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Qurban Bayramov Fərman oğlu – ədəbiy-

yatşünas, tənqidçidir, 1970-ci ildən ədəbi-elmi, tən-
qidi fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Yazıçılar 
birliyinin üzvü (1985), filologiya elmlər namizədi 
(1979), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutun aparıcı 
elmi işçisidir. 

1946-cı il, may ayının 30-da anadan olmuş, orta 
təhsil almış, indki N.Tusi adına ADPU-nin filologiya 
fakültəsini (1963-1967) bitirmiş, orta məktəbdə müəl-
lim, tədris işləri üzrə direkor müavini vəzifələrində 
çalışmış, hərbi xidmətdə olmuş, Ədəbiyyat İnstitutun 
aspiranturasında oxumuş (1970-1974), 1972-ci ildən 
Ədəbiyyat İnstitunda baş laborant, elmi işçi, baş elmi 
işci olmuş, indi aparıcı elmi işçi vəzifəsində fəliyyət 
göstərir... 

1979-cu ildə “Səməd Vurğun poeziyasında lirik 
ğəhrəman problemi” mövzusunda dissertasiya mü-
dafiə etmişdir. Dövri və elmi mətbuatda 250-yə ğədər 
tənğidi və elmi məğalə dərc etdirmiş, “Vurğun 
poeziyası”, “Lirik qəhrəman və zaman”, “Yaşar 
Ğarayev: Milli yaddaş təlimi – Azərbaycançılıq”, “Əlı 
İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu: milli-mənəvi dəyər-
lərin bədii salnaməsi” monoqrafik kitabları, “Yaralı 
Vətənin yaralı övladları” bədii-publisist əsəri marağ 
doğürmuşdur... 
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O, həmcinin «Краткая литературная энцик-
лопедия» (9-cu cildə əlavə), “Sovet həyat tərzi və 
müasir ədəbiyyatın ğəhrəmanı”, “Süleyman Rüstəm”, 
“Sosializm-relizm müasir mərhələdə”, “Dünya uşağ 
ədəbiyyatı” – 50-cildlik, “Cəsurların döyüş yolu”, 
“Qarabağ dünən, bu gün və sabah” və s. bu kimi kol-
lektiv yazılmış kitabların və çapa hazırlanan 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 7-cildin müəlliflə-
rindədir. Onun “Müasir Azərbaycan poeziyasında 
üslubi meyillər”, “Azərbaycan ədəbiyyatında tarixilik 
və müasirlik”, “M.Ə. Sabir ənənələri və Azərbaycan 
ədəbiyyatı”, “Səməd Vurğun dünən, bu gün və 
sabah”, “M.H.Şəhriyar poetik üslubu”, “Qarabağ 
ədəbi mühiti – uzaq keçmişdən bu günümüzə qədər” 
təkin maraqlı tədqiqat işləri vardır; “2000-2008-ci illər 
Azərbaycan poeziyası”na həsr edilmiş ədəbi icmalları 
diqqəti cəlb etmişdir.  

Uzun illər “Gənclik” nəşriyyatında rəsmi rəyçi, 
Azərbaycan Dövlət Televiziyasında “Ədəbiyyat-
şünaslıq və zaman”, “Ədəbiyyat” (1982-1990) el-
mi-kütləvi, tədris verilişlərinin müəllif-aparıcısı, 
Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü olmuş, 
“Qarqbağ Ağsaqqalar Şurası”nın üzvüdür.  

Azərbaycan MEA-nın “Fəxri fərman”ına, 
“Tanınmış Vurğunşünas alim” fəxri diplomuna layiq 
görülmüşdür...  
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POEZİYANIN SİRRİ: ÇAYLAR GERİYƏ 
AXMIR, DƏNİZƏ CAN ATIR VƏ YAXUD, 
QƏLBİNİ NAR TƏKİN KAĞIZA SIXAN 
ŞAİR ŞAHMƏMMƏDİN POEPORTRETİ... 

   
“Söz candır, əgər bilirsə insan, 
Sözdür, əğər derlər özgədir can.” 

Məhəmməd Füzuli.  
  
 Sözün qüdrətini, əbədiliyini, mahiyyətini çox 

ədiblər, şairlər, mövlanələr vəsf etmişlər və 
onların çox-cox böyük dəyərlərinə zərrə qədər də 
toxunmadan Mövlanə Füzulu babamızın sözə 
verdiyi ehyadan yoxdur deyirik!.. Çünki, söz 
haqqında ən böyük kəşfi o etmişdir: “Ver sözə 
ehya ki, tutduqca səni xabi-əcəl, Edə səni hər saət 
ol uyğudan bidar söz.”  

Söz sənətinin Tanrisal gücünü bütün zaman-
ların böyük tənqidçisi və fikir adamı, akademik 
Yaşar Qarayev belə ifadə edir: «...Çàìàíûí 

÷þùðÿñè éàëíûç ñÿíÿòèí ýöçýöñöíäÿ ýþðöíöð, àéðû 

ùå÷ éåðäÿ! Ìàðàãëûäûð: ùÿòòà Çàìàí äà þç 

ÿáÿäèééÿòèíè ñÿíÿòäÿ äÿðê åäèð. Òàíðû ýþðöíÿ áèë-

ìÿê ö÷öí Tÿáèÿòè, èíñàí Òàíðûéà áÿíçÿìÿê ö÷öí 

Sÿíÿòè êÿøô åäèð. ...Áþéöê ñÿíÿòè éàðàäàíëàð 

ùÿìèøÿ Òàíðû èëÿ, Òÿáèÿòëÿ âÿ áèð äÿ Òàðèõëÿ 



 

7 

«ùÿììöÿëëèô» îëóðëàð».  

 Kəşfə söykənən həqiqətlərdən biri də, budur ki, 
zamanından, dövründən, istedadının böyük-
lüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq sözü dərk 
edən bütün söz adamları ( sözü dərk etməyin özü 
də, bir istedaddır!) Füzuli babamızın bu söz 
bulağından diz qatlayıb su içmiş və “hər uyğudan 
bidar” olmağ xatirinə sözün, sənətin Tanrısal 
sehrinə sığınmışlar. Ədəbi-bədii sözün bu cür 
sehrinə sığınanlardan və “S Ö Z” ə sidq-ürəkdən 
ibadət üçün söz mehrabina doğru aramsız 
addımlayanlardan biri də, ömrünü sözə sərf edən 
şair, nasir, publisist Şahməmməddir! Özünəməx-
sus yaradıcılıq yolunda şahrah yerişli 
Şahməmməd!..  

Və yenə də, kəşfə söykənən həqiqətlərdən biri 
budur ki, əsrlər ötməsinə baxmayaraq bütün türk 
dünyasının şair ürəkli övladları elə Şahməmməd 
kimi özlərini Füzulinin həmkəndlisi hesab ediblər, 
yaxud əksinə, türk dünyasına səpələnən, Möv-
lanənin doğulduğu Boyat kəndini öz kəndləri 
sayıblar. Və yaxşı ki, elə bu cür də edirlər! 
Dahilərə, ululara, mövlanələrə belə məhəbbət yal-
nız bizdədir!.. Və niyə də, olmasın?!. Mövlanənin 
həmkəndlisi olmaqdan böyük qürur dünyada nə 
ola bilər?!.  
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Elə belə bir qürur hissi ilə Şahməmməd 
“Yollar...” xatirə-romanınin girişindəcə yazdığı 
bu fikirlə mən də, duyğusal olaraq razılaşıram: 
“Qədim və şöhrətli Şamaxı şəhərindən keçib dağ 
yolu ilə dünyaya göz açdığım, qarına, yağışına, 
işığına boyana-boyana böyüdüyüm, dağlarına, 
qayalarına, dərələrinə ömrümün çılğın, yaşıl 
anlarını döşədiyim Ləngəbiz kəndinə gedərkən 
keçmiş Boyat kəndinin yanından ötməli oluram. 
O kəndin məğrur qocalarının əlindən su alıb 
içdiyimi, yaxınlığındakı düzənlikdə dəfələrlə 
şor-çörək yediyimi heç vaxt unuda bilmərəm.  

Boyat Şamaxının ən qədim kəndlərindən biri 
olub. 1970-ci ilin ortalarında sökülüb-dağılıb. 
(Elə bu cür “məhəbbət” də, yalnız bizlərdədir!.. – 
Q.B.). İndi həmin kəndin yerində dəmir bir 
lövhədə “Məhəmməd Füzuli burada, Boyat 
kəndində anadan olmuşdur.”-- yazılmış sözlər 
qalıb. Öz-özümə düşünürəm: Nə üçün babamız, 
klassik əsərlər müəllıfi, dünyaşöhrətli Füzuli özü 
haqqında ətraflı, geniş yazılı bir məlumat ver-
məmişdir? Nə üçün onun hansı Boyat kəndində 
doğulduğu ədəbiyyatda mübahisəlidir? 

Bu fikirlə razılaşa bilmərəm. Dünya 
ədəbiyyatına Xağani, Nəsimi, Hadi, Seyid Əzim 
Şirvani, Sabir, Abbas Səhhət kimi dahilər vermiş 
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bir torpaqda Füzulinin doğulması şübhə doğur-
mamalıdır. Mən fəxr edirəm ki, Şamaxıdan 
mənim kəndimə gedən yol Füzulinin dünyaya 
gəldiyi kənddən keçir. Mən fəxr edirəm ki, 
mənim kəndimə gedən yolla bir zaman Xaqanilər, 
Sabirlər gedib-gəlib...”  

Təqdir ediləsi, dərin sətiraltı mənalı, yara-
dıcılıq məsuliyyəti oyadan və mənəvi-psixoloji 
stimul yaradan, fəxr olunası varislik hissidir...  

Respublika «Araz» Ali-Ədəbi mükafatı, “Qızıl 
Qələm”, “Zərdabi” mükafatları laureatı, Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin və Respublika 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü şair Şahməmmədin 
imzası ilə mətbuatımızdan çoxdan tanışam və 
onun yaradıcılıgını ardıcıl izləyirəm...  

 İş elə gətirmişdi ki, hələ xeyli illər bundan 
əqdəm onun əlimə düşən «Xatirələr ocağının 
işığında» (1997) şeirlər kitabını oxuyandan sonra 
onun yaradıcılığı məndə maraq doğurdu, əvvəllər 
çap edilmiş kitablarını da əldə edib Şahməm-
mədin ədəbi şəxsiyyətilə ilıq bir ünsiyyət tapdım 
və bu ünsiyyətdən doğan bəzi qənaətlərimi 
“Qəlbini nar kimi kağıza sıxan şair” (1998) 
məqaləmdə əks etdirib o vaxt oxuculara 
çatdırdım...  
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Məqalənin dərcindən sonra şəxsən bir-birimizi 
tanıdıq və bu tanışlıq yaradıcılıq dostluğuna 
çevrildi... Bu illər ərzində Şahməmmədin yara-
dıcılığı xeyli inkişaf etdi, dalbadal iyirmiyə qədər 
kitabı çap olundu, indi isə nəfis şəkildə tərtib 
edilmiş beş cildlik “Seçilmiş əsərlər”i (2009) 
qarşımdadır – 45 illik yaradıcılıq yolunda çəkilən 
gərgin poetik zəhmətin bəhrəsi olan, hərəsi 25-30 
çap vərəqi həcmində kərpic-kərpic kitablar... Və 
bu çoxcildliyin pyedestalından qələm dostum şair 
Şahməmmədin gülümsər çöhrəli, ciddi baxışlı 
poeportreti boyaboy canlanir... 
Şahməmməd ruhən şairdir, qəlbən şairdir və 

ürəyində, içində Allah sevgisi, torpaq, Vətən 
sevgisi, insan sevgisi, söz sevgisi var. Həyatda 
sevinc və kədər üzərində köklənməyi, sarı sim 
üstə «Şirvan gözəlləməsi» ahəngində ötməyi 
bacarır... Çiçəklər də onun nəzərində açmır, 
uşaqlar kimi doğulur, bir insan ömrü sürür və 
insan kimi də ölür. Elə buna görə də o, şeirlərinin 
birini «Zərif çiçəklərin zərif ölümü» adlandırır və 
yalnız şair bunu belə görə, düya və çiçək ölümünə 
beləçə ağrı çəkə-çəkə ağı deyə bilir: 

 
Çiçəklər yaşarmış çiçək ömrünü, 
Yox, uzaq deyilmiş ona da, kədər. 
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Bir çiçək nəğməsi, bir çiçək ünü, 
Şirindir, acıdır bu həyat qədər 
 
Ona şeir yazdım apardı külək, 
Ona şeir yazdım uddu dalğalar 
Sən məni bağışla çiçək, ay çiçək 
O gündən könlümdə sönüb çıraqlar. 
 
Onun çiçək ömrü qayalı, daşlı, 
Sənin çiçək ömrün həsrət, vüsal, qəm. 
Çiçək də olarmış gözləri yaşlı, 
Çiçək də yazarmış əlində qələm...  

  
“Zərif çiçəklərin zərif ölümü” şerinin yaran-

masının qəribə bir tarıxcəsi var. Şahməmmədin 
yaxın dostu və demək olar ki, onun bütün 
kitablarının redaktoru şair Zülfüqar Şahsevənli 
bunu belə xatırlayır: “O illər bir misranın işığıydı 
bir pərvanə kimi bizi başına yığan. Hər ğün təzə 
bir şeir... Heç yadımdan çıxmaz, bağda 
oturmuşduq. Balaca, şeytan qızların da, dizləriyin 
üstündə. Təzə şeir yazmışdın, qızlarıyın hansısa 
nadinclik edib şeir yazdığın əl boyda kağızı 
əlindən aldı. Külək əsirdi. Bir də, gördük ki, 
təzəcə yazdığın şeir qızılı yarpaqlara qoşulub, 
qala divarlarının üstüylə uçur...  
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Qızlardan biri boynunda, o biri qoluyun üs-
tündə şeir dalınca “uçduq”. Şeir hardaydı? Çata 
bilərdikmi? Anası ölməsin Bakı küləyinin... 
Sonralar “Çiçəklərin zərif ölümü” adlı bir şeir 
oxudun mənə. Çox xoşuma gəldi. Sən demə, 
küləyin Sədanın əlindən alıb apardığı şeirin adı 
“Çiçəklər” imiş. Mən soruşanda ki, bəs niyə 
“Çiçəklərin zərif ölümü”, sən kədərli səslə dedin: 

– Oxunmayan şeir, ölüm kimi bir şeydi. 
Və mən zarafatla dedim ki, sənin şeirini 

küləklər oxudu, dənizlər oxudu, Şahməmməd... 
Heç bir gün keçmədi ki, “Mənim misralarım 

mavi küləkdi, mənim misralarım yatmış də-
nizdi...” kəlmələri ilə başlanan şeirini oxudun. 
Necə də qayğısız, xoşbəxt idik biz o zaman...” 
“Mənim misralarım” adlanan həmin şeir belə 
başlayır və doğrudan da, yaxşı şeirdi, üçcə 
bəndini təqdim edirəm: 

  
Mənim misralarım mavi küləkdi, 
Mənim misralarım yatmış dənizdi. 
Mənim misralarım kövrək ürəkdi, 
Sevgidi, həsrətdi, cığırdı, izdi. 
 
Dənizin nə vaxtsa qabarması var, 
Mavilik hardasa çırpılır daşa. 
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Ürəyin bir şivən qoparması var, 
Hələ ki, mənimlə verib baş-başa.  
 
Mənim misralarım çinar geyimli, 
Payız qələm çəksə yükünü tökər. 
Bir qız tanıyıram kipriyi nəmli, 
Görsə bir misramı qəlbini sökər...  

  
Şair olmayan kəs bunu edə bilməzdi. Böyük 

tənqidçi-filosof V.Q.Belinski bica yerə demə-
mişdi: “Təsadüfən açılmış kitabın vərəqləri 
arasından tapılmış qurumuş çiçəklər özlüyündə 
heç nə demir, fəqət həmin qurumuş çiçək Puşkinə 
ən yaxşı şeirlərindən birini yazdırmışdı.” Burada 
da, təxminən eyni hadisə baş verir, adi bir fakt 
şairin müşahidəsində qeyri-adi möcüzəyə – şeirə 
çevrilir və beləcə, şeir yaranır...  

Yaxud, yalnız, şair suların üşüdüyünü hiss 
edər, “Sular da üşüyərmiş” misralarını yazarmış; 
“Kədərin gözəllıyi”ni dərk edib, “bağrım başı 
lalədir” pıcıldarmış: 

 
 Kədərin  
 Özünün də, gözəlliyi var, 
 Gərək duya biləsən, 
 Onu sən zərrə-zərrə. 
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 Gərək saya biləsən, 
 Gərək görə biləsən, 
 Sonluğu zərrə-zərrə. 
 ...Qəmdən uzaq olmağın 
 Özü də faciədir, 
 Bağrım başı lalədir. 
 İnan, qardaş, belədir, 
 Bağrım başı lalədir...  

  
Onun özünəməxsus poetik kredosunda estetik 

dəyər səviyyəsində belə bir məqam var: 
«Oxunmayan şeir ölüm kimi bir şeydir». Ona 
görə də, bir qələm sahibi kimi onun oxucularına 
belə bir müracıətinə tam haqqı çatır: 

 
Ey oxucu! Dinlə məni bircə anlıq, 
Görüşmüşəm çoxunuzla, azınızla. 
Biz bir dünya, biz bir yumruq, biz bir canıq, 
Qanadlanıb hey uçmuşam yazınızla. 
 
Sizlər üçün dərisindən çıxıb ürək, 
Bircə qətrə pıçıltınız bəsim olub. 
Saçınızı döyüb yağış, söküb külək, 
Vərəqlərə səpələnən səsim olub. 
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Kəlmə-kəlmə tərəzidə çəkilmişəm, 
Titrəmişəm bir oyanış zəngi kimi. 
Gözünüzdə ağac kimi əkilmişəm, 
Yaşamışam içinizdə sevgi kimi. 
 
Bu, Şahməmmədin bu il qələmə aldığı son 

şeirlərindəndir və cildlərinə də, təbiidir ki, düş-
məyibdir. Lakin bu misralar cildlərin estetik 
mahiyyətini və şair şəxsiyyətinin konturlarını 
ölçüsündə əks edir, “kəlmə-kəlmə söz tərəzisində 
çəkilən, söz üçün ürəyinin dərisindən” sivrilib 
oxucularının qənşərinə çıxan şairin obrazı göz 
önünə gəlir. 

Həmçinin, 60 ildən artıq ömrünün 45 ilini 
qələmə, sözə ləyaqətlə sərf edən təcürbəli bir 
sənət sahibinin bu günkü bir çox gənc 
şairlərimizdə “defitsit” olan sözə qarşı məsuliyyət 
hissinin siqlətli poetik etirafıdır... Etiraf isə tövbə 
qədər əzizdir, müqəddəsdir!.. 

Və Şahməmməd həmişə ürəyinin, ruhunun 
gerçəklikdən oxuduğu, qəlbinin gözü ilə gördüyü, 
duyduğu, yaşadığı, yanıb-qovrulduğu hissiləri, 
poetik etirafları əsərlərinə gətirdiyindən onun 
şeirləri beləcə oxunaqlıdır, duyumludur... 

O, öz şair ömrünün mahiyyətini, mənasını, 
cövhərini şeirə çevirməyi bacardığından özünə-
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məxsus yaşantısı, duyğusu, öz ağrısı olan bir şair 
ömrü şeirləşib, başqa sözlə desək, şair ömrü 
şeirdə, şeir ömrü şairdə reallaşa, əbədiləşə bilib və 
baxımlı, duyumlu poetik xatirələr tablosu yaranıb: 
 

 Keçən ömrüm hardan gəldi, hara getdi? 
 Keçən ömrüm rəqəmlərin toplusudur. 
 Doğan-doğdu, ölən-öldü, itən-itdi, 
 Keçən ömrüm xatirələr tablosudur. 
 
Və Şahməmmədin oxucularına təqdim etdiyi 

bu beş cıldlik “Seçilmiş əsərlər” toplularını 
sevinclərdən, sevgilərdən, kədər və iztirablardan 
keçən məhsuldar və həssas şair ömrünün dəyərli, 
lirik lövhələrini əks etdirən, “yerlə göy arasında” 
qanad çalan, ürəyi daima söz sorağında çırpınan 
istedad sahibinin söz və qələm fırçası ilə cəkilmiş 
beş nəhəng tabloya, klassik freskalara, “heyrət 
heykəllərinə” bənzətmək olar!..  

