lalə nərgiz paylanır, 
Bəs  mənim  Kəmaləm  niyə  boylanmır? 
 
 Yazdı çəmən gülür dərə dağ gülür, 
 Onların sirrini İlahi bilir. 
 Yaralı qəlbimi yaralar dəlir, 
 Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
 
Allah yaratdığı hikmətə bir bax, 
Dağlar qoynundakı nemətə bir bax. 
Hər canlı boylanır qismətə bir bax, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
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Gəlsənə  ay  qızım, qalxıb  gəlsənə 

 
Sənsiz darıxıram hər səhər axşam,  
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
İştaham küsübdü edəmmirəm şam, 
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
 
  Bütün canlıların öz balaları, 
  Şənləndikcə sevinir anaları. 
  Göllərə can atır, su sonaları, 
  Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
 
Bilirəm hər quşa yuvası şirin, 
İtirsə çırpınır balasın birin. 
Yox etməyə Firdunun dərd-sərin, 
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
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Onunla  nə  demək  istəyir  Fələk? 
 
Bilmirəm ömrümə nə qədər qalıb, 
Yaradan başıma ağır daş salıb; 
Mənim gül balamı əlimdən alıb, 
Sanki dar qəfəsdə çırpınır ürək, 
Onunla nə demək istəyir Fələk? 
 
  Ey yaradan necə qıydın qızıma, 
  Xəzan qatdın baharıma yazıma. 
  Qəm çaldırdın əldə simli sazıma,  
  Əvvəldən axıra gələrək kələk, 
  Onunla nə demək istəyir Fələk? 
 
Baharımı zimistana döndərib, 
Mən sağ ikən cəhənnəmə göndərib. 
Yediyimi zəhrimara döndərib, 
Başıma qaynamış suyu əndərib, 
Onunla nə demək istəyir Fələk? 
   
  Gözsüzlərə Günəş nuru yayaraq, 
  Getdin sanki bu dünyadan doyaraq. 
  Nəcəfini boynu bükük qoyaraq, 
  Həyatını zəhrimara döndərib, 
  Onunla nə demək istəyir Fələk? 
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Ürəyimin  odu  sönməyəcəkdir 
 
Nə qədər ömrümün teli dartına, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir. 
Qəlbimi bürüsə minbir fırtına, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir. 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
  İlahi nə imiş mənim günahım, 
  Ancaq məzar olar axır pənahım. 
  Ərşə bülənd olsa harayım, ahım, 
  Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
  Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
Aldı başım üstün duman ilə çən, 
Kor olmuş gözümdə gilələnib nəm. 
Nə qədər yalvarsam yaradana mən, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
  Bilirəm qanundur, gedən qayıtmaz, 
  Ömrünü yarımçıq edən qayıtmaz. 
  Məzarda uyuyan bədən qayıtmaz, 
  Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
  Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
Novruz şamı kimi yandı əridi, 
Firudin bir sümük, bir də dəridi. 
Kəmaləm də mələklərin biridi, 
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Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
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De  qızım, atanın  nəymiş  günahı? 
 

Şirin yuxulara gəlmirsən daha, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
Bu isə ömrümə oturur baha, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
  Ömür sarayımın himi laxlayıb, 
  Fələk hər tərəfdən məni oxlayıb. 
  Həyatımı nəhrə kimi çalxayıb, 
  De qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
Nə üçün atandan uzaq qalmısan, 
Mən yazığı dərd-bəlaya salmısan. 
Bütün ixtiyari əldən almısan, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
  Yayılıb söz-söhbət artıb gileylər, 
  Bu dünya malını, o dünya neylər? 
  Firudin yalvarıb iltimas eylər, 
  De qızım, atanın nəymiş günahı? 
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Orxana təsəlli verə  bilmərəm 
 
Dünyanın varını bağışlasalar da, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Ömrümü yenidən naxışlasalar da, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Orxana təsəlli verə bilmərəm. 
 
  Sənin üçün şirin dillər töksələr,   
  Həyat baxçamıza güllər əksələr. 
  Gözlərimə yeni gözlər tiksələr, 
  Balamı bir daha görə bilmərəm. 
  Nəcəfə təsəlli verə bilmərəm. 
 
Sənsiz inanmıram sevinəm güləm, 
Dünyanın sirrini çətin ki, biləm. 
Yığılsa məxluqat, yığılsa aləm, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Orxana təsəlli verə bilmərəm. 
 
  Firdunam dağlanmış dağlar oğluyam, 
  Sinəm üstü çalın-çarpaz dağlıyam. 
  Nə faydası ömrüm boyu ağlayan, 
  Balamı bir daha görə bilmərəm. 
  Nəcəfə təsəlli verə bilmərəm. 
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Mən  daha  geriyə  dönə bilmərəm 
  
Sənlə fəxr eləyib, sənlə uçurdum, 
Bəs necə oldu ki, səni uçurdum. 
Könlüm viran oldu, dağıldı yurdum, 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
                    Əzrayıla tikdirmişəm qalamı, 
  Fələk dərdlərimi geri alamı? 
  Öz əlimlə basdırmışam balamı, 
  Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
Kaş təqvimdən siləydilər o günü, 
Sinəmə çəkilən dağı, düyünü. 
Qızım almaq üçün sənin iyini, 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
  Yerbəyer etməmiş xoş arzuları, 
  Qızım üstün tutdu soyuq məzarı. 
  Firdunam gedirəm qəbrimə sarı, 
  Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
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Tarixi  daşlarda  yaşayacaqsan 
 
Min illər keçəcək ay əziz balam, 
Beləcə daşlarda yaşayacaqsan. 
Xoş təbəssümlə verərək salam, 
Çallaşmış saçlarda yaşayacaqsan 
 
  Vaxtsız ölümündən xəbər bilərək, 
  Gözlərindən axan yaşı silərək. 
  Qəbrinin önündə heykəlləşərək, 
  Əyilmiş başlarda yaşayacaqsan. 
 
