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                           Ön söz 
 

Əsasən qəzəl ustadı kimi tanıdığım Əli Aslanoğlunun “Sözün rəngi” 

şeirlər toplusuna bu ön sözü  yazarkən nədən başlamaq üstündə xeyli 

fikirləşməli oldum. Ona görə ki, Əlinin həm yaradıcılığına, həm də bir 

insan kimi şəxsiyyətinə bələdçiliyim var. Onun çoxtərəfli və geniş 

dünyagörüşünə, analitik təfəkkürünə bələdəm, dəqiq elmlər, fəlsəfə, 

ədəbiyyat, jurnalistika və musiqi sahəsində irihəcmli monoqrafiyadan 

tutmuş, publisist məqalələrə qədər yüzdən artıq əsər yazdığı barədə 

məlumatlıyam. Əsərlərindən açıq-aydın sezmək olur ki, onda  olduqca 

yüksək yazı məsuliyyəti və mədəniyyəti var. Əli Aslanoğlu mənim 

gözümdə sənəti və şəxsiyyəti bir-birini tamamlayan çox az 

ziyalılarımızdan biridir. 

   İndi keçək əsas məsələyə. 

   Şair üçün, ümumiyyətlə qələm adamı üçün məfkurə tutumu, düşüncə 

əhatəliliyi birinci şərtdir. Tanrı bu qabiliyyəti Əlidən əsirgəməyib və bu 

səbəbdəndir ki, o, öz qələmini ədəbi janrların demək olar ki, bütün 

növlərində uğurla sınaqdan keçirə bilib. 

Kitaba daxil edilən şeirləri mövzu və ideya istiqamətinə görə üç hissəyə 

bölmək olar: vətənpərvərlik, ədalət düşüncəsi və saf məhəbbət 

duyğuları. 

 

Ən adi bir gərəyim də, 

Bircə tikə çörəyim də, 

Qəlbim, canım, ürəyim də 

Səninkidi, Azərbaycan! 

 

deyən şairin vətən sevgisinin dərəcəsini araşdırmağa ehtiyac qalmır. 

Burada poetik ifadəni dəyərləndirən hər şeydən əvvəl onun səmimiliyi 

və sadəliyidir. 

   Əli Aslanoğlu yaşadığımız dövrün təzadlarını özünəməzsus poetik 

duyumla şeirə gətirir və sözü  elə deyir ki, fikir oxucu düşüncəsində 

uzun müddət yaşayır, onu düşündürür: 

 

Ölmək yaşamaqdan çətin, ay dədə, 

Yaşamaq ölməkdən bahadı burda. 

 

  Ümumiyyətlə, Əlinin şeirlərində poetik novatorluq, orijinal dəst-xətt, 

mövzuya fərqli yanaşma elə ilk baxışdan  hiss edilir ki, bu da şairin öz 

yolu, öz üslubu olduğunu təsdiqləyən amil kimi vacibdir. “Mən 

dünyaya pəcərədən girmişəm”, “Verin o dünyanın xəritəsini”, “Vicdan 
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əlilləri” və bu qəbildən olan digər şeirlərdə müəllifin poetik baxış 

bucağı fərqli ictimai-fəlsəfi tutumu ilə təzahür edir. Xoşuma gələn ən 

başlıca cəhət odur ki, Əli tərənnüm şairi deyil və onun əksər şeirlərində 

daxili hayqırtı, poetik hikkə, inadkar çağırış özünü göstərməkdədir. Və 

bu cəhət onun haqq-ədalət və insanpərvərlik duyğularının həm də 

mübarizlik keyfiyyətləri ilə üst-üstə düşməsindən irəli gəlir.      

  Misallara baxaq: 

 

Fələk zor göstərib haqqını dansa, 

Bu haqqı şeytanla bölmək yaxşıdı! 

İnləyə-inləyə yaşamaqdansa, 

Bir kərə hayqırıb ölmək yaxşıdı! 

( “İnləyə-inləyə yaşamaqdansa”) 

 

yaxud: 

 

Qızıl xəncər olma, düşüb kitaba 

İllər boyu muzeylərdə yatasan! 

Taqət qalmayıbdı dözümə, taba, 

Paslı tiyə ol da, bu gün batasan! 

Bəlkə bu cür mətləbinə çatasan! 

(“Qızıl xəncər olma”) 

 

Əli Aslanoğlunun bu bədii maksimalizmi onun məhəbbət şeirlərində 

özünü daha da qabarıq göstərir. Bu da təbiidir. Yuxarıda qeyd etmişdik 

ki, Əli qəzəl ustadı kimi tanınmış şairdir.  Klassik ədəbiyyata , Şərq 

dillərinə və əruz vəzninə yaxından bələd olması sayəsində yüksək 

fəlsəfi tutumlu aşiqanə qəzəllər, qəsidələr yazmış, divan yaratmışdır. Bu 

kitaba bir neçə qəzəl daxil etməsinə rəğmən biz bu məqalədə onun 

qəzəllərindən çox danışmayacağıq. Bu, ayrıca bir söhbətin mövzusudur. 

Məqsədimiz Əlinin məhəbbət şeirlərinin bədii çalarlarını və üslub 

özəlliyini oxucuların diqqətinə çatdırmaq olduğundan bu səhəyə 

sözgəlişi toxunduq. 

 

...   Qopub hicran qollarından 

bir məhəbbət ağuşuna 

        atılmaq istərdim! 

Əsib titrəyərdim, 

       coşub kukrəyərdim 

tufan kimi, dəniz kimi! 

Sevilməkçün, 

        sevmək üçün 

lap qul kimi, 
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      kəniz kmi 

         satılmaq istərdim!.. 

(“İstərdim”) 

 

Bu şeir parçasında şairin məhəbbət duyğusunun əndazəsi öz qabaritini 

bütün varlığı ilə təcəssüm etdirməklə barabər, həm də  poetik hikkənin 

dərəcəsini nüfuzedici bir formada oxucuya catdırır. Həmin fikir başqa 

bir şeirdə də inkişaf etdirilir: 

 

.. İki yolum qalıb mənim – 

dönüb gedəm, 

ya da gələm. 

Bircə məqsəd yaşadıram – 

ya seviləm, 

ya da öləm!.. 

(“Bircə məqsəd”) 

 

Əli Aslanoğlu vətən və təbiət mövzularında bir neçə  vəsfedici şeirlər 

yazsa da ümumilikdə onu  dünyəvi idraka meyilli bir sənətkar kimi 

təqdim etmək daha düzgün olardı. “Niyə şair yarandım”, “Gözəllər 

qocalanda”, “Faciə aktyorları”, “Dünya özü sevgi boydadı” şeirlərində 

poetik düşüncənin fəlsəfi mahiyyəti daha artıq diqqət çəkir. 

Əlinin əsərlərində insan ləyaqətinə, mənəvi ucalığa yüksək dəyər verilir 

və bu, yaddaqalan bədii-məntiqi boyalarla çatdırılır: 

 

Ayrılıq şərabın içmək çətindi, 

Kəfən sadəsə də, biçmək çətindi. 

Alçaq sözə söz deməyə nə var ki, 

Əyilib altından keçmək çətindi. (!) 

 

Topluya daxil olan şeirlərin mövzu və məzmun rəngarəngliyi fonunda 

sənətkarlıq baxımından müəyyən ümumi cəhətlər var ki, onları qeyd 

etməmək olmaz. Bura hər şeydən əvvəl dilin qrammatik səlisliyi və 

sadəliyi, poeziyanın axıcılığı, poetik ünvanın konkretliyi, bədii fikrin 

məntiqi əsaslandırılması, fərdi düşüncədən ictimai fikrə çıxış, eləcə də 

sözün kəsəri, qətiyyətliliyi və inandırıcılığı kimi məziyyətlər daxildir. 

Əli Aslanoğlunun muğam-tamaşalar üçün yazdığı pyeslər də forma və 

üslub cəhətdən oz orijinallığı ilə diqqət çəkir. “Məhəbbət hekayəti” 

ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə olaraq əruz vəznində və qəzəl janrı ilə 

işlənmiş mənzum pyes kimi qiymətlidir. Onu da qeyd edim ki, bu əsər 

Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrı tərəfindən bir neşə il öncə 

səhnələşdirilmiş və onun premyerası M. Şəhriyar adına Mədəniyyət 

Mərkəzində uğurla keşmişdir. Milli-mədəni dəyərlərimizin qorunması 
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və təbliğinin vacib olduğu bir vaxtda klassık qəzəl janrına, 

muğamlarımıza səhnədə geniş yer verilməsi baxımından bu cür əsərlərə 

ehtiyac var və düşünürəm ki, teatrlarımız bunlardan lazımınca 

faydalanmalıdır. 

   Mən yay aylarında yaza bilmirəm. Əlinin kitabının çapa getdiyini 

nəzərə alsam da, onun haqqında ürəyimin iyul ayının yeri-göyü 

yandıran istisindən perikmiş duyğularını cəmləyib könlümcə ifadə edə 

bilmədim. Onsuz da son söz oxucunundur, bizimki  onlara yol 

göstərmək.  Əlinin yoluna isə bələdçi lazım deyil. Görünən dağa nə 

bələdçi! 

 

                                                                     İslam Sadıq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əyrilikdən doğan dünya 
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                Su çiləyin o dağlara                               

 

  Payız buludları qəmə bülənddi, 

  İstəkli yarından küsənlər kimi. 

  Bəlkə də göz yaşı bir himə bənddi,  

  Əlini  vüsaldan üzənlər kimi. 

 

  Toplaşar, yığışar səssiz-səmirsiz, 

  Sallanıb dayanar qara buludlar. 

  Ağlayar dərdini sakit, hənirsiz, 

  Sanki çəkiləcək dara buludlar. 

 

  Bir allah bəndəsi sizdən sordumu 

  Nədən sıx geyinib, bürünürsünüz? 

  Bu sırtıq küləklər sizi yordumu,  

  Niyə ağır-ağır sürünürsünüz? 

 

  Gəlin qucağıma, ovudum sizi, 

  Ey üzüdönükdən dönən buludlar. 

  Nərdivan eliyib kipriyinizi 

  Göydən damla-damla enən buludlar. 

 

  Görürəm, qəribsiz bu yerlərdə siz, 

  Taleyin hökmüylə düşmüsüz bura. 

  Kimə ağız açıb, hara gedəsiz? 

  Kim dərdi anlaya, kim hayan dura? 

 

  Biz qonaq sevənik binadan, başdan, 

  Yatıb dincəlməyə dərəmiz də çox... 

  Xəzəri keçsəniz durub obaşdan 

  Minməyə gəmimiz, bərəmiz də çox. 

 

  Ancaq xahişim var mənim də sizdən,  

  Gedəndə yol salın Cıdır düzündən. 

  Bilirəm, Şuşamız incikdi bizdən, 

  Sarılıb boynuna öpün üzündən. 

 

 

 Salamlar yetirin o yurda bizdən, 

 Söyləyin: yol bağlı, kəsilib ara. 

 Nə qədər desəniz verrəm dənizdən, 

 Su yığıb çiləyin o yaylaqlara. 



 8 

 

  Çiləyin, soyusun dağların hirsi, 

  Dözüb əvvəlki tək məğrur dayansın. 

  Sonra da ehmalca dolanıb Kirsi 

  Gedin... Yollarınız nura boyansın!.. 

  

         

          

 

            

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biz bizi tapanda 
 

        “Biz ona görə bizik ki, biz özgəsi deyilik” 
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                                    Orxan Fikrətoğlu 

İti doğulmadıq ki, 

sonradan kütləşib  

küt olarıq. 

Lazımsız bir şey kimi  

ayaqlarda qalarıq... 

Küt gəldik dünyaya... 

İtiləşmədik 

yonulsaq da nə qədər! 

Yonub-yontulayanların  

zəhməti getdi hədər... 

Biz gərək biz olaydıq 

/iraq gözümüzdən/ 

İynəsi də, sapı da özümüzdən. 

Biz, biz olsaydıq 

başdan iti olardıq! 

Nə zülmə boyun əyər, 

nə də müti qalardıq! 

Sancılardıq yağının didəsinə! 

Od vurardıq düşmənin dədəsinə! 

Biz, biz olsaydıq 

düz olardıq! 

Haqda, ədalətdə 

birə-yüz olardıq! 

Biz-biz də olsaydıq ən azı 

başımıza çıxanın  

ayağına batardıq! 

Biz, biz olsaydıq 

nə geri çəkilər, 

nə torpağı satardıq!... 

Biz, biz deyilik! 

Biz düz deyilik! 

Biz heç siz də deyilik: 

girək qonşu çuvalına, 

minək özgənin dalına! 

Biz bizi tapanda 

vay sizlərin halına!... 
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  Yalan ağ deyil 

   

“Ağ yalan”-deyirlər, ağdırsa yalan 

Doğruya don biçək gərək qaradan! 

Görəsən kim imiş bu dərdə qalan- 

Bu yanlış söhbəti düzüb yaradan? 

 

Yalan ağ olsaydı üz ağardardı; 

Doğru üzqaralıq olardı başa! 

Deyirəm düşüncə necə də dardı- 

Bəlkə pambıq deyək biz qara daşa? 

 

Yalan qırmızı da deyildir fəqət, 

Yanağa qızartı həyadan gəlir! 

Bu, elə toxumudur,-cücərir xəlvət, 

Öz rəngi tutduğu mayadan gəlir! 

 

Yalan iki üzlü olsaydı belə, 

Kəsmək mümkün idi bəndin-bərəsin. 

Hörərdik hər yanın belədən-belə, 

Qoymazdıq bu qədər artsın, törəsin. 

 

Yalanın sifəti hələm bilinməz, 

Yoxsa bu dünyada necə qalardı? 

Vurduğu ləkəsi asan silinməz, 

Çünki, Allah bilir, neçə çalardı!... 
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İnləyə-inləyə yaşamaqdansa 

 

Ədalət nə vaxtdan alınmır ələ? 

Tarixi bəlkə də iblis yaşıdı! 

Niyə ikiləşib sifətlər belə?- 

Yoxsa öz gözümüz çəpdi, çaşıdı? 

 

Təqsir bu dünyanın haqqı-sayına 

Əyrilik toxumu əkənlərindi. 

Bəzən də aldanıb tula payına 

Nahaqqı qabağa çəkənlərindi. 

 

Neyləyək əlimiz bir yana çata? 

Bəlkə tərpənməyək, əbəs söhbətdi? 

Susmaq biqeyrətlik, danışmaq xata, 

Biganəlik ondan da pis töhmətdi! 

 

Fələk zor göstərib haqqını dansa, 

Bu haqqı şeytanla bölmək yaxşıdı! 

İnləyə-inləyə yaşamaqdansa, 

Bir kərə hayqırıb ölmək yaxşıdı! 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Qızıl xəncər olma 

 



 12 

Öz yolumda qəsdim qədər zillətəm! 

Taleh günahkarmı, ya doğan anam? 

Parçalanmış, tikələnmiş millətəm, 

Od vuran lazımdı kabab tək yanam- 

Bölünən, talanan Azərbaycanam! 

 

Təpə olub cığır üstə dayanma- 

Alçaqlar da gəlib keçər üstündən! 

Bir vulkan ol, sakit-sakit oyanma, 

Elə kükrə dağlar qorxsun tüstündən! 

Heykəl yarat məğrurluğun büstündən! 

 

Xoflanma düşməndən, olma ağbəniz! 

Yarım sevincdənsə, dolu kədər ol! 

Demirəm ümman ol, ya da ki dəniz, 

Yatan şəhidlərin qanı qədər ol! 

Yaralı pələngin canı qədər ol! 

 

Sən elə qüdrət ol, güvənə bilim! 

Sən elə nifrət ol, alasan qanı! 

Qalmasın illərə acı nisgilim, 

Lərzəyə salınsın düşmənin canı! 

Tarixə həkk elə bu adı-sanı. 

 

Qızıl xəncər olma, düşüb kitaba 

İllər boyu muzeylərdə yatasan! 

Taqət qalmayıbdı dözümə, taba, 

Paslı tiyə ol da, bu gün batasan! 

Bəlkə bu cür mətləbinə çatasan! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Yedi dünyanı 

 

Yenə yerdə qaldı 
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                    yetimin ahı!... 

Yenə çapdı, çaldı, 

Xəsisin tamahı 

                      yedi dünyanı!... 

 

Leylacın naxışı, 

Avamın ağzıayrıq baxışı, 

yalançı vədlərin 

                 sabahı yedi dünyanı!... 

 

Mütilik zamanından, 

“dinsizin imanı”ndan, 

“cılızların əti”ndən, 

“namərdin qeyrəti”ndən, 

“arsızın həyası”ndan, 

naqisin mayasından 

tutulan bir siyahı 

                       yedi dünyanı! 

                       gidi dünyanı! 

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dünya o yan- bu yan olsa 
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Paxıllıq xaində əsas xislətdi, 

Səadət göylərdən gələn qismətdi, 

Gözəlliyin ümdə şərti ismətdi, 

                 bu hikməti duyan olsa. 

 

Ağıl sərkərdədə gücdü, qüdrətdi, 

Biganə nə balıq, nə də ki ətdi. 

Şairlik dediyin özgə sənətdi 

                 bu sevdaya uyan olsa. 

 

Adəm bu dünyanın əzəl-ilkidi; 

Nadan ola bilsin heyvan silkidi. 

Pula deyirlər ki, o, əl çirkidi- 

                   təmizlənər yuyan olsa?! 

 

Qisməti qulluqdu boyun əyənin, 

Yeri cəhənnəmdi haqqı yeyənin. 

Dilin qopardasan böhtan deyənin 

                  hətta fürsət bir an olsa! 

 

Bu aləmi çalxalayan fələkdi, 

Hər gedişi, hər addımı kələkdi. 

Bugünkü ifritə sabah mələkdi- 

                dünya o yan-bu yan olsa!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Qapılar 

 

Qapılar... 
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              Qapılar... 

Sizdən yazan olsa 

Lap roman yapılar. 

Bəzən sınıq, sökük, 

               bağlı qapılar... 

Bəzən par-par yanan,  

özün çəkib 

               təkəbbürlü dayanan 

boyalı, yağlı qapılar... 

Bir kasıb çəpərində 

cırıldayan,  

               sızıldayan 

               yaylı qapılar... 

Bir varlı mülkündə 

Abşeron küləyindən 

               mızıldayan 

ikitaylı qapılar... 

İmkansızın, işsizin, 

ya fağırın,-dişsizin 

üzünə kilidli qapılar. 

Zamandan-zamana, 

amandan-amana 

dəyişən 

min cilidli qapılar... 

Həyasızlar həyalını 

basıb keçən qapılar… 

Yalnız axirətdə  

kimi-kimdən  

                seçən qapılar... 

Adam tək kürsüdə oturmuş, 

Harınlayıb qudurmuş 

bir yanqır bürokratın- 

o şil yabının, 

                  o atın 

Qəbulunda döyülən qapılar... 

Qarğış, 

                   nifrin götürüb 

gündə söyülən qapılar... 

Gözləyirsiz, 

izləyirsiz- 

Dünya düzələcək 

                    haçan, qapılar. 

Ey öz gücünə 
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bir yetimin 

              bəxtin açan, qapılar! 

Təqsir qıfıldadır - 

                 doğru deyirsiz! 

Qıfılların 

             töhmətini yeyirsiz! 

Qıfıllar olmasaydı 

    nə söz, nə söhbət- 

Birə on artardı 

    sizlərə hörmət. 

Dözün, darıxmayın, 

çaşıb  karıxmayın, 

                 yazıq qapılar! 

Bir gün gələr- 

haqq yüksələr, 

kəsib qıfılları 

                 atan tapılar!.. 

 

                   1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Özümüz haqqında 

 yarımmənzumə 
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Neft bulağıdı 

                altımız- 

vaqon-vaqon içilir. 

Üstümüz də zəmi kimi  

ya qırxılır, 

                ya biçilir. 

Adımızı tapın, qoyun! 

Oyunçu olmasaq da, 

tapmacadır hər işimiz, 

                 ya da oyun! 

Neylərik metrəni? 

Onsuz da ölçmədən biçirik. 

İtələyib salan olsa 

lap çaydan da keçirik. 

Fərqi yoxdur hansı yana- 

təki zəlzələ olmaya, 

Yer altında dayana. 

Barmaqla göstərəndə, 

tükü tirdən seçirik! 

Kişi tüpürdüyü suyu 

Üfürə-üfürə içirik -  

Axı müsəlman təmizləriyik. 

Bir quru salam üçün  

bağda alça, əriyik… 

Əldə pul 

                üstdə “şapkası” 

altda lazımi sənəd papkası 

namərd körpüsü 

             gəzirik keçməyə! 

Əlli qaba girsək də 

   layiq olmuruq içməyə! 

Vaxtında öyrənmişik  

                 daşbaşa! 

İndi də nə desən 

                  tökürük aşa! 

Fərq etməz nə çıxar 

                  qaşığımızdan. 

Çünki Kür topuqdandır, 

Araz da aşığımızdan. 

Sən nə sayırsan say, 

     olma bizə tay! 

Biz nə saydığımızı  



 18 

             özümüz bilirik! 

Çoxbilmişə badalaq gəlir, 

   azbilmişə gülürük! 

Dəyirmanımız işdədi, 

çax-çax ağrıdırsa başın- 

niyə çıxırdı üstünə 

     bu boyda daşın? 

Özü bilər, fərqi yoxdu, 

başsız çax-çax daha çoxdu! 

Yəqin ki, xamdı,  

                     ya naşı 

dəyişərik o yoldaşı... 

İş bizim  

               cövhərimizdi 

Pul ondan da artıq 

                məhvərimizdi. 

İşdə cövhərlənib 

düşərik neçə rəngə! 

Sifət dəyişdirməkdən 

yorulub gəlmərik təngə. 

Keçərik kəməndə, 

                    kəndirə, 

düşərik təndirə 

tələssək əgər. 

Tələsməyə lüzum 

    varmı məgər? 

Arxayın danışıb, 

             hallaşıb, 

əl verib halallaşıb 

dananı qurda verərik! 

Uzaga getmədən, 

   risq-filan etmədən 

   elə yerində-burda verərik! 

Sən saydığını say! 

Ola bilməzsən bizə tay! 

Nə dedin? 

         -Sənə düşən pay? 

Vallah ya avamsan, 

                   ya da zay! 

Get hər kəsi dindir – 

Öyrən ki, bazar kimindir. 

Bəlkə taleyin laxdır? 

Get falçıya baxdır! 
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Özün gör: 

                kimi atsan da 

O qırımız yeşiyə 

açanda ancaq 

bizimki çıxır eşiyə!... 

Çıx bayıra,qaradaban! 

O üzdə dur darvazadan! 

Dükanı toz eləmə. 

Bizimlə “qoz-qoz” eləmə 

Vızıldaq arı tək 

çıxma pətəkdən! 

Get, əldən, ətəkdən 

loğma, tikə 

               yeməyini qap! 

Ağlın varsa 

               özünə yol tap! 

İstər yat, 

İstər işlə- 

qan-tərə bat! 

İstərsə də Sabir demiş, 

kuçədə tullan! 

Pullana bilirsən, 

               balam, 

Get sən də pullan!... 

                                     

                 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Əyrilikdən doğan dünya 
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Kaş Tanrı danışa, qulaq asaydım, 

Bu, əcəb qorxulu nağıl olardı... 

Yer ilə birlikdə fırlanmasaydım 

Başımda bir özgə ağıl olardı! 

 

Dünya bir fırlanan tələdir məncə, 

Saxlayır xilqəti qorxu-təlaşda. 

Yaxşı ki, tapılır az-maz düşüncə 

Fırlana-fırlana gicələn başda! 

 

İnsana çıxış yox, bəs nə etməli? 

Fələyin öz şərti şərt qalmalıdır. 

Ya dünya dayanıb məhvə getməli, 

Ya da ki, fırlanıb gic olmalıdır! 

 

Göydəki cismlər əyri yol gedir, 

Əyri xətt üstədir cahan gərdişi. 

Baş əyir Günəşə Yer də dövr edir, 

Əgər əyilməzsə fənadır işi! 

 

Hər şeyə inanan, aldanan bəndə, 

Əyrilik düzlükdən daha uğurmuş! 

Düzlük axtarırsan il boyu sən də,  

Əyridən bu boyda dünya doğurmuş!... 
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  Bunu bilməyən naşıdı 

 

Xırdaçılıq xəsisliyin, 

Tamahgirlik xəbisliyin, 

Xainlik də hər pisliyin 

Mənzil-mənzil yoldaşıdı! 

 

                                   Yaltaq 

olmaq qorxaqlığın, Yalan söz 

də axmaqlığın, 

Satqınçlıq alçaqlığın 

Dost-doğmaca qardaşıdı! 

 

Həsəd özü paxıllığın, 

Uydurmalar nağıllığın, 

Ağır təmkin ağıllığın 

Yüz illərdi sirdaşıdı! 

 

 Harda olsa mərdiməzar 

 Daim sənə quyu qazar. 

 Torpaq olsa ona məzar 

 Lənətullah baş daşıdı! 

 

Böhtançıda hardandı ar, 

Oğru olur həm saxtakar. 

Tutulsa da ona nə var, 

Bu da işin bəd başıdı! 

 

 Nadanlara yoxdu sözüm, 

 Sözümdən anlamaz çözüm. 

 Bu dünyada mərdlik, dözüm 

 Qəhrəmanlıq yaddaşıdı! 

 

Təmənna ürəkdə dərddi, 

Düzgün söz qayadan sərtdi, 

İküzlü həm də namərddi,... 

Bunu bilməyən naşıdı!... 

Yaxşı ki, dənizlər alışa bilmir 

 

 

Düşünün, insanlar, diqqət eliyin, 

Nə yaxşı dənizlər, ümmanlar varmış. 

Qoruyur torpağın bakirəliyin, 
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Hər yer açıq olsa nələr olarmış! 

 

Yaxşı ki dənizlər sahili aşmır, 

Zahirlə batini qovuşdurarmış! 

Yaxşı ki, dalğalar çölü dolaşmır, 

Torpağı ovcunda ovuşdurarmış! 

 

Yaxşı ki, su hələ danışa bilmir, 

Danışsa çox sirri necə danardı? 

Yaxşı ki, dənizlər alışa bilmir, 

Od tutub bir anda dünya yanardı! 

 

...  Ağzına su alıb susur bu dəniz, 

Dinsə, göy balina udacaq onu! 

Suçlu bir gəmini pusur bu dəniz, 

Axır bir gədikdə tutacaq onu!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bir qurtum 

 

Səhradakı o tək quyu - 

Karvan üçün həyat qabı... 
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İçindəki sərin suyu - 

Yüz susuzun bir cavabı!... 

 

Quyu yolun üstə deyil, 

Yol quyudan gəlib keçir! 

Bir qurtuma olan meyil 

Bəzən daşı dəlib keçir! 

 

Bu yol dönüb gedir hara? 

Nə çoxdur bu yolun acı? 

Çoxun salıb quyulara 

Bir qurtumun ehtiyacı!... 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Neft və səhra 

 

Baxıram dünyanın mənzərəsinə- 

Ağlıma olmazın fikirlər gəlir. 

Baş vurram tarixin bənd-bərəsinə, 
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Qəribə suallar beynimi dəlir! 

 

 Götür Ərəbistan, Afrika, Bakı, 

 Harda neft varsa, səhradır çoxu! 

 Dərində gizlənib buralardakı 

 Qoca təbiətin bütün var-yoxu! 

 

Adəmlə Həvva da atılıb bura, 

Bütün peyğəmbərlər bura gəlibdir. 

O gözəl meşələr bəs dura-dura 

Niyə bu səhraya göndərilibdir?! 

 

Bəlkə də əzəli Cəhənnəm imiş – 

Gərək baş sındıra tarix yazanlar. 

Mazut yanacaqla, atalar demiş, 

Pıqqapıq qaynarmış burda qazanlar! 

 

Üstünə qum töküb söndürüb odu, 

Bağlayıb qazanın qapağın Allah! 

Dillərdə gəzsə də yüz dedi-qodu 

Kələfin bir ucu görünür, vallah! 

 

 İnsan yarananda o vaxtlar, o dəm 

 Gözəl mələklərə qatılmalıymış. 

 Cənnətdən təqsirlə qovulan Adəm 

 Bəs sizcə haraya atılmalıymış?! 

 

Meşəyə atsaydı meşənin barın 

Görərdi məhv edib sonuna çatır! 

Gör, indi Tanrının deşib anbarın 

Nəvəsi mazutu daşıyıb satır!... 

 

 

       

 

 

 

 

           Mən dünyaya pəncərədən girmişəm 
                   

                  Mən dünyaya pəncərədən girmişəm 

                  Döyməmişəm qapısını fələyin. 

