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“GƏNC QƏLƏM” 
  
 

“Gənc qələm” ədəbi birliyi 2009-cu ildə 
yaranıb. Birliyin ilk yığıncağı sentyabrın 27-də 
keçirilib. Fəaliyyət göstərdiyimiz bu bir ildə 
hər həftənin bazar günü toplaşan birlik üzləri 
bir-birinin yazılarını dinləyib, fikirlrini bildirib 
və seçilən yazılardan ibarət 12 səhifə hazırla-
naraq müxtəlif mətbu orqanlarında çap olunub. 
Bundan əlavə bəzi üzvlərin ayrılıqda yazıları 
və bəzi üzvlərin yaradıcılığını işıqlandıran 
ayrıca məqalələr də dərc etdirilib.    Bu yazıları 
dərc eləyən “Real-Press” qəzetinin baş redak-
toru Raqif Nazimoğluya, “Haqqın sədası” qə-
zetinin baş redaktoru Mehman Göytəpəliyə, 
“Bütöv Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru 
Tamxil Ziyəddinoğluya, “Nüanslar” qəzetinin 
baş redaktoru Fərhad Əsgərova, “Şəxsiyyət” 
qəzetinin baş redaktoru Bahirə Elxana, “Kre-
do” qəzeinin baş redaktoru Əlirza Xələfliyə 
təşəkkür edirik. 
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TƏBRİK EDİRİK 
 
     “Gənc qələm” ədəbi birliyinin sədr müavini Ülviyyə Bahir, 
birliyin katibi İlahə Zaur Kamiyab və birlik üzvlərindən Vaqif 
Fəda, Əliəkbər Nasir “İTİ QƏLƏM” fəxri diplomu ilə təltif olu-
nublar. Bunun üçün də “İti qələm” Respublika Ədəbi Birliyinin 
sədri Raqif Nazimoğluya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Vaqif 
Fədanın bu münasibətlə yazdığı şeiri də oxuculara təqdim edirik: 
 

Təltif olunmuşuq, gözümüz aydın, 
Təbrik eləyirlər bizi, qələmim.  
Şair olardımmı sən olmasaydın, 
Mən dedim, sən yazdın sözü, qələmim. 
 
İndi fəxr edirəm şair tək mən də, 
Deyirlər, şairlər dəstəsindəsən. 
Çoxdankı amalla bu gündən sən də 
“İti qələm”lərin cərgəsindəsən. 
 
Bu ilk mükafatla addımla mətin, 
Şairin qiyməti, sayğısıdır bu. 
Qədirbilən xalqın, böyük millətin 
İstedada olan qayğısıdır bu. 
 
Daha da itiləş, daha da sərtləş, 
Daha da çox yarat-yaz, ey qələmim. 
Haqqımla həmrəy ol, əlimlə birləş, 
Nahaqqın qəbrini qaz, ey qələmim. 
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Tanrı qüdrətindən, şair təbindən 
Söz alıb ən uca əməl tutasan. 
Nur damsın hər zərrə mürəkkəbindən, 
Ölməz əsərlərə imza atasan. 
 
Çoxdur diləyənlər şair olmağı, 
Naşı əl toxunub sənə dəyməsin. 
Sənin vasitənlə hər söz yığnağı 
Əyninə qoy şeir donu geyməsin. 
 
Daim vuruşursan nahaqla, şərlə, 
Haqqın silahısan sən də bir cürə. 
Həyatlar bəxş edib böyük hünərlə, 
Ölümlər yazırsan neçə ömürə. 
 
Nizami qüdrəti, Füzuli eşqi, 
Gücündə Nəsimi dönməzliyi var. 
Vaqif gözəlliyi, Vidadi dərdi, 
Odunda Sabirin sönməzliyi var. 
 
Neçə söz odunda yanan aşiqin 
Hələ də qəlbinin intizarısan. 
Cavid əfəndinin, nakam Müşfiqin 
İntiqam hikkəli yadigarısan. 
 
Haqqa layiq olan hər bir sözünlə, 
Yerdə səni deyib, göydə Xudanı. 
Yüksəl dayanmadan, ucal, özünlə 
Ucalt zirvələrə Vaqif Fədanı. 
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GƏNCLİK HƏVƏSİ – GƏNCLİYİN UĞURU 
   
 

Şairlər ona görə fərqli adamlardır ki, onların oxucunu 
inandırmaq cəhdləri var və onlar bədii təxəyyüllərində 
yaratdıqları obrazlı ifadələrin qüdrəti ilə cəmiyyətə fayda 
verirlər. Ədəbiyyat, poeziya məhz bu fərqli adamların 
yaradıcılığı sayəsində tərəqqi edir. Bu gün də ədəbi 
mühitdə oxucunu haradasa vahid bir meyara inandırmağa 
çalışan qələm sahibləri var. Bu qələm sahiblərini bir 
məclisdə, bir birlik ətrafında toplayan adamlar da var. 