Dərdindən od tutub alışammıyan, 
Qızım yoxluğunla barışammıyan. 
Allahın işinə qarışammıyan, 
Çatılmış qaşlarda yaşayacaqsan. 
 
  Firudinəm gətirirəm diləcə, 
  Qocalmayıb qalacaqsan beləcə. 
  Mənim balam necə varsan eləcə, 
  Tarixi daşlarda yaşayacaqsan. 
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Əsrdən  əsirə  yaşayacaqsan 
 
Yaşının üstünə yaşlar gəlsə də, 
Qızım otuz səkkizinlə yaşayacaqsan. 
Səninlə birlikdə atan ölsə də, 
Orda da onunla yaşayacaqsan. 
 
   
  Güc çatmadı saxlamğa əlində, 
  Bu ağır yükünü kimsə belində. 
  Balaların, nəvələrin dilində, 
  Əsirdən əsirə yaşayacaqsan. 
 
Dəyişir ruzigar, dəyişir aləm, 
Atanın, ananın gözlərində nəm. 
Üzündə sezilən o kədər, o qəm, 
Nəsildən nəsilə yaşayacaqdır. 
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Təkcə  sən  bilmirsən  ay  nakam  qızım 
 
Təbiət  oyanıb hər tərəf gülür, 
Təkcə sən gülmürsən ay nakam balam. 
Güllərin qədrini bülbüllər bilir, 
Təkcə sən bilmirsən ay nakam balam. 
 
 Yaram qövr eyləyir yaram irilir, 
 İlahi sirrini, İlahi bilir. 
 Torpaq cana gəlir, hər şey dirilir, 
 Tək sən dirilmirsən ay nakam balam. 
 
Günəşin nurundan torpaq güc alır, 
Quşlar yuvasında züm-zümə çalır. 
Hamı bayram edir, hamı kef alır, 
Təkcə sən almırsan ay nakam balam. 
 
 Firudin dərd üstə yeni dərd alır, 
 Suallar önündə məəttəl qalır. 
 Sənin tay-tuşunun hamsı qocalır, 
              Sənsə qocalmırsan ay nakam balam. 
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Niyə  dağlar,  niyə  dağlar 
 
Lalənin köksü qaradı, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
Bülbülün qəlbi yaradı, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
  Çöllər,çəmənlər güllənir, 
  Balamın ruhu yellənir. 
  Gözümün yaşı sellənir, 
  Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
Zirvələrdə qar görünər, 
Sinəndə duman sürünər. 
Ürəyim qana bürünər, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
  Ana saçını yolubdu, 
  Bağçam saralıb solubdu. 
  Əfi ilanla dolubdu, 
  Niyə dağlar, niyə dağlar. 
  
Zirvələrdə qar görünər, 
Qızım kəfənə bürünər. 
Firudun çən tək sürünər, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
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Əfsus ki, halallıq  alammamışam 
 
Gözlərinin işığıydı adamın, 
Dərmanıydı, məlhəmiydi yaramın. 
Zəhməti çox olub əziz balamın, 
Əfsus ki, halallıq alammamışam. 
 
 İlahi baxçama tufan gətirib, 
 Əzab ilə boya-başa yetirib. 
 Kəmalətək Mələk qızı itirib, 
 Nə üçün odlara qalanmmamışam. 
 
Qalıbdı qızımın bağlı otağı, 
Nədəndi ömrümün bu ahıl çağı. 
Çəkirəm sinəmə çəkilən dağı, 
Yaxşı ki, hələlik talanmamışam. 
  
 İnsan belə olub əzəl binadan, 
 Olmayıb əcəldən onu oyadan. 
 Firdunam köçəcəm mən də dünyadan, 
 İllərdən-illərə calanmamışam. 
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Dünyadan  doymamış  gedən  balamın 
 
Ölüm yaraşmırdı onun yaşına, 
Dünyadan doymamış gedən balamın. 
Əzrayılın daşı düşdü başına, 
Dünyadan doymamış gedən balamın. 
 
  
 Biləmmədim Əzrayılın tasını, 

 Kim bilirdi tutacağıq yasını. 
Nəcəf balasının toy xınasını, 

                    Əlinə yaxmamış gedən balamın. 
 
Dünyadan köç etdi gözü, könlü tox, 
İndi əziz balam yanımızda yox. 
Ömrü qısa oldu, arzuları çox, 
Onlara çatmamış gedən balamın. 
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Simləri  qırılmış  saz  qoşalaşır 
 

Torpaqdan boylanır bu vaxtı lalə, 
Qəlbimin yarası yaz qoşalaşır. 
Balam qarşılardı əldə piyalə, 
Qızımın etdiyi naz qoşalaşır. 
  
 Dünyanın işləri yalandır yalan, 
 Balamın həyatı tez oldu talan. 
 Qəm üstə köklənib laylalar çalan, 
 Simləri qırılmış saz qoşalaşır. 
 
Hər gün zəng eliyib əhval biləndə, 
Dərdim yox olurdu balam güləndə. 
Göylərdən göstəriş əmr gələndə, 
Balasın itirmiş qaz qoşalaşır. 
 
