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CÜMHURİYYƏT DÖVRÜ VƏ
ONUN POEZİYADA YADDAŞI - ƏHMƏD CAVAD
“İntibah” - deyənde ilkin xatırlanan N izam i olur. “M əhəbbət” deyəndə birinci Füzulinin adı çəkilir. “C üm huriyyət” deyəndə yada hamıdan ə w ə l Ə hm əd Cavad düşür.
Ü çrəngli bayraq em blem i var tarixim izdə. Ü çrəngli poeziya bədii
yaddaşa ham ıdan ə w ə l Ə hm əd C avadın qələm i ilə həkk olunmuşdur.
Ə hm əd C avad (Cavad M əm m ədli oğlu A xundzadə 1892-1937)
Şəm kir rayonunun Seyfəli kəndində anadan olm uşdur. K ənd m əktəbini bitirdikdən sonra təhsilini G əncədə m üsəlm an ruhani sem inariyasm da (1906-1912) davam etdirmiş, burada rus, ərəb, fars dillərini
m ükəm m əl öyrənmiş, H üseyn Cavid və Abdulla Sur kim i görkəmli
ziyalıların tələb əsi olmuşdur. Poeziya ilə də ilk d əfə G əncədə təhsil
illərində m araqlanm ış, 1910-cu ildən başlayaraq lirik şeirlər v ə təqidi
m əqalələrlə m üxtəlif qəzet v ə jum allarda çıxış etmişdir.
Birinci dünya m üharibəsi illərində o, rus-türk cəbhəsi xəttində
m üharibədən z ə rər çəkm iş dinc əhaliyə yardım göstərən cəm iyyətin
üzvü v ə katibi olmuş, inqilabdan ə w ə l (1913-cü ildən başlayaraq) və
sovet hakim iyyətinin ilk illərində G əncədə, H acıkənddə, Q uba rayo
nunun Xulux və Laqer kənd m əktəblərində, həm çinin, B akıda m üəllim liklə m əşğul olmuş, Ali Pedaqoji İnstitutu bitirm iş (1926), ilk
dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin yaradılm asm da bir m aarifçi-pedaqoq
kimi yaxından iştirak etmişdir.
1922-ci ildə Bakıda (fəhlə fakültəsində), 1924-cü ildə isə N ərim anov adına texnikumda dərs demişdir. Ə dəbiyyat cəm iyyətinini katibi
(1924-1926), “İnqilab və m ədəniyyət” dərgisinin m əsul kitibi (1925),
K ənd Təsərrüfatı texnikum unun m üəllim i (1929), A zərbaycan Kənd
T əsərrüfatı İnstitutunun dosenti (1927-1934), həm in instutun dilçilik
kafedrasınm rəhbəri (1934-1935) vəzifələrində işləmişdir.
1934-cü ildə Azərbaycan yazıçılarının I qurultayına nüm ayəndə
seçilən Ə. Cavad 1935-ci ildən öm rünün sonuna kimi A zəm əşrin bədii
şöbəsində redaktor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Ə hm əd C avad “Q oşm a” (1916), “D alğa” (1919), “Sinfı m übarizə”
(1921), “Ş eirlər” (1958), “Çırpınırdı Q a rad ən iz” (Ankara, 1991), “Se-

çilm iş əsə rlər” (1992) kitablarınm, külli m iqdarda publisist m əqalənin,
onlarca nəsr əsərinin müəllifıdir. Onun poetik əsərləri z ə rif lirikrom antik üslubu, dil təravəti, realist və dem okratik m əzm unu, sadəliyi
v ə xəlqiliyi ilə seçilir.
Şairin bədii-siyasi ideya dünyası da təb iət və sevgi lirikası q ədər
çeşidli və zengindir. Milli tarix, fəlsəfə v ə m ənəviyyatla bağlı elə bir
m otiv yox idi ki, Ə hm əd Cavad ona toxunm am ış olsun. T əkcə üçrəngli
bayrağa altı nəğm ə yazıb, “Dilim iz” şerini (1913) qələm ə alıb, əlifbaya poeziya həsr edib. C.Cabbarlı ilə birgə latın əlifbasını m üdafiə
edən ilk iki ziyalıdan biri olub. Türklərlə birgə B alkan hərbində iştirak
edib. Birinci dünya m üharibəsində şərq cəbhəsində erm ənilərə qarşı
vuruşub. Şəhid m əzarm ı və obrazını q ələm ə alıb; didərginlə, qaçqmla,
girov düşənlə təm asda olmaq hələ 90-cı illərdən çox-çox ə w ə l ilk
d əfə onun taleyinə qism ət düşüb.
Türkün başm da qatılaşan dini, milli, qövm i genosidə qarşı türk
birliyi ideyasm ın beşiyi başm da duranlardan b in olub. E lə bütün bunlara g ö rə də onu ham ıdan çox təqib ediblər, “xalq düşm əni” , “m üsavat
şairi” anlam ına və obrazına tuşlanan bütün zərb ələr ona dəyib. Üç
d ə fə həbs olunub, həyat yoldaşını sürgünə, üç oğlunu koloniyaya göndəriblər.
M üsavatın ilk himni, ilk marşı, ilk bayrağı onun adı ilə bağlı
olduğu kimi, ilk şəhidi, 37-də mehraba gətirdiyi ilk qurban da Ə hm əd
C avad olub.
Ə hm əd Cavadın sovet dövrü poeziyası da feal ideya m əzm unu,
inqilabi rom antikası, lirizmi, obrazlıhğı ilə seçilir. Ə hm əd Cavad A zərbaycan ədebiyyatı tarixinə həm də görkəm li tərcüm əçi kimi daxil olm uşdur. O, Şekspirin “O tello” pyesini, A .S.N ovikov-Priboyun “Sualtı
sə fə r” , A.S.Puşkinin “Kapitan qızı”, “Tunc atlı” , F.Berezovskinin
“A na” , M .Q orkinin “M ən necə oxum uşam ” , “M enim darülfiinunlan m ” , “Ç ocuqluq” , V.P.Kinin “O tayda” , T.Şevçenkonun “K obraz” ,
F.R ablenin “Q arqantua ve Pantaqruel” , B.Ronin “Od uğrunda m übarizə” əsərlərinin bədii tərcüm əsinin m üəllifidir. 1930-cu ildə gürcü
ədəbiyyatınm klassiki Şota Rustavelinin ınəşhur “P ələn g dərisi geymiş pəh ləv an ” poem asım orijinaldan azərbaycancaya çevirmiş və
həm in tərcüm ə kitab halında Bakıda 1978-ci ildə n əşr edilmişdir.
Şəxsiyyətə sitayiş dövrünün zorakılığına m əruz qalan Ə hm əd
Cavadm həyatı 1937-ci ilin 9 oktyabrm da - şair 45 yaşm da ikən faciəli
şəkildə qırılmışdır.

M illi suveren, m üstəqil A zərbaycan dövlətdən, cəm iyyətdən əw əl
ideologiyada m övcud olm uşdur. M əhəm m əd Ə m in Rəsulzadəni, Yusif
bəy N əsibbəyovu, F ətəli X an-X oyskini bədii fikir ictimai təfəkkürdən
daha e w ə l yaratm ışdır. O nlardan biri, bəlkə d ə birincisi - Əhməd
Cavaddır. “Poeziyanın R əsulzadəsi” - m ənə elə g əlir ki, Əhm əd Cavada verilən ən dəqiq qiym ətlərdən birisi belədir.
“İntibah” - deyəndə ilkin xatırlanan N izam i olur. “M əhəbbət”
deyəndə birinci Füzulinin adı çəkilir. “C üm huriyyət” deyəndə yada
ham ıdan e w ə l Ə hm əd C avad düşür.
Üçrəngli bayraq em blem i var tarixim izdə. Ü çrəngli poeziya bədii
yaddaşa ham ıdan ə w ə l Ə hm əd C avadın qələm i ilə həkk olunmuşdur.
Səm a qövsi-güzehi, bədii spektr burada da üç boyadan ibarətdir:
G öy-gölün m avisi, dan yerinin qızartısı və d in i-m ən əv i-m illi ekologiyanm yaşılı! B u üç rəng həyatda olduğu kimi, poeziyada da eyni m əqsəd lərə xidm ət etmişdir.
A dətən, deyirlər: Ay da, ulduz da, mavi də, qırm ızı da və yaşıl da
səm adan, ucadan, zirvədən enib gəlib bayrağım ıza. Doğrudur, səm adan, am m a poeziyanın səm asından! B u səm am bədii, poetik kətanda
yaradanlardan biri Ə hm əd C avad v ə onun fırçası olub. T ə s ə w ü r edin:
gerbim iz öz rəngini, him nim iz öz musiqisini, m arşım ız öz ritmini
Ə hm əd Cavadın poeziyasından alıb.
A zərbaycanda milli parlam entın də, milli poeziyantn d a о illər
m üştərək sim volikası olub. О qədər m üştərək ki, b əzən h ətta qanşdınblar: “H ilal” deyəndə C avad nəyi nəzərdə tutub - üfüqdəki ayı, ya
üçrəngli bayraqdakı em blem i? Yaxud şair “B ir ulduz parladı uzaq
üfüqdə” - deyəndə söhbət hansı ulduzdan gedir: sökülən dan yerindən, sübh ulduzundan, yoxsa istiqbal v ə cüm huriyyət ünvanlı ulduz
dan? О dövrdəki m illi-rəsm i simvolikanın aynltqda h ər rəmzini Əhməd
Cavadm şeirlərindən tapm aq və toplam aq olar.
О
zaman parlam anda yeganə m üştərək bir kürsü də olub: öndər
R əsulzadə ilə, nazir Y usif bəylə birlikdə о kürsüdə bir də şair Əhm əd
C avadzadə oturub.
“Cüm huriyyət şairi” kim i Ə, C avad öz poeziyasında h ər şeydən
ə w ə l azadlığı v ə V etən şərəfm i tərənnüm edir. 1912-ci ildə azəri
türkləri arasm dan toplanan “Qafqaz könüllüləri” tərkibində İstanbulun

azad olunm asm da iştirak etm əsi ona səbəb olur ki, türk azadlığı m iqyasında istiqlal m övzusu onun poeziyasında yeni vusətli leytm otivə
çevrilir. H əm çinin Batum, Qars, Ərdahan, Trabzon, Ərzurum, Anadolu,
B ursa şəhərlərində olması (1914-1918) türklük ideologiyasının bu
poeziyada daha da güclənm əsinə səbəb olur:
Şerin smıq bir türk sazı ağladaraq tellərini,
Addım-addım gəzmək istər gönlüm Turan ellerini.
“D ilim iz” , “Şəhid əsir” , “Oyan”, “H ərb zəd ələrə” kimi şeirlərində
d ə eyni leytm otiv davam etsə də, Ə.Cavadm sonralar bütün Türkiyədə
az qala m illi him n qədər kütləvi şəkildə oxunan v ə sevilən əsəri
“Ç ırpınırdı Q ara dəniz” olur:
Çırpınırdı Qara dəniz
Baxıb türkün bayrağına.
Ah, diyərdik, heç ölmezdim
Düşə bilsəm ayağına!..
İncilər tek gel yoluna,
Sırmalar düz sağ, soluna,
Fırtmalar dursun yana,
Salam türkün bayrağına.
G öy gölə, m illi bayrağa, Qara dənizə və D əli K ürə ən yaxşı şeirləri о illərdə Ə hm əd Cavad dəniz yazıb. “A zərbaycan” sözü ilk dəfə
bu rübabda poetik m übtədaya, xəbərə dönüb, Ə hm əd Cavadm yazdığı
nəğ m əd ə təkrir v ə nəqərat olub.
Şairin təbiət və m əhəbbət lirikasında “Göy göl” ü xüsüsi fərq lən dirm ək olar. C əsarətlə dem ək olar ki, poeziyanm qədəhini Göy gölden
doldurub içən ilk təb iət aşiqi və nəğm əkarı Ə hm əd Cavaddır, sonralar
da G öy gölün şeir payına şərik çıxanlar az olmayıblar. V ə istisnasız,
sonrakı bütün şairlər - hamısı, həm işə G öy-göl nem ətini ilk dəfə
m əhz Ə hm əd Cavadın qaldırdığı о badədən, qədəhdən süzüb nuş
ediblər. Birinci “Göy göP’ün kam illikldə, bədiilikdə də birinciliyini
sonrakı bütün Göy göl vurğunlan - Səm d Vurğun da etiraf edib.
Ü m um iyyətlə, Ə hm əd C avadda rom antika və simvol, m etafora və
obrazlılıq çox q ü w ətlid ir. Yalnız iki roman, iki m etaform anı fərq lən dirm ək kifayətdir: Q ara dənizi v ə Dəli Kürü!

Çırpm ırdı Qara dəniz baxıb türkün bayrağma! - bütünlükdə Əhməd
C avad şerinin sim volu burada Q ara dəniz özüdür.
N əsrin “D əli K ür”ünü A zərbaycanda İsm ayıl Şıxlı yaradıb. Şerin
“D əli K ür”ü Ə hm əd C avadm həm özü, həm də poeziyası idi. Coğrafi
baxım dan A raz nisbətən dar, m əhdud sahilləri də əhatə edir. Əhməd
C avad poeziyası isə bütövlükdə K ürün əhatə etdiyi üfüqlərdən keçir
v ə sahillərdən axır.
Cavadı K ürlə çox şey birləşdirir. H ətta şairin tərcüm eyi-halm ı
K ürün özünün yaxın bir əsrdə m əruz qaldığı tale v ə öm ür salnam əsində izləm ək olar: ilk m ərhələdə h ə lə Kürə qədərki dövr —“Göy göl”
m ərhələsi idi. Bu dövrdə şair Q afqaza K əpəzdən boylanır, özünə və
ölkəsinə ucadan və zirvədən, m əğrur və nikbin n əzər salırdı:
Men çeynənen bir ölkənin
haqq bağıran səsiyəm!
Ikinci m ərh ələdə “D əli K ür” sanki əbədi axdığı və axtardığı ünvam artıq tapmışdır:
Ey Tanrımn cənnət uman qullan,
Mən cənnəti bu dünyada tapmışam.
Yaxud:
Sən ey coşan dəniz, gəl türkə ram ol!
Sən ey sağa, sola qılınc vuran qol,
Qollarına qüw ət gəlir, bismillah.
B u - cüm huriyyət epoxası, Azərbaycanda dem okratik respublika
dövrü idi. D övlət him ninin m ətni, həm çinin, “Can A zərbaycan”, “A1
bayraq” , “Azərbaycan bayrağma” , “Qardaş” , “M ən bulm uşam ” - həmin
dövrün bədii sənədləridir:
Torpağma can demişəm,
Suyuna mərcan demişəm.
Cammı qurban demişəm.
Gelib qızıl vaxtm sənin,
Açılıbdır baxtın sənin!

Gencəm tacım, taxtım sənin,
Canım-gözüm, gözüm-canım
Azərbaycanım,
Can-can,
Can, Azərbaycan!
A zərbaycan X alq C üm huriyyətinin süqutundan sonra Ə hm əd
C avad şerinin də ahəngi, ovqatı dəyişir, könlündəki rübabm da qürubu başlayır (“N ə yazım ?” , “Unudulm uş sevda” , “O lsun qoy” , “A y a”
v ə s.).
Ə hm əd C avad fitri-təbii şair idi. O nun sənətkar fəhmini aldatm aq
qeyri-m üm kün idi. Odur ki, üçüncü m ərhələdə şair öz məşhur xitabını:
Əyil Kürüm, əyil keç,
Dövran sənin deyil, keç!
- sözlərini həm Kürə, həm də özünə eyni vaxtda aid edib deyirdi. Dahi
v ə dövran, Zam an və şair nisbəti burada “K ür” və “M ən” şəklində
əyaniləşirdi. D ərdini, nisgilini şair açıqda bədii tülə bürüyür, gizlində
isə ağlayaraq deyirdi:
Çoxdandır ayrı düşdüm
Üç boyalı bayraqdan.
A dostlar, mən yoruldum
Gizlicə ağlamaqdan.
Ən son ana q əd ə r Ə hm əd Cavad elm in “dünyaya dediyi ən böyük
y alan a” uymur, m ənəvi genosidə, ideya, vicdan terroruna duruş gətirir,
haqqın sözünü, həqiqət silləsini tiranın və nadanın düz gözünün içinə
çırpxr:
Çoxdan dəyişdirib şəkki yəqino,
Mən üsyan etmişəm məzhəbə, dinə,
Bilmərn sənin böylə “Haqq” dediyin nə,
Hökm etmə fıkrimə, vicdanıma, sus!
Adətən, deyirlər: “şair kim i doğulm urlar, şair kimi ölürlər” .
Ə hm əd Cavad xoşbəxt istisnalardandır - o, şair kimi doğulmuş,
şair kim i yaşamış və şair kim i ölmüşdür. Puşkinə gülləni Dantes, M usa

C əlilə - faşizm, Ə hm əd Cavada - KQB, qırmızı taun “bolşevizm”
atmışdır.
Bayılda, Nargində, “sosialist” m əhbəs kam erasm da ölənlərdən heç
q əbir də yadigar qalmır. X əzər özü bu zaman m əzara, şəhidlər xiyabam baş daşına çevrilir. Dağüstü m eşəliyin şəhid xiyabam na çevrildiyi
gündən Ə hm əd Cavadın da m əzarı tapılıb. Torpağa və poeziyaya o,
h əm şair, h əm də şəhid kim i xidm ət edirdi, bu m əzarlıqda m ənəvi
sakin olm ağa bəşəri və ilahi haqqı çoxdan qazanmışdı.
Başqa b ir qanadlı ifadə də var: “B ir kərə yüksələn bayraq bir daha
enm əz” . M əhz bu bayraqda Ə hm əd Cavadm da adı və imzası həkk
olunub.

Yaşar Qarayev

MƏDRƏSƏ
GƏLDİM GƏNCƏYƏ
1906-cı ildə
Gəldim G əncəye AT ilində.
Qalxdım Dilbozun tərkinə mən,
Keçdim düzlərdən, boz çöllərdən;
Qotazlı atı sürdüm də, gəldim ,
G əncəyə könül verdim də, gəldim!
Oxumaqdı ancaq diləyim ,
Şəm kirdə qalmışdı ürəyim .
Anam da m ənlə köçdü gəldi,
N ə m ən yatdım, nə о dincəldi.
Zərrabıda qaldıq ilk gündən,
Sahibi getm işdi öyündən.
Sanki düşm üşdük evim izə,
Dəyib dolaşan yoxdu bizə.
Anam işləyər, m ən oxuyardım,
O, xalı, m ən şeir toxuyardım.
Günümüz keçərdi ağlı, qaralı,
O, ərindən, m ən atam dan yaralı.
Yadım dan heç çıxmaz, о gəldiyim gün,
Başlandı tarixi m ənim ömrümün!..
Gancə, 1908, 9 sentyabr

RÜBAİLƏR
Bükdü belim i firqətin, ey m ahi cəhantab1,
Sən alıyor zinəti bil külli səmavat.
Etdim sana bən anə qəd ər hörm əti m ehrab,
H ər kəs eylər xaliqinə h əsr ibadat!
X əllaqi-cahan xəlq eyləyib bir güli-m üm taz2,
B ir cüm lə ənadil3, о gülə xud4 n əzər əndaz5.
Etdi bəni suzan6, gözəlim , təneyi-əğyar,
Bax tənələrə, eylə bəni bircə sərəfraz!7
Ş əhla gözünü etsəm əg ər bir də ziyarət,
Q urban edərəm kəndim i8, dərbari9 - k ərəm d ə10.
B u zəkavət, bu sədaqət, bu h əlav ət11 uğrunda,
Q urbanə nasıl12 layiqəm , ey m ənbəi-rəhm ət!*
H ər kipriyin b in 13 ox kim i canan batırsan sinəm ə,
Q aşlar da üdvan seyfı14 tə k zərbət urar qan sinəmə!
Etdin bəni sən z e rb i-şə st15, ey m ənşəyi zülmü cəfa,
F eth eyledin, qıldın hünər, oldun da sultan sinəm ə!
Bitab edüb dilbər bəni əğyarə meyl etm ək nədən?
Göz yaşım ı ən h a r16 tək etm ək nüm ayan17 didədən?
1 İşıqsaçan (farsca)
2 İmtiyazlı (ə.)
3 Bülbül (ərəbcə)
4 Özü ( f)
5 N iyyət ( f )
6 Q əm li (f.)
7 U ca (f.)
8 Özümü itürkcə)
9 Şah sarayı (/.')
10 Lütf (3 .)
11 Şirin
12 N ecə if.)
*
Q eyd. Bu üç rübaini Ə.Cavadın M odrosədo müollimi olmuş X X osrdə
professional Azərbaycan tonqidçisi Abdulla Sur təshih etmişdir ( Tərtibçi).
13 Görən (f.)
14 Düşmən qıhncı (э.)
15 N eştər (f.)
16 Çaylar (ə .)
17 Görünen (a.)

Ə şki1 b əsə r2 tökm ək nasıl yar, olm asın adət bana?
Gördüm fəraqın çox çətin, ey mahru, ey gül bədən?
Aman, ey bivəfa, zülm ün bəni bizar edüb candan!..
Ümidim gəlm əz idi böylə zülm ə dəsti-xubandan.
Yəqin bilsəydim əvvəldən cəfadan əl götürm əzsən,
Tapınm azdım sana əvvəlləri, ey büti-dil, təndən!
Ey xaliqi rəhm ən, yenə rəhm in nə qədərdir?
H ər q əd ər edəm şükr, yəqinim ki, hədərdir!
Əhvalım a, əfkarım a3 sənsən xəbərin varmı?
Vardır xəbərim kim desə gər əhli-m əfərdir!
Xudaya, cism im ayrılsa, dilim dilbərdən ayrılmaz!
Gözüm görm əzsə, rəsm i zehnimi eylər şən, ayrılmaz!
Dila4 rəsm ilə əsrin fərqi çoxdur labudəm , lakin,
Onun rəsm in görüb ruhum neyçün bu tən d ən aynlmaz!
N əqşi aləm idir keçm işəm dilü candan,
Y əqin olur ki, Bana bən bu yolda qətl oluram!
Bu yolda qətl olunur isə, özüm də m əsudam !
Üzmərom rahi-vəfdə əlim i canandan!
(Ü zə bilm əm əlimi əh li-v əfa canandan!)
Cana cavan ömrüm bənim rahində p ir olm uş bu gün!
Artıq olan cövrü cəfa dərdikəsir olm uş bu gün
Səbr eyləm əz Əyyub ola olsun qəsəm , ey bivəfa,
Tökdürdüyün göz yaşim ə həm napəzir olm uş bu gün!
K önlüm yenə bir kasə qızd qane dönübdür,
Qan olsa böylə zülm lə h ər yanə dönübdür!
Ey baisi-iftixari-canım , ey vefasız,
Sən görm ə rəva qanım axa, yar ola bənsiz!
Göz yaşı (/.)
Göz (э.)
Fikir (э.)
Ey ürek (ə.)
0^552/
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Saqiyə, rəhm qılıb badə gətir nuş edəlim!
P işi-çeşm i1 rüqabə yari d ər2 aquş edelim !
B ade içm ək bana əlzəm 3, sana qurban, ey M əhrəm ,
S öhbəti-yar ilə əğyarı fəram uş4 edəlim !
X əndeyi xunriziniz5 am adədir can almağa!
K im əsirgər canm ı ləli-dirəxşan6 alm ağa!?
V əq ti-rehlət7, sevgilim , Ə zrailə yox ehtiyac,
R uhi-canım m üntəzir ol şahi-xuban8 almağa!
C əfayi yarə səbr etm ək tükənm əz bir səadətdir!
O lursa əksinə, ey mah, tə lə t9 bil ədavətdir!
Q üsur etm ə cəfavü nazdan hər vəqtə qadirsən,
T əhəm m ül10 eyləyərik əskidən bir adətdir!
V annsa gər ədavət zahirən təcili qətlim qıl!
Sənin m əqtulun11 olsa aşiqin m üsbəti şəhadətdir!
M ü lə w ə n çeşm lə etdin m ünəvvər xaneyi-könlüm ,
Olub nail səfa bulm aq m üzzəm bir ziyarətdir!
D ela əğyarə m eyl ilə bəni m əhrum i-can etdin!
Nasıl m ehrum i-can bəlkə ziyadə h ifz-can etdin?
T əşəkkür eylərəm bax, b əni xoşbəxt qıldm sən,
Bu xoşbəxt eyləm əklə çün səvabi-bikəran12 etdin!
A ləm ağlar halim ə, gəl sən də giryan olm a heç!
Zülm qıl, eylə cəfa kim tabeyi - Quran olma heç!
Yarım ı əhvalim ə xəndanü dilşad eyləyən,
Ey rə q ib i-ru 13 siyəh öm ründə xəndan olm a heç!
1 Göz qabağı if.)
2 Da, də (f.)
3 Lazım (ə.)
4 Unutmaq if.)
5 Qan tökən (/'.)
6 Parlaq if.)
7 Ölmək, dünyadan köçm ək (ə.)
8 G özəl if.)
9 Görmək (ə .)
10 Dözm ək (э.)
11 Öldürülmüş (ə.)
12 N əhayotsiz if.)
13 Ü z if.)

V əqti-nüsrətdir1 əy a x aliqə-səttar2 oluram!
ƏfV qıl cümlə qüsuratımı qəffar oluram!
Sahibi-hörm ətü m ənsəb qulunu qoy bana, yar,
Y əni ol şiri-xuda qatili-küffar3 oluram!
B u q əd ə r naleyi-cansuz4 edərəm rəhm eylə!
Qorx ki, Ahim tutacaq vəhm 5 qılub rəhm eylə!
B əni nalan edərək guşənişin olm aqdan,
Bir nəticə çıkamaz ərz edərəm rəhm eylə!
Sanm a bihudə6 bənim , ey bivəfa, əqvalim i7!
Bax, şu qula bilm ək istərsən əg ə r əhvalim i!
B ir günə saldın bəni bilm əm sənin fıkrin nədir?
A cizəm bu gündə kim tedad8 edəm əfalim i9!
Sən əg ə r ə tfı10 n əzər etsən pərişan halimi,
Bil qəbul etmiş xuda ölgün bənim em alim i11!
Kim səni bu halə saldı sorsalar g ər dostlar,
Söylərəm ol mahru ağlar qoyan əm salim i12!
B içarə dilcugöz13 yenə hüznlə m əyal olur,
Q əm leşk əri14 hücum ilə verm əz m əcal olur.
Bin dürlü qəm cünüdi15 edər xatirə xütur16,
Ə m salsız bahadürə müşkül bu hal olur!
1 Yardım (ə .)
2 Örton (ə.)
3 Kafirlor (a.)
4 Qolbi yandıran if.)
5 Şübhə (<?.)
6 Əbos if.)
I Sözlərim i (ə.)
8 Saymaq (ə .)
9 İşlərimi (a.)
10 Çevirson (a.)
II Ə m əl (a.)
12 Diistur (a.)
13 Ürək alan if.)
14 Qoşun if.)
15 Ordu (э.)
16 Xatiro gəlm ə (э.)

17

^ = 0

AZƏ RB A YCA N RESPUBU KA SI PREZIDENTİNİN
İŞ LƏ R

İD A R Ə S İN İN

K İT A B X A N ASI

Giryə h əm xəndəyə edər mail,
Seyr edən kimsəyi qılar sail.
B ilm əzəm ağlayummı bu halə?
G üləyim qoysə k ətm i1 əhvalə?
İki sevdazadə bulub vəslət,
Hicr əlindən tutubdilər ffirset!
Ağlam aq hicrdən şikayətdir,
X əndələr2 fırqətə3 nəhayətdir!

UŞAQLIĞIM
Altı y a beş yaşında təxm inən,
Tifli-m əsum i, dilxərabi-həzin;
G əziyor küçə içrə sərgərdan,
B əni etm əzm i dilkəbab qəm in?
R işəsini tişeyi1 fələk kəsm iş,
G uya ki, bir nihali2 m əzlum dur.
A cizəm vəsfinə qərib baxışın,
A rifane, bu hal m əlum dur!
G ediyor peşim an-peşim an.
G əzir ətrafı çeşm i-xunban3.
G örüyor nazü nem əti əlvan,
L ərzə içrə о çeşm i-gülnarı4
Onsız dem ək bu tifli-zəif,
A rayurm uş həqiqi valideyni;
Baxtı yar oldu, bextiyar oldu,
P ək 5 sever də şəfiqi-valideyni!

LİRİK PARÇALAR
I
Nə gözel giryədir, bu giryə6 xuda?!
N ə q ədər dilfırib7 por sevda!
G iryeyi-qəm m i? Y a ki həsrətm i?
H asili-hüzn, ya m əsərətm i8?
Mişar
Fidan (f.)
Qan ağlayan
Nargülü rengində (/.’)
Çox (türkcə)
Ağlamaq (J')
Könül aldadan ( / )
Çətinlik (э.)

1909, noyabr

II
Y a rəbb, n ə lətif cism i-canan?!
Pur nuri-ziya camalı h er an!
Rəftarı sütudə4, yari-m əsud.
Güftarı həzin, üyuni5 - xəndan!
Zülfı siyəhi kəm alə varmış,
B ir mah camal, şahi-xuban!
N övrəstə büti, pür işvə tənnaz6,
Oldu bana cilvəgər xuraman!
Ey yari-əzizi gülüzarım,
Seyr eylə bu halı şanlı sultan!
Bilm əm bum u rəsm i dilbəranə?
R əhm eyləm iyorlar aşiqanə!

III
H er qonçeyi görm əye çoxdan hevesim var,
lakin sana m əclub7 olub, ey şuxi-dilara, 1 G izlətm ok (э.)
2 Gülüşlər (f.)
3 Ayrılıq (f.)
4 Tərifəlayiq (/'.)
5 Gözler (ə.)
6 Zarafatçı if.)
7 Cəlb olunmuş (ə .)

is

B ilm ərrə həyatım uğrunda durub inlər!
Yalnız səni, sən qonçeyi-yekdaneyi bəklər!
B ilm əm n ə qəd ər ta tlı1 keçənlerdəki didar2?!

Sən bəni xar eylədin, Allah səni xar etm əsün,
Hansı m əzhəbdə rəvadır, böylə zülm, ey bixəbər!

Ruhim dəgil ehyam ə3, səbəb şəkk edəm əm bən!
Yalnız düşünürəm səni həp zindeyi-əsrim !
Sevdanə giriftar oləli başqa həyətə,
M alikini, təbdilə bin dürlü sifatə!
Eşqindir, əvət! D anm iyoram , danm ayasan sən!!!
1909,

Sən bəni nalan edərsən halim ə xəndan olub,
X əndeyi-rəhm ət bana bəsdir təcəssüddən səm ər.
Öz cam ahndan əg ə r kəndin xəbərdar olm asan,
Bax də bir ayinəyi xofi-xudadan qıl həzər!
A rarkən yarə uğraşdı, dilim m əhsuldar olmuş,
N ə m əsudəm , xudavənda, müqabil gülüzar olmuş!

IV
T əvcihi-nigah etdikcə canım yaxıyor yar!
Y əni n əzər etdikcə, seyran bakıyor yar!

G ecə-gündüz şikayətlər um ə ruyin fəraqindən,
Zəbanım lal olub hala: M üsad ifi'-h ü sn i-y ar olmuş.
G əzim əm a idi əşki təhəssür tökm əkdən naşi2,
M ünəvvər qıldı yarım lütflə ol bəxtiyar olmuş!

QƏZƏLLƏR
M ərhəm ət etsən əg ər varm ı qüsuri bir gör,
Xaliqin əm r eyləyib bən deyürəm rəhm eylə!
B aisi-m övtüm olub, batm a vəfasız qanə,
B əsdir hicran yarası, b ən ölürəm , rəhm eylə!

N ə gördim bir büti-zibayi-m əh surət, hilal əbru,
Bənim nəqşim qədər, hüsni m əzid3 girdigar4 olmuş!
Bükülmiiş qam ətim gördükdə ol sərvi-səm ənsayı,
Düzəldi qəddi-m əyubim 5, h ər qusum feyzbar6 olmuş!
1909, 3 noyabr

Çox cəfa eyləyərək tərki-cahan qılırdın,
Sonrakı aşiqinə, bən gedirəm , rəhm eylə!
Ey xudavəndi-kərəm , əhvalim ə eylə güzər.
Taşa4 təsir eyləyən ahim sana etm əz əsər!
Səngdil5 olmaq sana bilm əm neyçün vacib kibi,
Sən həram i vacib etdin, çox dilə verdin kədər!
Şirin (/.)
Görüş (f.)
D irçəlm ə (ə.)
K ədər (t.)
Daş ürəkli (f.)

Rast gelon (д.)
İrəli gəlon (я.)
Artrnaq (ə.)
Çevrə (/.')
Şikost (э.)
Bolluq gotirən (э.)

YAZIM, GƏL, BAHARIM, GƏL
Ü rəyim döyünüb uçar quş kimi,
D üşər torpaqlara vurulm uş kimi!
Sellər, sular coşar qudurm uş kimi!
Vuruşar, döyüşər yorulm uş kim i,
Ç əkilər yatağa durulm uş kimi!
Yazım, gəl, bahanm , gəl!
Şəmsim, gəl, N iganm , gəl!
Ə sm ər üzlü yanm , gəl, Gəl, yoxdur qərarım , gəl!
Ə zəldən salm ışam m eylim i, m eylim i sana!
Veribdir hüsnünü Leylim i, Leylim i sana?
Dönsəm , üzüm dönsün, dönm ərəm səndən,
Sən dönsən m ən neylim , m ən neylim sana?!
Neylim gəl, ay neylim , gəl!
Sana düşüb m eylim , gəl!
M əcnun qaçıb çöllərə, Leylim, gəl, ay Leylim , gəl!
Bu bağdan, bu dağdan keçm ərəm sənsiz,
Bu sulu bulaqdan içm ərəm sənsiz!

... Onbeşdən az idi, yaşım о zaman,
Axırdı qəlbim e yaşım о zaman.
D aşdan-daşa dəydi başım о zaman,
Yazda başlam ışdı qışım о zaman!
Sən sevda buludu, m ən təşnə dodaq,
Sən pək iyi bir sərv, m ən solğun yarpaq.
M ən quru bir ağac, sən gül ağappaq,
Sinəm ə dəyirdi oxlar şaqhaşaq!
C anım da qalm ayıb nə tab, n ə təvan,
B axışın şim şəkdi, duruşun ceyran;
Dodağm lalədir, ətirin reyhan,
Onsuz da qurbanam, m ən sana qurban!
Sən canlı m ələksən, m ən quru şəkil,
B ən sana tayam m ı, ay saçı sünbül?
Bağrımın başında sızlayan bülbül,
Deyir: çəkil yoldan, bu yoldan, çəkil!

SEVGİ CANDAN AYRILMAZ
Seven könlüm sevdi səni,
Sevgi candan ayrılmaz!
Rahibim ol, yolum göstər,
D in im andan ayrılmaz!

Ömür dedikləri bir göy zəmidir.
Bir dərz, oraq alıb biçm ərəm sənsiz!
M udum, m udum , ay mudum,
Sənsən m ənim umudum!
Sən bəni unudubsan,
M ən səni necə unudum?!

P əncərəy ə nə qonmusan?
Yoxsa bəni sən anmısan?
Yüzsen, m insən, m ilyonm usan?
R uh güm andan ayrılmaz!

YUXUMA GƏLMİŞDİN...
... Yuxuma gəlm işdin sən həzin-həzin,
İşvəli, qəm zəli, nazlı nazənin.
Sən coşqun bir bulaq, m ən yazıq əzgin,
Sən yanar bir dodaq, m ən halsız, üzgün!

Gündüzüm ta r1, gecəm sə yox,
Sevincim az, kədərim çox!
Dilim qabar, sözüm “ah” , “ox” ,
Ah am andan aynlmaz!
1 Qaranlıq (f.)

M əcnun çöldə, m ən m eşədə,
C anım div tə k bir şüşədə.
G özüm qalıb benövşədə,
Quş orm andan ayrılmaz!

N ə söz anlamazsan, nə dil bilm əzsən,
Doğrudan uşağı qandırm aq olmaz!
R üsvayi-cahanam Sənandan betər,
Sən tərsa deyilsən, bu zülm ün yetər!
Sinəm də bir bülbül göynəyib ötər,
N ə fayda, sözüm ü andırm aq olmaz!

K ol dibində bitərəm m ən.
B ülbül olub ötərəm mən!
D ağa qalxsam , itərəm m ən,
D ağ dum andan aynlm az!

Q əm çəkər, qəm yeyər C avad nə vaxtdan,
K əm oldum taledən, kəm düşdüm baxtdan!
Q arşında qul ollam, düşm əzsən taxtdan,
Bu qanlı sevdanı dandırm aq olmaz!

Dövran atar şeş-beşini,
Y elə v erər peşkəşini!
İndisini, keçm işini,
Söz zam andan ayrılmaz!
K im i ağlar, kim i gülər,
G öz yaşım ı kim lər silər?
B alıq bilm əz, xaliq bilər,
Gün cahandan ayrılm az!*

SƏHƏR-SƏHƏR
Şəm kirli Hüseynə bm zətm ə

Yarın bağçasında g üllər açılıb,
Bülbüllər ötüşür, gəl səhər-səh ər!
Çarhovuz başında bir telli sənəm
Baxıb güzgülənir, bil səh ər-səh ər!

OLMAZ
Yəhya bəy D ilqəm ə oxşatma

D əym ə, dəym ə, könlüm sana aşiqdir,
Aşiqin qəlbini sındırm aq olmaz!
M ənim sözüm bir ilahi eşqidir,
K ərəm i bu qədər yandırm aq olmaz!

Güllərin üstündə parlayan şehdi,
Q əlbim dən keçənlər n e serin mehdi!
G özüm ə görükən qövsü-qüzehdi,
Hicran qubarını sil səh ər-səh er!

Göydə şim şək kim i çaxdım, ölm ədim ,
Özümü yandırıb-yaxdım , ölm ədim!
Yoluna, izinə baxdım , ölm ədim,
M əcnunu bir belə sındırmaq olmaz!

Ç ətirli ağaclar sanki orm andı,
H əyat göz qırpımı, öm ür b ir andı!
Cavad, düşündüm ki, bu nə fərm andı,
Dam ş səh ər-səh ər, gül səh ər-səh ər! *

Yalvarram, yaxarram yola gəlm əzsən,
Axan göz yaşım ı durub silməzsən!
*Qeyd: Bu şeirler “A zıx” folklor muzeyinin arxivindən göffirülmüşdür (Tərtibçi).

*
(Tərtibçi).

Q eyd: Bu şeirlər Aşıq İslam Yusifovdan yazıya alınmışdır (1962-ci ildə)

MƏRSİYƏ
A bdulla Surun xatirəsinə

Cavan öldün, dünyadan kam alm adın,
Çox çalışdm , zəhm ətdən heç doymadın.
Əfsus ki, fikrinə nail olmadm,
Ağla qardaş! A ğlam alı günündür!
Çıxarm ayaq yaddan biz tez onlan,
Həp v ətən ə qurban olmuş canları;
Tanrı qəbul etsin belə qurbanları!
Ağla, qardaş! A ğlam ah günündür!*
Gəncə, 1912

Dilimizin, dinim izin getm əsinə gülürdük.
Bu V ətənin bunu görən südü təm iz övladı,
B ir qaç kişi о gün bizim qara günü anladı!
A ğladılar, sızladılar, yalvardılar Allaha,
U lu haqqın rəhm i gəldi könlü qırıq onlara!
О gün bizim dağlanm ız bir az güldü şehləşdi,
B acarıqlı bir qaç qollar zülm ətlərlə əlləşdi!
Ey qardaşlar! Yurdum uza G ünəş yeni doğmuşdu,
Bir azacıq - dem ək olar - dostlar deyən olmuşdu!..
A ncaq dünən başım ıza kölgə salan bir bulud,
Önüm üzdə!.. Haqqm varsa, ey daş ürək, gəl unut!..
Yox, yox... Sizin m əzarm ız qəlbim izin ən dərin
Bir yerində saxlanmışdır, о рак ruhun için!
Bütün dünya alt-üst olsa, m ən ki, səni unutmam,
Ay qardaşlar! “A m in!” deyin, A llah bunu əfv etsin!*
Gəncə, “İ q b a l”, 1912, 17 may

MİRZƏ ABDULLA (SUR) MƏMMƏDZADƏ
...G ənc və nəcib şairim iz C avad Əfəndi, həzin
v ə ahəngdar b ir tö v r i b у azm ış olduğu gözəl və
yanıqh şerini s ö y b m ə y ə başladı:

E y qardaşlar! B ir zam anlar elm isizlik dumanı,
C əhalətin kor pəncəsi qaplam ışdı h ər yam.
О zəhərli havalardan gül yanaqlar solmuşdu,
О gün xain, pis əllərdən V ətən xarab olmuşdu!
G öylər bizə işıq deyil, yıldırım lar saçırdı,
G ünəş, yağmur, sular bizdən uzaq qaçırdı.
A llah belə qəbul etm əz oldu bizim qurbanı,
Bizi о gün boğuyordu azğınlığın tufanı;
Quran nədir? Anlam azdıq.
V ətən nedir? Bilm əzdik.
Qarşım ızda yetim lərin göz yaşını silməzdik.
Ağlanacaq bir hal idi, kəndim iz də görürdük,
*
Qeyd: A.Surun cən azəsini qebiristanlığa apararkən “M ektobi-ruhani”nin
şagirdleri camaatı ağladaraq bu qəm li şərqini oxuyurmuşlar (Bax: S.Şükürov. “Gəncə
m əktəblərinin tarixindm ". Bakı, 1990, s.80) ( Tərtibçi).

* Q eyd: Şeri şairin m üellim i H üseyn Cavid çap etdirmişdir (Tərtibçi).
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Şehli bağa bənzədi o!
Göy yarpağa bənzədi o!
Şux zanbağa bənzədi o!
Yan, ey Qərib, Şahsənəm , hey!

“ ŞÜKRİYYƏHAMƏ” DƏN
SƏHİFƏLƏR

Batum əski Qız qalası,
Batum yurdun göz qalası!
Xaqanımm öz qalası,
Səndə doğub Şükriyyəm , hey!

KEÇƏR
B əzən yosm alar alayı,
Ə llərində nurdan ayı
Dağdan, arandan keçər!

Torpağmda, daşmdaca,
Gördüm bulaq başındaca!
“Sevdim ” on beş yaşındaca,
Bundan sonra kükrəyəm , hey!

B əzən elin bir qadmı,
B ildiyin yoxkən adını,
G ülüm sər, yandan keçər!

Bu ləpirlər izi imiş,
Bəy Süleym an qızı imiş!
Dilək im iş, arzu imiş!
Körük oldu bu sinəm , hey!

H ərdən yum uşaq bir ipək,
D alğalanar ətək -ətək ,
Ü rəkdən, qandan keçər!
G örürsən b ir telli yıldız,
Şim şəyi andıran bir qız
Süzülüb, qandan keçər.

О Əslidir, m ən də K ərəm ,
M ən bu sirri gizlətm ərəm !
Yarı burda gözlətm ərəm ,
Car eyləsin qoy aləm , hey!

Şümşad boylu, gözü almaz,
Salam verrəm , salam almaz!
Cavadı heç saya salmaz.
Gedib, biyabandan keçər!

Həp ağlını, kamalını,
Həp hüsnünü, camalmı;
Sən Cavadın Qumralını
Yaz, ey qələm , ey qələm , hey!..*
Batum, 15 mart, J9I5

GÖZÜM GÖRDÜ, KÖNLÜM SEVDİ
Y ağış tökdü üstümüzə
G öylər birdən, bir kərəm , hey!
G üllər baxıb güldü bizə,
İy su oldu о Sənəm , hey!

*

Q eyd: Bu şeir Ə hm ed Cavadın Şükriyye xanıma həsr olunmuş ilk şeirlərin-

dəndir ( Tərtibçi).

MƏN TAPMIŞAM
Ey Tanrının cən n ət um an qullan,
M ən cənnəti b u dünyada tapmışam!
Aram aqdan bezdiyiniz yolları
A xtarm adan m ən sevdada tapmışam!
O xşayaraq ulduzunu, aymı,
N ecə sayım cənnətim in sayını?!
E1 deyən cənnətin m ən bir tayını
A çıq gözlü bir röyada tapmışam!
E şitm ədən, anlam adan yerini,
D ərvişlərin çağırdığı pirini;
İnandığım ərənlərin birini
U c-bucaqsız b ir səhrada tapmışam!
D aşıyanlar vicdanların darını,
B ucaqlarda g əz ər gözəl yarmı!
E1 cəfada diləndiyi varım,
İm anm ı m ən səfada tapmışam!
Ü rəkdən neylərə çəkdirən “yahu” !
A şığın inləyən telə sorduğu,
B öyüklərin sanıb heyran olduğu
N üktəyi m ən m acərada tapmışam!

M ən ki, hindin sufısinə, sözünə,
Qulaq verm əm , Q ərbin baxdım üzünə!
Büründüyü tülə deyil, gözünə
Neydəkini m ən nəvada tapmışam!
Ağlam azsa qara bəxtin buludu,
B əsləyir vicdanım bir böyük duyğu!
H ər iki dünyanm hardadır sonu?
C avabım intiyada tapmışam!
İnandım ki, h ər fəryadın sonu var!
B ir gün gələr: Yer üzündə yaz olar!
G ələn günü diişünənlər, yazanlar,
Duyduğunu bu xülyada tapm ışam !
Batum, “A çıq söz ", 1917, 20 iyun

SURƏTPƏRƏST ƏM
N. Y.-yə

Bir şeir qoşm uşam dillərdə gəzir,
Uçub oba-oba ellərdə gəzir.
Könlüm M əcnun kimi çöllərdə gəzir,
О rnənim şərqim dir, о m ənim bəstəm ,
M ən şeir aşiqi, m ən sözpərestəm !

Şərqin gülü, neyi, meyi, nəvası!
Q ərbin könül sıxan ağır havası!
R ahiblərin, keşişlərin duası
U m duğunu m asəvada tapmışam!

Cananın buxağı dümağ, ağ ola,
Eşqi buludlarda, kefı çağ ola!
Dərdi nazü-qəm zə, canı sağ ola,
M ən çoxdan sərxoşam , m ən çoxdan m əstəm ,
G özəllik vurğunu, gözəlpərəstəm !

Ç ıxm ışkən günahı vaizin dizə,
V əz edib, durm aqda bax yenə bizə!
S öylənəcək sözü dinə, dinsize,
V icdam m da bir sədada tapmışam!

Bir şəkil çəkm işəm , dünyada təkdi,
Canlanıb ilk dağı sinəm ə çəkdi.
Burdan gəlib keçən о qız m ələkdi,

M ən söz ovçusuyam , söhbətpərəstəm !
M ən ü z dəlisiyəm , surətpərəstəm !
M ənim gördüyüm ü, V aqif görm əyib,
M ənim hördüyüm ü, V aqif hörm əyib.
M ənim dərdiyim i, V aqif dərm əyib,
İnci zərgəriyəm , naxışpərəstəm !
M ən göz xəstəsiyəm , baxışpərəstəm !
K im deyir “düz gəzir” , “əyilm əzəm m ən
D osta dost, yada yad “deyilm əzəm m ən ”
D em irəm , poladam , “yiyilm əzəm m ən ” ;
Y arın qabağında lalam, şikəstem ,
M əh əb b ət əsiri, sevgipərəstəm !
Sinəm də yer tutub gözəllər bir-bir,
Sinəm də bağ salıb, gəzərlər b ir-b ir
Sinəm i tapdalar, əz ərlər b ir-bir,
Çinaram , palıdam , sərv kim i şəstəm ,
A şiqəm , m əşuqla sevdapərəstəm !
Öm rüm ü etm işəm bu yolda fəda,
Qoy gəlsin onlardan canım a qada!
N eyləyim birisi çatm ayır dada;
Ö züm ə yağıyam , özüm ə qəsdəm ,
Leylisiz M əcnunam , Leylipərəstəm !
Onun dodağında gülüş görürəm ,
Onun gözlərində öpüş görürəm .
Onun yerişində görüş görürəm;
Onların önündə acizəm , pəstəm ,
Gülüş, öpüş, görüş, duruşpərəstəm !
... B ir gözəl sevm işdim altı yaşımdan...
Şəkili getm əyib h ələ başımdan!
О m əndən utandı, m ən göz yaşımdan...
Fars dem iş, əzəldən “nistəm ki, nistəm ” !
M ən ürkək, m ən dəli ceyranpərəstəm !

Sevgi işığında gözüm qamaşır,
X əyalım titrəyir, fıkrim dolaşır.
Tanrım, о gözələ Cavad yaraşır;
Bu ilahi ziya, qüdrətpərəstəm !
Gözəl üz, gözəl göz, surətpərəstəm ü
SURƏTPƏRƏSTƏM !!!
Gəncə, 1918

BİR BİLƏN YOX Kİ...
B ir bilən yox ki, nə çək ər sənsiz,
Sənin eşqinlə yaşayan könlüm?!
Sən keçən yolda görərək bir iz,
İzin üstündə ozana döndüm!
Çəkdiyim dərdi saza anlatdım,
Dərdli barm aqla teli ağlatdım!
“Bizə gəl!” dedin, bir addım atdım,
B ir addım yolda min cənnət gördüm!
Bulaq üstündə yığışır qızlar,
Geciksən bir az, ürəyim sızlar!
Soruşdum, bulaq dedi m əndə var,
Suda əksini axtarıb tapdım!
Hacıkand, 1918

QALDI
M ən dünyanın qucağında,
V ətən adlı bucağında;
Yandım fəraq ocağında,
Közüm söndü, külüm qaldı!
G özlərim i açan gündən
Uzaq oldum toy-düyündən!
N ələr um dum m ən bu gündən,
N eçə ayım, ilim qaldı.
33

N əğm ə deyən bir quş oldum,
Ü rəkləre qonm uş oldum.
M əh əb b ətə uym uş oldum ,
Şirin-şirin dilim qaldı.

Eşqimin ne imiş biirnəm günahı?
Yıxıldı qəlbim in istinadgahı.
Nəsibim olsa da dünyanm ahı,
B ir gün göz yaşımı siləcəyəm bən!

B elə imiş zam an dem ək?
N ə düşüm nək, nə qəm yem ək?
O nun-bunun nazmı çək,
Ö züm getdim , elim qaldı!

