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Əvəz Müəllim 

(Hacıyev Əvəz Dadaşxan oğlu) 
 
Şair-publisist Əvəz Müəllim (Hacıyev) 

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin riya-
ziyyat fakültəsini (1977-1981) və C.Qar-
yağdıoğlu adına musiqi kollecini qarmon 
ixtisası üzrə bitirmişdir (1985-1989). Əmək 
fəaliyyətinə Şamaxı rayonu, Ərəbşalbaş 
kənd orta məktəbində müəllim kimi başla-
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mışdır (1981-1985). Sonrakı illərdə Bakı 
şəhəri, Qaradağ rayonu 222 saylı orta mək-
təbində riyaziyyat (musiqi) müəllimi işlə-
mişdir (1985-2006). 

Hal-hazırda iş fəaliyyətini Bakı şəhəri, 
Qaradağ rayonu, 321 saylı orta məktəbdə 
davam etdirir. 

İlk şeirlərini orta məktəb illərindən yaz-
mağa başlamışdır. 

Qəzet və jurnallardakı ədəbi fəaliyyəti 
əsəsən 2000-ci ildən ardıcıl və davamlı ol-
muşdur. “Qələm” qəzetində “Elm, təhsil, 
incəsənət” üzrə şöbə müdürü işləmişdir. 
Müxtəlif qəzet və jurnallarda (“Yurd”, 
,”Beyrüs- Səfa”) publisistik yazıları və şeir-
ləri çap olunmuşdur. 

Qarışıq janrlardan ibarət “Sənli günlə-
rim” adlı kitabı çapdan çıxmış və oxucular 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır (2015). 

Bununla birlikdə o, musiqi sahəsindəki 
(qarmon) ifaçılıq sənətini də xalq musiqisi-
nin layiqli ifaçısı kimi müntəzəm olaraq da-
vam etdirir. 
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Müəllifdən: 
 

              "Cənub" deyəndə 
"Cənub" deyəndə ölkəmizin Güneyini, 

yəni, gün düşən-işıqlı tərəfini fikirləşirəm. 
Qəlbimdə "Cənub həsrəti"ni vurğulayan-

da isə o işığa qovuşmaq istəyimi hayqıra-
raq dünyaya bəyan etmək istəyirəm. 
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BİR GÜN GƏLƏRƏM 
 
Əvəz Müəllimi təzəlikcə tanımışam, Şa-

maxıda «Beytül-səfa» ocağının dirilən təsi-
satından sonra. Professor Seyfəddin Qəni-
nin dəvəti ilə Şamaxıda eyniadlı jurnalın 
təqdimat mərasimi keçirilirdi. Hissiyyatı, 
həyəcanı, «dərisinə sığmayan» orta yaşına 
yetər-yetməz bir şəxs mənə yaxınlaşdı: «Siz 
mənim Arazımdan – Dirimdən gəlmisiniz». 
«Hə elədir, mən Diriliyəm, Qurbani yur-
dundan, Araz qırağından» – bir az da təəc-
cüblə dilləndim. «Mən Əvəz Müəlliməm. 
Mənim Araz həsrətim var, biz qan qardaşı-
yıq». «Az qala deyəcəydim ki, qan qardaşı 
olmaq elə dil qardaşı olmaqdan gəlir». Özü 
məni qabaqladı: «Mən Araz qanını deyi-
rəm». Bu da mənim Əvəz Müəllimlə ilk ta-
nışlığım və ondan qalan təəssüratım. Sözü-
nü, söhbətini dinlədim, şeirlərini oxudum. 
Yanğısına da, ağrısına da sözüm yox, hələ 
üstəlik onu da bildim ki, müəllim onun tək-
cə sənəti, peşəsi deyil, həm də ədəbi təxəl-
lüsüdür. Yaxşı, yetərincə, şairanə toxunma-
ları, toxumaları da var: «Müəllim sözünü 
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böyük yaz». Dayanıb üzünə baxsan, elə hə-
min andaca davam edəcək: «Bunu Araz 
dərdi olan bilər». Nə isə. Beləcə Müəllim 
ədəbi təxəllüsü ilə yazıb-yaradan bir şairlə 
tanışlığımın tarixçəsi belə başladı. 

…Əvvəllər mənə elə gəlirdi ki, bölün-
müş Azərbaycanı o tay-bu tay arası tikanlı 
məftillərdən çəpərlə ayıran Arazının yanın-
da olmayan, onun qəm-kədər dolu nəğmələ-
rini dinləməyən bir kimsə bilməz ki, bu 
Araz nə deyir… Arazın ağrısının da, dərdi-
nin də dilini elə bilirdim ki, ancaq onun sə-
sini dinləyənə, tikanlı məftillərinin toxun-
san «cızz» eləyən yanğısına yanan bilər. 
Amma, zaman keçdikcə, yaşım ötdükcə 
dünyanın gəldi-gedərindən aldığım xəbərlə-
rin sorağı ilə çox şey öyrəndim. Həmin o 
Araz qırağındakı, sərhəd məftillərinin on 
addımlığındakı məktəbdə oxuyan uşaq daha 
keçmişdə qalmışdı. Və mən də anladım ki, 
bu dərd təkcə o məktəbin, o balaca şagirdi-
nin dərdi deyil, bu dünyanın üzünə səpələn-
miş, ən əsası da torpağı – xəritəsi ikiyə par-
çalanmış əlli milyondan çox insanın dərdi-



 

 8

Əvəz Müəllim 

dir. Dilin bir ola, tarixin bir ola, Vətənin bir 
ola… bu taydan-o taya əlin çatmaya?! 

Sənətkarın ya dili, ya əli mənə elə gəlir 
ki, mahiyyətcə eyni anlamdır. Əvəz Müəl-
lim bu gün əli, dili Təbrizə yetən şairdir. 
Yazısı, yaradıcılığı Vətən dərdinin dilində 
danışa bilir. Onun bütöv Azərbaycan ağrısı 
ənənəvi mövzunun bu günün dili ilə danı-
şan obrazıdır. Özünün düşüncəsindən gələn 
öz ağrısından keçən mahiyyət budur. Əvəz 
Müəllimdə – onun poetik aləmində «Cənub 
həsrəti» «Şimallı Cənublu Azərbaycanın» 
bir yerə axıb tökülən göz yaşlarından yaran-
mış Araz çayından keçib «həsrət yerlərin» 
görüşünə gedir. Bu onun öz düşüncəsindən 
gələn təəssüratdır. Bir anlığa düşünə bilər-
sən ki, «çeynənmiş Araz», «bezikmiş ucuz 
dərd» indi baş qaldırıb sənə «yaxın gəlmə» 
deyəcək. Amma, Əvəz Müəllimin ruhu sar-
sıntılarının mənəvi dünyasının qapılarını 
açdıqca, buradakı dərd otaqlarını gəzdikcə 
özgə bir aləmlə qarşılaşırsan. Əvvala, onu 
demək lazımdır ki, o, mənsub olduğu xalqın 
ağrısını özündə daşıyan şairdir. Və mövzu 
dairəsi də kifayət qədər genişdir. O, yaşadı-
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ğı həyatı ağlı, qaralı tərəfləri ilə, işıqlı qa-
ranlıq yönləri, sevincli, kədərli anları ilə, bir 
sözlə, dünyamızı bütövlükdə, gecəli-gün-
düzlü görə bilən müəllifdir. Ona görə də 
mövzu əhatəsi genişdir. Ömrünün fəsilləri-
ni, bu fəsillərdə yaşadığı duyğuları məqa-
mına uyğun, yerinə görə sözə gətirə bilir. 
Özü onu şair eləyən təbinin və təbiətinin ça-
larlarını daha dəqiq görə bilir: «Mən şair 
deyildim. Nə də ki, şairlik iddiası olmayıb 
məndə. Ancaq… Elə məqamlar olur ki, ru-
hum sadəcə olaraq Göylərdə olur, yəni Yer-
də «yerim» olmur. Onda mənə nəsə «deyir-
lər» və mən də məcbur oluram həmin «deyi-
ləni» deməyə. Həmin «deyilənlərin» bizim 
dilimizdə tərcüməsidir – şeir. Və mən şeir 
yazıram da – deyə bilmərəm, çünki, şeir ya-
zılmır, şeir doğulur. Bu mənada hər gün ya-
za da bilmərəm… Yalnız dəmi gələndə…». 
Bu sözləri o, «Sənli günlərim» adı ilə işıqlı-
ğa çıxmış kitabının altıncı səhifəsində ya-
zıb. Yəni lap sözünün əvvəlində. Elə bu 
sözlər də bəs eləyir ki, onun Boz qurdsaya-
ğı niyyətinin, məramının iyisini, qoxusunu 
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anladığını görəsən. Bəli, o, sözün iyisini ki-
fayət qədər duya bilir. 

 Bundan sonra onun mənəvi həyata şair-
lik vəsiqəsi kimi işıqlığa çıxmış həmin kita-
bının əvvəlində tanınmış şairlər, sözün iste-
dad ucalığında olan sənətkarlar Hikmət Mə-
likzadə və Eldar Səfa Şahvələdli təəssürat 
və diləkçələrini yazıblar. 

Eldar Səfa da, Hikmət Məlikzadə də 
zövq sahibi olan, ədəbi sözün gəldi-gedə-
rindən xəbərdar sənətkarlardır. Hər biri də 
hikməti sözündən görən və tanıyandır. Hik-
mətin belə bir müşahidəsi maraq doğurur: 
Müasir yaradıcı meyllər Əvəz Müəllimin 
ifadə tərzində qismən fəal olsa da müxtəlif 
aspektlərdə xüsusən, xalq ruhu çox güclü 
təzahür edir. Lakin içində dövr edən səmimi 
hiss və duyğularını ənənəvi şeirin dili ilə 
ifadə elməsi qəbahət də deyil. Əsas odur ki, 
o, poetikanın tələblərinə uyğun çək-çevirlər 
edə bilir, hadisələri təkcə rəsmi kontekstdə 
deyil, poetik-realizədə də əks etdirməyi ba-
carır». Hikmət Məlikzadə çox doğru ola-
raq, Əvəz Müəllimin sözündə bir dirilik gö-
rür. Şair, sənətkar sözündə dirilik həyəcan 
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yükünü insan hisslərini və ağrılarını daşı-
maq gücü, qədəri ilə görünür. Əgər sözdə 
hiss və həyəcan doğuran güc və enerji var-
sa, demək, diridir. O söz yaşarılıq gücündə-
dir. Müəllifin özü olmadan zamanını dəyi-
şəcəyindən sonra da, nəisə demək gücündə 
olur. Söz insanın varlığına yeriyə bilirsə, 
onun qarşısını nə hakimlər, nə hökmlər ala 
bilir. Əvəz Müəllimin də istər publisistika-
sında, istərsə də poeziyasnda belə həyəcanlı 
məqamlar az deyil. İnsanın doğulduğu yerə, 
yurda – başqa sözlə, ilkinliyə qayıdışı onun 
yaddaşını müfahizə edə bilmək gücündən 
asılıdır. Şair Eldar Səfa Şahvələdli «Kəndi-
mizdən gələn dünya» adlı öz yazısına Əvəz 
Müəllimin belə bir Şəhriyarsayağı deyimi 
ilə başlayır: 

 
«Dırmaşaydım ayaqyalın ağaca, 
Həsrət qaldığımız dağa, yamaca. 
Su dərin olaydı, boyum balaca, 
Pirsaat çayında bata biləydim». 
 
Bəli, bu misralar Əvəz Müəllimindir. 