Sona Xəyalı tanıdığım iyirmi ildə həmişə ədəbi 
birliklərdə, məclislərdə fəal iştirak edən görmüşəm. 
Yaradıcılığı ilə paralel həmişə müxtəlif illərdə müxtəlif 
ədəbi məclislər yaradıb, onlara rəhbərlik edib. Mənim baş 
redaktoru olduğum qəzetə həmin məclis üzvlərinin 
şeirlərini gətirib. Keçən il yaratdığı “Gənc qələm” ədəbi 
birliyinin üzvlərinin yazılarını da  dəfələrlə qəzetimizdə 
dərc etmişik. Sentyabrın sonunda artıq birliyin bir yaşı 
tamam olur. Sona Xəyalın bu münasibətlə yazdığı “Gənc 
qələm” adlı kitab qarşımdadır. Kitab iki hissədən ibarətdir. 
Birinci hissədə on gəncin yaradıcılığı haqqında ayrı-ayrı 
məqalələr yer alır. Hər məqalədən sonra isə onun 
yaradıcılıq nümunələri verilir. Kitabın ikinci hissəsində isə 
altı gənc haqqında qısa məlumat verilmiş və onların 
yazılarından nümunələr təqdim olunmuşdur. Burada 
poetik obrazları ilə diqqətimi çəkən gənclər var:İlahə Zaur 
Kamiyab, Xalid Səfixanlı, Vaqif Fəda, Əliəkbər Nasir, 
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Nərgiz Rövşənqızı, Əlibala Xanlar və b. Gənc yazarların 
qələm nünunələri adamda isti bir əhval yaradır. İnanırsan 
ki, onlar gələcəkdə daha sanballı yazılar yazacaq, 
ədəbiyyatımıza töhfələr verəcəklər.    

Bəhs etdiyimiz kitabda əsasən ədəbi-bədii müstəvi-
lərdən hələ xəbərdar olmayan, lakin uyğun söz deməyə 
cəhd edən gənclər yer alır. Onların çoxunun yazıları ümid-
vericidir, əmin olursan ki, sözü ürəkdən deməyə, qəlblə-
rindən, ruhlarından gələn bir doğmalıqla deməyə çalışırlar. 
Bütün bu keyfiyyətlər, əlbəttə, bir gün onları tam mənada 
sözə tərəf çəkib gətirməlidir. 

Bu gün onlar sadəcə ürəklərində yaşatdıqları duyğuları 
sözə çevirir, poetik əhval və lirik ovqat yaratmağa çalı-
şırlar. Bu çalışqanlıq onları uğura sarı istiqamət götürməyə 
sövq edir. 

Kitabda adlarını çəkdiyimiz və adlarını çəkə bilmədiyi-
miz gənclərin poetik boxçasına oxucu ehtiyacının nə vaxt-
sa artacağını ehtimal edirik. Ona görə ki, bu gəncləri sö-
zün ucalığına tərəf çəkən bir qüvvə var. Bu qüvvə onların 
qələminə qida verir, nəbz kimi döyünür. Belə olmasaydı 
onlar özlərinə və sözlərinə meydan axtarmazdılar. 

Kitabda toplanan yazıları oxuyur, müəllifləri yaxından 
tanımağa çalışır, onların mənəvi aləminin təmizliyinə 
inanıram. Bu gənclərin hələ heç bir keşməkeşli həyat yolu 
yoxdur. Ola bilər əzab-əziyyətlə böyüyüblər, bu səbəbdən, 
uşaqlıq və bu illərin ağrı-acı dolu yaddaşı onların 
yazılarında xırda ştrix kimi də olsa görünür. Elə ağrı-acı 
ilə yoğrulduğu üçün bu hisslər şeirə çevrilib, sözün əbədi 
ruhunda yaşamaq haqqı qazanıb.  

Bəhs etdiyim gənclərin bir üstün cəhətləri də onların 
dinə, imana sahib olmalarıdır. Çoxları dar ayaqda, çətin 
gündə Allahı yada salır, ondan kömək diləyir. Amma bu 
gənclərdə belə deyil. Onların təzə-tər qələm nümunələrin-
dən demək olar ki, əsas sujet xətti Allaha inamdır. 
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Əminəm ki, bu gənclər hər vaxt Alahın varlığına inanır, 
öncə mənən Ona söykənir, müqəddəslərin adı ilə, ruhuyla 
başlayır şeirlərini... Düşünək ki, bu məqamın hansısa 
qatında ilahi bir varlıq, ilahi bir möcüzə vardır... 