Yaxında didarın nəsib olmasa,
Üm idsizlik bəni düşürm əz yasa!
Alaraq əlim ə dəm irdən əsa
Bir gün hüzuruna gələcəyəm bən!
Batum, 1916, sentyabr

DÖNÜR
Eşqindən güc alıb bu ilham ım da,
D uyğular qəlbim də sellərə dönür!
Ellərin verdiyi arzu-kaırum da
Y enidən baş alıb ellərə dönür!
N ə böyük bir qüdrət varm ış sənətdə,
Öm ürlük bağlıdır söz də, söhbət də;
Ç əkilən əzab da, iş də, zəhm ət də
Ç içəklərə dönür, güllərə dönür!
Fikirlər içində fıkrim var deyə,
Tuturam torpaqdan, qalxıram göyə!
X əyalım uçduqca hey gələcəyə,
Gah da ötüb keçən illərə dönür!
Batum, 1916, I I oktyabr

BİR GÜN
Hicratılar, ələm lər, tufanlar içrə
Qısıq bir səs kim i eləcəyəm bən!
Böyle göz yaşıyla keçən ömrümün
Sonunda bir acı güləcəyəm bən!

Tutuldum tufana, sarıldım sana,
Sən ey qırıq qələm , gəl bir tüğyana!
Dözm ək güc olarsa böylə hicraııa,
Səninlə dərdim i böləcəyəm bən!..

QİTƏLƏR
Sən bəni bircə an gözləm əsən də
Soni ömrüm boyu gözləyəcəyəm !
Son bəni bircə yol səsləm əsən də
Səni ömrürn boyu səsləyəcəyom !
Min dəfo gülsən də, dem ərəm sağ ol,
Sən ey həyatım a, öm rüm ə qənim!
Qonm asa, gülm ərəm , gülm ərəm bir yol
D odaqdan-dodağa gülüşüm monim!
Demişdin: “Ölüm do ayırm az bizi!”
Sono kim demişdi, de, bu cüm ləni?
Demişdin: “ Son qoru, saf eşqim izi!”
Aldadıb, aldadıb oynatdın boııi?!
Sonə kim dem işdi, de, bu cüm loni?
M ohəbbət g ələn d ə insan öm rünə,
Sanırsan h ər yerə ilk bahar gəlib,
M əhəbbət gedəndə - lən ət о günə,
Sanırsan dünyaya boran, qar gəlib!

Sanki varlığım ı salırlar bəndə,
S evən könüllərdə qəm ötüşəndə!
Alışıb yam ram səm əndər kim i
M əh əb b ət yanılıb oda düşəndə!
M ənə n ə lazım dır gündə bir gözəl,
O nlan dişim ə çox vurm uşam mən.
Dost, tanış çox dedi, bir sən də düzəl,
B u yolda özüm ü çox yorrrmşam m ən,
Onları dişim ə çox vurm uşam mən!
N ə çoxdur dünyada qədir bilm əyən,
H ər Leyli üzlüdə sədaqət olmaz!
N ə çoxdur m əhəbbət nədir bilm əyən,
H ər Şirin gözlüdə m əhəbbət olmaz!
H ər Leyli üzlüdə sədaqet olmaz!
Səndən dövlətlisi gələndə ona,
B ir su qiym ətinə satacaq səni!
S ənden şöhrətlisi güləndə ona,
Əlüstü bir yana atacaq səni,
B ir su qiym ətinə satacaq səni!
D eyirlər, gözəllik gəldi-gedərdir,
G özəllik odur ki, duyanı olsun!
G özəllik odur ki!.. Yoxsa, hədərdir,
Başmı bu yolda qoyanı olsun!
G özəllik odur ki, duyanı olsun!!
Sevda yollarında ağlam ayan kəs,
Dütıyanm zövqünü duya bilərm i?
Sevda yollarm da çağlam ayan kəs,
Dağları, daşları oya bilərmi?
Dünyanın zövqünü duya bilərmi?!
Könül bir budaqdır, cavan yaşında
G ündə çiçək açan gülə bənzəyir!

Y anm ın sevdası gəzir başımda,
M in səsli, sədalı telə bənzəyir!
Gündə çiçək açan gülə bənzəyir!
Hicran istəyənə vüsal nə lazım?
Q əm , kədər çəkənə gün n ə gərəkdir?
H əqiqət sevənə xəyal nə lazım?
N alə qoparana ün nə gərəkdir, Q əm , kədər çəkənə gün nə gərək d ir?!
Sən güldükcə m ən ağlaram , m ən ağlaram!
Sən susduqca m ən çağlaram , m ən çağlaram!
Sən atdıqca m ən saxlaram, m ən saxlaram!
M əhəbbəti, etibarı!
M əhəbbəti, etibarı!
Dünyaya yas tutdum ürəyim də m ən,
Axan göz yaşım ı silən olmadı!
Caham güldüriim, diləyim də m ən,
Özümün dərdim i bilən olm adı, Axan göz yaşım ı silən olm adıü
Batum, 1916, sentyabr-oktyabr

SEVMƏSƏYDİM SƏNİ MƏN?.
İnanmadın sözümə,
Bir gülm ədin üzüm ə.
İllər m əni ucaltdı,
İllər m əni qocaltdı.
D eyirəm öz-özüm ə:
K eçərdinm i qəlbim dən,
Sevm əsoydim səni m ən?!
Bağda çiçək dərəndə,
Dosta töhfə verəndə;
Hey düşürsən yadıma,

Y anıram öz oduma!
B ir gözəl gül görəndə,
K eçərdinm i qəlbim dən,
Sevm əsəydim səni m ən?!
Yaylağa çıxanda da,
Dost əli sıxanda da;
Y ollar çənə bürünür,
Dağdan dum an sürünür!
Bir qıza baxanda da,
K eçərdinm i qəlbim dən
Sevm əsəydim səni m ən?!
Q uşlar qanad çalanda,
Ç ölə haray salanda;
Yenə səni anıram,
A ndıqca da yamram?
Könlüm ilham alanda,
K eçərdinm i qəlbim dən
Sevm əsəydim səni m ən?!
G əzib çölü, çəməni.
Ən gözəl bir nəğm əni,
Durub dinləyəndə m ən
Yadım a düşürsən sən.
R ahat qoymursan məni!
K eçərdinm i qəlbim dən,
Sevm əsəydim səni mən?!
H ər gün söküləndə dan,
O ğrun-oğrun uzaqdan
G özlərim ə baxırsan,
Ü rəyim ə axırsan!
Hor şeir yazan zaman:
K eçərdinm i qəlbim dən
S evm əsəydim səni mən!
Sevm əsəydim səni mən?!

ŞÜKRİYYƏM ÜÇÜN
B ir gülsən, dərm işəm gənclik bağmdan,
Bir gülü, çiçəyi dərm ərəm sənsiz!
Kam aldım öm rüm ün oğlan çağından,
Bir bağa, bağçaya girm ərəm sənsiz!
Söylə yadındam ı Çakva, Batumi?
Ovladm könlüm ü, çaldın ruhumu!
Kam ana dönm üşdü qəlbim in simi,
Hurini, m ələyi görm ərəm sənsiz!
N ə çoxdur dünyada qənirsiz pəri!
Gözüm ə görükm əz daha heç biri!
О qızıl saçları, ipək telləri
Ə1 atıb birini hörm erəm sənsiz!
M əndətı xoşbəxt varmı dünyada, deyin?
Ey telli yavrusu Süleyman bəyin!
B əxtim tərlan imiş: yeyindən, yeyin!
Heç kəsə bu bəxti verm ərəm sənsiz!
Səninlə gəzərəm eldən-elə m en,
Bataram, çıxaram selden-selə mən.
Düşsəm də ağıza, dildən-dile mən,
Y aşaya bilm ərəm bir kərəm sənsiz!
Sonatək göllərdo üzsən də mənsiz,
Quş olub göylərdə süzsən də m ənsiz;
Sən Əsli qalsan da, dözsən də m ənsiz,
Alışıb yanaram m ən K ərəm sənsiz!
Şükriyyə taleyim , şükür Xudaya!
Gördüyüm doğrum u, yoxsa p ək röya?!
Dolub ürəy im ə bu dadlı xülya,
Şirin günlərim i sürm ərəm sənsiz!

Ə vət, bu sevdanın səfası çoxdur,
Sevdasız həyatm m ənası yoxdur!
G özlərin yıldızdır, kirpiyin oxdur,
Ü rək qubar olar - can vərəm sənsiz!..

G özəlliklər yapm a, duyğular cansız,
M ənə tən ey ləyir hər yetən qansız.
A tılan oxlardan çıx gəl ziyansız,
N am ü nişanına qurban olduğum!

Şerim in sözüsən, sözün - ahəngi!
Ü zündə bərq vurur güllərin rəngi!
X əyalın, cam alın gözəl çələngi!
İlham yetim qalar, ağd - kəm sənsiz!

B ir gecə yatm ışdım qəm li, m ükəddər.
Q əlbim i sıxırdı sonsuz fikirlər.
B irdən G ünəş doğdu, açıldı səhər,
Baxdı gözlərim ə о qumral gözlər!
Gəncə, 1917

QURBAN OLDUĞUM
Bir xeyli zam andır getdi, gəlm ədi,
Əhdi peym anm a qurban olduğum!
İstədi can verdim , qədir bilm ədi,
О şirin canına qurban olduğum!
Dedim : ayrılığa yoxdur tavanım,
Ayrılıb getm əsin sərvi-rəvanım !
Bir daha dönm əzm i yosm a tərlanım ,
Adına, sanm a qurban olduğum!
(O təm iz qanına qurban olduğum!)
M ən hey göyə baxdım , göy m ənə baxdı,
G öylərə baxm aqdan gözlərim axdı!
Şim şək oldu, ancaq bir dəfə baxdı,
Baxdı qurbanına qurban olduğum!
Könül verm ək istər bir m üjdə yenə,
Sevgili yurdum un gözəllərinə!
Şerim ə can verib, göylərdən enə,
О haqq divanm a qurban olduğum!
О m ənim şerim in ruhu, rəvacı,
Bütün gözəllərin başının tacı!
Bilm əzm i ki, onsuz örnrüm çox acı,
Şöhrətü şanına qurban olduğum!

Səsim ə oyandım , bomboş bir otaq,
D ağlarm qarına dönmüşdü yataq.
Eşqim ə, duyğum a yoxdu bir ortaq,
Bu iyi dünyada ixtilat qataq!
Batum, 1916

GƏNCƏDƏN GƏLİRƏM...
Gəncədən gəlirəm , yüküm üzümdü,
Gəncənin əsgəri düzüm, düzümdü.
Bir əmim qızı var, iki gözümdü,
Ö zgəyə vermərəm, mən özüm allam,
Şirin qadasını canım a sallam!

Aşıq şerindm

G əncədən gəlirəm , yüküm xurmadı,
G əncənin yolları burma, burmadı.
G ən cəd ə bir qız var, teli dum adı,
G ünəşə sən çıxm a, m ən çıxım deyir!
G ən cəd ən gəlirəm , yüküm çiçəkdi,
G əncənin gülləri ləçək-ləçəkdi.
G əncədə bir qız var, adı Çiçəkdi,
Q uşlara sən uçm a, m ən uçum deyir!

G əncədən gəlirem , m alım nə m aldı,
G əncədən aldığım ipəkdi, şaldı.
G əncədə bir qız var, adı M araldı,
Ceyrana sən qaçm a, m ən qaçım deyir!
G əncədən gəlirəm , yüküm xınadı,
Könlüm dəli quşu ona qonadı.
G əncədə b ir qız var, adı Sonadı,
Sulara sən axma, m ən axım deyir!
G əncədən gəlirəm , sözə bənd olub,
G əncənin m eyvəsi şəkər, qənd olub.
G əncədə b ir qıza gözüm bənd olub,
Cavada sən baxm a, m ən baxım deyir!

** *
Səhər zam anıydı əsərk ən yellər,
D üşərkən ja lə lə r oyatdı səni.
Çatıldı qaşlarm, darıldm bana,
İslatdı ja lə lə r nazik bədəni.
Bütün bir səhəri yanılıyordum ,
Boş qalm ış qoynuna çiçək doldurdum .
Gülzarm a Quran deyə əl vurdum,
İnanm adm niyə, bilm ədin yəni?
A nd içdim ki, könlüm sənsiz yaşam az.
A ğlar sənsiz, sınıq, о bir telli saz.
Qollarına verdin о dəm bir pərvaz,
Oxşadın sinənə cansız düşəni!
Şimdi sensiz x əstə könlüm sərsəri,
Dolaşıyor, durur qürbət elləri.
Ey məni bir d əfə güldürən pəri,
A ğlar neçin qoydun illərcə m əni?

BƏNZƏRDİ
B ayıhrkən gözlərindən, qaşından,
Sevirkən onu pək gənc yaşından;
Bənim çaldı ürəyim in başmdan,
B ir yılan ki, göyərçine bənzərdi!
İtirdim hədəfı, qırıldı yayım,
Bu şikardan bənim yoxdur bir payım.
Başqa Tanrı göstər, ona tapayım,
Sənin eşqin, çünki dinə bənzərdi!
Keçirdim dərd ilə çox qışı, yazı,
H əsrətlə bəklərkən о sərvinazı!
Uzatdı əlim ə qırılmış sazı,
Çaldım... nəğm əm bir ölüm ə bənzərdi.
Hörürdüm saçm ı bir qəzəl kimi,
Çıxırdın qarşım a bir gözəl kimi!
Əski şair yazmış bir m əsəl kimi
Baxışların bir şahinə bənzərdi.
B ilm əm ki, şəfəqsən, ruhsan, xülyasan?
H əqiqətm i parlar, yoxsa röyasan?
Saçında çiçəklər, sən Ofelyasan!
O nun saçı, səninkine bənzərdi!
Hamlet, “Azərbaycan ",
1919, 19 oktyabr

LEYLA
D eyirlər Q arabağ bir cənnət imiş,
B əslərm iş qoynunda gözəllərini!
M əndə qüdrət yoxdur qələm çalmağa,
T ə rif eyləm əyə ancaq birini.
О gərgin qaşların kölgəsindəki,

B əzən baxarsan bir maral,
Əndamınm hər yeri xal, G əzər dumanlı dağda!..

Can alib, can verən gözlərə qurban!
Bugünkü Leylanın xoş səsindəki
M ənalı, m ənasız sözlərə qurban!
Qurban qəbul edib töksə qanım ı,
Nəyi var şairin, verər canını?!

İlk baharın ilk nəfəsi,
Coşan eşqin bir həvəsi;
N ə olursa, olsun adı,
Səsdir ruhum un qanadı!
Ancaq m ənim duyduğum səs,
Bu səslərə heç bənzəm əz.

Qəm zəsi qan olan, gərdişi əla,
Doğrudan gözəldir, göyçəkdir Leyla!
Ç içəklər qoynunda bəsləm iş əndam ,
Çıxdı dodağında badənin cam.
Gözəlsən, incəsən, qur yeni bir dam,
Əsir et, qul eylə m ahi-tabanı.
B öylədir önündə h ər yeni şair,
Yeni bir yol bular, bir əm əl bəslər.
M ənim təbiətdən istəyim budur,
Çoxalsın yurdum da böylə gözəllər!

SƏSLƏR
1. Bu səsi m ən duymadım,
Ağlayan dərdli neydən.

Könül tazalandı sitayişindən,
Könüllər sultanı, ellər gözəli!
Qorxum var dünyanın bircə işindən,
M üm künsə dəyişdir qələm -əzəli!
Söylə ki, çiçəklər solmasın, Leyla!
M ənim qorxduğum hal olmasm, Leyla!
Dolansm başm a ulduzlar, aylar,
Bu köhnə dünyanın Leylası da var!
G özəllər toplaşıb olsunlar bacı,
Leyla da onların başının tacı!

2. Bu səs bambaşqa şeydi
Q əzəldəki gileydən.
3. Bu səsi duyam m adım
M övləvi dərgəhindən.
4. Bu səsi duyam m adım
Bağrı yanıq bülbülün
Sızlayan cəh-cəhindən.
1934

BEYTLƏR, ÜÇLÜKLƏR VƏ DÖRDLÜKLƏR
Ovçu bilm əz, xəyalının öz səsidir,
Öz qəlbinin, öz eşqinin nəşəsidir?!
Bu səs b əzən bir quş olur,
B ir budağa qonmuş olur,
Ötür yoncalı bağda!

5. M ən bunu eşitm ədim
Bəzm in ayaqlarından
Mey soran saqilərin
Gülgün dodaqlarından.
6. M ən bunu dinləm ədim
Hicranı vüsalmdan
Daha çox sürən yardan.
Sızıldayan kamandan,
Qüssəli, qəm li tardan.

7. N ə m üm kündür durulsun
B öylə imanlı bir səs.
Xayır, m ənim duyduğum səs
B unlara heç bənzəm əz.

Çünki bu qoç döyüşlü
Bir sinifın səsidir.
B udda böyük adı ilə,
M usa öz inadı ilə;

Bu səsi m ən duym adım
Əski dövr ozanmdan.
K üsəgən cam elərin
T itrəyən əzanından.

İsa qanlı xaçı ilə
X açilə, toф ağilə;

B unun yanında söndü
“Ə rkinəqon” nağılı.
Bundan bir şeymi anlar
Ə rənlərin ağılı?!

M əhəm m əd Quranilə,
Qılıncı, qalxanı ilə;
D inlədiyim səsdir, о səs,
Heç bir səsə bənzəm əz!
Bən səninçün bəzəm işəm yolları,
Sənin üçün sevdim qürbət elləri!

T arixə sordum bir gün
H aqqında əbəs, əbəs.
О da heç görm əm işdir
B öylə uğurlu bir səs.
8. Çox danışdım könlüm ilə,
B irdən gəldi qəlbim dilə,
Dedi: bəzən keçmişdə;
B öylə səslər doğulmuş.
О yalm qat səslər də
B eşiyində boğulmuş.
M ən özüm də doğrusu
Bu səsin heyranıyam.
Cansızlara can verən
N əfəsin heyranıyam!
B u səsin M əcnunudur
M usiqi, sənət, şeir.

NƏ YAZIM
N ə yazım, ayrılıq nədir bilm əzsən,
N ə lə r çəkdiyim i çəkənlər bilər.
N ə deyim, söz varmı dərdim ə ölçü,
Sənsiz göz yaşları tökənlər bilor!
Sənsiz nədir G ünəş, nədir qaranlıq?
N ədir günahım ız biz ayrı qaldıq?
İşıqsız bir dünya yaşarmı artıq?
G özünə qaranlıq çökənlər bilər!
B olkə sən anm adın m ənim adımı?!
B ilm əm xatirində yerim qaldımı?
M ən bir çiçək quşu - pozm am andımı,
G üllər bilm əsə də, tikanlar bilər!
Dərbənd, 3 may, 1920

BUNUMU İSTƏRDİN

B ən ölm ək, qurtarm aq istəm əm sənsiz,
Sənsiz hər ikisi nə gündür bilsən?!

Çoxdan bəridir ki, bu zavallı könlüm,
M ən səndən aldığım nur ilə yaşayır.
Sənin yadigann ruhum dakı bu ölüm,
О coşm aq istəyir də, yazıq ki, coşmayır.

Söylərsəm dərdim i göydə yıldıza,
O lur pək pərişan dərd yaza-yaza...
Bir soran yoxdur ki, о gözəl qıza Verdiyi dərdlərin dərmanı kimdən?!

Qaranlıq bir yolda söndürdün çırağımı,
Öylə zənn etdin ki, bir daha yanmayacaq.
İndi bir nazətıin alm aqda sorağımı,
О keçən yollarm qurbanıyam ancaq!..

Ç ılpaq om uzlara pərişan teller
Tökülər, aşiqi pərişan eylər.
N eyləyim , dərd bilən deyil bu ellər,
A ğla, yazıq könlüm , yoxdur bir kimsən.

M ən and içm işdim ki, о gün səndən sonra
Yalvarm ayacağam artıq heç bir gözələ.
A ncaq günlər keçdi, sağaldı köhnə yara,
Bax onun qəlbim də yox bir nişanı belə!

Gəncə, 1919, 5 mart

SƏN AĞLAMA

M ən artıq əvvəlki sərsəri deyiləm ki,
Sənin dizlərində tökəm göz yaşımı?!
Bu kəskin üsyanı, sən anlam azsan bəlkə?
B ir başqa m ehraba əym əkdəyəm başımı!

B ən deyən yox, fələk deyən oldusa,
Əsdi yellər, gül yanağın soldusa;
D ərd əlindən ala gözlər doldusa,
Sən ağlama, b ən ağlayım, gözəlim!

İstədiyim kim i, sən qalx, onları dara,
Artıq nə m ənası vardır, ağarmış tellər?!
Qaldır şu güzgünü, vur dilsiz divara!
V ə sonra üzünü qaranhqlara göstər.

U ğurunda olm uş ikən sərsəri,
Bən öpm ədən о qıvırcıq telləri;
D ağıtdısa təbiətin yelləri,
Sən ağlama, bən ağlayım, gözəlim!

О QIZA
Ə li Nəzmiyə

Öm ür dedikləri, çarpaşıq bir yol,
О çaф aşıq yolun yolçusuyam mən.
G əl, yolum üstündə bir sözüm vardır,
G özəl qız, bu yolda Xızırım ol sən!
Sevda dedikləri çılğın bir dəniz,
B ən çıxdım dənizə, qaldım yelkənsiz.

N erdo sənin h ər aşiqə, hər gəncə,
Eşq oxuyan qəlbin, sönmüş o, bəncə;
B ulm ayırsa qəlbin artıq əyləncə.
Sən ağlam a, b ən ağlayım, gözəlim!
B ir qul idim gecə-gündüz sizlərə,
Yazıq, bəni güldürm ədin bir kərə...
Baxıb şimdi əlindəki izlərə,
Sən ağlam a, b ən ağlayım, gözəlim!

B ən baxarkən sən vurduğun yaraya,
Şimdi zalim fələk girdi araya.
Bax, xəstə qəlbim lə gəldim haraya,
Sən ağlama, bən ağlayım, gözəlim !

Y orğanlar kirlidir, basm ayır yanım,
Qışda yalqız yatdım , qızm adı canım.
İşlər düzələndə, olsa bir xanım,
Haqq verə bir sərvinazı Xuluqda!

Ə hm əd C a v a d
"M aarif və m əd ə n iy yə t”,
fevral, 1923, № 2

AŞAĞI-LƏNGƏR XULUQDA
Soyuq bir cəhənnəm , bir yam an ölkə.
Soyuq güc gətirdi, sığındım kürkə.
B u kürk olm asaydı, gəlm əzdi bəlkə
Bu imansız qışm yazı Xuluqda.
Bir m əktəb verdilər, eyni buzxana,
Ayaqlarım m əni doydurdu cana.
G ecələr saldılar kirli yorğana,
D edilər ol buna razı Xuluqda.
On beş gün istədim bir qalın corab,
Bir m üsəlm an oğlu verm ədi cavab.
M ən necə söyləyim , kim çəksin hesab?
Yoxdur ki, bir adil qazı Xuluqda.
Gecə qar, gündüz qar, axşam, sabah qar,
D em əzlər ki, burda bir müollim var...
Bağlamış qapını cüt arvadlılar,
Qızdırıb söhbəti-sazı Xuluqda.
Yığıldı ham ısı - ağsaqqal, hampa,
Boyun oldu h ər şey, bir də bir lampa.
Gəldilər, lam pa var, şüşə yox amma,
Yandıraqmı hava qazı X uluqda?!
Bu kənddə nə çoxdur “baş üstə” , “b əli”,
B eləliklə işlər getm əz irəli.
Qorxum budur əsə bir Şimal yeli,
M üəllim in sına sazı Xuluqda?!

Xuluq kəndi,
1920, P əşrin sani

MADONNAY A
A.F.

M ən doğrusu, bu boşluqda dolaşan
M əfkurəsiz, sərsərinin biriyəm .
Sən deyirsən - m asallarda duyduğun,
Eşitdiyin əfsanəvi pəriyəm .
N ə lüzum var dəlil, sübut bulm aya?
M ən hazıram sənin qulun olmaya.
Heç deyildir gözlərin də bəşəri;
İnandım ki, sən pərisən, sən pəri!
Tök alnına о avara telləri,
Qoy olayım, bundan betər sərsəri!
Ağlataraq əski, qırıq sazımı,
Canlatayım b ır az, sönük yazımı!
Bu doğrudur, sevda olur əzəli;
M ən şairəm , həyatım dan bezəli.
A ncaq m ən bu fırtmada üzəli,
G örm əm işəm sənin kimi gözəli!
Qoy başına gözəlliyin tacını!
K önlüm dən al qulluğunun bacını!
1922, 17 kanun sarıi

Цс * *

B əxtin gəlm iş, düş beşikdən avarə!
О ki, belə m əhv eləyir dünyayı,
Qıran yoxm u о uğursuz ox-yayı?
Bu h ər zaman olacaqdır, eləm i?
Gül yanaqlar solacaqdır, eləm i?

B ir səs tutdu tarixin
Sirkəli yaxasmdan.
B axaraq gözlərinə,
Sordu onun yaşmı.
Tarix özü utandı
Kürkündən, çuxasından.
“Fərm an sənindir” deyib,
Dikdi yerə başını.
“Sil” dedi əndam ından
Y öndəm siz ləkələri!
A ğır keçmiş, bilirsən,
Öm ürün, günün sənin.
G östər düzgün yollan,
D olaşıram sərsəri.
Bu ancaq sənin haqqın,
B aşına dönüm sənin!

Ə skilərin fəlsəfəsi, hikm əti,
Dünyalarca elm i-ürfan lüğəti;
A lim lərin çıxardığı haşiyə.
Zahidlərin yapışdığı haqq deyə;
Rahiblərin dindaranə ədası,
Sofılərin m eti, meyi, sədası;
B unlar hamı qurularçün əcəba?
Bu m üəmma, yenə əski rnüəmma!
Hamı deyir inan m ənə sözüm haqq!
Qarışmışdır bir-birinə haqq-nahaq.
D eyirlər ki, yerdə din var, kitab var,

“ Yenı a ş ıq ” imzası ilə

NƏ ÜÇÜNDÜR
N ə üçündür bu keşm əkeş... bu qovğa?..
N ə üçündür tərs yaranm ış bu dünya?
N ə üçündür sabah, axşam oluyor,
Açan güllər bu tezliklə soluyor?
B u sızlayan qahqəhələr nədəndir?
Neçin belə son yaraşıq kəfəndir?
Kim yaratm ış bu yerləri, göyləri?
Kim eləm iş məni belə sərsəri?
Neçin çoxdur yarayandan yaramaz?
Neçin belə arayandan bulan az?
N ə olm uşdur neyi gəlm iş nəvayə?
Onundamı bəxti uyğun cəfayə?
Ey ağlayan beşikdəki biçarə?

H ər bəndədən sorulacaq hesab var.
M ən dedim ki, kim soracaq və nerdə?
D edilər ki, о qəlbində, h ər yerdə?
- О var isə, yalnız vicdan olacaq!
Fəqot bundan ölüm çıxm az, mühaqqah.
F əqət solan ortahqda gülüm dür,
M ənirn dərdim ayrılıqla, ölümdür!
M ən doğrusu, daim gülm ək istərom ,
No öldürm ək, nə də ölm ək istərəm !
Artıq yetər Y er üzündə axan qan,
Y etər artıq bu göz yaşı, bu hicran!
M ən istərəm yaşıllıqlar solmasın!
Sevdaların sonu hicran olmasın!
Qurum asın gözəl üzdə tər danə,
N ə ağlasın bülbül, nə də pərvanə!
Dilindəki aşiqanə qəzəli
Qoy oxusun о qəlbim in gözəli!
Ü rəyində nə d ərd qalsın, n ə qayğı,

Bizi gülüb dindirm əyə,
G ələn körpə ağlar niyə?
Bir at istər m indirm əyə,
At olur, çullanır beşik!

M ən görm əyim səadətin sonunu!
Ölüm getsin, qalm asın da kölgəsi,
Olsun dünya - о bir sevinc ölkəsi!
Ah, bu günlər könül belə umunca,
D əyişsəydi bir göz açıb yumunca!
Ey uçarkən düşüb ölən kəpənək,
Sən də gözlə, elə bir gün gələcək!..
Qusar, 1921, 3 m a yıs

ADSIZ ŞEiR
Kolxozlu ellərin bərəkətindən,
B ərəkətli elin hərəkətindən,
Kim deyərdi bu gün donduran bir qış
Şərəflə bəhs edib, aldılar alqış!
Z əfərlər bayram ı, b ir qurultayı,
Dondura bilm əz ki, bu yanvar ayı!
Ölketıin bir başqa hərarəti var,
Ona neyləyəcək göydən yağan qar?
Qorxunc əjdahalar boğan bir ölkə,
Qızğm günəş kimi doğan bir ölkə;
Borandanmı qorxar, qardanmı qorxar?
B u tərlan yığnağı sardanm ı qorxar?
Bu cuna yaşm aqlı qadınlara bax,
Qoy onlar söyləsin, onların bu haqq!
Sözləri səm im i, fıkirləri saf,
Hanı bəs, ay bacı, dediyin çarşaf?!

Uzaq bir yol, yalnız ana...
Könül köm ək um ar ona.
Yalvarm adan ona-buna
Yar olur, yollanır beşik!
Babanm alnınm təri
Qurumazsa, vardır yeri.
M əm ədən süd əm ənləri
Aldadır, allanır beşik!
Bacam ızdan çıxan dum an
Deyir halım deyil yaman.
Evdə uşaq doğan zam an
Şən olur, dallam r beşik!
Beşik baxmaz heç bir kəsə,
Qulaq verir gələn səsə.
N ənə bir nəğm ə söyləsə,
Yel olur, yellənir beşik!
Çakva, 1917, iyul

GƏLİN

BEŞİK

Ey süzgün gözləri səhər yddızı,
Pərişan telləri yasəm ən gəlin!
G özəllər səcdəsi gətirdiyin din,
Girdim sizin dinə bir də m ən, gəlin!

Yeni doğm uş bir körpəyə
Qul olur, qollanır beşik!
Neçin sevinm əsin, nəyə
Sevinir, sallanır beşik!

H ər yetən naz etdi, qatlandım naza,
Könül verdim hər boş söhbətə, saza!
Sallan ki, can quşu çıxsın pərvaza,
P ərişan olsun qoy hər görən, gəlin!

“Sənsizlikdir” bənim bitm əyən dərdim!
B itm əyən dərdim lə m ən senə gəldim!
Gülən dodaqlardan m ən bir gül dərdim,
Saxlanmış qəlbim də istərsən, gəlin!
Sığmaz ikən ruhum geniş torpağa,
Gəlmiş hüzuruna bir qul olmağa!
Gözəllik bir çiçək, m əhkum solmağa,
Soldurma boş yerə onu sən, gəlin!
Gəncə, 1916, 6 iyun

AND OLSUN

M ən sənə öm ürlük bir qulam, gülüm,
Sən əm r eyləyincə, nə imiş ölüm!
İstərsən ağlayım , istərsən gülüm,
Şərh eləyim halı gülüşlərinə!
1934, 25 noyabr

GÖZƏL QADIN
Sən kim dən öyrəndin belə ədanı,
Ey xəstə şairin ilhamı gözəl?
Solğun dodağından cam i-sevdanı
İçirmişdir m ənə saqiyi-əzəl.

And olsun dağların ağ suyu kimi
О qırıq dalğalı gülüşlərinə;
Vüsal vədə verən, üm id allahı M üxtəlif m ənalı gülüşlərinə;

Gözəllik tacm ı qoydun başına,
Dünyaya çəkm ədin kabusi-ələm ;
Sən bir m ələksən ki, baxıb qaşına
Ə lində şairin titrəmiş qələm !

And olsun nazlanıb nazla əzilən,
Telli ulduz kimi bəzən süzülən,
Gahi rəhm ət, gahi zülm ət sezilən О qanlı-qadalı gülüşlərinə;

Söz yox ki, hüsnünə xilqət günündə
Q üdrət qələm çalmış, susrnuş- m oləklor...
Əvvəl cansız ikən, sonra önündə
Q uşlar gəlm iş dilə, gülm üş çiçəklər.

And olsun axşam lar nəşədən daşan,
Ü rkək ceyran kimi dağlardan aşan,
K əklik olub səkən, qan kimi coşan D ərbədər sevdalı gülüşlərinə;

Anıldıqca sənin sevgili adm
Bulmuş kam alını şerin hünəri;
Qarşm da diz çökmüş, ey gözəl qadın,
Dünyanın ən böyük sənət ərləri.

And olsun səsinin ipəklərinə,
Bu xəstə könlüm ün diləklərinə.
Parlayıb can verən bəbəklərinə İşvəli, ədalı gülüşlərinə;
And olsun könlüm ün dərdli çağında,
C ilvələr yaradıb gül yanağında,
“A l” deyən, “Ö l!” - deyən al dodağında Şəfəqli, şəfalı gülüşlərinə;

1924

ÇOBAN QIZI
B əzəndikcə çiçəklərlə, ey çoban qızı,
Nə cənnətdir sığındığın dağların qoynu?
Q aş-göz oynar gözlərinlə göyün yıldızı,
Şair olur seyr ed ənlər bu coşqun oyunu.

Sanki gəldin bu cənnətə, təxtini qurdun,
B ir qat daha gözəlləndi sevgili yurdun.
Çoban qızı, eşitm işəm bir sevdiyin var,
Onun dərdi bu düşdüyün, gizlətm ə m əndən.
Doğru söylə onunçünm ü gözlərin ağlar,
M üjdə um ar h ər vəch ilə gəlib keçəndən?
Sıxıldınsa, çağır gəlsin, о qalsın bir az,
Onsuz, əlbət, heç bu dərdə dəva tapılmaz.
Çoban qızı, “o ” gəlm işdir, könlü də xəstə,
Qaldırma, gəl, ağlayacaq sazın telləri.
N ə ruh olur görüb səni coşmayan səsdə!
О bir şəhər yavrusudur cılız, sərsəri.
Çox başqadır incəliklər onun gözündə,
Inanma gəl, gəldi-gedən durmaz sözündə.
Anlaşılan, ayrılarkən bir boya verdi,
V erirkən də yalvardı ki, sürtülsün qaşa.
Üç günlükdür onun, quzum, sevgisi dərdi,
Can verdiyi bu sevdayı çıxarmaz başa.
Bax nə deyir eşqin üçün mən açdığım fal:
- Sürtmə onu qaşlarına, sən boyasız qal!..

UNUDULMUŞ SEVDA
Soruyorsan: səni sevdaya salan
N erdədir şimdi о qızlar gözəli?
Bən unutm uşdum о sevdayı inan,
Duyğusuz qolbi dövranın əli;
Boni sarsıtdı, unutdum adını,
Bana gəl sorma о solğun qadmı?!
Bəni pək gənc ikən ağlatdı zaman,
Ç əkərək perdə о xoş m ənzərəyə.
Bənim ilk eşqimi ilk əldə haman,

K üm dülər, bilm ədim əm m a nerəyə!
Onu döndərdi xəzan yaprağına,
N ə deyim bən о yerin toprağına?!
A nlaşılm az düşünüb, söylədiyim,
N ə durur qəlbim , о gündən, nə duyar!
B ən ki, hala yenə sərsəm kibi,
Y enə qəlbim də о dərdin izi var!
L ənət öm rün bu ağır illərinə!
Qıydı bir şuxun ipək tellərinə!
Bir soran yoxm u о zalim fələyo,
Bu bənim gəncliyim in qatilinə;
N iyə qıydın sən о solğun m oləyə?
Bu vurub yıxm ağımn qayəsinə?
N ə deyim, böylə bu m ənasız işə?
Sonu yox, sıtmalı, sərsəm gedişə?!.
Əhmdd Cavad.
“M a a rifva mədəniyvat",
may, 1924, № 5

GÖZÜM YOLDADIR
Şiikriyy.y xanıma

A dostlar, bir qumral tərlanım uçdu,
Y ollarda yolçum var, gözüm yoldadır.
On beş gün ayrılıq, on beş il keçdi,
Öldürdü intizar, gözüm yoldadır.
Наш monim arxam, qolum -qanadun,
Hörmotim, izzətim , şöhrotim, adım?
Q ardaş bərabəri, gözəl arvadım,
Söyloyin, dıım alar, gözüm yoldadır!
Getm işdi on günə, çıxdı on beşo,
Neçin saldı m əni belə təşvişo?
D em ədim m i saqın, könül bir şüşə,
Gec golərsən, sınar, gözüm yoldadır.

О ki, verdi sənə h əm var-yoxunu,
Q əlbim ə sapladın hicran oxunu,
Y astığm dan aldım gözəl qoxunu
Yastığın gül qoxar, gözüm yoldadır.

KÜSƏYƏNLƏRƏ
Qoy nə deyir desin hər yetən çaqqal,
B ir yerdə yaşadıq, ağardı saqqal.
B al-m al istəm ərəm , deyiləm baqqal,
Şəkərim də sənsən, balım da sənsən!

Ey vəfasız, sənin ürəyin daşdan,
Neyçin söyləm ədin, gülüm, bu başdan:
“Yarı az sevirəm qohum -qardaşdan” .
Qohumlu baxtavar, gözüm yoldadır!
Slavyanka, 20 iyul, 1930

Y.P.ORBELİANİ

B aşdan zor görürəm , bezdim ayaqdan,
Bezikm işəm vallah, könül almaqdan.
Görünür bizim ki əyilm iş haqdan,
A nam ız küsəyən, arvad küsəyən.
Ə qrəba küsəyən, övlad küsəyən.
“C an” dedim, öm rüm də eşitm ədim “can ”,
Biçarə qəlbim i üzdü həyəcan.
M üxtəsər, könlüm ə neştərlər sancan
H ər qohum küsəyən, h ər yad küsəyən!
Ə qrəba küsəyən, övlad küsəyən!

Altun gəncliyim in dəyərli dostu,
Ay gözəl Yelena, xam m Yelena!
Vəfasız deyiləm , ölüncəyodək,
Hazıram başına dönüm, Yelena!
N eyləyim ki, fələk çox yaman sıxdı,
Onsuz da viranə qəlbim i yıxdı.
Dostlarımın çoxu vəfasız çtxdı,
H eyrətdə qurudu qanım , Yelena!

F ələk polad kimi qəlbi yenərm iş,
İnsanın iqbalı yaman dönərmiş.
İndi anladım ki, ocaq sönərm iş,
Ev əhli küsəyən, övlad küsəyən!
Ə qrəba küsəyən, arvad küsəyən!

Gürcüstan qəşongdir, buna yox sözüm,
G əzərkən yurdunda sevinir gözüm.
Gürcü yaxşı dostdur görm üşəm özüm,
Onlardan birinci canım , Yelena!

***

Qolbim kinıi qəlbin bilirom safdır,
V ar olsun gözlərin yaxşı sərrafdır!
D eyənlər var: “dostluq bir quru lafdır” ,
Onları insanmı samm, Yelena!

(Şükriyva xam mu)

Doğrudur, dostluqda keçon bu on il,
Sevən bir qəlb üçün çox ömür deyil.
Ancaq mon istərdim , onu yaxşı bil,
Ağarsın tellərin, yanım , Yelena!
1935, 10 iyul

D ünya dəyişm işdir artıq,
Bilm əm varmı xəbərin?
D əyişm əyən bir şey varsa
О da sənin səfərin.
Bu səfor, uzun səfər,
G etdikcə uzun səfər.
Dərin boşluqdan gəlir,

Sənin kimi bir nəfər.
N ə çıxsın ki, göylərdə;
Varlığm bir yaraşıq;
Bu solğunluq yaraşm az
B izə işıq ver, işıq!
İşıq ver görünm əm iş,
Bir dünya quranlara!
Dünyadakı boşluqdan,
H aqq-hesab soranlara!
Y oxsa bu gen boşluqda,
Tək gəzm əkdən nə çıxar?
Yalqız deyilsən çox da,
Sənin də öz yerin var!

“N am usu” zindanlarda,
Z əncirlərdə görənlər;
Ö lm əm iş əndam ına
Kirli k əfən taxdılar.
Bir çox qanlı əsrlər,
Bilm ədin ki, həyat var;
C əhənnəm qorxusilə
Gül vücudu yaxdılar.
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AT BU ÇADRANI
Səni gözdətı eloyən,
Gözdən iraqlaşdıran;
Bu uğursuz çadranı
Fırlat qaranlıqlara.
Keçdi qaraniıq geco,
Söndü zülmot, atdı dan.
No gizlonm ok vaxtıdır,
İş hara, çarşaf hara?
Dörd divarın içindo,
İşıq, G ünəş görmodon;
B əsdir qulaq verdiyin
Qodirbilm oz sosloro.
Bir yeni hiylo tapdı
Mohvin üçün hor yeton.
Dost ikən düşmon oldun
“C an!” dediyin koslərə.

Nə idin, zavallı, sən:
Canlı, yaylı bir bəbək;
Güldüyün görüniirdü,
Göz yaşın bilinm əzdi.
Yağıydı h ər kəs sənə,
B ilərək, bilm əyərək.
Çökərdin bucaqlara,
Tozların silinməzdi.
Yer üzündə insanlar,
Tapınırkən sevgiyə;
N ə sevincək oldunsa,
Nəsibin oldu bir ah!
H ər dəfə sevdiyində
“Qadına haqq yox” dedi;
M üctəhidlə, padişah.
Eşitdim ta əsgidən,
Daş bütlərin önündə;
Qurbanlıq qoyun kimi
Baş əyirdin bıçağa.
Deyirlər, elə şeylor
Var dünyada, bu gün də:
N ə günlər keçirdin sən
Y etişincə bu çağa...
Bir dilsiz quzu kimi
Palaz bığlı tacirə;

- İstəm əz, xatırlam a Satıldığm günləri.
Şirvanın bazarm dan
Sürürdülər h ər yerə;
B ağlananlar zülfiinə M isirdən, H inddən bəri.

Bir əbədi intiqam
Alm aq üçün qadından Demiş ki: “G izlənm əli
Bütün çirkin, gözəllər;
Əm rdir çarşaf sizə
Allahım ın adından” .

Qaranlıq gecələrdə
Karvanlar keçir ikən.
Y urdunun əfsanəli,
Yoncalı yollanndan;
Qaçm aqm ı istəyirdin,
Y a nədən də qəflətən?
Ə sirçilər yapışdı
Saçından, qollarından?

0 qanlı gündən bəri,
Dodaqlarında yox qan;
О qanlı gündən bəri
Hıçqırıqla boğuldun.
Şah olsun, dərviş olsun,
Nankor imiş bu insan;
Süd verdin insanlığa,
İnsanlıqdaq qovuldun.

Bir az sonra Bağdadda,
Buxurdanlı sarayda;
D ərdli qəlbin qanından,
M ey sorardın vəzirə.
Dalğadan kəfəninlə
D əclə adlı bir çayda;
Qanlı bir toy etdilər
Sən sevdiyin əsirə.

İndi artıq yıxıldı,
Batdı qanlı saraylar.
Devirdilər taxtını
Qan içən padişahın.
İndi dinin dilində
Bam başqa bir zikr var;
Fərqini anlayan yox
Savab ilə günahın.

Aç tarixi vorəqlə,
Qanlı səhifələrdə;
Axıtdığın qanı gör
Ə sirlər karvanında.
Eyni dərdlə inləm iş
Boğuq səsin h ər yerdə.
Dünyanm h ər yerində,
M isrində, İranında.

Gol, gccikm ə, çıx artıq,
Çıx, qarış insanlara!
Vur başına zahidin
Eşqini, imanını;
Bir nəhayət qoy artıq
Veıdiyin qurbanlara;
İnsanlığın yolunda,
Qurtar, əvvəl canını!..
1929

Deyirlər, qısqanclıqdan
B ilm əm hansı peyğəm bər;
64
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SƏSLİ QIZ
Sənin səsin, gözəl qız,
Səslərin ən gözəli.
Eşitm ədim belə səs
Dünyanı dinləyəli...
Can alıb yüksəldikcə
A vazm pərd ə-p ərd ə
Çox şeylər görən könlüm
Y enidən düşdü dərdə.
Bülbülün səsi kimi
Q aynayır incə səsin.
Sanki öm rüm uzamr
U zandıqca nəfəsin.
Acım azsan könlüm ə,
Z ildən enərsən bəm ə.
Qız, yazığam bu dildə
D ərdim i şərh eyləm ə!
Qız, qurbanmı istərsən
İnlətdiyin bu səsə?
M in dəfə ölsün canım
Söyləm əsin bir kəsə.
Q əbul et qurbanımı,
Susma, Allah eşqinə.
Bundan sonra monimçün
Yaşam aq nə, ölm ək nə?!
H ər nəfəsin bir ayə,
V əhyi-m üqəddos kimi!
Dünyada nem ətm i var
Bu səndəki sos kimi?
Heç birinin lütfıindən
Tapılm az ki, bir payı.
B ilirəm ki, dərdindən
Ö lənlərin yox sayı.
Qız, bu küskün könlümü
B ircə sənsən güldürən.
Sənsən m əni dirildən,

Sənsən məni öldürən.
M əftunam m ən səsinin
Bülluri axışına!
M əftunam gözlərinin
A təşin baxışına!..
Sənin incə səsində
Dalğalanan nəşəyə!
Qurşandım sitayişə
“N əfxeyi-rəbbim ” deyə!
İndi şübhəm qalmadı:
Səsindəki qəhqəhə Doğrudan cəlb edərm iş
Sufini eşqilahə!
Səsindəki sirri m ən
Gedib sordum dərvişə.
О m əndən daha ə w ə l
Heyran imiş bu işə!..
Bildinmi, bilm ədinm i?
Açmadı sirr Allahı;
Dedi: “Haqqın cilvəsi
Görünür gahi-gahi!
S irri-həqq hakim olmuş
Та evv əld ən hər yerə!
Hər qövm in imanı var
Bir səsli peyğəm bərə!
Ç oxdandır anlaşılmış
Bu sirr Fərat boyunda.
A xtanrm ış о sirri
K ür-A razın suyunda.
Ə skilər onu sormuş
Ağsaqqal ərənlərə;
Haqq nuru, haqq sirrini
Q əlbilə görənlərə.
D em işlər ki, birinci
G özəllik qız səsidir,
G özəl qızda gözəl səs
Bu haqqın cilvəsidir!

H ər dinin əsli nədir? Qaibdən g ələn bir səs!
B içarə insanlığın
D ərdini bilən bir səs!
B ir çox gözəl qızların
Büllur kimi səsləri
Azm ı xilas eyləm iş
Ölüm dən bikəsləri?..
Oxudum tarixlərdə:
Q aniçən bir hökmdar
Bir ölkəni am ansız
Eyləm işdir tari-m ar!
A ltı aydan çox sürən
Qanlı bir m ühasirə,
Tutulm uşdu çox acı
B asqına birdən-birə!
Yüz m inlərlə atılan
Can yağısı oxları,
D işlərilə çeynəyib
Sərilm işdi çoxları.
Doğranm ış əllərindo
Qırıq qılınc qəbzosi,
Boğulmuşdu köksündə
İgidlərin son səsi.
Yurdunu verm əyənlər
Doğranmışdı xınchaxınc.
Tökülmüşdü ycrlərə
Dağ kimi qalxan, qılınc!
О yanda qanlı gövdə,
Bu yanda gövdəsiz baş...
Bir qafa çığlamışdı
H ər qəzadan enən daş.
Yüz m inlərlo qız, qadın
Dağılmışdı düzlərə.
Ölüm rəngi çökmüşdü
Saralan üz-gözləro.

C ən n ət kimi bir ölkə
M əzarlığa dönmüşdü.
Bir çox evlor yıxılıb
X anim anlar sönmüşdü.
İşlənm əm iş qalmadı
Bir cinayət, bir günah.
Əzm işdi insanlığı
O rdusuyla padişah.
Haqsızlıq oldu qanun,
Yıxıldı xanimanlar.
H ər şeydən xəbərsizkən
Yandırıldı çox canlar.
Qalm adı ağızlarda
Yaşam ağm heç dadı.
Bir çox yazıq quşların
Qoparıldı qanadı.
Ə sgərsiz kom andanlar
Qırıb atdı yayını,
Fəlok döndərdi zəhrə
Bu ölkənin payını.
Gülmok zatən yox idi.
Ağlamaq oldu yasaq.
Zavallı m əğlub ölkə,
Sana nə hüquq, nə haqq!..
Ertosi gün çox erkən
Yuyuldu qaldırımlar.
Şallaqla güldürüldü,
Hıçqırıqla bir diyar.
Yuyuldu divarlara
Sıçram ış qan ləkəsi.
Vay səsi susduruldu.
Əmr edildi toy sosi.
Haqqı yoxdu kim sənin
Söz deyib, dərd açmaya.
B əzənib çıxmalıydı
G ələn lər ağlaşmaya.

Döndü, oldu qəhqəhə
Qan qusan hıçqırıqlar.
Ç içək səp əcək oldu
Bütün qəlbiqırıqlar.
Qan içən padişaha
Hazırlandı istiqbal:
- Çıxm alısan qarşıya,
İstəyir öl, istər qal!..
E lə bil olmamışdı
Dünənki keşm əkeş də,
Çıxdı güləş üzüylə
О bəxtəvər günəş də!
“M ənim də qanlı, qansız
C ilələrim var!” deyə
Çıxdı dərin göylərə,
Sıçrayaraq üzm əyə.
Y üksəldikcə göylərin
Sakit gəzən sultanı;
Qaranlığın qalmadı
Dodaqlarında qanı.
Ç aşdığından əvvəlcə
B uludlar da qızardı.
- D ünən buludların da
Çox dönük rəngi vardı! Bir az sonra onlar da
Ə kildilər, getdilər.
Y erdə qalan buludlar
M atəm i tərk etdilər.
Kim dir bu sultan deyə
Sordular bir-birindən;
Eşidincə adını
Ah çəkdilər dərindən.
A ğardılar qorxudan,
Ç əkildilər dağlara;
Sırm alı b əx təv ər də
Qonaq gəldi bağlara.