Yaddaşdan gələn səsidir. Uşaqlıq həyatın-
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dan bir lövhədir. Və təsadüfi deyil ki, Eldar 
Səfa Şahvələdli də Əvəz Müəllimin yaradı-
cılığından danışmaq üçün onun bu misrala-
rından açar kimi bəhrələnib. Eldar müəllim 
özünəməxsus yanaşma ilə yazısını belə sə-
mimi duyğularla yekunlaşdırır: «Mən bu 
gün fəxr edir və sevinirəm ki, Əvəz Müəllim 
bizim sıramızdadır! Yəqin ki, həmişə olduğu 
kimi dodaq büzənlərimiz dodaq büzəcək, 
gözəl deyənlərimiz gözəl deyəcək, bədxah-
lar bəd deyəcək, ağzı xeyir sözlülərimiz isə 
xeyir söyləyəcəkdir: şükür! Qələm tutanla-
rımızın sırası davam edir. Sevinin, a mənim 
millətim, buna yalnız sevinmək olar. Mən, 
Əvəz Müəllim üçün rəy yox, ürək yazdım ki, 
yazmağa davam eləsin, yazdıqlarını gizlət-
məsin. Yazmağı ondan, yozmağı bizdən. Sö-
zümün məğzi də elə bu idi. Uğurlar arzula-
yıram. Bu uğurlu yolda yol daşı olmaqdan-
sa, yol-yoldaşı olmaq daha xeyirlidir». El-
dar müəllimin sözünün sonundakı hikmət 
məqamı kifayət qədər diqqət çəkəndir. Yəni 
o, Əvəz Müəllimi yol daşı olmaqdan çox, 
yol-yoldaşı kimi görür. Yəni sözün yolun-
dakı yoldaşlıqdan söhbət gedir. 
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Bir sözlə, bir az da mətləbə tərəf gələk. 
Əlbəttə, əgər Əvəz Müəllimin poeportretini 
yarada bildiksə. İndi Əvəz Müəllim özünün 
mənəvi borcu bilir ki, Cənub həsrətini Sə-
məd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məmməd 
Rahim… Söhrab Tahir, Balaş Azəroğlu, 
Mədinə Gülgün, İsmayıl Cəfərpur… və nə-
hayət, Şəhriyar, Səhənd, Səmənd Behrəngi 
yolunun davamçısı kimi öz xalqına, milli 
tarixi kökünə öz adı ilə versin. Yəni bu sıra-
da lap elə uzaqdan gələn bir səs kimi Əvəz 
Müəllimin də «Cənub həsrəti» dilə gəlsin. 
Bəlkə elə bu dünyanın ədalət tərəzisində bir 
səsvermə də oldu. Bəlkə elə şairlərin sözlə-
rini də hər misrasını, nəinki hər şeirni bir 
səs adı ilə hesaba aldıldar. Qoy onun sözü 
də xalqının tarixi birliyinə qovuşması üçün 
gücünü göstərsin. Əvəz Müəllim (Hacıyev) 
Dadaşxan oğlu da bir Cənub həsrəti ilə milli 
tarixi yaraya sözü ilə məlhəm olduğunu ye-
nicə nəşrə hazırladığı kitabı ilə təkcə bildir-
mək istəmir. Bu yolun mücahidi, şəhidi olsa 
belə son nəticədə xalqının sevincini gör-
məklə qalibi də olmaq istəyir.  
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Kitabın əvvəlində dərdini Arazla bölüş-
məydən başlayan şair “Araz, hey!” 
deməklə Arazı diksindirərək, həm də onu  
 kükrəyib, “alışıb, yanmağa çağırır”: 
  

Ümidlərə sərhəd olan xan Araz,  
Xannan səndə qalıbmı bir can, Araz? 
Quruyuban, alışıban,yan Araz  
Dərd-möhnətdən sakit axan çayım, hey  
Daşa dəyən harayım hey,hayım,hey! 

 
Bu misralardan göründüyü kimi çair 

Araza dərdli-dərdli sakit axdığının daha bəs 
olduğunu vurğulayır. 

 
Və ya; 
 
Müəllimin arzuları səndədir, 
Göz yaşları səninlə bir təndədir 
Biz bir olsaq düşmən bizdən gendədir 
Gümanlara qınaq olan Araz, hey! 
Səngiməyən göz yaşları bəyaz,hey! 
 
Sonra Arazı adlayan şair Heydərbabaya 

tərəf üz tutur. Sözün davamı olaraq Şəhri-
yarın “Heydərbaba”sının üstünə təzə bir 
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ışıq salır ki, bu da onun ürəyinin işığıdır. 
Və bu görüşlə sanki, Şəhriyarın ruhunu tə-
zələyib bərpa edir. O, işıqdan süzülən  
misraların bir neçəsinə diqqət yetirsək 
görərik ki, o, Heydərbabayla “görüşür”: 
  

Heybaba, görüşünə gəlmişəm, 
Həsrət qovub örüşünə qəlmişəm, 
Bədhaxlarla döyüşünə gəlmişəm, 
Şirvan-eldən əhvalına salam var, 
Daim səni xatirlərə salan var. 
 
Heydərbabanın zirvəsinə şıxıb Təbrizə 

tamaşa niyyətini gizlətmir: 
 
 Heydərbaba,  mehman etsən sən bizi, 
 Zirvən üstən seyr eylərəm Təbrizi, 
Bir açarıq gecəni, həm gündüzü, 
Onda bizim ürəyimiz şad olar, 
Dərd-möhnətdən könüllər azad olar. 
 
Oradaca Şəhriyarı soraqlayır: 
 

Heydərbaba, Şəhriyar bəs necoldu? 
Özü demiş “gələmmədi gec oldu”? 
Xeyirə şər, ağa qara güc oldu? 
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Qismət olsun, ayrılığın sonu var, 
Hər bir işin axarı var, yönü var. 
 
Biri bu tayda, biri O tayda olan Sava- 

 lanla Babadağı görüşdürmək istəyir: 
 
Babadağla həmdəm olan Savalan, 
Zirvələri buludlardan bac alan, 
Ayrı-ayrı qərar tutub ucalan, 
Araz üstən əl uzadıb görüşə, 
Əhvallaşıb ərzi-halı bölüşə. 
 
Novruzda “Qarı nənəni oyatmağa” 

çalışan şair hələ“tonqal üsdən də tullanır” : 
 
Heydərbaba, Novruz gəldi azarıx, 
Hallanıb-tullanıb bir az qızarıx,  
Tonqal üstə “durdun qəbrin qazarıx”, 
Haydan-küydən “Qarı nənə oyanar”, 
Sevincindən “üzü qana boyanar”. 
 
Və nəhayət: 
Müəllimin şair dostu Şəhriyar, 
Onu bilsin ürəklərdə nisgil var, 
Harda olsa Müəllim də orda var, 
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Cənub həsrəti 

Araz boyu havalanıb ağlayar, 
Daim onu yaddaşlarda saxlayar. 
 
Göründüyü kimi bu hay-haraylar hamısı 

şairin baxış prizmasından süzülən güclü  
məntiqi özündə saxlayan ciddi ədəbi mesaj-
lardır.  

Boyat edilib boyatlaşmış ellərimiz yada 
düşdükcə isə onları bayatılaşdırır: 

 
Əzizim Heydərbaba, 
Günlər gəlməz hesaba, 
Yüz dərənin yorğası, 
Baş əyər bircə taba. 
 
Mən aşiqəm Təbrizə, 
Ellərimiz üz-üzə, 
Siznən görüşdüyüm gün, 
Gecəm dönər gündüzə. 
  
 Onun minbir ağrı ilə, iztirabla «Könlüm 

keçmək istər Xudafərindən» misralarına yı-
ğılmış enerjisi, gücü bütöv bir Xudafərin 
dastanıdır. Bəlkə də oxucuya ehtiram üçün 
burada iki-üç bəndin həmin dastandan dilə 
gətirmək yerinə düşərdi: 
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Əvəz Müəllim 

«Şaxıyaraq şimşək kimi 
Ulu tarın qəmli simi 
Çatıb qovuşmağın dəmi, 
Könlün keçmək istər Xudafərindən. 
 
Həqiqəti hamı bilsin, 
Göz yaşımı vüsal silsin 
Şəhriyarı gözüm görsün 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
Qonuşaydı dillərimiz, 
Uzaq düşən ellərimiz 
Birləşməyə tellərimiz 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
O Güneyi görmək üçün 
Görüb, deyib-gülmək üçün 
Lap Tərbizdə ölmək üçün 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən». 
 
Əvəz Müəllim Cənubi Azərbaycan mü-

cahididir. Elə sözü ilə səfərbər elədiyi mə-
nəvi varlığı ilə o tay-bu tay ağrısının səma-
sında nə baş verirsə, onun könül rübabını 
dilə gətirir. Vaxtı ilə xəyanət eləmişlərin, 



 

 19

Cənub həsrəti 

onların etirafları və yaxud qərəzli mövqelə-
ri, sonralar Azərbaycana qarşı bütöv Azər-
baycanlılığa qarşı duruşlarının heç bir mə-
qamı onun nəzərindən yayınmır. O, İran şa-
hının və ailəsinin (eləcə də şəcərəsinin) 
Azərbaycana qərəzli münasibətini, milli hö-
kumətin faciəli taleyini, Şəhriyarın böyük 
dil birliyi uğrundakı mübarizəsini, "özünün 
Təbrizlə görüşünü", Novruzda Şəhriyar xa-
tırlamalarını – bir sözlə, Cənub həsrətli 
duyğulanmalarını axıracan çözə bilmək, kə-
ləfi axıracan açmaq nə qədər çətin olsa da, 
heç olmasa, bunu deməyə borcluyuq: 
«Əvəz Müəllim şair yox, həm də əsgərdir, 
söz əsgəri. Vətən birliyi uğrunda vuruşan 
söz əsgəri». Onun bir Cənub gözəlinə üz tu-
taraq ən kövrək lirik duyğularla müraciəti 
hər kəsin qəlbini titrətmək gücündədir: 

 
«Xoşbəxtlik, təbəssüm qoy sənin olsun, 
Təbrizi sevmişdim, Təbrizin olsun. 
Götür Savalanı cehizin olsun, 
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli. 
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Əvəz Müəllim 

Duyub-eşitmişəm əhdi-ədanı, 
Əsən küləklərdən aldım sədanı. 
Bu yazıq Müəllim alsın qadanı 
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli». 
 
Əvəz Müəllim esselərində, publisistika-

sında da şairdir. «Təbriz küçələrində uyu-
yan Qaragilə» Rübabəni yada salır, sanki bu 
qədim həsrət dolu xalq mahnısını Ərdəbil-
dən Təbrizəcən dinləyə-dinləyə gedirsən. 
Özü də göz yaşları altında. Yaxud ustad 
Şəhriyarın xatirəsinə həsr olunmuş «Xoşgi-
nabda keçən günlər», «Cənub həsrətli Nov-
ruz günləri», «Şahbani – yoxsa cani» esse-
lərini də həyəcansız oxumaq mümkün de-
yil. Əvəz Müəllimin vətəndaşlıq qeyrəti 
ağır Qarabağ ağrılarının altında çiyinlərini 
bükmür. Bu ağrılara Şuşa-Təbriz yolu çəkir 
və inanır ki, bir gün Bakıdan iki yol birbaşa 
ayrıca maneəsiz sərhədsiz keçəcək. Biri Şu-
şaya, biri də Təbrizə. Eləcə də Təbrizdən 
Şuşayacan urəkdolusu sevinclə gələcəyi gü-
nü də uzaqda görmür. 

Şair bundan özgə nəyə qadirdir? 
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Cənub həsrəti 

Kitabdakı “Vətən və ayrılıq”dan sonra 
gələn “Dünya və tənhalıq” və “Həsrət dün-
ya” fəsillərı isə ardıcıl olaraq bir-birinin 
məntiqi davamıdır. 

Müəllim adını ədəbi təxəllüs kimi götür-
mək bəlkə də başlanğıcda onun peşə dairəsi 
ilə bağlı olub, ancaq bu gün, həm də sənəti, 
yəni yaratdığı poetik örnəkləri ilə daha çox 
səsləşir. Böyük yolun ələmdarı olmaq üçün 
gərək, həm də o böyük yolu keçmək elmi-
nin müəllimi olasan. Əvəz Müəllim adlı bir 
şair var və onun da bir Cənub həsrəti var. 
Görən, oxuyan, tanıyan bilər. 

 
Əli Rza XƏLƏFLİ, 

şair-publisist, 
beynəlxalq Rəsul Rza mükafatı laureatı.  

Prezident təqaüdçısü, 
«Kredo» qəzetinin baş redaktoru 

 23.01.2017 
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Əvəz Müəllim 

  
 
 

 
 



 

 

VƏTƏ
  

  
 

23

Cənub həsrəti 

 
 
 
 
 

I FƏSİL 
 

ƏN VƏ AYRI

 

 

ILIQ 
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Əvəz Müəllim 

 
ARAZ , HEY 

 

Başımıza od ələndi, 
Araz üstə səpələndi, 
Dərd dərd üstə təpələndi, 
Ürəklərdə qövr eyləyən yaram, hey! 
Sazaq vurub açılmayan aram, hey! 
 

Ulu yurdu bölən yarı, 
Gec-tez gələr haqqa sarı, 
Tərk eyləyər bu diyarı, 
Sevincimiz onda olar payım, hey! 
Üzə gəlib üzlənər haqq-sayım,hey 
 



 

 25

Cənub həsrəti 

Ümidlərə sərhəd olan xan Araz, 
Xannan səndə qalıbmı bir can, Araz? 
Quruyuban, alışıban , yan Araz! 
 Dərd-möhnətdən sakit axan çayım hey! 
Daşa dəyən harayım hey, hayım hey! 
  
Müəllimin arzuları səndədir, 
Göz yaşları səninlə bir təndədir, 
Biz bir olsaq düşmən bizdən gendədir, 
Gümanlara qınaq olan Araz, hey! 
Səngiməyən göz yaşları bəyaz,hey!  
  

31.12.2016 
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Əvəz Müəllim 

“HEYDƏRBABA”YLA GÖRÜŞ 
 
 

 
 

Heydərbaba, görüşünə gəlmişəm, 
Həsrət qovub örüşünə gəlmişəm, 
Bədhaxlarla döyüşünə gəlmişəm, 
Şirvan-eldən əhvalına salam var, 
Daim səni xatirlərə salan var. 
 