  Gəzib pay-piyada, yollar görmüşəm, 
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                  Minməmişəm yabısını fələyin. 

 

   Bəxt yoxdusa ömür nəyə dəyəcək? 

                   Uğursuzluq didib onu yeyəcək. 

                   Axır bir gün mustafasın deyəcək, 

                   Tanıyıram “mıs-mıs”ını fələyin.                      

 

 Əzəl gündən alıb mənim gözümdən, 

 Asi olmaq var gəlmədi üzümdən, 

 Neyləyim ki, yayındırım özümdən 

 Ölüm adlı kabusunu fələyin? 

                 

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ölmək yaşamaqdan bahadı 
       ( Babamın ruhu ilə söhbət ) 

                   

                    Bizlərin əhvalın soruşma, dədə, 
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                    Bilsən nə gündəyik, gorun çat verər. 

                    İndi bəylik alıb dünənki gədə, 

                    Söz desən cavabın ikiqat verər. 

    

 

   Didilib,tökülüb insaf, mürüvvət,  

                    Elə bil üstünə yalquzaq düşüb. 

                    Baş alıb hər yanda boşboğaz söhbət, 

                    Danışıq mətləbdən çox uzaq düşüb. 

 

                   Kimlər ki, varlanıb həddən ziyada, 

                   Əlləri böyüklər ətəyindədi. 

                   Nadanlar atlıdı, aqil piyada, 

                   Nər dəvə ulağın yedəyindədi. 

 

                   “Ucuz ölüm” söyləyərdin bir vədə,   

  Naxırçı dananı verəndə qurda. 

  Yaşamaq ölməkdən çətin, ay dədə,  

                   Ölmək yaşamaqdan bahadı burda!.. 

                     

                          

                              

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Soruşma  

 

Ey hallı vaxtında  hal soruşan kəs, 

İkrahla halsızın halın  soruşma. 
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Güzəran üzündən oxunur onun, 

Kürt düşmüş toyuqdan falın soruşma. 

 

 Əgər imkanlısan, göstər əlacın, 

 Ödə bu möhtacın bir ehtiyacın. 

Dəymişi sovulub getmiş ağacın 

Durub yerli-yersiz kalın soruşma. 

 

 Sən hardan biləsən kefsizin halın, 

 Bilsən nə xeyri var, ay gönüqalın? 

 Bir işdi, ağızdan çıxdı sualın, 

 Daha var get, çəkil,  dalın soruşma. 

 

                Müştəbeh diksinər hər adi səsdən, 

Uğursuz tez sönüb düşər həvəsdən. 

Taleyi tərsinə yazılmış kəsdən 

Hər nə soruşsan da alın soruşma. 

 

                 Əli, meyl etmə sən dövlətə, vara, 

                 Öləndə nə düşdü  şahənşahlara? 

 Sözün var, get söylə xeyirxahlara, 

  Eşşək arısından balın soruşma. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamandı, yalandı... 

 

Qudurmuşun mırıltısı, 

Yaltaq gülüş hırıltısı, 

Evdə qarğa qarıltısı, 
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Həris gözün parıltısı 

               yamandı, yaman! 

 

Göz yaşının şırıltısı, 

Yoxsul qapı cırıltısı, 

Boş mədənin qurultusu, 

Hap-gopların gurultusu, 

               yamandı, yaman! 

 

Döyülənin şappıltısı, 

Yıxılanın tappıltısı, 

Ağlayanınm zıqqıltısı, 

Ağrıyanın zoqqultusu 

                yamandı, yaman! 

 

Boş təhnənin taqqıltısı, 

Sınan könül şaqqıltısı, 

Qəfil ürək tappıltısı, 

Bu dünyanın zıppıltısı 

                yamandı, yaman! 

 

Ağır yükün boyunluğu,  

Ciddiyyətin oyunluğu, 

Qananların qoyunluğu, 

Acgözlərin doyumluğu 

                 yamandı, yaman! 

 

Saxtakarın qəyyumluğu, 

Cibi boşun soyumluğu, 

Hər ölçünün boyumluğu, 

Hər zurnanın toyumluğu 

                   Yalandı, yalan!... 

                   Yalandı, yalan!... 

                                                       

                             2001 

 

 

 

 

 

 

    Kaş öləydik üzüsulu 
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İnsan suyla qatmaqarış, 

Çox söz gəzir aralıqda! 

Gəzib baxsan qarış-qarış 

Dastan yatır oralıqda! 

 

 Suyu dibdən bulandırıb 

 Orda balıq tutanlar var. 

 Yüz cür hiylə dolandırıb 

 Su altına yatanlar var! 

 

Dərdin suya deyən də var, 

Tapa bilmir özgə əlac! 

Ağlın suyla yeyən də var, 

Odur qalıb ac-yalavac! 

 

 Sudan susuz gələn də var, 

 Bu dağlarda, bu çöllərdə. 

 Suyla divar dələn də var, 

 Suya getməz keçəllər də! 

 

Gönü suya verən də var, 

Gözün suyun sıxan da var, 

Susuz yuyub sərən də var, 

Sudan quru çıxan da var! 

 

 Dartırıq ki, sudan çulu 

 Belimiz yağır olmasın! 

 Kaş öləydik üzüsulu,- 

 Qalana ağır olmasın!.... 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                  Xəyallar 

 

 

Ötən günlərimi gəzib dolaşıb 
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Muncuq tək bir sapa düzən xəyallar! 

Tufanlı dənizdə dalğalar aşıb 

Mənsiz sahillərə üzən xəyallar! 

 

Bir anda illəri-illərə qatıb 

Bəxtəvər əliniz hər yana çatıb! 

Yerdəki dərdimi bir yana atıb 

Göydə şahin kimi süzən xəyallar! 

 

Gah enib göylərdən, gah ucalırsız, 

Gah gəlib beynimdə lövbər salırsız, 

Gah da yoxa çıxıb itgin qalırsız, 

Bilinmir yeriniz bəzən, xəyallar! 

 

Qoymayın bu dövran sizi aldada, 

Ömrümü, günümü verdiniz bada. 

Fürsət düşən kimi keçib daldada 

Bir ülvi məhəbbət gəzən xəyallar! 

                                                   

                                      2002 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

               

                   

         

                   Xəyal gözü 
 

“Hərdən görmək istədiyimi görmək üçün 

gözlərimi yummalı oluram.” 
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   Habil Əliyev ( İctimai Televiziya, 30  noyabr 

2007-ci il) 

 

                 Dünyaya baxanda xəyal gözüylə                        

                 İstək gerçəkliyə dönür elə bil. 

İnsan danışanda  özü özüylə 

Dünyanın işığı sönür elə bil. 

 

                 Zəka nur salanda qaranlıqlara  

Zülmət işıqdan da aydın görünür. 

Fikir baş vuranda dumanlıqlara 

Ümid arxasınca göyə sürünür. 

 

Xəyal uzaqlara gedən anların 

Söhbəti dastana , nağıla sığmaz. 

 Içində dünyanı yaşadanların 

Dühası hər dayaz ağıla sığmaz. 

 

Ehtiyac insanı salanda dərdə 

Tale hər bir kəsin uman yeridir. 

Arzular ürəkdə boğulan yerdə 

Xəyallar sonuncu güman yeridir. 

 

                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Qaranquş 

 

Görən bu qış hara gedib 
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Haçaquyruq o qaranquş? 

İnsana etibar edib 

Evdə yuva, yurd quran quş. 

  

 Sən qonmusan yaddaşıma, 

 Sağ qanadın çək başıma! 

 Ey Cənublu qardaşıma, 

 Bizdən salam aparan quş! 

 

Kənd evində kim var qala? 

Kənd dağılır bala-bala. 

Sən Cənuba, mən Şimala 

Üzün tutub yol soran quş. 

  

 Bu il mənsiz qayıt kəndə, 

 İmkan yoxdu dönəm mən də. 

 Hər halda tapılar səndə 

Qayıtmağa pul-paran, quş! 

 

Dönər olsan bu gələn yaz, 

Salamını divara yaz! 

Nəğmələrin avaz-avaz 

Könlüm etsin qoy viran, quş! 

 

 Bilirəm ki, gələcəksən, 

 Olsun mənə güləcəksən. 

 Bəlkə nədir biləcəksən 

 Məni kənddən qoparan, quş!... 

                                              

                               2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nə qalıb ki 
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 On il bundan öncə bir qələm dostum mənə demişdi 

ki, sən klassik üslubda qəzəllər yazırsan. Klassiklərin 

əsl qiyməi isə iki yüz 

 ildən sonra üzə çıxır. 

 

Mən qızıl külçəsiyəm  

           torpağın altda. 

 Gizlənib dəyərim 

        ən  dərin qatda. 

 Nadan dəllallarla 

            yoxdu aram,  

 Hər ucuz bazarda xırdalanmaram! 

 Mən özüm bilirəm özümdə nə var. 

 Söhbətimdə nə var,  

                sözümdə nə var. 

Hanı bir hünərvər bilə qədrimi, 

Gətirə söhbətə, dilə qədrimi? 

 Mən zamandan əvvəl doğulmuşam 

                               bəlkə də! 

 Hələ məni anlayanlar doğulmayıb  

                  yaşadığım bu ölkədə. 

 Darıxmıram,  

                  hələ vaxt var- 

Doğulacaq o sərraflar!.. 

 Nə qalıb ki -  yüz doxsan il! 

 Çox da uzun müddət deyil. 

  Sürünür ardımca zaman-qatar. 

   Bu dünyada çatmasa da, 

       o dünyada gəlib çatar! 

 O yazıqda nə təqsir ki, 

 mən illərin gerisində, 

        əsrlərin önündəyəm!    

 Yəqin elə bu səbəbdən  

       əsir-yesir günündəyəm!.. 

 

 

 

  Ölüm də bir olumdu 

 

 Sən ölməsən, 

       mən ölməsəm, 

biz ölməsək, 
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bu torpağa gömülməsək, 

nə yer olar, 

     nə də torpaq. 

Nə gül olar, 

    nə də yarpaq. 

Ölüm haqdır 

qara torpaq olmaq üçün! 

Dünya gün-gün boşalır, 

həp yenidən dolmaq üçün. 

Torpaq olmaq da şərəfdi... 

Çoxüzlü dünyamızda 

 bu da bir üz, 

           bir tərəfdi!.. 

Torpaq olsam  bilməyin ki, 

 mən sovrulub itərdim. 

Cücərib yol üstündə  

  bir bənövşə bitərdim! 

 Bircə gün də  

       ömrüm olsa, 

             yaşadardım 

   boynubükük bir həsrəti. 

Ətirimlə vəsf edərdim  

    ünümyetməz bir ülfəti!.. 

 Ötəri də olsa belə, 

      sevgililər baxardılar. 

Ya da dərib bir gözəlin 

        yaxasına taxardılar!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niyə şair yarandım? 

 

Üzdən sakit görünsəm də, 

       həlimliyə bürünsəm də, 

       daxilimdə bir qəzəbin 
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cilov yeyən hiddəti var, 

tufan qədər şiddəti var 

   bu dünyanın əyrisinə, 

        xaininə, 

               xəbisinə, 

                  ...qeyrisinə! 

Nə yaxşı ki, 

            Tanrı məni 

         yaratmamış külək kimi, 

       “Tufan” adlı mələk kimi! 

Güc toplayıb, 

                   tufanlaşıb 

                bircə dəfə əsərdim! 

 Bu dünyanın  

               nəfəsini kəsərdim! 

Mən dəniz olsaydım 

             bircə dəfə coşardım, 

             bircə dəfə daşardım, 

                sahilləri aşardım. 

Yuyub aparardım 

                  çirkin nə varsa. 

Bəlkə də qalmazdı 

                     ilkin nə varsa!  

Günəş də olsaydım  

                     çox iş görərdim.   

Qəlbi soyuqları yandırıb yaxar, 

İsti könüllərə şəfəq verərdim. 

 

Dağ kimi yaranmış olsaydım barı, 

Vulkana dönərdim bir an içində! 

Uçurub tökərdim sərt qayaları, 

Qoyardım dünyanı al qan içində! 

 

Yağardım başına bulud tək dolub 

Yaşamaq naminə yaşayanların! 

Xisləti yırtıcı heyvan tək olub 

İnsanlıq pasportu daşıyanların!  

 

Heyf, Günəş deyiləm, 

          nə dəniz, 

                   nə də dağam. 

Bu dünyanı dağıtmaq  

                imkanından uzağam. 
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Tanrı bilir işini! 

              Qınamıram kişini! 

Duyubmuş niyyətimi, 

                bilirmiş qüdrətimi. 

Məni şair yaratdı. 

              İşimi, əməlimi 

               sözə dair yaratdı. 

Sözü nağıl şairin, 

         yarımağıl şairin 

              hanı əldə imkanı 

            cahanı çevirməyə, 

zəlaləti, 

             pisliyi 

             dünyadan devirməyə? 

Tanrı sevmir qəzəbi, 

             iddianı, 

                          hikkəni. 

Üzüyola bəndələr 

          tikib-qurub Məkkəni. 

İndi bilinir nədən  

        dünyanı haqqa düzmək  

               daim ağır olubdur! 

Gətirin göz önünə 

                   keçmişi, 

                        keçilmişi- 

             sonu çıxıbdır heçə.  

Öyrənin neçə-neçə 

            peyğəmbər seçilmişi... 

Hamısı sadə, sakit, 

           müti, fağır olubdur. 

Ona görə belimiz 

          bu dünyanın yükündən 

           min il yağır olubdur!!.. 

 

                    

              

 

              Olarsan 

 

Göz üstündə yer tut, könül, 

Bədən üstə baş olarsan. 

Fələk qəddin əysə belə, 

Kiprik üstə qaş olarsan. 
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Şair qalmaz söz altında, 

 Külə dönmə köz altında. 

Çalış qalma göz altında - 

Gilələnib yaş olarsan! 

 

Dünya kökündən laxlasın - 

Dərdini kim var, ağlasın? 

Qoyma için buz bağlasın,- 

Yoxsa donub daş olarsan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mələklə insanın arasındayam. 

 

Mən taleyin dəftərinə 

    sol əl ilə yazılmışam. 

Əlim çıxıb fələklərin ətəyindən, 

   öz dərdimlə 
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         öz yaxamdan asılmışam! 

Zirvələnib ucaldıqca  

  od püskürən vulkan kimi 

düz təpəmdən deşilmişəm. 

Burub həyat burulğanı, 

    sınmasam da 

        kəndir kimi eşilmişəm. 

 Bu dünyada varam, yoxam, 

 bu miqdarda azam, çoxam, 

 bu əhvalda acam, toxam 

                       fərq eləməz! 

Dərya udmuş bir gəmini 

      daha tufan qərq eləməz! 

Bu bazarda nə satanam, 

                       nə də alan, 

Nə pulsuzam , nə də kalan! 

Kimə nə var lap öncədən  

             nasılmışam! 

             

Bəlkə elə bir yalanam, 

                 adi yalan, 

  gerçək üstə 

     möhür kimi basılmışam?! 

Dərd gerçəkdi,- 

             baxan kimi görünür. 

Həyat da var, - 

            zaman ilə sürünür. 

Yoxsa... mən də bir mələyəm, 

     görünməyən dərd mələyi? 

Yaranmışam –  

            öz içimə dərd ələyəm? 

Dərd içimdə şeirə dönür!.. 

İlham odu közərdikcə 

   kömürləşir, ömür sönür. 

 İkili haldayam- 

      qismən mələk, 

             qismən insan! 

 Ruhən mələk, 

                cismən insan! 

Bu dünyanı  beləcə yaşadım... 

Bir qazanda qaynadı 

           qəmimlə şadım- 

            iki qoç başı kimi! 
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Bulandım, 

     duruldum  

                göz yaşı kimi! 

 Bilinmir, 

  bu sərsəri dünyanın 

               harasındayam. 

 Bircə bu bəlli ki, 

  mələklə insanın arasındayam! 

   Nə oyam, nə buyam! 

   Nə odam, nə suyam! 

   Nə ata anlatdı, 

            nə doğan anam, 

nə ağıl kəsdirdi  

         özümdən qanam 

bu dünyanın gərdişini, 

        yaşamağın vərdişini. 

Dərdlə əkiz doğulmuşam! 

Dərd boğduqca boğulmuşam!  

  Gör nə vaxtdan dərd yüküylə 

            bu yollarda qalanam... 

  Yağış vurub, gün əridib - 

       yerlə yeksan, talanam! 

 Nə insandan,  

            nə fələkdən 

  yoxdu  arxam -  

  kölgəsində daldalanam!.. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Vicdan əlilləri 

 

Vicdan əlilləri yaman çoxalıb, 

İnsanlar qəlbindən əlil olubdur! 
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Görəsən, ədalət hara yox olub, 

Bəşər bu kökdədi- zəlil olubdur? 

 

 Bədəndən, ayaqdan, əldən şikəstə  

 Yenə yön tapılır, min şükür, vallah! 

 İnsan yaranıbsa vicdanı xəstə, 

 Biz yazıq neynəyək bəs buna, Allah! 

 

Çatmayıb elmimiz o yerə hələ - 

Ağıl iynə ilə beyinə dolmur. 

Neçə imam gələ, peyğəmbər gələ -  

Vicdan əlilini sağaltmaq olmur! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Səninkidi , Azərbaycan! 

 

Bu dalğalı göy Xəzərim, 

Bu mehriban, şən şəhərim, 

Bu işıqlı dan səhərim 
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      Səninkidi, Azərbaycan! 

 

 Barlı-bəhərli torpağım, 

Gözəlləşən bu növrağım, 

Muğan, Şirvan, Qarabağım 

      Səninkidi, Azərbaycan! 

 

  Qəlbimdəki məhəbbətim, 

  Xoşbəxtliyim, səadətim, 

  İnsanlığım, ləyaqətim 

         Səninkidi, Azərbaycan! 

  

 Heyranınam mən özüm də - 

 Bir cənnətsən sən gözümdə! 

 Hər bir kəlməm, hər sözüm də 

         Səninkidi, Azərbaycan! 

 

 Ən adi bir gərəyim də, 

 Bircə tikə çörəyim də, 

 Qəlbim, canım, ürəyim də 

        Səninkidi, Azərbaycan! 

        Səninkidi, Azərbaycan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gerçək də yalanmış 
 

Yalan və gerçək barədə olan deyimlərin 

bəziləri indi özünü doğrultmur 
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Körpəymiş yəqin ki, bir zaman, bir vaxt, 

Dünyaya gələrkən şər, böhtan, yalan. 

Özu də yöndəmsiz, cılız məxluqat... 

Odur ki, yox imiş diqqətə alan. 

 

“ Bu, ayaq tutsa da yeriməz” deyib, 

Üstündən saymazca keçdilər onun. 

Yalansa  dünyanı içindən yeyib 

Böyüdü, boy atdı, dəyişdi donun. 

 

İndi ayaq tutub elə gedir ki, 

Saf söz arxasınca yetişə bilmir. 

Bu söz cıdırında səbəb nədir ki, 

Həqiqət yalanla ötüşə bilmir?! 

 

Cahanda hansı bir təqsir qalıb ki, 

Şərləyib doğrunun üstə yıxmasın? 

Yazığın  gözündən elə alıb ki, 

Dil altda gizlənib üzə çıxmasın. 

 

Ancaq nə etibar sümüksüz dilə, 

Çaşıb doğrunu da söyləyə bilər. 

Doğru doğruluğun bilsə də belə, 

Meydanda tək qalsa neyləyə bilər? 

 

Həyat normasına çevrilib yalan, 

Doğru danışana dəli deyirlər, 

Düzə nə baxan var, nə nəzər salan, 

Düzdən yapışana zəli deyirlər. 

 

Yalanın tufanı ev yıxan yerdə 

Dünyanın sezilməz mehidi gerçək. 

Naqislər bazarda vurnuxan yerdə 

Yalan satanların behidi gerçək. 

 

 

 

Gündüz bir yalanmış, gecə bir yalan, 

Düşün bu xilqəti, baş sındır indi. 

Gör necə qurulub, necə bir yalan – 

Kimə acı gələn kimə şirindi! 

 

Bəlkə də əzəldən yalanmış dünya, 
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Yalanmış ləzzət də, yalanmış dad da! 

Sənin toyun olsun , talanmış dünya, 

Gerçək də yalanmış bir özgə adda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Öləsi  deyil 

 

 

                                 Məndən xəbər alma dünyanın işin, 

Bunu heç özü də biləsi deyil. 
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Günahı savaba elə qatıb ki, 

Ölçüyə, mizana gələsi deyil. 

 

                                 Bir yanı azadlıq, bir yanı qəfəs, 

Xeyirlə şəri də durub bəhsəbəs. 

Haqqı nahaqq ilə qarışdıran kəs 

Onu doğru-düzgün böləsi deyil. 

 

Qədir bilməyənə hörmət hədərdi, 

Dostluğu bir acı sözə qədərdi. 

İçimi titrədən qəmdi, kədərdi, 

Uğunub getsə də, güləsi deyil. 

 

Dolandım, aradım, gəzdim hər yanın, 

Görmədim cahanın ədalət anın. 

Ürək bu yöndəmi əyri dünyanın 

Əsiri olsa da, köləsi deyil. 

 

                                  Vaxt-vədə yetməmiş ələndi ələk, 

Təbib nəkarədi dərmana gələk? 

Əlimi ətəkdən qopardı fələk, 

Gördü çəkə bilmir, şələsi deyil! 

 

                                

                                  Sözə sərraf gəzər şairin gözü, 

 Sərrafsız qiymətdə tutulmaz sözü. 

                                  Qəbrə qoyulsa da, şairin özü 

 Yazdığı ölməsə, öləsi deyil. 

                 

                            

                                                                    

 

                             

 

 

 

 

 

                            Hanı millət 

 

                            

                          On beş ildi içimdədir 

                                      bir Xocalı səksəkəsi. 
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                          On beş ildi didir məni  

                                alınmamış bir qisasın 

                                                     qan ləkəsi. 

                          On beş ildi mən çəkəni  

                                 məndən sonra kim   çəkəsi? 

                          Qan sovulmuş bu torpağı 

                                               kim becərib, 

                                                        kim əkəsi? 

                           Xocalıda öldürülən millətin  

                                   yoxmu görən 

                                       geri yanda bir kəsi? 

                          Varsa, hanı igid oğlu, nəvəsi? 

                          Hanı qeyrət? 

                          Hanı nifrət? 

                          Hanı  hiddət?  

                          Hanı millət, hanı millət?!!                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

Sən də adam sayıldın 

 

Sən də adam cərgəsinə çıxdın... 

Cərgə adamsız qalanda, 
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   nadanlar adamlığı 

         saqqız kimi alanda. 

Sən də adam sayıldın, 

   adamlığa əski kimi baxılanda, 

   həyasızlıq orden kimi 

   sinəyə taxılanda. 

“Kişi” deyirlər sənə, 

kişilik palaza bükülən vaxtdan. 

Yolunda çətinlik qalmayıb 

hər yerdə bir namərd körpüsü 

      tikilən vaxtdan. 

Minib yabı kimi 

üzdəniraq vicdanını, 

    tərk etmisən 

        insanlıq ünvanını. 

Əlçatmaz hündürdəsən 

vicdanına qısılıb 

     susanlar arasında. 

Ancaq tapılacaqsan bir gün 

yediyini 

       qusanlar arasında... 

 

 

 

 

 

      

       Əvəzi 
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  Kimə gərək ağıllı baş? 

  Ağıl dəbdən düşüb, qardaş. 

  Çox sinədə bir qara daş  

  Asılıb ürək əvəzi. 

 

  Bu nə yurddu , nə ocaqdı? 

  Dərdi-sər qucaq-qucaqdı. 

  Bu ev gec-tez uçacaqdı- 

  Çöp idi dirək əvəzi. 

 

   Çoxları deyir şairəm, 

   Mənsə bir misra şeirəm. 

   Söküb içimi yeyirəm,- 

   Yeyirəm çörək əvəzi! 

     

  Qardaş, sıxma sıxılmışı, 

  Dərddən cana yığılmışı. 

                       Görmürsənmi yıxılmışı? 

   Bir şey tap xərək əvəzi! 

   

       

 

 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim itirmiş, kim qazanmış 
 

Məndən ağıl umursan? 

Onu alan çoxdan alıb. 

Başımda bir qazan 
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əlçatmaz xülya 

bir çimdik ümiddən 

sallana qalıb. 

Amma bir vaxt... 

Vardı ağlım. 

Danışsam, 

        uzun söhbətdi, oğlum. 

 Düşünmə ki, selə verdim, 

  ya küləyə, 

                 yelə verdim. 

  Mən onu elə-belə verdim- 

  könüllü barterə- 

            məişət bazarında.  

 Deyirsən nahaq yerə? 

 Bəs bir çətən külfətin 

  dərdində, azarında 

 heç nəyə yaramayan, 

 bir çıxış aramayan 

        ağıl kimə gərəkdi? 

  Gerçək göz önündəsə,  

        nağıl kimə gərəkdi? 

  Mən də verib beynimi  

      beyinyeyənlər ixtiyarına 

 sahib durdum 

              yaşamaq iqtidarına. 

 Acığın tutmasın, atam, 

   artıq, xeyli rahatam. 

 Beyinsiz, düşüncəsiz  

  yaşamaq çox asanmış. 

 İndi gör, bu sevdada  

 kim itirmiş, 

            kim qazanmış?! 

 

 

    

                                            

                                   

               

 

          Daşın da bəxti var 

 

Daşın da bəxti var, daşkəsən qardaş, 
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Kim bilir taleyi hara düşəcək. 

 Sən doğra, sırala, düz yavaş-yavaş, 

 Say ver alıcıya, hesabını çək. 

 

 

Daş var ki, döşənib ayaq altına, 

Tapdanır, əzilir, sınıb tökülür. 

Daş da var tutulub zərə, altuna 

Əzizdən əziz tək hər gün öpülür. 

 

Daş var ki, hörülüb şah sarayında, 

Xalılar, xalçalar bəzər üzünü. 

Daş da var hər anı can harayında, 

Doğrayıb tökürlər birdən yüzünü. 

 

Daş var ki, yer tutub üzük qaşında, 

Hüsnünə həsrətlə neçə göz baxır. 

Daş da var dayanıb məzar başında, 

Yüz illərdi yanağından yaş axır. 

 

Daş var ki, sallanıb ürək yerində, 

Allah xofundan da ürpənən deyil. 

Ürək var dayanıb dirək yerində, 

Yüz namərd güc verə, tərpənən deyil. 

 

Sahil- qaya, dalğa-dalğa döyülür, 

Bir üzü nəm, bir üzü qəm-təşnədir. 

Daşüzlü var- gündə yüz yol söyülür, 

Dünya qopa onun üçün heç nədir. 

 

Mən bir daş olsaydım uca zirvədə 

Bəlkə də dünyaya fərqli baxardım. 

Cəmləyib özümü bir vaxt, bir vədə 

Bir naqisin kəlləsinə çaxardım... 

                         

 

                         

   

Tərsinə dünyanı düzünə yaşayırıq 

 

 

 Kaş o kərpic evimiz,  

    o bağça- bağ olaydı. 
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 Nənəm də sağ olaydı, 

 Yenə nağıl deyəydi. 

Almalar da sallanıb 

 budaqları əyəydi. 

... Neçə il qulaq asdıq 

  Biz nənə  nağılına. 

 Göydən düşən almanı  

 qapıb götürmək gəlmədi  

      birimizin ağlına.  

 Nağılı gerçək sanırdıq,  

                    almanı yalan. 

 Axı nə qanırdıq? 

  Sən demə almaymış  

                 adama qalan! 

 Nağıl elə nağılmış... 

 Yaman aldadıb bizi 

  bu dünya – bu dağılmış. 

  ...  Biz nağılla böyüdük, 

             o ağılla böyüdük. 

   Əfsanə sərhəddini 

         heç cür keçə bilmədik. 

  Yalanı gerçəkdən,  

       nağdını nisyədən 

                   seçə bilmədik. 

 Nənəm sağ olsaydı  

                o nağılları  

mən indi tərsinə danışdırardım 

               - sonundan əvvəlinə! 

 Onda çox mətləbi  

        qanıb anışdırardım. 

  Öncə düşən üç almanı 

        elə göydə qapardım. 

    İnsan kimi yaşamağın  

        düz yolunu tapardım. 

  Məlikməmməd quyudan  

         çıxdı, ya çıxmadı, 

  Təpəgöz kahanın ağzına  

        daş yıxdı , ya yıxmadı 

            indi kimə gərəkdi? 

 Artıq dövran dəyişib, 

             insanlar daşürəkdi. 

   Dünya tərsinə dönüb, 

 Bizsə nağıllar kimi  
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   düz-düzünə qalmışıq. 