Bilm irəm gördünüzmü
Sabah vaxtı çiçəklər;
Çıxınca çaşqın günəş,
N ə dadlı mahnı söylər?!
Bu qıldıqsız günəşin
Sehr var baxışında.
Bir k ərə göründümü
Göz yaşı axışında;
Ç içəkli kirpiyində
Yaşdan əsər qalmayır,
Qaşqabaqlı buluddan
Bir salam da almayır...
N əşəd ən hallanırlar...
İçirlər zövqü incə...
Ç içəklərdə dadə vardır,
Та qaranlıq gəlincə...
- Ö m ürdəndir b ir gün də,
Ey çiçək, sevin, haydı!
- Ya batm ayaydı Günəş,
Ya çiçək olmayaydı!..
- Bir də ki, bu həyatda
G ünəşm i yalnız batan?
Az qaldı deyəcəkdim
Bütün həyat bir yalan!..
- H əyat yalan olsaydı,
Bir coşqun çiçəklər nə?..
Yox, bir günlük də olsa
Həyat həyatdır yenə!..
Dünən bir nişan yoxkon
Bağda səsdən, səm irdən.
Enincə dağdan G ünəş
Quşlar da coşdu birdən.
Q anşdı qaqqıltılar
B üllur səsli cəhcəhe;
Y üksəldi hər budaqdan
Bir nazənin qəhqəhə!..
Sanki birdən çalındı

Qumrov, kam an, nayla ney,
D oldu şirin səslərlə
K ölgəli bağ, boz güney...
M əgər b əzən həyatla
Ölüm qardaş olurmuş:
U çuşurdu yanaşı
G öyərçinlə qızılquş!..
Qorxm adan üzə çıxdı
E ldən qaçan qırqovul.
Y um uşaldı ürəklər
Qalm adı şeytan, çuğul...
Zalım m bəxti üstün
M əzlum ların ahındatı;
Q uşlar nə gözləyirdi
Ölüm padişahından!?
Q uşlar da, bax, gözəl qız,
Coşdu о gün sənin tək;
O nlar da sərdi, durdu
Y ollara səsdən ipək.
Bütün şəhər silkinib...
Ə sər qoymadı pasdan,
Dünənki m atəm hanı?
Doğrudan çıxdı yasdan.
Düşm ən şahm gəlişi
Qanuni bayram oldu.
Bir çox dərdli ürəklor,
Qanlı sevinclə doldu.
Q oribə şcydir insan:
AI əlindən canını,
İstoyirsən ovucla
H ortlat axan qanını.
Qoparıb əz qolbini
Əylon ç ^ ın m a s ilə ,
Sürükləyib yerlərdə
Beyninin bağasilə,
Heç baxma, istəyirsən
Saflığa, günaha əs;

Bir yırtıcı cəllad ol,
Doğra parça-parça, kəs.
Qadınsa, tut, boğ onun
Qan qusan fəryadını,
Qoy çıxarsın yadından
Sevdiyinin adım.
Qızsa, atın döşündə
L əhlət gün qızmarında.
G əlinsə hərraca qoy
Ə sirlər bazarında.
Sonra çəkil, uzaqdan
M əğrur baxışla bir bax!
G örəcəksən ölənlər
Baldırında bağırsaq:
Sənin qanlı əlində
Bitm əz qüvvət var deyə,
I lazırdır bağışlayıb
D adsız-dadsız gülm əyə.
Bu yoxsul insanları
Qırdırdmmı bir kərə,
Q əhrəm an olacaqsan,
D üşəcəksən dillərə.
Keçm işdə coşmayırdı
M əzlum un qanlı kini;
О zam anlar güc idi
Xalqın yeganə dini.
S əyirdərək darğalar
S ağa-sola atını,
Seçdilər əhalinin
Yoxsulunu, tatını;
“Şah keçəcək yolları
K irlətm əsinlər” deyə,
Yolçularla yanaşı
Q ovdular dal cərgəyə.
Ordu tirəndazları
G irdilər ellik bağa,
Ç alışdılar qalmasın

A ğacda bircə qarğa.
Saçaqlı xalılarla
B əzəndi bağlı çarşı,
Bayraqlı m inarələr
Y üksəldi göyə qarşı,
K əlisa qülləsində
Ç alm dı zorba çanlar.
A z qaldı deyəcəkdim
M ədən də zordan anlar.
Danqırtıyla ötdii çan,
Hazırlandı baş keşiş;
M əscid həyətində də
Eyniylə canlandı iş;
Danışdı şişm an xoca
Üç saatdan yuxarı,
H azır qıldı beyətə
M öm ün müsəlm anları.
X açilə keşiş çıxdı
M əshəfılə şeyxana;
Ç ıxdılar istiqbala
X açla m əsh əf yan-yana.
Ə llərində sür təsbeh,
Güm üşlü buxurdanlar,
Nazlanaraq səkirdi
Haqqdan qaçan insanlar.
D amağı çağ, kefı kök,
Q am ı tox tacirbaşı
D ingildəyib gedirdi
Şeyxlərlə yanaşı.
İnsan əlindən yerə
Düşm əzdi iynə atsan;
Y alnız küçələr deyil,
E vlər gətirdi insan.
Dırm aşm ışdı uşaqlar
M azqallı divarlara.
Boylanıb dururdular
Ü rkək, zəif, avara!..

Dam üstündə qızlarm
Solğun dodaqlannda,
B oylanan gəlinlərin
İslaq yanaqlarında
Solan hüznün yerində
İndi vardır bir maraq.
N ə çiçək lər yetirir
Bu qan qoxulu toф aq!
Sayılırkən ə w ə ld ə n
Bir ölkənin pənahı,
Qarışm ışdı xalqm a
Ö lkenin m əğlub şahı.
Şahın bu gün ağır daş
Asılm ışdı boynundan,
Çıxmayırdı əlləri
X ələtinin qoynundan.
K eçən gündə edərkən
O, A llah iddiası,
İndi bu son cəlala
K əsildi, durdu ası.
Gir yerə, ey padişah!
Sənin bu boş başm dan
N ələr çəkdi m əm ləket
Bir soruş göz yaşmdan.
Açıldı bayraqlar,
Çalındı boru;
F ələk görm əm işdi
Bu vurhavuru.
Toz ərşə dayandı,
Göy dumanlandı;
Tm paq şaha qalxdı,
Toz da canlandı.
Q ıv n la-q ıv n la
Boz bir əjdaha;
G əlirdi salama,
Büzülm üş şaha.

Böyüdü, canlandı
D onuq nöqtələr...
- Onlar atlılardır,
N öqtə nə gəzər;
B ir az yaxşı diıılə,
H ey qıya bir bax?
Dördnala gəlirlər
A tlar çaparaq!
D üşm ənin də olsa
Bax, bir az əylən.
Ö zləri igiddir,
Atları köhlən.
Olunca kefm kök,
Y ollar da həm var.
Qızışmış atlarda
Başqa ləzzət var!
О gün doğrudan da
C oşmuşdu atlar.
Uçaraq yetişdi
Qırx, əlli çapar.
Yanaşıb ədəblə
E1 qarğamışa;
D edilər yoldadır
G ərdüneyi-şah.
Qaçdı moğlub şahın
B əti-bənizi,
Coşdu, dalğalandı
İnsan dənizi.
İstidən bayıla,
Dorddon boğula;
Birdon bütiin başlar
Çevrildi yola.
G özlər qıyılaraq
Q aşlar çatıldı.
Q ələnin bürcündə

T oplar atıldı.
B əzəkli qurbanlar
Sərildi yerə.
Parladı bıçaqlar
T ək bircə kərə...
Ə vvəl bir sızıltı...
Sonra təpinm ə...
- D inm ə, yazıq heyvan,
Ö lsən də, dinmə!
Çevrilm iş gözünlə
Yollara bir bax:
Bu gələn gərdunə
Uğursuz qonaq;
Bilirsənmi, qan!..
Heyvan qanı içər,
İçm əyə qan istər,
Olm asa insan.
Bax belə alqışla,
Çırpınıb dur da...
Sənin də payın var
Bu vurhavurda!
Belə bir cəlalı
Görrnəm isən son;
Qabaqda Qıratın
Ü stündə gələn,
О seyrək saqqallı,
Buxağı salla;
Yeddi tuğ ardınca
G ələn cəlalla;
О qanlı şərabdan
Doym ayan Xaqan.
Səndən qan istəyir,
Bilirsənmi, qan!..
N odənsə qatilləri
Boğm ayırm ış göz yaşı...
Gəldi uğursuz Xaqan,

Əyildi xalqın başı.
B axaraq azğın-azğın
Qan daman gözlərilə,
Ü rəkdən m əğlub şahın
Əyləndi sözlərilə.
Qalxdı başlar səcdədən,
Başlandı çirkin hesab.
D odaqlar üzəngidə Öpüldü çaxçur, corab.
Sam ur kürkün ətəyi
Ö püldükcə marçamarç;
Ayini təqdis etdi
M əsh ə f ilə qızıl xaç.
N ə fıtvalar çıxardı
A cgözlü yaltaq xoca!
Keşiş də xaç çevirdi
Y alan qusdu bolluca.
Din bir çəkuzandısa,
H əm uzanır, bükülür;
H əm qaynar qətran olur,
B oğazlara tökülür.
Sehrli bir halı var,
Haqq çıxarır yalandan.
Yeni bir fıtva tapır
H ər olandan-qalandan...
Qalm adı dal cərgədə
Burda da tacirbaşı.
Keşiş, xoca, bir yerdə
Durm uşdular yanaşı.
Əslisi gəldi sanki
Bağrı yanıq Kərəm in.
Edilən dualara
Ü rəkdən dedi: “A m in!”
Ağsaqqallı bir qoca
B ir ehtişam əsiri;
U ğursuz hökm darın
Beş tuğlu baş vəziri -

Y etirdi m əğlub şaha
Buyruğunu Xaqanın:
“M alın, mülkün bizimdir,
Am anda, ancaq canın.
Qarşı çıxdın Xaqana,
Tutm adı, söndü baxtın.
Qılınc çaldıq, qazandıq,
B izim dir tac və taxtın” .
“Y aşasın”, bağırtısı
Q opunca hər bir yandan,
H ərəkət əmri verdi
L ələkli baş komandan.
Dal qılınc rikabdarlar
Yarıb keçdi irəli.
Yol açdı gərdunəyə
Bağrışaraq sərsəri.
B eləcə əski parça
Bir çırtm ayla atıldı;
Bütün bu ölkə xalqı
Çox ucuzca satıldı.
Qaldı bütün kənarda
Can verənlər, ölənlər.
Satışı təsdiq etdi
Tox qarınla gülənlər.
Axşam çökdü şəhərə,
Bir südlü, ayh axşarn.
Çoxlu x əbər gətirdi
Şivənli, vaylı axşam...
Ü rkək gəzən kölgələr
Q orxurkən bir-birindən,
Göz vurdu yıldızlar da
G öylərin kəfkirindən.
Hıçqırdı yer bu doğru,
Bir bax ki, göy n ə hayda?
Solğun dodaqla güldü

H ər derdə solğun ay da...
O ndan gözəl bu zülmü
B ir can ki, görməmişdi.
Qırğında fırlanarkən
A y sanki görm əm işdi...
Aydan cavab almalı
Ac, kim səsiz qalanlar...
Ç aş-baş olub baxırdı
A ydan soraq alanlar...
A xşam düşüncə susdu
Öz yoxluğilə Allah.
A llah yerində qaldı
Töyşüklü bir yanıq ah!..
Y oxsullar boğulurkən
Bu qanh, yaslı vayda,
X aqan dalm ışdı eyşə
Bağlardakı sarayda.
M ərm ər sütunlu qəsrin
Sarmaşıqlı eyvanı;
Çıraqlarla bəzənm iş
Nurladırdı h ər yarn.
Çiçəkli köşkü axşam
Bəzətm işdi əski şah.
X aqan demişdi: “İndi
K ef etm əm ək bir günah.
M ənim sadiq vəzirim,
G əl, gəl baxaq hesaba:
V əzirim in saqqalı
Boyansın bir şəraba!”
Gül əndam lı saqilər
Dad qatınca kəlam ə.
Yaşıl çarşaf sərvlər
D ikildilər səlam ə.
Uçuşdu rəqqasələr
Baş vəzir əl çalınca.
M ərm ər döşləri üryan

B aldırlar da yalınca...
A tıldı nazlı qızlar,
T öküldü tellər üzə.
M in yerdən “can!” deyildi
H er axan süzgün gözə...
G ülərkən gül üzlü qız,
M inalı, güllü qabda;
B üllur əyaqda coşdu
D ünya görən şərab da.
Dum anlandı beyinlər,
Süzüldü gözlər tamam.
Ə l-ayaqlar göynədi,
Əzildi sözlər tamarn.
Çıxardı sanki yaddan
A xıtdığı qanları;
Səvərdi sayqısızca
Orda komandanları.
Xum arlandı gözləri
Çıplaq qadınların da.
Sərildilər yerlərə
Xaqanın yanlarında.
Y üksəldi hər tərəfd ən
Şəhvətli, kirli səslər;
Alınlarda dolandı
Ölüm iyli nəfəslər...
Göründü şəhvət açıq
X aqanın sözlərində;
Ədəbsizlik qabardı
B ərəlm iş gözlərində...
Qaçışın, yazıq qızlar,
Boğsunlar, ölüm barı!
Yox, ölüm dadlı isə
Oynayın, gülün ban!
Bu axşam səs çıxarm aq
Deyil həddi kim sənin.
G ünahın ondadır ki,
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A dm qadm dır sənin.
E lə isə durm adan
D incəlm ədən çal-çağır;
Batdım ı gözəl səsin,
B ağır deyirlər, bağır!..
Ey süzən qum ral qadın,
Yazıqsan, süzm ə belə!
Qurtarış yoxdur sənə,
Canmı üzm ə belə!..
G östərdilər Xaqana,
K əsm ə telli bir qızı;
D edilər ki, “bu Sara Ö lkəm izin yıldızı” .
F ərqi yox, qoy süzülsün,
B axsın belə dərindən;
N ə anlar sərxoş baxış,
Saranın gözlərindən!?
K im ki, Saranı gördü
Ç əkdi xeyli yanıq ah.
B ir şey qanm adı ondan
О qəlbi kor padişah.
О qızıl gül damlayan
M eyli dodaqlarında;
P ənbə rəngi qızardan
P ənbə yanaqlarmda;
H ər dəfə çağrılanda
Ü rkek gəlişlərində;
Qorxusundan ağaran
О incə dişlərində;
Fikri dərinləşdirən
Qtvırcıq saçlarında;
Q üdrətin qələm iylə
Ç əkilm iş qaşlarmda;
D olğun döşdən qabarmış
Töyşüklü sinəsində;
Dünyanı alt-üst edən
Canlı, büllur səsində;

Parlayan aləm ləri
A nlarm ı qan içənlər?!
N ə bilir çiçək nədir.
K or gəlib, kor keçənlər?!
K ar olanlar dünyanın
M ənasız hay-huyundan;
N ə anlardı Saranm
Orta, oynaq boyundan?!
D onuq bir şey göründü
D uyğusuz padişaha;
“O xusun!” əm ri çıxdı,
Sara coşdu bir daha.
Can verən sərxoş gecə
Ö lürkən yorğun, əzgin C oşdu qızın səsində
Ö lkədə qaynayan kin.
Boş yerə bir ölkənin
H aqsızca axan qanı;
Saranın dodağmda
Canlandı, oldu mahm!..

ŞƏRQİ
M ən ki, səndən doymamışam,
Quş qonm ağa qoymamışam.
B ir almanı soymamışam,
Kim sənə gəc baxdı, bağlar?!
B ağçalarda qırmızı nar,
Q ırm ızı qan güllərin var;
İyləm əyə doyttıamış yar,
G əldi şim şək çaxdı, bağlar!..
Q azlarınm boynu bükük,
Ö rdəyinə can ağır yük,
Ç aldı şahm ar, tozladı tük,
G ör nə qanlar axdı, bağlar!..

D arğm am m ən belə baxta,
Ü rəyim qan laxta-laxta.
Bax ki, kim lər çıxdı taxta,
Küsdü kim in baxtı, bağlar!..
Çıxmamış gün, atmamış dan,
Qanlı bir toz qalxdı yoldan.
Qoç igidlər oldu qoldan,
Qanlı kəfən taxdı, bağlar!..
N ədir səndə bu q ü w ə t
Susdurur aslanları?
B əzən düşündürür də
Qan içən insanları?
Sara susunca, xaqan
Xırlayıb bağırdı: “Hey,
M ən Saranın olindon
İstərəm bir qədəh m ey!..”
Bir oxla ayrılmışdı
Sara nişanlısından.
Düşündü: “İntiqam al
Gəl onun qanlısından.”
Arqunu görm əm işdi,
Son nəfəsdə gülərkən.
Indi görm ək istədi
Cəlladını ölərkən.
Fırlatdı bir qəhqəho
Çılğınca qalxdı birdon;
“Arqun, sən olm adıqda
Yaşayaram necə mon?!
Arqun, yetiş, hardasan?
Qaldır mənim qolumdan;
Qurtarım öz yurdum u
Hoqarotdən, zulum dan!”
Sara süzdü bir dəfə
Xaqan m ırlandı: “ Bəh!.. B əh!..”
Sara süzdü bir daha

Əlində gülgün qədəh.
R əqqasələr də qalxıb
Başlayınca süzm əyə;
İti bir h ərək ətlə
Zəhər qatdı qız meyə.
İndi onun halını
Gücdür gətirm ək dilə;
Ü rək çarpıntısından
Çapçılandı mey belə.
Qadınlıq qorxusundan
Yarıldı gülgün dodaq.
Yanaşdı titrəyişlə
Düşm ən şaha bır sayaq;
Qansız dodaqlarilə
Öpdü şahın əlindən.
“Buyursun padişahım !”
Zorla çıxdı dilindən.
- Sən çoxdan içm əliydin
Bu gülgün zəhri, ey şah.
Şahmarı sağ buraxmaq,
Öldürm om ək bir günah!..
Doğrudur xalqın sözü:
Qanlıyı qan tutarmış;
Bozon do bir içim su
Əjdahanı boğarmış!..
Şahı ölmüş görəndə
Açılan gülgün səhər,
Qarışdı m oclis bütün
Qaçışdı rəqqasələr.
Sos-küy yayıldı şəhrə,
Çatdı başsız bir ordu.
Bir sərçə çıxdı birdən
Qaçırtdı qanlı qurdu.
Ayaqlandı bütün xalq Arvad, uşaq, qocalar...
Çarpışdı son gücüylə

D üşm ən oldu tarimar...
Bir qızın hüm m ətilə
Qurtarıldı bir ölkə.
Az çəkm ədən qan ilə
Y uyuldu iyrənc ləkə.
G özəl qız, həm in ölkə
Dustaqdan azad oldu.
Sara adı xalq üçün
Ən sevim li ad oldu...
İlk q ü w ə ti о qızdan
Alırm ış h ər sənətkar.
H ər bucaqda Saranın
M ərm ərdən heykəli var.
“A zadlıq” eşidincə
G ülüm səm ə belə şad;
Saranın m əm ləkəti
K öhnə m ənada azad.
Orda h ə r şey asılı
Qan içən bir kraldan;
Sor orda hürriyyəti
Baftalı generaldan.
Y oxsullar о ölkədə
Ö zgəyə can verm ədə.
H ürriyyətin barını
Tox qarınlar dərm ədə.
Sən ancaq istibdadm
Eşitm işsən adını;
Bax, alnım da izi var
G örm üşəm m ən dadmı.
Bir bu süzgün baxışla
Gün güşən dağlara bax:
M ən bu yaşıl dağlardan
İllərlə düşdüm iraq!

N ə varlıqlar verildi
Bir çox yox olmuşlara!
О qara g ü n lər hara,
Bu günkü günlər hara?!
G özəl qız, yaxşı vaxtda
Başladm gül açmağa;
Bu gün sənin yurdunda
N ə qul vardır, nə ağa!
Sən bu sərbəst göylərin
S ərbəstcə yıldızısan;
Qayğısız bir ölkənin
Qayğı bilm əz qızısan.
Sərbəstdir alnındakı
Qıvırcıq tellərin də.
Sərbəstdir sənin kimi
Gün görm üş ellərin də,
E lə isə bir də coş,
Səsin düşsün dağlara!
Sən kim den çəkinirsən?
Qız hara, susmaq hara?
1928-1929

ALMASIM ÜÇÜN
Qızım a

Bir il bundan əvvəl bir səh ər erkən
G ünəş üfüqlərə sırma düzərkən,
İşıqlar zülm əti saldı kəm əndə.
G ünəşlə bərab ər oyandın sən də.
Yuyundun, darandın, qarlar kimi saf,
Tellərin sığallı, gözlərin şəffaf;
О axşam yazdığım dəftəri tutdun,
N eylədim baxm adın, şeir oxutdun.
B ir şeir yazm ışdım dərdi-dilim dən,
Çox bəyəndin, qızım, öpdün əlim dən.

Q ələm lə qəlb andı о günkü halı...
Sen getm iş olsan da, çıxdın vəfalı!
Səni illər boyu yad edər deyə,
Q ələm lə birləşdik, yazdıq m ərsiyə.

Səndən bir yadigar olacaq deyə,
Of... yaza bilsəydim sənə m ərsiyə;
B içarə qəlbim i sərinlətm əyə,
İnan, öm ürlükcə yetərdi, qızım!
10 oktyabr, 1934

QIZIMA
Q üdrətim olsaydı, yaza bilsəydim ,
Bir kağız üstünə bu dərdi, qızım!
Sənin m üsibətin m ənim dərdim dən,
N eyləyim ki, qat-qat betərdi, qızım!
Bunu kim deyərdi bir səhər çağı,
T arı-m ar olacaq öm rüm ün bağı?
Ipək tellərinin gəlsə sorağı,
Q əlbim də nə güllər bitərdi, qızım!
M ənim m üsibətim gəlm əz ki, başa,
Dur dedim, durmadı gözüm də yaşa.
D esəydim dərdim i qəbirdə daşa,
О da dil-dil olub ötərdi, qızım!
Süzülüb bir daha golə bilsəydin,
Barı bir dəfəlik giilə bilsəydin;
Ya da rahat-rahat ölə bilsəydin
Bütün qəm im , qüssəm itordi, qızım!
M əktəb bacılarm gördülər zatən,
Can verən sen diin, cam çıxan mən!
Sən çıxıb gedərkən taza aləm dən
M ənim almmdakı nə tərdi, qızım?!
G öllərim qurudu, sonam ağladı,
Sonama səs verdi, anam ağladı;
Toyuna aldığım xınam ağladı,
M ənə qara daşlar gül verdi, qızım!

MAXMUROVA ÜÇÜN
M əxm əri orm anlarda çiçək dərdiyin yerdə,
Baxarsan çiçəklər var açar kölgəliklərdə.
B ənzəm əz bu çiçəklər qaynar, qanlı laləyə,
L alələr ki oxşayar qan dolu piyaləyə.
B ənzəm əz bu çiçəklər günəşdən doym uş gülə,
Onların ətirləri b əzən duyulm az belə;
Ruhumu sərm əst cdən çiçəklər də gördüm mən,
Onların sor tacı da qıvırcıq tel yasəm ən.
Onlarda rong də vardır, çoxu da tabaq-tabaq,
Ancaq bu gün gördüyüm bu incə dallı zanbaq, Bir süzülüb gcdincə satar yaşıl sərvə naz,
Gül sorrafı olm ayan bundan bir şey anlamaz.
Varsın, yanaqlarında çıxmasın qızğın günoş,
Məniırı küskün ruhum a, bclə gözollordir oş;
Yctişmiş əfsanoli kölgələrin qoynunda,
Bu qızdan çəkinm əli qorxulu cşq yolunda.
11 Jevral, 1935

QIZIM ÜÇÜN
Ay qızım, bu öm ür yaman fırtına,
M ən özüm də bir gün tutuldum buna.
Azğın küləklərlə gəlib ü z-ü zə
Gah batdım dənizə, gah çıxdım üzə;
N əhənglə çaф ışdım , dalğalar aşdım.
Qoçaqlıq göstərdim , əcəld ən qaçdım.

Ruhum da bir boşluq, hər yerim yara,
Yorğun, əzgin bir gün çıxdım kənara.
Süründüm çöllərdə, batdım qan-tərə,
Cansız m eyid kim i sərildim yerə;
D üşündüm -daşındım , üm idim sönük,
Dedim ki: “Taleyim nə qədər dönük!
Bu uzun gecənin bir sonu yoxnıu?”
Az sürdü, bilm irəm bu halım çoxmu.
Demə, m öhlət verm iş imansız əcəl,
Toxundu qəlbim ə çox isti bir əl.
Artıq səadətlə yum dum gözümü,
Y um uşaq bir ələ sürtdüm üzümü;
Bir gözəl dost tapdım , yaram bağlandı,
Qumral gözlərinə içərək andı О gözəl xilqətin oldum əsiri,
Onun bir quluvam о gündən bəri.
О gündən qaranhq yolum dan qaçdı,
Dostum mono nurlu cığırlar açdı,
О olmasaydı, mon yolda qalardım,
İnan ki, çürüyüb torpaq olardım;
О olmasaydı, mon coşa bilmozdim,
Bu ağır dağları aşa bilmozdim.
О olmasaydı, mon no idim - bir heç,
Y etən hağırardr. “Ç əkil, durm a keç!”
Onun ilıq səsi, inamlı sosi,
Şofoqi, şölosi, mohrom nofosi;
Mono qüvvot verdi, gozdim, dolandım.
Artıq bütün dünya m onimdir sandım.
Bir gün yuvam ıza döııdüm bu sayaq;
Beşikdo no vardır - dedilor - bir bax!
Baxdım ki, doğm uşdur monim yıldızım;
Uğurlu bir gündə golmişdin, qızım!
Böyüyüb çatınca son bir yaşına,
No qodor dolandım , bilson, başına.
Bir gün goldi çatdı yaşın ikiyo,
Qızıl beşlik atdım boş nəlbokiyo.

Böyüdün, əndam ın olduqca incə,
Y em əli qız oldun üçə gəlinco.
Ç içok-qızılcasız yetişdin dördo,
“Get, yolun açıqdır!..” Söylədim dərdo.
B eşində büsbütün doyişdi dilin,
Sono qurban kəsdi ailen, elin.
Ç atınca altıya düşdün dilləro,
Sırm alar düzdürdüm ipok telloro.
Tam yanlar bilir yeddi yaşında,
Ciddi bir qız idin oqlin başında!
Sokkizində artıq öyrondin savad,
N ə qodor sevindi biçaro Cavad.
Doqquzuncu yaşa qoyunca qədəm ,
Yalnız qız deyildin, sen m ono həm dəm
Soni on yaşında görüncə dostlar,
Dedilor: “Bu qızda başqa alom var!”
On birində güldü ala gozlorin,
Mono iirok verdi şirin sözlərin.
On ikinci bahar birdon boy atdin,
Ö m rüm ə bir başqa uğurluq qatdın.
On üç yaşında bir mükafat aldin,
Moktobdo çalışdın, yaxşı ad aldin.
On dördündo döndün on dördlük ay a,
Artıq gözolliyin golmozdi saya.
On beşindo süzdü tamam sünbülün,
Bozondi ondam ın, açıldı gülün.
On altinci bahar, no qanli bahar!..
Ox, qizim, folokdo no dönüklük var!?
Bir ağrı başladı, qovrulub yandin.
A ğrıyır dem oyo bozon utandin.
Soldu yavaş-yavaş pənbə dodaqlar,
Gülüm sündü acı gülgün dodaqlar;
Ala gözlorindo kosor qalmadi,
О şaqraq səsindon osor qalmadi.
A rtıq oynam adın, ol çalınmadı,
Q odohlor boş qaldi, mey almmadi.
B izim xam m am n söndü şonliyi.

Ananın, babanm bitdi m ənliyi.
On ay evim izdə kam an ötm ədi,
T əbabət çalışdı, bir şey etm ədi.
Ağırlaşdı başm, kəsildi saçın,
Dedin “uçacağam, yolum dan qaçın!”
Ş əh ər-şəh ər səni gəzdirdi baban,
Dərdini dağlara sezdirdi baban;
Qucaqladım səni, h ər yerə vardım ,
D ərm ana yalvardım, dərdə yalvardım.
B əlkə oldu deyə, sehrə inandım,
F ələk də qəlbim ə acıyar sandım.
F ələkdən nə gördüm ? Haqsızlıq ancaq,
İndi gəl babanın bir halma bax, M ənə də yer göstər, dincəlim, qızım!
Yalqızlıq yamandır, qoy gəlim , qızım!
Səndən sonra, qızım , bir bayram oldu,
İnsanlar axışdı, şohərlər doldu...
Sevdiyin Bakını döndordik bağa,
Söykəndi yollarda bayraq-bayrağa.
Lalədən don geydi əm ok ölkəsi,
Çulğadı göyləri goncliyin səsi.
C orgələr dom irdən, soflər poladdan,
Hər kəs bəhs edirdi bir böyük addan.
Göydo toyyarolor çiçok taxdılar,
Buludlar ürküşdü, quşlar baxdılar.
Bir daha tarixə baxdı milyonlar,
Ümidlə, imanla axdı milyonlar...
Baban da qoşuldu bu vurhavura,
Sonin bayram ına sosləndim: ura!
Bağırdım, ürokdən bağırdım, qızım,
Bu yeni mahnını çağırdım, qızım!
Dünya dikm iş ikən göz bayramına,
Son niyə golm ədin öz bayramma?
Qızlar cərgəsinin düşüb önünə,
Neçin qoşulm adın bu şanlı günə?

Taxm adın köksünə qızıl qərənfıl,
Bu il niyə çıxdın cərgədən qəfıl?
Gün görm üş ölkənin qızları coşdu,
B əs nədəndi sənin öz yerin boşdu?
H ər il coşub bayram edərdin, qızım,
Q ızlardan daha tez gedərdin, qızım!
Bu il nə çox sürdü səhər uyğusu?
İpək tellərinin gəlm əz qoxusu!..
A xşam oldu bütün üfüqlər yandı,
X oruzlar çırpındı, səhərdir sandı;
T azə gəlin kimi bəzəndi Bakı,
Çox türfə bəzənib, düzəndi Bakı;
B inalar gördüm ki, boyunbağı nur,
Şəhərin cəlalı, təm tərağı nur.
Üç nəslin gözündo parlayırdı for.
Səsləndi h ər yerdon rəqom lər zəfər.
B ir az keçdi, baxdım yandı m əşollor,
D ostə-dosto seyro çıxdı gözollər.
Uşaqlar çırpındı, qocalar baxdı,
S evinclər qabardı, noşəlor axdı.
M ono do golm işdi bu aləm çox xoş,
Birdon baxdım , qızım, sonin yerin boş.
Sonin yerin boşdu, sevimli qızım,
Monim alagÖzlü, gözol yıldızım.
Sevdiyin bayram dır, quzum , gol do bax,
Yoxsa bir şey oldu, gözüm don iraq!..
K öhnə adla deyim: conabı Allah,
Tutaq işloyorək ömrümdo günah;
Keçirdim vaxtım ı söhbətlo, sazla.
Niyazım eşq oldu, oynadım nazla,
B olkə dork etm odim xeyri, sovabı;
Ə lim don qoym adım badeyi-nabı.
Q oflot edib dedim , solmasın güllor,
K öhnəlor dem işkon, xosto bülbüllər;
Güllorin hicrindon ağlam asın qan,

N ə yıxılan olsun, n ə vurub yıxan.
B əlkə də KÜfr im iş gülm ək, əylənm ək,
M ərdsənsə könlüm lə hesabmı çək.
İndi ki, azğınam , günahım ağdır,
Tək m ənim başım a ildırım yağdır!
Sənə neyləm işdi zavallı qızım,
О ipək kəkilli, о xallı qızım?!
N ə qədər yalvardı, verm ədin aman,
Bir dərdə saldm ki, tapm adım dərman.
Sənin əm əlinsə b u vicdansız iş,
Qoy giclər eyləsin sənə sitayiş?!
Sənə kim söylədi, ədəbsiz öküz,
M əxm ər xiyabana bu gülləri düz;
Özün də bilm ədən, gül ək, çiçək ək,
Əlvan rəngli boya, görünsün qəşəng.
M ənim əm əyim lə becər bir zanbaq,
Elə bir zanbaq ki, nə deyim, axmaq! Görünm əm iş olsun cahan bağında;
Bir əm əl parlasın h ər yarpağında.
Q əşənglikdə bol-bol verilsin payı,
G özəllər içində olm asın tayı;
Sallanıb getdikcə satsın sərvə naz,
Böyüsün, boy atsm düz on altı yaz;
Yeni bir cilvəyo bürünsün gündə.
Mən də m əftun olum , əsim üstündə.
Burda... birdən böyük, cəhənnəm dən çıx,
Ayaqla qolbimi, vicdanımı yıx, Çeynə zanbağım ı, didik-didik et;
Nə qədər yalvarsam , heç eşitm ə, get.
Acısın halım a, ellər ağlasın,
Kamanlar ağlasın, tellər ağlasın.
Qızımı qəhr edən dərm ansız dərdə,
Bilib-bilm odiyim dillər ağlasın!..
Inan, gözüm çıxdı, qalmışam gözsüz,
Sən, getdin, ağladım qırx gecə-gündüz.

Qırxında uğradım bir yığın toф aq,
B ir şeylər söylədi, qanm adım ancaq.
B ilm edim dəyişib güləm i döndün?
Qarışıb to ф a ğ a giləm i döndün?
Sızladım ı yaran, gözəlim , bir də,
Y oxsa rahatm ısan yatdığm yerdə?
H eç yata bilm əzdin ipək yataqda,
B əs necə dincəldin quru toф aqda?
İstəm ərəm , yox, yox, qalxıb da gəzm ə,
О m üdhiş ağrını bir daha sezmə.
A rtıq qollarım da qalm am ışdır tab,
Ü zm üşdü cam m ı çəkdiyin əzab.
Görm ədin öm ründə bir az dad, qızım,
Doqquz ay yatmadın, indi yat, qızım!
Sevdiyim çiçəklor, güllərə yandım ,
Gül bənizin döndü küllərə, yandım.
K əlm əsi m əshəfı - kəm al ayəsi,
S əndəki çox şirin dillərə yandım .
İpəkdon yumuşaq, yasəm əndən xoş
О qumral, qıvırcıq tellərə yandım.
A lm ayan öm ründə səadət payı
Şüm şada oxşayan əllərə yandım.
Səni mondon aldı, basdı bağrına,
Bu otsuz, çiçəksiz çöllərə yandım.
M oni yersiz qoydu geniş dünyada,
Verdin əm əyim i yellərə, yandım.
Dost tutdu yasını, düşm ən ağladı,
D ərdinə ağlayan ellərə yandım!
U çub gedən qızım, dolaş h ə r yeri,
Bir başqa rəngə gir, sonra dön geri.
G əlib göylərim dən ulduz kimi bax,
Qaranlıq yollarda şim şəyim ol, çax!
Bağçam da yetişən incə gül yenə,
Səni az da olsa göstərsin m ənə.
D ayanm aq güc oldu belə zavalə,

“AY”A*

Bir daha bitsəydin, ey gözəl lalə!
B içarə qəlbim in dərdli çağmda,
Y asəm ən ol, açıl könül bağında.
Anan, baban bu gün yazıqdan, yazıq,
Ey küskün bənövşəm , bir daha gəl çıx.
Qarışdı idrakım, getdi huşum, gəl,
İlk bahar günündə qaranquşum, gəl!

“Peyğəm bər ” şairinə

“B oşluq diyarında çıx dolaş” deyə,
Səni kim fırlatm ış о dərinliyə,
Ey solğun bənizli, sevdalı pəri?!

Ey şən bağçalarda aşıb daşanlar,
Sevinclə qabarıb, canla coşanlar;
Pam bıqh çöllərdə dövran sürənlər,
Odlu m əm ləkətdə ağ gün görənlər;
M əxm ər xiyabanda sallanıb nazla,
Seyrə çıxan qızlar söhbətlə-sazla.
Ey ürfan ordusu oğlanlar, qızlar,
H əqiqət m əşq edən dillər, ağızlar;
Susmayan dodaqlar, durmayan əllər,
Qaranlıq yollarda qoşa m əşəllər;
Qapınız, tez olun, qüvvəti haqdan,
Qaya tək, seyr edim mən də uzaqdan;
N iyyətiniz aydın, qayəniz bəlli,
Bu imanlı yürüş m ənə təsəlli!
M ənə bir təsəlli yalnız yüksəliş,
Bu yüksəliş, söz yox, uğurlu bir iş!
Çalışın, h ər dərdə tapılsın çara,
Çalışın, insanlar görm əsin yara.
Kəsin göz yaşını hər bir diyarda,
Sevincdən ağlasın ağlayanlar da!
M ən öz qızım dın da bunu gözlərdim,
H ünərlər göstərin, azalsın dərdim.
Fəlakət görmüş bir şairəm deyə,
Bir daha yazm ayım mən də m ərsiyə.

M ənim sevdiyimin xəyalı kimi,
B əzən bürünərək pənbə bir tülə.
Çıxarsan üzm əyə о dərin gölə...
Çıxdıqca yoluna buluddan dalğa
Sən onun yanından baxıb uzağa,
K eçərək, ədalı yürüşün gözəl.
Arayırm ış kimi onu gizlicə.
Dolaşdıqdan sonra bir uzun gecə,
Səhər ulduzuyla görüşün gözəl.
B əzən nədən isə umuzun çılpaq,
Saçların dağınıq, dolaşırsan tək;
Sıxılır yalqızhq əlində ürək.
Elo günlor olur, bizlərdən uzaq,
G örünm oz olursan bir uzun gecə,
D eyirlər, ağlarsan onda gizlico.
Durm adan gəzirsən illərdən bəri;
N ə olm uşdur, səsin çıxm ayır çoxdan,
Sən də о boşluqda avaramısan?!
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Sənin о sevdalı, solğun baxışın,
X atırladır m ənə bir pərizadı;
Ki, düşm əz ölüncə dilim dən adı.
* Q eyd: Şeir tamamlanmamışdır.

Oh... sevdiyim in də belə sarışm,
Baxdıqca ağlayan baxışları var;
О da sonin kim i güldükcə ağlar...

D ur, soruşum səni bu sarı güldən,
Bu ağlayan quşdan, xəstə bülbüldən,
O nlar da sən in lə dərd ortağımı?

K önlüm ün səninlə tanışlığı var,
О səni gördükcə təsəlli duyar;
Sənin ilə m ənim dərdim iz bəlli.

Söylə sənin yurdun qəm toф ağım ı?
H ər zam an üzündə böylə sarılıq,
N əsibin göz yaşı, bir də ayrılıq.

B irlikdə taparıq bəlkə təsəlli,
Qoy götürüm ələ m ən sədəfli saz,
Sonra da dərdləşək səninlə bir az...

Sənin baxışına hansı yaradan
Ə lilə çəkilm iş bu solğun boya,
Ki, qız ikən vərəm alm ışsan guya?..

X atınnda varmı yürgəkdə keçən,
О dadlı günlərim ? О zaman ki m an
Duyduqca günlərlə sallandığımı,
Başa düşm əzdim heç allandığımı.
Elə düşünərdim m ənim çün ancaq,
H ər şey olm aqdadır, hər şey olacaq...
G öylərdə görünən pənbə yığıncaq,
O nlarm üstündə о qucaq-qucaq
Sərpilən yıldızlar, söz atan gözlər,
Bunlarla bərabər о gözəl səhər
Və solğun axşamlar. Deyirdim əlbət,
Yalnız bir m ən üçün bu gözəl cənnət...
B ir cənnət ki, orda yarpaqlar ipək,
H ər yerdə gözəllik, hər yerdə çiçək!

B əzən dərdli-dərdli yaşm aq altından
Solğun baxışınla sakit baxırsan,
Baxdıqca qəlbim i gizli yaxırsan.

Haralısan, söylə, gözəl sərsəri,
Sənin dolaşdığın ulduzlu diyar;
Səninsə, çox gözəl bir diyarın var!..

H ər şeyi sanırdım bitm əz əyləncə,
Onların biri də sən idin m əncə.
О zaman anam ın titrəyən səsi
V erdikcə ruhum a uçm aq həvəsi,
Kiçik bir quş kimi kölgəsiz, adsız
U çduqca uçardım qolsuz-qanadsız.
Əsla keçm əyirdi günlərim hədər,
Ah, о gözəl dəm lər, о gözəl günlər!..
M ən uşaqkən, rəngin belə deyildi,
Sən m əni görəndə gülm əyirm idin?
Sən m ənim lə, indi yadım a gəldi,
Oyunda yoldaşım olmayırm ıdın?

N ədir üzündəki ağlayan kölgə?
Bir pəri eşqinin m əlalım ıdır?
Söylə sənin başın bəlahm ıdır?

Q ızlarla bərab ər çıxıb çayıra,
M əsum bir eşq ilə oynamazmıdıq?
Kimi şeir olurdu, kimi şairə,
Şairlikdə coşub qaynamazmıdıq?!

Sənin dolaşdığın о geniş ölkə,
M ənim ruhum kimi ruhuna darmı?
Heç olm asa sənin bir kəsin varmı?

X atırm da yoxm u, yaylaq səfəri?
X oruzlar ötm ədən çıxardıq yola.

H ər kəsdən sən əvvəl keçib iləri,
G ülərək deyərdin: “uğurlar ola” .

“ QOŞMA” KİTABINDAN
SƏHİFƏLƏR

Та əzəldən bəri ildə bir kərə
Çıxardıq dağlara, bizim elləri
G östərdin illərcə görm əyənlərə
K əskin qayaları, coşqun selləri!..

YARALI QUŞ
1923

PƏRİZADƏ
Süzər yaşılbaşlı sonalar kimi,
Oxur pərizadə ləzgi qızları!
Dadmışlarm ı nədir eşqin camını,
G əlm işlər fəryadə ləzgi qızları!
B ilm əzlər ki, m əndə bir qığılcım var,
B ircə zərrəsindən yanar dünyalar!
Etdilər könlümü yaxşı tarimar,
G əlm əzlər ki, dadə ləzgi qızları!
O ynadaraq durur gözəl gözəli,
Eşq anlayanların yorulm az əli.
Süzgün gözlərini yana süzəli
Saldı rnəni oda ləzgi qızları!

Yaralıdır könlüm quşu, yaralı,
Yaralandı yazıq şair olalı!
B ir dərinlikdə ki, hər düşən çıxmaz,
Qurtulm aq istəyir, qanad yaramaz!
İm dadına g ələn üm idindən az,
Y aralıdır könlüm quşu, yaralı!
Dost ararkən ovçu çıxdı yoluna,
Əzrayıl sağına, ölüm soluna;
Vurma, ovçu, qanadına, qoluna,
Yaralıdır könlüm quşu, yaralı!
Aman ovçu, bunun halını düşün,
G özündə yaşı var, qoy onu töksün!
Sonra am adədir ölümə h ər gün,
Yaralıdır, könlüm quşu yaralı!
K ədərli bir qəlbin yanıq fəğanı,
Yandırar ürəyi daşdan olanı!
Ovçu, bu 91ф 1шг, öldürm ə bunu,
Yaralandı yazıq aşiq olalı!
Yurdundan ayrılmış, yuvadan uzaq,
D ostunun könlündən, gözündən iraq;
Üm idi sənədir, ey yaradan haq,
Yaralandı yazıq aşiq olalı!

SƏN!..

Döndü. Can dayanm az bu ağır dərdə.
D əyişdi h ər şeyi, “bum ” oldu “bayquş” ,
“Ə lb əse” geyildi, “paltar” qaldı boş.
“D üzlüy”ün yerində bir “istiqam ət”
G örərək, yem əli, zənn etdi millət.
Çalındı “qardaşı” gəldi “bərad ər”,
“B acı”nın yerində “h əm şirə” gezər.
N ədir bu qiyam ət, nə işdəsiniz?
Ey bizim qocam an ədiblərim iz?
Y axasından tutub bu “el oğlunu”
Fars ilə ərəbin bir “h əm v ətən ”i
Şəklinə soxdunuz, baxmız sonra,
Oxunacaq lən ət belə yazana!

Ruhum müdhiş bir qaranlıq içində
Çırpım rkən, im dadım a yetişdin!
Fırtm alar üm idim i boğarkən
X ıznm oldun, fəryadım a yetişdin!
Bir sımq şəhpərlə çıxmışdım yola,
Ü zlədigim yeri görm ədim əsla;
Yorğunluq çökm üşkən qanada, qola,
Q ü w ə t oldun qanadıma, yetişdin!
Azmışdım yolumu, qarşım da ölüm...
Yaslara batm ışdı gülüm..., bülbülüm.
Ölm üşkən əm əlim , solm uşkən gülüm
Gözlərinlə sən dadım a yetişdin!

12 aprel, 1913

8 noyabr, 1913

DİLİMİZ
Baxaq dilim izə, n ələr görünür?
Oxuyub anlam aq yazmaqdan gücdür.
Yazan düşünm ədən yazsa da belə,
Oxucu beş-on gün gərək düşünə:
Ki, anlasın bu söz ərəbm i, farsmı?
О ki, qaldı məna... anlayan hanı.
Çoxları anlam az m illətdən, aydın,
Bircə parçasm ı şair yazanın.
Gün oldu şairlər, göyə çıxdılar,
Bu yazıq m illətə ordan baxdılar.
“O d” etm ədi, yağdı “atəş” başına,
“Siyah” qondardılar “qara” qaşına.
A lınır “dil” ləri “zəban” verilir,
Ismarlanıb “baran” , “yağm ur” kəsilir.
“A ğ” ları “b əyaz” a, “ sa n ” sı “zərd” ə

QUŞLARA
Yavaş uçun, nazlı quşlar, sizə m ənim bir sözüm var,
D oydunuzsa bu yerlərdən, kim ə qaldı bu yuvalar?
Siz də bolkə insan kimi buraxdım z yuvalarda,
О gül üzlü balanızı... Yoxsa nə var havalarda?
Aman, quşlar, m en yanıldım, sizdə ürək nur parçası,
Bizdə m urdar yığınır, о m əhəbbətin K ərbəlası!
Sizdə heç bir baba yapmaz bele m üdhiş cinayeti,
Bizim kimi sizdə yoxdur anaların xəyanəti.
Gedin, quşlar, gedin, Allah yaxşı yollar versin, gedin,
Siz kim sədən incim əyin, kim sə sizdən incimosin!
Aman, quşlar, bilm əm nə var bu m əzarlıq aləm ində?
Ruhum aydm bir iz arar bu qaranlıq çöl içində.
Varsa sizdə artıq qanad, Allah üçün, verin mana,
Mən də sizsiz qəribsədim , uçm aq istər ruhum daha!
Heç olm asa, onu alın - çox yazıqdır - yanınıza,
Nazlı quşlar, sığınm ışam adımza, şanınıza!
5 fevral, 1914

ŞERİM

Get, qalm a yolundan “sonu yoxluq” Vətənindir!
Al, get! Sana göz yaşları, bunlar da sənindir!
G əldin də sevindim , gedər olsan yenə öylə,
A rtıq о yavan sözləri şeytanlara söylə!
Şerin cam, şairdə olan canlı hərarət,
Yox səndə o, çünki bana heç olmadı qismət!
T əbim lə b ərab ər yürü “heçlik” , yürü “yoxluq” !
Get, get bana təsir edəm əz yapm a cocuqluq!

Şerim, о bir sınıq könül ənqazidir bənim,
Şerim deyilm idir bənim ən zorlu düşm ənim ?
B ən nəşə istərəm , о fəqan dinlədir bana,
Öz sözlərim həyatım a m atəm gah olmada!..
15 dekabr, 1913

Fanili, 2 iyul, 1913

M.Ş.
MÜƏLLİM
Sen kim sən, ey qatil, hansı m illətsən?
Vicdan pəncəsilə canın didilsin.
Sən nasıl öldürdün bütün m illəti?
Nasıl sərdin yerə böyük şövkəti?

Döşündə üç qızıl medal,
G özlərində bir general.
Baxışı var, yüksək boylu,
Qalm bığlı, köksü dolu;
2 iyun, 1913

ŞERİMƏ!
Ey çürük ruhum da doğan nəşido,
B ən səni çox sevdim doğduğun gündə.
Səmimi bir cocuq gülüşləriylə,
Çırpınıb açdığın о dadlı dilə;
Heyran oldum, dönə-döno dinlədim,
Uyudun, üstündə ninni söylədim.
Doğarkən təbim də, duydum dilindən,
Əlim dən çıxarkən öpdüm əlindən.
B ilm ədən başına n ələr gələcək?
Sən bir çiçək oldun, bən bir kələbək!
Y eltənm ə bu gün kəndini sevdirm əyə yersiz,
Ə lləşm ə bənim açm ağa qəlbim də bir iz!

Ə llərində yun əldivən,
K im dir bu sallanıb gedən?
M üəllim dir, bu m üəllim .
Çox m ükəm m əl alm ış təlim!

ON İL SONRA
İki medal daha artmış,
Lakin saç-saqqalı ağartmış...
Başı əsir, bel bükülü...
Ah! Ey cavanlığın gülü,
N ə tez soldun, xarab oldun?
N ədir sənin bu tutduğun?
V əfasızlıq yolu bilməm,
Sənin öm rün nə q əd ər kəm?!

BEŞ İL SONRA

XORTDAN

“A y qardaşlar, verin, verin!
Ə vəzini A llah versin!”
Ə lində bir bağlı yaylıq,
Qucağında on bir aylıq;
Bir uşağı bir m üəllim G əzdirərkən görüb dedim:
- K im ə m əxsus bu ianə?
- Qucağım da uyuyanə;
Babasım vərəm aldı,
M üəllim dən bir bu qaldı!

İki qonşu b ir gün bəhsə girdilər,
Biri bizim H əsen, biri də Cəfər.
H əsən d əm ir şişi götürüb dedi:
- Ə gər bu dəm iri sən gecə vaxtı.
B ir m əzara yalqız sancıb gəlesən;
N ə istəsən verrəm , bu sən öləsən.
C əfər kişiləndi, aldı dəm iri,
H əsən də göstərdi bir köhnə qəbri.

12 dekabr, 1913

QALDI
Bir gül əkdim , açılmam ış dərdilər.
Zəhm ətim dən m ənə bir tikan qaldı.
Əmək çəkdim , gün keçirdim, gül əkdim,
Ə m əyim dən solğun bir fidan qaldı!

Axşam oldu, ay qaranlıq gecədə
C əfər yola düşdü, şiş də bir əldə.
Aradı, aradı qəbrə yanaşdı,
T ələsik şişi də sağına sancdı.
B ilm ədi, dəm iri çuxuya çaldı,
G etm ək istəyəndə lap donub qaldı.
О qalxmaq istədi, dəm ir sanldı,
Xortdan xəyal edib zəhri yarıldı.
10 aprel. 1913

N ə yazım yaz, nə də günüm gün oldu,
Könlümün çiçəyi açmadan soldu.
Qanadımı bir uğursuz əl yoldu.
Yerində bir dam la quru qan qaldı.