Heydərbaba, ərzi-halın necədi? 
Keçənlərin gündüzmü, ya gecədi? 
Dünya beş gün, o da belə heçədi, 
Qucaqlayıb səni basım bağrıma, 
Abı-havan dərman olsun canıma. 
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Cənub həsrəti 

Heydərbaba,öpəydim üz-gözünnən, 
Yellənəydim ətəyinnən,düzünnən, 
Bircə dəfə eşidəydim özünnən; 
Vətən deyən ellərimiz var olsun, 
Anda sadiq ürəklərə yar olsun 
 
Heydərbaba, mehman eylə sən bizi, 
Zirvən üstən seyr eyləyim Təbrizi, 
Birgə açaq gecəni, həm gündüzü, 
Onda bizim ürəyimiz şad olar, 
Dərd-möhnətdən könüllər azad olar. 
 
Maili olduğum siyah tellərin, 
Bizdən ayrı düşən müdam ellərin, 
Həsrəti olduğum şux gözəllərin, 
Xeyir-şəri necə keçdi bilmədim, 
Vədəsində sevinmədim,gülmədim. 
 
Heydərbaba,Şəhriyar bəs necoldu? 
Özü demiş “gələmmədi gec oldu?” 
Xeyirə şər, ağa qara güc oldu? 
Qismət olsun, ayrılığın sonu var, 
Hər bir işin axarı var,yönü var 
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Əvəz Müəllim 

Babadağla həmdəm olan Savalan, 
Zirvələri buludlardan bac alan, 
Ayrı-ayrı qərar tutub, ucalan, 
Araz üstən əl uzadıb görüşə, 
Əhvallaşıb ərzi-halı bölüşə 
 
Səhənd çıxa Kəhnizənin yoluna, 
Qucaqlaşıb boynun ala qoluna, 
Mərhəm ola qayasına, koluna, 
Baxa-görə dağdan-daşdan nə qalıb, 
Əsrlərlə vur-savaşdan nə alıb. 
 
Heydərbaba,dağlar yenə dumandı, 
Bizə qalan hələ quru gümandı, 
Ayrılığın üzü bozdu, yamandı, 
Gümanımız ağ günlərə yar olsun, 
Yurdumuz gül açıb novbahar olsun. 
 
Heydərbaba, Novruz gəldi azarıx, 
Hallanıb-tullanıb bir az qızarıx, 
Tonqal üstə "qurdun qəbrin qazarıx", 
Haydan-küydən “Qarı nənə oyanar” 
Sevincindən “üzü qana boyanar" 
 
 



 

 

Müəllim
Onu bil
Harda o
Araz bo
Daim on
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Cənub həsrəti 

min şair dostu Şəhriya
lsln ürəklərdə nisgil v
olsa Müəllim də orda 
oyu havalanıb ağlayar
nu yaddaşlarda saxlay

 
 
 

ar, 
var. 

var, 
r, 
yar. 

 01.01.2017 
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Əvəz Müəllim 

XUDAFƏRİN DASTANI 
 

 
 
Şaxıyaraq şimşək kimi 
Ulu tarın qəmli simi 
Çatıb qovuşmağın dəmi,  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Həqiqəti hamı bilsin, 
Göz yaşımı vüsal silsin  
Şəhriyarı gözüm görsün  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Qonuşaydı dillərimiz,  
Uzaq düşən ellərimiz  
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Cənub həsrəti 

Birləşməyə tellərimiz  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
O Güneyi görmək üçün  
Görüb, deyib-gülmək üçün  
Lap Təbrizdə ölmək üçün  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Bir ney olub neyləməkçün  
Qardaş ilə inləməkçün  
Keçmişləri dinləməkçün  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Heyf, yurdum gedib əldən  
Bu dərdü-sər düşməz dildən  
Vətən deyib əzəl gündən  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Bədxahları yıxmaq üçün,  
Qardaş əlin sıxmaq üçün. 
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Əvəz Müəllim 

Savalana çıxmaq üçün, 
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Arzuların yoxdu sayı,  
Görmək üçün mən O Tayı  
Pozmaq üçün 'Türkmənçayı"  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Böyük Yurdun hər yanını  
Gilanını, Zəncanını  
Yaşamağa bir anını  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Xoşginaba dəymək üçün  
Dost qapısın döymək üçün  
Səhəndə baş əymək üçün 
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Ürəydə Cənub həsrəti  
Könüldə Yurd hərarəti 
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Cənub həsrəti 

Sözdə şer təravəti  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Xudafərin on beş tağlı  
Üstü Azərbaycan dağlı,  
İki yüz il yolu bağlı  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Araza xan deyə-deyə  
Suyuna qan deyə-deyə  
Alışıb yan deyə-deyə  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Cənub qızı - qələm qaşlı  
Rübabəni gözü yaşlı  
Ağlar qoyan başı daşlı  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Körpü olub yolu kəsən  
Üstən Səmum yeli əsən  
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Əvəz Müəllim 

Söylə mənə, axı nəsən?  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Ayrılığın sonu varmı? 
Bizə qismət ahu-zarmı?  
Xudafərin kormu, karmı? 
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Heydərbaba əsir düşüb  
Gör bir neçə əsr düşüb  
Adına şeir - nəsr düşüb  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Yurdun ən baş yazarına  
Azar çatmaz azarına  
Ziyarətə məzarına  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Unudub bizim elləri,  
Hanı cənub gözəlləri?  
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Cənub həsrəti 

Yad əldə qalıb əlləri  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Qatar gedər sərhəd boyu  
Sərhəd bölər Azər-soyu 
O tərəfdə qardaş toyu  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Körpələrin yuxusunda  
Çiçəklərin qoxusunda  
Lap Elgünün "Oxu"sunda 
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Ehey!!! Vətən oğulları  
Dəyişdirin ağılları  
Pozun köhnə nağılları  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
 
Aranı kəsən bədhaqlar,  
Yerdə qalmaz bu nahaqlar  
Müəllimi sözü haqlar  
Könlüm keçmək istər  

Xudafərindən. 
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Əvəz Müəllim 

ÜZÜN VARMI BARIŞMAĞA 
 
İran şahının Azərbaycana “qo-

naq gəlmiş” arvadına 
 

Böyük xalqı cılız görən 
Gen dünyanı qəfəs hörən, 
Ölümünə fərman verən. 
Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Öz hökmünü verən zaman 
Qan axıtdın ümman-ümman. 
Sağlığına yoxdur güman, 
Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Fərəhlənmə ki, banisən  
Əl-qolu qanlı canisən  
Gəldi-gedərsən, fanisən  
Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Mənə məxsus təxti-İran.  
Deyə-deyə qoydun viran  
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Sağ olsan da ölü bir can.  
Sözün varmı danışmağa?  
Üzün varmı barışmağa? 
 
Dağlar boyda «dağlar» qoyan,  
Qapıları bağlar qoyan,  
Müəllimi ağlar qoyan  
Sözün varmı danışmağa?  
Üzün varmı barışmağa? 
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YOX İMİŞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Ustad Şəhriyarın il dönümünə) 
 

Uddu Şəhriyarı qara torpaqlar,  
Baxdıqca əksinə qəlbim qan ağlar.  
Sanki alçaqlaşdı ucalan dağlar,  
Biz dağların acı, dağlar tox imiş,  
Ustad, sənin bərabərin yox imiş. 
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Qəlbimin ən yaxın dostuydin inan,  
Artıq dostluğuna qalmadı güman.  
Çatdı vaxtsız əcəl, vermədi aman,  
Hardan bilək əcəl qəfil ox imiş,  
Ustad, sənin bərabərin yox imiş. 
 
Heydərbaba ilnən matəm saxladı,  
"Heydərbaba salam" dedim, ağladı.  
Gözəllərin güldən çələng bağladı,  
Demə Araz boyu güllər çox imiş.  
Ustad, sənin bərabərin yox imiş. 
 
Eşq-ələm şairi oldun millətin,  
Şeirin, sənətin, zəngin sərvətin.  
Itirmək asanmış, tapmaq çox çətin, 
Dünya əzəl gündən boğa -boğ imiş,  
Ustad, sənin bərabərin yox imiş. 

 
Müəllimin sözü sənə tən olmaz,  
Günlərimiz ötdü keçdi şən olmaz,  
Nə qədər də çəksəm, mənnən, sən olmaz,  
Dərdli günlər dərdi-qəmdən çox imiş,  
Ustad, sənin bərabərin yox imiş. 

2005 
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Əvəz Müəllim 

NOVRUZ GÜNLƏRİ 
(M.Şəhriyara) 

 
Titrəyir sevincdən bayram axşamı,  
Yerə şölə saçan göylərin şamı. 
Xeyrə qovuşaq söyləyir hamı  
Yüz belə bayramlar görək hamımız. 
Qalmasın ürəkdə arzu, kamımız. 
 
Tonqalımız oda düşüb qor salır,  
Köz-köz üstə naxış vurur, tor salır,  
İstiyə allanıb gecə korşalır,  
Deyirik gecəmiz xeyrə calansın,  
Bayram tonqalları tez-tez qalansın. 
 
Yeralmasın közə qoyub partaddıq, 
Səsdən-küydən yerin bağrın çatdatdıq.  
Tonqal üstdən o tay-bu tay attandıq, 
Nə gözəl günlərdi o yaz günləri, 
Ömrümüzün keçən bəyaz günləri. 
 
Samovarı pıqqır-pıqqır qaynatdıq,  
Əminəvəsin moda salıb oynatdıq.  
Neçə aydır yatmış qurdu oyatdıq  
Bəxtimizin qurdu ulasın xeyrinə  
El-obamız çıxsın bayram seyrinə. 
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Cənub həsrəti 

Ovçu qardaş ayaqlayır yovşanı,  
Kol dibində qorxu tutub dovşanı.  
Gözümlə görmüşdüm burda, bəs hanı?  
Yazıq dovşan qorxusundan yox oldu,  
Onu görcək ac qarnımız tox oldu. 
 
Qonşu Fəfiş bizə papaq tulladı,  
Qaqaş ona çınqıldan pay yolladı.  
Payın görən qonşubala mumladı,  
Dedik Qaqaş, bu nə paydı sən verdin?  
Dedi bayram zarafatdı, şən gördün. 
 
Ay nə kefdi, dedik-güldük, əyləndik,  
İnciyib-küsüşüb, bir az şelləndik.  
Axırda yorulub yerə milləndik,  
Dedik: Allah, belə axşamlar var olsun,  
Dost-tanışa, istəyənə yar olsun. 
 
Təntiyib bir az da xəyala getdik,  
Unudulmaz Şəhriyarı yad etdik.  
Bir dua da ruhuna ad etdik  
Bilmədik boş yeri necə dolduraq,  
Canı dildən olmayanı olduraq. 
 
Müəllim də yada salar ustadı, 
Qızıl həriflərlə yazar bu adı, 



 

 

Sevincində
Bu şad gün
Birləşib bi
Doğma qar
Vahid Azə
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ən uçmağa yox qanad
nlər xalqımıza yar ols
r yerdə bərqərar olsun
rdaşlar tək bəxtiyar o

ərbaycan bir diyar ols
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sun. 

 mart, 2009 
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TƏBRİZLƏ GÖRÜŞ 
 

Başının vüqarın gördüm uzaqdan, 
Məğrur qayalardan, çalmalı dağdan. 
Şəhriyarın gəzmədiyi torpaqdan, 
Təbriz, sənin görüşünə gəlmişəm. 
 
O taylı-bu taylı Azərbaycana, 
Mən doğma övladam, sən isə ana. 
Oduna isinib mən yana-yana, 
Təbriz, sənin görüşünə gəlmişəm. 
 
Dərdimin əlacı, eşqim əzəli, 
Ay məni gözləyən cənub gözəli. 
Möhtacam ki, gülüşünə, gəlmişəm, 
Təbriz, sənin görüşünə gəlmişəm. 
 
Müəllimi tale verdi Şirvana, 
Ordan da üz tutdu böyük cahana. 
Xudafərin kədər dolu dastana, 
Təbriz, sənin görüşünə gəlmişəm. 

 
25.03.2010 
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AY CƏNUB GÖZƏLİ 
Cənubi Azərbaycandakı azəri gözəllərinə 

 
Bir az hakim olsan qəlbin səsinə, 
Düşərsən eşqimin zümzüməsinə. 
Mailəm gözlərin cazibəsinə, 
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli. 
 
Xoşbəxtlik, təbəssüm qoy sənin olsun, 
Təbrizi sevmişdim, Təbrizin olsun. 
Götür Savalanı cehizin olsun, 
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli. 
 
Duyub-eşitmişəm əhdi-ədanı, 
Əsən küləklərdən aldım sədanı. 
Bu yazıq Müəllim alsın qadanı, 
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli. 

2010-cu il  
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ŞƏHRİYAR, CƏNUBİ AZƏRBAYCAN 
VƏ MƏN 

(Yaxud «Xüdafərin dastanı») 
 

Mənim qəlbimdə - uşaqlıq çağlarından, 
lap aşağı siniflərdən səbəbini özüm də 
bilmədiyim bir cənub həsrəti baş qaldırmış-
dır. Və bu həsrət Şəhriyar adlı bir cənublu 
şairin olduğunu biləndən sonra daha da 
alovlanmış, böyüyüb heykəlləşmiş, zaman 
keçdikcə ücalıb "Şəhriyar zirvəsi" boyda 
olmuşdu. Bu zirvənin fonunda isə Heydər-
baba dağ silsiləsi aşkarlanmışdı: (əlbəttə, 
"Heydərbabaya salam"dan sonra): 

Heydərbaba dünya yalan dünyadır, 
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İsgəndərdən, Nuhdan qalan dünyadır, 
Oğul verib dərdə salan dünyadır". 
..İllər keçdikcə qəlbimdəki bu nisgil 

böyük sevgiyə çevrildi, ancaq, nisgil nisgil-
liyində qaldı... 