 Yaş keçib, qocalmışıq,  

   amma bilən yoxdu ki,  

  bu dünyadan 

         nə verib, 

                nə almışıq. 

 Tərsinə danışsaydı 

          nənəm nağıllarını, 

 böyüdərdi zəmanə uşağı tək 

           nəvə-oğullarını.  

  Vaxtında görərdik 

                ətrafı, yanı. 

 Düzünə yaşamazdıq  

  bu tərsinə dünyanı... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bilər 

 

 Bu lalə bu çölündümü? 
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 Bu sona bu gölündümü? 

 Bu quzu bu dölündümü? 

 Bu sirri tək bilən bilər. 

 

Hər cür nəzər baxışdımı? 

Qövsi-qüzeh naxışdımı? 

Göz önündə yağışdımı? 

Gözlərini silən bilər. 

 

Əcəl yolun üstundəmi? 

Bu tindəmi, o tindəmi? 

Haqq zahirdə, batindəmi? 

Bunu haqdan gələn bilər. 

 

Bu başdımı, qazandımı? 

Sağ o goru qazandımı? 

Uduzdumu, qazandımı? 

 Onu sonda gülən bilər. 

 

Bu mehdimi, küləkdimi? 

Bu dünya bir kələkdimi? 

Əzrayıl da mələkdimi? 

Bunu yalnız ölən bilər!.. 

 

                      

 

 

 

      

     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         Kosmetika 

 

                   Yaradan su ilə dünyanın başın 
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                    Sanki sığal çəkib, tumarlayıbdı. 

                    Doldurub çuxurun, gizlədib daşın, 

                    Yerin sir-sifətin hamarlayıbdı. 

 

                      

                     Dünyanın eybini gizlədən sudur, 

                     Onda  baxılası  sifətmi vardı? 

                      Bu da kosmetika! 

                                      Həqiqət budur! -  

                      Susuz Yerin üzü çopur olardı!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şeytanın Avroparlamentə məktubu 

 

 Dəyərli vəkillər, ali cənablar! 
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 Mənim də sizlərdən bir xahişim var. 

 Haqqı, ədaləti təqdir edirsiz, 

 Azad fikir ilə öndə gedirsiz 

 Keçmişin, indinin, gələcəyin də,  

 Ölənin, qalanın, öləcəyin də 

 Dərdinə hər dürlü çarə tapırsız, 

 Sənədlər töplayıb işlər yapırsız. 

 Bu qısa məktubu diqqətə alın, 

 Mənim də dərdimə bir nəzər salın. 

 Bu dünyaya ilk yaranıb gələndə 

 Bir azad fikirli mələkdim mən də. 

 Allah dərgahında xidmət edirdim, 

 Hər nə buyruq olsa öndə gedirdim. 

 Elə ki, Adəmi Tanrı yaratdı, 

 O vaxtdan xoş günüm sonuna çatdı, 

 Oldu həyat yolum çətindən çətin. 

 Oddan yaradılmış ali xilqətin 

  Palçıq əsillidən nəyi kəm idi? 

 Vücudum həm gözəl, həm möhkəm idi. 

 Onu məndən artıq sevən Allaha  

 Xidmətin lüzumu yox idi daha. 

 Düşündüm, daşındım, götür-qoy etdim, 

 Bircə yol ömrümdə risqə getdim.- 

 İnsanın ağlını sınağa çəkdim, 

 Axı bundan özgə nə edəcəkdim? 

 Elə ilk yalana inandı insan, 

 Elə ilk sınaqda sınandı insan! 

 Onun bizdən fərqli tamahı vardı, 

 Gördüyü hər şeydə gözü qalardı. 

 Təklif edən kimi almanı yedi, 

 Ağzı dada gəldi, “bəh-bəh” də dedi. 

 O vaxtdan ömürlük cəza almışam, 

 Yaxşı əməllərdən kənar qalmışam. 

  Bir siz də düşünün: ədalətmi bu? 

 Azadlıq adına ləyaqətmi bu? 

  İndi sizinkilər min yalan deyir, 

 Yalançı vədlərlə dünyanı yeyir. 

  Erməni yalanı tutub dünyanı, 

  Ona cəza verən bir kimsə hanı? 

  Mənsə bircə dəfə yalan demişəm, 

  İnsafmı bu qədər əzaba düşəm? 

  Mənmi yaratmışdım tamah dişini? 

  Arvad yoldan etdi Adəm kişini. 
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  Hörmətli cənablar, düşünün bir az, 

  Bir sözün cəzası bu qədər olmaz! 

  Sizin əcdadların avamlığından, 

 Müddətsiz cəzanın davamlığından 

 Artıq, nə danışım?.. 

                       Sözüm qalmayıb. 

 Daha haqsızlığa dözüm qalmayıb. 

 Rica edirəm bir tədbir görün, 

 Mənim də barəmdə bir qərar verin... 

 Heç kimi öldürüb qan tökməmişəm, 

 El qovub, ev yıxıb, yurd sökməmişəm. 

 Çox da desinlər ki, xain İblisəm, 

 Mənfur ermənidən məgər mən pisəm? 

 Düşünün cənablar, düşünün bir az, 

 Axı dünya belə gedib, belə yaşamaz!.. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verin o dünyanın xəritəsini 

 

Əlimdədir bu dünyanın qlobusu, 
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 azı torpaq , 

               çoxu da su... 

Bu az torpaq  

     bölünübdür neçə kərə, 

       parçalanıb neçə yerə, 

            millətlərə, ölkələrə. 

Hələ də didilir, 

                      sökülür- 

yırtıcılar cummuş trapez kimi. 

Hələ də cırılıb tökülür- 

əniklər dartışdıran  

                 köhnə bez kimi. 

 Ya biz bu torpağa düşmən, 

                                      yağıyıq, 

 ya da biz insanlar hamımız  

              elə bir bezin qırağıyıq. 

 

 İstəmirəm bu dünyanın xəritəsin! 

Alın, ey azgöz insanlar,  

  didin, 

       parçalayın,  

            doğrayın,  

                       kəsin! 

Verin o dünyanın maketin mənə, 

görüm Cəhənnəmi,  

                     Cənnəti nədir? 

Adın şair qoyan mədhiyyəçinin  

 o biri dünyada sənəti nədir? 

 Bir savab yoxdusa milyonda, mində 

 Görüm o dünyanın Cəhənnəmində 

   yandıranlar neçə,  

                       yananlar neçə? 

Sağlıqda günahı qanmayanlardan 

  məhşər ayağında qananlar neçə? 

Çəkin qulağımdan Şeytan səsini! 

 Verin o dünyanın xəritəsini, 

 görüm mən hardayam,  

                   qismətim harda, 

 haqqa, ədalətə nisbətim harda? 

 Bu dünyanın məlumu 

         o dünyanın harasında?.. 

 

 Bəlkə ora da bölünüb artıq 
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             maqnatlar arasında. 

Mənsə   fil qulağında yatmışam! 

 Elə bu dünyanın cəhənnəmində 

   bir ömür qədəri  

               itib-batmışam!.. 

  

 

 

                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dəli şeytanla söhbət 

 

Heç vaxt dəli şeytanın sözünə baxmamışam. 

Amma nahaq, hərdən onun da ağıllı məsləhətləri 
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olurmuş.Bu yaxınlarda görüşdük və... aramızda 

nostalji hisslərlə dolu qısa bir söhbət də oldu. 

 

 

Dedim: xəcalətəm, ay dəli şeytan, 

Bağışla, sözünə qulaq asmadım. 

O vaxt sənin imiş dediyin meydan, 

Gedən getdi, mənsə ayaq basmadım. 

 

Doğrudur, o yolda ölən də oldu, 

İşi düz gətirib ada çatan da. 

Vicdanı səninlə bölən də oldu, 

Qapalı zindanda müddət yatan da. 

 

Indi nə buyursan- müntəzirəm mən, 

Söylə, qaz hardadı, qazan dolduraq? 

Nə vaxtdı bir yağlı iş gəzirəm mən, 

Yol göstər, şərikli bir əməl quraq. 

 

Dinmirsən, susursan.., yoxsa xəstəsən? 

Yoxsa, məni görüb tutdu karlığın? 

Qulaq dərmanım var, əgər istəsən... 

Hanı o əvvəlki işgüzarlığın? 

 

Dedi: yaman artıb mərdimazarlar, 

Daha şeytanlığa bir iş qalmayıb. 

Onlara tabedi bütün bazarlar, 

Hər yandan bağlıdı, giriş qalmayıb. 

 

Çoxdan əldən çıxıb çapıb-soyduğum, 

Şagirdim özümə meydan oxuyur. 

Bir zaman başına ağıl qoyduğum 

İndi ustadına papış toxuyur!.. 

 

Mənim öz çəkdiyim özümə bəsdi, 

Gör hansı məqamda piy axtarırsan? 

“Qaz-qazan” söhbəti daha əbəsdi, 

Bişib yeyilmişi çiy axtarırsan... 

 

                       

           Özündən müştəbehə 

 

                Qulağın şəkdədi, qəlbin şübhədə, 
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                Sənə hər zarafat bir səksəkədi. 

                Şübhən var açılan aydın sübhə də,  

                Sanırsan Günəş də göydə ləkədi.  

   

                Hər xısın danışan səndən danışır, - 

                Hər söz qulağına bir qeybət gəlir. 

                Kim kimə göz vursa için alışır, 

                Sənə hər gülərüz bədheybət gəlir. 

  

                Gör niyə düşürsən sən haldan-hala, 

                Özcə arşınındı bəlkə günahkar? 

                Cidanı çuvalda gizlətmə, bala, 

                Onsuz da bilirik, xəbərimiz var. 

 

 

                          

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Olmaz dilimizdən                    

 

                         Bizim dilimizdən olmaz dünyada, 

                         Mərtəbə-mərtəbə qarğışımız var. 
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                         Biri dayaq durub yetişsə dada, 

                         Min cürə çeşiddə alqışımız var. 

 

                          Harda var bu qədər müğənni, şair? 

                          Kimdə var bizdəki mərsiyə, ağı? 

                          Bir nifrin yağdırsaq haqsıza  dair, 

                          Heç nə olmasa da, sönər çırağı! 

                           

                          Bu dildi dillərin təmizi, safı, 

                         Dilindən pəhləvan olanımız var.   

                         Hələ mən demirəm andı- musafı, 

                         Ağlı-qırmızılı yalanımız var. 

 

                         Həkim də, hakim də - and içir hamı, 

                         Yalanı güdaza verməsin deyə. 

                          Bu dildə yalana don biçir hamı, 

                          Xalq onu lüt-üryan görməsin deyə. 

                         

                         Kim kimi ağladar, kim kimi döyər, 

                         Kim kimə neynəyər- nə işimizə. 

                         Təkcə bu bəsdi ki, milyona dəyər: 

                         Avropa heyrandı söyüşümüzə. 

 

                           Neynirik ağızda qəndi, noğulu, 

                           Sözün ləzzətini biz bilə-bilə?! 

                           Yaxşı filan oğlu.., pis filan oğlu..,- 

                           Bir özgə şirinlik gətirir dilə! 

              

                          Bəlkə də şöhrətdi bunun bir ucu –  

                          Özəllik, bir milli dəyərdi ya da! 

                          And olsun başına, əziz oxucu, 

                          Bizim dilimizdən olmaz dünyada! 

                        

  

                            

                             

 

 

 

                           Açın pərdələri 

 

                     Açın pərdələri pəncərələrdən, 

                     Dünya pəncərədir- deyib atalar. 
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                     Qoyun biz də baxaq, boylanaq hərdən, 

                      Görək bu dünyada baxmalı nə var. 

 

                      Deyirlər o üzdə üz üzdən çoxdu, 

                     İnsanda baş şişib, üz ətləşibdi. 

                     Deyirlər baxmalı bir üzü yoxdu,- 

                     Dünyanın üzü də sifətləşibdi. 

       

                     Açın gözlərdəki pərdəni, toru, 

                     Pərdə dalındakı sifət görünsün! 

                     Bilinsin hər kəsin öz dərdi, çoru, 

                     Hər qəlbin çəkdiyi xiffət görünsün. 

 

                     Gözlərdən nə qədər pərdə asılsa, 

                     O qədər kor kimi doğulur insan. 

                     Nə qədər yalana möhür basılsa, 

                     O qədər şubhədə boğulur insan!  

  

                                                  1992 

                  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Görünür 

                

                 Şeytan aldı əqlimizi, 

Gözdən itdi haqqın izi. 

Bəlkə yuxu tutub bizi? 
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Adamlar da süst görünür, 

Bu dünya alt-üst görünür. 

 

 

Hesab-kitab saxtalanıb, 

Qanunlar da axtalanıb. 

Bu pəncərə taxtalanıb, 

İşıq ucu “nist”, görünür. 

Bu dünya alt -üst görünür. 

 

Kimə baxsan, özü deyil, 

Söz danışır – sözü deyil. 

Hər söz sözün düzü deyil, 

Natəmizlər “çist” görünür, 

Bu dünya alt-üst görünür. 

                 

                 Dilli susur, lal oxuyur, 

İşimiz çamır qoxuyur. 

Yalan bir heykəl toxuyur, 

Çox qəribə büst görünür- 

                Çiyin başdan üst görünür, 

Bu dünya alt-üst görünür. 

 

                                         1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                            Getdi 

 

                     Vaxtsız gəldik bu dünyaya, 
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                      Dövran bizdən qabaq getdi. 

                      Qadınlardan ismət, həya, 

                      Kişilərdən papaq getdi. 

                        

                      İnsanlıq da yavaş-yavaş      

                      Dəbdən düşüb oldu nimdaş. 

                      Düz axtarma daha, qardaş,                    

                      Düz əyriyə yamaq getdi. 

 

                       Kim sulandı haqq adına,  

                       Tamarzı qaldı dadına. 

                       Tanrı yetsin imdadına , 

                       O dünyaya damaq gedti. 

 

                       Rüşvət məmurun nəfi, 

                       Vəzifə quldur hədəfi. 

                       Kim çözəcək bu kələfi? 

                       Diyirləndi, yumaq getdi! 

 

                       Əli, çoxdan öləydin kaş,  

                       Olmazdın nakəsə yoldaş. 

                       Yaman çoxdu əzməli baş, 

                       Heyif, əldən çomaq getdi! 

 

                          

                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mənə zirvə gərək 
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Fələklər hikkəsin üstümə töküb, 

Məhbus tək bəxtimin önü divardı! 

Dəniz dibi kimi taleyim çöküb, 

Dərya boyda dərd belimə süvardı! 

 

Bu yükün altından çıxa bilmərəm, 

Od olub dəryanı qaynatmasam mən! 

Qəm dolu gəmini yıxa bilmərəm, 

Tufan tək dalğalar oynatmasam mən! 

 

Mənə zirvə gərək ucadan uca, 

Hər alçaq məramın əli çatmasın! 

Həsrətim əl açıb vüsalın quca, 

Arzular sinəmdə itib-batmasın. 

 

Mənə zirvə gərək istəyim qədər, 

İmkanım məqsədə uyğun dayansın. 

Ədalət yolunda yanmayım hədər, 

Atəşimdən aləm nura boyansın! 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yaşamaq naminə 
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Biri başqasına mədhiyyə yazırdı 

   özünü söyə-söyə... 

Biri  bildiyi ağ yalana 

   məcburi qulaq asırdı 

            gözünü döyə-döyə... 

Biri nadana istedad deyirdi... 

Biri arxalı Çaqqala  

 Şirdən də yüksək bir ad deyirdi. 

 Axır hər kəs düzüb-qoşub  

     tərif üçün nəsə bir zad deyirdi.  

Bunları etməyənlər 

 yaşamaq əlindən dad deyirdi... 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uyğunsuzluq 
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 Biri sənə “uzunqulaq” deyəndə-  

        qonşumuzun  eşşəyi , 

“ Uzundodaq” deyəndə- 

          arvananın köşəyi, 

“Mitil” deyəndə - 

          yataqxana  döşəyi 

                       gəlir eynimə. 

 Neynim, vur, öldür məni , 

      öz sifətini 

    yerləşdirə bilmirəm beynimə. 

   Sənin kimiləri  

     yadda saxlamaq  

              çətindir, çətin. 

 Bəlkə də  

    özgə bir növüsən xilqətin. 

    Çünki, insan kimi doğulsan da 

  insanlığa  

           uyğun deyil siqlətin... 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Çəkmə atı daşlığa 

 

 Mən də “vətən” deyirəm 

      sən də “vətən” deyirsən. 
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Mən də “ana” deyirəm ,  

        sən də “ana” deyirsən 

       bizi doğan bu torpağa. 

  Demək qardaşıq , qağa. 

 Ata malı kimi şərikik 

      bu bağçaya, bu bağa, 

      üstündə gəzdiyimz  

      bu müqəddəs torpağa, 

       bu torpağın nemətinə, 

      bu vətənin sərvətinə. 

  Nədən sən varlı- karlı  

         həm qürurlu, vüqarlı 

           mənsə ac-yalavac, 

         bir tikə çörəyə möhtac? 

 Belə qardaşlıq olmaz, 

 Məni də düşün bir az... 

 Pulla satırsan mənə  

             öz ana torpağımı, 

 Üstündə qan tökdüyüm 

       aranımı, dağımı. 

Demirəm varlanma, 

           paxıl deyiləm. 

  O qədər də 

           kəmağıl deyiləm, 

   olmasam da sənə bab. 

 Varlanmağa elə yol tap- 

    nə şiş yansın, nə kabab. 

 Çəkmə atı daşlığa, 

        tüpürmə qardaşlığa... 

  Vətən bizdən inciyər, 

   torpaq da lənətləyər. 

  Ondan sonra bu dünyada  

     yaşamaq nəyə dəyər?.. 

  

 

   

 

 

    
 Dəlinin monoloqundan  

                  

 

Niyə mənə gülürsünüz? 
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Kimliyimi bilirsiniz 

         yoxsa mənim? 

Mən tapmasam özümü, 

Mən deməsəm sözümü 

ağlınıza hardan gələr, 

ey ağılllı biganələr? 

Çəməndəki o tək çiçək 

bəlkə mənəm, 

          açılmışam ləçək-ləçək- 

bir ağlını eşq almışa 

              gülmək üçün. 

Yaxud da ki, 

                   tənhalığın 

ağrısını bilmək üçün 

gülüstandan qaçmışam? 

/Öz əlimlə 

             öz başıma 

                     iş açmışam/ 

...Bəlkə o dağ mən özüməm, 

   özüm qədər bir dözüməm, 

əriyib bu boyda qalmışam? 

Ya da dərdəm, 

            qabarıb 

             zirvə kimi ucalmışam? 

...Dəlidən də düz söz çıxır... 

Bəlkə mənəm 

        tapdaq olmuş 

                 bu boz cığır- 

bir məhəbbət ayağına atılmışam?! 

İlqarıma dönük çıxıb 

 bir yerişə satılmışam!.. 

 Və sonra da... 

     Qorxmuş dodaq kimi  

cadar-cadar yarılmışam! 

Yaxud möhnət şələsini 

                     çatmaq üçün,  

       çatıb belə atmaq üçün 

bu yamaca 

      kəndir kimi sarılmışam?! 

... Bu qara daş olsun mənəm, 

donub soyuq bir könüldən 

daşlaşmışam 

             ürək kimi!.. 
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Dayanmışam bu döngədə 

           bir yolçuya gərək kimi... 

Bir payızın budağında  

o tək qalmış  

            yarpaq mənəm! 

Bir leysanın həsrətində 

cadarlanmış torpaq mənəm ! 

O qurumuş budaq mənəm ! 

O tamarzı dodaq mənəm ! 

O piltəsiz çıraq mənəm ! 

O kəsərsiz yaraq mənəm !!! 

...Bu zəmini kim talayıb? 

Yerdə qalan küləş mənəm! 

Bu ocağı kim qalayıb? 

Göydə yanan günəş mənəm! 

Axı mənim kimliyimdən 

                 kimə nə var, 

ey ağıllı zavallılar?! 

... Yol üstündə o tək çinar 

     baxın,mənəm, 

             yellənirəm. 

Nə suala cavab verir, 

     nə dil açıb dillənirəm. 

Əlvida mayakıyam 

     bu yolda bitən sevgimə! 

Get-gedə uzaqlaşıb 

      gözdən itən sevgimə... 

Azca köməyim olsa 

görün nələr yaparmışam! 

Hər beyinsiz kəllədə 

min cür fikir taparmışam! 

... Nolar dəli olanda, 

mənim də mənliyim var. 

Mənim də öz gülüşüm 

qəribə şənliyim var. 

Gülün mənə,  

              ağlıbollar, 

əldə imkan, cibdə dollar. 

Gülüş özü gəlir sizə! 

Gülüş sizdə çıxıb dizə. 

Siz də gülün,   

        mən də gülüm. 

Gülməliyəm 
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     sovrulsa da göyə külüm: 

    -  ha..ha.. ha.. ha.. ha !!! 

Bu zəhrimar qəhqəhəni 

özüm dartıb çıxarmışam 

/Mən dağı da yıxarmışam!/ 

      qəm layının  

               ən aşağı qatından. 

Şükür, qurtulub yaxam 

daha hicran ovqatından. 

İndi keflər çəkirəm 

dönüklüyü vəfa bilmiş 

bir ağıl ucbatından!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Peyğəmbər 
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Başıma ağıl qoydular... 

Əvəzində çalıb-çapıb 

     nəyim vardısa soydular. 

Könlüm rahatlıq tapıb –  

nə dərd var ki, sinə gərəm? 

Babam Adəm kimi 

 lüt-üryan peyğəmbərəm!.. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

        

 

 

 

 

 

 

     

 Nəyə gərək 

 

 

Nəyə gərək bu vicdan, 

əgər əzirsə məni? 
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Nəyə gərəkmiş qeyrət, 

içdən kəsirsə məni? 

Nəyə gərək düz olmaq, 

düzə salırsa məni? 

Nəyə gərəkdir həya, 

üzə salırsa məni? 

Nəyə lazım ədalət, 

ortada bölgü yoxsa? 

Nəyə lazım bu ağıl, 

ağılsız daha çoxsa? 

Nəyə gərəkdi kitab, 

açılıb oxunmasa? 

Kimə lazımdı tənqid, 

heç kəsə toxunmasa? 

Nəyə gərəkmiş dünən, 

elə dünən keçdisə? 

Nəyə lazımdı dünya, 

sonu sonda heçdisə? 

Nə üçündür bu həyat, 

axır ölümsə əgər? 

Tanrının biz olmasaq 

işi aşmırmı məgər? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Faciə aktyorları 

 

 Bu dünya-  

      bir faciə dramı,  

        bir səhnə, 
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               bir tamaşa... 

 Sonunda ölür hamı, 

   beləcə çatir başa 

    Tanrının şah əsəri 

    milyon illərdən bəri... 

  Lakin.., heyhat!.. 

  Hələ də davam edir 

  bu tragikomik həyat!..  

   

  Səhnə dolur, 

               boşalır... 

  Dəyişir personajlar,  

     aktyorlar, geyimlər, 

      oxunan partiyalar,  

          söylənilən deyimlər.., 

   süjet dəyişməz qalır! 

  Fələklər göydən baxıb 

     tamaşadan zövq alır. 

  Bu möhtəşəm  səhnədə  

  mənim də rolum var 

     epizodik də olsa. 

 Kütləvi səhnələrdən  

 seçilib yadda qalsa, 

 demək ifaçılıqda  

  öz məxsusi yolum var!.. 
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Mənim  sevgi fəlsəfəm 
 

 

 

     İstərdim... 

           

                    Məhəbbətə 

 

Bir baxışın həsrətindən  

       bir həsrətin baxışına, 

Bir uğursuz bəxtdən qaçıb 

       bir taleyin naxışına, 

Bir çiskinin dumanından 

       bir buludun yağışına, 

Qopub hicran qollarından 

       bir məhəbbət ağuşuna 

                  atılmaq istərdim! 

Əsib titrəyərdim, 

Coşub kükrəyərdim, 

tufan kimi, 

               dəniz kimi! 

Sevilməkçün, 

               sevmək üçün  

Lap qul kimi, 

               kəniz kimi 

               satılmaq istərdim!... 
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Gözəllər qocalanda 

 

Zaman bizi alıb satır, 

Kimin əli hara çatır? 

Təbiət günaha batır 

           gözəllər qocalanda! 

 

Gözəllikdən nur tökülür, 

Qaranlığa dan sökülür, 

Dünyanın beli bükülür 

            gözəllər qocalanda! 

 

Necə keçək ilk bahardan, 

Yar doyarmı gözəl yardan?! 

Dünya düşür etibardan 

             gözəllər qocalanda! 

 

Haqlı bilmə bu dünyanı, 

İnsafı, mürvəti hanı? 

Fələk unudur vicdanı 

              gözəllər qocalanda! 

 

Kimdi belə qələm çalan, 

 Təravəti bizdən alan? 

Gözəllik də olur yalan  

               gözəllər qocalanda! 
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      Yazıq məhəbbətə 

 

Bəxt yatıb, könlümsə oyaqdır, oyaq, 

Məni yaşadan da budur, mələyim. 

Niyə saldın yerə, bəxt güzgüm sayaq 

Sınıb parça-parça düşdü ürəyim?! 

 

Sənə güvənirdim, sənə, sevgilim, 

Deyirdin qəlbində dünya varıyam! 

Nədən birtəhərsən, söylə, qoy bilim, 

Mən hansı təqsirin günahkarıyam? 

 

Xətrinə dəyəcək sözüm olmayıb, 

Nədən tikan kimi batır sözlərin? 

Başqa birisində gözüm olmayıb, 

Niyə gözlərimdən qaçır gözlərin?! 

 

Bizdən etibarın üzü dönərsə, 

Şübhələr darışar bu sevgimizə! 

Bir çuğul sözüylə odu sönərsə, 

Yazıq məhəbbətə! 

                       Yazıqlar bizə!... 
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   Şəlalə eşqi 

 

Dağları alıb başına 

Tökülən şəlalə səsi! 

Niyə çıxıb dağ başına, 

Nəymiş onun bu həvəsi? 

Çırpır özün qayalara, 

Kəsilir axı nəfəsi! 

Sanki vəhşi pələngdir, 

Dağıdacaq o, qəfəsi! 

Gecə-gündüz haray salıb 

Bağırmaq olmazmı bəsi? 

Harayına çatan hanı,- 

Yoxmu yazığın bir kəsi ? 

Dənizə can atır –deyir, 

Cavan bu dağ şəlaləsi. 

Əyri-üyrü bu dərələr 

Yeni bir eşqin tələsi!... 

Yanırsa da Kərəm deyil – 

Yoxdu yanında Lələsi! 

O dəryaya üz tutanın  

Bu fəryadı... 

                Bu naləsi!... 

Eşqin altına girənin  

Bu dərd yükü... 

                 Bu şələsi!... 

Mənzili də yaman uzaq, 

Ya yetişə, ya öləsi!... 

                                      2001 
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           Bəhanə axtarıram 

 

Hazır bəhanəsi olan bəxtəvər! 

Hər yerdə, hər kəsi qabaqlayırsan! 

Əlinə düşəndə bir qeybət xəbər 

Tez salıb bankaya qapaqlayırsan! 

 

Bəhanə əlində sübutdan betər, 

Hökmünün dalında dağ kimi durar! 

Hər cür yaxşılığı pozmağa yetər, 

Yüz haqqa silinməz bir ləkə vurar! 

 

Canımı almağa bəhanəlisən, 

Neyləyim, yerimir mənim sübutum! 

Ya mən ağılsızam, ya sən dəlisən, 

Ya da ki yetişib sonum,süqutum. 

 

Əlimə keçsəydi bircə bəhanə 

Sənin hər zülmünü bağışlayardım! 

Adi bir şirin söz çatsaydı mənə  

Sevgimi yenidən mən başlayardım! 
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   Qayıt, şəhid sevgilim 
 

(Mənfur ermənilərin törətdiyi Qarabağ müharibəsi 

 nüçə-neçə ər igidlərimizi apardı, qiz-gəlinlərimizin  

səadətini puç etdi. Onların ah-naləsi yerdə qalmaz, 

 inşaallah!) 

 

 

Həsrətin, hicranın uzanır yaman, 

Qayıt zəfər çalıb dönənlər kimi! 

Cəbhə tək dayanıb arada zaman, 

Qayıt zirvələrdən enənlər kimi! 

 

Dilimdə mahnıya, sözə dönmüsən, 

Dön, qayıt, ömrümün naxışı kimi! 

Sinəmdə alışan közə dönmüsən, 

Gəl söndür payızın yağışı kimi! 

 

Sevgim halal idi, qısqancım qəti, 

Sanırdım mən sənsiz ölə bilərəm. 