 
Ürəyim çırpınır söz sorağında, 
Sözü zərrə-zərrə çəkəsiyəm mən, 
Bir həsrət yaşayır könül bağımda, 
Nə ğədər canım var, çəkəsiyəm mən. 
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Bir heyrət heykəlı yondurub bahar, 
Dağlara don biçib, yan durub bahar. 
Gülləri şam təki yandırıb bahar, 
Bir çiçək çök desə, çökəsıyəm mən.  

  
Buradakı obrazların klassik biçimi və ifadə 

yeniliyi, ilk baxışdan diqqəti çəkir. Başqa sözlə, 
Şahməmməd klassik obrazlara, təşbehlərə təzə 
ifadə tərzi, orjinal yozum verməyi bacarır. Bu da, 
ondan irəlı gəlir ki, Şahməmməd klassik 
ədəbiyyatı sevir, duyur, ruhunda, damarında 
genoloji kod kimi gəzdirir və onun yaradıcılığında 
intellektual səviyyə açıq-aşkardır, görümlüdür... 

Tanınmış, incə rübablı lirik şairimiz, Dövlət 
mükafatı laureatı Məstan Günər bu cəhəti 
Şahməmmədin “Çaylar geri dönmür” şeirlər 
kitabı barəsində yazdığı “Şah pərdələr üstündə” 
məqaləsində dürüst müəyyənləşdirmişdir: 
“Şeirlərindən və qeydlərindən görünür ki, 
Şahməmməd yüksək intellektə malikdir. 
Dünyanın, insanın problemlərini bilir, nəhəng söz 
ustalarına bələddir, bir sıra ölkələrdə olmuş, bu 
məmləkətlərin tipik cəhətlərini mənimsəmişdir.”  

Doğrudan da, müşahidələr göstərir ki, 
dünyamızın nəhəng klassiklərindən Əfzələddin 
Xəqani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Şah 
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İsmayıl Xətai, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər 
Sabir, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Şəhriyar, 
Səhənd, Nazim Hikmət və dünya ədəbiyyatının 
bu siyahıya sığmayan digər dahilərinin kitabları, 
əsərləri, külliyatları Şahməmədin fikir dünyasının 
ədəbi və əbədi sakinləri, könül rübabının 
bəstəçıləri, bəsirətinin güzgüsü olmuşlar: 

 
 Dünyanın ən qədim nağıllarını, 
 Bu qədim kitablar çatdırıb mənə. 
 Sevginin qar basmış ağ yollarını, 
 Yaşadıb əlində bir dəstə lalə. 

 
Çağdaş günlərimizin ən çox sevdiyi şairləri, 

xeyirxahları isə Əli Kərim, Məmməd Araz, Fikrət 
Qoca, Fikrət Sadıq, İsgəndər Etibar, Musa Yaqub, 
Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən, Tahir Tais-
oğlu və Zülfüqar Şahsevənlidir... Və bu siyahı 
uzndıqca uzanar da!.. Ümumiyyətlə, onun qələm 
dostlarına, ədəbi mühitinə xüsusi məhəbbəti, 
hörməti və təvəccöhü var ki, bu da, yaradıcı 
şəxsiyyət üçün mühüm mənəvi keyfiyyətdir!.. Və 
yaxşı olan budur ki, müəyyən hallarda bunu 
şeirlə, sözlə də ifadə-izhar edir. Onun Əlı Kərimə, 
Məmməd Araza, Xəlil Rza Ulutürkə, İbrahim 
Göyçaylıya, Fikrət Sadığa, Mikayıl Mirzəyə, 
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Məmməd Aslana, Tahir Taisoğluna, Qurban 
Bayramova, Zülfüqar Şahsevənliyə həsr etdiyi 
şeirlər, digər dostlarına “Yollar” xatirə-romanında 
həsr etdiyi sətirlər, fikirlər onun dostlara 
təmənnasız məhəbbətinin bariz nümunələridir... 
Şahməmmədin bu şeirləri adi ithaf deyildir. 
Bunların hər birisində sənətə, sənətkara, yaradıcı 
şəxsiyyətə böyük hörmətlə bərabər, onların 
hərəsinin fərdi cizgiləri, yaradıcı şəxsiyyətləri də 
yüksək duyğu və sayğı ilə əksini tapıbdır. Və bu 
cəhətdən Xalq artisti Mikayil Mirzəyə həsr etdiyi 
“Səsin heykəli” şeiri bariz nümunədir: 
 

 Vətən! Vətən! Deyib, titirəyən, əsən, 
 Kür ilə, Xəzərlə kükrəyən də sən! 
 Şair ürəyini sökən də sənsən, 
 Şair ürəyini kökləyən də sən! 
 
 Yaş udub, daş udub, baxan, göynəyən, 
 Aradan, yaradan keçən Arazsan. 
 Azərbaycan deyib zəncir çeynəyən, 
 Mikayıl Mirzəsən! 
 Məmməd Arazsan! 
 
 Qayası danışan, ocağı yanan, 
 Ağsu dağlarından qopan zərrəsən. 
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 Səsdən heykəl qoyan, sözdən daş yonan, 
 Sənətkar da sənsən, möcüzə də sən! 

  
Görürsünüzmü, müxtəlif qütblərdə dayanan 

çoxbucaqlının müxtəlif tinlərində duran yara-
dıcılarıdır adlarını sıraladığım bu söz adamlrı. Və 
onları bir foksda cəmləyən sənətin möcüzəsidir. 
Və elə Şahməmmədin şeirlərində də, bu cür 
müxtəlifliyin harmoniyasının möcüzəsi mövcud-
dur. Həyatın disharmonik cəhətləri onun şeir-
lərində qələmin sehri ilə xoşagələn bir səli-
qə-sahmanını tapır... Və yuxarıda adını çəkdiyim 
V.Q.Belinski məqalələrində dəfələrlə təkrar edirdi 
ki, “harda həyat varsa, orada poeziya da var!”  

Bu mənada, Şahməmmədin şeirləri həyatın 
poeziyasıdır və özü dediyi kimi, onun şeirləri öz 
şirəsini, öz mayasını təbiətdən, doğma torpaqdan 
alır. Şahməmməd “Yollar...” memuarında yazır: 
 “Çoxları kimi, mənim də, ilk şeirlərim öz 
şirəsini, mayasını təbiətdən, doğma torpaqdan, 
atama, anama və insanlara olan məhəbbətdən 
götürürdü. Təbiətin fəlsəfəsini, qanunauyğun-
luqlarını, təkraredilməzliklərini ictimai hadisələrə 
nisbətən daha tez duyurdum və duyduqlarımı, 
düşündüklərimi şeirə gətirməyə çalışırdım. İlk 
şeirlərimin mayası olan təbii hadisələr və bu 
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prosesləri müşahidə qabliyyətim ondan irəli gəlir-
di ki, körpəliyim, usaqlığım dağların qoynunda, 
qoyun-quzu örüşlərində, taxıl zəmilərində, bicə-
nəklərdə, giləmeyvə kollarının caynaqlarında 
keçib...”  

Və yaxşı ki, bütün bunlar onun yardıcılığına 
hopub... Və elə buna görə də, onun şeirlərindən 
taxıl zəmilərinin bərəkətli ətri gəlir; laləli, çiçəkli, 
yonçalı biçənəklərin yel vurduqca tellənən 
lacivərd dalğaları görsənir onun şeirlərindən; 
bütün Şirvan dağları boylanır onun şeirləridən... 
“Dağların yaz günü”, “Dağa ğışda gəldim”, “Dağ 
çeşməsi”, “Dağ lövhələri”, “Ləngəbiz dağları”, 
“Bizim dağın itburnusu”, “Elə ki, dağlara gecələr 
düşür”, “Xətrinə dəyməyin ulu dağların”, “Zirvə 
yolu”, “Nərgizli dərə”, “Bahar yağışı”, “Dağlar 
məni tanımadı”, “Bir kənddə doğulmuşam”, 
“Dağlar Şamaxıya çağırır məni”, “Dağ çayları”, 
“Şəlalənin zirvəsi”, “Çəmənə qayıtdım”, 
“Qobustan dağında”, “Qayalar” və həmçinin, 
“Şamaxı dəftərindən” olan silsilə şeirləri onun 
yaradıcılığında tükənməz mövzulara çevrilir: 

 

 Dağlar mənim tükənməyən mövzularımdı, 
 Sözlərimin işığında alışıb, yanıb. 
 Dağlar mənim yola çıxmış daş qatarımdı, 
 Elə bil ki, mənzilinə çatıb, dayanıb. 
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  ...Ya qış olsun, ya da bahar, dağdı, elə dağ – 
 Ağ paltarda, yaşıl donda könül yarıdı. 
 Hər qayası asimana ucalan çıraq, 
 Hər qayası bir igidin daş vüqarıdı. 
 
 Leysan yağsın, ağ qar yağsın, yağsın ağ dolu, 
 İnanma ki, mövzularım tükənəsidir. 
 Nağıl dolu, sehir dolu, səadət dolu 
 Dağlar bizim evladların dağ nənəsidir. 
 

Dağlar onda bu cür ali, ülvi hisslər yaradır, 
“sözlərinin işığında alışıb, yanan” tükənməz möv-
zular bəxş edir, lirik xatirələr libasında qənşərinə 
çıxır, harda olursa-olsun, doğma təbiət, zırvəlı 
dağlar onu qoynuna haraylayır, “nağıl dolu, sehir 
dolu, səadət dolu” coşğun ilhama çağırır şairi: 

 
 Yaz gəlıb, budaqlar puçur-puçurdu 
 Dağlar Şamaxıya çağırır məni. 
 İlham ürəyimi qəfil uçurdu, 
 Dağlar Şamaxıya çağırır məni. 
 
 Dərələr dumanlı, dağ şəlaləli, 
 Üfüqə bənzəyən düzlər laləli. 
 Onların baxışı şehli, şanəlı, 
 Dağlar Şamaxıya çağırır məni.  
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 Sevinir könül də, sevinir göz də, 
 Çoban ocağından boylanır köz də. 
 Açılıb cığırlar, qaralır iz də, 
 Dağlar Şamaxıya çağırır məni. 
 
 ...Çox olub dünyada ağrım, qəmim də, 
 Kökündən düşməyib daş qələmim də. 
 Gözləyin, a dağlar, gəlirəm kəndə... 
 Dağlalar Şamaxıya çağırır məni.  

  
Şahməmmədin yaradıcılığında “dağlar” obra-

zının bədii-estetik mahiyyətini müşahidə edən 
filologiya elmlər namizədi Seyfəddin Rzasoyun 
və yazıçı-dramaturq Ramiz Əkbərin fikirləri də 
maraqlidır. Müəlliflərin birgə yazdıqları “Şah-
məmməd poeziyası kosmoqonik söz ivariantının 
əbədi variantlaşma çevrəsində” məqaləsində 
oxuyuruq: 

“Şahməmməd ilk kitabını “Dağlar səndə nəyim 
qaldı” adlandırıb. Bu, cismani dünya ilə ılk dəfə 
baş-başa qaldığı məkandan – doğma dağlardan 
qopa bilməyən şairin dağlarla halallaşmasıdır. Və 
yalnız şair qəlbinin gücü çatardı ki, o dağları 
qəlbində gəzdirsin. Bəlkə də, şeir kimin üçünsə 
ancaq qafiyələndirilmiş bir fonemdir, ancaq biz 
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Şahməmməd şeirinin bütün poetik substratını 
onun qəbul imtahanında yazdığı “Doğma 
kəndim” inşasının ruhudan sezdiyimizi yazmaya 
bilmirik: 

“Mən bu kənddə doğumuşam. Ağaclarından, 
qayalarından, dərələrindən yapışa-yapışa bu 
kənddə ayaq açmışam, böyümüşəm. Bəlkə də 
“yapışa-yapışa” ifadəsi Şahməmməd təhkiyyə-
sində bu qədər heyrətli səslənir, bilmirəm, ancaq 
bu dünyanın dağlarının ağaclarından, qayaların-
dan, dərələrindən yapışa-yapışa böyüyən kəsin əlı 
o dağlardan haçan qopsa, şair olmalıydı. Dağların 
boya-baş çatdirdığı övlad ondan qopub pərvaz-
lanmaq məqamı gələndə bu ağrını ancaq sözlə 
soyuda bilərdi: 

 
 Bulud ağlar için-için, 
 Göy nurunu için, dağlar. 
 Göynəyirəm sizin üçün, 
 Uşaqlığım keçən dağlar... 

 
Əslində, həm bu “Dağlar” şeirində, həm də 

bütün poeziyasında Şahməmməd şeirinin bütün 
poetexniki ölçüləri dağa köklənib: onun misra 
düzümləri də, səs spektrinin bütün düzüm 
məqamları, sözün bir-birini maddi müstəvidə 



 

25 

şərtləndirən doğum ahəngi də, bəndlərin texniki 
sıralanma “vüqarı” da ancaq dağlardan gəlir. 
Şahməmmədin şeirinə həm məna, həm də forma 
gözəlliyini dağların özü verib. Ona görə də, 
dağlardan qopa bimir, dağlar həmişə onunladır; 
şəhərdə, kənddə, idarədə, istirahətdə, fərqı 
yoxdur, Ləngəbiz dağları bir an belə şairi tək 
qoymur. Körpə anasından ayri dura bilmədiyi 
kimi, Şahməmməd də dağlarsız dura bilmir: 

 
 Arxam da siz, qorxum da siz, 
 Dincliyim də, yuxum da siz, 
 Dolanırsız qanımda siz, 
 Sizsiz yoxam, heçəm, dağlar.” 

 
Hər bir şairin şeiinin öz rəngi var və bu rəng 

onu bir şair kimi seçdirir, məhz onun varlığının 
olduğunu bəlirdir. Şahməmməd poeziyası dağ 
rəngindədir. Dağların boyası onun bütün Sözünə 
çöküb. Və bu, heç də, təsadüfi deyil. Çünki Tanrı 
onun Özünü, Sözünü və Dağları birgə yaradıb. 
Ləngəbizin şair oğluna dağları sevməyi tapşırıb 
və Şahməmməd dünyaya göz açanda dağ sevgisi 
ilə birgə doğulub. Ona görə də, sözünü və özünü 
həmişə dağlarda tapır. Beləliklə də, Şahməmməd 
bir şair kimi öz tarıxi yerlərinin – külli Şirvanın, 
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onun görkəzmə təbiətinin, Böyük Qafqaz 
dağlarının, Qartal dimdikli Abşeronun, durna 
gözlü mavi Xəzərin əliqələmli hamisi olur...  
Əsil torpaq, millət, Vətən, bir sözlə, həyat 

adamı olan Şahməmməd, həm də, dağ boyda, göy 
dəniz coşğuda ürək adamıdır... Onun şeirlərində 
həyatın məntiqi ilə poetik məntiq birləşə bilir; 
həyat həqiqəti estetik həqiqətə çevrilir. Bax, elə 
çətini də, budur!.. Əslində, yaradıcılıq da, budur!.. 
Və bu keyfiyyətlər onun həm bir insan, həm də 
şair ömrünün tufanlı, ziqzaqlı, amma şərəfli 
yollarına işıq salır, çıraq tutur, dumanlıqlardan 
çıxarır, bəzən də torpağı daha yaxından, bütün 
azmanlığı ilə qucmaq istəyi onu qanadlandırır, 
sevgisini mavi nəğməli mavi dənizə döndərir və 
deyəsən, şairlik elə bu andan başlayır: 
 

 Sən göy dəniz, qucağında mən bir ada, 
 Qoruyuruq məhəbbəti saat-saat. 
 Sevməsəydim yaşamazdım bu dünyada 
 Sevməyi də sən öyrətdin mənə, həyat! 
 
 Sevməsəydim, qovuşmazdı o yol, bu iz, 
 Yalvarardi baxışlarım diz çökərdi... 
 Sevməsəydim, yaşamazdım, mavi dəniz, 
 Sevməsəydim, işığını kim içərdi?!  
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 ...Sevməsəydin, yaşamazdın, elə sən də... 
 Sevgi-hava, sevgi-dəniz, sevgi-torpaq. 
 Nə yaxşı ki, yaşayırsan sən sinəmdə, 
 Nə yaxşı ki, sən yandırdın mənə çıraq.  

  
Şahməmmədə bütün dünyaya olan sevgisi 

çiraq olur, poeziya nəhrində üzən gəmisinə bu 
sevgi mayak olur... Onu həyatın tufanlarından, 
burulğanlarından keçirir və elə buna görə də, 
Şahməmmədin bir şair kimi haqqı çatır ki, açıq 
ürəklə, səmimiyyətlə deyə bilsin və inandırsın ki, 
«Mənim misralarım mavi küləkdi, mənim 
misralarım yatmış dənizdi». Və yenə, elə buna 
görə, onun yaradıcılığına bütövlükdə «mavi 
küləklərin narahatlığı», yatmış dənizin paklığı, 
sakit dərinlik ovqatı hopubdur... 

Yaxşı cəhətlərdən biri budur ki, Şahməmməd 
bir qələm sahibi olduğunu dərindən-dərin dərk 
edir və dərk etdiyini, duyğülarını, hislərini 
bacarıqla şeirə çevirə bilir... O, söz mülkünün 
astanasında, kandarında baş girləyənlərdən deyil 
və söz mülkünün sahibi-sakinlərindəndir. Ulu 
babaları kimi “S Ö Z”ün qədrini, qiymətini, 
siqlətini içində gəzdirənlərdəndir... Və şirvanlı 
dahi-romantik Abbas Səhhət ucadan, hamının 
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eşidəcəyi tərzdə demişdi: “Məsləkim tərc-
ümeyi-halımdır!” Onun varisi, şirvanlı Şahməm-
məd də, “Söz” şeirində ucadan deyir: 

 
 Sözün güllə kimi açılması var, 
 Gərək məsləkini bayraq edəsən! 
 Sözün güllər kimi açılması var, 
 Qəlbini şeirinə torpaq edəsən. 

 
 Özü yazdığı kimi, biz də, bu həqiqəti təstiq 

edirik ki, şair Şahməmməd qəlbini torpaq təkin 
şum edib ora şeir toxumu səpənlərdən, məsləkini 
bayraq edənlərdən olduğundan şeirə sənət, şairə 
sənətkar gözü ilə baxmağı bacarır: 

 
 Ürəyi görməyə ürək gərəkdir, 
 Zahiri gözlərlə süzməyə nə var? 
 Şeir bir atəşdir, şeir sənətdir, 
 Sözləri yan-yana düzməyə nə var?  

  
Şahməmməd ixtisasca-peşəcə hüquqşünasdır, 

onun ali filoloji təhsili olmasa da, ruhən filoloq-
dur, qəlbən şairdir, amma əslində şair-hüquq-
şünasdır. O, həyatda bir peşə sahibi kimi 
vətəndaşların hüquqlarını qoruduğu kimi, şeir-
lərində də bir vətəndaş şair kimi Vətənin, 
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torpağın, xalqın, millətin mənəvi-əxlaqi, sosial 
hüquqlarını qələminin gücü çatdığı, ilhamının 
avaz dərəcəsi yüksəldiyi qədər qoruya bilir...  