"Heydərbabaya salam"ı oxuyandan sonra 
başa düşdüm ki, dünyada ədəbiyyat, şeir adlı 
bir məfhum var imiş, daha doğrusu Şəhriyar 
var imiş! 

 
"Heydərbaba gələmmədim gec oldu, 
Heç bilmədim gözəllərin necə oldu". 
 
Mən bütün orta məktəb kursunu "5"-lə 

başa vurdum.  
Ancaq, o vaxt mənim üçün bir şey aydın 

deyildi, müəmma olaraq qalırdı və bir sual 
məni daim düşündürürdü: niyə, Lermon-
tovun, Puşkinin çətin oxunan, yadda qalma-
yan şeirləri ilə dərsliklərimiz dolu idi və biz 
məcbur idik ki, onu "zülmlə" də olsa 
öyrənək; ancaq, bir dəfə oxuyanda illərlə 
yaddaşımızda həkk olub qalan Şəhriyar şeri 
salınmırdı bu kitablara?! Çox qəribə idi: 
çətini, başa düşülməyəni məcbur öyrənmək, 
asanı, ruhumuzu oxşayanı yaxına buraxma-
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maq? Nə idi bu müəmmanın səbəbi başa 
düşə bilmirdim. 

Cənub sevgisinin içində bu suallar da 
uzun illər boyu nisgil kimi cavabsız olaraq 
qalırdı. 

Mənim uşaq xəyallarımda çox böyük 
arzulardan biri Cənubi Azərbaycanı görmək 
olmuşdur. Fikirləşirdim ki, sərhəd açılar və 
mən keçib "O tayı" - kasıb, çöllərdə dehqan 
kimi yaşayan elatları qarış-qarış gəzərəm. 
Sovet vaxtı eşitmişdim, deyirdilər ki, ora-
dakı evlər çay daşlarından tikilib, üstü qa-
mışla örtülmüş komalardır. Mən arzulayır-
dım ki, oranı görsəm o çay daşlarına üzümü 
sürtərəm, bəlkə onda "qürbətdə həbs olun-
muş yurdumu" daha yaxından duya bilə-
rəm. 

...İllər keçdi, nəhayət, gözlənilmədən 
sakit səmalarda şimşəklər çaxdı; Böyük 
deyilən "super derjava" - Sovet İttifaqı 
dağıldı, sərhəd açıldı, cənuba gedən yollara 
işıq düşdü. Nəticə nə oldu? Nəticə o oldu 
ki, hətta bütün alverçi arvadlar da ora N 
dəfə gedib-gəldilər, mən isə hələ də Arazın 
o tayını yalnız görmək ümidi ilə yaşayıram. 
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Şəhriyardan yazmağa mənə vaxt imkan 
vermir - vaxtım çatmır, daha doğrusu o 
vaxta sığışmır, ona görə də o mənim qəl-
bimdə elə sevgi olaraq da uyuyur. 

Bir də ki, daha çox yazmaq istədiyim 
halda yazmıram. Qorxuram ki, çox yazsam 
o yazılarla birlikdə sevgimin bir hissəsi də 
əriyib puç ola bilər. Onda mək Şəhriyarı 
yox, həmçinin itirilmiş Cənubi Azərbaycanı 
bir də itirə bilərəm. 

Bu daha dəhşətli faciə olar. 
Mən Şəhriyarı özümə hələ ilk "cızma-

qaralarımda" ustad sanmışam. 
Sonralar da həmişə bu «tələbə hissi» məni 

illərlə təqib edib. Yazdıqlarımda "Şəhriyar 
hissi" itəndə bilmişəm ki, bu yazı deyil. Və 
nəhayət, bu yazdıqlarım əsil mövzu deyil, 
əslində ona girişin bir məqamıdır. Əsil 
məramım isə bir az başqadır... 

...Bir neçə il bundan əvvəl balaca 
Elgünün 2-ci sinif "Oxu" kitabını vərəqlə-
yərkən çəkilişi primitiv olan bir körpü şəkli 
nəzərimi cəlb etdi, daha doğrusu əlimin 
altından sivişib keçdi, mən tez əl saxladım 
və onu "tutdum". Nə görsəm yaxşıdır? Elə 
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bil məni ildırım vurdu, inanmadım ki, bu o 
idi, 30-40 il əvvəl arzulayıb axtardığım, 
cənub həsrətinin bir parça əksi idi ki, o 
gəlib 2-ci sinfin "Oxu" kitabında "üzə çıx-
mışdı". Nə qədər adı çəkilsə də tağları mənə 
"gəl-gəl" deyirdi. Bəli, bu Xudafərin kör-
püsü idi. O anda ikinci şimşək mənim bey-
nimdə çaxdı, özümü Xudafərinin üstündə 
hiss etdim. Ancaq nə fayda? Ancaq, çox 
heyif, bu xəyal idi. Onda həqiqətən könlüm 
keçmək istədi Xudafərindən, əgər keçsə 
idim hər şey bitmişdi. 

Nə yaxşı ki, keçmədim, keçsə idim onda 
şeir adlandırdığımız o ilahi hiss də keçib 
getmişdi. Keçə bilmədiyim bu dəfə mənim-
çün yaxşı oldu - hisslərim çilik-çilik olub 
vərəqə səpələndi, daha doğrusu "Xudafərin 
dastanı" adlı bir nağıl yarandı ki, buna da 
şükür: 

 
Şaxıyaraq şimşək kimi 
Ulu tarın qəmli simi 
Çatıb qovuşmağın dəmi ,  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
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Həqiqəti hamı bilsin, 
Göz yaşımı vüsal silsin  
Şəhriyarı gözüm görsün  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
O Güneyi görmək üçün  
Görüb, deyib-gülmək üçün  
Lap Təbrizdə ölmək üçün  
Könlüm keçmək istər Xudafərində 
 
Bədxahları yıxmaq üçün,  
Qardaş əlin sıxmaq üçün. 
Savalana çıxmaq üçün, 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 

 
Arzuların yoxdu sayı,  
Görmək üçün mən o tayı  
Pozmaq üçün 'Türkmənçayı"  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
 Xoşginaba dəymək üçün  
Dost qapısın döymək üçün  
Səhəndə baş əymək üçün 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
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Xudafərin on beş tağlı  
Üstü Azərbaycan dağlı,  
İki yüz il yolu bağlı  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
Cənub qızı - qələm qaşlı  
Rübabəni gözü yaşlı  
Ağlar qoyan başı daşlı  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən 
 
Körpələrin yuxusunda  
Çiçəklərin qoxusunda  
Lap Elgünün "Oxu"sunda 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
Eh-ey! Vətən oğulları  
Dəyişdirin ağılları  
Pozun köhnə nağılları  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 
Aranı kəsən bədhaqlar,  
Yerdə qalmaz bu nahaqlar  
Müəllimi sözü haqlar  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən... 
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Vəssəlam, hələlik deyirəm Cənuba. An-
caq bu dəm xəyalıma yenə rəhmətlik Şəh-
riyar gəldi; o taydan bu taya həsrətlə baxır, 
bu taydan o taya isə cənub gözəli, gözü 
yaşlı Rübabə... 

Deməli, çox güman ki, cənuba təkrar 
"səfərimiz" bitməz qaldı. 
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TƏBRİZİN KÜÇƏLƏRİNDƏ  
UYUYAN «QARAGİLƏ» 

 
"Xudafərin dastanı" qələmə gələn 
anlarda təbii olaraq Cənub qızı 
Rübabə xanım da o dastanda yad-
daşımın səhifələrində canlanmışdı: 
...Cənub qızı, qələm qaşlı,  
Rübabəni gözü yaşlı,  
Ağlar qoyan başı daşlı  
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 

 
İndi imkan olsa, Xudafərindən o taya 

keçib, Təbrizin küçələrində "Qaragiləni 
axtarmaq istərəm - ona həsrət qalmış 
Rübabə kimi. Yəqin ki, o küçələrin hansısa 
birində "dəfn olub" uyuyur Qaragilə. Və 
yəqin ki, mərhum Rübabə Muradovanın da 
ruhu indi "Qaragilənin ruhu" ilə yanaşı 
uçub, dolaşır Təbrizin küçələrində. 

Rübabə göz açanda Təbrizli dünyaya göz 
açdı, ancaq onsuz qaldı, onunla böyümədi. 
Təbriz böyüdü amma, "o böyümədi". O 
yurda köçmək və orada bu dünyadan 
köçmək arzusu ilə köçdü dünyadan. 
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Təbrizin Quzeydə ki, Qaragiləsinin 
"Leyli - Məcnun əhvalatını" nəhayət, mən 
musiqi alətlərinin sevgisində hiss eləyib 
gördüm. 

Kaman və ona sürtüşüb- sürtünərək, 
sevgisini aşkar edib yaşayan Kamanə. 
Bunlar vəfalı aşiq olmaq etibarilə daima 
bir- birinin başına dolaşır və öz eşq 
sızıltılarını- "əlləri çatmayan arzularını" bir-
birinə sıxılıb-sürtülüb əzab verməklə 
ətrafdakılara bəyan edirlər. (nəzər - diqqəti 
cəlb etmədən). 

Mən uzun illər: uşaqlıq və erkən gənclik 
illərində Rübabənin yanıqlı səsinə, o səsin 
yanmış məqamına uymuşam. Ancaq uzun 
illər bu oxu ifasındakı qeyri-adiliyi yoza 
bilməmişəm. 

Sonralar aydın olub ki, belə qeyri-tə-
biilik məhz o səsin qovrulub, yanıb-
yaxılmasında imiş. Və bu yanğının alovun-
da özü kiminsə "Qaragilə"si olan Rübabə, 
Təbrizdəki "Qaragilə"sinə həsrət qalan aşiq 
kimi öz əbədi nəğməsini oxuyurmuş 
bizmçün. Yəni bu ifaların səbəbi əlçatmaz, 
ün-yetməz bir eşq imiş, necə ki, bizlər də 
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ona həsrət. 
Bir də o dəqiqləşdi ki, bu sevgi Rübab- 

Rübabə adlı bir eşq macərasının həyatdakı 
təzahürlərindən biriymiş. Diqqət etsək, hiss 
eləyib görə bilərik. 

Rübab əslində musiqi alətidir. O çox 
tanınmasa da xalqımızın qədim musiqi 
alətlərindəndir. Görünür bu alətin adının 
Rübab olması heç də təsadüfi deyil. Və 
görünür bu onun Rübabə adlı sevgilisinin 
olmasından xəbər verirmiş. 

Rübabə xanımı xatırlayanda bu alətin 
varlığını bir daha yəqin etmək olur. Çünki, 
əsil sevgi kimi az qala bu alət də unudulub 
getmişdi. Yəni biz Rübab alətinin səsini 
eşidib, ahəngindən onun hansı tembrlə 
yandığının əyan etmiş olarıq. 

Mənə elə gəlir ki, Rübabənin musiqi 
dünyasında sevgilisi - Rübabı "Qaragilə"dir 
ki, o bütün ömrü boyu Qaragilənin ətrafına 
fırlana-fırlana, ancaq ona əli çatmaya- 
çatmaya köçdü dünyadan. 

O vaxtki, musiqiçilərdən eşitmişdim ki, 
deyir Naxçıvana konsertə gedəndə qatar 
Araz boyu Cənubu Azərbaycana tərəf 
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"boylana-boylana dartındığı vaxt" Rübabə 
xanımın fikri bizdə yox, tikanlı məftillərin o 
tayında idi. 

 

 
 
Çünki, kupenin pəncərəsindən gözlərini 

O taya - Arazın o tərəfinə dikib gedəndən- 
gələnə kimi "zülüm-zülüm" ağlayırdı. 
Burada yadıma düşdü ki: 

 

Hanı Cənub gözəlləri? 
Yad əldə qalıb əlləri. 
Aramır bizim elləri, 
Könlüm keçmək istər Xudafərindən. 
 

Sonralar başa düşdük ki, o gözəl Cənub-
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lu qız o tayda qalan sevgilisini baxışlarıyla 
araya- araya gedib, tapmadığı üçünsə onun 
xatirəsinə yas tutub ağlayırmış. 

Azərbaycanın sinəsində özü boyda dağ-
dır: "O tay-bu tay dağı". Iş burasındadır ki, 
biz bunu əvvəllər heç hiss etməmişik. Daha 
doğrusu hiss etməyə qoymayıblar. Ancaq 
sonralar (Şəhriyar şerində olduğu kimi) 
Rübab və Rübabənin səsindəki yanğının 
səbəbində bir bağlılıq olduğun başa düşüb 
bilmişik. Eləcə də Rübabənin oxuduqlarının 
yanğısından - ahuzarından məlum olur ki, 
onun Rübabı- ilk məhəbbəti, yəni yarısı 
Təbrizdə uyuyub qalan "Qaragilə"imiş: 

 
Təbrizin küçələri dolanba-dolan,  
Sən ki, məni sevmədin, get ayrı dolan... 
 
