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                                                 (QƏZƏLLƏR) 

 Azərbaycan  klassik Şirvan
 
intibah poeziya məktəbinin 

                                                       900 İlliyinə  ithaf olunur 

 

Sanma ki, daim ömür Yusifə zindan olacaq, 

                                        Ötəcək zülməti-qəm, bəxt nuri-əfşan olacaq. 

 

                                        Bizə azadəliyin Məcnunu olmaq da yetər, 

                                        Var isə Leylayi-eşq, dəşti-biyaban olacaq. 

 

                                        Nə çəkir çəksin hələ keyfləri əğyari-ədu, 

                                        Bizə də baxıb ona gülməyə imkan olacaq. 

 

                                        Bizik ol şəhidi-eşq, qoy tanısın bütün aləm, 

                                        Nə qədər var canımız canana qurban olacaq. 

 

   Demə, ey şux, qışı gör, yoxdu baharın sorağı, 

                                        Ötəcək şaxtalı qış, nərgizi-dövran olacaq. 

 

                                        Bizi hali-pərişan eyləmə, ey nazəndə, 

                                        Qəlbinə düşsə gər eşq, günlərin  əfqan olacaq. 

 

                                        Atanın hər qəzəli Məcnuni-eşq dastanıdır: 

                                        Onların hər biri bir Leylaya ünvan olacaq. 
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          “Elmü-ürfan yurdu Şirvanım mənim...” 

                                           (Dibaçə) 
 

 

               “Mənim könlüm müəllilmdir, dizim üstü dəbistanım, 

                 O şagirdəm ki, öyrəndim sükut ilə əlifbanı. 

 

                  ...Mənə öyrətdi çox şeylər, yazarsam cüzini çatmaz: 

                  Səmanı dəftərim etsəm, mürəkkəb cümlə dəryanı.”             
                                                       (Xaqani Şirvani.  İlk intibah şairi) 

 

 

             (Hər bir xalqın böyüklüyü onun  say üstünlüyü və ya ərazi genişliyi  ilə   

          deyil,   xalqlar  arasında qəbul edilən  tarixi mədəniyyətilə ölçülür. 

     Bu gün 67 ölkədə məskunlaşmış Azərbaycan ismli 60 milyonluq insan 

üçün də məhz qədim kəkdən gələn həmişəyaşar mədəniyyətimiz  əsl  milli 

qürur mənbəyidir. Mədəniyyətin ən yüksək zirvəsi dövlətçilikdir. Tarix 

göstərdi ki, bir xalqın ərazisini işğala çalışan qüvvə hər şeydən öncə onun 

dövlətçilik tarixini də özünə mənimsəməyə can atır. Bu gün artıq virtual 

aləmdə ”Erməni Şirvanşahlığı”, ”Fars Şirvanşahlığı” və s. iddialar aydın 

eşidilməkdədir... 

     3000 illik qədim tarixə malik Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin siyasi 

mərkəzi olmuş Şamaxı şəhərində 12-ci  əsrdə yaranmış ilk ümumdünya 

mədəniyyət intibahı Ümumazərbaycan klassik mədəniyyətinin ən parlaq 

səhifələrindən biri olmaqla,  bu gün hər bir azərbaycanlı üçün,  sözün geniş 

mənasında,  tarixi mənlik və mənəvi dəyər etalonudur. 

    Bu Yubiley  qəzəllər kitabı Azərbaycan klassik Şirvan intibah poeziya 

məktəbinin 900 İlliyi münasibətilə nəşrə hazırlanmışdır.) 

 

            Böyük bir milli qurur hissi ilə dilə gətirə bilərik ki, doqquz əsrlik     

       tarixə malik olan klassik Şirvan poeziya məktəbimiz yarandığı ilk   

       gündən, eyni zamanda, bütün dünyada  intibaha yol açmış, beləliklə  

       Avropa intibahını  dörd əsr qabaqlamışdır.  

     900 illik tarixə malik klassik Şirvan poeziya məktəbinin 

meydana gəlməsininin başlıca amili isə bu gün vahid Azərbaycan 

xalqımızı iki hissəyə bölmüş Araz çayının qüzeyindən, ta dəmir 

qapı Dərbəndəcən coğrafi ərazini əhatə edən milli torpaqlarımızda 

şanlı istiqlal ənənəsi yaratmış 3000 illik tarixi olan qədim  

Şirvanşahlar dövlətçiliyidir. 
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   XIII əsrin görkəmli İslam tarixçisi Rəşidəddin (1247-1318) 

məşhur ”Məktubat” əsərində yazırdı: “Şirvanşahlar Dərbənd 

hökmdarları nəslindən olan qədim xanədandır... Artıq 2000 ilə 

yaxındır ki, sultan taxtı onların nəslinə məxsusdur.” 
(Bax.S.Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. Bakı-2006, Avrasiyapress, səh.-50).  

Qafqazın ərəblər tərəfindən işğalı zamanı Dərbənd hakimi 

Şirvanşah Şəhriyarın onlara təqdim etdiyi Bəyanat bu faktın daha 

bir təsdiqidir: ”Mənim nə... dağlılar, nə də ermənilərlə heç bir 

əlaqəm yoxdur. Siz (--ərəblər) mənim ölkəmi və xalqımı istila 

etmişsiniz.”(Bax.Göst. əsər. səh.-55). Deməli, Azərbaycan Şirvan 

dövlətçiliyinin, mənbələrə istinadən desək, tam  3000 illik şanlı 

tarixi vardır! 

      XX əsr dahi Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyar 

məşhur  ”Səhəndim” əsərində Şirvaşahların bu əzəmətli tarixini 

milli qürur hissi ilə  tərənnüm edərək yazırdı: 

         ...Gül ağacları nə tavus kimi çətrin açıb əlvan, 

          Hillə karvanıdı çöllər, 

                                             bəzənər sürsə bu karvan. 

          Dəvə karvanıdı dağlar, yükü atlasdı bu heyvan, 

          Sabirin şəhrinə doğru qatarı çəkmədə sərvan, 

                                 O,  XƏYALIMDAKI  ŞİRVAN!.. 

           ...Qəsrlər vardı qızıldan, 

                                                  Qalalar vardı əqiqdən,  

            Rafael  tablos  tək  

                                               səhnələri   əhdi-ətiqdən... 
               (Bax.M.Şəhriyar.”Yalan dünya”, AE nəşri, Bakı-1993, Səh.-77) 

    Burada əsas diqqətəlayiq cəhət odur ki, ölməz Şəhriyarımız milli 

Azərbaycan dövlətçiliyimizin genetik kökündə Şirvanşahların tarixi 

rolunu və yerini çox  gözəl  başa  düşmüşdü. Yalnız  3000  illik 

məhtəşəm   tarixi   təcrübəyə   söykənən   bir   dövlət    Dünya 

sivilizasiyasnda,  hətta  Avropadan   belə   neçə-neçə  əsr  qabaq, 

bəşəriyyətin İntibah mədəniyyətinə ilk imza ata bilərdi. 

 

    Azərbaycan klassik Şirvan intibah poeziya məktəbinin 

ümumdünya tarixi əhəmiyyətinə qiymət verərkən, iki dahi 

şəxsiyyətin:  intibah hökmdarı Şirvanşah I Axsitan (hakimiyyət 
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dövrü: 1160-1197)  və  ilk intibah şairi Xaqani Şirvaninin 

(1126-1199) üzərində ayrıca dayanıb durmaq lazımdır. 

    36 il taxtda oturmuş  XIX Şirvanşah  I Axsitanının bütün həyatı 

Şirvan torpaqlarının müxtəlif  işğalşı hücumlardan xilas  edilməsinə 

və Şirvan intibah-ədəbi mühitinin yaradılmasına həsr olunmuşdur. 

 I Axsitan atası III Mənuçöhrün ölümündən sonra, öz anasının, 

gürcü şahzadəsi Tamarın, Şirvan şahlığına son qoyub, onu 

Gürcüstana ilhaq etmək məqsədinin qarşısını amansızcasına alır. 17 

yaşlı gənc padşah hətta öz anasını belə bağışlamayıb, onu 

Gürcüstana, bir də geri dönməmək şərtilə, dayısı III Georginin 

yanına yola salır, dövlətə xəyanətdə əli olmuş xristianyönümlü 

kiçik qardaşını isə edam etdirir. 

   Axsitanın başlıca fəaliyyətlərindən biri Şirvanşahlar sarayını  

dünya mədəniyyətinin ilk İntibah Mərkəzinə çevirmək idi. Bunun 

üçün o, nəinki ata-babalarının Saray ənənələrini davam etdirərək, 

Şirvana yeni-yeni müqtədir sənətkarları dəvət edir, yeri gəldikdə 

hətta Saraydankənar tanınmış azad sənətkarlara da  mövzu və 

ideyalar verərək, onları ilk ümumbəşəri intibaha doğru 

istiqamətləndirirdi. 

     Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə (1141-1209) klassik 

ədəbiyyatımızda ilk sügetli məhəbbət poeması olan ”Leyli və 

Məcnun”un  (24 sentyabr 1188-ci il) sifarişi və sponsor yardımı, 

heç də təsadüfi deyil ki, məhz Şirvanşah I Axsitandan 

gəlmişdir. Bu ölməz eşq abidəsi ilə Nizami XVI əsr ingilis intibah 

ədibi Vilyam Şekspirin (1564-1616) ”Romeo və Cülyetta”sını  

(1595) dörd əsr qabaqlamışdır. Şekspirin faciəsi iki həmyerlinin—

Montekkilər ilə Kapulettilərin qan ədavəti üzərində qurulsa da, 

Nizamidə Zamanın mühakiməsi önə çıxarılmışdır. Bildiyimiz kimi, 

İntibahın baş mövzusu İnsan və Zamandır. Məhəbbətin Zamanə 

(ictimai mühit) tərəfindən mühakimə edilməsini Şekspirdə 

görmürük. Odur ki, qan davasının qurbanlarına: Romeoya 

ölümündən sonra heykəli Cülyattanın atası, Cülyettanın heykəlini 

isə  onun üzərində ”Dünyanın ən sədaqətli qızı ”  sözlərini yazdıran 

Montekki, yəni Romeonun atası qoydurur. Azərbaycan Leyla və 

Məcnunlarının heykəlini isə tarixdə ilk dəfə Şirvan hökmdarının 

təklifi və maliyyə yardımı ilə dahi şairimiz Nizami Gəncəvi 
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ucaltmış, bununla da Dünya ədəbiyyatında ilk klassik Eşq 

hekayətinə yol açmışdır... 

    I Axsitanın apardığı Vətən müharibələri içərisində onun Xəzər 

dənizi uğrunda qıpçaq və ruslarla vuruşları xüsusi yer tutur. O 

bununla 40 il şirvanşahlıq etmiş  atası Mənuçöhrin (1120-1160) 

1130-cu ildə 36 rus gəmisi ilə  Bakı savaşını təkrarladı. 1170-ci ildə 

olmuş Xəzər savaşında rus və qıpçaq ordusunun 73 hərbi 

gəmisi iştirak edirdi. Lakin Axsitan dahi bir sərkərdəlik 

qabiliyyəti göstərərək, nəinki Rus donanmasını ağır 

məğlubiyyətə uğratdı, hətta onların əvvəllər işğal etdiyi 

Şabiranı və Dərbəndi də geri aldı. Bu zəfər Nizami Gəncəvinin 

”İsgəndərnamə ” (1197-1200) poemasında İsgəndərin şəxsində 

bədii şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Bu poemada oxuyuruq: 

                   Quldurluq, oğurluq, bir də yol vurmaq, 

                   Düşmənin mərdliyi bax budur ancaq. 

                   Ruslarla döyüşdə heç vaxt qorxmaram, 

                   Onlar bir sel isə, mən də bir dağam! 

                 ...Türklərin oxuyla yenə hər zaman, 

                   Qabar əskik olmaz rus ayağından. 
     (Bax.N.Gəncəvi.İsgəndərnamə, I cild, Lider nəşr, Bakı-2004, səh.-322). 

 

     Görkəmli tarixçimiz akademik Ziya Bünyadov ”Azərbaycan 

Atabəylər dövləti” əsərində yazırdı: ”Bu dövrü Azərbaycan intibahı 

adlandırmaq olar.”(Göst. əsər,Elm, Bakı-1988, səh.-221). Əlbəttə, istiqlal 

ruhu güclü olan hər bir xalqın güclü də mədəniyyəti olmalıdır. 

Bunu məhz Şirvanşahlar sarayının iç siyasətində aydın surətdə 

görürük. Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, III Mənuçöhr öz 

sarayına yığdığı şairlərə yüksək şəkildə himayə gəstərir, onların 

fəaliyyətini maddi həvəsləndirirdi. Təkcə Xaqani saraydan ildə 30 

min dirhəm məvacib alırdı. 20 yaşından Saraya cəlb edilmiş şair 

Şirvanşahın xüsusi katibi vəzifəsini icra edirdi. Xaqaninin əlavə 

aldığı mükafat və hədiyyələri də buraya daxil etsək, bu hal ikinci 

heç bir sarayda gərünməmiş hadisə idi. 

    15-20 il Nizami Gəncəvidən daha əvvəl bədii yaradıcılığa 

başlamış Xaqani Şirvani onun müəllimi hesab edilir. ”Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” ali məktəb dərsliyində oxuyuruq: 
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”Azərbaycan intibah dövrü ədəbiyyatının ilk qüdrətli 

nümayəndəsi Xaqani Şirvanidir.” (Ə.Səfərli,X.Yusifli Göst. 

əsər.Ozan nəşr, Bakı-2008.səh.-119).   

    Hörmətli müəllimlərindən olmuş Əliyar Səfərli həmin dərslikdə 

çox doğru qeyd edir: ”Xaqani poeziyası öz dövründən başlayaraq 

bu günə qədər Şərqin, o cümlədən Azərbaycanın bir çox 

sənətkarları üçün örnək, nümunə olmuşdur.”(səh-133) . Xaqaninin 

bu gün doğma dilimizə edilmiş tərcümələrinin heç birini onun bədii 

səviyyəsi ilə bir yerə qoymaq olmaz. 17 min beytlik lirik 

şeirlərindən ibarət Divanı, ədəbiyyatımızın ilk poeması olan 

”Töhfətül-İraqeyn” əsəri, 60 məktubdan ibarət bədii nəsri ilə 

Xaqani günəşi özündən sonrakı 900 ilə işıq saçmaqda davam 

edir. Əhməd Atəşi bu fikrində tamamilə haqlıdır ki, Qəzəl bir janr 

оlaraq, yalnız Xaqani yaradıcılığında sabitləşmişdir. Qəzəlin 

İnsan məhəbbətinin tərcümanı olduğunu da gəlin unutmayaq. Dahi 

şair həm də Qəsidə janrinin ən böyük ustadıdır. Bildiyimiz 

kimi, qəzəl könül duyğularının, qəsidə isə dərin fikirlərin poeziyasi 

hesab olunur. Xaqani bu iki klassik janrla həm duyğuların, həm 

də fikirlərin poeziya Allahı olduğunu sübut etmişdir. 
     Şirvanşah Axsitan iki dəfə Xaqanini məhbəsə atmışdır. Bəzən 

bunu onun müstəbidliyi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Tarixi 

həqiqətlər bunun heç də belə olmadığını göstərir. Güclü İslam 

padşahı olan Şirvanşah I Axsitan üç dəfə Səlib planlı  dövlət 

çevrilişinə məruz qalmışdır. Bunlardan ikisinə anası 

müsəlmanlaşmış xristian olan Xaqaninin də adını  bulaşdırmışlar. 

Bu həbslərdə 300-dən yuxarı dövlər məmuru zindana atılmışdır. O 

cümlədən, məliküş-şüara Əbül Üla Gəncəvi, Fələki Şirvanı... Tarixi 

faktlar aydın göstərir ki, dünyanın ilk İntibah padşahı olaraq, öz 

hümanist simasını və tarixi nüfuzunu qoruyub saxlamağa çalışan 

Şirvaşah I Axsitan nəinki həbsə saldırdığı şairlərin, hətta 

məmurlarının da heç birini edam etdirməmişdir. 

    Həm Fələki, həm də Xaqani Şirvanilər padşahın əleyhinə 

zindanda ”Həbsiyyələr” yazmışlar, onu kəskin həcv etmişlər. Lakin 

bunların heç biri Şirvan dövlətçiliyinə xəyanətdə əli olmuş öz kiçik 

qardaşını gəncliyində edamdan çəkinəmiş Şirvanşah I Axsitanın 
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müdrik səbrini daşdıra bilməmişdir. Xaqaninin ”Həbsiyyə”sində 

oxuyuruq: 

            Hər səhər qalxar göyə ah ilə əfqanım mənim, 

            Qərq olar qanda şəfəq tək çeşmi-giryanım mənim. 

 

             ...Oxşayır kündə ayağımda dəyirman daşına, 

             Qanlı göz yaşımla işlər bu dəyirmanım mənim.    

              

                  ...Fərq bətnindən yetişdim, nitq əli oldu mamam,   

                   Oldu yurdum elmü-ürfan yurdu, Şirvanım mənim! 
                                                                  (mama- pambıq arxalıq) 

     Xaqani hətta məhbəsdə də öz doğma vətəni Şirvanın ”elmü 

ütfan” məskəni olması və dünya sivilizasiyasi tarixində oynadığı 

İntibah missiyası ilə xüsusi qürur duymuşdur. Şabiran qalasını tərk 

edən şair ilk Məkkə ziyarəti qabağı qələmə aldığı ”Töhfətül-

İraqeyn” (1156)  poemasında  öz Vətənpərvərlik duyğusunu bir 

daha belə dilə gətirmişdi: 

                    Ağır vəziyyətdən gələrək cana, 

                    Yazdım can şirəmlə tərif Şirvana!  

                    ...Haqqım var fəxr edəm, qoy bilsin əyyam, 

                    Mən söz dünyasının padişahıyam! 

     Xaqani klassik irsinin heca vəznində edilmiş tərcümələrinin nə 

qədər zəif görünüşü olsa da, bu poetik fikirlərdəki dərin ictimai 

məzmun, azadlıq duyğuları, həyat fəlsəfəsi göz qabağındadır. Dahi  

şairin yalnız bir əsərinə--“Qəsideyi-şiniyə”sinə yüzlərcə nəzirə 

yazılmışdır. Bunlardan Əmir Xosrov Dəhləvi (XIII əsr), 

Əbdürrəhman Cami (XV əsr), Məhəmməd Füzuli (1494-1556)  

nəzirələri ən gözəl nümunə sayıla bilər. Dahi şairimiz M.Füzuli 

fəxrlə yazırdı ki, məndən əvvəl Xaqani, Xosrov və Cami bu otağın 

üç divarını hördülər, dördüncünü də mən tikib, onu tamamladım.  

    12-ci əsrdən 21-ci əsrədək keçən dövrü sərfnəzər edərkən, 

dünyanın elə bir Zamanına və Məkanına rast gəlmədik ki, orda 
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Şirvan poeziyasının və onun bədii predimeti olan Şirvan 

insanının ömür izləri nəzərə dəyməsin. Bu qürbətin ilk izi isə 

Uzaq-Yaxın Təbrizdə  “Şairlər məqbərəsi”ndə əbədi uyuyan 

Xaqanimizin öz qərib məzarıdır. Bu taleyi ondan sonra Seyid 

İmadəddin Nəsimi (1369-1417), Seyid Əli Zülfiqar Şirvani 

(1190-1304, məzarı Sürxab qəbiristanlığında Xaqani ilə 

yanaşıdır),  Həbibi (?—1518. Südlücə, Cəfərabad təkyəsi), Nitqi 

Şirvani (XVI əsr), Məhcur Şirvani (XVIII əsr), Ağa Məsih 

Şirvani (XVIII əsr), Mirzə Nəsrullah Bahar Şirvani (1834-1883. 

Təbrizdə Sürxab məqbərəsində dəfn edilib), Məhəmmədhüseyn 

Rüsva Şirvani (Baharın qardaşı, Kaşanda dəfn edilib) və 

başqaları yaşadılar.  Nə qədər faciəvi görünsə də, etiraf etmək 

lazımdır ki, XVII-XVIII yüzilliklərdə Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində xüsusi bir hadisə--Mühacirət ədəbiyyatı meydana 

çıxır. Şah Abbasın hakimiyyəti illərindən bu hicrət daha da artıb 

kütləvi hal alır. Belə ki, Şakir, Naseh, Vahid, Nadir,Vüqui, 

Zahid, Hali, Həsiri və b. İsfahana sürgün edilir. 30-dan artıq 

şair ölkədən baş götürüb qaçır:  Saib, Məsih, Arif, Məhvi, 

Məlun, Hümai, Şeyda, Rabit, Razi, Rəhməti, Rəşid... Habelə, 

Bürhan,Yusif Qarabaği kimi şairlər Şah Abbasın əli çatmayan 

yerlərdə yazıb-yaradırdılar... 

 

     Əlbəttə, bütün bunlar Səfəvilərin əsas hədəfi olaraq, ən çox 

Şirvana və onun  ədəbi mühitinə ağır zərbə vurmuşdur. Lakin 

klassik Şirvan poeziyası öz ilkin hümanizm xəttinə sadiq qalaraq, 

ilkin İntibah xarakterini itirmədən azadlıq və istiqlal ruhunu 

xalqımıza aşılamaqda davam etdi. Nadir şahın əmri ilə Ağsu 

çayının ətrafına köçürülmüş Şirvan camaatını Şamaxıdan, 

qədim tarixi vətəndən kənarda görən Zülalinin aşağıdakı beyti bu 

gün bəzilərinə nə qədər komik görünsə də, anlayan hər kəs üçün 

onun dərin faciəvi məzmunu aydındır: 
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                   Qürbətdə deyirsən ki, Zülali vətənim var, 

                    Ensin gözünə qarə su, Ağsu vətən oldu. 

     XVIII əsrin tarixi mənzumələri, tarixi-epik poemalarında 

artıq bu cür bədii etirazların əsl ictimai mahiyyəti dərindən 

duyulmağa başlayır. Xüsusən, Şakir Şirvaninin ”Əhvali-Şirvan” 

(1743), Ağa Məsih Şirvaninin ”Şahnamə”, ”Eşidin etdiyini 

Şahsevən Əhməd şahın” (1749),  habelə Məhcur Şirvaninin 

”Qisseyi-Şirzad” əsərlərindən hiss olunur ki, bu ədəbiyyat hələ 

də XII əsr klassik Şirvan intibah poeziyasının Xaqani  təməli 

üzərində möhkəm durmuşdur. 

  “Qisseyi-Şirzad”da  Nadir şahın Şirvana işğalçı yürüşlərinə qarşı 

etiraz poema şəklində ümumiləşdirilmişdir. Lakin qanunsuz 

hakimiyyət zəbtinin təsvir məkanı Səmərqəndə köçürülmüşdür. Bu 

dövrdə azadlıqpərəst Şirvanlıq ruhu yalnız şirvanlıların özündə 

deyil, həmçinin Güney Azərbaycanda da  milli bir azadlıq 

əhvalı kimi duyulub hiss edilməyə başladı. Bunun bariz ifadəsi 

Fədai Təbrizinin (XV-XVI əsrlər) ”Bəxtiyarnamə” poemasında 

və Arif Ərdəbilinin ”Fərhadnamə”sində gözə dəyir. Fədainin 

əsərində hadisələr Şirvanda cərayan edir. Əsərin baş qəhrəmanı 

Behzad da məhz Şirvan hökmdarının oğludur. Arif Ərdəbili isə eşq 

yolunda Bisütun dağını çapan Fərhadı Şirvanlı kimi qələmə verib, 

onun Şirvanda yaşayan əqrəbalarını, tikib yaratdığı abidələri təsvir 

və tərənnüm etmişdir. 

    XVIII əsr Şirvan poeziya məktəbi Ümumazərbaycan 

ədəbiyyatına Şirvanilərin bütöv bir nəslini təqdim etdi: Məhcur 

Şirvani, Nişat Şirvani, Şakir Şirvani, Ağa Məsih Şirvani, Baba 

Şirvani, Kərbəlayi Arif Şirvanı, Ağa Bağır Şirvani, Zülali 

Şirvani... Bunların hər birinin yaradıcılığında yüksək hümanizm, 

məhəbbət, azadlıq duyğuları, vətənpərvərlik, həyata və gələcəyə 

nikbin inam ifadə olunmuşdur. 
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    Ağa Məsih Şirvaninin tarixə ikinci ”Şahnamə” kimi düşmüş 

real tarixi məzmunlu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

xüsusi hadisə olaraq dəyərləndirilməlidir. Çünki burada artıq 

XIX əsrdə Vətənimizin və Millətimizin taleyini rus imperatoru ilə 

Araz çayı boyu bölüşəcək şər qüvvələrə qarşı Ümumazərbaycan 

istiqlal mübarizəmizin ilk akordları səslənmişdir. A.M.Şirvani öz 

”Şahnamə”sində sanki Nizami Gəncəvinin ”İsgəndərnamə ”sini 

yeni tarixi müstəviyə çıxarıb, ona təzədən bədii həyat vermişdir. 

Poema tarixi dramın təkrar bədii mənzərəsini canlandıraraq, Nadir 

şahın köməyi ilə hakimiyyəti zəbt etmiş Əhməd xanın Şirvan 

üzərindəki istibdadını  nəzmə çevirmişdir. Ağa Məsih ümumi şərin 

aradan qaldırılmasında da Nizaminin süjet və kompozisiyasından 

yaradıcılıqla yararlanmışdır. Ağsunun Şıxmüzə düzündə baş 

vermiş bu tarixi müharibədə Arazdan şimala bütün avtonom 

stallitetlərin birləşmiş qüvvələri Şirvanın azad edilməsində fəal 

iştirak edib, bununla da, əslində, ümumi vətənimizin bölünməzliyi 

və istiqlalı uğrunda ilk birgə milli mübarizəyə tarixi imza atmışlar. 

Şair əsərdə  Şəki xanı Hacı Çələbini, Qarabağlı Pənah xanı, Quba,  

Lahıc, Ərəş,  Xançobanı, Belokən, Qıssalı hakimlərini... xüsusi 

bədii cizgilərlə qələmə alıb. Ağa Məsih bu ”Şahnamə”də Ağsuya 

köməyə yığılmış yerli xanların birləşmiş qüvvələrini bir-bir 

Şıxmüzə hərb meydanında ümumi düşmənlə üz-üzə qoyaraq 

qarşılaşdırıb,  Nizami ruhunda onların döyüş rəşadətini epik-lirik 

təsvir etmişdir. Açiq deməliyik ki, ədəbiyyat tariximizdə bu, yeni 

siyasi hadisə--Milli istiqlal məfkurəsinin başlanğıcı idi. 

   

    Bu ön sözündə Şirvan poeziya məktəbinin bütün cəhətlərinə 

geniş nəzər salmaq imkansızdır. Xüsusən, XIX-XX əsrlər 

Azərbaycan klassik Şirvan poeziya məktəbinin şərhi cilid-cilid 

kitablara sığmaz. Lakin bununla belə biz olardan ikisinin üzərində 

xüsusi dayanaraq, Hacı Seyid Əzim Şirvani (Şamaxı: 
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10.VII.1835—20.V.1888)  ilə Əliağa Vahidi (Bakı: 18.II.1894—

30.IX.1965) qeyd etməyə bilmərik. Bu iki dahi sənətkarın birincisi 

Azərbaycan klassik şeirinin II Xaqanisi və ilk milli 

pedaqoqumuzdur. Yeri gəlmişkən bu il bu dahi sənətkar-pedaqoqun 

anadan olmasının 180 İlliyidir. Bizim ötən ilin sonlarında Bakıda 

nəşr etdirdiyimiz ”Seyidəm, ərseyi-eşq içrə...” adlı ikinci qəzəllər 

kitabımız məhz bu Yubileyə ithaf olunmuşdur: 

                 Çəkilibdir ən uca ərşi-müəllayə Seyid,  

                 Dönə, Allah, nə ola bir də bu dünyayə Seyid! 

 

                  Döyünən qəlbə odur sevgi-məhəbbət gətirən,  

                  Bi(r) könül qasididir hər büti-zibayə Seyid.. 

 

    Həmin kitaba yazılmış geniş Ön Sözdə Aynur Atabəylinin Seyid 

Əzim yaradıcılığına həsr etdiyi ətraflı tədqiqatı yer almışdır: ”Aşiq 

azadə gərəkdir...” Buraya nə isə əlavə etməyə bir lüzum görmürəm. 

Yalnız Seyid Əzimin öz sözünü yada salmaq istəyirəm: 

                    Naib-e Xaqaniyəm əndər diyar-e u, bəli,  

                    Zərreyi-xorşid ra başəd be xorşid entisab. 

(Xaqani diyarında onun naibi-varisi mənəm, çünki Günəşin 

zərrəsinin onun özünə nisbəti var.) 

    Azərbaycan klassik şeiri 60 milyonluq dünya 

Azərbaycanlılarının ümumi mədəni sərvətidir. Bu böyük 

xalqımızın böyük dövlətçilik ruhunu özündə cəmləşdirən 1000 

illik bir ədəbiyyatdır. Odur ki, III Minillikdə xalqımızın 

demoqrafik sayını əks etdirən kiçik bir statistikanı Dibaçəmizə 

daxil etməyi zəruri bildik: Güney Azərbaycan (İran)—30 milyon, 

Azərbaycan Respublikası—9.450 min, ABŞ, İraq, Misir (hər 

birində 1mln. olmaqla)---3 milyon, Türkiyə və Rusiya (hər birində 

3 mln. olmaqla)—6 milyon, Pakistan (650 min) və Hindistan (300 

min)—1 milyona yaxın, Əfqanıstan, İordaniya, Ukrayna, Gürcüstan 
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(hər birində 500 min olmaqla)—2 milyon, habelə Əlcəzair (250 

min), Almaniya (300 min), İngiltərə (170 min), Kanada (170 min), 

Qazaxıstan (100 min) və digər 59 ölkə üzrə--7 milyondan yuxarı, 

beləliklə dünyanın 67 ölkəsində ümumi olaraq 60 milyon insan bu 

gün özünü Azərbaycanlı özünütanıtımı (identifikasiyası) ilə 

bəşəriyyətə təqdim etməkdədir. Bu mənada, hər bir azərbaycanlı 

üçün milli kimlik identifikasiyası mənəvi iftixardır. Etiraf 

edirəm ki, yazdığım Divan Klassik ədəbiyyat janrlarımızın 

yaşadılması və inkişaf etdirilməsi, doqquz əsrlik Azərbaycan 

klassik Şirvan intibah poeziya məktəbinin xatırladması ilə bərabər, 

eyni zamanda, milli, mənəvi-tarixi təməllərimizin qorunub 

saxlanılması cəhdidir. 

   Bu il Azərbaycan hökumətinin Sərəncamı ilə XX əsr klassik 

şeirimizin son mogikanı Ə.Vahidin 120 İlliyinin keçirilməsi 

qərara alınmışdır. XX əsr klassik poeziyamızın əsas korifeyi 

sayılan Vahidə ithaf etdiyim ilk Yubiley qəzəllər kitabım 

“Vahidiyəm Azərbaycanımın!” adlanır. Onu deyim ki, burada da 

Aynur xanımın ”Vahidəm, şairi azadpərəstəm...” adlı Ön Sözü 

klassik ədəbiyyat mövzusumuzun davamı hesab edilə bilər. XIX-

XX əsrlər Azərbaycan klassik poeziyasının problemləri, demək 

olar, əsasən eynidir. Odur ki, biz burada  həmin yazıda deyilənlərə 

təkrar qayıtmağı artıq hesab edirik. 

 

    Ötən əsrin sonlarında Qanlı Yanvar günlərində qədim Şirvan 

şəhəri Bakıda Milli İstiqlal Bayrağımıza yazdığım ”Bir kərə 

yüksələn Bayraq!” adlı şeirim, klassik  janrda olmasa da, məhz  900 

illik tarixə malik Şirvan klassik intibah poeziya məktəbinin Xaqani 

ənənələrinə söykənmişdir. Onun bəstkarı da, təsadüfi deyil ki, əslən 

Basqallı hörmətli Ədviyyə xanım Rəhmətova idi. Şeirin simfonik 

marş kimi bəstələnməsi, Dövlət simfonik orkestrinin ifasnda 

Müsabiqə əsasında Qızıl Fonda qəbul edilməsi Azərbaycan klassik 
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Şirvan poeziya məktəbinin intibah və istiqlal ruhunun ölməzliyinin 

bariz ifadəsi idi. 

    Bəli, 900 il bundan əvvəl Dünyanın ilk İntibah şairi 

Əfzələddin Bədil ibn Əli Xaqani Şirvani sirri yalnız onun özünə 

məlum olan gizli bir kodla bəşəriyyətə bəyan elədi: 

                           Çinan istadə pişo nəse-tən 

                             Ki, istadə əlifhayi-ətəna. 

     Bu çağrışa ən böyük harayı, zənn edirəm, Mirzə Ələkbər Sabir 

(Şamaxı: 1862-1911) verdi: 

                 Durmuşam pişü pəsi-təndə, Sabir, necə kim, 

                 O əliflər ki, pəsü pişi-ətənadə durar. 

    900 İllik mədəni-tarixi intibaha ədəbi yekun vuraraq, “O, 

xəyalımdakı Şirvan!..” növbəti Yubiley kitabımla mən yalnız 

milli oxucumun qərarına güvənib, dahi Xaqaninin İntibah 

bəyanatı (“Sükut əlifbası”) olan “Əlifhayi-ətəna”sına  doqquz 

əsr sonra sükutsuz  səslənməyə haqq etdiyimi düşünürəm: 

               Bizi məhv eyləməyə qalxsa da minlərlə tyfan, 

               Bizik o Nuh Gəmisi: dalğalı dəryadə durar!.. 

    Bir bayraq olmaq bir millət olmaq deməkdir. Bir millət 

olmaq bir dövlət olmaq deməkdir. Bir dövlət olmaq var olmaq 

deməkdir. Bu taleyə isə yalnız öz dövlətçilik tarixini yaradanlar 

və milli ruhunu qoruyub saxlayanlar layiqdirlər. 

 

PS: Şirvanın qədim paytaxtlarından biri olmuş Şamaxı şəhərinin bu 

il Azərbaycanın Mədəniyyət və poeziya mərkəzi elan edilməsi 

münasibətilə bütün Söz xiridarlarımızı könüldən təbrik edirəm. 

 

 

 

 

 



15 
 

                                                     =  A = 

 

 

                  İrəli, xalqım, əziz can ola Bayrağa fəda, 

                  Mavi-al rəngli-yaşıl tarixi övrağa fəda! 

 

                  Bu gözəl yurduma bax, yer üzünün cənnətidir, 

                  Canımız hər çəmənə, gülşənə, hər bağə fəda!  

 

                  Uca tutmaq gərəkir bizlərə Ulduzlu Tuğu 

                  Ki, olaq həm Hilala, Ülkərə, həm Tuğə fəda! 

 

                 Edər aləmə şayan bizləri Fərhadi-hünər, 

                 Edə bilsək bu Şirin canları biz dağə fəda! 

 

                 Vətən eşqidi bizim könlümüzə şahlıq edən, 

                 Olalım gündə neçə yol bu gözəl şahə fəda! 

 

                 Vətən uğrunda şəhid olmuş əziz gənc əsgər, 

                 Canımız olsun o sizlər bükülən ağə fəda!          

                                           

                  Şühəda əhlinə min rəhmət oxur şanlı Vətən, 

                  Olar etmiş canını çünki bu torpağə fəda! 

 

                  Bizi Azadlıq üçün doğdu, doğurdu ki zaman, 

                  Yaşayaq özgür, edək ömrü bu növrağə fəda! 

 

                 Bir ömür azdır, Ata, can Vətən uğrunda verək, 

                 Neçə  yol gündə olaq biz də bu Bayrağə fəda!!. 

 
                     PS: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 İlliyi  (1918-2018)  

                     münasibətilə yazdığım və  ilk fəsillərini tamamladığım 

                    ”Azərbaycan Bayrağı” poemamdan Proloq hissə. 

 

                                                      *** 
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                     Gəl-gəl, gözlim, gəl yanıma can arasında: 

                     Canımdı əziz can ilə canan arasında!.. 

 

                    Cəllad kimi tökmə yerə al qanımı, ey şux, 

                    Cəllad neçin oldun səni insan arasında? 

 

                    Varsa günahım keç məni, ey şah, özün əhv et, 

                     İnsaf ilə dur qul ilə sultan arasında. 

 

                     Zülfi-siyəhin içrə qılıncdır qaşın, ey şux, 

                     Öldür məni bu küfr ilə iman arasında. 

 

                     Gəncineyi-xazinədi qəlbim mənim, ey dil, 

                     Mar-mura qalıbdır necə viran arasında... 

 

                     Fərhad ilə Məcnun ölüb, azdır sənə, ey şux, 

                     Bir can nədi ki bir belə qurban arasında… 

 

                     Ata ilə gəl bəhs eləmə şeyrü-qəzəldə, 

                     Piri-Muğan ancaq odu Şirvan arasında! 

                                                 *** 

 

 
                    “Bəfa məğzi nə mümkündür ola hər baş arasında, 

                    Bu bir sərmayədir kim aşiqi-qəllaş arasında.” 
                                              (Nişat Şirvani. Şamaxı. 1675-1745) 

 

                    Nədir eşqin mükafatı aşiqə bilmək istərsən, 

                    Şirini Xosrov ilə gör, Fərhadı daş arasında. 

 

                    Nədir bir cəllad əlində dara çəkilmək, ey Mənsur, 

                    Canım qalmış dar ayaqda neçə fərraş arasında. 

 

                    Əcəldən qaçmağın yoxdur cana dünyada bir xeyri, 

                    Ölüm hazır dayanıbdır göz ilə qaş arasında. 



17 
 

 

               Ey Adəmin oğulları, nədən qana sövq edibsiz, 

               Nə Qabil-Habil lafıdır, gedir qardaş arasında?.. 

 

               Zaman bəddir, aralı dur, könül, hər cür xəlayiqdən, 

               Nə vəfa var vəfadarda, nə sirr sirdaş arasında. 

 

               Ey Ata, Əsli deyü çox Kərəm tək yanma gəl odda: 

               Bu atəşdə yox əsla fərq quruyla yaş arasında! 

                                               *** 

 
                       “Əcəb nəqşü əcəb nəqqaş, əcəb pərgaridir sevda, 

                      Əcəb məşqü əcəb məşşaq, əcəb xoşkaridir sevda. 

 

                      Əcəb biyarü biyavər, əcəb bitirü bixəncər,  

                      Bahadır, şiri-cəngavər, əcəb sərdaridir sevda.” 
                              (Hacı Mir Həmzə Əfəndi Seyid Nigari. 
                                     Zəngəzur mahalı,  Cijimli kəndi (1815-1885). 

 

                          Əcəb Əliyi-bir Zəhra, əcəb Məcnuni-bir səhra, 

                      Əcəb Şirini-bir tərsa, əcəb kuhsaridir sevda. 

 

                      Əcəb gülzari-güldəstə, əcəb xoşgüni-xocəstə,  

                      Əcəb dilgiri-dilxəstə, əcəb bimaridir sevda. 

  

                      Əcəb qəm-dərdü barxanə, əcəb bir künci-meyxanə, 

                      Əcəb şəmlərə pərvanə, əcəb bir naridir sevda. 

 

                      Əcəb dildir, əcəb dəriğ, əcəb dindir, əcəb təriq, 

                      Əcəb Zöhrə, əcəb Mərrix, əcəb səyyaridir sevda. 

  

                       Əcəb sağəri-dustanə, əcəb Sədiyi-bustanə, 

                       Əcəb ləbiyi-püstanə, əcəb meyxaridir sevda. 

 

                       Əcəb cövri, əcəb cəfa, əcəb zövqü əcəb səfa, 

                       Əcəb mehri, əcəb məva, əcəb təyyaridir sevda. 
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               Əcəb ruhi-rəvanımdır, əcəb dinü-imanımdır, 

               Miri piri-muğanımdır, Ata əşarıdır sevda. 

                                            *** 
 

                      Çətin, ey dil, dünyada bir başqası Xaqani ola! 

                    Elmi-ürfan, mədəniyyət, ədəb-ərkan kanı ola! 

 

                   Yazdığı hər şeyri bir can, hər sözü bir ləli-mərcan, 

                    Hər əməli paki-Yəzdan, hər işi insani ola. 

  

                    Mehdiyi-bir son zamanə, “Əlifhayi-ətəanə”, 

                    Xaqaniyi- Xəlqianə, şairi-Şirvani ola!.. 

 

                    İntibahi-dirçəlişim, Xızır İlyas: son gəlişim! 

                    Həm məvayə yüksəlişim, həm abi-heyvani ola. 

                          

                   ”İki İraq töhfəsi”ndən, ”çinan istad... nəse-təndən”, 

                  ”Qəsideyi-şinə”sindən şöhrət ilə şanı ola... 

 

                   Qürbət eldə Şirin əllər, Fərhadi-eşq dağ könüllər, 

                   Vətən içrə məhkum illər, Şəbrani-zindanı ola. 

 

                    Atayi-pir, bərk dayan bir, hicri-eşqə səbri gətir, 

                    Hər kəsə var bircə qəbir, neçə yerdə canı ola. 

 
                    PS: Dünyanın ilk İntibah şairi Əfzələddin Xaqani Şirvani  

                        (1126-1199) nəzərdə tutulur. 

                                                  *** 

 

                 Yanma, ey şamü-fəraq, hali-pərişanımıza, 

                 Fayda yox yanmağının bidili-suzanımıza?.. 

 

                 Biz pəri çöhrələrin hər qədasın alanlarıq, 

                 Hökm edən olardı tək bizim bu sağ canımıza. 
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                        Fəxridir aşiqinə toz qədəri diqqət edər, 

                        O gözəllər ki gecə əyaq qoyar yanımıza... 

 

                       Biz ki eşq aləminin ən dəli Məcnunlarıyıq, 

                       Qoymarıq  ibni-Səlamları  biyabanımıza. 

 

                       Xoşdu ki, eşq-məhəbbətdə bizik Yusif hələ, 

                       Əymərik bircə kərə başını zindanımıza. 

 

                       Bizi bu meykədələr küncünə sıxdıqca zaman, 

                       Dərd-qəmi qərq edərik badeyi-peymanımıza. 

 

                      Ey Ata, bir nədi, min can verərik canana, 

                      Bu böyük arzu, həvəs sığarsa imkanımıza! 

                                                      *** 

 

 
                        Bir bülbüli-zarəm təzə güllər sorağında, 

                     Bir şaneyi-zülfəm şəvə  tellər sorağında. 

 

                    Aşüfteyi-məstdim, o xumar çeşmi itirdim, 

                    Gəzdim də, dolandım neçə illər sorağında. 

 

                    Hər Məcnuni-aşiq acı səhralara düşdü, 

                    Çöllərdə gəzə Leylini dillər sorağında. 

                         

                    Ey beççeyi-xanəndə, dayan bəm ayağında, 

                    Mən “Şur” gəzirəm “Muğam”da zillər sorağında. 

 

                   Böldü Vətəni  ikiyə yaği, Saramız yox: 

                   Bir Xan Çobanam, Arazı sellər sorağında… 

 

                          Qadırdı daşa Fərhadı ol Şirini-tərsa, 

                          Versin könülün Xosrova tüllər sorağında. 
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                    Bir piri-Muğan idi Ata, gəldi də getdi: 

                    Bundan belə ha gəzsə də ellər sorağında! 

                                              *** 

 

                     Vahidi bir biz də salaq, ey arifi-huşyar, yada, 

                        Xatırlasın bu el bizi biz olmasaq bu dünyada. 

 

                       O qoruyub, o yaşadıb,  ucaldıb o, qəzəlxanı, 

                       Şeir-sənət aləmini borcluyuq biz o ustada. 

 

                       Nəsimilər, Xətailər, Füzulilər, Seyidlərim: 

                       Bu gün Vahid adlı o pik,- kimsə ora çətin çata! 

 

                       Qəlb yoxsa bir heçdir ömür, --söyləyib ol Ustad-əzəm, 

                       Vahidimin gözlərilə gəlin baxaq bu həyata. 

 

                       Bütün aləm bülbül olub, nəğmə deyə gündüz-gecə, 

                       Vahid adı gərək düşə ondakı hər nəqarata. 

 

                      “El şairi”n sevməyəni bimərifət sayaq gərək, 

                        Belələrin yaxın bilək heyvanata, həşərata... 

 

                       Vahidimiz vuruşub hey bu afəti-dövran ilə, 

                       Atıbdır öz imzasını əbədilik qəzəlata. 

 

                      Hər nə qədər həyat ki var, eşqü-məhəbbət də vardır, 

                      Şanlı həyat verib Vahid  qəzəlilə Muğamata. 

 

               Ey Ata, min hörmət ilə baş əyək o Məbuda biz: 

               Vahid adı nəsil-nəsil layiqlidir fəxarata!! 

                                              *** 
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                 Gəlibdir şövqə bu gün gör nə qədər can Bakıda. 

                 Qurub öz aşiyanın hər azad insan Bakıda. 

 

                 Çağırır gülləri bulbul, o da öz aşiqini, 

                 Verə qəlblərə fərəh  bağü-gülistan Bakıda. 

 

                 Hamı bir can kimidi burda neçə illərdir: 

                 Olalı qardaşi-can, dostü-mehriban Bakıda. 

 

                  Hər yeri, hər qarışı gözəlliklər məskənidir, 

                  Könüldən könüllərə yoxdu bir hicran Bakıda. 

 

                 Novxanı, Balaxanı, Zirə, Saray, Biləcəri, 

                 Nardaran, Kürdəxanı, Qala, Mərdəkan-Bakıda. 

 

                  Xırdalan, Xoşaxuna, Corat, Məhəmmədli və Zığ, 

                  Masazır, Əhmədli, Maştağa, Türkan-Bakıda... 

 

                 Görədil,  Bakıxanov,  Qaraçuxur, Bayıl, Zabrat,  

                  Lökbatan, Binəqədi, Bülbülə,  Şağan- Bakıda. 

 

                  Fatmeyi, Pirallahı, Dədə Qorqud, Piraşağı, 

                  Ramana, Qobu, Bilgəh, Güzdək, Qobustan- Bakıda…  

 

               Od, işıq mənbəyidir Böri Metey vətənimiz, 

               Müqəddəs Suraxanı, atəşi-naran Bakıda. 

 

               Bu gözəl Abşeronun torpağı bir cənnətdir, 

               Dil açıb nəğmə deyir yayla qış hər yan Bakıda. 
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                  O, Pavel Sisyanovun  başını bax burda  kəsib, 

                    Bakıxan Hüseynqulu bəy kimi aslan Bakıda. 

 

                    Rəhimə, Hökumə tək möminələr burda yatır, 

                    Mir Möhsün  ağa kimi var əziz mövlan Bakıda. 

 

                   Müşfiqi,  Vahidi var, Cəfəri  var, var Qarası, 

                    Nəbi, Səttarla Cabir… yaradıb dastan Bakıda. 

 

                   Üzeyir məktəbinin muğları burda yetişir, 

                   Qarabağ şikəstəsin oxuyur nalan, Bakıda... 

 

                   Millət atası Hacı Zeynalabidin ağa da 

                   Açıbdır maarifə, sənətə meydan Bakıda. 

 

                    Vura bilməz şovinist damğaların kimsə bizə, 

                    Yaşayır yetmiş iki xalqı firavan Bakıda. 

 

                   Qələbə soraqlıyıq, Qız qalası hazırdır, 

                   Eləyə düşmən üstdə zəfəri elan Bakıda! 

 

                    Öz qədim mədəniyyət ocağımdır şəhri-Bakı, 

                    Birləşib yumruq tək Azərbaycan Bakıda. 

 

                    Ey Ata, Şirvanımın  şanlı qədim şəhridir o: 

                    Sürəcək millətimiz müstəqil dövran Bakıda! 

 

                    PS: şeir Ə.Vahidin “Vardır indi, gözəlim, başqa məlahət 

                       Bakıda” mətlə-beytinin təsiri ilə yazılıb. 