Bu «qoruyuculuq» missiyasını yerinə yetirmək 
qabiliyyətinə malik olduğu üçün şair dostu onun 
haqqında ürəkdən söz deyə bilir və bu səmimiyyət 
böyük söz səviyyəsinə yüksəlir, həmçinin, hər iki 
şairin, qələm dostlarının saf mənəviyyatına ayna 
tutur. Şair Zülfüqar Şahsevənli «bu vəfasız 
dünyada qazandığı barmaq sayı qədər dostları 
arasında öz saflığını, müqəddəsliyini, səmimiy-
yətini qoruyub-saxlayan» şair dostu haqqında 
“Yer şarı mənzilim, üfüq pəncərəm...” /1997/ 
məqaləsində yazır:«Kitabina yazdığın ön sözdə 
(“Sevməsəydim, yaşamazdım” /1995/ kitabını 
nəzərdə tutur və mən bura “Ləngəbiz” /2003/, 
“Yollar” /2007/ kitablarını da əlavə edirəm) ata 
yurdundan, uşaqlıq illərindən necə də sevgi ilə 
danışırsan. Və mən bu doğma yerləri qarış-qarış 
gəzdikcə elə bil sənin sevə-sevə vəsf etdiyin o 
illəri, o günləri, Gülməmməd kişinin gülümsər 
çöhrəsini görürəm. Köçəri babanın biçənək ətirli 
səsini eşidirəm. “Yurd yeri”ndən üzüaşağı 
düşdükcə alpinist kimi dağlardan asılan sap kimi 
nazik cığırlarda sənin izlərini axtarıram... Bütün 
bunlar illərin o tayında qalıb. Kəndlər, dağlar, 
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dərələr yerlərində qalsalar da, o kişilər yoxdur bu 
dağlarda... Amma bir şeyə sevinirəm ki, bu dağlar 
da, o köhnə kişilər də, sənin səsində, nəfəsində, 
şeirlərində yaşayir...  

...Çətinliklərimiz çox oldu, qardaş, arzuları-
mızın şəhəri bu Bakıda. Uzaq kəndlərdən qopub 
gələndə heç nəyimiz yoxuydu, sevən ürəyimizdən 
başqa.... Dişimizlə, dırnağımızla özümüzə gün 
ağladıq. Xeyirxahlıq gördük insanlardan. Bəlkə 
buna görə də, böyüklə böyük olduq, uşaqla uşaq. 
Bəlkə buna görə də, bu gün sənin haqqında belə 
ürəklə danışırıq, uğurlarına sevinirik. 

Tanıdığım gündən səni mərd, səmimi, canı-
yanan və alicənab gördüm. Gözəl ata, baba, dost, 
şair, vətəndaş... Bunların hamısı sənə yaraşır.» 
Əsil insan üçün bu mənəvi keyfiyyətlərin elə 

bircəciyi də bəs edər. Amma şair-vətəndaş olmaq 
üçün bunların hamısının toplusu, sintezi, mənə-
vi-əxlaqi buketi mütləq lazımdır. Və bu mənə-
vi-əxlaqi buket şairin şeirlərində ifadə olunan 
məhəbbətidir--böyük hərfli Məhəbbət! Bütün 
ətrafina, mühitinə, dünyasına, Tanrısına 
MƏHƏBBƏT! Şair olan kəs, əlinə qələm alıb ağ 
vərəqlə sinə-sinəyə qalmağı bacaran kəs məhz bu 
cür məhəbbətin qravitasiya – cəzb yükünü 
önləməyi bacarır: 
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Əlli il baş-başa yaşayanları,  
Ölümmü ayırdı, yoxsa sərt ayaz?  
Məhəbbət yükünü daşıyanları,  
О biri dünya da ayıra bilməz. 

 
Şahməmmədin “Bahar çiçəkləri” (1982) – 

şərikli, “Dünyamız ağ göyərçin” (1984) – şərikli, 
«Dağlar, səndə nəyim qaldı» (1990), “Pyeslər” 
(1991) – şərikli, “Nastalo vremya”-rusca (1994), 
«Sevməsəydim, yaşamazdım» (1995), «Xatirələr 
ocağının işığında» (1997), “Həyəcan dolu beş il” 
(1998), “Çaylar geri dönmür”(1999), “Yerlə göy 
arasında” (2001), “Şuşa nəğmələri” (2001) – 
şərikli, “Ləngəbiz” (2003), “Azərbaycan oxusun” 
(2003) – şərikli, “İldırımlar qanadında” (2006), 
“Yollar”(2007), “Azərbaycan bir də Heydər” 
(2008), “O sevgini unutmaq olmur” (2008), “Bu 
gün açılacaq yaylım atəşi” (2008), “Nəğmələr 
dünyası”(2008), “+994552010290” (2009) və 
digər şeir, nəsr, publisistik kitabları, beş cildlik 
“Seçilmiş əsərlər” (2009) külliyatıında əksini 
tapan bütöv yaradıcılığı məhəbbət yüklü poetik 
karvandır. Və bu karvanın sarvanı isə «onun 
dumduru göylərə açılan ürəyidir»: 
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 Sarvanımız igid olub, udmuşuq biz,  
 Sarvanımız naşı olub, uduzmuşuq.  
 Bu dünyanın nələrini dadmışıq biz,  
 Düz yolda da, bəzən elə yol azmışıq. 
 
 Qılınclardan keçiriblər bu karvanı, 
 Azalmışıq, ələnmişik, qorxmamışıq, 
 Qoparıblar əlımızdən halal varı, 
 Halallığın dünyasından çıxmamışıq. 
 
 Nəhs günlərin acısını dadmışıq biz, 
 İradəmiz basılmayıb, alınmayıb. 
 Ümidlərdən yapışıbdır əllərimiz, 
 Amalımız tonqallara qalanmayıb.  

 
Şahməmmədin «Karvan» poemasından gətir-

diyimiz bu nümunədə onun poetik ruhu, 
poeziyasının məğzi, «poetik karvanının» marşrutu 
saxta sosiologizm illuziyalarından təmizlənmiş bir 
istiqamətdə, önəmli bir tərzdə əksini tapır. Burada 
dərin ictimai-sosial məzmun, yüksək xəlqılık və 
millilik, tarixi həqiqətləri poetik rəmzlərlə əks 
etdirmək, vətəndaşlıq və vətənyanarlıq pafosu, 
gələcəyə nikbin baxış yaxşı bir tərzdə, ustalıqla 
nümayiş etdirilir. 
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Yeri gəlmişkən, «Karvan» poeması, ümu-
miyyətlə, Şahməmmədin epik yaradıcılığının bir 
sıra xüsusiyyətləri haqqında... “Seçilmiş 
əsərlər”in IY cildi onun poemalarını əhatə edir. 
Bu cilddə Şahməmmədin “Karvan” poeması ilə 
birgə “Arxalı dağlar”, “Əsgər qardaşıma”, 
“Atalar, analar, oğullar”, “Müstəntiq”, “İki ogul 
atası”, “Qızıl qan”, “Vəfa”, “Şamaxı dəftərindən”, 
“Atamın nəsihətləri”, “Kiş nəğmələri”, “Çaylar 
geri dönmür”, “Qarlı xatirələr”, “Aktyorun 
portreti”, “Qizıma məktublar”, “Namuslu dünya” 
təkin lirizmilə yoğrulmuş on altı poeması təqdim 
edilibdir. Bunların hər birinin özünəməxsus 
ədəbi-estetik qayəsi və dəyəri vardır...  

 Ümumiyətlə, Şahməmmədin epik-lırik 
yaradıcılığında poetik ehtiras və tarixi-milli 
enerji, emosiya və müasir fakt, realizmə bülənmiş 
romantika, həyat həqiqəti və bədii təxəyyül ani, 
ipultiv olanın əbədiyyət qazanması prosesi 
vəhdətdədir. Ölüm və həyat, mübarizə və 
ölməzlik, məhəbbət və əbədiyyət haqqında şair ən 
adi, lakin poetik enerji ilə yüklənmiş ifadələrlə 
danışa bilir. Heç bir əlavə, artıq sözə, süni pafosa, 
yalançı ritorikaya, zahiri bəzəyə yol vermədən 
toxunduğu mövzuların fəlsəfi-estetik yozumunu 
tapa bilir.  
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Onun poemalarında ədəbi dil, ibarə və iafadə 
sistemi də, epitetlər, ekspressiv rənglər də 
özünəməxsusdur, qeyri-standartdır, ülgülərdən 
üzaqdır. Bunlar da, müəllifin poetik duyumunu, 
qavrayış və düşüncə tərzini maraqlı edir, ona 
məxsus olan poetik ehtiras və bədii təfəkkürünü 
dürüst bir şəkildə biçimləyir... Həmçinin, xalq 
dilindən və şeirindən, müasir ədəbi prosesin 
özündən əxz olunan vəzn, ahəng, bəhr, ritm 
sərbəstliyi ona poetik yekrənglikdən, ifadə və 
üslub monotonluğundan uzaqlaşmağa kömək 
göstərir, Şahməmmədin poetik potensialının yeni 
imkanlarını üzə çıxarır... 

Və poema janrı Şahməmmədin yaradıcılıq 
stixiyasının qaçınılmaz faktına çevrilir, “bəlkə, bu 
janırda da, bir qələmimi sınayım” – istəyindən 
yaranmır, onun yaradıcılığının daxili təlabatı kimi 
ortaya çıxır. O, bu poemalarında yeni estetik 
kriteriyalar masştabına, daha əhatəli ictimai və 
ideyalar müstəvisinə çıxır. Klassik poetika ustası 
Bualo elə-belə yazmırdı: “Düzgün qurulmuş 
bitgin və ahəngdar poema yüngül həvəs və 
təsadüf nəticəsində deyil, böyük bir həyat 
təcürbəsi, zəhmət sayəsində yaranır. Bunun üçün 
təcürbəsiz şagirdin zəif səsi yox, güclü sənətkar 
nəfəsi lazımdır.”  
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 Həm bu poemalar silsiləsi içərisində, həm də, 
90-cı illərin ortalarında yaranmış Azərbaycan 
poeması karvanında “Karvan” poeması poetik 
siqləti, fəlsəfi-estetik xəttin vüsəti, ictimai-sosial 
məzmunu ilə daha çox fərqlidir, estetik 
qiymətlərində ölçü-biçilidir, təmkinlidir və bu 
keyfiyyətlərinə görə də diqqətçəkəndir...  
 Uzun illər “Gənclik” nəşriyyatında Baş redaktor 
işləyən, nəşriyyata gələn bədii yazıları obyektiv 
mizan-tərəzisindən, məhək daşından keçirən, 
körpə qəlbli, uşaq məhəbbətli müqtədir şairimiz 
İlyas Tapdığin da, Şahməmmədin lirikasını və 
“Karvan”ını yüksək qiymətləndirməsi təsadüfi 
deyildir. O, “Şahməmmədin şeirləri və “Karvan” 
poeması haqqında düşüncələr” məqaləsində yazır: 
 “Mən Şahməmmədin şeirlərində bir şeyin şahidi 
olmuşam, o nədən yazır yazsın, heç vaxt öz 
təmkinini itirmir. Çalışır ki, az sözlə böyük 
lövhələr yaratsın. ...”Karvan” poeması haqqında 
öz sözünü oxucular da deyəcək. Bu əsər şair 
Şahməmmədin ən uğurlu əsəridir. Poemanın 
Azərbaycan Respublikası Jurnalist Həmkarlar 
İttifaqının “Araz” Ali-Ədəbi mükafatına layiq 
ğörülməsi də buna canlı sübutdur. 
 “Karvan” poemasında şair bu qənaətə gəlir ki, 
müdrik dövlət başçısı xalqı öz ardınca aparmağa 
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qadir olmalıdır. Əks halda, o, istəyinə çata 
bilməz. Poemada tarixi faktlar, tarixi şəxsiyyətlər 
ön plana çəkilir. ...Mən onun diqqəti cəlb edən 
yaradıcılığına bir şair kimi həmişə inanmışam və 
düşünürəm ki, bu fikrimdə yanılmıram. Bir daha, 
inanıram ki, səmimilik, sadəlik, təbiilik, sözü 
yerli-yerində işlətmək onun yaradıcılığından uzaq 
olmayacaq.” 
 “Səmimilik, sadəlik, təbiilik”lə dolu olan bu 
əsərin lirik süjeti boyu sıralanan misralarda, 
bəndlərdə əksini tapan tarixi və müasir ictimai, 
siyasi, sosial məzmunlu sətiraltı mənaların, 
fikirlərin əksəriyyətinin hərəsi yerli-yerində bir 
dəvə yüküdür: 
 

 “Karvan” suitasın dinlədim bu gün, 
 Qəlbimin başında qəm kolu bitdi. 
 Özümə təsəlli dilədim bu gün, 
 Karvanlar gözümdə doğuldu, itdi. 
 
 Karvanlar içində karvandır xalqım, 
 Ovsarı əllərdən, əllərə düşüb. 
 Hardasa yatmışdı, oyandı xalqım, 
 Dağlara, daşlara bir nərə düşüb. 
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«Karvan» astosiativ planda düşünülmüş lirik 
poemadır, poema-monoloqdur. Görkəmli bəs-
təkar, Hacıbəyovlar nəslinin istedadlı nüma-
yəndəsi, saf, büllur Üzeyir bulağının gözündən 
bəhərini götürən Soltan Hacıbəyovun «Karvan» 
simfonik lövhəsinin doğurduğu emosional 
duyğular əsasında yaranan assosiativ poemadır. 
Əlbəttə, bu poemada emosional başlanğıcla 
rasional fikir tutumu bir-birinə bülənmiş, çulğa-
laşmış şəkildə özünü biruzə verir. Melodramik, 
psixosentimental meyldən uzaqlaşaraq, impulitiv 
poetik fikir kontekstində türk törəsinin 
mənəvi-siyasi təkamül yolunu fikrən izləyərək 
azəri-türk millətlərinin, xalqının düşdüyü 
bugünkü bəlaların tarixi-mənəvi səbəbləri 
poeziyanın işıq şüləyində proyeksiya olunur: 
 

«Karvan» süitası qulaqlarımda,  
Əsrlərdən gələn səsdir, nidadır.  
«Karvan» süitası dodaqlarımda  
Qabar-qabar olmuş xeyir-duadır. 
 
... Hələ yol gedəcək bu boz dəvələr,  
Sonu görünməyən səhralar durur ...  
Boğub qaranlığı, doğacaq səhər,  
Yağacaq göylərdən yağış, işıq, nur. 
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Şahməmməd bu poemaya qədər müəyyən epik 
yaradıcılıq yolu keçmiş «Arxalı dağlar», «Əsgər 
qardaşıma», «Atalar, analar, oğullar», «Müstən-
tiq» poemaları ilə oxucularıyla görüşmüşdü, necə 
deyərlər, qələmini epik xəttə sınamış, təcrübə 
toplamış, diqqəti çəkən lirik-psixoloji poemalar 
yazmışdı... Bu poemalar ənənəvi mövzularda olsa 
da, poetik planda stereotipdən kənara çıxa 
bilməsə də, əsas verir deyək ki, lirizm ilə 
mayalanmış epik-dramatik üslub onun qələminə 
yad deyil, istedadının stixiyasından, təbiətindən 
doğur. Amma «Karvan» poemasındakı epik vü-
sətli lirizm yeni keyfiyyət təsiri bağışlayır, milli 
ağrı, kədər səviyyəsinə qalxaraq estetik dəyər 
qazanır... 
Şahməmməd deyəndə ki, «Karvanlar içində 

karvandı xalqım, ovsarı əllərdən əllərə düşüb», - 
inandırır, milli hissiyyat oxucu qəlbində mənəvi 
ocaq çatır, heysiyyata çevrilir, düşündürür ... 

Bir cəhəti də qeyd etməyə bilmərəm. «Karvan» 
poemasının forması, lirik-emosional süjet xətti, 
assosiativ üslub qatı çox orijinal tapılıb, poetik 
fikir müstəvisinin genişləndirilməsinə şərait 
yaradıb. Poetik fikrin həm üfüqi xətt boyu, həm 
də dərin inkişafına imkanlar açıb. «Karvan» 
«Sarvan» qarşılığında -«Karvanlar içində karvan 
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olan» xalqımızın keçdiyi tarixi inkişaf yoluna, 
türk dövlətçiliyi, Ipək yolu boyunda türk dövlət 
başçılarının, xaqanların, sərkərdələrin keçdikləri 
tarixi mərhələlər və bundan çıxarılan poetik, 
estetik-fəlsəfi nəticələr, tarixdən indiyə, indidən 
keçmişə poetik ekskurslar müəllifə lirik-fəlsəfi 
səpgili, tarixi və müasir mövzunun qovuşuğunu 
təqdim edə bilən bir poema yaratmaq stimulu 
yaradır... 

Hər şeyə bir qayıdış olduğu kimi, yaradıcılıq 
faktına da qayıdış məqbuldur və umduğumuz 
səpgidə, siyasi, fatal eyforiyaya uymadan bu 
poemaya ikinci qayıdışı müəllifdən təmənna 
edərdik ... 

Bundan başqa, «Karvan» poemasında və onun 
sonrakı poemalarında, xüsusən, “Namuslu dün-
ya”da olan özünəməxsus mövzu xətti, ictimai 
məzmunlu epik-lirik ləngər, həmçinin «Mən ağı 
deyirdim», «Şuşada» səpgili şeirləri göstərir ki, 
Şahməmməd XXI əsrin ilk çərəyinin faciıvi 
hadisələrini əhatə edən dərin məzmunlu, dəyərli 
epik-lirik vüsətli, poetik fikrin polifonik axarında 
əsərlər silsiləsi yarada bilmişdir. 

“Namuslu dünya” poeması müasir mühitə, 
müasir dünyamıza müəllifin içindən baş qaldıran 
ictimai-sosial məzmunlu monoloq-xitabıdır, 
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ağrılarıdır, düşüncələridir. Poemanın bir yerində 
şairin mənəviyyatında tüğyan edən ağrının 
içindən baş qaldıran harayı, “qəzəbi” olduğu təkin 
təqdim edirəm: 

  
 ...Oyan yuxudan, 
 Nə qədər gec deyil, oyan! 
 Namuslu dünya, oyan!!. 
 Qaytar namussuzların namusunu. 
 Qaytar uluların ulusunu. 
 Qaytar qeyrətsizlərin qeyrətini, 
 Arsızların arını! 
 Qaytar odunu, ocağını, 
 Yağışını, qarını. 
 
 Qaytar  
 Qoxuma həsrət qalan, 
 Yuxuma həsrət qalan 
 Torpaqlarımı, meşələrimi, qayalarımı. 
 Hayımı, harayımı!  
 
 Qaytar Kəlbəcəri, Laçını, 
 Ağdamı, Şuşanı. 
 Tök daşı ətəyindən, 
 Yerbəyer elə pisini, yaxşını. 
 Sevgimiz böyük olsa, 
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 Çatar hamıya, çatar. 
 Unut kini, unut şəri. 
 Gəl, sənli-mənli deyək: 
 “Lənət şeytana!” 
 Gəl, sənli-mənli deyək: 
 “Lənət yalana, 
 Lənət bizi bu günə salana!”  

 
 Göründüyü kimi, Şahməmməd mənəviyyatda baş 
verən sosial aşınmalara, çevrilmələrə biganə 
deyildir. Burada dünyaya müraciət ədəbi üsül təkin 
fondur. Əslində, şair dünya adı altında Azərbaycan 
gerçəkliyinə müraciət edir, “namuslu dünya” – 
“namussuz dünya” anlayışları vasitəsilə drama-
tik-poetik ziddiyyət, əksilik, ictimai-fəlsəfi mənada 
dilemma yaradır, sosial sorğulara bədii sözün gücü 
ilə cavab axtarır, cəmiyyətdə baş verən katak-
lizmləri, günahları Dünyanın üstünə atır:  
 

 Ürək, yanma boş yerə, 
 Dünya düzələn deyil! 
 Elə düşüb daş Yerə, 
 Dünya düzələn deyil. 
 
 Ömrü boyu yoldadır,  
 Qara... Yaşıl... Boyadır. 
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 Demə hər şey sayadır, 
 Dünya düzələn deyil. 

 
“İki oğul atasi” poeması Azərbaycan polisinin 

Qarabağ uğründa döyüşlərinə, “Qızıl qan” 
poeması ısə 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş 
dəyərli əsərlərdir və bu əsərlərdə müəllifin 
hadisələrə özünəməxsus, fərqli yanaşma tərzini 
müşahidə edirik.  

Ümumiyyətlə, Şahməmməd xalqımızın düçar 
olduğü ictimai-siyasi bəlalara biğanə qalmır, 
Qarabağ uğrunda bir polis zabiti kimi odlu silahı 
ilə döyüşmüş Şahməmməd, bu dəfə, söz mey-
danında şair Şahməmməd kimi avtomat qələmi ilə 
döyüşür, “Göylərin ag dənizi”, “Bu kədərin axarı 
yox”, “Qara yağış yağasıdır”, “Torpağım hani”, 
“Mən ağı deyirdim”, “Şuşada” qəbildən silsilə 
şeirlərində bu xətt güclüdür:  
 

Soyuq daşam, çılpaq dağam,  
Donubdur «dözüm», açılmır.  
Nə ölüyəm, nə də sağam,  
Kəfənim, bezim açılmır. 
 