Nə isə... Söhbət uzana bilər. Həyat kimi 

beşiyimizin başlanğıcı və sonu olduğu kimi 
bütün yanğınların da sonu var. 

Son: külə çevrilməkdir! 
Yananların- sevərək yaşayanların isə 

axırı kül deyilmiş. Necə ki, onların yan-
malarının nəticəsi bu dünyanın tərk etmələri 
olub dünyalarını dəyişəndən sonra onların 
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ruhları əbədi eşq atəşinə tutaşıb sonra gələn 
nəsillər üçün kül yox, bir məşəl olur. 
Qaragilə sevgisi kimi. 

... Sil gözün yaşın Qaragilə, Ağlatma 
məni?... 

 
…Sil gözün yaşın bu nə eşq-həvəsdi, 
…Sil gözün yaşın Qaragilə, ağlama, 

bəsdi. 
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XOŞGİNABDA KEÇƏN GÜNLƏR 
(Ustad Şəhriyarın xatirəsinə) 

 
Azərbaycanın dahi şairi ustad Şəhriyarla 

ruhu yaxınlığımızı zaman-zaman duydum, 
xəlqlik baxımından demirəm, o olmalıdır - 
Şəxsi fərd baxımından. Çünki... Bunun 
çünkisi uzaq-yaxın keçmişdən, orta məktəb 
illərinin aşağı siniflərindən başlamışdır.  

Uşaq aləmindən dünyaya baxarkən dərk 
eləyə bilmədim ki, niyə ədəbiyyat kitab-
larımızda olan Puşkin, Lermontov və başqa-
larının şeirlərini zorla əzbərlədiyim halda 
Şəhriyarın sovet vaxtı təsadüfi əlimizə 
keçmiş "Heydərbabaya salam"ını yaddaşı-
ma bir nəfəsə həkk edirdim. Həm də uşaqlıq 
dünyamı narahat edən ən çətin məqam-
lardan biri o idi ki, bilmirdim niyə sonralar 
o yazıların havası məndən əl çəkmək 
istəmir?! 

Deməli, bizim ruhu yaxınlığımız məhz o 
vaxtlar özünü büruzə verirmiş. Bu hiss 
ustad dünyanı tərk edəndə bir daha aşkar-
landı. Onda bir də yenidən dünyaya 
gəldiyimi duydum. Necə ki, o bir əsrə yaxın 
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zaman kəsiyində Cənubdan Şimala keçmək 
ümidi ilə Arazın sularında qərq olub köçdü 
dünyadan, eləcə də mən yarım əsrə yaxın 
vaxta Şimaldan - Cənuba köçmək ilğımı ilə 
keçirəm dünyadan. 

Şairlikdən əlavə o ustad idi. Xarici 
görünüş, libas və ya bahalı paltar onun üçün 
məna ola bilməzdi. Çünki Şəhriyar zəma-
nənin zər-zibasına yox, onun gözqamaş-
dırıcı parıltısının içində giziənən mənanı 
axtarıb tapıb, ona qiymət verən idi. 

Qəribə, həm də maraqlısı odur ki, məni 
də insanların geydiyi son dəbdəbə moda 
yox, onların içərisində gizlənməyə çalışan 
"mən" maraqlandırır. 

Nəhayət, Şəhriyar bir eşq şairi idi. O, 
belə bir məhəbbət azarına tutulmuşdur ki, 
onun da dərmanı "Sürəyyanın bakirə gənc-
liyində" əridi getdi. Və həmin eşq macərası 
təkrarən onun əzəmətli heykəlinin yaranma-
sına səbəb oldu. Həmin azarın ab-havası 
məni vuranda isə Şəhriyarla bir daha 
"görüşdük". Və hər dəfə görüşəndə nə isə 
yazmağa başladım. 

Coğrafi baxımdan Cənubla Şimalın 
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ayrıcında... Səhəndlə, Heydərbabayla, 
Savalanla yanaşı, zirvəsi qarlı bir dağ 
dayanıb ki, ətəklərindən baxıb onun 
ucalığına qibtə edirik. O Şəhriyardı. 

O, iki əsrə yaxın vaxtda sərhəd olmuş 
Arazın üstündə, Xudafərinin sinəsində və 
nəhayət qəlbimizin aynasında ucalan bir 
"Azərbaycan heykəli"dir ki, gözünün biri 
Bu Yanı, biri O Yanı araya-araya soraqlayır 
dünyanı. 

Ruhu yaxınlığımız vadar edir ki, 
Şəhriyarı ustad kimi ülvi hisslərimin üst 
qatında hiss edim və bu hissiyat mənə 
şagird olduğumu dərk etdirir. Ara-sıra 
yazanda isə o ruh gözlərimin qarşısında 
dayanır ki, bu da bizim bir daha "ustad- 
şəyird" münasibətlərimizin varlığını əyan 
edir: 

 
Ötən bülbüllərin xoş nəfəsiyəm,  
Muğam dünyasının şirin səsiyəm  
Şeirlə, sənətlə yoğrulmuşam mən,  
Ustad Şəhriyarın tələbəsiyəm. 
 
Hər bir il dönümündə bir daha onun ruhu 



 

 

qarşısında b
onun keçdi
Şəhriyar ötə
da Azərbay
Arazın o ta
daha Araz d

"Dur aya
Ya azad o
-dediyi- 

Xoşginabda
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baş əyib, heç olmasa i
iyi yerlərdən keçmə
ən əsrin üfüqlərində
ycanı görmək arzus
ayında vaxtsız qürub

da yetim qaldı, Xudafə
ağa!  
ol, ya tamam yan, 
Azərbaycan" da v

a keçən günlər də.. 

ildə bir dəfə 
ək istərəm. 
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fərin də..  

və nəhayət 
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CƏNUB HƏSRƏTLİ NOVRUZ 
GÜNLƏRİ 

 
Cənub həsrəti uşaqlıq sevgimdir. Mənim 

üçün "cənub" sözünün bir çox məna çalar-
ları mövcud olub ki, onlardan birincisi Şəh-
riyardır, yəni: Cənubi Azərbaycan-Şəhriyar. 
Nədənsə Şəhriyarı hər bahar gələndə daha 
çox anıram, axtarıram. Hər bahar gələndə 
özümdən asılı olmayaraq sanki onu fikir-
ləşib yazmaq istədiklərini (ancaq yazmağa 
vaxtı çatmadıqlarını) yazıram. Bu ilki 
Novruz günlərində olduğu kimi. Bəlkə də 
gələn bu hissiyyat doğum gününü 
bilmədiyimiz ustadın bahar günlərində 
dünyaya gəlməsinə bir işarədir: 

 
Titrəyir sevincdən bayram axşamı,  
Yerə şölə salan göylərin şamı.  
Xeyrə qovuşaq söyləyir hamı  
Yüz belə bayramlar görək hamımız,  
Qalmasın ürəkdə arzu-kamımız. 
 
Cənub sözünün mənəvi tərcüməsi 

Şəhriyar olduğu kimi, coğrafi tərcüməsi də 
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var ki, o Təbrizdir. 
Şəhriyarla olduğu kimi Təbrizlə də xəya-

lən arzuların qanadında görüşmüşəm. Və bu 
görüşü təsəvvürümdə canlandırmışam: 

 
Başının vüqarın gördüm uzaqdan,  
Məğrur qayalardan, çalmah dağdan.  
Şəhriyarın gəzmədiyi torpaqdan  
Təbriz, sənin görüşünə gəlmişəm. 
 
Ancaq bu görüş böyük şəhər Təbriz və 

böyük dünya olan Şəhriyarla baş tutmasa da 
hiss olunur ki, yaxındadır. Çünki Novruz 
insanları yaxınlaşdırdığı kimi həsrətliləri də 
qovuşdurar, yaradanın köməyi ilə: 

 
Tonqalımız oda düşüb qor salır,  
Köz-köz üstə naxış vurur, tor salır,  
İstiyə allanıb gecə korşalır,  
Deyirik gecəmiz xeyrə calansın,  
Bayram tonqalları tez-tez qalansın. 
 
Yeralmasın közə qoyub partaddıq, 
Səsdən-küydən yerin bağrın çataddıq.  
Tonqal üstdən o tay-bu tay attandıq, 
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Nə gözəl günlərdi o yaz gündəri, 
Ömrümüzün keçən bəyaz günləri. 
 
Samovarı pıqqır-pıqqır qaynatdıq,  
Əminəvəsin moda salıb oynatdıq.  
Neçə aydır yatmış qurdu oyatdıq  
Bəxtimizin qurdu ulasın xeyrinə  
El-obamız çıxsın bayram xeyrinə. 
 
Ay nə kefdi, dedik-güldük, əyləndik,  
İnciyib-küsüşüb, bir az şelləndik.  
Axırda yorulub yerə milləndik,  
Dedik: Allah, belə axşamlar var olsun,  
Dost-tanışa, istəyənə yar olsun. 
 
Təntiyib bir az da xəyala getdik,  
Unudulmaz Şəhriyarı yad etdik.  
Bir dua da ruhuna ad etdik  
Bilmədik boş yeri necə dolduraq,  
Canı dildən olmayanı olduraq. 
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ŞAHBANİ-YOXSA CANİ 

Keçən il televiziyanın ANS kanalında mə-
nimçün gözlənilməz olduğu qədər maraqlı və 
maraqlı olduğu qədər də faciəli olan bir 
müsahibə ilə üz-üzə qaldım (2010-cu il).  

Keçmiş İran şahının arvadı (oğlu ilə 
birlikdə) Azərbaycana gəlib və Azərbaycan 
televiziyası ilə müsahibə verirdi. H. Cavid 
demişkən: heyhat! 

Bu hadisə mənimçün Azərbaycanın 
bölünməsi qədər dəhşətli bir səhnə idi. 
Halbuki, yuxularımda bu çağırılmamış 
qonaqları görsəydim nəinki televiziyaya, heç 
Azərbaycanın sərhədlərinə yaxın burax-
mazdım. Çünki, Azərbaycan adlı məmləkətin 
havası, suyu (və torpaqlarına ayaq basmaq) 
onlara haramdır. 

Bəli, bu həmin söhbət idi ki, əqlim söz 
kəsəndən bu günə qədər fikirləşəndə varlı-
ğımı sarsıtmışdı. 

Təqdim olunan xanım ("xanım" demək 
mümkünsə) həmin xanım idi ki, onun 
mənsub olduğu sülalə böyük Azərbaycanın 
zaman-zaman başını kəsmiş, "Azərbaycan" 
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deyənləri dar ağacından asmış, ana dilində 
danışanların dilini kəsib, qalanları dünyaya 
səpələyib elə günə salmışdir ki, iki parça 
olaraq tikə-tikə, dilim-dilim doğranıb "Cənub 
- Şimal" adı altında hələ də qalmaqdadır. 

İndi özünün Azərbaycanlı qızı olduğunu 
deyən, lakin xalqın dilində bircə kəlmə də 
bilməyib farsca fərəhlə danışan həmin xa-
nımı aparıcı biz millətə rəsmi olaraq təm-
təraqla təqdim etdi: Şahbanu Fərəh Pəhləvi. 

Mən azərbaycanlı olduğum üçün özümü 
bir daha təhqir olunmuş hiss etdim və 
xalqımı vurmuş ildırımın ağrısını bir daha 
duydum. 

Ad - titul kimi təqdim olunan bu üç kəlmə 
sözün dərin faciəvi mənası var idi ki, bu 
dərinlik Böyük Azərbaycanın 200 illik 
bölünmə tarixi ilə ölçülürdü. Bu elə ölçü idi 
ki, heç bir tarixə sığan deyildi, sığsaydı "tarix 
çatlardı". 

Ona görə də eşitdiyim sözlər xəstəliyə 
səbəb olan alergiya verirdi. 

Qəribə olsa da bu hissi həmin qadının üz 
cizgiləri, baxışları və danışığındakı təbiilik də 
təsdiq edirdi. Çünki, o üzdə anaların, 
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qadınların üzündəki həlimlikdən, mehri-
banlıqdan əsər-əlamət yox idi. (təkcə vəh-
şilikdən başqa). Bəs nə vardı?!- Azərbaycan 
kimi yağlı ovu əlindən sivişib çıxmış yalqu-
zaqın ifadəsi hakim kəsilmişdi o sifətdə. Bu 
sifət azərbaycanlıların bir xalq kimi mövcud 
olduğunu özlərinə dandırmağa çalışan cəllad 
Pəhləvi şah üsul-idarəsinin canlı abidəsi idi 
ki, gəlib indi də Azərbaycan efir məkanına 
soxulmuşdu. 

