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MÜƏLLİFDƏN 

   Özüm özüm haqqında çox yazmışam. Özüm 
özüm haqqında xatirələrimi dostlarımla, sirdaşlarımla 
çox bölüşmüşəm. Elə yazıçı, şair, hər bir qələm əhli 
özgələri barəsində yazanda da, haradasa özünü orada 
əks etdirmiş olur. Lakin mən hər şeyi incəliyinə qədər 
yaza bilməmişəm, xatirələrimin bütün detallarını, dü-
şüncələrimi, duyğularımı ən yaxın adamlarla belə,  
bütünlüklə bölüşə bilməmişəm. 

   İnana bilmirəm ki, ən böyük yazıçı, alim, mütə-
fəkkir, sadə insanlar bir insan ömrünün bütün anların-
dan, xatirələrindən söz aça bilsin. Bu heç cür mümkün 
də deyil. Xatirələrin içində elə xatirəlır var ki, onlar 
dağ selləri kimi daşır, bayram tonqalı kimi yanır, lakin 
ürəyinin döyüntləri arasında çırpına-çırpına qalır.   

   Axı nə edəsən, kainatı idarə edən qanunları, qüv-
vələri necə dəyişəsən? Bəzən sənə əziz olan bir insan 
haqqında böyük bir kitab yazırsan, ən əziz günləri, ən 
əziz anları ədəbiyyata gətirə bilirsən. Odu da sənin 
olur, tüstüsü də, harayı da sənin olur, susması da... 
Amma bütün xatirələri orada aça bilmirsən, aça da bil-
məzsən!.. 

   Buradaca görkəmli şair Məmməd Arazın "Xatirə-
lər" şeiri üzərində dayanmaq istəyirəm. Şeir altı bənd-
dən  ibarətdir. Şair ümumiləşdirilmuş şəkildə bir insan 
ömrünün  acılı - şirinli xatirələrindən danışır, alışır-
yanır və şeirin son bəndində bu dilemmanı belə həll 
etməyə çalışır: 
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".... Eh, oyatdım mən onları çox nahaq yerə, 
Udasıdır onları da Yer - ürəyi buz. 
Bir xatirəm köçəcəkmi xatirələrə? 
Min xatirəm köçəcəkdir mənimlə, əfsus!.." 
 
   Bir xatirəsinin ürəklərə köçə biləcəyini öz-özünə 

sual verən şair, min xatirəsinin ürəyində dünyadan kö-
çəcəyinə heyifslənir, qovrulur, insanın belə ağrılı ya-
şantılarını ürəyinə yük edir. 

Elə xatirələr də olur ki, bütün məqamlar orada öz 
əksini tapır, yaşayır. Yenə də yazıla biləcək bəzi vacib 
səhnələr, incə məqamlar unudulur...  

   Mən  Sizlərə təqdim etdiyim bu yazımda ömrü-
mün bütün enişli-yoxuşlu yollarını, dolaylarını açmaq 
fikrində deyiləm, bu barədə "Yollar" xatirə-romanım-
da yetərincə söhbət açmışam... Lakin ömür davam 
edir... Bu ömür yollarında birdən elə maraqlı, dəyərli 
insanla qarşılaşırsan ki, o sənin ömrünə doğrudan da 
dəyər kimi daxil olur. Belə insanlardan biri də, mənim 
üçün böyük,əvəzedilməz bir dost, qələm yoldaşı, həm-
kar, günümüzün gözəl ziyalısı, tanınmış tənqidçi, ədə-
biyyatşünas Qurban Bayramovdur. 

   Qurban müəllimlə biz həmyaşıq... Lakin, tale bizi 
çox gec qarşılaşdırdı... Bunun da özünəməxsus, ma-
raqlı, qələm sahiblərinə yaraşan, ziyalılığa nümunə bir 
tarixcəsi var... 

   Gəlin, qayıdaq 1998-ci ilə... Artıq, "Sovetlər" de-
yilən quruluş dağılmılşdı. Cəmiyyətdə tutduğu vəzifə 
kürsülərinə görə adamların ədəbiyyata nəsə gətirə bi-
ləcəyini hörümçək toruna bənzəyən qadağalar yox ol-
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muşdu. Mən də belə vəzifə adamlarından biri idim. 
Yandırırdı içimi içimdəkilər. Ədəbiyyat adamları ilə 
istədiyim kimi görüşə bilmirdim. Tənqidçilər də belə 
fikir adamlarına, onların ara-sıra çətinliklə işıq üzü 
görmüş yazılarına lazımınca münasibət bildirə bilmir-
dilər. 

  1998-ci ildə, o dövrdə olduqca populyar olan "Tək 
səbir" qəzetində mənim haqqımda Qurban Bayramo-
vun yazmış olduğu geniş ədəbi- tənqidi məqalə ilə qa-
baq-qənşər qaldım. Aramızda heç bir ünsiyyət olma-
mışdı. Onun mənim yazılarımdan da xəbəri olduğunu 
bilmirdim və ümumiyyətlə onu şəxsən tanımırdım. 
Ancaq yazdıqlarını oxumuşdum, imzasına bələd idim. 
O da yazılarımı oxusa da üzümü görməmişdi. Aramız-
da ədəbiyyatımızla bağlı söhbətlər də olmamışdı. Onu 
axtarmağa başladım. Axtarış məni Azərbaycan MEA-
sının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna gə-
tirib çıxardı. Bir neçə telefon söhbətindən sonra ara-
mızda ilıq, sıcaq səmimi bir ünsiyyət yarandı. Ədəbiy-
yatımızla bağlı geniş söhbətlər etdik. Yavaş-yavaş 
onun simasında böyük bir ədəbiyyatçını, tənqidçini ta-
nıdım. Mənə o da məlum oldu ki, o, həm bir filoloq-
alim kimi, həm də bir insan kimi böyük bir şəxsiyyət-
dir...   

   Münasibətlərimiz gözəl, çoxlarının qibtə edəcəyi 
bir dostluğa çevrildi...  Bu dostluq sözə, sənətə, qələ-
mə bağlı, təmənnasız, ülvi bir dostluq idi... Hər yazdı-
ğım yeni şerimi ona oxuyub fikirlərini öyrənirdim, 
şeirin daha təsirli, daha poetik olması üçün tövsiyyələ-
rini alırdım. Həmçinin  işıq üzü görmüş kitablarımı da 



                 

 

6 

ona çatdırırdım. Kitabları, ədəbiyyatın digər problem-
lərini, müasir poeziyamızın faktlarını müzakirə edir-
dik...  Beləliklə, mən poetik fikrimin ifadəsində daha 
cəsarətli olurdum... 

   Mənə  o da məlum oldu ki, Qurban müəllim heç 
bir tənqidçidə müşahidə edilməyən qəribə bir təhkiyə 
ustalığı ilə seçilən, böyük ədəbiyyatşünas-tənqidçi 
alim kimi ədəbiyyatda öz yeri olan şəxsiyyətdir. O, 
ədəbiyyata təzə iz gətirən böyük sənət adamları haq-
qında yazmaqla yanaşı,  eyni zamanda yazmaq bacarı-
ğı olan "kimsəsiz" istedadlı yazarların axtarışında ol-
muşdur və onları taparaq ədəbiyyat dənizinin, gözqa-
maşdıran,  parıldayan ləpələrinə qatmışdır, yeri gələn-
də onları təsadüfi tufanlardan qorumuşdur. Bununla 
da, özünü istedadlı arxasızlara arxa bilmişdir...  

  Söhbətlərimizin birində ona bildirdim ki, "Seçil-
miş əsərlər"imi nəşr etmək istəyirəm. - Gözəl fikirdir - 
dedi və əlavə etdi ki, "Seçilmiş əsərlər"in yolunu sə-
birsizliklə gözləyir. 2009-cu ildə bu işi başa çatdırdım 
və əlyazmalarını Qurban Bayramova verdim. Görüşlə-
rimizdə mənim beş cildlik "Seçilmiş əsərlər"imə to-
xunsaq da, hiss edirdim ki, nə isə Qurban müəllim fi-
kirlərini tam axıra qədər çatdırmır, nəyi isə gizli saxla-
yır. Aramızda örtülü məqamlar, səssiz söhbətlər yaşa-
maqda davam edirdi...  

   Bir gün məni yazıçılar üçün tikilmiş binada yerlə-
şən evlərinə çağırdı... Mən zəngin kitabxanası olan, 
evinin bər-bəzəyi kitab stellajları, rəfləri olan ziyalı 
evinin sehrinə düşmüşdüm... Kitabları seyr etdim, mü-
əyyən əsərləri vərəqlədim, sonra da, qələm əhlinə 
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məxsus tərzdə yedik, içdik, xeyli şirin söhbətlər, incə-
şux zarafatlar etdik, xatirələr söylədik... Görüşümüzün 
axırında öz qeydləri ilə "Seçilmiş əsərlər"imin  əlyaz-
masını mənə qaytardı və əlavə etdi ki, qeydlərə bax, 
ağlına batanları nəzərə alıb, əsərlər üzərində işləyib, 
sonra redaktora təqdim edə bilərsən...  

  Mənim təzəcə çapdan çıxmış beş cildlik "Seçilmiş 
əsərlər"imin təqdim  etmə mərasimi 2009-cu il 11 no-
yabrında İ.M.Əbilov Mədəniyyət mərkəzində oldu. 
Tədbirdə Respublikanın radio və televiziya əməkdaş-
ları, mətbuat orqanlarının nümayəndələri, ziyalılar, 
yazıçılar, tənqidçilər, ədəbiyyatşünas alimlər, bəstə-
karlar, müğənnilər və digər dostlar, həmkarlar iştirak 
edirdilər...  

 Çıxış edənlər bir-birini əvəz edirdi. Mərasimin şi-
rin bir yerində alim, görkəmli əbiyyatşünas-tənqidçi 
Qurban Bayramov söz istədi. O səhnəyə qalxdı. Əlin-
də tünd qırmızı rəngdə, süni dəridən üz çəkilmiş bir 
kitab var idi. Haqqımda qəlbindən keçənləri söylədik-
dən sonra məni səhnəyə çağırdı və dedi: "Bu gün sə-
nin beş cildlik "Seçilmiş əsərlər"inin təqdimatını ke-
çirdirik. Mən sənə ikinci  şad bir xəbəri söyləmək istə-
yirəm ki, mən Qurban Bayramov sənin yaradıcılığınla 
bağlı "Poeziyanın sirri: çaylar geriyə axmır, dənizə 
can atır və yaxud, qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair 
Şahməmmədin poeportreti" adında ilk dəfə  “mini-
modern monoqrafiya”  janrında kitab yazmışam. Ədə-
biyyatşünaslıqda belə bir janr təsnif edilməyib və bu 
ilk təsnifatı da sənə həsr etmişəm. Belə bir gözəl mə-
rasimdə  onu sənə təqdim etmək istəyirəm. Həmin 
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tünd qırmızı kitabı mənə təqdim edib, hərarətlə əlimi 
sıxdı, üzümdən öpdü və əlavə etdi ki, çox danışmıram, 
ürəyimdən keçənlərin hamısı burada yazılmışdır... 

Beləcə, təqdimat təqdimata qarışdı. Mən gözləmə-
diyim bir məqamla qarşılaşmışdım. Zalda əyləşənlər 
əl çalırdılar. Mən isə donub yerimdə qalmışdım. Üstü-
müzə gül-çiçək dəstələri səpilirdi... Mən kitabı qəbul 
edib bircə bunu deyə bildim ki, "Çox sağ olun, Qur-
ban müəllim!"  Keçib yerimizdə əyləşdik. Hər şeyi 
unutmuşdum, mərasimin necə davam etdiyini sanki 
görə bilmirdim. Dizlərimin üstündə monoqrafiyanın  
adını dönə-dönə oxuyurdum: "Poeziyanın sirri: çaylar 
geriyə axmır, dənizə can atır və yaxud, qəlbini nar tə-
kin kağıza sıxan şair Şahməmmədin poeportreti..." 

Kitabın bu poetik adı məni düşündürməyə başladı. 
-Poeziyanın sirri! 
-Çaylar geriyə axmır, dənizə can atır... 
-Qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməməddin 

poeportreti!.. 
Ürəyimdən aşağıdakı sətirlər keçdi "İnsan ömrü də 

geriyə qayıtmır, öz məqam yerinə tələsir". Düşündüm 
ki, bəlkə Qurban Bayramov bu fikri öz ədəbi-bədii 
tənqidinin məhək daşından keçirərək monoqrafiyaya 
belə ad seçib. Düşüncələr məni rahat buraxmırdı. Axı 
bu tezlikdə monoqrafiya necə hazır olmuşdu? Eyni za-
manda düşündüm ki, yəqin  mənim yaradıcılığımla 
bağlı bu monoqrafiyanı Qurban müəllim çoxdan işlə-
yirmiş... 

   Bu monoqrafiya məni elə həyəcanlandırmışdı ki, 
öz beş cildliyim də yaddan çıxmışdı. Əsəri dönə-dönə 
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vərəqlədim… 103 səhifə idi. Düşünməyə başladım, 
103 səhifəlik monoqrafiyada Qurban müəllim mənim 
yaradıcılığımla bağlı görən nələrə toxunub? Monoqra-
fiyanı kitab rəfinə qoydum. Sonra monoqrafiyanı dö-
nə-dönə, dərk edə-edə oxudum... Monoqrafiyanı ya-
zarkən ürəyimdə, fikrimdə alt-üst etdim. Düzünü de-
yim ki, özümü tanımadım. Ədəbiyyatşünas-tənqidçi 
alim mənim şeirlərimi elə açmışdı, elə mətləblərə, əl-
çatmaz sirlərə toxunmuşdu ki, bəlkə də mən şeiri ya-
zanda heç Qurban müəllimin təhlili səviyyəsində dü-
şünməmişdim...  

  Bu gün Qurban Bayramovun  monoqrafiyasını 
təhlil etmək fikrində deyiləm. Kitab barəsində mətbu-
atda tanınmış ədəbiyyatşünasların, qələm adamlarının, 
dostlarımızın dərc edilmiş, rəğbət dolu xeyli məqalə-
ləri var…Sağ olsunlar…  

   Məni düşündürən başqa bir mətləb idi…  Bu mo-
noqrafiya ilə əlaqədar Qurban Bayramova yazılı şəkil-
də minnətdarlığımı bildirməyin formasını tapmaq idi. 
İlk öncə ona məktub göndərmək istədim. Geniş bir 
məktub hazırlayaraq mətbuatda dərc etmək fikrinə 
düşdüm. Məktubu hazırladım, onu oxuyanda gördüm 
ki, alim, ədəbiyyatşunas-tənqidçi Qurban Bayramo-
vun ədəbiyyatımız qarşısında fədakarlığını, gördüyü 
 misilsiz işləri, onun tənqidçi cəsarətini, şəxsiyyətinin 
bəzi xarakterik xüsusiyyətlərini tam aça bilməmişəm. 

   Düşündüm ki, Qurban müəllimə ünvanlanmış 
ürəkdən gələn sözlərlə, sadə bir məktub şəklində ol-
mamalı idi. Qurban müəllimlə bağlı yazdığım məktub 
da, onun adı da ürəyimdə şəkildən-şəklə düşürdü. Bu 
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məktubu, qədimlərdə deyildiyi kimi, bu naməni "Sa-
hibnamə" adlandırdım. Namənin sahibi Qurban müəl-
lim idi, yəni məktub-namə ona ünvanlanırdısa, onun 
sahibi də o idi...  

    Sonra fikrimi cəmləyib daha aktual, müasir ad 
seçmək üzərində düşündüm. Tarixdən bizə yadigar 
qalmış "Şahnamə", "Şikayətnamə", "Dəhnamə" və s. 
məni bu fikirdən uzaqlaşdırdı. Onu da fikirləşdim ki, 
yazacağım bu əsərin əsl sahibi hər bir halda Qurban 
müəllim olacaq, "sözünün ağası Qurban kişi!". Nə isə, 
xəyalımdan bir ad da keçirdi-"Ədəbi-estetik dialoq: 
"Səda və əks-səda". Bu da son deyildi, düşünürdüm 
ki, Qurban müəllimin ədəbi portretini dəyərincə can-
landıran bir əsər yazım… Aradım, axtardım və tap-
dım… 

    Bu istəyimə "Qurban Bayramov – şəxsiyyətin 
böyüklüyü, böyüklüyün şəxsiyyəti" essevari tədqiqi-
publisistik  monoqrafiyamda az-çox dərəcədə nail ol-
muşam. Bu əsərimin də yazılmasının maraqlı bir ta-
rixcəsi var ki, bunun üzərində müfəssəl dayanmaq is-
təmirəm, çünki, bu barədə də, xatirə və duyğularımı 
vaxtilə ayrıca yazıb çap etdirmişəm. Sadəcə burada 
kitabın titul-təqdimatını təqdim etmək vacib sayıram:  
Şahməmməd:  “ Qurban Bayramov – şəxsiyyətin  
böyüklüyü – böyüklüyün  şəxsiyyəti, “Əks - səda” – 
“EXO”, (essevari-tədqiqi  publisistika),  Bakı,  
MBM, 2011-cu il, 428 səh". 

   Bəli, qeyd etdiyim kimi, ədəbiyyatşünas-tənqidçi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya 
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üzrə fəlsəfə doktoru Qurban Bayramov mənim 50 illik 
yaradıcılığımın təhlili ilə bağlı, maraqlı mini-modern 
monoqrafiya yazıb çap etdirdi. Əsər, ədəbiyyatşünas-
ların, tənqidçilərin, müxtəlif elm adamlarının, o cüm-
lədən geniş oxucu kütlələrinin marağına səbəb olmuş-
dur. 

  Mən monoqrafiyaya cavab olaraq müəllifə publi-
sist üslubda, essevari tədqiqi publisistika janrında 
monaqrafik tərzdə cavab  verdim. Adətən tənqidçilər, 
ədəbiyyatşünaslar şairlər, yazıçılar barəsində yazır, 
onlar isə “məmuniyyətlə” susurlar... Bu əsər isə şai-
rin tənqidçiyə yazılı cavab reaksiyası oldu. Əsərdə 
poeziyamızla, tənqidimizlə bağlı bir sıra məsələlər ön 
plana çəkidi. Şair və tənqidçi münasibətlərinin psixo-
loji-mənəvi məqamları işıqlandırıldı. Mənim tərəfim-
dən şərti şəkildə “Əks-səda” adlandırılmış bu əsər  
bir impulsa çevriləcək, həm yeni məzmununa, həm də 
orjinal formasına görə ədəbi ictimaiyyətin və oxucula-
rın  geniş marağına səbəb oldu...” 

   Aradan illər ötdü... Qurban müəllimin yaradıcılı-
ğı, şəxsiyyəti haqqında yazdığım bu kitabda, onun ba-
rəsində hisslərim, duyğularım, elə bil, azlıq edirdi... 
Onunla oturub-durduqca, söhbətlərimiz, münasibətlə-
rimiz dərinləşdikcə qəribə hisslər keçirirdim və bu 
hisslər, duyğular özümdən asılı olmadan misralara 
çevrilirdi... Və beləliklə fədakar alim, Vurğunşünas, 
“Şəxsiyyətin böyüklüyü, böyüklüyün şəxsiyyəti” kita-
bında sözün heykəli,  sözünün, fikrinin, yazısının çə-
kisi olan ədəbiyyatşünas-tənqidçi Qurban Bayramova 
həsr etdiyim “Sözün də çəkisi var” poemasında ərsəyə 
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gəldi... Bu poemanın bir sıra məqamları, müxtəlif his-
sələri çoxdan yazılmışdı, necə deyərlər, yazı masamın 
üstündə “dəmə” qoyulmuşdu. Heç kimə, Qurban mü-
əllimin özünə də bildirməmişdim... Düşünüb, daşınır-
dım...  

   Elə oldu ki, Qurban Bayramovun 70 illik yubileyi 
ədəbi ictimaiyyət tərəfindən rəsmi qaydada, geniş şə-
kildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klu-
bunda, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Böyük Elmi Şurasında, mətbuat səhifələ-
rində, müxtəlif elm, təhsil və ədəbi ocaqlarda qeyd 
olundu... Bir daha Qurban Bayramov yaradıcılığına, 
şəxsiyyətinə ictimai qayğının, hörmətin, izzətin şahidi 
oldum... Və ona həsr etdiyim poemanı cap etmək qə-
rarına gəldim... 

  Qoy, bu da, bir şairin, bir tənqidçiyə həsr etdiyi ilk 
poema kimi ədəbiyyatımızda qalsın... Qoy, bu da Qur-
ban müəllimin 70 illiyinə bir hədiyyə-sürpriz olsun!.. 

  Burada da, orjinal bir yolla getmək istədim... Mə-
nim və Qurban müəllimin tanınmış şair dostlarımızın 
ona həsr etdikləri şeirləri də, poemanın strukturuna və 
süjetinə daxil etdim ki, bir vəhdət halını alsın, itə-bata 
düşməsin...  

   Həmçinin, Ədəbiyyat İnstitutunun Böyük Elmi 
Şurasında diktafona köçürdüyüm çox tanınmış, ünlü 
alimimiz, akademik, ədəbiyyatşünas-tənqidçi, profes-
sor İsa Həbibbəylinin Qurban Bayramovun 70 illik 
yubiley tədbirindəki təbrik nitqini də, bu kitaba “Ön 
söz” əvəzi təqdim edirəm! Çünki, hörmətli İsa müəlli-
min qələm dostumuz haqqındakı çox səmimi fikirləri 
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mənim fikir və duyğularımla həmahəng olduğunu gör-
düm... Və bu “Təbrik nitqi”nin mətnini də sürpriz ola-
raq suvenir kitabımda işıqlandırdım. 