Düyün düşdü dağım, düzüm,  
Yol gözləyir Cıdır düzüm,  
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Kimə deyim doğru sözü?  
Dodaqda sözüm açılmır. 
 
Ömür dərddən şələ tutub, 
Həyat məni dilə tutub, 
Ocağımı güllə tutub, 
Ha çalış gözüm açılmır. 

 
 «Ömrü dərddən şələ tutan» şair Şahməmmədin 
bu xəttə də, mövzu dairəsi genişdir, Ləngəbiz 
dağlarından Qarabağ dağlarına - Qırxqıza, Dəlida-
ğa, Sarıbabaya, Keytiyə vaxtaşırı boylanir, sözü 
dodaqlarında tumurcuq bağlayıb qönçə-qönçə 
açılır, Qarabağ dərdi qəlbinin sızıldayan siminə 
çevrilir: 
 

 Doğma Qarabağı məndən ayirmaq,  
 Anani baladan ayırmaq kimi, 
 Bu mənim bağrimda, dağ üstə bir dağ, 
 Qırılır qəlbimin qırılmaz simi. 

 
Elə bu ağrı hissilə əsgər-şairə çevrilir, özünü 

bütün səcərəsilə Vətən uğrunda həmişə döyüşə 
hazır hesab edir və bir az deklarativ səslənsə də, 
şairin bu misralarının səmimiyyəti, daxılı enerjisi 
və pafosu onun bir vətənpərvər kimi ömür 
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yolunun məramını pozitivləşdirir, milli mərama 
cevrilir: 

 
 Mən də, döyüşmüşəm, eşidin, bilin, 
 Atam da, döyüşüb yolunda,Vətən. 
 Oğlum da, döyüşə hazırdır bu gün, 
 Hazır olasıdır, nəvəm, nəticəm, 
 Nə zaman ayağa qalx desə Vətən! 

 
 Şahməmməd üçün “kiçik vətən” məfhumu 

yoxdur. Onun poetik düşüncəsində Azərbaycan 
poezıyasının şah damarını təşkil edən “bütöv 
Azərbaycan”, “azərbaycançılıq ideyası” həmişə 
dövr edir və elə bil ulu şairimiz Məmmədhüseyin 
Şəhriyarın “Azərbaycan” şeirinin enerji blokuna 
qoşulur və böyük Şəhriyarın bu misraları onun 
şair qəlbinə güclü bir işıq şüləyi salır: 

 
 Yarəb, nədir bir bu bu qədər ürəkləri qan etdiyin  
 Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtaçan Azərbaycan? 
 Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?— 
 Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan! 
 Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi başımıza, 
 Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan! 
 ( Farscadan tərcüməsi Fikrət Sadığındır) 
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 Bu ruh, bu duyğu Şahməmmədin “Azər-
baycan”, “Azərbaycan qartal kimi”, “Qalx ayağa, 
Azərbaycan”, “Savalandan əsən külək”, “Vətən! 
Vətən!”, “Arazla danışdım”, “Vətənə sevgi”, 
“Vətən uğrunda”, “Yurdum”, “Ulular yurdu” 
qəbildən şeirlərinin əsas, başlıca leytmotivini 
təşkil etsə də, ən yaxşı cəhət budur ki, vətənpərvər 
bir Azərbaycan şairi kimi bu hiss, bu duyğu, bu 
düşüncə tərzi, Vətən torpaqlarının bölünməzliyi 
və müqəddəsliyi, Vətənə, torpağa, yurda bağlılıq 
onun bütün yaradıcılığının mayasından kecir, 
yaradıcılığının mühüm məziyyətini təşkil edir, 
“Vətən! Vətən!” şeirində olduğu kimi: 

 
Müqəddəsdir ölməzliyim, 
Ziyarətim, vətən, vətən. 
Son məqsədim, son mənzilim, 
Saf niyyətim, vətən, vətən. 
 
...Tanıyıram sərhədləri, 
Tanıyiram, bütöv, iri. 
Doğradılar diri-diri, 
Mətanətim, vətən, vətən. 
 
Zəngəzurdan Təbrizədək 
Cığırlara söhbət əkək, 
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Ağrısını çəkək, çəkək, 
Sədaqətim, vətən, vətən. 
 
Belə getməz, belə qalmaz, 
Səfərindən qayidar yaz. 
Dincələrik biz də bir az, 
Eh, cənnətim, vətən, vətən!..  

 
 Və yaxud, “Savalandan əsən külək” şeirindəki 

ovqat param-parça olmüş, infarkt vurmuş böyük 
Vətən barəsində Savalan boyda dərdin Dədə 
Qorqud havacatında ağrılı poetik-dramatik 
ifadəsidir: 

  
 Qarşı dağdan əsən yellər qayğılı, 
 Qarşı dağdan baxan güllər qayğılı, 
 Qarşı dağdan axan sellər qayğılı, 
 Savalandan əsən külək dərdlidir. 
 
 Böyük dərddir bu dünyann təkliyi, 
 Görürsənmi göydə uçan tək leyi, 
 Qaçqın düşüb qayaların kəkliyi, 
 Savalandan əsən külək dərdlidir. 
 
 ... Qarşı dağın qüzeyində qar dizdən, 
 Ayrı düşüb dodaqlarda söz sözdən. 
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 Yar Allahdan, yar ətəkdən, yar bizdən, 
 Savalandan əsən külək dərdlidir.  

  
 Şahməmmədin “Seçilmiş əsərlər”inə toplan-

mış şeirlərinin əksəriyyəti onun şair-vətənpərvər 
obrazının mühüm cizgilərini əks etdirərək 
müəllifin tərcümeyi-halına müəyyən rakurslardan 
işıq salır...  

Belə bir məşhur deyim mövcuddur ki, şairin 
tərcümeyi-halı onun şeirlərindədir. Bu deyimin və 
Şahməmmədin «Deyirəm, hər yaşın öz nəğməsi 
var» misrası kontekstində bir məsələyə də 
toxunmaq istərdim.  
Əlbəttə, nəzəriyyə çoxdan sübut edib ki, bədii 

yaradıcılıqda, xüsusən poetik yaradıcılıqda müəl-
lif şəxsiyyətinin, onun keçdiyi həyat yolunun, 
yaradıcı “mən”in, tərcümeyi-hal faktlarının çox 
mühüm rolu var. XX əsrin son qərinəsinin, XXI 
əsrin əvəllərinin Azərbaycan ədəbi-tənqidi 
fikrinin sahiblərindən birincisi olan, azman 
tənqidçi, akademik Yaşar Qarayev yazırdı: 
“Meyar şəxsiyyətdir. Şəxsiyyət yoxdursa – 
“mən”, milliyyət yoxdursa – xalq yoxdur. 
Aşkarlıq, demokratiya, vicdan – hamısı “mən”dən 
kənarda qalanda yox, “mən”də birləşəndə, onunla 
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bərabərləşəndə, “mən” olanda şəxsiyyət əmələ 
gəlir.” 

 Bu həqiqəti dərk etdiyindəndir ki, Şahməm-
mədin lirik “mən”i onun bütün şeirlərinin baş 
qəhrəmanına – lirik qəhrəmanına çevrilir; lakin bu 
qəhrəmana məhdud eqosentirizm, narsizm yaddır. 

 Şahməmmədin poetik portretini səciyyələn-
dirən xüsusiyyətlərdən biri də, kökləri milli 
ənənəmizdən, mənəviyyat səliqə-sahmanından 
gələn kişiliyi, dürüstlüyü, xeyirxahlığı, təmizliyi 
— əsil türkə, əsil insana xas olan bütün müsbət 
mənəvi keyfiyyətləri canlı bir şəkildə əks 
etdirmək istəyidir. Və yəqin ki, bu onun özünün 
də bir yaradıcı şəxsiyyət kimi xarakterinin əsas 
faktlarındandır. 

Bu lirik «şəxsiyyət», lirik xarakter incədir, 
duyumludur, “Mən”ində bütün keyfiyyətləri 
cəmləyə bilir, «biri xeyirxahlıqdan başına sığal 
çəkəndə, gözündə dünyanın rəngi duyulur», 
«ömrün hesabatını verir, zamanla yanaşı yol 
getməyi» bacarır, bir «nadan dosta» sərf elədiyi 
ömrə heyfsilənir, uman yerdən küsəndə kövrək 
qəlbi ilə bu küsülülüyə dözmür, o qədər həssasdır 
ki, bir naqafil kəlmədən sınır, hamıda doğmalıq, 
məhrəmlik axtarır, millətinin bəlalara 
düşməsindən az qala «qəlbinin çırağı sönür», 
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dünyanın bu cür qarışmasını, insanlığın sozalma-
sının, acgözlüyün, hərisliyin, imkanlının xəsis-
liyinin ayaq tutub yeriməsini, artımını, mənəvi 
fəlakətlər doğurmasını özünə dərd edir, mövcud 
gerçəkliyimizdə şeytanlığın, şeytanların artımına 
ən azı təəccüblənir - ümumiyyətlə, poeziyasında 
«MƏNLİK» uğrunda mübarizəyə qalxır. 

Yaradıcı insanın özünüdərk yolunda öz iç 
dünyasını, öz «mən»ini tapmadan, kəşf etmədən, 
«mən»liyə sığınmadan bəşəri duyğular aləminə 
yol açmağı olduqca çətindir. Şahməmməd 
ümumilikdə götürəndə, bütün yaradıcılığında öz 
iç dünyasından, poetik «mən»indən ətrafa boylana 
bilir. Ləngəbiz kəndinin dağlarından «Dəvə 
yolu»na, oradan da bəşəri-milli problemlərin 
geniş karvan yoluna çıxa bilir. 

Yəni şair, müəllif o vaxt səmimi, onun dediyi o 
vaxt dəyərli, inandırıcı, milli və bəşəri olur ki, o, 
dünyanı dərk etməzdən qabaq öz dünyasını, öz iç 
aləmini, mənəviyyatını dərk edir və onun şeirləri 
başlanğıcını yaradıcı «mən»in özündən götürür. 
Çünki bu «mən» poetik şəxsiyyətdir, cəmiyyətin 
və ətraf mühitin dəyərli bir parçasıdır, başqa sözlə 
desək, bəşəri problemləri öz iç dünyasında 
gəzdirməyi bacaran yaradıcı şəxsiyyət tipidir ... 
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Və onun “Mənlik” şeiri bu lirik qəhrəmanın lirik 
xarakterini dürüst ehtiva edir: 

 
 Mənlikdir insanın başının tacı, 
 Bu adla saçımız tel-tel ağarır. 
 Kimisi dünyada mənlik möhtacı, 
 Kimi də dünyada “mən, mən” çağırır. 
 
 Mənim də “mən”imi mən qorumuşam, 
 Bəli, yaşayacaq nə qədər sağam!!! 
 Kim deyir laləsiz bir quru şumam? 
 Mən saçı yam-yaşıl daşam, torpağam. 
 
 Mənim mənliyimi qorusan əyər, 
 Sənin sənliyin də heykəlləşəcək. 
 “Mən”likdir, “Sən”likdir ən yüksək dəyər, 
 “Mən”likdir, “Sən”likdir təzə, tər çiçək.  
 
Yaradıcılıqda meyar şəxsiyyətdirsə, şəxsiyyət 

“mən”dən, “mən” isə tərcümeyi-haldan başlayır. 
Q.Markes elə-belə deməmişdi: “Mənim yaradı-
cılığım mənim tərcümeyi-halımdır!” Hələ ondan 
qabaq bu həqiqəti Qraf Lev Tolstoy dilinə 
gətimişdi, özü də, onun tərcümeyi-halına aid 
olmayan “Hərb və sülh” roanını barəsində... 
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Buna görə də, şair Şahməmməd deyəndə ki, 
«Hər yaşın öz nəğməsi var» haqlıdır və bu 
nəğmələri daha dərinliyi, dəqiqliyi, dəyərliliyi ilə 
duymaq üçün müəllifin – yəni, Şahməmmədin 
ömürlüyündən, tərcümeyi-halından bəzi notlarla, 
bir sıra dönəm-döngələrlə oxucuları da tanış 
etmək istərdim: 
Şahməmmədov Şahməmməd Gülməmməd 

oğlu 1947-ci il avqustun 6-da Ağsu rayonunun 
arxası dağlara söykənən Ləngəbiz kəndində, 
halal, zəhmətkeş bir kəndli kişinin ocağında 
dünyaya göz açıb. Dağlar oğludur. Gözünü həyata 
açandan təbiətin əsrarəngizliyini, ülviliyini, ana 
torpağın dağlar adlı ehtişamını, zümrüd meşələrin 
gözəlliyini, kasıblığın halallığını görüb, zəhmətlə, 
əməklə diz-dizə, göz-gözə böyüyüb. Təbiətdə, 
həyatda, doğma kəndində, onun daşın-
da-kəsəyində, suyunda, biçənəyində, zəmisində, 
sellər oynayan yarğanlarında yaxşı, gözəl nə varsa 
ürəyinə, qəlbinə, sinəsinə köçürüb: 

  
 Çəkir torpaq məni, çəkir el məni, 
 Çəkir sıra dağlar, dərin dərələr, 
 Sanki qayalara çırpır sel məni, 
 Sökür yaxasını qızıl lalələr. 
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 Deyirəm, hər yaşın öz nəğməsi var, 
 Bir zaman kəndimiz düşməzdi yada. 
 İndi gözlərimdə göynəyir bahar, 
 İndi yuxulardan getmir el-oba. 

  
Özünü axtara-axtara Şamaxı Pedaqoji Texni-

kumunda təhsil alıb, Şamaxı ədəbi-mədəni 
mühitinə daxil olub, orada çox şey mənimsəyib ...  

Uşaqlıqdan onun canında sənət odu varımış və 
bu sahədə özünü axtarırmış. 

Romantik-qəhrəmanlıq ruhuyla, akvarellə çək-
diyi “Mixaylo”nun şəkli, Səməd Vurğunun, 
Maksim Qorkinin portretləri bəyənilərək Şamaxı 
Mədəniyyət evinin divarlarını bəzəyirmiş, İs-
gəndər Etibarın təsiri ilə bədii foto ilə məşğul 
olurmuş, “Zorki-6” fotoaparatı ılə çə-
kib-aşkarladığı fotoşəkillər xoşagələnimiş və 
“Yeni Şirvan” ğəzetinin səhifələrində yerini 
tapırmış. Amma, söz, poeziya, şeir onda ötəri 
həvəs olmur, əbədən qəlbinə hakim kəsilir...  

O, «Yeni Şirvan» qəzetinin redaksiyasında 
60-cı illərdə fəaliyyət göstərən «Gənc Sabirçilər» 
ədəbi məclisinin dərnəklərində müntəzəm, ardıcıl 
iştirak edir. Burada F.Sadıq, I.Etibar, T.Taisoğlu, 
G.Rəsul, Q.Əziz, T.Ələkbərli, N.Rüstəmov və 
başqa gənc Şamaxı yazarları ilə yaxından tanış 
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olur, ilk çap şeiri «Çiçək» də elə onların zəmanəti 
ilə «Yeni Şirvan» qəzetinin 1965-ci il, 03 
sentyabr nömrəsində dərc edilir: 

 
 Çiçək, ay çiçək, 
 Açdıqca sən 
 Yaşıl çəməndə, 
 Gülümsəyirsən. 
 
 Solduqca yarpaq, 
 Saralır çəmən. 
 Sən də ətrinlə 
 Birgə köçürsən. 

 
Beləliklə, Şahməmməd ömürlük poeziyanın 

sehrinə düşür, onun çəmənzarında çiçəklə-
yə-çiçəkləyə bu günümüzə gəlib çatır, uğurları ilə 
qələm dostlarını sevindirir. 1968-ci il-də «Ulduz» 
jurnalında dərc olunan «Ağır olur» şeiri ilə 
respublika miqyaslı mətbuata qədəm qoyur. Indi 
onlarla şeirlərin, poemaların, xeyli şeir 
kitablarının, kərpic-kərpic V cildlik “Seçilmış 
əsərlər”in müəllifidir, tanınmış şairdir, nasirdir, 
publisistdir, şəxsən təsis elədiyi “Azərbaycan 
polisi” rəngli-jurnalının baş redaktorudur... 
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Lakin bu yaradıcılıq yolunu o asanlıqla keç-
məmişdir həmişə çətinliklərlə, süni baryerlərlə 
qarşılaşmışdır. Şahməməd bu prosesi belə 
xatırlayır: 

“1965- ci ildən başlayaraq yazdığım şeirləri 
toplaylb 1975/ 1977-ci illərdə “Gənclik” və 
“Yazıçı” nəşriyyatlarına təqdim etdim. Lakin “sən 
milisdə işləyirsən” deyə, cavablar aldım, 
şeirlərimi kitab şəklində çap etmədilər. Ancaq 
dövri mətbuatı unutmurdum. “Gənclik” nəş-
riyyatında redaktor işləyən şair dostum Zülfüqar 
Şahsevəlinin təkidi və köməyi ilə “Bahar 
çiçəkləri”, “Dünyamız ağ göyərçin” şeirlər 
almanaxlarında da çap olundum. 1980-cı ildə 
Məmməd Aslanla yaxından tanış oldum. 
Şeirlərim xoşuna gəldi. Və mənə dedi ki, sən 
“orqan adamı” deyilsən. Bu yolu secmək sənə 
yaradıcılıq işində həmişə sədd olacaq. Dedikləri 
düz çıxdı. Mənimlə ədəbiyyata gəlmış 
həmyaşıdlarımın (Vaqif Cəbrayilzadə, Musa 
Ələkbərli, Eldar Baxış, Eldar Nəsib və s.) 
bir-birinin ardınca bir neçə şeirlər kitabı çıxsa da, 
belə bir arzuya çatmaq mənə qismət olmadı.” 
Şahməmməd yaradıcılığa o qədər ülviyyətlə 

bağlı idi ki, bu aqır hissləri, ilhamına, qələminə 
bağlanan buxovların ağırlığını, acısını 60 yaşını 
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keçəndən sonra da, unutmur, lap bu günlərdə 
yazdığı bir şeirində ömrü boyu keçirdiyi 
yaradıcılıq çətinliyinin ağrı-acısını, bir az da, sərt 
ovqatda belə şeirləşdirir: 

 
 İşim mənə buxov idi, qandal idi, 
 Gözlərim də itirmişdi işığını. 
 Yanım, yörəm tikan idi, qanqal idi, 
 İtirmişdim səmanın da yağışını. 
 
 ...Bax, beləcə ötüşürdü günlər, aylar, 
 Görə-görə mən azadlıq axtarırdım. 
 Gözlərini bərəldirdi boz qayalar, 
 Ünvanımı yaddaşımdan çıxarırdım. 
 
 ...Şair idim, şairlərdən uzaq idim, 
 Uzaq idim ilk oxunan şeirlərdən. 
 Kimliyimi nə gec duydum, nə gec bildim? 
 Qatar getdi?.. Gecikmişəm?.. Nə edəsən?.. 

 
Şahməmməd geciksə də, ləngisə də, poeziya 

qatarını əldən buraxmamışdı, ən azı onun qəlbinin 
səmasında poeziyanın durna qatarı həzin-həzin öz 
havasında qanad çalmaqda idi... Tanrının ona 
bəxş etdiyi istedadı və dağ bulağı təkin duru 
mənəviyyatı həmişə onün himayəçisi idi... Və 
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postsovet məkanında onun bir şair kimi po-
tensialının pardaxlanmasına, şaxələnməsinə 
imkan yaranr... 
Şahməmməd texnikumu qurtarandan sonra 

təyinatla bir il üç ay Ağsu rayonunun Cəfərli, 
Ərəbuşağı kəndlərində müəllim işləyib, sonra -- 
1967-ci ildə Uzaq Şərqə hərbi xidmətə gedib. Özü 
ilə üç şeir kitabı aparıb - Məmməd Arazın «Ömür 
karvanı», Bəxtiyar Vahabzadənin «Insan və 
zaman», Fikrət Sadığın «Cığır» kitablarını 
əsgərlik balışının altında saxlaya-saxlaya yuxu-
larına qatıb ...Oradan Azərbaycana - Azərbaycan 
mətbuatına, Bəxtiyar Vahabzadəyə, Məmməd 
Araza, Isgəndər Etibara, Tahir Taisoğluna şeir 
dolu məktubları uçub.... Cavablar alıb, ümid dolu, 
məsləhət və məhəbbət dolu ... ISgəndər Etibar 
onun «Nəğmələr», «Anamın yun palazı» şeirlərini 
əsgər şəkli ilə birlikdə, “Əsgər-şair” uğurlu sözü 
ilə «Yeni Şirvan» qəzetində çap edir. Bu fakt 
uzaq Tayqada, yad ölkədə əsgərlik edən bir şair 
gəncin duyğularında dərin izlər buraxır... 