 Dolanım başına halım qananın, 
 Firudin dərdinə qəlbən yananın. 
 Əzizin itirmiş ata-ananın, 
 Sevimli günləri az qoşalaşır. 
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Nakam  Kəmaləmə  çatacağammı? 
 
Hər kəsin içində əjdaha yatır, 
Bir gün kama yetib məqsədə çatır. 
Hamı itənini axtarıb tapır, 
Bəs mən itənimi tapacağammı? 
Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
 
 Allahdır hər ömrün divarın hörən, 
 Yoxdur ürəkləri hələlik görən. 
 Sinəmdə kök salıb inilti verən, 
 Dərd-qəmi haçansa atacağammı? 
 Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
 
Qızım Mələklərdən düzəldib cərgə, 
Bizim aramıza çəkilib pərdə. 
Boyuma biçilmiş kəfənlə birgə, 
Məzarımda rahat yatacağammı? 
Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
 
 Hiss edirəm cana düşüb vəlvələ, 
 Az-çox dizlərimdə taqət var hələ. 
 Firdunam deyirəm mən indən belə, 
 Ömrümə şad günlər qatacağammı? 
 Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
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Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq 
 
İllər arxasınca keçəcək illər, 
Kəmalə bir daha qayıtmayacaq. 
Nəsillər dalınca gələr nəsillər, 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
  Çölləri, düzləri dəyişər əllər, 
  Güllənər, səhralar, güllənər çöllər. 
  Ötər günlər, aylar, gələr fəsillər,
  Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
Fikir, xəyal ömrümüzü kəsirlər, 
Əcəl gəldi yaranmışlar əsirlər. 
Keçəcəkdi milyon-milyon əsrlər, 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
  Ətrafımı cin-səyatin alsa da, 
  Ömrümə bir həftə, bir gün qalsa da. 
  Firudin nə qədər haray salsa da, 
  Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
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Mənim gül balama 
 
Üz tutub göylərə yalvarıb belə deyirəm, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
Axşamlar şam yerinə zəhrimar yeyirəm, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
 
              Hər gün əhval soruşub dərdimə şərik olanım, 
              Bundan sonra heç bilmirəm necə dolanım. 
              O olacaqdı ancaq üstündə saçın yolanım, 
              Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
 
 
Əzrayıla hökm edərək vaxtsız aldırdın canını, 
Yandırdın Firudinin dinini imanını. 
Tökdürdün balamın nahaqdan qanını, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
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Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən 
 
Niyə alışmadım niyə yanmadım, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
Qəflət yuxusundan tez oyanmadım, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
  Açmadım üzünü görəm gözünü, 
  Dinləyə bilmədim axır sözünü. 
  Anlaya bilmədim sözün düzünü, 
  Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
Ağlım əldən gedib elə bilsəydim, 
Özümdə deyildim,bilmirəm nəydim. 
Yırtıb kəfənini kaş geyinəydim, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
 Səndən başqa bir kimsəni görmədim, 
 Hardaydım, neynirdim onu bilmədim. 

 Firdunam deyirəm niyə ölmədim? 
 Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
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Sormayır 
 
Səkkizi mart gəlibdi, anan nigaran qalıb, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır. 
Atanda dərd əlindən fikir-xəyala dalıb, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
 Hamılar bu bayramda sevinərək güləndə, 
 Balalar analara hədiyyələr verəndə. 
 Sənisə yazıq anan yuxusunda görəndə, 
 Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
Eşitmirik, görmürük şaqraq gülüşlərini, 
Silə bilmirsən niyə gözlərimin nəmini. 
İçəsi olsa yenə əcəlin şərbətini, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
 Ağlayır gecə-gündüz qızı düşəndə yada, 
 Şəkilini asdığı qəmkeş otağında da. 
 Yazıq anan ay qızım ölüm yatağında da, 
 Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
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Mən necə şad olum o gündən belə 
 
Ay qızım bayramımı qara gətirdin, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
Bənövşə yerinə qanqal bitirib, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
 Min cür dərd gətirir insan öləndə, 
 Dərdimdən xəbərsiz olan güləndə; 
 Hər gün yoxluğunu hiss eliyəndə, 
 Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
Ay balam sən hara, de ölüm hara, 
Ahu-naləm yetişəcəkmiş hara. 
Öz əlimlə tapşırmışam məzara, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
 Vaxtından tez həyatı itirmisən, 
 Sinəm üstə tikanlar bitirmisən. 
 Firdunun dərdinə dərd gətirmisən, 
 Mən necə şad olum o gündən belə. 
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Neyləyim? 
 
Dur qızım dur, qonaqların gəlibdi, 
Sən gəlməsən qəbirim yansa, neyləyim? 
Sənin dərdin ürəyimi dəlibdi, 
Dəlməsən qəbirim yansa neyləyim. 
 
 Mən uşaq deyiləm heç nə qanmayım, 
 Necə yandırmayım, necə yanmayım. 
 O, Nakam qızımı hər gün anmayım? 
 Anmasam qəbirim yansa neyləyim? 
 
Rəbbimin qanunu qətidir-qəti, 
İçirir hamıya ölüm şərbəti. 
İlahi yazdığı bu həqiqəti, 
Qanmasam qəbirim yansa neyləyim? 
 
 Bal da yesəm ağızım olacaq acı, 
 Bədbəxt Firudinin varmı əlacı. 
 Öləncən qızımı başının tacı, 
 Sanmasam qəbirim yansa neyləyim? 
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Qoruyammadım 
 
Görünür küsmüsən ay qızım məndən, 
Haqqın var əcəldən qoruyammadım. 
Gəlir doğum günün, gəlir ad günün, 
O, günə əzəldən qoruyammadım. 
 