Hardan biləydim ki, bu məhəbbəti 

Bir zaman Vətənlə bölə bilərəm! 

 

Qayıt, ey səngərdə bitən taleyim! 

Gəl sıxma sən məni taba, dözümə! 

Qayıt, ey yoxluqda itən taleyim! 

Qayıt ki, qayıdım mən də özümə! 

 

Qohumlar, qonşular bilməmiş qayıt! 

Beləmi demişdik səninlə məğər? 

Yağışlar izini silməmiş qayıt! 

Qayıt, qayıtmağı bacarsan əgər! 
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  Bəlkə yer örtə üzümü 

 

Hərdən azam, hərdən çoxam, 

Hərdən kaman, hərdən oxam. 

Bəlkə elə çoxdan yoxam? 

İtirmişəm öz-özümü. 

 

Demə ki, rəngim qaradı, 

Ciyərim neçə paradı! 

Bilmirəm hara-haradı, 

Həsrətin tutub gözümü! 

 

Toxunardım qara telə  

Külək olub dönsəm yelə! 

Bir qulaq as, insaf elə, 

Mən də deyim öz sözümü! 

 

Yandım, istisiz yandım! 

İçimdən tüstüsüz yandım! 

Sevgimdə dönməz dayandım, 

Allah verib bu dözümü! 

 

Qəlbimdədi bütün qadan, 

Dərd də olsa şirin dadan! 

Əl çəkmərəm bu sevdadan, 

Bəlkə yer örtə üzümü!... 
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 Sevgi fəlsəfəm 

 

Bu sevgim fəlsəfə isə, 

Hanı onda bəs ciddiyət? 

Sən mahiyət, mən hadisə, 

İlk görüş də ilk ziddiyət! 

 

Nə zamanam, nə məkanam, 

Nə az, nə çox, nə normayam! 

Nə bir gerçək, nə imkanam, 

Sən məzmuna mən formayam! 

 

Sevgimdə təsadüf hanı? 

Zərurətəm eşqim qədər! 

Sən qapadın hər imkanı, 

Gerçəkliyim oldu hədər! 

 

Kəmiyyətim coşub daşdı, 

Keyfiyyət gəlmədi bir dəm! 

Əkslik həddini aşdı, 

Hansı vəhdətə ümidəm? 

 

Dünyanı eylədim inkar, 

Fəlsəfəm gəlmədi vecə! 

Axırım olsa intihar 

Sən səbəbsən, mən nəticə! 
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                Ata 

 

 

Sən idin dünyada arxam, dirəyim, 

Dağa söykək idi sanki kürəyim! 

Daim bir arzuyla vurub ürəyim:  

Borcunu qaytara biləydim, ata! 

 

Qeyrətin-qeyrətdi, sözün-söz idi, 

Niyyətin, əməlin haqqa düz idi. 

Səninlə gecəm də bir gündüz idi,  

Ömrümü səninlə böləydim, ata! 

 

Bələddin hər işdə dayaz-dərinə, 

Şərikdin elatın dərdi-sərinə. 

Babanın məzəli söhbətlərinə 

Dinləyib səninlə güləydim, ata! 

 

Vicdanla, namusla adın ucalıb, 

Kişilik qeyrətin yadigar qalıb. 

Mən də sənin kimi qələbə çalıb 

Qayıdıb üzüağ gələydim, ata! 

 

Heç nəyə satmadın xasiyyətini, 

İnsafa yönəltdin hər niyyətini. 

Kaş qoyub getdiyin vəsiyyətini 

Yerinə yetirib öləydim, ata!... 
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       Araz bala 
          

                    Körpə nəvəm Araza 

                   

   Varlığın Tanrıdan paydı, 

   Hansı töhfə sənə taydı? 

   Dünya sən tək saf olaydı, 

   Araz bala, Araz bala. 

 

   Evin əziz uşağısan, 

           İki nəslin qovşağısan. 

   Ömrün ən gözəl çağısan, 

   Araz bala, Araz bala. 

 

           Dişin yox çörək yeyəsən, 

    Barı dil  aç, söz deyəsən. 

    Sən ki bu evə yiyəsən, 

    Araz bala, Araz bala. 

 

 

    Ananın cənnət bağısan, 

    Xoş günü, xoş növrağısan. 

    Bir səadət çırağısan, 

    Araz bala, Araz bala. 

 

    Keşik çək yurd ocağına, 

    İməklə künc-bucağına! 

    Gəl babanın qucağına, 

    Araz bala, Araz bala. 

 

                       2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 

 

 

      İlk sevgi harayı 

 

Səninlə sahildə gəldik üz-üzə, 

Baxışlar toqquşub kənara çöndü... 

Elə bil ildırım çaxdı dənizə- 

Bir anda parladı, bir anda söndü! 

 

İlləri geriyə çevirib bir-bir 

Gətirdim yaddaşa ötən günləri... 

Cavab axtarırdı beyində fikir, 

Nələr dəyişmişdi o vaxtdan bəri? 

 

Dəniz o dənizdi, 

                      şəhər o şəhər... 

Bu mənəm, 

                 o sənsən, 

                           bu da ikimiz... 

Sıxdı ürəyimi 

                      acı bir kədər- 

həmin biz deyildik 

                      artıq, indi biz! 

 

Nə sən həmin sənsən, 

                 nə mən o mənəm, 

Çökübdür üzlərdə özgəlik izi! 

Cəsarət tapmıram qayıdam, 

                               dönəm, 

Çağıram haraya ilk sevgimizi! 

                                                 

                                  2001 
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       Çeşmə 

 

Sən nəğməmin qardaşısan, 

Neçə eşqin sirdaşısan, 

Bu dağların göz yaşısan, 

Şırıl-şırıl axan çeşmə. 

 

Ellər gedib tək qalmısan, 

Dərd əlindən qocalmısan, 

Niyə belə sozalmısan, 

Alaq basıb yaxan, çeşmə? 

 

Görmüsən dava cəngini, 

Zaman pozub ahəngini. 

Daha yoxdur səhəngini 

Sinən üstə yıxan, çeşmə! 

 

Təşnə könlüm doymaz səndən, 

Küsmüsənmi yoxsa məndən? 

Hicran dərdim süzüb gendən 

Soyuq-soyuq baxan çeşmə... 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          O şəm sönməz, bilirəm 

 

Bu məhəbbət evini 

gəl, uçurub devirmə. 
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Üzün məndən çevirmə, 

   könlün dönmür bilirəm. 

İçində yandırdığın  

 o şəm sönmür, bilirəm.   

Umu-küsü vaxtı keçib,  

Məni sənə,  

        səni mənə 

             tale seçib. 

Mən dönük olmamışam, 

Mən sönük olmamışam- 

Elə həmin atəşəm, 

       od-alovum möhtəşəm –  

yeri-göyü yandırar 

bir nazlı gəlişinlə, 

  bir xoş gülüşünlə. 

Nə günah var, 

         yıx üstümə. 

Od vur yanım, əzizim, 

 Tamaşa et  

        alovuma, 

                   tüstümə. 

Bax məndəki dözümə! 

Sevgi nədi bilirsənsə  

  gözümə bax, gözümə! 

Məhəbbət gözdən oxunur. 

İki yarımtaledən  

bir bütöv tale toxunur 

bu gözlərin baxışında!  

Əbədi məhəbbət rəmzi var 

 onun hər naxışında. 

 Üzün məndən çevirmə, 

 Bu məbədi devirmə, 

  ay ömrümün çiçəyi,  

 göyçəklərin göyçəyi! 

  Qəlbin dönməz bilirəm, 

 O şəm sönməz, bilirəm... 

 

                          

 

    

 

 

     Süzmə məni 
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Süzmə məni, ay sarışın nazənin, 

Bir eşqin sevdası üzübdü məni. 

Həsrət pendir kimi kəsib, doğrayıb 

Çətən arasında süzübdü məni. 

 

Yaxın gələnim yox yansın istimə, 

Aləm bülənd olub acı tüstümə. 

Dəyirman daşı tək çöküb üstümə 

Möhnət xıncım-xıncım əzibdi məni. 

 

İçimiz alovlu, çölümüz sönük, 

Baxan elə bilir hamıdan önük. 

Axıdıb aşağı bəxt- üzüdönük, 

Gedib çay yuxarı gəzibdi məni. 

 

Yar gəzən çəməndə ot üstə şehəm, 

Gilavar istəsə, bir nəfəs mehəm. 

Oyuncaq axtarsa, hazır təsbehəm, 

Fələk sap üstünə düzübdü məni. 

 

Bu eşqə düşəli qalmaqaldayam, 

Bilmirəm nə yerdə, nə mahaldayam. 

Taledən dolaşmış kələf haldayam, 

İnanma bir kimsə çözübdü məni. 
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                   Gətirdin 
 

Sevdalı könlümün sevda bəlası, 

İtən gəncliyimi yada gətirdin. 

Təklik sazağından yanmış ağzımı 

Bircə təbəssümlə dada gətirdin. 

 

“Sevirəm” kəlməsi itib dilimdən, 

Dərdim tığ vurulub gəlhagəlimdən! 

Ömrün payızında tutub əlimdən 

Bu isti ocağa, oda gətirdin. 

 

 

Qəribə qurulub işi xilqətin- 

Sevdasız yaşamaq sevdadan çətin! 

Adın eşitmişdim saf məhəbbətin, 

İndi mənimlədir o da, gətirdin! 

 

Min bəla var bir ömürlük səfərdə, 

Heç kəs tutulmasın çarəsiz dərdə. 

Tufanlı dəryada, batdığım yerdə 

Hardan tapdın yaşıl ada gətirdin?! 

 

Bu sevda qəlbimdə nə izdi salıb? 

Gözüm bir gedişin yolunda qalıb. 

Şair, o dilbərin qadasın alıb 

Öz canına nə xoş qada gətirdin!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yarı işıq, yarı zülmət... 

 

Dərdimlə ümidim əksi-tarazdı, 

Biri azalanda o biri artır. 

Ona da, buna da etibar azdı, 



 89 

Hərəsi könlümü bir yana dartır. 

 

Bu eşqin astarı üzündən baha, 

Ömür xərcə gedir yolunda hədər, 

Gümanım azalır nurlu sabaha 

Mən səndən əlimi üzdüyüm qədər! 

 

Bir üsyan sinəmdə ilişib qalıb, 

Tapdamır bir zaman içdiyim andı! 

Hicran yedəyində ömür qocalıb, 

Bir də görəcəksən ürək dayandı! 

 

Ya var ol, əllərim yetişsin sənə, 

Ya yox ol, dünyamdan izin silinsin! 

Ya dost ol həyatda, ya düşmən mənə 

Ya öldür biryolluq, qatil bilinsin! 

 

Mən indi bilmişəm nədən gedirmiş 

Dünyanı tərk edib xilqət həyatdan! 

Cana yığılırmış, ikrah edirmiş 

Yarı ümid, yarı zillət həyatdan! 

Yarı işıq, yarı zülmət həyatdan!.. 
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                 Suda sınacaq su səhəngiyəm 

 

 Mən suda sınacaq su səhəngiyəm, 

 Eşqim əvvəl-axır yıxacaq məni. 

 Bu dərdin əlində ov tüfəngiyəm, 

 Bir gün öz təpəmə sıxacaq məni. 

 

 Sevdiyim heç məni anırmı görən? 

 Ayrılıq oduna yanırmı görən? 

 Qəlbi buza dönmüş qanırmı görən 

 Soyuğu yandırıb yaxacaq məni?! 

 

 Tükənib ömrümün həyat mənbəyi, 

 Nəyi qalıbdır ki bu canın, nəyi? 

 Bircə əsim əssə payız küləyi 

 Qaldırıb daşlara çaxacaq məni. 

  

 Bu  taleyi gərdiş özü göndərib, 

 Başıma dərd dolu qazan əndərib. 

                   Yəqin ki, əridib, çöpə döndərib 

 Sonra da yoxduya çıxacaq məni. 

  

 İnsafmı fələk də badalaq vursun, 

 Hər ümid yolunda min kələk qursun? 

 Kəsib doğramağı bir yana dursun, 

 Zalım şiş də tapıb taxacaq məni!..           

 

      

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                

 

                    Söz rəngi 
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                 Hər şeyin söz boyda adı var. 

 Hər sözün də          

     deyim qədər 

          rəngi var, dadı var. 

 Deyim- məna libası, 

      deyim- geyimdi sözə. 

 “ Yaxşı” var ki, tərifdi,  

            oxşamadı, sığaldı. 

“Yaxşı” da var 

      ipəyatmaz çığaldı, 

      özü boyda hədədi. 

 Görən səbəb nədədi 

       bu fərqə, bu çalara? 

 Əlbəttə ki, deyimdə! 

 Söz - boyuna biçilmiş 

       libasında, geyimdə 

           məna tutur, söz olur. 

 Söz var rəngi qara 

   gedib yapışsa hara- 

     silinməyən ləkədi. 

 Soz  var rəngi qırmızı, 

     ölçüsü də 

     danışanın öz başından yekədi! 

 Söz də var ala-bozdu- 

    rəngi qatmaqarış,  

  kim hara yozdu, yozdu. 

  Rəngi qat-qat, 

     mənası çat-çat 

     çoxçalarlı sözlər də var 

     çoxüzlü sifətlər tək.  

  Ancaq bir söz tanıyıram 

         şəffaf, rəngsiz. 

   Aydan arı, sudan durudu. 

   Ulduz ziyasıdı, 

              Günəş nurudu. 

    Bu söz hər sözdən əziz,  

         hər şeydən müqəddəsdi. 

    İnsan tək yaşamaq istəsək biz, 

    təkcə bu sözdən yapışmaq bəsdi! 

     Bilən- bilir,       

         bilməyənə demək olar xəlvəti: 

                       Bu söz MƏHƏBBƏTdi. 

                                Qoruyun məhəbbəti!!  
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  Yuxuma girməyin 
 

 Yuxuma girməyin, 

                 ey yad qadınlar! 

   Yuxuda sataşmalı  

         çoxdan da çox adam var. 

   Məni hədəf seçməyin, 

             bu sərhəddi keçməyin. 

   Özgə nəvazişinə 

                 alışmamışam, 

    Hələ taleyimlə  

                barışmamışam! 

    Siz allah, yuxuma girməyin bir də! 

    Qoyun sakit qalım,  

                     qaldığım yerdə. 

     Hələ mən yad nəfəsə, 

                  yabançı səsə, 

        itirdiyimdən başqa bir kəsə 

              öyrəşə  bilmirəm, 

                           öyrəşməmişəm... 

      Hələ də 

           ölümə şərqilər  

                     yazmaqdı peşəm! 

       Özüm - bir daş parçası, 

            qəlbim -  kövrək bir şüşə... 

       İstəmirəm bir daha  

                 taleyin əlindən düşə!.. 

     

              

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tənha bənövşə 
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İlk sevgi tək zərifsən, 

        İlk öpüş tək utancaq. 

İlk görüş tək ətirli, 

   son vida tək 

     boynubüküksən ancaq. 

 Sən - 

    bu çiçək, bu güllərin, 

    həyalı gözəllərin 

    ismət mücəssəməsi! 

Sən – 

    bir həsrət harayının  

   vüsala yetməyən səsi! 

 Sən – 

    bu yaşıl çəmənin 

     bahar dadlı nəfəsi, 

      əziz-xələf nəvəsi, 

        sevib-sevilmək həvəsi!.. 

 Sən –  

     məhəbbət şərqisinin 

      bir duyumluq sükutu! 

   Sən –  

      tənhalıq əzabının 

      boynubükük sübutu!              

Üstünə hicran yağışımı tökülüb? 

       Başın yerə dikilib 

        eşqində suçlananlar tək. 

 Daxili hayqırtısını 

        sükutla dananlar tək. 

 Üz döndərmə fələklərdən, 

  incik düşmə mələklərdən. 

 Bu dünyada məsumluqla 

           iş aşmır, bənövşə. 

  Bu qədər gözəlliyə  

  məlul – məlul dayanmaq 

          heç yaraşmır, bənövşə! 
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Son söz 

 

Görüşmək istəyirəm  

          son dəfə səninlə. 

 Xoşlamasan da 

          canını dişinə tut, 

             məni dinlə. 

 Bilirəm,  

           artıq fərqində deyilsən 

            ağıllı, yaxud dəliyəm. 

 Sənə deyiləcək  

       bircə söz qalıb,  

            çatdırıb deməliyəm. 

 Bu sözün axırı... 

       üç nöqtə yox.., 

              nida olacaq. 

                  Böyük bir nida! 

  Və sonrası...  

          həmişəlik əlvida!.. 

  Çoxdan deyərdim bu sözü, 

           vaxtında   sənə çatsaydım. 

  Şübhəsiz, 

            bunun onqatını  

           sən mənə deyəcəkdin, 

           əgər... mən səni atsaydım!..                                         

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İki təqvim 
 

                         Nərgizə 

 



 96 

İki cədvəl yazılıb, 

       iki təqvim asılıb 

      bir-birindən uzaqda. 

Biri səngər içində- 

 bərk soyuqda, sazaqda. 

Biri şəhər evində -  

        rahat, isti otaqda... 

 

Səngərdə igid əsgər 

 xidmət iftixarıyla  

     gün-gün sökür təqvimi. 

Nişanlısı şəhərdə 

   vüsal intizarıyla 

       cırıb tökür təqvimi. 

 

Qəribə qurulub insan həyatı 

 İntizar artdıqca vaxt yavaş gedir, 

Sevdalı bir günün bircə saatı 

Sevdasız bir illə başa-baş gedir. 

 

 İmkanı olsaydı bu gözəl qızın 

 Təqvimi bir gündə cırıb atardı! 

 Qoymazdı vaxt çəkə bu qədər uzun, 

 Həftəni yoğurub günə qatardı! 

 

 Tələsin , analar, tələsin bir az, 

 Təqvim sona yetir, vaxt azalıbdır! 

 Daha toy vaxtını uzatmaq olmaz, 

 Sevənlər vüsala həsrət qalıbdır. 

 

Hazırlaşın, ölçün-biçin, 

   gəlin donu, cehiz seçin! 

Stol açın, 

         şərbət içək qızlara, 

    əsgər yolu gözləyən 

   gözəl-göyçək qızlara!. 
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Gözüm hanı? 

 

Bir məhəbbət kitabına 

   sətip-sətir yazılmışam. 

Bir ayrılıq cəbhəsində 

   səngər kimi qazılmışam! 

Bir sahildə qaya idim, 

   döyülməkdən qum olmuşam! 

Gah hiddətim cırıb yeri, 

   gah şumlanıb şum olmuşam. 

O qayada bir yazıydım, 

   oxunmadan pozulmuşam. 

Yatmış bəxtin yuxusuyam, 

   gerçəkliyə yozulmuşam! 

Dərdi şişmiş dağ döşüyəm, 

   yüz yerimdən cızılmışam. 

Cəfa döyür, 

                dərd əridir, 

Mən misəmmiş,  qızılmışam? 

Bu, mənəmsə, 

                   özüm hanı? 

Bu kitabda sözüm hanı? 

Bu daş dönüb qum olursa, 

    bu dünyada dözüm hanı? 

...Yenə ətraf qaranlıqdı, 

 Gözüm hanı? 

                     Gözüm hanı?!.. 
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            Çırağı sönmüş taleyə elegiya, 

             yaxud məzar başında etiraf 

           

          

           Uzaqsan diləyim qədər, 

           Yaxınsan ürəyim qədər, 

           Gözəlsən mələyim qədər, 

           Bu mərmər də zərdi, gülüm! 

 

            Nədən fələk qıydı sənə, 

            Bu zülmü göndərdi mənə? 

            Baxma saça düşən dənə, 

            Eşqim təzə-tərdi, gülüm! 

 

            Qüvvət idin qollarıma, 

            İşıq idin yollarıma. 

            Əsəb çəkilib tarıma 

            Kimə deyim dərdi, gülüm? 

 

            Boş qalıb qurduğun yuva, 

            Dərman yox dərdimi sova. 

            Gidi dünya qova-qova 

            Namərd edir mərdi, gülüm! 

  

           Baxma ki, dərd boyda dağam, 

           Gücüm yox hicranı boğam. 

           Eşitsən ki, hələ sağam, 

           Bil, yalan xəbərdi, gülüm! 
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     Bahar lövhəsi 

   

    Əzəldən təzadlı, cütdü yaranış, 

    Xeyirin tərs üzü həmişə şərdi. 

    Bəlkə bu niyyətdən yaranıb ki qış, 

    Onsuz baharımız adiləşərdi?! 

 

    Bahar təbiətdə toydu, düyündü, 

    Yurduma gəlin tək bəzənib gəlir. 

    Vüsal nəşəsindən doğulan ündü,- 

    Şimşək şaqqıltısı..,  göyləri dəlir. 

      

     Buludlar döyüşür erkəklər kimi, 

     Kim sahib cıxacaq təzə gəlinə? 

     Qalib gələn ərdi, göylər hakimi      

     Qövsi-quzeh taxacaqdır belinə! 
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Baxışlar 

 

Baxışlar- 

            bir qəlbin kini, nifrəti. 

Baxışlar- 

      cəsurluğun  

          alov saçan qüdrəti. 

Baxışlar- 

             bir arzu, bir istək. 

Baxışlar- 

       dünyanın işığı- 

             günəşə dəstək. 

Baxışlar- 

      sevginin özü, 

      həsrətin yaşarmış gözü! 

Baxışlar- 

       müxtəlif dünya görnüşü- 

       boşluqdan varlığa qədər. 

Baxışlar- 

       nəzərlərin öpüşü, 

              gözlərdən süzülüb 

               könüllərə axıb gedər! 

Baxışlar – 

         insanların 

              bəbəklərdə parıldayan ülfəti. 

Baxışlar -ən qısası 

              iki qəlbin söhbəti: 

Nə az, nə çox- 

bir sual, bir cavab- 

ya hə, ya yox!... 

 

 

 

 

 

 

 

   Qəribəliklər 
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Dedilər həmişə qəlbi açıq ol, 

Daşıdım- 

             sirrimi eşitdi düşmən. 

Dedilər   səbirli   . 

  ağzımöhkəm ol - 

Gizlətdim sevgimi ürəyimdə mən! 

 

                    .... 

 

Hamıda eynidir bu isti nəfəs 

Buxar tək qaynayıb çıxar sinədən! 

İsti sinədəki ürəklərin bəs 

Bəzisi buz təkin yaranmış nədən? 

 

                 ... 

 

Qalxarkən-büdrədim 

                  gördü bunu “dayı” gözü 

                  tutdu qolumdan. 

Düşərkən-yıxıldım 

                  büdrəməsin deyə özü 

                  qaçdı yolumdan... 
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 Tufan haqqında ballada 

 

Şimşək qılıncını  

                     acıqlı tufan  

Endirdi dağların çılpaq daşına! 

Zirvələr qorxmadı 

                     döyüşdən bu an: 

bulud qalxanını çəkdi başına! 

Kükrədi yataqdan, 

                      çıxdı səbirdən 

Dəniz də- 

qüdrətli sular hakimi! 

Şəhərim sahilə sığındı birdən; 

Sevgilim sinəmə sıxılan kimi! 

Dalğalar sətir-sətir 

                       sıralandılar- 

Yazıldı müqəddəs bir döyüş andı! 

Baxın, təbiətin öz hikməti var: 

Tufan sakitləşdi- 

                      sülh imzalandı!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

               Ana 

 

Üstümdən nəfəsin çəkdiyin gündən  
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Eşit həyatıma yel əsmiş, ana! 

Sənsiz dedikləri bu naz, bu nemət, 

Bu varlıq dünyada əbəsmiş, ana! 

 

Sən getdin, səadət səninlə getdi 

Xoş günüm, taleyim, o gündən bitdi, 

Bəxt də üz döndərdi, tənəzzül etdi, 

Uğurlu sandığım nəs imiş, ana! 

 

Layla eşitmişəm qəlbim qan olub, 

Sağ qoyub getdiyin xəstəcan olub, 

Həyat düşündüyüm bir yalan olub, 

Sənsiz o quruca nəfəsmiş, ana! 

 

Hər axşam evmizə dönəndə yenə 

Səni axtarıram hey dönə-dönə: 

Dünyada bir varlıq göstər ki, mənə 

Həyatda o sənə əvəzmiş, ana! 

 

Niyyətin təmizdi, yuxuların çin,  

Çəkərdin dərdimi sən için-için. 

Evdəki soyuğu isitmək üçün 

Tək sənin varlığın bəs imiş, ana! 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       Dalğalar 

 

Gündə təbdən-təbə düşən, 

Hərdən qəmli, hərdən də şən, 
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Gah hönkürüb, gah gülüşən 

                                  dalğalar! 

 

Sıralanıb səngər quran, 

Ordu kimi səf-səf duran, 

Öz sahilin özü vuran 

                                  dalğalar! 

 

Torpağıma hücum çəkən, 

Sahilləri oyub sökən, 

Gah kükrəyib, gah da çökən  

                                  dalğalar! 

 

Tufanlaşıb evlər yıxan, 

Şıltaqlığı ürək sıxan, 

Sahilimə şərik çıxan 

                                 dalğalar! 

 

Nəğmə kimi sətirlənən, 

Gah dikəlib çətirlənən, 

Gah yayılıb fətirlənən 

                                  dalğalar! 

 

Üstümə göz yaşın səpən, 

Qaçıb özün quma təpən, 

Yazıqlaşıb yeri öpən 

                                   dalğalar! 

 

Varmı sizdən bir baş açan? 

Dincələrsiz deyin, haçan? 

Bir-birini qovub-qaçan 

                                  dalğalar! 

 

Bir həsrəti yada salan, 

Özü dərdli, qəlbi talan, 

Sahillərdə ölüb qalan 

                                 dalğalar!... 
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Dünya özü sevgi boydadı 

 

Soruşma nə qədər sevirəm səni 

Mən səni sevirəm sevdiyim qədər!        

Elə çəkirəm ki, qəmi, qüssəni 

Tıncıxıb sinəmdə boğulur kədər. 

Mən səni sevirəm sevdiyim qədər. 

 

Sevməyə nə var ki, ürəyin olsa, 

Əsas sevilməkdir-ola biləsən! 

Bir şirin təbəssüm gərəyin olsa, 

Onu təmənnasız ala biləsən! 

Əsas sevilməkdir-ola biləsən! 

 

Dünyada sevgiyə bir ölçü varmı? 

Məncə dünya özü sevgi boydadı! 

Məhəbbət məhv olsa, dünya qalarmı? 

Varlığın özüdü sevginin adı. 

Məncə dünya özü sevgi boydadı! 
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Gecə qaragünlü anadır bizə 

 

Gündüzün istisi, işığı varsa, 

Axşamın öz odu, ocağı vardır. 

Gündüzlər ayrılıq, hicran olarsa, 

Gecənin qovuşan qucağı vardır! 

 

Gecə, evimizdə çıraq yandırıb- 

Toplayıb bizləri ocaq başına! 

Bəzi hikmətləri yuxu qandırıb, 

Çevrilib insanın öz sirdaşına. 

 

Gecə olmasaydı günahlarımız 

Olsun ki, ikiqat arta bilərdi! 

Gündüz əzabından uf-ahlarımız 

Yüksəlib göylərə aman dilərdi! 

 

Günəş də yorulub, gedib yatıbsa, 

Dünyanın bir başqa donudu gecə. 

Neçə toy-düyünü başa çatıbsa, 

O qədər həsrətin sonudu gecə! 

 

Gündüz-istiqanlı, əzabkeş ata, 

Gecə-qaragünlü anadır bizə! 

Çalışır övladı dincələ, yata- 

Göydə ulduzları sanadır bizə!... 
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    Yanan tapılsın 

 

Soyuq qəlbin atəşinə inanma, 

Ürək od ala ki, sən də yanasan! 

Yaş olub qurunun oduna yanma, 

Çalış öz oduna alovlanasan! 

 

Yandır yeri, göyü lap yeddi qatda, 

İldırım atəşli bir sinən olsun! 

Yanma kül olmaqçün ayaqlar altda, 

Elə yan közünə isinən olsun! 

 

Səni buza tutsa bu dövran, bu bəxt, 

İnsafmı bu zülmə boyun əyəsən? 

İçində bir şimşək yaşat ki, heç vaxt 

Özgədən qığılcım istəməyəsən! 

 

Yanmağı bacarmaq ali xislətdi, 

Günəş tək yansaydım, nə idi dərdim! 

Bu imkan düşsəydi, işdi, qismətdi, 

Buzlu ürəkləri mən əridərdim! 

 

Diriykən elə yan, elə alış ki, 

Öləndə külündən heykəl yapılsın! 