Hələ bu "abidə" utanmadan özündən 
sonrakı sifətin (oğlunun) yenidən İran taxt-
tacına sahib durmaq iddiasını da arzulamağı 
yaddan çıxarmadı. Deyirəm üzə bərəkallah! 

Nə isə, qayıdaq üç sözdən ibarət olan 
həmin söz birləşməsinin məna və tərcümə 
çalarlarına: Şahbanu Fərəh Pəhləvi. 

1) "Şahbanu"- şahın banı, yəni başının 
üstü, "krışası", başından yuxarı, yəni başının 
tacı. 

2) "Fərəh"- fərəhlənən. Yəni, ata-anası 
azərbaycanlı olduğu halda (dediyinə görə 
atası Gilandandır) Azərbaycan dilində bircə 
kəlmə də bilməyib, heç bilmək də istəməyib 
fars dilində danışmaqdan fərəhlənən. Öz 
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xalqının dilinin kəsilməsindən, varlığının 
unutdurulmasından, torpağının, mənəviyya-
tını Pəhləvi nəslinin ayaqları altına atıl-
masından fərəh duyan, fərəhlənən. Ata-
babasının, soy-kökünün öz əlilə məhv olun-
masından fərəhlənən. Xalqının xalqlar içrə 
yoxluğundan, azəri qızlarının namusunun 
yadlara satılmasından fərəh duyan... 

3) "Pəhləvi"- Azərbaycan adlı bir məm-
ləkəti zorla yox kimi qəbul etdirməyə 
çalışan, onun dilinin, adət-ənənələrinin varlı-
ğının olmadığını israr edən, azəri oğullarının 
zaman-zaman asdığını-asıb, kəsdiyini-kəsib, 
qalanlarını qaçıb dünyaya səpələnməyə vadar 
edən tarixi qaniçən cəllad və cani. 

Deməli, Azərbaycan xalqının tarixi tor-
paqlarını, şəhər-kəndlərini öz dədəsinin malı 
bilən, azərbaycanlıların farsdan törəmə olub, 
dili olmayan xalq olduğunu məcbur edən 
Pəhləvi sülaləsinin axırıncı şahı olan Rza 
şahın başının tacı, Şahbanusu olmaqla fərəh-
lənən bir varlığın adının deyim forması imiş 
bu Şahbanu Fərəh Pəhləvi. 

Təəccüblü bunların bu sifətlə Azərbay-
cana gəlməsidir. Bunlar bu xalqdan yenə nə 
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istəyir və nə üzlə özlərinin tanınmış üzlərini 
bir də tanıdırlar (üzdə nə üz?). O gəldi-gəldi, 
bəs onları efirə buraxanlar nə üzlə bu addımı 
atırlar? 

Bəlkə burada da "xalqın xeyrinə" nəsə 
var. Indi bu "nəsələrə" baş sındıraq, ya nə?... 

Təəssüf ki, onu danışdıran jurnalist qız da 
vacib sualların heç birini vermədi, bəlkə də 
verməyi bacarmadı və ya cəsarəti çatmadı. 

Yəqin bu "uğurlu müsahibə" üçün belə 
lazım imiş. Tək bir sual istisna oldu ki, 
pəhləvilər hakimiyyətə gələndən sonra 
Azərbaycan xalqının dilini və hüquqlarını 
qadağan etdi? (hətta "niyə" sözünü də 
demədi). Cavab isə sanki, heç nə olmayıbmış 
kimi sözarası getdi: "səhvlər olmuşdu". 
"Səhvlər olmuşdu" sözünü elə dedi ki, sanki 
heç nə olmamışdır və ya olmuşsa da düz 
olmuşdur. Mən isə elə bilirdim ki, ona elə 
suallar veriləcək ki, həmin suallar qarşısında 
o, mənəvi cəhətdən olduğu kimi fiziki 
cəhətdən də ölmüş olduğunu dərk edəcəkdi 
(xəcalətindən bu dünyanı tərk edəcəkdi). 

Təəssüf ki, olmadı. Ona görə də bu 
müsahibənin məramı mənə çatmadı, aydın 
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olmadı. Çünki, qonaq cavan qızı Leylanın 
onlar İrandan qaçandan sonra Fransada 31 
yaşında vəfat etdiyini söyləməsi də müəmma 
kimi səsləndi?! Bu nə demək idi? Dərdə 
şərik, özünə həmdəm axtarmaq, yoxsa özünü 
yerə vurmamaq şərtilə bizlə barışmaq? Bax o 
anda məndə sual yarandı: Üzün varmı 
barışmağa? 

 
Böyük xalqı cılız görən 
Gen dünyanı qəfəs hörən, 
Ölümünə fərman verən. 
Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Öz hökmünü verən zaman 
Qan axıtdın ümman-ümman. 
Sağlığına yoxdur güman, 
Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Fərəhlənmə ki, banisən  
Əl-qolu qanlı canisən  
Gəldi-gedərsən, fanisən  
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Sözün varmı danışmağa? 
Üzün varmı barışmağa? 
 
Mənə məxsus təxti-İran.  
Deyə-deyə qoydun viran  
Sağ olsan da ölü bir can.  
Sözün varmı danışmağa?  
Üzün varmı barışmağa? 
 
Dağlar boyda «dağlar» qoyan,  
Qapıları bağlar qoyan,  
Müəllimi ağlar qoyan  
Sözün varmı danışmağa?  
Üzün varmı barışmağa? 
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 “Dılkəş”lə dilləşmə dilə düşərsən, 
Onun öz aləmi, öz səfası var. 
Çox yuxarı çıxma, zilə düşərsən, 
Qalxanda düşməyi çöz,cəfası var. 
 
Muqam dünyasının şahıdı “Dilkəş”, 
Köçdən ayrı düşən ahudu “Dilkəş”, 
Avazeyi-eşqin şahidi “Dilkəş”, 
“Kürdi” ələnəndə “Şur-Nəva”sı var. 
  
“Dilkəş”ə uyma gəl, eşqə düşərsən, 
Kabab tək çəkilib şişə, bişərsən, 
Canan gedər əldən, tənha şişərsən, 
Can alan gözəlin döz, ədası var. 
  
“Dilkəş”lə fəth etdim şəhri-Gilanı, 
Təbrizi, Zəncani, Mazandarani, 
Çəkdik imtahana əhli-ürfani, 
Gördüm muğam kimi mübtədası var. 
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“Rast”da, “Mahur”da, “Şur”dadı “Dilkəş”, 
Qarmonda, kamanda, tardadı “Dilkəş”, 
Harda eşq-aləm var, ordadı “Dilkəş”, 
Bu eşqə düşməyin min bəlası var.  

 
Tarixə köklənsən muğam diliylə, 
İskəndər hücumda öz təbiliylə, 
“Dünya mənim”-deyir son tədbiriylə, 
Demir ki, axırda qan-qadası var. 
  
Əzəldən ixtiyar sonsuz kainat, 
Ondan qüvvət alır bu Yer,bu həyat, 
Daim işıqlanar ərzi-külliyyat, 
Günəş tək pozulmaz bir ziyası var. 
  
Dünya bir xalıdı naxışbanaxış, 
Ömür bəs eyləmir,baxış ha baxış, 
İlmələr qaçarsa əzab, axtarış, 
Onun yaradannan təmənnası var. 
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m “Dilkış”lə gəzdi “İr
lara saldı təxti-virani
havalanan “Azərbayc
ər millətin öz sədası v
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Mən aşiqəm Savalan, 
Əhər, Meşkin, Savalan, 
Dərd sənə güc eyləsə, 
Çarəsi yox, havalan, 
 
Mən aşiq sıra dağlar, 
Yanaşı sıra dağlar. 
Sizsiz keçən günlərim 
Qəlbim sırsıra bağlar. 
 
Mən aşiqəm Səhəndə, 
Su gələr axar bəndə. 
Özünə yer tapmasan 
Köç eylə bizim kəndə. 
 
Əzizim uca dağlar, 
Səf-səf, uc-uca dağlar. 
Mənnən üzün dönən gün 
Yox olıb uç, a dağlar. 
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Mən aşiqəm Qaradağ, 
Bizə haqq olsun dayaq. 
Başdan haray olmasa 
Ömür keçər baş-ayaq. 
 
Mən aşiq qoşa dağlar, 
Verib baş-başa dağlar. 
Sizdən uzaq düşən gün 
Döneydim daşa dağlar. 
 
Əzizim Heydərbaba, 
Günlər gəlməz hesaba. 
Yüz dərənin yorğası 
Baş əyər bircə taba, 
 
Əzizim sinə-sinə, 
Döşlərin sinəsinə. 
Gələrəm görüşünə 
Yalvarıb sinə sinə. 
 

  



 

 80

Əvəz Müəllim 

 
 
 
Əzizim oda yandı, 
Od od üstə qalandı. 
Ömür keçdi, gün keçdi 
Sanki, hamı yalandı. 
 
Mən aşiqəm Təbrizə, 
Ellərimiz üz-üzə, 
Siznən görüşdüyüm gün, 
Gecəm dönər gündüzə. 
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QƏZƏL 
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OLSUN 
 

Gözəl dünya gözəllərin var olsun 
Gözəlliyi qanmayana ar olsun. 
 
Gözələ göz yumub gözünü tutan, 
Gözəlliyin qarşısında xar olsun. 
 
Kimə ki, yol gəlir əhli-əladan, 
İlahi gözəllik ona yar olsun. 
 
Mütləq hakimi heç bir  hökm susdura bilməz, 
Hakimin hökmü gərək kürreyi-ərzdə car olsun. 
 
İstər Füzuli, ya Vahidi yad et, 
Yaddaşda o, əhlə uyar simi-sar olsun. 
 
Sən röyada ikən ilahin gəlsə mahına, 
Ənbər-buta, külli-zənəxdan olsun. 
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Bəxtinin təxtini tut, qoyma ki, aşsın, 
Eşq yolunda uyan bəxtiyar olsun. 
 
O, nigarın ki, fərqi yox əhli-cəfadan, 
Zənəxdanından tökülən gül-niqar olsun. 
 
Gözəllik mülkünü tarı-mar edən, 
Görüm ki, axırda tarı-mar olsun. 
 
Bülbülün sevgilisi yoxsa çəməndə, 
Nə fayda ki, hər tərəfi güli-zar olsun. 
 
Əğyarın gözündə mil əyirək ki,  
Xalqımız həmişə bəxtiyar olsun. 
 
Sevdalar aləmidir ki, bu gözəl musiqimiz, 
Xiridarı Mirzə Məmmədhəsən, ya da ki, 
                                              Cabbar olsun.  
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Güneyli-Qüzeyli Azərbaycanın, 
Qəminə dəm tutan ustad Şəhriyar olsun. 
 
Onda  Müəllimə  deyərəm ustad, 
Qəmli  könülləri  həm  duyar  olsun. 
 
Müəllim göz yumsa bu gözəlliyə, 
Görüm ki, gen dünya ona dar olsun. 

26.01.2017 
 

 



 

 

 
 

DÜNY
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II FƏSIL 
 

YA VƏ TƏNH
 

 

HALIQ 
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Fani dediyimiz əslində ani olan bu dün-
yada oğul-uşaq, qohum-qardaş və yaxın-
ların əhatəsində olsaq da belə həqiqətdə 
hər birimiz bir fərd olmaq etibariylə tən-
hayıq!  
 

Müəllif 
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TƏNHA ÇİNAR 
 

Mənə həmdəm - tənha çinar: öz yurdum-
da (söz yurdumda) 

Tənhalığı onu görəndə bildim. Onun 
tənhalığını özümdən başqa o olanda bildim, 
çünki çinarı tənha gördüm. 

Və qərib axşamların birində mən öz tən-
halığımı dərk edəndə yanımdakına baxdım. 
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Gördüm mən tənha deyilmişəm. Bu bir hə-
qiqətdi. 

Çünki mən nə düşünürdümsə, həmin an-
da çinar onu öz pıçıltıları ilə təkrar edirdi. 

 
 

Tənha çinar! 
Tənha-tənha pıçılda hey,  
sən ha çinar!  
Tənha çinar!  
Qərib axşam qəriblikdə  
səninləyəm  
Mən ha, çinar! 
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BU DÜNYA NİYƏ BELƏ? 
 

Axan sular axmaz oldu? 
Baxan gözlər baxmaz oldu, 
Çaxan şimşək çaxmaz oldu, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Gün şıxmamış qaş qaraldı, 
Aşılmamış gül saraldı, 
Dünyanın köksü daraldı, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Kəs dediləp!-Susub durdun, 
Öz səbrini basıb durdun, 
Düz axtarıb kasıb oldun, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Ürəklərin közü getdi, 
Yazanların sözü bitdi, 
Olan-olmaz düzü itdi, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Axtaran çox varı-dövlət, 
Zərrü-ziba, qızıl-ziynət, 
Görünməyir xoş bir niyyət, 
Bu dünya niyə belə? 
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Elm əhlinin cibi boşdur, 
Başıboşun işi xoşdur, 
Sağlam bədənlər naxoşdur, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Bu dünyanın işi “yaşdı”, 
Dörd bir tərəf vur-savaşdı, 
Kasıb-kusub başıdaşdı, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Aman yeri yox dünyanın, 
Güman yeri yox dünyanın, 
İnsafı yox tox dünyanın, 
Bu dünya niyə belə? 
 