                      Cəhənnəm sanıram sənsiz hər günü, 
                      Anana-atana olan sevgini. 
                      Ömrünün açılan gül-çiçəyini, 
                      Tökülən xəzəldən qoruyammadım. 
 
Qoy Allah qorusun cüt nemətini, 
Qızım vermədilər öz qiymətini. 
Əzrayılın olan bəd niyyətini, 
Sənin tək incidən qoruyammadım. 
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Sən isə hamının şirini oldun 
 
Özünlə aparıb dizimin girin, 
Göydə mələklərin şirini oldun. 
Hər kəsin balası özünə şirin, 
Sən isə hamının şirini oldun. 
 
                               Gözlərimə gəldi çən ilə duman, 
                               Məzarda görüşə qalıbdı güman. 
                               Deyirəm dərdinə aman-əlaman, 
                               Niyə əzrayılın şirini oldun. 
 
Qızımın dərdini, balasın alam, 
Başıma haranın daşını salam; 
Vaxtsız ölümünlə ay nakam balam, 
Firdunun yarası, irini oldun. 
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Öldürəcək məni qızım 
 
Sənin dərdin gələndə yaz, 
Öldürəcək məni qızım. 
Həm qış, həm yay, həm də payız, 
Öldürəcək məni qızım. 
                               Qapına gəlmir qonağın, 
                               Yandırılmır od-ocağın. 
                                Sinəmə çəkilən dağın, 
                                Öldürəcək məni qızım. 
 
Gəlmir səsi bül-bülümün, 
Solan vaxtıdır gülümün. 
Balam bədahət ölümün. 
Öldürəcək məni qızım. 
 
                                  Yanmayır odu ocağı, 
                                  Kəmaləmin qəm otağı. 
                                  Firudinin bala dağı, 
                                  Öldürəcək məni qızım. 
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Yaman  kövrəkləşirəm 
 
Qocalıqdı, ya nədi, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
Boğduqca kədər məni, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
 

 Sevinmirəm, gülmürəm, 
 Heç dərdimi bilmirəm. 
 Biləndə ki ölərəm, 
 Yaman kövrəkləşirəm. 

 
Xoş danışıq olanda, 
Bənövşələr solanda. 
Gözüm yaşla dolanda, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
 

Səbr eylə deyənlər çox, 
Dərdimi bilənlər yox. 
Sinəmə dəyəndə ox, 
Yaman kövrəkləşirəm. 

 
Kəfənliyim boynumda, 
Bu fələyin oynunda. 
Əzrayılın qoynunda, 
Yaman kövrəkləşirəm. 

 
 
 



 189

Aman ver Əzrayıl, 
aman ver mənə 

 
Yaralarım qövr eyləyibdi yenə, 
Gecə-gündüz yalvarıram mən sənə. 
Aman ver Əzrayıl, aman ver mənə, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 

İtkinimin həsrətini çəkərək, 
Göz yaşımı ürəyimə tökərək. 
Bağçasında yeni güllər əkərək, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 

                  Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
Yarı yolda qalan arzularını, 
Həyata keçirim ruhu şad olsun. 
Bir yana çıxarım oğlanlarını, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 

Qoy ruhu atadan incik qalmasın, 
Ruhlar arasında seçkin olmasın. 
Nəcəflə Orxanı qəmə dalmasın, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 

                  Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
Firdunam həyatım olmayıb hamar, 
Fələk mənim ilə oynamış qumar. 
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Ondan bir arzum var, bir istəyim var, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
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Səndən ayrı deyib-gülmərəm qızım 
 
Atdığım ilk oxum daşa toxundu, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
Natamam ömrünə yasin oxundu, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                İnsan var anadan xoşbəxt doğulur, 
                İnsan da var zülm içində boğulur. 
                Qəbrini görəndə gözüm ovulur, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Qara çuxan düz otuz səkkiz il, 
Dalınca sürünüb onu yaxşı bil. 
Axır mələkləri eylədi vəkil, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım,  
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                Əzrayıl atımı yıxana qədər, 
                Ölümün gözünə baxana qədər. 
                Ruhum bədənimdən çıxana qədər, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Mənim ki, əzəldən bəxtim qaradı, 
Ürəyimin başı para-paradı. 
İndi getdiyim yol bilməm haradı, 



 192

Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                O, dünya var, qıl körpü var, ölüm var, 
                Bu dünyada ziyafət var zülüm var. 
                Hələlik ki, söz deməyə dilim var, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Firudin söyləyir ahıl yaşımda, 
Kəmalə balamın fikri başımda. 
Çimirəm gözümdən axan yaşımda, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                 Bir doyunca danışmadım gülmədim, 
                 İmkan tapıb göz yaşını silmədim. 
                 Balam niyə səndən qabaq ölmədim, 
                 Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
                 Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
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Yasın qara gəldi Kəmalə qızım 
 
Ömrün otuz səkkizində, 
Yasın qara gəldi qızım. 
İkimin on üçüncü ilin sonunda, 
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
 Şaxta vurdu vaxtından tez sovuldun, 
 Bu xoşbəxt dünyadan niyə qovuldun? 
 Qara bəxtlər cərgəsinə qoşuldun, 
               Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
Çevirdin günümü illərə mənim, 
Tuş etdin gözümü millərə mənim. 
Saldın dastanımı dillərə mənim, 
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 