                       PS: Respublika Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov  

                       cənablarına ithaf olunur. 

                                                       *** 
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                        Sor müalic dərdinə bir vaqifi-əsraridən, 

                        Umma nakəs kimsələrdən fəzlü-ehsan, ağlama!” 
                              (Məhəmməd Şəməmdüz. Şəki. 1867-1899) 

 

                       Ölməmişəm, hələ vardır canımda can, ağlama, 

                       Canım yanmış can oduna sənin, canan, ağlama. 

 

                       Dərdiməndəm, dərd bu dərddir,dərd bu dərddir, dərd  

                                                                                           bu    dərd, 

                       Dərd mənimdir, dərd çəkən mən, dərdə dərman, ağlama. 

 

                       Öz əyağım gətiribdir öz başımı əyağa, 

                       Edam eylə məni, şahım, ver ki fərman, ağlama. 

 

                       Çıxmış idim nəxcirvana könülləri ovlayam, 

                        Sən ovçunu seydə saldın, dəli ceyran, ağlama. 

 

                        Məcnun olub, Leylilərin güzarında dolaşdım, 

                        Məskənimdir həşrə tək hər çöl-biyaban, ağlama. 

 

                       Bəhri-bəla aşdı başdan, yoxdu Nuhdan bir xəbər, 

                        Gülər, ey dil, bizi ağlar görüb düşman, ağlama. 

 

                        Qarabağım gedib əldən, ey dilaram, dərdliyəm, 

                        Qarabağım!-- deyib hər gün Şəki-Şirvan, ağlama. 

 

                        Dözümlü ol, səbirli ol, səbatlı ol, ey Vətən, 

                        Əsarətdən açar qapı bizə Sübhan, ağlama. 

 

                        Çaqqal –HAYLAR meşəmizə hökmüdarlıq edənməz, 

                         Gözüm pələng, gözüm qaplan, gözüm aslan, ağlama. 

 

                        Bir Atayi-sarivanam, türk köçümün başında, 

                        Yetər haqq öz məqsudinə, ey karivan, ağlama.  

                                                       *** 
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                      Gözəlim, eşqimizi dastan edim, gəl yanıma. 

                      Sənə mən öz canımı qurban edim, gəl yanıma. 

 

                      Bu ki boş sözdü olub Leyli ilən Məcnuni-eşq, 

                      Sənə bu dünyanı mən heyran edim, gəl yanıma. 

 

                      Mey içib məsti-xumar olmuşam eşqinlə, gülüm, 

                      Sənin ilə dəxi bir  peyman edim, gəl yanıma. 

 

                      Səri-kuyimdə mənim fırlanır eşqin havası, 

                      Başına şamü-səhər dövran edim, gəl yanıma. 

 

                      Axı bülbüldə, gülüm, nalədən özgə nədi o, 

                      Səni  şair  ürəyə  mehman edim, gəl yanıma. 

 

                      Əduyi-əğyar ilə sən çəkmə bəhsi aşiqə çox, 

                      Eşqi cəng meydanıdır, cövlan edim, gəl yanıma. 

 

                      Gözəlim, səltənəti-Eşqə vəfa əhli gərək, 

                      Atanı təxti-taca sultan edim, gəl yanıma. 

                                                       *** 

 

 

                               Yenə yar qəsd eləyir cana qurban canımıza, 

                      Yenə can-can deyərik öz canı-cananımıza. 

 

                      Oxuyur min qəm ilə bülbüli-şeyda bu səhər, 

                      Yenə matəmdi düşən güllü gülüstanımıza. 

 

                       Bu qara bağrımızı yandırır həsrətlə nigar, 

                      Yenə aləm bələnib dideyi-giryanımıza. 
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                              Dolaşıb ömrümüzün yolları tək bir-birinə, 

                              Çevrib günləri bəxt zülfi-pərişanımıza. 

 

                              Yenə bir ləhzə bizim yoxdu sevincdən payımız, 

                              Yenə dərd, qüssə dönüb bidili-mehmanımıza. 

 

                              Bizə hər cövri-cəfalarını ki yar eləyib, 

                              Niyə şikayət edək Tanrıya dövranımıza? 

 

                              Ey Ata, tale çıxardıbsa başa gər-gedəni, 

                              Nə deyək  gər-gədeyə aşiqi-heyranımıza?! 

                                                                  *** 

 

                        Ürəyim, dərdimizi oxu ağlaya-ağlaya, 

              Bizim o can evini, yoxu ağlaya-ağlaya. 

 

                        Köçüb o güllü bahar, dağlıbdı bağü-çəmən, 

              Bu solan çiçəkləri qoxu ağlaya-ağlaya. 

 

               Nə nuri-çöhrə idi, can verərdi ruhumuza, 

               Arayaq  axtaraq o mahı ağlaya-ağlaya. 

 

               Yad edək bəxtimizin təxtini, o tacını biz, 

              Gətirək xatirə o şahı ağlaya-ağlaya. 

 

               Nə ki gül, nə ki bülbül: tərk eləyib bizi bahar,  

               Gəzək o xəzan vuran bağı ağlaya-ağlaya. 

 

               Bəlalı başımızda min bir bəla dövrə vurur, 

               Bürünək boz dumana, dağı ağlaya-ağlaya. 

 

               Ey Ata, o zaman ki  yar ilə xoş idi ömür, 

               Yad edək biz də həmən çağı ağlaya-ağlaya. 

                                           *** 
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              Olmadı  kimsə,  könül, yari-vəfadar Ataya, 

              Güli-gülzara çıxan güllər oldu xar Ataya. 

 

              Xazini-gənci-nihandı, bilir aləm, bunu bil, 

              Yerü-yerdən yürüyür qəlbi çalan mar Ataya... 

 

               Getdi ol əyyami-eşq, əhdü-vəfa vardı bizə, 

               Ədu-əğyar ilə bir oldu yar əğyar Ataya. 

  

               Səri yox sərsərilər öpdü əyaq altımızı, 

               Sora sərsiz başını eylədi sərdar Ataya. 

 

               Ola min Xosrovü-dun, yaxşı bil, ey tərsa Şirin, 

               Yetə bilməz gücünüz dünyada əhrar Ataya. 

 

               Kəs  o bayquş səsini, bülbüli-bədxu, bura bir 

               Muğilər məclisidir, yetər kaman-tar Ataya. 

 

               Gətir, ey saqi, içib qırmızı meydən nuş edək: 

               Badeyi-meydi bu gün dosti-vəfadar Ataya! 

                                             *** 

 

                        Gəlir ikən bu dünyaya nə biləydik nədi dünya, 

                        Əməlilə, xəyalilə qarışan bu məkrü-riya?.. 

 

          Hər şeyin öz üzərində hökmü-fərman əsli nədir:  

                        Kimə Allah, kimə puldu, kimə də öz könlü guya! 

 

         Gədadır çox xəlqə fərman verib əmri eyləyənlər, 

         Gəlib hər kəs, göstəribdir  dünyaya min bir tamaşa... 

 

          Demərəm mən, riyakarlıq öz-özündən bitər, əsla 

         Onu Şeytan ilə bahəm gətiribdir Adəm, aya! 

 

          Görürəm ki, qələm əhlin sevən yoxdu bu zamanda: 

          Bülbülü ki bədxu oldu, ora düşməz güli-rəna! 
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         Yalan aləm, yalanından şanü-şöhrət yaradıbsan, 

         Hər şeyin bir boş köpükdür, yoxdur onda əsla məna. 

                       Ey Ata, dur bir kənarda bu kitabsız xəlayiqdən, 

                       Belə  məkirü-riyalardan daha xoşdur nəzmü-xülya! 

                                              *** 

                        

                          Uymaram mən canı cananlara bundan sora, 

                          Vermərəm könlümü bu canlara bundan sora. 

 

                           Elə viranə qoyublar ki, mənim qəlb evimi, 

                           Yerimiz yoxdu bu mehmanlara bundan sora. 

 

                          Eləsin səcdəni xəlq bizim büti-zibalara, 

                          Lüzumu qalmasın iymanlara bundan sora. 

 

                          Öz gözüm yaşını  mən seyli-sirişk eyləmişəm, 

                          Axıdam çayları ümmanlara bundan sora. 

 

                          Elə  yandırdı məni eşqi-ələm hicr oduna, 

                          Yana pərvanə bu niranlara bundan sora. 

  

                         Ey Ata, xəlqimizin biz də qəzəl şairiyik, 

                         Göstərək  xidməti  heyranlara bundan sora. 

                                                         *** 

 

                             Tək qalmışam, ey dil, bu qədər can arasında, 

                        Yoxdu  xəbərim can ilə canan arasında. 

 

                        Pislik seli min nifrət ilə sarsa da dövrüm, 

                        Tənha gəmiyəm Nuh ilə tufan arasında. 
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                             Az yax o Ata evimi, ey əduyi-KiMsə, 

                             Məşhurdu Rəşid xadimi-Şirvan arasında. 

 

                             Qaşın tağıdır mehrabi-səcdəm mənim, ey büt, 

                             Öldür məni bu küfr ilə iman arasında. 

 

                             Meydani-məhəbbətdə mənəm bugünki Məcnun, 

                             Leylam ilə bu dəşti-biyaban arasında. 

 

                             Lalə yanağında o qoşa xal nədir, ey şux, 

                             Nə mehri-məhəbbətdi bu mehman arasında?! 

 

                             Ey Ata, bütün davalara son qoya Tanrım, 

                      Olmaz yenə sülh mənlə bu dövran arasında. 

                                                     *** 

 

                                   Iylənmiş olar axırda axmaz su həyatda, 

                                   Arifi suvar daima gördüm bu həyatda. 

 

                                   Əhli-səvab ol ki, dualar sarbanın olsun, 

                                   Dağları yolundan götürər bir “Hu!” həyatda. 

 

                                   Kimsə həyatından xoşa-xoşla eləməz köç, 

                                   Son dəfə oxur mahnısını hər Qu həyatda! 

 

                                   Qıyma canına, duzəxi-narda yana canın, 

                                    Hər bəd günahı pak su ilə gəl yu həyatda. 

 

                                   Ey Ata, quru nağılları Allah eşitməz, 

                                   İnsanı tanı, İnsanı sev sən, duy həyatda! 

                                                               *** 
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                             Bu qədər qəsd elədik biz ki şirin canımıza, 

                                      Olmadı zərrə qədər təsiri cananımıza. 

 

                                       Leyliyə Məcnun  olub, düşmüşük eşqin oduna, 

                                       Dövri-dun qovsa da hey bizi biyabanımıza. 

 

                                Pərişan halımıza yanmadı ol Leylayi-eşq, 

                                Ağladı səhra belə hali-pərişanımıza. 

 

                                Dərdimiz üstünə min dərd qaladı canani-yar, 

                                Bizi həsrət elədi dərdinə dərmanımıza. 

 

                                Aldı tişəsin ələ, nəqş edə Fərhad Şirinin, 

                                Çəkdi dağları dağı Xosrövi-xubanımıza. 

 

                                Aldı məvayə bizi eşqü-məhəbbət həvəsi, 

                                Ən kiçik arzu belə sığmadı imkanımıza. 

 

                                Güli xar ilə görüb, bülbüli-bizar olduq, 

                                Qəlbimiz ağladı qan öz güli-xəndanımıza. 

 

                                Ey Ata, qürbət eli cənnət ola, nəmə lazım, 

                                Qurbanam, yaxşı, ya pis: Azərbaycanımıza! 

                                                              *** 

                                                            

      “Hal əhli olan, qəlbi duyan həmdəmim olsa, 

                               Sıxmaz məni könlümdə nə dərdim, qəmim olsa.” 

                                                (Mir Mehdi Seyidzadə. 1907-1976) 

 

                                Hər gün dolanıb başına pərvanəyə dönnəm, 

                               Yannam oduna daima sən tək şəmim olsa. 
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                               Lap cənnəti bəxş eyləsə Tanrım yenə getməm, 

                               Zülfün kimi bir rövzeyi-sünbül zəmim olsa. 

 

                               Dövrəmdə dövr eyləyə min huriyi-qılman, 

                               Baxmaz birinə bir gözüm onlar mənim olsa. 

 

                               Ey Ata, Qəzəl aləmi ariflər üçündür, 

                               Bir beyti deməm cahilə dünya dəmim olsa!!! 

                                                       **** 

                                                      = B = 

 

                         Bu gələn afəti-can,  gör necə də naza çıxıb, 

                         Bütün aləm ona bir gör necə pişvaza çıxıb?! 

 

                         Çiçəyi burnunun ağzındadı, çırt-çırt eləyir, 

                         Necə nərgizdi ki, bu, qış çağıdır, yazə çıxıb?! 

 

                         Cəngü-dəf, tarü-kaman hüsnünü tərif eləyir, 

                         Elə dastandı ki, lap canlı-canlı sazə çıxıb. 

 

                         Belə bir huri-mələk olmayıb bu eldə hələ, 

                         Necə bir şuxdu, gəlib dümdüzü Qafqazə çıxıb. 

 

                        Ey Ata, gül ki görüb, ol gülə bir aşiq olub, 

                        Neçə bülbül bu gülə özgə cür avazə çıxıb. 

                                                        *** 

 

                         Bu gələn şuxi mənim könlümü heyran eləyib, 

           Uca Allahım onu bir dəli ceyran eləyib! 

 

           Bu nə saç, qaməti-qədd, bu nə belə arizi-xal, 

           Bu nə cənnətdi ki, öz hüsnünü seyran eləyib? 
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              Özü bir yaz çiçəyi, payız misalıdı halı, 

              Kim ona aşiq olub, gözləri leysan eləyib. 

 

              Var ola Şirinimiz, Əfrasiyab qanlı gözəl 

              Ki, Arazın hər üzün Azəri-Arran eləyib. 

 

              Dəlidir kimsə yaxın düşsə bu çöllər qızına, 

              Neçə Fərhadi-dağı Gənceyi-viran eləyib. 

 

              O gözəl hüsnü görəndən utanıb Ayla Günəş, 

              Buludu pərdə çəkib, meylini pünhan eləyib.  

 

              Ey Ata, nə karəyik bu ahuya meyli salaq, 

              Neçə ovçuların o, qanına qəltan eləyib. 

                                         *** 

 

                                                     

                             Məni  bu gül həvəsi gör necə də xar eləyib,    

                               Mənə hər nə eləyib, bivəfa bu yar eləyib. 

 

                                Ola idi daha bir özgə mənim öz yerimə, 

                                Buraxardı başın o, belə eşqin ar eləyib. 

 

                                Nədi bu əğyarı ki yar çıxarıbdır oyuna: 

                               Yenə öz aşiqinin, meydanını dar eləyib. 

 

                               Deyirəm də, deyəcəm bu güli-gülzarda bu gün, 

                               Məni öz güli-rənam bülbüli-bizar eləyib. 

 

                               Ey Ata, bəsdi daha, eşqi-Cünun əsri bitib, 

                               Bitir öz eşq qəzəlin: Leylilər şüar eləyib! 

                                                                  **** 
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                                                   = D = 

\ 

                      Çəkilibdir ən uca ərşi-müəllayə Seyid, 

                         Dönə, Allah, nə ola, bir də bu dünyayə Seyid!! 

 

 

                         Döyünən qəlbə odur sevgi-məhəbbət gətirən, 

                         Bi(r) könül qasididir hər büti-zibayə Seyid. 

 

   

                          O, behişt, cənnətin öz ilk maarif xadimidir: 

                          Verə üqbadə də dərs Xızra, Məsihayə Seyid. 

 

 

                         Qoca Şirvanımın ən ülvi, uca zirvəsidir: 

                         Çəkə dünya üzünə dağlar ilə sayə Seyid. 

 

 

                          Bu könül xəstəsinə, söylə, təbib neyləyəcək, 

                          Dəva-dərmandı özü dərdimə dəvayə Seyid.  

 

 

                          Oxu, ey bülbüli-zar, bağü-gülüstanda səhər, 

                          Güli-həmradı bütün bülbüli-şeydayə Seyid. 

 

 

                          Seyidanə, ey Ata, şeyrü-qəzəllərlə yaşa, 

                          Həmi dünyayə hökmdardı, həm üqbayə Seyid. 

                         
                            PS: S.Ə.Şirvaninin (1835-1888) 180 İlliyi münasibətilə. 

 

                                                        *** 
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                                     “Ey şux, həmişə olasan şad! 

                                  Həm sərv misalı, qəmdən azad.” 

                                (Ş.İ.Xətai. Ərdəbil. 1486-1524 Şair, dövlət 

                                xadimi,   Azərbaycan  Səfəvi   Dövlətinin banisi) 

 

                                 Səndə nədi bu belə adət, 

                                  Etdin bizi gör necə naşad?! 

 

                                  Kimdi o huri, kimdi qılman, 

                                  Sən olan  yerdə, pərizad?.. 

 

                                  Yandı ahım oduna  aləm, 

                                           Çatmadımı sənə bu fəryad?! 

   

                                  Hanı bəs  Leylayi-Məcnun, 

                                  Hanı bəs  Şirinü-Fərhad? 

 

                                  Qaldıraq səs, Atayi-piran, 

                                  Yetsin haraya bir də Ustad!.. 

                                                  **** 

 

                                                           = Ə =   

 

                   Salıb öz başımızı gör necə də qanə gecə. 

                   Verib hər qeybət üçün əllərə bəhanə gecə. 

 

                   Necə də qara zülfü Leyli tökübdür üzünə, 

                   Yenə Məcnunu salıb çöllərə divanə gecə. 

 

                   Bizə bülbül nə gərək, o, oxusun öz gülünə, 

                   Gətirər könlümüzü  naleyi-əfqanə gecə. 
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                    Bu gecə zülm gecə, dərdə-qəmə ölüm gecə, 

                    Bizə, ey gülüm, necə dopdolu bir məna gecə... 

 

                   Günüzü qarə keçən bəxti qarələr nə bilər, 

                    Ömürün ağ günüdür yarla hər insanə gecə. 

 

                    Ləbi bal, dişləri mərcan, yanağı lalə kimi, 

                    Aşiqəm,  bir görəsiz mən necə dəhanə gecə. 

 

                    Bu gecə üstünə keflər qalayır keyfimizin, 

                    Hanı bir kimsə boyun əyməyə  fərmanə gecə?.. 

 

                   Gülə, ya çəmənzara yoxdu könül ehtiyacı, 

                   Gözəl-eşq aləmidir qəlbə  güli-rəna gecə. 

 

                    Hamı aləm səsini kəsibdi burdan- buraca, 

                    Qopara ərşi-tufan meykədə, meyxanə gecə. 

 

                     Qol açıb rəqs eləyir çərxi-fələk də, işə bax, 

                     Bütün aləm oyanıb oynaya rəqsanə gecə. 

 

                     Ey Ata, ələ düşməz bir də bizimçin belə dəm, 

                     Bu gecə bütün gecə ömürdə əfsanə gecə.  

                                                 *** 

 

                             A dostlar, yar əlindən bidili-zarəm bu gecə. 

                   Əduyi-əğyar ilə meydanə varəm bu gecə. 

 

                   Saqidir, bir də şərab qəmü-dərdə yananım tək, 

                   Mey ilə, badə ilə aşiqi-yarəm bu gecə. 
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                   Meyi-gülfamı qoyub, neylirəm dünya malını, 

                    İçibən odlu şərab, məsti-xumaram bu gecə. 

 

                    A dostlar, məclisi-meyxanəyə huşyar nə gərək, 

                    Atıban əqli-huşu tam biqərarəm bu gecə. 

 

                    Qapayıbdır üzümə ol bivəfa yar qapısın, 

                    Atını çöldə çapan bir ruzigarəm bu gecə. 

 

                   Kimsənin sevincinə olmaram bir dəm də şərik, 

                   Nə ki qəm əhli yaşar tam qəmixarəm bu gecə. 

 

                   Ey Ata, əhli-fəqir içrə cahan sultanıyam, 

                   Nə ki var qüssə-kədər, mən giriftarəm bu gecə. 

                                                      *** 

                            

                              Olmaz bu cahan içrə, gülüm, can beləsincə, 

                    Tökməz əcəl heç yerdə inan qan beləsincə. 

 

                     Hüsnün sorağı Əcəmi-Fars içrə yayılmış, 

                     Yoxdur Ərəbin içrə də şayan beləsincə. 

 

                     Bəxtin nə mübarək günü doğmuş səni dövran, 

                     Yoxdur bu qədər taleli insan beləsincə. 

 

                    Əğyarə uyub könlünü bir özgəyə vermə, 

                    Sevməz ürəyim qeyri bi(r) canan beləsincə. 

 

                    Ey Səfi, hücum qurma mənim bağçama yersiz, 

                    Verməz o gülün özgəyə Şirvan beləsincə. 
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              Gəl, aç qapısın qəlbimin, ey şux, sənin olsun, 

              Qəlbimdə mənim olmadı mehman beləsincə. 

 

              Az yax bu könül mülkümü, ey afəti-canan, 

              Düzəx də hələ görmədi niran beləsincə. 

 

               Bu dərdləri sən vermisən, ey şux, mənə lüt et, 

              Yoxdu bu cahan içrə də dərman beləsincə. 

                      

              Atayi-pirəm, şeyrü-qəzəllər şahıyam mən, 

              Olmaz, gözəlim, türkdə qəzəlxan beləsincə.  

             PS: Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin (XIV əsr) eyni rədifli 

                qəzəlinə nəzirədir. 

                                                     *** 

 

                “Verdi mey camını saqi yenə canan əlinə, 

                     Can fədadır kim ona, camı verib can əlinə.” 
                                      (S.Ə.Şirvani.  Şamaxı . 1835-1888) 

 

                     Qurbanam mən o qarışqaya ki bir çəyirtgəni 

                     Gətirib pay elədi dostu Süleyman əlinə. 

 

                     Nə qanır badi-səba türreyi-tərrarə nədir, 

                     Yetir ol şanəni sən zülfi-pərişan əlinə. 

 

                      Nədi, cürət elədik çıxmağa ceyran ovuna, 

                       Düşdü birdən-birə qəlb bir sürü ceyran əlinə. 

 

                      Ruhu azad doğulur Leyliyə Məcnun olanın, 

                      Bəxti-məlunu verir  onları dövran əlinə. 

 

                     Allahım aslanı da salmaya çaqqal gününə, 

                     Verə Haqq öləndə də aslanı aslan əlinə. 
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                        Nə ki qardaşlığı qəlp insanı vardır cahanın, 

                        Qanlı köynək düşəcək Yaqubi-Kənan əlinə. 

 

                       Atanın şeyrü-qəzəlində bu qəm olmaz idi, 

                                 Düşə bilsəydi könül aşiqi-heyran əlinə.    

                                                                 *** 

 

                                “Varmazam qeyri yerə, girməzəm əğyar içinə, 

                                  Ta düşüb tairi-dil türreyi-tərrar içinə.”     

 
                                 (Hacı Mir Həmzə Əfəndi Seyid Nigari. 
                                         İndiki Laçın r-nu, Cijimli kəndi (1815-1885). 

        

                            Görüb ol məsti-xumarın gözünü məst olaram, 

                            Aparan olsa məni məclisi-meyxar içinə. 

 

                            Demərəm, xilaskaram, yoxumsa Simurq qanadım, 

                            Alışıb kül olaram, düşdüyümdə nar içinə. 

 

                           Gəzmə çox, gəncineyi-xəznə ələ düşməz asan, 

                                Ara viraneyi-künc, ver özünü mar içinə. 

 

                                Məcnuni-məhəbbətin dəştidə əfqandı işi, 

                           Necə bülbül dil ötər, düşəndə gülzar içinə. 

 

                           Adi bir çay daşıdır, qiyməti olmaz əsla, 

                            Çıxaran yoxsa əgər ləli xiridar içinə. 

  

                            Ey Ata, Hacı Həmzə Seyid Nigarini yad et,  

                            İmanın  rahə düşə, əşarın əşar içinə.  

 

                                                       *** 
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                   Bülbül öz nəğməsini oxur baharın eşqinə. 

                   İçirəm al şərabı mən də nigarın eşqinə. 

 

                    Çıxıram seydə yenə ahuları ov eləyəm, 

                    Canımı edəm fəda tərsa şikarın eşqinə. 

 

                   Bu  “Səfa” məclisidir, yoxmu bunun Mahmudu bəs, 

                    Düzülə şeyrü-qəzəl kamanü- tarın eşqinə. 

 

                    Nə ola bircə kərə ömrüzümə tale gülə, 

                    Könülə qan ağladan min ahu-zarın eşqinə. 

 

                    Ey Ata,  gündüz-gecə  yazmışam onçün bilirəm: 

                    Sözü düz, İlqarı düz,  Dost-etibarın eşqinə!.. 

                                              *** 

 

                            Açılamayır sübh ilə  səbahım məhbəsimdə. 

                            Yetməyir bir kimsəyə bir ahım məhbəsimdə. 

 

                             Ysifi-Misrəm mən, ey Züleyxayi-dil, bu gün, 

                            Öz günahsızlığımdı günahım məhbəsimdə. 

 

                            Məni yaddan çıxaran dosti- yaran, hardasız, 

                            Dostumdu, pənahımdı Allahım məhbəsimdə. 

 

                            Neylirəm bu dünyanın malını, Qarun kimi, 

                            Qəlbimin göz yaşıdı dilxahım məhbəsimdə. 

 

                             Hər sözümdə ağayam, sözə girovdur başım, 

                             Sözlərimdi dilimdəl padşahım məhbəsimdə. 

 

                            Keçməz öz azadlığın hər adəm oğlu adəm, 

                            Y atıbdı çox arifim, çox dahim məhbəsimdə. 
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                                  Ey Ata, Muğamatı “Sona bülbüllər” ötsün, 

                                 Eyləsin Qədrimi yad “Segah”ım məhbəsimdə.  

 
                                  PS: Məhbusluq  həyatı sürən bacı-qardaşlarımıza 

                                  ithaf edirəm. 

 

                                                        *** 

 

 

                                   Mən dinmərəm, ey gül, məni sən xar eləsən də, 

                             Min dərdə salıb, qəlbimi bimar eləsən də. 

 

                  Meylini yara etdiyin əğyar duyub aşkar, 

                  Ey yar, bunu min yol mənə inkar eləsən də. 

 

                  Gündüz-gecə hey başına dönnəm sənin hər gün, 

                  Gen dünyanı sən başıma gər dar eləsən də. 

 

                  Öz eşqimi  mən gizli tutardım hamıdan, yar, 

                  Aləmdə bunu hər kəsə sən  car eləsən də. 

 

                  Əl çəkmərəm əsla sənə bu sevgidən, ey şux, 

                  Aləmi salıb üstümə əğyar eləsən də. 

 

                  Öz qəlbimi bir təkcə sənə vermiş idim mən, 

                  Sən dostluğa düşmənliyi təkrar eləsən də. 

 

                  Qoymuş Ata öz canını uğrunda bu cəngə, 

                  Meydandayam, ey yar, hələ fərar eləsən də. 

 

                                                           *** 
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                      “Bir söz dedi canan ki, kəramət var içində, 

                Dün gecəyə dair bir işarət var işində.” 

 

                    (Ahmet Nedim. Osmanlı şairi. İstanbul. 1681-1730.) 

                          

                             Süz, süz meyi, yarım, qədəhindən mey içim mən: 

                 Ləli-ləbinə çünki şəbahət var içində. 

  

                Min dostun ola, dar günü bir dost dada yetməz, 

                        Bir yad ətəyin tut ki, səxavət var içində. 

 

              Çəkdir mənə hər zilləti, hər möhnəti, əğyar, 

               Xoşdur o cəfa: əhdə dəyanət var içində. 

 

               Hər məclisə, hər məhfilə varmam deyə-gülə, 

               Qan ordadı hər sözdə zərafət var içində. 

 

               Ey Əsli, səni vardı Kərəm tək sevən aşiq, 

               Tutmaz belə eşq: köhnə ədavət var içində... 

 

               Getməm o yolu min də Zülxeyxam ola,Yusif, 

               Qardaş ilə qardaşa xəyanət var içində. 

 

              Məcnun ilə Fərhadı mənə etməyin həmtay, 

              O, sevgi deyil, dərdi-məlamət var içində. 

 

               Ey Ata, sənin şüğli-şəamətlə nə karın, 

               Ol  bəzmə yetiş əhli-səlamət var içində. 

 

                                            *** 
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                            “Gülər iqbali-ülviyyət sənin tək can olan yerdə, 

                                  Həqiqət, çox səadət var gözəl canan olan yerdə.” 

                                             (Əlabbas Müznib. Bakı. 1882-1938) 

 

                      Necə sussun, axı, bülbül gülə könül veribdirsə, 

                        Könül ağlar gülün görməz isə xəndan olan yerdə. 

 

                        Züleyxayi-məhəbbətdən aşiq çəkər demə min zövq, 

                        Çəkər eşqdən müsibətlər Yusif zindan olan yerdə. 

 

                        Nə qanlardı tökür əllər malü-dövlət yolunda, bəs, 

                        Necə sığır bu vicdana,  bəşər-insan olan yerdə? 

 

                        Çəkil, uzaq dayan daim cahillərin timarından, 

                        Çalış hər vaxt əyaqda dur, başı ürfan olan yerdə. 

 

                         Bu xoş sağlıq qalar bizdən könüllərə yadigar tək: 

                         Uca tut dost xatirini yenə peyman olan yerdə. 

 

                        Hacı Seyyid Əzim Şirvaniyə biz baş əyək, dostlar, 

                        Bu Atayi-piran ilə: Azərbaycan olan yerdə!!  

                                                        *** 

 

 

                       “Təbiət ruhilanmaz növi-insan olmayan yerdə, 

                        Gülüstan ətrilənməz ətri-reyhan olmayan yerdə.” 

                           (Ağadadaş Müniri. Bakı. Hövsan kəndi. 1863-1940) 

 

                        Gəzər hər kəs ki xəzinə o viran olmayan yerdə, 

                        O bir şahmar ilanıdır ki gəzər qan olmayan yerdə. 
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                    “Gəlib hər zalimü xunxaridən Nuşiravan olmaz, 

                      Cahan bərbad olar ədl ilə divan olmayan yerdə” 

                                                      (Əliağa Şərqi. Bakı. 1879-1939) 

 

                     Çapar at dörd ayaq hər nakəsü-nadanü-cahil kəs, 

                     Oturma bircə an olsun sən ürfan olmayan yerdə. 

 

                    Saqın dünya malü-mülkü yolunda can fəda etmə, 

                    Bu dünyanın malü-mülkü nədir can olmayan yerdə? 

 

                    Başında bir gəda durmuş yerə yaxın düşmə heç vaxt, 

                    Başın ki çiynin üstədir o, sultan olmayan yerdə! 

 

                       Salar çox bülbüli-bədxu gözəllər içrə eşqdən söz, 

                     Məhəbbət boşca  nağıldır bi(r) vicdan olmayan yerdə. 

 

                    Qovar  xas ovçu öz seydin ki nəxcirdə edə bir ov, 

                     Nə ovçudu tüzaq qurmuş ki, ceyran olmayan yerdə? 

 

                    Qapından qovma hiddətlə Atayi-aşiqi, ey yar, 

                    Qurar bayquşlar aşiyan o, mehman olmayan yerdə. 

                                                    ***      

                                                             

                     Nə qədər ki ömür vardır, sürəm yalnız bir can ilə. 

                     Ayıramam canı candan, canım candır canan ilə. 

 

                     Gəl məni az imtahan et, çərxi-fələk, Məcnun ikən: 

                     Çəkmərəm əl Leyladan mən ayrılıqla, hicran ilə. 
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                         Neylirəm xoş günləri, eşq olsa da min cövri-cəfa, 

                         Sürrəm ömrü, günü  daim min naleyi-əfqan ilə. 

 

                         Ötüşər qış, qayıdar yaz, açılar min  hamreyi-gül, 

                         Sulanar hər bağü-bağça gözlərimdən giryan ilə.   

 

                         Seyid  50 yaşında son qoydu Qəzəl tariximə, 

                         Gələ bir də kimsə ondan sonra ismi-Şirvan ilə. 

 

                                Gədalərin zamanıdır: haqq piyadə, haqsız atlı— 

                                Getmərəm bu yolu əsla, bircə an da dövran ilə. 

 

                                Ey Ata, çox deməsinlər, qəzəl ölüb, bizə bu gün  

                                Gəl Seyidi yad elə sən bir “SEYİD-i-divan” ilə.   

                                                               *** 

 

            

                              “Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə, 

                               Aldanma onun alinə ondan həzər eylə!” 

                                   (İ.Nəsimi. Şamaxı: 1369-1417 :Hələb.) 

 

                                     Ey Xizr! Sənin içdiyin ab kövsəri-cənnət, 

                               Ya bir ləbi-cananədi, lütfən xəbər eylə! 

 

                               Zülmət gecələr içrə yanan tək şəməm, ey can, 

                               Ey şəmsi-ümid, doğ, günümü al səhər eylə! 

 

                               Fərhadi-hünər əhli nə bilsin nədi şər ruh, 

                               Ey Şirini-tac, ömrümü gəl az zəhər eylə!.. 

 

                               Əğyari-ədulardadı top, oynama, ey dil, 

                               Çövkandı ömür, bəxtini az çap, kəhər eylə. 
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                              Bülbül kimi, ey gül, yaza çıxdım sənin üçün, 

                              Dil-dil ötürəm bağçada, xoş bir nəzər eylə. 

                    

                              Badəm kimi hey fırlanır aləm başım üstə, 

                              Ey cam, Atayam, halımı bundan betər eylə!.. 

                                                      *** 

 

 

 

                      Nə deyim, gözəl nigar, könlümü qan etdiyinə, 

                      Çəkib üzdən telini, çeşmini yan etdiyinə?! 

 

                      Biz o pak məhəbbətə and içib, söz vermiş idik, 

                      Nə deyək əğyarı bəs qəlbə mehman etdiyinə? 

 

                      Bütün aləm adını Leyla deyib çağırardı, 

                      Başına Məcnun olub, mən ki dövran etdiyinə. 

 

                      Vurdu kimlər aranı,  söylə bir,ey şuxi-mələk, 

                      Peşiman oldun özün əhdi-peyman etdiyinə?! 

 

                      Şirinə oxşama gəl, tərsa satıbdı yarını, 

                      Baxmaz ol müsəlmana bəs müsəlman etdiyinə? 

 

                      Nə vaxtdı göz yaşımı tökdüm fəraqınla sənin, 

                      Nəzər et damcıları Bəhri-Ümman etdiyinə. 

 

                      Veribdir öz canın ol Ateyi-pir yar eşqinə, 

            Varsa keç günahından, canın qurban etdiyinə.  

 

                                           ***        
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                      Bu qədər olma, gözəl, sən Tarı, heyran özünə, 

             Gətirə üşşaq ara bir belə nöqsan özünə?! 

 

                       Bilirəm, dəhrdə çox sənlə canı can olan var, 

              Eləmə aşiqini bir belə qurban özünə. 

 

             Yarı əğyar ilə bu dəyişmək nə adətdi, 

             Sənə tutmurmu qərar Leylayi-vicdan özünə? 

 

             Neçə Fərhadın edib sərini qurban kuyinə, 

             Eləmə qanla dolu bir belə meydan özünə? 

 

                      Kimə nə, söz deyə, ey şux, sözünün üstə sənə?   

                      Canının sultanısan, ver neçə fərman özünə. 

 

             Bu qədər qəlbi vurub oxladığın bəsdi, gözəl, 

             Dəyəcəkdir, o, inan, atdığın peykan özünə. 

 

             Şairin qədrini bil, bir də yetirməz bu cahan: 

             Çəkə qoyma Atanı ayrılıq, hicran özünə? 

                                             *** 

 

                                

                           “Bayram günüdür, zövqü-səfa xanələr içrə, 

                       Cananım oturmuş neçə cananələr içrə.” 

                           (Qasım bəy Zakir. Şuşa.1784-1857) 

 

                      Saqi, bu nə dərddi bu şərab içrə veribsən, 

                      Cam-cam bu ki ağudu bu peymanələr içrə. 

 

                       Əğyari-ədu ki oturub Xan Qarabağda, 

                       Könlüm dolaşa Vətəndə viranələr içrə. 

 

                       Tərsa Şirinin felinə Fərhadımız uydu, 

                       İlk oldu şəhid eşqinə divanələr içrə. 
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                       Dərddən “Qarabağ şikəstəsi”n az oxu, ey şux, 

                       Duymaz səni bir kimsə bu biganələr içrə. 

 

                       Dəryayi-Xəzər, Badi-kübə dadıma yetməz, 

                       Yanmaqdı mənimki hələ pərvanələr içrə. 

 

                       Ey Ata, şəhid getdiyi gündən Şuşa-könlüm, 

             Ağlardı ruhum meykədə, meyxanələr içrə. 

                                          *** 

 

                                         

                     Gördüm səni, ey gül, nə gözəl rənalar içrə, 

                     Sevdim səni, ey şux, canı-cananələr içrə. 

 

                     Eşqin çəkib hər cövrini öz yarım əlindən, 

                     Gəzdim əlacı səhrada divanələr içrə. 

 

                     Ənqa kimi atəşdə yanıb, bağrımı yaxdım, 

                     Başdan yazınız ismimi pərvanələr içrə. 

 

                      Füzuli, Seyid, Vahidi dövrün mənəm indi, 

                      Gizlin tutur el könlümü dürr mənalər içrə... 

 

                     Məcnunə məni eyləməsin tay ədu-əğyar, 

                     Yoxdu yerimiz dəhridə əfsanələr içrə. 

 

                     Düşdüm piyadə şətrəci-eşq ilə Şah oyna, 

                     Qurban elədim ömrümü boş xanələr içrə. 

 

                     Olseydi əgər dünyadə bir etibar, ey dil, 

                     Sürməzdi Ata ömrünü meyxanələr içrə.     

                                                *** 
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                         Gəzdim səni, ey şux, canı cananələr içrə, 

                         Zülfünü soraq eylədim al şanələr içrə. 

 

                         Məcnun adını Qeysə neçin tənə edirlər, 

                         Məcnun ki mənəm indiki divanələr içrə. 

 

                         Leylayi-məhəbbətdə könül atəşiyəm mən, 

                         Yandır məni, ey şəm, gecə pərvanələr içrə. 

 

                         Uçmuş bu könül mülkümü tərk eyləmə, ey şux, 

                         Axtar ləlini bir belə viranələr içrə. 

 

                       Fərhadi-Şirin söhbəti bitmiş daha, ey dil, 

                       Yoxdu marağı millətin əfsanələr içrə... 

 

                       Doldur qədəhi, saqi, içib nuş eləyim mən,      

                       Gözlərdən uzaq arifi-məstanələr içrə. 

 

                       Hər kim, ey Ata, ünvanımı istəsə bilmək, 

                       Gəzsin sorağım dəhrdə meyxanələr içrə... 

                                               ***                          

 

                   Ey Rüzigar, çatdır məni bir daha can olan yerə, 

                   Can quşu bir uçmazmı de gözəl canan olan yerə?! 

 

                   Saqi, şərab etmədi məst, yoxdu bunun təsiri heç, 

                   Tələs, tələs, apar məni çeşmi məstan olan yerə. 

 

                   Bəxti-məlun, gözlərimdə qaranlıqdı hələ dünya, 

                   Canım saqi, çıxart məni nuri-rəxşan olan yerə... 
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                   Məcnunları eşqi çəkib aparıb boz səhralara, 

                   Könlüm quşu hey can atar güli-xəndan olan yerə. 

 

                    Neylirəm mən zahidlərin bayquş qonan məbədlərin, 

                    Ey nazənin, apar məni sevgi iman olan yerə. 

 

                    Canlar alan ovçuların səyyadıyam həyatda mən, 

                    Arif ovçu yetməzmi de məgər ceyran olan yerə? 

 

                    Deməsinlər qocalıbdı, ey Ata, hər əğyar bizə, 

                    Cavan könlüm amadədi könlü cavan olan yerə. 

.                  PS: Vahidin aşağıdakı mətlə-beytli qəzəlinin təsiri ilə yazılıb: 

                          Ey namə, tez yetir özünü yar olan yerə, 

                         Bülbüldən ərzi-hal elə gülzar olan yerə.   

                                                     *** 

 

                 Çəkmə, ey muği, məni bir daha meyxanələrə, 

                 Yetər ki, uydu könül ol dili-divanələrə. 

 

                 Könlümün sirlərini aləmə faş etdi şərab, 

                 Çevirib qəlb evimi bayquşi-viranələrə. 

 

                 Canı canana verib, itirdim mən hər şeyimi, 

                 Göstərin qaldı nəyim, vermədim cananələrə?! 

 

                  Şahların oynadığı şahmata bənzər bu həyat, 

                  Şəhidi-piyadayik, düzülmüşük xanələrə. 

 

                  Əymərik başımızı nə fərmana, nə bir əmrə, 

                  Qəlbimiz quldu fəqət hüsndə şahanələrə. 

 

                  Demə, eşq əhli bütün Məcnun imiş: səhranişin, 

                  Leylilər hücreyi-qul, sevgiyə biganələrə... 
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                  Ataya  çox dedilər yoxdu məhəbbətdə səfa,  

                  Sədd heyf, uydu könül eşqdə əfsanələrə.   

                                             *** 

 

                 Bülbüllər cuşə gələr yazda gülüstanə görə, 

                 Biz də ki dərd çəkərik sevgili canana görə. 

 

                  Dünya-aləm sevinər hər çiçək açdıqca bahar, 

                  Pərişan hal olarıq zülfi-pərişanə görə. 

 

                  Mənə min cövr eləyər qəmzəli yarım, çox əcəb, 

                  Bir alın yazısıdır bu da müsəlmanə görə. 

 

                       Arılar qəhri-gülü çəkər bütün ömr uzunu, 

                       Dil-ağız bal edəcək özgələrə şanə görə. 

 

                       Milləti sevən aşiq bircə gün də şad olmaz, 

                       Şuşası darda qalan Azərbaycanə görə. 

 

                      Qəzələ ötən əsr möhrünü Vahiddi vuran, 

                      Qəzəli dərk eləyən  əsl qəzəlxanə görə. 

 

             Ataya  ilhamı şah Şirvanilər Yurdu verib, 

             Tanıyaq  biz də onu bir daha Şirvanə görə. 

                                          *** 

 

 

                      Məcnun səhrada ölüb bivəfa Leylaya görə, 

                      Bülbül ağlardı bu gün bir güli-rənaya görə. 
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                  Silə bilməz Şirin öz üstdəki vəfasız adın, 

                  Fərhadı satdığı bir Xosrovü-Kəsraya görə. 

 

                 Yusifi-Misr  özü də bəxtinə razılıq edib, 

                  Zindana düşməsinə səbəb: Züleyxayə görə. 

 

                  Eşqi meydanıdı bu, hər kəsə aşiq demiyək, 

                  Aşiqi-yar tanınar çəkdiyi cəfayə görə. 

 

                  Bir Qədr gecəsi biz yatmamışıq sübhə kimi, 

                  Uca Allahımıza doğru ol əhyaya görə. 

 

                  Vahidin Yubileyi, bil, ey Ata, bir tarixdir, 

                  Sevəcəkdir səni el bir də bu nüktayə görə.  

 

                                               *** 

 

                                                            

            Nə veribdir alacaq bivəfa cananə bizə? 

                        Eləyib min cürə qəsd indiyəcən canə bizə. 

 

        Bu gecə zülmətində kimdi gedən şamə sarı, 

        Nə bilir oddan özgə öyrədə pərvanə bizə? 

 

                      İbn-Səlamə uyan Leyliləri nədən sevək, 

                      Hələ Məcnun da durub söyləyə divanə bizə. 

 

                      Cəmi aləm qapayıb üzümüzə qapıların, 

                      Bəlkə, bir qapı aça meykədə, meyxanə bizə. 

 

                      İçmişik şamü-səhər unutmaqçın dərdimizi, 

                        Min şərab eyləməyib bir tikə peymanə bizə. 
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                        Yusifi-Misr kimi düşmüşük eşqin oduna, 

        Yoxdu bir Züleyxamız baş çəkə zindanə bizə. 

 

         Ataya  qədir bilən xəlqimiz qiymət verəcək, 

                          Verə bilməzsə də, bu qiyməti zəmanə bizə.  

                                                       *** 

 

                      

                       “Pədərəm rövzeyi-rizvan be do gəndom befruxt, 

                     Naxələf başəm əgər mən be cəvi nəfruşəm.” 
                                        (Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz Şirazi. 

                                                Qaşqay türkü. İran. 1300-1389) 

                
                               Deməmişdim gətirin siz məni bu dünyayə, 

                     Mən özüm salmamışam başımı bu qovğayə. 

 

                     Hansı Leylayi-eşqdən danışır əhli-bəşər, 

                     Qeysi Məcnun eləyib salıbdı boz səhrayə... 

 

                      Gülün eşqilə çəkir gör necə bülbül nalə, 

                      Quşağıldı o da, çün uyub güli-rənayə. 

  

                       Dərdi Fərhadə verib, çıxartdı dağlara Şirin, 

                       Başlasın Xosrov ilə düzdə qeyri sevdayə. 

 

                       Yetmədim arzu-kama, ah, bu fəna mülkündə, 

                       Dünyadan etirazım çoxdu mənim üqbayə... 

 

                       “Satdı gülzari-behişti iki buğdayə babam, 

                        Satmasam naxələfəm mən onu bir arpayə.” 
                                            (H.Şirazi. Tərcümə: M.Ə.Sabir) 

 

                         Qorxumuz yoxdu bizim divani-Haqdan, ey dil, 

                      Quru can ki verilib, gərək deyil Atayə.  

                                                *** 
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                    Saqi, biz düşməmişik  məclisara yadə niyə? 

                    Yoxumuzdur hələ də mey dolu bir badə niyə? 

 

                     Hamı aləm yığışıb könlünü dilşad eləsin, 

                     Baxan olmaz burada könlü bu bərbadə niyə? 

 

                     Şirinin qəlbi əgər Xosrovü-xunxarə idi, 

                     Dağı min zülm elədi kuhkani- Fərhadə niyə? 

 

                     Leyli eşqi bizə bir zərrəcə xeyr eyləmədi, 

                     Dolaşaq Məcnunu tək  biz də o səhradə niyə?  

 

                    Mey ilə, sağər ilə gün keçirib, ömrü sürək, 

                     Bunu aləmdə edək söz kimi ifadə niyə? 

 

                     Dedilər, içmə şərab, ağlı uçurdur o, göyə, 

                     Biz içib, Ata, hələ yerdəyik piyadə niyə?! 

                                                 *** 

 

                     Yenə min ağu qatıbdır ruzigar bədəmizə. 

                     Süzülüb mey yerinə min ahu-zar badəmizə. 

 

                     Bizi tərk etmiş o gül üzlü gözəl sevgili yar, 

                     Qatıb hicran zəhərin güli-rüxsar badəmizə. 

 

                     Bizə rindü-xərabat əhli deyir cümlə-cəhan, 

                     Yoxdu bir  kimsə çıxan qəmə qəmxar badəmizə. 

 

                           Gün gedir, ömrü keçir, gözləməyir bizləri vaxt, 

                            Diləyən çoxdu fəqət səbrü-qərar badəmizə... 

 

                            Toxunubdu çoxları qəlbimizə indiyəcən, 

                            Toxunan yoxdu, şükür, meydə kənar badəmizə. 
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                     Qoy bizi seyr eləsin ulduz ilə aylı gecə, 

                     Sübhədək göz olarıq çeşmi-bidar badəmizə. 

 

                     Ey Ata, əhdə vəfa etmədi çox şux bizə,  

                     Olalım gündə fəda dost-vəfadar badəmizə! 

                                                  ***     

 

                    Musiqi, şeir əhli xoş buyurub xanəmizə: 

                    Oxuya qəlbimizi şövq ilə cananəmizə. 

 

                    Vahidin Ad Gününün 120 İlliyidir!— 

                    Musiqi rövnəq edə rövzeyi-rizvanəmizə. 

 

                    Sübh üzü büryübdür aləmi xanəndə səsi, 

                    Qoşulub bülbüllər məhəbbət təranəmizə. 