Yana bilməsən də barı çalış ki, 

Köçəndə dalınca yanan tapılsın!... 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  Bircə məqsəd 
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İki dünya yaşayıram- 

biri özüm,  

              biri sənəm! 

İki ürək daşıyıram- 

biri sevinc, biri də qəm. 

İki gözlə baxıram mən- 

biri quru, 

             biri də nəm. 

İki suya bənzərim var- 

hərdən dəniz, 

             hərdən göləm! 

İki ümid dayağımdır- 

biri kağız,  

              biri qələm! 

İki yolum qalıb mənim- 

dönüb gedəm, 

              ya da gələm. 

Bircə məqsəd yaşadıram- 

ya seviləm, 

               ya da öləm!... 
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      Mənsizlik 

 

Yenə fəsil-fəsil ötəcək illər, 

Yenə xəsil-xəsil bitəcək zəmi. 

Yenə də “sevirəm” deyəcək dillər, 

Yenə o sahilə üzəcək gəmi... 

 

Yenə oynayacaq təbəssüm üzdə, 

Qulaqda qəh-qəhə sırğalanacaq. 

Yenə mürgü vuran o göy dəniz də 

O dərin beşikdə yırğalanacaq. 

 

Ədalı qızlarla məğrur cavanlar 

Yenə də küsəcək, barışacaqlar. 

Eh, təki toy olsun, onlara nə var, 

Arazla Kür kimi qarışacaqlar! 

 

O mənsiz dünyada hər şey olacaq, 

Sənət də olacaq, şeir də, söz də. 

“Mən” adlı bir gülsə qəfil solacaq, 

Bir baxış donacaq bir yorğun gözdə. 

 

Bir gün görəcəksiz, beləcə getdim... 

Bir yığın söz qaldı yalnız varımdan. 

Mən niyə gəlmişdim, mən necə getdim? – 

Oxuyan biləcək kitablarımdan. 

 

Adamlar gələcək cüməyə, ilə, 

Ağlayan ağlayıb, gülən güləcək. 

İnsan qiymətini gətirməz dilə, 

Bilməyən bilməsin.., bilən biləcək. 

 

... Yenə fəsil-fəsil ötəcək illər, 

Yenə xəsil-xəsil bitəcək zəmi. 

Yenə də “sevirəm” deyəcək dillər, 

Yenə o sahilə üzəcək gəmi... 

 

 

             Qardaş 
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             Şair dostum Zirəddin Qafarlıya 

 
  Neçə xoş niyyətin vardı sinədə,  

  De, hansı baş tutdu, alındı, qardaş? 

  Doğrunu soxdular palaz altına, 

  Yalan zurnalarda çalındı, qardaş. 

 

  Dünyada nə kişi, nə mərd qalıbdı, 

  Nə dərdi anlayan bir fərd qalıbdı. 

  Mirasdan şairə bol dərd qalıbdı, 

  Xərclə sağa-sola, malındı, qardaş! 

 

  Uymadın dünyanın təxti-tacına, 

   Hər zaman əl tutdun söz möhtacına. 

   Hansı təpik dəydi qəlb ağacına, 

   İndi də tökülən kalındı, qardaş. 

 

   Deyirsən maaşın ət-yağa çatmır, 

   Dadına bir məmur, bir ağa çatmır. 

   Əlin həftələrlə arağa çatmır, 

   Hansı vəziyyətin, halındı, qardaş? 

 

   

   Görüşə bilmədik bu uzun qışda, 

   Yanəsib bəd gəlib bizim naxışda. 

   Axı necə gəlim qarda, yağışda, 

   Əyin-baş tökülüb, yalındı, qardaş, 

 

                                  2006 
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      Təsnif 

   (əruzlu qoşma) 

 

 

Nə candan əl çəkir hicran, 

Nə bu canda qalıbdır can. 

Nə bir müşgül olur asan, 

Nə müşgülsüz ötür dövran. 

 

Gəlir əfqanə dil-zarım, 

Kərəm qılmaz sitəmkarım. 

Nə qalmış vəzni-miqdarım, 

Nə əskilmir axan giryan. 

 

Könül bərbad,ürək nalan, 

Dolub bağrım ləbaləb qan. 

Nə istəkdən dönür insan, 

Nə uyğundur buna imkan. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Olaydım 
   

     ( Muğam ustadı Qəzənfər Abbasov  



 112 

 tərəfindən “Mahur təsnifi” kimi ifa edilmişdir ) 

 

 

Yar gedən yollarda karvan olaydım, 

Karvanın başında sarvan olaydım. 

Həsrəti könlümü yandıran gözəl, 

Gəldiyin yollara qurban olaydım. 

 

Qaşların hilaldır, dodağın püstə, 

Can sənə qurbandır, tə ki sən istə. 

Kaş, bitib getdiyin yolların üstə 

Ayrılıq dərdinə dərman olaydım. 

 

Məndə bir istək var, səndə məlahət, 

Qul olsam eşqində sanma qəbahət. 

Sən allah bəlası - yandıran afət, 

Mən yanıb qarşında əfşan olaydım! 
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        Səbəbkar oldu 
             (İlk dəfə Qəzənfər Abbasov “Humayun 

                    təsnifi” kimi oxuyub) 

 

           Gəzdiyim dağları duman bürüdü, 

Bir sevda yolunda canım çürüdü. 

Min dərd bu bəndəni yıxa bilməzdi, 

Gərdişin kəməndi yıxdı,sürüdü. 

 

Yollar boran oldu, yollar qar oldu, 

Ömrümün nəğməsi ahu-zar oldu. 

Sorma bu sevdaya düşmüşəm nədən, 

Bir ahu baxışlı səbəbkar oldu. 

 

Çox gəzdim bu bağı, ey əhli-vəfa, 

Görmədim bu yerdə bir zövqi-səfa. 

Qismətdə yoxdursa vüsal yazısı, 

Bihudə zəhmətdir çəkdiyin cəfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayanın 
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Bulud, göydən baxma,baxma, 

Şimşəyini çaxma,çaxma! 

Sel,yuyarsan yarın izin –  

Küçəmizdən axma,axma! 

 

Bülbül, bağa getmə, getmə, 

Bir an dayan, ötmə,ötmə! 

Bu, ayrılıq nəğməsidir, 

Qəlbimi qan etmə, etmə! 

 

Bədirlən,Ay, yatma, yatma, 

Qürub edib batma,batma! 

Bu sirri tək sən bilirsən, 

         Özgələrə satma, satma! 

 

Günəş, tezdi, çıxma, çıxma, 

Vaxtımızı sıxma, sıxma! 

Bu gecə haqdan verilib, 

Vəsl evini yıxma, yıxma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

             Dördlüklər 

 
Sənə göz olanın gözündən qaçdın, 

Nəsihət verənin sözündən qaçdın. 
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Günahı özgənin üstünə atma, 

Sən öz ayağınla özündən qaçdın. 

 

               ...... 

 

Dedim: getmə bu sevdada dərinə, 

Könül verib həsrət aldın yerinə. 

Alan aldı, qapıb çıxdı aradan, 

Bir də çətin bu yerlərdə görünə. 

 

              ..... 

 

Dedim: yarsan, gözümə bax , gözümə, 

Yandır məni, dözümə bax, dözümə. 

Od vurdu insafsız, çıxdı cızdağım... 

Söz yerində sözümə bax, sözümə! 

 

               ..... 

 

Qismət məndən gen dolanır nədənsə, 

Dünya qopar bir istəyim ödənsə. 

Çox da ki Əzrail ardımca düşüb, 

Canı verməz bədən, əgər bədənsə. 

 

              ...... 

 

Əlvida şərabın içmək çətindi, 

Kəfən sadəsə də biçmək çətindi. 

Alçaq sözə söz deməyə nə var ki, 

Əyilib altından keçmək çətindi. 

 

               ..... 

 

Anamın təndiri bərbad qalıbdı, 

Uçulub gövdəsi, bir bad qalıbdı. 

Gəlinlər xanımlıq iddiasında, 

“Gəlin” dediyindən bir ad qalıbdı. 

      .... 

 

 

Bu sürüyə xam gərəkdi, örən yox, 

Bu sürünü xam otlağa sürən yox. 

Yallanıb yatıbdı harın köpəklər, 
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Baş qaldırıb canavara hürən yox. 

 

              ..... 

 

Aydan arı, sudan duru xislətəm, 

Yüngülqədəm seyidlərə nisbətəm. 

Öz bəxtim özümə düşmən olsa da , 

Özgə üçün göydəndüşmə qismətəm. 

 

            ..... 

 

Sevgilim, nəzər sal, hesabla bunu: 

Sini sinə vurub üstəgəl nunu. 

 Hicran gün-gün yedi ömür payımı, 

Söylə, bu həsrətin yoxmudur sonu? 

 

             ------ 

 

Bu gözəl dilbərin saçı ağlıdı, 

Qəmli gözlərindən – qarabağlıdı. 

Dedim: harda qaldı gəzdiyin dağlar? 

Dedi: sinəmdədi, sinəm dağlıdı! 

 

            ...... 

 

Əli ətəyindən uzun taleyin 

Qazancı nə olar, özünüz deyin. 

Məni yola salıb bu iqbal ilə, 

Nə işim yüngüldü, nə bəxtim yeyin. 

 

             ...... 

 

Zəmanə dəyişdi , dönəm dəyişdi, 

Axsaqlar qabaqda- önəm dəyişdi. 

Avropa bu evə ayaq açandan 

Dar şalvar geyindi- nənəm dəyişdi. 

 

             ...... 

 

 

 

O gözlərdə baxışa bax, 

O buludda yağışa bax 
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O xalını kim toxuyub? 

İlməyə bax, naxışa bax! 

        -------- 

  

Qan-qadasız “qadan alan” çox olar, 

Qada gəlsə çoxu itib yox olar. 

Comərd adam ummaz özgə malından, 

Ac qalsa da daim gözü tox olar. 

 

            ----- 

 

Bu biçin nə biçindi? 

Bu, oraqdı, ya çindi? 

Dolu vurub zəmini, 

Al dəryazı, biç indi. 

 

         ----- 

 

Bir söz desəm yeridi, 

Bu yer yaman yer idi. 

Burda yalan cücərdi, 

Ayaq tutdu yeridi. 

 

         ----- 

 

Bu ölçü hardan endi? 

Nə uzundu, nə endi. 

Daxilim bir dünyadı, 

İçi çölündən gendi.   

 

       ------ 

 

Bu söz qədim, uludu: 

Ağıl bəxtin quludu. 

Hər kəs yola verilir, 

Dünya üzüsuludu. 

 

      ------ 

 

 

Söz sahibi pir idi, 

Söz iki yox, bir idi. 

Dedi: yazan çox olar, 
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Şair yüzdən biridi. 

 

        ----- 

 

Ov ceyran, ovçu məndim, 

Tuş gəlmədi kəməndim. 

Qovub tutmaq istədim, 

Yetişmədi səməndim. 

 

          ----- 

 

Bu bağda bağ halı yox, 

Alma yox, şaftalı yox. 

Bağban nə bağbandı ki, 

Bağında albalı yox. 

 

         ---- 

 

Bu bazarda malın yox, 

İpəyin yox, şalın yox. 

Düşünmə hal əhlisən, 

Haldan halı halın yox. 

 

          ----  

 

           Yurduma Vətən dedim, 

Vətən, ana – tən, dedim. 

Yurda dönük çıxana  

Mən yoldan ötən dedim. 

 

         ---- 

         

Keçəl saçın daramaz, 

Daraq ona yaramaz. 

Dünya yaman dəyişib 

Taylı-tayın aramaz. 

 

        ----- 

 

 

  

 

Arpa kasad, saman çox, 
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Özün arif sanan çox. 

Qılınc vuran tapılmır, 

Söz oynadan yaman çox. 

 

                ---- 

 

           Dağları aşıb gəldim, 

Çölü dolaşıb gəldim. 

Ağam izin vermədi, 

Mən də dalaşıb gəldim. 

..... 

 

Ay adı Cəfər oğlan, 

Köhləni kəhər oğlan. 

Tələsdin, getdin axşam, 

Qayıt gəl səhər, oğlan. 

          

         ..... 

 

Getmə, dayan, dur, yağır. 

Yağış yaman gur yağır. 

Çəmənlər bayram edir, 

Bu çöllərə nur yağır. 

 

          ..... 

 

Ay sarıköynək oğlan, 

Gözündə eynək oğlan. 

Elçilərin gəlmədi, 

Özün gəl, neynək, oğlan. 

          …. 

         

           Qış düşüb Qarabağda, 

Qara bax, qara, bağda! 

Bülbülüm gözdən itib, 

Deyirlər ara bağda. 

        ..... 

 

 

 

           Viran oldu Xocalı, 

Evlər alçaq-ucalı. 

Burda elim qırılıb- 
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Körpə, cavan, qocalı. 

 

           .... 

 

 

Əzizim Qubadlıdan, 

Yol keçir Qubadlıdan. 

Mənzil başı uzaqdı, 

Soruş gedən atlıdan. 

 

          ..... 

 

Bu, cənnət Kəlbəcərdi, 

Kim əkdi, kim becərdi? 

Burda gözəllər gördüm, 

İgidlikdə Həcərdi. 

 

         ..... 

 

Əzizinəm Laçından, 

Kəlbəcərdən, Laçından. 

Ouru yurdumu verin, 

Ölüm orda acından. 

         ..... 

 

Dağlar qoşa-qoşadı, 

Dağlar üzü qışadı. 

Dağ üstdə ev göründü, 

Elə bildim Şuşadı. 
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        Qəzəllər 

 

 

 

Dilbəra, zülmün keçib ərşi-əladan o yana, 

Görməmişdim bir bəla mən bu bəladan o yana. 

 

Yalvarıb vəslin üçün hər gündə qıllam dualar, 

Neyləyim, çatmır gücüm həmdi-səladan o yana. 

 

Minbərə qalxdım ki mən, illaca loğman çağırım, 

Orda da dil dönmədi “həyyəl-fəla”dan o yana. 

 

Saldı naləm heyrətə məşşayi* dərviş babanı, 

Söylədi: yetmiş ünüm Kərbübəladan o yana. 

 

Nə diləkmiş vəsli-yar, əflakə aciz görünür?! 

Kimdi bəs qismət yazan həqqi-təladan o yana? 

 

Gör ki nə qüdrətdi eşq - idrakımı zəbt eliyib, 

Özgə şey dərk etməzəm bu istiladan o yana. 

 

Qeyri həmdərd gəzmə sən dərdin hüdudunda, Əli, 

Yoxdu adəm övladı bu mübtəladan o yana! 

 

----------- 
* Məşşayi - yol gedən, gəzən (ərəb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qıl kərəm, ey sevdiyim ,aşiqi-mərdanəyə bax! 

Nola, ey afəti-can, dövrəndə pərvanəyə bax! 

 

Bəhri-eşqin tə’kinə gəncinə sövq etdi məni, 
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Ayna tut, zəri-ziba, lölövü-dürdanəyə bax! 

 

Qərqdir tufanlara sənsiz səadət gəmisi, 

Gör icadın gərdişin, məsnavü-tərsanəyə* bax! 

 

Əhvalım təsvir ola, min qəmli dastana dəyər, 

Nə oxu Əsli-Kərəm, nə qeyri əfsanəyə bax. 

 

Qəlbi nalan bəndəyə, zahida, məhşər nə gərək, 

İndidən yar sinəmi, daxildə viranəyə bax! 

 

Bəzmi-eşq divanına üz tutma, ey əhli-vəfa, 

Hökm edən sultanı gör, məhbusi-zindanəyə bax! 

 

Yar cəfasın çəkməyə göstərmə timsal Əlini, 

Sən mənim şəxsimdə, gəl, təslimi-hirmanəyə** bax! 

 

   ---------------  
*  Məsavü-tərsanə - gəmi zavodu (ərəb) 

** Təslimi-hirmanə - zülmə tabe olan (ərəb) 
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 Aldığın canım deyil, ey can alan, can özgədir! 

Qıl nəzər seylabə sən, məndən axan qan özgədir! 

 

Qanlı göz yaşım mənim çoxdan damarımdan axır, 

Gör nə bimar aşiqəm, çeşmimdə giryan özgədir! 

 

Canı əldən vermişəm bihudə bir sevdayə mən, 

Canı yox cismaniyəm, barəmdə fərman özgədir. 

 

El ilə gəlmiş bəla bayram qədər hörmətdədir, 

Tut qiyas məhşər ilə, bu ruzi-hicran özgədir! 

 

Hər nə müşgül olsa da kafərdə olmaz bu əda, 

Naz ilə can almağa əhli-müsəlman özgədir! 

 

Yox gümanım hasilə yüz həmd ilə qılsam namaz, 

Aləmi eşq içrə çün, sahibi-sübhan özgədir! 

 

Bu bidərman dərdimi qoy nəzm ilə yazsın Əli, 

Dərd yazan çox olsa da, nazim-qəzəlxan özgədir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deyirlər əhli-cənnət zöhd ilə zahid olan kəsdir, 

Ki, ol məhşər günü divanidən azad, mürəxxəsdir. 

 

Cəhənnəm qövmünə yaz ismimi, zahid, mənim artıq, 



 124 

Vüsal zöhdüylə cənnətsükun olduq, daha bəsdir! 

 

Məni cəlb eyləmə mehrabına, ey mürşidi-kamil, 

Sənə beytülmüəzzəmin, mənə eşqim müqəddəsdir. 

 

        Verib biganəyə dil, dili-zarım qan edən dilbər, 

Nədən fərq bilməsin canan, ki mən aşiq, o nakəsdir? 

 

Nə tərsim* eyləmiş gör, taleyim ol xaliqi-həndəs, 

Cəfam, eşqim, yanar canım bərabəryan müsəlləsdir! 

 

Budur haqqın zühuru aləmi-aşkarda, ey vaiz, 

Sənin vəzin, mənim naləm elə ancaq quru səsdir. 

 

Qəzəl tutmur, Əli, dərdim, bacarsan qıl bunu təxmis, 

Bu qəm təsvirinə əndazədə uyğun müxəmməsdir. 

 

--------------  
* Tərsim – rəsm etmək, sxemini çəkmək (ərəb) 

** Müsəlləs - ərəbcə “üçbucaq” deməkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

             Hər nə dərd gəlsə mənə ol mahi-taban gətirir, 

Dərmanı müşgül olan hər dərdi asan gətirir. 

 

Vəsli-yar arzum mənim qəsdində fürsətdi ona, 
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Naz ilə bağrım dəlib ardınca hicran gətirir. 

 

Çəkmişəm illərlə mən əğyar ilə qan davası, 

Dil verib zalım ona, -  qan üstünə qan gətirir! 

 

Çox dedim, çox söylədim: aldanma düşmən sözünə, 

Baxmadı kafər qızı,-  iblisə iman gətirir. 

 

Hər nə təlim eylədim, yox meyli insafə gələ, 

Tanrımız yer üzünə hər yöndə insan gətirir! 

 

Zahida, göstər hanı təsiri tövbə evinin? 

Nə mənə səbrü-qərar, nə ona vicdan gətirir! 

 

Daşürək biganəni çox tutma tənqidə, Əli, 

             Çünki çox tənqid özü mürşidə nöqsan gətirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ömrü sərf etdim qışa, fəsli-baharım gəlmədi, 

Nazını çox çəkdiyim nazlı nigarım gəlmədi. 

 

Yandı həsrətdən dilim, Yarəb, haçandır gözlərəm, 



 126 

Ötdü il, döndü fəsil, istəkli yarım gəlmədi. 

 

Ahular bəzmin tutub bihudə fürsət gözlədim, 

Gəldi hər sevdalı dilbər, öz şikarım gəlmədi. 

 

İstədim qismət üçün bir qeyri səmtə üz tutum, 

Çox dayandım, gözlədim mən, yol qatarım gəlmədi. 

 

Bir münəccim söylədi: bəxtin yatıb, ey binəva, 

Oldu agah ki, nədən çeşmi-xumarım gəlmədi. 

 

Hər yazan tökdü üzə hər üzrə əş`arın, Əli, 

Ortaya eşqdən savay bir qeyri varım gəlmədi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəhd edir könlüm yenə seyri-səmadan dolayı, 

Vəsli-canan bildiyim təyri-hümadan* dolayı. 

 

Fəsli-gül əyyamıdır, cansızlara can verilir, 
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Bəzri-rişə **daş dəlir nəşvü-nümadan dolayı. 

 

Özgə yox, ölsəm məni ay üzlü yar öldürəcək, 

Çün, fəda qəsdindəyəm hüsni-simadan dolayı. 

 

Əhvalım dilbilməzə naşı mütərcim danışıb, 

Nə olub, olmuş mənə ol tərcümadan dolayı. 

 

Biqərar divanəyəm, ünvan mənə çöldü, təbib, 

Yoxmu uyğun bir dəva bu tərkimadan dolayı? 

 

Hər nə dərd olmuş icad əflakə üstümdə biçib, 

Tək biri ölçülməyib cümlə-cəmadan dolayı. 

 

Uçdu məbədin,Əli,qəsdiylə zalım fələyin, 

İndi nə minnətdi bu, bərbad komadan dolayı?! 

 

-------------  
* Təyri-hüma – hüma quşu, xoşbəxtlik gətirən guş 

** Bəzri-rişə -    toxum - kök (ərəb) 
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Вцсал зикрин тутуб эяр щиърими дандырды муьам, 

Нядян бяс бюйля, йаряб, кюнлцмц йандырды муьам? 

 

Дюнцбдцр сурятим ол няьмейи-мцмтазя тяряф, 

Сцкут ет, ей мцяззин, халиги андырды муьам! 

 

Мящяббят щюкмцня бах, наляси эюйдян уъадыр! 

Алыб башдан хяйалым ярши доландырды муьам! 

 

Ъидал ъящдин дайандыр, ей мцхалиф, дурду заман, 

Тутуб эюй гцббясин ол чярхи дайандырды муьам! 

 

Мцняъъимляр ня билсин сиррими, ей дил, бу эеъя? 

Итиб сяййаряляр, чцн нуря бойандырды муьам! 

 

Ня ряьбятдир, Яли, бу, ешг иля щиъран арасы? 

Тязад шяклиндя бир цлфятми ойандырды муьам?! 
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  Baği-behiştdən gözəl xoş bir gülüstandı Vətən, 

Şəninə söz çatmayan bir özgə bustandı Vətən. 

 

İftixar hissiyylə mən hər yerdə isnad verirəm, 

Yurdumun övladına ən ali ad-sandı Vətən. 

 

               Azmaram haqqın yolun yüz dəfə düşsəm tufana, 

               Çün, ömür karvanıma hər anda sərbandı Vətən. 

 

Yoxdu qorxum, üstümə yer-yerdən düşmən yeriyə, 

Düşmənə can verməyən bir şiri-aslandı Vətən! 

 

Vaqifi-əsrari-ümman sanma qəvvası, könül, 

              Bəhri- hikmət daxilin gəz, gör nə pürkandı Vətən! 

 

Yüksəlir, pərvaz edir, getdikcə artır nüfuzu, 

Çünki, Öndər bəsləmiş azadə tərlandı Vətən. 

 

              Yurdumun hər guşəsi qəlbimdə məskundu, Əli, 

              Bir ürək, bir can, bütöv Azəribaycandı Vətən! 
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Aşiqi-sadiq olan kəs indi kimdir, gördülər. 

Çox “yəkun”un əvvəli lami-mimdir gördülər!*  

 

Xainin gizlin işin faş etməyə nə ehtiyac?- 

Kim əməldən doğru-düz, əhli-salimdir, gördülər. 

 

Əğyarın fitvasına heyran idi bir çoxları, 

Yerlə-yeksan eylədi- Allah qənimdir, gördülər! 

 

Hər zaman qəlbimdə kim, bir titrəyiş mövcud idi, 

Yardılar könlüm için, qəm köklü simdir- gördülər! 

 

Dərdlilər dərman üçün çox gəzdilər eldən təbib, 

Dərdi-eşqə təkcə bir canan həkimdir, gördülər. 

 

Ya Əli, son qismətim niyyət tutub açdım kitab, 

Sonda Lam, başdan Əlif, ortada Cimdir - gördülər!** 

 

------------------   
* “Yəkun” ərəbcə “olur” mənasındadır. Onun 

 əvvəlində “lam-mim” hərf birləşməsi olduqda 

 “ləmyəkun” - “olmur” mənası verir. 

** Ərəbcə Əlif, Cim, Lam ardıcıllığı ”əcəl” deməkdir. 
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   Poema və pyeslər 
 

 

  

 

 

 

 

  Dünya səni sevirmiş 

              

                              İslanır hər gecə yaşdan balışım, 

                             Mən bu tale ilə necə barışım? 

              

   

   Proloq 

 

Bu tale miskin yazılıb, 

Dünyadan küskün yazılıb. 

Hansı dağa bənzədilib, 

Bu qədər çiskin yazılıb?! 

 

 

 

I Fakt  

 

Səni vaxtsiz-vədəsiz  

 zalım Fələk apardı. 

Mənə zor gəldi, 

       dartıb əlimdən qopardı. 

 Kömürləşdi  içimdə 

         neçə ümid, 

                         neçə arzu. 

 Yaxşıları tez aparır 

               o yaxşıya tamarzı. 

  Xəlq etdiyinin əksəri naqisdi axı 

         adına “adil” dediyimizin. 

Ölüm üstündə qurulub 

      büs-bütün hamısı 

         diri qalmaq üçün yediyimizin! 

On il ömür istədim sənə- 



 132 

                             vermədi, 

                     sözümü ağzımda vurdu. 

 Sonra beşə endim... 

           Yenə  şiniyib durdu 

                   bəzi yaratdıqları kimi. 

 Onda nə ədalət gördüm,  

                         nə də insaf. 

Yaman yıxdı evimi 

          daşürəkli nainsaf. 

 

                

 

 

Bayatı əvəzinə 

 

Bu tale belə döndü, 

Bəxt uçdu, yelə döndü. 

Aləmə gülən canım, 

Göz yaşın selə döndü. 

 

    

O mənfur payız axşamı 

 

   Dünya qara bağladı. 

         sən dünyadan köçəndə. 

Buludlar kiprik sıxıb 

         hönkür-hönkür ağladı. 

         O mənfur payız axşamı. 

  İkili dünyamızın  

          biryolluq söndü şamı. 

  Xəcalət çəkdi dünya 

         o gün özü özündən. 

Ay bulud arxasında 

   gizlənmişdi adamların gözündən. 

Günəş itib-batmışdı 

      aləm qara geysin deyə. 

 Xəzri tüğyan edirdi 

      ağaclar baş əysin deyə... 

O gün dünya  

        bəxtim kimi qaraldı. 

O gün dünya  

        bəbək boyda daraldı! 

 Yarpaqlar budaq üstə 
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             bircə anda saraldı! 

 

 Dünya səni sevirmiş.., 

     ey dünyanın bəxtiqara bəxtəvəri!! 

 Tanrının bu sevgidən  

     sözsüz varmış xəbəri. 

Qısqanclığı, həsədi 

     bəlli oldu, faş oldu. 

“Rəhman” adlı varlıq 

     birdən dönüb daş oldu- 

                  başımıza ələndi. 

 İşə bax, 

         gərdişə bax! 

Yaradan hikkələndi 

     yaratdığı bəndənin 

          dünyada hörmətindən. 

Qorxdumu şöhrətindən?.. 

 

Hörmət ona gərəkmiş, 

Şöhrət ona gərəkmiş. 

Bu çərxi diyirlədən 

   təmənnalı fələkmiş. 

Yoxsa əlimdən səni  

   almazdı  dar zamanda. 

Çəkib qanad altına  

   saxlayardı amanda... 

 

          Kəşf 

 

...Bir hikmət kəşf etmişəm  

  bu yerdə,  

            bu arada. 

Yaradan istəmir ki,  

  bir özgəsi yarada. 

Yaradıcı bəndənin  

        taleyin qara yazır. 

Nə layiqincə həyat, 

     nə də pul-para yazır. 

 Mənə sol əl uzadan 

    bu alından kəsdiyin 

           sağ əllə hara yazır? 

Tarixdə bu hallar çox, 

Tarixdə misallar çox 
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              bu hikmətə dair. 

Çörəyə möhtac qalıb, 

       zindanlarda çürüyüb 

       neçə alim, neçə şair. 

 Gücsüzləri sındırmaq  

      işdimi, hünərdimi? 

Arxadan zərbə vuran 

               kişidimi, ərdimi?  

Bu əyri dünyanın ədaləti -  bu! 

Böyük yaradanın  

  kiçik yaradanla  

               ədavəti -  bu! 

Verdiyi bir can üçün 

yüz minnət qoyanın  

             səxavəti - bu!!  

Hədəf mən idim, quzum, 

       bu ədavət oxuna. 