H-C

Söylədiyim boş söz, tökdüyüm qan-yaş,
Haqqıma, - kim ison - əl vurm a, yavaş.
Yavaş ki, dərdim ə ağlayan qardaş,
Yerində, arxam da bir düşm an qaldı.
Yaralandım, sarmadılar yaramı,
Yas gününə döndərdilər bayramı.
Əlim dən aldılar son bir çaramı,
Əsəri ruhum da bir fəğan qaldı!
8 aprel, 1913

Ey axund, ey pişivayi-əhli-im an, bir utan!
Əllərindon dad edir ehkam i-Q uran, bir utan!
Hansı dinin ohlisən sən, yolm udur göstərdiyin?
Ümmoti m ohv eyləyəndo varmı iman, bir utan?
Hansı “Q uran”dır sən ə öyrətdi şeytan sirrini?
İşlərinçin qaldı şeytanlar da heyran, bir utan?!
Zati-napakında, yahu, hissi-rəhm an yoxmudur?
Saymadın Allahı, ey Allaha düşm an, bir utan!
Saldırıb sən ac köpəklər tək qan içm əkdən bütiin
Əllərin qan, dişlərin qan, surətin qan, bir utan!
Geydiyin əm rnam ə ağ, amma yazıq, qəlbin qara,
Daşmısan, daşdanm ı ruhun, ey m üsəlm an, bir utan?!

K or gözün, şil əllərin bir qövmü m əhv etm əkdədir,
Bax, onun ənqazidir bu ahu əfqan, bir utan!
Ç ox uzaqlaşdın həqiqətdən, dur, A llah eşqinə,
Ey həqiqət qatilə, ey canlı peykan, bir utan!
T o q i-lənətdən nişanm var, çalış - əz, parçala,
B aşqa bir şöhrət qazanm aqçın yox imkan, bir utan!
M illəti sərm əst edən sözlər - о p ək müdhiş şərab, H əp sənindir, dəhşətindən xam ə lərzan, bir utan!
lö a p r e l, 1 9 1 3

* **
Qara günlər əl götürm əz yaxamdan,
Y azm asın m ələklər sözümü küfran, Yaradılışım dan oldum peşiman!
25 m ayıs, 1913

DAN ULDUZU

QAFQAZLISAN, SEV QAFQAZI!
Sev bu yalçın qayaları,
B unlar şahin yuvası...
Sev bu ıssız ormanları,
B unlar ərlə r obası!
O lduğunu keçmiş günlər-,
Geri dönm əz, bilirsən!
Lakin şimdi günahımız
Pək böyükdür, əl vurma!
Q adınlardan belə qorxaq
K işilərdən iş sorma!
Ə srlərcə Qara doniz
Hayqıraraq, coşaraq;
Bu ölkənin h ər yerini
Bu dağlardan aşaraq;
Y ığılsa da, cohənnəm lik
Q ara ü zlər ağarmaz!..
D ünyada bütiin ellor
Bir araya toplansa;
Ö lkəyi gedoromoz,
Ey ulu haqq, bağışla!

Bu qaranlıq gecə nə qədər sürdü,
Yetiş imdadıma, ey Dan ulduzu!
Barı sən gəl, m ənə yuxu gəlm ədi,
Yetiş fəryadım a, ey Dan ulduzu!
Qudurğan qasırğa, çaф aşıq yollar,
Yolum da zülm ət var, uçurumlar var.
Yetiş ki, öm rüm ün karvanı ağlar,
Aman, gəl dadıma, ey Dan ulduzu!
Bu sönük ulduzlar məni aldadır,
Süzgün gözlərinlə gəl “onu” andır!
G əzlərim yolunda, üzüm haqdadır,
Aman, sən “yox” dem ə, ey Dan ulduzu!
Gəncə, 1914, 21 fe v ra l

Yox, m üqəddəs göy üzünə
Soslərim iz gedəm əz!
N am ussuzluq çox alçaqdır,
Bizi haqq da dinloməz!
Q orxaq, alçaq bir m illətə
Tanrı da yol göstorm əz!
Ay qardaşlar, iş başına!
Biz d ə b ir iş görəlim!
Y arın haqqın hüzuruna
T utalqacla gedəlim!

Çıxsın kəfəndən təbiət,
Yaz yağışı böyük nem ət.
Qoy olsun yer üzü cənnət,
G əldi bahar gülə-gülə!
Oldu bahar gülə-gülə!

Yoxsa bizim bənliyim iz,
Varlığım ız bitəcək!
Tarix bizi lənət edib,
Nam us bizi itəcək!
25 ya n v a r, 1 9 1 1

ANA
Şu bürüşmüş əllərində göydən enmiş bir qüvvət var,
N ə zam an ki, xəstə könlüm ölgün düşüb inlər, ağlar!
Fırtınalı göylərim i yıxm aq istər ildırımlar,
N ə zam an ki, qərib ruhum yad ellərdən cana doyar!
Sən о zamatı yetişərsən bir risalət qüvvəsilə!
Bir analıq ürəyilə... N ədir, Allah üçün söylə,
Bu ərən lər silahmı kim dən aldın, anlat böylə?..
Ağıldan da əvvəl m ənə sən verdiyin о təm iz süd,
V icdanım a dinlətdiyin о səm im i, о saf öyüd,
M üqəddəsdir, gücün varsa, insan oğlu, gəl də unut?!
B əzən olur, həyatım ın dağlannı duman alır,
О gün sənin titrək laylan yollarım a işıq salır!
Sənin m əm nun olduğun gün, ruhum m ondon m əm nun qalır,
Inandım ki, cənnət sonin ayağının altındadır!
Gəncə, 14 mart, 1914

Çal qış! Buyur, uğur olsun,
Qır saçım cinlər yolsun!
Gəl, ay Durna, gəl, ay Dursun;
Oldu bahar gülə-gülə!
G əldi bahar gülə-gülə!
“Yaman günün öm rü azdır” !
M övsimlərin gülü yazdır,
Oldu bahar gülə-gülə!
Gəldi bahar gülə-gülə!
Böyük dərddir V otən dərdi,
Bu qış sizə ağır gəldi.
Gəlin, quşlar, yazdır indi, Oldu bahar gülə-gülə!
Gəldi bahar gülə-gülə!
Toplayıb bir dəstə çiçək
Di gəlin m əktəbə gedək.
T ənbəlliyə lənət edək,
Oldu bahar giilə-gülə!
Gəldi bahar gülə-gülə!

BALALARIMA

ÜMİDİMƏ

Aydın olsun gözloriniz,
G əldi bahar gülo-gülo!
G edər qışdan qalm az bir iz,
Gəldi bahar gülə-gülə!
Oldu bahar gülə-gülə!

Bənim bu gün cəhənnəm lik dum an almış yollarımı,
Bir əzrayıl pəncəsi ki, sarmış cansız qollarımı.
Bir yolçuyam , səm um yeli doldurm uşdur gözlərimi,
Bir qəribəm , yad ellərdə anlayan yox sözlərimi.

DƏRDİM

B an sən gəl, ey gözəl qız,
Ey ruhum da doğan ulduz,
G östər m ənim qibləm hanı?
B ir zülm kar dəm ir qəfəs... Boğulacaq ömrüm, yazıq,
Parçalandı dərdli könlüm, parçalandı sənsiz artıq.
Günahkarın ah-zannı n ə haqq dinlər, n ə də insan.
Y etişərsən fəryadım a, fəğanım ı duym uş olsan!

Q ərib könül, yenə dərdim yüksəldi,
G ördünm ü keçm işin haldan gözəldir!
A şdın, coşdun, dünya sana dar gəldi,
Ağla, ağla, qoy tükənsin göz yaşm,
Burax о da getsin, bənim sirdaşm!
Zülm daşı döyər zülmün havası,
A zğınlarla doldu Allah yuvası.
X əlilə söyləsin: K əbə binası Yıxıldı H əccağm m urdar əlindən!
Yanıq bir səs gəlir Z əm zəm elindən!

Barı sən gəl, gözəl m ələk,
G özlərim ə bir qanad çək,
G östər m ənə cənnət nerdə?
Gəncə, 1914, 17 a p re l

NƏDƏN YARANDIN
Sən qüdrətin aşıb coşan vaxtında
M ələklərin gülüşündən yarandın!
Səhər dilli bir fırçam n əlilə
Ahuların duruşundan yarandın!
Ay işığı: gözəlliyin, qızlığın,
Ç içəklərin öpüşündən yarandın!
Sərinlətdin baxışınla könlümü,
Buludların uçuşundan yarandın!
Qaranlıqda boğularkən ümidim,
Dan ulduzu yürüşündən yarandın!
M asəvadan uçmuş birər kölgənin
Dan yeriylə görüşündən yarandın!
Gözəllikçin təbiətlə qüdrətin
Yavaşca bir sovuşundan yarandın!
Q ələm əldə ilhamını dinlərkən
Sen qəlbim in vuruşundan yarandın!

H aqq görm ədim , bən anınçün saraldım ,
Boş yerə deyildir qəm im və ahım.
Sınasın Əyyubi indi Allahım,
Mai, can dərdi degil, vicdan əsirdi,
X əstə degil, yazıq insan əsirdi!
Doğm az oldu artıq sağlıq yıldızı,
A y görm ədik, gecə saydıq yüdızı!
N ədon gəlm əz, Allah, səhərin qızı?
Gülsün ki, yolçular yol üstündədir,
Bon ağlaram , çünki könlüm xəstədir.
Bir xəstə ki, yazıq yol üstündədir!

ŞERİM

1914, 28 may

Şerim sm ıq bir türk sazı, ağladaraq tellərini,
A daq-adaq gəzm ək istər könlüm Turan ellərini!
Ben bir Turan yolçusuyam , əlim də bir sönük məşal,
Aman, şerim, hüm m ət eylə, aman, təbim , bir qanad çal!
Açın qəlbim qubarını, baxın nədir baş yazısı?
Ə w ə l A llah göndərəndir, sonra Türkün bayatısı!
Turan öylə bir m üqəddəs K əbədir ki, hər bir daşı
K ölgəsində düşər yerə Türkün əgilm əyən başı!

QASPİRİNSKİ ÜÇÜN
Milli sazlar çalır m atəm ... m üsibət...
B aşdan-başa qan ağlayır bir m illət!
Dağlarına çökm üş m atəm havası,
Baxdım, ağlar türkün bağı-bağçası.

Ancaq sendən fərqim bu ki, bendə sağlam bir “im an” var,
Bir kainat yaradar ki, nəşəsindən doymaq olmaz!
Sənin kibi im ansızlar о cənnətdən heç anlamaz!
Bu tikanlı yollar bana gücmü sandın? İm am m var!
Bən bir d əfə inandım ki, ot kökünün üstə bitər,
H əqiqətm i, xəyalm ı bu?.. N ə isə, bol-bol yetər!

Dedim nədir dərdin çarası?
N ədən qara geymiş dostlar obası?

Gəncə, 1914, 5 dekabr

Oxunur alnında dərin bir tasa,
Qoca Türk, sən n ədən batdın bu yasa?
Tutmuşa bənzərsən xanlar qazası,
Çoxmu böyiik dərdin, yoxmu dəvası?
Ortaq çoxaldıqca, kədər azalar,
Anlat, bu duruşun bəni yaralar!
Bayatına yaslı şerirn qoşulsun,
Sənin dərdin, bənim şerim bir olsun!
Yıxıldı bir K əbə m övtin olindən,
Yamq bir səs gəlir Zəm zəm elindən!
H acər qurban verdi, Tanrı sınadı,
Bənim kini qoyub onu almadı.
Gəncə, 1914, 22 sentvabr

İMANSIZA
Q ısqırılıb hürürsən ki: “Sənin bəndən nəyin artıq!”
Qızma, dostum, elm ə qalsa, bən də sənin günündəyim.
Elm nən bizi dinləyənlər “yazıq” deyə, bizə “yazıq!”
Əsr bizdən nə istiyor onu bilə bilməyəlim?!.

ONA!
G örünm əz yollardan gələn səsləri
T ükənm əz eşqim lə səninki sandım.
Q əribsədim sənsiz “o ” gündən bəri.
Şikayət olm asın, artıq “usandım !”
Sazlar, bayatılar m ühitdən anlar,
Bilirm isən, bunlar səninçün ağlar!
Ç oban anlar səni, düdüyü sızlar,
Ellər toy eyləm oz, hop soni gözlər!
Bozonmiş golinlor, nişanlı qızlar
Yolunda sorilm iş gülloro bonzor.
Qarılar, qocalar yollarm üsto,
Qış görmüş ellordən gol çiçok isto!
Keçdiyin yerlordə bir daş olaydım,
Öpeydim yorulm az ayaqlarından!
Scvgin om r edoydi, bir quş olaydıım,
Votonin hilalsız bucaqlarından, Y ıldızsız göyündon şikayotim var!
О qodor ki, dordim!.. Bir quş no yapar?!
1915, 7 oktyahr

ŞƏHİD ƏSİR
Əsirim, um dum ki, Xızrım gəlecək,
Çıxdım ki, yollara edəm sorağm!
Dedim gəlsən, könlüm , gözüm güləcək,
B axdım bükük boynun, solğun yanağın,
Əsir cənazənlə qarşım a çıxdın!
Bir quşa zülm etdin, bir yuva yıxdm!
Şəhid qardaş, bu gün sizin obalar,
Anar qərib səni, düşünüb ağlar.
Qardaş yada salm aq böyləm i olar?!
Q apanm az gözlərin, bir sözünm ü var?
Q əbrin “gül” açınca ağlaram sana!
“Qara gün” keçincə ağlaram sana!
Dağlar gülüm sərkən, dum anlar aldı!
B ükülm əz qolların nədən boşaldı?!
Gəldin, yoxsul ninən kim lərə qaldı?
Ölmə! Qardaş, ölm ə! Düşm ən çoxaldı!
Ölsən də söz yox ki, qanın coşacaq!
Düşman boğmaq üçün dağlar aşacaq!

HƏRBZADƏLƏRƏ
Ey görünm əz dost elindən golən quş!
Hansı m urdar əllər yıxmış yuvanı?
Q əribm isən, yoxsa nodir bu duruş!
Əlindənm i aldı ovçu balanı?
Ovçu, görüm yavrun sonə qalm asın,
Əkdiklərin solsun, kölgə salmasın!
Qərib bacı, gözün nədon yaşarm ış?
Ö pm ədinm i nişanlım doyunca?
- Fələk sənə nə istərsə yaparmış?.. Ağladınmı qaçdığm yol boyunca Dikm ə göziin hər yalqızca m əzara,
Gedən gəlm əz, bacım , baxm a yollara!

A şıqlardan səs yox, sazları qalmış,
Ç oban, sürün hanı, tozları qalmış?!
E llər köç eyləm iş, izləri qalmış,
Y olları qar basm ış, yox gəliş-gediş,
Sizə nə çox ağır keçdi bu yıl qış?!
Baxdım о yerlərdə buludlar ağlar,
M əzarlığa dönm üş bağçalar, bağlar,
M aralsız qaldınız, a qarlı dağlar,
Tutan olsa Sizdən maral sorağı.
G örəcək ki, h ə r yer düşm an yatağı!
Nişarı m əclisində şərbət kasası
Qırılm ış, y erlərə şərbət tökülmüş.
Baxdım , çalır sazlar ölüm havası;
Toylar qara geymiş, bellər bükülmüş,
- О yerlərdə daha gəlin köçərmi?!
Bu qanlardan adil Allah keçərmi?!
Didilmiş bədənlər, yolunm uş saçlar...
Dağılm ış yuvalar görm ək istərsən;
Q ardan kofon geymiş, yoxsullar ağlar,
О ellordə nə var bilmok istorsən, Sono bir kam ança hər şeyi söylor,
M ən bir kamançayam, tellərim inlər!
“Əzizim , ay har aylar,
H or həftələr, hor aylar.
G özü yolda dul bacımız
“Q ardaş” deyib haraylar” !
O nlar sana göz dikərkən
Şərab içm ə, düşün bir az.
Ey, h ər zam an “m ərdim ” deyən!
B undan artıq fürsət olmaz!
Ay ağalar, ay xanımlar,
Görün, sizə göz dikən var!..

İMDAD

NƏ GÖRDÜMSƏ

V icdanım ə m r etdi, im dada gəldim,
M əzlum səsi duydum, m ən dada gəldim!

Ə rm əğanım yaslı nəğm ə,
B ir quş oldum, çıxdım yola.
Getdim gördüm dost elində
N ə bir səs var, n ə bir layla.

Z iyafət görm ədim , yaslıdır ellər,
Çoxalm ış m əzarlar, dərdini söylər.
Talanm ış şanələr, yolunm uş teller,
Olduğunu duydum , im dada gəldim!

B ir yığıncaq gördüm, dedim:
B əlkə toydur qızlar oynar?
B axdım ellər batm ış yasa,
N ə oynayan, nə gülən var.

Y arılm ış qorxudan ponbə dodaqlar,
A şiqlər ah çokər, dərdindən ağlar.
Bax, n ələr söyləyir tarlalar, dağlar,
Qardaş səsi duydum, imdada gəldim!

Sordum qərib m inarədən:
Axşam olmuş, əzan hanı?
Bayquş qonmuş m inbərlərə,
D eyən hanı, duyan hanı?

Q onşularda toydur, bizdə ağlaşma,
Bu yerdə qız gülm əz, gəl heç uğraşma!
Sən ey dərdli könlüm, burda dolaşma!
Bən soninçün deyil, im dada gəldim!

B elə getsə, о dağlarda
İllər keçər, çiçək bitməz.
О dağları dum an basmış,
Dum an getm əz, yaman getm əz.

Qarları boyam ış m əzlum lar qanı,
Ö lənlor çox, foqət m əzarı ham?
Ayaqlar altında şöhrəti, şanı
Qalanları görüb, imdada gəldim!

Coşqun irmaq kənarında
N ə qızlardan bir nişan var.
N ə oğlanlar islıq çalır,
No qaynayan, no coşan var.

Bir yerdə ki, zalım bayrağı sanca,
G öz yaşı tökülor о yerdə bunca;
Bu dərdə ağlayım , bir ah, doyunca,
Qorib sosi duydum, im dada goldim!

Bir dul golin könlü coşmuş,
Yol göstorin ham yarı?!
Oğlan çıxmış dönmoz yola,
No noşi var, no mozarı.

Verib yad əllərə sırma telini,
G əlinlər buraxm ış gözəl elini.
A nasızdır yavru, sən söylə ninni.
N innisiz yavruya, im dada gəldim!

Vicdan mono om r edir ki:
Belo gündo bayram etmo!
Quran m onə yol göstorir:
Yoxsulları m əyus etmə!..
Gənca, 1915, 22 m art

Tutm az bacaları, yanmaz çıraqlar,
Qardaşı bacıdan ayırmış dağlar.
B acılar nerdədir, buludlar ağlar?
Q ardaşsız bacıya imdada gəldim!

C əsədlərlə dolm uş qarların altı,
A ylar var ki, m inm əz igidlər atı.
G əlm ə, yaxar səni qərib bayatı!
Sus!.. qərib bayatı, imdada gəldim!

İRAQ
Ç oxdan ayrı düşdük biz yar elindən,
Ə cəb о yerlərdə “biz deyən” varmı?
Biz anm aqdan,söyləm əkdən yorulduq,
Bir düşünən bizi, söyləyən varrnı?

Fəlakət görm əyən m illət olarm ı?
Düşün, bir az düşün, heç qanm varm ı?!
G özlər korm u, yoxsa könüllər darmı?
Ah, niyə bən yenə fəryada gəldim !

B izdə qələm lərin düşüncesində,
Yazılan sözlərin ən incəsində;
Q ərib m inarənin yanıq səsində
Y alm z “O ” var... bilməm, dinləyən varmı?

NİYƏ GƏLMƏDİN?

H ər kəs deyir ki, bənim könlüm nə dolğun,
Bilən yoxmu “KirrTə m əftun olduğum?

“M ey”dən könül küsdü, sana sarıldı,
“G əldim ” deyib durdun, niyə gəlm ədin?
Andım səni, bana “n ey ”lər darıldı,
“B ildim ” deyib durdun, niyə gəlm ədin?!
Artıq bənim yarım deyil xəyalı,
Heç bir qaşa bənzətm ərəm hilalı;
Bir dəliyəm sana m eftun olalı,
“Bildim ” deyib durdun, niyə gəlm ədin?

HARALISAN
N erəlison, cənnətdirm i m əkanın?
M əlokm isən, nə dadlıdır lisanın?

B ən inləm əm hər bir ufaq yaradan,
Bənim qönçəm gülm üş bahar olmadan.
“B irləşin” dedi ki, bizi yaradan,
“Bildim ” deyib durdun, niyə gəlmodin?!
Pərişandır könül, pərişanam bən,
Gözəl qız, qoşarsan, dərdimi bilsən!
Gəl, bu yad ellərdə şənliyim ol sən!
“G əldim ” deyib durdun, niyə gəlm ədin?!
Q ələm sağər, dem əz, etm əz istiğfar,
Səninçün sərxoşdur, saçılar yazar.
B ən səni sevm işəm , bunu kim pozar?
“Bildim ” deyib durdun, niyə gəlm ədin?!
1916, 5 ya n v a r
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Bon Tanrımın baxımı ilə əzeldən,
Bir badə içmişəm, bir gözəl əldən!
Ən ruhani noşələrdən qanadım,
Çıxdım , səni buludlarda aradım!
Yıldızlardan sordum: - “A ydır!” - dedilor,
Aya getdim, о da sənsiz m ükəddər.
“Sonsiz” gördüm, m ələklərə darıldım,
Endim yerə, qələm im ə sarıldım!
Yazdım... yazdım , fəqət gəlm əz bizim yaz,
Heç bir şeir baxdım , sənsiz şən olmaz!
Heç “yazm ayım ” dedim, istəyim söndü,
Q ələm sükut etdi, könül düşündü...
Bir səs duydum , qələm əldən düşüncə,
- Həp bənim çün vursun qəlbin ölüncə!..
... Bayılm ışdım ... durdum, gördüm ki, həp sən,
c^sS /
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Sən im işsən, bana badə içirtən!..
N erdə idin, cənnətm idir m əkam n?!
M ələkm isən, nə dadlıdır lisamn?!
1916, Batum, 25 ya ııva r

K ərəm inlə x ə b ə r verdin adını,
B izə daddır о cənnətin dadını!
Ü m m ətinin düşündürüb şadmı,
Ağa, tikm ə bizə, h ər yad qadmı!..
Y arəb, V ətən sənin, iman sənindir!
M öm ünü güldürən Quran sənindir!

MÜNACAT
Ə sirgəsin Tanrım yabançı gözdən
Bizim eldə m əbədinin daşını!
Acı bizə, im anımız sönməsin,
R əhm ətinlə keyit bu göz yaşını!
Yarəb, V ətən sənin, iman sənindir!
M öm ünü güldürən Quran sənindir!
V ətəndə lal qalan m əscid, m inarə.
Gözün dikm iş səsin golən diyarə.
Q əribliyə deyilmi bu işarə?
M əhşər oldu... atm a bizi kənarə!
Yarəb, V ətən sənin, iman sənindir!
M öm ünü güldürən Quran sənindir!
Sufılərin böylə olub, küsm əsi,
Azanlarm titrəyərək əsm əsi.
X ətm lərin, xütbələrin hər səsi
Çağırm aqda im dadına bir kəsi!
Yarəb, V ətən sənin, iman sənindir!
M ömünü güldürən Quran sənindir!
Ey m ərdliyi ilham edən böyük haqq!
Buyruq sənin qullarına, nə sormaq?!
Pək derdliyiz, bir arzumuz var ancaq,
C əbrayılla göndər bizə bir sancaq!
Yarəb, V ətən sənin, iman sənindir!
M ömünü güldürən Quran sənindir!

28 vanvar

AXŞAMLAR
Ö lkənizdə varsa sizin bir qərib,
Baxın gözlərində nə var axşamlar!
Q əribin halını vətəndən əsən
Tanrm ın yelləri sorar axşamlar!
Qayıq qucağında, dəniz üzündə,
Dalğanın nəğm əsi deyil gözündə.
B ir şeylər söyləyir, onun sözündə
Könül bir incəlik duyar axşamlar!
A çm ayır dərdini qərib bir kəsə,
Qulaq verib durur hər yanıq səsə;
V ətən m üjdəçisi ruzigar isə,
Bəzi günlər olur susar axşamlar!
Bir söz ism arlam ış bəlkə yar eli,
N ədən anlaşılm az quşların dili?
Sanki boğm aq istər göz yaşı seli,
Q əribin gözləri yaşar, axşamlar!
Axşam ona k əd ər, ona düşüncə,
Toxunm ayın, qərib qəlbi pək incə!
Yollarla söyləşir m əktub gəlincə,
Onun üçün yollara baxar axşamlar!

Əcəb, yoxm u onun baxçası, bağı,
G üllərə baxm ayır, gül solu-sağı;
Sən, eylə gəl, onu sanma bayağı,
Nasıl duym adınrnı coşar axşamlar?!

O lm adan axşam əzanı
Yola çıxart yol azanı!
K əsm iş yolu dərd tufanı,
Karvan ağlar, bən ağlaram!

Ey о yanıq qəlbin eli, vətəni,
Varmı səndə onun halın soranı?
Əcəb, sağmı onlar, varmı qalanı?
Varsa söylə, qələm yazar axşamlar!

Səccadəyə alın sürtən,
B irlikdə bir cənnət görən:
Haqq yolunda Xəlil verən,
Qurban ağlar, bən ağlaram!

Qudaud, 25 mart, 1916

MAYIS
B ən hər yılda bir mayısa
Pək çox üm idlor bağlaram.
H ər gələcək mayıs üçün
N eysan ağlar, bən ağlaram.
D üşdüm çorluq biyabana,
Sığınamam bir insana.
G özəl mayıs, ümid sana,
H ər yan ağlar, bən ağlaram!
Bax dum ana dağ başında,
D ərdə düşmüş gül yaşında.
Coşm uş gözlər, yaz başında
Duman ağlar, bon ağlaram!
Sənsiz bir gül, ya bir şeir
N erdən boni momnun edir!
Sorsa bir kos dordin nodir?
Soran ağlar, bon ağlaram!
Açmazmı gül sağda, solda?
Görünm əzm i bəyaz alda?
Sənsiz böylə, yarı yolda
Qalan ağlar, bən ağlaram!

Boş çıxarsa bunca əm ək,
Babalarca bu nə dem ək?
Q ədərm idir, yoxsa fələk,
Duyan ağlar, bən ağlaram!
Xoş h ər mayıs batm az yasa,
Hor zamanm ı bana taza?!
О gün də bir gün olmasa,
Vicdan ağlar, bon ağlaram!
Sıtxumi, 1916

OYAN
Dinlə, bir səs söylər sana,
О “səs” sonin öz vicdanın.
Deyir: “Ey sən batmış yasa!”
Golir yeno bəyin, xanın;
Son ey yatan, oyan, oyan!
Qiyam otdir, olmuş əyan!
Oxutm a ölüm fərmanın,
Ver yolunda gözəl canın.
G öyərçinlər xəbər söylər G əlir təxti-Süleym anın.
Son ey yatan, oyan, oyan!
Qiyam otdir, olmuş əyan!

O ldun yadlar oyuncağı,
Y urdun arsızlar ocağı.
Tapm m a azğm şeytana,
Y üksəldi “birlik” sancağı!
Sən ey yatan, oyan, oyan!
Q iyam ətdir, olmuş əyan!

“ DALĞA” KİTABINDAN
SƏHİFƏLƏR
AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA

Səs yox sizin yapılarda.
Yol azmış gözlərin harda?!
U zaq yoldan yarm gəlir,
Qurbanm yox qapılarda.
Sən ey yatan, oyan, oyan!
Q iyam ətdir, olmuş əyan!

İngilislərin Bakıya galişindan
sonra birinci dəfə Bakıya getdiyim
vaxt - 10 a p rel 1919-da parlam ent
birıası üzərində dalğalanan milli
bayrağa söylənilm işdir.

Ə. Cavad

Kim demiş: cansız daş ol!
A zğınlara gəl yoldaş ol!
Y adlaşan qardaşm gəlir,
Y enidən and iç, qardaş ol!
Sən ey yatan, oyan, oyan!
Q iyam ətdir, olmuş əyan!

Türküstan yelləri öpüb alnını
Söylüyor dərdini sana, bayrağım!
Üç rongin əksini Quzğun dənizdən
Ərm ağan yollasm yara, bayrağım!
G edərkən Turana çıxdm qarşıma,
K ölgən D övlət quşu, qondu başıma!
İzn ver gözüm do coşan yaşım a Dinlotsin dordini aha, bayrağım!

B ir qız gəlir sevinci var,
Qızın boynunda inci var.
Yoxsa, sevən bizim yurdun,
Bir dəlisi, ya dinci var?!
Sən ey yatan, oyan, oyan!
Qiyam ətdir, olmuş əyan!
1916, 5 dekabr

Qayi xan soyundan. aldığın rəngi,
Q ocalm ış Elxanla m üsəlm an bəgi.
Elxanın övladı, dinin dirəgı,
G ətirdin könlüm ə səfa, bayrağım!
K öksüm də tufanlar gəldim irəli,
Ö püm kölgon düşən m übarək yeri!
Allahın yıldızı, о gözəl pəri,
Sığınm ış qoynunda Aya, bayrağım!
1919, aprel

Ey yağm ursuz bulud, uğursuz kölgə,
D əyişm əm b ən “alı” , о çirkin rəngə!
Sevdası könlüm də bir darğın ölkə,
B axar yad gözlərə pək yaman, gəlm ə!

BƏN KİMƏM?
Soranlara, b ən bu yurdun
Anlatayım nəsiyəm :
B ən çeynənən bir ölkənin
“H aqq!” bağıran səsiyəm !

K önüllər bir dəniz, coşdurm a onu,
C oşqun könüllərin fırtm a sonu!
Sən ey Şimal yeli, gəl etm ə bunu!
Yox isə əm rinə uymayan, gəlmə!

B ən şairəm, doğru, am m a
B aşqa dilim, diləyim!
Bu gördüyüm xərabədə
N ə nəşidə söyləyim?!

Sən ey gözlərim ə batan quruntu,
Sağlam bir im ana səndən nə qorxu?!
B əslərsə vicdanlar pək böyük duyğu,
Y enilm əz bir qala - hər vicdan, gəlm ə!

Toxundum u yazdıqlarım
Qəlbin incə telinə?
Bax, nə haqsız bir axın var
Yoxsulların elinə?!

ELİN BAYRAĞI1*

Sən nə dersən bu sevdalı,
H əm bu dərdli gedişə?
Ey yarım ın həsrətilo
Boynu bükük bənövşə!..

MilH şuruyıı

Sən çıx bu minbordon doğrunu söylə,
Yalvarm a kim səyə Tanrıdan başqa!
Küskünsə taleyin, son ona küsm ə,
D inlə qədir səsin, çalış-çabala!

B ən qıyam am yar golirkon
Salladığım m əndilə,
Ah, ey fələk, ağlar isəm
Göz yaşırnı kim silo?..
Gənca, 1919, 2 0 dekabr

Bu boxtsiz millotin daddığı acı,
Çalış əlac olsun, diriltsin onu!
Düşmən başındakı о zəfər tacı,
Görsün ki, or qomin deyildir sonu!
1 16 noşinin 1919-cu il şuranın iclası münasiboti ilo Azorbaycanın tovqolado
nüsxosi üçün yazılan variantda aşağıdakı kimi misralar var:

GƏLMƏ
Albark təkrar Bakıva galəcəkləri
xabəri çtxdığı vaxt säylanihnişdir.

Ə. Cavad

Bu dağlar bənim dir, yeni gün gördü,
Boğar səni ahım, ey duman, gəlm ə!
İnanma fələyə, dönükdür üzü,
Bir üzə gülm əyir, hər zaman, gəlm ə!

1. Qalxıb, bir do enrnoz elin bayrağı,
Soldurmamaq sənin alnındadır, bil.
2. Voton bir fidandır: yaşlı bayrağı,
Soldurmamaq sənin əlindədir, bil!
3. V ətən bir fidandır, vəsrnil bayrağı,
Endirməmək sənin əlindədir, bil!
*
Q eyd: Bu şeir 1918-ci ildo ilk d ə fə gəncədə ADC elan olunduğu, üçrongli bayraq qaldırıldığı zaman söylonilmişdir. Sonra şair onu tokmilloşdirib “Dalğa” kitabında
çap etdirmişdir. Buna göro do biz ilk variantı çap edir, sonrakı düzolişlori şerin sonunda vcririk ( Tərtibçi) .

Qüruru cahandan, nuru haqdan al
H idayət etm əyə yol azanlari!
G əlm əsin yardım sız qəlbinə həlal,
Yardım: m ünavələr... sübh əzanları!
T əm iz al alnındakı tozu, toф ağı,
Haqq üçün açdığın əllərinlə sil!
Qalxıb, bir də enrnəz elin bayrağı,
О sənin, о m ənim əlim dədir, bil!

AL BAYRAĞA
Gül rəngində bir yaprağın
Ortasm da bir hilal!
Ey Al Bayraq, sənin rəngin
Söylə neyçün böylo al?!
Hakim olub bir te ^ a ğ a ,
Ona etm ək böylə naz?
Səndən başqa bir gözolə
Söylə, neyçün yaraşmaz?
Bu bənzəyiş nədən göziim,
Şəhidlərin qanına?!
Uğurunda can veronlor
Neyçün qıyar canına?!
Yol üstündə dərdli nonə
Görür səni ağlamaz?!
Son öylə bir şeirsən ki,
Sevm əyənlor anlamaz!
Ey sevgili bayrağımın
О dalğalı dumşu!
Sandım salam rəsmi sana
B uludların yürüşü!

Son ey hilal, al qoynuna,
Aldın göydən yıldızı!
M oftun etdin son kondino,
Ən sevdalı bir qızı!..
Bakı, 1919, 24 iyul

RÖYASINI GÖRMÜŞDÜM
Bon röyada nazlı yarın
Tellorini hörmüşdüm!
Bu sevincli zamanların
Röyasını görmüşdüm!
Elin dalğın olduğu gün
Xülyam boni güldürdü!
İnanmayan imansızın
Dordi boni öldürdü!
Bir zam ançün bizim Günoş
Qara tülo sarıldı.
H ər kos ondan üm idsizkən...
Bonim könlüm darıldı.
U nudaraq “kor” sevdayı
Yaşıl söyüd dallarında
Bənim gözüm ilk aradı
Onu “T uran” yollarında!
Bir gün oldu bizim kilər
Oldu bizi bogənm əz!
Bon dedim ki, M illotimin
Sorm ayosi tükənmoz!
Hacıkənd, 1918, 5 avqust

YAZIQ
Azərbaycarı m ühərrir və şairləri
tərəfindətı tıəşr edilən “Q ardaş
köm əyi ” üçürt yazılm ışdır.
Ə. C avad

Dəniz dərdə düşər, dalğalar ağlar,
Dağlara dərd gəlsə, dumana yazıq!
Sənsiz öz elində qərib kəsilib
D um alardan xəb ər umana yazıq!

B ənim sevdiyim qız dünya gözəli,
O na bu dünyada eş yaranmamış!
D eyirlər, könliinü fələk pozalı
Sürm əli telləri heç daranmamış!
Ah, ey solğun yüzlü, dalğın Istanbul!
M avi gözləri, ipək bayğın İstanbul!
Q ırıq dala qonm uş dün yavru bir quş,
“0 ” ndan xobor verdi, gözüm yaşardı.
G əl, zavallı könlüm, sorma nə olmuş?
Sorm a ki, sevdiyin kim lərə vardı?!

Bir quş oxur bizə sabah əzanı,
Çağırm aqda yola yoldan azanı.
Ə rənlər söyləyən, Allah yazanı
Duym adan yox olan imana yazıq!

Ah, ey solğun yüzlü, dalğın İstanbul!
M avi gözləri, ipək bayğın İstanbul!
D eyirlər, sevdiyim “Qız qülləsi”ndo,
Baxıyorkən qırıb rübab telinə!
Uçuyorkon şerin sevdasında,
Bir yılan sarılm ış incə belinə!

Zəm zəm in dərdini dinləyən qardaş,
Ö lkəndə bir könül yapm aya uğraş!
Açılınca yollar K əbəyə birbaş
Bir könül yapmayan vicdana yazıq!

Ah, ey solğun yüzlü, dalğın İstanbul!
M avi gözlori, ipək bayğın Istanbul!

Gün batanda sarı bulud sarısı,
Söylər sizə düşmüş dərdin yarısı!
Ey elin xanımı, qızı, qarısı.
Ə1 açmış bacılar düşmana, yazıq!

Ey yolum üstündo yüksolon dağlar,
Gizli sevda üçün çırpınan doniz!
Yol verin, yol verin, bonim dordim var,
Qeyb etdim yolum u, qaldım kimsosiz!
Çakva, 1917, 1 0 /ev ra l

ISTANBUL
M ən sevdiyim m ərm ər sinəli yarın,
Deyirlər, qoynunda yabançı əl var!
Baxıb üfıiqlərə, uzaq yollara
Ağıyorm uş mavi gözlər, axşamlar!
Ah, ey solğun yüzlü, dalğın Istanbul!
Mavi gözləri, ipok bayğın Istanbul!

Ah, ey solğun yüzlü, dalğın İstanbul!
Mavi gözləri, ipək bayğın İstanbul!
Bu qolbim don qopan yanıq bir foryad,
Çokdiyim dərdlorin torcümanımı?
Yoxm udur kim sodən könlüm ə imdad,
Bu bəxtsiz sevdam ın son zamanımı?
Ah, ey solğun yüzlü, dalğm İstanbul!
Mavi gözləri, ipək bayğın İstanbul!

Aşiqin bir el dərdi var,
E llər oxur, ellər yazar!
B ən düzərəm , zam an pozar,
Göz götürm əz bu gülşəni!

Yarəb, bilm əzm idin qəlbimi sən də,
Ki, qırdın sazımm canlı telini?!
D oğuyorkən yeni bir ümid bəndə,
Neyçün m əyus etdin Turan elini?!

Kutais, 1916, 31 avqust

Ah, ey solğun yüzlü, dalğın Istanbul!
Mavi gözləri, ipək bayğın Istanbul!
Gətıcə, 1919, 19 m art

AŞİQİN DƏRDİ
Soraraq yıldıza, Aya,
A rarkən gözlərim səni;
B ənim kimi bir sevdaya
D üşən gördüm bir də bəni!
N ə zaman ki, insan oğlu
Azar qerib eldə yolu;
Bənim kibi gözlər dolu
Y aşla salam lar Votəni!
B əncə, dordin on yamanı
İtirmək dord anlayanı!
Hor yetono sordum hanı,
G östər bir dord anlayanı?!
Ah, ey gözol elim, günüm,
Düşso səno bir do yönüm?!
Tanrım , olsun on son günüm
G östər bana “can” deyəni!
Ayrı düşdüm bən elimlə,
Gedon bulud, getm ə, dinlə;
Ağla bana öz dilimlə,
Türk aşiqi söyləyəni!

KUROPATKİNƏ
Kimdir bizim m inarədə əzanları susduranlar?
“Doğru yola sapm a!” deyib qanlı irin qusduranlar?
Kimlor böylə qara pərdə çəkdi bizim bu m inbərə?
“Qari!” deyə xitab etdi Türküstanda yigitləro?
Təkm əloyib Türküstanın ogilm əyon başlarını?
Kim lər çaldı babaların əski ınəzar daşlarını?
Kimdir qozetlə, kərpiçlə m uzeyləri dolduranlar?
Kondimizi heyvan sanıb, yurdum uza od vuranlar?
Hansı qanun əllorilo, hansı yasa, hansı yazı?
Söyüdlorin yerlərinə dikti Sibir akasıyası!
Heç bir tarix göstorm əzkən türkün xain olduğunu,
Kimdir çalan türk orzini, türk clinin var-yoxunu?
Sonin kimi kölgosindon qorxanlar,
Sənin kimi düşünonlər, duyanlar!
Unut, oski günü, unut!
Bax, göydəki qara bulud
Mozlumların ahıdır!..
“Din” söylodik, Quranların təbdilinə yeltondiniz,
“Dil” söylodik, fıkrimizo m əzar oldu Qara doniz.
Zongin idik, qurd oldunuz, yurdum uza saldırdınız,
Gözollərin köksündoki altunları çaldırdınız!
Adlarını doyişdirib m əm ləkətin, ilin, ayın,
Siz “şapqasız” sadə türkü m əktoblərə buraxmayın,
Xor baxaraq əcdadının adətini sevənlərə,
Zəhor verin can yerinə, sizə “can” söyləyənlərə;
Elinizdən rahib olub itiqafə çıxanlara,
Söyləyin ki: başqa şeylər düşünürsən, haydı ora!

Sonra bizi A vropada vəhşi deyo yazin, pozun,
Bunun doğru olduğuna inandınmı sonin özün?
Sonin kimi bir çox m iras yedilər,
Bizi daha nolor... nolor etdilor;
Unut, oski günü, unut!
Bax, göydoki qara bulud
M ozlum larm ahidir!
Bu ellərin toprağına, daşına
Ç ökən, ölmüş yigidlorin yasıdır!
Duman deyil, bu dağların başına
Qonan, m ozlum ların ahı, vayıdır.
V otən xarab oldu, siz onda bayquş,
Of, bonim gözəlim kim ləro uymuş?
Sibiryada qazmaların guşosi
M ozlum ların kom ikiylo doludur!
Sonin kimi “oskiklorin” peşosi,
Getdiyi yol azğınların yoludur!
Xoş hor vaxt geco getm əz, dan atar,
Bilm əzm iydin soni bir gün qan tutar?
Söyloyiniz, hansı yurdun balası,
Əlinizdon ölüm canmı içmodi?
Göstoriniz hansı mülkün havası,
Sizin üçün saflığından keçmədi?
Sonin yavrun beşigindo gülümsor,
Əronlor yurdunda ancaq yel osor.
Unut, oski günü, unut!
Bax, göydoki qara bulud
M əzlum ların ahıdır!
Bir katolik kilsosi qodor lal,
Türküstanın colladına nifrotim.
Sonin kimi azğınlara bir molal
Golmozmi heç? Bon о güno hosrotim!
Türküstandan başqa bir çox yerlor var!

Sizo lənot edir, darğın obalar!
Unut, oski günü, unut!
Bax, göydoki qara bulud
M ozlum larm ahıdır!
Dordə düşm üş insan oğlu yolunda,
Ey hürriyyot, dorm an sənin olindo!
A sılm aya m ohkum olan qardaşı,
Qurtaracaq forman sənin olində!
Yad ellordo yurok ver haqq qoluna,
G ünoşlər saç zavallınm yoluna!
Çakva, 1917, 20 mart

BİSMİLLAH
Atıldı dağlardan zəfər topları,
Bürüdü ellori əsgor, bismillah!
О xan sarayında çiçəkli bir qız
B əkliyor bizlori zofər, bism illah!
Ey döyünən yürək, dum anlı şohor,
B ilirm isən, bu zor gurultu nodir?
Aç sisli qoynunu, ordum uz golir,
N işanlın qoynuna giror, bism illah!
Ey hərbin taleyi, bizə yol ver, yol!
Son ey gözol dəniz, gəl türke ram ol!
Son ey sağa, sola qılınc vuran qol,
Qollarına qüvvət gəlor, bismillah!
Ey Baku, son qorxma, gəldik, gəloli,
Seninçün atıldıq daim irəli!
Sağ qalanlar annolərə təsolli,
Şəhidlərin ruhu gülər, bismillah!
Ey düşm an, alnının yazısı qara,
Ö ldürm əz bizləri, vurduğun yara!

Yolladığın qurşun ərm əğan sana,
О kirli alnmı öpər, bismillah!

E1 cefada diləndigi vannı,
İm anını, b ən səfada bulmuşam!

Sən m ərd olub dursan qarşım da əgər,
Qudurğan saçmalı növbətin keçər;
Sağlandığm topraq qanını içər,
Y urdun olm az sana sipər, bismillah!

Y ürəkdən “ney” lərə çəktirən ya hu!
A şiqin inləyən neylə sorduğu;
B öyüklərin sanıb, heyran olduğu,
N öqtəyi bən m acərada bulmuşam!

Yurdum uzda bizə meydan oxuyan,
M urdar cəm dəkləri m urdar qoxuyan.
Tək bir səslərini uzaqdan duyan,
D üşm ənim i zam an istər, bism illah!*

Şərqin gülü, milli meyi, nəvası,
Q ərbin könül sıxan ağır havası;
R ahiblərin, keşişlərin duası
U m duğunu masivada bulmuşam!

Yasamal, 1918, 16 iyul

BƏN BULMUŞAM
Ey Tanrının cənnət uman qulları,
Bon connəti bu dünyada bulmuşam!
Aramaqdan bezdiyiniz yolları
Aram adan bən sevdada bulmuşam!
Oxşayaraq Yıldızım, Ayını,
Bon sayamam connətim in sayını!
E1 deyən cənnotin bən bir tayını
Açıq gözlü bir röyada bulmuşam!
E şitm ədən, anlam adan yerini,
Dorvişlorin çağırdığı pirini;
İnandığım orənlorin birini
U c-bucaqsız bir səhrada bulmuşam!

Ç ıxm ışkən günahı vaizin dizə,
V əz edib durm aqda bax yenə bizə!
S öylənəcək sözü dinə, dinsizə,
Vicdandakı bir sodada bulmuşam!
B ən ki, hindin sofisinə, sözünə.
Qulaq verm əm , Qərbin baxdım yüzünə.
Büründüyü tülə degil, gözünə,
“N ey”dəkini bən nəvada bulmuşam!
A ğlam azsa qara boxtin bulutu,
B əsliyor vicdanım bir böyük duyğu!
Hor iki dünyanın nerdədir sonu,
Cavabını intihada bulmuşam!
İnandım ki, hor fəryadın sonu var,
Bir gün g o lər Yer yüzündə yaz olar!
G ələn günü düşünənlər, yazanlar
D uyduğunu bu xülyada bulmuşam!
Çakva, 1919, 11 tıprel

D aşıyanlar vicdanların dərini,
Bucaqlarda arar gözəl yarını;
* Harnan tarixdo türk osgori torofindon Bakıya hücum edildiyi vaxt yazıldı.

ÇIRPINIRDIN QARA DƏNİZ
Çırpınırdm Q ara dəniz
Baxıb Türkün bayrağına!
“A h!..” deyərdin, heç ölm əzdim
D üşə bilsəm ayağma!
Ayrı düşmüş dost elindən,
İllər var ki, çarpar sinən!..
V əfalıdır gəldi, gedən,
Yol ver Türkün bayrağına!

D am ağında Çanaqqala ağısı,
Sənm isən türk ellərinin yağısı?
İslam dünyasının ölüm çalğısı,
Ölüm ninnisiylə yaxan ingilis!
Sarıb Hindistanın cansız qolunu,
Gəldin bağlam aya “T uran” yolunu.
Aldadıb h ər yerdə Tanrı qulunu,
İnsanları ucuz satan ingilis.
Bax, yenə qarşında köksüm ü açdım ,
Bakı dağlarına al bayraq sancdım.
Sən m eydan oxudun, gəldim , ulaşdım ,
M ərd deyil meydandan qaçan ingilis!

İncilər tök, gəl yoluna
Sırm alar səp sağ, soluna!
Fırtınalar dursun yana,
Salam Türkün bayrağına!

Sən bağla hər yolu, süngüm tez açar,
Üç ayda golənlər, üç gündə qaçar.
Zənn etmo, qurşunum havaya uçar,
Türkdür, bu qurşunu atan, ingilis!

“H əm idiyyə” о Türk qanı!
Heç birinin bitrnoz şanı!
“K azbek” olsun ilk qurbanı!
Heyran Türkün bayrağına!

О xain gözünü dikdiyin ellər,
Bənim nişanlımdır, türkülər söylor...
Göz dikm ə təxtim ə, bax, əlim titror,
Düşocok toxtino talan, ingilis!*

D ost elindon əsən yellor,
Bana şeir, salam söylor!
Olsun bizim bütün ellər
Qurban Türkün bayrağına!
Yol ver Türkün bayrağınaü.

191H, 12 iyul

EY ƏSGƏR!
G m cə, 1914, 4 dekabr

İNGİLİS
Bakuya gəlm isiz salam verm əyə,
Ey Xan sarayını tutan ingilis!
G edirkən K əbəyə hacı karvanı,
H acılar yoluna çıxan ingilis.

Dağa, daşa sancağını öpdürüb
Duman kimi bu dağları bürüdün!
D ənizlərə salam rəsmi yapdırıb
G öylərdəki bulud kimi yürüdün!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan G ünəş yüzünə!
*
Bu parça əsgərim iz tərofinden Bakı mühasirə edildiyi vaxt Bakı otrafmda
bulunan Güzdekdo söylenilmişdir.

Baş əydi bax, toplannın səsinə
Yad ellərin yıldırım ı, şimşəyi!
Quzğun kimi qurum ağa başladı
Səni görən cəlladlaruı biləyi!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan Günəş yüzünə!
A rslan kibi saldırdığın düşmana,
Ər oğlu ə r olduğunu göstərdin!
F ələk bu gün uyğun sana diyor ki,
Türk əsgəri, sən böyləm i istərdin?!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan Günəş yüzünə!
Qardaşlığm fərm anına baş əyib,
M əzlum ların im dadına yetişdin!
Qaranlıqda süngün sana yol açdı,
Sən о yoldan m uradına yetişdin!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan Günəş yüzünə!
Ey Türk, sənin hansı dində olduğun,
M inarəyə buyur, bizə söyləsin!
Eşitm əyən qulaqlara səsini
Əsən yelə buyur, xəb ər eyləsin!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan Günəş yüzünə!
Şu qarşıkı duman çıxan bacadan
Sən gəlm ədən iniltilər çıxardı!
Geciksəydin, m əzlum ların fəryadı
Yeri, göyü, kainatı yıxardı!

Ey Türk, bana sevda çiçək bu şeylər,
G öydə hilal, yerdə sənin sancağm!
Durnalarla göndərdiyim salami
Yetirdim i, sana ninen torpağı?!
Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan G ünəş yüzünə!