O, özü də, tanınmış şair, son onilliklərdə “Tək 
səbr” satirik qəzetinin baş redaktoru İskəndər 
Etibarın onun həyatındakı mühüm rolunu 
“Yollar” xatirə-romanında belə qiymətləndirir: 
“...Ona borcluyam, ona görə ki, həyatda çox 
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şeylərin ilk sirlərini o, mənə öyrədib. Nə yaxşı ki, 
Şamaxıda oxuduğum illərdə həyat onu mənimlə 
rastlaşdırıb. Poeziya nədir? Yazmaq məcburiyyəti 
nədən yaranır? Daxilində baş qaldırmış ilham 
necə sözə çevrilir, poetik formada necə 
sənədləşdirilir? Şeirdə poetik hiss, fəlsəfi bədii 
tutum və s. bu kimi yaradıcılıq məsələlərini ilk 
dəfə o mənə izah edib, deyərdim ki, ilk yaradıcılıq 
dərslərini keçib...” Ümumiyyətlə, Şahməmmədin 
xarakterində, təbiətində çoxlarında olmayan bir 
qədirşünaslıq var və onun yaradıcılıq yolunda 
iynə ulduzu qədər kiçicik bir xeyixahlığı da 
unutmur, yaxşılığı dönə-dönə xatırlayir, dilinə, 
yazısına gətirir, pisliyin, bədxahlığın adını belə 
tutmur...  

 Isgəndər Etibar isə həmin yazısında gənc 
qələm dostu haqqında deyirdi: 

 
 “Al geyimli gündoğan 
 Öpərək dodağından 
 Günəşi yola salır. 
 Günbatan həsrət çəkir – 
 Axı gəlin yoldadır. 
 
 Üfüqlər çıraq-çıraq 
 Alışıb-yanır. 
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 Günbatan bu gəlişdən 
 Nura boyanır, 
 Nura!”  

  
 Bir il bundan qabaq eşitdiyim bu kiçik şeirin 

xəyalımda yaratdığı lövhə hələ də silinməmişdir. 
Bu misralar hələ də, dodaqlarımın pıçıltısıdır. Bu, 
əlınə təzə qələm alan Şahməmməd Şahməm-
mədovun gələcəkdə yaxşı şair olacağından xəbər 
verirdi. Əlbəttə, uğurlu addımın sonrakı davamı 
zəhmətə, yuxusuz gecələrə, narahat günlərə 
bağlıdır. Ürəyində şeirə məhəbbət olan, narahat 
gecələri və gündüzləri özünün rahatlığı kimi 
qəbul edən hər bir vətəndaş şairdir. Əks halda, 
zədəli sim kimi mahnının şirin yerində 
qırılmalıdır. ...Bu günlər “Yeni Şirvan qəzeti” 
redaksiyasında mənə onun hərbi xidmət yerindən 
göndərdiyi bir neçə şeirini verdilər. Həmin 
şeirlərdə də, yerində deyilmiş ifadə və təşbihlər 
var. Lakin Şahməmməd hələ çox oxumalı, cox 
axtarmalıdır. Bu şərəfli və məsuliyyətli yolda 
sənə uğurlar olsun, Şahməmməd.” 

 Isgəndər Etibar Şahməmmədin şeirə, sənətə, 
ədəbiyyata sonsuz məhəbbətini və bağlılığını, 
istedadını o vaxtdan duyub qiymətləndirmişdir. 
Və bu sözlər də, Şahməmmədin keçdiyi həyat 
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yolu da sübut edir ki, onun bədii yaradıcılığına 
peşəsinə görə dodaq büzənlərə cavab olaraq 
əzəldən, özünü dərk edəndən şeirli, poeziyalı 
ömür üçün doğulub, bütün təbiəti ilə şairdir, 
qələm sahibidir, öz şeir dünyasının təqdir ediləcək 
Şah Məmmədidir! 
Şahməmməd hərbi xidmətdən sonra təhsilini 

davam etdirmək üçün Bakıya gəlir. Azərbaycan 
Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində işə qəbul edilir, 
qiyabi olaraq Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
hüquq fakültəsinə daxil olur, müvəffəqiyyətlə 
oranı bitirərək milis (polis) orqanlarında müxtəlif 
məsul vəzifələrdə fəaliyyət göstərir, polkovnik 
rütbəsinə qədər yüksəlir, indi istefada olan 
zabitdir... 

 Şairliyinə görə, o dövrün stereotip, ətalətli 
münasibətləri, elə indinin özündə də inersiya ilə 
beyinlərdə ilişib qalan çürük münasibətlərlə 
qarşılaşır. Şahməmməd başqa bir məqamda bunu 
yenə xatırlayır: «Universiteti bitirdikdən sonra 
müstəntiq oldum. Bu peşəm sanki kitab çap 
etdirmək istəyimə buxov oldu. Əlyazmalarım 
illərlə «Gənclik», «Yazıçı» nəşriyyatlarında yatıb 
qaldı. Yalnız müxtəlif almanaxlarda xeyirxah 
dostlarımın köməyi sayəsində çap olundu. 
Deyirəm ki, nə yaxşı xeyirxah adamlar var. Onlar 
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olmasa, şər xeyiri, namərd mərdi, pis yaxşını 
ayaqlaya bilər. Onlar olmasa, dünyanın rəngi, 
çörəyin dadı qaçar ...». 

Bu daşlaşmış baryeri, sümükləşmiş arakəsməni 
yarıb keçməkdə Məmməd Aslan, Sabir Rüstəm-
xanlı, Zülfüqar Şahsevənli kimi qələm dostları 
onun poetik yolunun xeyirxahlarından olublar, 
bədxahları, «ədəbi sözgəzdirənləri» inandıra 
biliblər ki, vallah, Şahməmməd əzəldən, 
ağlıkəsəndən, canında, qanında, damarında ruhu 
coşandan şairdir, sonradan müstəntiq olub, bir 
parça çörək xatirinə bu peşəni seçib ... 
M.Ə.Sabirə min rəhmət: «Bizdə olan bu 
soyuqqanları neylərdin, ilahi?!». 

Amma bizdən, həmin mühiti yaradan 
«daş-qəlblilərdən» fərqli olaraq, indi bol-bol 
söydüyümüz Moskva mühiti Şahməmmədi bir 
şair kimi tanımaq istəyib, hörmət edib, öz 
peşəyönümü ilə Moskvada SSRİ DİN-in 
Akademiyasında ikinci ali təhsil aldığı illərdə 
(1982-1984) «Avrora», «Molodaya Qvardiya», 
«Sovetskaya milisiya» kimi o vaxtkı SSSR-i 
məkanında məşhur jurnallarda, «Litetaturnaya 
qazeta» kimi mötəbər, dünyamiqyaslı mətbuatda 
vaxtaşırı, Akademiyanın “Za kadrı” kiçik tirajlı 
qəzetin, demək olar ki, hər sayında onun 
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şeirlərinin ruscaya tərcümədə çapına imkan 
yaradıblar, ondakı şairlik potensialını qiymətlən-
diriblər. Sonralar Bakıda işıq üzü görən «Nastalo 
vremya» (1994) rusca şeirlər kitabının əsası 
həmin illərdə qoyulub... Və bu işdə Şahməm-
mədin şeirlərini rus dilinə çevirən moskvalı 
şairlərdən İrina Yefimovanin, İqor Taraseviçin, 
Viktor Zabelişinskinin, həmçinin o dövrdə 
Moskvada M. Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı 
İnstitunda oxuyan şair Tahir Taisoğlunun, 
Moskvada yaşayan şair-tərcüməçi Məmməd 
Faiqin zəhmətlərini, xidmətlərini qiymətləndirmə-
mək günah olardı... Burada da, tale Şahməmmədə 
yar olmuşdu və o bunu, yenə də, qədrşünaslıqla 
belə xatırlayır: 

“Moskvada oxuyarkən mənim gənclik dostum 
şair Tahir Taisoğlu da M.Qorki adına Dünya 
ədəbıyyatı İnstitunda təhsil alırdı. Burada mənim 
bəxtim gətirmişdi. O, Moskvanın ədəbi mühitini 
çox yaxşı tanıyırdı. Çoxlu şair dostları var idi. 
Azərbaycan dilini, Azərbaycan şeir üslubunu 
yaxından bilən tərcüməçiləri tanıyirdı. Şamaxıda 
doğulmuş, Moskvada yaşayan şair Məmməd 
Faiqlə də gözəl münasibətləri var idi. Onunla da 
məni Tahir tanış etmişdi. Tahir demək olar ki, 
Moskvada əksər redaksiyaları tanıyır və onların 
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işçiləri ilə geniş əlaqələr saxlayırdı. “Yunost”, 
“Molodaya qvardiya” jurnallarının, “Literaturna-
ya qazeta”nın əməkdaşlari Tahiri xüsusilə 
yaxından tanıyırdılar. Onun Moskvadakı əlaqə-
lərinin genişliyi mənə çox köməklik etdi. Onun 
vasitəsilə Moskva şairləri ilə tanış oldum. İrina 
Yefimova, İqor Taraseviç kimi gözəl tərcüməçilər 
mənim şeirlrimi nəinki rus dilinə tərcümə 
edirdilər, eyni zamanda, onları “Avrora”, 
“Molodaya qvardiya”, “Sovetskaya militsiya” 
jurnallarında, “Literaturnaya qazeta”da çap 
edilməsinə köməklik göstərirdilər. Yazılarımı rus 
dilinə sətri təcürməsini Məmməd Faiq edirdi. Yeri 
gəldikdə sətri tərcümələri tərcüməçilərə də 
paylayırdı. Məmməd Faiqlə demək olar ki, hər 
həftənin şənbə, bazar günlərində görüşürdük. Ya 
mənim kirayə qaldığım evdə, ya da onun 
Reutovdakı evində, ya da Gertsen adına Mərkəzi 
Ədiblər evində. Görüşlərimiz sırf yaradıcılıq 
xarakteri daşıyirdı. Onun mənə göstərdiyi 
qayğıları heç zaman unuda bilmərəm. Nə qədər 
çalışdımsa, “Molodaya qvardiya” və digər 
nəşriyyatlarda kitabımı çap etdirmək mümkün 
olmadı. Birincisi, Azərbaycan şairlərinin Moskva 
nəşriyyatlarında bədii yazıları olduqca çoz idi, 
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ikincisi sonralar cəmiyyətdə baş verən ictimai 
hadisələr buna imkan vermədi...”  

Yaradıcı adamın, qələm sahibinin, xüsusən 
şairin müvəffəqiyyətinin mühüm bir qismi onun 
ailə taleyi ilə də, sıx bağlı olur. Adətən yubiley 
tədbirlərində xatırlanan bu amilin, nədənsə nəzəri 
aspektdə işlənməsi, tətbiqi, bir növ, “yasaqlanıb”. 
Şairin, qələm əhlinin ailə sarıdan taleyi, bəxti 
gətirəndə onun yaradıcılıq qayğıları xeyli 
yüngülləşir, bir fərd kimi özünü tamamilə 
yaradıcılıq işinə həsr edə bilir, daxilən sərbəst və 
azad olur, iç dünyasında parçalanmalar, bölün-
mələr, ağridici çalxalanmalar olmur, bir çox 
psixoloji baryerləri asanlıqla aşa bilir, yaradıcılıq 
işi xeyli dərəcədə şahrah olur, asanlaşır... 
Şahməmmədin taleyi, bəxti bu cəhətdən də, 
gətirib. Tale ona Yəmənxanım kimi urvatlı bir 
həyat yoldaşı bəxş edibdir. Və deyərdim ki, onun 
yaradıcılıq yükünün xeyli ağırlığını mənən ziyalı 
olan bu xanım öz çiyinlərində Şahməmmədlə 
birgə cəkməyi bacarıbdır.  
Şahməmməd isə Yəmənxanımın onun taleyin-

dəki rolunu belə müəyyənləşdirir: “Hərbi xidməti 
qurtardıqdan sonra kəndimizə qayıtdım, evlən-
dim. Toyumuz bugünkü kimi yadımdadır. 
1969-cu il dekabrın 14-də kəndimizdə hamı 
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bizdən, xoşbəxt ailə quran iki gəncdən danışırdı. 
Şəffaf bir yağış yağırdı. Toyumuzu rəhmətlik aşıq 
Əbil edirdi. ...Yəmənxanımın ayağı sayalı oldu. 
Həyatda həlli mümkün olmayan çətinliklərə rast 
gəlmədim. Qohumlarımız həmişə arzu edərdilər 
ki, xeyirli bir iş başlayanda Yəmənxanım onların 
qarşısına çıxsın, hətta quraqlıq olanda kəndə 
qonaq çağırırdılar ki, yağış yağsın. Bəlı, 
toyumuza yağan şəffaf yağış ailəmizə xoşbəxtlik, 
ruzi, xeyir-bərəkət gətirdi. Üç oğlumuz, dörd 
qızımız oldu. Oğlanlarımdan biri – Cavanşir isə 
hələ körpə ikən dünyasını dəyişdi. Yəmənxanımla 
yeganə arzumuz onları xoşbəxt görmək idi. 
Övladlarımızın sağlam böyüməsi üçün Yəmən-
xanımım zəhmətləri əvəzsizdir. Ömrünü-gününü 
Sədanın, Mətləbin, Könülün, Mehribanın, 
Həbibin, Fərqanənin və bir də mənim yolumda 
əritmişdir. İndi övladlarımız hamısı evlənib, on 
iki nəvəmiz var...”  

“Ömrünü- gününü... bir də mənim yolumda 
əritmişdir” fikrinin içində çox-çox mətləblər 
gizlənibdir və arzulardım ki, qələm əhlinin 
hamısının tale yollarına elə bu cür ağ yağışlar 
yağsın... Bu ağ yağışın bərəkətinin və ağ işığınn 
hesabına Yəmənxanım şair Şahməmmədin şair 
“şıltaqlıqlarına”, “ərkəsöyünlüyünə” dözüb, yola 
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verib,onun ilham köhləninin sərbəstliyinə xanım-
yana bir əda ilə mane olmayıbdır. Həmişə 
sərbəstlik gəzən, azadlıq təşinəsi olan ( işdədə də, 
sıxılsın, üstəlik evdə də...) Şahməmməd xanı-
mının, ancaq səcərəli, nəcabətli xanımlara xas bu 
xanımyana münasibətini “Hər şeyi bilirsən” 
şeirində yüksək məhəbbətlə və səmimiyyətlə 
tərənnüm edibdir: 

 
 “Şeir yazmamısan mənə” – deyirsən, 
 Özümə müqəddəs Quranmı deyim? 
 Hər şeyi məndən də, yaxşı bilirsən, 
 Doğrumu danışım, yalanmı deyim. 
 
 Sən cıraq olmusan qara günlərə, 
 Məni qorumusan yağışdan, qardan, 
 Dözmüsən içini didən illərə, 
 Gedirsən mənimlə hayana, hardan?! 
 
 Gedirsən sevginin saçı ağappaq, 
 Bir bulaq başından məzar başına. 
 Gedirsən yenə də nigaran, qorxaq, 
 Gedirsən bələnib kövrək yaşına.  
 
 Nə kədərə dəyməz, nə acı hissə, 
 Gedirsən, əllərin mənim əlimdə. 
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 İçmişəm sevgini mən hissə-hissə, 
 Qol-budaq atıbdır dəli könlümdə. 
 

 Gileyli gözlərin əridir məni, 
 Bu eşqi yaşadan bəlkə gileydi. 
 Qoy sıxım bağrımın başına səni, 
 Qapımızı döyən dəli küləydi.  
 

 Bir dəstə uşağın nənəsi sənsən, 
 Mənə baba deyir bu şən körpələr. 
 Qəm yemə, həmişə güləsisən sən, 
 Nələr görməmişik, dünyada nələr. 
 

 ...Yoxdu sənin qədər istəyən yarı, 
 Sən mənim evimdə odsan, ocaqsan. 
 Bağışla, əzizim, günahlarımı, 
 Bilirəm, sən bunu bacaracaqsan.  

 
Bu şeiri oxuynda, qeyri-adi olaraq 

V.Q.Belinskinin bu müdrikcəsinə deyilmiş söz-
lərini xatırladım: “Arvad bizim məşuqəmiz deyil, 
dostumuzdur, həyat yoldaşımızdır. Ona görə də, 
o, lap qocalıb qarı olduqda da, biz onu sevməlı və 
hörmət etməlıyik.”  
Şahməmmədin məhəbbət lirikası oluqca güc-

lüdür, həyatidir, çox müxtəlif ovqatlardan, 
əhvali-ruhiyyələrdən, qövsi-qüzeh hisslərdən 
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yaranıb – saf, təmiz və ən ümdəsi də səmimi... 
Bütün bunların əksəriyyətində Yəmənxanımdan 
süzülüb gələn ilıq, isti, həlim, namüslu, 
abır-həyalı bir məhəbbət işığının şüalarının gizli, 
örtülü bəlirtilərini görməmək mümkün deyil, elə 
“Məni sən yaşatdın” şeirində olduğu kimi: 

 
 Yaşadan yaşadıb dünyada məni, 
 Yaxşı ki, bir əlcə sevilmişəm mən. 
 Taleyim çıxardı yoluma səni, 
 Söhbəti yam-yaşıl, sözləri dən-dən. 
 
 Yoxsa ki, qurumuş ağac olardım, 
 Məni alovunda boğardı şimşək. 
 Sevgisiz qalardım, sənsiz qalardım, 
 Dünyanın kül olmuş ocaqları tək. 
 
 ...Məni sən yaşatdın, sevdim, sevildim, 
 Məni sən yaşatdın didələrində. 
 Səni ulduzların ulduzu bildim, 
 Baxırdın göylərin ulduz yerindən. 
 
 Məni sən yaşatdın, bələdin nura, 
 Hopdun göz görməyən damarlara sən. 
 Necə də yaraşır, gülüm, yar yara, 
 Nəğmələri səndən, işığı məndən...  
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Şahməmmədin nəğməlı, işıqlı “mən”inin ömür 
yolu dünyamızın müxtəlif meridianlarından keçir 
- Baykaldan tutmuş Bosfor körfəzinə qədər çox 
müxtəlif yerlərdə olur, özünə dostlar tapır, 
dünyanın acılı-şirinli günlərini görür, torpaq-
larımızın azğın erməni faşizmindən müdafiəsində 
iştirak edir, yolunu Qarabağdan -- Şuşadan salır, 
Karpat sıra dağlarını aşıb müxtəlif Avropa 
ölkələrindən – Almaniyadan, Fransadan, İtalya-
dan, Yunanıstandan, Macarıstandan ötür, Türkü-
yə, İran yollarında qanad açıb uçur... Və harada 
olursa-olsun, ora bir şair ürəyi aparır... Və bu 
ömür yolunun yeganə bəzəyi, yeganə qazancı 
bin-bərəkəti, mənalı-mahiyyətli şeir, poeziya 
olaraq qalır, ona «heç vədə rahatlıq verməyən», 
«saysız-hesabsız əzablara düçar edən”, amma 
həmişə ömür yolunu bəzəyən, əbədi, başıuca, 
həmişəyaşar edən poeziya...  
Şahməmməd “Çaylar geri dönmür” şeirlər kita-

bına yazdığı “Yolların sonu görünmür” adlan-
dırdığı lirik-emosional essevari müqəddəməsində 
yazır: “İş və oxumaq ağır olsa da, şeir yazmağa 
vaxt tapırdım. Respublika mətbuatında az da olsa 
yazılarımla çıxış edirdim. Çünki şeir mənim üçün 
uçuş idi. Bu maviliyin, ənginliyin, təmizliyin 
qoynunda mən hər şeyi – ehtiyacı da, yuxusuz-
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luğu da, çətinliyi də, evsizliyi də unudurdum. 
Şeirin qəribə sehri, ovsunydu, bəlkə də, mənə hər 
çətinliyi unutduran. O vaxt keçirdiyim o hisslər 
məni ömrüm boyu tərk etməyib. Mənə elə gəlir 
ki, həyatda şeir yzdığım anlar qədər xoşbəxt 
anlarım olmayıb...” 
Əslində bu, əsil şair xoşbəxtliyidir, şirin yara-

dıcılıq duyğularının səmimi etirafıdır, tale 
yazısıdır, yaratdığından - yazdığından doğan 
doğma insani hissdir, ğələmin bəxş etdiyi zərif, 
incə zövqdür ki, böyük Mikayıl Müşfiq öz lirik 
məhəbbətindən soruşmuşdu: 

  

 “Soylə, ürəyincəmi? 
 Tellərindən incəmi? 