Qıymadın ki, xətəri 

      gəlib mənə toxuna.  

            

               

    Bayatı 

   

    Əzizim, qoşa döndü, 

    Tək gedən qoşa döndü. 

    Məni iki böldülər, 

    Bir yarım daşa döndü.  

 

     Məğrurluq 

 

O gün yer-göy ağladı.., 

          təkcə mən yox... 

 Tutmuşdum özümü tox- 

                 fələyin acığına!.. 

Dözüb durdum  

     quduz taleyin 

             həyasız qıcığına. 

Məğrur dayandım o gün.... 

Çölümdən bilinmədi, 

       içimdən boyandım o gün 

       qara qəzəb rənginə, 

       müdhiş əzab rənginə. 

Dözməsəm inciyərdin, 
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-Əzizim, mərd ol,- deyərdin 

                                  bəlkə də... 

Yaxud kinayəli təbəssümlə 

desəydin bircə cümlə: 

- Səni qürurlu görmüşəm axı, 

üç bala əmanət vermişəm axı- 

 xəcalətdən ölməzmidim? 

Ürək dediyin bu daşı 

     parça-tikə bölməzmidim? 

Sən də məğrurdun o gün, 

ay balamın anası! 

Dərd yox idi dünyada  

     daha canın yanası. 

Bu rəzalət dünyası, 

      yalan, 

            qələt dünyası 

      səninçün bir heç idi. 

Bu köç məğrur köç idi!.. 

  

             

Arzu 

 

 Kaş qara bağlayaydın, 

Sinəmi dağlayaydın. 

Dünyanın dərdini mən, 

Məni sən ağlayaydın. 

 

   II Fakt 

 

 Tabutda da gözəldin 

          son mənzilə gedəndə! 

Bəlkə  hüsnünə hələ 

          vardı qibtə edən də!  

Burda bir özgə məqam, 

          əcəb özəllik vardı. 

Bu tabutda bir aləm 

         ülvi gözəllik vardı!... 

                       

 

 

 

   Tabutun arxasınca     
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Köçüb gedən, ayaq saxla, tələsmə, 

Üz çevirib nə tez belə, gedirsən? 

Ağ sona tək pərvazlanıb, çırpınıb 

Burdan uçub hansı gölə gedirsən? 

 

Hansı zalım ayrılığa sövq edir? 

Gedirsən ürəyim səninlə gedir. 

Bu evdən, eşikdən bezmisən, nədir, 

Yön tutmtsan o boz çölə, gedirsən? 

  

Fələyin  zoruna bata bilmədim, 

Qaçırtdı sonamı çata bilmədim. 

Bir ovuc nəfəsdin tuta bilmədim, 

Dönmüsən küləyə, yelə, gedirsən. 

 

Qohum-qardaş indi hara gələcək? 

İçimə min azar, yara gələcək. 

Sənsiz hər bir günüm qara gələcək, 

Zalım, bunu bilə-bilə gedirsən. 

 

Bir dayaq yox ürək ona yıxına, 

Dözə bilmir, necə gəlsin yaxına? 

Yazıq Əli, qarışmısan axına, 

Göz yaşını silə-silə gedirsən... 

                

       Məzar başında 

 

Məzar görünən tək belə dardısa 

Necə mənim dünyam sığışdı bura? 

Ömrümün yaxşıdan nəyi vardısa 

Səninlə köç edib yığışdı bura. 

 

O saf məhəbbətin zirvəsi budur, 

Əbədi hicranı qazanıb gedir. 

Həsrətin əvvəli göz yaşı, sudur, 

Bəs sonu haraya uzanıb gedir? 

 

 Necə xoş keçirdi axşam-sabahım... 

 Tənhalıq nə imiş, duyuram indi. 

 

Səninlə ölmədim, budur günahım, 

Onu göz yaşımla yuyuram indi. 
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Sənə neyləmişdim, zalım balası, 

Məni bu dərd ilə buraxıb getdin? 

Nə son söz söylədin yadda qalası, 

Nə dəsmal yellədin, nə baxıb getdin. 

                

   Məzarıstan şəhəri 

 

Qəlbimin şənliyi, sevinci hanı? 

Qəm, kədər kükrəyib həddən aşıbdı. 

Daşüzlü bilirdim məzarıstanı, 

İndi əziz olub, doğmalaşıbdı... 

 

Xəyalım bu şəhərə 

    yapışıb zəli kimi.                   

Gəzirəm daş şəhəri  

     gic kimi, dəli kimi. 

Birotaqlı binalar 

     ardıcıl sıralanıb. 

Bəzilər qoşa-qoşa, 

     bəzilər aralanıb. 

Kasıbı, varlısı da 

    bilinir ilk baxışdan- 

çölündəki bəzəkdən, 

    üstündəki naxışdan. 

Bu daş şəhərin çölü- 

   bu dünyanın güzgüsü. 

Bu dünyanın biçimi, 

       bu dünyanın ülgüsü. 

İçində baş verəndən 

      yox kimsənin bilgisi. 

Bu, qəribə şəhərdi, 

      bir az özgətəhərdi.  

Hər evin tək sakini, 

     hər sakinin büstü var. 

Fələk söndürmüş kimi, 

    nə ocaq, 

               nə tüstü var. 

Amma burda... 

                isti var! 

Yandırır,yaxır məni, 

         lap şişə taxır məni! 

Fəqət dönmüş taleyin, 

   buz tək donmuş taleyin 
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   ürpənirəm  adından. 

Yaxılsam da odundan 

     qorxudan üşüyürəm. 

Sən üşüməzsən, gülüm, 

    tez-tez gəlib üstünə 

         qərənfil döşüyürəm... 

 

   Taktika          

 

Yanında yerim var, 

     darıxma,  

              gələcəyəm. 

Bir sərsəri əcəlin 

     əlində öləcəyəm. 

Bu, çox çəkməz, əzizim, 

     azca dözümün olsun. 

Əcəl hər nə olsa da  

    gərək özümün olsun! 

Fələkdən istəmərəm, 

    o da dirsək göstərə. 

Söz də desəm, deyərəm 

   mərd kişiyə, mərd ərə! 

Kimə həyat istəsəm 

   namərd torpağa gömür- 

   cavan demir, qoca demir. 

Fələk mənlə əyişib. 

Mənim də buna nisbət 

     tələblərim dəyişib. 

Mənə həyat!! 

              Uzun ömür!! 

                   - qışqırıram. 

Gülüş istəsəm əgər, 

     hönkürüb hıçqırıram! 

Yanına tez gəlməyin  

        budur ən qısa yolu, 

        budur ən kəsə yolu!.. 

  

                      Bakı. Yanvar 2007. 
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  Məhəbbət hekayəti 
 

        İki hissədən ibarət  muğam-tamaşa  

           üçün libretto 

 
İştirak edirlər: 

 

    Aşiq    -    cavan oğlan 

   

 Məşuq  - gənc qız 

  

  Əğyar   - Aşiqin rəqibi 

  

  Dost  - Aşiqin dostu 

  

 Rəfiqə  -  Məşuqun rəfiqəsi 

  

 Dərviş  - məzəli və xeyirxah insan 

  

 Cadugər – kələkbaz falçı qadın 

 

 Xor, çalğı alətləri ansamblı, rəqqasələr 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

         I Hissə 
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 I şəkil 

 

Bulaq başı. Dağlar, çəmən və gül-çiçək görünür.Mahnı 

çalınır, bir dəstə qız rəqs 

 edir və xorla oxuyurlar. 

 

Xor: 

 

Gözəllər çox, nədən bundan xəbər yoxdur? 

Sənəmlər var , cavanlardan nəzər yoxdur? 

 

Nədən çıxmış ürəklərdən odu eşqin? 

Könüllər boş, məhəbbətdən əsər yoxdur. 

 

Alov tutmur, yanan yoxdur bu sevdadan, 

Haçandır kim, o səhraya səfər yoxdur. 

 

Dərviş ( gəlir): 

 

Dayazlardan üzən bilməz suyun sirrin, 

Bu dəryanın dibin axtar, nələr yoxdur! 

 

Yenə canlar mələklər tək tutub dövrəm, 

Nə məndən hay, nə də sizdən təpər yoxdur! 

 

( Qızlar gülüşürlər.) 

 

-  Qızlar, mənə bir içim su verin. 

 

Qızlardan bir neçəsi : 

 

- Buyurun, baba dərviş!- deyərək dolçanı 

      su ilə doldurub ona uzadırlar. 

( Dərviş su içib gedir. Aşiq və Dost ovçu 

    libasında bulağa yaxınlaşırlar). 

 

Aşiq: 

 

Susuzluqdan yandı ürək, 

Bulaq olsun burda gərək. 

 

 

Dost:  ( bulağı göstərərək) 
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Odur, orda bir bulaq var, 

Üstü dolu gözəl qızlar. 

 

Aşiq: 

 

Gör nə gözəl çeşmədir bu, 

Qızlar, bizə bir qurtum su! 

(Məşuq Aşiqə və Rəfiqə Dosta dolça ilə su verir. Aşiq 

Məşuqun gözəlliyinə heyran qalır. Dolça əlindən düşür. 

Onlar su içib gedirkən aşiq ov torbasını unudur) 

 

Aşiq : (öz-özünə) 

Bu qız məni oda saldı, 

Bir baxışdan canım aldı. 

 

Məşuq: (arxadan) 

Səyyad ! Səyyad! Ovun qaldı. 

 

Aşiq:  (Qayıdıb ovunu götürür, Məşuqa) 

 

Verdiyin çeşmə suyu qəlbimə odlar ələdi. 

           Hüsnünə heyranlığım əqlimi başdan elədi. 

 

Bilmirəm qismətmidir, bəxtim məqamın gətirib, 

           Ya ki, ey gül, taledən qarşımda bir növ tələdi? 

 

Məşuq: 

 

Üzmə göylərdən əlin, qisməti Allah yetirir, 

 

Rəfiqə: 

Hər könül bir od tapır, gərdişi-dövran belədi. 

 

( Aşiq və dost gedirlər. Qızlar da kuzələrini 

 götürüb gedirlər. Axıra Məşuq və Rəfiqə qalır) 

 

 

Rəfiqə: 

 

Nədir, ay qız, nə qəmginsən? 

Neçin birdən dəyişdin sən? 
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Məşuq: 

 

Könlümə bir od düşüb, bundan qərarım yox, 

Öylə bir atəşdi ki, dözməkdə karım yox! 

 

Rəfiqə: (zarafatla) 

 

Sinəni bir ox ilə səyyad ola vurmuş? 

 

Məşuq: 

  

Ağrısın dəf etməyə bir iqtidarım yox! 

 

Rəfiqə: 

 

Sən də , ay qız , birtəhərsən, 

Bundan artıq nə istərsən? 

İlk sevgiyə alqış gərək! 

Mübarəkdir, çox mübarək! 

Göz dikmişdi oğlan sənə, 

Hey baxırdı dönə-dönə. 

( Qızlar gedərkən Əğyar qarşıya çıxır) 

 

Əğyar : ( Məşuqa) 

         

           Hər görərkən surətin köksümdə atəş qalanır, 

           Vəslə yetmək qəsdiçün beynimdə aləm dolanır. 

 

  Bircə “hə” kəlmən üçün yüzlərlə mal-pul tökərəm, 

Başına altun səpib hər anda qayğın çəkərəm. 

 

Bəslərəm, ey gül, səni yağ içrə böyrək kimi mən, 

Mat qalar ziynətinə hər gəzdiyin güllü çəmən. 

 

Məşuq: 

 

Çox güvənmə malına, söz salma altundan əbəs, 

          Mal-pula, var –dövlətə saf bəndədə olmaz həvəs. 

          Bizdə yoxdur gəzdiyin, yol ver, çəkil yoldan kənar! 

 

Rəfiqə: 

 

Yox lüzum artıq sözə, qəlbin əgər öz hökmü var! 
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Yol ver, çəkil yoldan kənar! 

 

Əğyar: (tək) 

 

Bir daha yox söylədi, düşdüm yenə müşgüllərə, 

Nola, yarəb, onda bu yox söyləyən dil olmasa! 

 

Daş ürək nazəndədir kuyində bərbad olduğum, 

           Yox ümid etsin əlac qəlbində təbdil olmasa. 

( Bulağa tərəf gedir.) 

 

Dərviş :  (gəlir) 

 

Hər sevən aşiq deyil eşqində təkmil olmasa, 

           Eşq adın kimdir çəkən hər üzrə təhlil olmasa. 

( Cadugərin gəldiyini görüb gizlənir) 

 

Cadugər: 

 

Mən falçıyam, çadugərəm, 

Hər dərdə əncam çəkərəm. 

 

Zülmət yola nur saçaram, 

Həm tas qurub bəxt açaram! 

 

Əğyar: ( bulaqdan qayıdarkən Cadugəri 

görüb birdən ayılmış kimi) 

 

Falçı, falçı, falıma bax! 

Gəl bəxtimə, halıma bax! 

 

Cadugər:  (oturub fal açır) 

 

Bəxtində müşkül görünür, 

Sönmüş ocaq , kül görünür. 

 

Eyb eyləməz, əncam olar, 

Ancaq bunun çox xərci var! 

 

Əğyar: 

 

Bir könül təbdilinə nə istəsən verrəm onu, 

Tas qurub tədbir elə, olsun xeyir axır sonu. 
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Məşuqa könlüm qonub, ardıncayam çoxdan bəri, 

Nə qədər cəhd eylədim gəlmir yaxın nazlı pəri. 

 

Cadugər: 

 

Mən sənin hər dərdinə dərman tapıb dəf edərəm, 

Məşuqu cadum ilə eşqə mükəlləf edərəm. 

 

Əğyar: 

 

Meydana aşiq də çıxıbdır indi, 

Ovçudu, səyyaddı, bilinmir kimdi. 

 

Nə tədbir gərəkdir bilirsən özün, 

Məşuqun Aşiqdən döndərsin üzün. 

 

Cadugər: 

 

Bu işi tapşır mənə, ardınca dərhal gedərəm, 

İş qurub, ənam alıb həm üstəlik nəf edərəm. 

( Əğyar onu kənara çəkib pul verir, qulağına 

pıçıltı ilə nəsə deyir. Hər ikisi səhnədən gedir.) 

 

Dərviş: ( Gizləndiyi yerdən çıxıb  gəlir) 

 

Hər könül mülkünün sultanı vardır, 

Nəşeyi-eşq ilə biixtiyardır. 

 

Yoxsa qəlb yandıran səndə məhəbbət, 

Puçdur hər gördüyün tədbir də əlbət. 

(Gedir) 

Aşiq:  (Gəlir, gözü bulaq tərəfdə kimisə 

                      axtarır) 

 

     Çəkir möhnət yükün qəlbim məhəbbət var olan gündən, 

     Gedibdir varlığım əldən könül mülküm talan gündən. 

 

      Bilən yoxdur su hardandır, çiçəklərdə durub dən-dən, 

      Tutubdur şeh bütün aləm gözüm yaşla dolan gündən! 

 

Dost: (Gəlir) 
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      Söylə, ey dostum mənim, bağrın nədən qanə dönüb? 

      Xoş avazın qəmlənib bir böylə əfqanə dönüb? 

 

Aşiq: 

 

Gördüyüm ol şux gözəl könlümdə hakim kəsilib, 

San, mələk peyda olub, qarşımda insanə dönüb! 

 

Dost: 

 

Qəm çəkib can üzmə sən, xoşdur bu eşqin xəbəri, 

Eşq ilə çox səhralar baği-gülüstanə dönüb. 

 

Aşiq: 

 

Dildə çatmır iqtidar canana açsın sözünü, 

Ol səbəb hər bir anım həm indi hicranə dönüb. 

 

Cadugər:  ( Qoca qarı qiyafəsində gələrək) 

 

Dad deyib hicran əlindən bir belə dad eyləyən, 

Yoxmudur, ey binəva, bir kimsə imdad eyləyən? 

 

Qalmısan çöllərdə sən həmdərdi yox biçarə tək, 

Söylə bir, iqbalını kimdir o bərbad eyləyən? 

 

Aşiq: (bir qədər tərəddüdlə Cadugərə) 

 

Öylə kim, mən Məşuqun ol xətti-xalın görmüşəm, 

Dünyanın san göz açıb cahü-cəlalın görmüşəm. 

 

Həm gedib azadəlik əldən məhəbbət qəhrinə, 

Üstəlik hicran çəkib dərdin, məlalın görmüşəm. 

 

Cadugər: 

 

Demək eşqə düşübsən sən, 

İndi anlat, nə istərsən? 

 

Aşiq: 

 

İstərəm mən bir nəfər dərdim o canana desin, 
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            Dost: 

 

Zülm edib salmış onu neyçün bu zindanə desin. 

 

Cadugər: 

 

Sən bu işi tapşır mənə, 

Mən eylərəm əncam sənə! 

Dost: 

Doğrumu bu, qarı nənə? 

Çoxdan bunu söyləsənə! 

 

Aşiq: 

  

Məşuqa bildir halımı, 

Ərz et ona əhvalımı. 

 

Cadugər: (kənara) 

 

Bəxtəvər Məşuqun bəxtinə bax bir! 

Dərdini Aşiq də , Əğyar da çəkir. 

 

Hər kimdə olarsa artıq səxavət, 

O da məqsədinə yetişər əlbət. 

 

Aşiq:  (tələsik məktub yazıb dəsmala 

          bükür  və  onu qarıya verərək) 

 

Bunu çatdır o canana , 

Ürək qalmış yana-yana! 

 

Cavab yazsın o dildarım, 

Gedib əidən ixtiyarım. 

 

Dost: (Aşiqə) 

 

Gedək, ovdan yubandıq biz. 

 

Cadugər: 

Gedin, daha lazım deyilsiz siz. 

(Aşiq və Dost gedirlər. Cadugər başından 

 çarşabını götürür və məktubu açıb istehza 

 ilə oxuyur) 
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Salıb eşqin oda canım, fənadır əhvalım səndən, 

Əlimdə ixtiyarım yox müqabil kam alım səndən. 

 

         Əsiri-eşqinəm dilxun, asılmış taleyim tükdən, 

      Qərarın ver həyatımçün – ölüm səndən, qalım səndən! 

 

( zala tərəf): 

Amma yaxşı yazır ha..a. 

( sonra bir qədər düşünüb): 

 

Burda pul-zad yoxdu demək, 

Eylərik Əğyarə kömək. 

 

 

Düşüb fürsət mənə indi, 

Ona məktub verən kimdi! 

( məktubu əzib kənara atır) 

 

Ağıl varmı o dilbərdə? 

Bu cür yarı salıb dərdə! 

 

( Özü məktub yazıb dəsmala bükür və səhnədən gedir. 

Dərviş kənarda gizlənib ona göz qoyur.) 

 

Dərviş:  ( oxuya-oxuya gələrkən məktubu tapıb 

götürür) 

 

Bir təriqət əhliyəm ki, eşqdir məbud bildiyim, 

          Dərdi-hicran əhlidir həm şadi-məsud bildiyim. 

 

          Kimsədən sordumsa haqq, təsüflə ol tərpətdi baş, 

          Anladım çoxdan ölüb illərdi mövcud bildiyim. 

 

( Məşuqun gəldiyini görüb gizlənir) 

 

Məşuq:  ( əlində cürdək bulaq başına gedirkən) 

 

          Hansı dərddir, ey təbib, gözdən tutub canə düşür? 

Bir bəladır kim, nə bir nadan, nə biganə düşür. 

 

Hansı bir məhbəsdi kim, yoxdur poladdan qıfılı? 

          Binəva hicran çəkən könlüylə zindanə düşür?! 



 148 

 

Səyyada bax, səyyada, 

Torun qurmuş qayada. 

Toruna ceyran düşüb, 

Kimsəsi yox oyada! 

 

Cadugər: ( Qəflətən qorxunc ifritə maskasında     

                  Məşuqun qarşısına çıxıb müdhiş bir         

                  səslə):  

 

   Oyan! Oyan!! 

 

Məşuq: 

 

  Oyy!!.. ( qışqırıb bayılır) 

 

Cadugər:  ( maskanı dəyişib nurani mələk donuna 

                             girərək Məşuqu silkələyib bir qədər 

                     ayıldır) 

 

Arxanca Aşiq gözü var, 

Qəlbində eşqin közü var. 

 

Əfsus ki, Aşiq xəstədir, 

Bu gün-sabah can üstədir. 

 

Az qalıb ömrünün sonu, 

Dəf eylə qəlbindən onu. 

( Məşuq yenidən bayılır. Cadugər maskalarını torbaya 

yığıb bir qədər kənarda qoyaraq yenidən Məşuqa tərəf 

qayıdarkən Dərviş torbanı xəlvətcə çəkib götürür. Bu 

zaman Cadugər Rəfiqənin “ Məşuq! Məşuq! Hardasan, 

ay qız? “ deyərək çağıra-çağıra gəldiyini görüb tələsik 

qaçır) 

 

Rəfiqə:  ( Məşuqu bayılmış tapıb təəccüblənir. 

                          Onu ayıldıb qaldırır) 

 

Nə halətdir belə, ay qız? 

Nədən düşdün bu cür halsız? 

 

Məşuq:  (qorxmuş) 
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Bu, yuxudu, ya aşkardı? 

Mələkmi, İblismi vardı? 

 

Rəfiqə: 

Al öxünü ələ, ay qız. 

Kimsə yoxdur , bizik yalnız. 

( Məşuqun qoluna girib aparır) 

 

Dərviş:  (gəlir) 

 

Sevən insanı çox sadə aldatmaq olurmuş, 

Alıb başdan düşüncəni oynatmaq olurmuş. 

 

           Tufanlar oynaşan bəhri-zillətdir məhəbbət, 

           Nəsibin qərq olub çox zaman batmaq olurmuş! 

(gedir) 

(Cadugər gəlib torbasını axtarır, tapmayıb 

tələsik gedir. Səhnə qaranlıqlaşır. Şəkil dəyişir) 

 

 

 

 

II  şəkil 
 

Bulaq başında günəşli yaz günü. Məşuq əlində su 

cürdəyi  qəmli halda daş üstündə oturub. Qızlar onun 

ətrafında dövrə vurub rəqs edərək oxuyurlar. 

 

Xor: 

 

Nədir atəş , könül, sən kül olandan sor, 

Nədir leysan, gözü yaşla dolabdan sor! 

 

Zimistanı nə gəl axtar, nə canın yor, 

Soyuq qəlbin sazağından solandan sor! 

 

Deyirlər kim, gözü eşqin olubdur kor, 

Verib nurun özü bimar qalandan sor! 

 

Məşuq: 

 

Nədəndir bəs bu yollarda qurulmuş tor? 

Tapıb səyyad tora ceyran salandan sor. 
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( Qızlar kuzələri götürüb gedirlər. Məşuq və 

Rəfiqə qalırlar) 

 

Rəfiqə: 

 

Yenə neyçün halın yoxdur? 

Sevincindən kədər çoxdur. 

 

Nə qəm çəksin sevən insan? 

Nədir dərdin belə pünhan? 

Məşuq: 

 

“ Könüldə min qəmim bardır ki, pünhan eyləmək olmaz” 

  Fələkdən gizlədib daxildə üsyan eyləmək olmaz. 

 

Deyirlər kim təbib bilsin, gərək dərdim açıqlansın, 

Bilinməzsə əlacın guya imkan eyləmək olmaz. 

 

 

 

Rəfiqə: 

 

Həzər qıl nalədən, ey binəva, bədnam olur eşqin, 

Bu eşqin müşgülün ol əfqanla səhman eyləmək olmaz. 

 

Cadugər:  (Qoca arvad libasında gəlib Məşuqa) 

 

Sənə məktub yazıb yarın, 

Bəyan etmiş oz ilqarın. 

( Dəsmala bükülü məktubu verib tez oradan uzaqlaşır) 

 

Məşuq:   ( Sevincək məktubu alıb oxuyur) 

 

      Sizə çox aşiqin bildim nədən get-gəli yoxmuş, 

      Demə xunxarələr bəzmində sən tək zəli yoxmuş. 

 

(Təəccüblənir) 

Qarı nənə, qarı nənə! 

Kimdi verən bunu sənə? 

 

(Qarının getmiş olduğunu görüb əsəbi halda məktubu 

atır) 
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Rəfiqə:  ( heyrət içində məktubu yerdən 

götürüb   gerisini  oxuyur) 

 

Bəlayi-dərdi-dil səndən gəlibdir mənə daim, 

Daha aşkardı kim, bu işdə düşmən əli yoxmuş. 

 

Məşuq:  ( əhvalı sarsılır, birdən nəsə xatırlayıb 

öz-özünə) 

 

Aşiqin başında bəla var demək, 

Bəlkə doğru deyib yuxumda mələk? 

(Bir qədər fikirləşib) 

Yarın qəlbin əyən olmuş, 

Ona məndən deyən olmuş. 

 

Nədən böhtan oxu eşqin 

Sinəsindən dəyən olmuş? 

 

Rəfiqə: 

 

Kimdir sənə böhtan atan? 

Saf eşqinə ol şər qatan? 

 

Keçir bir-bir xəyalından, 

Soruş, öyrən əyalından. 

 

Məşuq: 

 

Həbiba, sorma gəl pünhanımı əhləl-əyalımdan, 

Xəbərsizdir əyalım binəsib aşüftə halımdan. 

 

      Təcəssüm gördüyün ol rəmzi-xülyamdan nəzərin çək, 

      Ki, bir hasili-illac yox ələgəlməz vüsalımdan. 

 

     Uğursuz bəxt ilə könlüm quşu bayqulara yemdir, 

     Xilas mümkünmüdür viranədə ol zülmü-zalımdan?! 

(Qızlar gedirkən Əğyar qarşıya çıxır) 

 

Əğyar:  ( Məşuqa) 

 

       Ey sənəm, zülm eyləmə, könlüm sənin hicrindədir, 

       Sən də bir insafa gəl, bir böylə incitmək nədir? 
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Məşuq: 

 

Bir kərə aldın cavab, bu, azmıdır, gəldin yenə? 

 

Rəfiqə: 

 

Bəsdi, artıq gen dolan, çoxdan cavab çatmış sənə! 

( Qızlar cəld gedirlər) 

Əğyar:  (tək) 

 

Çıxdı əldən, ey təbib, ol ümidvar olduğum. 

Yıxdı canım dərd ilə bu griftar olduğum. 

 

Hökmü varsa cadunun qəm evin şad etməyə, 

           Bəs hanı beytül-sürur hökmü-sərdar olduğum? 

 

Ehtiras israrına pul töküb xərc eylədim, 

Özgə yoxdur bir əməl böylə icbar olduğum. 

( gedir) 

 

Dərviş:  (oxuya-oxuya gəlir) 

 

Könül qəmzadələr əhlin ki, hərdən cəm tələb eylər, 

Məni əfrai-məclis sümlə sədr-əzəm tələb eylər. 

 

Unutmaq kühl ilə dərdin deyildir bizlərə caiz, 

Ki, mey içdikcə əhləl-qəm bədəstur qəm tələb eylər. 

( Aşiqin gəldiyini görüb kənara çəkilir) 

 

Aşiq: 

 

       Yanır can, ey sitəmkar, vəsli-canan ehtiyacından, 

       Günahdır qıymamaq gər aşiqi-dilqəm tələb eylər! 

 

Dərviş:  (yaxına gəlib Aşiqə müraciətlə) 

 

      Məhəbbət qəhrinə can sidqi-dil təslim edən aşiq 

      Təbibdən nə əlac, nə qəlb üçün məlhəm tələb eylər. 

 

Aşiq: 

 

    Könül mülkündə, ey zahid, mənim öz taxtı-tacım var, 

    Təriqət dərsinə nə bir tələb, nə ehtiyacım var. 
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    Məni qorxutma sən, kim, qabili-dərman deyil hicran,             

    Fəda nəqdiylə çün, hər müşkilə mütləq əlacım var. 

( Dərviş Dostun gəldiyini görüb kənara çəkilir. Aşiq 

Dosta xitabən) 

 

Nə oldu, qarıdan xəbər bilindi? 

 

Dost: 

 

Bilmişəm, özü də gələcək indi. 

( qarının gəldiyini görüb ona müraciətlə) 

 

Gəl, gəl yaxın, qarı nənə, 

Ümid qalıb indi sənə. 

 

Cadugər:  (yaxınlaşıb Aşiqə müraciətlə) 

 

     O dilbərin işindən kim, çatıb çox söz, xəbərim bar, 

     Qəzəb, hiddət tutub canım, qərarsız bir təhərim var. 

 

Deyirlər kim, verib Əğyarə qəlbin ol vəfasız yar. 

 

Aşiq: 

 

  Buna dözməz ürək məndə,  böyük dərdim, kədərim var. 