   Son olaraq, çoxlarının bilmədiyi bir məsələyə to-
xunmaq istərdim... Müasir ədəbi tənqiddə Qurban 
Bayramov ən yaxşı poeziya tənqidçisi kimi qəbul edi-
libdir. Onun poeziya, şeir duyumu, yuxarıda da qeyd 
etdiyim kimi bənzərsizdir... Bu haradan gəlir, daha 
çox haradan qaynaqlanır... Əlbəttə ki, yenə də poezi-
yadan, şeirdən... Sən demə, şeir xiridarı olan Qurban 
Bayramov lap orta məktəb illərindən, 50-ci illərin 
axırlarından, 60-cı illərin əvvəllərindən bu günə kimi 
şeir yazırmış... Özü də, fikrimcə, mükəmməl...  Bunu 
məndən gizləməmişdi, yeri düşdükcə, mən şeirlərimi 
ona oxuyanda, o da yazdığını mənə oxuyurdu. Ürə-
yimdən keçirdi ki, o şeirlər kitabını çap etdirsin. Qoy 
şirin sürprizlərin sayı bir az da çox olsun... 

   Və bir daha qeyd edirəm, həm qələmə aldığım es-
sevari tədqiqi-publisist, ədəbi-estetik kitabın, həm də 
“Sözün çəkisi var” poemasının  ədəbiyyatımızda yaşa-
nan uzaqlı-yaxınlı, qaranlıqlı-işıqlı, acılı-şirinli sədası 
alim, ədəbiyyatşünas-tənqidçi Qurban Bayramovun 
ədəbi baxışlarından, ədəbi şəxsiyyət və simasından 
duzu ondan, əks-sədası isə məndən, şair-publisist Şah-
məmməddən gəlsin. Əgər marağınıza səbəb olarsa, 
özümü olduqca məmnun hesab edərəm!..   

  Dünyaca məşhur Ernest Heminqueyə görə "hadi-
sənin mahiyyəti onun görünən səthində deyil, səthin 
görünməyən altındadır";  bunu Aysberq (ingiliscə 
"Iceberg") üslubu adlandırırlar. Mən də çalışdım ki, 



                 

 

14 

Qurban müəllimin şəxsiyyəti və yaradıcılığı fonunda 
müasir ədəbi-tənqidimizin bir ünlü şəxsiyyətinin  gö-
rünən və görünməyən tərəflərini poetik sözün gücünə 
sığınıb göstərə bilim...  

  Və sonda demək istəyirəm ki, həyatda heç kəs bö-
yüksüz olmasın, insanlar şəxsiyyətini, mənəviyyatını 
itirməsin! Qurban müəllim haqda yazdıqca onun şəx-
siyyətinin böyüklüyünü, böyüklüyünün şəxsiyyətini 
belə gördüm, o ürəyimdə beləcə rişə atdı...  

Allah Sizi qorusun, Qurban müəllim!  
Yəqinim oldu ki, ədəbi prosesimiz Sizin kimi şəx-

siyyətlərsiz keçinə bilməz!.. 
 Müəllif rəyimi Sizin sözlərinizlə qurtarmaq istəyi-

rəm: "Qalxdığımız yerdə qala bilək, "narsizm" xəstəli-
yinə tutulub yuvarlanmayaq!! Bir də, Allah bizi ya-
man dərdlərdən, paxıllardan və "boz" şeirlərdən qoru-
sun!!" 

Qoy Sizin bu arzularınız ədəbi mühitimizin amalı 
olsun! Amin! 

Bir də, "İncil"dən keçən bu sözləri oxucularıma xa-
tırladıram: "Siz hansı ölçü ilə ölçsəniz, Sizin üçün də 
eyni ölçü ilə ölçüləcək!"  Allah qismət eləsin 80-90 
yaşda görüşək… 
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ÖN SÖZ ƏVƏZİ 

“Qurban Bayramovun 70 illik yubileyində təbrik nit-
qi”olan bu yazı diktofonun yaddaşından götürülmüşdür 

   
 

Mən heç inanmadım ki, 
illər nə qədər belə tez sürətlə 
gəlib keçir. Başımız o qədər 
gündəlik işlərə, həyatın qay-
ğılarına, proseslərə qarışıb 
ki, 70 ilin bu qədər tez gəlib 
keçdiyinə inanmadım. Qur-
ban Bayramovla biz bərabər, 
bir il fərq ilə bir yerdə – 

Ədəbiyyat İnstitutunda aspiranturada oxumuşuq və 
Qurban Bayramov həmin illərdə İnstitutun komso-
mol təşkilatının katibi idi. Gəncləri öz ətrafında bir-
ləşdirirdi, gənc alimlər şurası  

ilə bir yerdə elmi konfranslar keçirirdi. Bu gün 
mənim üçün gözəl gündür və mən tam səmimiyyətim 
ilə demək istəyirəm ki, Qurban həm də bir söz sahibi 
idi. O, İnstitutun şöbə müdirlərinin hamısının böyük 
etimadını qazanmışdı, aspirantlardan kimin problemi 
olsa, hansı şöbə müdiri ilə, hətta direktorluqla – prof. 
Mirzağa Quluzadə ilə – hörmətli böyük müəllimimiz-
lə Qurban məsələləri həll eləməkdə bir vasitəçilik 
missiyasını yerinə yetirirdi. Qurban məsələləri yum-
şaldır, gənclərin hamısına kömək edirdi, onlarla bağ-
lı məsələlərə aydınlıq gətirir, yol açır, dəstək durur-

Qurban  Bayramov 
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du, hətta mənim özümə də  kömək olub. Mən yaxşı 
xatırlayıram, Qurban bizim müzakirələrimiz zamanı 
həmişə yarana biləcək müəyyən anlaşılmazlıqların 
aradan qaldırılmasına yardımçı olub. O, gənclər təş-
kilatının rəhbəri kimi də ürəyi geniş, bir tarazlayıcı, 

həyatda insanlara 
yaxşılıq etmək istə-
yən, özünü həmişə 
qabağa verəndir. Bu 
gün də mətbuatı açıb 
baxsanız Qurbanın 
cavanlıq ruhuyla ya-
zılmış yüksək səviyyə-

li yazılarına rast gəlmək mümkündür. Bizim XX əsr 
ədəbiyyatımızın, hətta müstəqillik dövrü ədəbiyyatı-
mızın  tədqiqində, öyrənilməsində, təbliğində  Qurba-
nın çox böyük xidmətləri vardır, bu gün də yorulma-
dan çalışır. O, Ədəbiyyat İnstitutunun aşiqidir, Ədə-
biyyat İnstitutunda təkcə indini demirəm, baş verən 
uzun illərdən bəri kiçik və böyük nailiyyətlərin  ha-
mısına ürək dolusu sevinəndi. O, bu nailiyyətləri öz 
tərcümeyi-halının hadisəsi kimi qeyd etməyi bacaran 
və onu, necə deyim, ürək dolusu cəmiyyətə çatdıran-
dı. Yəni, Ədəbiyyat İnstitutu və Qurban Bayramov 
ayrılmaz bir vəhdətdir. Mən hesab edirəm ki, Ədəbiy-
yat İnstitutu Qurban Bayramov üçün, bizim hamımız 
üçün bir məbəddir. Eyni zamanda, Qurban Bayra-
mov öz çox illik fəaliyyəti ilə bu İnstitutun məzmunca 
zənginləşməsinə kifayət qədər sanballı töhfə verib, 
şəxsi nümunəsi ilə də, mənəvi keyfiyyətləri ilə də, 
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münasibətləri ilə də, yazısıyla, qələmiylə və əsərləri 
ilə... Ona görə mən quş kimi böyük sürətlə uçub ge-
dən bu illərdən keçmişə baxarkən görürəm ki, hər 
hansı mərhələdə Ədəbiyyat İnstitutuna nəzər salsan, 
orda Qurban var və Qurbanın sözü var, özü var, əsə-
ri var. Qurban bu İnstitutun necə deyim, az qala bö-
yük bir dövrünü arxasınca yaxşı tərəflərə çəkib apa-
ran aparıcı sima, lokomotiv kimi  görsənir mənim 
gözümdə və mən Qurbana can sağlığı arzu edirəm. 
Qurbanı ürəkdən təbrik edirəm.  

Düzdü, vaxtım çatmadı, bu günlər bilirsiniz, Milli 
Məclisdə Elm qanunu artıq qəbul olundu. Xeyli dərə-
cədə  böyük şərəfli bir işin başa çatması üçün üzəri-
mizə düşən məsuliyyətli işlər var idi. Ona görə mən 
Qurbanla ayrıca da görüşmək istəyirəm. Bu gündə-
likdə qalır. Amma bizim bu hörmətli Elmi Şuramızda 
Azərbaycan elminin ən görkəmli adamları əyləşiblər, 
onların hamısı eyni zamanda Qurbanı ürəkdən təb-
rik edir, ona möhkəm can sağlığı, Ədəbiyyat İnstitu-
tunun, ədəbiyyatşünaslıq elminin, ictimai fikrimizin 
bundan sonrakı inkişaf yollarında da uğurlar arzula-
yırlar. 

İSA HƏBİBBƏYLİ 
Akademik, filologiya elmlər doktoru, professor, 

AMEA-nın Vitse-prezidenti, Millət vəkili, 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

direktoru, İnstitutun Elmi Şurasının sədri 
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SÖZÜN DƏ ÇƏKİSİ VAR... 
 

Bu əsəri çoxdan yazmaq istəyirdim, 
Səbir məni caynağında ram edirdi. 
Bir şeirimlə istəyimə qalib gəldim?.. 
Yox, yox fikrim ürəyimi şam edirdi... 

 
QURBAN KİŞİ* 

 
“Bayramovlar çox kişilər yetişdirib, 
Kim bilməsə, sən bilirsən, Qurban kişi. 
Заман bu gün səni bizə bəxşiş edib, 
Ömrü dən-dən, saçı dən-dən Qurban kişi. 
 
Siz  deməyin, düşünməyin, yaşlıdı o, 
Arxasıyca hürənləri qələmiylə daşladı o 
Başlı çoxdu, qardaş, iki başlıdı o!.. 
Orbitindən çıxır sinəm, Qurban kişi. 
 
Kişi dedim, qəti dedim, dindi nələr... 
Kişidirmi hər kişiyə bənzəyənlər? 
Tək deyiləm, deyir səni izləyənlər, 
Şeirimizə abidəsən, Qurban kişi. 
 
Bu misralar ürəyimdə çoxdan idi, 
Deməməyim məndən deyil, oxdan idi, 
Heç bilmirəm “hə”dən idi, “yox”dan idi, 
Yazar çoxdu, yeganəsən, Qurban kişi. 

                                                           
* seirin müəəlifi Şahməmməddir
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Dağ oynadıb sözündəki zəlzələlər, 
Ovsun olub qəlbindəki zümzümələr, 
Söz xridarı, əgər sussan quzu mələr, 
Daşdan qopan şəlaləsən, Qurban kişi . 
 
Kişi dedim, çox kişilər düşdü yada, 
Namərdlər də at oynadıb bu dünyada.... 
Dərd gətirən olub heyif, bu dünya da, 
Yazar çoxdu, yeganəsən, Qurban kişi! 
Daşdan qopan şəlaləsən, Qurban kişi! 
Şeirmizə abidəsən, Qurban kişi! 
Qurban kişi!...” 
 
Sözün səmasına boylanıram mən, 
Mənim  sözü çəkən tərəzim yoxdu. 
Sözü yelə vermək gəlmir əlindən, 
Sənin göy üzüylə qərəzim yoxdu. 
 
Qəribə gəlməsin sözlərim Sizə, 
Sözün ağrısını çəkmək çətindir. 
Sözün bir yağışdı dərəyə, düzə... 
Səhrada bənövşə əkmək çətindir. 
 
Keçsə də qayadan düşüncələrim, 
Birinə dediyim, birinə çatmır. 
Sözün bərəkəti dərindən-dərin, 
Sözün bərəkəti ağ saçlardadır. 
 
Sən məndən yazanda susdu çoxları, 
Mənim varlığıma dodaq büzdülər. 
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Mən səndən yazanda susdu çoxları, 
Çaylar daşı kimi sürtük üzdülər. 
 
Daş olmuş sirlərin üstünü açdın... 
“Niyə "General"ı* geniş yazmadın, 
Mən sə yazanlara nurunu saçdın**, 
Niyə düyün düşdü dillərdə adım? 
 
Dahi şairlərin yanında, bəli, 
Kiçik qarışqaya vardı bənzərim. 
Kimi axtarırdım? Kim tapdı məni? 
De, niyə seçildi mənim sözlərim? 
 
Sözün tərəzisi gözlə görünmür, 
Fikir karvanı var sənin könlündə. 
Kül altda mürgülü kömürlər sönmür, 
Yetim bir haray var sənin dilində. 
 
Tökürsən qarşına qaranı, ağı, 
Hər təzə  kəlmədən boylanır zaman. 
Köksündə bir Şuşa, Qarabağ dağı, 
Sənin düşüncənə qurbanam, Qurban. 
 
Dahilər dediyi söz düşür yada, 
Bu gün bu  açmalar qismətin olub. 
Çox olub söz yükü çəkən dünyada, 
İndi Sən çəkirsən... Gözlərin dolub?.. 

                                                           
* Q.Bayramovun"Ədəbiyyat generalları və pərdi yastıq sindromu" məqaləsi 
nəzərdə tutulur 
** Q.Bayramovun "...Poeziyanın sirri..."monoqrafiyasına işarə 
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Dahilər içində böyümüsən sən, 
Kamal Talıbzadə elmi rəhbərin. 
Onların adını çəkməliyəm  mən, 
Eşitsin bir daha qulağı Yerin. 
 
Əlində qələmin, qəlbində vüqar, 
Sözlərdən işıqlı ev tikmisən, ev. 
Ocağın olubdur Qarayev Yaşar, 
Çırağın olubdur Bəkir Nəbiyev! 
 
Arif Dadaş, Məsud Əli,1 Kamran Məmmədov,  
Cəlal Abdullayev olub örnəyin. 
Şeirin misraları əlində cilov, 
Kağıza sığmayıb amalın, səyin. 
 

Məmməd Cəfər olub içində təpər, 
Arxadaşın alim-şair Qasım2 müəllim.  
Şamil, Mirzəağa,3 Ağayev Əkbər, 
Vaqif Arzumanlı...Baxışlar dərin... 
 

Əziz Mirəhmədov, Məmməd Təhmasib... 
Unutmaq olarmı, onları, denən! 
Taleyin sənçin qurbanlar kəsib, 
Alimlər içində yaşıyasan sən. 
 

Çörəyi itməyib Fərman4 Kişinin, 
Baban Salmanın da ruhu sevinib. 

                                                           
1 Məmməd Arif Dadaşzadə, Məsud Əlioğlu. 
2 Şair Qasım Qasımzadə. 
3 Şamil Salmanov, Mirzağa Quluzadə. 
4 Qurban Bayramovun atası 



                 

 

22 

Torpağa səpdiyin çiyidin, dənin, 
Yağışı göylərdən torpağa enib. 
 
Adına şeirlər yazıblar sənin, 
İbrahim Göyçaylı, Nadir, Qələndar.5 
Beynimdə təzadlar cızıblar mənim... 
Oktay Rza, Yusif, Xələfli, Əfşar...6 
 
Hamının adını söyləmək olmur, 
Yəqin bağışlayar qələm dostları. 
Yazın, Qurban sizdən şeirlər umur, 
Yazın dönə-dönə Qurbandan barı:  

 
“Bir körpə göz açdı qoca dünyaya,7 
Cənnət Qarabağda, gözəl diyarda. 
Tayfası Kolanı, kökü, soyu var, 
Qoymaz dostu, yarı çətində, darda.  
 
İsmailin əziz tutub şərəfin, 
Adın Qurban qoydu ata-anası. 
Bəsirət bəxş etdi Tanrı əzəldən, 
Aləmə nur saçdı könül aynası. 
 
İlk "inqə"dən bu dünyaya sığmadı, 
Bələyinə, beşiyinə sığmadı, 
Ruhu pərvaz etdi aşdı səmanı, 
Kainatın eşiyinə sığmadı. 

                                                           
5 Nadir Qədimoğlu, Qələmdar Xaçınçaylı 
6 Yusif Nəğməkar, Əlirza Xələfli, Şöhlət Əfşar 
7 Şeirin müəllifi Şöhrət Əfşar 
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El-obada tay-tuşundan seçildi, 
Keçib uşaqlığı tez ərgənləşdi. 
Cəsarət cövhəri coşdu qanında, 
Qurşaq tutub cavanlarla əlləşdi. 
 
Köhlənləri çılpaq minib səkərdi, 
Dördnal çapıb yalmanına yatardı. 
Gah düzəndə, gah yamacda sürərdi, 
Hərdən xam ayğıra kəmənd atardı.  
 
Gəzdi Qarabağı o, başdan-başa, 
Seyrəngahı oldu dağlar, qayalar. 
Ürəyi köksünə sığmayan anda, 
Ona həmdəm oldu güllü yaylaqlar. 
 
Keçdi bir qırpımda məktəb illəri, 
Əlaçı oxudu, birinci oldu. 
 
Uğurla bitirib ali təhsilin, 
Elmə talib oldu, hikmətə doldu. 
 
Eşqin yollarında çəkdi iztirab, 
Sevdi bu həyatı, olmadı naşı. 
Bülbültək oxşadı qönçə gülləri, 
Çox sevdalar çəkdi bəlalı başı. 
 
Xiridarı oldu uca şeirin, 
Coşub sevdalandı sözə, qələmə. 
Xalıtək sirrini toxudu çin-çin, 
Səsinə səs verdi hər çeşni, ilmə. 
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Vurğun dünyasının aşiqi oldu, 
Zərgərtək hər sözdə gövhər aradı. 
Arıtək bal çəkdi gülüstanından, 
Dilindən düşmədi ustadın adı.  
 
Çox sınağa çəkdi həyat, qardaşım, 
Ömrünün yolları hamar olmadı. 
Qorudun ruhunun təravətini, 
Eşqinin gülləri heç vaxt solmadı. 
 
Məhrumiyyət çəkdin hərdən nahaqdan, 
Bəzən çörəyini yavana yedin. 
Şərəflə sadiqsən öz məsləkinə, 
Həmişə sən haqqı, düzünü dedin. 
 
Başını dik tutdun, qürurlu oldun, 
Heç kim əyə bilməz dağ vüqarını.  
İnamı, ilhamı göylərdən aldın, 
Zirvə əritməz ki, başda qarını. 
 
Arzumdur yüz yaşa, yüz əlli yaşa, 
Tanrının qisməti, təqdiri gözəl. 
Yayının oxları dəyməsin daşa, 
Səndən uzaq olsun mərdiməzar əl!  
 
Şöhlət dilər, arzuların çin olsun, 
Tərlan ruhun zirvələrdən enməsin. 
Sevgi qədəhində şərbətin olsun, 
Ürəyində eşqin odu sönməsin!*” 
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“Ağarıbdır saçların8, 
Qara qaşın, qardaşım!   
Nə tez gəldi, dolandı, 
Altmış yaşın, qardaşım?! 
 
Neçə alim, aspirant,  
Səndən aldı elmini. 
İşığına bələndi, 
Öyrəndikcə sirrini. 
 
Ədəbiyyat güzgüdür, 
Aynasında saflaşdın. 
Dözdün hər əzabına,  
Çətinliyə qatlaşdın. 
 
“Mənəm-mənəm” deyəni, 
Yolundan döndərdilər. 
Saldılar el gözündən, 
Qondarma ad verdilər. 
 
Təmizliyi qorudun, 
Səf etmədin, qardaşım! 
Əyrilərlə yanaşı, 
Sən getmədin, qardaşım! 
 
Qoruyursan beləcə, 
Öz adını, qardaşım! 

                                                           
8 Şeirin müəllifi Qələndar Xaçapurçaylıdır 
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Yaşayırsan kişi tək, 
Həyatını, qardaşım! 
 
Gücüm, qüvvətim mənim, 
Elmdədir – deyirsən. 
Şirindir Ana dilim,  
Dilimdədir – deyirsən. 
 
Yıxa bilməz qaraltı, 
Hər nərilti, sel səni. 
Bir alim tək sevəcək, 
Öz xalqın, bu el səni! 
 
Altmışı da beləcə, 
Sən ötürdün, qardaşım! 
Bir altmış da, öhdəlik, 
Gəl sən, götür, qardaşım! 
 
Ağarıbdır saçların, 
Qara qaşın, qardaşım! 
Nə tez ötdü bu illər, 
Altmış yaş, qardaşım?! 
 
Qarşında bir uşaq tək, 
Yaman çaşdım, qardaşım! 
Elə bildim tamamdır. 
Altı yaşın, qardaşım!” 
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Ustad Ənvər Əhmədin, 
Sözü özəl, özü mətin: 
Ürəyindən keçənləri, 
Başa düşmək deyil çətin. 
 
“Sən nə safsan, nə heyrətli, 9  
Nə məğrur, nə cəsarətli! 
Sənin kimi bir qeyrətli – 
Oğul varmı, a Qurbanım?! 
Sənə qurban olsun canım! 
 
Torpağında kül əkiblər, 
Sinəmizə dağ çəkiblər, 
Qanımızı çox töküblər, 
Qarabağ boyda dərdimsən, 
Cəsarətim sən, mərdim sən! 
Sənə qurban can, Qurbanım! 
Can Azərbaycan Qurbanım! 
                   