Ruhum Məcnun kimi düşüb dağlara, 
Bülbüllərdə həsrət qalıb bağlara. 
Rast gəlməzlər Firudin tək ağlara, 
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
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Göz yaşım sellənir yada düşəndə 
 
İldırımlar çaxır başımın üstə, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
Vaxtsız yaş gəlinir yaşımın üstə, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 

Zimistana dönür baharım da yazım da, 
Qəm üstə köklənir simli sazım da. 
Fikrimdə, dilimdə, hər avazımda, 

               Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 
Ey məzar balamı aldın əlimdən, 
Fələk kəmənd atıb vurdu belimdən. 
Deyəndəki mən qorxmuram ölümdən, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 

Firdunam dözməyə taqət qalmayıb, 
Varlığımda şad günlərim olmayıb. 
Balamın qırx yaşı tamam olmayıb, 

               Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
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VI BÖLÜM 
 

Bayatılar 
 
Əzizinəm hər ayı, 
Hər həftəni, hər ayı. 
Yolçunu yoldan eylər, 
Emilyanın harayı. 
 

Əzizim dağdan aşdı, 
Səbirim  dolub daşdı. 
Kəmalə küsüb getdi, 
Mən qaldım gözü yaşlı. 

 
Əzizim ağı qaldı, 
Gözümün ağı qaldı. 
Ürəyimin başında, 
Kəmalə dağı qaldı.  
 

Əzizim, qaşa neynim, 
Gözümdə yaşa neynim. 
Mənim sevimli balam, 
Dönübdü daşa neynim. 

 
Gülşəni sar alıbdı, 
Yarpaqlar saralıbdı. 
Balam əkdiyi güllər, 
Bəs niyə qaralıbdı?! 
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Əzizim qaşı yaxşı, 
Kipriyi qaşı yaxşı. 
Qızım yatan məzarın, 
Torpağı daşı yaxşı. 

 
Hey yandım, alışmadım, 
Ölməyə çalışmadım. 
Balam getdi əlimdən, 
Bəs niyə alışmadım. 
 

Əzizim layla deyim, 
Qəm yeyim layla deyim. 
Balam yatıb məzarda, 
Mən ona layla deyim. 

 
Nə yaman ağladıbsan, 
Sinəmi dağladıbsan. 
Üzünü görəmmədim, 
Gözlərim bağladıbsan. 
 

Əzizinəm bayramı, 
Bu gün yığışıb hamı. 
Sənsiz axı mən necə, 
De, keçirim bayramı ? 

 
Əzizinəm oyadan, 
Səs çıxarmı qayadan. 
Dərin yuxuya gedib, 
Yox balamı oyadan. 
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Əzizinəm dağlıyam, 
Yaralıyam dağlıyam. 
Taqətim də qalmayıb, 
Bir doyunca ağlıyam. 

 
Dəmlənib bayram aşı, 
Axır gözümün yaşı. 
Ay qızım ahı-naləm, 
Yandırar dağı-daşı. 
 

Əzizim yanıma gəl, 
Susama qanıma, gəl. 
Qızım təvəqqəm budur, 
Qalxaraq yanıma gəl. 

 
Əzizim od ələndi, 
Dünyam yasa bələndi. 
Kəmaləm ölən günü, 
Başıma od ələndi. 
 

Əzizim adı qaldı, 
Ağzımda dadı qaldı. 
Balamın bişirdiyi, 
Xörəyin dadı qaldı. 
 

Fələk məni çaşırdı, 
Üstümə qəm aşırdı. 
Mənim sevimli balam, 
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Güllərə yaraşırdı. 
 

Əzizinəm oyubdu, 
Yaş gözümü oyubdu. 
Kəmaləm küsüb gedib, 
Məni yetim qoyubdu. 

 
Əzizim dolanaydı, 
Saç belə dolanaydı. 
Qızım cüt balasıyla, 
Məhlədə dolanaydı. 
 

Əzizim oldu getdi, 
Güllərim soldu getdi. 
Yaradana neynədim, 
Mən yazığa zülm etdi. 

 
Əzizim kədərlidi, 
Yaxınlar kədərlidi. 
Balama nə olubki, 
Gözləri kədərlidi. 
 

Əzizim qəm içində, 
Ətrafım qəm içində. 
Atan ölə bilməyir, 
Qovrulur qəm içində. 

 
Qəmə batan atandı, 
Qoynunda mar yatandı. 
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Qızım məzarın üstə, 
Odsuz yatan atandı. 
 

Əzizim daşlar ağlar, 
Ağarmış başlar ağlar. 
Atanın naləsindən, 
Ətrafda daşlar ağlar. 

 
Əzizim kainata, 
Üz tutub kainata. 
Qızım atan dərd-qəmdən, 
Sığmayır kainata. 
 

Dağları dələr naləm, 
Oyanar bütün aləm. 
Qızım  sənin atanın, 
Qəlbini dəlir ələm. 

 
Əzizim qaralıbdı, 
Dağları qar alıbdı. 
Əziz balam, atanın, 
Ağ günü qaralıbdı. 
 

Əzizim ovulubdu, 
Bağ-bağçam sovulubdu. 
Qızım sən gedən gündən, 
Xoş günün qovulubdu. 
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Əzizinəm pis günə, 
Calanmışam pis günə. 
Qızım məni tərk edib, 
Qalmışam lap pis günə. 

 
Əzizinəm yasdayam, 
Ayaqda yox başdayam. 
Balam yox olan gündən, 
Şad olmuram yasdayam. 
 