 

Şeir insanın ürəyincə olanda, rubabın tellə-
rindən də, yarın zülfündən də incə olur, ürəkləri, 
zövqləri oxşayır, şairin özünə də təpər, güç, zövq 
verir, ilham dalğasına çevrilir, yaradıcılığ stimulu 
yaradır, izahagəlməz xoşbəxtlik hissləri oyadır. 
Və Şahməmməd də, bu hisslərini misralara 
çevirib şeirlə belə ifadə edir:  

 

 Şeirsiz yaşayan saatlarımdan, 
 İllərin heyfini çıxasıyam mən. 
 Küsüb səhhətimdən, keçib varımdan, 
 Qəlbimi kağıza sıxasıyam mən. 
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 Dedilər dövlətim, varımdı şeirim, 
 Sevgim, sevincim, varımdı şeirim, 
 Göyərən, göynədən yaramdı şeirim, 
 Bir dəli çay kimi axasıyam mən. 

  
Beləliklə, biz də, onun yaradıcılığını izlədikcə o 

qənaətə gəldik ki, Şahməmməd bir şair kimi səmimi 
fikirləri, hissləri ilə təbii və inandırıcıdır, qəlbini nar 
təkin kağıza sıxmağı, bir dəlı dağ çayi kimi şeir 
nəhrinə axmağı bacarır və yaradıcılığı, şeirləri bir 
müəllif kimi onun psixologiyasını, temperamentini, 
düşüncəsinin spektrlərini, ruhi hallarını – bir sözlə, 
keçdiyi ömür yolunun ağrı-acısını, sevinci-
ni-şirinini, qəmini-kədərini özündə ehtiva edir, 
poeportretini boya-boy yaradır:  

 
Deməyin dolaşıb axarım, çayım:  
Nə bilim, bəlkə də cığır azmışam.  
Şeirimin dalınca siz daş atmayın, 
Ürək hökm eləyib, mən də yazmışam. 

 
Şahməmmədin yaradıcılığı ilə tanış olduqca bu 

səmimi sözlərinin səmimiyyət işığına hopursan və 
bu qənaət səndə qüvvətlənir ki, Şahməmməd 
pis-yaxşı, zəif-qüvvətli nə yazıbsa, səmimi yazıb, 
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ürəyinin hökmü ilə yazıb və ürəyin hökmü ilə 
yazılan şeirin, yazının heç vədə süni nəfəsə 
(dad-tam qazanması üçün əlavə, xüsusi «ədviy-
yata») ehtiyacı yoxdur ... Yaradıcılığının əvvəlki 
çağlarında onda tərənnüm güclüydüsə, indi onda 
tərənnümlə qovuşan poetik düşüncə, özünüdərk 
xətti güclənməyə başlayıb... İndi, o ətrafına, mü-
hitinə daha çox içindən boylanır, meditasiya onda 
güclənir. Bir yaxşı cəhət də, odur ki, son onil-
liklərdə onun şeirlərində duyğuların sərbəstliyi, 
fikrin ləngəri, düşündürücü, obyektiv sosial motiv 
daha çox müşahidə edilir...  
Şahməmmədin şeirlərinin ümumi axarında bir 

dərd, kədər, ağrı var - torpaq ağrısı, Vətən dərdi, 
millətin düçar olduğu kədər, ata itgisi, vaxtsız 
solan çiçək, yarımçıq kəsən yağış, qüruba enən 
Günəş, gözü yollarda qalan məhəbbətin nisgili – 
hamısı onun şair qəlbində həzin bir kədərə, poetik 
dərdə çevrilə bilir. O, bir şair kimi heç nəyə 
biganə qala bilmir, heç nə bu ağrılar müqabilində 
onu ovundura bilmir: 

 
Yer necə fırlanır görə bilmirəm.  
Gülmək istəyirəm, gülə bilmirəm.  
Bu boyda dərd ilə ölə bilmirəm,  
Görünür dağlardan ta qürub daha... 
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Neyləyəsən, şair qəlbi, yaradıcı ürəyi incədir, 
nazikdir, kövrəkdir... O harada nizamsızlıq görsə, 
xaos, qarışıqlıq və anoxronizmlə qarşılaşsa, 
tarazlıqdan çıxmış bir nöqtə nəzərinə çarpsa 
mənən narahatlıq və sarsıntı keçirir, həyəcana 
düşür, əli hər yerdən üzülür, Ulu Tanrıya üz tutur: 

 
Qopar, parçalanar bu boyda Kürə,  
Tanrı, özün qoru qaranı, ağı.  
Açarı o əldən bu ələ vermə,  
Tanrı, özün saxla, bu tarazlığı! 

 
Cəmiyyətin, ictimai axarın, insan təbiətinin, 

mənəviyyatının tarazlığı pozulanda bütün 
dünyanın tarazlığı, harmoniyası, nizamı pozulur 
və millətin, xalqın, bütün bəşəriyyətin bəlası da 
tarazsızlıqdan, disharmoniyadan yaranır və 
Şahməmməd didaktik planda yox, estetik fikir 
tutumu daxilində, rasional əsasda, poetik-fəlsəfi 
düşüncənin məntiqi axarında bu problemlərə 
yanaşmağı bacarır və daxilində bir şair narahatlığı 
keçirir. Buna görə də onun poetik yaradıcılığının 
müəyyən «əsəb» nöqtələrində bu narahatlığın 
döyüntüləri, ağrısı aşkar hiss olunur: 
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Qara saç yerini verib ağ saça,  
Ağ günün yerinə qara gün düşüb.  
Dünya olmamışdı beləcə qoca,  
Dünyaya qar yağıb, qara gün düşüb. 

 

Şahməmməd bir şair kimi dünyanın dərdini çə-
kir, insanlığın, ətrafının, dost-qardaşın, qo-
num-qonşunun, cəmiyyətin, xalqının, millətinin, 
özünün gizli-aşkar, itirdiklərinə heyfslənir, «ağ 
günün yerinə düşən qara günün» qaralığını özünə 
də, şeirinə də dərd yükü bilir. O, daha çox, 
mənəviyyatda baş verən soial-ekoloji aşınmalara, 
çevrilmələrə biganə deyil. Ətrafındakı, mü-
hitindəki hər şeyə sosial-ekoloji hadisə kimi 
baxır, özünə dərd edir və maraqlıdır ki, bu dərd 
pessimist əhval yaratmır, düşündütür, daşındırır, 
həyatıdərkə təpər verir ...«Özü boyda bir 
tonqalmış, demə dünya» - deyərək, dünyanın dərd 
tonqalında alışıb-yanır, bir ağacın qırılmasını da, 
bir didərginin baxışlarında gördüyü dərin kədəri 
də şəxsi kədəri bilir və bunu özünəməxsus poetik 
pıçıltı ilə vərəqə pıçıldayır: 

 

Belə getsə, tarix özü dolaşacaq,  
Belə getsə, dolaşacaq dinimiz də.  
Arzular da, ümidlər də daş olacaq,  
Daş olacaq səsimiz də, dilimiz də..! 
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«Qoz ağacı», «Torpağın hanı», «Məni yaman 
düşündürür» şeirlərindən gətirdiyimiz misallar 
çox mətləblərdən xəbər verir. Bütün bunlar 
Şahməmmədin (təkcə onunmu?) bir insan kimi, 
ziyalı kimi, ən öncə bir şair kimi düşüncəsinin 
estetik-əxlaqi axarını müəyyənləşdirir, onun 
daxili-mənəvi narahatlığının mahiyyətini açır. Bu 
narahatlıq sözdə əbədiləşən narahat dünyamızın, 
bu günümüzün, əsrin sonunda bizi haqlayan milli 
faciəmizin, məğlubiyyətlərimizin narahatlığıdır; 
əzabla, ağrı ilə göynəyən narahatlıq, minor yüklü 
estetik, əxlaqi-poetik gücə malik olan narahatlıq!..  

Bu insani narahatlığın içərisində Şahməm-
mədin bir torpaq, Vətən, yurd sevgisi var ki, bu da 
onun dərdlərinin məlhəminə çevrilir, onu 
sınmağa, əyilməyə qoymur. Böyük filosof, 
estetik, dramaturq M.F.Axundovun sözüdür: 
“Əsil yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o 
adam hesab edilə bilər ki, o özünün bütün hərəkət 
və davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaş-
dırsın.” Vətən sevgisi Şahməmmədin yaradıcılı-
ğının məna və mahiyyət yükünü, şeirinin əsas 
məna tutumunu təşkil edir və əksər şeirlərinin 
mayası torpaqdan, təbiətdən, Vətən sevgisindən 
gəlir. Onun şeirləri fərdlə, şəxsiyətlə Dünya, 
Təbiət, Vətən, İnsan, Bəşər arasında sevgi və 
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məhəbbətlə yoğrulmuş lirik monoloqlar silsilə-
sidir...  

 

Deyirəm, obasız, elsiz kiməm mən,  
Vətənin nə vaxtsa daş balasıyam.  
Vətənsiz bir ovuc soyuq küləm mən,  
Meh əssə, göylərə sovrulasıyam. 

 

Butada cüzi seçilən patetika, şərhi-elan olsa da, 
sözün, hissin adiliyinə, həlimliyinə, dürüstlüyünə 
inanırsan, şair «mən»inin bütövlüyünün, Vətənə, 
torpağa candan bağlılığının, ona yanarlığının 
şahidi olursan. 
Şahməmmədin poeziyası görümlüdür, duyum-

ludur, torpaq ətirlidir, gül nəfəslidir. Elin-elatın 
əsrlərin sınağından çıxıb bu günümüzə qədər 
yaşayan, bəzən «şəhərli psixologiyasının, 
məişətinin qatı tozanağında» sozalan (“Şəhərli 
uşaqlar” silsiləsindən şeirlərdə olduğu kimi), 
unudulma təhlükəsi ilə qarşılaşan nağıl boxçalı 
adət-ənənələrimiz, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri-
miz, yenilməz milli mənliyi təyin edən 
cəhətlərimiz nikbin bir ruhda, indi isə mojor bir 
notda onun bir sıra şeirlərinin bəlli məna odunu 
təyin edir.  

«Mart gəlir, bahar gəlir», «Tüstülü bacalar», 
«Çərşənbələr», «Tonqal», «Novruz», «Səməni», 



 

76 

«Qulaq falı», «Bayram payı», «Sən, ey qışdan 
çıxan cığır», «Bu qış», «Sizin üçün darıxmışam», 
«Xatirələr ocağının işığında», “Xatirələr yağı-
şında”, “Bir qızıl xatirə”, “Bir xatirə libasında”, 
“Xatirəm yaşıl ağaç”, “Xatirələr burulğanı” 
silsiləsindən ( ümumiyyətlə, müəyyən bir mövzu 
ətrafında şeirlər silsilələri Şahməmmədin 
yaradıcılıgının baç xəttini təşkil edir) şeirlərinin 
duyğu, hiss, düşüncə saxlancı xatirələr ocağının 
işığında açılır, közərir, tüstülənir, poetik-retro 
duyğu və düşüncələr qanad açır... 

 Onun əksər şeirlərində, həmçinin nəsrində, 
publisistikasında hadisə və predmetlər çox vaxt 
yaşanmış günlərin canlı xatirələri təkin təqdim 
olunur. Bu bədii-psxoloji xatırlamalar insan 
ömrünün unudulmaz anlarını canlandıraraq 
yaddaş psixologiyasında assosiativ düşüncələrin 
məxsusi düzümündən ibarət poetik silsilə-düzümə 
çevrilir... Belə şeirlərin bir qismi isə oxucusunu 
kəndin burnumuzun ucunu göynədən nağıl-
lı-boxçalı, bayram xonçalı günlərinə qaytarır, mil-
li müəyyənliyin tam təyinedicisi olan etnoqratik 
yaddaşın nöqtələrinə toxunaraq, gələcək nəsli, 
soyadımızın daşıyıcılarını dərkə çağırır...  

Bu qəbildən şeirlərdə əsrlərin qaranlıq 
dərinliyində qalan, daşlaşan, konserviləşən paklıq, 
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mehr-ülfət, təmizlik, ululuq təşnəliyi Şahməm-
mədin “poetik xatirələr ocağının işığında” 
yenidən canlanır, bədii sözün sehri ilə yenidən 
çözələnir, üzə çıxır. Pirqulu dağında, Şamaxı 
meşəsində, Umud kişinin həyətində, dağlar 
qoynunda, bir aylı gecədə «Pir Qarağac»ın 
dibində, Şuşada, Isa bulağında, Cıdır düzündə 
onun bu poetik, mənəvi saflıq axtarışlarının, 
tapıntılarının şahidi oluruq... Həyatilik, real insani 
düşüncələr, ömrün dəyərli, sevincli-kədərli 
psixoloji sarsıntıları, yəni rəngarəng, qövsi-qüzeh 
ovqatlı anları Şahməmmədin poetik kardioqram-
masında ardıcıllıqla çırpıntılarının, döyüntülərinin 
izini tapır. Onun ata-anasına, doğma kəndinə, 
onun adamlarına həsr etdiyi «Böyüksüz olmasın 
heç kəs dünyada», «Sağ ikən», «Hardasan, 
harda», «Başdaşı», «Səni kim apardı», 
«Ana-oğul», «Anam bizə gəlmişdi», “Atamın 
söhbətlərindən” qəbildən şeirlərində, “Ləngəbiz” 
ədəbi-publisistik oçerklər toplusunda lirik ağı 
notu, həyatda itirdiklərimizə övlad yanğısı, bütöv 
bir kənd çamaatının ömürlüyündən keçən 
müqəddəs kədər motivi hakimdir. Və bu əsərlər 
poetik xatirə stilində, üslubunda yazılıbdır. O, 
xatirələri təzədən közərdir, oyadır, göyərdir, yaşıl 
ağaca çevirir... Müəllifin özünün dediyi kimi, bu 
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kövrək xatirələrin hər biri ürəkdə, könüldə izi 
qalan göynərtidir: 

 

Xatirə - 
Ürəklərin itirdiyi döyüntü.  
Ömürlərdə izi qalmış,  
Közü qalmış göyüntü ... 

 

Bu göynərtinin rəngarəng spektrlərini onun 
ülvi insani məhəbbətə, insanın bir-birinə qarşı 
olan sevgi dünyasına həsr etdiyi şeirlərində daha 
aydın görürük. 

Poetik hissin, hissiyyatın dəyərinin ən mühüm 
bir cəhəti də insani münasibətlərdən doğan 
məhəbbətə, insanın mənəvi aləmının aynası olan 
intim dünyaya açılan pəncərədir. Məhəbbət 
böyükdür, məhəbbət sarsılmazdır... Məhəbbət 
həyatın musiqisidir... Məhəbbət başqasının xoş-
bəxtliyində öz xoşbəxtliyini tapmaq deməkdir... 
Müdriklər söyləmişdir: “Məhəbbət xoşbəxtlik 
xəzinəsidir, həm də elə bir xəzinədir ki, xərclən-
dikcə onun ehtiyatı daha da, artır.” Məhəbbət elə 
bir hissin məhsuludur ki, bir şəxs başqasını özünə 
özündən də, doğma bilir, bir-birini tamamlayır, 
ahəngdar bir bütövlüyü yaşadır. Məhəbbət öz 
qəhrəmanlarından zərif duyğu, iztirab, nəciblik, 
məhəbbət yolunda fədakarlıq tələb edir. 
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Əslində, məhəbbət şəxsiyyətin, onun mənəvi 
aləminin dərk edilməsi prosesidir. Şəxsiyyəti 
onun emosional duyğylarından, fərdi yaşantı-
larından, ehtiraslarından, məhəbbətinə qovuşmaq 
hissindən, fədakarlıq tələb edən nəcib duyğu-
larından ayrı təsəvvür etmək olmaz. Tanrı 
məhəbbəti həyatın cövhəri kimi yaratmışdır. 
Məhəbbət yalnız iki müxtəlıf cinsin fərdi 
qarşılıqlı münasibəti deyildir, həyat mənbəidir, 
yaranışın mehrabıdır. Şeyx Nizami: “Eşqdir 
mehrabı uca göylərin, Eşqsiz, ey dünya, nədir 
dəyərin” – həqiqətini hamıdan öncə kəşf etdi-
yindən böyük məhəbbət dastanları yaratmışdı... 

 Qadın gözəlliyi, qadın mənəviyyatının sehri 
həmişə poeziyanın ilham mənbəyi olmuşdur. Ona 
görə də, şairin duyğular aləmi pərişan-pərişan 
uçan durna qatatı təkin isti, ilıq, səmimi, inamlı 
gözəllik nuruna bələnmiş məhəbbət xanimanında 
gecələyir, burada özünə qərar tapır. XX əsrin 
poeziya korifeyi Səməd Vurğun yazır: 

 
 Eşqsiz yaşayan donuq bir insan, 
 İçini qurd yemiş boş bir ağacdır. 
 Əsrlər dolanır, dəyişir zaman, 
 Məhəbbət əbədi bir ehtiyacdır. 
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Şahməmmədin poetik duyğusu məhəbbət dün-
yasına açılan pəncərədən baxanda daha inandırıcı, 
daha səmimi olur, özü də bəzək-düzəksiz, mə-
nalı-mahiyyətli, duyumlu insani məhəbbəti ... 
Onun təsvir və təqdim etdiyi məhəbbət romantik 
çalarlardan çox realist palitraya meyllidir. Sevən, 
hicran ağrısı çəkən, sevgilisi ilə görüşdən həzz 
almağı, sevinməyi bacaran müasir insanın adi, 
isti, saf məhəbbəti Şahməmmədin məhəbbət 
lirikasındakı ovqata daha yaxındır: 

 
Şəkilləri öpə-öpə,  
Bir təsəlli gəzirəm mən.  
Varlığımı sökə-sökə,  
Yoxluğuna dözürəm mən. 

 
Poeziyamızda örnəkləri zəngin və qədim olan 

ənənəvi məhəbbət şeirlərindən fərqli olaraq, 
Şahməmmədin təsvir etdiyi məhəbbət müasir 
həyatın özünün yaratdığı, real insani yaşantılar, 
duyğular, iztirablarla dolu olan bir məhəbbətdir. 
Əllərin təmasını, dodaqların titrəyişini hiss etdiyin 
duyumlu, görümlü, relyefli, aydın görsənən, 
hissiyyatdan yoğrulan, məsafədən duyulan 
gerçək, həyati bir məhəbbət ... 
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Tənhalıq Allahın adıdır ancaq,  
О da ki göylərdən baxar, əyilməz.  
Tənha bir ürəklə alışan ocaq – 
Tənha ürəkləri qızdıra bilməz. 

 
Şahməmməd sevgisini gizlədə bilmir, «is-

mi-pünhan» saxlasa da, «eşqi-pünhan» saxlamağı 
bacarmır. Gizli məhəbbətini, sevgisini hamıdan 
gizlətməyə çalışsa da, poetik ilhamından, 
şeirindən, qələmindən gizləyə bilmir. Və bilməz 
də!... Və elə ona görə də, “O sevgini unutmaq 
olmur”(2007) məhəbbət dastanını bağlayir. Bəlı, 
mən bu şeirlər toplusunu “Məhəbbət dastanı” 
adlandırıram... 