 

                       Bu gün biz Əlibaba, Arifə də baş əyirik, 

                       Göstərib  xatiri bu hər iki Piranəmizə! 

 

                       O da Alimdi, səsi silsileyi-zəngulədir, 

                       Gələ xoş zəncirdə Məcnuni-divanəmizə!.. 

 

                       Ağaxan, Mənsum ilə çıxmayıbdı  xatirdən, 

                       Olardı şərəf verən mehri-dirəxşanəmizə. 

 

                       Zahidi, Zabiti də  burdan ayrı tutmamışıq, 

                       Çağırıb Əvəzxanı musiqi kaşanəmizə. 

 

                       Sərxanın, Mirpaşanın bal tökülər dodağından, 

                       Bu arı-gülbeçələr daraşdıqca şanəmizə… 
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                     Musiqi məclisinin silək bu gün qəm notunu, 

                     Qayıdaq Vahid ilə son Qəzəl əfsanəmizə. 

 

                     Zəmanə pürxundur, yoxdur bir şey könül açan, 

                     Ümidi bağlamışıq badeyi-peymanəmizə. 

 

                     Oxu, tar! Tək sənsən ruhumuza munis olan, 

                     Qoyma qəm basqın edə bir də bu meyxanəmizə. 

 

                    Ey Ata,  müdrik, əziz xəlqimizi min yaşasın, 

                    Qiymətin vermiş odur Vahidi-dürdanəmizə!!  
                       PS: Qəzəl ilk dəfə müəllifin dahi sənətkarımız Ə.Vahidin  

                       anadan olmasının 120 İlliyinə ithaf etdiyi ilk qəzəllər  

                       (”Vahidiyəm Azərbaycanımın”. Bakı-2014)  kitabında 

                        işiq üzü görmüşdür. 

                                           *** 

 

                                                   = F=  
                           Gedək, ey mürği-səhər, bağü-gülistanə tərəf, 

                    Biz də bir yaxın düşək bivəfa cananə tərəf. 

 

           Eylə bir dövrdəyik şeytanü-cin əziz düşüb,  

          Yoxdu bir üz çevirən adəmə, insanə tərəf.  

 

                                  İblisin zülməti gör gündə neçə göz kor edir, 

                                  Yeriyən görməyirəm sübh ilə Sübhanə tərəf. 

 

                      Söyləsəm uzaq düşübdür Əzrayıl can evimə, 

                      Canımı almağa min can yeriyər cana tərəf. 

 

                      Gizlət öz həqq dilini, dişlərin altda, a dil, 

                      Qaldırar tiğ başını üstünə əfsanə tərəf. 
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                       Ey Ata, tərki-vətən olmağa çox can atırsan,  

                       Boylana həsrət üzün Azərbaycana tərəf?!. 

                                                   *** 

 

                             Ey cana can verənim, sən də yeri canə tərəf, 

                           Səni hər kim ki bilir, bilər o cananə tərəf. 

 

                           Məni mey düşkünü qoy saymasın əsla bir ədu, 

                           Eləməz qəlbə təsir eşqidə əfsanə tərəf. 

 

                           İçirəm al şərabı, qanlar içən qanlı fələk, 

                           Bəlkə, bir addım ata bir kərə vicdanə tərəf. 

 

                          Dəli Məcnun ilə mən eyləmişəm  eşqilə bəhs, 

                          Yeriyəm mən də həmən dəşti-biyabanə tərəf. 

 

                            Şirini-tərsaları çox sınayıb Fərhadi-eşq, 

                            Çətinə düşsə gedər Xosrovü-xubanə tərəf. 

 

                             Çoxu pul-para, vəzifəylə edir könlünü şad, 

                             Mənə bir badə verin ki, gedim meyxanə tərəf. 

 

                             Ey Ata, xəlqimizə borcumuz idi bu bizim 

                             Ki, duraq ta sonacan Azərbaycanə tərəf!! 

                                                      **** 

 

 

                                                      = X=   
                         Bülbüli-bizaram, nədən mənim gülzarım yox, 

                              Aləm bütün əğyarımdı, fəqət ki bir yarım yox. 

 

                               Xazini-kənzi-nihanəm, viranələrdi yerim, 

                              Gəl məni axtarma, ey dost, sən aşkarım yox. 
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                                Gündə min dərd verər ol vəfasız yar mənə, 

                                Çəkərəm bir aləm qəm, əmma da qəmxarım yox. 

 

                               “Çəkirsə şövq kəməndi məni əsil Vətənə, 

                                Mənim bu nikbət evində daha qərarım yox. 

  

                               ...Bu feyz bəsdi, Füzuli, fəqir olmaqdan, 

                                Zəmanə əhli ilə ixtilati-karım yox.”  (M.Füzuli) 

                                                                 

                                 Ey Ata, dürri tökər qələmim əhli-irfançın, 

                                 Sədd əfsuslar olsun ki,  bir  xiridarım yox. 

                                                    **** 

                                                           

                                            = I = 

 

                    Ey könül,  bağrı yanıq ləbi-suzan bil kamanı. 

                    Eyləyə bilməz əvəz dünyada heç dil kamanı. 

 

                    Məhəbbət atəşilə öldürüb öz qardaşını, 

                    Sonra qəlb yanğısilə çalıbdı Qabil kamanı. 

 

                   “Mahuri-Hind” qanadı üstə gəzək“Kabul”,“ Herat”, 

                  “Qatar” ,“Üzzəla”ilə qarşılayaq “Zil” kamanı! 

 

                     Cühalə əhli necə bilsin axı nədir Muğam, 

                     Hansı vaxt, harda duyub, eşidib əsil kamanı?! 

 

                    Ey Ata, həşrə qədər el sənəti eldə yaşar: 

                    Yaşadar Habili kaman, həmi Habil kamanı!.. 

                                                *** 
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                    Nə qədər yaxın olsa, cananımız cana sarı, 

                    O qədər yaxın düşər canımız canana sarı. 

 

                    Cövr ilə yar pərişan hal eləsə könlümüzü, 

                    Könlümüz  uzaq düşər zülfü pərişana sarı. 

 

                    Açıb öz ağuşunu gül çağıra bülbülünü, 

                    Bülbülü əzm eləyər həmən gülüstana sarı. 

 

                    Nə qədər olsa qara taleyimiz, göz yumarıq, 

                   Tutarıq səmtimzi gündə bi(r) meyxana sarı. 

 

                    Bizi inkar eləsə gərdişi-dövrani-zaman, 

                    Biz də meyl eyləmərik bu şüğli-dövrana sarı. 

 

                    Bizi əğyara əgər dəyişərsə bivəfa yar, 

                    Biz dəxi dəyişərik əhd ilə peymana sarı. 

 

                    Ey Ata, qəlbimizə hər nə ki dərd versə nigar, 

                    Bir elə meyl edərik biz dəxi dərmana sarı. 

                                                             *** 

 

                            Gedək ol cananı-can olduğu ol cana sarı, 

                       Bizi can ilə görənlər bilə canana sarı... 

 

                        Mey içib, meynab içib, keyfimizi saz edəlim, 

                        Bütün aləm yığışa meykədə, meyxanə sarı. 

 

                        Nədi Məcnun ilə Fərhadın axı fərqi bizə, 

                        Dəyişib kimsə Qələm,Tişeyi-kuhkanə sarı. 

 

                        Çəkin ol Mənsuri-Həllac kimi hər haqqı dara, 

                        Gedərik: siz Dara, biz Haqq ilə Divanə sarı! 
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                        Yedi Məcnuna düşən haqqı, demə, ibni-Səlam, 

                        Düz idi Məcnuni-həqq, düşdü biyabanə sarı. 

 

                         Bizi meyxanələrin küncünə sıxdıqca zaman, 

                         Çevirrik biz qələmi bir dəxi dövranə sarı. 

 

                       Atanın qəlbini bir xazini-gəncinə tanı, 

                       Yeri-yerdən yığışıb heyranı viranə sarı!  

 

                                               *** 

 

 

                     Nəzərin adətidir, əymək özün canə sarı. 

                     Uyma bu aləmara şöhrət ilə, şanə sarı. 

 

                     Yox isə Fikri-əməllərdə əgər zərrə əsər, 

                     Dönəcəksən də özün qarşıda yol, yanə sarı. 

 

                     Yapalaq olma, qaranlıqları gəl dəf eləyək, 

                     Çevirək qibləmizi al Günəşə, Danə sarı. 

  

                     Neçə bomboz küləyin nıxdını kəsdi bu həyat, 

                     Neçə başlar yeridi dəhridə meydanə sarı. 

 

                    Aşiqin arzusudur ki dolana yar başına, 

                     Zülfün öz adətidir yaxın düşə şanə sarı. 

 

                     Nə xəyal qurdum, əcəb, vermədim əldən ağılı, 

                     Bir saat əqrəbi tək fırlamadım anə sarı. 

 

                    Ey Ata, qorxum odu, vurmayım ömrü başa mən, 

                    Gedə bilməm hələ çox dərdə imtahanə sarı. 

                                              *** 
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                             Gedək, ey dil, yenə də bir daha ol yarə sarı, 

                             O, yarı atıb gedib çox da ki əğyarə sarı. 

 

                             Şoru baldan bahadı dövri-dunun bazarında, 

                             Çevirən yoxdu üzün burda xiridarə sarı. 

 

                             Bülbüli-şeyda necə naləsin ərşə çıxarıb, 

                             Çevirib gül də üzün gülüstanda xarə sarı 

 

                              Sata-satdır bu cahan içrə əhdü-ilqarın, 

                             Tüpürən yoxdu belə sidqü-etibara sarı. 

  

                                Sözün ağzındakı saqqız eləyib əhli-bəşər, 

                                Nə deyək siması yox bu əhli-əfkara sarı. 

 

                           Demə ki yar da satıb öz əxi-yarinə bizi, 

                           Əxi qayin olacaqsa, yeriyək çarə sarı. 

 

                           Ey Ata, könlümüzə xoşdu yari-cövri-cəfa, 

                                     Necə pərvanə gedər yanmağa odlarə sarı.  

                                                          *** 

 

 

                              Ey könül, yad eləyək Vahidi-ustadımızı! 

                      Gənc nəsil yad eləyər bizim də öz adımızı. 

 

                      O dözüb əziyyətə, yaşadıbdır qüdsiyyəti, 

                      Borcluyuq bu gün ona Muğamlı həyatımızı. 

 

                      Vahidin hər  beyiti min bir xəyal aləmidir, 

                      Bu Qartal ənginlərə qaldırar qanadımızı. 
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                      Gör neçə daş ürəyə külüng çalıb Şirin üçün, 

                      Xunxari-Xosrovlara verməyək  Fərhadımızı. 

 

                      Nəsimimdir, Xətaimdir, Füzulimdir Vahid bu gün, 

                      Seyid Əzim kimi haqqa çatdırar fəryadımızı. 

 

                     Biz könül aləminə sözlə iman gətirmişik, 

                     Dönüb kafər olarıq, unutsaq əcdadımızı. 

 

                     Ey Ata, xəlqimizin ucalmağa hər haqqı var: 

                     Başımız göydə durar, qorusaq bünyadımızı! 

                                                 *** 

 

 

                              Bizə bülbül nə gərək söyləyə naşadımızı, 

                    Özümüz car çəkərik aləmə fəryadımızı. 

 

                     Afəti-yari-cövr çəkməyə yoxdu tayımız, 

                     Hamı aləm bir olub, axtarır ustadımızı. 

 

               Neçə dilbər könülün Xosrovü-xunxarə verib, 

                    Neçə Şirin dəf edib aşiqi-Fərhadımızı. 

 

                    Vurulub sinəmizə gör nə qədər Kərbəlalar, 

                    Tarıdan gözləyirik hələm də imdadımızı. 

 

                    Qalanıb dağ-dağ olub ömrümüzün dərdi-səri, 

                    Ahımız göylər ovur, göz yaşı bünyadımızı. 

                      

                             Ey Ata, bir canımız vardı, verib canana, 

                             Elədik şəhidi-eşq dünyada öz adımızı! 

 

                                           *** 
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                                Gözəlim, yaxşı  bilir hamı düz ilqarımızı, 

                                Necə candan sevərik yari-vəfadarımızı. 

 

                                Hələ heyrandı bizə eşq-vəfa ilə bahar, 

                                Çevirək  seyrə bütün bülbülə gülzarımızı. 

 

                                Bircə dəm ayrı düşək, Əsli-Kərəm tək yanarıq, 

                                Yeri-göylər alışar duysa intizarımızı. 

 

                                Səcdeyi-şükr edərik qaşını, yar, mehrab edib, 

                                İstəsən bağlayarıq Sənani-zünnarımızı. 

 

                                Fərhadi-eşqlə biz dağ çaparıq ömrü boyu, 

                                Şirinə tanıtmağa Xosrovü-xunxarımızı. 

 

                                Canı canana verib, can ilə başdan keçərik, 

                                Ölərik, dəyişmərik sevgidə qərarımızı. 

 

                                Bizi Məcnun ilə həm Leyliyə tay tutmuş hamı, 

                                Eləyək dillərə söz əhdü-etibarımızı. 

 

                                 Ey Ata,  bir vəzifə borcudu ki bizlərə bu: 

                                 Vəfalı gözəllərə həsr edək əşarımızı.  

                                                       **** 

 

                                                     = I i =  
                              Yenə bir dəli ceyran nəxciri tüm qal elədi. 

                              Neçə səyyadı özü seydinə paymal elədi. 

 

                               Güli-gülzaridə min nəğmə oxurdu bülbül, 

                               Nədən ol nazlı sənəm ol yazığı lal elədi? 

 

                               Yanağı  lalələnib, xallara açmışdı qucaq, 

                               Bizi min şəkkə salıb, qəlbimizi xal elədi. 
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                 Bu qara bəxtim üçün  Allaha arxa çevirib, 

                 Necə naşükür olum, yarı məhcəmal elədi. 

 

                 Üz-üzə gəldik haçan, keyfimizi sordu həmən, 

                 Soruşub əğyarı da, bizlə hal-əhval elədi... 

 

                 Ey Ata, eşqə düşən, Məcnuna taydır, ancaq 

                 Bu nigar ki bizi gör nə əhli-kəmal elədi?!  

                                             *** 

 

 

            O gözəllər gözəli dəhrdə min qan elədi, 

            Pərişan halımızı bir də  pərişan elədi. 

 

            Mən onu taleyimə, bəxtimə bir tac elədim, 

             O mənim taleyimə, bəxtimə üsyan elədi. 

 

             Bu sevən qəlbimə mən munisi-yar etdim onu, 

             Osa bir qeyrini öz qəlbinə mehman elədi. 

 

             Nə ki yaxşılıq edib, adamlıq icra elədim, 

             Yaxşılıq dost başımı aləmə düşman elədi. 

 

             Məcnuni-eşq ilə mən Leylamı məşhur elədim, 

             O da şövq ilə məni rüsvayi-cahan elədi. 

 

                            Bir qarışqa qədəri  vermədi qiymət mənə dost, 

              O qarışqanı qanad təxti-Süleyman elədi. 

 

              Ata ki əhdinə bir ömrü fəda verdi, könül, 

              Bə, niyə  taleyi-dun Atanı peşman elədi?   

                                             *** 

 

                       Bu pəri-çöhrə bizim qəlbimizi qan elədi. 

                       Bizə biganə qalıb, aləmi heyran elədi. 
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                       Ona öz gizli olan eşqimizi nəql elədik, 

                        O, bir az  üstə qoyub ərzə nümayan elədi. 

 

                        Neçə Məcnunu salıb Leyla tək eşqin oduna, 

                        Dünyanın tən yarısın dəşti-biyaban elədi. 

 

                        Bu güli-çöhrənin al dodağında tək xalı var, 

                       Yanağı qeyzə gəlib Xaliqə nöqsan elədi. 

 

                        Belə tərsa Şirinin olmadı aləmdə tayı, 

                        Neçə Fərhadı  Şirin canına qurban elədi. 

 

                       Necə  biz tikmiş idik onunçun Eşqin sarayın, 

                       O, bizim könlümüzü eylə də viran elədi. 

 

                       Ey Ata, ömrü boyu könlümüzü qoyduq açıq, 

                       Gedib özgəsini yar, qəlbinə  ünvan elədi.     

                                                  ***      

                            

 

                            “Dilü can valehi-hər gülrüxi-cananə idi, 

                              Gərçi cananələrin qəsdi dilü canə idi.” 

                                                                 (S.Ə.Şirvani) 

 

                               Dedilər ki, mənə gəl eşqü-məhəbbət nədi bil, 

                               Aradım tarixini, bomboşu əfsanə  idi. 

 

                               Gecə-gündüz qələmim gəzdi eşq səhfələrin, 

                               Görmədim kimsə bilə, ya ki özüm: eşq nə idi. 

 

                               O gözəl şuxə görə mən necə də qəm çəkirəm 

                               Ki, üşaq əhli bilə eşq nə peymanə idi! 
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                               Gəzibən şamü-səhər məscidü-meyxanələri, 

                               Görürəm  əhli-cahan məclisi-bütxanə idi. 

 

                               Məcnuni-eşq ilə mən gördüm harda Leyla sevən, 

                               Ər-rani Sığırlı tək səhrayi-divanə idi. 

 

                              Ey Ata,  səs elə bir, Baba Dağın zirvəsinə, 

                              Desin ellər də sənə: dağ kimi şahanə idi! 

                                                         ***  

 

                     Əvvəldə gərək sən kimi bir yarım oleydi, 

                     Bülbül kimi bir seyrü-gülizarım oleydi. 

 

                      Məcnun deyü səhrayə məni qovmadan ellər, 

                      Fərhadi misal dağ kimi qərarım oleydi. 

 

                     Azadeyi-eşq ilə ötən Yusifi-Misrəm, 

                     Züleyxa kimi qəlbimə sərdarım oleydi. 

 

                     Min bir çiçəyin ətrinə batsan belə, ey şux, 

                     İstərdim əziz yanında bir xarım oleydi. 

 

                     Qürbətdə neçin axtarasan, ey Ata, cənnət, 

                     Ölsəm də, Vətən torpağı məzarım oleydi. 

                                                          *** 

 

                              Neylirəm ol gözəli eyləyə divanə məni. 

               Qova Məcnun təki hər dəşti-biyabanə məni. 

 

               O zaman  ki alışıb yannam o canan oduna, 

               Şəm ilə səhvi salır  gör neçə pərvanə məni. 
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               Yusifi-Misr kimi düşmüşəm eşqin şərinə,  

                Bir xəbər yoxdu verən Yaqubi-Kənanə məni. 

 

               Gündə min dərd  qalayır dərdimə hər şuxi-mələk, 

               Çatdıran yoxdu əcəb dərdimə dərmanə məni. 

 

               Ey Ata, şeyrü-sənət xəznəsidir könlüm evi,  

               Yetirib xəlqim üçün xidmətə zəmanə məni. 

                                           *** 

                          Çağır, ey bülbüli-zar, icb ilə gülzarə məni, 

                      Çevirə yaz səhəri naleyi-dilzarə məni. 

 

                      Bu, sənin aşiqinəm, yaxşı bilirsən  bunu, yar, 

                      Dəyişik salma yetər hər gəda, əğyarə məni. 

 

                       Nədi bu çeşmi-xumar içrə yanan atəşi-nur, 

                      Gündə yüz yol yaxaraq, yandıra odlara məni? 

 

                       Gözünə “həqq” deyərəm min kərə imanı satıb, 

                       Çəkə Mənsur kimi el gündə neçə darə məni. 

 

                       Azəri övladıyam, oddu mənim ruhi-canım, 

                       Ata hər Nəmrudi-dun atəşə, hər narə məni. 

 

                      Görü Leyla üzünü aşiqi-Məcnun olaram 

                      Ki, sən həsrət qoyasan gül üzlü rüxsarə məni... 

 

                      Nə bilər qədrini ol bivəfa yarım, Atanın, 

                      Elə ki, öldü canım: nə ağla, nə ara məni...  

                                         *** 
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                        Götürün qəlbimi bir mey dolu piyalə kimi, 

                   Axıdın al qanımı torpağa şəlalə kimi. 

 

                   Gözəlim, zəvvarınam, Məkkeyi-Kəbəm sənsən, 

                   Gedərəm Həccə tərəf üzündəki xalə kimi. 

 

                        Niyə tər arizinə tər tökülür, ey dilaram, 

                   Gül üzün nə qızarıb sübhə yaxın jalə kmi?.. 

 

                   Ədu-əğyar ilədir cəngim, əcəb qarşımı gör, 

                   Kəsib öz sərvi-qədim əlif-əlif qalə kimi... 

 

                   Əfi Ras Yabqu mənəm, Turanı azad edərəm, 

                   Neçə  Kayan vuruşa, mənlə Rüstəm-Zalə kimi. 

 

                   Acı hicran qəmidir yazdığım hər şeyrü-qəzəl, 

                    Ötər hər bülbüli-zar bağçada bir nalə kimi. 

 

                   Məni Leylayi-məhəbbət salıb eşq atəşinə, 

                   Yoxdu Məcnunu hələ səhraların Ata kimi! 

                                           *** 

 

 

                     Dustılar, çərxi-fələk verəcəkdir badə məni, 

                     Şəhidi-eşq tanıyın bu fani dünyadə məni. 

 

                     Bu könül kuzəsinə mey süzünüz, mərd olalım: 

                     Özünə qul eləyə bilməsin hər gadə məni. 

 

                    Mənəm o Nuh gəmisi, sel-sel axır dərdü-qəmim, 

                    Nə ki dərd əhli qalır, çağırsın imdadə məni. 

 

                     Başıma tac elədim gör nə qədər dusti-yarı, 

                     Başıma dərd elədi gör neçə qəlladə məni? 
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                             Nə vəzifə, nə də pul olmadı könlümdəki şah, 

                             Qənaət qulluğuna gördülər amadə məni. 

 

                              Neçə dilbər gözəlin könlünü mən şad elədim 

                              Ki, canı-canənələr hərdən sala yadə məni. 

 

                             Ey Ata, badə ilə sürdük həyat dünyadə, 

                             Tanıyıb dərk eləsin Qanan xərabadə məni.  

 

                               *** 

 

                       Gətiribdi necə bu dövrani-dun canə məni, 

                       Çağırır dəhridə hər kəs dəli-divanə məni. 

 

                        Mənə çox dərdü-qəmin  söyləmə, ey xanə-xərab, 

                        Sənə bayquş deyiləm ki, çəkə viranə məni. 

 

                        Sağəri-mahivəşimi  bir çağırın meyxanaya, 

                        Eləyə məsti-xumar gözləri məstanə məni. 

 

                        Məni hicran oduna yaxma belə, ey afət, 

                        Arayar atəşi-nar içrə də pərvanə məni. 

 

                        Demə, Məcnuni-məhəbbətdə gərək zəncir ola, 

                        Zəmanə tək doğurub eşqidə əhranə məni. 

 

                        Dəni-əğyar ilə ta həşrə kimi var savaşım, 

                        Şəhidi-eşqə dönəm mən, sevə cananə məni. 

 

                        Ey Ata, qorxusu yoxdur ki, ölümdür sonumuz: 

                       Yaşadar şeyrü-qəzəl, bir də bu peymanə məni.    

                                                     *** 
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                          Salıbdı nəzərindən nə vaxtdı cananə məni, 

                           Qınaya dəhridə hər nakəsü-biganə məni. 

 

                           Öz güli-rüxsarımın bülbüli-şeydası mənəm, 

                           Buraxan yoxdu fəqət bağü-gülüstanə məni. 

 

                           Niyə əğyar ilə mən etməliyəm cəngü-cidal, 

                           Yar özü atıbsa bu möhnəti-hicranə məni? 

 

                           Gedin, ey əhli-düzəx, vaizi-dun ardınca, 

                           Huri-qılman çağırır rövzeyi-rizvanə məni. 

 

                           Məcnuni-eşqəm mən, çöli-biyabandı yerim, 

                           Çağıran yoxdu nədən könlünə mehmanə məni. 

 

                           Məhəbbət meydanının indiki Fərhadı mənəm, 

                           Veribdi Xosrövi-dun Şirini-qurbanə məni. 

 

                           Xaneyi-xarəbələr içrə mənəm gənci-nihan, 

                           Gizlədə qoynunda hər cürə viranə məni. 

 

                           Bu mənə fəxrdi ki, Piri mənəm muğilərin, 

                           Tutmayın dəhridə tay gadəyə, sultanə məni. 

 

                            Ey Ata, dağa nə təsir eləyər daneyi-qum, 

                                     Haqq özü dağ yaradıb Azərbaycanə məni.  

                                                                   *** 

 

                           Gözəlim, gətiribdi qəmzələrin canə məni. 

                           Çəkəcəksən nə qədər söylə imtəhanə məni? 

 

                          Sənə saf eşqimi tüm aləmə dastan elədim, 

                           Tanıyır aləm özü bir yeni əfsanə məni. 

 

               Nə zamandandı belə müsəlmana zülm eləmək, 

               Bu cəfa-cövri verər bir təzə imanə məni. 
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                 Canı canana verib, keçmişəm öz canımdan, 

                 Gedib ol yarə desinlər yenə biganə məni... 

 

                 Bu könül nəğmələrin dil-dil ötən bülbülünəm, 

                 Duyub, heç anlamadın,  ruhsuz, a cananə, məni?! 

 

                 Nə qədər Əslilərin odunda sevda yanacaq, 

                 Neçə şəmlər görəcək atəşə pərvanə məni. 

 

                  Ey Ata, mən ki bu gün zəmanəmin  naləsiyəm, 

                 Yaşadar  həşrə kimi meykədə, meyxanə məni. 

                                 *** 

 

                           Yıxıbdır, ey əhli-hal, ayaqlara badə məni. 

                 Aparın bir gecə də muği-xərabatə məni. 

 

                           Məni bu al şərabın təsiri yıxmazdı yerə, 

                 Verməsəydi yar özü əğyar ilə badə məni. 

 

                  Saqiya, al rəngli şərabdan çox süz qədəhə, 

                  Ağıl üstümdə ikən dərd çəkir fəryadə məni. 

 

                  Yenə eşq gülzarının bülbüli min zara gəlib, 

                  Dillən, ey naleyi-ney, sən də et ifadə məni. 

 

                   Hanı dost, hanı qardaş, dərdimə bir həmdəm yox, 

                  Allahım tək yaradıb özüylə dünyada məni. 

 

                  Saqiya, içməyəndə ölüdür cismimdəki can, 

                  Yenə bir badə gətir, gətirə həyata məni. 

 

                  Neçə əl yıxsa könül evimi, ey Ata, nigar, 

                            Bir qələm tutmuş əlim qaldırar ayağa məni!!  

                                                        *** 



70 
 

                                                         

                        “Salıb o gül üzünün şövqi gör nə halə məni, 

               O qaşların ələmi döndərib hilalə məni. 
                 (İsmayıl Bəzmi. İrəvan şəhəri. 1846-1888) 

 

               Məcnuni-rüsvalığı səhrada gizlətdi zaman, 

               Eləyib rüsvayi-eşq, saldı yar mahalə məni. 

 

               Yatıb hər bir gecə ol şuxi yanımda görürəm, 

                Gecənin xabı salır gündüzü xəyalə məni. 

 

                    Bülbüli-zarın olub, ağlaram, ey gül, sənsiz, 

                    Sala hərdən nə ola yadına bu nalə məni. 

 

                    Atayi-qəzəlxanam, İsmayıl Bəzmim də bu gün 

                    Meydani-məhəbbətə eyləyib həvalə məni. 

                                                   *** 

 

                               Mehribanım, qəlbimin nigarı, xoş gördük Səni! 

                               Ey dili-dildarımın dilzarı, xoş gördük Səni! 

 

                               Bülbüli-şuridənəm mən, ləhni-Davudam, tanı, 

                               Ey güli-həmraların gülzarı, xoş gördük Səni! 

 

                               Al günəşim, mehri-mahım, tar gecəm, ağ gündüzüm, 

                               Asimanın sabiti-səyyarı, xoş gördük Səni! 

 

                               Arizi-alındı ilk Dan şəfəqi bəd bəxtimin, 

                               Ey ruhi-rəvanımın rüxsarı, xoş gördük Səni! 

 

                                Əsli-hicrin atəşindən eşqi-Kərəm qaçmaz heç, 

                               Yax məni, yandır məni, qəlb Narı, xoş gördük Səni! 
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                               Əduyi-əğyar ilən ərseyi-eşqdə varıq biz: 

                               At qədəmini bizə bir sarı, xoş gördük Səni!     

 

                                Məcnuni-səhra, Ata, der sənə Leylayi-eşqdən: 

                               Ey pak eşqin əhdi-vəfadarı, xoş gördük Səni!     

                          PS: Bu qəzəl Qırmızı repressiyanın qurbanı şair  

                                     Mikayıl  Müşfiqin  (1908-1938) öz dostu  Əli bəy   

                                     Hüseynzadəyə ithafla yazdığı az yayılmış  aşağıdakı  

                                     qəzəlinin təsiri ilə yazılıb: 

 

                      “Mehribanım, baği-eşqin ey müəttər susəni, 

             Qoyma öpsün gizlicə hər bülbüli-bədxu Səni. 

 

                      Mən sənin bir rəhmidil səyyadinəm, gəl qoynuma, 

                      Gəl öpüm, gəl oxşayım, ey nazənin ahu, Səni. 

 

                     Çərxi-dövranın müəlla iltfatindanmı bu, 

                     Cami-ömrüm, görmədim heç bir zaman məmlu səni. 

 

                     Toplayıb geysuyi-zərrin tacını çıxsan çölə, 

                      Əl çəkər aydan fələk, yalnız tapar məhru Səni. 

 

                      Ağlayan mən, sızlayan mən, bilməzəm amma neçin, 

                      Həp sıxar ağuşinə gah o səni, gah bu Səni. 

 

                     Eşqi səhrasində sərgərdan gəzən bir təşnəyəm, 

                     Sevgilim, içsəm nolur şəhdi-zülalin busəni. 

 

                     Müşfiqa, iqlimi-sövdadən ziyanin yox, fəqət, 

                     Tiri-müjgan ilə yıxdı bir kəman əbru səni.”  

                                              (Mikayıl Müşfiq. 1908-1938) 

                                                     ***   
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                  Yenə qəlbimdə mənim cuşə gəldi  “Şur”  səsi, 

                   Xanımın,  Hacıbabamın, Yaqubumun gur səsi. 

 

                  Çəkib hardan-haraya Şuşaya qaldırdı məni, 

                  Qədir Rüstəmovumun həmən o məhşur səsi… 

 

                 “Bərdaşt”, “Əraq-Kabil,” “Herat” gəzdim “Zil-    

                                                                                  Qatar”da, 

                   Rübabə  Ərdəbilə  yetirdi  “Mahur”  səsi. 

 

        Əlibabam  Arif ilə, Alimim Zahid ilə,  

       Ağaxan, Mənsum ilə qaldıralar sur səsi. 

 

      “Üşşaq”i  “Hüseyni”də “Raki-Hindi” dolaşdım mən, 

       Pəncgah”i,  “Rak Xorasan” “Rast” etdi  fəxfur səsi. 

                                                                                       

                 “Çahargah”,”Zabil-segah,” “Bayati-Şiraz” istərəm, 

                “Hümayun,” “Şüştər” ilə yaşayam  “Mənsur” səsi. 

 

                   Nola, ey Ata,  Musa əsasilə Araz bölüb, 

                   Xəlqimi qurtaraydı Əsarətdən Tur səsi!..  

                                           *** 

 

                          Ötür, ey badi-səba, yarə bizim naməmizi, 

                            Ədu ədnalıq edib, əxz eləyib xanəmizi... 

 

                            Saqi, bir badə gətir, dərdimizə şərab səpək,  

                            Bəlkə, bir də geriyə qaytara peymanəmizi. 

 

                            Fərhadı, Məcnunu  çoxdan unudubdur bu vətən, 

                            Biz hələ ölməmişik, yayıblar əfsanəmizi. 

 

                            Yıxılıb könlüm evi, bayqular üstə ulayır, 

                    Ədu-əğyarə verə gənceyi-viranəmizi... 
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                     Bizə min cövri-cəfa yar eləyə, xoşdu bizə, 

                     Verəməz könlüm ələ ölsə də cananəmizi. 

 

                     Bizə ağıl nə gərək? Saqi, şərab süz bir içək: 

                     Gətirək göz önünə Bəhluli-Danəndəmizi. 

 

                     Atanın hər qəzəli bir muğamın şöbəsidir, 

                          Fəqət hardan bulalım Xan kimi xanəndəmizi?!   

                                      *** 

 

                              Uçurubdur necə gör çərxi-fələk xanəmizi, 

                           Dağıdıb əğyar-ədu badeyi-peymanəmizi. 

 

                            Biz içib məsti-xumar olmuş idik ta gecədən, 

                            Səhəri bayqu səsi pozdu bu məstanəmizi. 

 

                           Necə xoş dəmlər idi huriyi-qılmanlar ilə,  

                            Haradan çıxdı dəcal dağıda meyxanəmizi?.. 

 

                            Hanı dost ilə yaran?-yoxdu yanan dərdimizə, 

                            Mar-ilan yad eləyir gənceyi-viranəmizi. 

 

                            Bu solan güllər üçün ağlasın hər can özünə, 

                            Bizik ol xərabəti: ağlarıq öz canəmizi. 

 

                            Ey Ata, vaiz əgər versə də fənayə bizi, 

                            Yaşadar əhli-qələm dəhridə  əfsanəmizi. 

                                                   **** 

                                                     = K =  

 

                   Gəliniz  məclisara şirin-şirin söhbət edək, 

                   Hamı bir-birinə min nəzakətlə hörmət edək. 

 

                   Çağıraq bəy atasın, bəy anasın biz yuxarı,  
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                   Sora da qaynananı, qaynatanı dəvət edək. 

 

                   Bu gözəl bəylə gəlin dostlarıyla şaddı bu gün, 

                   Belə toy subayların cəmisinə qismət edək. 

 

                   İçək al rəngli şərab dostu-tanış sağlığına, 

                   Bu gözəl məclisara könlümüzə ləzzət edək. 

 

                   Hamı dost-qardaş ola, olmaya burda nə şüluq, 

                   Nə yeyib-içsək əgər, dost sözünə diqqət edək! 

 

                   Hə!- deyib, hə-lə gülək cavanların şad gününə, 

                   Kədəri, qüssə-qəmi könlümüzə həsrət edək. 

 

                   Babalar yol qoyub öz  ərkan-ədəb qaydasilə,  

                   Alıb öz dərsimizi tarixindən ibrət edək. 

 

                   Süfrəmiz bol, ürəyə məclisimiz nəşə saçır, 

                   Vətənin  guşələrin cəmi belə cənnət edək. 

 

                    Ey Ata,  toy günüdür, burdadır hər dost ilə yar, 

                    Millətin hər işinə biz bu cürə vəhdət edək! 

                    PS: Vahidin aşağıdakı  beytlərinin təsiri ilə yazılıb: 

                        Ey könül, var bu ziyafətdə şərafət bu gecə, 

                        Bir gözəl növrəs üçündür bu ziyafət bu gecə. 

                      ...Olmamış bir kəsə dünyada müyəssər belə toy, 

             Hamı şadlıqla olur məclisə dəvət bu gecə. 

            Bu gözəl məclisə bir şeir yazarsan, Vahid, 

            Sən də göstərməlisən xəlqə nəzakət bu gecə.  

                                    *** 

 

                          Ey deyən kim aqiləm, divanə baş gəlmək gərək. 

                                 Meydanım qan istəyir, qəlbi bir daş gəlmək gərək!! 
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                                 Gər dilərsən Vətənə  Züleyxayi-azadlıq, 

                                 Bülbülə, güllərə yox, gülləyə tuş gəlmək gərək. 

 

                                  Bir Vətən eşqidi, bil, qəlbimizdə qərar tutan, 

                                “Yusifi-Misri kimi zindanə xoş gəlmək gərək!” 

 

                                  İstəsən cənnətü-məvada ola şəhid canın, 

                                 Hüzura Haqqı deyib, cibləri boş gəlmək gərək. 

 

                                  Ey Ata, üz çevir həm badədən, həm meyxanədən,  

                                 Haqq-təala  hüzuruna gözləri yaş gəlmək gərək! 

 
                                         PS: Şah İsmayıl Xətainin və Ə.Vahidin “Gərək” rədifli  

                                        qəzəllərinin təsiri ilə yazılıb.  

                                                              *** 

 

                     Özün sirrini, ey bülbül, açıbsan xarə şeyda tək, 

                        Dayanıb lal durar arif olan kəslər bu dərya tək. 

 

                        Verilməz bir tükün dünyadə qədriycə sənə qiymət,             

                        Yanarsan da min atəşlə yolunda xəlqin Ənqa tək. 

 

                        Nə Məcnun var, nə bir Leyli, məhəbbət-zad ağ  

                                                                                 yalandır, 

                        Qurub Fərhadi-kuhikən dağ başında tamaşa tək. 

 

                        Götürməz Rəbb ki kəffarə, bazarlıq etmə Allahla, 

                        Canın qoy sən bu meydanə Haqq yolunda Məsiha  tək! 

 

                        Ey Ata, gəl kimsələrdən vəfa umma cifaidə, 

                        Vəfasızdır bu dünyanın adamları bu dünya tək. 

                                                       *** 
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                       Gəlin, ey dusti-yaran, bir-birini yad eləyək, 

               Dili-dildarımızı bidili-dilşad eləyək. 

 

               Neçə dostlar gözünü yumdu bu dünya-namərd, 

               Ölən öldü, qalanın könlünü bir şad eləyək... 

 

                    Bizi Məcnun ilə Fərhada qiyas etdi zaman, 

                    Fəraqi-hicrilə biz dünyaya fəryad eləyək. 

                     

                    Ləbi-canan yoludur Xızrımızın ab həyatı, 

                                  Niyə hər Ay camalı saçları zülmat eləyək?! 

 

                    Elə yaxdı Kərəmi Əsli yanan odda keşiş, 

                    Ki bütün şəmləri biz xaçlara mötad eləyək. 

 

                    Ulu Şirvanilərin yurdudu paytaxt Bakımız, 

                    Söküb öz bünyadını bəs niyə bərbad eləyək?.. 

 

                    Atanın dostlara tək bircə təmənnası qalır: 

                    Nə qədər hacdı bəla bəzmi-xərabat eləyək! 

                                                *** 

 

 

                                     Bir zaman biz də dəxi məclisi-əhranə idik, 

                            Deyildik Xosrovi-xar, Fərhadi-mərdanə idik. 

 

                           Yox idi qarşı çıxan nakişi bir Zöhhaki-dun, 

                           Meydani-şirə dönən Gaveyi-qaplanə idik. 
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                          Fərhadi-eşqdə min zülməti-dağ bağrı yaran 

                           Şirini-niquş ilə məhşuri-Kuhkanə idik. 

 

                          Biz idik əhdi dürüst Məcnuni-səhra deyilən,  

                          Leylayi-eşqə düşən bir dəli-divanə idik. 

 

                           Əldə mey, dəstdə qədəh, məclisi dost ilə vuran 

                           Muğilər məclisinə şairi-meyxanə idik. 

  

                          Meyi-məclisdə bütün  doslara “can”dı sözümüz 

                          Cani-cananələrin  əlində peymanə idik. 

 

                          Ey Ata, qədrimizi, nəhayət, bu Xalq biləcək: 

                          Biz onun şairiyik,-- dəhrdə bir danə idik. 

                                                 *** 

 

                Hanı o dəmlərimiz yar ilə biz həmdəm idik? 

                Nə ki yar hicri çəkər, nə qəlbi-könlü qəm idik. 

 

                Sevər idik bu bağın hər güli-rənalarını, 

                Həmi su təşnəsidik, həm də ləbi-zəmzəm idik. 

 

                Biz idik baği-gülüstanda ötən bülbüli-zar, 

                Hüri-qılmanlar üçün cənnətə də məhrəm idik. 

 

                Gəzib hər gün bağını sevgili yarın kef edib, 

                Can ilə, canan ilə, sağər ilə bahəm idik. 

 

               ...Saqidir, bir də şərab indi könül sirdaşımız, 

                 Ey xoş ol günlərimiz, içməsək də biz dəm idik... 

   

                Cami-cəm ilə bu gün sovrulur ömrün külü hey, 

                Gedib ol dəmlərimiz dostlara cami-cəm idik.  

 

                Ey Ata, nə işimiz vardı Suyut-Sığırlıda, 

                Çuxuryurd ilə o vaxt köhnə əhli-Məlhəm idik! 
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                       PS: Sığırlı camaatı çar Rusiyası tərəfindən Çuxuryurd- 

                          da  çıxarılmış, oraya XIX əsrin sonları malakanlar 

                          köçürülmüşdür. Xaqani Şirvaninin  doğma kəndi Məlhəm  

                           ilə bu kənd yaxın qonşu və bir camaat olub, hal-hazırda  

                           faktiki birləşmişlər. 

                                                             **** 

 

                                            = Q = 

    

                               Sanma ki, daim ömür Yusifə zindan olacaq, 

                               Ötəcək zülməti-qəm, bəxt nuri-əfşan olacaq. 

 

                               Bizə azadəliyin Məcnunu olmaq da yetər, 

                               Var isə Leylayi-eşq, dəşti-biyaban olacaq. 

 

                               Nə çəkir çəksin hələ keyfini əğyari-ədu, 

                               Bizə də baxıb ona gülməyə imkan olacaq. 

 

                               Bizik o şəhidi-eşq, qoy tanısın bizi aləm, 

                               Nə qədər var canımız canana qurban olacaq. 

 

                               Azəri yurdumuzun nə çoxdu cananələri, 

                               Bu könül bizimdisə, daima heyran olacaq. 

 

                               Yıxma can evlərini, cana, bu divanələrin, 

                               Urəyin, qəlbin elə  bizlə də viran olacaq. 

 

                               Demə, ey şux, qışı gör, yoxdu baharın sorağı, 

                               Ötəcək şaxtalı qış, nərgizi-dövran olacaq. 

 

                               Bizi hali-pərişan eyləmə, ey nazəndə, 

                               Qəlbinə düşsə bir eşq, günlərin əfqan olacaq. 

 

                               Atanın hər qəzəli Məcnuni-eşq dastanıdır: 

                               Onların hər biri bir Leylaya ünvan olacaq. 

                                                             **** 
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                                                      = L =   

                                 Gəl, gəl, gözəlim, gəl əhdi-peyman edəlim, gəl! 

                        Gəl, gəl, sənə öz canımı qurban edəlim, gəl! 

 

 

                        Gəl çöhrəni gizlətmə bulud-şübhə içində, 

                        Ayparəmi gəl, qoynuma mehman edəlim, gəl! 

 

 

                         Bəh-bəh, nə gözəl incə zərif qəmzələrin var, 

                         Dünyanı gözəl hüsnünə heyran edəlim, gəl! 

 

 

                         Min huriyi-qılman ola cənnət bizə yaddır, 

                         Eşqin bağını bir daha seyran edəlim, gəl! 

 

 

                         Hər dövridə bir aşiqi-dövran olur, ey şux, 

                         Öz eşqimizi məşhuri-dövran edəlim, gəl! 

 

 

                         Bir sakit ömür Leyliyi-Məcnuna yaraşmaz, 

                         Bir fırtına tək dəhridə cövlan edəlim, gəl! 

 

 

                        Əskik eləmə busələri yari-yarından, 

                        Əğyariləri könlü pərişan edəlim, gəl! 

 

 

                        Fərhadü-Şirin, Leyliyi-Məcnun çağı bitdi, 

                        Pak eşqimizi dillərə dastan edəlim, gəl! 

 

 

                      Namiq Atabəy bülbüli-şeyda kimi ötsün, 

                      Namiq adını şeyrü-qəzəlxan edəlim, gəl! 
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                       Saqi, yenə ol badəni sən yarə götür gəl, 

              Ol huri-mələk, fitneyi-kərrarə götür gəl. 

 

 

              Zülfi-siyəhim günlərimi qarə edibdir, 

              Ağ meynabını könlü bu zinharə götür gəl. 

 

    

              Dərddir bu cahan işləri, saqi, bizi hifz et, 

              Bir badə gətirdin bizə, dübarə götür gəl. 

 

 

              Can dərmanıdır süzdüyün hər badeyi-meynab, 

              Mey məclisidir, meylini xümmarə götür gəl. 

 

  

              Muğ məclisinin mənasın hər kəs bilə bilməz, 

              Piri-Muğanam, könlünü gəftarə götür gəl. 

 

 

              Zülmət gecədir sürdüyüm hər bir günüz, ey şəm, 

              Əğyari mənim yandığım odlarə götür gəl. 

 

 

              Bir gör necə pürpiçdi bütün əhvalım, ey şux, 

              Al ömrümü zülfün təki bir darə götür gəl. 

 

 

              Hər bülbüli-beççə ola bilməz mənə həmtay, 

              Gülşəndə ötən bülbülü ol xarə götür gəl. 

 

 

              Qəmxanədi dünya mənə hər gün nədən, ey dil,  

              Can, saqi, Ata dərdini qəmxarə götür gəl.  

                                  *** 
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                            Kəngərdən ta Dərbəndəcən gərdişdədir Şah İsmayıl. 

                            Ər beyində, ər könüldə, ər güşdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Azərbaycan torpağımın bir qarışın keçməyib o, 

                            Gecə-gündüz Vətən adlı döyüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                              Səhər-axşam çörək fikri çəkən Vətən övladları, 

                              Hər duyğuda, hər fikirdə, hər işdədir Şah İsmayıl. 

 

                             Bu həyat bir şahmat oynu, piyadalar hücumdadır, 

                             Min bəynişan əfsəriylə gedişdədir Şah İsmayıl. 

 

                             Bu gün qılınc İnsan ağlı, topxanalar məktəblərdir, 

                             Alimlərlə, şairlərlə görüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                             Bir milləti min bir yerə bölmüş Oğuz düşmənləri, 

                             Bəy Azəri Ordusuyla yürüşdədir Şah İsmayıl. 

 

                            Ölməyibdir, ey Atabəy, bizim böyük sərkərdəmiz,  

                        Azərbaycan Meydanına gəlişdədir Şah İsmayıl!!  

 

                                                        *** 

 

                     Bütün aləm bizə düşmənmiş əzəldən, demə, ey dil, 

                   Nə məhəbbət adı çək sən, nə gözəldən demə, ey dil. 

 

                   Hələ bir bax, neçə bülbül çəkir aləmdə nə fəryad, 

                   Mənə eşqdən, mənə hissdən, mənə güldən demə, ey dil. 

 

                   Dəli Məcnun çölə düşdü hələ gör bir, nə zamandan, 

                   Nə ki Fərhad, nə ki Xosrov,- bu məsəldən demə, ey dil. 
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                   Səni kimdir yada salsın, acı günlər çəkəsən hey, 

                   Duya bilməz bizi kimsə, bəmi zildən demə, ey dil. 

 

                   Atamız, sus, qışı səhv salma, bahardan belə tezkən, 

                   Dəvə batran  ərəbəm mən, qara yeldən demə, ey dil.    

                     PS: Bu  şeiri müəllif ötən əsrin son 70-ci illəri, BDU-da tələbəlik 

                dövründə prof. Əkrəm Cəfərin seminar dərsində ( “ey dil”   

                rədifi ilə: Rəməl-V.1-də--13-cü qəlib,  fə*ilAtün  təfiləsinin  

               4 təkrarı ilə) nümunə üçün yazmış və müəlliminə təqdim    

                             etmişdir.  

                                                        *** 

 

               Dünyada gədaları qaldırıb bəy-xan eyləyər pul?! 

               Qardaşı qardaşlarından, dostu dostdan eyləyər pul. 

 

               İgidi atdan salar, sultanları taxtından alar, 

               Keçəli bir bəynişan ər, daşı mərcan eyləyər pul. 

 

               Heç düşünmə, pulsuz ikən bir işin iqdama yetər,  

               Hökm edib, əmri verib, hər işə fərman eyləyər pul. 

 

                Açar hər bağlı kilidlər, bağlayar üzlərə qapı, 

                              Yadı doğmadan əziz qəlblərə mehman eyləyər pul. 