TÜRK ORDUSUNA

Ey şanlı ölkənin şanlı ordusu,
Unutm a Q afqaza girdiyin günü!
G əlirkən qovm ağa Turandan Urusu,
Ayağını Q ara dəniz öpdümü?!*
İlk atarkən osgi bürcə addımı,
Kars qalası salam topu atdımı?
Sən yaparkən orda zəfər şənliyi,
M əğlub düşm an qaşlarım çatdım ı?
Çıxdığın gün Allah Ə kbər Dağına
Dağıstan dağları qibtə eylədi!
Baxdım ki, sarayın viran tağına
“Son gəlirsən, şən oluram !” söylodi!
Goldiyin gün Kürün axar-baxarı
Əski günahlardan silkindi, çıxdı!
Eşidib C üm rüdə təkbir səsini
Araz sevincindən dünyam yıxdı!
Gənca, 1918.

Yürü, yürü batan günün izinə!
G ülüm səyir doğan Günəş yüzünə!
* Bu parça Bakmı fəth edən əsgərlərə ithaf edilmişdir.

DƏRDİM

ŞƏHİDLƏRƏ

N ə yam an dərddir bənim ki,
Söyləm əyə dilim yoxdur.
N ə qəribəm , qərib kibi,
N ə dərd bilən elim yoxdur!

Azərbaycandakı Osmanlı şəhidlərins

Qalx, qalx sarmaşıqlı m əzar altından,
G əlm iş ziyarətə qızlar, gəlinlər!
Ey karvan keçidi, yollar üstündə
H ər g ələn yolçuya yol soran əsgər!

Qaldım belə, bir ah, bir bən,
T annm sənsən, pənahım sən!

Sənin qovduqların yabançı xanlar,
Qurtardı ölkəni tökdüyün qanlar!
Bax nasıl öpm əkdə tozlar, dum anlar
Q ərib m əzarını, bən də bərabər!

Başım üstə qara bulud.
Q aranlıq kölgə salmaqda.
D əniz söylər “O nu” unut,
Gecikdi könül almaqda!

Sənin qanındanm ı düzlərdə böylə,
Q üdrət bitirm işdir sayılm az lalə?!
D ost elindən qopdu bir yam q nalə,
Y oxsa о nalənin ruhum u söylər?!

N ə yapayım , ah, bu günlər?
Onunçün yürəgim titrər!
A hlar dönmüş, yağm ur olmuş,
Y er yüzünə düşər, ağlar.
V iran eldə yatan bayquş
Üçün, yuva bizim bağlar!

K eçərkən göylərdən bir qatar dum a
A ğlar buraxdığın gözləri sorma!
Bax, doğru çıxm aqda gördüyün röya,
B əslədiyin əm əl bu gün gülümsər!

N ə çıxar biz sızlamaqdan?
Boş təvəkküm idir haqdan?!

Çarıqlı qardaşın, sadədil köylü,
G əldi m əzarına bir örük urdu.
Toplam b baş-başa h ər üçü, dördü,
H ər gün köylü qızlar dərdini dinlər!

Əski “T uran” masalları
K or aşığm sinəsində.
Tənəzzül et, dinlə barı,
Bax, nə coşqunluq səsində!

Gancə, 1919, 10 mayıs

B ir kişnərsə erkək atlar,
Ağzının yürəgi partlar!

OF, BU YOL

“Turan” m şanlı toprağı
N erdədir taxtı, divanı?
“Y aşa”nın cırıq yaprağı.
Yol göstərir, gedən hanı?

B ənim yolum yalançı
G irdablarla dolmuşdur.
Y ıxılm am aq bu yolda
B ana haram olmuşdur.

Yazıq yoldan sapanlar!
Ç ürük bütə tapanlar!
Çakva, 1917, 1 mart

İm an etm ək güc olmuş,
B ir doğruya, yalana.

H ər kəs əngəl oluyor
B ir imanda qalana!
H ər gün yeni bir ümid,
H ər gün yeni bir xəbər;
A ncaq dünya əsgidi,
Haqq və doğru nə gəzər?!
İnsaniyyət, о bir kitab H ər oxuyan yalançı.
Güc, bir həyat m eydam dır H ər bir güclü talançı!
Y azıq bir çox m əhkum lar
H ər b ir sözə inanmış!
Sonra baxmış, qızaran
Ş əfəq deyil, qan imiş!
Göy üzünün şimşəyi,
Yıldırımı, yağmuru
Soyutmadı, bu insan
Qanı içən dəmiri!
Ey Allahım yamltdın
H ər bir doğru addımı,
Yoxsa, yoxsul dünyadan.
Ədalətin qalxdım ı?
Ey dinlinin, dinsizin
İnandığı son qüvvət!
Qalm adım ı səndə də
İnsanlara m ərhəm ət!
Bən ki bilm ək istərdim,
K im lər ağlar, kim gülər?
O nunçündür etm işdir
F ələk bəni dərbədər!

A riyorkən təsəlli
B axdım mavi göylərə!
Bulam adım bir nöqtə,
Ç ıxam adım bir yerə.
B ən söylədim dərdim i,
Tazə yaşıl yaprağa!
Daha dərdim bitm ədən
О sərildi toprağa!
N ə yoxsuldur təbiət,
Öm rü n ə az çiçəyin?!.
Y azıq bağban sana ki,
Boşa çıxdı əm əyin!..
Bezdim artıq qəhr olsun,
M urdarlaşdı bu əsr!
Yaxşı günlər keçiyor,
Tövbə ölüm gətirir!..
***
Of, çəkilsin cəhənnəm ə bir pərdə
Bu baxm aqdan yorulduğum dünyaya!
Neron kibi bən də yüksek bir yerdə
Dalsam rübabım la bir zövq almaya!
Sən ey çalan kainatın sazını,
О tellərdə canlı nəğm ən yoxmudur?
K im lər çəkir bax kim lərin nazını!
Naz eyləm ək hər gözələ yoxm udur?!
H ər qələm qaş can alm ağa alışıq,
A şıqlann canlarına acı, bir!
Bu qurbançıl göylər yenə qarışıq,
G əl bu qurban qanlanna acı, birü.
H acıkərıd

BAYATI LAR

Samovarı doldumu?
Ç aynikdə çay oldumu?
Sizdon sual alıram,
Bizo izin oldumu?
Q ateq qırağ toxmacar,
Yel osib, burcun açar.
Dost buxoylu qalibdi,
G otir ona bir açar.
Y ağış yağar Şirvana,
Gün doğar hor bir yana.
Но deyilmi yar golir,
Şom kimi yana-yana!
Gördüm Qateq qırağı,
Düşdüm yardan irağı.
No moni yandırırsan,
Ay gözümün çırağı?!
Hayleylo girdim bağa,
Qızıl gülü dormağa.
Qızıl gül bohanodir
Sevon yarı görmağa.
1 1977-ci ildo “Elm” noşriyyatı torofindon “Bayatılar (X V II-X X əsrlor)” adlı bir
kitab buraxılmışdır. Kitabı A.M om m odova tertib etmişdir. Tərtibçiyə elə gelmişdir ki,
bu bayatıları Ə hm əd Cavad (ona a id hissəsi) Qax, Balakən vo Zaqataladan toplamışdır. Ə slində Əhmod Cavad о yerlordo olmamışdır vo hərnin bayatıları Batumda və
Dağıstanda özü yazmış, daha doğrusu qoşmuşdur. Əhmod Cavadm saysız bayatıları
vardır, ancaq yeri goldikco onlar molum bayatılardan da olavolər edilmişdir (Tərtibçi).

T ullanıb girdim bağa,
Başım qoydum bayrağa.
Q orxa-qorxa gedirdim,
G özüm sataşdı sağa.
Balta qoydum bucağa,
Y ar golibdir ocağa.
On beş yaşdakı qızı
Götüroydim qucağa.
Ağac başında qarğa,
Ağzı dolu qovurğa.
Sizin kimi şeyləri
Y olda mono buyurğa.
Ə1 vuraram qaşığa,
Söz deyorom aşığa.
M on soni alacağam,
M ohlom ə yaraşığa!
О qıza bax, о qıza,
Çopordon baxır bizo.
О qızı bizo vermoson,
Axirot olmaz sizo.
Göydoki dan yıldıza,
M araldakı buynuza.
H eyf deyilmi о şahbaz,
Hoson deyon donquza?!
Aşiqom , gül alanda,
Gül bitor Gülalanda.
Şükri yadıma düşor,
Ə lim ə gül alanda.
M oscidin bucağında,
Şam yanar ocağında.
Baş qoyub, can veroydim,
D ostum un qucağında.

O turaram binədə,
Tam bur çaldım sinədə.
Ü ç ildən bir görm əsəm ,
U nutm aram yenə də!

S əh ər getdim dükənə,
D arışdım gül əkənə.
M ənim qorxum ondandır,
Yarsız ömrüm tükənə.

A ğ papaq geyən molla,
D ur bir söz deyəm molla!
A rzum anm olmasm,
Y adigar verrəm , molla!

Sam ovan yan-yana,
Çaynik düşübdü qana.
Yarım , bir cüt öpüş ver,
M ən ölüm , sən dostyana.

D ağlar başı dolama,
B əylər gedir salama.
Y ar özü bostançıdır,
M əndən istir şamama!

M əsinə, can m əsinə,
Ağ qolun düynıəsinə.
Bu canım qurban olsun,
Yarım ın gəlmosinə!

Ə ziziyəm , Güləndama,
Şeh düşüb gül əndama.
Tafta köynək olaydım,
Y apışaydım gül əndama!

Qaradağın başına,
Qurban olum qaşına;
Qırm ızı döşlük olub,
Sarılaydım döşünə.

Gün çıxıbdır yoluma,
K em ər bağla belimə.
Qız, sənin ağ m əm əni
Alaydım sağ əlimo.

Çıxdım çinar başına,
Baxdım eviər tuşuna;
Bir nişanlı qız gördüm
Oxşur connət quşuna.

X əncərin bağı qasma,
Tasm adan qoyun asma.
D üşm ən dili çox olar,
H ər dilə qulaq asma.

A tılır top qoşuna,
M indilor ağ maşına.
No insafsız zabitdi,
Baxm ayır göz yaşına.

Çöllərin bulağına,
Köynəyin zolağına;
D ur gedək, əziz, yoldaş,
Sevginin oylağına.

Əzizim , zülfü qara,
Ağ üzdə zülfıi qara.
H ər kim bana eləsə,
Tapşırram Zülfiiqara.

M ən aşiqəm , bir yana,
Könül yandı büryana.
M əm ələrin ağzıma,
Üzündəki b ir yana.

Çıxdım hündür çinara,
Telefon da vurdum Cara.
M əndən çox salam olsun,
Sevdiyim əziz yara.

Biz hara, bura hara,
Bizi saldilar tora.
Bizi tora salam,
Getsin im ansiz gora.

Ağac başında qabaq,
Yaprağı qabaq-qabaq.
Sizin kim i şeylərin
A ğzm a bir çapalaq.

Axtafa bizim olsa,
İçində qızıl olsa.
N ecə m ahnı deyərdim,
M əclisdə izin olsa?!

A ğacdan kəsdim budaq,
Y erə düşüncə tutaq.
Bundan bizə yar olmaz,
T azədən gəl yar tutaq.

Seyrana gedən olsa,
Qızılgül görən olsa,
Y azıb kağız göndərrəm ,
Dostuma, gedən olsa!

D ə f çalan nazik barmaq,
Başında qızıl qarmaq.
Qız, sana layiqdirmi
B əni bu dərdə salmaq?!

Tam burun yüzü taxta,
İkim iz bir otaqda.
M ən nə çarə eyləyim ,
A llah verm əyən baxta?!

Tam bur çalan tək barmaq,
K əm ərin qızıl barmaq.
Oğlan, sana eyibdi,
Bəni sevib, onu almaq.

Su gəlir qalxa-qalxa,
Но qızm adı Zalxa.
B u gün b ir yar sevm işem
Qardaşdan qorxa-qorxa!

Bazardan ağ alacaq,
İstol üstə salacaq.
Bizim işə baxmağa,
Akrujni sud gələcək.

M ən aşiq, qalx ayağa,
Su dolur, qalxa yağa.
İllər xəstəsi canım,
Y ar gəldi, qalx ayağa.

Bu gecə toy olacaq,
Qız, golin oynayacaq.
İlan vurm uş anası
Qızını qoymayacaq.

Tutağacı boyunca,
Tut yem ədim doyunca.
İstərdim xəlvət otaq,
S öyləm əyə doyunca.

D əryada qızıl balıq,
Üstü göy, altı qanıq.
Çox istədim , gəlm ədin,
Canım a qoydun yanıq.

İstəkanı yarmca,
İçdim qaldı yarınca.
B u gün bir qızı gördüm,
Gözüm qaldı dalınca!

Bazardan aldım piçaq,
D ərdindən oldum naçaq.
Bon belə yar sevmişəm,
Bir hesab boyu alçaq.

G ecələr yatan yerdə,
C an-cana çatan yerdə.
Ağ üzündən öpəydim,
Sarmaşıb yatan yerdə!

D əryalar üzo-üzo,
Üzübon çıxdım üzə.
Bir Tanrı köm ok olsun
Bu bizim ikimizo.

Ay doğdu, batan yerdə,
C an-cana qatan yerdə.
Dosta yadigar verdim
Yanından ötən yerdə.

M on gedirom о yüzo,
Q ayıqda üzə-üzo.
Ay quşlar, siz şad olun,
M eşolor qalır sizo.

Dəryanın о yüzündə,
A t oynatdım düzündə.
İki m uraz sevmişdim,
Biri qaldı gözümdə.

Yarımın adı Mirzo,
Göndorm işom Tifliso.
Sövqatın istomirom,
Sağlığı golsin bizo.

Seyrəçin о yüzündə,
Ceyran oynar düzündə.
Q oşa xallar görmüşem
Yarımın ağ üzündə.

Dutdum bağı şəroko,
Dişlodim oldu ləko.
N ecə yam an olurmuş,
Yar olm ayan m orokə.

Dostum, gəzm ə al gündo,
Çıxıb otur, balgunda.
Öm rünə duaçıyam,
Ə1 götürüb hər gündə.

Su golir lülə-lülo,
Dost golir gülo-gülo.
Əlindo ol yaylığı
Q an-təri silo-silo.

Suyun yüzündə pərdo,
Düşmüşom mən bu dərdo.
Vallah dözə bilmirom
Dostum olm ayan yerdə.

Ay qız, çıxma çokilə,
Çit köynoyin sökülo.
Bu canım qurban olsun,
Qız, sondoki şəkilo.

Dağlarda, m eşələrdo.
Şam yanır şişələrdo.
H ər ay sən yar qoynunda,
M ən qaldım m eşələrdə.

Yağış yağır üstümo,
Xobor apar dostuma.
Əgor nıonim dostumsa,
Çadır çoksin üstümo!

Əzizim, m eşələrdə,
M ey qaldı şişolordə.
Son yatdın, yuxun aldın,
M on qaldım küçəlordo.

Əlino, can Əlino,
Tam burun beş telino.
Aç qolların sarmaşaq
Nazik, inco belino!

D üşdüm dərya dibinə,
Ə1 uzatdım gülünə.
Gülüm şeytan oluban
Heç çatm adım sirrinə.

Q uşların cürə-cürə,
U çub gedər hündürə.
Qız, m ənlə dostluq elə
D ü şm ənlər hürə-hürə!

G əlinə bax, gəlinə,
Sarm aşaydım belinə.
О qızın incə beli
N ə vaxt düşər əlim ə?

N am az qıldım sünnətə,
A dam saldım m innətə.
Atanı yilan vursun,
Anan getsin cənnətə.

Tam bur qalır siminə,
D üşm üşəm həvəsinə.
Bir neçə mahnı deyim,
Dostum un həvəsinə.

Oğlan, otur daş üstə,
Yum ru papaq baş üstə.
Oğlan deyər bir öpüş,
Qız da deyər: baş üstə!

О palutun tirinə,
Heç çatm adım sirrinə.
Qalanla işim yoxdur,
Qurban olum birino!

Bir cüt quş var gül üstə,
Bir cüt göz var yol üstə.
Tanrım , məni öldürm ə,
Toyum vardır il üstə!

Car yoluna gələrsə,
Ə sgər paltar geyərsə.
Yazıb kağız yollara
Qum kəndim ə golorsə.

Bu geco say an gecə,
Yar boyun oyən gecə.
C əsəd d ə canmı qalar
Ə l-o lə deyən gecə?

Bu dərə uzun dəro,
Y azılıbdır dəftəro.
Burda işim düzolmir,
M ən gedirəm sordorə.

Lam pa üstündə pişə,
Gül üstündə bənövşə.
İlahi, yada salaq
B əlkə sevən yar düşə.

Ay doğubdur bizlorə,
Qulaq verin sözlərə.
Bu canım qurban olsun
Yalqız yatan qızlara!

Ay qız, adın Solmiyaz,
Kağız verim, otur yaz.
İkim izin toyu var,
Üsto gəlon qara, yaz.

Aşıqlara, sazlara,
Tam burda qotazlara.
Bu canım qurban olsun
Gəlinləro, qızlara!

Ə1 yaylığı açılmaz,
Saçaqları saçılmaz.
Bu m ənim sönmüş könlüm
Y ar görm əsə, açılmaz!

Bu dağdan aşmaq olmaz,
K ağızdan başm aq olmaz.
Küsülü yar ötürdüm,
D aha barışm aq olmaz!
Suya gedən sarı qız,
Sarı köynək, sarı qız.
Gözləri şah alması,
Özü dünya malı qız!
Bazardan aldım kağız,
Papiros qoy yara, qız.
Ox, sana qurban olum,
İncə bel, qarayamz!
Aşığam, ovum, ay qız,
Çaxmağım , qovum, ay qız.
Y oldaşım a gəlsənə,
Başına dönüm , ay qız!
İstol üstə sinimiz,
Birdi, ay qız dilimiz.
Sevən yar əldən gedir,
N ədir yoldan günümüz?
Əzizim, g əz ər bağı,
Dost gəlib gəzor bağı.
M ohəbbət bir dəstə gül,
Açılıb b əzər bağı!
M ən aşıq, bala dağı,
Bal dağı, bala dağı.
Hor yaralar sağalsa,
Sağalmaz bala dağı.
Getdim gördüm qanığı,
Suların bulamğı.
Ö lsəm de yaddan çıxm az
Əziz yarın yanığı.

Pəncəro, ay işığı,
Oldum ellər aşığı.
Gedibdir, g ələr tapar,
M əhləm in yaraşığı.
M izar yüzü qırmızı,
Yandırıb, yaxm a bizi.
A ğ yüzünü dişləsəm
Qan çıxar qıpqırmızı.
Q ara at qaş-qabaqdı,
Öyüm təknə-təbaqdı.
Dilin yansın, ay xoruz,
N iyə dedin sabahdı?
M inarə minə qaldı,
M əhəm m əd dinə qaldı.
Yarım nan oynaşmağım
Q iyam ət günə qaldı.
Ç öllərdə bəfam qaldı,
Ç okm ədim bəfam qaldı.
C əfa çəkib yar sevdim,
Bana da cofam qaldı.
Dərdim dəryada qaldı,
İşim fəryada qaldı.
Ö lm əyim ə yanm ıram,
H ey if yar yada qaldı.
О q ələ bizim olaydı,
Qapısı qızıl olaydı.
Y ar qoynuna girondə
G ecə uzun olaydı.
D ağlarda dağım yandı,
A randa bağım yandı.
Dağlara od düşəndə
Bir d əstə gülüm yandı.

Q oyun-quzu qarışdı,
Cavan canım alışdı.
Sən Bakıda, bən burda,
Bu necə sifanşdı?

Q ara atın yalmanı,
G öyə atdım almanı.
M ən oynatmaq istərdim,
Qoynundakı almam.

Tam burun yeddi bəndi,
Bazardan aldım qəndi.
Y ar görm əm iş olaydım,
Görüb yürəyim yandı.

Bu sarışmaq zamam ,
Ay canım ın imanı.
B ircə görm ək istərəm
Uzaqdakı cavam.

Y ar köynəyi bizdədi,
D üym ələri düzdədi.
Getdim yarı görm əyə,
D edilər Tiflisdədi.

M ən aşıq, gözlər məni,
K ababa közlər məni.
Siz Tanrı, qoyun gedim,
Yatm az yar, gözlər məni.

Ə lim dəki sazımdı,
Sazım m ənə lazımdı.
Gülüm olm ayan yerdə,
M ana n əy ə lazımdı?

Könül aldatdı m əni,
Q ürbətə atdı məni.
Ana, yazdığın m əktub
Xeyli ağlatdı məni.

Bu gecə nə gecədi,
A y ülkərdən ucadı.
Şeyx olub, bulaydım,
Yarın halı necədi?

Əzizim , soydun m əni,
N ar kimi soydun m əni.
N ə kölgədə bəslədin,
No günə qoydun məni?!

Yol ilən golən varmı?
Oynayıb gülon varmı?
İtirm işəm dostumu,
Yerini bilən varmı?

Ay alm a soydu m əni,
Yemomiş doydu m əni.
N ədir mənim taqsırım ,
Yandırıb oydu m əni?

Boyun var çinar kimi,
Yanarsan fənar kimi!
Əqlim başım dan gedər
H ər səni anar kimi!

Aç dostum poncorəni,
Gözüm görsün gedoni.
Qobiro qoymaq olmaz,
Yar dordindon öləni.

M ən aşiqəm , üz kimi,
Göydəki ulduz kimi.
A y qız, m əm ən çıxıbdır
Qazaraqlı qoz kimi!

Su soni, suda səni,
Saxlasın xuda səni.
Bir öpüb, beş qucaydım,
Şirin yuxuda soni.

T ökərəm qan yaşımı,
Q araldır qız qaşını.
B ilm irəm ki, nerdədir,
G üzüm üzün işığı?
Ə raqçınm çin-çini,
Öpüm ağzın içini.
Uçub handa gedərsən,
K önlüm ün göyərçini.
Əzizim , üzm ə barı,
Q aş-gözün süzm ə barı.
A şnalıq bacarm adın,
D ostluğu üzm ə barı.
Şirakın şirin narı,
G örəydim xəlvət yarı.
D indirəndə dinəydi,
Tökəydim ahu-zarı!
A rxalığın astarı,
K öynəyin qılasları.
Ol xuda ayırm asın,
Bizim kim i dostları!
M ən aşıq dil qədəri,
Q aşların mil qodəri.
H ər sabah üzün görsəm
Açıllam gül qədəri.
Bu yolun iki qatı,
Sollim buraxdım atı.
Çox da baha dem ərəm ,
Yüz m anatdır qiym əti.
İstokanın yarısı,
Içdim qaldı yarısı.
Bir gecə m ehm an elə,
İnsaf dinin yarısı.

Sam ovarın sarısı,
İçdim , qaldı yansı.
D ostum a göz vuranda
G edir canım yarısı.
M eşədən kəsdim qırçı,
D ibinə düşdü bürcü.
Sevən yarsız qalmasın,
Ya m üsəlm an, ya gürcü.
M ahnı mahnmın başı,
M ahnı bilm əyən naşı.
M ahnı bilm ək yaxşıdı,
Q ərib yerin yoldaşı.
Q ızıl yüzüyün qaşj,
Yandı bağnm ın başı.
M ən deyən yar olmasa,
Yandırram dağı, daşı.
Ə rəqçinin qızıl qoy,
D övrəsinə qızü qoy.
M eni sana verm əzlər.
Get atmı hazır qoy.
Yoldaşım , mahm deyək,
Soyub gəm iyin yeyək.
Bizə hamısı birdir,
Sana hansını deyək?
Qar yağır kürək-kürək,
Damları dirək-dirək.
Q onşuda bir qız gördüm,
Ö pm əyə yürək gərək!
Bu gün bayram elərik,
Bağda seyran elərik.
Yar bayram a gəlm əsə,
Bayram ı tərk elərik.

G əl oturub çay içək,
G öy qilasdan don biçək.
Iqrar üstə durmağa
Quran gətir and içək.
B arm ağım da bir üzük,
Sağ qolum da bilərzik.
M ən ona qurban olum,
B oynum dan beli nazik.
Tam burun teli nazik,
Qol üstə cift bilərzik.
Y adigar verm işəm
Qırmızı qaşlı yüzük.
Sam ovar üstə çaynik,
D ostum olsun uryadnik.
Dur, şikayətə gedək,
Divan qursun naçalnik.
Şişədə m ən nabatam,
D öşündəki saatam.
Dost, m əni əldən qoyma,
M ən ayrı bir nabatam.
T əxt üstündə yatmışam,
Əlimdo şam tutmuşam.
Y adım a yar düşübdü,
Dünyanı unutmuşam.
Əzizim, m olla yarım,
Yaylığı yolla, yarım.
M ana gələ bilmirsən
Yaz kağız yolla, yarım.
Bağda bağbanm ollam,
Saxla bağbanın ollam.
Ə yər könlün istəsə,
G əlib qurbanın ollam.

X əncərim i bağlaram,
D üşm ənləri dağlaram.
Y adım a yar düşəndə,
Tifıl kim i ağlaram.
Ə zizim , necə yaram?
Sızıldar gecə yaram.
Sən bilm ə, Allah bilir
M ən sana necə yaram?
İstolda oturmaram,
A ğır söz götürm ərəm .
G ətir Quran, əl basım ,
Y ardan əl götürmərəm!
Z ərliyəm zərd olmuşam,
Q üssədən dərd olmuşam.
Q ürbətə gələn gündən,
B iyabankərd olmuşam.
Qara qazan asaydım,
A ltına çırpı basaydım.
Sözünden dönən qızı
Saçlarından asaydım.
Talaya yol salaydım,
Xırmanı bol salaydım,
M ən istəyən gözəlin,
Qoynuna əl salaydım.
Q aşların qələm -qələm ,
Pulum yox, soni alam.
Səni gürcü aparsın,
Bən gəlib satın alam!
Dağın ətəyindəyəm ,
G ülün budağındayam.
Ö lsəm də fıkir yoxdur,
Y arın otağındayam!

Alm a versə yiyərəm ,
Ipək versə boyaram.
Üç gün çörək yem əyib,
Səni görsəm doyaram.

Dağdan dağa gəzərəm ,
Q uşlara dil yazaram.
B ir quş məni aldatdı,
Daha quşdan bezərəm !

D ağlann qarı m ənəm ,
Gün düşsə ərim ərəm .
Qəbrim quzeydə olsa,
Cavanam çürümərəm .

H ündür evlər gəzm ərəm ,
X ırda qablar düzm ərəm .
M olla yada düşəndə,
Vallah, gülə gəzm ərəm .

Palutun yeri m ənəm ,
Topraqda çürüm ərəm .
G əlsinlər zıyarətə,
Qızların piri mənəm !

G edirəm , yol üsteyəm ,
Bülbüləm , gül üstəyəm .
Əzrayıl, alma canım,
N işanm , toy üstəyəm !

Tam burun teli m ənəm ,
Şirvanm yeli mənəm !
Gireydim qız qoynuna
C ənnətin gülü mənəm !

Bu yolu yürüyürəm ,
Q ar kimi oriyirom.
Dostum, sənin dərdindən,
Ö lm ərom , çürüyürom!

X əncərin dəsti m ənəm ,
Qaldıran üstə m ənəm .
Sevən əlim dən getsə,
Dünyanı istəm ənəm !
Dağıstan tuncu m ənəm ,
Gün düşsə incimənəm.
Son m əndən incisən də,
M ən səndən incim ənəm !
Su yüzündə yüzm orəm ,
H or sitəm ə dözmorəm.
M ən sana bond olmuşam,
Ölm əm iş əl üzmorəm!
Evciyəzi gəzərəm ,
Dörd dövrəsin bəzərəm !
Səni evdə görm əsəm ,
Qapma daş düzərəm .

İraq yerdon gəlirom ,
Yar dordindən ölürom.
Ə yor m ənim dostumsan,
H azırlıq gör, golirom.
Yol uzunu gedirəm ,
Bilmirom no edirom.
Ay qız, sonin dordindon
Baş götürüb gedirəm .
G etm o, getmo gəlirəm ,
Son gctson, m on qalıram.
D ostum , sənin dordindən,
Can üstoyəm , ölürom.
Yazı yaza bilmirom.
Q ara poza bilmirom.
V otən orda, m ən burda,
Ayrı dözə bilmirom!

A ğ alm anı ataydım,
A tıb əldə tutaydım.
A y qız, nikahın olub,
B ircə gecə yataydım.
Tüfəng olub ataydım,
B ir m ənzilə çataydım.
Döşü üstə baş qoyub,
Şirin yuxu yataydım.
Suda ilan olaydım,
Şişələrə dolaydım.
Yalqız yatan qızların
Yoldaşı m ən olaydım!
N axırda ağ inəyim,
Ağılda sağ inəyim.
Köm ürdən qara yandı,
Kağızdan ağ ürəyim!
Bağa su düşdü neylim,
T ənək su içdi neylim.
Allah pay paylayanda
Bana bu düşdü neylim!
Tam bur saz oldu neylim,
Ö rdək qaz oldu neylim
M ən bir azara düşdüm
Səbəb qız oldu, neylim!
Saraydan sabun asdım,
Sən m ənim əziz dostum.
H ər nə dedin, sən dedin,
M ən nə dedim , sən küsdün?
Papiros çəkən dostum,
Dodağı şək ə r dostum.
Sən papiros çəkəndə,
M an sana nökər dostum.

Barm ağı yüzük yarım,
Q olu bilərzik yarım.
Əyil yüzündən öpüm,
D odağı nazik yarım!
Bu yoldan işləyəydim ,
X ən cər güm üşləyəydim .
Eşq ilə yarı sevib,
Y üzündən dişləyəydim .
Z ərn ə yolu düz gördüm,
Bir qəm zəli qız gördüm.
Saçları üç yüz manat,
M ən h ələ ucuz gördüm.
Faytonda otu dostum,
G özləri lotu dostum.
M ən sənin sevgilinəm ,
Farağat otu, dostum.
Əzizim , yarı canım,
Sancıbdır arı canım.
Yardan ayrı düşəli,
Q alm ayıb yarı canım.
Barmağımdan çıxdı qan,
M ən and içdim, sen inan
G əlib yadım a düşdü,
Səninlə keçon zaman.
Sam ovarı qaynadan,
Üsto çaynik oynadan.
Əyil öpüm üzündən,
Qaş altdan göz oynadan.
Qaşların qarasından,
Ö pəydim arasından.
A yrılm aq necə olsun,
Filankəs balasından?

Yolum uz qara tikan,
Kim dir papiros çəkən?
Qara qaşlı olmusan,
M əni yandırıb tökən.
Ç əpəri basm a, oğlan,
Yolum u kəsm ə, oğlan.
M ən özgənin malıyam,
H ələ tələsm ə, oğlan!
Fayton gəlir yolunan,
Bülbül oynar gülünən.
A llaha baxıb dostum,
M əni saxlar dilinən.
Çöldə tutdum bir ceyran,
M ən sana oldum heyran.
Əyil yüzündən öpüm,
Hürünün qızı Moryam.
Bazardan aldım qaytan,
Hey kidi, bizim Vətən.
Əyil yüzündon öpüm,
Gün doğandan, gün batan.
M ən golirom iraxdan,
Çıxdı gülüm budaxdan.
Gülüm, birco soraydım,
Bal süzülon dodaqdan!
Yüz Allaha tutarsan,
Öz canına baxarsan.
Bir azca səbr eloson,
О zülmdon çıxarsan!
Ağ almanı soymazsan,
Xalq sözüno uyrnazsan.
Çox etiqad elorom,
Sözü ycrdə qoymazsan.

Ay qız, mənim payımsan,
G öy yüzündə Ayımsan!
M ən sənı çox istirəm ,
Yaxşı m ənim tayımsan!
Sarayda tiitün düzən,
Q ələm qaş, gözlər süzən;
K önlüm sana düşübdür,
K öynəyi çoxlu bəzən!
D ağlarda qarımmısan?
B ağlarda barımmısan?
G ü lə-g ü lə durubsan,
De, m ənim yarımmısan?
G edərlər oraq ilən,
Bir d əstə yaraq ilən.
T elə sığal çəkərlər
Ə lində daraq ilən!
Sam ovarı qurgilən,
Burğusunu burgilən;
Ə yər mənim yarımsan,
Gəl qarşım da durgilən!
Su gəlir axmaqilən,
Q ayalar yıxmaqilən.
G özəldən gözmü doyar
Uzaqdan baxmaqilon?!
Tam bur ilən, saz ilən,
Ö rdək ilən, qaz ilən,
Kaş, bir gecə yataydım
Sevdicəyim qız ilən!
D ağıstanda dağam m ən,
A randa dustağam mən.
D ostum a xəbər apar
Ö lm əm işəm , sağam rnən.

Papiros çəkm əginən,
Qutunu əym əginən.
A y dostum , gəl yaxına,
Y andınb tökm əginən!
M ən gedirəm bilginən,
Yol üstündə durginən;
Ay dostum, gəl yaxına,
Halallığı verginən!

Yazı yazdım yaz idi,
Q ələm im bəyaz idi.
Q ınam a, bəy əfəndim ,
M ürəkkəbim az idi.
G edəlim əlinizdən,
Qurtulum dilinizdən.
Y aşılbaş ördək olsam
Su içm əm gölünüzdən.

Ağ köynəyi geyirsən,
K irlətm əyib yüyürsən;
B ən səni istəyirəm ,
Sən bana nə deyirsən?

A y uzana-uzana,
Sözüm düşdü yazana.
H ər adam sözü bilməz,
Söz çıxardar yazana.

Üç qərənfıl verəyim *,
Aç qoynunu, girəyim!
Sən ordasan, m ən burda,
Soyuqdanmı öləyim?!

N iyazi - qara kedi,
Südün üzünü yedi.
Q əbahət annesində Dolabı kitləmədi...

Dağlar dağlara baxar,
Atəşin bəni yaxar.
H əlbət bir gün gələcək,
Gözün gözüm ə baxar.
Ay işıqdır, işıqdır,
Dam dam a ilişikdir.
Hal tutmasın annesi:
Oğlu bana aşiqdir!
Arm ud dalda ballanır,
Yerə düşür, xallanır.
Oğlan padşah olsa da,
Yenə qıza allanır.
*
Qeyd: Bu bayatıdan başlayaraq 8 bayatını jurnalist Y.İsmayıIov Ə.Cavadın hoyat
yoldaşı Şükriyyə xanımın yaddaşından yazmrşdır, qozctdo və şairin “Sən ağlama, mon
ağlaram..” (Bakı, Yazıçı, 1991, s.48-49) adlı kitabında çap olunmuşdur (Tərtibçi).
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M aral çıxdı qamışdan.
Buynuzları güm üşdən.
Ə ziz dostum, pay saxla
Qoynundakı yemişdon.
M ən gedirəm Ağdaşdan,
Papağım düşdü başdan.
Soni deyib golm işəm ,
O ldum qohum -qardaşdan.
A şiqəm aşdan-aşdan,
Sən kiprikdon, m ən qaşdan,
N ə atam yox, nə anam,
Yaranm ışam ağ daşdan.

Ocağa qazan asm,
A ltına odun basın.
M en burdan mahnı deyim,
Siz ordan qulaq asın.
Əzizim, hara gəlsin,
Zülfiinü dara, gəlsin.
M ənsiz bayram eyləsən,
Bayram ın qara gəlsin!
Boz atın boylanmasın,
Ç ək başm oynamasın.
G əlirsən, səhərdən gəl,
Y üreyim oynamasın!
K öynəyin çitdi səniıı,
Könlün m əsciddi sənin.
Çoxmu dərdə düşübsən,
Rəngin uçubdu sənin!
Papiros yandırırsan,
Asanca qandırırsan.
İncə belli ay dostum,
N ə bəni yandırırsan?
Lampanı alışdırsın,
Şişəni yapışdırsın.
Əziz dostum küsübdür,
Bir Allah barışdırsın.
Əzizim, yaxşı gəlsin,
Yaxşı de, yaxşı gəlsin.
Durubsan əli fallı,
Axırın yaxşı gəlsin.
Əzizim, əg ə r başın.
Yasdığa d əg ə r başın.
Başını qovza, qərib,
Gəldi sənin qardaşm.

Bu fayton bizim olsun,
Topları qızıl olsun.
Biz alası qızların
Ö m rləri uzun olsun.
A ftafa bizim olsun,
Dörd yanı qızıl olsun.
Biz alırıq birini,
Q alanlar sizin olsun.
Tonək okdim, bağ olsun,
Bağ artırdım dağ olsun.
Bir neço rnahnı yazdım,
Eşidənlor sağ olsun.
İstokanı ağ olsun,
İçi dolu yağ olsun.
Biz burda rnahnı dedik,
Rşidonlor sağ olsun.
Tam burun qolu uzun,
Qoluna morcan düzün.
Yarım var uzaqdadır,
Mon buna ncco dözüm?
Tam burun sapı uzun,
Çantalar düzüm -düzüm .
Oyil yüzündon öpüm,
Son monim quınral gözüm!
Büzm o köynok büzülsün,
İnco bclin üzülsün.

Sifto cdon gecosi
Olin yardan üzülsün.
Bağça bar deyib ağlar,
Ilcyva nar deyib ağlar;
Dorya üsto biton gül О da yar deyib ağlar.

Qamış taladan azar,
Y ar görüb əqlim azar.
M ən bir qızı sevm işəm
A çılm ış gülə bənzər.

Su g əlir bəndər-bəndər,
D ağlardan qarı ondər.
D ərm ansız dərdə düşdüm
A1 dərm anı, tez göndər.

Gedirsən bəni apar,
Yoxsa qiyam ət qopar.
Oturub bir ah çəksəm
Dalınca sellər axar.

G edirəm , yolum budur,
B aşım a zülüm budur.
Y ar sevib yerdə qalm aq Ə cəlsiz ölüm budur.

Əzizim, n ədən bağlar,
P ərvanə n ədən bağlar?
Ə km ə nam ərd zəmisin,
N ə bitər, nə dən bağlar.

D ağlar başı bütündü,
K isə dolu tütündü.
Ç evir yüzünü bir də,
D ünya ölüm -itim di.

B u bazar uzun bazar,
İçində naib gəzər.
Vurğun vurulm uş naib,
İki qoşunla gəzər.

Q ara atın nəyi var?
İçi dolu piyi var.
Ay qız, sənin qoynunda
Şamamanın iyi var!

Ə ziziyəm , baş bağlar.
Başın yuyar, yaş bağlar.
Aşnadan ayrı düşən
Ürəyinə daş bağlar.

Bulaqda beş yaxa var,
G üm üşdən aftafa var.
M aral qızın başında,
İpokdon alafa var.

D ağlar dağlara baxar,
Aradan çaylar axar.
Bizim yerdo adətdir S evən-sevənə baxar.

T axta üsto üzüm var,
Üzüm, sondo gözüm var.
Bir m ohlədo cift gözəl,
Birisindo gözüm var.

Əzizim, n ə baxışlar,
Dost dosta nə bağışlar?
Başım collad olində,
No kəsor, no bağışlar.

A yağında məsi var,
Q oynunda m əm əsi var.
Ə1 salıb incitmoyin,
O nun da yiyəsi var.

Ağacdakı xurmalar,
Qız, yaxanda düym ələr.
Qız üstündo qan olar,
Q aş-gözünü sürməlor!

D orya susuzmu qalar?
Dibi qum suzm u qalar?
D ünyada sağ adamın
K önlü yarsızmı qalar?!

Sam ovar dolub daşar,
Ho gül kim ə yaraşar?
Но gül bizə olmasa,
Tamam dağ-daş ağlaşar.
Qateq daşar, Kür daşar,
Çıxıb körpüdən aşar.
Bən dərdim i danışsam,
Dağlar, daşlar ağlaşar!
G ündoğandan gün doğur,
A şiq-aşiqi boğur.
Annəsi on beş yaşında,
Qızları oğul doğur.
Aşağdan su doldurur,
Yuxardan bulandırır.
О yanda bir golin var,
Vallah, moni yandırır!
Poncorodo otdu yar,
Yapıncını götdü yar.
Oba qalın, yol iraq,
G ör hayana ötdü yar?
Cara gedon yardılar,
Qızılgülü dordilor.
Qırılsın bclo yarı,
Yarı, yarda verdilor.
Hvdo qoca yatıbdır,
Qoç buynuzu çatıbdır.
Ərgon oğlan, orgon qız
Qucaqhışıb yalıbdır.
Baxdım iraq görükür,
Çöldo çıraq görükür.
Но dostıımun köynoyi
Zolaq-zolaq görükür.

Su g əlir güldür-güldür,
Suyunu bu gün doldur.
Salırsan sal qoynuma,
Salm ırsan, m əni öldür.
Z iyalələr ya dolur,
Yad olur, fəryad olur.
B ənim qorxum nədəndir?
Aşna, yarım yad olur.
B ostanda yemiş olur,
Y em əm iş dəym iş olur.
Oğlam dərdə salan
Qız deyən ölmüş olur.
Y anaşa beş otaqlar,
İçində qızıl taxtlar.
B ir-bir yadıma düşür
Но gəlib keçən vaxtlar.
Dağda maral tək otlar,
Gah səs eylər, gah otlar.
Səndən bana yar olmaz,
M onim yürəyim çatlar.
Qateq qıraq toxmacar,
Yel əsib, bürcün açar.
Dost buxoylu qalıbdı,
Gotir ona bir açar.
M uxax başı Gardaxlar,
Su dolduran bardaqlar.
Gəlib yadıma düşdü,
S əninlə keçən vaxtlar!
M əhlədə qoşa çinar,
Qoşa, yanaşa çinar.
Dost biçinə gedəndə,
Yaprağı döşə çinar.

Qarı saçı hörm əzlər,
Səni bana verm əzlər.
Əyil öpüm yüzündən,
Q aranlıqda görm əzlər.
P əncərədən əl eylər,
Ə lləri g əl-g ə l eylər.
İki könül bir olsa,
Dağdan, daşdan yol eylər.

Arxalığı biçərlər,
Q ırağından tikərlər.
B ən səndən soruşuram,
Qılı nəylə seçorlər?
Ay qız, adın Qızyetər,
B ağda qızılgül bitər.
Yüzünü açgilən sən,
B əlkə diləgim bitər.

Ə ziziyəm , baş əyər,
Barlı budaq baş əyər.
Dünya nam ərd dünyadır.
M ərd, nam ərdə baş əyər.

D əryada çinar bitər,
Ü stə bülbüllər ötər.
D ərya qədər dərdim var,
O na dərmanmı yetər?

Bu yol yolam ı gedər?
Ceyran çöləm i gedər?
On beşinə çatan qız,
Evdə yolam ı gedər?

İstəkana sal şəkər,
Istanbul ordu tökər.
Y ar yadıma düşəndə,
Y ürək yanıb, qan tökər.

Əzizim, gecədən gedər,
Karvan gecəden gedər.
G ecə uzun, həm dəm yox,
Z əhləm gecodən gedər.

C arqala oldu şəhər,
G əzək biz ayrı təhər.
Yüzü qırmızı güldü,
Qoynunun içi gövhər.

Bu yoldan xanım gedər,
Ardınca canım gedor.
B ir yerdən yaralandım,
Min yerdən qanım gedor!

M ən gedən güllü bağdır,
M aşonun sözü sağdır.
Mon istəyən maşonun,
Sinəsi qardan ağdır.

Dostum başına gələr,
Sürm ə qaşm a gələr.
Bir neçə mahnı desərn,
Sənin xoşuna gələr.

Atın qaşqa qabaqdır,
Yükrək sarı qabaqdır.
Dilin qurusun, xoruz,
N iyə dedin sabahdır?!

Dağda buğda sərərlər,
Çıxma boyun görərlər.
Sənin sünbül saçından
H eykələ bağ hörərlər.

Qaşların qaradandır,
Haqq bizi yaradandır.
Qurban olduğum Allah,
Bu sevgi haradandır?

Tam burun teli laldır,
Bazardan alan baldır.
Qızlara qurban olum,
G əlinlər ayrı maldır!
B uğdalar köklü nədir?
Y ar sevdim, bir danədir.
O lm uşam yar dəlisi,
D eyirlər divanədir.
B u yoldan yol ayrılır,
Qara zülfdən tel ayrılır.
N am ərdə yoldaş olan
M ərddən də el ayrılır.
M eşədə dad şan gəlin!
Qurşağı quşan gəlin.
Ərin xoryaddı sənin,
Gəl ondan boşan, gəlin.
Nazbalış baş altdadır,
A lagöz qaş altdadır.
İstərəm durum gəlim,
Qollarım daş altdadır.
Tiflisdə çırax yanar,
Baxdıqca irax yanar.
Bu necə şərbətdi ki,
İçdikcə yürək yanar!
Su gəlir lilləndirir,
Baxçanı gülləndirir.
Canım da dərdim çoxdur,
Dərd məni dilləndirir.
Dağların başı yanır,
Dibində daşı yanır.
Y ar yadım a düşondə
Y ürəym in başı yanır.

Arxalığı narışdı,
Qol uzunu qarışdı.
Yar, son orda, mon burda,
Bu песо ismarışdı?
Əziziyom , naçaqdır,
Əlim doki bıçaqdır.
Mon tanıraın dostumu,
Soni qoyub, qaçaqdır.
Ə ziziın, sarısıdır,
G econin yarısıdır.
Moni bu dordo salan
Bir kafır balasıdır.
Kür qırağı soı indir,
Girırıo, oğlan, dorindir.
Oğlanı dordo salan
Alagözlıi golindir.
Cicco kcşdi çağırır,
Xoruz çcşdi çağırır.
Sinom üsto Əzrail
Diliın dostu çağırır.
Dağlar dolu çiçokdir,
Aran dolu ınilçokdir.
Aıançı ınonim dostum,
Yaylaqçıdan göyçokdir.
Arxalığı iki qat,
Birin saxla, birin sat.
O yor ınoni istorson,
Bir gcco monimlo yat.
M ohlodo bitor söyüd,
Yaprağı göıngöy söyüd.
Kiçikco bir yar scvdim,
Xudam, son özün böyiit.

B oz at mindim, boz oldum,
Y orğa sürdüm, toz oldum.
Qız, yaylığın düşübən,
M ən götürdüm, söz oldu.
B uxan qurum oldu,
Y andıqca qurum oldu.
Y oldaşlann içində,
О qıza zülum oldu.
Ağac yandı köz oldu,
Əyri kösöy düz oldu.
Ə ziz dosta deyəsən
D ildə bircə söz oldu.
Podnosa əl vuruldu.
Carda m izan quruldu.
Dostum ötüb gedəndə
Tiflisə tel vuruldu.
Cara gedən bir yoldu,
Biri sağ, biri soldu.
İki sinən arası
Damağa gedən yoldu.
Q azm alar tuşbətuşdu,
Bir qazm a dərin düşdü.
Kiçikcə yar sevmişəm,
N ənnidən uzaq düşdü.
Qoruxda qoyun, quzu,
Qoyuna verdim duzu.
D övlətə susamayın,
Y igitə verin qızı.
Sam ovarı doldumu?
Ç aynikdə çay oldumu?
Sizdən sual alıram
B izə izin oldumu?

Bu dərənin uzunu,
Çoban sürər quzunu.
Gedin deyin dayım a
V ersin mana qızım!
B azardan aldım qutu,
İçində kəklikotu.
Dizin üstə baş qoyum,
Ç im dikləm ə, düz otu.
A rxalığın bir yüzdü,
Bir astardı, bir yüzdü.
Əyil, yüzündən öpüm,
G örən desin bir yüzdü!
H ündür dağların düzü,
C anına al bu sözü.
Q ərib cam yandırır
Cavan ölmüşün qızı!
H ündür bağın düzünü,
İtirm işəm izini.
Bircə görm ək istərdim ,
Əziz dostun yüzünü.
A ltına qoydum kürsü,
G özüm dən çıxdı tüstü.
M ən bir elə yar sevdim
Dünən ilkindi üstü.
Üstdəki aya bax,
Bu evdəki toya bax.
Toyda dostum oynayır,
Halal olsun, boya bax!
Buxarı pişinə bax,
Y ar gözün yaşrna bax.
M ən ki böylə demirdim,
A llahın işinə bax!

Armud ağacı butax,
Y erə düşüncə tutax.
K öhnə dostdan dost olmaz,
Gol təzodon dost tutax.
Ay doğur, qadir Allah,
Sevdam ız nodir, Allah?
M uraz üstə qalanın
Murazın yetir, Allah.
Ay doğdu bədir, Allah,
Bu sözlər nodir, A llah?!
Cavan cavana yazan
Üstdoki, qadir Allah!
Damş, tamburum, damş,
Bir son m onimlə barış.
Açuban qollarını
Golib boynum a sarış.
Dağın ətoyi yemiş,
Ətoyi dolu ycmiş.
Yardan bir nar istodim,
Qoymadı ha bu ölmüş.
Buxarı his olarmış,
Yandıqca his olarmış.
Özgo dordloro şükür,
Yar dordi pis olarmış.
Əzizim , gözdo qara,
Sürmo çok gözdo qara.
Əziz yar gözlom okdən
Qalmadı gözdo qara.
Əzizim, qala məndo,
Bürc m əndo, qala nıondo.
Qorxuram düşəm, öləm ,
Bu arzu qala məndə.

A şiqəm , axta-axta,
D öşündə qızıl bafta.
M ən nə çarə eyləyim
A llah verm əyən baxta?
Su g əlir lülə-lülə,
D ost gəlir gülə-gülə.
D ostum un göyçek üzü
O xşayır qızılgülə.
G ecələr gözəl, ayaz,
Yox bulud, gözəl ayaz.
Qurban olduğum Allah,
Sevəni sevənə yaz.
D ağlara dolu düşdü,
At gəzib, nalı düşdü.
Ö lsəm yol üstə basdır,
B əlkə yar yolu düşdü.
Şirvanın yasdı yolu,
Su gəldi, basdı yolu.
Durdum toya getm əyə,
Əzrayıl kəsdi yolu.
Quşların yedi m əni,
Yedi qurtardı məni.
Bir nam ərdə sirr açdım,
E llərə dedi məni.
Şirvanın tağ üzüm ü,
Y em əyə tağ üzümü.
F ələk, m ən neyləmişdim,
D anlayır xalx üzümü!
M ən aşiq, oba hanı?
E1 hanı, oba hanı?
Ya ölləm , ya öldürrəm,
Bən allam о baxanı!