Gözlərində göy izi var, 
Göy üzünün gündüzü var, 
Ürəyində yurd közü var. 
Ürəyin söz xəzinəsi, 
Nəfəsin söz xəzinəsi! 
Ruhum, qanım, ətim Qurban! 
Qarabağ cənnətim Qurban! 
 
Nuruna bax, o hey yanır, 
Səni mələklər də qanır, 

                                                           
9 Şeirin müəllifi Ənvər Əhməddir 
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Ənvər səni tez-tez anır. 
Qoy, ucalsın yurdda boyun – 
O ağdamlı sopun-soyun! 
O ellərə baş əyirəm! 
Var olsun ellər deyirəm! 
Qurbanım, haycan, Qurbanım! 
Sənə qurban can Qurbanım! 
Bütöv Azərbaycan Qurbanım!” 

 
Şeirimizin ağsaqqalı Oqtay Rza, 
Müdrik sözü, şeirləri ərməğandır. 
Yaxşı-yaxşı, duya-duya oxusanız, 
Görərsiniz ürəklərdə nə yaradır. 
 
“Qurban Bayram gözəl alim, ziyalı,10 
Ciddi, həssas, daim xeyir-dualı, 
Bəzən ahıl, bəzən uşaq sənətkar, 
Qocalıqdan xeyli uzaq sənətkar. 
 
Ədəbiyyat, nəğmə, şeir sərrafı, 
Dözmür qatı sazağına boz üzün. 
Neçə qəlbin tər-təmizi, sərrafı, 
Sürür ağır karvanını düz sözün. 
 
Səsi sanki silkələyir kürsünü, 
Gərək hər an vətən borcu ödüyüm. 
Qurban Bayram adlandırır özünü, 
Bəkir Nəbi məktəbinə müdavim. 

                                                           
10  Şeirin müəllifi Oqtay Rzadır 
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Ünsiyyətə körpü salan ustadır, 
Arxasınca getməz ucuz tərifin. 
Dəyanətli, ləyaqətli dostudur, 
Professor Arzumanlı Vaqifin. 
 
Alqışlasın Bakı, Gəncə, Qax, Şəki, 
Quba, Lerik orta yaşlı müdriki. 
Tər çiçəyin dəstəsinə bənzədi, 
Nizaməddin Şəmsizadə təbriki. 
 
Dərhal seçir yaxşı kəsdən xəbisi, 
Adamları baxışından duyaraq. 
Qarabağa aparacaq o bizi, 
Aparacaq alnı açıq, üzü ağ! 
 
Ləpələnir yenə xəyal dənizi, 
Sübhə qədər yata bilmir, oyaqdır. 
Unudulmaz yazıçının əzizi, 
Sülaləyə möhkəm arxa, dayaqdır. 
 
Kəlamları əzbərlənib, söylənən – 
Hərdən naşı kəlməsinə tuş gəlib. 
Səməd Vurğun dünyasını öyrənən, 
Səməd Vurğun muzeyinə xoş gəlib! 
 
Qurban Bayram gözəl alim, ziyalı, 
Ciddi, həssas, daim xeyir-dualı,  
Bəzən ahıl, bəzən uşaq sənətkar, 
Qocalıqdan xeyli uzaq sənətkar.” 
 
Nəğmə dolu bir boxçadır  
Yusif Nəğməkar, 
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Gül ətirli misralardan  
Dəstələr bağlar. 
 
“Ən böyük sevinci bir andan gələr, * 
Yurdumun kamıdır Qurban Bayramov. 
Nə fikir söyləsə Allahdan gələr, 
Tanrı ilhamıdır Qurban Bayramov. 
 
İşıqdır sabahı, nurdu keçmişi, 
Yaxşını pislərdən seçməkdir işi... 
Qədim el-obanın təəssübkeşi, 
Xalqının namıdır Qurban Bayramov. 
 
Dildə “can” kəlməsi gen yaddaşıdır, 
Qüruru – bəy şəsti, xan yaddaşıdır. 
“Qana-qan!” hikkəsi, qan yaddaşıdır, 
Bütövlük tamıdır Qurban Bayramov.  
 
Düzünü sənətə karvan deyibdir, 
Sözünü karvana sarban deyibdir, 
Özünü sözünə qurban deyibdir; 
Qurban bayramıdır Qurban Bayramov” 
 
Bağça becərirsən bir bağban kimi, 
Yarpaqlar dumana, çənə bürünmür... 
Bəzən ürəyində söz “pünhan” kimi, 
Özü görünməmiş adı görünmür? 
 

                                                           
* Şeirin müəllifi Yusif Nəğməkard ır. 
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Bəzən ürəyinə “daş” yükləyirsən, 
Yeni kitabların vərəqlərindən. 
Bəzən də budaqlar silkələyirsən, 
Çəkirsən dərdləri içində, nə qəm. 
 
Bu, qardaş, adına yazılıb bu gün, 
Sözü qızıl kimi çəkməlisən sən. 
Allah duasıdır... Düşmə didərgin, 
Sözü qəlbimizdə əkməlisən sən. 

 
Burda yadıma düşür, 
İbrahimin duası. 
Məni məftun elədi, 
Şeirinin mayası. 

 
“Ümid... Qar soyuğu... Bir də Bayram11... 
Özünün bilmədiyi qədər çox istədiyim, 
 
əzizim, dostum və qardaşım, tənqidçi- 
ədəbiyyatşünas Qurban Bayramova... 
 
Bu günün ümidi qaldı sabaha, 
Bu günün göz yaşı yükdü yaşıma. 
Ay ömrüm, batmısan ağır günaha, 
Allahın daşıdı, yağır başıma. 
 
Nigaran ümidim didər sinəmi, 
Hər gün doğan günəş niyə doğmadı? 

                                                           
11 Şeirin müəllifi İbrahim Göyçaylıdır. 
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Dözümnən göynətdim sinəmdə qəmi, 
Nə olar, bu qəm də mənə doğmadı. 
 
Nə qar soyuğundan üşüyər gözüm, 
Bu qar soyuğu da yaşatmaz məni. 
Ələkdən ələnən, gecikən sözüm, 
Bilmərəm, səbrindən gen atar məni. 
 
Bu qəm karvanına bürünən canım 
Ruhumu tərk edər. 
Gümana gəlməz. 
Ümid  sorağında qaralar qanım, 
Gözlərim yol çəkər, 
Zamana gəlməz. 
 
Qərib tək üstümə tökər qarını, 
Ömrün o üzündən başlanan kədər. 
İsitməz payızın yarpaqlarını, 
İsitməz, bilirəm, bir ümid qədər. 
 
Bu yandan bayram da 
gələr həşrinən, 
Gələr çal-çağırlı, 
fərəh içində. 
Uyumaz yollarda gedən səbirnən, 
Təbərrik gətirər durna köçündə. 
 
Bu günün ümidi qaldı sabaha, 
Bu günün göz yaşı yükdü eynimə. 
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Ay ömrüm, batmısan ağır günaha, 
Kədəri paltar tək geydim əynimə. 
 
Bu fərəh içində saralar gülüm, 
Qüssədən saralar bir qorxu kimi. 
Bu yuxu ümidim, 
Bu yuxu günüm 
Gələr xəyalıma bir yuxu kimi.” 
                                            
Tənqidçi sözünü deməsə əgər, 
Ümid bağçasına yağar göydən daş. 
Qeybət tərəzinin gözünü əyər, 
İtirər gücünü söz yavaş-yavaş. 
 
“Qurban, sənə qurban” – incimə məndən, 
Bu sözü bir şair12 demişdi sənə. 
Bircə xahişim var, tənqidçi, səndən, 
Çəkdiyin sözləri çək, dönə-dönə... 
 
Çək, daşın, tərəzin yerində olsun, 
Sözü, sözçülükdən ayır, tumarla. 
Ağac budağı tək nə əyil, nə sın, 
Sözlərin içindən sözləri ara. 
 
Mənim dediklərim bilirəm azdır, 
Demə yaddaşlardan çıxıbdır nələr... 
Cılız kəlmələri qəlbində azdır, 
Nə gəlsə ağarmış saçlardan gələr. 

                                                           
12 Ustad xalq şairi Nəriman Həsənzadə 
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Söz səni tutubsa, axtar Qurbanı, 
Açacaq sözlərin sirrini bir-bir. 
Qayalar içində o qaya hanı? 
O qaya ünvanı göstərəcəkdir. 
 
Sözün çəkisi var, çəkənə möhtac... 
Sözün çəkisi var, dağlardan ağır. 
Sözü ucaldana çoxdur ehtiyac, 
Sözü endirənin sözü də fağır. 
 
...Şəxsiyyət demişdim... Böyük demişdim... 
Yəqin ki, yadından çıxmamış olar. 
Mənə kitab üçün “sağ ol” demişdin, 
Bu sirli sözlərdə bir fəlsəfə var. 
 
Sözü duyan da çox, duymayan da çox, 
Sözlə güləşməyə təpər gərəkdi. 
 Ey söz sərkərdəsi, çıx, meydana çıx, 
Sənin söz qılıncın vuran ürəkdi. 
 
Diş uzatdı bəzən ilanlar sənə, 
Tənəsi, hədəsi sürünmək oldu. 
Şeytanlar suallar versələr mənə: 
“Söz üçün alışan deyərəm: – Odu”! 
 
Bu gün də, o gün də, o biri gün də, 
Qurbanı, Qurbana qurban deyiblər. 
Bəli, hər döngədə, bəli, hər tində, 
Səni asıb, kəsib, səni yeyiblər... 
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Deyirəm paxıllar bir-bir azalsın... 
Bürüyüb dünyanı göbələk kimi. 
Qurbanın sözünü qayadan asın, 
Qonsun çiyinlərə bir mələk kimi. 
 
Yerin dəyişəndə qış ilə bahar, 
Çiçəkdən bir xalı toxumadın sən. 
Üstünə yeridi sürtük kitablar, 
Bircə sətirini oxumadın sən. 
 
Hər təzə kəlməsi qızıl da olsa, 
Ürəyin sifariş qəbul etmədi. 
Gecəsi yaqutdan, qızıldan olsa, 
Unutdun o zəngi, ora getmədin. 
 
Bir sirli misranın sirrin dinləyən, 
Qəlbində köz saldı sözün işığı. 
Sözün qarşısında susqun olmadın, 
Yağdı gözlərindən bahar yağışı. 
 
Axtardığın sözü yerində tapdın, 
Doğuldun yenidən bir uşaq kimi. 
Bir yetim qəlbində yaşadı adın, 
Bir şair gözündə kor etdin qəmi. 
 
Tanıdı şair də kim olduğunu, 
Sənin gözlərinlə baxdı özünə. 
Unutdu zülmətdə boğulduğunu, 
İnandı göy üzü haqqın sözünə. 
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 “Məktub-qəzəl * 
                                                                                                                                 
  Hörmətli Qurban müəllim, salam! ...Mənim yazıla-
rım haqqında dediyiniz xoş sözlər məni hədsiz sevin-
dirdi. İrad və təklifləriniz həddindən artıq obyektiv 
olduğundan Sizə minnətdaram. Sizin kimi tənqidçi-
ədəbiyyatşünasdan belə qiymət almaq məncə müvəf-
fəqiyyətdir... Sizə ürəyimin məhəbbətini misralarımla 
ifadə edirəm: 

 
Ürəyimdə qövr eləyən məhəbbətdir, məhəbbət, 
Eşq əhlinə tək tanrıdan səadətdir məhəbbət. 
 
Arxa gəzən, kölgə güdən bilərmi eşq mənasın, 
Onlar üçün dayaq yeri həm rüşvətdir  “məhəbbət”. 
 
Bu zamanda mən görmədim həsrət sevən bir aşiq, 
Var-dövlətsiz, eyş-işrətsiz səltənətdir məhəbbət. 
 
Mənim könlüm heyran qalıb Leyli-Məcnun eşqinə, 
Məşuqlardan aşiqlərə inayətdir məhəbbət. 
 
Qurban müəllim, üzr istərəm, zəhmət verdim Sizlərə, 
Hər kəlməniz, hər sözünüz həqiqətdir, məhəbbət! 
 
Məhəbbətdə qüssə çəkib, çox səfalar görmüşəm, 
Kazım üçün bu həyatdır, təbiətdir məhəbbət. 
 
                                                           
* “Məktub-qəzəl”in müəllifi Kazım Ağa Seyid 
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Mən Sizdən həm qohum, həm də sənətkar kimi razı 
qaldım. Sizə can sağlığı arzulayıram. Yazılarıma ver-
diyiniz qiymət Sizin əsil həqiqət adamı olduğunuzu 
sübut elədi. Sizin əllərinizi sıxaraq ayrılıram. Sağ 
olun! Hörmətlə, Kazım Ağa Seyid – Mövsüm ağa  
oğlu. Bərdə şəhəri,  31. 08. 1996.” 
 
 

Müdrik kəlamları tarixə yazıdın, 
İmzan imzaların qaldı içində. 
Sözün qanadları sanki qızıldan, 
Bir ucu ABŞ-da, bir ucu Çində. 
 
İnternet otağı otağın olub, 
Sən orda dünyanı vərəqləyirsən. 
Sözüyün kəsəri yatağan olub, 
Elə yuxuda da, şeir deyirsən. 
 
Yığmısan qovluğa bütün dünyanı, 
Yayınmır gözündən nə yaxşı, nə pis. 
Gözə görünməyən cizgilər hanı? 
Onu sən görürsən büllurdan təmiz. 
 
Hərdən də qəlbini sökür kəlmələr, 
Sözlərin üstündən qələm çəkirsən. 
Nələr görmüsən sən, həyatda nələr, 
Sən söz yamacına sözlər əkirsən. 
 
Gümandan ağırdır kəsəri sözün, 
Göstər diri sözü, göstər dünyaya. 
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İnsana dayaqdır həyatda dözüm, 
Söz kökdən düşəndə sökülər qaya. 
 
Dünyaya gəlmisən söz işığında, 
İşığın günbə-gün, ayba-ay artıb. 
Ürəyin yaşayıb köz işığında, 
Görün açılmayan neçə söz yatıb... 
 
Qurban, tərəzinin ipləri sonsuz, 
Bir ucu yerdədir, bir ucu göydə. 
Gözləri gül yükü, gözləri daş, düz, 
İlham köməyinə çatır bu yerdə... 
 
İlahi, dünyada möcüzələr var, 
Bir üzü qızıldı, bir üzü gümüş. 
Yağış istəyirsən, göydən yağır qar, 
Bəzən dodağında quruyur gülüş. 
 
Yazmağa nə var ki, pozmaq çətindi, 
Sözü yuvasına gətirmək olmur. 
Özünü “AS” sayır hər yazar indi... 
Hər misra, hər kəlmə tarixdə qalmır. 

 
Unutmuram ağ niyyəti, 
Unutmuram Yeri, Göyü. 
“...Böyüklüyün şəxsiyyəti - 
Şəxsiyyətin böyüklüyü!"- 
 Ay, Bayramov! 
 
Elə-belə yaranmadı, 
Bu kitabda döyüntülər. 
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Dəryalarda doğdu adı, 
İşıq oldu görüntülər – 
 Ay, Bayramov! 
 
Sənin kimi vətəndaşı, 
Oda bükməz yanan şam da. 
Səni gördüm vətən “daşı”, 
Hər bir sözün dalğasında – 
Ay, Bayramov! 
 
Nə gəzdinsə, sözdə gəzdin, 
İşığını duya-duya. 
Odda gəzdim, közdə gəzdim, 
İllərini saya-saya – 
Ay, Bayramov! 
 
Nə böyükmüş adın Sənin, 
Zirvələrin zirvəsində. 
Qoşalaşıb adım mənim, 
Bir alimin gur səsində? – 
Ay, Bayramov! 

 
Deyiləsi sözüm çoxdu, 
Bu dahiyə, bu müdrikə. 
Sənə sevgim nədən doğdu?.. 
İlmə-ilmə, tikə-tikə - 
Ay, Bayramov! 
 
Yanmasaydım, sən yanmazdın, 
Vərəqlərin istisində. 
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Eh, kim bilir, yer tapmazdın, 
Gözlərinin tüstüsündə - 
Ay, Bayramov! 
 
O, bir ömrün ləpəsindən, 
Kitab yazdım damla-damla. 
Ağ saçlarım olub dən-dən, 
Sözə, şeirə min inamla –  
 Ay, Bayramov! 
 
Unutmuram ağ niyyəti, 
Unutmuram Yeri, Göyü. 
“...Böyüklüyün şəxsiyyəti - 
Şəxsiyyətin böyüklüyü”- 
 Ay, Bayramov! 
 

Adına böyük bir kitab yazıldı, 
Çoxları dinsə də, çoxu dinmədi. 
Çökdü ürəyimə, çökdü sızıltı, 
Mən aça bilmirəm, bu susmaq nədi? 
 
Susdu göz görəsi bəzi dostların, 
Yazıdan, kitabdan xəbərsiz kimi. 
Fəqət yağış oldu söz narın-narın, 
Köçdü yaddaşlara bir dəniz kimi. 
 
Köçdü saitlərə adı kitabın, 
Dolaşdı dünyanı sətirbəsətir. 
Hopdu beyinlərə dadı kitabın, 
Anladım ilk dəfə səs-səda nədir... 
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Sözdən danışanın sözü çəkildi, 
Gözü görməyənin tərəzisində. 
Sözlər misra-misra özü əkildi, 
Çox gözü işıq gördü, sətirlərin də. 
 
Yazar, bir “general” olsan da belə, 
Qatdılar dünyada haqqı nahaqqa. 
Alacaq canını haqq gülə-gülə, 
Nahaqq da tapacaq yerini  haqqda. 
 
Sən də görəcəksən hisi, tüstünü, 
Gözlər göynəyəcək, ürək duyacaq. 
Aça bilməyəcək dərdin üstünü, 
Üstünə yağsa da gül qucaq-qucaq. 
 
Bəlkə də deməyə söz gəzəcəksən... 
Qurban deyən sözə söz tapılmayır. 
Bəlkə də nə bilim, sən küsəcəksən... 
Əzizim, ağ sözü qaradan ayır!.. 
 
Qurban qələmindən keçdin, yaxşı yol! 
Əlin ayağına dolaşmayacaq. 
Əgər aşmayıbsa bir təpə, bir yol, 
Sözlərin, onu bil, dağ aşmayacaq. 
 
Hardasa bir biçim boy verəcəkdir, 
Qurban qələmindən, gözündən uzaq... 
Söz yüklü qatara gecikəcəkdir, 
Kəsəcək yolunu duman, qar, sazaq. 
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Bunu mən demirəm, ürəyim deyir, 
Asılıb sinəmin pəncərəsindən. 
 
Bunu mən demirəm, küləyim deyir, 
Yaz ki, yüksələsən pərdə-pərdə sən. 
 

Bunu bir də, söyləyibdir 
Qaçqın şair Nadir Qədim. 
inciməyin bu şeiri də, 
Mən ürəkdən edim təqdim: 

 
“Qurban olum13..." 

 
Arxasız istedadlıların qayğıkeşı və xeyirxahı, 

Qarabağın ağsaqqal  ziyalısı, 
tənqidçi-ədəbiyyatşünas  Qurban Bayramova... 

 
"Bülbültəki  qəlbi qanam, 
Qurban, sənə qurban olum. 
Göldə yadam, yoxdu sonam, 
Qurban, sənə qurban olum. 
 
Elə bil ki, qara daşam, 
Əllərimdə yanmadı şam, 
Qəribəm, bil qərib axşam, 
Qurban, sənə qurban olum. 
 

                                                           
13 Şeirin müəllifi Nadir Qədim
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Bu dərdi, necə ataq, 
Qəim çəkək, qəmdə yataq? 
Ürəyimdə  çölüm dustaq 
Qurban, sənə qurban olum. 
 
Kəsilibdir səbrim-ünüm, 
Pozulubdur yolum-yönüm, 
Qayıdarmı  ötən günüm? 
Qurban, sənə qurban olum. 
Qurban, sənə qurban olum." 

                                                       
İlhamı çarmıxa çəkmə, ey yazar, 
O gəlir yükünü boşaltsın təki. 
Şeirdən uzaqdı o yer, o bazar, 
Bunu Qurban deyir, mən demirəm ki. 
 