 
Gizli məhəbbətlər gizli dərd olur,  
Çoxu sevgisini ün edə bilmir.  
Bəzən də bir ürək boşalır, dolur,  
Ömrünü-gününü gün edə bilmir. 

 
Bu kitabda toplanan lırik şeirlərin qəhrəmanı 

bircə nəfərdir – “İsmi-pünhan”dır!.. Burada 
müasir insanın həyat tərzinin bütün ölçülərinə, 
parametrlərinə uyğun gələn məhəbbətdən, 
sevgidən yaranan iztirablarla, sevinclərlə labələb 
təbii hisslər, duyğular çeşməsi görürsən, bu 



 

82 

məhəbbət şəlaləsinin qarşısında heyranlıqla donub 
qalırsan... İyirmi səkkiz çap vərəqi həcmində 
olan, zərif və mənalı təribatlı bu kitab Şahməm-
mədin müqəddəs sevgiyə həsr etdiyi “Səkkiz-
bəndlər” silsiləsindən ibarətdir, yəni, təqdim 
edilən şeirlərin hamısı yazıldıqları ölçüdən asılı 
olmayaraq ayrılıqda səkkiz bənddən ibarətdir. 
Şahməmməd sevgiyə ötəri hiss kimi baxmır, 

onu poeziyanın sehri ilə əbədiləşdirməyə çalışır, 
ayrılıq məqamında da, məhəbbətindən ayrılmır, 
“Sən bir evdə, mən bir evdə yurd saldıq” harayını 
çəksə də, qəlbində məhəbbəinə isti yuva qurur, bu 
sevginin gözündə göyərir, közündə közərir, 
“İşığım - məhəbbət, məhəbbətim - nur” deyir, 
oxucunu təbii bir sevgi ilə qarşılaşdırir: 

 
 İşığım-məhəbbət, məhəbbətim-nur, 
 Önündə kölgələr başını əyir. 
 Düşürsən, gedirsən, gözlərim dolur, 
 Sürürəm, gedirəm, ürək getməyir. 
 
 Tutub yaxasından ğoca dünyanın, 
 Zamanın çarxına zəncir vuracam. 
 Təzəcə gülübdür üzü dünyanın, 
 Ğülməsən üzümə dəlı olacam. 
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“Ürəkdən sevənlər” “səkkizbənd”ində oxuyu-
ruq:  

  
 Sevgidir dünyada sevginin adı, 
 Yuya bilməz onu nə yağış, nə qar. 
 Hamını yandırmaz məhəbbət odu, 
 Leyli ola bilməz bütün xanımlar. 
 
 ...Mən sevgi yolçusu, sən gileylisən, 
 Bu geniş dünyada kiməsə tayıq! 
 Xanım, nə Məcnunam, nə sən Leylisən, 
 Dəlı bir sevginin caynağındayıq. 

  
Onun lirik məhəbbət qəhrəmanında Məcnu-

nanə sevgi ruhu olmasa da, Məcnunanə sevginin 
səmimiyyəti, müasir insanın məişətinə, 
düşüncələrinə, duyğu imkanlarına uyğun gələn 
Məcnunanə sevginin paklığı var. Bu sevgidə 
sızıltı, sufiyanə ağrı, göz yaşı, tərki-dünyalıq 
yoxdur. Sevən bir qəlbin real iztirabları, 
duyğuları, düşüncələri, arzuları, sevinci var ... 

 
Dünyada tək sənin səsin deyilsə...  
Səslər bolluğunda, bəli, karam mən...  
Səni itirmişəm... Keçib... Nə isə...  
Elə də, belə də günahkaram mən. 
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Özünü sevgi, məhəbbət yolunda «günahkar» 
hesab edən lirik «mən» - sevgisinin günahsız-
lığında «görən kim öyrətdi sevməyi mənə?» sual 
dilemması qarşısında durur və bu sevginin real 
cavabı «əncir yarpaqlarının torpağa düşməsindən» 
onu diksindirən hənirtisidir. Bəli, ancaq sevən 
qəlb, sevən kəs və bir də sevən şair duyğusu, 
hissiyyatı torpağa düşən əncir yarpağının səssiz, 
lal «səsini» eşidə, duya bilər... Və torpağa bu cür 
«hay-harayla» düşən əncir yarpağı uzaqlarda 
qalan məhəbbətin həsrət yanğısını özünə büküb, 
sonsuzluğa aparır... Və ona görə də, şair Şahməm-
məd: “Sevməsəydim, yaşamazdım!” hökmünü 
verir və bu, həm də “Sevməsəydim, yazmazdım” 
mənasında səslənir... Onun “Tanıdım səsini”, “O 
qız bir də qayıtmaz”, “Bir görüşün həsrəti”, 
“Səninlə... sənsiz”, “Söndür işıqları”, “851-ci 
reys”, “Məni yola salarkən”, “Sevgi dustağı”, 
“Görən kim öyrətdi sevməyi bizə”, “Ürəyimdə 
tutasıyam əlindən”, “Dənizə sirr açdıq”, “Nə şirin 
zəng idi”, “Sevgimin saçı dən-dən”, “Skripka 
göynəmə”, “Mobil” telefonlar” qəbildən onlarça 
məhəbbət motivli şeirləri həmin sevgi yazdırır, 
“Sevgisiz yaşamaq olmur”—deyir və “Nə yaxşı 
ki, sevmişəm” qənaətinin üstündə möhkəm 
dayanır...  
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Şahməmmədin qələmi bu məhəbbətin həsrət 
yanğısını doğru-dürüst, emosional bir tərzdə 
bütün çalarları, rakursları ilə zəngin palitrada əks 
edə bilir... «Gizli xatirələr yatır içimdə, görürəm 
yaş keçir danışmaq olar...» misrası ilə qəlbinin 
indiyədək heç kimə açılmayan kodlaşmış 
qapılarını açır, «məxfi sevgi qrifləri» poetik hissin 
açarları ilə bir-bir aşkarlanır. Bu günümüzün 
sevən bir adamının mənəvi-etik, əxlaqi-psixoloji 
yaşantıları şeirdən-şeirə calanır, qəlbi yandıran 
«gizli məhəbbəti» ürəkdə yazılan poetik 
gündəliyə çevirir. 

 

Adi gündəliyə bənzəməyən bir,  
Gündəlik yazmışam ürək odumla.  
Bu ömür dəftəri bircə nüsxədir,  
Bəzənir, daranır sənin adınla. 

 

Məhəbbətin doğruluğu, hicran, ayrılıq iztirab-
ları heç vaxt mahiyyətini dəyişmir, amma poetik 
ifadə üsulunu, tərzini, əksetmə məqamını dəyişə 
bilər. Hər bir zaman və məkan daxilində, hər bir 
məqamda onun təbiətinə uyğun duyğular sistemi 
mövcuddur. Vaxtilə Məcnun-Leyli qarşılığında 
onlar öz iztirablarını, duyğularını, dərdlərini səhər 
nəsiminə, aya-ulduza, pərvanəyə-şama, Kərəm isə 
Ərzurumun gədiklərinə, keçdiyi çaya, durna 
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qatarına, dumana-çənə söylədiyi halda, müasir 
məhəbbət Məcnunu və ya Kərəmi dərdini müasir 
dövrün obrazlarına – telefona, maqnitofon lentinə, 
şəkillərə, videolentlərə, teleqram və virtual mək-
tublara, uzaq məsafələri yaxın edən təyyarələrə, 
sürətli, rahat avtomobillərə ümumiyyətlə, 
çağımızın kommunikasiya əlaqələlərinə müraciət 
edir, obrazlar yeniləşir, təşbehlər orijinal bir 
tərzdə səslənir, hissin müxtəlif çalarları yaranır, 
hisslər təzə «köynəkdə» üzə çıxır... 

 Vaxtilə Gəncədən Ərzuruma aylarla, illərlə 
Əsli sorağına çıxan qəhrəman, dəvə ayağı ilə 
karvan yollarından keçən Kərəm səfərləri indi 
tutaq ki, Bakı ilə Moskva arasında iki saatlıq 
təyyarə səfərlərinə çevrilir, lirik «mən» yollarda, 
təyyarələr qarşılamaqla, yolasalma mərasim-
lərində, telefon xətlərindən gələn səslərin tonunda 
özünü tapır, özünün mənəvi aləminə dalır... Və bu 
sevgi, məhəbbət səyahətləri ömür keçdikcə gah 
qara, gah yağışa düşür, son anda səmimi bir 
sevginin «ağ çiçəyinə» çevrilir, ömrün baharında 
gül açır, payızında hicranın xəzanına düşür: 

 

Mənim ağ çiçəyim, yara yananım,  
Yar yara yar deməz, yarı yanmasa.  
Yan, yandır, odunda alışım, yanım,  
Yara yar demərəm, qarı yanmasa! 
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 Bə yaxud, 
 

 İstehza edirsən, deyirsən unut, 
 Mənim gədər yara yanan yar hanı? 
 Ürəyimdə bircə ürək salıb yürd, 
 İnanmırsan, gəl sinəmi yar... 
 Hani? 
 

 Dərman bilib səni mənə, mən dərdim, 
 Səni dərdim, ürəyimdə... 
 Eh dərdim... 
 Yadındamı, yollarında bitərdim, 
 Məni döyən yağış hanı, qar hanı?  
 

 Məni qədər səni sevən tapılmaz, 
 Geri dönməz uçub gedən eh, o yaz. 
 Başım üstün alıb indi sərt ayaz, 
 Çatdığımız ocaq hanı, qor hanı? 

  

Müəllif əksər şeirlərində olduğu kimi, bu şeir-
lərində də, sənətkarlığ ünsürlərindən bacarıqla 
istifadə etmiş, alliterasiya, yəni, səs-ün uyarlı-
ğında hissin polifonik çalarlarını üzə çıxarmış, 
poetik dramatizm fonunda saf, ülvi məhəbbət 
uğrunda yanan lirik «mən»in psixoloji ovqatını 
dürüst poetik detallarla əyaniləşdirmişdir. Şah-
məmməd ədəbi dili və xalq dilini yaxşi bilən, 
sözü duyan, sözün dadını-tamını hiss edən, sözün 
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poetik çalarlarından yerli-yerində istifadə etməyi 
bacaran şairlərdəndir... Bu da, onun lirikasına 
həzin bir musiqililik, ritm, havacat bəxş edir, 
ruhun harmoniyası, qəlbin melodiyası nəğmələr 
dünyasına yol açır və Şahməmmədin “Nəğmələr 
dünyası” (2008) kitabı ərsəyə gəlir. Bu kitabda 
Şahməmmədin müxtəlif illərdə yazdığı mahnı 
mətniləri toplanmışdır. Bu mətnilərin əksəriyyətinə 
mahnılar bəstələnmiş, məşhur müğənnilər 
tərəfindən həvəslə oxunmuş, dinləyicilərin ma-
rağına səbəb olmuşdur. Şanməmməd 30-a yaxın 
mahni mətninin müəllifidir. Azərbaycanımızın 
tanınmış, məşhur müğənnilərdən Məmmədbağır 
Bağırzadə, Flora Kərimova, Zümrud Məmmədova, 
Firuzə İbadova, Cavanşir Məmmədov, Təranə 
Vəlizadə,Yusif Mustafayev, Baloğlan Əşrəfov, 
Yaqut Babayeva və başqaları bu mahnıların mahir 
ifaçılarındandırlar... 

Onun bu silsilədən şeirləri sözün, səsin, ruhun, 
hissin, fikrin bəstəsiz melodiyasıdır, “Gözəl” 
mahnısında olduğu təkin: 

 

 Ay aman, bəxtimə bir gözəl çıxıb, 
 Od vurub qəlbimi yandırıb-yaxıb. 
 Bəlkə Günəş çıxıb, bəlkə Ay doğub? 
 Bəlkə bir ulduz yagışı yağıb? 
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 Belə bir çıraq dünyada varmı? 
 Ay Allah, bu qızdan doymaq olarmı? 
 
 Gözümün içində gül üstə jalə, 
 Boyu sərv ağacı, yanağı lalə, 
 Od baxış, ağ kəmər, dodaq piyalə, 
 Boynumda qolları qoşa şəlalə. 
 Belə çil-çıraq dünyada varmı? 
 Ay Allah, bu qızdan doymaq olarmı? 
 
 Şirin bir nəğmədi, qanadlı səsdi, 
 Ömrümü isidən odlu nəfəsdi, 
 Hardasa tilsimli qızıl nəfəsdi, 
 Nə bilim... Bəlkə də eşqımə qəstdi? 
 Belə bir çil-çıraq dünyada varmı? 
 Ay Allah, bu qızdan doymaq olarmı? 

  
Ümumiyyətlə, Şahməmmədi şeirlərini səciy-

yələndirən də, bu cür adilik, dürüstlük və reallıqla 
çuğlaşmış melodiklikdir... O, həmişə doğma, ideal 
harmonik və dinamik enerjiyə malik heca 
vəzninin havacat, ahəng kökündən, dəyişməz, heç 
bir aşınmaya məruz qalmayan ölçülərindən 
kənara çıxmasa da, maraqlı budur ki, poetik fikrin 
ifadəsində olduqca sərbəstdir. Yəni o, istədiyi 
həyati detalda gizlənən poetik mənanı sərbəst, 
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izafi güc sərf etmədən, ilhamını-iradəsini zor-
lamadan tapır, görür, duyur və şeirə gətirir... Özü 
də, gördüynü, duyduğunu gerçəkliyə, həyati fakta 
sadiq qalaraq, təhrifə yol vermədən, amma bədii- 
estetik əyara salaraq, dürüstlük və aydınlıqla 
yazısına gətirir...  

Böyük rus yazıçısı İ.A.Qonçarovun öz yara-
dıcılıq imkanlarına verdiyi şərhi, Şahməmmədin 
yaradıcı “mən”inə şamil etmək olar. XIX əsrin 
demokrat ədibi yazırdı: “Bəziləri nahaq yerə 
mənə roman üçün mövzular təklif edirlər. Bu 
hadisədən, o hadisədən yazmağımı, hansı prob-
lemləri qaldırmağımı xahiş edirlər. Bacarmıram, 
istəmirəm. Özüm müşahidə etmədiyim, yaz-
madığım, görmədiyim hadisələr mənim qələmim 
üçün deyil. Mənim öz əkin-biçinim, öz vətənim, 
öz havam, öz dostlarım, öz düşmənlərim, öz 
müşahidələrim, öz təəssüratım, xatirələrim var. 
Mən ancaq haqqında düşündüyüm, hiss etdiyim, 
yaxindan görüb tanıdığım, sevdiyim hadisə-
lərdən, insanlardan yazmışam və yazacağam.” 
(Kursiv bizimdir – Q.B.). 

Görünür bədii hiss, duyğu, düşüncə sahib-
lərinin yaşadıqları dövrdən, zamandan asılı olma-
yaraq xarakterlərində, psixoloji yaşantılarında bir 
uyarlıq, bir oxşarlıq, bir paralellik olur. Baxın, 
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XXI əsrin Şahməmmədi “Yollar...” xati-
rə-romanına yazdığı “İnanıram ki...” müqəddə-
məsində bu barədə necə düşünür: “Əziz oxucular, 
məni qınamayın, deməyin ki, Şahməmməd 
keçdiyi bir həyat yolunu qələmə alıb. Mən 
gördklərimi, içimdə yaşadıqlarımı yazmasam, 
eşitdiklərim, düşündüklərim barədə danış-
masam, onda bu xatirələr toplusu öz odunu, 
alovunu itirmiş olur. Birdə ki, mən bir insan 
ömrünün keçdiklərinin hamısını kitaba 
gətirməmişəm. Mən bunu istəsəm də, edə 
bilmərəm. Bu xatirələr toplusunda mən yalnız 
bir insanın arxada qoyduğu uzun bir ömrün 
fonunda ümumiləşmiş bir insan obrazının 
portretini yaratmağa çalışmışam. (Seçmə 
bizimdir – Q.B.). ...Onu bilirəm ki, doğulduğum 
bu torpağın dadını-tamını bilən, vətəni bir 
vətəndaş kimi sevən, öz kəndini dünyanın ən 
möhtəşəm abidəsi hesab edən şəxsin yazdıqlarına 
inanmıram ki, kimsə biganə qalsın. Yox, mən 
buna heç cür inanmıram.” Ümumiyyətlə, 
Şahməmməd yalnız öz qəlbinin səsinə qulaq asan 
qələm əhlidir, ona görə də inandırır... 

Bir cəhəti də, qeyd edək ki, Şahməmmədin 
nəsr yaradıcılığı, esseləri, publisistikası onun 
poeziyasını üstələməsə də, heç də, ondan geri 
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qalmır, əksinə bir-birini tamamlayır. Ümumiy-
yətlə, “YOL” obrazı onun yaradıcılığında 
özünəməxsus bədii-estetik funksiya daşıyır, insan 
ömrünə, ömürlüyünə çevrilir, insaniləşir, 
mənəviyyat və əxlaq dərsliyinə çevrilir. Müəllıf 
özü “Yollar...” əsərini “xatirələr toplusu” adlan-
dırır. Lakin, bizə elə gəlir ki, ya o bu məsələdə 
təvazökarlıq edir, ya da, xatirə-memuar janrını öz 
üslubuna daha uyar hesab edir. Heç bir mübahisə 
açmadan, biz, “Yollar...” əsərini memuar 
üslübunda yazılmış xatirə-roman hesab edirik... 
Bu əsəri “sənədli povest” adlandıran da var 
(pedaqoji elmlər namizədi, dosent Şahrza 
Ağayev). 

 Əsəri bütövlükdə başa gətirənə qədər, 
Şahməməd bir yazıçı kimi üzün bir hazırlıq 
“yolu” keçibdir. Onun müxtəlıf illərdə qələmə 
aldığı “Məni bu günə çatdıran yollar”, “Yolların 
sonu görünmür”, “Nağıllı, nəğməlı yollar”, 
“Kədərli notlar” yazıları, esseləri, xatirələri və 
həyatı, yaradıcılığı barədə düşüncələri “Yollar...” 
xatirə-romanının fabulasının fundamental əsasını 
təşkil edir. Şahməmməd bu yazılarının əsasında, 
həmçinin qələm dostlarının və həssas oxucu-
larının təkidi ilə yenidən yazı masasının arxasına 
keçir, müasir memuar janrının şeirlə, poeziya ilə 
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çuğlaşan tamamilə orjinal bir formasını yarada 
bilir... 

 Əsərin yaranma səbəbini o, özü belə izah edir: 
“Kitabi oxuyan M.Araz, M.Aslan, Z.Şahsevənli, 
N.Kəsəmənli, B.Vəziroğlu, F.Sadıq, İ.Göyçaylı, 
M.Mirzə, T.Kazımov, İ.Etibar, T.Taisoğlu, 
R.Balayev, O.Şamil və digər ziyalılar bildirdilər 
ki, “Sevməsəydim, yaşamazdım” kitabına 
yazılmış “Məni bu günə çatdıran yollar” ön söz 
olduqca səmimidir. Hətta onların bir çoxları 
demişdilər ki, bu xatirələr toplusu bir qədər 
genişləndirilsə, gözəl, sənədli bir povest də ola 
bilər. Bu sözləri mənə bir sıra görüşlərdə digər 
oxucular da demişdilər.” Və beləliklə, “Yollar...” 
sənədli-sübutlu xatirə-romanı ərsəyə gəlir...  

Bu əsərdə XX əsrin ikinci yarısında yaşayan, 
ucqar bir dağ kəndindən çıxaraq boy atan, 
pərvəriş tapan Azərbaycan ziyalısının obrazı öz 
kamil, gerçək, təsirli, duyumlu şəkildə, örnəyə 
çevriləcək dərəcədə əksini tapıb. 