 

  Dedin, ey dil, hanı insaf, neçin etdin məni qəmxar? 

  Bilirsən kim, içim atəş, oda yanmış ciyərim var. 

 

Cadugər: 

 

Dedi: könlüm azad quşdur, səmalardan onu axtar, 

Bu meydanda bilinsin qoy, mənim az-çox dəyərim var. 

 

Aşiq: 

 

Dedin, bildir sözün, fikrin, mənə qəlbin elə aşkar? 

Nə müddətdir günüm yoxdur, nə axşamım-səhərim var! 

 

Dost: ( yaxınlaşıb Aşiqin qolundan tutur) 

 

Vəsl üçün , ey binəva, iş təkcə zəhmətdə deyil, 



 154 

Boş xəyaldır aşiqə ol şey ki, qismətdə deyil. 

 

Cadugər: 

 

Sən tələb etmək ilə göyər dəyişməz qərarın, 

Çün, kökü ol xüttənin arizi-xilqətdə deyil. 

 

Aşiq: 

Eşqə can sərf etməyə yarımla vardı əhdimiz. 

 

Cadugər: 

 Söz salıb gördüm daha əvvəlki niyyətdə deyil. 

( gedir) 

 

        Dərviş:  (gizləndiyi yerdən çıxıb Cadugəri 

          ardınca) 

 

Rəqib böhtanını aşkar görüb heyrət elədim mən, 

Bunu etməz sanıdım, ol necə məlun olur-olsun. 

( yenidən çəkilib gedir) 

Aşiq:  ( pəjmürdə halda) 

 

Gərdişi-əflakədən meydan ta Əğyarə qalıb. 

Nə bu hicran əl çəkir, nə dərdə bir çarə qalıb! 

 

Sevdiyim dilbər mənim sinəmə xəncəri çalıb, 

Tən yarı yoxdur ürək, ondan daha parə qalıb! 

  

Dost: 

 

Cəhd qıl, dostum mənim, vaxtında get ol yarı gör, 

          Yox ümid bir kimsəyə, bir yön ilə dildarı gör. 

 

(Bu vaxt Məşuq və Rəfiqə əllərində guzə 

gəlirlər) 

 

Aşiq:  ( Məşuqa xitabən) 

 

Söz gəzir kim, ey sənəm, başqasına yar olmusan, 

Könlümü sən yandırıb neyçün soyuq qar olmusan? 

 

          Əhdi-peymanın pozub sinəmə dağlar çəkmisən, 

          Söylə, zalım, bu qədər neyçün sitəmkar olmusan? 
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Məşuq:  (təəccüblə kənara) 

 

Yarəb, bu nə sözdür, bu nə böhtan? 

Mümkünmü buna tab eləsin can? 

( Aşiqə tərəf acıqlı) 

Təmənnam yox bu dünyanın fələyindən, 

Əlim çəkdim daha göylər diləyindən. 

 

Rəfiqə: 

Bu dövran kim, belə zaydır, ədalət, haq 

Görən yoxdur onun hətta mələyindən! 

(qızlar gedirlər) 

Dost: ( Aşiqin pəjmürdəliyini görüb, təsəlli 

məqsədilə) 

 

Yorma baş,dostum mənim,sən bu qədər fikrə dalıb, 

            Hicranın tək çarəsi bir eşqi inkarə qalıb. 

 

Aşiq:   ( Dostun dediyini eşitmirmiş kimi, 

qızların ardınca  yanıqlı tərzdə) 

 

Ey məni tərk eyləyən, var sinədə çox söz hələ, 

Sönməyib qəlbin odu, kül içrə çoxdur köz hələ! 

 

         Vəslinə yoxdur ümid, barəndə vardır xəbərim, 

          Neyləyim dönmür ürək, ardınca qalmış göz hələ! 

 

        

                P Ə R D Ə 
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           II Hissə 
 

Yenə əvvəlki səhnə quruluşu. 

 

Əğyar:  (gəzişərək oxuyur, hərdən gözləril 

kimisə axtarır) 

 

Xilqətin hər surəti bir ehtiyac zəmnindədi, 

           Bilmişəm artıq bunu, qəlbim bunun əmnindədi. 

 

Gər gözəl ceyranları həm ovlamaq fərz olmasa 

Ol həyat nəqqaşının nəqşində bəs məna nədi? 

( Oturub bir qədər gözləyərkən əsnəyərk  yuxulayıb yatır 

və yuxu görür.) 

 

Yuxu səhnəsi 

--------- 
Toydur. Musiqi sədaları altında Cadugər Məşuqun 

əlindən tutub Əğyarın yanına gətirir və onun duvağını 

götürərək Əğyarın yanında əyləşdirir. Əğyar sevinclə 

əlini əlinə vurub oxuyur. 

 

Əğyar: 

 

İstərəm bir musiqi məclisdə xoş hal eləsin, 

Dinləyən hər bir kəsi dilşadi-əhval eləsin. 

 

Tar, kaman çalsın hava eşq üzrə bir pərdə tutub, 

Feyziyab olsun könül, həm rəqsi ətfal eləsin! 

( Bu zaman rəqqasələr oynaır. Ortada oriyental rəqs ifa 

olunur. Xanəndə ( Rəfiqə) oxuyur: 

 

İstərəm ol yarı kim, əhdində çox düzgün ola, 

Can dözər hər cövrünə, edam belə, yüz gün ola! 

 

Ağ buxaq, büllur bədən, qamət gərək şümşad kimi, 

Gözləri qəndil çıraq, ağ sinəsi güzgün ola! 

 

Qəlb evin ol dldura nazlar ilə başdan-başa, 

Gah gülə, gahdan küsə, hərdən baxış süzgün ola! 

 

Böylə bir nazəndəni qismət verə bəxtin sənə, 

Hansı nadan əl çəkər, lap hər qədər üzgün ola! 
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( Xanəndə qurtardıqa toy havası çalınir, Əğyarla Məşuq 

rəqs edirlər. İşıq azalır, Əğyar əvvəlki yatmış vəziyyətinə 

qayıdır. Səhnə boşalır) 

 

Cadugər:  (Gəlir. Əğyarı silkələyərək oyadır) 

 

Dur, dur, nə bərk yatmısan? 

 

Əğyar:  ( diksinib ayılır. Yuxu gördüyünü 

anlayııb əhvalı pozulur. Qeyzlə Cadugərə) 

 

Bəs hanı sehrin gücü , ey cadugər! 

Get-gəlin innən belə çoxmu çəkər? 

 

Haqq alıb iş görməyə söz vermisən, 

Yoxsa imkanın əgər, aç, söylə sən! 

 

Cadugər: 

 

Aşiqin qəlbin də mən aldım ələ, 

Canına cadumla düşmüş vəl-vələ. 

 

Az qalıb, Məşuq sənə həmdəm olar, 

Nə fəraq, nə özgə bir dərd-qəm olar! 

 

Toy-düyün ardınca tərpən indi sən! 

İstərəm qiymətli toy ənamı mən! 

 

Əğyar:  ( Mülayim tərzdə) 

 

Tə ki, səhman olub işlər düzəlsin, 

İstəyim, muradım hasilə gəlsin, 

Gəlin tək bəzərəm altunla səni, 

Bu dünya malından eylərəm qəni! 

Cadugər: 

 

Gəl gedək, görməli işlər var hələ, 

Göz dəyər, sevincin gətirmə dilə. 

( gedirlər) 

 

Məşuq:  ( əlində cürdək gəir, qəmgindir) 

 

Binadan taleyim yox, niyyətim hasil ola bilmir, 
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Səmadan bağlanıb yol, qismətim nazil ola bilmir. 

 

Rəfiqə:  ( tələsik gəlir) 

Hardasan , ay qız, bayaqdan səni axtarıram. 

 

Məşuq:  ( Pəjmürdə halda davam edir) 

 

Cahan gərdişini ol fəzl ilə tənzim edən hakim, 

Mənə gəldikdə eyvah, bir kərə fazil ola bilmir! 

 

Rəfiqə: 

 

Deyirlər hər səvabın öz müqabil xeyri var, amma 

Nə bir halətdəyik gör, ol bizə şamil ola bilmir! 

 

Məşuq:  ( əhvalı daha da pozülür) 

 

Fələk sağ istəsə can cismimi , dərdim bitər eylər, 

Dəvayi-dərdi-qəm ehsanını yoxdan yetər eylər. 

 

         Qurutmuş mənbəyi-imkanımı kor taleyim çoxdan, 

Dəniz versən onu bəxtim quru çöldən betər eylər. 

 

Bəlayi-hicri-eşqin dəfinə göylər bulub imkan, 

         Nə müşgül dərd ola bundan, qapıb sinəm sipər eylər! 

(əlləri ilə ürəyini tutur, Rəfiqə qolundan tutub onu 

əyləşdirir.) 

 

Rəfiqə: 

 

    Varmı, yarəb, bəndə kim, dünyadə heç qəm görməsin? 

     Varmıdır tək bir nəfər bəxtində ol kəm görməsin? 

 

Dərviş:  (Gəlir, Məşuqa işarə ilə) 

 

      Hansı Leyla Leylidir, saf eşq ilə can verməsin? 

      Eşqdən məhv olduğun həm külli-aləm görməsin?! 

 

Rəfiqə: 

 

Sən də əl çək, baba dərviş, 

Qan ağladır çərxi-gədiş! 

( Dərviş Aşiqin gəldiyini görüb çəkilir) 
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Aşiq:  (Gəlir, qəmlidir) 

 

Məndə bu, boş cismidir, can adlı sərvət yoxdu ta, 

Can evim alt-üst olub, bir nöqtə xəlvət yozdu ta. 

 

Dərd gözümdən canımı giryanla xaric eyləyib, 

Can alan Əzrayilə üstümdə zəhmət yoxdu ta! 

 

Məşuq:  (kənara) 

 

Varlığımdan məhrumam nakam məhəbbət eşqinə, 

Yoxluğum təsdiqdi kim, barəmdə söhbət yoxdu ta. 

 

Aşiq: 

 

Qəlbi buz bir dilbərin hicranı könlüm yandırıb, 

Min gözəl gəlsin belə, bir meyli-şəhvət yoxdu ta! 

 

Məşuq:  (Aşiqin son sözündən bir qədər 

şübhələnir, ona müraciətlə) 

 

Ey sitəmkar, sən mənim düşmənlərim şad eylədin, 

Şər və böhtana uyub Əğyarı dilşad eylədin! 

 

Eşq evi dünyam idi, qəlbimdə tutmuşdu qərar, 

Qəsd ilə ol qurduğum dünyamı bərbad eylədin. 

 

Aşiq: 

 

Ey mənim əqlim alıb həm sonradan naz eyləyən, 

Öyrədib kimdir səni bir böylə dilbaz eyləyən? 

 

Ya səni düşmən sözü incik salıb məndən bu cür, 

Ya fələk tədbiridir qismətdə qalmaz eyləyən! 

 

Sən deyilsən ol məgər Əğyarə meylin döndərən? 

Kimdi bəs dərdim verib, dərmanı olmaz eyləyən? 

 

Rəfiqə: 

 

Bu, nə sözdür, nə Əğyardır? 

Burda xain əli vardır! 
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Məşuq:  ( Aşiqə bir qədər əsəbi) 

 

Sözün var, söz danış, nədir inadın? 

Söyləmə burada hər nadan adın! 

(azacıq pauzadan sonra incik halda) 

 

Bilmədin eşqinlə çəkdim nə zillət, bilmədin. 

Bildi hər kəs, külli-aləm, cümlə millət, bilmədin. 

 

 

Oldu dillər əzbəri başım çəkən ol qovğalar, 

Cümlə aləm söylədi, çox getdi söhbət, bilmədin. 

 

( Kənarda Cadugər məsələnin açılmasından ehtiyat 

edərək Əğyarı “ Tez ol, get, get” deyərək səhnəyə 

çıxmağa və danışığa müdaxilə etməyə təhrik edir) 

 

Əğyar:  ( “bildim, bildim” deyə-deyə tələsik 

səhnəyə çıxaraq) 

 

Eşq evim tikdim özüm, qurdum, imarət eylədim, 

Hər zaman kəbəm təkin döndüm, ziyarət eylədim! 

( Burada çaşqınlıq yaranır. Aşiq bundan 

qəzəblənir) 

 

Aşiq:  (qeyzlə Məşuqa) 

 

Özgəyə dil vermisən, ey dil, mənə dil oxuma! 

Saxta ol göz yaşların, bəsdir daha, sil, oxuma! 

 

Oldu aşkar indi kim, ardınca Əğyar dolanır, 

Pozduğun ilqarə sən təfsiri-təhlil oxuma! 

 

Məşuq:  ( Çaşqınlıq içərisində, əhvalı pozulmuş) 

 

Ey fələk, bir bəxti kəm mən kimi xilqətdə hanı? 

Taledən bir zərrəcən varsa pay qismətdə, hanı? 

 

Çərxi-dövran sitəmi qəsd ilə yandırdı canı, 

Bəndəyə gəlmiş cəza bir belə şiddətdə hanı? 

( əhvalı daha artıq pisləşir. Rəfiqə onun 

qolundan  tutub sakitləşdirir) 
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Rəfiqə:  ( Əğyarə işarə ilə) 

 

Xainin, böhtançının xoş keçir hər yerdə anı, 

Hökmü-qəm bəs onlara sahibi-qüdrətdə hanı? 

(Aşiqə xitabən) 

Aç gözün, sən haqqı gör, Məşuqu ətraflı tanı, 

Haqqı isbat eyləmək sizdəki xislətdə hanı? 

 

( Aşiq əlləri ilə başını tutub kənara çəkilirkən 

Dost gəlib onun qolundan tutur, səhnədəki 

gərginlikdən təəccüblənir) 

 

Dost: 

 

Dostumun əhvalı neyçün pozulmuş? 

Bu nədir, söyləyin, burda nə olmuş? 

 

Dərviş: (Aşiqin qolundan tutub Məşuqun 

yanına gətirərək) 

 

Lap əzəldən göz qoyub tapmışam şeytan izini, 

Vaxtıdır, mən də açıb göstəim artıq düzünü. 

(Heybəsindən Cadugərin maskalarını və 

tapdığı məktubu      çıxarıb yerə tökür) 

 

Bir imansız Cadugər manedir çoxdandı sizə, 

Şər atır, böhtan qurur daima saf eşqinizə. 

( hamı təəccüblənir, Əğyar səhnədən qaçır) 

 

Qalmamış bir tor daha Əğyar sizinçün hörməsin 

 

Rəfiqə: 

 

Öylə dərd tapsın onu, dərdincə məlhəm görməsin! 

 

Dost: 

 

Cadugər Əğyarla əlbirmiş demək! 

 

Rəfiqə: 

 

Tor qurub məkr iylə eylərmiş kömək! 
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Dost: 

 

Dünyanın gör nə qədər xain, xəbis insanı var! 

Qana qəltan etməli, məhv olmalı bir canı var! 

( Əğyarın dalınca qaçmaq istəyir) 

 

Dərviş:  (Əlini qaldırıb onu dayandıraraq) 

 

Əğyarın şər işlərin Allah bilir başdan -başa, 

Sonda hər şər bəndənin bir yer ilə yeksanı var! 

 

Dost: 

 

Əğyarın fitvasıdır yəqin sizi gözdən salan, 

İndi çoxdur nanəcib hər kəlməsi böhtan olan. 

 

Aşiq:  (Məşuqa) 

 

Ey salıb könlüm oda, qəlbimdə qəm, hicran olan! 

Ey susub ol büt Sənəm, dillənibən insan olan! 

 

Varlığım qarət edib, ey can evim qoymuş talan! 

Varmıdır zülmün yenə, qəlbin kimi pünhan olan?! 

 

Məşuq: 

 

           Könül mülkündə , ey dil, sən məni məğrur hesab et, 

Sitəmlə qan töküb göz ağlamaz, məzur hesab et. 

 

Yanıb içdən olarsam kül bilən olmaz kənardan, 

Baxıb üzdən, sifətdən sən elə məsrur hesab et. 

 

Dərviş:  (zala) 

 

Hər təzahür bir zərurət görküdür, isbatı var, 

Hər təsadüf qum eşən kəs abi-zəmzəm eyləməz! 

 

Aşiqin nə çəkdiyin biganələr bilməz, könül, 

Əhli-hal naəhlidən eşq üzrə həmdəm eyləməz! 

 

(Aşiqə tərəf) 

Aşiqi-sadiq gərək eşqində bədbin olmasın, 
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Fəxr ilə canın verib, məhvində qəmgin olmasın! 

 

Dərsi-eşq bəzmində ol dursun uzaq əğyaridən, 

Kim, ona böhtan və şər məqsədlə təlqin olmasın. 

(Aşiqlə Məşuqun əllərini birləşdirir. Hamı sevinir, 

məhəbbət yeni bir qüvvə ilə cövlan edir) 

 

Aşiq: 

 

Yenə könlümdə bir eşqin cünun sevdası var, 

Yenə qəlbim telin titrətdi bir mahrux nigar! 

 

Məşuq: 

 

Yenə amadəyəm faş etməyə rüsvalığım, 

Yenə əvvəlki tək məyus düşüb olsam da xar! 

Aşiq: 

 

Yenə tutdum təriq, oldum məhəbbət zəvvarı, 

Yenə diz qatlamam, yağsın yağış, töksün də qar! 

 

Məşuq: 

 

Yenə yapmaqdayam qəlbimdə bir büllur saray, 

Yenə sellər aparıb qalsa da gər tarimar! 

( Hamı şadlanır. Yüngül musiqi çalınır, qızlar rəqs 

edirlər. Dərviş rəcəz oxuyur) 

 

Dərviş: 

 

Könlü sitəmlə dağlanan əhli-səfayə bənzəməz, 

Özgə bəladı eşq özü, qeyri bəlayə bənzəməz! 

 

Yoxdu ürək sədaqəti dildə özün öyənlərin, 

Hər deyilən şirin kəlam əhdə vəfayə bənzəməz. 

 

Vəslə yetib səfasını kimdi görən o bəxtəvər? 

Yarla keçən ömür yolu badi-fənayə bənzəməz! 

 

( Bu zaman səhnənin bir kənarında  Əğyar ondan 

uzaqlaşmaq istəyən Cadugərə  “ Dayan, hara 

qaçırsan?” deyərək ona çatıb verdiyi pulu 

qaytarmasını tələb edir –“ Pulumu qaytar!” 
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Cadugər pulu cibindən çıxarıb “ Al , bu da 

pulun” deyir və səhnə arxasına keçir. Pulu 

sayan Əğyar “ Ay, səni, yenə aldatdı!” deyib 

onun dalınca qaçır.) 

 

 

 

 

 

Xor:   ( Bütün iştirakçılar) 

 

Sevən gəldi-gedər olmaz, 

Cəfa yoldan edər olmaz. 

 

Məhəbbətdir mənim dünyam, 

Cahan eşqim qədər olmaz. 

 

Çiçək açsın könüllər qoy, 

Solan bağdan bəhər olmaz. 

 

Müzəffərdir sevən aşiq, 

Məhəbbətsiz zəfər olmaz. 

 

Sevin, şadlan, murad almış, 

Vüsal dəmi kədər olmaz. 

 

Cəfasın çək gözəl yarın, 

Ömür bundan hədər olmaz. 

 

P ə r d ə 

----------------------------- 
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      YARIMÇIQ QALMIŞ TOY 
 

              (iki hissəli muğam-tamaşa) 

 

 

İştirak edirlər: 

 

 

Sərdar                        Kənd ağsaqqalı  

Pəri                            Ahıl qadın  

Xanoğlan                   Pərinin oğlu  

Sarıtel                        Pərinin gəlini  

Şair                            El şairi 

Aşıq                            El aşığı 

 

 

1-ci kişi müğənni 

2-ci kişi müğənni              Xanəndələr 

1-ci qadın müğənni  

2-ci qadın müğənni 

 

 

Çavuş Musa 

Əsgər      Özünümüdafiə dəstəsinin    

                                döyüşçüləri 

 

 

 

Xor, orkestr, solo tar, rəqs qrupu və digər 

 kütləvi səhnə iştirakçıları. 
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                    1-ci hissə 
 

                       1-ci şəkil: 

 

 
Qarabağda dağ kəndi. Axşam tərəfidir. Uzaqdan Şuşa 

 şəhəri görünür. Tül pərdə arxasında bir tərəfdə Sərdar 

 əlində bel yer şumlayır, digər tərəfdə Pəri oturub 

 əlində nə isə toxuyur. Sərdarın yaxınlığında Əsgər 

 dəryazla ot çalır. Pərdə arxasından Xanoğlanın 

 “Qarabağ şikəstəsi” eşidilir: 

 

Əzizinəm Qarabağ, 

Şəki, Şirvan , Qarabağ, 

Aləm cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ! 

             

Sərdar: 

 

         Əsgər sən də bir qulaq as, 

Gör kimindi belə avaz? 

Əsgər: 

Pəri oğlu Xanoğlandı, 

Həm də igid bir cavandı. 

Sərdar: 

Bu uşaqda gözəl səs var, 

Gələcəkdə Cabbar olar. 
 

İşıq azalır, hava qaranlıqlaşır, Sərdar və Əsgər 

 alətləri götürüb gedirlər. Pəri əlindəki işi dayandırıb 

 evə keçir. Səhnə qaranlıqlaşıb yenidən işıqlandıqda 

 sudan qayıdan bir dəstə qız cürdəkləri yerə qoyub 

 “Şuşanın dağları” mahnısının sədaları altında 

 rəqs edirlər.Qırmızı qofta və yaşıl don geyinmiş 

 Sarıtel də onların arasındadır. 

 

Xanoğlan: (gəlir) 

Şuşanın dağları başı dumanlı, 

Qırmızı qoftalı yaşıl tumanlı. 

Sarıtel: 

Dərdimdən ölməyə çoxdur gümanlı. 

Xanoğlan: 

Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel? 

Ölərəm dərdindən bunu bil! 
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Danışmasan da bari gül! 

 

Sarıtel: 

Şuşada axşamlar yanar ulduzlar, 

Onlardan gözəldir gəlinlər, qızlar, 

Oturub yol üstə yarını gözlər. 

 

Xanoğlan: 

 

Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel? 

Ölərəm dərdindən bunu bil! 

Danışmasan da bari gül! 
Qızlar gülüşərək cürdəkləri götürüb gedərkən 

 Xanoğlan Sarıtelin cürdəyinə əlində tutduğu 

 gülü taxıb, yerdən qaldıraraq ona verir. Sarıtel 

 yarı naz, yarı razılıq hissi ilə cürdəyini alıb  

qızların ardınca qaçıb gedir. 

 

Xanoğlan: (tək) 

 

Ağlını eşq almışın dünyadə təqsiri nədir? 

Şərbəti-eşqin görən təbdilə iksiri nədir? 

 

Ol nigarın gözləri bərqi-cəmadan itidir, 

Gör ki, bir baxmaq ilə miqyasda təsiri nədir?! 

 

Endim bulaq başına, 

Bir qız çıxdı qarşıma. 

Sevda nəydi bilməzdim, 

O da gəldi başıma! 

(oxuya-oxuya gedir. Səhnə qaranlıqlaşır,  

  şəkil dəyişir) 

 

  

                                

                                2-ci şəkil 

 
 

Kənddə toy mağarı, sazəndələr və qonaqlar 

 əyləşib, Sərdar toybaşıdır, gələn qonaqları yerbəyer 

 edir. Ön planda Pəri gələnlərə “xoş gəldin” eləyir. 

 

Şair: (bir neçə nəfərlə gəlir) 

Gözün aydın Pəri xala! 
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Gün olsun ki, nəvən ola! 

 

   Pəri: 

El şairi, sən də sağ ol! 

Böyü, ucal, min budaq ol! 

(qonaqlara) 

Keçin içəri əyləşin! 

 

     Sərdar: (sazəndələrə) 

           

           Çalın, oxuyun, məclisi şənləndirin. Xanoğlan 

           bəylə Sarıtel gəlinimizi də indi gətirərlər. 

 
Sazəndələr yüngül bir hava çalırlar. Solo və 

 xor oxuyur. Cavanlar rəqs edirlər. 

 

   Solo: (1-ci qadın müğənni) 

          

          Kim dözər yar cövrünə aşiri-biçarə qədər? 

          Qüz cəhənnəm görsə ol cənnəti-dildarə qədər. 

 

   Xor: 

          Yüz cəhənnəm görsə ol cənnəti-dildarə qədər. 

 

   Solo: (1-ci kişi müğənni) 

 

  Axirət xofun mənə hər ləhzə anlatma əbəs, 

           Yandımaz sağər odu həsrəti-mahparə qədər! 

Xor: 

            

           Yandımaz sağər odu həsrəti-mahparə qədər! 

 

Solo: (1-ci qadın müğənni) 

 

   Məsləkin eşq almışın təfsirdə məxsus yeri var 

            Al nəzər Sənanı sən həm meyli-zünnarə qədər! 

 

   Xor: 

            Al nəzər Sənanı sən həm meyli-zünnarə qədər! 

 

    Solo: (1-ci kişi müğənni) 

 

  Əhdini pozmaz ürək sinəmdə doğransa belə, 
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           Gör neçə oddan keçib bu əhdi-ilqarə qədər! 

 

   Xor: 

             Gör neçə oddan keçib bu əhdi-ilqarə qədər! 

 

 
Səs-küy və atəşfəşanlıqla  “Vağzalı” havasının 

 müşaiyəti ilə bəylə gəlini gətirirlər.Bəyi gətirən 

 müğənnilər mahnı oxuyurlar. Ortada rəqs gedir. 

 

    2-ci kişi müğənni: 

 

  Badə ver, saqi, bu gün əhvalı-şadımdı mənim! 

           Badeyi-mey ləzzəti ağzımda dadımdı mənim! 

 

   2-ci qadın müğənni: 

 

   Feyziyab bir bəndəyəm feyzində divanəliyin, 

            Bəxtəvərlik üzrə bu, bir istinadımdı mənim! 

 

    Şair: 

            Əqli-idrak söhbəti artıqdı aşüftələrə 

            Bihesab zahidlərə bu bir iradımdı mənim! 

(gedib bəy oğlanı qaldırıb irəli gətirir və işarə 

 edir ki, oxusun) 

 

    Xanoğlan: 

 

  Nə qədər aləm durur eşqimlə dünyada varam, 

          Çün dönən dövranda bu, dönməz inadımdı mənim! 

(yerlərdən: əhsən! Yaşa! səsləri) 

(bəy keçib öz yerində əyləşir) 

 

   2-ci kişi müğənni: (davam edir) 

         

          Vaqedə niyyət tutub gördüm hilalın yuxusun 

          Olmasa mənada qaş, təyyar qanadımdı mənim! 

 

 (Xanəndə qurtarandan sonra bəy oğlan(Sərdar) 

            onlara ənam verir). 

 

   Sərdar: 

Aşıq qardaş gir meydana 
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Saz dillənsin yana-yana! 

 

   Aşıq: (sazı götürüb irəli çıxır) 

 

Bu qız gülmü, zərif, incə? 

Gül gözəldi öz yerində! 

Nə söz tapım layiqincə? 

Söz də sözdü söz yerində! 

 

Yar yarından düşsə kənar 

Özün yalqız, tənha sanar. 

Könül daim oda yanar 

Ürək olar köz yer yerində! 

(şairə müraciətlə) 

Hansı şair qəzəl deməz, 

Hər məqamdam əzəl deməz?! 

Kim gözələ gözəl deməz- 

Çuxur qalar göz yerində! 

 

Aşıq, könül verdin yara, 

Sinən olub para-para! 

Eşqin səni çəkir dara, 

Bas səbrini, döz yerində! 

  Yerdən: “” sağ ol aşıq, “ sağ ol” səsləri, 

 

   Sərdar: (şairə) 

 

El şairi, sən də vəsf et gəlini! 

Xələt verib bəy də çıxar əlini! 

    Şair: 

            Vəslinə bənzər, gülüm, mən hansı bustandı deyim? 

            Yahu, bu, cənnət bağı, ya ki, gülüstandı deyim? 

 

    Xor: 

Ya ki, gülüstandı deyim? 

  Şair: 

         

         Göz dəyər məndən sənə, nəfsimdə fəxranəliyəm, 

          Nola, göstər bir qüsur, mən də bu, nöqsandı deyim! 

 

   Xor: 

Mən də bu, nöqsandı deyim! 

  Şair: 
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   Nəzmimin əksər çoxu vəsfinlə mümkün olunub, 

            Var həqiqət bunda kim, şəninə dastandı deyim! 

 

  Xor: 

Şəninə dastandı deyim! 

 

 

  Şair: 

          

           Halına heyranlığım halımı haldan çıxarıb, 

           Bu məlahətdən halım meysiz də məstandı, deyim! 