Deyirəm, ay Allah, Qurbanı qoru, 
Hər vaxt yanar olsun söz işıqforu. 
Hələ qocalmayıb üzündə nuru, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Çağlasın qəlbində sevgi, məhəbbət, 
Təzə söz, təzə iz, birdə səadət. 
Pisə qismət olsun elə pis niyyət, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Tərəzi möcüzə, daşlar möcüzə... 
Görən nə qalacaq həyatda bizə? 
Vurma hər söhbəti, qardaşım, üzə, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
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Görən hansı tənqid səndən yan keçib, 
Adi bir yazıya Qurban söz seçib. 
Əkənlər əkibdi, biçənlər biçib... 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Ağ qoç qara qoçla döyüşə çıxıb, 
Qılınclar toqquşub, ildırım çaxıb, 
Kimlər ki, Qurbanı yandırıb yaxıb, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Ərimək istəmir kəlmə ağızda, 
Sözlər boğma olub, qalıb boğazda. 
Dolaşıb misralar, itib kağızda, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Gəl aç sandığını, görək nəyin var, 
Ulağın belinə yaraşır navar. 
Kötük var, gövdə var, budaq, çiçək var, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Demirəm dünyanın dahisi mənəm, 
“Tələsmə” deyərdi həmişə nənəm. 
Yollar yolçusuyam, gərək dərd çəkəm? 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Bir üzüm güneydir, bir üzüm quzey, 
Yoxdur ürəyimdə bir damla giley. 
Qəlbimdə sızlayır dərd-qəmli bir ney, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
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Sularda dalğalar döyüşü varmış, 
Odur bir pöhrəni külək qoparmış. 
Payız qurtarıbdır, öndən gəlir qış, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
İnsana xoşbəxtlik göylərdən gəlir, 
Kimə nə qismətdir, Allahı bilir. 
Mənim dediklərim deyildir ki, sirr... 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Qurban, sözlərimə kəndir bağlama, 
Yağış yer üzünü döysə, ağlama. 
Sözbazlar gözünü silsə, ağlama, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Mənim yazdığımı yeyir gözlərin, 
Qızıl Lalə kimi bitər sözlərin. 
Qorxursan arxivdə itər sözlərin? 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Sənin sözlərinin təşnəsiyəm mən, 
Niyə soruşmursan axı kiməm mən? 
Heç vaxt düşünmə ki, sönmüş küləm mən, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Ulduzlar ulduza göz vurub uçar, 
Sənin cibindədir bilirəm açar. 
Günəş üfüqlərdən qığılcım saçar, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
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Ölmüş şeirləri aparanda su, 
Düşünmə küləyin yoxdur qorxusu. 
Tutub cığırları Qurban ordusu, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Səni tanımışam o gündən bəri, 
Dirilər içində dirisən, diri. 
Bir söz deyəcəkdim deyildir yeri... 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Sel gəlsə çör-çöpü aparacaqdır, 
Sənin ki mənzilin oddur, ocaqdır. 
Yalanlar danışan qızaracaqdır, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Sözlər söz deyilsə, alqış da gəlməz, 
Ulduzu görməsə ilan da ölməz. 
Dünyanı vermişəm sənə götür, gəz, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Sözlərin səpilən toxuma bənzər, 
Onun göyərəni olar bəsimiz... 
Sənin təzə sözün könlümü bəzər, 
Uzaq ulduzlardan gələr səsiniz. 
 
Asılıb sözlərin göy qurşağından, 
Orada nə qədər rənglər birləşib. 
Əzizim, olmusan əbədi bir dan, 
Sənin gözlərində hər şey dəyişib? 
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Gözlərin içində işıqlı gözsən, 
Yaşın da, daşın da bir bəhanədir. 
Təpədən dırnağa özün də sözsən, 
Çəmənlər içində qızıl laləsən. 
 
Sənin məktəbin də, tələbən də var, 
Onlardan biri də mənəm dünyada. 
Ürəyin saflıqda, bəmbəyaz bir qar, 
Qəlbin nəğmə dolu yaşıl bir ada. 
 
Bitirə bilmirəm ürək sözümü, 
Gəzir misralarda avazın, səsin. 
Allaha tuturam, Qurban, üzümü, 
Səni şeirimizə o çox görməsin! 
 
Ayrılmaq olmayır adından sənin, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
Qoşulun, qoşulun səsimə mənim, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış! 
 
Qurban, ürəyimdən keçənləri mən, 
Gətirə bildimmi ədəbiyyata? 
Onu bilirəm ki, alim kimi sən, 
Çoxdan köç etmisən əbədiyyətə. 
 
Birinin üzü ağ, içi qaradı, 
Sən bütün rənglərin birləşməsisən. 
Hələ nə yazmısan, ömür yarıdı, 
Hələ çox düyünlər açasısan sən. 
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Bu gün taleyinə səpildi nələr... 
Sözləri mənzilə çatdırmalısan. 
Sabahkı yazarlar özləri bilər... 
Sən çıxan qayalar deyildir asan. 
 
Yerbəyer etmisən çox sözləri sən, 
Daşın, tərəzinin gözü böyükmüş... 
Min bulaq gözündən su içmisən sən, 
Keçilən hər dağ da qələmə yükmüş. 
 
Qurban, söz baharın yaşar əbədi, 
İlin fəsillərə bölünüb sənin. 
Yazırıq, pozuruq... Bu bir səhnədi? 
Qardaş, tor gətirib gözlərim mənim. 
 
Tanıdıq Qurbanı uşaq yaşından, 
Tanıdıq tənqidçi olana qədər. 
O, odu almışdıq ocaq daşından, 
Demək çəkdiyimiz getməyib hədər... 
 
Çəkir keşiyini ədəbiyyatın, 
Dərdlərin içində dərd çəkə-çəkə. 
Qurban qurban verib sözə həyatın, 
Bil ki, sənin adın götürməz ləkə. 
 

Bir xatirə danışacam, 
Ürəyimdə yuva salıb. 
Bir xatirə danışacam, 
Gözlərindən işıq damıb. 
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Çəkib səni aparacaq, 
Öz sehirli dünyasına. 
Yanarsan ocaq-ocaq, 
Kül bir yana, köz bir yana. 
 
Dağa, daşa, selə, suya, 
Qarışmayan bir xatirə. 
Ulduzlara, Günə, Aya, 
Kəmənd atan bir xatirə. 
 
Söz mülkünə sahib olmaq, 
Hər bir kəsə niyət olmur. 
Göy üzü tək birdən dolmaq, 
Bu da hər vaxt qismət olmur... 
 
Quru bir söz dilindəsə... 
Deyəcəyin görən nədir? 
Əgər o söz yerindəsə, 
Möhür üstən möhürlənir. 
 
Duyduğumu sən göstərdin, 
Səndə tapdım adımı mən. 
Ürəyimdə yandı dərdim, 
Ürəyimdə qalmısan sən. 
 
Qurban desəm yanar işıq, 
Ulduzlar da gərək olmaz. 
Ey yazarlar, biz qardaşıq, 
Ürəksizdə ürək olmaz. 
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Səndə gördüm əlçim-əlçim, 
Saflığını həqiqətin. 
Bir kəlmədən yandı içim, 
Həqiqətən, həqiqətən... 
 
 
Sən danışdın, mən eşitdim, 
Düyün düşən düyünləri. 
Planeti mən kəşf etdim, 
Bu dünyada canlı, diri. 
 
Bilmədiyim nə çox imiş, 
Vərəqləndi varaq-varaq. 
Səndən mənə keçən vərdiş, 
Yollarımda oldu çıraq. 
 
Heç bilmirəm necə açım, 
Ürəyimin yükünü mən? 
Qapıları açın, açın, 
Boğazlarda qalar tikəm. 
 
Dərə keçib, dağ aşmısan, 
Gül yığmısan qucaq-qucaq. 
Kürsülərdən danışmısan, 
Püskürmüsən ocaq-ocaq. 
 
Qurban sənə, bağışla sən, 
Çox şeylərdən danışacam. 
Məni qovub, elədin “mən”, 
Sözlərindən alışacam. 
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Qurban sənə, bilirəm ki, 
Bacarırsan kövrəlməyi. 
Axı ömür deyil iki, 
Daşa dönək diri-diri. 
 
Hissim məni dara çəkir, 
Ədəbiyyat dünyasında. 
Qəlbim məni hara çəkir? 
Duyuq düşüb gümanım da. 
 
Arxivini aradıqca,  
Şeirlərin əl edirdi. 
Zirvələrin yüksək, uca, 
Bilmirdim niyə belədi. 
 
Niyə onlar çapdan qalır? 
Hara baxır Qurban kişi? 
Ürəyimə alov salır, 
Bir gecikmiş kitab işi. 
 
Bu gün sənə demək olar, 
Şeirşünas –tənqidçi də. 
Birləşərmiş payız, bahar, 
Çoxbucaqlı tənqidçidə. 

 
Qurban Bayramovun arxivi duzlu, 
Dadıram sözlərin çəkisini mən. 
Şeirlər seçirəm, sözlər avazlı, 
Misraları dən-dən, bəndləri dən-dən. 
 
Qurban, salsalar da sözdə qalmaqal, 
Deyirəm eşitsin yazanlar bir-bir. 
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Sənə bir rütbə də edirəm halal, 
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, ŞAİR! 
 
Sənin şeirlərin kövrəltdi məni, 
İkicə bənd desəm, o da bəs edər. 
Necə də tanıdır şeirlər səni, 
Qoy açım bu sirrdən söhbət bir qədər: 
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İsmi pünhan 
                 

İsmi pünhan, heylə baxma üzümə, 
Ala bulud dolar, leysan eylərsən. 
Min ildir ki, baxmayırsan sözümə -  
Müşgül işi birdən asan eylərsən?! 
 
Bir ömürlük möhnət qalar əlimdə, 
Ağ saçlarım hey qaralar telimdə, 
Məcnun idim bu ellərin dilində - 
Bu gedişlə məni insan eylərsən. 
 
Yanaqların aldı, aldı, aldı, yar! 
Bu allıqlar məni dərdə saldı, yar! 
Nəyim vardı candan aldı, aldı yar- 
Gəlib məni təzdən Tarzan eylərsən?! 
 
Bir salxımdım, indi quru cecəm var, 
Dərd limhalim, ömür boyu içəm, var! 
Şan quruyub, bal süzülüb, beçəm var?- 
Zəhrim qalıb, balsan, balsan - eylərsən!.. 
 
Bu çəkdiyim cəfa sənin cəfandı, 
Elə bilmə cəfa çəkmək asandı. 
Sonra demə, Qurban nə tez usandı – 
Da, mən yoxam, sən hey, varsan, eylərsən!.. 
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Tək ovçuyam 
 
Tək ovçuyam tələm yoxdu, 
Yol azmışam Lələm yoxdu, 
Söz çağlayır, qələm yoxdu, 
Bir sevdiyim hələm yoxdu, 
Qaçma məndən, quzu ceyran. 
                   
Bu dünyanın vərdişi var, 
Min oyunu, min işi var, 
Yoxuşu var, yenişi var, 
Süd dişi var, qurd dişi var, 
Qacma məndən, quzu ceyran. 
 
Qacma, qaçani vururlar, 
Göydə uçanı vururlar,  
Tez dil açanı vururlar, 
Canda bir canı vururlar. 
Sən bunlardan nə gözlərsən? 
 
Nə ağlarsan, nə sızlarsan? 
Bıl, mən bunlardan deyiləm! 
Şairəm, sözə mailəm! 
Qaçma məndən, quzu ceyran! 
Qaçma məndən, quzu ceyran!         
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Sarışın gözələ... 

Sən şəbnəm ol gülümə, 
Sarı dən ol sünbülümə, 
Sarıköynək bülbülümə, 
Oxşarın var, ay Sarışın! 
Sarışın gözəl, 
saçların sünbülə bənzər, 
Uzaq olsun səndən bəd nəzər! 
Gör necə yaraşır sənə 
bu sarı köynək?! 
Ay könül çəmənzarımda 
sayrışan, sarı çiçək! 
Səni bir an görməsəm, 
Qəlbimi göynədər göynək!.. 
Hal əhli nə gözəl deyibdir: 
“--Nənəm sənə qurban, ay sarı köynək!” 
Bir də, yalvarmışdılar: 
“--Yaxan düymələ, düymələ!” 
Səndə insaf hanı, 
hələ bir bənddə açardın, 
Sonra ürkək ceyrana dönüb, 
vaz atıb qaçardın... 
Sarışın gözəl! 
Özümə nə olub? 
Özüm qurbanın ollam! 
Xınalı qoç təkin qapına qurbnlıq gələrəm!.. 
Yaxanı özüm açıb, özüm düymələrəm! 
Sarışın gəlin! 
Kaş, saçlarıyın sünbülü olaydım, 
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Köynəyinin düymələri!.. 
Soyuqdan, illah da, bədnəzərdən 
qoruyaydım məmələri!.. 
Sarışın gözəl, sarışın gözəl!.. 
Ya mən sizə gəlim, ya sən bizə gəl! 
Tək ovçuyam tələm yoxdu, 
Yol azmışam Lələm yoxdu, 
Söz çağlayır, qələm yoxdu, 
Bir sevdiyim hələm yoxdu, 
Qaçma məndən, Sarışınım! 
Eşq havalı gün işığım!.. 
Bu dünyanın gərdişi var, 
Min oyunu, min işi var, 
Yoxuşu var, enişi var, 
Süd dişi var, qurd dişi var! 
Qaçma məndən, Sarışınım! 
Qaranlığı aydınladan gün işığım!.. 
Qaçma məndən, 
qaçma məndən, Sarışınım!.. 

                                                                               
16.04.2008 

 
 

Bayram düşüncələri... 

Bayram oldu, gözüm qaldı yollarda, 
Manat ölüb, tapılmayır dollar da, 
Kasıb günü keçər qeylü-qallarda, 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
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Kasıbsansa qohum-qardaş yoxalır, 
Dostlar üz döndərir, dərdü-qəmin çoxalır. 
Arvadın da gül çöhrəsi sozalır, 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
 
Pul möcüzə, gədaları şeşəldir, 
Üzə durur, söz qaytarır, genəldir, 
Nə olsa da, abır-həya gözəldir— 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
 
Heç kimi salmasın zaman ayağa, 
Şölə üçün yağ lazımdır çırağa, 
Dövran batar gəda olanda ağa, 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
 
O kəsin ki, çürüklük var nəslində, 
Yad mayadan oğul olmur əslində, 
Dana özgə, çatı qalır əlində -- 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
 
Elim Kolanıdır, yurdum Əlmədət, 
Qarabağ – Ağdamda tapdım səadət, 
Yaman günlər yox olasıdı əlbət, 
Aman Allah, mədət səndən gözlərəm! 
 
Mən Qurbanam, əslim – köküm bəllidir, 
Üç gözəl qız balam durna tellidir, 
Nəvələr nər ogul, şir biləklidir, 
Aman Allah, mədət səndən gələcək! 
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Toy-büsatlı, xoş dövranlar gələcək! 
Paxıllarım kor olacaq, öləcək! 

                  
28.11.2009 – Qurban bayramında.                                

          

Dünya... 

(Bu mövzuda yazan və həmişə dünyadan gileylənən 
 bütün yazarlarla poetik polemika...) 

 
Dünya binnət olandan, 
Yer olub, su olub, torpaq olub, 
Dağ olub, yamac olub, ağac olub, 
ağacda yarpaq olub!.. 
Amma bütün bunlara 
dünya deyən olmayıb! 
Çünki İnsan olmayıb! 
Dünyanı duyan olmayıb! 
Adəm ata yarandı, 
Onu Həvva kimi yar andı... 
Əvvəl onların Məhəbbət 
dünyası yarandı, 
Öz Məhəbbət dünyalarını götürüb 
Yerə gəldilər. 
Yer üzünə Dünya dedilər!... 
Dünya belə yarandı, 
Dünya özü İnsandı! 
İnsansız talandı Dünya! 
İnsansız yalandı Dünya!.. 
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Dünya binnət olandan 
Yer olub, su olub, torpaq olub, 
Dağ olub, yamac olub, ağac olub, 
ağacda yarpaq olub!.. 
Daş olub, quş olub, 
Təbiət bihuş olub!... 
Amma dünya olmayıb! 
Gəlməyib bu boyda gözəllik 
hesaba, saya... 
Cünki ona deyən olmayıb: 
--Ay, gidi Dünya!.. Ay, gidi Dünya!.. 

                                05.12.2009 
 

Möcüzə... 

Bir ürəkdə iki can olmağa nə var?! 
Möcüzə odu,  
              iki canda bir ürək olasan! 

                                05.12.2009 
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Görüş yerı... 

Səni çox gözlədim, 
Səni çox özlədim, 
Gəlmədin! 
Hara gələsiydin ki? 
Onsuz da qəlbimdəydin!           

                               05-12.2009 
                

Ay, qoca Dünya!.. 

Doğru nədir, səf nədir? 
Ziyan nədir, nəf nədir? 
Nağaraxana hardadır— 
Qaval nədir, dəf nədir? 
                 Ay, qoca Dünya!.. 
 
Həyat verdin, izzət verdin, 
Ağri-acı, minnət verdin! 
Hərəmizdən bir az daddın, 
Nə verdinsə sonra aldın— 
                 Ay, qoca Dünya!.. 
 
Bəngü verdin, badə verdin, 
Dərd verdin, qada verdin, 
Doğmaya, yada verdin, 
Nə verdinsə bada verdin— 
                  Ay, qoca Dünya!.. 
 



                 

 

61 

ABŞ girir Əfqanə, 
Dünya batıbdır qanə! 
İraq olub viranə, 
Millət doyubdur canə! 
Demokrat Qərb dünyası 
Şərqdə qurubdur yası! 
                        Ay, qoca Dünya!..    
 

Qara baxt Qarabağın qolların bağladı! 
Şuşam bayatı çəkdi, Xocalım ağladı! 
Ağdamın ban evləri qara dama döndü, 
Dəli dağda bədöy atlarımız kişnər qaldı, 
Laçın adlı qüşlarımız lələk saldı, 
Qəfil əsən qara yellərdən, 
                        Qara çırağımız söndü, 
Arxalı köpək Qurd basdı!  
Arazqırağı ellər yaralı-yasdı... 
Tale bizi bir də Xudafərindən asdı! 
Tərtər, Xaçın, Qarqar 
                    Yar! Yar!- deyib, ağlar! 
Qara Xar Bülbülün bağrın dağladı, 
Külli Qarabağ göy geydi, qara bağladı, 
Göyçəm gömgöy göyərdi, 
                      onu Hay əjdaha uddu, 
Qərbi Azərbaycanımın  
                       göy səmalarını  
 Qara-qara buludlar tutdu! 
Ah! Vayy! Gör nə günərə saldın, 
Oğuz ellərini, Türk ellərini 
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Bütün bəxtin-taleyin əlindən aldın, 
Qapısinin gədasına, nökərinə,  
                                 quluna satdın! 
Nə deyim sənin bu al-verinə, 
Lap sənin hərçipətərinə-- 
                       Ay, qoca Dünya!.. 
                       Ay, qoca Dünya!.. 

                                    
19-26. 12.2009  

 

 

Fövqəladə  məhəbbət... 

Fövqəladə halları nəzərə aldım, 
Bütün təhlükələrdən sənə sığındım! 
Nə bileydim, köksündə ilan yatırmış, 
Allah adamın ağlın alanda, 
Ona məhəbbət verib, 

əvəzində ağlın alarmış! 
Amma, belə deyilmış! 
Qarışqa gözü boydaca 

ağlım ilişib başımda qalıbmış! 
Elə bu boyda ağlım olduğundan, 
İlan gözlərini məhəbbətimizə 

fərman bildim! 
Sənə ilan dili çıxardım, 

qılığına girdim, 
Darı boyda ağlımla zəhərini 
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məhəbbət adlı dərdimizə 
dərman etdim! 

Və bu Məhəbbət 
Nə Məcnunda oldu, nə Kərəmdə, 

nə də Aşıq Cünunda!.. 
Bir səndə oldu, bir məndə!!. 

                                           19. 12. 2009     
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Tənha deyilsən, tənhasan... 

Əvvəl-əvvəl,  
gözlərimiz dikildi bir-birinə,     

gözlərini verdin gözlərimə! 
Düşdüm bir qətrə yaş təkin 

gözlərinin gölünə, 
ordan yol saldım  

qəlbiyin dərinliyinə. 
Qəlbini verdin qəlbimə; 

sonra əlini verdin əlimə! 
Qərq olduq şirin vüsalın 

əngin dənizinə... 
Döndük eşqin, məhəbbətin 

zirvələrə yol alan izinə... 
Göyərçin qanadlarına dönmüşdü 

qanadların çiyinlərimdə,      
Ürəyin sinəndən çıxıb 

düşürdü ovcuma, 
çırpınırdı əllərimdə...    

Birləşdik, 
bir bədəndə bir can olduq, 

bir damarda axan qan olduq, 
bir döyündü qəlbimiz, 

bir vurdu nəbzimiz,              
Sən sən idin, mən mən idim, 

birləşib olduq Biz! 
 

Bir axara düşdü,  
axdı ömrümüz... 
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Ah, nə deyim belə gərdişə?! 
Durduğumuz yerdə, 

bizi saldı gümana, işə... 
Əvvəl-əvvəl, 

gözlərimiz bir-birindən uzaq düşdü! 
Qəlbimiz, qanımız döndü buza, 
Nə oldu bizə?! 
Əlin üzüldü əlimdən, 
Uzaq düşdün qəlbimdən. 
Eşqimizi xəzan vurdu,   

məhəbbətimiz qırova düşdü. 
Canımızdan qabaq ruhumuz üşüdü!.. 
Adi bir telefon danışığına da qaldıq həs-
rət, 
Məgər belə olurmuş sonsuz məhəbbət?! 
Deməli məhəbbətin də sonu varımış, 
Məhəbbət də saralarmış, solarmış!.. 
Yandım, aman, yandım! 
Nə vermişdinsə 

bircə-bircə geri aldın! 
Qaldıq bu gen dünyada, 

bu gur dünyada  tənha! 
Sən də tənha, mən də tənha! 
Həyat gəlməsin sənə asan! 
Baxırsan, ətrafın adamla dolu, 
Elə bil tənha deyilsən!  
Amma, bir də görürsən, 
Bu gurhagurda 

tənhasan ki, tənhasan!..     
26. 12. 2009 
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Gözüm yollarda qaldı... 