 

                              Alimi hörmətdən edər, arifi urvatdan alar, 

                              Qanmazı, nadanı dünyalara loğman eyləyər pul. 

 

                              Yüz ilin  fahişəsindən munisi-bir yar yaradar, 

                              Möminə xatunları bir irzi-üryan eyləyər pul. 

 

                              İstəsə, hər qəlbə girib, İblisi heyrətdə qoyar,  

                              Gətirib üzə oğul-atanı düşman eyləyər pul. 

 

                             Güldürər ağlar neçə könülləri, qəlbləri daim, 

                              Sevinən, gülən gözü həm xuni-giryan eyləyər pul. 
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                            Odur o Çərxi-fələk: o fırladar bu Yer üzünü, 

                            Ata, keçmişdə, həmi indi də dövran eyləyər pul. 

 
                            PS: Aşıq Əhməd,  Aşıq M.Azaflı və Daşqının əziz  

                            xatirəsinə ithaf edirəm. 

                                                                      *** 

 

                  Hüsnün necə bəxtin kimi əfşanədir, ey gül. 

                  Siman da vüqarın kimi şahanədir, ey gül. 

 

                  Gör ki neçə Məcnunları sən odlara yaxdın, 

                  Rəngin də ürək qanıma nişanədir, ey gül. 

 

                  Dünyada səni busələrə qərq eləyənlər, 

                  Bir gör özü nə can ilə cananədir, ey gül. 

 

                  Hər kim ki görüb, hüsnünə heyran kəsilənməz, 

                  Hal əhli deyil, dünyaya biganədir, ey gül. 

 

                  Şövq ilə yazıb Ateyi-pir ki nə qəzəllər, 

                  Güldən savayı hər nədir, əfsanədir, ey gül! 

                                           **** 

                                  

                                = M = 

             Gəl, zülfünə əl dəymə, sənə şanə mən ollam. 

             Qaldır qədəhi, iç, sənə peymanə mən ollam. 

 

              Şətrənc oyunu oynama,  gəl, mənlə sən, ey şah, 

              Canını verən piyadə  son Fəna mən ollam! 

 

             İşvənlə bütün od tutub aləm yana , ey şəm, 

             Sən yandıran atəşlərə pərvanə mən ollam. 



84 
 

 

                       Yığma başına cümlə-cünun, ölməmişəm ki, 

                       Zülfündə bütün zəncirə divanə mən ollam. 

 

              Fərhadın ölübdür!- dedilər Şirinə, yersiz, 

           Dağ çapmaq üçün çıxmış o meydanə mən ollam! 

 

    Yusif niyə rəncidədir, Züleyxası, səndən, 

     Öz könlü ilən gedən o zindanə mən ollam. 

 

                       Tərk eyləsə aləm meyi bir gün, Ata, qəm yox: 

                       Muğ əhlinə son meykədə, meyxanə mən ollam. 

                                   *** 

 

 

       Gəl, canıma qəsd eyləmə, ey can, canın ollam. 

                     Qaldır qədəhi mənlə ki öz peymanın ollam. 

 

                      Neylir ki, qəmi-qüssəni könlün, uzaq eylə, 

                      Gül, gülsün üzün bir bizə xoş mehmanın ollam. 

 

                     Dəhrin nə qədər dövrə vuran ulduzu varsa, 

                     Bir eylə sənin başına mən dövranın ollam. 

 

                     Əğyari-Şamın xiffətini çəkmə çox, ey türk, 

                     Azər-günəşəm, nur ilə hürr heyranın ollam. 

 

                     Meydani-Firəngizdə şəhid olmağımız var, 

                     Can Qarabağım, Turani-hərb meydanın ollam!! 

 

                Məcnun ilə Fərhadın o köç karvanı getdi, 

                Ey eşqi-sitəm, könüldə son sarbanın ollam.   

 



85 
 

                 Tərk etdi bizi, ey Ata, tüm Əcəmi-xuban, 

                           Bir şuxə də baş əysən əgər düşmanın ollam 

 

                                                              *** 

                                                                                                                                                                                                                 

.  

                         Mənə könlüm nə deyir mən elə şeir yazıram. 

             Ürəyimdən nə keçir, nəyi istəyir yazıram. 

 

            Mənəm o Gavə ki, üsyançı  deyirlər adıma, 

             Sözü zindana qoyub, zindana döyür, yazıram. 

 

             Neçə namərdi, neçə naxələfi gördü gözüm, 

             Eləyib  onları mən hələm də seyir, yazıram... 

 

            Qəlbə hakim o gözəl nazlı sənəmlər ki bilir, 

             Eləyib vəsf oları, gör necə öyür, yazıram?! 

 

             Ey Ata, Şirvanımın azad qəzəl şairiyəm: 

             Mənə aşiq ürəyim hansı cür deyir, yazıram!     

                                          *** 

 

                   Sən ey dövri-asimanda ən böyük səyyar, Atam! 

          Kainatın mərkəzində nöqteyi-pərgar, Atam! 

 

          İstiqlalım, azadlığım, istiqbalımsam mənim, 

          Qəlblərdədir nurlu Bayraq,  milliyi-əhrar, Atam! 

 

          Paklığınla, düzlüyünlə doğradın hər əyrini, 

         Təbrizim tək, Kərküküm tək kökləri həmvar, Atam! 

 

          Türki-gənci-xazinədən yapdılar viranələr, 

          Zər yanından əskik olmaz heç zaman şahmar, Atam! 
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                    Qayda birdir: təbiət də dəyişər hər halını,    

                    Ötər qarlı, qışlı çağlar, gələr yaz aşkar, Atam! 

 

          Azadeyi-dil ilə bir bülbül ağlar gül üçün, 

          Çəkib şamü-səhər içdən min bir ahu-zar, Atam. 

 

                         O evlər ki yerə yıxdı qara kinlə bu dövran, 

                         Atalıqda eylə sən gəl onları memar, Atam! 

 

                         PS: 30 avqust  2013-cü ildə 80 yaşlı atam jazıçı-publisist    

                              Rəşid Fərəcovun  evi  yanğına məruz qaldı. Bu qəsdi törədən- 

                              lərin  qarşısına  o gündən ”Ata” təxəllüsüm ilə çıxdım. 

 

                                                          *** 

 

 

                           Gəl, gəl, gözəlim, vəslinə ta ki vara billəm, 

                 Allahıma and olsun onu tək çara billəm. 

 

                  Çıx gəl, qədəmindən güli-gülzarıma nur saç,      

                  Kim dəvəti-təğyir buyurubdur xara billəm. 

 

                  Çöllərdədi azadey-eşq, Leylayi-sevda, 

                  Gəlmiş niyə o səhrada Məcnun zara billəm. 

 

                  Gəl, gəl ki, gülüm, gülüstanın bülbülü sussa, 

                  Dil-dil sənə öz eşqimi mən yalvara billəm. 

 

                  Durmuş başım üstündə gecə Ay kimi çöhrən, 

                  Gündüz də çəkirsən o üzü sən hara billəm. 
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                       Zülfün kimi qapqarədi ömrüm, demə, ey şux, 

                       Sənsiz də elə bəxtimi daim qara billəm. 

 

                       Atayi-qəzəlxan oxuyur hüsnünə şeyri, 

                       İsmin də , Gözəl, çox yaraşır əşara billəm. 

 

                                                      *** 

 

                       Mey içib, meynab içib mən nə günah eyləmişəm, 

                       Saz ilə, sağər ilə şəbi sabah eyləmişəm. 

 

                       Olalı, nazlı nigar, qul o qara zülflərinə, 

                       Məluni-bəxtimi gör mən nə siyah eyləmişəm. 

 

                       Yusifi-Misri təki salmısan eşqin oduna, 

                       Qara zindanlarını künci-pənah eyləmişəm. 

 

                       Güli-rüxsarını, yar, çəkmə gözümdən uzağa, 

                       Üzünü afitabım, zülfünü mah eyləmişəm. 

 

                       Dəli Məcnun eləyib, salma məni səhralara, 

                       Güli-gülşəndə, gülüm, gör ki nə ah eyləmişəm. 

 

                       Sənə biganə qala bilməz əgər görsə Xuda, 

                      Görüb o Ay üzünü sənlə nigah eyləmişəm. 

 

                       Məni eşq şahmatına çəksə də min mahi-cəmal, 

                       Atayam, öz xanama könlünü şah eyləmişəm! 

                                                    *** 
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                 Ey könül, dünyadə mən min ahu-əfğan etmişəm, 

                 Sor  ki bir öz halimi neyçin pərişan etmişəm?! 

 

                 Çəkmişəm min bir cəfa bir tək nigarın eşqinə, 

                 Verdiyi hər dərdi mən min dərdə dərman etmişəm. 

 

                  Satıbdı əğyarimə ol bivəfa dilbər məni, 

                 Gör kimi dünyadə mən qəlbimə mehman etmişəm? 

 

Eyləyib min bir sitəm könlümə, min yarə vurub, 

Günbəgün artsın deyə  hər cövrə imkan etmişəm. 

 

Durmadan Leylayi-eşq salıb dəştə Məcnunları, 

Mən ki onlardan füzun çöllərdə cövlan etmişəm. 

 

                        Etməyin Fərhadlara dəyanətdə qiyas məni, 

                        Min Xosrov-Kəsra ola, dağlarda taban etmişəm. 

 

                         Ey Ata, yoxdur bu gün gözümdə bir dünya malı: 

                        Dünyanın kimdir gözü, mən onu canan etmişəm!!     

                                *** 

 

 

                               “Aludeyi-sərməstəm, bu kar nədir, bilməm, 

                                Saqilən həmdəstəm, sərşar nədir, bilməm.” 

 
                                 (Şahnigar xanım Rəncur. Seyid Nigarinin təxəllüs  

                                        etdiyi xanım-şairə.  İndiki Qazağın Ağköynək kəndi. 

                                        1850-1899).  

 

                                 Mən aşiqi-bir yarəm,  bir əhdü-vəfadarəm, 

                                 Hicrin ilə ağlarəm, əğyar nədir, bilməm. 
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                              Bir talibi-gülzarəm, bir bülbüli-bizarəm, 

                              Bir dili-dilzarəm, qəmxar nədir, bilməm. 

 

                               Könüldə min yarəm, yoxumdu bir çarəm, 

                               Ah, nə giriftarəm, dildar nədir, bilməm. 

 

                                Gəncineyi-əsrarəm, gör nə çeşmi-xummarəm, 

                                Pərvaneyi- bir narəm, ətvar nədir, bilməm. 

  

                             Bir səhaibibarəm, zülmət içrə bir narəm, 

                             Nə şəmsü-lütfkarəm, tərrar nədir, bilməm. 

 

                              Ənqaeyi-ənvarəm, rövzeiyi-əsmarəm, 

                              Öylə ki bir əhrarəm, əsrar nədir, bilməm. 

 

                              Ateyi-əşarəm, azadeyi-əxbarəm, 

                              Mənsureyi-bir darəm, sərdar nədir, bilməm.  

                                                      *** 

 

                      Nə ki başdan yuxarı başda duran var qələm, 

                                    Verib hər hökmü başa, çıxarda qərar qələm. 

 

                                     Bizə Adəm verəcək olsa, nə ki hökmü-qərar, 

                                     Salacaq qüvvədən həm o Pərvərdigar qələm. 

 

                                     Söz ağızdan ki çıxa, sovrula, yellərlə gedə, 

                                     Eləməz heç özünü boş söz ilə xar qələm. 

       

                                     Qışın ən qarlı çağı bülbüli-şeydamız ikən, 

                       Gülü tək xəndan olar ömürdə gülzar qələm. 

 

                                   Baş ağır gəlsə özü öz bədənilə çəkidə, 

                                   Olar ordan da dəxi tariki-diyar qələm... 

 

                                   Şirin üçün düşə bir qəlbə ki Fərhadi-həvəs, 

                                   Əyəməz Xosrova baş tişeyi-vüqar qələm. 
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                                 Ey Ata, hər gədaya min qapı açdı bu fələk: 

                                 Tuta könlümü ağa əlimdə əşar-Qələm! 

 
                                 PS: M.Füzulinin  “Qələm” rədifli qəsidəsinin  

                                        təsiri ilə yazılıb: 

                                       -Sipehr-mənzilata, ol Füzuliyi-zarəm 

                                        Ki, hali-zarımı yazınca oldu zar qələm. 

                                                             *** 

 

 

 

                         Mey mənəm, xanə mənəm, bu gün bu meyxanə 

                                                                                     mənəm, 

                                Meyi-gülfamı içən sağlıği-cananə mənəm. 

 

                                Ey yanan şəm oduna etirazım vardu sənə, 

                                Azəri torpağıma şəmlərə pərvanə mənəm. 

 

                                Qara zülfün kimi qapqarədi bəxtim necə gör, 

                                Gecə zülfündəki, yar, Ay kimi ağ şanə mənəm. 

 

                                Şirin eşqi necə gör Fərhadı həlak elədi, 

                                Şəhidi-eşqidən ol könüldən nişanə mənəm. 

 

                                Başdı qurbanı bu gün eşqü-məhəbbət qalının, 

                                Başı qurban gətirən bu gün bu meydanə mənəm. 

 

                                Deməyin eşqi-cünun dövrü keçibdir, belə tez! 

                                Fərhadi-məhəbbətdə son əhli-zəmanə mənəm. 

 

                                Bilmirəm Leyli niyə Məcnunu səhraya salıb, 

                                Harada zəncir ola, ordakı divanə mənəm. 
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                                  Deyə bilməz Atanın sözü üstə kimsə də söz, 

                                  Öyrədən eşqi bütün Azərbaycanə mənəm.  

                                                     *** 

 

                          “Oturmuş yari məclisdə məni-rəncur ilə bahəm, 

                    Süleyman əyləşib guya mühəqqər mur ilə bahəm.” 
                                                    (Mirzə Hadi Sabit. Bakı. XX əsr) 

 

                   Dağılmış xaneyi-xarəb içrə mən bir kef əhliyəm, 

                    Məhşəri-imtahan verrəm dəhşəti-sur ilə bahəm. 

 

                    Zill qaranlıq zəmanəmdə görünmür bir şəmsü-qəmər, 

                     Kor olubdur bəxti-məlun gözümdə nur ilə bahəm. 

 

                    Nə cənnətdən xəbər tutmam, nə cəhənnəm nədir bilməm, 

                    Şeytanü-iblisi görrəm behişti-hur ilə bahəm. 

 

                    Saqiya, bir badə lütf et, içib könlü xoş eyləyim, 

                    Şərabi-nab, meyi-gülfam, rəzi-əngur ilə bahəm. 

 

                     Seyidi-Əzəmin cəddi ərvahına dua qıllam, 

                    Kəmini-Natəvan, Heyran, Nigar Rəncur ilə bahəm. 

 

                     Nə ədalət, nə səxavət yoxdu təxti-Süleymanda, 

                     Qalmışam darül-ədldən bayırda mur ilə bahəm. 

 

                    Gəl, ey Zabit! Gəl, ey Alim! Gəl, ey Zaur,  Zeynəbim 

                                                                                                   gəl... 

                   “Şikəsteyi-Şirvan” oxu mənə bir “Şur” ilə bahəm! 

 

                    Millətimin  haqq yolunda dönməzəm  bir  haqq sözümdən, 

                    Atayi-həllacam darda,  bu gün Mənsur ilə bahəm. 

                                               *** 
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                Uca dağlar başını mən yenə də qar görürəm, 
                İgid ərlər başını dərdə giriftar görürəm. 

 

                Dəyişib külli-cəhan, başqadı dövrün tələbi,  

                Nə vəfa əhli bi dost, nə yari-dildar görürəm. 

 

                Nakişi, naxələfin bəxti gülür hər üzünə, 

                 Mərdi, nə bir arifi indi bəxtiyar görürəm. 

                      

                Var ikən varımızdı hörmətimiz, dostumuz həm, 

                Yoxumuzdur: yox olub bütün dostü-yar görürəm. 

 

                Təmiz olsan nə qədər, şər ağızı durmayacaq, 

                Hələ çox dildə nə var: cümlə bədəfkar görürəm. 

 

                Demə haqqın yolunun gör nə qədər Mənsuru var, 

                Hələ bu Haqq yolunun hər başını dar görürəm. 

 

                Saqi, süz al şərabı, qoyma keçə vaxtım hədər, 

                Mey içib sərxoş olan başları hüşyar görürəm. 

 

                Atayam, var sözümün qədrdə min bir dəyəri, 

                Nə yazıq:  az adamı sözdə xiridar görürəm… 

                                           *** 

 

 

                     Canı öz sevgili cananıma qurban demişəm, 

                                 O, mənə öl desə də, mən ona min can demişəm. 

 

                                 Məni göz yaşlarımın sellərinə boğsa da dərd, 

                                 Mən yarın gözlərinə löleyi-mərcan demişəm. 

 

                                 Məni Məcnun eləyib, salsa da boz çöllərə, yar, 

                                 Mən ona hüsndə bir ahuyi-ceyran demişəm. 
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                                  Mənə bir mur qədər verməsə də diqqət o şux, 

                           Mən onu könülümə bir təxti-Süleyman demişəm. 

 

                            Ey Ata, gizlədib  ol Ay  da üzün haləsinə, 

                            Nədi ki yarımı mən qəlbimə mehman demişəm. 

                                                          *** 

                                                              

                       Təpədən dırnağacan bu gün şərab içindəyəm. 

                         Məni dindirməyiniz, min iztirab içindəyəm… 

 

                          Dünyada deyirlər ki, çoxlarından huşiyaram, 

                          Bu necə ayılmadır, dərin bir xab içindəyəm. 

 

                          Məzlumun göz yaşından aləmi daşqın, sel alıb, 

                          Mənəm o Nuh gəmisi, tamamən ab içindəyəm. 

 

                          Oxuyub alim olub çoxları bir kağız üstə, 

                          Anadan olan gündən min bir kitab içindəyəm. 

 

                          Dinləmək istəmirəm bülbüli-bədxuları heç, 

                          Rövzeyi-cənnətimdə əsil rübab içindəyəm. 

 

                          Şəm başı üstə necə dolanır gör pərvanələr, 

                          Manqalı köz-köz olan bağrı kabab içindəyəm. 

 

                        “Hindi-Mahur”,“Bayati-Qacar” ilə “Şahnaz”  

                                                                                         aşıb, 

                         Ey Ata, “Məsiha” tək  nəfsi-“Rəhab” içindəyəm.   

                                                 ***   

 

                Pəjmürdəyi-haldım, yenə bir canə inandım, 

           Bir canlar alan surəti-insanə  inandım. 

 

                         Könlümdə mənim var idi min xazini-gəncəm,  

                         Mar-murə uyub hər cürə viranə inandım. 
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         Çəkdi məni Yusif təki Züleyxalar eşqə, 

        Əldən verib azadlığı Zindanə inandım.  

        

                   Satdı məni ol tərseyi-Şirin özü qəsdən, 

                   Fərhad kimi hər Xosrövü-xubanə inandım. 

 

                   Bir muri qədər olmadı təxt-tacların ədli, 

                   Üftadəlik etdim şaha, sultanə inandım. 

  

                   Canan mənə zülm eylədi min eşqi-sitəmlə, 

                   Vəslindən üzüb əlləri, hiçranə inandım. 

 

                    Timsah təki göz yaşları tökdü mənə əğyar, 

                    İnsanlıq edib hər gözü giryanə inandım. 

    

                    Saqi, gətir ol atəşi-meydən mənə xumla, 

                    Səhpalərə, sağərlərə, peymanə inandım. 

 

                    Ey Ata, bütün aləmi dəccal bürüyübdür, 

                    Ölsəm də deməm mən belə dövranə inandım. 

                                           *** 

 

                “Gün axşam oldu ki, gəlməz neçin şəmi-şəbistanım? 

                 Qəm içrə hər dəm atəşdən yanar pərvanə tək canım.” 
                                                    (Əlişir Nəvai.  Türküstan. 1441-1501) 
 

                     Sənə qurban edib canı, canım verdim canı dildən, 

                 Nədir, indi nə deyərsən mənə, ey canı cananım?! 
 

                   Əziz dövrəndə gəzsəm də sayə tək hər gecə-gündüz, 

                 Yavuquna köpək qədər yoxumdur gəlmək imkanım. 

 

                 Arizi-alin üçün hər səhər durram görəm səni 

                 Günəşimsən mənim, ey şux, üzündür şəfəqim, danım! 
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                    Neçə Bisütunu yardım sənə Fərhadi-Şirvan tək, 

                    Külüngümü başa çaxdım, axa əyağına qanım. 

 

                    Nə Sənan tək xaça tapnam, nə Kərəm tək oda yannam, 

                    Bütüm, sənə tək inannam, ya dinimsən, ya imanım... 

 

                    Xaqaniyəm davam bitməz, Nəvaiyəm nəvam bitməz, 

                    Füzuliyəm cəfam bitməz, nədən, Atayi-piranım?!. 

 

                                                 *** 

                                                            
                    Salma gəl zərrə ləkə sən bu zərif ada, Qızım! 

                        Bir təmiz addı qızın qiyməti dünyada, Qızım!  

 

                       Qız ki var: incidi bir, əzizlik istər adına, 

                       Mərifət əhli qıza eyləməz bir xəta, Qızım! 

 

                       Uyma, gəl, dil-dil ötən bülbüli-bədxulara sən, 

                       Bir şirin dildi verən min canı bir bada, Qızım. 

 

                      Atadır, bir də ana dünyada ən son dayağın, 

                      Satma gəl onları bu dünyada hər yada, Qızım! 

 

                       Ziynətə olma əsir, sən mərifət kəsb eylə, 

                      Ağıldır  pürbəha dürr cehizlik övlada, Qızım! 

 

                       Var ilə, sərvət ilə Bəxti-tale gülməz üzə, 

                       Allahı, ağlı əgər yetməsə imdada, Qızım. 

 

                       Dura qarşında bütün qəmlərin Bisütun olub, 

                       Dönər öz validən ol kühkəni-Fərhada, Qızım! 

 

                      Əgər övlad da qoca validəyə izzlə baxa,  

                      Nə ki dünyada, alar əcrini üqbada, Qızım! 
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                       Sırğa et sözlərimi öz qulağında hər vaxt, 

                       Yazdı bu nəsihəti çünki  piran-Ata, Qızım!.. 

                                                       *** 
 

 

                      O gül üzündəki o xətti-xalın aşiqiyəm. 

                      Ürəyii heyran edən məhcəmalın aşiqiyəm. 

 

                      Gecələr sübhə kimi gözləri uyğum qaçıran, 

                      Mələk üzlü o hüri, xoş xəyalın aşiqiyəm. 

 

                      Düşübən kölgə kimi hey gəzərəm ardınca, 

                      Bir uca sərvi-cəmal, qədd şümalın aşiqiyəm. 

 

                      Dolub aləm nə qədər gül-beçələrlə, hələ bax, 

                      Məni hal əhli bilən pürkəmalın aşiqiyəm. 

 

                      Atanı yerdə neçə ulduz ola cəzb eləməz, 

                      O uca göydə duran Ay- Hilalın aşiqiyəm!.. 

 

                                                 *** 

 
                    “Hər zaman dövri-fələk cövrini kim yad etdim,  

                     Atəşi-ahim ilə aləmi bərbad etdim.” 
                      (M. Rüsva Şirvani. 1858-ci ildə Kaşanda dəfn edilib) 

 

                          Yenə, ey şux, bu gecə bir dəxi mən dad etdim, 

                      Yenə öz könlümü gör bir necə bərbad etdim?! 

 

                     Xatiri-məhzunumu yada salırsan deyü mən, 

                     Gecəmi sübhə qədər ”yar” deyü fəryad etdim. 

 

                     Demə Fərhadda olub könlü o tərsa Şirinin, 

                     Bilərək böylə deyil könlümü Fərhad etdim. 
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                     Sevin, ey duni-fələk, əğyara yar oldu yarım,   

                     Dəxi bu üzdən özüm əğyarı da şad etdim.       

 

                     Ey Ata, Rüsvai tək tərki-vətən oğlu nə çox,              

                     Qoca Şirvanı duyub, Kaşanı da yad etdim... 

                                                 *** 

 

 

                     Canı mən sevmədim, ey can, bu qədər cana gəlim. 

                     Canı canana verib, dedim o canana gəlim. 

 

                      İtirib ağlımı mən, yarın  üzündən, ey həkim, 

                      Şəfa üçün izn et yar olan ünvana gəlim. 

 

                     Gözü məsti-xumar ol canani-bicanı deyib, 

                     Nola bir də o gözəl məclisi-peymanə gəlim. 

 

                     Məni Bülbül kimi çox sevdi bu gün əhli-üşaq, 

                     Lalə üzarını göz görməsə nalana gəlim. 

 

                      Günüzü el qınağı qoymaz, a yar,  qoy gecələr 

                      Ürəyə  yanğı salan şəminə pərvanə gəlim. 

 

                    Saçının zəncirinə bağlama gəl çox məni sən, 

                    Yanına ayaqyalın lap dəli-divanə gəlim. 

 

                    Ey Ata,  bir ömürü canana qurban demişəm, 

                    Şəhidi-aşiq olub, cənnəti-rizvanə gəlim. 

                                                  *** 

 

                   Canı candan sevərəm, ta nəfəsim var(i) mənim, 

         Gecə-gündüz sənə, ey gül, həvəsim var mənim. 

 

                        Mənə bir ayrı Piri-muğ(i) gərək deyil, ey dil, 

          Səhreyi- Məcnuni bir dadirəsim var mənim. 
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                               Mən ki bülbül deyiləm, bağçalarda nalə çəkim, 

                               Dünyəvi-aləm tək öz qəfəsim var mənim. 

 

                               Qorxusu yoxdu düşəm sarivanımdan cüda heç, 

                               Dəvə tək boynuma öz mis cərəsim var mənim. 

 

                                Məni heç bir kəsə səs verməyə siz səsləməyin, 

                    Sevgili yarım üçündür nə səsim var mənim. 

 

                    İnkirü-Minkirə yoxdu tələbim üqbadə, 

                    Yarımın qəlbi kimiidüz tərəzim var mənim. 

 

                                  Ey Ata, xəstəsiyəm mən də bu sevda yolunun, 

                    Dərmanı dərdim olan öz mərəzim var mənim.  

                                                           *** 

 

                              Mən ki, ey dil, o gözəl şuxda vəfa görmüş idim, 

                     Səri-kuyində neçə zövqü-səfa görmüş idim. 

 

                     Canı ol  şuxə verib, ölməmək idi qəsdim, 

                     O könül sultanımı əfvi-əta görmüş idim. 

 

                     Mənə nazını satıb, buseyi-borc verdi, fəqət 

                               Mən onun hər qadasın cana fəda görmüş idim. 

 

                     O şuxun hicri məni atəşə yaxdı, deməyin, 

                               Necə pərvanə yaxar canın oda görmüş idim. 

 

                              Üzü çərxi-fələyin siması tək dönmüş idi, 

                     Elə ki eşqə uyub, onda xəta görmüş idim. 

 

                     Belə bivəfalara yar deyəli, el içində, 

                     Düşəcək gözdən özü, şair Ata, görmüş idim. 

                                              *** 
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                                   Necə min dərdə dözər aşiqi-bir can, gözəlim? 

                                   Bu qədər zülm eləməz aşiqə canan, gözəlim! 

 

                                   Mənim öz qəlbimi gör ki, sənə nə qəsridir o, 

                                   Elədin sən də onu gör necə talan, gözəlim? 

 

                                   Sənə candan savayı mən nə dedim, ey zalım, 

                                   Günahım varsa buyur: bu haqq, bu divan, gözəlim... 

 

                                   Məni Məcnun eləyib, biyabana saldın özün, 

                                   Edəsən əğyarı da qəlbinə mehman, gözəlim?! 

 

                                    Acı hicran ilə  mən, ah, nə ömür-gün sürərəm, 

                                    Axdıb göz yaşımı, etmişəm ümman, gözəlim. 

 

                                    Nə cəfa, cövri verib, ədnanı  güldürdün üzə, 

                                    Səni də el qınayar, gələr bir zaman, gözəlim. 

 

                                    Atamız etdi ümid sənlə ömür-gün yaşasın, 

                                    Gülə tale üzünə vermədin  imkan, Gözəlim. 

                                                          *** 

                                                                 

                    Mən canı sevməmişəm öz  canımdan cana gəlim. 

          Canı canana verib, istədim canana gəlim. 

 

          Təbiba, itirmişəm yar üzündən ağlımı mən, 

          İzni ver şəfa üçün yar olan ünvana gəlim. 

 

         Gözləri məsti-xumar eyləyir hər bir görəni, 

         Nola bir görüb üzün mən də o peymanə gəlim. 

 

         Bülbüləm, çox sevirəm mən də güli-rüxsarı, 

         Niyə gizlər üzünü  hicrilə nalana gəlim? 
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                        Günüzü el qınağı qoymur o gülzarı görəm, 

                        Gecələr izni alıb, şəminə pərvanə gəlim. 

 

Zülfünün zəncirinə bağlamaq istərsə məni, 

                        Yanına ayaqyalın lap dəli-divanə gəlim. 

 

                         Ey Ata, bu  həyatı canana qurban demişəm, 

           Şəhidi-eşqəm, özüm cənnəti-rizvanə gəlim. 

                                      *** 

                                             

                     “Vəslində idim, möhnəti-hicranı bilirdim, 

                      Cənnətdə ikən atəşi-niyranı bilirdim.”  

                                                            (S.Ə.Şirvani) 

 

                      Dirilik suyu ki zülmətə salmışdır o Xızrı, 

                      Yarın ləbidi çeşmeyi-heyvanı bilirdim. 

 

                      Ol qaşı, gözü, arizi ki yar bəzəmişdir, 

                      Məşşatə ona olduğunu Mani bilirdim. 

 

                      Cananəyə “can” vəd eləyən çoxsa da, hərgiz 

                      Cananəyə qurban gedəcək canı bilirdim. 

 

                      Meydani-məhəbbətdə canın qoysa da Məcnun, 

                      Mən ondan əzəl Leylayi-əfqanı bilirdim. 

 

                       Eşqin ki o meydanına çıxmışdı o sərkar, 

                       Bir top kimi o sər ilə çövkanı bilirdim. 

 

                      Bir ağ kəfənə bük Atanı ölüncə , ey Zill, 

                      Sənsiz də qara dünyanı mən fani bilirdim.   

                                                        *** 

                                                               

                           Bir vaxtı ki mən də hələ ol canı görərdim, 

                             Dünyadə hara baxsam, o cananı görərdim. 
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                             Bəhri-könülün dəhridə qəvvası mən idim, 

                             Dərya dibinə çəkilsə, mərcanı görərdim. 

 

                              Bülbül kimi çıxseydim əgər gülləri seyrə, 

                              Min xar ilə ol bağü-gülistanı görərdim. 

 

                              Leylayi-məhəbbət mənə bəslər deyə ol şux, 

                              Məcnuna dönüb, quli-biyabanı görərdim. 

 

                              Ol xalı ki bir nöqtə qoyubsan üzə, ey şux, 

                              Xub, ondakı hər nükteyi-pünhanı görərdim. 

 

                              Düşseydim əgər şəhdi-ləbin şövqünə, bişəkk, 

                              Ləbində sənin çeşmeyi-heyvanı görərdim. 

 

                              Xum ilə şərab ver ki, içim, saqi, bu gündən, 

                              Düşsəm əyağa sərvi-xuramanı görərdim. 

 

                              Dönsəm də sənin başına, ey şəm, mənə xoşdu, 

                              Hicranə yanıb, atəşi-niyranı görərdim. 

 

                                 Ey Ata, boğub İblisi bir məhv edə bilsəm, 

                                 İnsaniyətimdə yenə İnsanı görərdim.  

                                                         *** 

                                                        

                    “Şəhribəndi-dildə bir sultanı gözlər gözlərim,  

                      Bir şəhi-zərri-kəmər xaqanı gözlər gözlərim. 

 

                      Beççeyi-türkəm, dilim türki, kəlamım həcv-məcv, 

                       Xançobanı can alan can-canı gözlər gözlərim.” 
                      (Əbüiqasım Nəbati.1812-1874. Güney Azərbaycan.  

                           Qaradağ mahalı.  Üştibin qəsəbəsi.) 

 

                          Bülbüli-zaram, neçə fəsli-yaz ağlar qalmışam, 

                     Min həvəslə bir güli-həmranı gözlər gözlərim. 
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                 Hicri-yar ilən bu gün mən duzəxi-nar içrəyəm, 

                 Məşhəri-eşq istərəm, fərdanı gözlər gəzlərim. 

 

                  Yisifi-Misrəm, Züleyxam, zindanından pürxunam, 

                  Könlü yolda Yaqubi-Kənanı gözlər gözlərim. 

 

                  Mənsuri-haqq ilə daim açmışam haqq davasın, 

                  Haqqı dardan qurtaran dövranı gözlər gözlərim. 

 

                  Bir Ateyi-saribanam Türk köçümün başında, 

                  Min göz ilə Azərbaycanı gözlər gözlərim! 

                                                     *** 

 

                     Dərdim çoxdu, gözəl yarım, bülbüli-zarə neyləyim? 

            Solubdu gülli-gülzarım, söylə bəs  xarə neyləyim? 

 

           Yıxılıbdı xanımanım, yaxılıbdı oda canım,  

           Xəzinəm üstə yatanım: gənci-şahmara neyləyim? 

 

                     Ədu-əğyar dərd dilədi, eşq məni paymal eylədi, 

            Dünyanın işi böylədi, dərdə yox çarə, neyləyim? 

 

           Yetə bilmədim kamıma, əcəl əl qoydu canıma,  

                     Yarım gəlmədi yanıma, bunca əğyarə neyləyim? 

 

           Ata, ol yarə inandım, pərvanə tək oda yandım, 

                    Ömürdən, gündən usandım, dili-dildarə neyləyim?  

                                             *** 

 

                      O qara gözlərinin laləsinə qurban olum. 

                         O hilal qaşlarının haləsinə qurban olum. 

 

                        O qızıl gül tikanı batsa əgər gül əlinə, 

                        O gözəl əllərinin yarəsinə qurban olum. 
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                     Bu könül xəstəsinin dərdinə bir eylə əlac, 

                     O şəkər ləblərinin çarəsinə qurban olum. 

 

                      Bütün aləm dolaşır başına pərvanə kimi, 

                      O könül cazibənin dayrəsinə qurban olum. 

 

                      O Quran ayəsidir: könlünün hər kəlmə sözü, 

                      Dodağından qopan hər barəsinə qurban olum. 

 

                      O Süleyman dilidir: him-cim edirsən mənə hey, 

                      De özün öz dilinin harəsinə qurban olum?! 

 

                      Ey Ata, aşiq üçün yar canının parəsidir, 

                      Canı candan sevən öz parəsinə qurban olum.     

                                             *** 

 

             Bu gedən nazlı yarın nazına qurban mən olum, 

             Gülü bülbül çağıran yazına qurban mən olum. 

 

            Qara zülfün tökərək gör necə örtüb Ay üzün, 

            Belə vas-vası yarın vasına qurban mən olum. 

 

                 Bütün aləmə baxıb, təbəssümə qərq eləyib, 

                 Bu şəkər, bal ləbinə, ağzına qurban mən olum. 

 

                Qırılan hər telinin hesabı vardır, bilərik, 

                 Şəhid hər zülfə görə Yasinə qurban mən olum. 

 

                 Elə bil ki bu tovuz uçmağa amadə durub, 

                 Onun o könlünə, pərvazına qurban mən olum. 

 

                  Ey Ata, böylə gözəl Şirvanımızda az olur,  

                  Bu cəmi gözəllərin xasına qurban mən olum. 



104 
 

                                 *** 

                       

                       “Bağ içrə gəlib yarımı əğyar ilə gördüm, 

                 Qan oldu könül kim o gülü xar ilə gördüm.” 

                                                                    (S.Ə.Şirvani) 

 

                  Məcnunu uzaq Leylidən bir quli-biyaban, 

                  Sənanı da bir deyrdə zünnar ilə gördüm. 

 

                  Hər kimdə könül vardı: yıxıq saray kimiydi, 

                  Hər kimdə qızıl var idi, şahmar ilə gördüm. 

 

                  Tar çal, oxusun “Rəhab”ı  xanəndə bizimçin, 

                              Hər yerdə könül rahbanını tar ilə gördüm. 

  

                  Ey kim ki, deyir: eşqü-məhəbbətdə səfa var, 

                 Aşiq ürəyin şamü-səhər zar ilə gördüm. 

 

                        Zindana atar aşiqini Züleyxayi-eşq, 

                         Mən Yusifi də axırda əhrar ilə gördüm. 

  

                        Satma bu nazı-qəmzələri aşiqə, ey şux, 

                        Karın güdəni həmişə tüccar ilə gördüm. 

 

                        Gəzmə qayalar çapanı gəl ağulu düzdə, 

                        Şirin sevəni dəhrdə kühsar ilə gördüm. 

 

                         Ey dil, Atada kimsəyə yoxdu bi(r) təmənna, 

                                  Hər beytini min dürr ilə, şəhvar ilə gördüm.   

 

                                                          *** 
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                           Zülfün üzünə durmağı mən şanədə gördüm, 

                                   Eşqin oduna yanmağı pərvanədə gördüm. 

 

                                   Simü-zər üçün açmadım əl kimsəyə heç vaxt, 

                                   Çünki qızılı axırı viranədə gördüm. 

 

                                   Alim-üləma içrə bir arif belə yoxmuş, 

                                   Aqil sayılan fərləri divanədə gördüm. 

 

                                    Nə Əslidə, nə Leylidə gəzmə vəfa, ey dil, 

                                    Əhdinə bütöv ülfəti peymanədə gördüm. 

 

                                   Gəzdim bütün aləm boyu öz Pirimi hər gün, 

                                    Dünyada qanan kəsləri meyxanədə gördüm. 

 

                          Dünyanın ağır dərslərini almağa durdum, 

                          Cahildi verən dərsləri dərsxanədə gördüm... 

 

                         Azadeyi-ruhun, ey Ata, şahmata sığmaz: 

                         Çünki  Şahı, piyadəni boş xanədə gördüm. 

                                        *** 

 

                     “O gün olsun ki, səni məclisi-səhbadə görüm, 

                       Genə dəstində qədəh, meylini minadə görüm.” 
                                                                      (S.Ə.Şirvani) 

 

                      Düşüm ol  Züleyxayi-eşq yolunda zindanə, 

                      Təki Yusif kimi öz yarımı azadə görüm. 

 

                      Mən Acı aşiqiyəm, Dərd dağıdı külüng yerim, 

                      Şirin eşqi nə verib, göstərin Fərhadə görüm? 
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                      Canı cananım üçün könüllü qurban demişəm, 

                      Çıxmayım səbbaha sağ, əgər yarda fayda görüm. 

 

                      Axıdın göz yaşımı, eşqi-sitəm əhli, müdam, 

                      Özümü göz yaşımın içində dəryadə görüm. 

 

                      Mən yarı əğyar ilə görə bilməkdənsə ayıq, 

                      Yatıban ömür boyu razıyam röyadə görüm. 

 

                      Alaraq canı, tökər min qanı əğyari-ədu, 

                      Ləbi-busəyə dəyir, başqa nəyə badə, görüm? 

 

                      Atanın yadigarı Sözdü kəmal əhli üçün, 

                      Nə qalıb Harundan, göstərin, dünyadə görüm?!  

                                                 *** 

 

 

            Könlümün min dərdi var, yoxmudur dərman, ey         

                                                                                həkim? 

            Tərk edib könlüm evin sevgili canan, ey həkim. 

 

            Yaz gedib, payız mı gəlmiş, buludludur tüm asiman, 

             Oldu bu göz yaşlarım bir gör nə leysan, ey həkim? 

 

            Can-can ilə sevdim ol cani-cananı bihudə, 

            Dərdimə yoxdu əsla bir canı yanan, ey həkim? 

 

             Bir vəfasız dilbərin cövrünü çəkdim bir ömür, 

            Gör də bu cövri-cəfayə dayanar can, ey həkim?! 

 

            Ey Ata, aşiqi-eşq ki şühədalar nəslidir, 

            Məhv edər bir gün bizi həmən o meydan, ey həkim. 

                                              *** 
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                       Coşdu bu cahan içrə min ey-vah ilə könlüm, 

                       Yol getmədi dünyadə bir həmrah ilə könlüm. 

 

 

                       Zülmətdə keçən ömrümü məşəl elədim mən, 

                       Hiç açmadı bir gündüzü səbbah ilə könlüm. 

 

 

                       Meydani-məhəbbətdə mənəm dövrani-Məcnun, 

                       Bir Leyli bütü dəyişməz on mah ilə könlüm. 

 

 

                       Fəqrəm də, fəxr eylərəm bir fəqri dəyişməz 

                       Min dövlətü, min sərvətü, min cah ilə könlüm. 

 

 

                       Bir bülbüli-şeyda kimi, ey xosrövü-xuban, 

                       Gül-gül yeriyər üstünə bərg-ah ilə könlüm. 

 

 

                        Bu yurd-yuvamı sellərə qərq etdi KİM, ey dil, 

                        Odlara yana bir belə dilxah ilə könlüm?.. 

 

 

                       Ey Ata, ədu-əğyarı səbr et yenəcəkdir: 

             Allah ilə, Allah ilə, Allah ilə könlüm!!! 

                                            *** 

 

                         Xoş keçmədi bir gün də bu dövran ilə könlüm, 

                         Boş keçmədi bir gün də bu peyman ilə könlüm. 

 

                          Süz, saqi, qədəh ötürmə, bu can sənə qurban, 

                          Qıyma darıxa sevgili canan ilə könlüm. 

 

                          Sülh bayrağı qaldırsa da, bu cihadda əğyar, 

                          Düşdü hədəfə kirpiyi peykan ilə könlüm. 



108 
 

 

                          Süd çeşməsi—köksündə, nə baldır dodağında, 

                               Çəkmiş göbəyin müşkünü ceyran ilə könlüm. 

 

                         Atdıq başımızdan nə ki dərdü-qəmimiz var, 

                              Getməz bu həyat yolları peşman ilə könlüm. 

 

                              Keçdi ömürün illəri həsrətdə, sədd əfsus,                 

                              Üqbadə qurar divanı hicran ilə könlüm. 

 

                               Ey Ata, acı dərddi bu eşq əhlinə sevda, 

                          Dərdini sevər dərdinə dərman ilə könlüm.  

 

                                              *** 

 

                            Səndən savayı aləmə biganədi könlüm. 

                     Hüsnün görəli hüsnünə divanədi könlüm. 

 

                     Dünya dolu aşiqdi, fəqət, ey güli-rəna, 

                      Əhdinə sədaqətdə də bir danədi könlüm. 

 

                      Eşq aləminin Məcnunu, Fərhadı ölübdü, 

                     Eşqin o şəhidlərindən nişanədi könlüm. 

 

                     Gəl, eyləmə könlüm evini xərabə, ey şux, 

                     Eşq əhlinə bir gör necə kaşanədi könlüm!  

 

                     Bir tutma  vəfa-əhli Ata ilə gədanı, 

                     Eşqində bütün dillərə əfsanədi könlüm. 

 

                                        *** 
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                     “Bu gecə, tək bu gecə məndən uzaq getmə, gülüm, 

                       Sən işıqsan gözümə, həm də çıraq, getmə, gülüm.” 

                         (Övhədi Marağayi. 1274-1338 . Tər.: A. Zeynallınındır.) 

 

                           Neçə illər bizi gör ayrı salıbdır bu fəraq, 

                       Bu gecə ayrılığa bir dayanaq, getmə, gülüm. 

 

                        Sevən aşiqlər üçün xoşdur uzun, aylı gecə, 

                        Belə bir xoş gecəni birgə qalaq, getmə, gülüm. 

 

                       Qəmi-qəmxanədi bu dünyəvi-aləm, biləsən, 

                       Gəl əziz qəlbdəki hər dərdi qovaq, getmə, gülüm. 

 

                       Aman, ahu ovuna ovçular amadə durub, 

                       Qurulub seydə neçə gör nə tüzaq, getmə, gülüm. 

 

                       Gözəlim, nazlı yarım, gəl mənim ey şux nigarım, 

                        Mən açım sənçin ürək, sən də qucaq, getmə, gülüm. 

 

                       Atanı çox yatırıb taleyi-dun, yar, bunu bil, 

                       Yatırıb bəxti də biz, gəl, oyanaq, getmə, gülüm! 

                                                       **** 

                                                     = N =   
             

                      “Gülşəndə idim seyridə, bir yar idi, bir mən,  

                 Bir bülbül idi, bir də çəmənzar idi, bir mən.” 
                                               (Ə.Vahid. Bakı:1894-1965) 

 

                Gülşəndə idim seyridə, bir can idi, bir mən, 

                Bir bülbül idi, bir də gülüstan idi, bir mən. 

 

                Mənsur kimi min darə çəkirdi məni hər dun, 

                Bir hakimi, bir məhkumi-dövran idi, bir mən. 
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                Əğyar ilə, ey şux, səni mən gördüm: o gündən 

                Əşkimdə də, eşqimdə də əfqan idi, bir mən. 

 

                Gəncineyi-xəznəmdə mənim var idi min zər, 

                Bundan o yana sonrası viran idi, bir mən.  

 

                Yusif  kimi hər haqqımı, ey şux, sənə verdim, 

                Səndən də mənə çatdığı zindan idi, bir mən.  

 

                Ey nazlı mələk, tez də unutdun, demə bilməm: 

                Bir qəlb idi, bir əhd idi, peyman idi, bir mən. 

 

                Vahidlə bitir məqteyi-beyti, ey Ata, gəl, 

                 Ətrakda da son: bir o qəzəlxan idi, bir mən!! 

                                              *** 

 

 

                        Ey gül, o soyuq  Ay üzünün haləsiyəm mən, 

                        Hicrinlə yanan şəmlərə pərvanəsiyəm mən. 

 

                         Dövrəndə ötür gör nə qədər bülbüli-bədxu, 

                         Bağçanda solan güllərin avarəsiyəm mən. 

 

                         İnsaf ilə, bax qurbanına, afəti-şəddad, 

                         Min dəfə sənin edamına varəsiyəm mən. 

 

                        Zülfün kimi qapqarədir ömrüm-günüm, ey mah, 

                        Dövrəndə duran qulların ən qarəsiyəm mən. 

 

                        Yaz gülləri açmış, sevinir gör necə aləm, 

                        Qan lalələrin bağrının al yarəsiyəm mən. 

 

                        Bir gör  nə qədər canına canın verənin var, 

                        Köksündə könül canının öz parəsiyəm mən.  
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                           Yaxma Atanın ruhunu niranlara, ey şəm,   

                    Eşq məbədinin ən uca minarəsiyəm mən.  

                                                   *** 

 

                 Endir qədəhi, saqiya, ərvahi-Seyidçin, 

                 Fərdayə tutaq üz yenə səbbahi-Seyidçin. 

 

                  Zöhd əhli bu Yer üzündə hər cürmü törətdi, 

                  Şahid çağıraq göydəki Allahı Seyidçin. 

 

                  Ey piri-muğan, meykədə, meyxanədə yasdı, 

                  Əhli-xərabat ərşə çəkib ahı Seyidçin. 

 

                  Dünya malı düyada qalar, ey dəni-tüccar. 

                  Üqba da gülər vicdana, vallahi, Seyidçin. 

 

                 Xaqani, Nişat, Ağaməsih, Bixudi-Sabir, 

                  Eylər duavü-sənaları dahi Seyidçin. 

 

                  Sınmış qədəhin cürmü böyükdür bizə, ey şux, 

                  Bəstə çağıraq şövq ilə Dərgahı Seyidçin. 

 

                  Zəbani-Seyid ilə, Ata, çak elə köksü, 

        Gahi özünə ağlaya dil, gahi Seyidçin… 

                                                               *** 

 

 

                                  “Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin, 

                     Ahəstə zülfi-yaridə yat, şanə bilməsin.” 