 
Əzizinəm başdadı, 
Ağarmış saç başdadı. 
Balamı itirəndən, 

    Gözlərim qan yaşdadı. 
 
Əzizim bu nə haldı, 
Ürəyimi qəm aldı, 
Təkcə cüt balan deyil, 
Atan da yetim qaldı. 
 

Əzizim qəhər oldu, 
Dünyam birtəhər oldu. 
Səndən sonra bal yedim, 
Ağzımda zəhər oldu. 

 
Əzizinəm gül hanı, 
Bülbül hanı, gül hanı. 
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Hər gün atacan deyən, 
Şirin şəkər dil hanı?! 
 

Əzizim bəd nəfəsə, 
Bəd gözə bəd nəfəsə. 
Mənim istəkli balam, 
Tuş gəldi bəd nəfəsə. 

    
Əzizim dilim ağlar, 
Ağzımda dilim ağlar. 
Anan sənsiz dünyada, 
Başına qara bağlar. 
 

 
Əzizim yasım olar, 
Yaxından yasım olar. 
 Xatirimdə ay qızım, 
Qalan,  göz yaşım olar. 

 
Əzizinəm qıymadın, 
Bu həyatdan doymadın. 
Evə gəlin gətirib, 
Ələ xına qoymadın. 
                      

 Göydə ulduzun axdı, 
 Başında şimşək çaxdı. 
 Oğul toyu çaldırıb, 

     Etmədin xina yaxdı. 
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 Əzizinəm qan sızıb, 
 Su yerinə qan sızıb. 
 Ağlamaqdan ananın, 
Gözlərinə qan sızıb. 
 
 
     Əzizim lal olubdu, 
     Anan bihal olubdu. 

 Görsən heç tanımazsan, 
     Saçlarını yolubdu. 
 
Əzizim sinəsinə, 
Mərmərtək sinəsinə. 
Ölümün dağ çəkibdi, 
Ananın sinəsinə. 
 

Əzizim oda yandı, 
Balalar oda yandı. 
Ananın naləsindən, 
Sinəmdə od qalandı. 

 
Əzizinəm talandı, 
Ahıl ömrüm talandı. 
Olan qalan günlərim, 
Ocaqlara qalandı. 
 

Əzizinəm hər ayı, 
Hər həftəni, hər ayı. 
Ah naləmdən alışır, 
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Gecələr də çarpayı. 
 
Əzizinəm çaya bax, 
Dəryayı bax, çaya bax. 
Ömrün yarımçıq qaldı, 
Allah verən paya bax 
 

Əzizinəm atına, 
Girdim dərdin qatına. 
Qızım vaxtsız minibdi, 
Əzrayılın atına. 

 
Əzizim sona neynim, 
Oyan bu yana, neynim? 
Ana balası üçün, 
Od tutub yana, neynim? 
 

Əzizinəm yanıma, 
And olsun vicdanıma. 
Sənsizlik yuxumda da, 
Odu salır canıma. 

 
Əzizim qatammıram, 
Başımı qatammıram. 
Qızım yada düşəndə, 
Gecələr yatammıram. 
 

Əzizinəm çatmadı, 
Qaşlar çatma-çatmadı. 
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Balam çox əhd eylədi, 
Heç birinə çatmadı. 

 
Əzizinəm yuvası, 
Hər quşun öz yuvası. 
Balam vaxtsız köçübdü, 
Boş qalıbdı yuvası. 
 

Əzizim perik düşüb, 
Quşlar da perik düşüb. 
Sevimli balaların, 
Evindən perik düşüb. 

 
Əzizim Orxanına, 
Nəcəflə Orxanına; 
Atan yaman tələsir, 
Gəlmək üçün yanına. 
 

Əzizinəm qara bax, 
Yayda yağan qara bax. 
Ananın gözlərində, 
Sənsiz intizara bax. 

 
Əzizinəm narına, 
Baxçandakı narına. 
Qızım mən necə dözüm, 
Sənin intizarına. 
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Əzizim balam hanı,  
İlahi balam hanı. 
Hər gün haray salıram, 
Soruram balam hanı. 
 

Əzizim qovğalıdı, 
Günlərim qovğalıdı. 
Əzəldən də atanın, 
Başı çox qovğalıdı. 

 
Əzizinəm aşıma, 
 Zəhər qatdın aşıma. 
Qızım vaxtsız gətirdin, 
Yaş üstündən yaşıma. 
 

Əzizim külü qaldı, 
Ocağın külü qaldı. 
Qızım sənin dərdindən, 
Belim bükülü qaldı. 

 
Əzizinəm sinəmə, 
Taxtalanmış sinəmə; 
Dağlar boyda dağ çəkdin, 
Ay qızım bu sinəmə. 
 

Əzizim əkdiyimi, 
Biçmədim əkdiyimi. 
Bircə yaradan bilir, 
Mən nələr çəkdiyimi.! 
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Əzizinəm bu dağa, 
Gözüm dönüb bulağa, 
İlahi necə dözüm, 
Sinəmdəki bu dağa?! 
 

Əzizim ilə baxdım, 
Dönübdü külə baxdım. 
Aylar keçdi gəlmədi, 
Çevrilib ilə baxdım. 

 
Əzizim bərəsinə, 
Övçünün bərəsinə. 
Balam niyə tuş oldu, 
Fələyin bərəsinə. 
 

Əzizinəm axşama, 
Ümüd qalıb axşama. 
Qızım səhər gəlmədi, 
Göz tikmişəm axşama. 