Yol gözləmək, nə yaman şeyimiş, İlahi?! 
Kim-kimə qarğasa desin: 
-Yol gözləmək olsun qismətin! 
Nəyinsə intizarın çəkmək – 
                                qayğı gətirər, 
Sevgili intizarın çəkmək – 
                        dəhşətdir, dəhşət! 
Yolunu gözləməkdən 
                        gözüm kökü saraldı   
qarası getdi, ağı qaldı. 
Vədə vaxtın nə tez unutdun? 
Ay mənim, unutqanım!.. 
Yarı burda qoyub, 
                       əğyar dalınca qaçanım, 
Kələbəklər kimi   
                     özgələr işığına uçanım! 
Günü-günə calayıram, 
                       yəqin gələrsən... 
Bu gün də gəlmədin! 
Belə gəlişinlə,  
                      lap ürəyimi üzərsən. 
Bu xasiyyətinlə - 
Təzə bir ad da qazandın: 
Ay, Ürəküzənim! 
Özgə havalara uyub, qol qldırıb 
              sındıra-sındıra süzənim! 
Təbrik edə bilərsən məni, 
              mən də başqalaşmışam, 
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İşimi-peşəmi unutmuş, 
              təzə peşə tapmışam – 
yol gözləmək, dərd çəkmək peşəsi! 
Yol gözləmək nə yaman şeyimiş, İlahi?! 

Kim-kimə qarğasa desin: 
-Yol gözləmək olsun peşən! 
Nəyinsə intizarın çəkmək, 
                              qayğı gətirər, 
Sevgi intizarın çəkmək, 
                              dəhşətdir, dəhşət!!       

26.08.1987 
 

Ağla... sızla... 

Sən yatırsan bu saat, 
Mən oyağam bu saat! 
Yuxun başqa bir həyat, 
Özün başqa bir həyat! 
 
Sən indi evinizdə 
Rahat yatırsan, nə qəm?! 
Mən bir özgə yuvada, 
Sənə keşik çəkirəm. 
Var kədərim, var qəmim, 
Çatdı çətin günlərim! 
Yoxdu mənim həmdəmim, 
Ağla gözlərim, ağla! 
Sızla ürəyim, sızla! 

                     1988 
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Gündüzlərim, gecələrim... 

Sənli günlərimin sayı yox, 
Sənsiz gecələrim çox, lap çox! 
Təkcə yuxularda tapıram səni, 
Yuxuma da, girmirsən, 
ay zalım balası! 
Hicran buludları ilə dolu, 
sevgi göylərim... 
Sevgi göylərimin, 
tənha qalmış durnası! 
Gözlərin görsənir yaman məlallı, 
Qaşların çatılıb min-bir suallı! 
Axı, nədən, hər şey bu qədər 
qelü-qallı?! 
Sevgiyə nə məlal, nə sual? 
Sevgi dolu ürəyim qarşındadı, 
İstəyirsən, bütövlükdə canımı al! 
Ürəyimin bir cıqqasını da kimsəyə qıyma! 
İnsafın olsun amma! 
Bir cıqqın da olsa saxla özündə, 
Qoy ulduz olub yansın gözündə. 
Dolsun yanaqlarına sevinc şöləsi, 
Ey son bahar sevgimin, son şöləsi! 
Sənli gündüzlərimin sayı yox! 
Sənsiz gecələrim çox, lap çox!!  

19.10.1988 
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Yollara baxma, quzum! 

Yollara baxma, quzum! 
             O yollar dibsiz quyudur. 
Yollara baxma, quzum! 
             Yollar çoxların yolda qoydu. 
Bilmirsənsə, bil! 
             Yolların gedər-gəlməzliyi var. 
Yolların bil ki, bir 
              geridönməzliyi var. 
Yollara baxma, quzum! 
              Yollar etibarsızlığa dözmür! 
Yol adama qənim olur! 
Aman günüdür! 
Yollara heylə baxma! 
O yolların sənə qəzəbi tutar,  
Səni tamam-kamal 
                          gedər-gəlməzə aparar! 

                                              1988 
 

Sevgini qorumaq gərək 

O gözlər mən sevdiyim gözlərdisə, 
O baxışlar mənə baxmalıyıdısa – 
İlahi ölümüylə ayırardısa, 
Yenə də, heç kimin olmazdın – 
Mənim olmalıydın! 
Mənim olmalıydı şəhla gözlərin, 
odlu, oğrun baxışların. 
Mənim olmalıydı illahi qövsü qaşların 
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aypara naxışları! 
Yad baxışlardan qoymazdım, 
lətif yanaqların qönçəsi sola! 
Yad nəfəsdən qoymazdım, 
qönçə dodaqların pənbəsi sola! 
Mənim olmalıydı! Mənim! 
Sevgini qorumaq üçün qüdrət gərək! 
Qeyrətdir sevgini qoruyan göynək! 
“Köynək mənə dar gəldi, 
Qapıya kölgə düşdü, 
Elə bildim yar gəldi!” 
Qoymaram sevgimə kölgə düşə! 
Qoymaram sevgim hər əsən küləkdən üşüyə! 
Sevgim mənim alın yazımdı, 
Sevgim mənim baharımdı, yazımdı!! 
Onu heç kim məndən qopara bilməz, havayı – 
ömrümdür, canımdır, ürəyimdir bədəli! 
Heç kəs sevgimi qopara bilməz ürəyimdən – 

Ölümdən savayı!! 
O mənim olmalıydı! Mənimdir! 
Oddan, alovdan, borandan, qardan 
qorudum  məhəbbətimi! 
O, mənim olmalıydı! Mənimdi! 
Mən də əminəm, 
O da əmindi. 

                                  03.03.1992 
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Gözəllik qan ocağı! 

“Bəşəriyyəti gözəllik xilas edəcək!” 
Dostoyevski. 

 
Bu qız heç kimə bənzəmir, 

yalnız özünə bənzəyir. 
Bir cüt qara şanı giləsi 

o parlaq gözünə bənzəyir. 
Bal pətəyi süzülərək, 

o qızın sözünə bənzəyir. 
Pardaxlanmış gül ləçəyi 

dodaqlarına, 
Dişlənmiş al almalar 

yanaqlarına, 
Şeirimin ağ varaqları 

üzünə bənzəyir! 
Bu qız heç nəyə bənzəmir, 

yalnız özünə bənzəyir. 
Kəhrəba sünbül zəmisi saçlarına, 
Üç günlük hilal onun qaşlarına, 
Məbəd həyətidəki sərv ağacı boyuna, 
Bığırın mələs narı qoynuna – 

yaraşır! 
Ovçu görmüş kəkliyin səkməsi – 

yerişinə yaraşır! 
Bu qız heç nəyə bənzəmir, 

yalnız özünə bənzəyir. 
Şerimizin nə qədər təşbehi var – 

onu vəsf etməyə solğundur. 
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Cəmi şairlərimizin qələmi də, 
sözü də gücdən düşüb, yorğundur! 

Adəm övladı binnət olandan, 
deyəsən bu qıza vurğundur. 

Bu gözəllik heç kimə yovuşmur, 
heç nəyə qovuşmur. 

Bu gözəllik xilas etmir, 
dünyanı salıb məlala, 

Habilinən Qabili də qeylü-qala. 
İlk qan töküldü yer üzünə, 

bu qızın üzündən! 
Bu qan heç nəyə bənzəmir! 
Bu qan qardaş qanı. 
Bu qızın gözəlliyindən 
İlk dəfə bəşər övladı 

itirdi şirin canı. 
Bu qan heç nəyə bənzəmir! 
Bu qız da heç kimə bənzəmir, 
Yalnız özünə bənzəyir!! 

                                      
29.01.2008 

 
 

Bəxtimə nə düşdü?.. 
 

Şamın ərimiş mumuyam, 
Qoymurlar sakitcə uyuyam, 
Mən bir sevdanın yoluyam, 
Sevda məndən qaçaq düşdü! 
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Sevdama  mən əsir idim, 
Yollarına həsir idim, 
Tamamlanmış qəsir idim, 
Üstümə uçaq düşdü! 

                        24.01.2008 
 

Bu da bir ömürdü... 

Mən bir şam mumuydum, 
Əridim dibə töküldüm. 
Buğda oldum, qovurdular, 
Axırı cibə töküldüm! 
Məbədələrə sütun oldum, 
Lap dib-dəhnədən söküldüm! 
O qıza dar köynəyidim, 
Məmələrindən söküldüm – 
Bircə indi sərməst oldum! 
Bircə indi xoşbəxt oldum! 

                 24.01.2008 
Görüş yeri... 

Ayrıldıq! Son görüş yerimizdən... 
İlk görüş yerimiz son görüş yeri oldu. 
Ayrıldıq! Yenidən görüşmək ümidilə, 
Bilmədik bu ayrılıq əbədidir. 
Dedik: - Görüşənə qədər! 
Qədər isə özgəyimiş, 
                 özgə yazı yazırmış... 
İndi saçlarımız ağarmış... 
Amma o vaxt bir şərt kəsmişdin, demişdin: 
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Görüşənə qədər, görüş yerimiz Ay olsun! 
Flan saat, flan gündə 
                 sən də Aya bax, mən də! 
Orda görüşək! 
Ayda görüş yeri düzəltdik!.. 
Eləcə o qaldı bizə... 
İndi bilmirəm hardasan? 
Barı yaşayırsan, sağsan? 
İndi fərq etməz... 
Sən özgə, bəlli olmayan ünvanda, 
                                     mən özgə,    
amma eyni küləkli bir şəhərdə. 
Mən səndən xəbərsiz, sən məndən. 
Aradan illər ötüb, illər... 
Amma həmin gündə, həmin saatda 
                         yenə Aya baxıram!  
Səni Ayda axtarıram! 
Arayıram səni Ayda, 
                  kövrək baxışlarımla, 
                          nəmli gözlərimlə...    
Amma həm də nəvələrimlə... 
Güya, onlara izah edirəm, 
                      Ay nədir, ulduz nədir?                     
 Desəm də, Ayın görünən tərəfi var, 
                   görünməyən tərəfi var – 
Demirəm insan ömrü kimi... 
Ehh!.. 
          Onlar hardan bilsin, 
          hər dəfə o soyuq Aya baxanda,                                
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Sinəm olur bir odlu, alovlu təndir. 
Bişirəm, bişirəm!.. 
Deyəsən, özüm də bilmədən, 
Nəvələrə sevgi, məhəbbət 
                Kökələri bişirrəm!.. 

                                       14.01.2008 



                 

 

76 

 Vaxt 

Bu vaxtdan heç nə gözləmə, 
Gözüyün qarası gedər, ağı qalar. 
Saçlarına dən düşər, al yanağın 
                                     saralar, 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
Gözləmə, şoran olan torpağın 
             özbaşına çiçək açacaq, 
Sağına düşməyən inəyin 
                                 sağılacaq, 
Yazılmayan şeirin yazılacaq. 
Bazardan alma almayanda 
       uşaqlar qabağına qaçmır. 
Bəxt öz-özünə 
          doqquzmərtəbədə qapı açmır. 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
Sən vaxtı gözləsən də, 
               vaxt səni gözləməz. 
Vaxt şair-zad bilməz! 
Vaxtın bərkdə əli yoxdur, 
                                  olsa da, 
sənin gözünü silməz – 
göz yaşın gözündə qalar. 
Vaxtın da  
                   öz adamı var... 
Heç bilirsən, 
Nə qədər vaxt keçib  
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                    bu dünyadan?             
Nə qədər taxt uçub  
                    bu dünyadan?  
Nə qədər baxt keçib  
                    bu dünyadan? 
Süleymanlar, isgəndərlər, 
Qacarlar keçib bu dünyadan! 
Bu vaxt heç nəyə baxmır, 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
Vaxt vaxt olsa 
Sağ əli sol ələ möhtac etməz; 
Livanı İsrail tərac etməz; 
ABŞ-lı amerikanı tox edib, 
Salvadorlu amerkalını ac etməz. 
Vaxt vaxt döyül!.. 
Vaxt vaxt olsa 
Arazı bir gecədə qurudar, 
Bütün sərhəd dirəklərini 
             tikanlı məftillərilə 
                               bir uduma udar.   
Qanı bir, 
               canı bir, 
                             neçə-neçə xalqa 
Şimallı, cənublu, 
                             şərqli, qərbli     

                          deməz! 
İnsan insandır,  
                     vaxt vaxt olsa 
                                 ağ, qara bilməz! 
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Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə - 
Bacarsan, 
                 bu vaxtın bağrını yar, 
əməlinlə, 
         vuruşunla, 
                      duruşunla, 
                                 qurğuşunla 
Vaxtın anasını  
                       qoy ağlar! 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə! 
 
Bu vaxtdan heç nə gözləməsən 
                               ağrını allam, 
Onda hələ yazmadığım şeiri 
                  bir oturuma yazıb 
                                şair ollam! 
Bu vaxtdan heç nə gözləmə!!. 

                              17.01.1986 
 

Bəxtim, taleyim mənim... 

                           “Duman, gəl get bu dağlardan, 
                                  Dağlar yenə bar eyləsin. 
                                   Nə gözlərim səni görsün, 
                                   Nə könlüm qubar eyləsin”      
                                                   Tüfarqanlı Abbas. 
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Ulu-ulu dağlarımın 
        zirvələri ağ dumandan     
               qırçın-qırçın, tel-teldir,    
Koroğlu babamın 
              yurd adı da                                                  
                               Çənlibeldir.       
Kərəmim Əsli dalınca 
                                yollanınca 
 gədiklərdən gədiyə 
                      dumana-çənə düşdü. 
Neyləyim!? 
Allahım pay böləndə 
                 duman-çən mənə düşdü.   
 

Ömrümün günlərini saysanız, 
                  şair ömrüdür –  
dumanlı günləri çoxdur! 
Bəxtimə bir dost çıxdı – 
                     o da, Dumanoğludur! 

 

                                                            17.01.1986. 
 

Neylim mən, neylim?!* 

             Qaragüruh İran rejimi bir qrup  
                  azadxah gənci Təbriz küçələrindəki 
                               işıq dirəklərindən asmışlar... 
                           (Qəzet xəbərlərindən)                                        

                                                           
* Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, tele-jurnalist, mərhum Rüstəm Duman 
oğlu Əzizov nəzərdə tutulur. 
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Arzularım yarpaq olub 
                  Araz boyu yarpaqlanmışdı, 
Savalanın igidləri çıraq olub 
                  Təbriz boyu çıraqlanmışdı, 
Sarı-sarı  
             bayquşların  
                                ulaş səsi 
qardaş səsindən 
                         tez yetdi onlara. 
Xrustal təmizliyinə  
                         bənzər inamlarıyınan 
asdılar dirəklərdən 
                                      küçə boyu 
bu çıraq adamları. 
Yarpaq-yarpaq 
                     indi-indi 
                        yarpaqlanan arzularım 
bu xəbərin acı-acı 
                     küləyindən qanadlandılar, 
Pərvanətək hərəsi 
                     bir çırağa qondular 
                                        və yandılar!.. 
Arzularım yarpaq olub 
                    Araz boyu təzə-təzə 
                                yarpaqlanmışdı               
Neynim mən, neynim?!.. 
Savalanın igidləri 
                çıraq olub 
Təbriz boyu 
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                çıraqlanmışdı... 
Qəndilə dönüb 
                dirəkdən asıldılar         
Neynim mən, neynim?!.. 

                               17.01.1986 
 

Sevgi hissləri barədə bir lövhə... 

Əl küləyinə 
                  oyatdım səni, 
Dənizlə yağışın öpüşü kimi 
             dodaqlarımız görüşdü...  
Damarlarımdan 
                       xoş bir gizilti  
          qızıl ilan olub 
                              sürüşdü – 
      Qayığa oxşar çarpayına düşdü. 
      Yağış pıçıltılı səsin 
                               qulaqlarımı oxşadı, 
Sonra, 
                atdı məni                 
                              balıq təki 
     bal ləbləriyin ləpədöyəninə. 
     Sahil qumuna bənzər  
                  bədəniyin istisinə 
                                        uzanmışam, 
     Könlümün yelkənləri 
                   nəfəsiyin mehinə açılıb, 
                      şövqündən havalanmışam.  
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     Gözləriyin 
                   ecazlı dəniz aydınlığında, 
      sənin sevgi qayığında 
                      bəxtimə doğru üzürəm...  
      Bəxtim, 
                      üfüq dumanlığında... 

                                                    16.01.1986 
     

Məhəbbətin ehtiyacı... 

Zəng vurdum sənə, 
Xəttin o biri başından: 
-Can! – kəlməsi səsləndi! 
Bu biri başda 
                  bir cüt 
“Qurban olum!” – sözü 
Qopdu ürəyimdən, - 

xətsiz, filansız 
Göyərçin tək uçub 
                            getdi, 

qondu çiyinlərinə... 
Ayıldım, 
              heyhat!.. 
Yuxuyumuş bunlar. 
 
Amma, 
bu kəlmələrin yaratdığı 
            möcüzə sorağnda –  
səsdədi qulaqlar... 

                         14.01.1986 
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Müqəddəs kədər 

İçimdə bir kədər, 
            ovsunlaya-ovsunlaya, 
gəzdirir məni bu dünyada, 
Uşaq kor əlindən tutub 
                       gəzdirən kimi.  
İçimdə bir kədər cücərir 
yalçın qaya çatına düşmüş 
                palıd toxumu kimi.  
Saca bənzər bu dünyada 
                qovurğa kimi 
qovurur məni bu kədər. 
Ariandanın qızıl yumağına  
                bənzəyir bu kədər – 
Bir ucu Təbrizin 
                   küçələrinə bağlı, 
Bir ucu Məlikməmməd  
                            quyusunda 
qara qoçun buynuzuna – 
bəxtimin ulduzuna.  
Çarmıxa cəkib məni 
                            bu kədər 
Müqəddəs İsa kimi! 
Bir möcüz tütək 
                        möhtacındayam 
ha-ray-la-sın məni – 
“Ayıll! Qallx!!” – nidası kimi! 
Ya bəxt, deyib, 
              gəzirəm bu dünyanı. 
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Kədər özü də 
              müdrikləşdirərmiş 
                                  Insanı... 

                         14.01.1986 
 

Bu yerin 

Bu yerin, 
               ağac-ağac 
                                boyunda, 
Bu yerin,  
              bulaq-bulaq 
                                suyunda, 
Bu yerin, 
             yalçın-yalçın 
                               qayasında, 
Bu yerin, 
             şahin-qartal 
                               qıyyasında, 
Bu yerin,  
              çəmən-çəmən       
                               düzündə, 
Bu yerin,  
              bir səmalıq  
                             gündüzündə, 
Bu yerin, 
             vurğun-vurğun 
                      şairinin sözündə, 
Bu yerin, 
               lap özündə - 
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Sənsiz 
            heç bir şey yoxdur! 
Yoxdur 
            sənsiz heç nə! 
Sənsiz, 
            yoxam mən də! 

                        10.01.1986 
                

Qızların yeni ildə gileyləri... 

“Pəncərədən daş gəlir, 
Ay, bəri bax, bəri bax!” 

(Xalq mahnısı) 
“Yaş üstünə, yaş gəlir, 

Ay oğlan, harda qalmısan?” 
(Bir qızın mahnısından) 

 
Yeni il təhvil oldu, 
Yaş üstünə yaş gəldi, 
                   təbrik etdiniz bizi!   
Nə deyim, ay oğlanlar, 
                                nə deyim? 
Pir olasız sizi!.. 
Əlləriniz boş cibinizdə, 
                              fit çala-çala  
konserv qutusu qovursunuz 
                           bu küçələrdə... 
Dalınızca düşüb 
                     sarı, ala 
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                             küçüklər də... 
Boylana-boylana qalmışıq 
                             qu quşu kimi! 
Nisgilimiz içimizə yağır 
                        payız yağışı kimi!.. 
Deməyin ki, 
                    il-ilə yoldaş gəlir, 
Vallah!  
Yaş üstünə yaş gəlir, 
Billah, 
            elə bilin, 
                    baş üstünə daş gəlir! 
Bunu içimizdə çırpınan 
           sevgi durnasından soruşun. 
İnanmırsınızsa Pərinin, Simuzərin, 
Şəhlanın, Leylanın, İradə və 
                                       Durnanın 
anasından soruşun. 
Nə deyim, 
               ay oğlanlar, 
                                nə deyim sizə?! 
İndi, 
        nə pəncərədən daş atmaq  
                                         dəbi var, 
Nə də sizdə insaf! 
Stolun üstündə 
                     lal olub telefonumuz. 
Qəlbimizin telləri 
                     boş-boşuna asılı qalıb 
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                                    sinəmiz üstə. 
Nə deyim,  
                 ay oğlnlar, 
                                    nə dryim sizə?! 
İl ilə yoldaş gəlir. 
Yaş üstünə yaş gəlir. 
Subay-subay gəzirsiz 
                                    bu küçələrdə, 
Qızlar qarıyıb qalıb, 
                                 ellərdə, 
                                         ilçələrdə... 
Düşmürlər yada! 
Gözümüz yollarda... 
                         Arzumuz yollarda... 

                                            30.12.1985. 
 

Günel balamın “Təzə ili kimlər qarşılayır?” 
                          sualına cavab     
 

Təzə ili nə toyuqlar 
                                 qarşılayır, 
Nə ları-ları xoruzlar, 
            nə də əmlik-əmlik quzular; 
Biz qarşılayırıq Yeni ili, qızım, 
                                  biz insanlar!. 
Onların bu il, 
               təzə ilə düşməyib yolları. 
Yəqin, çox şirin, 
            həm də uzun çıxıb nağılları.  
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Qəm yemə, 
                  Günelim, 
                                 cubbulu qızım, 
Toyuq xalalar, 
             ları-ları xoruz əmilər, 
                    əmlik-əmlik quzu dayılar 
Təzə ilə gəlməsələr də, 
Yolkayın üstündən asılıb, 
                    şəkil-şəkil, 
                               kukla-kukla. 
Dur, qızım, dur! 
                      Dur, oyna onlarla... 