İstəkanm sarısı,
İçdim, qaldı yarısı.
A y qız, insafdan çıxma,
İnsaf dinin yansı.

D ağlar marala qalsın,
Otu sarala qalsın.
G öy çəm ən, gözəl dağlar
G enə m arala qalsın.

B arm ağım beşdi m ənim ,
Y aşım on beşdi m ənim .
В а х т а eyliyim budu,
Axırım heçdi mənim .

M ənim gülüm, az ağla,
Bu dağları, gəz, ağla.
Üç gün məni görm əsən,
Bir kağız da yaz, ağla!

Arxalığın biçm işəm ,
T ikm əyə and içm işəm ;
Bizim bu bala kənddən,
Şümal boyu seçmişəm .

Ə ziziyəm , G əncə var,
Şəki, Şirvan, G əncə var.
E1 bilir, ayrılmışıq,
M əhəbbət ölüncə var.

A şiqəm , ağlam aqdan,
A ğa göy bağlam aqdan.
C anda am an qalmadı
О qıza yalvarm aqdan.

Su gəlir arxa nə var?
D olanır çarxa nə var?
M ən о qızı istərəm ,
Qırılm ış xalxa nə var?!

A şiqəm , ağlam aqdan,
Sinəm i dağlam aqdan.
B ağda y a ф a q qalm adı
Y aram a bağlam aqdan.

Əzizim , qoşa dağlar,
Çatıb baş-başa dağlar.
M aralım səndə itdi,
D önəson daşa, dağlar.

Əzizim , yar içərdən,
D əl bağrım , yar içərdən.
G özüm qarası getdi,
Çıxm adı yar içərdən.

M əhlədə piç otaqlar,
İçində qızıl taxtlar.
B ir-bir yadıma düşür,
D ostum la keçən vaxtlar.

Yük üstündə pərdə m ən,
İndi düşdüm dərdə, m ən.
Y adlar qəbrim i qazıb,
N ecə yatım gorda m ən?

Suda balıq yan gedər,
A çm a yaram, qan gedər.
Can həkim i nə bilir,
Əcol gəlib, can gedər.

Göy üzündə pərdə sən,
Saldın m əni dərdə sən.
B ən səni çox sevirəm ,
G öydə A llah, yerdə sən.

Ə ziziyəm , yaz göndər,
Sini halva tez göndər.
Ə gər kağız tapmasan,
Y apraq üstə yaz, göndər.

Yağış yağar, səs eylər,
A y çıxar, həvəs eylər.
Sizin bağın bülbülü,
B izim bağda səs eylər.
Qara at nalı neylər?
G özəller xalı neylər?
İstəyən yarım olsa,
Dünyanm malı neylər?
Qızıl üzük m əndədir,
A xtarm a, cibim dədir.
Fikir çəkm ə, can dostum ,
İki gözüm sendədir.
A rxalığın narışdı,
Qolları bir qarışdı.
N eylər yorğan-döşəyi,
M eşələr nazbalışdı.
M ən aşıq G əncə bağı,
Y em əyə G əncə bağı.
Alm ağa Batum gözəli,
G əzm əyə G əncə bağı!* M ən aşiq, G əncedənəm ,
Şəm kirdən, G əncədənəm !
Əslim , köküm türk oğlu,
Soy, soyadca G əncədənəm !
Ə ziziyəm , Sənəm , m ən,
D um an m ənəm , çən əm m ən.
Q urbaniylə deyişən,
D ədə Y edyar m ənəm , mən!
*
Q eyd: Üsto işarə qoyulan bayatıdan başlayaraq bundan sonra gəlen bayatılar
“A zıx” folklor m uzeyinin arxivinden götürülmüşdür ( T ərtibçi).

E lom i, anmışam mon,
Soni Əsli sanmışam mən!
Q ucağında Gonconin
K orəm tok yanm ışam mən!
Aşiqom , oloınim var,
Bir özgo alomim var.
Çoxunun malı, mülkü,
M onim dəftor, qələm im var!
Ağlım başda com olub,
Əkdiyim gül qəm olub.
Bir gözüm Aşıq Hüseyn,
Bir gözüm Dilqəm olub!
Elom i, ay harayı,
Folok yıxmaz sarayı.
Üroyimdon üç çay axar:
Şomkir, Qoşqar, G əncə çayı!
Bu çaylar bir olaydı,
Suları dürr olaydı.
Axıb, axıb axırda
Böyüyiib Kür olaydı!
Gözol dayan, sözüm var,
Gözlorindo gözüm var.
Axarcanın, Xoşbulağın
Sinosindo izim var!
Kopoz, şimşoklor çaxsın,
Üstündən sellor axsın!
Qolbim i görmək istoyon,
Dönüb Göy gölo baxsın!
Sevgilim , dağ, daş mənim,
D aş-qaş sənin, daş mənim.
Sonin olsun sevinc, şadlıq,
G özündəki yaş monim!

Ə zizinəm , qonşuyuq,
Q əlbi qırıq, könlü oyuq;
O rm anların qoynunda,
İsaq, M usaq quşuyuq!
İsaq sənsən? M ənəm , mən!
M usaq sənsən? M ənəm , m ənü
D ərvişəm , kəşgülüm var,
B ağım da üç gülüm var.
Haqq yoluna çıxm ışam ,
D üzəlm əz m üşkülüm var!
Ağlayıram , gülürəm ,
U zaqlardan gəlirəm .
Ç içəklərin, quşların,
D illərini bilirəm!
Bağ becərən bağbanam mən!
H əzrət Süleym anam mən!
V ətənim var, elim var,
Baldan şirin dilim var!
N əğm ə dolu ürəyim,
Şeir yazan əlim var!
G özəllərin gözü gözəl,
Adı, sanı, özü gözəl.
Eşqi, nazı, qəm zəsi,
Dili, dişi, sözü gözəl.
M ən aşıq, tabım var,
İlham ım var, təbim var.
Loğm andan dərs almışam,
Z ər dolu kitabım var.
Bu sazı alan gəlm əz,
Alıban çalan gəlm əz.
İgidi öldürsələr,
D ilinə yalan gəlm əz.

Əzizim , söz yeri var,
Ü zündə göz yeri var.
M əclisdə yerin tanı,
H ər kəsin öz yeri var.
A lm a gözlü atım var,
Gün adlı saatım var!
M ənə hədyan söyləm ə,
Əslim , köküm, zatım var!
A razdan axmağım var,
Şim şəkdən çaxmağım var.
Ö ldürsələr, kəssələr,
О yara baxmağım var!
Qurtarm adıq talandan,
G ündə zum a çalandan?!
İlan vuran sağalar,
Kim sağalar yalandan?

YAZA XİTAB

ETNOORAFİK ETÜDLƏR

NOVRUZ ŞEİRLƏRİ
ÇİLLƏ ŞƏRQİSİ
Qabağı yazdır çillənin,
Ömrü azdır çillənin.
Y er bürünür ağ qara,
T əslim olur bahara.
Ağ bayraqlı Qış gedir,
A1 bayraqlı Yaz gəlir!
N ağılçılar xoş gedir,
Ozan, aşıq, saz gəlir!
Böyük çillə çıxmamış,
Kiçik çillə gəlm əm iş;
Boz Ay çapır atını,
Bilir qışın zatını.
B ənövşə açıb gəlib,
Yatağı to ф aq olur;
Çiçəyi yarpaq olur!
Xan çobanın arzusu,
G əlir qum ral quzusu!
Yağış ruzu gətirir,
N ovruz gəlib yetirir!
Q üvvət dolur qollara,
E ller çıxır yollara;
D üm aları gözləyir!
Bülbül gülü izləyir,
Şaxta, boran sovuşur!
Y er düzəldib qəddini,
Gözəl Y aza qovuşur!

N ovruz çıxıb taxtma,
G ü llər düşüb baxtına.
K osa gəlir qabağa,
N ə z ə r salır tabağa.
Ç örəyi yoxdur Kosanın,
X örəyi yoxdur Kosanın.
A Kosa, Kosa gəlsənə,
Torbanı doldursana!
Kosa döyür gözünü,
İtiribdir özünü.
O caq üstə sac qalıb,
B ütün qışı ac qalıb;
Torbasını uzadır,
Hamı bilir, qaydadır.
K osaya pay verirlər,
K osaya hay verirlər.
B oz Keçi - Saqqal Ağa,
Kosam çəkir sağa,
D eyir doldur torbanı,
Söndür daha sobanı.
Sonra da gəl güləşək,
Dilim izlə yer eşək.
K osa baxır keçiyə,
Ü rəyinə x o f düşür, T ez aradan sürüşür.
K eçiyə əl edərək.
Qarı N ənə gələrək,
D eyir Qışı ötürdük!
G edib Yazı gətirdik!
Y aza çıxdı oğlağım,
Q ış gözünə barmağım...
Q arının gəlir sözü
K eçinin çox xoşuna
D övrə vurub - Novruzun
D olanırlar başına!

B Ö Y Ü K ÇİLLƏ
Onun öm rü qırx gündür,
Payızın davamıdır.
U zun qış əyyamıdır...
Q ar səpir asta-asta,
G ülür tanışa, dosta.
D anxdırm ır heç kəsi,
Quyudan gəlir səsi.
Yorğan salır şum üstə,
Q arğalar d əstə-d əstə
Uçub yerə qonurlar,
Sanki qohum luğu var.
Qara qarğa gətirib
D im diyində ilk qan.
Yolub yerə tökübdür
A ğacdan yarpaqları.
Ölm üş qurd-quş olubdur
Qarğalarm yeməyi.
Qış öyrədib onlara:
“Q ar-qar” , “Q ar-qar” deməyi.
Q arğa hara, qar hara?
Çox m ahaldır, - deyirəm .
A ğ qar üstdə qarğalar
Qara xaldı, - deyirəm!
A ğ libasda düymə tək,
Parıldayır qarğalar!
Q ar kosəndə “qarr” deyə,
Q arıldayır qarğalar.
Sonu çatır çillənin,
Ç aylar buz altda axır.
Q ar getdim i, görm əzsən,
Q arğalar yoxa çıxır.

KİÇİK ÇİLLƏ
Böyük tufan başlayır
B öyük qardaş gedən tək.
Şaxta tüğyan eləyir;
K ollar yerə sinərək, V ıyıldayır küləklər
Budaqları əyərək.
M iyoldayır pişiklər
B əzən gecə sübhəcən.
Y eri,göyü bürüyür
D örd tərəfdən dum an-çən.
O caqlar bərk qalanır,
Qazanda hədik bişir.
P ən cərelər açılmır,
Q apılar tamam şişir.
K üçə, bayır görünmür,
A ynalar naxış olur.
Heç bilm irsən, haradan,
O tağa soyuq dolur.
Kiçik qardaş zalım olur
B öyük qardaşdan yüz yol.
B aşını da qaldırm ır
N ə bir ağac, nə bir kol.
Dəliqanlıq eləyir
İki qat az ömrünü.
T ezcənə başa vurur
Y artda öz ömrünü!

XID IR NƏBİ
X ıdır Nəbi bölərək
Az ömürlü çilləni,
Ç ırpır onun üzünə
T ərsinə bir silləni.
D eyir on gün bəsindir,
Q ırıb-çatdm aləm i,

Sen qonaqsan, diinyam
D ağıdarlar beləm i?
Q alan on gün m ənim dir
H ə r şey dönüb taxtaya.
Hansı canlı tab edər
B u küləyə, şaxtaya?
K ülək əsir, qoy əssin,
Q m lm asın ağaclar.
Qırılm asın m eşələr,
Boş qalm asm yamaclar.
Y alquzağa qalmasm
Çöllər, düzlər, çəm ənlər.
E vdə dustaq olmasm
Dehqanlar, yer əkənlər.
Q oyun-quzu qorxmadan
Çıxsın çölə, bayıra.
Kim qıyar insanları
Işdən, gücdən ayıra.
İş, həyat hərəkətdir,
H ərəkət - bərəkətdir.

YEL BABA
Yel baba, dağıt çenı,
Qov dumanı çöllərdən.
A par qarı, şaxtanı,
Bu soyuğu ellərdən.
Buludları parçala,
Qoy göy üzü görünsün.
Qışı çıxart dağ başına,
Q oy quzeyə sürünsün.
G ünəş daim gülsün bizə,
Cam alm dan nur tökülsün!
Dan ulduzu işıq saçsm,
F əcir aydın, qoy sökülsün!
G ündüz günə boyansın,
Y er altında qarışqalar,
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Ç öldə quşlar oyansın.
Q oy açılsın bulaqların
B uz bağlam ış göz qapağı.
Şırıldasın axan sular;
Qoy ərisin buz da, qar da.
O tlar çıxsın qar altından
H ər mahalda, hər diyarda.
Y er tərləsin, buğlar qalxsm
T opa-topa bulud kimi!
S əh ər mehi sığal çəksin
A rzu kimi, umud kimi!
Ç öl çağırsm, düz səsləsin
K örpələri qucağına.
Q oca N ənəm kösöv qoysun
H əyətdəki ocağına.
A Y el Baba, a Yel Baba,
Q oy çağlasın su-sel, Baba!

Q ARIN IN BORCU
Y az gəlm işdi, Qış getmişdi,
Gün çıxmışdı, ot bitmişdi.
Qarı None sevinmişdi,
Oğlaqları Yaza çıxmış;
Y az heləlik təzə gəlmiş,
Qış hələlik təzə çıxmış.
Qarı N ənə qarlı qışın
Q ar kürkünü tullamışdı.
Arxasınca, dönm əz deyə
B ir söyüş də yollarmşdı:
- Y aza çıxdı oğlaqlarım,
Qış gözünə barmaqlarım...
Sən dem əynən о qart qışın
Bir hiyləsi varm ış hələ;
B ir fəsadı, bir tufanı,
B ir fitnəsi varmış hələ.
Q elbi təm iz gözəl Yazdan
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T ək üçcə gün о borc almış.
Bu üç gündə çovğun salmış,
G örünm əm iş tufan salmış, Şaxta salmış, boran salmış!
О sevimli oğlaqları
Ç öldə tutub öldürmüşdü.
O, qanya ibrət üçün
Öz zərbini bildirmişdi.
Çox yaxşı ki, Keçi hələ
Çıxm ayıbm ış о gün çölə.
Q an n ən ə ağladıqca,
Deyirm iş ki, heç çəkm ə qəm;
Qış üç oğlaq apardısa,
M ən beş oğlaq verəcəyəm !..
Yaz yolunda şəhid olmuş,
Ü ç çəpişin beş bacısı
Oynayaraq çıxdı çölə.
Qarı N ənə gülə-gülə
Dedi: “Get, get, ey qarlı qtş,
Atdım sənin dalınca daş.
Üç oğlağım bil, beş olar,
B ir az keçər on beş olar.
Sən nə etdin söylə, m ənə?
Ancaq pislik qaldı sənə.
Yaza çıxar oğlaqlarım,
Qış gözünə barm aqlarım !”

BOZ AY
Gah bozarır, gah qızarır,
Gah qızarır, gah bozarır.
Günəş çıxır, tez də batır
Y azla-qışm arasında.
Hava m eyxoş, hava sərin,
Q ışla-Y azın arasında.
Bu nə qışdır, bu nə yazdır?
Soyuq çoxdur, isti azdır.

G ünəş doğur, b əs G ünəşin,
О istisi harda qalıb?
О həniri, hərarəti,
Y oxsa ondan qışm ı alıb?
Soyuq, şaxta Y erə hopub
İşləm işdir iliyinə.
Şehlər dönüb qrov olub,
Səpələnib Y er üzünə!
Q ar da, buz da yağış təkin,
Ç isək təkin tez-tez yağır.
Qarı N ənə ətəyini
Bulud kimi tez-tez sıxır.
Q ara bulud durulaşır,
Pam bıq kimi düm ağ olur.
Qara yağış - Ağ yağışa,
Y ağa-yağa urcah olur.
Q uşlar damı hasarından
Yuvasını sökür daha.
Ağaclarm kəlləsində
Yeni yuva tikir daha.
Q onur köhnə ovlağına,
Sanki çıxır yaylağına.
Harm Yaza hazırlaşır,
Sığırçınlar qaqqıldaşır.
D um a köçü səm t götürür.
Karvan çəkib köhno yurda!
Bülbüllər də tez-tez ötür
О qoruqda, bu qoruqda.
Boz Ay dönüb qızardıqca
Boz bülbüllər sari olur.
İlk çiçəyi qoxlayan da
Bal toplayan an olur!
Boz A y Qışı sıxışdırır,
Y aza yeni yollar açır!
Q ışdan sonra gələn Yaza
Ç öllər geniş qollar açır.
X onça tutub el-obalar,

DÖ RD ÇƏRŞƏNBƏ

Sanki Yazı izləyirmiş.
D üzlər boyu xalı sərm iş,

BİRİNCİ ÇƏRŞƏNBƏ

Sanki gəlin gözləyirmiş!
Quba-Qusar, 1920-1921

D Ö R D A TLI Y EN İCƏ GÜN
Novruz bayramı

M inib dörd atm ı, çapır dördnala,
D üzlərdən, çöllərdən g əlir Y enicə gün!1
Y elqanadlı, odürəkli, suüzlü,
Y olların bağrını dəlir, Y enicə gün!
Ö ldürür sazağı, qovur soyuğu,
Y aşıl xalı edir bağı, qoruğu.
B oy verib qaldırır nazik çubuğu,
D ağlardan, sellərdən g əlir Y enicə gün!
T orpağa çatm ca toxtayır b ir az,
A rxada qarlı qış, öndə güllü yaz.
G öyərm iş bənövşə, ləçəyi ətlas,
Qrovu, qarını silir Y enicə gün!
Bu torpaq cövhərdir başdan, binadan,
N ə atadan olub, nə də anadan.
A sılı qalıbdır ulu səm adan.
Ə tirli güllərdən gəlir, Y enicə gün!

İKİNCİ ÇƏRŞƏNBƏ

Q ardan, buzdan çıxan nərgizlərə bax,
R əngindən qan dam an о qızlara bax!
Y erə h əsrət çəkən yıldızlara bax!
C ocuq gözlərində gülür Y enicə gün!
İstəyi, am alı ox ucundadır!
G ücü Yel gücündə, sel gücündədir!
Y erin x əb ər alsan Qız bürcündədir,
Ö zünü G ünə tən bilir Y enicə gün!
Gəncə, 1919
1 “Y en icə gün” şairin təsvirinde “Y enco gün” kim i oxunmalıdır ('Tərtibçi).
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A çıldı hava,
Qurtardı dava.
Getdi qış,
G əldi yaz.
D oğdu Günəş,
Bitdi ayaz.
Ç ölə çıxdı
Qoyun-quzu.
G üldü yenə
G öyün üzü;
G üldü yenə
Y erin üzü.
D üzlər yenə çiçək açdı,
G ünəş qovdu, soyuq qaçdı.
Soyuq qarla isti Günəş
Y azda Qışın davasıdır.
G örən deyir:
Ü zə dəyən
M eyxoş meh də
G özəl Yazın havasıdır!

Bulaqların gözü açıq,
Ormanların üzü açıq;
D um alardır uçub gələn
Q aqqıldaşa-qaqqıldaşa!
Ç aylar axır dəryalara
Şaqqıldaşa, şaqqıldaşa!
D um an qalxır göyə doğru
M eşələrin nəzərindən.
B uzlar düşür parça-parça

Ş üşələrin üzərindən.
P uçurlayır yavaş-yavaş
A ğaclarm budaqları.
M ehdən əsir h əz in -h əzin
G ül-çiçəyin yarpaqları!
D ərəd ə sel qıjıldayır,
Şən arılar vızıldayır.
H ər yandan xoş avaz gəlir,
Sular deyir: Yaz.., Y az gəlir!

ÜÇÜNCÜ ÇƏRŞƏNBƏ
Torpağa bax, torpağa,
Sanki qalxır ayağa.
B uxarlam r nəfəsi,
O yam bdır həvəsi.
Qızıl öküz tərpənir,
Torpaq sanki dillənir:
Ç əm ənim harda qaldı?
Səm ənim harda qaldı?
Getdi qarlı yorğamm ,
Getdi çənim , dumanım!
G əlsin xalı-xalçalar,
Yollar boyu yoncalar.
Qoy bağ olsun, əkin olsun,
M ənim ana qucağım!
Səpin olsun, biçin olsun,
G ülsün h ər bir bucağım !..

DÖRDÜNCÜ ÇƏRŞƏNBƏ
M ən oddan yaranm ışam ,
O ddur südüm, nəfəsim .
Od rənginə boyanm ışam,
Oddur gücüm , oddur səsim!

Taxılım da oddur rnənim,
O ddur gülüm, çəmənim!
Q aynar sular cammdadır,
V ulkanları qanımdadır!
Öm rüm , günüm odda yaşar,
M eyvələrim oda oxşar.
O dlar mənim hakimimdir,
M ən odların hakimiyəm!
B abam oddur, anam oddur,
O dur ki, mən od kimiyəm!
O dsuz daşa oxşayardım,
O dsuz sonsuz yaşayardım!

GƏNCƏYƏ İTHAF
FRAQM ENTLƏR

MÜXTƏLİF ƏSƏRLƏRI

Bu ə sərlər əsasən şairin arxivindən,
dövri m ətbuatdan və sa ir qaynaqlardan
alınmışdır.

Tərtibçi

MARŞ
M illətim in tarixinə
Ş an-şöhrət əkm əliyəm !
Bu qarşıda yad qalaya
B ir al bayraq dikm əliyəm !

B ərd əd ən çıxan karvnan,
Y ürüyür ağır-ağır,
Y eriyir rəvan-rəvan,
Anam , G əncəyə sarı!
Sonam, G əncəyə sarı!
Beş il bağlannda gəzdim , əyləndim ,
İçdikcə doym adım suyundan, G əncə!
Sənsən salan bəni bu dadlı dərdə,
B oynum da borcun var, verimmi, Gəncə?!
Yaşıl bağlarm ın gül xiyabam,
C ənnətdən də bil ki, yaxşıdır, G əncə!
G üllərinin rəngi behiştdən dadlıdır, Gəncə!
Ey qayğılar görüb, günlər keçirən,
H aqqında dastanlar yazda, Gəncə!

D üşm ənlərə göstərdim ki,
M ənim kim i əsgəri yox.
M ənim qılınc vurm adığım
Dünyanın heç bir yeri yox!

Yaşıl bağlarında gül xiyabanı,
C onnətdən gözəldir, yaxşıdır, Goncə!
A dına dastanlar yazıla, Gənco!

İsm arladım nişanlıma M ən Turana gediyorum.
Qardaşım ı qurtarmağa
Türküstana gediyorum!

“VANKƏ”
Allaha yalvardım: “Ağ daş, qara daş,
Yalqızlıq çətindir, bana bir qardaş!”

Bayrağım a xain baxan
Xain gözo mon tikanam.
Vurulursam kölgosində
H əlal olsun ona qanırn!

Axund M orhumun ruhu Sibiro,
Gedib bir Moryomi salıbdır giro.
N ohayot iş gəlib, çatıb bir yero,
Qardaşın susamış qanıma, Vanko!

Şohid olsam dost elində
M ənə m əzar qazılsın da!
Q azandığım yerin adı
Xaqanım a yazılsın da!
Gəncə - Cavad
“G əncləryurdu", 14 avqust, 1918

Peşim an oldum çox, bir az sonradan,
G öndərə bilm ədim puldan, paradan.
İntiqam alm ağa qəlbi qaradan,
Yaxşıca calandı camma, Vankə!

Q arışdırdığım dan hesab-kitabı,
Ç oxdandır çəkirdim vicdan əzabı.
N əh ay ət çək m əy ə haqqı-hesabı
G əlm işdi b ir gecə yanım a Vankə!
A llahm bəlası bir ağır yuxu,
Q oym adı göstərim ona var-yoxu.
B ölünm əm iş qaldı şeylərin çoxu,
Bu, yaraşm az m ənim şam m a, Vankə!
Y oxsa da əlim d ə tüfəng, tapancam ,
B u iş fənalığa bulurdu əncam .
Çox da ki, m ən bu gün çılpağam , acam,
Sən m əndən razı qal, yayınm a, Vankə!
О q əd ər nanəcib deyilsən gerçək,
T əm izlədik evi, m əscidə köçək.
Bu insanlıq nədir, sən ondan əl çək,
Ö m ründə m ərh əm ət tanım a, “V ankə” !

QUQ-QULU-QU!
Q uq-qulu-qu! xoruz ötər,
B izə deyər, uyqu yetər.
T ənbəlləri sevm əm əsla!
H aydı, gedin iş başına,
Q alxın artıq, yetər uyqu!
R əncbər, qıra yollanm alı,
Çapa, sapan qollanm alı,
Ə km ək lazım buğda, аф а ,
D ünya b ə k lə r səndən qida.
Q uq-qulu-qu! Q uq-qulu-qu!
Sabah oldu, yetər uyqu!

Z ə rif cocuq, xoruz dinlə,
N ə xoş ötər, şən ötər,
B aşla deyir dərslərinə
T ənbəl olma, uyqu yetər.
Q uq-qulu-qu!
Gün uyqusu, fəna uyqu!
“M əktəb" 1912, 21 sentyabr

MİLLİ MARŞ
(A zərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin himni)

A zərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəm an övladın
Şanlı Vətəni!
Səndon ötrü can verm əyə,
C üm lə hazırız!
Səndən ötrü qan tökm əyə
C üm lə qadiriz!
Ü çrəngli bayrağınla
M osud yaşa!
M inlerlə can qurban oldu!
Sinən horbə meydan oldu.
Hüququndan keçən əsgər,
Horo bir qəhrəm an oldu!
Son olasan gülüstan!
Sonə hor an can qurban!
Səno b ir çox m əhobbot
S inəm də tutmuş məkan!
Nam usunu hifz etmoyo
Bayrağm ı yüksəltm əyə,
C üm lə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, şanlı Vətən,
A zərbaycan, Azərbaycan!

DAĞLAR
D ağıstan xatirəsi

Dərdli sinəndəki əski cığırlar
İnsan izlərinə bənzər, a dağlar!
Bu ağır başlıca baxışın m ənə
Qanlı əfsanələr söylər, a dağlar!
Oxunmaz olm uşdur daşlarda yazı,
Lal olub qalm ışdır aşiqin sazı...
Gedərdi dərdim in bəlkə bir azı
Söylətsəydi səni bir ər, a dağlar!
Sinəndə hesabsız dastan düzülmüş,
Çox ahlar çəkilm iş, gözlər süzülmüş.
Yollarda bir aşiq yaman üzülmüş,
D ərdinə bir dərm an istər, a dağlar!
Bir aşiq deyir ki: “Bilm əm nədənsə,
Aşarkən karvanlar bir dağı kəsə;
Oxuyurdu qızlar verib səs-sosə,
Uzaqmı sürəcək səfər, a dağlar?!”

H ər keçən m illətdən qalm ış bir ulus,
Sonra vuruşm alar, qovğalar sonsuz.
Sən istərsən söylə, istər isən sus,
B ilirsən onları əzbər, a dağlar!
K eçərkən igidlər K ürdən, Arasdan,
Çıxardı sinəndə qılınclar pasdan;
Indi m ən anlam am duyduğum yasdan
Ç oxm udur onlardan əsər, a dağlar!?
Gördün çarpışırkon soylar, oymaqlar,
Oynardı göylərdə qanlı m izraqlar.
Sahibi qovğada ölmüş qısraqlar
Gördünm ü n ə yanıq kişnər, a dağlar?!
Qulaq verən bilir əski dastana,
İgidlər saldırıb hərə bir yana;
Boyandıqca h ər il qarların qana
No canlar getm işdir hədər, a dağlar!
K eçiyorkən coşqun Elxan ordusu,
D uydum u ürəyin ölüm qorxusu?
Ə yilm əm iş başın, sözün doğrusu,
Ə yilən yaşam az, ölor, a dağlar!

Eşitdim oskidon, bilmodim nerdə?
Çöldə bir karvanın qonduğu ycrdo
Tutularaq bir qız bir adsız dordo
Ağlarmış hər axşam, sohor, a dağlar!

Altun m ədonim i bu yoxsul ölkə?
Noyin saldırm ışdır ərəbi türkə?
Yerli igidlərin səsidir bəlkə?
Q alm ışdır qoynunda gurlar, a dağlar!

Nerdon biləyim ki, çıxarkon yola,
Dedinmi onlara “Uğurlar ola!”
Sən söylo о coşqun türko, moğola,
Artıq qara günlər yetor, a dağlar!

K eçənlər sayğısız Samur çayını,
İgidlor əlindən aldı payını.
Ölonin, qalanın bilmərn sayını,
Boiko son verirson xobor, a dağlar!

Mon dinloyim böylə, gol nişan ver son,
Altun ordulardan, igid ərlərdən.
Karvanlar qonuğu kölgəliklordən
Kimlor gəlm iş, keçm iş kimlər, a dağlar?!

“Q a f ’ deyo anarmış soni hor bondə,
Sınarmış gücünü igidlor sondo;
Yetişmiş olsaydım о gün Dorbəndo
Bilordim kim dodir hünor, a dağlar!

Pozulmuş qalalar, tökülmüş qanlar,
Yalçın qayalardan düşmüş insanlar;
M əzar daşlannda əski dastanlar,
Sən varkən şahidi neylər, a dağlar?!
Sabutay adında bir komandanı,
Göndərm işdi Q ərbə göylər Xaqanı.
İgid əllərdəki m oğol fərmanı,
Gördünm ü nə qollar bükər, a dağlar!

N ədir о qaynayan qəm baxışında,
Köylü qızlarının çatıq qaşında?
Bu darğınlıq nədir bu gənc yaşında?
A ç dərdli qəlbini, göstər, a dağlar!
1920, 1 aprel,
“Qurtuluş "jurnalı

AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN

İranın arslanı, Türkün hilalı,
Ürkütdu göyündə uçan qartalı.
Qanlı qarlar sənə düşm ən çıxalı,
Görm ədim üzünü gülər, a dağlar!

D ağlarının başı qarlı,
Sinəsi yaşıl ormanlı!
D ərələrin şirin barlı,
Azərbaycan! Azərbaycan!

Bir gün gəldi, oldu imanın kamil,
Ki, qurtarır səni qəhrəm an Şamil!
F ələk dedikləri sən deyən deyil,
N am ərdlər dost yolu kəsər, a dağlar!

Səhralarm sünbüllüdür,
İ1 m üdam üstü güllüdür!
B ağçaların bülbüllüdür,
Azərbaycan! Azərbaycan!

О zamandan sənin dərdlidir başın,
Ağlar görünürdü toф ağm , daşın;
О dərdli günlərdə yoxdu yoldaşm,
Yalqızlıq ən böyük kədər, a dağlar!

Durna gözlü bulaqların,
C ənnət kimi yaylaqların!
G eniş-geniş oymaqların,
Azorbaycan! Azərbaycan!

Bu yaxın günlərdə qopdu bir tufan,
Devrildi ahınla qurulmuş divan!
Ən dar günündə do kim idi qoşan,
Kim idi sinosi sipər, a dağlar?!

Orm anında maral gozər,
Ç öllərində ceyran süzər!
G öllərində qazlar üzər!
A zorbaycan!Azərbaycan!

Gördüm qoynunda var yalqız məzarlar,
N ədir bu qoriblik, onlarda ki var?
Qərib türk üçünm ü daşların ağlar,
Durmaz, göz yaşını tökər, a dağlar!

İlxında ayğır kişnoşir!
N axrında buğan güləşir!
Süründə omlik mələşir!
Azorbaycan! Azorbaycan!

Titrək əllərilə ixtiyar ləzgi,
Bir misal söylədi, dedirn: pək əski;
Yenisi başlandı, fəq ət bitm əz ki,
N ədir bu bitm əyən cövhər, a dağlar?!

Qayaların əlvan mərmər!
Belində var qızıl kəmər!
Bir yanında B əhri-X əzər!
Azorbaycan! Azorbaycan!

Sinən odu şölə salır!
D ünya səndən işıq alır!
V erm əyəndə, zülm ət qalır!
Azərbaycan! Azərbaycan!
İpək, pam bıq, yunun çoxdur!
Arpa, buğda, dügün çoxdur!
H ər şeyin var, nəyin yoxdur?!
A zərbaycan! Azərbaycan!
Y er üzündə yoxdur tayın!
G ur-gur axar neçə çayın!
Bol veribdir, fələk payın!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Laçının var, tərlanm var!
Çoxlu şirin dastanın var!
Qorxun yoxdur, düşm anın var!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Gənca, 1919
“M ah n ılar” kitabından götürülmüşdür.

GƏNCƏM, HEY...
Bura Şahsevəndi, bura Bağmandı,
Bura Sordar bağı, bura Ozandı!
Göronlor, bilənlor sana heyrandı!
Bəzənsin çöllərin, Goncəm , Goncəm , hey!..
Nizami gələrm i bir də cahana?!
Sənə oğul oldu, son ona ana!
Neço cahangiro, neço arslana
Toy tutdu əllorin, Goncom, G əncəm , hey!..
Son Dodo Yedyarın yadigarısan!
Sınıq könüllorin payidarısan!

Yağının qənim i, dostun yarısan!
Söylonir fellorin, Goncom, Gəncom , hey!..
Ziyadxan evləri corgo-cərgodi,
H ər çinar qoynunda bir sərkordodi!
Sazında, sözündo pərdo-pordodi
Qovğalı illorin, Goncom, Gəncom , hey!..
Üstüno golənlor gəlm oz özünə!
Bir başına döyor, bir də dizinə!
Ox kim i süzorək - xain gözünə
Sancılar m illərin, Goncom, Goncom, hey!..
M on noyə söykonim, noyo inanım!
Bir sana, tok sana gəlir gümamm!
Bu Cavad qalası dinim, imamm Açılsın güllorin, Goncom, Goncom, hey!..
Başının üstündo U lduz-A yin var!
Hor günü bir tarix ilin, aym var!
О tay-bu tay axan Gonco çayın var!
C ar olub sellorin, Goncom, Goncom, hey!..
Keşiş ağlar qoydu Zohra anani!
Soldurdu, saraltdı о Natovam!
Əslin köçüb getdi, Koromin ham?
Danışsın dillorin, Goncom, Goncom, hey!..
Düşmonim, inşallah, hor vaxt xar olar!
Gen dünya başına daim dar olar!
Neco ki son varsan, Voton var olar!
Var olsun ellorin, Goncom, Goncom, hey!..
GrVWrJ. 1 9 1H

G əlir Şim aldan bir aclıq səsi,
О bəxtsiz fəryadın yoxmu kimsəsi?
İdil boylannda yeni bir Tiran,
M inlərlə insana ağladıyor qan.
Bu qış həyatından qabarlı əllər,
Səadət yerinə əsiyor yellər...
D eyirlər çıxm ayır kim sənin səsi.
N ə zəbanəsi, n ə xoş nəğm əsi...
İnsan yox, m eydanda yaşayan kölgə,
Y ürüyən ölüylə dolm uşdur ölkə.
B eşiklər nəşəsiz, qucaqlar boşdur,
B içarə annələr candan olmuşdur.
N ə döşdə süd qalmış, nə qolda q ü w ə t,
Oxunur h ər yerdə aclığa lənət!
H aqq üçün illərcə çar nişanları,
Canan yolundakı canfəşanları
Q əhr pəncəsində eyləm iş zəbun,
Qırılmış qanadı, qolu yoxsulun!
Biçarə annələr, biçarə qızlar...
Bu m üdhiş qayğıya ürəklər sızlar.
İnsanhq budurm u haqq üçün söylə,
О yanda Avropa dolmuş mey ilə?!
О yanda m öhtəşəm krallar, şahlar!
Bu yanda göylorə dayanmış ahlar!
Bizim boynum uzda bir ağır pəncə,
Yaxır ruhum uzu dəhşət, işgəncə!
Bir yanda hakim də böyük bir bolluq,
Bizim nəsibim iz aclıq, yoxsulluq!
Onlarda süzgündür sürm əli gözlər,
Bizirn ağzım ızda qurumuş sözlər!
H ər yerdə küdurət, fəryad h ər yerdə,
Qapansın istəm əm , bu müdhiş pərdə...

ZARAFATYANA

Şadlıq m əclisləri tamarn xeyirdi,
H ikm ətdir, arzudur, sözdür, şeirdir.
M əclis dilə gəlib sanki deyirdi,
M əclisə - gülm əyə qaçasan gərək!
G ülən göz görürsən hara baxırsan,
Çay kimi о səm tə sən d ə axırsan.
Ö zgə fərəh in ə şərik çıxırsan,
Sevincə qoşulub uçasan gərək!
Şadlanm aq, oynamaq ustalıq istər!
H ünərin varsa da, utanma, göstər!
Sevinm əyə bilm əz istəyən kəslər,
G ünəştək al şəfəq saçasan gərək!
Bir xeyri yoxdursa, yem ək nə lazım?
Hərnişə “y e ” demək - xörək nə lazım?
X örək xörəkdirsə, dem ək nə Iazım?
Uzaqdan görəndo acasan gərək!
Q əm də də gol qəm ə dikm ə gözünü,
Y axına buraxm a, saxla özünü!
Nəinki sevinci, sevinc sözünü
Bağrına basasan, qucasan gərək!
Göz yolda qalmadı, qulaq da səsdə,
Yığılıb başına dost dəstə-dəstə!
Hamı sənə baxır, m əclis arəstə,
Qaydadır, m əclisi açasan gərək!

1 Deyirlor, yaxşı masaboyi olan şair hemişə m əclisi bu sözlərlo açarmış {Tərtibçi).

Q oca yigit ulusumun orucun,
G öz önündə sasıq1 əllər kəsdikcə;
A xırdı m ənirn də üzə göz yaşım,
A ğlayırdım , düşgünləri gördükcə!

VƏTƏNDAŞ
F əlakət qayğısı çəkər başına,
Kim ki yardım etm əz öz qardaşma.
Qonşuda göz yaşı və aclıq dərdi,
Y ardım a borcludur hər insan fərdi.
Sən bəkləm ə h ər şey fələkdən olsun!
Çox olsun, az olsun, ürəkdən olsun!
Sənin də qəlbində bir alov yansın,
Sənin də borcun var, sən də insansan.
Çünki Volqa boyu nə var sənindir!
О ас qalan, о insatılar sənindir!
Düzülm üş yollara aclar karvanı,
Karvanla bərabər ağlar, sənindir!
Yaxın gəl, yaxınsan, uzaqdan baxma,
О göz yaşları ki axar, sənindir!
V ətəndaş, şərik ol onun dərdinə,
О göz ki yollara baxar, sənindir!
Qusar, 1920, I avqust

AĞLAYIRDIM, GÜLÜRƏM!
Arkadaşlar, dörd yanım a baxdıqca,
Ağlayırdım , ağlayırdı irmaqlar!
Yurd oğlunun göz yaşları axdıqca,
Ağlayırdım , ağlayırdı topraqlar!
Bir əl m ənim boğazımı sıxırdı,
Yol verm əzdi deyəm -güləm , danışam.
Gözürn yaşı sular kimi axırdı,
Yurd oğluyla qoym az idi taruşam.

A ğlam aqda çox az idi yoldaşım,
O yatsızlar2 bizə dəli deyərdi.
Q açar idi m əndən bütün tanışım,
Ç ıldır-çıldır baxıb m ənə gülərdi!
Şimdi isə dəyişildi həp işlər,
Onda baxıb bizə dəli deyənlər
G örürlər ki, başqalaşmış gedişlər.
M ən gülürəm , gülür bizə gülənlər!
Ay yurd oğlu, ağlayanlar keçəndə
İstər idi bu gün səni güldürsün!
Sarı yüzlü dayduları3 gör sən də,
Q oym a bir də işığını söndürsün!
Əsirgodi bu gün səni yaradan,
Öz yurdunıı verdi sonin əlinə!
Dayduları çıxartmısan aradan,
Saqın, bir də sataşmasın gözüno!
G östərm osən bundan sonra sən orlik,
Beş gün çəkm əz yurdun-yuvan dağılar!
Q ardaş kimi eylom əsən hop birlik,
Yeno g irər torpağına yağılar!
"Azərbaycan ", 6 aprel, 1920, M>6M

1 Sasıq - murdar, çirkin
2 Oyat - insan
1 Daydu - hiyləger, şarlatan

AZƏRBAY CANA
Coşm uşdu yürəgim , şişmişdi başım,
Zülm kar olm usan, axıdıb yaşım!
Ey gözəl V ətənim , ey dağım -daşım ,
Bir sazım olsaydı söylərdim sana!
N ə gücdür aynlıq, doymamış yardan,
A rtırdı dərdim i h ər keçən karvan!
Duysaydım səsini bir yanıq tardan,
B ilm əzsən nə söylər, neylərdim sana!
B oğar dəryasından bir qoşun səsi,
Söylər ki, könlünün yoxmu gecəsi?
Sənsiz ki, ilham ın gəlm əz nəfəsi,
G əlsəydi, şairlik eylərdim sana!
K əsm işdi yolum u keçilm əz dağlar,
B ənim lə bərabər ormanlar ağlar!
Ey göz işlədikcə görünən bağlar,
Əhd ilə bir salam göndərdim sana!
Gəncə, 1920

YARLINQAC
Ala gözlü, qumral saçlı, altı-yeddi yaşında,
İçin-için ağlayırdı bir qız soqat başında.
İnrəm işdi1, sızlamışdı, çıxmaz idi davuşu2
Bir arliyi anladırdı bəni, bənizi, görünüşü.
Yaxa açıq, yalın ayaq, yürüncəksiz, yalanqaç3,
Ə1 açaraq ötənlərdən umar idi yarlınqaç4.
O na-buna yalınm aqdı5 gecə-gündüz vərdişi,
1 İnrenmək - sızıldamaq, zarıldamaq
2 Davuş - sos
3 Yalanqaç - lüt
4 Yarlınqaç - m erhomət
5 Yalınmaq - yalvarmaq

Acım azdı о sevgili yavrucığa bir kişi.
Şu yavlağ ı1 görən kimi im ləyici2 bir qadın,
Göz yaşını sildi onun, sonra soruşdu adın.
Dedi: - Qızım , nerəlisən?
Dedi: - Y uvam dağılmış,
Üç gün olar qam ım acdır...
- A tan-anan n ə olmuş?
- A tam -anam vardı, m əni ərkələrdi, istərdi,
Ikisi də gözlərinin bəbəyi tək bəslərdi.
N ə etm əli, keççən ayda töküldülər yağılar,
Atam ı da, anam ı da göz önündə qırdılar.
- K im lər idi qıldıqsızlar?
- Böylə işi kim edər?
Yarlınqaçsız, qan içici, qurt yovsunlu kişilor!
- Kimin, kim sən varmı, qızım?
- Tutan yoxdur əlimdən.
Bir kim səni tanımıram, ayrılm ışam elimdon.
- Yatacağın nə yerdədir?
- О ağacın altında!
Ağacınmı dedin?
- Əvot, qaraqullar qoyarsa?
Uf! No acı gün keçirmiş bu sevgili göyorçin!
Bir körpoyo yararmı ki, ağlasın için-için?!
- Monim qızım olarsanmı?
- Saxlar isən olaram!
İstor isən ana deyib sənə höyür salaram!
- Ö ylə isə, dur evimo, qızım, soni aparım.
- Evinəmi?
- Əvət, soni bu qarqudan qurtarırn.
Gedək, qızım , gedək sənə yaxşı paltar alayım!
Yernok verib ərkələyim , səno höyür salayım!
"Azarbavcan "
13 aprel. 1920, № 7 4

1 Yavlaq - uğursuz
2 İmloyici - çaro edici

K im lərdir şu keçən səfıl qafılə?
O vurdlar çökmüş, gözlər batm ış yas ilə.
Şu gənc qadm bir ay əvvəl gözəldi,
Əli tum bul, pənbə, zərif bir əldi.
Şim disə quru gəm ik, bir dəri,
O xunur içində ölüm əsəri.
Ə lindən tutduğu baxtsız yavrucuq,
Qarın şişkən, bacaq, qol, üz qavmq.
Bir qazalaq şimdi ötədə püm ur,
Qoşar alır, yalar, yalar, ovulur.
Bir qaç saat qaldı ancaq m ərkəzə,
Orada baxarlar əlbəttə bizə.
Biz tam üç il bütün artan m əhsulu
Verdik, qoruduq əsgəri, həm yoxsulu.
Bizim m ilyonlarla yoldaşımız var,
Onlar bizi m əhəbbətlə qucaqlar.
N ə yapalım , yağmadı qətrə yağmur,
Dedi fəqət gətirdiyin heç fütur.
Bu cəbhenin də şəhidləri həm olur,
Bu uğurda ölənləri ad bulur...
Faciəyi görən gözüm yaşardı,
Volqa hissiz, m ərhəm ətsiz axardı.
Q əlbə tazə qüvvət ilə qafilə,
- Başında о mühib, vüqur əm ələ.
Təvəkkül təkrar düzəldi yola,
Yardım gərək ta səfalət son bula.
Ə .C avad
"Kommunist", 1921, 4 iyul, № 1 4 7

Bir gün bezdim , m ən kölgəm ə dedim ki:
- B əsdir daha, əl götür bir yaxamdan!
G ecə-g ü n d ü z işin-peşən yoxm udur?
Ç əkilm əzsən bir dəqiqə arxamdan.
U f dem ərəm aylar-illər uzunu1,
M ən görm əsəm о m übarək üzünü!
K ölgəm dedi: - Ey vəfasız, səninlə
B ir saatda gəlm ədikm i dünyaya?
Dadsız öm rü nə eylərdim ? Ə zəldən,
M ən səninçün düşm ədim mi qovğaya?!
Eh, bilsən də, bilm əsən də, eyniyik M ənə qalsa biz ayrılan deyilik.
1 9 2 1 ,2 dekahr

ƏFƏNDİYƏ
D əng eyləm ə məni artıq qalm am ış
Ehtiyacım cənnətinə, əfəndi!
Hanı səndən huri satın alanlar?
Onlar gəlsin xidm ətinə, əfəndi!
İnan ki, bir başqa “əm m a” sı yoxdur,
Şerimin büsbütün vicdanı aydın!
Eşqimin bir başqa “im a” sı yoxdur,
Onun haqqa tapan imanı aydın!
H ər yolun bulundu şəkki yəqini,
Nisyanla qarışıq hər kəsin dini.
F əqət tozlanm am ış onun çibini,
Var isə şerim in nisyanı, aydın!
' Qeyd: Əlyazmasında о misra belə getmişdir:
Arzulamam aylar-illər uzunu.

B axsın bəsirətsiz gəlib keçənlər,
D oğrunun yerinə əyri seçənlər;
B ilsin bu haqq sözə kəfən biçənlər
Ki, m ənim eşqim in Quranı aydın!

M ən şahid tuturam ayı, yıldızı,
A yılacaq yurdun oğulu, qızı;
О yankı ellərin özbək, qırğızı,
B u yeni dərgaha yol bulacaqdır!
Quba, 1922, 10 avqust

UŞAQLARIN ƏYLƏNMƏSİ ÜÇÜN

TARİXİ-MÜ QƏDDƏS

Toyuqlarım xoruzsuz,
D ərdinə qalm aq gərək.
B ir kilo buğda verib
B ir xoruz almaq gərək.
Qışda soyuq güc eylər,
Qutuya salm aq gərək. _
Sabah desin quqqulu qu,
Q alm asın səndə yuxu.

Yıldızlı şıq qabı,
Parçalanm ış kitabı, Ay altında dun gecə
Dəli bir dərviş kibi,
M um u sönm üş, rehlosi yerə devrilm iş kibi,
Oxudum saatlarca.

1922

YENİ TÜRK ƏLİFBAÇILARA
M ən bir aşiqəm ki, bu çaldığım saz
Dum anlı dağlara səs salacaqdır.
A nlatdığım dildə inləyən avaz
Elin xatirində çox qalacaqdır!
Doğrayacaq səsirtı dağda dumanı,
D inləyəcək m əni dağın çobanı!
О m ənim sorduğum “sevdiyim hanı?”
T əbiət doyişib, yaz olacaqdır!
Q orxutm ayır m əni bu yanmayanlar,
İsrafıl surundan oyanmayanlar!
G östərdiyim yola inanmayanlar
Yenilik yolunda ad alacaqdır!

“G ə ləc ək ”, oktyabr, 1922, № 1

Yıldızlı şıq qabın
Parçalanm ış qoynunda о yuxlayan kitabın
Ç evirdikcə k if qoxan hər sarı toф ağını
Sanki eşiyorum bir m əzar toprağını.
İncə əl yazıları canlandı bir-bir,
M asallarda cızılan yüzləri göstərdilər.
İblis bir yılan oldu. Adəm H əvvayə qaldı;
Qardaşını öldüron lonətli ruhi gördüm.
Qoca taxta bir gomi üm m anlarda qalqaxdı.
Üfuqlordo gövorçin bəkləyən Nuhi gördüm;
İsmayılın topuğu qumdan çıxardı zomzom,
Nuri - Sinada M usa qaldırdı qollarını.
Əsasını vurunca yarıldı bəhri Qülzəm,
Buldu Boni - İsrail Qüdsün yollarını!
Zokoriya zikrini
Bir sonsuz ahə verdi.
Doğru həpsi... bikrini
M oryəm A llaha verdi.