                                                        (M.Ə.Sabir. 1862-1911) 

 

                       Piyadə təki şahə yaxın düşməyə  yol yox, 

                       Şətrəncdi həyat, gəldiyini xanə bilməsin. 
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                         Bir düzəxi-atəşdi mənə bu hicran, ey şux, 

                       Yandır məni öz oduna, pərvanə bilməsin. 

 

                    Ey Leyla, sənin zənciri-zülfündə əsirəm, 

                    Qoyma, bunu bir Məcnuni-divanə bilməsin. 

 

                    Əğyar işi yamanlıq olur aşiqə, ey dil, 

                              Müşküldü bunu sevdiyi cananə bilməsin. 

 

                              Bir ah ilə min aləmi mən yandıra billəm, 

                    Allah, elə çarə mənə, yar yanə bilməsin! 

 

                     Əhli-şərə uyma, Atanın yoluyla düz get, 

                     Sən yaxşılıq et dünyada insanə, bilməsin... 

                                                 *** 

 

                       Qurbandır nəyi varsa, canana öz canımızın. 

                       Keçərik canımızdan yolunda cananımızın. 

 

                       Yar küsüb, tərk eləyib yenə sevda evimizi, 

                       Yolunu gözləyərik əbədi mehmanımızın. 

 

            Məhəbbət səmasında tənha uçan bir bülbülük, 

            Yarın xaki-payıdır son yeri ünvanımızın. 

 

             Onun hər qədəmindən qəlbimiz min bayram edib, 

             Pərişan halındayıq zülfi-pərişanımızın. 

 

             Biz rindu-xərabatıq, neylirik dünya malını, 

             Şahmarı əksik deyil gənceyi-viranımızın. 

 

             Züleyxayi-eşq üçün əldən verdik hürriyyəti, 

                      Zəncirli Məcnunlardı dörd yanı zindanımızın. 
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             Şeir-qəzəl dünyasında bizik sözün Atabəyi, 

             Fəxrdir:  Namiqiyik  Azərbaycanımızın.. 
              PS: Bu qəzəl görkəmli şair-qəzəlxan Namiq   

                Axundovun  (1936-2001) xoş xatirəsinə yazılıb:  

                Rüzigarın gedişatın füqaradan soruşun, 

                Şamda Kərbübalanı üsəradan soruşun. 

   

                ...Fələyin zülmünü, Namiq, bu xarab olmuşda 

                            Şüaradan, şüaradan, şüaradan soruşun. 

 

                                 *** 
 

                       İstərəm mən səni, ey şux, mənə sən yar olasan, 

                            Bütün ömrüm boyu bir sevgili dildar olasan. 

 

                            Çəkəm hər nazını mən dərdü-qəmimlə, ey gül, 

                           Verdiyin dərdü-qəmə özün də qəmxar olasan. 

 

                            Sərəm aşiq başımı əyağın altında yerə, 

                            Kəsəsən boynumu sən, cəlladi-xunxar olasan. 

 

                            Düşəm eşqinlə sənin dəşti-biyabana, gözəl, 

                            Məni Məcnun eləyib, Leyli-sitəmkar olasan. 

 

                            Nəmə lazımdı o gül, bülbülü ötmürsə onun, 

                            Sənə mən bülbül olum, sən mən gülzar olasan. 

 

                            Çəkiləm meykədəyə sağəri-səhpalər ilə, 

                            İçəlim gülçini-mey, sən dəxi xummar olasan. 

 

                            Ləbi-ləlini öpəm, arizi-lalən qızara, 

                            Tazə dağ çiçəyi tək bir də nöbahar olasan. 

 

                            Çıxarıb Ay üzünü bulud saçından dişarı, 

                            Gecəyə işıq salıb, bədri-aşikar olasan. 
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                                         Ata bu qəzəlləri hüsnünə təriflə yazıb, 

                               Oxu, ey canani-yar, bəlkə, huşiyar olasan.  

                                                                   *** 

 

                         Göz yaşlarım sel olubdur sənin hüsni-fərağından, 

                              Necə rəva bilirsən sən keçim könül uzağından? 

 

                               Zülfün kimi qara bəxtli mən bir bədbəxt aşiqinəm, 

                              Asılıdır həyatım tam sənin hər gün sorağından. 

 

                               Xızır hələ yol yeriyir, mənəm həmən sirr yiyəsi: 

                               O dirilik suyu ki var, axır sənin dodağından. 

 

                                Gecə-gündüz, yar, başına dolanmaqçın pərvanə tək, 

                                İcazə ver alovlanım mən də şəmi-çirağından. 

 

                                Ey Atabəy, bundan belə elə yaz ki, qəzəllərin 

                                Xəbər versin ürəklərə yarın eşqi-marağından... 

                                                                 *** 

                                                                      

 

                               Ey dil, nə qədər sən ürəyi qan olacaqsan? 

                               Bir gün gələcək könüldə peşman olacaqsan... 

 

                               Çoxdur bu könül içrə sənin gizli xəzinən, 

                               Ey dil, dilini saxla ki, viran olacaqsan. 

 

                                Meydani-məhəbbətdən itil, ey mərə əğyar, 

                              Çıxsan önümə cəngimə meydan olacaqsan. 

 

                               Ey şuxi-mələk, eyləmə halımı pərişan, 

                               Bir gün də özün hali-pərişan olacaqsan. 

 

                               Köhnə, ya yeni,-- ad verə bilməm sənə, ey Yurd, 

                               Könlümcə mənə Azərbaycan olacaqsan!    
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                               Öz  qəlb evini yıxma o dağlarda, a Fərhad, 

                               Sanma Şirinə Xosrövi-xuban olacaqsan. 

 

                               Baxma yoluma, ey Ata, Yusif yoludur bu, 

                               Azadeyi-Misrəm: mənə Kənan olacaqsan! 

 

                               Heyranın olub şəninə yazdı Ata min söz, 

                               Gec-tez ona, ey şux, özün heyran olacaqsan.  

                                                        *** 

                                                         

                             Qaldır qədəhi, bir də içək biz bu şərabdan, 

                        Beş günlük ömürçün verilibdir bizə bir can. 

 

                        Gülçin şərabın qədrini hər kəs bilə bilməz, 

                        Artıqdır onun mənası arifçün həyatdan… 

 

                        Ey Saqi, şərab küplərini gizləmə bizdən, 

                        Nuhun gəmisidir o küpün, ya da ki tufan. 

 

                            Ey piri-muğan, müyxana əhli hara getsin, 

                          Min Cəmşidi yox eylədi  bu gərdişi-dövran. 

 

                          Gəl çərxi-fələkdən bizə dost gözləmə, ey dil, 

                          Zəhr ilə dolub dövri-qədəh, eyləmə peyman. 

 

                           Ey badə, sənin şəm ilə qan qohumluğun var, 

                           Həm səndədi, həm ondadı bu atəşi-niyran! 

 

                          Ey Ata, qulaq vermə zöhd əhlinə, kef çək, 

                Cananədi, bir də meyi-nab: rövzeyi-rizvan!       

                                           *** 

 

 

                         Gəl, dəmir barmaq ilə qəlbə sal az yara, zindan! 

                              Boğma ağ şəmsi qara zülmət ilə, qara zindan! 
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                              Gənci-xəzinədi bu bəxti xanə-xarabələr, 

                              Etmə qismət bu ləli hər ilana, mara, zindan! 

 

                               Qapın üz qarasdır, uzaqdasan hər ədldən, 

                               Vicdan açmaz qapılar açar neçin para, zindan.  

 

                              Tülkülüklə çıxarıb ad, qanuna ”vor” olubsan, 

                              Çox çəkibsən burada aslanları dara, zindan? 

 

                              Mərd ilə namərdə fərq qoymamısan heç bir zaman,    

                              Müşfiqi, Cavidi bəs yox etmisən hara, zindan?.. 

 

                              Qara qoynunda qızıl gülləri soldurma, yetər, 

                              Az gətir bülbülü gəl gündüz-gecə  zara, zindan! 

 

                               Zalıma qarşı,  Ata, Fərhadi-eşq ilə vuruş, 

                               Bəlkə, bu ədli-Külüng, Qələm yenə yara Zindan! 
                                      PS: Məhbusluq həyatı sürən bacı-qardaşlarımıza 

                                      ithaf edirəm.  

                                                                            *** 

 

                          Ayrı düşdüm necə mən can ilə cananımdan, 

                              Yolunda keçdim həmi sərimdən, həm canımdan. 

 

                              Əğyari-dun başıma yığışdı səyyarə kimi, 

                              Görmədim zərrə xeyir bu çərxi-dövranımdan. 

 

                              Eşqin hər bir sitəmi qərar tutdu qəlbimdə, 

                              Olmadı bircə rəhim yari-mehribanımdan. 

 

                              Qəlbimi külüng edib aləmə saldım min səs, 

                              Çəkildi Fərhad özü dağlara meydanımdan. 
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                                  Ey Ata, əhli-cövr yaxşı bilir ki bir gün 

                                  Bütün aləm çökəcək taleyə üsyanımdan. 

                                                              *** 

       

                           Ey dil, yenə bir söylə kimə yar olacaqsan? 

                      Yar olduğunamı özün əğyar olacaqsan? 

 

                      Az düş bu Şirin sevdalara, ağulu çöldə, 

                           Bir gün gələcək Fərhadi-kuhsar olacaqsan. 

 

                       Bülbül kimi ötmə daha hər bağü-çəməndə, 

                       Dil-dil ötüşən bir dili-dilzar olacaqsan. 

 

                       Aç bir gözünü, eşqdə gəzmə səfa, ey dil, 

                       Ey bəxti qara, sən nə vaxt hüşyar olacaqsan?! 

 

                      Gülməz üzü viraneyi-eşq əhlinin heç vaxt, 

                                Eşq əhli isən qəmlərə qəmxar olacaqsan. 

 

                      Yoxdu bu güli-rənaların eşqə vəfası, 

                                Gec-tez uyacaq xara o gül, xar olacaqsan. 

 

                       Ey Ata,  səni ayaqlara salsa da dövran, 

                            Sən qalx ayağa, sərlərə sərdar olacaqsan!  

                                                        *** 

 

                   Quyunun dibindəyik biz doğulan gündən haman: 

                   Allahın öz quyusudur bizim üçün bu cahan. 

 

                   Quyudan ömrü boyu qurtuluşa etmə ümid, 

                    Olmayıb bu quyudan hələ kimsə bir qutaran. 
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                   Oturub biz quyuda gözlərik  dost köməyin, 

                   Amma tüm ömrü boyu olmaz ora  əl uzadan. 

 

                   Kəndirin bir ucu ki Allahın öz əlindədir, 

                   Buna Qismət deyərik, yoxdu onu qırıb qaçan. 

 

                   Ümidim göylərədir sallanan, ey kəndirimiz! 

                   Qəlbimi buz edirəm, çəkməyəcək göydə duran… 

 

                    Qapı var--Cəhənnəmdi, bir qapı da Cənnət özü, 

                   Açılar əvvəl-axır biri ondan, bil, ey insan! 

 

                             Deyək, Allaha kərim! Amma quyun da nə dərin?..   

                      Ata tək sən də səbir hifz elə, ey Quyuməkan!!. 

                              PS:  müəllifin nəşr olunmamış “Kəndir ” poemasından.  

                                                     *** 

 

                   Məni, ey dərdə salan nazlı nigar, de hardasan? 

                   Gözümü yolda qoyan laləüzar, de hardasan?.. 

 

                    Ömürü-günləri, gəl, vermə yelə sən bu qədər, 

                   Gedib o məndə olan səbrü-qərar, de hardasan? 

 

                   Çıxıb ahu ovuna çöl gəzirəm boş-boşuna, 

                   Azıb, ey seydə  düşən körpə şikar, de hardasan? 

 

                  Mənəm o Bülbüli-şurəzarı bu baği-gülün, 

                   Bağı-bağçanı atıb gedən bahar, de hardasan? 

 

                   Məni Yusif kimi zindanda çürütdü bu dövr, 
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                   Mənə, ey Züleyxadan gələn xabar, de hardasan? 

 

                  O vəfa əhli gözəl şux ilə çox and  içdik, 

                  Təmiz eşq-məhəbbətə  düz etibar, de hardasan? 

 

                  Ey Ata, “Mahur” a bel bağlama çox “Rast” düşəsən, 

                  Şuşama qəlbi çəkən “Zili-Qatar”, de hardasan?.. 

                                                  *** 

 

          “Vermişəm dünya mətain qarətə cananə mən, 

                          Olmuşam məsrurü xürrəm, eylərəm şükranə mən.” 

                                                            (Məhvəşi Şirvani. XVIII əsr) 

 

                          Cami-cəmdi bu ürək, sinəm meyi-eşqlə dolub, 

                          Əymərəm başımı bu gədayi-bir dövranə mən. 

 

                           Bülbüləm gül bağımda, hey ötərəm yarım üçün, 

                           Vermərəm bir gülümü tüm rövzeyi-rizvanə mən. 

 

                          Neylirəm ədnaların qan suvanmış kaşanəsin, 

                          Tutmuşam hər könüldə bir guşeyi-meyxanə mən. 

 

                          Hardasan, ey huşiyar, gəzmə özgə bir aləmi, 

                        Dünyəvi-xərabada cavanə mən, piranə mən. 

 

                        Qızıl teşt içrə qara qan qusarsan, ey zalım, sən, 

                        Çəkdiyim cövrlərə şükr edərəm Sübhanə mən. 

 

                        Atanı  çörək ilə imtahana çəkən namərd, 

       Ər durub, ər yaşadım, öləcəyəm mərdanə mən!! 

                                         *** 
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                    Ey könül, keçdik biz də ömürdə çox cəfalərdən. 

      Xeyir görmədik əsla əhdinə bivəfalərdən. 

 

                    Hər gəda bir Dəccalın peyrəvində başlar yedi, 

      Xudaya, özün qoru bizi bu müqtədalərdən. 

 

                    Novbaharın ətrini güldən, çiçəklərdən qabaq, 

                    Bülbüli-şeyda duyar könüllərdə sədalərdən. 

 

                   Şeirlə , qəzəl ilə hifz elədik ruhumuzu, 

                   Qurtaran təkcə Sözdü başımızı bəlalərdən. 

 

                    Səbadır yad eləyən Badikubəmizdə bizi, 

                    Yox döyən qapımızı dost ilə aşinalərdən. 

 

                    Məhəbbət aləminin sədaqətli Məcnunuyuq, 

                   Yalnız can umar Leyla bizim kimi fədalərdən. 

 

                    Ey Ata, atabəylər torpaq yolunda baş qoydu, 

                    Daima fərqlənərək Vətən satan gədalərdən. 
 PS: şairin üç qohumu, həmkəndli və həmtayfası  

                          olan gənc atabəylilər:  Cavanşir Qədir oğlu Quliyev  

                           (1958-- 8.V.1992,Şuşa), Famil Firidun oğlu  

 Həşimov (1973-16.XI.1992 ,Qarağağ) və  

                          Cabbar Aydın oğlu Əsgərov  (1972-28.XII.1993,  

                          Qarvənd) Qarabağ-Vətən  müharibəsində 

               qəhrəmancasına həlak olmuşlar.  

                                                      *** 

 
 

                      Bir şux necə də feilə salıb oynadı mənnən. 

                      Hey xatiri xoş eylədi hər bir yadı məndən. 

 

                      Ömrüm boyu mən başına döndüm onun ancaq, 

                      Bildi o, əziz  gör nə qədər iftadı məndən. 
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                      Dağlar aşaraq eşqimə minlərcə yol açdım, 

                      Dünyasa mətin söylədi hər Fərhadı məndən. 

 

                      Yandırdı göyü, yerləri hey naləvü-zarım, 

                      Kimsə eşidə bilmədi bu fəryadı məndən. 

 

                      Bağrım başına yar  özü çarpaz dağı çəkdi, 

                      Ömrün yoluna bir qoşa iz salmadı mənnən. 

 

                      Şirin kimi öz eşqini aləmlə bir etdi, 

                      Biganələr ilə özü gəzdi, adı mənnən... 

 

                      Bir gün, ey Ata, kəsmədi yar verdiyi cövrü, 

            İnsafa gəlib halımı bir sormadı məndən. 

                                          *** 

 

                       Uca Tanrım, özün qoru bizi hər cür bəlalərdən, 

                  Ədu-əğyarilərdən gələn Şeytan  xətalərdən. 

 

                  Şəhid getdi Qarabağın davasında bəy-oğlanlar, 

                  Nə gözləsin Vətən indi, fərar etmiş gədalərdən? 

 

                            Bürüyübdür gülizarımı bu gün şaxta, çovğunla qar, 

                            Açarmı gül bağçamıza zəif düşən ziyalərdən? 

 

                           Varmıdır o Möminələr, Cəlaliyyə, Zübeydələr?..  

                            Doğa bu gün yurdumuza Atabəyli fədalərdən!! 

 

                            Ol Körfəzi-Kəngəridən ta Dəmiri-Dərbəndəcən, 

                            Gələr bir gün Azəriyə Şah İsmayıl Atalərdən. 

 

                          Oxu, ey Tar! Gülər bir də zəfərlərlə Azərbaycan, 

                           Sari simim zilə qalxar döyüş ruhlu sədalərdən. 
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                              Səslən, İlham, Atabəylər Ordusuna ərən çağır: 

                         Düzək bu şah beytlərə qılınc üzlü nidalərdən!!.     

                                                        *** 
 

 

                        Ey könül, biz də keçdik bu ömürdə çox cəfalərdən. 

                   Vəfasızlıq, xəyanət gördük ancaq bivəfalərdən. 

 

                   Hər gəda bir Dəccala baş əyib sürdü şərəfsiz gün, 

                   Xudaya, Sən qoru daim bizi bu mübtəlalərdən. 

 

                    Nobahar ətrini güldən, çiçəkdən almışıq bizlər, 

                    Bülbüli-şeyda duyar yaz könüllərdə sədalərdən. 

 

                    Qəzəl ilə hifz elədik ruhumuzu şər işlərdən, 

                    Sözdür ancaq azad edən başımızı bəlalərdən. 

 

                    Səbadır o, yad eləyən Badikubələrdə bizi, 

                    Döyən yoxdur qapımızı o dostü-aşinalərdən. 

 

                    Məhəbbət aləminin öz şəhidi-Fərhadıyıq biz: 

                    Yalnız umar  şirin canın Şirinlər bu fədalərdən. 

 

                    Ey Ata,  bəy atabəylər  yolunda baş qoydu Yurdun, 

                    Daima fərqlənərək ol Vətən satan gədalərdən... 

 
                    PS: şairin üç qohumu, həmkəndli və həmtayfası olan gənc  

                        atabəylilər: Cavanşir Qədir oğlu Quliyev (1958 8.V.1992, 

                         Şuşa),  Famil Firidun oğlu Həşimov (1973-16.XI.1992, 

                       Qarağağ) və  Cabbar Aydın oğlu Əsgərov (1972-28.XII. 

                        1993,   Qarvənd)   Qarabağ-Vətən müharibəsində  

                        qəhrəmancasına  həlak olmuşlar. 

 

 

                                                       *** 
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                         Ey gül, bu zalım hüsnünün öz mənasıyam mən, 

                              Zülfi-mari-piçanının öz şanəsiyəm mən. 

 

                             Şətrənci-oyun içrədi bu dövranın hökmü, 

                        Bu Şahlıq edən hikmətin öz xanəsiyəm mən. 

 

                         Ey piri-Muğan, dəstələ bu dostları gül tək, 

                         Muğ əhlinin öz meykədə-meyxanəsiyəm mən. 

                                

      Yıxmış bu könül mülkümü bu afəti-dövran, 

                         Bu meygüsarın əhd ilə peymanəsiyəm mən. 

 

                                     Yandır məni, ey şəm, yenə sən şami-fəraqla, 

                                     Şəbi-rüxumin şəminə pərvanəsiyəm mən. 

 

                                    Məcnunu mənəm indiki dövrün, bunu bil sən, 

                                    Bu çöllərin öz zənciri-divanəsiyəm mən. 

 

                                    Atayi-pirəm ki bu qədər əhli-şüəra 

                                    İçrə qəzəlin dəhridə şahanəsiyəm mən. 

                                                             *** 

                                                                  

 

                           “Hər kim ki, hicri-yar ilə düşsə dimağdən, 

                                    Hiç açılırmı könlü onun seyri-bağdən? 

 

                            ...Yetdikdə gül dodağına mey, bilmərəm alır, 

                             Meydən dodaq nəşəni, ya mey dodağdən?” 

                                (Mirzə Nəsrullah Bahar Şirvani. Şamaxı--Təbriz: 

                                1834-1883).  

                               Qeyd: Baharın yuxarıdakı beytləri üçün vəzndə kiçik  

                               dəyişiklik edərək,  ona aşağıdakı nəzirəni yazdım.-N.A.  
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                               “Kimi kim hicri-yar ilən düşər kef dimağidən, 

                          Hiç açılmaz onun könlü gözəl seyri-bağidən. 

 

                            ...Yetincə gül dodağinə meyi bilməzəm alır, 

                            Dodaq nəşəsini meydən, ya ki mey dodağidən.” 

 

                            Yağın içrə nə piltədir ürəyin, ey şux-sənəm, 

                            Alır ahilərim odun həmən ol çirağidən... 

 

                            Neçə Bisütunu yardım külüngi-Fərhad ilə, 

                             Kənar edin kuhikəni yıxdığım hər dağidən!  

 

                           Mənim dərdim!-deyü bülbül ağlar bağın başında, 

                           Əyaq verməzsə mənə mey düşürün əyağidən! 

 

                            Həmən məndim yarın hüsni-cəmalından iraqda, 

                            Huri-qılman hələ ağlar ol hüsni-fərağidən... 

 

                           Ey Ata, şəhri-Şirvanın fəqir son şairiyik: 

                           Dövlətimiz ibarətdir bir qələm-varağidən!! 

                                                          *** 

 

                       Dedim:- Ey gül, nə gözəl  gülzarda hal eyləmisən? 

                       Dedi:- Boş eşqə düşüb, fikri-xəyal eyləmisən. 

 

                        Dedim:-Səndən ötəri bütün canımdan keçərəm, 

                        Dedi:-Bihudə yerə cana zəval eyləmisən. 

 

                        Dedim:-Gər olmayasan, çöli-biyabandı yerim, 

                        Dedi:-Sən də özünü Məcnun misal eyləmisən. 

 



125 
 

                        Dedim:-O Ay üzünü görməyə könlüm can atır, 

                        Dedi:-Yoxsa məni bir mahi-cəmal eyləmisən? 

 

                         Dedim:-Eşq məktəbini Qeysə düşar mən elədim, 

                         Dedi:-Çoxmu dəlini əhli-kəmal eyləmisən? 

 

                         Dedim:-Mən istəmirəm dərdimə əğyarı gülə, 

                         Dedi:-Asan işini sən də məhal eyləmisəm... 

 

                         Dedim:-Ahu gözünü qıyma  baxıb çox da mənə, 

                         Dedi:- Qaşımı, Ata, çoxdan hilal eyləmisən.   

                                                      *** 

 

 

                          Dedim:-Ey gül, özünə könlümü yar eyləmisən, 

                    Dedi:-Öz qəlbini sən dərdə düçar eyləmisən. 

 

                    Dedim:- Xaki-payını Kəbə bilib öpmüşəm hey, 

                    Dedi:-Kama ümidin yetməyə var:--eyləmisən! 

 

                     Dedim:-Könlüm ahına dünyəvi-aləm yığışıb, 

                     Dedi:-Dövrəmdə bütün xəlqi kənar eyləmisən. 

 

                     Dedim:-Eşqinlə sənin bülbül olub hey ötərəm, 

                     Dedi:-Gülşəndə neçə naləvü-zar eyləmisən? 

 

                  Dedim:-Məcnun eləyib, salma məni düzlərə gəl, 

                  Dedi:-Leyli adımı sən də şüar eyləmisən! 

 

                  Dedim:-Fərhad kimi mən dağ-daşa dırmanmamışam, 

                  Dedi:-Sən eşqini bir az da kübar eyləmisən. 
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                     Dedim:-Qorxum ki budu bəlkə satarsan Atanı, 

                     Dedi:-Vəfalı yara sən etibar eyləmisən!..  

                                                   *** 

 

                           Mənəm ol meyxanəçi məsti-xüram guş eyləyən. 

                  Keyfimi təlx eyləyənin başın sərpuş eyləyən. 

 

                  Hamı aləm özünə gör necə adət yaradır, 

                  Bizə mey qanundu meykədədə, ey tuş eləyən! 

 

                  Yar atıb müjkan oxun, qəlbi necə dağ eyləyib, 

                  O ki bir nəqqaşıdır, ürəkdə niquş eyləyən. 

 

                  Qara zülfündən yarın nəşələnib mən getmişəm, 

                  Canımı əldən alıb ol ağlı bihuş eyləyən. 

 

                  Ol şərab ki dopdoludur: al dodağındır, nigar, 

                  Bir mənəm ol badələri hər gecə  nuş eyləyən! 

 

                  Bu da bir Tanrı səxasıdır ki, yar səyyad olub, 

                  Zülfi-kəməndində  məni seydinə tuş eyləyən. 

 

                    Ey Ata, bəxti-dunun səhfələri min dərdidir, 

                    Bir şərabdır, bir də nigar ömrümü xoş eyləyən. 

                                               *** 

                                                             
                            “Əgərçi xoşdu mənə ətri, həm səfası gülün, 

                           Cəfası çoxdu, nə hasil ki, yox vəfası gülün.”  
                            (Xurşidbanu Natəvan, Xan qızı. Şuşa. 1832-1897) 

 

                            Çəkil, ey bülbüli-zar, getmə Gülüstanə tərəf, 

                            Səni də məhv eləyər möhnəti-bəlası gülün. 
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                            Güli-Leylayə uyan ey ürəyim, farağat dur, 

                            Düşəcək səhralara eşqə mübtəlası gülün. 

 

                            Qanlıdı, qarğılıdı, tikanlıdı niyə bilməm, 

                            Növbahar gəlincə tüm hali-macərası gülün. 

 

                           Boyayıbdır əlini şəhidi-Bülbül qanına, 

                            Nədən ki çox əladır xar ilə arası gülün. 

 

                            Eyləyib xuni-cigər hicrlə aşiqlərini, 

                            Vüsali-eşqə görə bu gün qan davası gülün. 

 

                            Cəfayi-xarə görə sevən qəlbdə fəryaddır, 

                           Sağalmaz həşrə kimi vurduğu yarası gülün. 

 

                           Ən qara günlərindi, eylə fəğan, ey Bülbül, 

                           Aşiqə göz dağıdır əlində hənası gülün. 

 

                            Beççeyi-bülbül tək ötmə belə, ey Ata, 

                            Natəvan qalıb bu gün Şuşada anası gülün. 

                                                           *** 

 

 

                            Necə məmnun eləyim mən güli-gülzarı bu gün, 

                                 Necə bəs ağlamayım bülbüli-bizarı bu gün?! 

 

                           Yoxdu dildara yolu aşiqi-yarın, ey dil, 

                           Görürəm yolda duran hər dəni-əğyarı bu gün. 

 

                            Bizə də muği-xərabatilərin lütfi yetər, 

                            Gedərik meykədəyə, meyxanaya sarı bu gün. 

 

                            Biz içib xum ilə gülgun şərabı məst olarıq, 

                            Bəxt özü məst eləsə gözləri xummarı bu gün. 
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                            Bu dəvə karvanı Dərd, Qəm yükümüzdür, ey dil, 

                            Kimdi  biganə,  alıb əlinə ovsarı bu gün? 

 

                                Əriyir dağ başının buzları naləm oduna, 

                                          Ələdikcə saçıma gərduni-dun qarı bu gün. 

 

                                 Verib Fərhadımızı Xan Qarabağda güdaza, 

                                 Şah edib tərsa Şirin Xosrovü-xunxarı bu gün. 

 

                   Necə bu dərdi dilə gətirməsin Atayi-məst, 

                   Məclisi-meykədədə susubsa əşarı bu gün?!  

                                                *** 

 

                             Təşrif gətirib məclisə qaynatə buyursun. 

            Pişvaza onu bəy-ana, bəy-atə buyursun. 

 

             Meysiz-məzəsiz məclisin öz ləzzəti olmaz, 

             Saqi, nəzər et, məclisə mey-badə buyursun. 

 

             Bu məclisi-aliyə bir əğyar düşə bilməz, 

             Hər kimsə sevər bəyi bu dünyadə buyursun. 

 

             Bəy ilə Gəlin qərar tutub təxti-tacında, 

               Hökmilə gözəl məclisə Tam-adə buyursun. 

 

               Qoy Musiqi bu məclisə xoş bir hava versin, 

                Xəlqimizə layiqi bir  ifadə buyursun. 

 

               Gəl  xatiri xoş eyləyək  hər məclisi-əhlin, 

               Bəy səhvimiz olsa, bizə ətadə buyursun. 

 

               Tam Ata, bu bəy-ana, -ata dəstəyin olsun, 

                             Toy məclisə xoş qaynana, qaynatə buyursun!!    

 

                                                       *** 
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                            Nə edək taleyə ki, tale bizə yar olsun, 

               Gedə bu şaxtalı qış, ömrümüz bahar olsun! 

 

               Neçə ki aşiq ilə məşuqun qəlb sirləri var,  

                Niyə o sirlər axı aləmə aşkar olsun?! 

 

                Bu  necə eşqi-məhəbətdi ki, bir ömrü boyu, 

                Tökə gözlari yar, kef sürən əğyar olsun? 

 

                Qaya-daş çapmaq ilən Fərhad özün məhv etdi, 

                Şirini- keyfi sürən Xosrovü-xunxar olsun?! 

 

                Mənə öz nazlı yarım gör ki necə baxdı soyuq, 

                Uca dağlar başı, der, gərəkdir ki qar olsun. 

 

                Gülün eyninə deyil də niyə ağlar bülbül, 

                Bu da bir qaydadı ki, gülün yanı xar olsun. 

 

                Çoxu xiffət eləyir ləli-cəvahir deyə hey, 

                Daha bilmir xəzinə üstü gərək mar olsun. 

 

                    Canı-canana quru can deməyin faydası yox 

                    Canı canana verən işdə fədakar olsun. 

 

                    Ey Ata, məhəbətdə sədaqətdir birinci şərt, 

                    Sevibsə kimsə kimi gərək bəxtiyar olsun!   

 

                                       *** 
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                             Gəl, zülfünü çək sən darağa, şanəsi qalsın, 

                              Zülfündən onun üstündə bir danəsi qalsın. 

 

 

                             Yandır məni öz eşqinə bir şəm kimi, ey şux, 

                             Ruhum şəminin üstündə pərvanəsi qalsın. 

 

 

                             Süzgün baxışın könlümü sərxoş eləyibdir, 

                             Ömrün boyu səndən mənə peymanəsi qalsın. 

 

 

                             Aşiqin özü zindana saldırdı Züleyxa, 

                             Zəncirdə onun Yusifi-divanəsi qalsın. 

 

 

                             Fərhad başına külüngü dağlarda ki çaxdı, 

                             Öldükdə onun yerində cananəsi qalsın. 

 

 

                             Boş çöllərə üz tutmağı Leyli deməmişdi, 

                             Məcnun özü etdi bunu əfsanəsi qalsın. 

 

 

                             Eşqdən  Atamız çox yazır indi, səbəb ancaq, 

                             Dillərdə beş-üç qəzəli, meyxanəsi qalsın. 

 

 

                                                          *** 
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                    Yenə, ey şux, nə gözəl mehmanı vardır Atanın! 

                              Nə gözəl əhdi, gözəl peymanı vardır Atanın! 

 

                              Yarı yar etdi könül, yar da bizə yar olacaq, 

                              Ədu-əğyar kimi min düşmanı vardır Atanın... 

  

                               Bizi Fərhad ilə, Məcnun ilə bir tutmayalar, 

                               Eləmək naşadı şad imkanı vardır Atanın! 

 

                               Nə qədər hüsnü-cəmal içrə sevibdir o, yarı, 

                               O qədər hüsnü-kəmal heyranı vardır Atanın! 

 

                               Gecə göylərdə yanan ulduza baxmaq nə gərək, 

                      Bəxti-əxtər başına dövranı vardır Atanın. 

 

                        Cana minnətdi canın can sənə qurban eləsin, 

                        Cana candan da əziz qurbanı vardır Atanın!.. 

 

                        Sevib, öz əhdinə çox mahru dönük çıxdı, gülüm, 

                        Yana bax gör ki nə çox peşmanı vardır Atanın. 

                                                         *** 

                                                            

                          Eşit, ey dil, nə dərin hikməti vardır Atanın, 

                          Şanı var, şöhrəti var, şövkəti vardır Atanın. 

 

                          Bilir ellər çox əziz şairi-ustadi-nəzm: 

                          Bütün hər yerdə böyük izzəti vardır Atanın. 

 

                          Qoca Şirvanımızın şanlı qələm əhlidir o, 

                          Nə ki söz məclisi var, rüxsəti vardır Atanın. 
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                          Bu Vətən üstə şəhid olmuş əziz hər igidin 

                          Adına, ərvahına rəhməti vardır Atanın. 

 

                          Bu kitab əhli, nəcib Azərimin hər birinə, 

                          Qələmi peyman edən ülfəti vardır Atanın. 

 

                          Demə bülbül də çəkər naleyi-zar güllər üçün, 

                          Arazı qana salan həsrəti vardır Atanın.  

 

                          Neçə min illər əzəldın bəri bünyadı duran 

                          Tuğu üç rəngli qəvi dəvləti vardır Atanın.  

                                                     *** 

 

                      Yalvarmışam, ey gül, neçə kəz xarə səninçin. 

                      Düşmüş dəli könlüm necə ah-zarə səninçin. 

 

                       Fərhadı,  Şirin eşqinə dağ-daş çapıb öldü, 

                       Mən çıxmışam eşqinlə o dağlara səninçin. 

 

                        Eşq atəşi yandırdı mənim qəlbimi, bir gör, 

                        Pərvanən olub düşmüşəm odlarə səninçin. 

 

                        Bir bülbül olub, hüsnünə min nəğmələr ötdüm, 

                        Güllər üzünü göstərə gülzarə səninçin. 

 

                        Aç zülfünü, tök Ay üzünə, zülmətə dönsün, 

                        Mən görməsəm, ey məh, üzün əğyarə, səninçin. 

 

                        Yerdə neçə aşiq dolanır başına, ey şəm, 

                        Bir bax, o qədər  göydə də səyyarə səninçin. 
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                        Ellər danışır  vəcd ilə rəna hüsnündən, 

                        Bir de nə Ata söyləsin əfkarə səninçin? 

                                                   *** 

 

 

                     Can bülbülü, bir nəğmə oxu, can təzələnsin. 

                     Bu məclisi-eşq, aşiqi-dövran təzələnsin. 

 

                     Öz Seyyidi-ustadımızın Ad Günüdür bu, 

                     Qıyma bizə bu möhnəti-hicran təzələnsin. 

 

                     Yaz fəsli ötüb, bağçamıza qar ələyir qış, 

                     Güldən də oxu, bəlkə, gülüstan təzələnsin. 

 

                      Hər dahi oğul itirməyin ağırdı dərdi, 

                      Yarəb, niyə bu naleyi-əfqan təzələnsin?.. 

 

                      Hər  novbaharın öz gülü, öz bülbülü vardır: 

                      Lazımdı təbiətdə də bir qan təzələnsin. 

 

                      Seyyid o gözəl şeyrini yazdı bizə, ey şux, 

                      Seyyid cədinə eşqilə insan təzələnsin. 

 

                       Hər tazə gülün tazə də bir dərdi olur ki, 

                       Bülbülə deyir, indi də dərman təzələnsin. 

  

                       Dövrün yeni söz tələbi vardır, ey Ata, bil, 

                       Dövrana görə, qəzəl, qəzəlxan təzələnsin. 

 
                            PS:Bu qəzəl S.Ə.Şirvaninin 2015-ci ildə (1835-1888) 

                            tamamlanan 180 Illiyinə ithaf edilmişdir. 

 

                                                *** 
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                      Bülbül ki oxur, gülləri bir zarə gətirsin, 

                      Güllər də bu gül şövqünü gülzarə gətirsin. 

 

 

                      Əğyari-dunun cəhdi budur ki, ara vursun, 

                      Aşiq də gərək əğyarı inkarə gətirsin. 

 

 

                       Əsdikcə səba yelləri hər bağü-çəməndə, 

                       Yar ətrini ol bülbüli-bizara gətirsin. 

 

 

                       Ey şux, o qara tellərinin şanəsi məndim, 

                       Bir şanə ki, tar zülfünü rüxsarə gətirsin. 

 

 

                       Meydani-məhəbbətdə bu gün şəhidi-eşqəm, 

                       Sər qədri bilən başımı sərdarə gətirsin. 

 

 

                       Qəlbimi qoyub məktuba göndərdim o yara, 

                       Yardan  niyə qasid onu əğyarə gətirsin? 

 

 

                        Ey Ata, dönüb Məcnuna tərki-vətən oldum, 

                        Leylayi-sitəm könlümü əşarə gətirsin. 

                                               *** 

             

              Dedim:-Ey gül, nə bilirsən nədi, sən, mənası eşqin? 

                                Dedi:-Hardan biləcək onları biganəsi eşqin? 

 

                               Dedim:-Ay üzlülərin çöhrəsi tutqundu nədən bəs? 

                               Dedi:-Xar ilə yaxındı güli-rəxşanəsi eşqin. 

 

                                Dedim:-Aşiqləri Məcnun eləməkdə nədi qəsdin? 

                               Dedi:-Zəncirdə gərək hər dəli-divanəsi eşqin. 
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                                Dedim:-Aşiqi oda, atəşə yaxmaq nə deməkdir? 

                                Dedi:-Odlarda yanıb daima pərvanəsi eşqin! 

 

                                Dedim:-Xaraba qoyub çox ürəyi tərk eləyibsən, 

                            Dedi:-Qiymətlidir gəncineyi-viranəsi eşqin. 

 

                            Dedim:-Fərhadı atıb, Xosrova getdi niyə Şirin? 

                            Dedi:-Dillərdə gəzər min cürə əfsanəsi eşqin. 

 

                           Dedim:- Ey şux, nə cəfadır Ataya sən ki verirsən? 

                           Dedi:-Hər dərdə dözər dəhrdə mərdanəsi eşqin!    

 

                                                     *** 

 

                               Yenə könlüm quşu amadədi pərvaz eləsin. 

                               Dağıdıb dərdü-qəmi, keyfimizi  saz eləsin. 

 

 

                               Əğyarın borcu nədi, yarla deyib-gülərik biz, 

                               Hələ bundan belə də durub etiraz eləsin. 

 

 

                                Nə qədər cövri-cəfa verərsə yar, qəbuldu, 

                                Özümüz istəmişik yar bizə bir naz eləsin. 

 

 

                                 Bu bahar dəmləri tək nəğmə qoşub gül-çiçəyə, 

                                 Gəlmişik eşq bağına bülbüllər avaz eləsin. 

 

 

                                Atanın bundan sora olmaz yardan ayrı günü, 

                                Əduyi-əğyarlar gözlərin Araz eləsin!   

  

                                                     *** 
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                      Gəlin, ey sağəri-dust, bir meyi-gülfam içəyin, 

                    Bu səhər içmiş idik, bir də bu axşam içəyin!! 

 

 

                    Mey ilə, meynab ilə ömrümüzü şən keçirib,   

                    Eləyək hər günü xoş, hər anı xürram içəyin! 

 

 

                    Tələs, ey Muği-beçə, muği-xərabatə bu gün, 

                    Bu dolu badələri təmeyi-xam, xam içəyin! 

 

  

                    Nədi fərqi sabahın, əldə qədəh yoxsa əgər, 

                    Təzə hər gün bir eyd, bir yeni bayram, içəyin! 

 

  

                    Bu fəna mülküdü, bil, hər şeyi əldən alacaq, 

                    Hələ əldə nə ki var: eyləyək ikram içəyin!.. 

 

 

                     Gedəcək əldən əziz günləri ömrün, tələsin, 

                     Kama yetməzsə ömür, gəl, elə, nakam içəyin!.. 

 

 

                           Atanın ruhunu şad etmək üçün, gəlin, ey dost, 

                           Səpib ağ meydən onun qəbrinə cam-cam: İçəyin!!  

 

                                                           *** 
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                        Nədir, ey afəti-can, bir belə qan eylədiyin, 

                              Məni bu tale ilə hələ düşman eylədiyin? 

 

                                İçib AND eşqimizə söylər idik sadiq olaq, 

                                Hanı, o şirini dil ilə peyman eylədiyin? 

 

                                 Mən ki, ey büti-ziba, qaşına mehrab dedim, 

                                 Budumu bütpətəsti bəs müsəlman eylədiyin?! 

 

                                Məhəbbət dəryasının Nuh gəmisi harda batıb, 

                                Yetər bu dəryaları bunca tufan eylədiyin... 

 

                                Gənci-xəzinədi eşq, sən də onun öz ilanı, 

                                 Nədi bu qəlb evimi böylə viran eylədiyin? 

 

                                 Leyli  bir Məcnuna tək  eşq şəhidi adı verdi, 

                                 Yetməz, ey şux, sənə yüzün qurban eylədiyin! 

 

                                 Yusifi-Misrdi Ata, ey Züleyxa, məhkumam: 

                                 Nədi  bu zindanı sən  bir də zindan eylədiyin?..  

                                                              *** 

                                                            

                       De hara maralısan, kimsən, ey ürkək nazənin, 

                   Xərabə könlüm evində nə işin var, de, sənin?.. 

 

                  Dağılmış xanımanam, tale məni tərk eləyib, 

                  Çıxıb əldənmi sənin mən tək öz çölün, çəmənin? 

 

                   Mənəm o dəryayi-qəm, sinədə çox can batıran, 

                  Amandı dayan uzaq, batmasın köksümdə gəmin. 
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                   Səni  bu hüsnilə Allah ki özü xoş yaradıb, 

                   Bu gözəl hüsnə, gözəl, əsla yaraşmaz bu qəmin.  

 

                 Səni sevda vüsalı bilmiş idim bir vaxtı mən, 

                 Qəmi qəm üstə yığıb, hicranı etdin ələmim. 

 

                  Atanın  qəlbi Ana yurdumun can guşəsidir, 

                   Naleyi-zar eləyir  orda Qarabağ vətənin?!. 

                   PS: Ə.Vahidin aşağıdakı beytlərinin təsirilə yazılıb: 

                       Oxu, ey bülbüli-şeyda, güli-xəndan oxusun, 

                       Görsün öz aşiqini, şur ilə canan oxusun. 

                      ...Qarabağdır bizim ölkəmizin Şirazi, 

                     Öz muğamatını lazımdı hər insan oxusun.  

                                                             *** 

 

 

                       Qanımı töküb doymadın, ey şux, qanın olsun! 

                         Bir can neçə kəz, söylə, şəhid-qurbanın olsun? 

 

                         Mən ki bu qədər cövri-cəfalar sənə çəkdim, 

                         Könlüm sənin, ey yar, əbədi mehmanın olsun.  

 

                         Minlərcə hələ canını qurban eləyən var, 

                          Öldür məni də onlara bir ehsanın olsun. 

 

                          Səyyadi-ovun olmağa mən razıyam, ey şux, 

                         Hər qanlı oxun qəlbimə bir müjkanın olsun. 

 

                         Günsən ki,  özün çıx səhərə, nuri-şəfəq saç, 

                         Kölğəndə qalanlar da dönüb heyranın olsun. 

 

                         Fərhadi-məhəbbətlə  acı çöllərə düşdüm, 

                        Xosrovü-məhəbbətdə şirin dastanın olsun. 
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                         Dəryalara baş vurdu Ata məna dalınca, 

                         Hər bir qəzəli, beyti  ləli-mərcanın olsun.    

                                                        *** 

 

                         İstərdi könül sən kimi bir can mənim olsun, 

                         Bir can alıcı sevgili canan mənim olsun. 

 

                         At hər oxunu, qəlbimə dəysin oxun, ey şux, 

                         Düşmüş ayağın altına qurban mənim olsun. 

 

                         Bir-bir çıxaraq dişarı Fərhad ilə Qeysi, 

                         Tüm ərseyi-eşq içrə bu meydan mənim olsun. 

 

                             Hər kəs bu dərin dəryada qəvvas ola bilməz, 

                             Qəvvası mənəm dəryanın, mərcan mənim olsun. 

 

                            Eşq ilə ağır xəstə düşübdür sənə könlüm, 

                            Sən dərdimi ver, dərdinə dərman mənim olsun. 

 

                            Dilsiz də, ağızsız da sənin qurbanınam mən, 

                            Hökmünü oxu, boynuma qəltan mənim olsun. 

 

                            Əğyari-dunun alinə uydun niyə, ey şux, 

                            Vəslindən uzaq, atəşi-hicran mənim olsun? 

 

                             Həm yerdə, həmi göydə o çərx fırladır ərşi, 

                             Bir sabit ömür, taleyi-dövran mənim olsun. 

 

                             Ey Ata, Sözün  köhlənini çox göyə qovma, 

                             Bu, bəsdi desən: Azərbaycan mənim olsun!!. 

                                                       *** 
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                       Gərək eşq məclisimiz içrə düz ilqar olsun. 

             Məhəbbət-eşqə bu gün külli-ixtiyar olsun. 

 

             Ağlasın neylə kaman,  gülsə də hər zurneyi-dəf, 

             Məclisi kökdə  tutan muğamatda tar olsun! 

 

             Açıban boğçasını qəlbini töksün şölə dost, 

             Əhli-arif bu halı görsə xiridar olsun. 

 

              Nə qədər mey içilə, mey süzülə badələrə, 

              Əhli-məclis sonacan gərək huşiyar olsun. 

 

              Necə eşq dərdi salıb Məcnunu boz səhraya, 

              O qədər Leyla ona yari- lütfikar olsun. 

 

              Nədi Fərhadı dağa çıxarmaqda   Şirini-qəsd, 

              Ona vəslə yetişən Xosrovü-xünxar olsun... 

 

              Ey Ata, tək sözümüzdür bütün eşq əhlinə bu: 

              Sözü düz, ilqarı düz əhdi-etibar olsun! 

                                              *** 

 

 

                        Düşmüşəm aldanaraq bir acı sevdayə bu gün. 

                            Aşiqəm Məcnun olub, bir dəli Leylayə bu gün. 

 

                            Eşqsiz Yer üzündə həyat yox imiş dedilər, 

                            İnanıb bu sözlərə uğradım fənayə bu gün. 

 

                            Atıb müjkan oxunu qan tökəni sevmə,-dedim, 

                            Çıxdım öz qəlbimlə bir qəti davayə bu gün. 
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                            Məcnunu aləm ilə bir elədi Leylayi-eşq, 

                            Məni də uğradacaq bir elə rüsvayə bu gün. 

 

             Çıxarıbdı  məni də Fərhad tək eşq dağına, 

                           Satmağa tərsa Şirin, Xosrovü-Kəsrayə bu gün. 

  

                           Bir gülün baxışından könlümdə min tufan qopur, 

                           Varmıdır salan mənim ruhumu məcrayə bu gün. 

 

                            Ey Ata, məhəbbətin qurbanıdır aşiq olan, 

                       Sən də öz sinəni gər bu cövri-cəfayə bu gün.  

                            *** 

 

                      Axtarma, qalıb, məndədi, yar,  şanəsi zülfün.     

                      Üstündə zərif teldəki bir danəsi zülfün. 

 

                         Əğyar nə bilər ki, niyə sən zülfü qarasan, 

                         Bəxtimdi mənim aləmə nişanəsi zülfün. 

 

 

                         Bir gör nə qədər zəncirə hazır dayanan var, 

                         Dövrəndə durub hər dəli-divanəsi zülfün. 

 

 

                         Bircə telinə qurban olub gör neçə Fərhad, 

                         Dillərdə gəzir qanlı min əfsanəsi zülfün. 