                                29.12.1985. 
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Ehtiyac 

Gündüz adı almaq üçün 
Gecənin gəlişi. 
Üzü üz görməyən mələklə 
Təzə ülgücə gələn saqqalın 
                                görüşü. 
Yuvada səs verən 
              göyərçin yumurtası, 
Yumurtaya bənzər  
              Yer kürəsi, 
Və Pikassonun karandaşı, 
Karandaşabənzər raketlər , 
Diplomat təbəssümlü 
                           gəl-getlər. 
Köhlən dırnağından 
             uzaq düşmüş 
                       gümüşü nal, 
Yollarda 
        sürtülmüş, bülövlənmiş 
                      qayalar sal-sal. 
Dəli dağın yamacında 
                        çoban binəsi, 
Ətrafa ətir saçır 
                   Güllünün sacı, 
Zümzümə edir 
                  Dilşadın nehrəsi... 
Yanaqları 
         çırt vurub çırtlayan 
                əli dürməkli uşaqlar,  
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Gözlərdə ulduzlar, 
           dodaqlarda  şaqqanaqlar... 
Və nələr-nələr...      
Yuxuya dönmüş xatirələr...  
Üstünə su çilənmiş 
                       insan həvəsi... 
Səninlə bir yataqda 
Tənhalıqdan haray çəkən 
                       qəlbimin səsi...   

                                      27.12.1985 
 

Bir lövhə 

Gecə yarısı... 
Külək pəncərəmi soyundurur, 
Xəlvətcə, 
         insan nəfəsi kimi 
                       otağıma dolur... 
Bu nəfəsə bükülüb 
Sənin gözüyün çəməninə 
           baş qoyub dincələrdim... 
Gözlərində gül ülvülüyü, 
                    torpaq təmizliyi... 
Məhəbbətin, 
              sevginin, 
                     istəyin ölməzliyi... 

                                     27.12.1985  
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Yaxşi ki… 

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıya 

  Bu misranı Sabir Rüstəmxanlı dedi:                            
 
 “Yaxşı ki, dağlar öz yerindədi!..” 
Çayları, bulaqları öz əlindədi…  
Düşmən qabağından qaçan biz olduq, 
Dağlar döşündəki 
                 obaları  boş qoyduq; 
Yurd yerlərimiz ağlar qaldı, 
Qara-qara bağlar qaldı, 
Başı qarlı dağlar qaldı, 
Zümzüməlı bulaqlar qaldı... 
Vaxtsız açan bənövşə tək 
             borana düşüb tezcə solduq. 
Adımızı, soyadımızı itirdik, 
qaçqın, köçkün  adı aldıq, 
                      dərbədər düşdük, 
Qürbətlərdə boynumuzu burduq. 
Adaq-çeçi də edəmmədik,  
                      yerimizdə donduq, 
Dur dedilər,                           
               durduqca-durduq!.. 
Döz  dedilər, 
                dözdükcə-dözdük!.. 
Köklü-köməcli şorana düşmüş  
                     çinarlara döndük, 
Dim-dik quruduqca quruduq… 
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Dağlarımızdan ayrı düşdük, 
Ayrılığın sazağında  
                     göm-göy göyərdik, 
                              göyərə-göyərə 
                     göy bənövşəyə döndük!.. 
Yağı qutaran çıraq olduq, 
                     öləzidik-öləzidik, 
                             içimizdəcə söndük…               
Yaxşı ki, Sarıbaba, 
                    Qırxqız, Murov, Dəlidağ, 
Ağıllı dəliyə döndülər! 
                     Yerlərində dondular! 
Düşməni qar kəfənə bürüyüb, 
                      dərələrə gömdülər. 
“Yaxşı ki, dağlar öz yerindədi!..” 
Çayları, bulaqları, gədikləri, 
             yurd yerləri öz əlindədi!... 
Sıldırımları, şiş qayaları qalalarıdı! 
Yenilməz igidləri  
             qara dimdik qartallarıdı.  
O, dim-dik, arxa-arxaya duran 
                       Qarabağın dağlarıdı!! 
Kim deyir, Qarabağ düşmənə əyilib? – 
                                      Yenilib?! 
Yoxx!.. Yoxx!..  
Qarabağ, Qarabağ dağlarının əlindədi!! 
Onlar Qarabağsız, 
                     Qarabağ onlarsız nədi? 
“Yaxşı ki, dağlar öz yerindədi!..” 
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Çayları, bulaqları öz əlindədi. 
Dağlar, sizə qurban olum, 
Möhkəm dayanın, dayanın! 
Biz qaçqın qanına boyandıq, 
Siz xına qanınıza boyanın! 
Biz hamımız sizə payidar 
Adamlar törəyər, qayıdar 
Möhkəm dayanın, dayanın!! 
Möhkəm dayanın, dayanın!! 

                                                      
 11.12.1985 

  
Baş  götürüb gedirəm!.. 

 
Bütün dünya mənim üçün 
                     çərşənbə ocağı, 
Bütün dünyanın üstündən tullanaraq 
Baş götürüb gedirəm qalaktikaya.  
İtirirəm cəhətləri, 
                   aşağını, yuxarını, 
                              solu-sağı… 
Saymıram yaltaq-yaltaq Yerin 
                   başına dolanan, 
Günəşdən işıq oğurlayan, 
On dörd gündə sifətdən-sifətə düşən 
                                       Ayı!! 
Deməsinlər mənə bayatı, ağı! 
Bütün dünya mənim üçün  
                      çərşənbə ocağı, 
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Alışaraq, yanaraq, 
Bütün Dünyanın üstündən tullanaraq, 
Baş götürüb gedirəm Qalaktikaya!.. 

                                           12.05.1985 
          

Alın a, baxın a... 
 

Vladimir Mayakovskiyə 
 
Cibimizdə kimlik vəsiqəsi gəzdiririk 
               kimliyimizi  bilməyə - bilməyə! 
Amma milli dövlətdə  
                       milli pasportumuz yox! 
Dönmüşük çeşnidən qıraqda 
                            qalan ilməyə. 
Çox-çox azımız qalıb,  
                       çox-çox çoxumuz yox!   
 Kaş, milli qəlbə malik 
                      köksüm üstə - cibimdə 
                           milli pasportum olaydı! 
Mən də, o Vladimir sayağı, təkəbbürlə, 
Deyəydim: 
“Alın a! Baxın a!.. Yana-yana qalın a!.. 
Mən, Azərbaycan vətəndaşıyam!”                                       

                                                   17.01. 1985 
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Dönəydim... 
 

Hind qızlarının sarısı tək 
                  dolanaydım  sərv boyuna; 
Fransız ətrinə dönüb 
                  çilənəydim qoynuna... 
Badam çiçəyinin yağışıyla 
                  yağaydım badamı gözlərinə!! 
Dönəydim bal dilindən süzülən 
                “ Yar!” “Yar!”—sözlərinə. 
Cavabında deyəydim: 
–Can! Can! Can!.. 
Cani-dildən sənə qurban, Qurban!!.. 

                                              17.01.2009 
                       

 
Boynunda həmayiləm.. 

   
Birgə taleyımız  Qordi düyünü olsun 
                              sirli, soraqlı... 
Qu quşu məhəbbətli, 
                             əbədi mehirli.... 
Qəlbimiz Qumru quşlarının 
                            ürəyi tək qoşa döyünsün... 
Biz bir-birimizlə, 
Külli-aləm isə  
              bizim məhəbbətimizlə  öyünsün!.. 
Dünya başa düşsün deyə, 
              dünya dilində qışqırıram: 



                 

 

96 

–Ay Ləv yu! Ay Ləv yu!.. 
Amma,–Sevirəm! Seviyoram! 
                   --söylər, Türkün soyu!.. 
Sənə gündə min dəfə 
                     qurban olaram, 
                                 ömrüm boyu... 
Bil, ömrüm – günüm, 
                    ömürlük sənə mayiləm!.. 
Boynunda səni gözdən – nəzərdən qoruyan  
                                                həmayiləm!. 

                                                              
17.01.2009                                                                   

 
Mən  kirpiyəm... 

 
Mən kirpiyəm – 
                həm tikanlı, həm içimə 
                                               qapalı... 
Heç kimlə işim yox, 
                öz içimdə özümü isidirəm, 
                       soyuq qanlı olsam da!..   
Toxunma, nə olar?!.. 
Qoy, azad 
               yaşıyım     

                      Məgər, mənim qismətimdə 
                azad yaşamaq yoxdur?.. 
Toxunanda tikanlıyam!.. 
Mən kirpiyəm, 
                öz evim 
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                               öz içimdə...  
Yupyumuru balaca qalayam! 
Öz içimdə yaşayanam; 
               kimsəylə işim yox. 
Mənimlə işiniz olmasın!.. 
Mən dərman deyiləm!.. 
Lap, tutaq ki, dərmanam, 
Dərmanam deyin, ölməliyəm?.. 
Məgər mənim yaşamaq haqqım yoxdur?! 
Ey , yaşamaq haqqını qoruyanlar!.. 
Neyniyirsiniz edin! 
Məni dinc buraxın, 
                 Məni insan saymayin! 
Vallah, mən Kirpiyəm! 
Eyy!..  Sizlər!..  
Siz Allah, mənə toxunmayın!. 

                      15 – 16  mart, 2009. 
 

Sübh çağı, sevgi duyğuları... 
“O eyvandan, bu eyvana, 
Qız, baxırsan yana-yana, 
Məni salmısan odlara, 
Səndən ayrıla bilmirəm..” 

                                       Mahnı mətni. 
Sübhün oğlan çağı, 
Günəşdən qabaq səni görmək üçün, 
baxırdım balkonlu pəncərənizə. 
Baxırdım ki, Günəşdən qabaq, 
elə Günəş təkin  çıxasan qənşərimə. 
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Ürəyım quşa dönmüşdü sinəmdə, 
az qalırdı qanad açıb sinəmdən çıxsın, 
sizin pəncərənizə tərəf, 
balkonunuza uçsun. 
Xəyal da, olsa, 
sənin o pəmbək əndamını qucsun, qucsun... 
Eh, vay! Ürək də quş olub uçarmı?! 
Xəyal da, yarı quc eyləyib qucarmı?! 
Elə, bu dəm... 
Elə, bu dəm! Pəncərənizin önündəki balkona 
Uçub qondu göm-göyərçin bir sona. 
O, yem dalınca gəlməmişdi!.. 
O, dən dalınca gəlməmişdi! 
O, mənim ürəyim idi, 
göy göyərçinə dönüb sinəmdən çıxmışdı, 
sənin pəncərənə,  
              məhəbbətimin dalınca ucmuşdu,  
sənin balkonuna qonmuşdu. 
Səhərin bu sübh çağı, oğlan çağı 
sənin sevgilin olmuşdu... 
Gəlmişdi Günəşdən qabaq, elə o günəş 
çöhrəni görsün, 
 
Sənin o pəmbək əndamına bükülüb, 
dərdindən ölsün... 
Gəldi, gördü və öldü... 

                                        19.06.2009. 
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Yollar, yollar... 
 

Bu yolların yolun tapmaq gərəkdir, 
İnsan oğlu öz saldığı yolların 
                       yolun tapmır, nədəndir?! 
Yol var yer qurşağı, 
                        yol var bir çərəkdir! 
O da yoldur, bu da yol! 
Əsas budur adam ol, ay adam oğlu! 
Adam olsan,             
                 hər bir yolun  yolun taparsan. 
“Yolçu yolda gərəkdir!”—deyib, 
                           yollarda olarsan.  
Bərk ayaqda, özün də, bir yol salarsan... 
Yol var, yarı yardan,  
                          dostu dostdan ayırır! 
Yol var, bütün ayrı düşənləri, 
                          dörd yolda birləşdirib, 
                                   sevincdən bayıldır, 
Yollar yorğununu uyğudan ayıldır!.. 
Yol var, səni bir yolluq edir, 
Ayağın getmir o yolu! 
İndiyəcən dünyanın dərdini 
                        ciyinlərində çəkən, kişi! 
Sevimli bəndəyə dönürsən, 
                         çiyinlərə minirsən, 
Şah olub çiyinlərdə gəzirsən... 
Şaha dönüb çiyinlərdə gedirsən!.. 
Bunu da, bir düşün! 
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Hərənin bu dünyada, heç olmasa 
birçə dəfə bir şahlıq məqamı var!.. 
Yol elə belə yol olmur, 
Hər bir yolun öz adamı var!.. 
Kişinin gərəkdir ki, öz yolu,  
                     öz ərkanı ola!.. 
Bu dünyada qalmsa da, 
                     heç olmasa 
                         yaddaşlarda ilişib qala!.. 
Yollara da, şükür, 
                      yolların bu cür adamına da!.. 
Bütün bunların yaradanına da!!.                                   
                                                         20.06.2009     

   
Bu dünyanın... 

 
Bu dünyanın axırı var, 
                       sonu yox!.. 
Bu dünyanın bədəni var, canı var, 
                       donu  yox!.. 
Bu dünyada axşam düşür, 
                       gecə gəlir! 
Günəş çıxır, səhər gəlir! 
Necə gedir, necə gəlır? 
Heç kəs bilmir, 
                    bu İlahi bir naxışdı— 
Allah bilən yaxşıdı... 

                                         09.06.2009  
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Qanadlı düşüncələr... 
 

Qanadlarımsan həyatım, 
Amma, dünya lələklərimi 
hər gün yolur... 
 
Məşşatələr gəlınin üzünü 
niyə bəzəyirlər? 
Bəydən nəyi gizləyirlər?.. 
 
Ürəyimdə diş ağrısı var, 
başımda sevda!.. 
Hamı mənə ağıllı deyir!.. 
 
Sənə söylədiklərimə 
fikir vermə!.. 
Ürəyinin qulağıyla 
Söyləmədiklərimi eşit, 
Söyləmədiklərimi dinlə... 
 
Bu dünyada 
Insan üzünün dərisisndən 
dözümlü nə var?!.. 
Qibtə edər bizlərə 
bu cəhətdən 
fillər, timsahlar, danalar... 
 
Deyirlər, qürbətdə yaşanan ömür 
ömrün bəzəyi... 
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Neçə-neçə ağaca yaraşar 
gülü, çiçəyi... 
Əfsuslar olsun ki, 
tez açar, tez də solar... 
 
Ayrılığın qəmin çəkmə, 
gözəlim! 
Gün gələcək bu dünyaya 
yenidən dönəcəyik. 
Bax, bunun dərdini çək!. 

                                        17.02.2009 
 

Bura Vətəndirmi, balam?!.. 
                                    

“Bura Vətəndir, balam! 
Gülü bitəndir, balam! 
Əlım çatandır, ünüm yetəndir, 
Bura Vətəndir, bura Vətəndir!..” 

Misraları ilə başlanan məşhur mahnını İlahidən gə-
lən bir səslə oxuyan, hec  bir fəxri adı olmayan am-
ma mənim ən ünlü Xalq artisti hesab etdiyim, əqidə-
sindən dönməz Akif  İslamzadənin və səsinin ecazı 
möcüzə olan Xan Şüşinski şərəfində Xalq artisti Qə-
dir Rüstəmovun oxuduğu  “Olmaz, olmaz” mahnıla-
rın ovqatı ilə səsləşmə... 

                                    
Bura Vətəndirmi, balam?!.. 
Gülü bitirsə, hanı?! 
Əlim çatmırsa, ünüm yetmirsə 
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Bura vətəndirmi, balam?!.. 
Qarabağsızam, Şuşasızam, 
Qarabağın toy evi Ağdamsızam, 
Pənah xanın gor evi İmarətsizəm, 
Vətənim olan yerdə vətənsizəm, 
Cibimdə kimlik vəsiqəsı, 
amma kimsəsizəm!.. 
Ağdamsızam, Şuşasızam, xansızam, 
Sızım-sızım sızıldayan bir sazam... 
Qürbətə düşən bir daşam, 
Özgə daşlara yoldaşam. 
Bu da, bir aldanış— 
Vətənsiz də daş olarmı? 
Vətənsiz də, vətəndaş olarmı? 
Ağdamsız da, Şuşasız da Vətən olarmı? 
Vətəndən ayrı tən olarmı?.. 
Füzuli babam deməmişdimi: 
“Edəməm tərki-Füzuli, səri-kuyin yarın, 
Vətənimdir, vətəimdir vətənimdir, vətənim.” 
Amma, biz tərk etdik! 
Səhhət babamız da, demişdi: 
“Könlümün sevgili məhbubu mənim, 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim!” 
Könlümün sevgili məhbubları— 
Şah bulağım dığa bulağına döndü, 
Xan bağım viran oldu, 
Ağa körpüm çöndü, 
Xan-xan kəndlərimizin çiraqları söndü, 
Beşik dağı, laylalarımız ağıya döndü, 
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Koroğlu qalası, səndə kimlər qalası?.. 
Səni kimlər geriyə alası? 
Keçəl Həmizələrmi? 
Tirbunalarda sinə döyən 
Sarıbaş hərzələrmi?.. 
Xaçın boyu Kolanı elləri, 
“Apardı sellər Sarani”—deyirik, 
Səni hansı sellər apardı? 
Çəmənlərin xəzan oldu 
Hansı yellər apardı?.. 
Yeddi xırman 
sünbüllər gözləyir dən-dən, 
Başında nə çox qaldı bu duman, bu çən? 
Vətənsiz də vətən olarmı, ay Vətən?! 
Bura Vətəndirsə?! 
Gülü bitəndirsə?! 
Əlim çatmırsa, 
ünüm yetmirsə... 
Bura Vətəndirmi? 
Gülü bitəndirmi? 
Bu qədər də yalan olarmı?! 
Qisas da, qiyamətə qalarmı?! 
Qırxqızın gözü yolda, 
İsti suyum soyuyub, 
Murovum  böyrü üstə qalıb, 
yuxuya dalıb, uyuyub. 
Qara-qara bağlarım quruyub, 
Qaraman dağını qərəmət basıb, 
Xaçın üstü Boz dağım, bozardı, 
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Tov gədiyi, Fərrux dağı sozaldı. 
Ballı qayanın balı zəhr oldu, 
Güllü baxçalarım saraldı, soldu. 
Xarı bülbüllər qonan şah budaqlara 
bayquşlar qonub... 
Qoç oğlu, Qoşqar! 
Görür ki, bizdən yoxdu bir kar, 
yar-yar, deyib ağlar, zar-zar... 
Başinda ağ çalmalı qar, 
Kəlbəcər, ay Kəlbəcər!.. 
Dəli dağdan perik düşüb dəlilər... 
Yumuru-yumuru daş yastığlarına, 
gör, kimlər başın qoyur? 
Qara-qara yapıncı buludların, 
gör, kimlərə yorğan olur? 
Qarqarım, Xaçınım, Tərtərim 
xəcalətdən tər tökür... 
Bu dərdlə döy başına, agla Koroğlu! 
Agla hönkür-hönkür!.. 
Füzuli, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayil! 
Yad boyunlara olublar həmayıl... 
Nə yatmısan, ay millət? 
Niyə yatmısan, ay millət?!.. 
Ayıl!.. Ayıl!.. 

               Yalmanla Qıratı, çal Cəngı, 
                                           çağır Heyratı! 
               Heyratım, Qarabağsız heyim kəsildi, 
               Segahım, Qarabağsız ahım yüksəldi!..                          
               Ərimgəldidəki gəlinlər ərsiz qaldılar, 
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               Ərimgəldidə -- “İgidim gəldi, diləyim gəldi, 
                                ər oglu ərim gəldi!” deyən varmı? 
               Qala boynu, kimlər mindi boynuna?.. 
               Cıdır düzü indi görən 
                                                    düzdümü?!.. 
               Gavur qızı çiçəkləri üzdümü?!.. 
               Gorun çatlamasın İbrahim xan! 
               Qaynatan Şahnəzərin kahasından 
                                  üstümüzə bayquş uladı... 
               Yox, bu bayquş deyildi, 
                                  quyruğu, qulağı kəsik tulaydı— 
               Rusa ov iti oldu, 
                                   külli Garabağı taladı... 
               Tətövüs qara mərmər  qəbrindən qalxdı, 
                                   Şuşanı oda yaxdı, qaladı... 
                Xarıbülbül çiçəyi soldu, 
                                    bülbüllər səssiz qaldı... 
               Xan qızı bulaqları səhəngsiz qaldı... 
 
               Vətənə gedən yol olaydım, 
               Şuşada bitən kol olayım, 
               İsa bulağında, Vələs dibində 
               yar boynuna dolanan qol olaydım!..                                                                                  
 
               Bu nə can, nə təndir?! 
               Bu, nə Vətəndir?!.. 
                Yaxşı!.. 
               Bura Vətəndirsə, balam!?.. 
               Gülü bitəndirsə, balam!?.. 
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               Əlım çatmırsa, 
                                       ünüm yetmirsə, 
               Söylə!.. 
               Bura Vətəndirmi? 
               Gülü bitəndirmi? 
                         Yoxx!..  Yoxx 
               Əl yetməyən  torpaq 
                                      Vətən deyil! 
               Ün çatmayan torpaq 
                                       Vətən deyil! 
                 Ürəyi döyünməyən can 
                                         can deyil! 
               Qarabağsız Azərbaycan, 
                                   Azərbaycan deyil!! 
                                   Azərbaycan deyıl!! 
               Belə zillət olmaz!.. 
               Belə millət olmaz!.. 
               Ürəyi döyünməyən candan, 
                                                     can olmaz!.. 
               Qarabağsız Azərbaycandan 
                                  Azərbaycan olmaz!.. 
               Qədir Rüstəmov, qaqa,  
               “Olmaz, olmaz! Olmaz, olmaz!” 
                                                    —deyirsən.   
               Vallah, belə olmaz!!.. 
               Billah,  belə olmaz!!..   
               Olmaz, qardaş, olmaz!!..    
               Əlbəttə olmaz... Əlbəttə olmaz...                                                                                                                    

                                      23.04. 2008 
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O yana getdı... 
                                    

Otuz illik ayrilıqdan sonra əlaqə tapı  Kəlbəcərin 
Məmmədsəfi kənd sakini,Gəncədə qaçqın ömrü ya-
şayan şair Əyyub Cabbara sübh tezdən qəfləti zəng 
açdım  İkimiz də çaşmış kövrəlmışdik... 
 