Qüreyi M əhəm m ədə qucaq açdı M ədinə,
Bir atəş-m əzar oldu K ərbəla Hüseyinə.
S əhifələr döndükcə bunlar həp b irər-b irər
Doğrulub duruldu.
Ay batdı, günəş doğdu,
Q əlbim də atəş doğdu:
Yıldızlı şıq qabı,
Parçalanm ış kitabı.
Varsın küm ülsün deyə bir əbədi uyquya
Atdım kor bir quyuya.
Yazıq... yazıq bizə ki, əsrlərcə aldandıq!
Qaranlıqda cızılan izləri görm ək üçün,
Görüb yüz sürtm ək üçün.
Yazıq!.. Yazıq bizə ki, bir çıraq kibi yandıq!
Nə göydən çıraq gəldi, nə bir parça m ərhəm ət.
Çalışan əsirlərə M usa, İsa, M əhom m əd
Sadə bir sətir ilə bir vnotsubuxor verdi,
M asal1 cənnətlərinin yollarını göstərdi.
N ə baş vaxtın əzanı, no Anjelis çanları
Zəncirdən qurtarmadı yoxsul çalışanları.
N iyə biz kölələriz... Əfəndilorim iz var!
Niyə h ər m əlundan yusunlanmış bir divar,
“Əsir” , “Ə fəndi” deyə qoymuş da adlarını;
İki baxm a ayırmış ərzin evladlarını.
Əfəndi işlətiyor, osir işləyir yenə;
Yenə əfəndilərin gümüşlü süfrosindən
Qar kibi əkm əyindən, şorab dolu tasından;
Qırıntı, artıq belə düşm əyir işləyonə!
Yenə biz əsir keçən hor günün axşamında
Evə sadə bir loğm a əkm ək gotiriyoruz.
Gecə yağm ur inlərkon evimizin damında;
İsına bilm ək üçün, günəş bəkləyir kimi,
B ir-birinə soxulan xasta köpoklər kibi
Yırtıq yorğanım ızın altında titroyiriz.
1 Nağıl mənasında

Cüftüm üz, sapanım ız sonsuz çalışmamızla,
Ə srlərlə köksündə inləyən qazmamızla.
H əyəcana gəldi qara toprağın qəlbi,
Kəndini təslim edon tazə bir qadın kibi!
D ürlü-dürlü eyşlərlə doldu iştə hər ağac,
F əq ət ondan bir koku belə gəlm əyir bizə.
Biz dilənçilər kibi gümülüb iczimizə;
K əndi ağacım ızın dibində ölürkən ac,
Ə fəndilər göstərib sırıtan dişlərini
B irər-b irər toplayır bütün yem işlərini.
Ə fəndilər, ağalar, evliyalar, keşişlər!
Əbədi qaranlığın bu sönük qollarında.
Artıq təm iz ruhların aydınlıq yollarında,
Sadə bir din, bir qanun, bir həqq, işləyən dişlər!
"M aarifva m<uLmivv,ıt",
fcvral, 1923, № 2

OLSUN QOY
Hoyata goldiyim andan bolaya д а ф ^ п п ,
Alışdı qəm ləro könlüm, о yarım olsun qoy!
Sonin ki, eşqino ruhuırı pərostiş eylordi,
Foqot dedin dəli ruhun şikarım olsun qoy!
Vofalısan dedim , eşqin könlümdo borkitdim,
Könül, yürok no var aldın da, m ohv olub bitdim.
Soninçün h ər şeyi, hop kainatı tork etdim,
Bu göz yaşında fəqət ixtiyarım olsun qoy!
Yalançı bir görnüş ay, günoş, bu yıldızlar,
Yalançı hop bu baxışlar, bu nazənin gözlor.
Yalan şu eşq, şu sevda, şu atəşin sözlor,
Bu sonda bari həqiqət şüarım olsun qoy!
Neçün bu cür m ənə, Tanrım, bəlalı gün verdin,
Şu nazlı afətə vurğun cahana göndərdin?

Bu bahar eşqim i, yavrum, xəzanə döndərdin,
Bu dərdli günlərim , artıq baharım olsun qoy!

GÖY GÖL
D um anlı dağların yaşıl qoynunda
Bulm uş gözəllikdə kamalı Göy göl!
Yaşıl kərdənbəndi gözol boynunda,
Əks etm iş dağların camalı Göy göl!

N igari-xilqətə sordum: nədir bu m ənalar?
Bu eşq, nalə, bu hicran, bu dadlı xülyalar?
N ədir həyata gülən bu dərin m üəm m alar?
Götür bu pərdeyi bir aşikarım olsun qoy!
Dedi həyat özü ayrılıq, kədər, bir qəm,
Nə çarpıyorsa, həpsi bir yığın matəm.
Bu göz yaşında boğulm aqsa taleyi-aləm ,
M ənim də göz yaşım hicran m əzarım olsun qoy!

Y ayılm ış şöhrətin Şərqə, Şimala,
Şairlor heyrandır sondəki hala.
Dum anlı dağlara gələn suala,
B ir cavab almamış soralı Göy göl!

B əşər həyata tapınm ış, о bir yığın topraq,
Vücudi, varlığı yüz min bəlaya oynaq!
Bu gün varsa da, yarın kim bilir nələr olacaq?
F əqət bu bir neçə söz yadigarım olsun qoy!

Bulunm az dünyada bənzərin bəlkə,
Zavvarın olm uşdur bir böyük ölkə.
Olaydı gönlüm də bir yaşıl kölgə,
Düşəydi sinonə yaralı, Göy göl!

“M a a rifva m adəniyyət" məcmuəsi, 1923, № 1 1

Sonin gözolliyin golm oz ki, saya,
Q oynunda ycr vardır yıldıza, aya.
Oldun son onlara mehriban daya,
Folok büsatını quralı, Göy göl!

SƏNƏT QƏHRƏMANLARINA

D em işlərdi rnənə: “Son do bir şey yaz
Bu fənn ordusunun nofərlərino.
Öz yaşından böyük iş göronlorin
Bir afərin söylə hünorlorinə” .
M əncə hər yazıdan daha parlaqdır
• Kiçik dəm irçinin alnındakı tər.
Ey kiçik dəm irçi, duyduğun haqdır,
Çalış yurdun üçün özünü göstor.

Kosin eyşi-nüşi, golonlor susun,
Dumandan yorğanı, döşoyi - yosun.
Bir yorğun pori var, bir az uyusun,
Uyusun dağların maralı Göy göl!
Züm rüd gözlorini görsünlor dcyo,
Şarnlar boy atnıışdır, uzanmış göyo.
K cçm işdir onlara qozobin niyo,
D üşm üşlordir sondon aralı, Göy göl?!

Zam anı gəlm işdir, sıran yetişmiş,
Çalış qulluq elə bəşəriyyotə!
G östərdiyin hünər, yaratdığın iş
Haqdan qüvvət alır, haqdan əlbəttə.
1924

Dolanır başına göydo buludlar,
Bozonm iş eşqinlo çiçoklor, otlar.
Ö por yanağından qurbanlar otlar,
Ayrılıq könlünün qıralı, Göy göl!

Bir sözün varm ıdır əsən yellərə,
Sifariş etm əyə uzaq ellərə?..
Yayılm ış şöhrətin bütün dillərə,
Olursa, qoy olsun haralı, Göy göl!

FÜZULİ

Göy göl, 1925

* **
Ey G öy gölüm,
Ey göy gülüm!
Qoy göyərib,
Qoy m ən ölüm!

Üfiiqlərdo günoş söndü bir axşam çağı,
Çox uğursuz bir qaranlıq çökdü dünyaya;
G örüncə ki, sönm əkdodir sənot ocağı,
О yalvardı, hom sığındı “to b i-v ala”ya;
Öz kim sosiz torpağına baxdı Füzuli,
Bir sönm oyon şim şək oldu, çaxdı Füzuli!
Çulğam ışkon qonşuları şənlik, əylonco,
Susmuş idi doğma yurdun söhbəti, sazı...
Ağ saqqallı hər qocaya, sevdah gəncə
Ö yrodənlor çoxalmış “razi-niyaz” ı;
E1 dordinin dormanım buldu Füzuli,
O nunçündür böyük şair oldu Füzuli!

A ssınlar məni!
K əssinlər məni!
Qoy türm olorə
B assınlar məni!

Çokm ok üçün о boşluğa yeni bir pordo,
İş qalmışdı bir sevimli, parlaq ulduza.
Elmi ürfan qazanmağa getdiyi yerdə
Əsir oldu, aşiq oldu bir qumral qıza!
İlhamını о qumraldan aldı Füzuli,
Susmuş clo bir yeni sos saldı Füzuli!

N eynirəm könlü?
N eynirəm dili?
Səndən yazmasam
N eynirəm əli?!
N əsən, kirnsən son?
Nisgilim son son!
Qoy açıq deyim,
Sevgilim son son!

Kömok ctdi о coşquna bir gözol pori,
O vutm ağa dordlorini qom ölkosindo;
G özolliyo tapındığı о gündon bori
Bir başqalıq duyulmaqda onun sosindo;
Çox doğrudur, sevdiyindon yandı Füzuli!
Scvdiyindon dordi do xoş sandı Füzuli!

Borana düşdüm,
Yüz qana düşdüm!
Adını çokdim ,
Zindana düşdürn!

Dörd yüz ildir tutulmuşdur bir adsız dordo,
U m m aqdadır yalnız ondan dordino çara!
Dörd yüz iidir homvotonim olan ycrlordo,
Hor bir sevon qozol yazar scvgili yara!
Cam içilon oyaqçaya döndü Füzuli!
Şairloro bir içim mey sundu Füzuli!

Könlüm tel olsun!
Yaşım sel olsun!
Bu dar qofəs də
Qoy G öy göl olsun!..
Bakı, 1925

1925

işçi
D əm irdən qolların, daşdan duruşun,
Boğulmuş rənginlə, çəkic uruşun;
Boğunuq səsində canlanan vüqar,
Vüqarla gəziyor diyarbədiyar.
On beş il oldu, görənlər bilir,
Köhnə dünya bir gün yalanlar qusdu.
M ilyonlarca xalqm susdu vicdam,
Ə yrilər hayqırdı, doğrular susdu!
Ucaldı cəlladın əm rü-fərm anı,
K əsilən başlarm töküldü qanı.
Dəyişdi h ər şeyin əski mənası,
Qasırğalar çökdü, yıldırım çaxdı!
Çoxaldı dünyanın matomi, yası,
Tanrılar dünyaya yenidən baxdı!
Döndü dum anlara yüksolon ahlar,
Eşqin m atəm ini dutdu günahkar!
Çoxdan çiçək görüb gülırıoyən çöllor,
Buzlu, qarlı çöllər bitirdi lalo!
Uğursuz bir qüvvot çöküb hər yero,
Əlində bir suslu, qanlı piyalo!
Dorman zonn eyloyib düşdüyü dordə,
Sevonlor də içdi, sevm oyonlər do!
Varlının gəliri, xalqın ziyanı,
Birloşib ikisi - bir oldu adı!
Milyon insanların qusduğu qanı,
Beş-altı sərsori içib doymadı!

Y ıldırım lı bir sos, bir sıcaq nofəs,
Söylədi dünyaya: “Daha bəsdir, bəs!..”
B əşər dərdlorinin dərm am birdir,
D oğru bir yol ancaq gələcəkdədir!..
"M aarifvə m əd,vıiyyat'
1927, oktyabr-noycıbr, jVslO -l

GƏLMİŞƏM PAMBIQLAR DİYARINDAN...
G əlişim yaxındadır,
Pam bıqlar diyarından;
Ağ donlu tarlalardan,
Salam lar gotirmişəm!
Ö lkəm izdə su basan
Bir qarış yer qalmamış.
Bıı il daha hovəslə,
Ə km işom , bitirmişom!
Mon bu günün Rüstəmi,
Y oxsulluq bir əjdaha.
Y ıxaraq ojdahanı,
Çıxdım polad nərlərimlo!
Qoy görsün bütün dünya,
Qoy görsünlor bir daha!
Qoy mono dost deyonlor,
Sevinsin hünorimlə!
Mon tarlada or kimi
Ç alışarkən, vuruşarkən;
Dostlarım çoxalırsa,
Düşm onim do var holo.
Pam bığım ın hor şaxı
Düşm on gözüno tikan.
Sorhəddin xaricindo
Bu dağlardan о yana
Göz dikonlor do vardır
T arlam ın ipogino.

O nların həddi varsa,
Bir baxsm lar bu yana;
Ə lim dəki dm rnğı
Taxaram bəbəyinə!
A rxam sənə dayanmış
Yaxşı. yanıan güniimdə.
A lıyorlar m ədənində
Çalışan işçi yoldaş.
K im dən qorxum var m ənim ?
Sən var ikən ölkəm də!
A y m ənə pul göstərən,
Bilikli fəhlə qardaş!
M ən bir x əb ə r deyirəm,
Y andı bir az ürəyim.
D ost ağzından eşitdim
D eyirlər “kəsirin var” ...

KÜR
“M ərcan suyu” qaynağın,
E llər sənin oynağın,
No gözəldir yanağın,
Golin kim i baxan Kür!
Dünyanın ilk çağından,
Ərdahanın dağından,
Əski bürcün sağından
Çıxıb keçən, axan Kür!
“A lagöz”dən bu yana,
“A ğbaba” dan о yana,
Hey dayana-dayana
G əzintiyə çıxan Kür!
G ürcücə “M atkovari” ,
Türklərin qədim yarı,

G əzib bir çox diyarı,
A şiqləri yaxan Kür!
D inləyib hay-huyunu,
Çox içm işəm suyunu;
Beş vilayət boyunu,
Ə ndam ına taxan Kür!
“A raqva”ya ol yoldaş,
“A lazan”la qucaqlaş,
“A raz” ı götür birbaş
Get X əzərdə yıkan, Kür!
G et sallana-sallana,
Suyunda çimsin sona.
G irm ə Tiflisdə qana,
N ə bir ləkə, nə qan, Kür!
M əğrur olma çox elə,
E llərə bir şey söylə.
Ceyran çölündə belo
Q ıvnlaraq çıxan Kür!
Gürcü, lozgi, moğoldan,
Güc yığıb sağdan, soldan.
Sonra çıxınca yoldan,
Şimşok olub çaxan Kür!
Çatıb bəzon qaşını,
Bulayırsan başını;
Yığıb çölün daşını
Ölüm, barıt qoxan Kür!
“Q araoğlan” düzündo,
Şim şək çaxar gözündə,
Nə duyulm az sözündə,
Hey canından doyan Kür!

Y etişincə Muğana,
Başlayırsaıı talana.
D oydurdun bizi cana;
Öküz, k əh ər yıxan Kür!
Heç başını bulama,
Get yolunla dolama.
Pam bıqları bulama,
Çox çirklidir, çuxan, Kür!
Ot çəkinə-çəkinə,
D əym ə bostan ləkinə.
G irm ə belə əkinə,
Ə ldə qalar yaxan, Kür!
Kür!
Day an dur!
Bu doğrudur:
Та qədim dən yanından
Bir çox karvanlar keçmiş,
H inddən, M isirdən bəri
H ər kəs suyundan içmiş.
O rdular axıb gəlmiş
Nil çayından, Fəratdan.
N üylərindən bond almış
Qaçanlar Keçaratdan.
О qodər gozm işdir ki,
Boyunca ulus-oym aq;
Dünyanın yaşından çox,
N ə mümkün onu saymaq!
No qurbanlar kosilmiş
Y ayılm ışdır şöhrətin
Sondəki əronloro,
Та ozoldon hor yero!
Parlam ışdır səninlo
M idiyanın tacü-taxtı,
Səndon ayrı düşüncə
Sönm üşdür onun baxtı.

K ahinlər axışından
K ə şf etm iş istiqbalı;
Çox zaman qışqırığın
Bildirm işdir zavalı.
G örünür ki, yunanlı
Saym ış səni əjdaha.
Bir d əfə baxıb getmiş,
G əlm əm işdir bir daha.
Baxıb gülüm som işsən
Rom anın cəlalına,
İsgəndərin İranda
G örkəm inə, halına;
At oynatdı nüyündo
H ər cahangir bir kərə,
Ə rəb meydan oxudu,
Şövkətli qeysərlərə.
Bir gün gördün gözünlo,
M oğol dünyanı yıxdı.
Türkm onlər Mil çölündə
Ceyran ovuna çıxdı.
Gah şah goldi, gah da çar,
Suyundan içdi getdi.
Hor golon talan saldı,
Dağıtdı, keçdi getdi.
Hor cahangir bir dofo,
Dırm andı Q af dağına.
Bir çoxları qurşandı,
Simurğun sorağına.
Son gördün at döşündə
Ayiar, yıldızlar getdi.
Şirvanın bazarından
No gözəl qızlar getdi.
Yaxşı yadında qalmış,
Kim öldü, kim dirildi?
H ər g ələn qanlı dino
No qurbanlar verildi?
Lakin son heç bir zaman,

Q alm adın axışmdan.
Heç bir şey duyufmadı
Dalğasız baxışından.
İnsanın öm rü kimi,
Axıb getdin dənizə.
N ə düşm ənə “çor!” dedin,
N ə “can!” söylədin bizə.
H ər pozğım vermiş ordu
K eçən zam an yanmdan;
Y aralılar suyundan,
Sən onların qanından;
İçdikcə sezdirm ədin
Ö lkə kim in malıdır?
Suyun kim in haramı,
K im lərin halalıdır?
G ülm ədin, ağlamadm,
Sayğısız axıb keçdin,
N əşəyə, göz yaşına,
B ir gözlə baxıb keçdin.
Sinən dolu xəzinə Heç bir kəsə vermədin;
Bağlara, bostanlara
X eyir üçün girm ədin.
Q uldur kim i yeridin,
Вас aldın dağdan, daşdan;
N ə gülüşlərdən qaçdın,
N ə qorxdun qanlı yaşdan.
Kür!
Ey dəli Kür!
İşvəli Kür!
Artıq topla özünü,
G əl qısa kəs sözünü.
G örm ədinm i nədir sən
Devirdiyim tacları?
Bu sərkəş təbiətdən
Topladığım bacları?

N ə qorxum , n ə də ürküm
Y oxdur çaydan, dənizdən;
M ənim nəşəli türküm
Q orxm az düm andan, sisdən.
B ax m əndəki qüvvətə Q arlı dağları yardım.
H ayqırıb təbiətə,
Y erin qoynuna vardım.
G əzdiyim quyularda
A zğın cinləri boğdum.
Bu tilsim li diyarda
Q aranlıqları qovdum.
Bir ses duydum dərindən
Çıxdım Q af yoxuşunu.
Z ahm ların əlindən
Qapdım D övlət quşunu!
Q ururam yeni həyat,
M ən hara, durm aq hara?
Q uşlardan aldım qanad,
Şığıdım buludlara!
Q orxunu mən qaldırdım
Dövranın gerdişindən.
Çox qurbanlar saldırdım
A slanların dişindən.
“M əndədir qüvvət” deyo
M ən söylədim ucadan;
M ən bağırdım fələyə:
“ Buyur bu top, bu m eydan!”
Bu gün dünya qovuşm uş
Haqq bağıran səsim dən,
Cahanın m əzlum lan
Feyz alır nəfəsim dən.

M öcüzələr yaradır
A lnım dakı qan-tərim ,
D ünyanm h ər yerində
Söylənm əkdə hünərim.
M ən tərənnüm etdiyim
Ə m ək qəsidəsindən,
İdrak ilə vurduğum
Ç əkicim in səsindən;
Çatlayır divarları
Q aranlıq zindanlann;
M ənədir h ər ümidi
Əzilm iş insanların!
M ən oldum ilkin quran
D ünyada düzgün əsas.
M ən yıxdım, m ən devirdim,
M ən aldım gücdən qisas!

M əngonəyə qoyaraq
Çıxararam yağını.
G üvənm ə çox qoluna,
Düş doğruca yoluna.
S ərsəm gəzm ək yaram az,
Peyin daşı, tarla qaz.
Ç evir dəyirm anım ı,
Salıb döy xırmanımı;
Qırxaraq qoyunumu,
Əyir, daha yunumu.
Dolaşıb dağı, daşı
Q atırım ol, yük daşı.
Əyil, Kürüm, əyil, keç!
M eydan sənin deyil, keç!

M ən artıq tək Kür deyil,
D ənizləri boğaram.
M əğrur olm a çox, əyil,
Q udurdunm u qovaram.
Qul olarsan istəsom,
D ırm aşarsan dağlara;
G əzm əzsən belə sərsəm ,
Can verərsən bağlara!
Tutaraq cilovundan
A zdıra da bilərom.
Bu gün qətlinə fərman
Yazdıra da bilorəm.
Ə lim dədir cilovun,
Sıxaram çıxar suyun;
Sönər odun, alovun,
Q ısalar uzun boyun.
H ər şeyini soyaraq
Püflərəm çırağını.

Bakı, IS a p rc l, 1930

PAMBIQ DASTANI
Oxuyurdu tarlada
Kolxozun gözəl qızı:
“V ar olsun insanlığın
Beşguşəli yıldızı.
Yaşasın Şuraların
Şərəfli istiqlalı!
Yaşasın ölkəmizin
Bu pambıq istiqbalı.
Ö lkəm iz cənnət oldu,
Pam bığa bax, pambığa!
B u tarlalar bizimdir,
N ə bəy vardır, nə ağa.

Aç, deyirəm aç, sənə,
Aç m ənim ağ gülüm, hey!
Qış günündə qar kimi
Quşbaşı yağ, gülüm, hey!
Pam bığın feyzindəndir,
Sarsıldı köhnə həyat.
D ünyaya öm ek oldu
K ollektiv təsərrüfat.
M ən də qoşdum səsimi
B u gəncliyin səsinə.
B elə bir dastan yazdım
Bu pam bıq ölkəsinə.
Muğan, M il çöllərində
Sallam r salxım -salxım ;
Qaraoğlan ellərində
Cam alına m ən baxım.
Qarayazı düzündə
Ç içəkləp tabax-tabax.
M urovdağın dizində
Əndam ına gəl bir bax!
Arazın qucağında
N az calanır nazına.
Kürün hər bucağında
Qoşulm uş el yazına.
T əpələr çətəyində
Sallanır qəşəng-qəşəng.
Dağların ətəyində
Geyinin yaşıl ipok.
G əncə, Şirvan, Qarabağ
Sevir bu gülyanağı;
M üxtəsər... yaxın, uzaq
Ellərim in qonağı.
H ər yerdə şuxluq yapar,
Bu gözəl n ə yamandır;

Y ıldızlara göz qırpar,
A m an Allah, amandır.
B ulaqlardan daha şən,
B uludlarla çəkişən;
G ülxətm iyə naz satan,
Y etən gülə söz atan;
G ördüm о şəhləvəndi
M əftun eyləm iş kəndi.
Ş əh ərlər heyranıdır,
D əzgahlar qurbanıdır.
Kim aşiq olmaz hələ
B elə yosm a gözələ?!
Y aşıl sağrı, başm aqlı,
Ağ bənizli, yaşmaqlı.
H ər zam an siması şən,
G əlin lərə irişən,
Q ızlara “g ə l-g ə l” deyən
A rançıya bir hiyən.
Yaşıl geyim, gül dodaq,
Dağlardakı qardan ağ,
D işləri var - mirvarı,
Onun yanında sarı...
Ə lləri tum bul-tum bul,
D erdinden öl də qurtul.
Yanında m ərm ər bir heç,
Əsir olarsan tez-gec!
Çaylardakı ağ köpük
Y anında bir boz çöpük.
Saçlarına gəlincə
İpəkdən daha incə.
Çanı var süddən bəyaz,
K asıbca boydan bir az.
Lakin əda, nə əda!
Darılm asın məbada!
B ir dəqiqə qoy gözdən,
D önər verdiyi sözdən.

İtirər əm əyini,
A cılar yem əyini;
B ir küsdüm ü barışmaz,
X ey rə-şərə qanşm az...

Xocalotdon utandı
Görüb çatma qaşını;
D arıya bax, darıya Dikdi ycro başını.

Bir gün dedim: “Gözəlim,
Sənin əslin haralı?
Hansı bağm gülüsən?
Hansı dağın maralı?

“Çıx yolum dan!” dedin son
Boz yovşana, у а ф 1га.
Ürnid verdin bir yandan,
Şamamaya, qaф ıza.

K im lər öyrətm iş səni
Bu söhbətə, bu saza?
Can dayanm az səndəki
Bu qəm zəyə, bu naza.

Buğda: “buyur g əl!” dedi,
Bağ sənin, bostan sənin.
А ф а çaldı sazını,
Söylədi: “Dastan sonin” .

G ünəşlərin altında
Qaralm azsan nədondir?
X əzan sonin bayramın,
Saralm azsan nədəndir?

Bu gün omok əlilə
C onnot olan Muğanda.
Yıldızlar heyran oldu
Son şoroflo doğanda.

Keçib gedən yolçunu
Öz yolundan eylorsən;
Qışın oğlan zamanı
Ağca masal söylərson.

Kim dcyir ki, olindon
Sevda camı içmodik!
Son M uğana goləli
Bizlor dağa köçmodik.

G özləyir kolxozçular
Uğurlu yollarını.
Gizli, açıq düşmonin
Bağladın qollarını.

Dünon Mil çöllorindo
İlanlar moloşirkən.
Bu no sirdir: goldin son,
Giil açdı hor bir tikon?!

No yaman bir porison Son gedinco bağlara,
Su sopildi yoluna,
X obor düşdü dağlara.

Bir qurdun yuvasıydı
Hor bir qoltuq, hor doro.
No ofsun eylodin ki,
E1 yığıldı bir ycro?!

Borokotli ellərdə
Kölgoni sarqıladı;
O rda-burda keşikçin
Dal qılınc qarğıdalı.

Bütün ellər xeyirli Varlı aranda qaldı.
Vaz keçib dağdan, daşdan,
Y er tutdu, yuva saldı.

Onlarda yoxkən əvvəl
Sevincin əlam əti,
D üzəldi birdən-birə
Q adınlann qaməti.
D ılqır ələk, dılqır sac,
“Ə lim xem ir, qam ım ac” D eyən yoxsulların sən
D ərdinə etdin əlac.

S ərəndibdə qalm adım heç
Q aynar su içdim.
Hitıddə nəfəs alm adım heç
B əhreynə keçdim.
Fironların zamanında
Ə ziz deyildim,
L akin əsirlər yanında
P eşkəş edildim .1

G əlişin ölkəm izə
B ir uğurlu yol açdı.
Gül kimi yaslılardan
Çiçək, qızdırm a qaçdı.

M akedoniya kralları
Feyzim i buldu.
Adriatik kənarları
O ylağım oldu.

H ələ qulaqlanm da
X ışın xəstə nəğm əsi.
N eylədin, sən gəlincə
Çıxmadı artıq səsi.

Yayılm ışdı çox yerlərə
U ğursuz adı,
A sm a adı,
A sm a bağda bircə kəro
Gördüm Şoddadı.

Yarıb yerin bağrını
Q əhrəm an bir ər kimi.
Polad atlar tarlada
G əzir qızm ış nər kimi.
Şəkərdən daha dadlı
D aha şirin gülüşün;
Hansı nurlu yollardan
E llərdəndir gəlişin?”
“H indistanın bağlarından
Daşdım da gəldim.
Him alay dağlarından
Aşdırn da gəldim!
Bu gün belə hindi get gəz,
Bax nə deyirlər:
H indistanda adım “daras” Dillordə əzbər.

Kefım üçün Neynavada
X eylicə gozdim;
О modoni el-obada
Çox şeylor sezdim.
Bir gaözollik gördüm deyo
Porvazo goldim.
Şeir, qozol dinləm əyo
Şirazo goldim!
Türküstanda çox dolaşıb
C eyhuna çıxdım.
Uca dağlar, bellər aşıb
Seyhuna çıxdım.
UTerödotun rovayotino göro Misir Fironu M akcdoniyaya hodiyyolor gondordıyı
zaman pambıqla bozonm iş bir şey do göndərmişdi.
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Sonra ötdüm Buxaraya
B ir nəfəs aldım;
O rda büründüm xaraya,
Q əznədə qaldım.
H ər ölkədə bir adım var:
Ö zbəkcə “paxta” .
Sonra qırğızlar, kazaklar
Çağırdı “m axta” .
Q ədim zam an dolaşarkən
M açin elində;
Adlanıldı “hoam ien”
Çinli dilində.
Türküstanı addım -addım
Tutdum bəyaza.
X arəzm ə get, orda adım
“A m erkan qoza” .
B ilm əm , kim lər nə söyləm iş
T arixdə alm an cəngavər, çarpan.
G örüb m əni bəhs eləm iş
“Ağac yunu”nd an 1.
C am alım ın divanəsi
Y aponlar hətta.
M əst edorom hər bir kəsi
A dım da “v atta” .
Bir sorun ingilisdən
N ə sözdür “qofton” ?
B ir sos gəlir hər donizdən
M in bir çeşid ton.
Burda m ənim gözəllərdən
B ir rəqibim yox.
Y anlış olm az əgər desək
R usca “xlopok” .
1 Almanca pambığa D ie Baunbolla deyirlər. A ğac yunu menasındadır.

B ir sasani şah m əndən
B ilm əm nə gördü?
Sözlərim i dinləm ədən,
Q afqaza sürdü.
Qarşıladı Araz moni
Söhbotlo, sazla.
M on M uğanda ondan bəri
Sallandım nazla.
K ürün ilıq qucağmda
Y aslandım yerə.
Bu yurdun hər bucağında
Ç əkildim dövrə.
B əlkə əslim amerikalı,
Əndam ım süddən;
Yaxud noslim afrikalı,
Golm işom hinddon.
Hor bir zaman əm okçilor
Çokdi cofamı;
Q odim lordo veyl gozonlor
Sürdü sofamı.
Lakin osl yurduın monim
M uğanla, Mildir.
M uğansız ki, monim günüm
Bir gün dcyildir.
İndi artıq bu çölloro
Hovoslo girdim.
Q odir bilon bu elləro
Varunı verdim.
Oylağım dır
Q arabağın çöllori!
Y aylağım dır
Qarayazı elləri!

Q araoğlanda
A ğca günlər görmüşəm!
M il çölündə
Çox səfalar sürmüşəm!
Sərin göllər,
D ərin çaylar keçmişəm.
B ulaqların
Gur suyundan içm işəm .
M ənirn üçün
K ür baş vurur hər yerə,
A raz M əcnun olub
Düşüb çöllərə.
Dağlardakı
C oşqun sellər m ənim dir,
A ranlarda
Çaylar, göllər m ənimdir!
G ünəş m ənim ,
B ahar m ənim , yaz mənim;
M əclis m ənim ,
Söhbət m ənim , saz mənim!
D ərm an m ənəm , dərd m ənəm ,
Ş əhər m ənom , kənd rnənəm.
G əlinlorin adı var,
Toylarda şərbət m ənəm .
Y oxsulun yoldaşıyam ,
R əncborin sirdaşıyam;
Ə m əkçi xalq üçün m ən
B əzəklərin başıyam.
M ən b əzərəm yazları,
Ç oxaldaram azları;
A şıqlara ruh verib
Ç aldıraram sazları.

Ə kinçilər yarıyam,
İgidlər sərdarıyam;
Q ızılın adı çıxmış,
M ən ondan yuxarıyam.
N az satıram güm üşə,
О çaşm ışdır bu işə;
Bir deyən yox, zavallı,
N ə düşürsən təşvişə?
Bir az əqli var isə,
Deyin çəkilsin misə.
M ən üzümü ağartdım,
H aqsızdır bir şey desə.
D ünən gördüm ipəyi,
Y erdən gedir ətəyi.
Onun fıkri-zikri pul,
M ən güdm ədim qəpiyi.
G örürsən bu kətəni,
Dəng cləyib yetəni.
Bizo tay olacaqmış
Bu çöllorin çotəni.
Fikirləşdim mən özüm,
Buna yoxdur bir sözüm.
Ancaq haqqa qalanda,
Ondan da toxdur gözüm.
No vurhavur, nə busat,
Golin buna içim and:
Geniş meydana çıxsam
Bir şey deyil brilyant.
Yığılsın yaqut, sədəf,
Düzülüb gəlsin səf-səf.
Kimin incisi çoxdur
Ona çalın zurna, dəf.

H ər kəsdə, h ər yerdə mən,
D ərm anam çox dərdə mən,
H ər qurultay oldumu
Ə yləşirəm dördə m ən.

Q arşılar soni katso
Şon vo gülor üzilo.
İçorsən bir içim su,
G ürcülərin ö zilə” .

Y oxsulun yoldaşıyam ,
R əncbərin sirdaşıyam.
Ə m əkçi xalq üçün m ən
B əzək lərin başıyam!

Çıxdım mon do yuxarı
Baxaraq çılğın Kürə.
Ç ıxdım dağlara sarı,
D ost izlor göro-göro.

De dərdini yazana,
Bu yollarda gəzənə.
A çıqdır m ərm ər sinəm ,
Oğul istər qazana!

R uhum çiçəklər dordi N o hoddi, no hesabı;
Dadlı bir noşə verdi
Kaxetyanın şərabı.

A dım pam bıq, üzüm ağ,
Y ay günündə canım sağ.
İndi dövran m ənim dir,
B əxtim ötgün, kefım çağ!

Axşam ladıq bir dəfo
Rion çayı boyunda.
Ə yləndim , baxdım kefə
Gürcülorin toyunda.
Aprel, 1931

GÜRCÜSTAN

Yaxşı yadımda qalmış
Gah atlı, gah piyada;
Üç ay qodor bütün qış
Gozdim Minqrelyada.

M on öm rüm ün ən canlı,
Ən çılğın çağlarında;
D olaşdım Gürcüstam n
M am ırlı dağlarında.

Göron bilir,
Yosunlu bir
Gürcüstanm
Gözolliklori

Giircüstan
diyardır.
can alan
vardır.

Seyrə çıxdım ilk əvvəl
Tiflisin yanlarında.
D edilər ki, “durma, gəl,
Suram orm anlarında.

О zaman mon gozorkon
Giircüstan torpağında,
Q anlı bir loko gördüm
Çarlığın bayrağında.

Qadın bir hökm darın
M azğallı bir bürcü var.
Bir issiz orm anların
H ər yerində gürcü var.

Sorunca gürcülordon
О sirrin monasını,
A çdılar mono birdon
M om lokotin yasını.

R ion hayqırdı durdu;
B elə insanlıq olmaz.
Ə cəl taxtını qurdu, “A ğlayan çox, gülən az” .
A radan keçdi illər,
Ç ann söndü çırağı.
Tarix etdi dərbədər
О qanlı təm tərağı.
Bu günlər gördüm bir də
H əm ayilli Tiflisi.
İndi baxdım hər yerdə
Q ayğısız yarın səsi.
İndi al bayrağm da
N ə lək ə, n ə pas vardır.
G ürcüstan toprağında
N ə rnatəm , nə yas vardır.
B axdım ham an Gürcüstan
İndi çox başqalaşmış.
D inccə axan bir çaydan
İldırım lar çaxarmış!
Çayların ağuşuna
Sığışm az ildırımlar.
D ağların yoxuşuna
D ırm aşan işıqlar var.
Özüm gördüm , Zevançal
İşıq salır dörd yana.
U ğurlu, başqa bir hal
G əlm işdir Gürcüstana.

GƏLDİM
Y urdum un ördəyi, qazları vardır,
Ə trindən doyulm az yazları vardır.
Söhbəti çox şirin sazları vardır,
Y arım ın çəkilm oz nazları vardır.
M ən bu gün gülləri dərm əyə gəldim!
Y arım ı dəzgahda görm oyə gəldim!
Dünyadan qiym ətli ölkəm in bağı,
Q ızıldan daşları, ipək yaprağı;
Sevgili yurdum un odlu torpağı,
Ü stündə yüksələn şanlı bayrağı, M ən onun telini hörm əyə gəldim!
Y arımı tarlada görm əyə gəldim!
Dağların başları güngörm əz qardır,
D ağlan aşanlar çox bəxtiyardır.
G öylordə bu süzon sevgili yardır,
Ən uzaq yerlordə dostlarım vardır!
Dost olan yerlori bilm əyə gəldirn,
H or yerdo göz yaşı silm əyo gəldim !
Getdiyim çox nurlu, uğurlu bir yol,
O rdum dan mon bilik topladım bol-bol.
Kom andan əm r ctdi: “Əsgər, hazır ol!”
Qırmızı arslanlar saydılar sağ-sol!
Mon yeni bir dünya qurm ağa goldim!
Kom andan əm r etsə vurm ağa goldim!..
1934, 24 novabr

M ƏN OLAYDIM
Bu sevincli günlərin,
Bu ellik düyünlərin,
Bu nəşəli toyların,
Bu artımlı boyların
Carçısı m ən olaydım!

Bu sevimli fəsilin,
B u canlanan nəsilin,
B u şərəfli ordunun,
B u işçilər yurdunun
Carçısı m ən olaydım!

Carçısı ınon olaydım!
Mon olaydım carçısı,
Bu sevincli günlorin!
Mon olaydım carçısı,
Bu cllik diiyiinlərin!
15 iyıııı l l) } 4

Bu uğurlu səhərin,
Bu dumanlı şəhərin,
R adiolu kəndlərin,
A razdakı bəndlərin, Carçısı m ən olaydım!
О ağ başlı sarvanın,
İpək saçlı tarlanın,
О qotazlı bağların,
Nazlı, sazlı bağların
Carçısı m ən olaydım!
Dağlardakı yolların,
Yollardakı qolların,
Qollardakı qüvvətin,
Q üvvətdəki hikm ətin
Carçısı mən olaydım!
Sönınəyən yıldızların,
G öydə uçan qazların,
Yerdo qaçan şim şəyin,
Ç irm ənib əlloşm əyin
C arçısı mon olaydım!
Bu somimi sosimlo,
Sönm əyən həvosim lə,
Yanlış yoldan çəkib ol,
İndi yox, daha əvvol
Firqədəki ərlərin,
Tarladakı nərlərin,
Bu şərəfli kitabın,
Uğurlu inqilabın

G Ö ZÜ N Ə DÖNDÜYÜM
Uğurlu günlorindir,
Yolların açıq, aydın.
Bu aydınlıq cşqini
Diinyalara son yaydın!
Hcy, no gözol boy atdın!
On bcşi diinon saydın.
Yollarda yaxşı-yaxşı,
CJoz, gözüno döndiiyüm!
Yolundan ongollori,
Oz, göziino döndüyiim!
Qüdrotino hcyrandır
Alom ohli gcrçokdon,
On beş ildir seçilmoz
Yapraqların ipokdon.
Can dormanı çıxarıb
C'an qoruyan çiçukdon
Canan scvon otirlor
(,'ok, göziino döndiiyüm!
Tarlanı döno-döno
\)k , gö/üno döndüyüm!
Ciör песо tazolondi
Köbno yurdun baharı.
Yağışı can payladı,
Dorman oldu sai'qarı.
Son qaldır gözlorini

B undan daha yuxarı, B oşluqlarda bir körpü
Sal, gözünə döndüyüm!
G öylərdən doğru xəb ər
Al, gözünə döndüyüm!
G öylərdə ildırım lar
Q orxudan saldı haray;
Çaylarm dəniz oldu,
D ənizlər kəsildi çay;
Baş əydi fərm anına
Topraqlar alay-alay, D eyildir gördüyün iş
Az, gözünə döndüyüm!
M ənzilə xeyli qalmış,
Qaz, gözünə döndüyüm!
K önüllərdə yandırdın
Sehrli çırağını;
N ə um ulm az yerlərdir,
V erirlər sorağını;
Daş dövrü yaşayanlar
Yolların irağını
H əsrətlə gözləyirlər,
Bax gözünə döndüyüm!
Sən bir üm id nurusan,
Çax, gözüno döndüyüm!
B eş-on il bundan ovvəl
B ir ilin sərt qışında;
Mon səni ilkin gördüm
M ilyonlar axışında;
Y olçular nur arardı
İnamlı baxışında
О baxışın sirrini,
Aç, gözünə döndüyüm!
О sirri dünyalara
Saç, gözünə döndüyüm!

Qoy hələ düşm ənlərin
L əzzət alsın talandan.
İlişib bac istəsin
Yolda, izdə qalandan.
Sən bir göz ağardınca
İrişsinlər yalandan, Sözünü şaxdan söylə
Ş lф , gözünə döndüyüm!
Yalan sözü yad başa
Ç ^ , gözünə döndüyüm!
Qoy qapatsın göyləri
Bacadan çıxan duman,
Dostların aydın görür:
- Kim yaxşıdır, kim yaman!
Fanar tutar yoluna
Tarixə düşmüş zaman, Köhnənin kəlləsinə
Vur, gözüno döndüyüm!
Görülm əm iş bir dünya
Qur, gözünə döndüyüm!
2 7 d cka h r, 19.15

AYLA GÜNƏŞ
Bir gün göydə gozən ay,
Sallanan ay, süzon ay
On dördünə girərkon,
Bir axşam çıxdı erkən
Nurlu altun taz kimi,
Parladı almaz kimi.
Oğurlayıb bu qızı
Üfüq geydi qırmızı.
Buludlar da əyib baş,
Çəkildi yoldan yavaş.
K ülək aldı sazını,

Ç əkdi onun nazmı.
Qucaqlaşınca ayla,
D ənizlər çaldı layla.
U lduzlar alay-alay,
Dedilər: “xoş gəldin, ay!”
Ay sallandı, sallandı,
H ər yandan əl çalındı...
B ilm əyən azdır ayı,
Lovğalıqda yox tayı.
“M ən çox qəşəngəm !” deyə,
Endirm ədi kim səyə.
“Y oxdur mono göydo ə ş” ,
D eyərkən getdi sərkoş;
Üfüqdon süzdü keçdi,
Buluddan üzdü keçdi;
Yolları sancdı keçdi,
Fınxırdı yıldızlara:
“Mon hara, sizlor hara?
Q üdrotdon artıq payım,
Göylordo yoxdur tayım.
Bu yarım -yaraşığım ,
Bu axan sa f işığım
Buludlara rong verir,
R əngloro ahong verir.
Söhbotim var, sazım var,
Dözülınoyon nazım var;
Salm ayın haray-huray,
M ono ay dcyorlər, ay!”
Ayla kim eylodi bohs
Y ıldızlarda yoxdu sos;
Zöhro darğın çırpındı,
Dan yıldızı qırpındı;
Külok coşdu çaldı nay,
Gördüm ki, çox azdı ay;
Dağlar hayqırdı yandı,
Sosdon günoş oyandı.

Durub baxdı uzaqdan,
G ördü ay keçir haqdan.
Düşündü: işıq m ondən,
B ozək-yaraşıq mondon;
“A lom m ənim dir” deyə
Bu başlamış sos-küyo.
N ankor imişson vay-vay,
G ör sono neylorom, ay!
G özüno döndüyüm gün,
A ya dors vermok üçün;
“Baxarıq!” deyo-deyo,
B ir az, beş-on saniyə.
Ə1 vurub comalına,
Kcçdi Yerin dalına.
İndi baxın siz aya,
Çaxm aq çaxın siz aya;
G öydo, gcniş ölkodo,
Enib yatdı kölgodo.
Hakı, IV.İ6

***
Mon Tuqayam, bir quşam,
O ynayıb yorulmuşam.
İstomoın yorğan-döşok,
A nam ın qoynu göyçok.
Baxım onun gözüno,
Qulaq verim sözüno.
M ono vcrsin ağılı,
Çox söylosin nağılı.

SATİRİK-YUMORİSTİK
ŞEİRLƏR VƏ HƏCVLƏRDƏN
NÜMUNƏLƏR

HƏCV
Ö zləri m əhrum kən feyzi-ədəbdən,
Günahı bizlərdə görənlərə bax!
Parlayıb b ir zaman, düşdülər dəbdən,
B azara yeni mal verənlərə bax!
H ələ biri vardır, “kişidir, kişi” ,
B ərəldib gözünü, ağardıb dişi.
Y axşıca tapılıb peşəsi, işi B izim arxam ızca hürənlərə bax!
D eyir yazdığınız, bu “nə həyatdır?”
Ç öm çəyə əl tutan, qoldur, qanaddır.
Dediyi kiflənm iş, fıkri boyatdır,
Özünü irəli sürənlərə bax!
Dün biri haykırdı, çaldığım sazdır,
X əzanım bulunmaz, günlərim yazdır.
Baxdım rəngi solğun, ruhu da azdır,
D ost-yad arasına girənlərə bax!
Deyir uçurursan “bizim dövləti” ,
Bu böyük binam , bu səltənəti.
Dolayıb olinə bütün m illəti
X alqına yun corab hörənlərə bax!
D eyir talayıbsız bizim elləri,
Bom boş qoym usunuz böyük çölləri.
M etrdən uzundur - uzun dilləri,
Bağ, bostan becərib dərənlərə bax!

А ф а з т bölənm əz iki ulağın,
Qapı dalındadır uzun qulağı.
D aldada gizlənib, danos yazmağı,
Ü zdə sinəsinə vuranlara bax!
Sağdan da, soldan da yüksəlir səslər,
D oğm a qardaşına nifrinlər bəslər.
Cavidi, Cavadı sevm əyən kəslər, O nların yerində duranlara bax!
Y azıb-pozduğunuz nədir sözünüz!
Bu bizim üzümüz, sizin üzünüz!
Gəlib n ə yapdm ız, deyin özünüz?
S ənət keşiyində duranlara bax!
Biz aydan arıyıq, sudan duruyuq!
Günoşin zorrosi, haqqın nuruyuq!
O na-buna baxıb, bulayıb quyruq,
Bizdon haqqı-hesab soranlara Bax!
Sonot keşiyində duranlara B axü.
Ikıkı, 1929

İSFƏNDİYAR ÜÇÜN
Dcdim, özüın golim, yağış qoymadı,
Köm okçindir yağış yağdıran, qardaş!
No qodor içdinso, gözün doymadı,
Axırda açmısan restoran, qardaş!
İçib dodağından bol öpo-öpo,
Sonra da söykoyib başını küpo,
Aslana dönürson, no dağ, no topo?
Ə ronlor camını dolduran, qardaş!
H ərdənbir endikco papaq qulağa,
Lorzolor düşərm iş ata-ulağa.
V uruşub, olləşib, enib bulağa,
M ərdanə qam ını doyduran, qardaş!

H ordəm ki, qıyarsan sən şirin cana,
B oyanır süfrələr qırmızı qana.
K efləndikdə dönüb şiri-aslana,
H ər vuruşda on beş baş yaran qardaş!

Seyid var, m olla var, no lazım falçı?!
Ö vladi-peyğom bor tarçı, qavalçı!
Bu axşam dünyada başqadır ohval,
Qızışıb oynadı Ağam ir, Camal...
Qalxdı İsm ayıl b əy şiri-n ər kim i,
Ü rəkdən oynadı bir lozgi həngi...
M ahm ud bəyin bu gün uzanmış boyu,
Z ati-m übarəki bəzəm iş toyu.
O turm uşlar qoşa bir çox qaynana,
Səkor m aral kimi о yan-bu yana.
M aşallah, bizim golin, no golin,
Düz iki şioyə kəsdirdi kəbin.
M ahm ud anasıyla bu gün xolvəti,
Eşitdim eloyir düzgün söhboti.
Toylarda noşəsiz aşm ayır işim,
Bəs şirin yem okdən göynədi dişim.

H əm d olsun, son günlər canlandı işin,
M üzdün nəğdləndi, alırsan peşin.
Yamandır: qalmamış bir qırıq dişin,
Düşm oz bir də ələ bu dövran, qardaş!
G əlm işdi yenicə damağm dada,
A xşam gözləm əsin, söylo arvada.
N ə varsa sandıqda, çuval, torbada,
Xorc elo sən İncil, son Quran, qardaş!
Bir çox illor qaldıq ocob avara,
Y alvara-yalvara hor vartazara;
İndi Allah versin biziırı diyara,
D olm uşdur çaxırla dağ-aran, qardaş!

MƏSCİDDƏ MEYXANA

Sifariş cloyib Moşhod Comilo,
Dovotnam o göndor İskondorgilo.
Ehtimal, bıı günlor Əmir do golo,
Son oyna, çoxlaşıb ol vuran, qardaş!

Eşitdim, tapıbsan bir gözol peşə,
Tobrik cyləyirom soni, can qardaş!
D eyirlər, giribsən bir yağlı işə,
Qoyubsan papağı indi yan, qardaş!

Allah nosib etso, bir giilo—gtilo,
Sofor eyloyordin yeno Göy gölo.
Bon bir dorviş olub düşmiişom çölo,
Qalm am ış halım ı bir soran, qardaş!

Qardaşım Əhmodxan, Əlxan ibni xan!
Eşitdim: Goncodo açıbsan dükan.
H ayıf zohm otino, yoxdurmu zokan:
Çaxır satarmı heç böylo xan, qardaş?!
Ooylııl. 1026

AĞAMİRİN TOYUNDA
Cırıldı qavallar, qırıldı tcllor,
Toy clan cdildi, yığıldı cllor.
Şokidon, Goncodon, Aran, Turandan,
Oynam aq yolunda kcçdilor candan.

Çaxır paylam aqda doliyo, dinco,
Onun xam baxmaz zohmoto, monco.
Gör no hala golib boxtovər Gonco,
G örünür hər ycrdə hcy piyan, qardaş!
Kifayot etm əyir m əsciddə klub,
A ğzından-içino m eyxana dolub.
Bax, bu günkü gündə biz bidin olub,
İçm əkdo çıxartdıq “şo rəf-şan” , qardaş!

... H ey if ki, saqqala dən düşən vaxtda
F ələk gec çıxartdı səni bu taxta.
İndi çoxalm ışdır sərin otaqda
Ö m rünə dualar oxuyan, qardaş!

Ə w ə ld ə n olm uşdun anbar m üdiri,
E ylədin tərəqqi, sən kiri, kiri.
T əəccüb eylərəm : qalıbsan diri,
Sefullaya camış nallayan qardaş!

G öndər dostlarına, bir az da su qat!
Ç arəsi qolaydır: azaldı sovqat.
H ilal M am edovla Əliyev Fərhad,
G örm ədilər bunda bir ziyan, qardaş!

A xşam gec gəl evə, obaşdan da get,
N ə deyir bu işo şaqalad M əm m əd?!
Get Zülffiqara bir ərzi-niyaz et,
Odur səni əvvəl ballayan, qardaş!..

X islətin demokrat, özün xanzadə,
Demokratı keçdin həddən ziyadə.
M ənim sözlərim i saldıqca yada,
Bir az ehtiyatla gəl dolan, qardaş!

D əzgahın üstündə qucub dizini,
Bax, tskən d ərb əy ə satır bezini.
Tapm ışdır о kişi həqqin izini,
Ç öllünün kökünü kollayan qardaş!
Qoytul, 1926 iyul

ŞAİRƏ SATAŞDINSA
Eşitdim , dəyibdir külüngün daşa,
Balçılı qatırı çullayan qardaş!
Yedirib pulları yara-yoldaşa,
B izə töhm ot yazıb yollayan qardaş!
Dedim: folsəfoyə gol verm ə ürok,
Q alm ayacaq bir gün dam ında dirək.
İndi axşam -sabah olində kürək
A t-eşşoyo zibil tullayan qardaş!
Korruq çəkdinm i ki, puldan-paradan,
Sos verdin axırda karvansaradan.
Yığdığım verib bir az sonradan,
H ücrədə bum unu sallayan qardaş!
No oldu əvvəlki о zərbü-şəstə?!
Başında saxlardı səni hər rəstə.
G ör axırda harda oturdun bəstə,
K im lərdir gününü gülləyən, qardaş?!