 

 

                         Yazmış Atamız hüsnünə min bir qəzəl, azdır, 

                         Şair olacaq çox hələ məstanəsi zülfün. 
                         PS: Avni (Fateh Sultan  II Mehmet) yaradıcılığının 

                               bir şah beytindən təsirlənərək yazılıb: 

                              --Zülfünün zəncirinə bənd eylədi şahım məni, 

                               Qulluğundan etməsin azad Allahım məni.  

                                                                     *** 
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                      Gəlib el məclisinə gör neçə validə bu gün. 

                       Sevinə, şadlıq edə xürrəmi halidə bu gün. 

 

                      Qız-oğulçundu bu toy, qəlbi sevənlər sevinə, 

                       Sevinə bəy də bizim böylə səfalidə bu gün. 

 

                      Dura Bəy başda, Gəlin də otura təxti-raba, 

                      Cəmi-məclis xoş ola  məclisi-alidə bu gün. 

 

                       Dosti-yar məclisidir, bir deyib, həm bir güləyin, 

                       Ola bilməz burada əğyara aludə bu gün. 

 

                       Elimin öz gülüdür məclisimin hər gözəli, 

                       Düzüb al xal yanağa gör neçə xalidə bu gün. 

 

                       Ey Ata, biz də əziz xəlqimizin şairiyik, 

                       Yazaq el məclisinə-şənliyə mədhiyyə bu gün. 

                                                      *** 

 

 

                      İlahi, duaçınam mən Sənə bu yoxsulluq üçün. 

                      Qiymətimi sən veribsən mənə bu yoxsulluq üçün. 

 

                      Mən onun öz sayəsində  tanımışam hər adamı, 

                      Tanınmaz olmuşam həm də yenə bu yoxsulluq üçün! 

 

                      Qara-zil tellərim ki  öz bəhrəsidi taleyimin, 

                      Şakirəm saçlarımda hər dənə bu yoxsulluq üçün. 

 

                      Hamı aləmdə Güni-Məşhəri gözlər, çox-şox əcəb, 

                      Nola, İsrafil də özü dinə bu yoxsulluq üçün. 

 

                      Fəqir oldu o gözəl Dürri-yetim,  Rəsuli-Allah, 

                      Allahımız edə kərəm, dönə bu yoxsulluq üçün... 
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                      Günəşimız ərzə təmənnasız açar  öz işığın, 

                      Hadi, bir, ey əhli-Qarun, sönə bu yoxsulluq üçün?!. 

 

                      Ey Ata,  biz də bu zər ölkəmizin bir zərrəsiyik: 

                      Edər hər bir zərrə bizə tənə bu yoxsulluq üçün... 

                                                       *** 

 

                                                          

                           Xoş mənim halıma ki, eşq əyan oldu bu gün, 

                                Yarıma aşiqi-yar ləfzi bəyan oldu bu gün. 

 

                                 İnanmam xarə sarı bir də əyaq atsın o gül, 

                                 Anlayıb əğyari-dun əşki-rəvan oldu bu gün. 

 

                                Neçə illərdi mənim qəlbimi qəm sarmış idi, 

                                Məni dərdə salanı dərdə salan oldu bu gün. 

 

                                Mən deyib, mən gülürəm, ağla daha, gərduni-dun, 

                                Döndü çərxin geriyə, başqa zaman oldu bu gün. 

 

                                Gül daha, bəxtim evi, matəmə son qoydu nigar, 

                                 Bizi ağlar qoyanın könlü fəğan oldu bu gün. 

 

                                 Neylirəm cənnəti mən, nisyəni zahid götürər, 

                                 Yarımın kuyi mənə övci-məkan oldu bu gün. 

 

                                      Ey Ata, izz ilə gəl qəbul et yar busələrin, 

                             Ləblərin lütfü bizə şövkəti-şan oldu bu gün.  

                                                       *** 

 

                            Aşiqin həvəsilə gərəkdi canan gülsün, 

                            Eləsin yarını öz qəlbinə mehman gülsün. 
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                 Bülbülün şövqü ilə bahar çağı cuşə gəlib, 

                Gülləri xəndan olan bağü-gülistan gülsün. 

 

                 Aşiqin adətidir canana can qurban edə, 

                 Ağlaya Məcnun olub, dəşti-biyaban gülsün. 

 

                 Eşq niyə aşiqlərin qəlbini min dərdə salıb, 

                  Aşiqin halın görüb, dərdinə dərman gülsün. 

 

                    Yusifi-Misiri həbs elətdirdi Züleyxa ki, 

                     Görüb yarını gecə, hüsnünə zindan gülsün. 

 

                    Hər ov ardınca düşüb kamil ovçu  can yormaz, 

                    Gərək ov üstə cuman ovçuya ceyran gülsün. 

 

                     Atanın qəlbi belə baxma  ki, ağlardı bu gün, 

                     Şən qəzəllər yazır o,  Azərbaycan gülsün!! 

 

                     PS: Vahidin aşağıdakı  mətlə-beytli qəzəlinin  
                        təsiri ilə yazılıb: 

                        Göstər, ey gül, üzünü,  bülbüli-şeyda gülsün, 

                        Gözlərin şövqi ilə nərgisi-şəhla gülsün. 

                                                   *** 

 

                                Yorma gəl öz başını, dərki çətindi cahanın. 

                             Olasan Əflatun verənməzsən imtahanın. 

 

                              Tufanı, Nuhu da bir bomboşca xülya, xəyal,  

                             Yaşama faniliyin ürəyində həyəcanın. 

 

                             Hamı məhkum ölümə, yoxdu əcəldən ki xilas, 

                             Gedər əldən də dəxi bir gün əziz xələf canın. 
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                             Çalışıb dünyada  çox yorma qatır tək özünü, 

                             Ola bir badə şərab, bir də gözəl cananın. 

  

                             Qara dərdin yerinə iç şərabın qırmızısın, 

                             Nə qədər axmayıbdı torpağa öz qızıl qanın. 

 

                             Getmə  bir şikayətə, kimdi axı Haqq tanıyan? 

                             Ədl ki istəyirsən, aç qapısın meyxanaın. 

 

                          Ey Ata, arifiyik biz ki Muği-xərabatın, 

                          Batıra bilmərik əsla adını biz Atanın...    

                                                        *** 

 

                        Çalın əl, məclisi-məstanədə dostlar oynasın, 

                         Neylirik əğyarı biz, gələn dosti-yar oynasın. 

 

                         Təbi gəldikcə neçə bülbüli-şeyda oxusun, 

                          Arizi-ala sarı türreyi-tərrar oynasın. 

 

                          Hələ dünyada sağıq, qol götürün, şadlıq edək, 

                          Soradan bizlə gəlib qəbirdəmi mar oynasın? 

 

                          Oxu, ey bülbüli-məst, bağü-gülüstanda bizə, 

                          Qoşulub təranənə qoy güli-gülzar oynasın. 

 

                               İçək bu al şərabı dost ilə yar sağlığına, 

                               Qaldırıb qollarını dosta etibar oynasın. 

 

                               Bura ariflər üçün məclisi-alidi bu gün, 

                               Gərəkir ki burada arifi-huşyar oynasın. 
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                               Atanın  bir sözünün qədirdə min qiyməti var, 

                               Söyləyək Şah beyti, könüldə əşar oynasın. 

                                                          **** 

                                                              

                                                     = R = 

 

                     Xalalar, can xalalar, əziz mehriban xalalar! 

              Başa tac, qəlbə fərəh, amiri-fərman xalalar. 

    

               Gözəlin qaydasıdı: tərifi dillərdə gəzər, 

                Bütün aləm nə ki var, hüsnünə heyran xalalar. 

 

                Sevinin, şadlıq edin, ömrü-günü xoş keçirin, 

                       Günün hər hökmünə bir təxti-Süleyman xalalar. 

 

                Sizin üçün hey ötür bülbüli-bizarı bağın, 

               Bu gözəl fəsli-yaza, ey güli-xəndan xalalar. 

 

                Atanın cuşə gəlib, coşubdur ilham pərisi, 

               Qoşa gül hüsnünüzə  bülbüli-dastan, xalalar?!. 

 

                                              *** 

  

                        Zülfi-siyəhin içrə, gülüm, şanələr ağlar, 

                           Viraneyi-qəlbəm, mənə viranələr ağlar. 

 

                          Mənlə nə qiyas Yusifə, divaneyi-eşqəm, 

                          Halımı görüb, Misridə divanələr ağlar. 

 

                          Sındı qədəhim, keyfimi təlx eylədi dövran, 

                         Meysiz günümə meykədə, meyxanələr ağlar. 

 

                          Zülmət gecələr qoynuna saldı məni tale, 

                          Sönmüş çırağam, şəmimə pərvanələr ağlar. 
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                          Saqi, nə zəhrdi mənə bu təklifi-meynab, 

                          Ləzzətsiz ötən bəzmimə peymanələr ağlar. 

 

                          Satdın məni əğyara sən, ey bivəfa dilbər, 

                          Halımı görüb, halına biganələr ağlar. 

 

                          Namiq Fərəcəm: Ateyi-ürfan bilir ellər, 

                         Ölsəm, mənə bu dünyada fərzanələr ağlar.   

                                                           *** 

 

 

                          Zülfünü gözü görməsə, yar, şanələr ağlar, 

                           Şəminə sənin yanmasa, pərvanələr ağlar. 

 

 

                           Məcnuna dönən könlümə az zülm elə, ey şux, 

                           Halımı görüb dəhridə biganələr ağlar. 

 

 

                          Öz bağçamızın, bağımızın tər gülüsən sən, 

                           Həmra üzünü görməsə yaz, rənalar ağlar. 

 

 

                           Eşqinlə cünun oldum o qəm səhralarında, 

                           Məcnunu qoyub, tövrümə divanələr ağlar. 

 

 

                           Tişəmlə sənin qəlbini mat eylədim, ey Şah, 

                           Öz Fərhadi-qurbanına boş xanələr ağlar. 
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                           Yıxdın bu könül mülkünü, ey zalimi-dövran, 

                           Şahmarı görüb gəncimə viranələr ağlar. 

 

 

                           Bir gün bu Ata dünyanı tərk eyləsə, ey dil, 

                           Küncünü görüb gəzdiyi meyxanələr ağlar.  

 

                                                      *** 

 

                        Hər zaman Tanrımıza bir xoş duadır bacılar. 

                           Qardaşın hər hökmünə min iddiadır bacılar. 

 

 

                           Sağala bilməz olan dərdin ola ürəyində, 

                           Qardaşın dərdlərinə dərman-davadır bacılar. 

 

 

                          Təkləyə min güc ilə qardaşı bir çərxi-fələk, 

                           Qardaşa dadə yetən eldir, obadır bacılar. 

 

 

                          Bacı başı üzərin alsa əgər bir gün əcəl, 

                          Qardaşa can üstə də ruhi-rəvadır bacılar. 

 

 

                        Qırıla beldən əgər qardaşın şah qəddi-şuxu, 

                           Museyi-İmran tək əldə əsadır bacılar. 

 

 

                           Qardaş ömründə çiçək açsa bahar bir gül ilə, 

                           Aləmə şuri salan  min ney- nəvadır bacılar. 

 

 

                          Qardaş uğrunda keçər bacı yalnız haqqından, 

                          Qardaşın hər haqqına cəngü-davadır bacılar. 



149 
 

 

 

                           Harda olsa ürəyi qardaşlar ilə açılar, 

                           Qapı ardında duran dilsiz səbadır bacılar. 

 

 

                           Ey Ata, bu dünyanın namərdlikdi çox işləri, 

                          Qardaşa ömrü boyu sidqi-vəfadır bacılar.  

 

                                                      *** 

 

 

                                 Nə qədər çərxi dönə nəsildə şahdır babalar. 

                        Eldəniz, Şah İsmayıl, Xəlilullahdır babalar. 

  

                        Onların bəyaz başı bu dağların zirvəsidir, 

                        Könüllər mehman edən əziz ocaqdır babalar. 

 

                            Tarixin yol nişanı, vicdanların heykəlidir, 

                            Gündüzə nurlu Günəş, şəbə çıraqdır babalar. 

 

                             Gələnin, gedənlərin dərin ibrət dərsliyidir, 

                             Gələcək günlərdən canlı soraqdır babalar. 

 

                                      Dostu da , düşməni də olardı sərrafca seçən, 

                             Mərdlərin  arasında ilk ittifaqdır babalar. 

 

                             Başları dağ vüqarı, dərindədir rişələri, 

                             Göylərə qollar atan ilahi tağdır babalar. 

 

                             Ey Ata, nəvələrdə nə qədər el qeyrəti var, 

                            Ölməyib, ölməyəcək, daima sağdır babalar! 

                                                   *** 
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             Əzəl katibləri, ey dil, səni cananə yazmışlar, 

                  Canı-cananın hər dərdin bizim bu canə yazmışlar. 

 

                   Derəm yoxdur bu dünyada nəyi dersən, fəqət, ey can, 

                   Səni ol cani-cananə verəm imkanə yazmışlar. 

 

                   Götür, ey dil, başını tez, yürü Mənsur kimi darə, 

                   Məhəbbət əhlinin  başın verə meydanə yazmışlar. 

 

                    İçə bilmək üçün cürmü meyi-nabın, Saqi, çoxdur: 

                  ”Səbuh” üçün mənə dürdi-meyi şəbanə yazmışlar. 

  

                     Könül dərdim mənim, ey şux, sənə zərrə təsir etməz,   

                     Dəvanı dərdə yox, dərdi mənə dərmanə yazmışlar. 

 

                     Bu nə sirdir, əcəb, ey yar, bizə dərdi verən sənsən, 

                     Nədən cövri-sitəmləri bütün dövranə yazmışlar?! 

 

                     Ey Ata, gəl, Füzuliylə az ovut bu könül dərdin: 

                     Onu Kərbübəlaya, bil, səni Şirvanə yazmışlar!..    

                                                     *** 

 

                         Bu gecə nazlı yarı görüm yaxından, nə olar? 

                       Dərim sevda gülünü könül bağından, nə olar? 

 

                       Aç əziz kuyini, yar, bir gecəlik mehman olum, 

                       Eləmə busəni kəm öz qonağından, nə olar? 

 

                      Günüzü sürünmüşəm əyağında kölgə kimi, 

                      Qoy öpüm bircə gecə al yanağından, nə olar? 

 

                       Telinə yaxın düşə bilməmişəm indiyəcən, 

                       Alım ətrini sənin tel darağından, nə olar?                                                                                                                                         

 

                       Ay üzündü gecələr taleyimə işıq saçan, 

                       Qara göylər üzünün çil-çirağından nə olar? 
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                     Ləbi-narın Dirilik suyumdu, gəl lütf eylə, 

                     Xızırı qeybə çəkən buz bulağından nə olar? 

 

                     O könül dastanının bircə əsl Məcnunu var: 

                     Atadan başqa bütün sil varağından, nə olar?! 

                                               *** 

                                               

                      “Cövri-rəqib, sərzənişi-əhli-ruzigar, 

                       Qoymaz qılam bu dərdi-dili yarə aşikar.” 
                                      (Fatma xanım Kəminə. Şuşa. 1841-1898) 

   

                        Yoxdu dürüst, sözündə mərd, əhdinə sadiq, 

                        Dost qəlp, düşmənlər səxt, yar da biqərar. 

 

                        Xeyirsizdir bülbülün zar-zar ağlamaqları, 

                        Oturmuş gül ilə birgə hər tikanü-xar. 

 

                         Axtarma, könül, bu dünyada sərvət, simüzər, 

                         Gənci-xəzinə ordadır ki, yatıbdı şahmar. 

 

                         Dil saxta, göz yalan, yollar səhv, dövr riyakar, 

                        Bir gör nə deyir haqqımızda bu əhli-əfkar. 

 

                        Kəmini-fəqr içrə üzdük biz əl ədalətdən, 

                        Özün dur bizə arxa sən, ey Pərvərdigar! 

 

                        Duymaz, ey Ata, sözlərini əhli-zəmanə,    

                        Aldatma heç özünü hədər, yoxdu huşiyar.  

                                        *** 

 

                     Saqiya, tələs bir az, gətir şərab, badə nə var?.. 

                  İçib məst olan bizik, özgələrə, adə, nə var? 

 

                     Gətir tez al şərabı, unudaq biz bu dünyanı, 

                     Dünya dərdi  niçin çəkək, axı, dərddə fayda nə var? 
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                     Ay üzlü, arizi gül qızlar məkan edib yeri, 

                     Mənə ki bu yer xoşdu, cənnətül-məvadə nə var? 

 

                     Yaş keçir, ömür gedir, sonra ayılsaq gec olar, 

                      Bir də biz doğulmarıq- axı bundan sadə nə var? 

 

                     Ey Ata, bir qələmdi, bir də kağızdı dostumuz, 

                             Düşməndi ömrümüzə, qalan bu dünyadə nə var!   

                                                     *** 

 

                       Gözəlim, gözəllərin eşqə mübtəlalığı var. 

                  Ədu-əğyarilərin sözündə gədalığı var. 

 

                       Məni nə Məcnuna, nə Fərhada tay eyləmə, yar, 

                   Oların bu dünyada köhnəcə rüsvalığı var. 

 

                   Birinin sevgilisi bir İbni Səlama  gedib, 

                   Birinin  sevgisinin Xosrovü-Kəsralığı var.  

 

                  Məhəbbət aləminin Qanunu birdir, gözəlim: 

                  İki eşqə düşənin eşqidə xətalığı var. 

 

                   Arif ol kəsdi, bilir qədirdə öz qiymətini, 

                   Cahilin, boşboğazın qupquru ədalığı var. 

 

                  Uzaq ol namərddən, min il yeyə,  basar nanı, 

                  Əhli-kəzzabilərin  könüldə ədnalığı var. 

 

             Nə deyib, ad qoyasan,  yolunda can qoydu Ata, 

                        Canə, can qurbanıdı, canıva fədalığı var!  

                                               *** 
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                   Saqi, tez bir şərab gətir, könlümüzün dərdləri var. 

            Dünya  namərdlər yuvası: meykədənin mərdləri var! 

 

            Şirini-eşq ilə Fərhad Bisütunlar yardı, amma 

             İndiki eşq aləminin qayalardan sərtləri var. 

 

             Boz Fələyin oyununda hanı mərdlik, göstərin bir, 

             Şeşi cüt-cüt gətirən gör sən nə qədər nərdləri var? 

 

             Uşaq təki sərvətilə lovğalanır neçə nadan, 

             Qeyrətin puldan kənar, dost, gör nə aləm şərtləri var... 

 

             Ey Ata, gəl, sən də uyma sözləri qəlp cananlara, 

            Onların eşq-məhəbbətdə boş-boşuna vədləri var.   

                                             *** 

 

 

                  Mənim bu fani dünyada bəqayə ehtiyacım var,  

                 Yara namə yetirməkçin səbayə  ehtiyacım var. 

 

                   Yem üçün yer gəzən çərkəz deyiləm, ey könül, əlhəqq, 

                   Səməndər xislətəm, daim səmayə ehtiyacım var.  

 

                   Çəkə bilməm Musa tək xəlqimi bir səmtə, ah, neylim? 

                   Bu köçhaköç, qaçaqaçda əsayə ehtiyacım var. 

 

                   Deyildir könlümün yarı nə bir Leyla, nə bir Şirin,  

                   Mənim eşqi-məhəbbətdə vəfayə ehtiyacım var. 

 

                   Dura bilməz mənə qarşı nə Ərzən-rum, nə keşiş Marr,  

                   Kərəminəm, gözəl Əslim, bəlayə ehtiyacım var. 

 

                   Param-parça olan qəlbim qan ağlayır gecə-gündüz,  

                   Aman, Allah, önündə bir ətayə ehtiyacım var. 
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                   Necə bəs əl çəkim, ey dil, cananları tərənnümdən,  

                    Bütün canlar mənə söylər: Atayə ehtiyacım var! 

 

                                                         *** 

 

                       Qarşımda  mənim gör nə qədər can alanım var. 
                       Qan tökməyə amadə neçə qan alanım var. 

 

                       Qəm bəhriyəm, öz sahilimə sığmaram əsla, 

                        Kəştiləri dərd-qəm dolu min yan alanım var. 

 

                       Köksümdə ürək yox, arılar məskənidir qəlb, 

                       Bir gör nə qədər qəlbimə öz şan alanım var. 

 

                       Gədalıq edib, yara sarı çox gəzir əğyar, 

                       Bilmir özünə çakər üçün xan alanım var. 

 

                       Bəsdir, məni öldürməyə can atma çox, əğyar,  

                       Qisasi-Ata  ədudan hər an alanım var. 

                                                  *** 

 

                          Şəm yanar, şəmə baxıb odunda pərvanə yanar, 

                          Canı canana verən canlara cananə yanar. 

 

                          Bu da mı nazü-ədadır ki, edər aşiqə yar, 

                          Gah salar qəlbə odu, gah özü hicranə yanar. 

 

                          Toxunma qəlb evimə, aşiqəm, ey əğyari-dun, 

                           Nə ki abad, ahıma bu külli-viranə yanar. 

 

                           Mənə bir badə gətir tez, içəlim gülfami- mey, 

                           Gecikmə, saqi, tez ol, yoxsa bu meyxanə yanar. 

 

                           Neçə tərsa Şirini yoxladı Fərhadi-zaman, 

                           Atar öz aşiqini, Xosrövi-xubanə yanar. 
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                          Demə eşq şətrəncdi, oyundu hər sevdayi-eşq, 

                          Canımı Fil yaxaram, səndə,  Şahə, xanə yanar. 

 

                                    Ey Ata, kəmal ilə, etmə bu od söhbətini, 

                               Alışar külli-cahan, içində çox  məna yanar...  

                                                          *** 

 

                 Nə ki ta nəfəsim var, mənim ilə badə durar. 

                 Nəzərim güldə qalıb, əxtəri-səmadə durar. 

 

                 Bülbülün adətidir xarə baxıb qan ağlaya, 

                 Xarın öz adətidir gül üzlü rənadə durar. 

 

                 Məni məhv eyləməyə qalxışa minlərlə tufan, 

                 Mənəm o Nuh gəmisi dalğalı dəryadə durar. 

 

                 Yarının hüsnü ilə öyünməsin Fərhadı çox, 

                 Bir Şirin rüxsara gör sən neçə məşşatə durar. 

 

                 Məni tay eyləməyin çöldə yatan Məcnuna heç, 

                 Ulduz-ay da yuxudan məndəki fəryadə durar. 

 

                 Gah gülər, gah ağlayar, qarşıma hər çıxsa nigar, 

                 Bir gülün çöhrəsinə gör neçə ifadə durar?! 

 

                 Atanı cövr-cəfa siz deməyin məhv elədi, 

                 Yazdığı əsərlərin şöhrəti dünyadə durar. 

 

                    PS: Sabir və Vahiddə rast gəldiyim bu üslub hər  

                    üçümüzün tərəfimizdən  Xaqani Şirvanidən iqtibas  

                    ilə qələmə alınıb.  
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                                                  *** 

                        Ey həzar, bu bağçanın gör nə güli-rənası var, 

                             Dili-zarimdə mənim yarın əcəb xanəsi var. 

 

                 Bir gözəl, şux nigarın nazına dözməz min ürək, 

                        Bir satın qəmzə-nazın xum ilə peymanəsi var. 

 

                         Çəkil, ey sağəri-dun, gözəllərdi şərab süzən, 

                         Bu gözəl meyxananın öz meyi, məstanəsi var. 

 

                  Azəri torpağıdı hər atəşin can yetirən, 

                  Bir yanan şəm başına gör neçə pərvanəsi var. 

 

                  Belə cənnət məkanın Adəmi min dərdə salan, 

                  Neçə Həvvayi-bəla, buğdeyi-dərd danəsi var. 

 

                  Burda bir Leyla neçə Məcnunu səhrayə salıb, 

                  Bir dilin qəm dolu min dastanı, əfsanəsi var. 

 

                  Atanın qəlbi neçə parədi bilmək istəsən, 

                            Say, ana yurdumuzun gör neçə viranəsi var.  

                                                      *** 

 

                   Qul elə quldu onun gör neçə cür qulluğu  var, 

                  Ağası hər nə desə, başına şah buyruğu var. 

 

                   Nə qədər yağlı desə, yavandı hər bir yalanı, 

                  Ağıza sıxsa da çul, dəvə boyda quyruğu var. 

 

                   Bu həyat çox aşırıb  Koroğlular Qıratından, 

                   Hələ Həmzəni də gör: Misri Qılınc, Bayrağı var. 

 

                   Tökə göz yaşını bülbül neçə il nalə çəkib, 
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                    Qara qarğadı ki şah  Gülüstanda növrağı var. 

 

                   Ey Ata, batsa bütün aləmi bu kef-damağa, 

                   Şairik, könlümüzün Qarabağda min dağı var.  

                                               *** 

 

                     Gül üzün bülbülə, bülbül üzünü yarə tutar, 

                     Ola min dərdim ona nazlı nigar çarə tutar. 

 

                   Kimə lazım o gözəllər ki, vəfasızdı olar, 

                   Dönüb ədnayə tərəf, meylini əğyarə tutar. 

 

                   Qəlbə aşiq olanın qəlbi də aşiqdə olar, 

                   Usta tarzən üzünü köküsdəki tarə tutar. 

 

                   Eşqini pünhan edən Məcnunun axırı nədi?— 

                   Əsl aşiq işini dəhrdə aşkarə tutar. 

 

                  Yar vəfa əhli isə aşiqin yetirər vəsilə, 

                     Adil hakim sözünü yekunda qərara tutar. 

 

                    Ey Ata, yurdumuzun indi qəzəlşahı mənəm: 

          “Bayati-Qacar”ıda sonu  “Zəminxarə”  tutar. 

                                     *** 

                                         

                             Yadlardan çıxa bilməz şöhrətə şayan nənələr  

                            Nağıllar aləmidir canımıza can nənələr. 

 

                            Nənələr sevdiyi tək bir kimsə sevməz nəvəni, 

                            Məhəbbət cövhəridir qəlbi mehriban nənələr. 

 

                             Ən ağır gündə belə qəlbi bizim ilə vurar, 

                             Ömrün şad günü də bizlədir hər an nənələr. 
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                             Babalar at belinə onların eşqilə çıxıb, 

                             Keçmişi, gələcəyi dillərə dastan nənələr. 

 

                             Övladı, nəvələri bir an itirməz gözdən, 

                             Dolanar nəzərlərdən bəs niyə pünhan nənələr?! 

 

                             Həcəri-şücaətdir, şuxluğu şah Nigar xanım, 

                             Qüvvədə doğulubdur bir şiri-aslan nənələr. 

 

                             Ey Ata, Gülbikəni, Şahbikəni yad eləyək: 

                            Yetirməz Sizi təkrar bir də bu cahan, nənələr!!   

                                                        *** 

 

 

                Ey könül, duz-çörəyin əhdini satmaz kişilər. 

                Kişisə, kişi Sözdə bir kəsə atmaz kişilər! 

 

                Tarixi vərəq-vərəq eyləmə bihudə yerə, 

                Əllini ötsə belə, yüz yaşa çatmaz kişilər... 

 

                Qeyrətin Nuh gəmisi ər kişi çiynində durar, 

                Min bəhri-tufan qopa, dəryada batmaz kişilər. 

 

                Namərdin bal-şəkəri sel kimi dünyanı basa, 

                Barmağın ucu boyda o balı dadmaz kişilər. 

 

                Bütün aləm qarışıb namusunu atsa itə, 

                Halal ilə haramı bir yerə qatmaz kişilər. 

 

                Ey Ata, təhlükəyə uğrayarsa şanlı Vətən, 

                Gecənin bircə anı yataqda yatmaz kişilər.  

                                         *** 
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                                 Bu işvə-nazı səpməyin hər yanə, gözəllər, 

                       Qəsd eyləməyin bir belə bu canə, gözəllər. 

 

                       Mən Yusifəm, əmma ki Züleyxa qəmi çəkməm, 

                       Yurdumda da çoxdu belə şahanə gözəllər. 

 

                        Arizi-xalın sinəmə dağ çəkib əmma, 

                        Bağrımı yarıb gör nə betər şanə, gözəllər? 

 

                        Məcnuni-məhəbbətdə mənə yoxdu tay aşiq, 

                        Gerçəkdə mənəm, qalanlar əfsanə, gözəllər. 

 

                       Canım nə qədər sağdı mənə sevgidi hakim, 

                        Çoxdu bu vətən içrə də cananə gözəllər. 

 

                        Tanrım özü bir aşiqi-Məcnundu ki, ey dil, 

                        Versin bu kefi rövzeyi-rizvanə gözəllər. 

 

                        Ey Ata, bu gün şeyrü-qəzəllər şahı sənsən,  

                                 Hökmünü yayıb Azərbaycanə gözəllər.       

                                                      *** 

 

                              Ey dil, yenə də bülbüli-şeyda bizi gözlər. 

                           Bir can alıcı canfəza sevda bizi gözlər. 

 

                           Göz çəkmərik əsla gül ilə bülbülümüzdən, 

                           Biz gülşəni, gülşəndəki xar da bizi gözlər. 

  

                           Min Mənsura  tay eyləyə, azdı, bizi ədna, 

                          Yüz min belə Mənsur hələ darda bizi gözlər. 

 

                            Eşq atəşinə tutqulu pərvanələrik biz, 

                            Atəş qalarıq yanmağa, nar da bizi gözlər. 
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                            Fürsətdi bu gün əldə kefin sürməyə əğyar, 

                            Bilsin bunu da qarşıda fərda bizi gözlər... 

 

                                   “Hisar”a alıb, “Çargah”ı biz “Müxalif” olluq, 

                           “Mənsurə” ilə Qədridə tar da bizi gözlər. 

 

                            Min qəsd edə qəlbə, ey Ata,  əğyari-ədyu, 

                             Biz əhdimizə ilqarı, yar da bizi gözlər.   

                                                      *** 

 

                                   Bəs hanı, ol eşqi-dili hali gözəllər? 

                       Sevgili, o sevimli-sevdali gözəllər? 

 

                       Bir quş kimi göylərdə uçan xəyalmıydi ya, 

                       Ol huriyi-qılman kimi məvali gözəllər? 

 

                       Dünyanı təmiz eşqinə qərq eyləmiş idi, 

                       Hiylədən, həm məkridən ol xali gözəllər. 

 

                       Bir kefli könül aləmi şad etməyə bəsdir, 

                       Ah qəmzəli, ah işvəli, ədali gözəllər... 

 

                       Ölsəm, hələ  cənnətdə də qəlbimdə yaşarsız, 

                       Ah, sürməli, ah, vəsməli, hənali gözəllər... 

 

                       Ustadi-qəzəl Atadı bu ellər üçün—Bir: 

                       Şair eləyibdir onu mənalı gözəllər! 

 

                                      *** 

 

                              Nə yaxşı ki bu dünyada nəsildə vardır bibilər, 

                              Təpədən dırnağacan sidq-etibardır bibilər. 

 

                              Əzizim, ömrünü, bil, bürüyərsə şaxtalı qış, 

                              Həyatın buz mövsümü tazə bahardır bibilər. 
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                              Unutma, baş çək ona: bu, ən böyük ziyarətdir, 

                              Ürəyə ziyarətgah, həmi zəvvardır bibilər. 

 

                              Gər yaddan çıxarsan sən, o unutmaz bir an səni, 

                              Pəncərən üstə əsən xoş ruzigardır bibilər. 

 

                              Ey Ata, nənələrdən sonra bizə bu dünyada, 

                              Nəslimizin anası tək son iftixardır bibilər! 
                                                               *** 

 

 

                            Ey oğul, könüllərdə ən uca dağdır əmilər. 

                                     Döyüşdə gözün üstdə şanlı bayraqdır əmilər. 

 

 

                                     Qardaş oğlu, nə qədər bulanarsa  dövri-zaman, 

                                     Ömürdə şəffaf, duru, təmiz bulaqdır əmilər. 

 

 

                                     Taleyin zülmətində ölsə inamın səhərə, 

                                     Gecəni bitirəcək nurlu sabahdır əmilər. 

 

 

                                     Əmilər qədirşünas, kömək, arxadır daim, 

                                     Ürəyə sonsuz ümid, gözə çıraqdır əmilər. 

 

 

                                     Hamı ki bir ömürlük müsafirdi Soy-gəmidə, 

                                     Nəslinə yol nişanı, sönməz mayakdır əmilər. 

 

 

                                      Çətində, darda, oğul, daim gözün gəzsin onu, 

                                      Əgər sən İshaq isən, sənə Mushaqdır əmilər. 
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                                      Ey Ata,  nəsil içrə tam bir kəsdən arxayınam: 

                                      Arxada dağ kimi bir arxa-dayaqdır əmilər. 

 

                                                           *** 

 

 

                   Mənum Məcnun olan könlüm neçə dəştdən cavab istər, 

                   Nari-duzəx yaxan dövrüm cigərlərdən kabab istər. 

 

                    Neçə Fərhad töküb qanın Büsutunlar üstə bəstə, 

                    Şirini-eşq ilən güllər külüngümdən sirab istər. 

 

                    Xərabat əhli bir muğam, yerim meyxanələr küncü, 

                    Nəmə lazımdı göftgulər, xumar könlüm şərab istər. 

 

                     Verər qətlimə fərmanın məni kafər bilib ol şux, 

                     Nə din, iman, sual-sorğu, nə dəftər, nə kitab istər. 

 

                    Salıb əduyi-əğyarla məni hər gün min bəlayə, 

                    Müsəlmana müsəlmanın məkrubundan səvab istər. 

  

                         Əsiri-eşq üçün yoxdur bu dünyada xoş ötən gün, 

                         Cünun boynunda tövq-zəncir cünundan gör nə tab    

                                                                                                   istər?! 

 

                         Ey Ata, gəl, sədaqətlə çıxardaq ad könüllərdə, 

                         Məhəbbət məşhəri bir gün bu dünyadan hesab istər. 

 

                                                            *** 

                    Yüz min güli-həmra ola, könlüm səni istər, 

                       Yüz nərgizi-rəna ola, könlüm səni istər. 

 

                       Yüz qönçə dəhan, şahi-xuban, yüz canı-canan, 

                       Yüz min mahi-liqa ola, könlüm səni istər. 
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                       Leylayi-bir eşq ilə dəli Məcnuna dönsəm, 

                      Yüz dəşt ilə səhra ola, könlüm səni istər. 

 

                      Yusif deyiləm mən, nəmə lazımdı Züleyxa, 

                      Yüz aşiqi-rüsva ola, könlüm səni istər. 

 

                       Yüz nərgizi-fəttani-mələk, huriyi-qılman, 

                       Yüz min büti-ziba ola, könlüm səni istər. 

 

                       Min kövsəri-xüld, zəmzəmi-nab, min meyi-gülfam, 

                       Min gülçini-səhba ola, könlüm səni istər. 

 

                        Bir tək səri-kuyinə Ata bənd olub, ey şux, 

                        Yüz dünyəvi-uqba ola, könlüm səni istər.     

      
                           * (S.Ə.Şirvaniyə nəzirə: 

                           “Yüz sərvi-xuraman ola, könlüm səni istər, 

                            Yüz baği-gülistan ola, könlüm səni istər”.)      

                            PS: Bu və digər dırnaq işarəsi ilə verilmiş bütün beytlər 

                            mötərizədə ismi  keçən müəlliflərindir. Həmin qəzəllər  

                            bu  şairlərin əsərinə nəzirə kimi qələmə alınmışdır. 

                                                                         *** 

 
 

 

                                 Nur açıb gör necə də bağü-gülüstanə səhər, 

                                 Uca Tanrı  üzünü göstərə insanə səhər. 

 

                                 Gözü kor eyləməsin ayrılığın qəmli üzü, 

                                 Çevirər hicri-şəmi vəsl ilə əfşanə səhər. 

 

                               Necə çırpar özünü sahilə hər dalğeyi-eşq, 

                               Elə bir ox eləyər kirpiyi müjkanə səhər. 

 

                               Günüzü günortada duran tülkü acıq qalar, 

                               Ahu şikar eləyər pələngə, aslana səhər. 



164 
 

 

                               Gecəni, bağrı yanıq bülbüli-zar, etmə müzir, 

                               Günəşi güzgü tutar gül üzlü canana səhər. 

 

 

                                 Ey Ata, zülməti bir Fərhadi-eşq ilə dağıt, 

                                 Aça gül camalını Şirini-mehmana səhər. 

 

                                                             *** 

 
                            Toyun öz feyzini hər sağəri-səhba nə bilər, 

                        Bilə bilməz nədir eşq, Məcnuni-Leyla nə bilər? 

 

                        Ananın zəhmətidir ki, yetiribdir bir oğul, 

                        Oğulun olmasa  ər qeyrəti: Ata  nə bilər? 

 

                        Əsil aşiq gözünün yaşları qəlbindən axar, 

                        Ürəyin çəkdiyini dəhridə dərya nə bilər?.. 

 

                        Yığışın məclisə, ey əhli-nəzakət, bu gecə, 

                        Bu vəfa borcudu ki, bivəfa vəfa nə bilər? 

 

                        Verilə qiyməti düzgün  düri-dürdanələrin, 

                        Xiridar olmasa hər kəs özü məna nə bilər? 

 

                        Sirr ilə dopdoludur dünyavü-aləm, ey dil, 

                        Arif olmazsa biri, aləmi-məhva nə bilər? 

 

                                     Ey Ata, məclisi şad eylə bu gün səndədi söz, 

                                     Sözü qanmaz sözüdür: Sözü şüara nə bilər?.. 

                                                              *** 
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                       “Şanə hər dəmdə ki, ol zülfi-pərişanə dəgər, 

                           Tari-mulər dağılıb, hər biri bir yanə dəgər.” 

                                           (Mirzə Mehdi  Naci. Gəncə. 1805-1883. 

                                                      S.Ə.Şirvanı ilə yaxın dost olmuşdur.) 

 

 

                         Əgər ol pəri bizi qəlbinə dost qəbul edə, 

                         Kiçicik bir yerimiz təxti-Süleymanə dəgər. 

 

 

                       Ədəb-ərkan ilə dost könlümüzü şad eləsə, 

                          Bizə  bir əhli-salam Asəfi-dövranə dəgər. 

 

 

                        At o müjkan oxunu qəlbimə dəysin, ey şux, 

                          O qərib oxlar özü min yeni peykanə dəgər. 

 

 

                        Bizə məhəbbəti xaç ilə verib Sənani-eşq, 

                          Müridin küfrü bizə yüz dini-imanə dəgər. 

 

 

                        Nəyi bayraq eləyib, xalqa savaş açdı Firon, 

                          Mənə nur üzlü Musa min elə rəhbanə dəgər. 

 

 

                        Ey Ata, Naciyə bir ehtiramla biz baş əyək, 

                      Küsər o Gənceyi-pir, xüsrəti Şirvanə dəgər.  

 

                                                   *** 
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                       Bahar əyyamıdır, ey dil, hanı bu bağçada güllər,  

                        Nədən susmudur, ey qafil, bizim şeydalı bülbüllər?.. 

 

 

                        Üzün şəmilə nur almışdı tirə bəxt bütün şəbim, 

                        Günüzüm tar edib, ey şux, nədəndir bəs qara tellər? 

 

 

                           Xərabət əhli bir muğəm, yerim meyxanələr küncü,  

                           Qapı bağlar mənə bir vaxt könül vermiş şux gözəllər. 

 

 

                           Hanı nərgizlərin, söylə, sənin, ey nöbaharım, bəs, 

                           Hanı zənciri-zülfi-yar, hanı gülşəndə sünbüllər?.. 

 

 

                          Açılmış sübh ilən bahəm gözüm jalə töküb ağlar, 

                          Yeri-yerdən mənə tən eyləyər bir gör nə qafillər? 

 

 

                         Mənim Məcnun olan könlüm gəzib dəşti-biyabanda, 

                          Mənim Leylam!—deyü ağlar, çəkib hicran neçə illər. 

 

 

                          Ey Ata, heç rəhim umma sən vəfasız gözəllərdən, 

                          Qəbir ilə düzəlibdir bu dünyada bu müşküllər! 

 

                                                           *** 
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                           “ Pərvanə kimi yandı könül narə desinlər, 

                             Bülbül qəmini güldən ötür xarə desinlər.” 

                        (Mirzə Məmmədhəsən Şirvani. Şamaxı. 1851-1917) 

 

 

                                   Öldürdü məni həsrətin, ey bivəfa dilbər, 

                             Bundan belə ha dərdimə min çarə desinlər. 

 

 

                              Leylamı görüb İbni-Səlam ilə, mənimçin 

                              Üz tutdu dəli Məcnunu səhrayə desinlər. 

 

 

                              Atəşlə yanıb yax məni, ey duzəxi-dövran, 

                              Dil-dil yanaraq kül oldu odlarə desinlər. 

 

  

                              Eşqi-həqiqət aşiqi bir Mənsuram, ey dil, 

                              Çəkdi məni də dövrani-dun darə desinlər. 

 

 

                              Ötmüş fələyi naleyi-zarım gecə-gündüz, 

                              Hali-dilimi afəti-xunxarə desinlər. 

 

 

                              Ey Ata, bu gün Mirzə Məhəmmədhəsənəm mən, 

                              Yazdım öz ürək sirrimi  əşarə desinlər! 

                                                            *** 
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                  Ariflərin hər kəlməsin işarədən qanar gözlər. 

                  Könüllərdən işıq alıb, günəş kimi yanar gözlər. 

 

                  Aslanları ram eləyər bir ahunun baxışları, 

                  Yaz gətirər qışda ömrə gül-çiçəkli bahar gözlər. 

 

             Bir ürəyə namərdliyin toz zərrəsi toxunarsa, 

              Başlar üstən min qəzəblə şimşək kimi çaxar gözlər. 

 

               Onda şərab atəşi var, onda könül yanğıları, 

               Ömrü boyu məst eləyər aşiqləri xumar gözlər. 

 

              Ey Atabəy, şair könlüm, demə,  bağlı xəzinədir, 

                        Bircə baxış bəsdi sənə: nə var  çalar, çapar gözlər!..  

                   PS: Qəzəl heca vəznlidir.  

                                                          *** 
 

 
                           Necə zülfün, gözəlim, üzündə hər yanə düşər, 

                                Elə müjkan oxunun qorxusu hər canə düşər. 

 

                               Məni biganə bilib, baxma belə etinasız, 

                               Çəkərəm ahı cahan atəşi-niranə düşər. 

 

                               Qədiri-qiyməti yox sanma könül xəzinəmi, 

                               Gör ləli-Bədəxşanı, bəxti nə viranə düşər?! 

 

                                Neçə Məcnunu bu gün öldürərsə Leylayi-eşq, 

                                Bir elə səhra daşı gözləri giryanə düşər. 

 

                                Çəkə ol Züleyxa öz Yusifini Misrə sarı, 

                               Yolu göz kor eləmək Yaqubi-Kənanə düşər.   
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                                Güli-həmraya könül versə əgər bülbüli-zar, 

                                Gecə-gündüz ömürü, günləri nalanə düşər. 

 

                                Ata bu dünyada heç nakəsə baş əymədi, bil,  

                                Ya ölər eylə isə, ya da ki zindanə düşər!! 

 

                                                        *** 

 

                     Amandır, gözəl yarım, gözlərinə sayə dəyər, 

                     Saçının bircə teli min güli-rənayə dəyər. 

 

                      Karıxıb, bircə kərə bassan ayaq can evimə, 

                     Qədəmin könlüm üçün cənnətül-məvayə dəyər. 

 

                     Səni gördüm deyə mən hər bəlayə düşdü könül, 

                     Mənə bir xoş baxışın min dəri-dəvayə dəyər. 

 

                      Neylirəm mən Şirini, onların öz Fərhadı var, 

                      Mənə öz nazlı yarım neçə Züleyxayə dəyər. 

 

                     Kərəm də dəli imiş yanırkən Əsli oduna, 

                     Müzürr bir müsəlmanım yüz elə tərsayə dəyər. 

 

                     Nolur, ol yar görüşə gəlib məni xoşbəxt edə, 

                     Eşq ilə keçən bir an ömürdə min ayə dəyər. 

 

                     Tərifin az etmişik , ey Ata, biz  gözəllərin, 

                     Onların hər birisi bütün bu dünyayə dəyər. 

 

                                              *** 
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           “Sanma qəm dəfini dildən meyi-gülgun eylər, 

             Olsa hər kimsədə qəm, mey dəxi əfzun eylər.” 

                                                           (S.Ə.Şirvani) 

 

 

             İçər hər kimsə meyi sevdiyi cananə üçün, 

             Onu Leylayi-həvəs səhreyi-Məcnun eylər. 

 

 

             Gətir, ey sağəri-dust, xum ilə, gəl, al şərabı, 

             Dərdü-qəm içsək əvəz, bəxt bizi zəbun eylər. 

 

 

             Bizə sərxoş deyənin yoxdu səmadan xəbəri, 

             Göydə hər mayallağı gərduni-dövran eylər. 

 

 

              Qaldıraq badələri Söz qananın sağlığına, 

              Biz ölərsək bizi mey xatiri-məhzun eylər. 

 

  

              Saçının zəncirinə bağlayıb ol şux məni, 

              Bütün azadələrin qəlbini pürxun eylər. 

 

 

             Ey Ata, yazdığın hər şeyrü-qəzəl əfsundur, 

             Can alan canları hey könlünə məftun eylər! 

 

 

                                              *** 
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                            Eşidin, dosti-yaran, canımıza can atadır. 

                  Ürəklə damarlara axıb gələn qan atadır. 

 

 

                  Bizə təxt-tacı verib, hökmiran eylərsə həyat, 

                   Bir ömür uznu  bizə  hakimi-fərman atadır.  

 

 

                  Oların qədrini biz bu fani dünyada bilək, 

                   Düşəndə haqq hüzura, rəhm ilə rəhman atadır. 

 

 

                   Yusifi mehri-Züleyxası da zindana atar, 

                   Kor olub ağlayan ol Yaqubi-Kənan atadır. 

 

 

                   Hanı bu yer üzündə kimsə əvəz bir ataya, 

                   Bizə hər haqqın halal eyləyən insan atadır. 

 

 

                  Çəkə dörd yana çəpər, girmə  yadın kölgəsinə, 

                   Əbədi arxa duran övlada hər an atadır. 

 

 

                   Bütün aləm yığışar şad günü xürrəm başına, 

                   Həyatın qəmli çağı qəlbi pərişan atadır. 

 

 

                  Alimin, qəhrəmanın şöhrəti aləmdə  gəzər, 

                   Oğulun şad işinə şöhrətə şayan atadır. 

 

 

                    Verə dar gündə çoxu  qəlbə səbr, təskinlik, 

                    Sinəsi manqal olub köz təki yanan atadır. 
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                   Ömürü tərk eləyər son bir ümid, son bir inam, 

                   Ürəyə munis olan əbədi mehman atadır. 

 

 

                   Ucala şeyrü-qəzəllərlə adım əflakə, 

                             Ey Ata, şöhrətimə, şanıma ünvan Atadır! 

 
                     PS: 2013-cü ilin 30 avqust tarixindən atam Rəşid Fərəcovun  

                      xatirəsinə  “Ata” təxəllüsünü daşıyıram. Əsərin ilk variant      

                      oğurlanməşdır. Əliağa Bakirin  “Atadır” rədifli  qəzəlinə 

                                  nəzirə kimi yazılıb: 

                          Hər bir övlada şərəf, şöhrət ilə şan atadır. 

                          Başa tac, qəlbə fərəh, təxti-Süleyman atadır. 

 

                        ...Qədrini bilmək onun daima borcundu sənin, 

                         Onda gər ki, nə qədər olsa da nöqsan, atadır. 

                                                        *** 

 
 

                                 Hər bir gözəlin dünyada divanəsi vardır, 

                  Hər aşiqin öz məhəbbət əfsanəsi vardır. 

 

                  Tərsa Şirinin eşqə dönük çıxdığı bəlli, 

                  Əsli kimi də əhdinə mərdanəsi vardır! 

 

                  Tufanlıdı dərya kimi hər çeşmi nigarın, 

                  Ləbi kimi də bir qoşa tərsanəsi vardır. 

 

                   Hər şamü-səhər meykədələr küncünü az tut, 

                   Könlün necə dərdi, elə meyxanəsi vardır. 