    

  Xor: 

Meysiz də məstandı deyim! 

   

   Şair: 

            Mülkü-hüsnün fatehi yüz hökmü-fərman eliyir, 

            Başına qoysun tacı, şövkətli sultandı deyim! 

    

    Xor: 

Şövkətli sultandı deyim! 

(hamı şairi alqışlayır, bəy ona xələt verir) 

 

   Sərdar: 

 

Qarabağda muğamatsız toy olmaz 

Bir musiqi müğamata tay olmaz. 

(Gəlib Pəri nənənin qolundan tutur) 

Pəri xanım, hansı müğam oxunsun? 

Sən əmr elə mizrab simə toxunsun! 

 

   Pəri: 

 

Üç balam var övlad sayı se gəlib, 

Beşik üstə segah səsi yüksəlib! 

 

   Sərdar: (sazəndələrə) 

Ana şərəfinə segah! 

 (Orkestr dəramət çalır. Segah dəsgahı başlanır) 

 

      1-ci kişi müğənni: 
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     İnsana candan əziz dünyadə insan anadır, 

              Canıma candan kəsib canın verən can anadır! 

 

     Borcunu qaytarmağa imkan olmaz balanın, 

              Çün, bütün ol cismi-can, ondan axan qan anadır! 

 

      2-ci kişi müğənni: 

 

     Ömrünün hər bir anın qayğıyla övladə verib, 

              Ağlayan hər dərdinə ol dildə əfqan anadır! 

 

      2-ci kişi müğənni: 

 

     Tanrının öz haqqıçün imanda min səcdəsi var, 

              Haqqına qoymaz tələb bir təkcə iman anadır! 

 

      2-ci qadın müğənni: 

 

      Ey yazan, nəzmində sən vəsf eylə ol hikməti ki, 

              Gər cahan cənnət isə, əlbəttə, rizvan anadır! 

 

(təsnif) 

Ana candan əzizdir, 

Gül-çiçəkdən təmizdir. 

Məhəbbəti tükənməz, 

Bir ümmandır, dənizdir! 

 

Ana ömrü şöhrətdi, 

Ana şandı, şövkətdi. 

Beşik üstə laylası 

Bir əvəzsiz şəfqətdi. 

 

    2-ci kişi müğənni: 

 

    Ölkəmin hər guşəsi nisbətdə cənnət görünür, 

             Beşcə gün düşsəm kənar qəlbimdə həsrət görünür. 

 

     Qürbətin yollarını kövhərlə örtsən də yenə, 

              Atdığın hər addımın boynunda minnət görünür. 

 

     1-ci qadın müğənni: 

             

             Gözü tox, sərvəti çox, süfrəsi boldur vətənin, 
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             Kim, odur gendən baxan gözlərdə heyrət görünür! 

 

      Çavuş Musa: (hövlank gəlir) 

 

Ay camaat, ay camaat! 

 

    Sərdar: 

 

Musa, nə var, bu nə haydı? 

 

    Çavuş Musa: 

 

Bu nə toydu, nə büsatdı? 

Düşmən gəlib kəndə çatdı! 

 

   Adamlar: 

 

Nə düşmən? Bu nə deyir? 

 

   Əsgər: (gəlir) 

 

Meşəli kəndini yandırıb yağı, 

Çəkib sinəsinə olmazın dağı. 

 

    Çavuş Musa: 

 

İndi də bu kəndi alıb hədəfə, 

Səhərdən hücuma keçib üç dəfə! 

    Sərdar: 

Tez olun tərpənin gedək! 

 

   Adamlar: 

Gedək! Cəld olun! Silah götürün! 

 
 Toydakı bütün kişilər çıxıb gedirlər. Xanoğlan da 

 gedir. Toyda yalnız qadınlar qalır. 

 

  2-ci qadın müğənni: (toyu davam etdirir) 

            

           Saf məhəbbət, duz-çörək həm burda üstün tutulub, 

           Bu şərafət ilk əzəldən bizdə adət görünür! 

 

  1-ci qadın müğənni: 
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     Aç oxu, sən xəlqimin qəlbində mərdanəliyin, 

              Haqqa hər cür ehtiram, nahaqqa nifrət görünür! 

 
      Bir neçə gənc əllərində bayraq, “irəli-irəli” 

      deyərək səhnədən keçib döyüşə gedir. 

 

      2-ci qadın müğənni: 

               

               Ol azad bayrağıma baxdıqca xəndan oluram, 

               Çün, azadlıq hər zaman tarixdə şöhrət görünür! 

 

    Xor: (rəcəz oxunur) 

 

     Yurdumuzun gözəl yeri varlı məkandı Qarabağ, 

              Çox yağının töküb gözün, gözdə tikandı Qarabağ! 

 

     Verdi çörək səliblərə, indi xilaf çıxıb ona,  

     Qəlbi təmizdi hər zaman, sülhə inandı Qarabağ! 

 

                Dəydi ayağı torpağa qəlbi xəbis quduzların, 

                Sübhi- məsa gedir vuruş, torpağı qandı Qarabağ! 

 

     Pəri: (gəlinin qolundan tutub apararkən) 

 

    Gözlərim fürsət gəzir, bir ağlamaq imkanı yox, 

             Qəm yükündən göz yaşın ta saxlamaq imkanı yox! 

   

     Xor: (davam edir) 

 

Yol kəsilib, gediş-gəliş oldu çətin bu yerlərə, 

Yad qədəmin izi-tozu yordu, usandı Qarabağ! 

 

     Sarıtel: 

 

     Jalə tək bir damlayam bir yarpağın üstündə mən, 

              Sel olub nə kükrəmək, nə çağlamaq imkanı yox! 

 

              Düşmüşəm yardan kənar,düşmən kəsib bəndim,yolum, 

              Ayrılıq səddin aşıb bir yoxlamaq imkanı yox! 

(Pəri gəlini qucaqlayıb aparır) 

 

    Xor: (davam edir) 
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              Bil ki, sənin bu zillətin gün gələcək yetər sona, 

              Qanı axan şəhidlərin içdi bu andı, Qarabağ! 

 

 

                                      Pərdə 

 

 

                  2-ci HİSSƏ 

 

 
Yarıuçuq kənd evi. Cəbhə bölgəsi olduğu görünür. 

 1-ci və 2-ci kişi müğənnilər yarıməsgər paltarındadırlar. 

 Onların sarığı var. Bundan əlavə ,Sərdar və bir neçə 

 döyüşçü də vardır. Pəri  ilə Sarıtel yaralıların 

 sarığını dəyişirlər. Pərdə arxasından Xanoğlanın 

 oxuduğu Qarabağ şikəstəsi eşidilir. 

 

Su axar lilə qalmaz, 

Söz çıxar dilə qalmaz. 

Yaram dərin olsa da, 

Sağalar belə qalmaz! 

 

   Pəri: (bir qədər boylanıb) 

 

Səsinə qurban ay oğul! 

   

  Sarıtel: (mütəəssir və qəmgin halda kənara) 

İtirdi sizi yollar, 

Ağrıtdı dizi yollar. 

Fələk ayrı salıbdı, 

Birləşdir bizi, yollar! 

         (Pəri  gəlinin boynunu qucaqlayıb 

         sakitləşdirir.Aşıq və şair gəlirlər əllərində silah var. 

 

   Şair: 

Sərdar qağa! 

Bizi əvəs edənlər getsinlər səngərə, bircə 

 saat dincəlib qayıdırıq. 

(iki döyüşçü silah götürüb çıxır) 

 

  Sərdar: 

 

Gəl aşıq, gəl, bəlkə sazın -sözün yaralıların  

ağrı-acısını azaldar. 
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    Aşıq: (bir parç su içdikdən sonra sazı 

            sinəsinə basıb oxuyur) 

 

Dərd sinəmdə Kəpəz boyda qabarsa, 

Murov qədər dəyanətim var mənim! 

Ölüm məni şəhid kimi aparsa, 

Behişt üçün zəmanətim var mənim! 

(Şairə işarə edir ki, o da söz desin) 

  

  Şair: 

Bu yaylağa ildırımmı çaxındı, 

El qalmadı, hamı köçdü, axındı! 

Pəri çınqıl, Əyri qara Yaxındı, 

Qismət olsa ziyarətim var mənim! 

   Aşıq: 

Bulud yenə o zirvəyə ucalır, 

Baş ağarıb, Dəli Dağ da qocalır! 

Düşmən gəlib İsti sudan bac alır, 

Talan olmuş əmanətim var mənim! 

   Şair: 

 

Çəmənlərdə kimdi belə iz salır? 

Çoban yoxdu o tütəyi kim çalır? 

Kəlbəcərdən Yüzbulağa nə qalır? 

Bir atüstü səyahətim var mənim! 

 

     Aşıq: 

 

Kəsibdi yolları kəmfürsət yağı, 

Vətən oğlu, hazır saxla yarağı! 

İlan gördün nə qarası, nə ağı, 

Öldür, bilim cinayətim var mənim! 

Öldür,bilim cinayətim var mənim! 

 
Adamlarda bir canlanma əmələ gəlir. Bəziləri 

 silahlarını götürüb səhmana salır, 1 və 2-ci 

 qadın müğənnilər əllərində su cürdəyi və dərman  

gətirib yaralılara verirlər. 

 

   Pəri: (pəjmürdə halda) 

           Neyləmişdim, ey fələk, gülşəndə bağım qalmadı? 

           Qəm oxuyan bülbülümçün bir budağım qalmadı?! 
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   Qatlaşıb hər zillətə fəxr iylə bustan eylədim 

  Əzdi yadlar tapdağı, tək bircə tağım qalmadı! 

 

   1-ci qadın müğənni: 

 

   Yandı canım dərd ilə, atəşdədir cismim bütün, 

            Dərdimi izhar üçün həm dil-dodağım qalmadı! 

 

  Aldı düşmən gülləsi əldən qohum-qardaşları, 

           Cümlə qövmüm məhvdir, tək bir dayağım qalmadı! 

 

     Sarıtel: 

  

   Yar deməkdən yandı bağrım, düşdü oddan odlara, 

            Bir gecə ol bivəfa barı qonağım qalmadı! 

 

     2-ci qadın müğənni: 

 

   Nola, göstərsin xuda nahaqqa haqqın tənbehin, 

            Şükr edim Allaha ki, sinəmdə dağım qalmadı! 

 

     Pəri: (Sərdara müraciətlə) 

            Bilmirəm, siz söyləyin,, bəlkə sınaqdır bu bizə? 

  

     Sərdar: 

           Can vətən qurbanıdır, özgə sınağım qalmadı! 

 
Adamlar silahları götürüb Sərdarın ətrafına 

 cəmlənməyə başlayırlar. Bir neçə döyüşçü də 

 kənardan gəlib onlara qoşulur. Onlardan bir dəstəsi 

 cəbhəyə gedir. 

 

   Sərdar: (gedənlərə) 

 

Siz tez gedin, biz də gəlirik! 

 

   Qadınlar xoru: 

            Bilən yoxdur nədən dünyam kədər olmuş, 

            Kədər-qəmdən bütün ömrüm hədər olmuş! 

 

   Gözüm giryan, sevincim yox., qəmim bolmuş, 

            O yaşdır kim, axıb gözdən Xəzər olmuş! 
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             Yazıq könlüm, yolun möhnət çəkən yolmuş, 

             Yüküm zillət, belim dərdə yəhər olmuş! 

 

    Gülüstanım talan, bərbad, gülüm solmuş, 

             Üzüm gülməz, təbəsümüm qəhər olmuş! 

 

    Çavuş Musa: (gəlir, Sərdara) 

 

Nə durmusuz, düşmən kəndə soxulur! 

 

   Sərdar: 

Nə olub? Təzə nə xəbər var? 

 

   Çavuş Musa: 

 

Düşmənin qüvvəsi get-gedə artır, 

Arxa ehtiyatı irəli dartır. 

 

  Sərdar: 

Kömək gəlmədimi? 

 

  Çavuş Musa: 

Bizdə silah-sursat çatışmır daha, 

Kömək gəlsə, gəlib çatar sabaha. 

 

   Əsgər: (gəlir, həyəcanlı) 

Mühasirə! Mühasirə! 

Düşmənlər bu kəndi tələyə salır, 

Arxadan keçərək dövrəyə alır! 

  

   Çavuş Musa: (Sərdara) 

              Biz getdik, siz evin müdafiəsini təşkil edin! 

             (Əsgər və bir neçə nəfər başqa adamla çıxır) 

 

      Sərdar: 

              

              Ey Məhəmməd ümməti, yurdun nədən dar kimidir? 

              Dörd yanın düşmən tutub, dövrəndə hassar kimidir! 

 

     Xanoğlan: (gəlir) 

              

              Torpağım əldən gedir, can getsə qeyrət sayılar, 

               Neynirəm məğlub canı, el içrə ol xar kimidir! 
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   (cəld patron götürüb çıxır, Pəri nənə və gəlin 

    onu saxlamaq  istəsələr də çata bilmirlər) 

 

  Sərdar: 

             Topla öz qüvvəni sən, dəf eylə mənfur yağını, 

             Özgədən umma haray, çox da ki, simsar kimidir! 

 

   Şair: (Sərdara tərəf) 

Haqq səsin qaldır uca haqq istəyən yurdumuzun, 

Haqqa hörmət bəsləyən arxanda ənsar kimidir! 

(adamlar Sərdarın başçılığı ilə dövrələmə 

 müdafiə yaradırlar) 

 

     Aşıq: 

Tale düyünlərə tulladı səni, 

Bürüdü zülümün dumanı, çəni. 

Araz xəncər olub kəsdi sinəni, 

İkiyə bölünmüş paralı Vətən! 

 

   Şair: 

Neçə düşmənlərin çıxdı, tapıldı, 

Neçə oymaqların, mülkün qapıldı, 

Göyçə, Zəngəzur da səndən çapıldı, 

Ey yanı kəsilmiş yaralı vətən! 

 

   Aşıq: 

Talandı el-oban, talandı mal da, 

Adlar saxtalandı neçə mahalda. 

Bir hissən cənubda, biri şimalda, 

Düşüb bir-birindən aralı, Vətən! 

   

   Şair: 

Gülüstan bir oxdu, Türkmənçay bir ox, 

Saplanıb sinənə, çıxardanı yox! 

Baharın  tez ötdü, xəzanın nə çox, 

Bağların qalıbdı saralı, Vətən! 

 

    Aşıq: 

Neçə müşküllərin var qabağımda, 

Düşmən at oynadır Qarabağımda! 

Soruşsan bilmərəm belə çağımda, 

Kiməm, haralıyam, haralı, Vətən! 
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    Sərdar: (qeyzlə) 

           

            Ey sevən öz yurdunu qalx ki, qana qandı bu gün! 

            Əldə tut şəmşirini qarşında meydandı bu gün! 

 

   Əz başın, sındır belin xainlərin zərbinlə sən, 

            Çal zəfər, cövlan elə, tarixdə ad-sandı bu gün! 

 
     Adamlar dəstə-dəstə axışıb gəlirlər, əllərində 

      müxtəlif silahlar var. 

   

   Xanoğlan: (gəlir, Sarıtel və Pəriyə müraciətlə) 

             

             Saxla göz giryanını, ey sevdiyim, ağlama sən, 

             Son döyüş çağrışıdır, qismətdə hicrandı bu gün! 

 

    Qoy sinəm olsun sipər atəşlərə xəlqim üçün, 

             Fəxr elə, canım mənim torpağa qurbandı bu gün! 

(yenidən slahı alıb gedir) 

 

     Sarıtel: (onun ardınca çıxmaq istəyəndə 

              Pəri nənə tutub saxlayır) 

 

Gedən, getmə, dayan, dur! 

Gəl yanımda hayan dur! 

Gəlişinə can qurban,  

Gedişin gör nə yamandır! 

(başını Pəri nənənin sinəsinə qoyub ağlayır.  

Pəri onu aparıb əyləşdirir) 

 

  Sərdar: (əhaliyə müraciətlə) 

                Durma, gəl, ey mənə həmsəfər olan! 

                Ey düşüb çöllərə dərbədər olan! 

 

    Xor: (həmin bəndin təkrarı) 

 

    2-ci kişi müğənni: 

 

        Qan töküb gözlərin ağlayır nədən? 

Ey könül qisməti qəm-kədər olan! 

 

     Xor: (təkrar) 
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   1-ci kişi müğənni: 

Sal nəzər bir də sən gəldiyin yola, 

Ey döyüş tarixi min zəfər olan! 

 

   Xor: (təkrar) 

 

   2-ci kişi müğənni: 

Dur çağır yurdumun mərd oğulların, 

Birləşib elliyi bir nəfər olan! 

 

    Xor: (təkrar) 

(atışma və vuruş səsləri get-gedə artır) 

 

   Əsgər: (hövlank gəlb, olduqca həyəcanla) 

Xanoğlanı vurdular! Xanoğlanı vurdular! 

Tez olun, kömək eliyin! 

 
   Əsgər və bir neçə kəndli cəld çıxıb Xanoğlanın 

   üzünə örtük çəkilmiş halda gətirib digər tərəfə 

   çıxardırlar. Sarıtel və Pəri də onlarla gedirlər. 

 

   Pərdəarxası bayatı: 

 

Bu dağlar ulu dağlar, 

Çeşməli, sulu dağlar. 

Burda bir igid ölmüş, 

Göy kişnər, bulud ağlar! 

(əlbəyağa döyüş qızışır. Bir neçə düşmən 

 vuruşaraq səhnəyə daxil olur) 

 

    Sərdar: (qeyz və hiddətlə) 

            Qan töküb qanım içən mən qanıma qan istərəm! 

            Baş kəsib evlər yıxan, can yerinə can istərəm! 

(döyüşə atılır) 

    Şair: 

            Zülm edən bəsdir, ayıl, bu intiqam qalmaz belə! 

             İndi mən əldə silah dəhşətli üsyan istərəm! 

(döyüşür) 

 

  Pəri nənə: (əlində xəncər gəlir) 

 

   Od vurub yandırmısan, nar içrə səbrim qalmamış, 

            Sən də düş tonqallara, sən də alış, yan istərəm! 
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              (xəncəri düşmənin ürəyinə soxub öldürür) 

 

     2-ci kişi müğənni: 

 

Dözmərəm haqsızlığın mürvət yeyən iştahına, 

Hay salıb can titrədən gur səsli əfqan istərəm! 

(döyüşür) 

     Sərdar: 

Qıymaram millət bu cür zillət çəkib qəmxar ola, 

Ya Əli, xəlqim üçün zövqüncə dövran istərəm! 
 

      Şiddətli əlbəyaxa döyüşdə düşmən basılır. 

     Bir neçə düşmən meyidi düşüb səhnədə qalır. 

     İşıq yavaş-yavaş azalaraq sönür. Sonra işıq 

     səhnənin bir tərəfində Sarıtelin, digər tərəfində 

    isə xəyal kimi görünən Xanoğlanın üzərinə düşür. 

 

     Sarıtel: (əllərini Xanoğlana tərəf uzadaraq  

              yalvarışlarla) 

Qayıt! Qayıt! Mənim şəhid sevgilim! 

 

    Pərdəarxası səs: 

 

Həsrətin, hicranın uzanır yaman, 

Qayıt zəfər çalıb dönənlər kimi! 

Məni yalqız qoyma amandı, aman! 

Qayıt zirvələrdən enənlər kimi! 

 

   Xanoğlan: (çiynində tüfəng, əynində əsgər   

paltarı, hardasa sonsuzluğa üzün tutub oxuyur). 

 

Saçın ucun hörməzlər, 

Gülü sulu dərməzlər, 

Bu sevda nə sevdadır, 

Səni mənə verməzlər! 

Neynim, aman, sarı gəlin! 

 

   Sarıtel: 

Qayıt, yalvarıram qayıt! Gəl! 

 

   Pərdəarxası səs: 

Qayıt, ey səngərdə bitən taleyim! 

Yağışlar izini silməmiş qayıt! 

Qayıt, ey yoxluqda itən taleyim! 
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Dost-düşmən eşidib bilməmiş qayıt! 

 

     Xanoğlan: 

         Bu dərənin uzunu, 

Çoban, qaytar quzunu, 

Nola bir də görəydim, 

Nazlı yarın üzünü! 

Neynim, aman, sarı gəlin! 

(oxuya-oxuya uzaqlaşıb gözdən itir. 

 Səhnə yavaş-yavaş işıqlanır) 

 

    Sarıtel: (olduqca məhzun bir halda) 

             

             Puç olan bəxtim ki, var çərxi-fələyin qəhridir, 

             Heç olan mülküm mənim nakam məhəbbət şəhridir. 

 

    Dərdi-qəm üzmüş canı, yoxdur daha taqət, dözüm, 

     İntihar etsəm, bu da müşkül işin bir təhridir. 

              (yerdən xəncəri götürüb sinəsinə vurmaq istərkən 

 arxadan yetişən Pəri onun tutur) 

    Pəri: 

Dayan! Neynirsən?  

(Sarıtelin əlindən xəncəri alıb kənara atır, 

 sonra zala müraciətlə) 

            Canımı ol xaliqin min dərdə salmaq cəhdi var, 

            Bir dəfə bir can verib, qüz dəfə almaq cəhdi var! 

(Sarıteli qucaqlayıb aparır). 

 

    Sərdar: (gəlir) 

Kömək gəldi! Kömək gəldi! 

Qarabağ azad olacaq! 

 

    Şair: (gəlir) 

Gözün aydın, Sərdar kişi, qoşunumuz gəlir! 

 
     Nizamlı sıra ilə düzülmüş əsgərlər səhnəyə 

    çıxaraq marş oxuyurlar. İştirakçılar gəlib onların 

     səsinə səs verirlər. 

   

     Xor: 

Yaşa vətən, yaşa torpaq, yaşa yurdum, 

Sevib səni qucağında yuva qurdum. 
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Azad yaşa, azad olsun könüllər qoy! 

Azadlığın tarix olsun min illər qoy! 

 

Səslə məni, fəda olsun yolunda can! 

Ey sevimli əziz vətən Azərbaycan! 

 

Torpağından silərəm mən yadlar izin, 

Könül açan növrağına gülsün üzün! 

 

Qoy şöhrətin düşsün dilə bir dastan ol! 

Günbəgündən çiçəklən sən, gülüstan ol! 

 

Sən gövdəsən, mən budaqda yaşıl yarpaq, 

Qopub düşsəm məskənimdir doğma torpaq. 

 

Səslə məni, fəda olsun yolunda can! 

Ey sevimli əziz vətən Azərbaycan! 

 

(işıq azalır) 

 

 

PƏRDƏ 
 

 

                                   SON 
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Soruşma         ----------------------------                27 

Yamandı, yalandı  --------------------                   28 

Kaş öləydik üzüsulu       ---------------                29 

Xəyallar      ----------------------------                    30 

Xəyal gözü       -----------------                            31 

Qaranquş  -----------------------------                    32 

Nə qalıb ki  -----------------------                          33 

Ölüm də bir olumdu  ------------------                  34 

Niyə şair yarandım -----------------------              35 

Olarsan   ------------                                           37 

Mələklə insanın arasındayam  -----                  38 

Vicdan əlilləri   -----                                          40 

Səninkidi, Azərbaycan  -------------                   41 

Gerçək də yalanmış -----------------                   42 

Öləsi deyil -------------------------------                  44 

Hanı millət         ------------------------                  45 

Sən də adam sayıldın ----------------                  46 

Əvəzi          ----------------------------                    47 

Kim itirmiş, kim qazanmış  ------------               48 

Daşın da bəxti var   -----------------                    49 

Tərsinə dünyanı düzünə yaşayırıq ----------     50 

Bilər                 -----------------------------             52 

Kosmetika         ---------------------------              53                                    

                     Şeytanın Avroparlamentə məktubu  -----         54 

Verin o dünyanın xəritəsini  ---------                 56 

Dəli şeytanla söhbət ---------------                     58 
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Özündən müştəbehə -----------------                  59 

Olmaz dilimizdən  ---------------------                  60 

Açın pərdələri  -------------------------                   61 

Görünür           -----------------------                      62 

Getdi         ----------------------------------               63 

Mənə zirvə gərək     ---------------                       64 

Yaşamaq naminə         --------------                    65 

Uyğunsuzluq               -----------------                 66 

Çəkmə atı daşlığa    -----------------                    67 

Dəlinin monoloqundan  -------------                    68 

Peyğəmbər             -----------------                      71 

Nəyə gərək               ---------------                      72 

Faciə aktyorları     ------------------                      73 

 

 

Mənim sevgi fəlsəfəm 

 

İstərdim    ---------------------                              74 

Gözəllər qocalanda    -------------                     75 

Yazıq məhəbbətə    -------------                        76 

Şəlalə eşqi   -------------------------                     77 

Bəhanə axtarıram        -------                          78 

Qayıt, şəhid sevgilim    ---------                       79 

Bəlkə yer örtə üzümü        ---------                   80 

Sevgi fəlsəfəm            ---------                         81 

Ata                -----------------------                      82 

Araz bala     ------------------------                      83 

İlk sevgi harayı     ----------------                       84 

Çeşmə     ------------------------                          85 

O şəm sönməz, bilirəm  ------------                  86 

Süzmə məni          -------------------                   87 

 

Gətirdin      --------------------------                     88 

Yarı işıq, yarı zülmət     ------------                   89 

Suda sınacaq su səhəngiyəm     ----              90 

Söz rəngi        ---------------------------                91 

Yuxuma girməyin     ------------------                 93 

Tənha bənövşə  ------------------------                94 

Son söz               --------------------                    95 

İki təqvim         ------------------------                   96 

Gözüm hanı     ---------------------                       97 

Çırağı sönmüş taleyə elegiya  --------               98 

Bahar lövhəsi          -------------------                  99 

Baxışlar          --------------------------                  100 

Qəribəliklər          ------------------------               101 

Tufan haqqında ballada ---------------               102 

Ana        ------------------------------------              103 

Dalğalar  ----------------------------------                104 

Dünya özü sevgi boydadı  - ------------             105 

Gecə qaragünlü anadır bizə  ---------               106 
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Yanan tapılsın  ----------------------------              107 

Bircə məqsəd    -------------------------                 108 

Mənsizlik   ---------------------------------               109 

Qardaş        -------------------------------                110 

Təsnif            --------------------------                    111 

Olaydım      ------------------------------                  112 

Səbəbkar oldu      ---------------------                   113 

Dayanın              -------------------------                114 

Dördlüklər   -------------------------------                 115 

 

Qəzəllər 

 

Dilbəra, zülmün keçib ərşi-əladan o yana           121 

Qıl kərəm, ey sevdiyim, aşiqi- mərdanəyə bax   122 

Kəsdiyin canım deyil, ey can alan, can özgədir  123 

Deyirlər əhli-cənnət zöhd ilə zahid olan kəsdir    124 

Hər nə dərd gəlsə mənə ol mahi-taban gətirir     125 

Ömrü sərf etdim qışa, fəsli-baharım gəlmədi       126 

Cəhd edir könlüm yenə seyri-səmadan dolayı     127 

Vüsal zikrin tutub gər hicrimi dandırdı muğam     128 

Baği-behiştdən gözəl xoş bir gülüstandı vətən     129 

Aşiqi-sadiq olan kəs indi kimdir, gördülər.            130 

 

Poema və pyeslər 

 

Dünya səni sevirmiş            ------------------            131 

Məhəbbət hekayəti             ------------------             139 

Yarımçıq qalmış toy            ------------------             165 
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           Şəkilaltı-1 

 

 

 

 

   

Şair-qəzəlxan və publisist   Əli Aslanoğlu (Xankişiyev Əli Aslan 

oğlu) dövrümüzün  hərtərəfli    intellekt sahibi olan  

ziyalılarindandır. 

    Elmin müxtəlif sahələrinə aid yüzdən artıq nəzəri-publisist məqalənin, 

iki monoqrafiyanın müəllifi olan Əli Aslanoğlu bədii yaradıcılıq sahəsində 

də uğurla qələm işlətməkdədir. Oxucuların “Prezident Heydər Əliyev və 

onun siyasət məktəbi” (1995), “Bilik qapısının açarları”( 1996), “Zirvəyə 

gedən yol” (1997), “Minillik düşüncələri” (2001), “Qəzəllər 

dünyası”(2002), “Muğam poetikası və idrak”(2004), “Seçilmiş 

qəzəllər”(2007) kitablarından, eləcə də ayrı-ayrı dərgilərdə çap olunmuş 

müxtəlif səpkili bədii və publisist yazılarından yaxşı tanıdığı bu istedadlı 

qələm sahibinin əsərləri  geniş fəlsəfi məzmun tutumu,   fikir orijinallığı və 

sənətkarlıq səviyyəsi ilə seçilir. 

 

 

 

 