Sataşdın şairə, yıxıldı damın,
B oyənm ədin bizi, qırıldı camın.
T u f olsun zatına belə adamın.
Ki, olm uş gönünü zollayan qardaş!

GƏNCƏLİ DOSTLARIMA
Aradı canım ız qürbətdo yarı,
Könül arzulayır doğm a diyarı.
Bu yay goldim bizim dağlara sarı,
Dedim ki, keçirim yazı, müxtosor.
Yığıldı ariflor, söz anlayanlar,
Dedim: daha getdi qüssə zəhrim ar!
Yerim yaşıl dağlar, dost var, aşna var!
Xoş keçocək çoxu, azı, müxtosor!
Umdum ki, düşəcək əski gün yada,
G olintək gəzəcək m əclisdə badə.
Zövqü həzz olacaq həddən ziyado,
O xunacaq şeir, yazı, müxtəsər!

Ancaq mənirxı ruhum sevgili G əncə,
G örən kim i bizi başladı rəncə.
B urda könül qırmaq olub əyləncə,
Qalm adım bu yaydan razı, m üxtəsər!
B ir gün zəm anənin şeyxi-nəjadı,
Q oydu boynum uza xudpəsənd adı.
Ə lbət qohum üçün sorular yadı,
Ç əkilm əz ki, yadın nazı, m üxtəsər.
O ldu əski ham am , əski tas yenə,
Та birinci gündən başlandı “iynə” .
A nlam adı dost nə, neştərləm ək nə?!
G ördüm hoqqa asi qazı, m üxtəsər!
Zövq alan bir dostum ədəbiyyatdan
G ah itdən dəm vurdu, gah da ki, atdan.
X ülasə, fərqim iz olmadı yaddan,
Ü rkütdüm ördəyi, qazı, m üxtəsər.
О qəd ər içdim ki, dişləm ə çayı,
B ilinm əz hesabı, tutulmaz sayı.
Xaloğlu, əm oğlu, bacoğlu, dayı...
Qupquru qurum uş tazı, müxtosər!
Narzanın üstündo gündo bir kəro,
Köhlon dəvə kimi çökərdik yero.
Başlardıq baxm ağa “iyirmi birə” ,
Atmışdı söhbəti, sazı, müxtosor!
A llahın nadanı, eşşok naşısı
Bir yerin ki, oldu dostəbaşısı;
Q ırılar şişəsi, sınar kaşısı,
Daha uzatm ayın sözü, müxtəsor!
“K işiyəm ” , deyərək yeddi-səkkizi,
Pulsuz görüb, qoyub qaçdılar bizi.
G edərm i sinəm dən bu dərdin izi?!
Q açdılar həm dazı, vazı, müxtəsər.

C obri-nofs ey b d im , yazdım yumuşaq,
Kişiyəm demosin hər uşaq-muşaq.
Y axşıdır bunlardan bir qatıqurşaq,
Laçın etm ok olmaz bazı, müxtosər!
Slavyanka.1928, 9 scntyabr

DOSTUM XANƏNDƏ ƏSGƏRƏ
Bizi mMİİsd^ qoyııb
pul Jalm ca getmMİ munasilhitH.i

Əsgər, son arifson, fikrü zikrini,
No pula, dövloto, no do vara vcr.
Dadlı sosindoki nazlı nəşəni
Sodaqotli dosta, gözol yara vcr!
Yığıldıq bir axşaırı aşina, yoldaş,
Dilxor ctdin gctdin dağıldıq obaş.
Sono kim söylodi sonotkar, qardaş,
Nazi bizo, zövqü vartazara vcr.
Ovvol sorraf idin, ycno sorraf ol,
Saxla sifotini, tomiz ol, saf'ol.
Ariflordon sayil, o h li-insaf ol,
Könlünıi şairo, bir do tara ver.
Böylo düşrnüş bizim işlor ozoldon,
Dostların zövq ahr şcrü qozoldon;
Bizdo bado içdin bir gözol oldon,
Çotin dordimizo yctiş, çara vcr!
Son ki, anlayirsan ahi, ahongi,
Qoşaşdır ahimlo lohni-sarongi;
Oynadaram sono bir lozgi hongi,
Bizo az kolok gol, azca qara ver.
1933, 3 marl

Geyson do oynino ipokdon qoba,
Heç şişm o boş yero, qabasan, qaba!
Neyloyocok bir do rohm otlik baba,
Babanın qalmışmı bir izi, dostum?!

Başa bax, peysərə bax, vərdişə bax,
Yaxşı can bəsləm isən, can, a qazaq!
Sağdışı - ibn özüm , soldışı - ibni Nağıdır,
Zalım oğlu elə bil D aşkəsən yaylağıdır!
1932, sentyabr
B ir neçə yerdə yaltaqlıq edib, yersiz
olaraq əleyhim ə gedətı bir nəfəra dərs
vermək üçüın yazdım. Fəqət cavab vazmadı. Ban də gerisindən əl çakdim.

QOCALIQDA YORĞALIQ
Gözüm aydın, qələm düşüb əlinə,
H əcv də yazırsan, mızmızı dostum!
Y erdə qanovları görə bilm irsən,
Sayırsan göylərdə ulduzu, dostum!
Yazdıq hökum ətə, verdik ərzi-hal,
Kar, kor, lal var, dedik, əskikdir motal.
Bu günlər G əncədon talağm ı al,
Boiko gotirdilor hom sizi, dostum.
Gol oyri oturaq, düzgün danışaq,
Bu sınm ış ayaqla песо qoşaşaq?!
Bizo no tab eylor hər yeton uşaq?!
M eydana çağırm a gol bizi, dostum!
Bizdo qafıyo var: qılıncdan iti!
Qayçıyam: cıraram hurivoş çiti!
Sono hardan çatdı şair bileti,
Görm om iş qafıyo, vız-vızı, dostum!
Yazırsan: ocdadın olmuşdur hacı...
No çıxsın, ay yazıq, kirdarın acı?
M ord tutm az oyyaşı, yalan leylacı,
Nanodon ayırm az у а ф ш , dostum!

О rohm otliklər qoyub getm işlor soni,
Biz olub sancırsan gəlib-keçəni.
Heç xeyir tapmazsan, dindirmo moni,
Salarsan başına sal buzu, dostum!
Ayıbdır, yeyirson çoxdan duz-çörok,
Tökorom bum undan, qıraq dur görək!
Dayanm az pəncom də - sümüyün kövrok,
İncitmo arvadı, baldızı, dostum!
Yoqin bil, ay horif, oğlanam, oğlan,
Son yüyür imana, sandığa bağlan.
Yay günü qaloş gey, qış günü buğlan,
Biz holo görorik pohrizi, dostum!
Yamm dan yavaş keç, deyilom tayın,
Girm oz qulağıma harayın-hayın!
Mon neyloyim: sonin qırıqdır yayın,
Saxlaya bilmodin bir qizi, dostum!
Mono neyloyocok quru volvolo?!
Barıtın qurtarmış, soğulmuş lülo...
İndi sonin yerin mosciddi, lolo,
Gedib hücrolordo bük dizi, dostum!
Kişimi sayıldın, ay Mohommodxan?!
Görürson yuxunda hor gcco xoxan.
Vofasız bir dosta varmıdır baxan?
İpoyo tay tutma son bezi dostum.
Torlanam , uçmuşaın qarlı dağlardan,
M oxm or yamaclardan, güllü bağlardan.
Utan yedirtdiyim кого yağlardan,
Tutar soni, vardır gec-tezi, dostum!

Q olbim , ürəyim də əm in ol safdır,
N eyləyim ki, fələk çox biinsafdır.
Sənin ki, türklüyün bir quru lafdır,
Ç ağırm a heç türkü, qırğızı, dostum!
A yğır olub indi dünənki daylar,
A dətdir, m ürtədlor cənnət haraylar.
T əm izləm əz səni dəryalar, çaylar,
G ən cənin gur axan kəhrizi, dostum!
D ostluğun yazdığın kağızdan bəlli,
Ö yləm i v erərlər dosta təsəlli?!
D əyişm işdir tam am ayaqlı-əlli,
Sənin h ə r bir şeyin Təbrizi, dostum!
Heç şişm ə, tanıyır səni arvad da,
Hansı qoçaqlığın qalm ışdır yadda?
İgid idin ancaq K ərim abadda,
G ə zərd in -g ö zlərin qırm ızı, dostum!
M ən gəldim , G əncədə m eydanın xali,
T ən g ə gəlm iş səndən bütün əhali.
Bari yaxşı saxla əhli-əyali,
Şonlondir bir evi, dəhlizi, dostum.
Bayanlı qız səni salmca bondo,
Boyadın bığları, düşdün kəm ondə.
A xsaya-axsaya gedirson kəndə,
Sonin cşqin keçib saqqızı, dostum!
Ona neylodin ki, böylə tutaşdı?
Z ü ltuqar da sono yaxşı sataşdı.
Dcyir, hüzurunda itlor çataşdı,
Kcçon m art ayının sokkizi, dostum!
Deyir, iş düzəldir, arvad alırsan,
Hom qazanır, hom do dərdə qahrsan.
Turan oğlunu da tora salırsan,
K osdirirson çilo qaф ızı, dostum!

Torlan ovçu göydo didor turacı,
Kefın qalxm az sonin, ay ibn hacı!
C iblərin boş, ayaq topal, dil acı,
O vçuluğun səndə yox izi, dostum!
Gəncə. 1935, 10 may
Şerin sonunda şairin “Əlhac ibııi lıac
M dhəm m əd A tsşbəyd qeydLwi vcırdır.

HƏCVI

(İxtisarla )
Bəni saldın bu ağır dordo...
Anam, bir do... bir də...
Ə də, xor Iohcəsinin varmı babandan xəborin ?
Qoy tüpiirsün üzüno gorbagor olmuş podorin!
M aşallah ki, danos vcrmokdo varm ış hünorin,
Sənotin artm alı hər yerdo...
Ey... ağzındakı poltok dilinə,
Yeni sonotlo gözol xidmot edirson clino.
Vcr bütün m illoti, dostları fıtnon felino,
Kişison xeyirdo yox, şərdə...
Bilm iyorm u о bana son nolər etdin do nolor! !
... Otura vayına hor şamü səhor.
Son gəbər, bon ona tapm aqda varam yaxşıca or,
Soni görrəm ycni bir ərdə...
Bon sonə ncylom işdim , a rozil oğlu rozil?
Bonim evladım ı qoydun başaçıq, zarü səfıl!
Barü gəl... о kosa saqqal ilo sil,
Bu zadı yem om iş xər də...
Saldırıb şairi son böylə dəm irdən qəfəsə,
Başı üstündon onun qoym a ki, bir quş da əso!

İt ki, itdir bu böyüklükdə bir... yesə,
Utanar, səndə ki, yox tər də...
Bən bu gün m əsləkim üstündə ölürsəm n ə zərər?!
M əsləkli ölüm bil ki, о dünyaya dəyər!
M əqsədin qəhbəliyilən yaşam aqdırsa əgər,
Qazanarsan ki, bir az zər də...

SƏLLALLAH

(İxtisarla)
... Sən seyid olasan, ətin də acı,
Bu öylə dərddir ki, yoxdur əlacı.
Soxasan gözünə təndiri, sacı,
A şm az yenə onun kari, səllallah!
Oyləsi vardır ki, çıxır m inbərə,
Y o l-ərkən öyrədir peyğəm bərlorə.
Düşünco əlino fürsot bir kərə,
Q oym az qalsın kini, vari, sollallah!
G oncədə seyid ki, hor şeydən çoxdur,
Az nosil vardır ki: seyyidi yoxdur.
Hor kim ki, çolaqdır, bir az buruqdur,
Xızr olur, söndüıür naıi, səllallah!
Ancaq bonim dostum tCoblo Seyidəli,
Başqa seyidlortok dcyildir dəli.
Səxavot əhlidir, açıqdır əli,
G öriibdür dövloti, vari, səllallah!
O m ründo olino alm am ış qum ar,
No kart çokor xolvot, nə do nərd oynar.
Doğrudan, kişido zühdü toqva var,
A lnında m öhürün yeri, səllallah!

B ağda üzüm basar şaraphaşarap!
О sirko üçündür, həqdir bu hesab.
Ə m ri-şərifın d ə içm əm iş şərab,
T ökülm om iş onun ari, səllallah!
C avan günlorindo anladı, qandı,
K ərbəlaya getdi, bərkidi andı.
M üxtəsər ki, dostum bir başqa candı,
Yazın gülü, qışm qarı, sollallah!
Deyirlor, yağ çokib sünbülü bığa,
Gedib cavanlıqda nişanbazlığa.
Eyvanın altında cum ubdu zığa,
Süzolənm iş evo sari, sollallah!
Bəzi dostlarım ız edir ki, irad,
O na çətin deyil dünyada heç zad.
A zdır bir kişiyo söz yox bir arvad,
Coddi çağırtm ışdır cari, sollallah!
A randa dözm əyib qarğa-quzğuna,
Çıxıb ki, Goncodən yaylağa qona...
Birinci arvadı basıb furquna,
Saxlamış yanında yari, sollallah!
M ücaviri-im an, şcyxi-pürxotor,
X obor vcrdi bono dostu İskondor.
Var imiş aşnamın fikrindo sofor,
Salam at goloydi bari, sollallah!
Çıxmadı İskondor hcç çolpoşikdon,
Q um arda ol çokmoz birco qopikdon;
On yaxın dostuna döşor topikdon,
Bizo şahin çıxmış sari, sollallah!
Şcyx var şorro qardaş, fitnoyo bacı,
Mamısı çopkcçon, otlori acı.
Hor nodon dom vursan, onun leylacı,
Scvərlor növhoni... tari, sollallah!

Qanlı İsrafıldir m üridlərə xas,
Silinm iş, qalm am ış ürəyində pas.
Deyirlər, о tapm ış əvvəl asi-nas,
Seyidlərin yari cari, səllallah!
A nd olsun bağında bişən kababa,
B ağda çalışm ağı gəlm əz hesaba.
Fikir verib kişi dərsə, kitaba,
B ayraqların rəngi sari, səllallah!
C əddi R əsulillah yetsin dadına.
Çox şeylər söylənir onun adına.
Biz də yetək, о da öz muradına! Sevinsin qız, oğlan, qari, səllallah!
Slavyanka, 1928, 25 iyul

HDHnUffi

LEYLA
Onun ilıq və m əhrəm baxışları m ənə çox tanış gəlirdi. Bu qumral
gözləri, uzun kiprikləri, çatılmış gərgin qaşları, indi xatırlaya bilmədiyim bir yerdə görm üşdüm . Çit fabrikasında m inlərcə fırlanmaqda
olan dəzgahların uğultusu, uzaqdan gələn m ator taqqıltısı, nohayot, on
dəzgahı birdən idarə edon bu qadın, öylə m ünasib bir ahəng təşkil
edirdi ki, bunları görən adamların qəlbi coşm aqda olan yeni hoyatın
sevincləri, yeni kainatm nəşələrilə dolurdu. M avi köynəkli (gömlokli),
al örtüklü, çevik hərəkətli qadınların sağlam vücudlu, dik başlı, gülorüzlü kom som olçularırn, sonra bu m aşınlardan daha cəld, daha canlı
hərəkət edən yeni insanlara, yeni dünyanın yeni insanları olan bu gone
işçilərə rəhbərlik edən beş-altı ötgün yaşlı, çal başlı, baxışları om niyyətlə dolu olan qoca işçilərin, ən nəhayət bütün bu hərəkotlori xeyirxah baxışilə təqib edən dost baxışı gənc m ühəndislərin arasında yeni
həyatın yaratmış olduğu bu ahongi görüncə m əndə də işçi olmaq bu
mavi köynəklilər ordusunun şanlı birnəfori bulunmaq hovosi oyanm aqda idi. Üroyimin on dorin guşəsində deyirom: bu ordu doğrudan da dünyanı yenidon quracaq, hoyatda hoqiqotən yeni bir ahəng yaradacaqdır.
Bu soy vo omol tolaşları arasında siması m ono tanış golon uzun
boylu, münasib ondamlı qadın zehnimdo xüsusi bir ycr tuturdu. Bir torofdon yeni dünyanı tikm okdo olan ustaların çokic soslori, о biri torofdon bu sevincli günlorin arzusilo oynam aqda olan minlorco dükcolor
içorisindo scvinelorlo atılıb düşon çocuqlarına baxır kimi duran bu ilıq
baxışlı qadının gur, qıvırcıq saçları dolğun üzündoki seyrok çopurları,
boyasız dolğun dodaqları mono no qodor tanış golirdi. Lonot sono kor
ijcytan!... Mon bu qumral qadını harada gönnüşom ?
İş qurtarmış, gündolik plan artıqlamasilo yerino yetirilmişdi. Bu
xobor, bu planın ödonilm osi xobori indiyo qodor ciddi vo qoti görünon
üzloro son doroco dadlı bir gülümsomo, tobossiim gotirdi. Yanımdakı
çarxlara nozarot edon qadınlar tanımaq istodiyim qumral gözlü qadının
otrafına toplandılar, ona ol verdilor, “Sağ ol, L eyla!” - dedilor.
Leyla!.. demok bunun da adı Leyla imiş. Ahongino göro çox xoşuma golon bu adı daşıyan bütün Leylalara hafizom do bir keçid rosmi
yapdırdım. Qızğın bir m üharibo zamanında tanımadığı bir osgorin qo-

çaqlığını görərək, rəsm i keçiddə onu arayan bir komandan kimi bütün
Leylalara göz gəzdirdim , vardım düşündüm, düşündüm vardım. Lakin
bugünkü qızğın istehsalat cəbhəsinin qəhrəm anı bu qumral qadını in diyə q əd ər tanıdığım Leylaların içərisində görə bilmədim.
İşdən çıxdıqdan sonra bu yeni Leylanm simasındakı soyuqqanlılıq,
saflıq, təm izlik bunun illərdən bəri bu çarxların arasında yaşadığını
hiss etdirir kimi olurdu. Zehnim in dərzisi bu qadına bir çox paltar g ey dirdi, daraqlar taxdısa da, bu ayağında səndalı olan sadə geyinmiş bu
qadın keçmişin zinətli paltar geyinən Leylalarımn hamısından daha
yaraşıqlı, daha gözəl görünürdü. Sürət ilə dəyişm əkdə, yeniləşm əkdə
olan bu həyat m ənim diqqətim i də dəyişdirm iş, yoxsa doğrudan da bu
günün işgüzar, əm əkçi qadını, tərbiyəçi və zərbəçi anası, dünənki h ə yatın qızıllı, manikürlü, pudralı (ənnikli) m eşşan xanımlarından daha
gözəlm idir?
M ən zehnim də, m əni köhnə həyata bağlam aq istəyən çürük xatirə
bağlarım qırarkən artıq işçilərin gur axını, dostanə baxışları arasında
küçəyə çıxm ış idim. B irdən “G əldi” ... dedilər. H ər kəslə bərabər m ən
də aşağıya doğru vardım. G əncənin, qızıl G əncənin qırmızı donlu tazə
gəlinlərindən birisi bizə doğru irəliləm əkdə, işçilərin gözlərində bir
sevinc əlam ətləri parlam aqda idi. “Sağ ol, tram vay!” ...
Biz üç n əfər idik, hərəm iz bir sexə getmişdik. Yoldaşlarım da çıxıb
golmiş, “Q iyam ətdir” deyə tram vay gözləyirdilər. Fabrikada bizi dərin
bir hörm ətlə qarşılam ış olan fırqəçi bir gənc, işçilərin önünə keçərək
tramvayı göstərdi. “ B uyurun” dedi. Yoldaşlarım la bərabər tram vaya
çıxdım. Çox münasib bir yer tutdum. Sonra bir-birinin arxasınca işçilər
tram vaya doluşdular. O nlardan bir qismi oturdu, bir qismi isə ayaq üstə
dayanaraq qayışdan yapışdı. Bir təsadüf əsəri olaraq Leyla da tam m ə nim yanım da ayaq üstə durub yanındakı gənc qızla söhbət edirdi.
Yeni həyatın bu yeni qadınları heç kəsin qeybətini qırmırdı. S öhbət istehsalatdan, bu günkü planın ödənilm əsindən düşmüşdü. Sarışın
qız Leylaya: Yaşa Leyla!.. üzüm üzü ağartdın, - deyirdi. Zehnimdəki
tapm acanı həll etm ək üçün əlim ə düşən fürsətdən istifadə etdim.
Ayağa qalxdım, “qəbul etm əy əcək ” qorxusilə, yerimi Leylaya tə k lif
etdim. O, incə bir gülüşlə qarşılıq göstərərək bir münasib ahəng ilə
göstərdiyim yerə əyləşdi və “ Sizə zəhm ət oldu”, - dedi. Uzun təklifli
işarələrə, cansıxıcı m ərasim ə heç bir ehtiyac duymadan mən də sadəcə “Y o x ” dedim.

“B ağışlayın!” m üqəddim əsilə onun m ənə tamş gəldiyini, lakin h arada gördüyüm ü unutm uş olduğumu, anşırda bilmodiyimi ona söylodim. Leyla dostyanə b ir tobossümlo:
- M əni unutdunuzm u, - dedi. - Xanlığın qaravaşı Zeynəbi quyu
başında, kəhrizdən su doldurarkən dordləşdiyim iz Zeynəbi no tcz
unutdunuz?
Aha!.. Zeynəb çocuqluğum un, yetim lik günlərim in yegano dostu,
təsəllisi olan Zeynob! İyirmi il bundan əvvol qorxaq, ürkok baxışları
ilo ətrafı gözdon keçirib mono dordlorini, kədorlorini anladan, dorin
bir som im iyyət, um udsuz, yəs vo donm uş üm idlorlo yetim lik
tosirlərimi dinləyon, Zeynob!..
Yazıçılar Com iyyotinin bodii briqadası üzvü kimi mon, no qodor
qafıl adam imişom?! Zeynobi, iyirmi il bundan ovvol cırıq jileti, büzmoli tumanı, sirkoli, qıvırcıq saçı ilo mono dord bacılığı, sirdaşlıq edon
bu osir vo qaravaş qadını, bu Zeynobi no yam an unutmuşam!..
- Lakin Sizin adınız no üçün “ Leyla’ ya çcvrildiyini zehnimdo indiyo qodor holl edo bilmoyirom. Lütfon, bu sirri mono anladın, - dedim.
İyirmi il bundan ovvol, xanın oğlunun, xam n darğasının, xanın
nökorinin çirkin söyüşlorino vo tohqirlorino bir qurban kosilorok küt
bir tovokkül ilo hoyatın ağır çokilm oz yükünü daşıya-daşıya bugünkü
sinfı şüura qodor yüksolon Zcynob, yox Lcyla, о qanlı giinlorin
xatirosino andırıcaq qorxunc vo acı bir gülüşdon sonra:
- Qadınlar şöbosi torofındon Goncoyo Leyla adlı bir qadın golm işdi. İnqilabın ilk günlori idi. O, Leyla yalnız monim çadramı dcyil, gözlorimi do açdı. Xanın vo xanımın m onimlo sin if düşmonlori olduqlarını
isbat ctdi, moni götürüb savad kursuna yazdırdı. Qadınlar klubunda
qulluğa düzoltdi. Bir az savadlandıqdan sonra moni firqoyo colb ctdi.
İşçi fakültosino girib oxumağımı tapşırdı. Hasili (noticosi) gözümün
önündo tam am ilo ycni bir dünya, yeni bir kainat açmağa müvoffoq
oldu. Mon do cırıq jiletli, kirli çarşaflı, sirkoli saçlı köhno hoyatın
bütün tozlarmı üzorimdon silib atmağa çalışdım. O, qara günlordon oynimdo vo zehnimdo heç bir şey buraxmamağa soy göstordim. Bir azdan
sonra yalnız köhnolikdon adım Zeynəb qalmışdı. Bu da qalmasın dedim.
Mono ilk rohborlik edən sevimli qadının adını xeyirli bir olam ot kimi
qobul etdim. Ona göro do monim bu günkü adım Leyladır, - dedi.

M ənim haqlarında şeir qoşduğum , dastan düzdüyüm dar gözlü, dar
könüllü Leylalar, yeni həyatın bu yavrusu sizi əzəcək, əskiliyi xnpalayacaqdır. Çəkilin, yoldan!..
Sizə uğurlar olsun, ey bu günün qəhrəm an qadını olan yoldaş
Leyla!..*
"Şərq qadını"jurnalı, 1934, m art

İKİ DÜŞMƏN
İkidirdən Tiflisə gedirdim.
İçmiadizin stasionu önündə çalpapaq M əm m ədəli arabanı saxladı.
Holə qatar golm əm işdisə də içəridə bir izdiham, bir gurultu duyulurdu. Hor kos bilet alıb da vaxtında kəndinə bir yer bulm ağa hazırlaşırdı.
M iniklərin böyük bir qismi boz şinelli vayennilərdon ibarət idi.
İkinci klass odasına vardım. Əfsorlərin vo qeyri miniklərin bir tə rofo toplu olduqlarını gördüm. İrəli varıb bu qəloboliyin qara üzlü, iti
gözlü, çöhrosi çoxdan toraş edilm omiş, saqqal basmış bir osmanlı zabiti başında olduğunu gördüm. Ə1 və ayağı sarılı, dəyonoyinə yaslanmış oturuyordu.
Yanında gülorüzlü, lakin çox zoif görünən taza xostəlikdon qalxnıış bir poruçik qılınca yaslanınış oturuyordu. Xidmotçi çöroyi əsirin
öniino çəkorok türkco buna:
Əfondi, buyurun, ycyiniz. Şiırıdi şem andofer golər, bunlara baxmayın, yoxsa a c qalarsınız - diyordu:
Əsir: - Toşokkür cdirəm , ofondim , çox razıyam! - dcyib, qara gözlorilo boz qalbaqın altından otrafı scyr cdiyordu. Eskomlə aldım, m üsaido istoyib oturdum.
Əfsorlor əsirin başına yığışıb, horo türkco bildiyi qodor sualda
bulunuyordu vo anlatdığı surotdo miivoffoqiyyotdon çox şadoluyordu.
Yarayi nişan verərok qırıq türkco ilo:
* Qeyd: Hekayolərin üzü köçiirülorkon onun dilino, üslubuna, imlasına, sorf vo
nəhvinə toxunulmamışdır (Tərtibçi).

- İfındi, bu yaqşı? - deyə soruyor, о da təm ənna edərək:
- Təşəkkür, daha eyidir! - deyə cavab veriyor. Cavan praporşik əsirin
rütbəsini bilm ək m arağında olub və əlilə kəndi om uzunu göstərərək:
- İfındi, son kto (kim ), mülazim?
Əsir sualı anlayıb:
- Xayır, tabor kom andanı! Batalyonm u deyirsiniz? Ah, iştə batalyon komandanı.
Yanmdakı poruçik cəm aotə xitabon:
- Cənablar, biz yorulmuşuq. M ən də, əfəndi də acız! - deyo darıldı.
A ra bir az sakitloşdi. Poruçik ilə tamş oldum.
Tazə yatalaq (tif)don sağalmış və qüvvətə gəlm ək üçün Tiflisdo
m üalicəyə gediyordu.
Tazo adama ə w ə lk i sözü, görünon, minnotdar olduğu Zemski soyuz
firqəsinin səhiyyə dostəsindən razılıq etm ək onun fədakarlığından, orada
işləyənlərin gördüklori işo səm im iyyətdən danışm aqdan ibarot idi.
- M ənim və bir çox arqadaşlarım ın sağ qalm am ıza sobob, m übaliğəsiz deyə bilm ərəm ki, zemstvo fırqəsinin fədakaranə işloməyi bais
olmuşdur! - deyirdi.
- Geconin hansı saatında, dedi, sosinizi çıxarsanız, şofqot bacısı
yerindən fırlayıb ailə kim i başınıza dolanıb, canını yaralıya sərf etm oyə hazırdır.
Bundan sonra sözünü əsiro keçirtdi:
- Yanımdakı zabit, dedi, batalyon kom andanıdır. Bir il nıüddotindo
neço dofo dava m eydanına hor ikimizin fırqoləri qarşı-qarşıya goldilor. Axırda ofondi Xınısda yaralanaraq osir düşdü. Bir qaç vaxt xostoxanada bir yerdo yatdıq. Türkcə bildiyimo göro çox söyloşdik. Şitndi
Roşidboyi do (osirin adıdır) bonimlo götürüyoram ki, yolda ona
oziyyot olmasın. Tiflisdo do bir yerdo qalacağız, - dcdi.
İki düşmon zabitinin arasında görünon bu mehribançılığı anlamaq
istodikdo monsub olduqları m illotlərin ürok tomizliyini vo aliconablığını da unutmamalı.
Poruçikin iznilo Roşidboylo qonuşdum. Kondisi Bağdaddan olub,
bu davada iki dofo yaralanm ış, dediyinə görə sıradan çıxmamış, X ınısda iso üç yerindon yaralanıb osir düşmüş. Rus hokim lərindon razılıq
cdiyordu ki, buna lazım ınca diqqət etdilər vo yaralarını sağaltdılar.
Qatar goldi, m iniklor üzorino hücum edib, qapıları tutdular vo dava
öz qaydası ilo gctdi.

Bən də bir yerləşdim. İttifaqən iki zabitlə bərabər bir kupedə oturdum.
H ərə əlinə keçirdiyi təzə qəzetlərə göz gəzdiriyordu. Bir qədər
oxuduqdan sonra y enə söhbətə keçdik.
Roşid p ən cərələrd ən görünən tarlaları, bağları görüb:
- Ə fəndim , iştə bizim B ağdad tərəfı də bu çeşid, düzlük, tarlalıq,
baqqalhq. Am m a əfəndim , bu Gürcüstan nə kötü yer. Bütün daş, qaya,
düz yer yox ki.
- Ə fəndi, bizim şim əndaferm i yaxşı, ya sizinkimi? - deyə praporşik N. əsirdən soruşdu.
- Tobii, bizim kilər daha iyidir!
- Oho! Bu necə ola bilər?
- Ö ylə ya, əfəndim , yolların çoxu A lm aniya kompaniyasınm deyilmi? B unlar da “vaqon” mı deyirsiniz, A lm aniyadan gəlir.
Y anım ızda oturan b ir cəv an ə xam m indiyə qədər diqqətlə əsirin
üzünə, olbososinə baxırdı. A xırda, görünür, tab gətirm əyib Rəşidbəyə
m üraciətlə:
- N iyə çininiz (ipolit) yox v ə əlbəsəniz böylə qabadır?
Ə sir bir az ara verib, cavabında:
- X anım əfəndi! M üsafirlik niyyətim də yox idi. Sizinlə böylə
oturacağım ı bilsəydim , ziyafət əlbəsəm i geyərdim ! - Və genə bir qədor ara verib kəlam ını bu cüm lə ilə qurtardı:
- A llaha təvəkkülüm çox qüvvətlidir. H ərbdə oldum. Atəş içində
bulundum. Lakin bir an h ər şey Allahın qüdrətindən olduğunu yaddan
çıxartrnadım və yenə də im anım m öhkəm dir.
Fikrim bənim bu axırkı sö zlər üstündə işləm əkdə idi.
Qəzetlordo oxuduğumuz, qism ən gördüyümüz alman zabitləri Rəşidboyin qılınc arqadaşları nə qədər buna bənzəm əz, bu ölçüyə girməzlər.
Roşidboy iri bədənli, uzun boylu “təvəkkülə” inanmış, kəndi
foaliyyətini, qüvvotini, diləyini heçə sayan R əşidbəy - iştə Şərq, Şərqin nümunosi.
Arqadaşı alman zabitini sorsanız, ondan “təvəkkül” yerinə ancaq:
Döyüşland, döyüşland, opir alles!” (Germaniya, Germaniya hor
şeydən ucadır) cüm ləsini eşidərsiniz. İştə Q ərb, Qərbin nişanəsi!
Böylə kəndi kəndim ə düşünüyordum. Bu anda bizim xəstə poruçik
M əlini açıb və barmağındakı üzüyünə gözlərini dikib ahəstə səslə dedi:
- Cənablar! B ən fatalist deyiləm . Lakin R əşidbəyin sözlərinə bən
də şərikəm (Sağ əlini g östərərək):

Baxınız, bu üzüyü görürsünüzm ü ki, indi bir az da qaradır, bu bir
mollanın baxışıdır. B ir çox vaxt İranda qaldım. M üsolmanlar da
mənim xatirim i çox istəyirlər. Əlolxüsus ki, bir molla m əni çox istəyirdi. Bir gün bizim polka səfərə çıxm aq əm ri verildi. M əni sevən
haman m olla yolum a xeyir-dua deyib bu üzüyü m ənə bağışladı vo heç
bir surətdə barm ağım dan çıxartm am ağım ı tənbeh etdi və dedi ki, bu
üzük səni h ər qəzadan, bəladan saxlar. Bu üzüyün qaşında on üç dana
almas var idi. N eçə vaxt idi səlam ot gəzirdim . B ir gün yaralandım. Bir
neçə gündən sonra baxdım gördüm ki, üzüyün on üç alması düşübdür.
Bir dəfə naxoşladım . Gördüm ki, üzük sarı rongini itirib, bütün qaralıbdır. M ən sağaldıqca üzük də öz ronginə gəlm əyo başladı. Bir m üddətdən sonra Y atalaq naxoşluğuna tutuldum. Üzük do barmağımda
qaralmağa başladı. N axoşluğun böhranında ortasından çatlamış. Şimdi
m ən iyi olduqca üzük do saralır. Bizim hokim bu üzüyün xasiyyotino
tooccüb edirdi. İşto bu foqorələr m əni fatalist olmağa ırıocbur ctdi.
Görünür ki, boş deyil, qozavü qodor əsaslı bir şeydir. Bu ili düşmonin
xülqən, ruhon bir-birino bu qodor oxşam aları moni m ütohoyyir ctdi.
Yanım ızda yeni bir söhbot dovam edirdi. Mon daha qulaq asm ayırdım. Çox yorulm uşdum , mürgülodim və yuxuya daldıın. Sohor
oyanıb stasiyonda durduğum uzu anladım. Ə trafa baxdım, zabitlor yox
idi. Poncorodon baxıb, poruçik Roşidboyin qoltuğuna girib gctdiklorini
gördüın. Tiflisin yaxınlığında Naftuluq stansiyanunda olduğumuzu bildim. Qatar torpondi. Zabitlor oylonib döndülor. Gözlorimiz, bir-birino
enişdi. Bir qaç dofo ol saxlayıb vidalaşdıq. Poncoroyo yanlanıb gördüyiim m onzoronin tosiri altında düşünürdüm. Günoş ycni doğmuşdu.
Quşlar teleqraf tellori üzorindon uçuşub, ötüşürdülor vo guya ki, doli
şairin:
Som adan bir molok heyrotlo dcr: İnsanlar!
İnsanlar!
N odir bu ruyi-orzi qaplam ış alqanlar?
İnsanlar!

sözlorini oxuyurdular.
ƏLIF CIM
"Açıq söz " qazeti, 1916, 3 may
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İLYAS VƏ ÖVRƏTİ ŞAMŞİMAQİ
Başqırd cəm aətindən U fa şəhərində İlyas nam ində bir nəfər şəxs
olurdu. H ərçənd İlyas atasından bir böyük dövlətə m alik olmamış isə
də ancaq dörd-beş cam ış, öküz, iyirm iyə qəd ər qoyun, keçi və bir qədər kənd ləvazim atına sahib idi.
Bir il olm am ış idi ki, atası İlyası evləndirib özü vəfat etmiş idi,
bunlar da ər-ö v rət sübhdən axşam a qədər işləyir idilər. İlyasın о qədər
işə şövqü var idi ki, sübh ham ıdan tez durub işlərdi. Axşam isə ham ıdan gec yatardı.
Bu surət ilə bunların m al və dövləti artıb böyük bir şöhrətşüar zat
olmuş, bu növ ilə otuz beş ildə iki yüz at, yüz əlli öküz-camış, min beş
yüzo baliq qoyun, keçiyə sahib olmuş idi.
Məmçinin lazim olan xidm ətçisi olub, kişi nökərləri mal-qaranı
mühafizo cdib, yem , su verən kimi, övrot xidm ətçiləri də süt sağıb,
qatıx, pəndir, yağ kimi şeylər hazırlayır idilər.
İlyasın bu növ güzəranı cəm aətin diqqətini cəlb edib, deyirdilər:
Ah, no xoşboxt irniş İlyas, h ər bir əşyası hazır; güzəranı gözəl, pul,
mal, dövlot, övlad! D axil bunun no fikri olacaq; belə şəxs də olarmı?
Xeyir, belo şəxs osla olm az!”
Com aot İlyasın osl fıkirlorindən xəbərdar olmayıb, həqiqətdə
böyük bir xoşboxt hesab edib bunun yerində olmalarını arizu edirdilər.
Soxavət, m ürüvvotdo binozir olan İlyasın evi əsla qonaqdan xali
olm az idi, hor bir g ələn qonaq üçün qoyun, keçi kəsib, xörəklər hazırlayıb, m övcud olan süt, qatıx, pəndir, yağ yedirm əkdən əsla müzayiqə
ctm əz idi.
İlyasın bu zom aninodok ancaq iki oğlu vo bir qızı olub, cümləsini
cvlondirm iş idi. Holo bu zom anoyo yetişm əm iş ikon oğulları ataları ilo
borabor işloyib, gözol güzoran cdirdilor.
Elo ki, İlyasın zikr olunan halı goldi, yoni foləlikdon qurtarıb, işlor
xidm otçiloro vagiizar oldu, oğlanları hor bir işdən əl çokib pulların
başını dağıtm ağa ol açıb ollorindon gəlon nadincliyi geri atmadılar.
Bunun nəticosi olaraq oğlunun birisi qozanm gətirdiyinə göro bir
gülloyo qurban olm uş idi. Digoıi iso övrotinin mokr-hiylosino vo ya
gəlin ilo qaynananın m übahisosi üsto ırıehriban olan atanm sözünə osla
hovaleyi-soıni-ctibar ctmirdi.

İlyas bunun çarosini oğlunun ayrılığından ibarot olduğunu bilib bir
qədor m al-dövlot vernıək ilo özündon ayırdı.
Bundan sonra İlyasın m al-dövloti gün-gündon tonozzül edib,
bodbaxtlıq əsəratı görüniir idi. Bod havanın bodliyi, yağış olmaması
göyərtinin puç olm asına sobəb olub, aclıq ili aralığa goldi. Homçinin
m al-qara tə lə f olub, İlyasın ev oşyasını satm asına sobəb oldu.
Qəroz m al-dövlət oldon gedib, ər-ö v rət qocalıb, qüvvolor zo itlonib, işləm oyə taqot qalm ayıb, sinnilori yetm işo çatmış halda heç bir
şeyə gümanları gəlm oyib, sinnilorinin bu vaxtında yovm iyyo ruzilorindon biri digorino qulluq etmoyo ər-ö v ro t m ocbur oldular.
İlyasm bu qədər m al-dövlotindən ancaq oynində bir dost paltar ilo
qocalmış olan övroti qalm ış idi. A yrılan oğlu uzaq bir vilayotdo g ü zəran edib, osla atasmdan bir xobor tutmazdı. Qızı isə vofat etmiş idi.
Bu növ ilo qoca İlyas ilo övrotinin köm oyino heç bir golon yox idi.
Foqot, İlyasın soxavot vo mürüvvotinin noticosi olaraq qonşusunda
olan Şahmommod bunun halına toossüf çokib, imdadına yctişmoyi fikr
edir idi. Horçond M om m əd kişi do, bir о qodor dövlotli şoxs dcyil,
idiso do ancaq güzoranı çox tong olm ayıb m üsaido ediı di.
Mommodin fıkrino goldi ki, olbot lazım dır bunlara hörmot cdib,
kömok almaq ondan ötori ki, bunun çox çöroyini ycyib, yavuq dostlarından hcsab olmuşuq. Bir növ xoyanot cdib, tainki bu giin İlyasın yam na golib dcdi:
Son vo övrotin Şamşimaqi golib bizdo güzoran cdib, ömiir sürünüz. Yazda m onimlo bağçada işlo, qışda da m al-qaraya bax, ycm, su
ver. Şaınsjimaqi iso süt sağıb, qatıq, yağ hazırlasın, mon sizi saxlaranı,
ycmok, içırıok, paltar vcıib, hor no lazim iso sizdon osla müzayiqo
ctmorom.
İlyas razı olub, or-övrot hor ikisi M om m odo qulluq ctrnoyo başladılar. Horçond ovvolco belo işlor bunlara çotin golirdiso do bir azdan
sonra öyroşib, var qüvvolori ilo işloyib, burada ömıir sürdülor.
Şahmommod bu növ qoca adamlar saxlanıağı xoşlayır idi. Ondan
ötori ki, bilirdi belo adam lar düzlük ilo işlorlor vo var qüvvolorini bazuya vcrib, is?do hcç vaxt kahallıq göstormozlor. lloın do comi işloro
bolod, özlori do dünya görmüş.
Bunların bu ali mortobodon bir növ alçaq mortoboyo golmolorino
baxmağa M ommodo hoya mane olur idi.

Bir gün M om m ədə uzaq yerdən qonaqlar gəlib. Axundlan da gəlmiş idi.
M əm m əd isə qonaqlar üçün qoyun kəsib xörəklər hazır etməsini
Ilyasa om r etmiş idi. İlyas da о saat qoyun kəsib, xörək hazır edib, qo
naqlar üçiin gotirdi. H əm çinin hazır olan yağ, qatıq, pəndir qonaqlar
üçün gəldi.
Q onaqlar xörok yeyib doyandan sonra hərosi bir tərəfə çəkilib,
döşoklor iisto oyləşib, balış-m ütəkkələro söykonmiş halda kimi çay
içir, kimi qəlyan çək ir və xoş söhbətlor edib, gülüşürdülor.
Bu halda İlyas öz işlərindən fariq olub, qapının ağzından keçdi.
M əm m əd bunu görən kim i qonaqlara xitabən: “Qapının ağzından keçon qoca kişini gördünüzm ü?” - deyə sual edincə: “ - Bəli, gördük.
Bir tooccüblü şoxsdir?” cavabını alınca biri başına hərokət verib dedi:
“ Boli, çox təoccüblü şəxsdir” . Ondan ötəri ki, bu bizim ən məşhur, ən
soxi, on dövlotli vo on m ürüvvətli şoxslorim izdən biri idi.
- Adı İlyasdır. E şitm isinizm i? -su a l edinco, qonaqlar: “Bəli, eşitmişik! H orçond özünü görm om işik. Foqot m übaşir olduğu gözol işlori
eşidib, gözol zat olduğunu bilm işik” .
M om m əd bunların sözlorini eşitcok dedi:
- Haman bu tə rif etdiyiniz adam yom iyyo ruzilorinə möhtac olduqlarına göro or vo arvad m əno qulluq edirlor!..
Bu sözlor qonaqlara təəccüb golib, barmaqlarını dişlərino tutub,
bir az sükutdan sonra birisi dedi: “ Bəli, görünür ki, baxt çarx kimi fırlanıb, birisini ali m ortoboyə, digorini alçaq m ortobəyo artır!”...
Şahmommod bir qodor doryayi-tofokküro qorq olandan sonra dedi:
Boli, kiırı bilir dünyanın işi песо olacaq? Mon özüm də qoca kişiyom.
İndi İlyas burada işioyir, özü om in, qalm aqalsız dolanır, gözəl...”
Söz bu yero çatanda qonaqlardan biri dedi: “Onun özü ilə görüşmok m üm kün olsaydı. Bir az keçm iş güzoranm dan bizim üçün söhbot
edordi!..”
Bu vaxt Şahm om m əd qapı torəfə üz tutub dedi: “İlyas, qoca nononi do götürüb çay içm oyə g əlin iz!” .
Bunlar da о saat içəri girib, qonaqlar ilə görüşdükdən sonra, İlyas qapının ağzında ikon, dizləri üsto əyləşib, nə sual veriləcəyino müntəzir idi.
Şamşimaqi iso pərdonin dalm a keçib, M əm m ədin övrəti ilə əyləşdi.

Bu halda İlyasa da bir fıncan çay verdilər. Bu da özüno bir hərəkət
verib, xanda söykənm iş halda çay içm əyə m əşğul oldu. B ir-iki qurtum
içdikdən sonra fıncanı yero qoyub, qonaqlara baxırdı. Q onaqlar iso
İlyası ovvəlinci dofə görüb keçən halını və M om m ədin zikr etdiyi
sözlorini toxəttür edib, fıkir doyrasına qorq olmuş halda moclisi
sakitlik bürüm üş idi.
Birdon, qonaqlardan biri, İlyasa xitabon:
“Görükür, qabaqkı günlorini dorxatir edib, toəssüf çokirson?
M ümkün iso öz keçon halından bizim üçün bir noql elə!”
İlyas bir tobossüm izhar edib, guya özü danışm aq istomodiyini bclo
dedi: “Ə gər m ənim bodboxt vo xoşboxt olm ağımdan danışsam, ola
bilor inanm ayasınız. Hoqiqoti halı bilm okdon ötori monirn övrotim don
sual ediniz, о sizo ohvalatı noql edor. Neco onun üroyidir, dili do elodir. Sizo doğrusunu söylor” .
Q onaqlar bu sözləri eşidon kimi birisi m ütovəccöh olub dcdi: “ Siz
söyloyiniz görok, qabaqkı xoşboxt günlor ilo, indiki qomli günlor ilo
песо güzoran edirsiniz?”
Şamşimaqi pordonin dalından cavab verdi: “Görünüz песо güzoran
edirik! Tam əlli ildir ki, bir qoca kişi ilo öm ür sürüb, xoşbaxtlıq arayırdıq. Tapmayırdıq. İndi ikinci ildir ki, olimizdo heç bir şey qalmayıb,
burada qulluq edirik. İndi tapdıq. Bundan başqa heç bir şey lazım dcyil” .
Övrotin bu sözlori ınoclis ohlino tooccüb goldi. Mommod iso
tooccübünün çoxluğundan özünü pərdo torəfinə atıb, pordoni qalxızdı.
Baxıb gördülor ki, qarı qocasına baxıb gülür. İlyas da qonaqların tooccübüno vo qarısının gülüşüno baxıb gülür.
Şamşimaqi bunların toəccübünü görüb dedi: “Mon doğru dcyirom.
Zarafat etm irom . Neço müddotdir xoşbaxtlıq arayırdıq. M ümkün olmayırdı. Dövlotli olduğuınuz zamanda da bu xoşbaxtlığa nail olmadıq.
İndi ki, heç bir şeyo güm anım ız yox özüm üz do xidmotçilik ilo giizoran cdirik, indi tapdıq!”
Qonaqların tooccübü daxı da ziyado olub, dedilor: “No xoşbaxtlıq
tapdınız?” Qarı cavab verib dedi: “Qulaq vcriniz deyim. No xoşbaxtlıq
tapdıq” .
Biz dövlotli olan zam an bu qoca kişi ilə bir saat da olsa aram olm ayırdıq. No bir söhbotim iz olurdu, no bir öz vücudum uza fıkir verir
idik. No do A llah-taalam nəzorə gotirib, ibadot edir idik. Ancaq fikrim iz bu olurdu ki, hansı qonağa no növ xörok verok: hansına no boxşiş

edək? Xidm ətçilor nə növ işləyirlər? Y enə fıkir edirdik mal-qaram nə
növ saxlayaq ki, qurdlardan quldurlardan səlam ət qalsınlar.
Bunlar hamısı gündüz əhvalatı. Axşam olur, yatmağa məşğul oluruq. Birdən xəyalə gəlir, yox, yəqin qoyunlar quzuları tapdadı, cücələri
siçanlar apardılar. T öylədə danalara soyuq olacaq. Bu növ yuxu qaçır.
Gecənin о aləm ində nigəran olmaqdan ötəri gedib baxır idim. Hamıdan
xatircəm olandan sonra gəlirik yatmağa. İndi xəyala gəlir: qışda mallan
necə saxlamaq? Bu xəyallar ilə yenə sübh açılıb, işlərə başlar idik.
Elə təəcciib burasıdır ki, bu qoca kişi ilə heç sözümüz də gəlm əyib. H əm işə m übahisə edir idik. Bu növ ilə zəngin vaxtımız: fikirlər,
qəm lər, bəlkə günahlar ilə keçib, bircə xoşbaxtlıq üzü görməmişik!..
Bu halda qonaqlardan biri qarının sözlərini kəsib, dedi: “ Bəs indi
xoşbaxtlıqdan bir ə sə r vardırm ı?”
О vaxt qarı cavab verib dedi: “Bəli, vardır! İndi sübh uyqudan qalxıb, bir-birim izlə gözəl söhbət edib, heç bir şeydən mübahisə etmirik.
M əhəbbətlə və gözəl rəftar edirik. M əlum dur ki, insan fıkirsiz olmaz.
Bizim fıkrimiz budur ki, ağam ız üçün var qüvvə ilə işləyək, ta böyük
m onfəətlorə nail olub, zərər çəkm əsin.
Hom çinin işdən fariq olan kim i xörəyim iz hazır, habelə paltarımız
vo her iəvazim at hazır, heç bir şey bizdən m üzayiqə olunmayır.
İndi öz güzəranım ıza fıkir verib, qabili-ibadət olan Allah-taalaya
ibadət edirik. B udur əlli ildən bəri aradığım ız xoşbaxtlıq. İndi nail
olduq. Bundan başqa bizə heç bir şey lazım deyil” .
Qarının bu sözlərinə qonaqlar güldülər isə də İlyas əsla gülməyib,
qomli bir halda qonaqlara xitabən: “Gülm əyin, əziz qardaşlar!” Bu
sözlər lətifə sözlərdən deyil, b əlkə insan güzəranıdır, ağlımızın azlığına görə dövlətiınizin olm asından ötəri qabaqlar ağlayırdıq. İndi haqq
Taala bizim üçün h əqiqət yolu açıb, gözəl güzəranım ıza səbəb olub.
Bu sözləri açıb dem əkdə m əqsudum uz halım ızdan şikayət etmək
dcyil. B əlkə sizin sualınıza gözəl nəql elədik.
О tərəfdən axund sözə ağaz edib, dedi: Bəli, bunlar bir nəsihətamiz sözlərdir. D ərhəqiqət İlyas doğru və ağıllı sözlər söyləyir. Hətta
bunlar bizə xəbor verilibdir.
Bu sözlordən sonra m əclis əhli gülm əkdən əl çəkib, böyük fıkrə
düşdülər.
M iitərcimi: Əhməcl Axundzadə
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