Mərd qovulub namırd olur, 
Tülkü gəlib comərd olur, 
Qananlara bu dərd olur, 
Bu düna niyə belə? 
 
Ərdəmsizlər “mən-mən” deyir, 
Günahkarlar “sən-sən” deyir, 
Müəllim də hərdən deyir; 
Bu dünya niyə belə? 
Bu dünya niyə belə? 
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TƏNHA GƏLİN 
 

Bəlkə əzəl gündən belədi dünya, 
Kasıba ağır yük-şələdi dünya, 
Naşıya əngəldi, tələdi dünya. 
Sanki, ay boylanır çöhrəsi altdan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan. 
 
Lalənin köksünə xalı al düşüb, 
Köçməyiynən ürəyimə xal düşüb, 
Gözəllik bağına qalmaqal düşüb, 
Dünya heyrətləndi bu toy-büsatdan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan.  
  
Bu imiş qisməti, bu imiş qədər, 
Yan-yörə axtarmaq mənasız, hədər, 
Bir üzündə sevinc, birində kədər. 
Sanli, yalqız Mələk keçir Siratdan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan. 
 
Xoş günü gözələ qıymayan həyat, 
Özü -öz işinə boylanır mat-mat, 
Gözlərində kədər, ürəyində çat, 
Uşaqlıq anları çıxmamış yaddan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan. 



 

 92

Əvəz Müəllim 

Onun tənhalığı dağlardan uca, 
Gəncliyi illərdən, aylardan qoca, 
Yar-yoldaş axtardı ömrü boyunca, 
Mənasızlıq gördü məna həyatdan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan. 
 
Ey Müəllim, niyə gəldin cahana? 
Gəldinmi yanmağa yaxşı-yamana? 
Eşqi, arzuları qaldı gümana, 
Cehizi, libası şərəfli addan, 
Tənha gəlin köçür bir qız elatdan. 
  

 16.07.2011 
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DÜNYA 
 

Baxmırsan amana, baxmırsan aha, 
Baxmırsan yaxşıya, yamana dünya. 
Gedənə rəhmət, gəlməz bir daha, 
İxtiyar qalıbdır zamana dünya. 
 
Boş qalmış qapılar baş-başa durub, 
Yetim uşaq kimi boynunu burub, 
Kişilər necoldu yaradıb qurub, 
Baş alıb getdilər hayana dünya? 
 
Yaman günə qoydun yetim-yesiri, 
Həsirə yüklədin Məmmədnəsiri, 
Müəllimi etdin illər əsiri, 
Qoymadın yer qala gümana dünya. 

 12.07.2015 
 
 
 
 

 
  
  



 

 

N
 

Malına, p
Daha bun
Dünyanı 
Daha bun
 
Harına ar
Kasıba ən
Pisi yaxş
Daha bun
 
Bizi doğu
Çəkənin 
Müəllimi
Daha bun
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NƏ İSTƏYİRSƏN?

puluna uyan bəxtəvər
nnan artıq nə istəyirsə
bir cənnət duyan bəx

nnan artıq nə istəyirsı

rxadı, lələdi dünya, 
ngəldi, tələdi dünya,
ılara tələdi dünya, 
nnan artıq nə istəyirsə

ub-töküb ,bələdi düny
boynunda şələdi düny
i ələkdə ələdi dünya,
nnan artıq nə istəyirsə

 
 

 
 

? 

r, 
ən? 
xtəvər, 
ın? 

ən? 

ya, 
ya, 

ən? 

29.05.2016  
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DÜNYANIN NƏYİNNƏN KÜSÜM? 
 

Əmanət verilib ömür əzəldən, 
Nə umum, dünyanın nəyinnən küsüm? 
Düzgünləri əyib, çəpi düzəldən, 
Nə umum, dünyanın nəyinnən küsüm? 
 
Brilyant olmayan qaşa keçibdir, 
“Cındırlar”, yaltaqlar başa keçibdir, 
Kasıbın təkəri daşa keçibdir, 
Nə umum, dünyanın nəyinnən küsüm? 
 
Tale oyununda qaladı dünya, 
Müəllimi odlara qaladı dünya, 
Olam-olmazını taladı dünya, 
Nə umum, dünyanın nəyinnən küsüm?  

  
 16.05.2016 
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III FƏSIL 
 

HƏSRƏT DÜNYA 
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ÜZÜ BƏRİ BAXAN DAĞLAR 
 

 
-=Dədəli günlərin işığında=- 

 
İnsan qəribə məxluq imiş, özündə olan 

xoşbəxtlikləri çox vaxt görmür, nə üçünsə 
görmək də istəmir, bəlkə də hiss etmir?! 
Şükür ki, mən bunu müəyyən məqamlarda 
duya bilmişəm. Çünki, bu hala düşməyin 
özü "düşünülməzdir". Yəqin bunun səbəbi 
özünün özündən asılı olmağındır. Kənddə 
evimiz Yuxarıda olduğu üçün oradan 
baxanda gözümün qarşısında bir ucu Göy-
lərdən başlayıb davamı Qonaqkənd "silsi-
ləsi" ilə müşayət olunan maraqlı bir pano-
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rama canlanır. Bu panorama elə bil ki, bir 
rəssamın iki əsəridir; gündüzlər yamaclara, 
təpələrə səpələnmiş kəndlər; gecələr isə 
göyə baxanda gördüyümüz ulduz topalarını 
xatırladan həmin obaların sayrışan işıqları. 
Bu mənzərənin içərisində çox canlı görünən 
və məni uşaqlıqdan özünə daha çox cəlb 
edən, yayda-qışda zirvəsi qarla örtülü olan 
Babadağı olub - and yeri olan "Qarlı Həzrət 
Baba". Və hər dəfə səhər-səhər başımı 
qaldırıb o tərəfə baxanda Babadağı ilə üz-
üzə dayanmışam. Bu hal uzun illər hər gün 
təkrar olunduğu üçün adi hala çevrilib, heç 
bir narahatlıq hissi keçirmədən elə 
bilmişəm ki, bu mənimçün yazılmış həmi-
şəlik bir həyat proqramıdır. Və bu belə də 
olmalıdır. 

Qəribə burasıdır ki, insan ilk əvvəllər 
görüb- adət etdiklərinə elə bağlanır ki, sanki 
bu onun birdəfəlik müəyyən edilmiş ömür 
ssenarisidir. Ancaq, belə deyilmiş, demə. 
Mən bunu kənddən ayrıldığım andan hiss 
etdim, bir daha. 

İndiki məkanımız dünyada məşhur olan, 
qədim tarixə malik bir yurd yeri (Qədim 
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Qobustan) olsa da mənlik deyil. Sadəcə 
ruhuma yaddır. Çünki, orda gördüklərimi, 
burda - görmədim: kənd psixologiyası, 
kənd uyğunluğu, kənd böyük-kiçikliyi, bir 
sözlə kənd bənzərsizliyi. Bənzərini isə 
axtara-axtara qaldım. 

... İlk mənə təsir edən kəndimizdən 
görünən dağların "görünməzliyi" oldu. 
Təzadı yaradan buradakı dağlarsız düzlərin 
baş alıb getməsi, ara-sıra «dağların» isə 
uşaq əli ilə toplanmış daş qalaqlarını xa-
tırlatması oldu. (Kəhnizə və Torağay müs-
təsna olmaqla). 

Adətimə uyğun gözümü açıb baxanda 
gördüyüm dağların yoxluğu "tutdu" məni. 
Deməli, müvəqqəti qərar tutduğumuz bu 
dünyada qaçhaqaçın, köçha-köçün fikirləş-
diyimiz qədər mənası yox imiş!... 

Gözüm gördüklərindən məhrum olduğu-
nu kəskin hiss etdi, ruhum diksindi. Ruhum 
hələ də oralarda "gəzir"; axşam olanda 
Zağanada oturub üzü Babadağa tərəf olan o 
məkanda uçmaq, uyumaq istəyir. ...Yadıma 
dağlar düşdü:  
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Qarlı dağlar, sıra dağlar.  
Qəlbimdə sır-sıra bağlar. 
Möhtəşəm, uca dağlar.  
Yan-yana, uc-uca dağlar. 

 
Təzəni görəndə köhnə boyatlaşır. Ancaq 

bu dəfə boyatlaşmadı, bayatılaşdı: 
 

Mən aşıq sıra dağlar, 
Yanaşı sıra dağlar 
Sizsiz keçən günlərim 
Qəlbim sır-sıra bağlar. 

 
Hərdən görüşünüzə gəlmək istəyirəm, 

ancaq nə fayda o dəm alınmır. Mən istə-
yəndə siz olmursuz, görüşəndə isə mən "o 
mən" olmuram: 

 
Əzizim sinəsinə, 
Döşlərin sinəsinə. 
Gələrəm görüşünə, 
Yalvarıb sinə-sinə. 

 
Burda dağlar hamısı eyni "xasiyyətlidir", 

çünki, hamısı eyni rəngdədir - bozdur. Bun-
dan fərqli olaraq bizdəki Dağlar bir-
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birindən "xasiyyətləri" ilə seçilirdi. Mə-
sələn: "Babadağ - öz şah vüqarı və zəhmi 
ilə. Həmişə Babadağa baxanda mənə elə 
gəlirdi ki, ciddi, nüfuzlu, ağ çalmalı bir 
böyüklə üz-üzəyəm. Yəni, zarafatın yeri 
deyil - özünü yığışdır!? 

Bir az bəri baxanda görünən dağlarınsa 
xasiyyətləri bir az mülayimə oxşayırdı, 
cünki bəridə görünən dağlara baxanda qəl-
bimdə məhəbbət hissi güclənirdi, ürəyimdə 
bir sevgi baş qaldırırdı (xüsusən də yaz 
ayları göylər min bir rəng alanda). O dağ-
ların təbii rənglərlə rənglənmiş yamacları 
rəssam tablosunun canlı nümunəsi idi ki, 
təbiət onu bizə təmənnasız hədiyyə etmiş-
dir. Yayda bu tablonun rəng çalarları bir az 
dəyişsə də Babadağın "xasiyyətinin tünd-
lüyü" dəyişməz qalırdı. 

Qızmar günəş altında ona bir baxış bəs 
edirdi ki, ürəyinə sərinlik çilənsin. Pirsaat 
çayının Babadağından baş alıb gəlməsinin 
səbəbi də yəqin ki, bu ciddilik idi. Deməli, 
Baba dağ ciddi olduğu qədər də "əliaçıq" 
imiş. Görəndə ki, susumuşuq, çalmasından 
bir az açıb bizə "pay göndərirdi", özü də 
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ehtiyacımız olduğu anda. Bu an; xüsusən 
heyvanların, daha doğrusu qoyunların "Se-
zonnu kostyuma" keçdiyi vaxt (yun qırxımı 
ərəfəsi) daha çox hiss olunurdu. O, 
kostyumları "kraxmallamaq" üçün mütləq 
Pirsaat çaya enmək lazım idi. Bu səfər də 
bizim il boyu ən çox arzu edib gözlədik-
lərimizdən biri idi. 

Yun kisələrinin üstünə çıxıb "sürütmə" 
ilə (traktora qoşulan kirşə-araba) yata-yata, 
yırğalana-yırğalana Çaya enmək, uşaqlıq 
dünyasının "Mersedes komfortu" imiş 
demə, qədrini bilməmişik. 

Çayda ağappaq çay daşlarının üstündən 
sürüşüb-qaçışan balıqların hərəkətlərinin 
bizə bəxş etdiyi sonsuz ləzzət isə təbiətin 
bəxş etdiyi təmənnasız bir surprız imiş... 
Qaçardıq o balıqları tutmaq ehtirası ilə; 
balıqlar da balıqlardı, hələm-hələm quyruq 
ələ verən deyildilər. Bununçün xüsusi baca-
rığın olmalı idi. (bəzi uşaqlar çox tuturdu, 
irisini tuturdu, əlbəttə, əl ilə) Dum- duru 
suda görünən balığa əlini uzadan kimi elə 
bilirdin tutdun, ancaq, hay tutdun balıq nə 
gəzirdi?!.. O çoxdan sürüşüb əlindən 
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qaçmışdı və təbiətin sənə verdiyi sevincin 
bir hissəsini də "quyruğuna qoşııb apar-
mışdı". Amma bəzən... Bəzən elə tuturdum. 
İndi başa düşürəm ki, uşaqlıq illərinin 
unudulmaz və xoşbəxt anları imiş ki, biz 
onu qayğısız yaşamışıq xəbərimiz olmadan. 

Pirsaat çayı yazda qar əriyəndə səs- küy-
lə, gurultu ilə o tay - bu tay gedirdi. Çoxlu 
kol-kos, selinti gətirirdi. Bizim endiyimiz 
məqamlarda isə suyu azalmış, avazımış və 
sakit olurdu. Bəlkə də ona bu sakitliyi hər 
iki tərəfdən onu əhatə edib yol göştərən o 
dağlarımızın ciddiliyi təlqin edirdi. Yəqin 
buna görə dağların o "qayğısı və ciddiliyi" 
qarşısında çay da öz axanndan çıxmırdı, 
ona "sadiq qalıb", onunla razılaşırdı. 