 

                   Eşqin oduna harda ki bir Leyli yanıbdır, 

                   Məcnun kimi öz şəminə pərvanəsi vardır. 
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                  Kimsə deməsin dünyada cananına tay yox, 

                  Ondan da gözəl gör neçə şahanəsi vardır?! 

 

                  Vahidlə bitibdir qəzəlin ömrü deyirlər, 

                  Bir sözdü bu da, Atayi-dürdanəsi vardır. 

 

                  PS: Vahid, əgərçi sənətə qiymət verirsə xəlq, 

                     Şeirin də qədri-qiyməti dürdanəlikdir,-  məqtə-beytli 

                      qəzəlin təsiri ilə yazılıb. 

                                                           *** 

 

                                 Gecə ki Hilalımı sübhə sarı tar aparır, 

                            Elə pərvanəni də kül olmağa nar aparır. 

   

                           Alıb aldatmaq ilən məşğuldu cümlə cahan, 

                           Yalanı, yaltağı taxt-taca sarı kar aparır. 

 

                           Oyun üstündə gedir könüllərin yar həvəsi, 

                           Yenə eşqin oyunun tasbatas əğyar aparır. 

 

                            Çərxi-dun hər işini talemizlə tərsə qurub, 

                            Yayda bir addım ataq, yol-yoxuşu qar aparır. 

 

                            Bülbüli-şeydaların yeri yoxdu gülzarda, 

                            Güllərin çöhrəsini gör nə qara xar aparır. 

 

                            Yığınız, ey xələfi-Qarun, hələ simü-zəri, 

                             Canı torpaq, qızılı axırda şahmar aparır. 

 

                            Atanı beytül-həzən içrə qəzəldir yaşadan, 

                                Onu da eldən alıb, torpağa məzar aparır. 
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                                                       ***         

 

 

                      Sənin, ey güli-həmra, işin yalnız xar ilədir, 

                      Burax bu yar həvəsin, ürəyin əğyar ilədir. 

 

 

                      Nədir, ey Dağı çapan, həşr veribsən özünə, 

                      Bilməyirsənmi Şirin Xosrövi-xunxar ilədir? 

 

 

                       Məhəbbət aləminin fərqi nədir fəlsəfədən, 

                       İnqilab, inkişaf həm inkarı inkar ilədir. 

 

 

                       Odur ey, zilə qaxır “Şur” ilə gənc xanəndə, 

                      “Muğamat” aşiqidir, qəlbi hələ tar ilədir. 

 

 

                      Demə: çox dövrə vurur göydə bəyaz ulduzlar, 

                      Aşiqin dövranı bir zülfü qara yar ilədir. 

 

 

                      Deyildir iznisiz ol cövri-cəfa Məcnuna, 

                      Nə sitəm Leyli edibdir ona əhrar ilədir. 

 

                                 

                      Ey Ata, dərdi bizə qalamayıb bu dünyanın, 

                      Burax bu göftguləri, bizimki əşar ilədir!..    

 

 

                                                  *** 
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                                Qaldır qədəhi, saqi, bu peymanə bizimdir, 

                       Bu keyfi bizim, meykədə, meyxanə bizimdir. 

 

 

                       Məcnun adına çox da eyiblər demə, ey şux, 

                       Ol tövqi-cünun, zənciri-divanə bizimdir. 

 

 

                       Dünyadə nə ki atəşi-niyran yanır hər gün, 

                       Şəmlərə yanan ordakı pərvanə bizimdir. 

 

 

                       Yıxdın bu vəfa mülkünü, ey bivəfa canan, 

                       Bu tale bizim, xaneyi-viranə bizimdir. 

 

 

                         Saqi, meyi-gülfamı nə bilsin nədi zahid, 

                         Mey ləzzəti, eyş işrəti, kefxanə bizimdir. 

 

 

                         Bir hüzn evidir dünya bizimçin bu gün, ey şux, 

                         Səhradə yanan atəşi-hicranə bizimdir. 

 

 

                         Meydani-məhəbbətdə, Ata, öz yerimiz var, 

                Min əğyar ola, can ilə cananə bizimdir.  

                                             *** 

                                        

                          Ey könül, qan ağla ki, sevgili can əldən gedir. 

            Tərk edib qəlb evimi, canım, canan əldən gedir. 

 

            And içib, söz vermişdik o gözəllə ayrılmayaq, 

            Neyləyim bəs indi mən, əhdi-peyman əldən gedir. 

 

                    Eşq-məhəbbət tacını başa qoyub taxt qurmuşduq, 

                   Qıyma, ey zalım fələk, əmr-fərman əldən gedir. 
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            Ağla, ey gül, sinəni çaki-giriban eylə sən, 

            Bülbüli-şeyda ölüb, yaz pərişan əldən gedir.  

 

            Nə qanar eşq dərdin sevgiyə biganə biri, 

            Tərk edib qəlb evimi əziz mehman əldən gedir. 

 

             Vüsali-yarə necə mən ömürlük həsrət qalım, 

             İllərlə gözlədiyim dərdə dərman əldən gedir. 

 

             Ey Ata, bu dünyanın biz bir fani insanıyıq, 

                      Yetməmiş kama könül neçin dövran əldən gedir?!  

                                                      *** 

 

                     Dillən, ey tar, bu susan qəlbimizi  “Şur”ə gətir. 

                 Qiyamət qopardaraq, məclisə “Mənsurə” gətir. 

 

                 Gün keçir, ömür gedir, Günəşi zülmət qapayır, 

                 Bu könül müssərinin gözlərini nurə gətir. 

 

                 Dillən, ey tar! Səsinə bülbüli-şeyda dinsin, 

                 Çəkib  “Əraq”ı  “Şur”a, “Rast”ımı “Mahur”a gətir. 

 

                 Bizi dərd əhli tanı,  Adəmi-Həqq yolçusuyuq, 

                 Bizi Allaha sarı Musa kimi Turə gətir. 

 

                  Lal axan çayları çox seyrə dalıb dinləmişik, 

                  Bizə dağ selləri tək dalğalı məfkurə gətir. 

 

             Oxu, TAR! Müşfiqimi sineyi-dağ etdi zaman, 

             Bizim od ruhumuzu ilahi hüzurə gətir. 
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                    Ey Ata, taleyimin məhşəri çoxdandı qopub, 

                    Oxu, tar, qəlbimizi  İsrafil ol, surə gətir. 

                                                  *** 

 

                              Mənə cananıma can vermək özü can gətirir, 

                              Can özü yaxşı bilir, kim necə qurban gətirir. 

 

                              Hey atıb mügkan oxun ürəyimə atəş açır, 

                              Doymayan qanlı gözü qan üstünə qan gətirir. 

 

                              Şəhidi-aşiqi-yar sərildikcə ayaqlara, 

                              Salıb ardınca yenə gündə min heyran gətirir. 

 

                                O büti-ziba məni rəxneyi-imana salıb, 

                                Qəlbimə küfrilə min-min yeni iman gətirir. 

 

                                Haraya bassa ayaq, gör necə viran eləyir, 

                                Haraya baxsa, həmən leysani-baran gətirir. 

 

                                Mən könül xəstəsiyəm, ayrı əlacım yoxdur, 

                                 Dərdi dərd üstə verib, dərdimə dərman gətirir. 

 

                                 Ey Ata, hər əsrin bir bəlalı şairi var: 

                                 Onu da bu dünyaya bəlalı Şirvan gətirir. 

                                                          *** 

 

                            Bu pəri çöhrə yenə gör necə bir qan eləyir. 

                 Kim ona versə könül, könlü pərişan eləyir. 

 

                        Nə gözəl yazdı gəlib, gülləri güllər çağırır, 

                        Bə niyə burda  belə bülbülü əfqan eləyir? 
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                    Bu gözəllər ki belə əhdə vəfasızdı, könül, 

                    Yarın ağlar qoyaraq, əğyarı mehman eləyir... 

 

                    Göyə bax,  göydə nə ki sabiti-səyyarə  durub, 

                    Bu gəzəllər şahının başına dövran eləyir. 

 

                    Qaşının yayinə min-min düzüb o müjkan oxun, 

                    Aləmi büsbütünü cənginə meydan eləyir. 

 

                    O qədər güclüdü  ki, ondakı bu cazibələr, 

                    Bir anı görsə kimi ömrlük heyran eləyir. 

 

                    Nə tövir cəllad olub, ey Ata, bu zalımi-yar, 

                    Nə bizi öldürür o , nə dəva-dərman eləyir. 

                                                                  *** 

 

 

                Ey könül, bu dünyanın bir bizi görən gözü yoxdur. 

                Min “hə!”-sindən birində bir doğru, dürüst, düzü yoxdur. 

 

                Neçə dildən dəyirmanlar  sözü dən tək üyüdər hey, 

               Gedərsən iltifata, ən möhtəşəm bir sözü: “Yoxdur!” 

 

                Görmüşük çox çiyinlərdə qartal kimi uçanları, 

                Doğulduğu torpaqda  bir öz cığırı, izi yoxdur..  

 

                Saxta şöhrət, şan içində şişib dağa dönənlər var, 

                Şöhrəti dünyanı tutmaz, amma qılca özü yoxdur. 

 

                Neçə yalan dostu gördük, dərdimizə yandı guya, 

                  Yaxşı, ya pis tüstüləndi, bir istisi, közü yoxdur. 
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                 Saxta şöhrət  dünyada boş başlar üçün taca döndü, 

                 Haqq yolunda ölən gördük, bir kəfənlik bezi yoxdur. 

 

                           Canavar tək gözü doymaz şərəfsizlər, vurun, kəsin, 

                           Atanın bir Vətəndən başqa heç şeydə gözü yoxdur. 

                                                            ***   

                                        

  

                            Gəl gedək gül-üzara, bu, canı-canan yoludur, 

                           Canı-canana yaxın canımıza can yoludur. 

 

                           Pərişan halımıza yoxdu yanan kimsə bu gün, 

                           Gedək o yolları ki, hali-pərişan yoludur. 

 

                            Gəl çıxaq dağlara da Şirini-tərsaları var, 

                            Başına külüng çalan Fərhadi-qurban yoludur. 

                                                           

                           Dayan, ey əğyari-dun, könlümə yavuq gəlmə, 

                           Bu dili-dildarıma bidili-mehman yoludur. 

 

                           Nə qədər zülmət ola dövrani-dun, səbr eylə, 

                           Zülməti yaranların məqsədi bir Dan yoludur. 

 

                            İblisü-şeytan olan nakəsi şeytandı doğan, 

                            Adəmi-insaniyət gəldiyi İnsan yoludur. 

 

                            Ey Ata, tərki-Vətən Namiqə et ki dualar, 

                            Oğlunu səndən alan Yaqubi-Kənan yoludur. 

                                                   *** 

 

                               Yenə könlümdə mənim nazlı nigar eşqi durur. 

                               Məqsudi-əhdə çapan şanlı süvar eşqi durur. 

 

                                Badeyi-nab əldə, meyli-şərabam bu gecə, 

                                Meyi-məyxanədə bir çeşmi-xumar eşqi durur. 
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                              Bülbüli-bizarəm, naleyi-nəğməm dildə, 

                              Dili-zarımda mənim lalə-üzar eşqi durur. 

 

                           Yarı əğyara dəyişmək də  nədi bilməm mən, 

                           Sabitəm eşqimdə, məndə qərar eşqi durur. 

 

                           Ey Ata, ömür gedir, qocalırıq  demə tez-tez, 

                            Payızdı, qəlbimdə  güllü bahar eşqi durur.  

                                                        *** 

 

 

 

                               Şeydayiliyim sevgili gülzarım üçündür, 

                                Pərvanəliyim yanğılı öz narım üçündür. 

 

                               “Rüsvalığım oldu səbəbi-şöhrəti-dildar, 

                                Tərki-vətən etdimsə əgər, yarım üçündür.” 
                                                                            (S.Ə.Şirvani) 

 

                                Bir kimsə mənimlə nə edər söhbəti-Şirin, 

                                Fərhadiliyim tişeyi-kuhsarım üçündür. 

 

                              “ Hər gecə fəğanım yetişir göydə hilalə, 

                                 Bu nalələr ol əxtəri-səyyarım üçündür.” 

                                                                       (S.Ə.Şirvani)                                        

 

                                Hali-zarıma bülbüli-bədxu belə ağlar, 

                                Divanəliyim öz güli-rüxsarım üçündür. 

 

                                 Yoxdur Ataya kimsə bərabər qəzəlində, 

                                 Kaşanəliyim ərseyi-əşarım üçündür. 

 

                                                            *** 
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                       Sus, ey bülbül, bu dünyada nə gül vardır, çəmən vardır, 

                       Nə qəlb oxşar dili-dildar, nə dildarın sevən vardır. 

  

                        Gələnlər gəldi getdilər, nə xəbər var, nə bir əttər, 

                        Qafil olma, bu dünyada nə bu gün, nə dünən vardır. 

 

                        Nə Məcnunun eşq sitəmi, nə Fərhadın qaya dərdi, 

                    Ölən öldü, gedən getdi, nə ağlayan, gülən vardır. 

 

                     Nə qəhrdən üz çevirib biyabana üz tutanlar, 

                      Nə eşq ilə külüng çalıb, qayaları dələn vardır. 

 

                      Ey könül, bu boş həyatda nə qədr var, nə də qiymət, 

                      Nə pisliyə cavab verən, nə yaxşılıq bilən vardır. 

 

                      Soruşmaz bu dəhri-dun da nələr keçər könüllərdən, 

                      Nə icz  ilə bir doğulan, nə  icb  ilə ölən vardır. 

 

                      Dur, Atayi-saribanım, üqba üçün yol uzundur, 

                      Bu dərd yüklü ürəyində karvan-karvan şələn vardır.     

                                                             *** 

 

                            Zülmət nə qədər zill ola, bir Dan yeri vardır, 

                          Zalım da dönüb daş ola, insan yeri vardır. 

 

                          Axtarma səxavət, nə də mərdlik boş ağızda, 

                          Mərdlik eləyən əllərə meydan yeri  vardır. 

 

                           Dövran yetirib bircə Züleyxa, demə, ey dil, 

                           Say onları: bir gör neçə zindan yeri vardır?! 

 

                          Çox insanı gördüm gülər üzlü bu həyatda, 

                           Qəlbində, demə, İblisi-şeytan yeri  vardır... 

 

                          Bülbül kimi çox uyma yaza, qış gəlir öndən, 

                          Ver könlünü bir tər gülə:  imkan yeri vardır. 
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                          Baxma buna, ey dost, nə qədər mən fəqir olsam, 

                          Qəlbimdə əsil dostlara mehman yeri vardır. 

 

                         Bir gün verəcək, ey Ata,  ellər sənə qiymət:  

               Yoxdursa da, dünyada özü, “Can!” yeri vardır.  

                                                      *** 

 

 

                   Ey dil, yenə öz könlümüz al qan olacaqdır, 

                    Bu eşq-məhəbbət evi  viran olacaqdır. 

 

                    Dildar  ki təmiz eşqimizi əğyara satdı, 

                    Bir gün gələcəkdir, dəxi peşman olacaqdır. 

 

                    Qaldır qədəhi, saqi, könül dərdlərim üstən, 

                    Şadlıq gətirən qəlbə bu peyman olacaqdır. 

 

                    Bildik onu da  Leylayi-dərdin sonu yoxdu, 

                    Eşqin axırı dəşti-biyaban olacaqdır. 

 

                   Yar, əhdə qarışqa qədəri olmadı sidqin, 

                   Olsaydı, yerim təxti-Süleyman olcaqdır. 

 

                   Tökmə gözümün yaşını, ey şux, belə tez-tez   

                   Çaylar daşaraq, vallahi, tufan olcaqdır.  

 

                   Ey Ata, könül dünyamızın sultanı sənsən, 

                   Bir gün də gözəllər sənə heyran olacaqdır. 

                                        *** 
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                            Ey könül, canımıza ən yaxın can qardaşdır. 

                           Doğma qan, doğma ürək, ruhi-rəvan qardaşdır. 

 

                           Oynamaz iki başlı oyunları taleylə, 

                           Dosta dost, düşmənə ən qatı düşman qardaşdır. 

 

                           Nə qanar qardaşlıq qədrini nadan birisi, 

                            Qardaşın dərdlərinə canda yanan qardaşdır. 

 

                           Tülkülər, canavarlar bürüsə ətrafı bütün, 

                           Onlara qarşı duran tənha aslan qardaşdır. 

 

                           Bitər hər şey, gedər hər kəs ömürdən dövranla, 

                           Bitməyən, tükənməyən külli-cahan qardaşdır. 

 

                            Ey Ata, şirin-şəkər dildə insan çox-çoxdu, 

                           Nə qədər olsa acı, qardaş hər an qardaşdır. 

 

                                                     *** 

 

                                                          

                           Dinlə məni, bacı oğlu, ən yaxın dostun dayıdır! 

                        Hamı qohumlar can ola,  ürəyin, köksün dayıdır! 

 

                        Alışanda için-için, kimsəyə yetməz bir ünün, 

                         Yanıb-yanıb külə dönsən, hər odun, tüstün  dayıdır! 

 

                         Hamı əqrəbalar sənə varın, sərvətin göstərər, 

                         Fikir etmə: bu dünyada qürurun, şəstin dayıdır. 

 

                         Fərli oğul dayısına oxşar deyib Dədələr də, 

                         Ürəyində ucaltdığın heykəlin, büstün dayıdır. 

 

                        Çətin gündə, dar ayaqda imdad ilə haray salma, 

                        Allah özü səbir etdin, nə qədər dözdün-- dayıdır!! 
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                     Ey Ata, bu həyatda, bil, uman yerdən küsərlər çox, 

                     Vallahi, harayacan dayıdan küsdün: dayıdır! 

                                                     *** 

 

                         “Məcnunla mənim dərdimin əfsanəsi birdir, 

                           Söz ayrısa da, aşiqi-divanəsi birdir.” 

                            (M.Füzuli. Fars divanı.Tərcümə: Mirmehdi Seyidzadə) 

 

                           Saqi, gətir ol odlu şərabdan mənə xumla, 

                           Kəm-kəm içim ol muğ ilə meyxanəsi birdir. 

 

 

                           Fərhadı, ya Qeysi, ya ki Vamiqi çağır tez: 

                           Eşqin dəlisi, aqili, fərzanəsi birdir. 

 

 

                            O telləri gəl ayırma xət-xətt belə, ey şux,  

                           Zülfündəki biçarələrin şanəsi birdir. 

 

 

                           Züleyxayi-eşq ilə məni zindana saldır, 

                          Yusif  yolunun Misridə əfsanəsi birdir. 

 

 

                           Füzuli, Seyid, Vahidi, Mirmehdini sev sən, 

                           Çünki oların könüldə kaşanəsi birdir. 

 

 

                           Atanı bu gün qəzəldə bir şah tanı, ey şux, 

                           Beytin, kəlamın dəhridə şahanəsi birdir. 

                                                       *** 
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                             Ey xərabati, bu gün bir qan içən qanə gəlir, 

                         Kim onu görübdüsə, ömürlük əfqanə gəlir. 

 

                         Huridi, mələkdimi, yoxsa nə afətdi o şux, 

                         Bir ağıl kəsmir hələ, hər kəsə əfsanə gəlir... 

 

                            Yandırıb yaxır bütün qarşısına hər çıxanı, 

                        Qasırğa, tufandımı bir anda cövlanə gəlir? 

 

                        Yer ilə gördüyünü şəm başına dövr elədir, 

                        Onu gördükdə bütün ulduz-ay dövranə gəlir. 

 

                        Qocaya, ya cavana, ayırmaz kəməndin atar, 

                        Nə qayda-qanunu var, nə ədəb-ərkanə gəlir. 

 

                         O qədər od tökülür üzündən, gözündən onun, 

                         Günəş də görüb üzün uzaqdan heyranə gəlir. 

 

                         O iri qan ocağınnan ki könül sövdası var, 

                         Bütün aləm danışır, Atayə, mehmanə gəlir. 

                                                          *** 

 

                    Vətənimin ürəyində cənnətü-bağdır Üzeyir! 

                                  Gecəmdə, gündüzümdə sönməz çıraqdır Üzeyir! 

 

                                  Tufanlı, qasırğalı Muğam okeanımda mənim, 

                                  Azəri Nuh-gəmiyə tənha mayakdır Üzeyir! 

 

                                  Nə qədər xotkarlar Çənlibelə hücum çəkər, 

                                  Qıratın üstə hazır hey duracaqdır Üzeyir! 
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                                  Azərbaycanımızın Himni kimi səslənir o, 

                                  Nə qədər  buVətən var: daima sağdır Üzeyir! 

 

                                  Üçrəngli Bayrağımı Qəlbimizdə  səngər edən, 

                                   Cənnətim Qarabağda alınmaz dağdır Üzeyir!  

 

                                  Atanın qara bağrı kimi param-parça olan, 

                               Azəri torpağımda bütöv sabahdır Üzeyir!  

                                                  *** 

  

                             Gözün, ey nuri-çeşmim, bir nur şəklin göstərir, 

Kim gözün səndən çəkir, bil, kur şəklin göstərir. 

 

Canım var, yara qurban, gətirmişəm səninçin, 

Könlüm əziz taxtına öz mur şəklin göstərir. 

 

Əyağın altındakı qurbanını qəbul et, 

Çünki gəlib hüzura Mənsur şəklin göstərir. 

 

Museyi-imranınam, gəlmişəm əyağinə, 

Astnan, ey Allahım, öz Tur şəklin göstərir. 

 

Badeyi-gülfam içib, məst olmuş bir rindinəm, 

Gözlərin gözlərimə məxmur şəklin göstərir. 

 

Ata açıb könlünü xəzinə tək dünyaya, 

Hatəmi-tai kimi məşhur şəklin göstərir. 

 

                                                           *** 
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                           Söymə, ey dil, fələyə dövri-binadən belədir. 

                               Dünya sürgün yeridir, hökmi-xudadan belədir. 

 

                               Çəkər aşiq dərd-qəm sevgili dildarı üçün, 

                               Bu da bir taledi ki, eşqi-bəladan belədir. 

 

                               Dağılıbdı nigarın qara zülfü üz-gözünə, 

                               Bunu dərd etmə, könül, badi-səbadan belədir. 

 

                               Çəkər haqq yolda olan həqiqət uğrunda cəfa, 

                               Tək bizim tale deyil, Kərbübəladən belədir. 

 

                               Cana qəsd etdi Şirin görəndə Xosrovu köçüb, 

                               O, bizim gözəllərdi, əhdi-vəfadan belədir. 

 

                               Güli-gülzarımızın minlər ilə bülbülü var, 

                               Bu, bizə məxsus olan zövqü-səfadan belədir. 

 

                               Hələ Məcnunları eşq çox salacaq səhrayə, 

                                Bu, bizim Leylilərə həmdü-sənadan belədir. 

 

                                Verilib yaxşılığın yamanlıqla hər cavabı, 

                                Yoxdu dünyada günah, əhli-riyadan belədir. 

 

                                Ey Ata, qəm ruhlu qəzəlləri daha  az yaz, 

                                Bunu Namiq ki  bilər: cövri-cəfadan belədir. 
                                     PS: Son beytdə qəzəlxan Namiq Axundov (Bakı,  

                                     Maştağa qəsəbəsi. 1934-2001)  nəzərdə tutulur. 

 

                                                                       *** 
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                      “Eşqi-rüxi-canan genə tüğyan eləyibdir, 

                   Qəlbim odunu atəşi-suzan eləyibdir.” 

                    (Heyran xanım. XVIII-XIX əsrlər, Naxçıvan, Təbriz.) 

 

                   Məcnunu salıb səhraya bir Lelayi-sevda, 

                   Züleyxa özü Yusifə zindan eləyibdir... 

  

                   Tərsa Şirin öz Fərhadın aldatdı bununçun, 

                   Kəsra şahı  bir Xosrovü-xuban eləyibdir. 

 

                    Gəncineyi-xazinədir hər bir könül, ey şux, 

                    Bir afəti-can min belə viran eləyibdir. 

               

                     Bəxti-dunu hər kəs ki söyər əqlin itirmiş, 

                     Nə pislik olub aşiqə dövran eləyibdir. 

 

                        Bülbül tək ötər bağçada könlüm qüşü hər gün, 

                        Bir gör də ki xar qəlbimi nə qan eləyibdir?.. 

 

                       Göstər o gözəl kimdir, Ata, əhli-vəfadır, 

                       Mən sevdiyim hər şux məni peşman eləyibdir. 

                                                        *** 

 

                       Haqq sözə, həqiqətə şahidimiz Vahiddir. 

                        Şeir-sənət  aləminə aidimiz Vahiddir. 

 

                       O çəkib qayğısını dilimizin illərlə, 

                       Ülvi söz məbədinə abidimiz Vahiddir. 

 

                       Dildəki kəlmələri hecalarla söylərsək, 

                       Olara məhək daşı—saitimiz Vaiddir! 
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                       Nə qədər gözəllik var, eşq olacaq dünyada, 

                       Könüllərdən könüllərə qasidimiz Vahiddir. 

 

                       Qəzəli, qəzəlxanı təhdid edib hər dövran, 

                       Bütün  dövranlar üçün raşidimiz Vahiddir. 

 

                       Vahidin məktəbidir: biz də qəzəlxan olduq, 

                       Aşiqi-şeyrə-sözə  validimiz Vahiddir. 

 

                   Ey Ata, yazsa qəzəl yüzlərcə Namiqlər,.. 

                   Şeir-sənət aləminə Vahidimiz Vahiddir! 

                                               *** 

 

                      Bir əyaq saxla, gözəl, necə səndən xoşum gəlir, 

                      Ömürü, günləri xoş keçirəndən xoşum gəlir. 

  

                       Səni, ey huri-mələk, Allah özü tək yaradıb, 

                      Düri-dürdanə gözəl, dəni-dəndən xoşum gəlir. 

 

                      Tökmə gəl qaş-qabağı, kefli görüb məni, ey şux, 

                      Onu da bil ki belə təzə təndən xoşum gəlir... 

 

                      Dəli Məcnun eləyib salma məni səhralara, 

                      Güli-gülzarını gör: belə hərdən xoşum gəlir. 

 

                      Məni ardınca salıb yorma, ahular balası, 

                      Mənəm öz ovçun əcəb, feli-fəndən xoşum gəlir. 

 

                      Sənin öz gülşəninə, bülbülünəm, can atıram, 

                      Səni harda olasan, güllərindən xoşum gəlir. 

 

                      Atanın hər qəzəli bir aşiqin naməsidir, 

                      Şeiri sevənlərin dəftərindən xoşum gəlir. 
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                                                       *** 

 

                     Bu dəni-dünyada hər şey könülə qəm gətirir, 

                     Bahar ardınca payız bağlara matəm gətirir... 

 

                     Qınamam taleyi mən, çünki həyat adlı bu dun, 

                     Kəmi kəmdən çıxarıb, kəmin üstə kəm gətirir. 

 

                     Ötə bülbül necə zil, uymam onun behcətinə, 

                     Dəli könlümdə qopan hər zili bir bəm gətirir. 

 

                         Çəkə Fərhadı da gər dağlara pak Şirini-eşq, 

                         Bir onun halını gör, gözlərə nə nəm gətirir. 

 

                         Mey içib dəm gəzənin yoxdu cəhənnəmdə yeri, 

                         Məgər, ey vaiz, özü cənnətin az dəm gətirir?!. 

 

                         Tutalım, Həvvanı yoldan çıxarır İblisi-dun, 

                         Onu ardınca salıb bəs niyə Adəm gətirir?.. 

 

                         Ey Ata, İblis ilə adəmi bir tut daha sən, 

                         O da min pislik edib, ləbbeyin ”Əlhəm!”gətirir. 

                                              *** 

 

                    Bu gözəl kimdi belə gör necə də hal yeriyir, 

                    Elə bil düzdə gəzən xallı bir maral yeriyir. 

 

                    Gülüşü gül qoxuyur, tər nəfəsi-- dağ havası... 

                    Elə bil şandı ki bu, gül dodağa bal yeriyir. 

 

                    Nə nihan cadulu bir can alıcı qəmzəsi var, 

                    Ona kim əyri baxa canına zaval yeriyir. 

 

                    Görünüb, yox olur hey kölgə kimi gözdən o şux, 

                    Bulud ardında gəzən sanki bir hilal yeriyir. 
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                     Onun ahu baxışın görməyənə min rəhmət, 

                     Bütün aləm çəkinir: afəti-camal yeriyir. 

 

                     Dəyişib həyulə tək, dünyanı heyrətdə qoyur, 

                     Görən anmır ki, görən, nə pəri xəyal yeriyir. 

 

                     Ey Ata, şeyrü-qəzəl aşiqidir, bil, bu gözəl, 

                     Onun hüsnilə bütün aləmə kəmal yeriyir.  

                                       *** 

 

                    Badeyi-bəzmi-şərabın məstliyi bir xum olur,  

                      Afəti-bir can görəm: gözümdə dağlar qum olur.  

 

                      Bilmərəm mən kim nədəndir, sağəri-dustlar, əcəb, 

                      Əyağə düşməzsə mey, başımdan huş məhrum olur.  

 

                      Məcnuni-səhranişindən sormın nədir azadəlik,  

                      Sevdayi-Züleyxalar Yusif təki  məhkum olur.  

 

                      Fərhadi-eşq ilə min Bisütuni-dağ yarmışam,  

                      Aşiqəm, aşiqlərin taleyi çox məhzun olur.  

 

                      Leylivəşlər vəslidir min dərdimin bir çarəsi, 

                      Xubilər cövrü bütün dərddən dəxi əfzun olur. 

 

                     Əğyarın bir sözilə köksümə min dağ çəkibsən,  

                     Gör məni, bil, ləblərin niyə, ey şux, pürxun olur. 

 

                     Ey Ata,  əşar ilə xublar cövrün az izhar et,  

                     Töksə göz yaşın qələm, könlüm daha məftun olur. 

 
                         PS: Rəməl bəhrinin  II növ, I variantında olan bu qəzəl  

                         müəllifin  klassik   janrda ilk  əsərlərindəndir. 1977-ci ildə 

                        BDU-da  Mir  Cəlal müəllimin  Əruz üzrə seminar dərsində  

                        yazıçı-pedaqoqun təklifi ilə qələmə alınıb və bəyənilib. 

                                           *** 
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                              Yenə könlümdə mənim güllü bahar eşqi durur. 

                        Səri- kuyimdə gözəl nazlı nigar eşqi durur. 

 

                         İçərəm gülçini-mey, getməsə başdan bu ağıl, 

                         Gözümə, könlümə bir əhli-duyar eşqi durur. 

 

                     Könül ovçusu mənəm, el tanıyır hər oxumu, 

                     Həvəsi-arzuma min xallı şikar eşqi durur. 

 

                     Bir ömür  at çapıb, hər ceyrana mən atmışam ox, 

                     Dəli könlümdə həmən şanlı süvar eşqi durur. 

 

                     Ey Ata, xəlqimizin son Qəzəli-xanı mənəm, 

                     Sərimdə Əzəlxani neçə əşar eşqi durur. 

                                                    **** 

 

                                                     = S = 
 

                     70-ci illərin II yarısı (XX əsr) ADU-nun rektoru Faiq Bağırzadə  
                            bizum auditoriyaya yaşlı bir müəllim gətirdi,  təqdim edərək 

                            dedi: “Bu , əruzşünas-alim Əkrəm Cəfərdir. Ona “Əruzun nəzəri    

                            əsasları” adlı  dərslik yazdırmışıq. Bu kitabı şəxsən nəzərdən      

                            keçirmişəm. Əkrəm müəllimin  özünü Akademiyadan   

                            Universitetə dəvət etdim ki, bu poetik sistemi tələbələrimizə  

                            başa salsın. Bu kişi dünyada nadir insandır. Ondan əruzu   

                            öyrənin. O illər Sərbəst şeirin poetikası ilə məşğul   

                            olurdum. Əkrəm müəllim məni əruzla məşğul olmağa dilə tutsa  

                            da, elmi rəhbərim mövzumu dəyişməyə icazə vermədi. 

 

                        Faiqa, xoş xatirədir xəlqə ərkan olan bir şəxs, 

                        Azəri yurdumuz ol Şamə* qurban olan bir şəxs. 
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                        Yazdığın  şeyrü-sənət ariflərə dürr-əfşandır, 

                        Bunu bilməz bu gün yalnız əqli nadan olan bir şəxs. 

 

 

                        Gör ki nələr eylədin sən ol Sovetlər dönəmində, 

                        Necə silsin bunu yaddan əsli insan olan bir şəxs? 

 

 

                       Sən idin o yazdıran şəxs bizə “Əruz” dərsliyini, 

                       Pirimizdir Cəfər Əkrəm, sən də rəhban olan bir şəxs. 

 

 

                   Muxtarı, ya ol Səlimi, Bəxtiyarı, Mir Cəlalı… 

                   Etməsin yad necə qəlbi elmi-ürfan olan bir şəxs?! 

 

 

                        Faiqa, o xoş illər ki… qızıl çağıydı ADU-nun, 

                        Çəkər idi karivanı Şəmsi-sərvan olan bir şəxs. 

 

 

                       Namiqa, yad eylə sən də ol mürşidi-piranəni, 

                      Yad edər öz keçmişini Azərbaycan olan bir şəxs! 

 

                            PS: “Şam” kəndi Faiq müəllimin Zəngazurda erməni  

                            vandallar  tərəfindən dağıdılmış dədə-baba yurdu olmuşdur. 

 

 

                                                                   **** 
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                                                 Ş 

 
                        “Şaira, sən gəl zəbanə mərdü-meydandan danış, 

                         Əzbər eylə dildə dəftər, cövhəri-candan danış.” 

                            (Aşıq Pəri. 1802-1847. Cəbrayil,  Maralyan kəndi) 

 

                         Fərhadi-kuhkən deyiləm bircə dağə güc gələm, 

                         Bax ki Qafdan Qafa məndə şöhrəti-şandan danış.  

 

                         Bülbüli-bizar olan qəlbimdə dərdim dünyaca,  

                         Dərmanı qəm-dərdim olan dərdə dərmandan danış.  

 

                  Baxma Məcnun səhranişin azadə bir ömr edib, 

                  Gəl məni gör Yusifi-Misr eşqi-zindandan danış 

 

                 Aşiq Pərim, Qıraxtindən Araza gəl baxma çox, 

                 Xəlqanilər yurdum, ürfan, Piri-Şirvandan danış!.. 

 
                     PS: Nəzirə müəllimlərimdən  professor  Kamil  Vəli   

                      Nərimanoğlunun   şəxsi  xahişi ilə  qələmə  alınıb. 

 

                                         *** 

 

 
                  “Bana anlatma ki, eşq aləmi-sevda nə imiş?  

                      Bilirəm ben seni, get! Her sözün əfsanə imiş!..” 
                                    (Hüseyn Cavid. Naxçıvan. 1882-1944) 

 

                          Mənə göz-qaşlar atıb, aldada bilməzsən hələ, 

                      Bilirəm səndəki hər gizli müəmma nə imiş. 

  

                     Verib aşiqə könül, kimdi yarın məmnun edən, 

                      Beləsi varsa ora cənnətü-rizvanə cananə imiş! 

  

                     Dedilər Leyli olub, Məcnuna xoş üz çevirib, 

                     Səhrada tapdım onu, adi qulyabanə imiş. 
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                       Sinəsi məna dolu arifi-ürfan aradım, 

                       Harada xazinə var, ordakı viranə imiş. 

 

                       Bülbüli-zar haqlını gör ki nədir eşq biləsən, 

                       Görəsən gülşənara bir güli-rəna nə imiş... 

 

                       Atamız, Cavidi yad etdi Seyid ərvahına, 

                       Çün onun rəğbəti də Şeyxiyi-Sənanə imiş! 

                                                  *** 

 

                         

                       Bu gələn, bilməmişəm, sən demə, cananə imiş, 

                       Bütün qəsdi-qərəzi min belə qurbanə imiş. 

 

                       Baxıb Leyla üzünə eşqinə düşdüm mən onun, 

                       Onu hər kim ki sevib, lap dəli divanə imiş. 

 

                       Dedilər Fərhadi-eşq var bu fəna mülkündə, 

                       Demə,  dağlarda gəzən bir Şirin əfsanə imiş. 

 

                      Oxuyub dünyada hər bir kitabı baş yordum, 

                       Əsl ömrün kitabı, sən demə, meyxanə imiş. 

 

                      Şəhidi-eşqi-cünun dəhrdə tək Qeys deyil, 

                      Hər yeni şəmə yanan bir yeni pərvanə imiş. 

 

                       Şəhid İlhamə görə Fərizə candan keçdi, 

                       O da Leyla kimi bir aşiqi-əhranə imiş. 

 

                      Ey Ata, bir gün Əcəl süzsə Ölüm meyni bizə, 

                      Qoy desinlər bu da nə xoş-acı peymanə imiş...  

 

                                                **** 
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                                                      = T=    

 
                                                          

       “Ey nazlı nigar, şur ilə meyxanədə rəqs et, 

        Məst ol, çal, oxu, məclisi-məstanədə rəqs et.”  
                      (Əfzələddin Xaqani Şirvani. Məlhəm kəndi. 10126-1199) 

 

 

                        At çadranı, at qoftanı, at ruyi-rübəndi, 

         Ey ahu, bu gün şövq ilə gərdanədə rəqs et. 

 

 

         Bir cilvənə dəyməz sənin, ey şux, bütün aləm, 

         Bülbül kimi coş, çağla, gülüstanədə rəqs et. 

 

 

         Al çöhrəni aç ki, qara zülfün üzə düşsün,  

         Aç türreyi-tərrarələri, şanədə rəqs et. 

 

 

        Saqi, şərabın vaxtın ötürmə, dəmim ötdü, 

        Dəmdən-dəmə düş, badeyi- peymanədə rəqs et. 

 

 

        Çəngi səsi meyxanədə ruhuma qidadı, 

                         Od sal ocağa, atəşi-pərvanədə  rəqs et! 

 

 

         Ey Ata, bizi Şirvana seyd eşqi gətirmiş, 

         Qalx Məlhəmə, ov etməyə seyranədə rəqs et. 

 

                                        *** 
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                         Qoca qəmxanədə tək mey gətirir xoş dəmi, dost! 

              Mey ilə, meynab ilə gəl dağıdaq dərd-qəmi, dost! 

 

 

                         Camı Cəmşid yaradıb, meylə könül şad eləyək: 

             Əgər adəm isək: öz qəlbinə tut adəmi Dost! 

 

 

                          Neçə Loğman uyuyur torpağın altında bu gün, 

              Hanı öz canına öz dərmanı, öz məlhəmi, dost? 

 

 

              Dolu Qarun olasan, əllərin axır boşalar, 

              Çəkəcək köksə qəbir aqili, həm sərsəmi, dost... 

 

 

             Tufana düşsək əgər, Nuh nəyə lazımdı bizə, 

             Sağəri-səhpadı tək can qutaran Nuh-gəmi, dost. 

 

 

              Medalı, ordeni bir sinəyə taxtınsa yetər, 

              Bəzəyər dostluq ilə sənlə bütün aləmi dost. 

 

 

              Uzaq ol düşməninə dostluq edən kimsənədən, 

              Ola bilməz sənə dost, düşmənin ilə həmi dost. 

 

 

              Öz ömür sünbülünün bir dəni say hər gününü, 

               Bir ucundan biçilir həm quru, həm göy zəmi, dost. 

 

 

              Ey Ata, güzgüdülər dost ilə dost şadlığı, bil, 

              Çəkər öz güzgüsünə dostu üçün dost qəmi, Dost!  
               PS: Dostum M.Məmmədov üçün. 

                                                   *** 
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                                      =U= 

 
 

                  Mən daha mən deyiləm, məndə daha mən yoxdu. 

                  Bənzərəm dəyirmana ovdanında dən yoxdu. 

 

                  Gecə zülmətdə qalıb, yol açmışam al səhərə, 

                  Çıxıbam  gündüzə, gər gündüzümdə gün yoxdu. 

 

                  Alıb aldatmaq ilə gün keçirir əhli-bəşər; 

                  Allahı, bəndəsi var, bəndəsində din yoxdu... 

 

                  Hamı şeytanı söyür, şeytana şeytanlıq edib: 

                  Hamı cin-şeytan olub, daha şeytan, cin yoxdu?! 

 

                  O qədər şövqə gəlib, səslədim öz Allahımı, 

                  Səsim ol ərşi keçib, göylərdən ün yoxdu... 

 

                  Yadın, həm də yaxının pisliyin gördüm ancaq: 

                  Daha qəlbimdə mənim bir məhəbbət, kin yoxdu. 

 

                   Ey Ata, xəyallarda qanad açıb uçuram ta, 

                   Yer bütün cənnət ola, daha göydən “En!”-yoxdu. 

 

                 PS: İ.Nəsiminin   Fars divanındakı “Vardır” rədifli qəzəlinin  
                   əks-təsirilə yazılıb. Burada Böyük Vahid Azərbaycan  

                   dövlətinin  24 yaşlı qurucusu Atabəy Şəmsəddin Eldəniz  

                    (1112-1175)   xatırlanır. Nəsimidən: 

                    ...Bəli, Şəmsəddinin ruyu mənə munis olan gündən, 

                      Xəyalımda mənim başqa nə şəmsü, nə qəmər vardır. 

 

                                              *** 
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                        Derdim ki, könül bir dili-zar olmasın, oldu. 

                        Biganə mənə sevgili yar olmasın, oldu. 

 

                         Yaz fəsli yağıb, sel kimi gölləndi yağışlar, 

                         Göz yaşım axıb bir belə car olmasın, oldu. 

 

                         Min hiyləvü-təzvir ilə tor qurdu ol əğyar, 

                         Ahum ona bir qəlbi şikar olmasın, oldu. 

 

                         Bülbül kimi min cuşə gəlib, ötdüm o gülçün, 

                         Bir gül ki onun ilə o xar olmasın, oldu. 

 

                         Başına yarın dolanmağa balü-pər açdım, 

                         Pərvanə ona mən, o da nar olmasın, oldu. 

 

                         Yıxdı o gözəl qəlb evimi qoydu xərabə, 

                         Gəncineyi-viranəsi mar olmasın, oldu. 

 

                         Ata nə qədər cəhd elədi pozmasın əhdi, 

                         Ol eşqi-sitəmkara bu ar olmasın, oldu.  

                                              *** 

 

 

                         Görürəm mən sənin, ey şux, necə can olduğunu, 

                         Necə bir can alıcı afəti-qan olduğunu. 

 

                          Görən hər göz kor olub aybına, ey nuri-mələk, 

                          Bilir aləm nə gözəl mahi-təban olduğunu. 

 

                          Ürəyə vəlvələlər, zəlzələlər salma, yetər, 

                          Bütün ellər tanıyır sən nə tufan olduğunu. 

 

                          Məni Məcnun eləyib, Fərhada tay tutdun əcəb, 

                          Günümün şamü-səhər gör nə fəğan olduğunu. 
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                Məni dağlara çəkib daşlara həmdəm elədin, 

                Bütün aləm danışa daşda zəban olduğunu. 

  

                 Sənə qəlb sirlərimi etibar etdim, ey şux, 

                 Açıb əğyarə dedin məndə nihan olduğunu. 

 

                  Ataya lütf ilə süz, saqi, meyin tündünü gəl, 

                  Xərabat əhli bilə könlü viran olduğunu. 

                                                           **** 

 

                                                            = Z=    

                        Min qeyz ilə tufan qopa, meydan yelə qalmaz. 

                    Bülbül çəkə min ah, ötüşər, ah gülə qalmaz. 

 

                    Min illəri öz səbrinə sığmışsa axar çay, 

                    Min daşqın ola, məcrası heç bir selə qalmaz. 

 

                        Min dildə ötə bülbüli-eşq naleyi-nəğmə, 

                         Könlündə çəkər dərdini, dildən-dilə qalmaz. 

 

                         Üşşaq arasın vursa da hər cür ədu-əğyar, 

                         Gündən-günə, aydan-aya çəksə, ilə qalmaz. 

 

                           Min qəhri-zimistan belə çəkdirsə də dövran, 

                           Bir yaz qabağı fəsildə bir boz çilə qalmaz. 

 

                           Çək mizrabı hər zil ayağı könlümə, tarzən, 

                           Qəlbimdə qopan atəşi-nar bəm telə qalmaz. 

 

                           Ey Ata, çətin gündə gərək səbr eləyək biz, 

                           Dünya ki elə qalmadı, həm də belə qalmaz. 

 

                                                          *** 
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                         Qəmlər yemə, gəl, dünyəvi-aləm belə qalmaz, 

                          Min dərdin ola könüldə: bu qəm belə qalmaz. 

  

                          Solmuşsa da, gül bağçamızın rövnəqi, hərgah, 

                          Bülbül nə qədər ağlasa, matəm belə qalmaz. 

 

                          Ömrün nə qədər başdan aşan dərdləri varmış, 

                          Gəl, badə içək keyf ilə, bu dəm belə qamaz. 

 

                          Əğyara uyub, tərk eləyib yar bizi çoxdan, 

                          Əğyar özü də bilər ki, həmdəm belə qalmaz. 

 

                          Tək-tək  o gözəllər ki, vəfasız çıxıb eşqə, 

                           İnanma da bu təklərə gəl, cəm belə qalmaz. 

 

                          Yoxdu o gözəllər ki, qəlbə zövq verərdi, 

                          Ol  bəzmimizin zövqü bizə kəm belə qalmaz. 

 

                          Yar da, ey Ata, küsübdü bizdən necə möhkəm, 

                          Bir gün dəyişər öfkəsin, ötkəm belə qalmaz. 

                                                     *** 

 

                       Qəm etmə, könül, gül ilə gülzar bizə qalmaz... 

                     Gül eşqinə düşmüş hələ bu xar bizə qalmaz. 

 

                   Eşq aləmidi dünyada yalnız zərər istər, 

                   Biz rindilərik, bir əhli-tüccar bizə qalmaz. 

 

                        Tərif eləməz boş yerə səyyad ovun erkən, 

                   Əldən çıxan imkanla bu şikar, bizə qalmaz.  

 

                   Sevdaya düşən kəs daha eldən ayıb etməz, 

                   Al ağuşa gül üzlü niğar, ar bizə qalmaz . 

 

                  “Şur” ilə  gözəl “Şahnaz”a  bir gün könül açdıq, 

                   Sordu Qarabağ: “Bayati-Qacar” bizə qalmaz?!. 
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                      Gülçöhrələrin könlünü biz almasaq, ey dil, 

                      Yaz ömrü bitər, bir güli-rüxsar bizə qalmaz. 

 

                   Meyxanələr əhlidir Ata,  əhli-vəfadır: 

                   Nan-məkkərü bir əfkari-bədxu, bizə qalmaz!!  

                                                *** 

 

 

                      Böyükdür  hər Ana haqqı, nadan onu qana bilməz. 

                      Ana qəlbi yanan qədər cana kimsə yana bilməz. 

 

                      Bu dünyada açılmayan xəzinədir qadın könlü, 

                      Elə sirli könül yoxdu, onu duyub Ana bilməz. 

 

                      Taleyində sənin, ey dost, əvəzsizdir Ana yeri, 

                      Ana haqqını dünyada nadanlar da dana bilməz... 

 

                      Yer üzünün şərəfidir, anasıdır halal qadın, 

                      Bu aləmdə dağ anadan özün uca sana bilməz. 

 

                      Hər ananın ürəyində oğul fəxri yaşar daim: 

                      Onun qəddi-şuxunu bir tovuz bilməz, sona bilməz. 

 

                      Ey Ata,  var Ana haqqı  Quranımın kəlamında, 

                      Əbədidir bu haqq : Yerdə həyat onsuz məna bilməz!!     

                                                   *** 

 

                              Eşq olmasa, bir aşiqi-canan ola bilməz. 

                       Qəlb istəməsə, göz yara heyran ola bilməz. 

 

                       Yoxsa oxuyan bülbülü gülzari-çəməndə, 

                       Min gül açıla, güllü gülistan ola bilməz.  