Qoca şair, nə yatmısan? 
Səhər yuxusundan ayıl! 
O dünyadan zəng vururlar, 
Dünya uygusundan ayil. 
Yurdumuz viran oldu, 
Uygumuz o yana getdi... 
Yel vurdu, ellər yelləndi, 
Var-dövlət o yana getdi! 
Nə səpdik, hey dərd bitdi, 
Biçdikcəbiçdik;  

                               Xoş günlərimiz o yana getdi!.. 
Əzizim, 
Gör, nələr o yana getdi?.. 
Yar zülflərin daradı, 
O da, mara döndü, 

o yana getdi... 
Ha istədim bəxt oyana, 
O, oyandı... 
Amma, o da, o yana getdi... 
Məhbubəm gönçə idi, 
yaman erkən ayıldı... 
Getdi... Cismim galdı. 
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Ruhum idi, 
asimana o, yana-yana getdi... 
Külli Qarabağım 
xoş növraqlı, nərmə-nazik bayatıydı, 
Oy, ana!.. Oy, ana!.. Getdi!.. 
Vətən şəhid oldu, 
Bayatım ağıya döndü... 
Oyan a, oyan a, getdi 
 
Qoca şair, nə yatmısan? 
Zaval yuxusundan ayıl! 
O dünyadan zəng vururlar, 
Dünya uyğusundan ayıl... 
Ayıl, qardaşım, ayil!.. 

                                                        25. 06.2009  
 

Qurban Bayramovdan 
Məmməd  İsmayıla… 

 
Nə azına baxdım, nə çoxuna, 
 Canım tuş oldu dost oxuna!  
Qürbət gülümü soldurdu,  
Vətəndə boş qalan yerimi, 
 Ox atan dostum doldurdu!    

                                     2013 
 

Parkda qarmonçalan... 

Parkda, yançaq oturacağında, 
əyləşib qoca qarmonçu, 
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yanında dumbulçalan züyçü. 
Elə bil, yasa düşüb eli-ulusu, 
Qarşşında qara gün kimi 
ağzı açıq qarmon qutusu. 
Əynində nimdaş şalvar, 
nimdaş ömürdən qalan yadigar... 
Birdən, 
min ilin yarı kimi, 
qarmonu sinəsinə alır, 
barmaqlarının şirinliyi 
Aftandili yada salır, 
Amma, oturuşu-duruşu mağmın, 
fikri dalğın, 
göydə ulduzla-ayla güləşir, 
yerdə qarmonla... 
Gah Heyratı çalır, gah Segah, 
gah bəy havası—Süleymani, 
gah şux “Neftçilər” mahnısı... 
Gah Üzeyirdən çalır,  gah Fikrətdən, 
gah Səiddən... 
Elı bil, qanad açıb uçacaq 

səadətdən.. 
Birdən “Sarı gəlin” yada düşür, 
birdən sellər coşa gəlir, 
alıb aparır Saranı, 
qarmon haray salır, 
çağırır Xançobanı... 
Heyrətdən, az qalır donsun, 
damarda insanın qanı... 
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İnsanlıq hanı?!. 
Yeri, göyü yandırır, 
bu zalım balası, 
ətrafından xəbərsiz... 
Ətrafı isə, qara gün kimi 
ağzı açıq qarmon qutusundan 
yan keçir səssiz-səmirsiz... 

                                                             14.10. 2009  
 
                             Tək sənin üçün... 
 

                 Sənin üçün gözdən daman 
                 bir damla, şeh boyda mirvari 
                 yaş mən olsaydım; 
                 Gözəlliyin önündə mat qalıb 
                 bütə dönən qara daş mən olsaydım; 
                 Baş qoyduğun qu tüklü balışlara 
                 lacivərd qumaşlar mən olsaydım; 
                 Qarşında ehtiramla, 
                 hüdudsuz məhəbbətlə 
                 əyilən baş mən olsaydım; 
                 Şəfqət, səadət dolu, 
                 o gözəl ömrünə  
                 tək yoldaş mən olsaydım – 
                 Özümü 
                 xoşbəxtlərin xoşbəxti sanardım... 
                 Göydə  
                 ulduzları dənə-dənə sayardım... 
                 Demirəm sənə Günəş olardım, 
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                 Günəş hamı üçün yanır... 
                 Mən tək sənin üçün,  
                 tək sənin üçün yanardım!..  

                                         19.09.2009    
                  

Azərbaycan... 

Adı Azərbaycan olurkən, 
Tarix boyu özü can verir, can!.. 
Yaralı qəlbi, infarkt ürəyi, 
daim qan verir, qan!.. 
Fışqırdı şah damarlarından— 
Kürdən, Arazdan ömry boyu al qan!.. 
Off!.. Off!.. Can Azərbaycan!.. 
Can Azərbaycan!.. 

                                              04.01.2005 
 

Tar çalan qız... 
 

Humay Qədimovaya... 
(Yarı zarafat, yarı gerçək şux nəğmə) 

 
Dağ başında qar olaydım, 
Mən sənə yar olaydım, 
O sinənə sıxdığın, 
Sədəfli tar olaydım!.. 

 
Sinə tara yaraşır, 
Tar sinəyə yaraşır. 
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Geydiyin ipək köynək. 
Qoşa nara yaraşır... 

 
Özü gözəldən gözəl, 
Özü zərifdən zərif. 
Təkcə sənə yaraşar, 
Dünyada bütün tərif... 

 
Aman günüdür, 
bizə yazığın gəlsin! 
Tar çalan, qız!.. 
Tarı döşünə sıxıb, 

                           heylə silkələmə, 
                                     tarçalan qız!..             

                 Bizə yazığın gəlmir, gəlməsin, 
                 heç olmasa, 
                 qoynundakı üzümgilə, nargilə 
                 qoşa nara yazığın gəlsin!.. 
                 Bizə yazığın gəlsin, 
                             tarçalan qız! 
                 Sara dönüb, quş ürəyimizi, 
                             göydə çalan, qız!.. 
                 Mizrabı elə vürma, 
                 Ürəyimizin simi qırılır, axı!.. 
                 Səbrü-qərarımızı əlimizdən alma, 
                 Şövqündən bağrımız yarılır, axı!.. 
                 Aman günüdür, 
                 bizə yazığın gəlsin!.. 
                 Tarı döşünə sıxıb heylə silkələmə! 
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                 Qoynundkı üzümgilə, nargilə 
                 qoşa nara  yazığın gəlsin!.. 
                 Əzim-əzim əzilər, axı!.. 
                 İpək köynəyin ipi, 
                 süzülüb nəzilərlər, axı!..    
                 Ürəyimiz təkin üzülər, axı!.. 
                 Tarı döşünə elə sıxma, 
                                      tarçalan qız! 
                 Bizə yazığın gəlsin, 
                                  evimizi yıxma!.. 
                 Bizə yazığın gəlmir-gəlməsin; 
                 O qoşa bara, o qoşa nara,  
                                      o şirin cana  
                                             yazığın gəlsin! 
                 Səni özündən çox istəyən, sevən; 
                 Mənə --  yazıqdan-yazıq etdiyin, 
                 mağmından-mağmın etdiyin, 
                                 Qurbana yazığın gəlsin, 
                 Tarçalan qız!..     
                  

Dağ başında qar olaydım, 
                 Mən sənə yar olaydım, 
                 O sinənə sıxdığın, 
                 Sədəfli tar olaydım!.. 
                                               
                 Sinə tara yaraşır,                                               
                 Tar sinəyə yaraşır. 
                 Geydiyin ipək köynək.             
                 Qoşa nara yaraşır...                 
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                 Özü gözəldən gözəl, 
                 Özü zərifdən zərif. 
                 Təkcə sənə yaraşır, 
                 Dünyada bütün tərif... 

   
Ad Humay, özü humay, 

Göydə yıldız, yerdə Ay! 
Tarı oda döndərib, 
Off!.. Yandırır, ay haray!.. 
 
Qız, bizə yazığın gəlsin, 
Yandırma belə, yandırma! 
Tarı sinənə sıxıb, 
Nazu-qəmzə, işvə satıb, 
Yan durma belə, yan durma! 
Eh!..Özün bilən yaxşıdır, 
İndi ki, hamıya qəsd edib, 
oda tutub yandırırsan, 
Özün də, yan durma belə, 
yan durma!.. 
Eh, deməyə nə hacət? 
Özün də, yana-yana, 
Tarı da, mizrabı da, simi də, 
yandıra-yandıra  çalırsan, 
Bu çür yanmasan, yandırmasan, 
belə yanıqlı çalmazsan... 

04-05.11.2009 
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Quba şeirləri 
Gözəllik görmək üçün ətrafına yaxşı bax... 

 
(Quba – Amsar lövhələri...) 

                       
Şah dağın zirvəsində, 
Qartalın qiyyəsində, 
Bulaq zümzüməsində, 
Başqa bir gözəllik var... 
 
Suların axmasında, 
Yağışın yağmasında, 
Şimşəyin çaxmasında— 
Başaqa bir gözəllik var... 
 
Amsarın Ağ çayında, 
Morüq, alma payında, 
Sərin mehli yayında, 
Başqa bir gözəllık var... 
 
Əmralı bulağında, 
Dəvəbel dağlarında, 
Almalı bağlarında, 
Başqa bir gözəllik var... 
 
Al-əlvan çəmənində, 
Arılı çiçəyində, 
Gəlinlər ləçəyində, 
Qızların göyçəyində, 
Başqa bir gözəllik var... 
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Qönçə altda yarpaqda, 
Bal süzülən dodaqda, 
Zənəxdanlı yanaqda, 
Başqa bir gözəllik var... 
 
Sarışın qız-gəlində, 
Xonçalar əllərində, 
Kəmərbənd bellərində, 
Başqa bir gözəllik var. 
 
Xoş çöhrəli  üzlərdə, 
Al yanaq gözəllərdə. 
Şirinləhcə dillərdə, 
Bərəkətli çöllərdə. 
 
Qabar döymüş əllərdə, 
Amsarın güllərində, 
Ağ çayın göllərində, 
Qubanın ellərində, 
Qurbanın qələmində 
Başqa bir gözəllik var; 
Özgə bir gözəllik var!.. 
 
Ətrafına yaxşı bax: 
Gözəl baxsan, görərsən– 
Hər yanda var, gözəllik!.. 
Gözəllik var, gözəllik!.. 
Heç yanda yoxdur, inan! 
Qubadakı gözəllik, 
Amsardakı gözəllik!.. 

                            oktyabr - noyabr, 2009.                         



                 

 

118 

Aylı bir gecədə... 

                             Ululardan ulu Səməd Vurğuna...                             

Aylı bir gecədir, bulaq başında, 
Axşamdan dostlarla məclis qurmuşuq. 
Nazənin bir gözəl, iyirmi yaşında, 
Yan-yana, diz-dizə 
təmas edib, durmuşuq. 
Titrək əndamından 
canıma yayılır cərəyan, 
Bu saat, bu an! 
Heç yerə, heç yana mən tələsmirəm!.. 
 
Səmadan ulduzlar baxır ahəstə, 
Anadil quşları verib səs-səsə, 
Uzaqdan bir cavan çəkir şikəstə, 
Axar su təkin axsa da, zaman, 
Bu saat, bu an! 
Heç yerə, heç yana mən tələsmirəm!.. 
 
Ortada çatılıb böyük bir tonqal, 
Cüyürün kababı, közərir manqal, 
Badələr əllərdə, şirin qilü-qal, 
Zirvədə sürünür bir şülək duman, 
Bu saat, bu an! 
Heç yerə, heç yana mən tələsmirəm! 
 
Aşıq meydan açıb, saza can verir, 
Balabançı məzə qılır, yan verir, 
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Al şərabdır, yanaqlara qan verir, 
Az qalıb üfüqdən ağarsın ağ dan, 
Bu saat, bu an! 
Heç yerə, heç yana mən tələsmirəm! 
 
Bir yanda dağ çayı nəğmə söyləyir, 
Ürək cuşa gəlir, arzu diləyir, 
Göylər qübbəsindən sevgi ələyir, 
Yoxdur bu yerlərdə ölümə güman— 
“Bu saat”, bu an! Lap elə “bu dəm! 
Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm!” 

                                           06. 10. 09. 
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Sarı – yaşıl... 

Saman rəngi xoşdur, 
yoxsa, qum rəngi?.. 
“Ruhani” havası ruhidir, 
yoxsa, “Cəngi” ? 
İslamın bayrağı niyə yaşıldır? 
Yaşıl həyat rəmzidir 
sapsarı ərəb qumsallığında!.. 

                       iyul, 2009. Quba, Amsar. 

Sən məndən, mən səndən asılı... 

Mənim ömür təqvimim 
sənin bir udum nəfəsindən asılı! 
Saat divardan asılı! 
Bizdən sonra divarlardan 
asılacaq qoşa şəkilimiz... 
Qoşa şəkilimizin ruhu 
qoşa əllərin üzə çəkilən 
salavatlardan asılı...                                 

            25.07.2009, Quba, Amsar. 
 

Mənim ömür şeirim, sevgi şeirim... 

Sənin bədəninin xəritəsini 
bütünlüklə əzbər bilirəm, 
məni azdırmaq olmaz! 
Dağlarına, dərələrinə, 
çəmənzar aşırımlarına, 
təpə-təpə təpələrdən car olan 
bal bulaqlarına, 
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ürək sərinlədən sular axıdan 
dərə-dərə şırımlarına,  
uçurumlardan aşan 
küləklərinə, tufanlarına 
bələdəm!.. 
Məni belə eşq dünyasıda 
azdırmaq olmaz!.. 
Bütün azimutlar, kordinatlar 
mənə özümdən yaxın! 
Amma, səndən keçməzəm, keçməz,  
doymazam, doymaz! 
Sənin bədəninin xəritəsini 
əzbərdən bilirəm... 
Qoy, məni yolumdan  
azdırmaq istəyənlər bilsinlər! 
Yeganə məni burada azdırmaq olmaz! 
Mən, öz can xəritəmi də, 
sənin can xəritənə baxa-baxa 
öyrəndim!.. 
Mənim can xəritəmin sərilən masası! 
Həyatımın, taleyimin ən şirin mənası... 

                  25. 07. 2009, Quba, Amsar. 
 

Nəyiksə oyuq 

Mənə arzuladığını, özünə də arzula! 
Günahım olmasa mənə toxunmazlar, 
Günahın olmasa sənə toxunmazlar! 
Yalvarırıqsa, dualar ediriksə  
                       demək,  günahkarıq... 

                                      2009. 
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İngilis Somerset Moemə... 

İngiltərədə, Eyvanda doğulan kişi, 
Bəxtində iblisanə gözəllik olan adam! 
Təəccüb edirəm 
niyə, nə üçün dünya sənə 
heyran-heyran qibtə edir, 
məndən başqa! 
Dahini başa düşmək üçün 
dahi lazımdır! 
Mən dahi deyiləm!.. 

                        25.07. 2009, Quba, Amsar. 
 

Eylədi... 

    Allah, Seyyid Mühəmməd Şəhriyara 
    rəhmət eyləsin... 

 
Güli-gülzar çəməndə tənha günəbaxan idim, 
Üzü ağ olmuş kürəkən məni itəbaxan eylədi. 

 
Saqqala tazə-tazə dən düşən çağlarımda, 
Nazı qaz olan arvad məni xoxan eylədi. 

 
Dost-qohum arasında xətir-hörmətim var idi, 
Badəgün Ramiz qudam məni paxan eylədi. 

 
Gümanım həmkar qızım Jaləyə gəlmiş idi, 
O da alim atasın axırda bağban eylədi. 
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Yaxşı ki, nəvələrim hərəsi bir maşallahdır, 
Cavidimsə ömrümü tamam çırağban eylədi. 

 
Qərənfillə, Gülarəm bu il talib oldular, 
Sevincim ulduz olub qəlbimi taban eylədi... 
 
Adaşım, Tamerlanım, Hüseynim nərbalalar, 
Nəcabət karvanına məni sarban eylədi... 
 
Nərgizgülüm gül açdı çəmənzarın içində, 
Bu qoca babasını çocuqca badban eylədi. 
  
Qurban, gündə min dəfə Allaha şükür eylə ki, 
Qurbana ad-san verib Qurbanı Qurban eylədi!! 

                      
 2014, iyul-avqust, Quba-Amsar-Bakı. 

                 
Daş yağır... 

15.02.2013-cü ildə Uralda, Çelyabinsk 
şəhərinə meteorit-daş yağışı düşdü... 

 
Allah göydən bizə baxır, 
Bu da ömür, bu da axır, 
Göydən daş yağır, daş yağır, 
Əməlimiz pay ayırıb –  
Tanrı qarğışına gəlmişik, 
Ömrü oyuncaq bilmişik... 

                     2013 
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Paris, Sena çayı, Məhəbbət körpüsü... 

Sevgini qıfıllayıb, 
                   açarın çaya atırlar! 
Körpünün məhəccəri – 
                  yüzlərlə qıfıl asılıb... 
Tale qıfıldan asılıb! 
Bu sevginin açarları, 
                   Qızıl balığa atılıb. 
Qızıl balıq, arzu balıq, 
Bəxti vermə qırıq-qırıq; 
Bu bəxtə sən kəm baxma, 
Bu açar bəxtaçar deyil, 
Açarları sən qaytarma!! 

                    15.02.2013. 
                        

Fərd 

Tüstüm ərşə dayanır, görən göz istəyirəm, 
Mənə təsəlli verən bir kəlmə söz istəyirəm... 

                                       2014. 
 

Qəzəl 
Eşqin bəlası o deyil ki, Məcnunu çöllərə saldı, 
Eşqin bəlası odur ki, Məcnunu dillərə saldı. 

 
Bülbül gül həsrətilə fəqan etdi gecə-gndüz, 
Qismət Xarı götürüb fəhm-eşqilə güllərə saldı. 
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Mən hər gün, hər saat eşqinə ümidlə dolandım, 
Tale bu ümidi hey uzadıb aylara-illərə saldı. 
 
Yar məkanına gedən ağ yollara baxdım, baxdım... 
Qara baxdım oyanmadı, ağını tellərə saldı. 

 
Qurban eşq təşnəsiydi, Eşq bulağına yetincə, 
Qara buludlar toqquşdu, onu da sellərə saldı. 

      2014 - dekabr 2015. 
     

Sərbəst qəzəl 
 

Pəncərədən baxmaq, vallah yamandı, 
Biri gedir, biri gəlir –  yanbayandı. 

 
Bu gedişdən, bu gəlişdən baş fırlanar, 
Ağıl itər, huş ayazır, gözlərim də dumandı... 

 
Bu gedahaget, bu gəlhagəl – nə əvvəldi, nə sondu, 
Könül haldan-hala düşür, bu necə bir gümandı. 

 
Yeriş-duruş naz-nazıdı, əndam tülə bürünüb, 
Vaxt qarışıb, saat itib, ay hazarat, bu nə zamandı? 

 
Qurban, gözün görür, fəhmin iti, yaxşı bax – 
Qəlbin odu üfürüldü, alovlandı, ha yandı... 

 
Ümid etmə sən heç kəsə, dərdin sənə həyandı... 
Şükür Allaha, o eşq ki, var, hər şey sənə bəyandı. 

                                29.12.2015. 
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Boşalt urəyini, boşalt kağıza, 
Göylərin qarı tək gözümə dolsun. 
Gözü yol çəkə nlər çevrilib yaza, 
Qəlbində misralar ildırım olsun. 
 
Gözlərim yoldadır, nə vaxt görəsən, 
Şeirlər kitabın çıxacaq sənin. 
Alışıb yanıram iç dünyamda mən, 
O kitab gözümdə yanacaq mənim. 
 
Boşalt arxivinin gücünü, qardaş, 
Şeirlər yazmağın bir sirri olmasın. 
Heç vaxt "sonuncuyam" demir gələn yaş, 
Çıxar o kitablar xatirə qalsın! 
 
Payız gəlib, yağış yağır, 
Torpaqlardan boylanır ot. 
Gözlərimə qələm baxır, 
Ocağımda közərir od. 
 
Qonaq gəlib ilham mənə, 
Köksüm üstə çırpılır o. 
Bir sözüm var, Qurban, sənə, 
Ürəyimdə çırpınır o. 
 
Desəm min don biçəcəksən, 
Deyəcəksən: - peşəm budur. 
Məni sıxıb içəcəksən, 
Baxışların məni udur. 
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Deməsəm də, ilişərəm, 
Düyün düşər addımım da. 
İlhamımla güləşərəm 
Düşüncənin söz yalında. 
 
Deməyəcəm, əgər desəm, 
Cığırımdan çıxaram mən. 
Düyün düşər gündüz, gecəm, 
Selə dönüb axaram mən. 
 
Baxır Qurban, baxıram mən, 
Qurban kəsdim, Qurban soydu. 
Baxışımız oldu dən-dən, 
Mən duymuşdum, o da duydu. 
 
Deməyəcəm, yazasıyam, 
Yarpaqların üzlərinə. 
Deməyəcəm, yazasıyam 
Barmağımın közlərinə. 
 
Qurban dedi: - söylə bir də, 
Nəfəs dərdi aram-aram. 
Dedim: - qələm olan yerdə, 
Danışmağı bacarmıram. 
 