 
 
Əzizim yandırıbdı, 
Hər yeri yandırbdı. 
Ay Kəmalə ölümün, 
Hamını yandırıbdı. 
 

Əzizinəm dünyadan, 
Kim doyubdu, dünyadan. 



 207

Ay qızım əl götürüb, 
Nakam getdin dünyadan. 

 
Əzizinəm küsübdü, 
Bülbül güldən küsübdü. 
Məni tək qoyub getdin, 
Qəlbim səndən küsübdü. 
 

Əzizim oda yandı, 
Sinəmdə od qalandı. 
Kəmaləm ölüb getdi, 
Nəcəfim oda yandı. 

 
Əzizinəm ələndi, 
Dağlara qar ələndi. 
Balamdan ayrı düşdüm, 
Üstümə qar ələndi. 
 

Əzizinəm tora bax, 
Köksümdəki qora bax. 
Fələyin balam üçün, 
Toxuduğu tora bax. 

 
Əzizinəm qatara, 
Hay-küy düşdü qatara. 
Çox çalışdım çatmadım, 
Balam minən qatara. 
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Əzizim karvanıdı, 
Bu kimin karvanıdı. 
Əbədiyyətə gedən, 
Balamın karvanıdı. 

 
Əzizinəm ayıldı, 
Aləmə qəm yayıldı. 
Balamın karvanının, 
Sarvanı Əzrayıldı. 
 
   Əzizinəm vuranı, 
   Tut əlində quranı. 
   Milyon sağalda bilməz, 
   Bir Əzrayıl vuranı. 
 
Əzizinəm nə etdi, 
Fələk gör nələr etdi. 
Mələklər cərgəsinə, 
Balam qoşulub getdi. 
 
   Əzizim qayıdarmı? 
   Çay geri qayıdarmı? 
   Qızım əbədiyyətdən, 
   Geriyə qayıdarmı? 
 
Əzizim nübar edib, 
Ürəyim qubar edib. 
Mənim nakam balamı, 
Əzrayıl nübar edib. 
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   Əzizinəm yaxıldı, 
   Aləm yandı yaxıldı. 
   Balam köçdü dünyadan, 
   Orxan yandı-yaxıldı. 
 
Əzizim karvanında, 
Dəvənin karvanında. 
Bizdən küsüb gedibdi, 
Balam qəm karvanında. 
 
   Əzizim daşa çaldı, 
   Oxumu daşa çaldı. 
   Balam köçdü dünyadan, 
   Atası yetim qaldı. 
 
Əzizinəm hədəfə, 
Ox dəymədi hədəfə. 
Qəm-qüssə qismət oldu, 
Yeniyetmə Nəcəfə. 
 
   Əzizim harasıdı, 
   Ömrümün harasıdı. 
   Ürəyimin başında, 
   Balamın yarasıdı. 
 
Əzizim çarasıdı, 
Hələ bu harasıdı. 
Balamın şəfa əli, 
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Yaramın çarasıdı. 
 

Əzizinəm aşanı, 
Dağ-dərəni aşanı. 
Atanın ah-naləsi, 
Yandırar kəhkəşanı. 

 
Əzizim əl çəkənim, 
Əl tutub, əl çəkənim. 
Bu dünyadan köçübdü, 
Başıma əl çəkənim. 
 
   Əzizim eyliyənim, 
   Məni şad eyləyənim. 
   Vaxtsız köçüb dünyadan, 
   “Can ata” söyləyənim. 
 
Əzizim eyləmədi, 
Məni şad eyləmədi. 
Gizlin köçdü dünyadan, 
Dərdini söyləmədi. 
 
   Qızım yandırdı məni, 
   Odsuz yandırdı məni. 
   Son sözünü demədi, 
   Oda yandırdı məni. 
 
Əzizinəm yağında, 
Balam cənnət bağında. 
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Şamlarını yandırdım, 
Gözlərimin yağında. 
 
   Əzizim tikə-tikə, 
   Kəfənim tikə-tikə. 
   Balamı unutmaram, 
   Etsələr tikə-tikə. 
 
Əzizinəm qalmağa, 
Həvəsim yox qalmağa. 
Qızım gümanım yoxdu, 
Ad gününə qalmağa. 
 

Əzizim borc alımmı, 
Ömrünü borc alımmı. 
Allaha yalvararaq, 
İlinəcən qalımmı?! 

 
Əzizim çalışmıram, 
Heç kimə alışmıram. 
Səbr et, unut deyirlər, 
Bunlarla barışmıram. 
 

Əzizim haralıyam, 
Ömrü, günü vaylıyam; 
Fələyin oxu dəyib, 
Ürəkdən yaralıyam. 
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Əzizinəm oydu qızım, 
   Məni yetim qoydu qızım. 
   Gəlib çatdı doğum günü, 
   Kaş doğulmuyeydi qızım. 
 
Əzizim paralandım, 
Köksümdən yaralandım. 
Fələk bir gediş etdi, 
Balamdan aralandım. 
 
   Əzizim əkəmmərəm, 
   Gül-çiçək əkəmmərəm. 
   Fələk sinəmə çəkən, 
   Bu dağı çəkəmmərəm. 
 
Əzizim parçalandı, 
Həyatım parçalandı. 
Balam yox olan gündən, 
Ömrüm də parçalandı. 
 
   Əzizinəm bu dağa, 
   Bu çeşməyə bu dağa. 
   Bala itirən ata, 
   Çətin dözər bu dağa. 
 