Ancaq bu anda insafı da əldən vermək 
olmaz, Qobustanda Kəhnizəni və Torağayı 
görəndə Babadağ xatirələri yada düşüb, 
çözələnir. Bunları görəndə məhz orda daşa 
dönüb heykəlləşmək istəyirəm. Hərdən 
özümə qarğış da tökürəm: 

 
Mən aşiq qoşa dağlar, 
Verib baş-başa dağlar.  
 



 

 

Sizdən uz
Döneydim
 
İldə bir d

olanda Kəh
zirvəsindəki
Heyf ki,o da
baxana qəd
nür... 
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zaq düşən gün,  
m daşa, dağlar! 

dəfə yaz vaxtı ardıcıl
hnizənin başında o
i çalmanı xatırladan d
a" bir baxımlıq"olur,ç

dər duman yerində x

 

 

 

yağış-çisən 
o dağların 
duman olur. 
çünki,təkrar 
xəyal görü-
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DAĞLAR 

 
Uzaq düşdük, ayrı qaldıq, 
Dəryalara pənah saldıq, 
Küləklərdən iyin aldıq, 
Şah vüqarlı bizim dağlar. 
 
Dağlar sizdə gözüm qalıb, 
Deyilməmiş sözüm qalıb, 
Üstünüzdə izizm qalıb, 
Mənim canım, gözüm dağlar. 
 
Zirvənizə meyl saldım, 
Üzünüzə həsrət oldum, 
Niyə sizdən uzaq qaldım, 
Sizsiz necə dözüm , dağlar? 
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Hər yaz sizi xatırlaram, 
Sizsiz sizi hey araram, 
Nə fayda həsrət qalaram, 
Qarınıza özüm dağlar. 
 
Yaxınlaşıb görüşsək biz, 
Olarsınız inan dümdüz, 
Ah çəkərəm gecə-gündüz, 
Ürəyimdə közüm, dağlar. 
 
Babadağda qalan qara, 
Həsrət qaldı gözüm yara, 
İndi baxım görən hara? 
Qurtarıbdı sözüm, dağlar. 
 
Demə yurdda olmayıbdır, 
Sizi yada salmayıbdır, 
Artıq daha qalmayıbdır, 
Müəllimdə dözüm, dağlar. 
 
 

  



 

 

“YEY

 

Əvvəlki 
hər yay kən
böyük xeyri
yüdüyüm uş
ra qovuşuram
rində oturub
baş-başa ve
qonşu həyət
boylanıram,
yaya boylan
dan boylanı
yim bir göy
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YƏ DEYİB AĞLAY
YURDLAR 

illərdən fərqli olara
ndə köçürəm. Hər d
im o olur ki, öz anad
şaqlıq illərinin izinə d
m. Evlərin gün düşm
b, o günlərlə daha t
erə bilirəm. Qəribsə
tlərə keçib yalqız o y
 ordan da öz həyətim
ndığım həyətimizə i
ram. Bu an içimdən

ynərti keçir. Çünki, g

YAN”  

 
1974-cü il 

aq son illər 
dəfə də ən 
an olub bö-
düşüb onla-

məyən yerlə-
tez görüşüb 
əyib arabir 
yan-bu yana 
mizə. Dün-
indi dünya-
gözləmədi-

göz açandan 
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adət edib gördüklərimi görməz oluram. Ey 
dad !?. 

Dünya bu həyətləri bizdən xəbərsiz nə 
günə qoyub , xəbərimiz yox! Dünyanın bu 
işinə də mat qaldım.Axı mən bilən belə ol-
mamalı idi (belədə deyirlər ki, sən saydığını 
say, gör fələk nə sayır). Qəlbim sızıldadı elə 
ağladım ki, göz yaşlarımda boğuldum. Bu 
yalqızlıqdan "ətrafdakı boş qapıların da dik-
sindiyini gördüm". Və göz yaşlarının için-
dən dünyaya axan qınağın yazıldığını hiss 
etdim: 

Baxmırsan amana, baxmırsan aha, 
Baxmırsan yaxşıya, yamana dünya. 
Gedənə rəhmət, gəlməz bir daha, 
İxtiyar qalıbdır zamana, dünya. 

 
Qonşu yurdun hər hansı tərəfində özümə 

yer tapa bilmədim, qaldım gicələ-gicələ. 
Yurd nə yurd, daş hasarlar uçub yerlə bir 
olmuş, özü sökülüb-dağılmış, sözün əsil 
mənasında “ həyatı məhv olmuş” xaraba hə-
yət.Adət etdiyim həyat əlamətlərini görmək 
ümüdi ilə yönümü arxa həyətlərə dəyişdim. 
Çox təəssüf, bir az da pis oldum.Çünki, ey-
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ni-oxşar mənzərələrlə üzləşdim. Elə bil 
yurdların üzərinə bir qarğış,bir dəfn duası 
çökmüşdür. 

Hər şey qəm-qüssə içində donub qalmış-
dı.Hər tərəfə lal sükut hakim kəsilmişdır. 
Arxa həyətdəki evin pilləkəni uçmuş, pen-
cərələri çilik-çilik olub, şüşəsiz gözləri bə-
rəli qalmışdır. Neynəyim, yaxşı ki, şeir adlı 
ilahi bir hissiyyat dadıma çatdı: 

 
Varına-puluna uyan bəxtəvər, 
Daha bunnan artıq nə istəyirsən? 
Dünyanı bir cənnət duyan bəxtəvər, 
Daha bunnan artıq nə istəyirsən? 
 
Ancaq, gözləmədiyim halda ondan yuxa-

rıdakı kimsəsiz həyətdə nisbətən “səliqəli-
lik” hökm sürürdü. Ordan hətta, səs də gə-
lirdi, özü də musiqi səsi. Həm inanmadım, 
həm də bu inamsızlığın içində bir sevinc 
hissi qəlbimi isitdi. Çünki, ordan, yəqin ki, 
radiodan həzin bir “Baş Sarıtel” havalanır-
dı: 
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Elə ki, sevgimi yellərə verdim, 
Ağlayıb-sızlayıb çöllərə verdim, 
Aşıb-daşan dərdi tellərə verdim, 
Boğulaydım səndə birbaş Sarıtel, 
Könlümün nisgili, ay Baş Sarıtel. 
 
Dedim şükür sənə ilahi, məhləmiz ta-

mam ölməyibmiş. Uşaqlıqda qonşu uşaqlar-
la zarafatla dediyimiz “Dağlı məhləsi”. 
 Hər dəfə, xüsusən, yayda kəndə gedən- 
də mənimlə ilk qarşılaşıb, diqqətimi cəlb 
edən məhz “Dağlı məhləsi”ndəki həyət-ba-
caların (daha doğrusu boş qalmış yurdların) 
üzünə çökmüş qəribə bir qəginlik 
bə havasına hopmuş kədər olur. Və onları 
tikib-qurub axırda da tərk etmiş yiyələrin  
soraqladıqlarını duyanda “işlə bir az da qa-
rışır”. Sanki, boş qalmalarının səbəbini  
axtaran yurdlar sual dolu qucaqlarını mənə  
açıb minbir sual yağdırırlar. Daha doğrusu  
məni məndən soruşurlar: 

 
Boş qalmış qapılar yan-yana durub, 
Yetim uşaq kimi boynunu burub, 
Kişilər necoldu yaradıb, qurub, 
Baş alıb getdilər hayana, dünya? 
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- deyirlər. Bu anda mənim də gözlərim 
dolur və öz-özümdən soruşuram: 

 
Müəllim, nədəndir bu qüssə-kədər? 
Başını aqrıtmaq hədərdi, hədər, 
Yazını yazıbdır qəzavü-qədər, 
Həyatla çarəsiz barışanlara. 
 
Daha doğrusu cavab tapmadığımdan 

mən də bunu qəzavü-qədərin üstünə atıb 
yozmaqla "canımı qurtarmağa çalışıram". 
Qəzavü-qədər neyləsin? Əslində bu zama-
nın amansız küləklərinin və tarixin gedişi-
nin acı nəticəsidir ki, nə yazıq “yurdların 
yetim qalması” ilə üzləşən bizlə- 
rin halına. 

 Çox vazt darvazamızdan yuxarı çıxanda 
arxası yolumuza olan evin kölgəsində ya 
otururam, ya da üzümü onun mənə boy ve-
rən daş hasarına dayayıb buradan çox rahat 
görünən kəndimizin bizimlə üzbə-üz daya-
nan “Şamıxlı” deyilən məhəlləsinə saatlarla 
baxıram. O, məhəllə ki, 50 ildən çoxdur ki, 
boş qalıb "üşüyən" evləri baxışlarımla da 
olsa isitməyə çalışıram. O, evlər ki, mən hə-
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lə uşaq ikən minbir əziyyətlə tikilmiş iki- 
mərtəbə, üstü aq dəmirli (hansı ki, o, vaxt 
ağ dəmirə “kandrabant” deyib tuturdular)  
“saray-evlər”.İndi uzun illərin yuxusundan 
sonra ayılıb görürəm ki,necə tikiliblərsə elə- 
cə də qalıblar. Sanki, “ütülənmiş- əl dəymə-
miş”.Üst-üstə yığsan içində bir il belə otu-
rulmamış boş qalmış xanələr: 

 
Ucalan xanələr boşdu, nə fayda? 
Tikilən hə hayda, tikən nə hayda, 
Heyrətlə baxıram qızıl sarayda, 
Dünyası çalxanıb qarışanlara. 
 
Və o evlərin, o xanələrin içində biri mə-

nim diqqətimi daha çox cəlb etdi. Yadım- 
dadır, o evi tikdirən necə tikdiribsə o da elə-
cə qalıb. Gümanım uzaqları seyr etdi, yaşa-
maqçün tikiləndə bəs niyə oturulmadı?! 
Yalnız bu an mənə aydın oldu ki, bunun  
 yalnız bir mənası var imiş: “qoy desinlər 
ki,  flankəsin də əməlli-başlı (ikimərtəbə, 
üstü ağ dəmir) evi var! Demək quru bir ada 
görə imiş  bütün bu əzab-əziyyətlər!?  

Onda qəlbim yenidən ehtizaza gəldi: 



 

 

 
Ürəyim a
Vaxtsız o
Baxıb düş
Mənasız 
  
Ancaq, z

baxmayaraq
qalmış həyə
təməzdim... 
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atlanır, qəlbim kövrəl
oda düşüb alışanlara.
şündükcə yazığım gəl
adlarçün çalışanlara

zamanın bütün bu 
q heyf, mən kəndi
ətlərini bu cür yiyəsiz

 

 

lir, 

lir, 
a. 

təzadlarına 
imizin boş  

z görmək is-

İyul-2016  
 Ərəbş. 
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NECƏ UNUDUM? 
  
             Ay  buludun  arxasında 
                              boylananda  üzülməyin, 
                             Necə  unudum? 
Qara   gözün  qorasının 
                ox  kipriklər   sıxılanda. 
süzülməyin, 
                           Necə  unudum? 
Yağar  sevgi 
                  yağışların! 
Oğrun-oğrun 
                          baxışların 
                                  inci-inci, 
                                             sıra-sıra 
Sinən  üstən 
                        boyunbağı  düzülməyin. 
                          Necə  unudum? 
Anasının yoxluğunu 
        zənn   eyləyən 
                                              körpələrin 
“ana-ana”   
                  hayqıraraq, 
Ürəyindən   
                kecən  ahın, 
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Dodağında  büzülməyin, 
                      Necə  unudum? 
Necə  unudum, 
                       axarları-baxarları!? 
Sevgimizin   
                   aynasına 
dərd  üstündən 
                 dərdü-səri 
                                taxarları, 
                                            Necə  unudum? 
Onun-bunun 

kölgəsində 
                                        sürünərək, 
Adımızdan, andımızdan 
                          diskinərək 
Şərrü-böhtan 
                      yaxanları, 
                                       Necə  unudum? 
Ümid  dolu 
                    gözlərdəki  təlatümün 
güman  yerin 
                       tapmadığın, 
Müəllimin  sevgisinin 
                               dumandakı 
                                          durnalar  tək, 



 

 

Ünvanına  ç
                 n
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çatmadığın, 
ecə udum?! 
  Necə  unudum? 

27.06.2016 
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CƏNUB 
CƏNUB 
CƏNUB 

Bir az hakim olsan qəlbin səsinə,
Düşərsən eşqimin zümzüməsinə.
Mailəm gözlərin cazibəsinə,
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli.

Xoşbəxtlik, təbəssüm qoy sənin olsun,
Təbrizi sevmişdim, Təbrizin olsun.
Götür Savalanı cehizin olsun,
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli.

Duyub-eşitmişəm əhdi-ədanı,
Əsən küləklərdən aldım sədanı.
Bu yazıq Müəllim alsın qadanı,
Ay Cənub gözəli, Cənub gözəli.

HƏSRƏTİ

HƏSRƏTİ

HƏSRƏTİ
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