Görüşdük də, ayrıldıq da, 
Şeiriyyatdan düşmədi söz. 
Sehir varmış ayrılıqda, 
Barmaqlarım oldu köz-köz. 
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Mələklər yapışdı məndən, 
Biri ana, biri ata. 
Qurban, düşünürdüm səndən, 
Divarlardan tuta-tuta. 
 
Yaz - dedilər sinəndəkin, 
Uzatdılar kağız, qələm. 
Pardaxlandı güllər təkin, 
İlham gəldi qəlbə, qəlbən. 
 
Əsdi sərin dağ yelləri, 
Baş əydim qələm, kağıza. 
Gəzdim dağı, dərələri, 
Kor dumanda aza-aza. 
 
Gözlərimdə dəniz iki, 
Aram-aram vurdu nəbz. 
Mən bir əsər yaratdım ki... 
Gəlin bir də oxuyaq biz. 
 
Çox olub dünyada at oynadanlar, 
Söz bilən yanında söz oynatmayıb. 
Yadında saxla ki, heç vaxt nadanlar 
Qurbanın önündə söz oynatmayıb! 
 
O, bir sərkərdədir atı yəhərli, 
O, bir sərkərdədir qılıncı sözdür. 
O, bir yazardır ki, baxışı sirli, 
Tənqid davasında ürəyi düzdür. 
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Bəlkə də çox şeyi deyə bilmirəm, 
Qurbanın söz yükü almaza bənzər. 
Yağar qələmindən söz birəm-birəm, 
Dünya söz istəsə, dünyanı bəzər. 
 
Çox şeirlər yazıb ona ustalar, 
Sazın simlərində açılacaq o! 
Çəkilməyin geri, yana, ustalar, 
Sözlərin içində tapılacaq o! 
 
Gecə də, gündüz də “Allah” deyirəm, 
Bəsarət gözlərim açılsın deyə. 
Qaranı çıxarıb, ağı geyirəm, 
Özüm də bilmirəm nə üçün, niyə? 
 
Çoxunun iç üzün görə bilmirəm, 
Dolaşır əlimə, ayağıma o. 
İstəyirəm onun içinə girəm, 
Qatır dayağını dayağıma o. 
 
İnsan var gözünün nurundan keçir, 
Dostluq körpüsündən adlasın deyə. 
Qızıllar içində qızılı seçir, 
Zərgərə verilib bu hökm niyə? 
 
Susur ədəbiyyat “General14” ları, 
Sözün yara açıb dərindən dərin. 

                                                           
14 Q.Bayramovun"Ədəbiyyat generalları və pərqu yasdıq sindromu" 
məqaləsinə işarədir 
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İtib Qarabağda qeyrəti, arı, 
Döşlərinə döyüb, “mən” deyənlərin. 
 
Əsərlər yazıldı “Şamo”lar kimi, 
Pərqu yastıqlarda mürgü döydülər. 
Dünyaya sığmadı içinin kini, 
Nələr çəkməmisən, Qarabağ, nələr?.. 
 
Niyə “Cıdır düzü” vərəqlənmədi? 
Niyə “Karvan yolu” arxivə köçdü? 
“Saçlı”dan danışaq, bu bir nalədi, 
Mənim ürəyimdən gör nələr keçdi. 
 
Hanı saçlı qızım, tək oğlum hanı? – 
Deyənin naləsi min bir kitabdır. 
Çaylara axıbdır millətin qanı, 
Bəs niyə yazanlar edirlər pır-pır? 
 
Didir ürəyimi “Qılınc və qələm”, 
Bəs onları yazan insan deyildi? 
Susur “Generallar” vücudları dəm, 
Sünbüllü zəmilər yox olub, nədi? 
 
Çox gözəl açmısan əsərində sən, 
Deyilən sözlərə söz tapılmayır. 
Sənin qabağında söylə mən daşam? 
İndi, ey oxucu, sən oxu, ayır... 
 
Bir eldə olubdu Qurban, Füzuli, 
Biri ölkəsindən düşdü didərgin. 
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Birinə ürəkdə dedilər dəli... 
Udub... Çoxlarını... Xəzərdə Nargin15*. 
 
Zərgər dəqiqliyi var tənqidçidə, 
Qızıldır barmağı, qızıldır əli. 
Qurban, dəyişəcəm adını mən də, 
Səni çağırsınlar Qurban Zərgərli. 
 
Bir vaxt sözlərini daşa tutdular, 
Nişangah olmadın yağan daşlara. 
Dedin - sözlərini bir-bir uddular, 
Başqa nə qalırdı, baxan daşlara. 
 
Sağa da çəkdilər, sola da səni, 
Dəyişmək olmadı nöqtənin yerin. 
Qızıl pul eyləyib səpdilər dəni, 
Köçdü dəftərlərə ölün və dirin. 
 
Asdılar, kəsdilr, sən deyən oldu, 
Namərd güllələri yan keçdi səndən. 
Əydin budaqları, sən əyən oldu, 
Səpdin toxum kimi sözləri dən-dən. 
 
Vurğunam sel olub doğan tənqidə, 
Dəbərən daşları aparacaqdır. 
Qurbanı qorxutmur ünvansız hədə, 
Tənqid, gözlərində yanan ocaqdır. 

                                                           
 
15 Хязяр дянизиндя ада. Qurbanın babası, Kolanı elatının azman 
ağsaqqallarından olan, seminariya təhsili almış, ilk müsavatçılardan olan 
Salman bəy Bayramov 1938-ci il, martın 06-da  orada repressiyanın qurbanı 
olubdur. 
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Adlar sırasında çəkildi adı, 
Sözü tərəzidə çəkənə alqış. 
 
Boyadı ömrünü nağıl, bayatı, 
Sözlərdən mənzillər tikənə alqış. 
 
Yubleyin yadlmdan çıxmayır mənim, 
Açdı gözəl günü Salmansoy Aslan. 
Məktublar16* oxudu adına sənin, 
Sökdü ürəyini məclisdə Fidan17. 
 
Unuda bilmirəm Şəmsizadəni18, 
Sənin yubleyini özünki sandı. 
Aygün Vəkilova dağ bildi səni, 
Sözlər ulduz kimi alışdı, yandı. 
 
Nələr danışmadı Asif Rüstəmli, 
Sökdü arxivləri Firuzə19 xanım. 
Dolaşdı göylərdə Şöhlətin20 əli, 
Bir nəğmə yaşadı mənim əhvalım. 
 
Qəzənfər Kazımov döydü qapını, 
Sözün heykəlindən danışdı Nahid21 

                                                           
 
16 Təbrik məktubları – El çin Əfəndiyev, Cəmil Əlibəyov, Akif Bayramov 
və s. 
17 Fidan Şəmsizadə, f.f.d. 
18 Nizaməddin Şəmsizadə 
19 Şairə Firuzə Məmmədli 
20 Şair Şöhlət Əfşarlı 
21 Nahid Hacızadə 
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Açdı Musa Yaqub üfiqi, danı, 
Alışdı gözlərdə Qurbana ümid. 
 

              Şirindil22 şirin bir tarix danışdı, 
Köksünə sığmadsı Yusif Nəğməkar. 
Oktayın23 dilində şeir alışdı, 
Ilyasın24 sözündə gül açdı bahar. 
 
Xələfli sözlərdən dünya yaratdı, 
“Qurban sənə qurban”- dedi Nəriman25. 
Əfşar misralardan suya tor atdı, 
Həsən bəy26 söz açdı, susdu asiman. 
 
İldırım qopardı İldirimoğlu,27 

              Xatirə söylədi İsa Qaraşov.28 
Məndə dayanmışdım əli tilovlu, 
Ənvər, Elçinin sözdən bişirdi plov.29 
 
İnqilab yaratdı həkim İnqilab, 
Eh... nələr danışdı doktor Məmmədli.30 
Vurğunun evinə səpildi gülab, 
Sanki  dilə gəldi Vurğunun dili. 

                                                           
22 Şirindil Alışanov 
23 Oqtay Rza 
24 İlyas Tapdıq 
25 Nəriman Həsənzadə 
26 Yusif Həsənbəy 
27 Əıi İldırımoğlu 
28 İctimai xadim, Qurbanın uşaqlıq dostu 
29 Ənvər Əhməd, Elçin Mehrəliyev 
30 Ağdam ziylılarından İnqilab həkim Mamedov. 
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İslam, Şakir, Qulu31 Qurbanı öpdü, 
Sözdən heykəl qoyan bir sənətkarı. 
Çoxları yubleyin qəlbini sökdü, 
Uzağdan-uzağa öpdü yar-yarı. 
 

Nərgiz bacı32 
 

“Ürəyimdən keçir deyə deməliyəm, 
Saçımıza eh... qar yağır, Nərgiz bacı. 
Vicdanıma and içmişəm, gəlməliyəm, 
Tufan qopsa məni çağır, Nərgiz bacı. 
 

              Nə böyükmüş sinəndəki vuran ürək, 
Qorxutmasın səni bacı, dəli külək. 
Qurban –qaya, Qurban – nəhəng,  

                                              Qurban – mələk, 
O sənindir birdəfəlik, Nərgiz bacı. 
 

Çalsın deyə “segah zabul” gətir tarı, 
Tanrı özü qismət edib yara yarı. 
Sil tərini, öp gözünü, çək tumarı, 
Əgər gördün sözə baxmır, Nərgiz bacı. 
 

Dodağından qopur sözlər, qopur çin-çin, 
İstəyinə çox az qalır: - üç gün, beş gün. 
Gözündəsən, ürəyə gir, ağ gün üçün, 
Kövrəlməyin məni sıxır, Nərgiz bacı. 

                                                           
31 İslam Qəribli, Şakir Əhmədli, Qulu Quliyev(Qurbanın dayısı). 
32 Şeirin müəllifi Şahməmməddir 
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Bayramova, nağıl da sən, şərqi də sən, 
Yer şarının Qərbi də sən, Şərqi də sən. 
Qurban ki var, baxışından bilməlisən...  
Aç süfrəni yüngül, ağır, Nərgiz bacı. 
 
Əgər görsən bir çay olub aşır-daşır, 
Əgər görsən şeirlərə sərt yanaşır, 
Əgər görsən nə hirslənir, nə danışır, 
Demək evdə Günəş doğur, Nərgiz bacı”33 

 
Sənin yaratdığın söz heykəlinə, 
Hisslərin əliylə möhür vuruldu. 
Yeni bir iz açan dağlar selinə, 
Qurban deyə-deyə qala quruldu. 

 
Poetik söz tapanda, 
İlhamı köz tutanda, 
Qurban alışıb yanır, 
Göz gözə göz atanda. 
 
Söz dönərdi yağışa, 
Yağardı dağa, daşa. 
 
Kiprik altdan baxırdı... 
Qurban qələmlə qoşa. 
 
Sözünə çatmazdı söz, 
Deyərdi: “ağrıya döz”. 

                                                           
33 Nərgiz xan ım – Qurban Bayramovun həyat yolda şı 
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Tənqidin göylərində, 
İstəsən Qurbanı gəz. 
 
Küləyə dönüb əsər... 
Qovluqda neçə əsər. 
Qurban söz zirvəsindən 
Görüşünə tələsər... 
 
Dumana dönüb gələr, 
Gümana dönüb gələr... 
O hər bir gəlişində, 
Ümmana dönüb gələr. 
 
Deməsəm söz üşüyər, 
Söz desən söz güləşər. 
Ay söz çəkən, çox yaşa, 
Qələmin dönsün quşa. 
 
Mən səni görürəmsə, 
Qəlbimi didir nəsə. 
Alqış sənə də düşər... 
Alqış mənə də düşər... 

 
                  Qurbanın dostları, sözüm sizədir, 

Sözləri çəkəni gəlin qoruyaq. 
Onun ümidləri yalnız bizədir, 
Gəlin, Qurbana da, biz olaq dayaq... 
 
Olmasa yazının dolaşar ipi, 
Almaz da, yaqut da dolaşıq düşər. 
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Qurban, bir gəmisən, sularda gəmi, 
Düşsən qasırğaya ağlayar bəşər. 
 
Sözün çəkisi var, çəkənə möhtac... 
Sözün çəkisi var dağlardan ağır. 
Sözü ölçənlərə çoxdur ehtiyac, 
Yenə də qar yağır eh, ağır, ağır. 

2015-2016 
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SON SÖZ ƏVƏZİ 
     

Mən Şahməmmədi 60-cı illərin 
əvvəllərindən, M.Ə.Sabir adına Şa-
maxı Pedaqoji Texnikumunda təhsil 
aldığı (1962-1965) illərdən tanıyı-
ram. Şahməmməd hələ o zaman ki-
çik bir ədəbi məclisdə gənclik döv-
rünü yaşayarkən lirik şeirlərilə diq-
qəti cəlb eləmişdi.  

Onun haqqında ilk uğurlu rəyi 
də Ağsu rayonunda çıxan “Birlik” qəzetində mən yaz-
mışam. Sevinirəm ki, Şahməmməd barəsində ilk məqa-
ləni mən, ilk monoqrafik sanballı kitabı da tanınmış 
alim-tənqidçi Qurban Bayramov yazmışdır”. 

   Arxivimdə saxladığım, vərəqləri saralmış “Bir-
lik” qəzetində həmin “Uğurlu yol”u olduğu kimi  də-
yərli oxucuların nəzərinə çatdırmağı  özümə borc bil-
dim: 

   “Gənc Sabirçilər” məclisinin toplantılarında 
həmişə hərəkətləri ilə narahatlığını biruzə verən, or-
ta boylu bir gənc iştirak edirdi. O, oxunan şeirlər 
haqqında fikir deməyə utanır, şeirlərini oxuyarkən 
daxili iztirablar keçirirdi. “Görəsən, şeirlərimi bəyə-
nəcəklərmi?”Həmin gənc sizin həmyerliniz, M.Ə. 
Sabir adına Şamaxı Pedaqoji Texnikumunun  məzu-
nu (indi isə Ağsu rayonunun Cəfərli kəndində müəl-
limdir) Şahməmməd Şahməmmədov idi. Artıq onun 
məclisə gəldiyi vaxtdan xeyli müddət keçirdi. Get-ge-
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də həyatı dərindən duyan, şeirləri ilə həyata bağla-
nan, şeirini bütün məsuliyyətilə dərk edən Şahməm-
məd “Gənc Sabirçilər” məclisinin fəal üzvlərindən 
olaraq qalır... 

   Mən onun şeirlərini dinləyərkən yeni fikir 
üçün çırpınan bir qəlbin döyüntülərini eşidir, məna 
və təşbehlərin təravətini duyuram. “Çiçək”, “Nəğmə-
lər”, “Pıçıltılar”, “İstəyirəm”, “Gəlin” onun məhz 
belə şeirlərindəndir.“Pıçıltılar” şeirinin bir yerində 
belə deyir: 
 

                                      Sevgililər küçə boyu, 
                                     Qolumdakı saatınsa  
                                     Əqrəbləri çevrə boyu, 
                                     Zaman isə kürə boyu  

                                                    Pıçıldaşır... 
 
   Şirvan torpağının gözəllyini sadə bir dillə nəzmə 
çəkən, öz fikirlərini oxuculara çatdırmağı bacaran 
Şahməmməd primitiv şeirlərdən, quru fəlsəfəçilikdən 
qaçır. Sevindirici cəhət burasıdır ki, Şahməmməd sa-
bit qalmır. Qələmi ilə dostluğa inadla can atır. Şah-
məmməd yaxşı bilir ki, ən böyük ad şair, ən çətin yol 
şeir yoludur. Ürəklərə yol tapmaq üçün yuxusuz ge-
cələr keçirməli, düşünməli, düşündürməlidir. Özü 
demişkən: 
                                
                      İstəyirəm məna dolu sətirlərim 
                      Ürəklərdə dəniz olsun, 
                       Ləpələnsin... 



                 

 

140 

                         
Qoy belə də olsun!" 
Maraqlı və gözəl olan budur ki, Şahməmməd bu 

ahıl və müdrik yaşında da eyni gənclik ehtirası ilə ya-
zıb-yaradır. Onun tanınmış tənqidçi-ədəbiyyatşünas, 
qələm dostumuz Qurban Bayramova həsr etdiyi “Sö-
zün də çəkisi var” lirik poema-monoloqu da müdrik-
liklə yoğrulmuş şair qələminin coşğun ehtirasla, il-
hamla ifadəsidir. 
  Mən, Qurban Bayramovu da, sözünün kəsərini də, 
yazıçılara yanaşma tərzinə də, seçimini də, mənəvi 
dünyasını da, sürprizlər bəxş edən qələminin gücünü 
də yaxşı tanıyıram. Onun Şahmməmməd haqqında 
yazdığı “Poeziyanın sirri: Çaylar geri axmır, dənizə 
can atır və yaxud qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair 
Şahməmmədin poeportreti” monoqrafiyasını oxumu-
şam. Doktorluq işinə bərabər tutduğum bu əsər barə-
də öz fikirlərimi geniş şəkildə oxuculara çatdıraca-
ğam. Məktubumda qısa şəkildə Qurban müəllimin əsə-
rinə münasibətimi bildirirəm.   
    Şahməmməd mənim gənclik dostumdur. Onun haq-
qında bildiklərimi, ola bilsin, çoxları bilmir. Bu, bir 
həqiqətdir. Monoqrafiyanı oxuyanda düşndüm ki, elə 
bil Qurban Bayramov uşaqlıqdan Şahməmmədi izlə-
miş, Şahməmmədin ətrafında cərəyan edən hadisələri, 
o cümlədən ədəbi prosesləri görmüş, qələmindən çı-
xanları öz bədii təfəkküründə saf-çürük etmiş, onun 
obrazlarını onunla dostluq edənlərdən daha dərindən 
hiss etmiş, öz işıqlı baxışları ilə onları əritmiş, nəticə-
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də, əvəzsiz bir monoqrafiya yaratmışdır. Yəqin ki, bu 
monoqrafiya uzun illər ədəbiyyatımızda bir örnək  ro-
lunu oynayacaqdır.  
   Bu gün isə məni düşündürən, Qurban Bayramovda 
görmədiyim başqa bir cəhət üzərində dayanmaq istər-
dim. Bu məsələnin ən maraqlı tərəfidir. Şairin özünün 
xəbəri olmadan, onun haqqında əsər yazıb, çap etdi-
rib sürpriz şəkildə təqdim etməyin özü məncə ədəbiy-
yat tarixində görünməmiş bir hadisə idi... Qurban mü-
əllim, sanki deyirdi ki, yazmışam, buyurun alın, oxu-
yun və fikrinizi bildirin...  
  İndi isə başqa bir sürprizlə qarşılaşıram. İstedadı ilə 
ədəbi mühitimizdə özünü çoxdan təsdiq etmiş, 30-dan 
çox şeir, nəsr kitabının, 5 cildlik “Seçilmiş əsərlər” 
müəllifi olan Şahməmmədin - şairin tənqidçiyə həsr 
etdiyi poema qarşımdadır. Bu da əlahiddə, görünmə-
miş bir işdir. Ədəbiyyat tariximizdə, bəlkə də ilk fakt-
dır – şair tənqidçiyə poema həsr edir. Amma ibrəta-
miz faktdır. Biz adət etmişik ki, elə tənqidçilər bizim 
haqqımızda nəsə yazsınlar... Şahməmməd sübut etdi 
ki, diqqət, hörmət qarşılıqlı, qədrşünas olmalıdır...  
  Deyim ki, poema alınıbdır. Qurban müəllimin ziyalı, 
tənqidçi və bir insan kimi obrazı, portreti məhəbbətlə, 
səmimiyyətlə, lirik bir ahəngdə, insani bir ovqatda 
poemada canlandırılıbdır.  
   Məni məmnun edən cəhətlərdən biri də, poemanın 
süjetində bizim tanınmış şair dostlarımızın Qurban 
müəllimə həsr etdikləri şeirlərdən yerli-yerində istifa-
də edilməsidir. Bu poemanın məzmun və siqlətini da-
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ha da artırır, söz sözə qüvvət verir, Qurban müəllimin 
şəxsiyyəti haqqında ümumi ictimai fikir məxrəci yara-
nır... 
  Bu kitabın bir məziyyətin də qeyd edim, o da, bzim 
xəbərimiz olmayan, gizli və örtülü qalan Qurban mü-
əllimin şairlik istedadıdı Verilən xoş bir müjdədir. 
Doğrusu mənim üçün gözlənilməz və sürpriz oldu... 
Şahməmməd sağ olsun ki, onun şeirlərindən əlinə ke-
çən nümunələdən də oxucularına təqdim edibdir.Mənə 
elə gəlir ki, bu faktın özü də poemanın qayəsini daha 
da gücləndirmişdir... 
   Mən, həm Şahməmmədə, həm ədəbiyyatşünas-alim, 
tənqidçi, indi isə həm də, şair kimi tanıdığım Qurban 
müəllimə uzun ömür, işıqlı həyat arzulayıram. Onla-
rın arasında cəmisi bir yaş fərqi olsa da, mən onların 
ünsiyyətində bir fərq görmürəm. Biri yazır-yaradır, o 
biri isə təhlil edir, məna və mahiyyəti aşkarlayır, qiy-
mətləndirir, öz müşahidələrini oxuculara çatdırır... 
Mən həm şair dostuma, həm alim dostuma bundan 
sonra da sənət dünyasında böyük sənətkarlıqla yazıb-
yaratmaq eşqi arzulayıram. Qoy, onlar bilsinlər ki, 
sənətkarın son mənzili yoxdur.  

Tahir Taisoğlu,  
şair-publisist, Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti 
                                                             07. 11. 2016. 
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