Əzizim eylədilər, 
Gör mənə neylədilər. 
Mənim qönçə balamın, 
Ömrünü çeynədilər. 
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Əzizim dağdan aşdı, 

   Dilim yaman dolaşdı. 
   Balam dünyadan köçdü, 
   Mən qaldım gözü yaşlı. 
 
Əzizim arşınıyla, 
Fələyin arşınıyla. 
Balamın ömrün ölçdü, 
Allah öz arşımıyla. 
 
   Əzizim dərələrdə, 
   Dağlarda dərələrdə. 
   Balamı itirəndən, 
   Qalmışam bərələrdə. 
 
Əzizim çalışmışam, 
Boş yerə çalışmışam. 
Balam üçün göz yaşı, 
Tökməyə alışmışam. 
 
   Əzizim çəkin dara, 
   Qəlbimi çəkin dara. 
   Balama çatmaq üçün, 
   Tez məni çəkin dara. 
 
Əzizinəm çinara, 
Əlim çatmaz çinara. 
Ay mənim nakam qızım, 
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Sən hara, ölüm hara. 
  

Əzizim yaralıdı, 
   Dağları qar alıdı. 
   İncitdilər balamı, 
   Ürəyim yaralıdı. 
 
Əzizim qar alıdı, 
Çəmənlər saralıdı. 
Toxunmayın balama, 
Köksündən yaralıdı. 
 
   Əzizim ceyranımı, 
   Qaçırdım ceyranımı. 
   Balam damarlarımda, 
   Dondurubdu qanımı. 
 
Əzizim qaçammıram, 
Yol tutub qaçammıram. 
Fələyin bu işindən, 
Heç cür baş açammıram. 
 
   Əzizim yaraşarmı, 
   Qar yaya yaraşarmı. 
   Ölüm sənə ay qızım, 
   Bu yaşda yaraşarmı?! 
 
 
Əzizim düşdüm hara, 
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Ünüm çatacaq hara. 
Səndən sonra uf deməm, 
Çəksələr məni dara. 
    

Əzizim ovçusudu, 
   Tərlanlar ovçusudu. 
   Mənim nakam balamın, 
   Əzrayıl ovçsudu. 
 
Əzizinəm aşdı gəl, 
Səbrim dolub-daşdı gəl. 
Əziz balam bu atan, 
Qalıb gözü yaşdı gəl. 
 
   Əzizim yollarına, 
   Qurbanam yollarına. 
   Bir cüt balan hər axşam, 
   Göz tikir yollarına. 
 
Əzizinəm əlində, 
Şirin nəğmə dilində. 
Orxan deyir ki, anam, 
Pay gətirir əlində. 
 
   Əzizim uzaqdadı, 
   Fələk məni budadı. 
   İndi hiss edirəm ki, 
   Balam çox uzaqdadı. 
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Əzizinəm gəlmədi, 
Gəlib dərdim bilmədi. 
Cəmi balalar gəldi, 
Tək mənimki gəlmədi. 
 
    

Əzizim bağlanıbdı, 
   Yollarım bağlanıbdı. 
   Qızım ölən saatdan, 
   Ürəyim dağlanıbdı. 
 
Əzizinəm dəyişər, 
Çay mənbəyin dəyişər. 
Atan kəfənin geyib, 
Libasını dəyişər. 
 
   Əzizim qalmaqalda, 
   Çürüdüm qalmaqalda. 
   Qızım öləndən bəri, 
        Qalmışam qalmaqalda. 
 
Əzizim qəm dağıdı, 
Dərdimi kim dağıdı. 
Balamın həsrətindən, 
Ürəyim qəm dağıdı. 
 
   Əzizinəm çağlamaz, 
   Sellər sular çağlamaz. 
   Qızım vuran yaralar, 
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   Heç vaxt qaysaq bağlamaz. 
 
Əzizim dalğalandı, 
Əzrayıl can alandı. 
Atanın naləsindən, 
Dənizlər dalğalandı. 
    

Əzizim aparaydı, 
   Əzrayıl aparaydı. 
   Sənin yerinə qızım, 
   Kaş məni aparaydı. 
 
Əzizim günə qurban, 
Gəzdiyin günə qurban. 
Orxanı əzizləyib, 
Sevdiyin günə qurban. 
  
   Əzizinəm yarıda, 
   Yol kəsildi yarıda. 
   Ay qızım arzuların, 
   Niyə qaldı yarıda. 
 
Əzizim gecə yarı, 
Olubdu gecə yarı. 
Əziz balam ömürün, 
Niyə qalıbdı yarı. 
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   Əzizinəm oduna, 
   And içirəm adına. 
   Firudun gecə-gündüz, 
   Yanır sənin oduna. 
 
Əzizim ağlar qaldı, 
Baxçalar ağlar qaldı. 
Qızım sinəm üstünə, 
Çəkdiyin dağlar qaldı.  
     

 Əzizinəm yetmədi, 
   Harayıma yetmədi. 
   Balam əbədi gedib, 
   Arzusuna yetmədi. 
 
Əzizim qara çəkdi, 
Bəxtimə qara çəkdi. 
Özü ilə bərabər, 
Məni də dara çəkdi. 
 
   Əzizim oldu qızım, 
   Saralıb soldu qızım. 
   Bilmədim son nəfəsdə, 
   Sözün nə oldu qızım. 
 
Əzizim aldı səni, 
Dərd-qəmə saldı. 
Əlimizdən ay qızım, 
Əzrayıl aldı səni. 
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   Əzizim ağlar qaldı, 
   El-oba ağlar qaldı. 
   Sənsiz keçən günləri, 
   Balalar ağlar qaldı. 
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