Jurnalist Emil Tahiroğlu “Yolların sonu 
görünmür” məqaləsində bu əsər barəsində 
qənaətini belə bildirir: “Şahməmməd müəllimin 
“Yollar” kitabını oxuyarkən bir insan ömrünə 
güzgü tutursan. Onun uşaqlıqdan bu günə kimi 
bütün yaşantıları, sevincli, kədərli anları ilə tanış 
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olursan. Ağsu rayonunun Ləngəbiz kəndindən bir 
körpə uşağın başladığı və böyüyüb ataya, babaya 
çevrildiyi, müəllım, müstəntiq, nəhayət tanınmış 
şair olanadək keçdiyi ömür yolunun hər 
qarışından xəbər tutursan. Bu yollarda sevinc də 
var, kədər də, xoş duyğular da, ağrilar da, çatdığı 
və çatmadığı arzular da. ...”Yollar” kitabını 
oxuduqca müəllifin uğurlarına, qazandıqlarına nə 
qədər sevinirsənsə, itirdiklərinə kədərlənir, 
qəmlənirsən.” 

Bu sevinmələr, qəmlənmələr, belə bir oxucu 
hissi nədən baş verir? Çünki, burada baş verənlər 
təkcə bir nəfərin, bir fərdin ömürlüyünün faktı 
deyildir, həmin mərhələdə yaşayan bütöv 
cəmiyyətin həyat tərzi və başına gələnlərdir. 
Xüsüsidə ümumi var, fərdin taleyində cəmiyyətin 
də taleyi bədii sözün gücü ilə ümumiləşərək 
əksini tapıbdır. Və müəllifin sənətkarlığı, bir 
qələm sahibi kimi ustalığı bu xəttə də, özünü 
biruzə verir.  

 Áó ÿñÿðäÿ sənədli xatirə-ðîìàí æàíðû ö÷öí 

÷îõ ìöùöì ñòðóêòóàë âÿ ìÿíà-ìÿçìóí 

êåéôèééÿòëÿðè, èíñàíûí ïñèõîëîæè äàõèëè àëÿìèíèí 

òÿñâèðè, ëîêàë ìÿêàí äàõèëèíäÿ ùàäèñÿëÿðÿ ãëîáàë 

ìÿíà âåðìÿê, ìöÿééÿí èúòèìàè-ñîñèàë çàìàí 

÷ÿð÷èâÿñèíÿ òàðèõèëèê ñòàòóñó ãàçàíäûðìàã öñóëó, 

ùàäèñÿëÿðèí äèíàìèçìèíè, äðàìàòèêëèéèíè, êîëëè-
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çèéàëàðû èíñàíûí äàõèëè äóéüóëàðû èëÿ ùÿìàùÿíý 

canlandırmaq óñòàëûüû, áÿäèè ìÿíòèãèí ýöúöíÿ 

éèéÿëÿíìÿê áàúàðûüû þçöíö ýþñòÿðèð. Áöòöí áóíëàð 

èñÿ, təqdim olunan baş qəhrəmanın èñòÿê âÿ 

àðçóëàðûíû, øÿõñè òàëåèíè, ïñèõîëîæè éàøàíòûëàðûíû 

ìèëëè, èúòèìàè-ñîñèàë ïðîáëåìëÿð ñÿâèééÿñèíÿ 

ãàëäûðàðàã òàì ìèëëè-ìÿíÿâè õàðàêòåð éàðàäûlìàñû-

íà õèäìÿò åäèð. 

Onun “Yollar” başda olmaqla, “O yolların 
əks-sədası”, “Ləngəbiz”, “Kimdir günahkar”, 
“Ağaclar... Yarpaqlar... O sevgi”, “Gün”, 
“Arzular, arzular”, “Həyacan dolu beş il”, “Bakı 
polisi: qısa tarixi və müasir dövrü—1840-2005” 
təkin bədii-publisist nəsr əsərləri bu mühüm 
həqiqəti dəyərincə əhatə edir...  

Ïóáëèñèñòèêàäà èêè ÿñàñ øÿðò ãàáàðûãäûð — ôàêò âÿ 

áó ôàêòû ÿêñ åòäèðìÿ bacarığı.. Ëàêèí áèð úÿùÿò äÿ 

ìöùöì øÿðòäèð êè, ÿëäÿ îëóíàí, ìöøàùèäÿ åäèëÿí 

ùÿéàò ôàêòëàðû ñàäÿúÿ îëàðàã ñàäàëàíìûð, ôàêò õàòè-

ðèíÿ âåðèëìèð. Ïóáëèñèñòèí èñòåäàäû, ôÿùìè, «òàëàíòû» 

ìöùöì àìèë êèìè áóðàäà ÷ûõûø åäèð, õàðàêòåðèê 

ôàêòëàð ñå÷èëèá ýþòöðöëöð, áÿäèè øÿêèëäÿ öìó-

ìèëÿøäèðèëèð, èúòèìàè-ñèéàñè úÿùÿòäÿí ìÿíàëàí-

äûðûëûð, èäåéà-åñòåòèê ãÿëèáÿ ñàëûíûð. Ñÿíÿòêàðëûãëà, 

óñòàëûãëà éàçûëìûø ïóáëèñèñòèê ÿñÿð ùÿð áèð äþâð 

ö÷öí þç äÿéÿðèíè ñàõëàéûð. Áó èñÿ áèðèíúè íþâáÿäÿ 

ïóáëèñèñòèêàíûí əksəriyyəti äöøöíäöðÿí, çàìàíûí 
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òÿëÿáëÿðèíäÿí äîüàí ìöùöì ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóí-

ìàñû âÿ áþéöê öìóìèëÿøäèðìÿ ãöââÿñèíÿ ìàëèê 

îëìàñû èëÿ èçàù åäèëìÿëèäèð. Áóðàäà äà ôèêèðëÿð 

îáðàçëû øÿêèëäÿ, ìöõòÿëèô áÿäèè âàñèòÿëÿðäÿí 

èñòèôàäÿ éîëó èëÿ èôàäÿ îëóíóð. Ùàäèñÿëÿð àðäûúûë-

ëûãëà, ìöÿééÿí õÿòò öçðÿ èíêèøàô åòäèðèëèð, oõóúóíó 

äöøöíäöðöð, ùÿéÿúàíëàíäûðûð, oxucu elə bilir ki, öz 
başına gələnləri oxuyur. Müəllıfin ùÿð ñþçö öðÿê-

ëÿðäÿ ÿêñ-ñÿäà òàïûð, áÿäèè-publisist ñþçöí 

òÿñèðåäèúè, ðóùëàíäûðûúû ðîëóíó ÿéàíè ñóðÿòäÿ 

ýþñòÿðèð. 
Ïóáëèñèñòèêàíûí íÿçÿðè òÿáèÿòèíÿ àèä îëàí áöòöí 

bu õöñóñèééÿòëÿð, õöñóñÿí îíóí èúòèìàè ìÿçìóíó 

âÿ áÿäèè äÿéÿðè, ìöàñèðëèéè, ñÿíÿòêàðëûã úÿùÿòëÿðè 

áöòþâëöêäÿ Şahməmmədin ïóáëèñèñòèê éàðàäûúû-

ëûüûíäà þçünü ïàðëàã áèð øÿêèëäÿ ÿêñ åòäèðèð, îíóí 

yazıçı-publisist èøèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð.  

 Áöòþâëöêäÿ, bu əsərlərdə Şahməmmədin 

éàðàäûúûëûã òÿúðöáÿñè, óüóðëó áÿäèè àõòàðûøëàðû 

áèçèì ùàìûìûçûí éàøàäûüû, ýþðäöéö, ìöÿééÿí 

ïðîáëåìëÿðè èëÿ ãàðøûëàøäûüû, áó ïðîáëåìëÿðè 

ìèí-áèð ÿçàá âÿ ñåâèíúëÿ ùÿëë åòäèéè äþâðöí, ìö-

àñèðëÿðèìèçèí ùÿéàòûíûn, õàëãûìûçûí ìÿíÿâèééà-

òûíûn, îíóí ïðîãðåññèâ âÿ ðåãðåññèâ éàøàì 

òÿðçèíèn, ñîñèóìóíón ìöìêöí ãÿäÿð äîëüóí, 

ùÿéàò ùÿãèãÿòëÿðèíÿ óéüóí, ñÿìèìè, äÿðèí, éàä-

äàãàëàí ìÿíçÿðÿëÿðèíè éàðàòìàã úÿùäèíÿ õèäìÿò 
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åäèð. Îíóí ãÿùðÿìàíëàðû çoxlarımızın tanıdıqları 
çèéàëûëàðäûð, ãóëëóã÷óëàðäûð, şəhərin, êÿíäèí ùàëàë, 

çÿùìÿòêåø èíñàíëàðûäûð, ãîúàëû-úàâàíëû àçÿðáàé-

úàíëûëàðäûð. Ìöàñèðëÿðèìèçèí øÿõñèééÿòè îíó þíúÿ 

ìèëëè õàðàêòåð, éóðääàø, ñîíðà èñÿ âÿòÿíäàø êèìè 

áèð âÿùäÿò äàõèëèíäÿ, êöëë ùàëûíäà ìàðàãëàíäûðûð. 

O, hər şeyə millətsevər, yurdsevər və dövlətsevər 
gözü ilə baxır. Şahməmmədin lirik-åïèê, publisis-

tik íÿñðè ùàäèñÿëÿðÿ òàìàìèëÿ ìèëëè ìþâãåäÿí, 

àçÿðáàéúàí÷ûëûã ìþâãåéèíäÿí, ìöñòÿãèë õÿëãèëèê 

êîíñåïñèéàñû ìöñòÿâèñèíäÿ áÿäèè øÿðù âåðÿí 

dəyərli áÿäèè ÿñÿðëÿðäèð...  

 Öìóìèééÿòëÿ, Şahməmməd þç éàðàäûúûëûüû 

èëÿ ìÿíÿâè áöòþâëöéö, òÿìèçëèéè, ïàêëûüû, ùàëàëëûüû, 

éóðääàøëûüû òÿñäèã åäèð, áó ùèññëÿðëÿ, äóéüóëàðëà, 

ÿãèäÿ èëÿ éàøàéàí real ãÿùðÿìàíëàðûí ÿäÿáè 

ïîðòðåòlərèíè éàðàäûð âÿ áöòöí áóíëàðûí îõóúóëàðà 

òÿëãèí ýöúöíö êèôàéÿò ãÿäÿð òÿøêèë åäÿ áèëèð… 

 Õàëã òÿôÿêêöðöíÿ áÿëÿä îëàí éàçû÷û xalq 

deyimlərindən, ÿôñàíÿëÿðäÿí, àòàëàð ñþçö âÿ ìÿ-

ñÿëëÿðäÿí, áàéàòûëàðäàí, ïðèò÷àëàðäàí, þz şeirlərin-
dən ìÿãñÿäÿóéüóí áèð øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ åäèð. Áóí-

ëàð îíóí ÿñÿðëÿðèíèí êîëëèçèéàñûíà òÿáèè øÿêèëäÿ 

äàõèë îëóð, ïÿð÷èìëÿíìèð. Xəlqı íöìóíÿëÿðäÿí áó 

øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ áàúàðûüû îíóí éàðàäûúûëûüûíûí 

ïîåòèêàñûíû øÿðòëÿíäèðÿí ÿñàñ àìèëÿ ÷åâðèëèð. 

Áåëÿëèêëÿ, ìöÿëëèôèí ÿäÿáè ïðèéîìëàðû, öñëóáó, 
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òÿùêèéÿ ñÿðáÿñòëèéè âÿ àðäûúûëëûüû, ìÿíÿâè ðóùè, 

xəlqi äåòàëëàðà ìöðàúèÿòè, áÿäèè ñòðóêòóðäà 

bunlardan èñòèôàäÿ, úöìëÿëÿðèí ãóðóëóøóíäàêû 

ñàäÿëèê, áèòêèíëèê, ÿãëè âÿ ùèññè-åìîñèîíàë äóé-

üóëàð îéàäàí ñþç äöçöìö, áÿíçÿòìÿ âÿ òÿøáåùëÿð 

îíóí éàçû öslubunun ìöùöì àòðèáóòëàðûíı 
şərtləndirir.  

 Şahməmməd jurnalistə, yazıçı-publisistə məx-
sus istedad ñàùèáı êèìè əlahiddə bir sahə olan 

polis həyatını əks etdirən müasir Azərbaycan 

ïóáëèñèñòèêàñûíûí èíêèøàôûíäà da, ìöùöì èøëÿðäÿí 

áèðèíè ýþðìöø, áÿäèè ÿäÿáèééàòûí ïóáëèñèñòèêà 

íþâöíÿ äàõèë îëàí æóðíàëèñòèêà ñàùÿñèíäÿ 

éîðóëìàç ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìèø, onlarca éàçû 

ãÿëÿìÿ àëûá äÿðú åòäèðìèø, əvvəlcə BŞPİ-nin 
mətbu orqanı olan “Polis” qəzetinin, sonralar 
özünün təsis etdiyi müstəqil “Azərbaycan polisi” 
jurnalının baş redaktoru kimi ciddi, ardıcıl 
fəaliyyət göstərmiş, bu sahədə ïöõòÿëÿøìèø və 
êàìèëëÿøìèøäèð. 

 Şahməmmədin yaradıcılığında təsvir edilən 
insanın, ziyalının obrazı siferasında onun yaşıdığı 
mühit, qarşılaşdığı adamlar, müxtəlıf peşə 
sahibləri, son 60-70 ildə ictimai-sosial həyatda 
baş verən çevrilmələr, aşınmalar, kataklizmlər, 
müstəqillik dövrünün hadisələri təbii bir şəkildə 
canlandırılır... Bütün yollr bir məqamda, bir 
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məkanda birləşir. Müəllif özü bunu belə 
mənalandırır: 

“Hər bir yeni kitab üzərində işləyərkən, yollar 
ayrıcında dayanıb, geriyə boylanarkən düşünürəm 
ki, səhv eməmişəmki?... Yollar... Yollar... Yollar 
heç zaman qurtarmır. Yer şarını bürüyən yollar 
hamısı bir-birinə calaq-calaqdır. Deməlı, yollar 
hamısı qohumdur. Deməlı, yolların əvvəlini, 
sonunu tapmaq çətindir. Yollar yüksək dağ 
zirvələrinə çatanda cığıra dönüb üzülür. Yox, 
üzülmür! Əbədiyyətə qovuşur. Cığırlar yolların 
davamıdır. Cığırlar yolları yollara calayan 
izlərdir. Nəsli nəslə calayan uşaqlar kimi. Deməlı, 
məni bu günə gətirib çıxaran yolların nə əvvəli 
var, nə sonu. Mən yollar ayrıcına da yollarla 
gəlmişəm, yollar ayrıcından da, yollarla ayrıl-
mışam. Taleyimlə əl-ələ verib gedirəm bu 
yollarla. Kəlmələrim, sətirlərim, kitablarım, 
övladlarım aparır məni bu yollarla. Aparir, apa-
racaq -- əvvəlı və sonu görünməyən bu yollarla...”  

Bizcə, yaradıcılıq yollarında rast olunan həyati 
detalda poetik çaları, rəngi, cizgini və çeşnini 
görmək, duymaq, hiss etmək və sərbəst şəkildə 
ona poetik-estetik məna, mahiyyət vermək sənətin 
və sənətkarlığın əsas cəhətlərindən, özünəməxsus, 
orijinal xüsusiyyətlərindəndir... 
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Şahməmmədin poetik yaradıcılığı ilə baş-
dan-başa tanış olandan sonra adama elə gəlir ki, o, 
bir şair kimi istədiyi mövzuda əsər yaza bilər, özü 
də özünəməxsus orijinallıq və sərbəstliklə... 

Və bu onun yaradıcılığında əsas üslubi 
keyfiyyət səviyyəsinə yüksəlir, zəngin mövzu 
rəngarəngliyi yaradır. Bu mövzuların əksəriyyəti 
poeziyanın əbədi-əzəli mövzuları olsa da, 
Şahməmməd onlara öz yozumunu, öz duyumunu, 
öz hissini yoğurub qatır, tamamilə yeni, orijinal, 
təzə-tər, özününkü olan yaradıcılıq nümunəsi 
ortaya çıxara bilir. 
Şahməmmədin əksər şeirlərində demək olar ki, 

yalançı pafos, yaxacıran temperament, süni 
patetika yoxdur. Onun poeziyası sakit, həlim, dağ 
havası kimi təmiz, saf, inandırıcı və səmimi bir 
poeziyadır. Şairin özünə, öz şəxsiyyətinə, 
davranışına, həyatda, ailədə, işdə, cəmiyyətdə 
tutduğu mövqeyə uyğun – vicdanlı bir poeziya ... 

Qeyd etdiyimiz kimi, müəllifin, hər hansı bir 
qələm sahibinin, xüsusən şairin şəxsiyyəti ilə 
onun yaradcılığı, poetik fakturası birləşib 
qovuşanda, bütövləşəndə daha səmimi, daha 
inandırıcı, daha ürəyəyatımlı olur. Həyatda bir cür 
yaşayıb, şeirində lirik «mən»ini başqa cür təqdim 
edən şair ömrü müqəvva illüziyası yaradar. Poetik 
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hissi peşəkarlıq hesabına nə qədər bəzəsə də, 
peşəkar tənqidçi, ayıq oxucu gözündə saxta 
olduğu tez üzə çıxır. 

Bu cəhətdən Şahməmmədin şair bəxti gətirib. 
Doğrudur, onun şeirləri arasında elələri var ki, 
zəifdir, ifadə və bədillik cəhətdən qüsurludur, 
bəzən təşbehləri yerinə oturmür, poetik məntiq 
pozulur və s... Bunlar təbildir və onun yaradıcılığı 
canlı bir orqanizm olduğundan qüsurlardan da 
xali deyildir. Lakin Şahməmmədin hissində, 
şeirində, yaradıcılığında sünilik, saxtalıq, 
kənardan bulanıq şırnaq yoxdur. Onun poeziyası 
onun özününküdür, bütün yaxşı və qüsurlu 
cəhətləri ilə... Onun öz şair şəxsiyyətinin, 
poeportretinin təsdiqidir və bu şəxsiyyətə məxsus 
ömürlüyün poetik salnaməsidir, lirik «mən»ini, 
lirik portretini aşkarlayan cizgiləridir... 

 
Özü demiş: 
 

Burda uşaqlığım, burda gəncliyim,  
Burda keçmişimin sorağı yatır.  
Burda yorğunluğun, burda dincliyin,  
Yazılmış, pozulmuş varağı yatır. 

 



 

102 

Elə bu xarakterik cizgiyə görə də şair olan kəs 
«nar kimi qəlbini kağıza sıxa bilir», «ağappaq qar 
kimi qəlbi üşüyə bilir», poetik məntiq oraya gəlib 
çıxır ki, «dünya ulduza kimi onun olur», «yer şarı 
mənzilinə, üfüq pəncərəsinə» çevrilir! Və onun 
bütün varlığı şeirə bağlanaraq, «dumduru göylərə 
açılan bir şair ürəyinin» poetik hekayətinə dönür; 
Şahməmmədin poeportreti onun poetik sətirləri, 
misraları, şeirləri içindən boy atıb boylanır, 
boya-boy görsənir... 

 
 Demirəm çox yazıb, çox yaratmışam, 
 Həyatda hər sözə çatmayıb güçüm. 
 Sətirlər içindən mən boy atmışam, 
 Kədərli, kədərsiz anlarım üçün... 

 
Mən, Şahməmmədin yaradıcılığını belə gör-

düm, belə dərk etdim və beləcə də şərhə 
çalışdım... Sətirlər içindən boylanan Şahməm-
mədin poeportretini, şair obrazını ədəbi sözün 
gücüilə canlandırmağa cəhd elədim və mənə elə 
gəlir ki, bəqədri-qüvvə buna nail oldum... Təkcə 
Şahməmmədinmi?!. Şahməmməd bir qələm 
sahibi kimi bizim müasirimizdir, qələm dos-
tumuzdur, bizim çiyindaşımızdır, sıranəfəri-
mizdir, mənəvi qohumumuzdur, bizim birimizdir. 
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Bu mənada, bu mini-modern monoqrafiyada 
hamımızdan nəsə var... Deməlı, elə hamımızdan 
yazmışam və bu əsər hamımıza həsr olunub... 
Allah hamımızı qorusun, bir-birimizə olan 
istəyimizi, məhəbbətimizi artırsın!.. Amin!!. 

 
2009 
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