 

                       Aşiq ki edə bilməsə yar vəslinə ümmid, 

                       O eşqi-məhəbbətdə heç hicran ola bilməz. 
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                       Min türfə gözəllər ki çəkər Məcnuna dövrə, 

                       Yardan savayı Leyliyə mehman ola bilməz. 

 

                       Canan da gərək aşiqinin xoş edə könlün, 

                       Sevdadan uzaq həyatda dövran ola bilməz. 

 

                       Min huriyi-qılman eləyə Fərhadı dəvət, 

                       Yardan savayı aşiqə ünvan ola bilməz. 

 

                       Bir aşiqi-yar olmasa Namiq Atabəyli,  

                        Dillərdə gəzən şeyrü-qəzəlxan ola bilməz. 

                                                *** 

                                                            

                          Badi-səba bir naməmi ol yarə yetirməz, 

                 Könlüm deyəni ol güli-rüxsarə yetirməz. 

 

                 Min loğmana açsam da könül dərdimi, ey dil, 

                 Mindən biri bir dərdimə bir çarə yetirməz. 

 

                 Bülbül kimi hər gün ötərəm mən qəfəs içrə, 

                 Bir kəs eşidib nəğməmi gülzarə yetirməz. 

 

                 Mütrib, ürəyim istədiyi bidili-dildir, 

                 Qəlbimdəki bir istəyi dil tarə yetirməz. 

 

                  Baran ilə göydən tökülər göz yaşım hər gün,                 

                  Bir damcısı da dərdimi qəmxarə yetirməz. 

 

                  Məcnun yoludur tutduğumuz yol bizim, ey dil, 

                  Bu haqq yoludur aşiqini darə yetirməz. 

 

           Ey Ata, sözün qədridə min qiyməti vardır,    

         Dövran onu bir əsli xiridarə  yetirməz.      

                                                               *** 
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                                  Bilməm ki qəmim, ah, niyə cananə yetişməz? 

                                  Candan bizar oldum, ilacım cana yetişməz... 

 

                                  ”Cahil yetişib cəhl ilə dünyadə cəlalə, 

                                   Fəzl əhli nədən əhd ilə peymanə yetişməz.” 

                                          (Hafiz Şirazi. Qaşqay türkü. 1300-1389) 

 

                                  Ol Misri-Yusif, şahi-Züleyxa, mənəm indi, 

                                 Zindan harayım Yaqubi-Kənana yetişməz. 

 

                                      Gündə neçə yol çarmıxa çəkdir, məni azdır, 

                                 Zünnarı götür, Tərsa, o Sənana yetişməz. 

 

                                 Qardaş kəsən iplərdi  Quyu içrə pənahım, 

                                  Min hay salam ondan biri bir yanə yetişməz. 

 

                                 Sümbül ömürün qeydinə qalma belə, ey can, 

                                 Çöldə qırılar çoxları, xırmana yetişməz... 

 

                              Dövri-bərim, ey Ata, bütüncə  cühəladı, 

                              Bir şeyri-sözüm dəhridə ərkana yetişməz.  

                                                              ***   

 

                        Sənə öz canımı mən qurban eylərəm, Qaragöz. 

                   Sənə bu dünyanı mən rizvan eylərəm, Qaragöz. 

 

                        Bizim eşqin ki belə mən kimi öz şeydası var, 

                   Aləmi hüsnünə bir heyran eylərəm, Qaragöz. 

 

                        Saçının bircə telin qırsa külək dərd edərəm, 

                    Bütün ömrümü ona ehsan eylərəm, Qaragöz. 
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                         O əziz könlünə heç qoyma düşə dərdi yaxın, 

                    Gözümün yaşlarını leysan eylərəm, Qaragöz. 

 

                         Atanı dövrümüzün Məcnunu, Fərhadı  tanı, 

                    Sənə pak eşqimizi dastan eylərəm, Qaragöz. 

 
                         PS: Həzrəti-Rəsul (s) cənabları buyurub: “Gözəl surətlərdən 

                        və qara gözlərdən möhkəm yapışın.” Qəzəl “Məcməüş-şüara”- 

                        nın çağdaş sədri Şahin Fazilin “Qaragöz” rədifli əsərinin  

                        təsirilə yazılıb: 

                        Can şirindir, sənə qurbandı canım, ey qaragöz. 

                        Başqa qurbanlığa gəlmir gümanım, ey qaragöz. 

                       ...Şahinəm, eşqimizin qoy dodaq olsun möhürü, 

                        Başqa bir möhrə çətin mən inanım, ey qaragöz. 

 

                                           *** 

 

 

                           Bu qədər dərd çəkirik, yoxdu bizim dərmanımız. 

                    Neçə cür şərab içək, sınmaz əziz peymanımız. 

 

                    O pəri çöhrə bizim qəlbimizə dağı çəkib, 

                    Talanıb, yağmalanıb dönə-dönə viranımız. 

 

                      Dedilər, aşiq üçün eşqin azar olduğunu,   

                      Duyamaz dərdimizin mində birin cananımız.  

 

                     Vəfasızdır bu gözəllər: etibar etməm əsla, 

                     Gələr, ey əhli-vəfa, bizim də dost dövranımız! 

 

                             Ey Ata, cövri-cəfa çəkdik o gündən bəri biz:  

                             Qara yazıldı bizim “Leyli-Məcnun” dastanımız. 

 

                                                         *** 
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                       Canlar alana canını qurban edərik biz. 

               Min cövri görək, bəxtinə şükran edərik biz. 

 

               Hər gün gedərik həsrəti-ceyran ovun üstə, 

               Yar səyyadı tək dəhridə dövran edərik biz. 

 

               Öz yarı çəkib zindana saldırdı Yusifi, 

               Öz başımıza dünyanı zindan edərik biz. 

 

               Yar tərk eləyib qəlbimizi getsə, o dəmdə 

               Hər dərdi, qəmi könlünə mehman edərik biz. 

 

               Bir Kürdü bizim qəlbimizin xisləti yalnız, 

               Hər türk gözəlin eşqilə cövlan edərik biz. 

 

               Pak eşqimizin dəftəri daşlar, qayalardı, 

               Öz eşqimizi tarixə dastan edərik biz. 

 

                 Ey Ata, qəzəl dövri keçibdir deyir əğyar, 

          Söz bağçamızı  seyri-gülüstan edərik biz. 

                                               *** 

 

                          Gün o gündür ki, içək badələri sağlığa biz, 

                             Qaldıraq qədəh-qədəh izzəti Mey-şahlığa biz! 

 

                         Məhəbbət aləminin bu gün bizik sultanı, 

                            Çağıraq könülləri dünyada bu  paklığa biz. 

 

                          Rahı içdikcə rahın azıbdı sayma bizi sən, 

                            Rahnümunuq ki, açaq yolları hər rahlığa biz. 

 

                         Niyə tərsa Şirinə könül verək ki, sonra 

                            Dönüb Fərhada, yolu salaq o boz dağlığa biz. 

 

                          Bülbüli-şeydayi-eşqik ki, ötək min nəğmə, 

                            Gecə-gündüz qonaraq gülüstanə, bağlığa biz. 
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                           Meyi-gülfam içərik dəhridə hər şamü-səhər, 

                              Yeriyək badə ilə Haqqa üzrxahlığa biz. 

 

                           Ey Ata, yoxdu  bizim külbədə dünya dərdi, 

                    Ölərik, buraxmarıq dərdi Qəzəlşahlığa biz. 

                                              *** 

                                   

                        Öz canımızı canana qurban edərik biz, 

                               Fərhad könülü çaki-giriban edərik biz. 

 

                               Ey sübh, o soyuq jaləni az səp ləçək üstə, 

                               Güllərdən ötür çeşmini giryan edərik biz. 

 

                        Kəm etmə cəfa-cövrünü, ey şux, bizə xoşdur, 

                               Bir cövrünü min dərdinə dərman edərik biz. 

 

                        Xaki-payinə sürtməyə üz lütf elə bizçin, 

                              Qapın itini kuyinə mehman edərik biz. 

 

                        Ey çərxi-fələk, göydəki əxtərləri durdur, 

                               Məcnun ki bizik, dəştidə dövran edərik biz. 

 

                        Ey yar, yarı əğyara neçin eylədin aşkar, 

                               Eşqin nəyi var dəhridə pünhan edərik biz. 

 

                        Bir kimsə bizi Yusifə tay etməsin əsla, 

                               Öz könlünü öz eşqinə zindan edərik biz. 

 

                        Eşqin dəlisi, aqili bizlik deyil, ey dil, 

                               Dörd küncünü meyxanənin ürfan edərik biz. 

 

                               Ateyi-pirik, eşqimizin sərhədi yoxdur: 

                               Üşşaqı bütün arifi-Şirvan edərik biz! 

                                                     *** 
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                     Aləm yığışıb görməyə gül çöhrəni, nərgiz, 
                Min yaz ola, qəlbim sevər ancaq səni, nərgiz. 

 

                Yol vermə düşə qoynuna bir bülbüli-bədxu, 

                Ötsün ürəyim hüsnünə min nəğməni, nərgiz. 

 

                Çox Məcnuni-bəxtin gözünü kor qoyub hicrin, 

                Gün zülmət olar, görməsə səndən təni, nərgiz. 

 

                Min sədd çəkə hicri-Bisitun  Şirini-eşqə, 

                Fərhad kimi mən tək çəkərəm tişəni, nərgiz. 

 

                Bir gün gedəcəkdir bu cavan çağları ömrün, 

                Çatdır o bahar vəslinə gəl sən məni, nərgiz. 

 

                Yayma bu gözəl ətrini ətrafa, heyifsən, 

                Bir mən çəkim aləmdə sənin nəşəni, nərgiz. 

 

                Gün də nə qədər nurlu doğa, ən sonu—zülmət... 

                Hər dağ başının var dumanı,  min çəni, nərgiz. 

 

                Bir gün devirər təxti-baharını  soyuq qış, 

                Tulla ayağa başından əfsanəni, nərgiz. 

 

               Gənc ömrünü vermiş sənə Namiq Atabəyli: 

               Hər zill telinə sən düzəsən ağ dəni, nərgiz... 

 

                       PS: Bu  şeiri müəllif ötən əsrin son 70-ci illəri,  BDU-da 

     tələbəlik  dövründə prof. Əkrəm Cəfərin seminar dərsində   

     “nərgiz” rədifi ilə (Müstəzad həzəcində) yazıb,  öz  

     Əruzşünas müəlliminə təqdim etmişdir.  

                                           *** 
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                           Bitdi, ey şux, çəkdiyimiz cəfa, xudahafiz!.. 

                             Yoxdu bu dərdlərdən ötür şəfa, xudahafiz!.. 

 

 

                              Kəsmə, ey dil, bağçadan bir an da bu fəryadı, 

                              Etdi tərk gülşəni bülbül: nəva, xudahafiz! 

 

 

                              Öldü Fərhad, dağda külüngünü çalıb başa, 

                              Ey Bisütuni-dağ içrə səda, xudahafiz!.. 

 

 

                              Ədlü-haqq üşün dara çəkdi bizi bu dövran, 

                              Mənsuri-həllac biz idik: dava, xudahafiz! 

 

 

                              Ərseyi-eşq içrə çox başlar verib aşiqlər, 

                              Biz də bir baş etdik eşqə fəda, xudahafiz!   

 

 

                              Dəhri-dun min cövr ilə imtahan etdi bizi, 

                              Qalmadı səbr daha, doldu kasa, xudahafiz. 

 

 

                               Vəfayi-əhdə dönük oldu bütün dusti-yar, 

                               Getdik andımıza biz də bada, xudahafiz. 

 

 

                              Candan ötrü hər cəfanı bizə çəkdirdi eşq, 

                              Etmədin, ey can, cana can əta, xudahafiz. 

 

 

                              Çaldı köç təbilini əcəl bizim üçün də bax, 

                              Bir gün el qədrini bilər, Ata, xudahafiz!.. 

                                                               *** 
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                                       “ŞİRVAN—900” 

                           eşq  eposuna  epiloq  əvəzi :   

                               (altı şeir, bir nəğmə) 

 

                                       ŞİRVAN OĞLUYAM!!. 

 

                       Əvəzliyim, bədəlliyim yox mənim, 

                       Kəc dünyaya mən piranə gəlmişəm 

                       Könlüm uca olub, gözüm tox mənim, 

                       Şah yurduma mən şahanə gəlmişəm. 

 

 

                     Bax Əlvəndin, Baba Dağın yaşına: 

                     Bu gözəllik yaranmayıb boşuna! 

                     Torpağımın hər daşının başına 

                     Dolanmağa mən pərvanə gəlmişəm. 

 

 

                    Dəmir-Dərbənd, Şami-əxi canımdır. 

                    Xaqanilər, Nəsimilər sanımdır. 

                    Pak qəlblərdən axan milli qanımdır, 

                    Arifliyə ədəbanə gəlmişəm. 

 

 

                     İsmayıllı,  Ağsu,   Xızı--rübabım. 

                     Hacıqabul, Göyçay, Oğuz--kitabım. 

                     Bu--Kürdəmir, Ağdaş, Şirvan, Zərdabım. 

                     Qəbələyə, Qobustana gəlmişəm.  

 

 

                     Az düşmədim ahuların ardına. 

                     Çox alışdım lalələrin oduna... 

                     Fələkilər, Nişatilər yurduna 

                     Mən anadan şairanə gəlmişəm. 
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                     Seyidimi, Sabirimi ad edib, 

                     Rəsulumu,  Qabilimi  yad edib. 

                     Zeynəbimi,  Habilimi şad edib, 

                     Sənətimdə mən zəbanə gəlmişəm. 

 

 

                    Altıağac, Pirqulumu gəzməyə, 

                    Çuxuryurddan al lalələr üzməyə, 

                    Zirvələrdən qartal kimi süzməyə, 

                    Könülləri mən seyranə gəlmişəm. 

 

 

                     Arzularım  ağrıları keyitdi. 

                     Ormanlarım alp arslanlar böyütdü. 

                     Sal daşlarım çox dənləri üyütdü: 

                     Koroğluyam--dəyirmana gəlmişəm. 

 

 

                     Bilal, Əhməd, Əvəz, Şakir--mənəm, mən! 

                     Həsrət oldum: balabanda dinəm mən! 

                     Alim ilə zilə qalxıb enəm mən-- 

                     Eşq yurduma aşıqanə gəlmişəm. 

 

 

                     Mələkxanım!  Təzələnsin könlümüz. 

                    Muğam qoxur imanımız, dinimiz. 

                     Qoy ucalsın Bayrağımız, Himnimiz!-- 

                     Həm Vətənə, həm rizvana gəlmişəm. 

 

 

                    Dədə Günəş ruhumuza nur yayıb! 

                    Haqq yolunda canın qoyub  Şıx Eyyub!! 

                    Allahımı, Rəsulumu tanıyıb, 

                    Əhli-sünnət  mən Qurana gəlmişəm. 
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                        Çərxi- fələk çoxdan qəlbi xəstədir. 

                        Könül aldı kim bizdən haqq istədi. 

                        Bu dünya bir şətrənc Fili üstədi, 

                        At belində mən çövkana gəlmişəm 

 

 

                        Haqq yoldayam babaların izilə. 

                        Şirvanlıyam:  əməlilə, sözilə. 

                        Mən qəlbimin şairanə səsilə 

                        Söz deməyə bu cahana gəlmişəm. 
                         PS:  Mikayıl  İsmayılov  üçün. 

 

 

 

                              Min atəşə yandım cəmi bir can arasında      

 
 

                   Ey dil, bu gecə yanımıza can gələcəkdir, 

                      Ta sübhə kimi çeşmimizə qan gələcəkdir. 

                      Bax gör necə bir afəti-dövran gələcəkdir, 

                      Bir gör necə dilbər,  necə canan gələcəkdir?!. 

 

                      Üzməm əlimi sevgili dildar ətəyindən, 

                      Çəkməm əyağım bir güli-gülzar ətəyindən, 

                      Kəsməm gözümü bir gecə bidar ətəyindən, 

                      Çünki yanıma rövzeyi-rizvan gələcəkdir. 

 

                      Sevdim səni, ey şux, neçə canan arasında, 

                      Min atəşə yandım sənə bir can arasında. 

                      Sürdüm ömürü, günləri zindan arasında, 

                      Ətraka da eşq Mehdiyi-zaman gələcəkdir. 
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                     Aç tök üzünə, sevgili canan, qara zülfü, 

                     Hər bir teli min üşşaqa dami-bəla zülfü. 

                    Əsla demərəm mən sənə, ey şux, dara zülfü, 

                  Bir gün yanına aşiqi-pünhan gələcəkdir. 

 

                       Dağlar nə görüb, söyləyin, ol piri-kühəndə... 

                       Könlüm dolaşır yarını hər seyrü-çəməndə. 

                       Məcnunda olan səbr də yoxdu hələ məndə, 

                       Leylamı desəm, qətlimə fərman gələcəkdir. 

 

                      Əğyari nədir ki, ola bizlə nə də kari?! 

                      Qorxma yeri, ey bülbüli-şeyda, gülə sari… 

                      Qoy alsın ələ məclisi bir arifi-ali, 

                      Bu  məclisə bir gün təzə Piran gələcəkdir. 

 

                      Bir Seyyidi-səramədi-dövran hələ vardır, 

                      Bir tutiyi-şəkərləbi-suzan hələ vardır. 

                      Şeyrə, qəzələ dünyada heyran hələ vardır: 

                      Bir Ateyi-pir dillərə dastan gələcəkdir!.. 

 

                        Dəyməz bu dünyaya çəkdiyimiz qəm 

 

                         Yaltaq, yalağın aləmidir ağılsız aləm, 

                      Dəyməz belə bir dünyaya bu çəkdiyimiz qəm. 

                      Ağlı başının içində olmuş olan heç kəs 

                      Bir böylə ağıldan bu kasad aləmə gəlməz. 

 

                      Qanmaz bəbə ikən bizi bu aləmə, əlbət, 

                      Dünyaya doğub gətirdi bu köhnə təbiət. 

                      Bu dünyadan öz kamını ey almamış İnsan, 

                      Nəydi o səbəb: torpağa gömdü səni Dövran? 
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                      Min arzu, həvəs ilə ömür yolların aşdıq, 

                      Gah düzləri, gah dağları hey şövqlə dolaşdıq... 

                      Bir söylə neçin yetmədik arzu, kama, ey can? 

                      Göstər, hanı o vəfalı dost, sevgili canan?! 

 

                      Bil ki bu cahan, fitnəkar aləm bizə yaddı, 

                      Yalnız bizi öldürmək üçün qanlı həyatdı... 

                      Bircə qırıq öz mənası olseydi həyatın, 

                      Sabit dayanardı nəyi vardı  kainatın. 

 

                      Aç gözlərini bir görəsən sən nədi dünya, 

                      Nəyçün yatırır ağlımızı rəngli bu röya. 

                      Yoxdu bu həyat aləminin zövqü-səfası, 

                      Çoxdu bu para aləminin cövri-cəfası. 

 

                        Aqil deyilən kimsələrə söyləməm aqil, 

                        Aqil sayılanlardı cahan içində cahil. 

                        Dünya deyilən sonunda bir soyuq məzardır, 

                        Haqq  isə ölüm, ömürdə bəs nə məna vardır? 

 

                        Çəkdirmə əzab-ağrı Ana bətninə yersiz,  

                        Bir gün geci-tez olmayacaqsan ki qəbirsiz! 

                        Uyma bu fəna mülkinə, ey dəvəti yox kəs, 

                        Bətni-Anadan məzaracan dünyadı  Məhbəs! 

 

                        Taxta, taca uyma nə qədər şöhrətin olsa, 

                        Öz nəfsinə et hökmünü bir qüdrətin olsa. 

                        Bir gün gedəcək bada nə ki sərvətin olsa, 

                               Məşhərdi sonun üqbada da minnətin olsa!.. 

 

                        Göstər hanı o kinli, təkəbbürlü krallar? 

                        Aləmə belə sığmayan o cəng ilə qallar?  

                        Qalmış harada indi o cah ilə cəlallar?  

                        Varmı de məzar içrə bu gün ayrica hallar...  
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                         Çəkmə bu cahan dərdini, o, bir qəmə dəyməz! 

                         Namərd bu cahan içrə comərd insanı az gəz! 

                         Eşşəklə dəvə yük daşıyıb ta ki əzəldən, 

                         Daim minilib iş görə, can düşsə də əldən.  

 

                         Qalib gəl özün üstə gedən öz savaşında, 

                         Yalnız qənaət tacın oturt əqli-başında.  

                         Quş tək yemə yem olma cahanda sən özün gəl, 

                         Etmə özünü dünyada öz ağlına əngəl! 

  

                         Dünya ağılın zindanı, məhbəs yeridir, bil, 

                         Dünya ürəyin iztirabı, dərd-səridir, bil. 

                         Ol kəs ki hələ fəxr eləyir dövləti-vardan, 

                         Yoxdur xəbəri qarşıdakı kuyi-məzardan. 

 

                         Adəm ilə Həvvadı  salan xilqəti Oyuna, 

                         Nacinsdir əməl etməyən öz adəmi-soyuna: 

                         Qaldır yuxarı, ey Ata,  bu cürmeyi-camı, 

                         Nakam olanın meydədi  son ixlası, kamı!.. 

 

 

                                                    Saqinamə 
 

                             Əbülfəzl  Hüseyni tərəfindən yaradılmış yeni Rübai  

                                             vəznində yazılıb: 4+4+3. Hafiz Şiraziyə nəzirədir. 

                             (Cəng, yaxud tar ilə bəstələnməsi rica edilir) 

 

                                           Gətir, saqi, meyi-gülfam bir içək, 

                                      Dövran bizlə dust ki deyildir, içək... 

                                      Qəmi-dərdi şərabınla dağıdaq, 

                                      Bu  gün tezsə, gec olacaqdır sabah. 

                                      Haqq pozubdur haqlarını şərabın, 

                                    Bir kənara qoyaq Haqqın kitabın. 

                                    Hər günahı şərab ilə yuyaq biz, 

                                    Şərab ilə anlayaq biz, duyaq biz... 
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                                    Bir buğdanın sürgünüdür bu dünya, 

                                    Adəm oğlu, nə yedi ki bir Həvva? 

                                    İndi bu gün o hesabı verib biz, 

                                    Allah ilə necə çıxaq tərtəmiz?.. 

                                    Süz şərabı, badə olsun günahım, 

                                    Ya bağışlar, ya öldürər Allahım!! 

 

 

 

                                     Gətir, saqi, meydi qəlbi şad edən, 

                                     Dilizarı dəhridə dilşad edən. 

                                     Gün ki gedir, bir azdan axşam düşər, 

                                     Gecə üzlü könlümüzə qəm düşər. 

                                     Gətir köhnə şərabından, nuş edək, 

                                     Gündüz keçib, gecəni mədhuş edək. 

                                     Bu dünyada heç bir kəsdə yox vəfa, 

                                     Yar ki yardır, gördük ondan min cəfa... 

                                     Ayıq başla yaşamaqdı cəhalət, 

                                     Bir camdadır yaxşı, ya pis kəramət! 

                                     Götür içək, demə mənə kefliyəm, 

                                     Piri-muğan, bir xərabat əhliyəm!! 

                                     Götür içək, bəlkə, bu son badədir, 

                                    Günah varsa, yalnız bu dünyadədir. 

 

 

                                 

                             Gətir, saqi, tələsir bu sarivan, 

                             Bizi bir an gözləməz bu karivan... 

                             Ömür yükü ağır olur, deyərlər, 

                             Ac ölərsən, ehsanını yeyərlər... 

                             Sünbül kimi günü biçir bu dövran, 
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                             Quru, yaşıl: ayırmayır o bir an!.. 

                               Sən ey mənə  tabut quran meynədən, 

                               Meynə halal, haramdı bəs mey nədən?!.  

                               Qəbrim üstə əhli-ürfan dayansın: 

                               Məni dəmsaz meygüsarilər ansın.  

                               Mey rənglidir için-çölün, ey ürək! 

                               Bu dünyaya gəldik sən tək mey içək, 

                               Könül bizə gülçin badə deməkdir: 

                               Mey həyatdır bu dünyadə!-- deməkdir. 

 

 

 

                              Gətir, saqi, şərabı bir can ilə, 

                              Şərab xoşdur can ilə, canan ilə.   

                              Könülsüz bir şeydə vardır min cəfa, 

                              Könül rəngli şərabdadır hər səfa. 

                              Mey süz, ey dost, bəla bizi almamış, 

                              Əcəl əldən qədəhləri salmamış.  

                              Yetər bu gün bu Məclisdə tar ola, 

                              Əxtəri-bəxt, kaman əbru yar ola!.. 

                              İçib dostlar sağlığına şad olaq, 

                              Günəşi bir badə görək hər sabah! 

                              Qoy Atanı yad eləsin nəsillər, 

                              Badə ilə başlar, bitər hər hünər. 

                              Bu cahanda nə dövlət, sərvət qalar, 

                               İçək, dostlar, bizdən səxavət qalar!  
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                                        AZ  ƏRLƏR  HEKAYƏSİ 

 

                (Ədəbiyyatımızda müstəqil Mənzum hekayə janrının 

                    yaradıcısı XVI əsr şairimiz Məhəmməd Əmaniyə  

                                            ithaf edirəm) 

 

                                  Bir yol gedən ixtiyar danışdı bir əhvalat. 

                                  O gündən indiyəcən yaşayıram narahat. 

                                 --Bir yol ilə gedirmiş iki nəfər yanaşı, 

                                  Biri yol bilən imiş, o biri isə naşı. 

                                  Yol bilən atlı olub, naşı olan piyada. 

                                  Hamının vəziyyəti eyni deyil dünyada. 

                                  Gedəcəyi ünvana naşı yolu soruşur, 

                                  Atlı deyir ünvana ən dürüst yolun budur. 

                                  Günorta olduğundan yemək yeyirlər onlar, 

                                  Azuqə boğçasında atlının hər nəyi var... 

                                  Duranda boş cibini ona göstərib naşı, 

                                  Yetiməm, kimsəsizəm deyib tökür göz yaşı. 

                                  Yol bilən yol xərcini bölür Dədə malı tək, 

                                   Naşı dərdin unudub olur xürrəm, sevincək... 

                                   Səfər üstə piyada deyir son xahişim var: 

                                   Yaxşılığı sonacan  xas kişilər bacarar. 

                                   Minim atını, azca  piyada get  bu yolu , 

                                   Vallah,  qiyamətəcən razı qallam, eloğlu! 

                                   Yol bilən atdan düşüb yerini verir yada. 

                                   Arzuları, məramı bir anda gedir bada. 

 

 

                                  Naşı atı minərək XÜDAHAFİZ!--söylədi.  

                                   Səndən axmaq dünyada hələ görmədim,--dedi. 

                                   Əvvəl yolu göstərdin, sonra da yedizdirdin, 

                                   Cibinin xərcini də tən bölüb mənə verdin. 

                                   Altının atını da əlindən almışam mən, 

                                   Bayaqkı it günümə bax səni salmışam mən. 
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                                   Bu dünya axmaqlara hərdən belə dərs verir, 

                                   Ağıllıya çətində, darda son şans göndərir... 

 

 

                                    Yol bilən dedi: Naşı, xəyal səni aldadır, 

                                    Haram işlər həmişə əvvəl-əvvəl bal dadır. 

                                   Çəkərsən bir gün gələr cəzasını pisliyin, 

                                   Sənə ağır oturar qazancdan hərisliyin... 

 

                                    Etdiyim hər bir şeyi halal edərəm sənə, 

                                    Yalnız bir sözü burda Kişi kimi ver mənə: 

                                    Burda nə etdiyini kimsəyə açıb demə! 

                                    Nakişilik Vətəndə minməsin açıq dəbə. 

                                    Daha heç kəs heç kəsə kömək əli uzatmaz, 

                                    Yad bir yana, qardaşın qardaş dadına çatmaz. 

 

 

                                    Naşı dedi: Mən atlı, sən adi bir piyada-- 

                                    Bu hünərim dillərə düşməlidir dünyada!.. 

                                    Yaxşılığı kimsədən mən görmədim heç zaman: 

                                    Təkcə sənsən qarşıma çıxmış son axmaq insan. 

                                    Nərd atıb bu həyatda, mən Oyunu udmuşam, 

                                    Əlimə fürsət düşüb, bəxt quşumu tutmuşam. 

                                    Alçağa çevrilsə də, bundan belə el, vətən... 

                                    Məndən heç vaxt yaxşılıq, bir kişilik görməzsən!! 

 

 

                                    ...Yol bilən  öz yolunu piyada başa vurdu, 

                                     Yamanlıqlar önündə yaxşılıqlarla durdu. 

                                     Bəli, vardır dünyada ilahi bir  tarazlıq-- 

                                     Səhərlərə yol açır Günəş adlı bir azlıq!! 

                                     AZ  ƏRlər ölkəsində hər kəsin öz adı var: 

                                     Mərdliyi namərdliyə dəyişməyək, AZ dostlar! 
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                                                Şirvan qəzəli  
 
                            (“Bakı—2015. Avropa Oyunları”na ithaf edirəm.) 

                                                

                                   “Bu piri könül tazə genə bir səfər istər, 

                           Əvvəlki keçibdir, bunu ondan betər istər.” 
                                                               (Seyid Əzim Şirvani. Şamaxı.  

                                                               9/10  iyul 1935—20  may 1988.) 

 

                           Mən neylirəm ol huriyi-qılmanları, ey dil, 

                           Min cənnət ola, qəlb-ürək ancaq bəşər istər. 

 

                           Pərvanə məni sanma gəl, ey şəm, sənə könlüm 

                           Atəşdə yana həm gecə, həm də səhər istər. 

 

                           Bu mehriban, azad Vətənin övladıyam mən, 

                           Könlüm hələ bundan da gözəl gör nələr istər?! 

 

                           Ey nazlı gözəl, qəlbimə eşqdə bazar açmam: 

                           Ömrüm nə qədər var mənə səndən zərər istər. 

 

                           Vermiş qərarın Avropa Oyunları bizçin, 

                           Badi-kübədə könlümüz azad şəhər istər!  

 

                            Ey şanlı, uca millətim, alqış sənə daim, 

                           Qutsal odumun eşqinə Şuşam zəfər istər! 

 

                                     Muradımı at üstə verib daima Tanrım: 

                           Bəxtim o gözəl əllərin içrə nəmər istər... 

 

                           Ey Ata, bu ”Şirvan divan”a nöqtə yaraşmır: 

                           Bundan belə də  Azərbaycan əsər istər!! 
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                           “Bir kərə yüksələn Bayraq!” simfonik marşı  

                                             Not və şeir mətni:       
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                                   BİR  KƏRƏ YÜKSƏLƏN  BAYRAQ 

                                                  (simfonik marş)  
                                                                  ŞAİR: NAMİQ  ATABƏYLİ (A.ATASOY) 

                                                    BƏSTƏKAR: ƏDVİYYƏ RƏHMƏTOVA 

 

                                     Bir kərə yüksələn  Bayraq, 

                            Hürriyyətlər doğdu səni! 

                            Bir kərə yüksələn Bayraq, 

                            Əsarətlər boğdu səni... 

 

                                      Dünənimiz təkcə sənsən, 

                             Sabahımız səndən keçir. 

                             Dincliyimiz təkcə sənsən. 

                             Savaşımız səndən keçir. 

                             Bir kərə yüksələn Bayraq! 

 

                                      Qılınc vuran qolumuzsan, 

                             Sən azadlıq yolumuzsan. 

                             Simurq kimi doğulmusan, 

                                       Bir kərə yüksələn Bayraq! 

 

                                      Topla yenə gücümüzü, 

                             Yenilməyən əzmimizi. 

                             Nəsil-nəsil qaldır bizi, 

                             Bir kərə yüksələn Bayraq! 

 
   PS:  N. Atabəylinin bu şeiri ilk dəfə 1991-cı ilin 2 fevralında 

“İlham” 

                    (N-13) qəzetində Sovet işğalı və Hərbi Vəziyyət rejimi  şəraitində 

 “A.Atasoy” psevdonimi ilə dərc edilib. Müəllif özü qəzetdə ədəbi  

şöbənin müdiri olmuşdur. 90-cı illərin ortasında bəstəkar Ədviyyə 

Rəhmətova bu şeirə Arif Məlikovun tövsiyəsi ilə eyniadlı simfonik  

Marş yazmışdır. Dövlət Simfonik  Orkestri tərəfindən  ifa olunaraq, 

Müsabiqə əsasında Qızal Fonda daxil edilmiş və müxtəlif müsiqi dərsliklərinə 

salınmışdır.  

                        Hal-hazırda əsər Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 

                      “Yutube”-da və“Fecebook”-da “ Namiq Atabeyli”  axtarışı ilə dinlənilə bilər.     
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                            Müəllif  haqqında  qısa  məlumat 

             Namiq Atabəyli (Fərəcov)— 1958-ci ilin 4 aprelində Kürdəmir    

          rayonunun Sığırlı kəndində tanınmış  bir ziyalı-jurnalist ailəsində   

          doğulub. 

   Atası—Rəşid Fərəcov veteran-jurnalist, yazıçı-publisisdir: 6 

kitabın, o cümlədən 3 cild “Şirvannamə”, “Aran səlnaməsi” və s. 

müəllifidir.  Müəllifin atası, özü və kiçik övladı-- Gülnar BDU-

nun (jurnalistika, filologiya, informatika fakültələrinin) 

məzunudurlar.  

   Böyük qızı Aynur Atabəyli ixtisasca nono-biotexnoloqdur, 

ADNA-nı bitirib, təkrar Türkiyənin İzmir şəhərində təhsilini 

artırıb və ixtisası üzrə çalışıb. 2015-ci ildən Türkiyədə dizayn və 

reklamçılıq üzrə əlavə  magistr təhsili almaq üçün müvafiq 

imtahanları uğurla yerinə yetirmişdir. Bədii əsərləri ilə də qardaş 

ölkədə tez-tez çıxış edir. 

   Kiçik qızı Gülnar informatika (bakalavr--BDU) və iqtisadi 

kibernetika (magistr—ADNA,  Xarici iqtisadi əlaqələr fakültəsi) 

üzrə mütəxəssisdir. Hər iki ixtisası qırmızı Diplomla bitirmişdir. 

    N. Atabəyli “Azərbaycan”, “Dan Ulduzu”, “İlham”, “Həftə 

içi”,“Yeni Azərbaycan” və s. qəzetlərdə, “Ulduz”, “Region+” 

jurnallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 

     10 il Bakı şəhərində pedaqoji fəaliyyət göstərib. 

    1994-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentləri 

Heydər və İlham Əliyevlərin Mətbuat xidmətində böyük 

məsləhətçi olmuşdur.   

     İlk kitabı—“Azadlığın qədri” 1996-cı ildə Bakıda “İşıq” 

nəşriyyatında 3000 nüsxə ilə işıq üzü görüb. Burada, müllifin, 

əsasən, Azərbaycan dövlətinin XX əsrin sonlarında aparılmış 

daxili və xarici siyasətini əks etdirən siyasi  publisistik əsərləri 

cəmlənmişdir. 

   Bədii yaradıcılığa, əsasən, tələbəlik illərində başlayıb. Dərc 

olunmuş xeyli şeir, poema, esse, marş, hekayə və tərcümələri var. 

İlk şeiri  hələ orta məktəb illərində  rayon qəzetində (“Arzular”), 
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ilk poeması isə İİR-da (“Eol arfası”-şahlığın devrilməsi ilə bağlı) 

tələbəlik illərində dərc edilib. 

    BDU Elmi Şurasının qərarı ilə aspiranturada saxlanması qərara 

alınıb. Tələbəlik illərində elmi işləri  Respublika Təhsil Nazirliyi, 

LKGİ MK, Tələbə Elmi-tədqiqat işləri üzrə Respublika Şurası 

tərəfindən “Qızıl medal” və  Birinci  dərəcəli Diploma (VIII 

Respublika elmi konfransında müvəffəqiyyətlərinə 

görə:1980/1981-ci illər) və habelə digər mükafatlara layiq 

görülmüşdür. Elmi yazıları BDU-nun tematik məcmuələrində nəşr 

edilmişdir.   

   Ali təhsili bitirib, Elmi Şuranın qərarı ilə aspiranturada 

saxlanılsa da, ailə ənənəsinə uyğun olaraq,  həqiqi hərbi xidmətə 

getmiş, keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələrinin  iki illik zabiti 

olmuşdur. 

20 YANVAR soyqırımından sonra bitərəf-demokrat kimi siyasi 

fəaliyyətə başlamış,  20 YANVAR İctimai Tribunalının ((Xalq 

Təhqiqat Qrupu—1990) təşkilatçısı olmuş və uzun müddət 

Azər.SSR-in Ali Sovetinin OOO135 saylı Mandatı ilə  

İmperiyanın 20 YANVAR cinayətinə qarşı davamlı jurnalist-

təhqiqat işləri aparmışdır, bu barədə “Azərbaycan” qəzetində  (22-

23fevral  

1990-cı il , “ Kimdir cavabdeh?”) ilk araşdırma məqaləsinin 

həmmüəllifidir (tarixçi Rizvan Zeynalov ilə). 

   1991-ci ilin 2 fevralında “İLHAM” qəzetində dərc etdiyi— 

nəşrin  şöbə müdiri olub—“Bir kərə yüksələn BAYRAQ” şeiri 
ilə İstiqlaliyyətimizin Üç  rəngli Bayrağına sovet istilası şəraitində 

ilk bədii əsər yazmış, həmin şeir  Arif Məlikovun tövsiyyəsi ilə 

bəstəkar Ədviyyə Rəhmətova tərəfindən simfonik marş kimi 

Müsabiqə üçün bəstələnmişdir. Hazırda əsər Dövlət orkestrinin 

ifasında  müsabiqə əsasında Qızıl Fondda saxlanılır. Bu simfonik 

marşa  “Yutube”-da və “Facebook”-da “Namiq Atabeyli” axtarışı 

edib, İnternetdə qulaq asmaq olar. 

    Müəllifin ikinci poeması “Azərbaycan Bayrağı” ordenli qazi, 

qədim milli misgərlik abidələrimizin kolleksiyaçısı Şahid 

Həbibbullayevin həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi “Şahid” lirik-

fəlsəfi əsəridir. Bu əsər ilk dəfə “TERRORİZM:qan çilənmiş 
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torpaqlar” adlı çox cildliyin III Kitabında (“Avropa” nəşriyyatı, 

Bakı—2010, səh.171-212) nəşr olunmuş və nəşrlə birgə 

Respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin  mükafatına layiq 

görülmüşdür.  

    2013-cü ildə müəllif  oxucuları ilə öz  bədii  səltənətində “Ana 

ürəyi”   lirik-fəlsəfi son poeması ilə görüşmüşdü. Bu poema 

“Təzəpir”  məscid-ziyarətgahın inşasına öz maiyyə vəsaitini sərf 

etmiş 115 yaşlı ağbirçək, Bakı neft milyonerləri ailəsindən Nabat 

xanım Aşurbəyovanın həyat və fəaliyyətinin lirik 

tərənnümüdür. Kitabda habelə şairin milli-dini-mənəvi 

dəyərlərimizi tərənnüm edən bəzi şeirləri, məhəbbət poeziyası, 

habelə lirik-fəlsəfi yaradıcılığı da, əsasən, ilk dəfə oxuculara 

təqdim olunmuşdur.  

 

    2014-ci ildə N.Atabəyli “Vahidiyəm Azərbaycanımın” 

(Ə.Vahidin 120 İlliyi üçün qəzəllərdən ibarət İthaf çələngi, 

“Step Ltd.” Kino şirkəti, B.-2014) kitabını və yenə həmin ilin 

sonlarında ölməz şairimiz Seyid Əzimin 2015-ci ilin 9-10 

iyulunda tamam olan 180 İlliyinə yazdığı “Seyidəm, ərseyi-eşq 

içrə...” qəzəllər kitabını  nəşr etdirmişdir. 

   Hazırda müəllif Milli İstiqlal Bayrağımızın qarşıdan gələn 

100 illiyi (1918-2018) ilə bağlı  “Azərbaycan Bayrağı” poeması 

üzərində çalışır.  

     

               2015-ci ildə təqdim edilən son kitab ”O, xəyalımdakı     

            Şirvan”  şairin klassik janrda nəşr edilən ilk Divanıdır.   

            Kitab Azərbaycan  klassik Şirvan  intibah poeziya məktəbinin   

            900  İlliyi münasibətilə nəşrə   hazırlanmışdır. 3000 illik qədim  

            tarixə malik Azərbaycan  Şirvanşahlar dövlətinin siyasi mərkəzi  

            olmuş Şamaxı şəhərində 12-ci əsrdə yaranmış ilk  ümumdünya 

             mədəniyyət intibahına mütərəqqi qüvvələrin nəzər-diqqətini  

            yönəltmək məqsədini daşıyır.  
               PS: Namiq Atabəyli görkəmli əruzşünas-alim Əkrəm Cəfərin,  
             füzulişünas-alim, yazıçı Mir Cəlalın, XX əsr digər pedaqoq- 

             ədiblərimizdən Bəxtiyar Vahabzadə, Gülhüseyn Hüseynoğlu, Firuz  

              Sadıqzadə və başqalarının tələbəsi olmuşdur. 
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              Müəllifin elektron və kağız daşıyıcılardakı  əsərləri: 

 

1.“Ana ürəyi” (2013) kitabını  müəllifdən və Mərkəzi 

kitabxanadan əldə edə bilərsiniz. Əlaqə tel.: 055-495-38-65 

2.”Şahid” lirik-fəlsəfi poemasını  “Terrorizm: qan çilənən 

torpaqlar”(B--2010) kitabının III cild elektron və kağız 

versiyasından oxuya bilərsiniz.Səh.:171-213. 

PS: hər iki kitab “Avropa” nəşriyyatının nəşridir. 

3. “Vahidiyəm Azərbaycanımın” qəzəllər kitabı, Bakı-2014, 

“Step Ltd.” kino şirkətinin nəşridir. 214 səhifə, 1000 nüsxədir. 

Əsər müəllifin  görkəmli qəzəlxanımız Əliağa Vahidin bu il 

(2014) tamamlanan 120 İlliyinə yubiley hədiyyəsidir. Kitabı 

“FECEBOOK”-da “ Namiq Atabeyli” axtarışı ilə əldə edə və e-

mail ilə Namiq.Atabeyli@gmail.com  üzrə dostluq yarada 

bilərsiniz. 

4.”Seyidəm, ərseyi-eşq içrə. qəzəllər kitabı, Bakı-2014, “Step 

Ltd.” kino şirkətinin nəşridir. 230 səhifə, 2000 nüsxədir. Əsər 

müəllifin  ilk milli pedaqoqumuz və dahi klassik şairimiz Seyid 

Əzim Şirvaninin  bu il (9/10 iyul 201-ci il) tamamlanan 180 

İlliyinə yubiley hədiyyəsidir. Kitabı “FECEBOOK”-da “ Namiq 

Atabeyli” axtarışı ilə əldə edə və e-mail ilə 

Namiq.Atabeyli@gmail.com  üzrə dostluq yarada bilərsiniz.. 

  5.”Azadlığın qədri” (B--1996, İşıq nəşriyyatı) kitabını 

Prezident Kitabxanasının elektron bölməsindən oxuya bilərsiniz. 

6.”O, xəyalımdakı Şirvan!..” divanı. Kitabın ilk nəşri Yubiley 

xarakterlidir. Yalnız müəllifdən və M.F.Axundov ad. Mərkəzi 

kitabxanadan əldə edilə bilər. 

7. Namiq Atabəylinin 1991-ci ilin 2 fevralında şöbə müdiri 

olduğu “İlham” müstəqil mədəniyyət qəzetində yazıb dərc etdiyi 

“Bir kərə yüksələn Bayraq” şeirinə bəstəkar Ədviyyə 

Rəhmətovanın bəstələdiyi simfonik marşını “Yutube” və 

“FECEBOOK”-da axtarış edib dinləyə bilərsiniz. Bu şeir Sovet 

işğal rejimi şəraitində Milli İstiqlal Bayrağımıza yazılmış ilk 

bədii əsərdir. Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri tərəfindən 

mailto:Namiq.Atabeyli@gmail.com
mailto:Namiq.Atabeyli@gmail.com
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90-cı illərin ortalarında Müsabiqə üçün ilk dəfə ifa olunmuş 

və Qızıl Fonda daxil edilmişdir. 

8.”O, xəyalımdakı Şirvan” Yubiley qəzəllər Divanı. 

9. Müəllifin KİV-də 258 elmi və publisistik məqalə, tərcümə və 

s. əsərləri M.F.Axundov ad. Mərkəzi kitabxanadan əldə edilə 

bilər.Bu yazılar “İlham”, “Dan Ulduzu”, “Azərbaycan”, 

“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Yeni Azərbaycan”, “Cümhuriyyət”, 

“İslami-birlik”(İİR), “İslam”, “Azərbaycan müəllimi”, 

“Müxalifət”, “Həftə içi” və s. qəzetlərdə, “Ulduz”, “Bakı-Təbriz” 

və s. jurnallarda, BDU-nun tematik məcmuələrində, habelə 

“Azərnəşr”in  bir sıra Dövlət sifarişli toplularında işıq üzü 

görmüşdür. 
  PS1:   Müəllif bu yazılarında, əsasən, Namiq Fərəcov, Namiq Fərəc, 

Namiq Fərəc Sığırlı, Namiq F. Sığırlıköy, Namiq Atabəyli, Kəndli, A. 

Atasoy, Atilla Atasoy, A. Atabəyli, G. Atabəyli,  Kəngərli,  Şəmkirli, N. 

Şirvani, Namiq Rəşidoğlu və s. açıq və bir sıra 20-dən artıq  gizli psevdo-

imzalardan istifadə etmişdir. 

          PS2:  Müəllif ilə  e-mail əlaqə üçün: Namiq.Atabeyli@gmail.com    

           üzrə   müraciət edə bilərsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Namiq.Atabeyli@gmail.com
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            Aşağıda müəllifin və atası  Rəşid Fərəcovun Bakıda nəşr edilmiş 

          kitablarından bəzilərinin üz şəkillərini görürsünüz: 

 
 

 

           
            “Şirvannəşr”,  2009-cu il.                      “İşiq” nəşriyyatı, 1996-cı il. 

                                      

                                     
                             “Yazıçı” nəşriyyatı, 2012-ci il. 
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Namiq Atabəyli. ”Seyidəm, ərseyi-eşq içrə...”  Seyid Əzim 

Şirvaninin (1835-1888) 180 İlliyi münasibətilə. Bakı -2014. 

                           ...Xaqani, Nişat, Ağaməsih, Bixudi Sabir, 

             Eylər duavi-sənaları dahi Seyidçin. 

 

                              Zəbani-Seyid ilə, Ata, çak elə köksü, 

                              Gahi özünə ağlaya dil, gahi Seyidçin. 
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          Namiq Atabəyli. ”Ana ürəyi”. ”Təzəpir” məscidini inşa etdirmiş  

           (1912-   1914) Bakı neft milyonçuları ailəsindən 114 yaşlı  Nabat xanım      

            Aşurbəyli haqqında poema.”Avropa” nəşriyyatı,  2013-cü il. 
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   XX əsrin dahi klassiki Əliağa Vahidin (1894-1965) anadan olmasının 120 

İlliyi münasibətilə  N.Atabəylinin”Vahidiyəm Azərbaycanımın”Yubiley 

kitabı. Bakı-2014. 

 

                 Vahidi bir biz də salaq, ey arifi-huşyar, yada, 

               Xatırlasın bu el bizi biz olmasaq bu dünyada. 

 

        Ey Ata, min hörmət ilə baş əyək o Məbuda biz: 

        Vahid adı nəsil-nəsil layiqlidir fəxarata!! 

 

 

           

 

   Bu kitabların əldə edilməsi üçün müəlliflə elekttron poçtla əlaqə 

saxlamaq lazımdır. E-mail: namiq.atabeyli@gmail.com. 

                                   namiq.atabeyli@yahoo.com 

mailto:namiq.atabeyli@gmail.com
mailto:namiq.atabeyli@yahoo.com
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