Çox diqqətə layiq və sevindirici bir haldır ki, bu gənclər 
çox erkən yaşlarından xalqa, Vətənə xidmət etməyi üstün 
cəhət hesab edir, bədənlərindəki xırda kapillyar damarlar-
dan belə axan qanı coşğun sel kimi coşub kükrəyən çaya 
bənzətmək istəyirlər. Əlbəttə, bu, çox yaxşı addımdır... 

“Gənc qələm”in ətrafında cəm olmuş gənclərin ha-
mısına uğurlar diləyir, gələcək illərdə daha sanballı, daha 
tutarlı yazılar yazmağı tövsiyyə edirəm. Onların hər biri 
ayrı-ayrılıqda ümidverici gənclərdir və belə olan təqdirdə 
ədəbiyyatımız üçün çox iş görə bilərlər. 

 
Raqif Nazimoğlu 
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MAŞTAĞA ƏDƏBİ MÜHİTİ 

 
Allah-təala Adəm övladını canlıların şərafətlisi kimi yaradıb 

və ona özünü təsdiq edə biləcək qabiliyyətlər verib. Deyirlər, 
peyğəmbərlərdən sonra şərafətli yer şairlərindir və onlar da seçil-
mişlərdəndir ki, Allah onlara ilham deyilən bir mükafat verib... 

Dünya birdir, amma hər ölkənin bir cür təbiəti, cəmiyyəti var. 
Ölkə birdir, amma hər bölgənin, hər el-obanın öz xarakterik 
cəhətləri var. Onu tanıdan, ona şöhrət gətirən cəhətləri... 

Azərbaycan xalqı şair xalqdır, deyirlər. Azərbaycanın qara qı-
zıl Bakısı var, ecazkar musiqimizin beşiyi olan Qarabağı var, 
güllü-çiçəkli Lənkəranı var, qədim Gəncəsi, səfalı Göygölü var. 
(bu siyahını uzatmaq da olar). Amma bu torpağın hər guşəsində 
şair məzarı var... 

Anadilli ədəbiyyatımız Həsənoğlu yaradıcılığından başlayır ki, 
onun müasiri Möhnəti Bakuyidir. Yəqin ki, onlar tək olmayıb və 
çox güman ki, Maştağada da onların müasiri olan şairlər olub. 
Amma Maştağa ədəbi mühiti haqqında danışmalı olsaq, ancaq 
XIX əsrdən başlaya bilərik, çünki ondan əvvələ aid əlimizdə heç 
bir şeir nümunəsi yoxdur. XIX əsrin Maştağa ədəbi mühitində 
kimlər olub: İsmayıl Zəbih, Muxtar Bisavad, Kərbəlayi Nazim, 
Atababa Hicri Məşqətəli, Mirzə Əliməhəmməd Fəna, Hacıbaba 
Əxkər, Mircəlal və s. XIX əsrin son illərində və XX əsrin 
əvvəllərində dünyaya göz açan şairlərdən Məhəmmədəli Şəfai, 
Mirmahmud Nuri, Əliəkbər Şakit, Əzizməhəmməd Məhkum, 
Hacı Kazım, Böyükağa Qasımzadə, Həsən Qasımzadə, Səfa 
Nəbiyev, Əminağa Arif, Əliheydər Rəğbət, Ənvər, Xosrov 
Pünhan, Süleyman Rüstəmzadə, mənim həyatda gördüyüm, 
şairlərdən Mir Qədir Bikəs, Ağarəfi Aciz, Əliəkbər Şahid, Həmid 
Hadiyev, Seyidağa, Novruz Gəncəli, Əliağa Bakir, Rüstəm Samit, 
İkram Zeynalov, Namiq Şəfaioğlu, Əlibala Səyyah və b. Bu 
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şairlərdən Böyükağa Qasımzadənin, Novruz Gəncəlinin, Əliəkbər 
Şahidin, Əliağa Bakirin, Rüstəm Samitin kitabları sağlığında, 
Kərbəlayi Nazimin, Əliməhəmməd Fənanın, Mircəlalın, Məhəm-
mədəli Şəfainin, Səfa Nəbiyevin, Ənvərin, Seyidağanın, Namiq 
Şəfaioğlunun, Əlibala Səyyahın kitabları isə ölümündən sonra işıq 
üzü görüb. 

* * * 
Yaşlı nəslin nümayəndələrinin verdiyi məlumata görə XIX 

əsrdə Molla Əhmədin evində dini-ədəbi məclislər keçirilirmiş. Bu 
məclislərin birində görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim 
Şirvani də iştirak etmiş və Maştağa şairlərinin bədahətən şeir de-
məsinə heyrət etmişdir. Maştağa şairlərinin bu cəhəti təqdirəlayiq 
olsa da, bunun ziyanlı tərəfi də var idi. O da bundan ibarətdir ki, 
bədahətən deyilən şeirlərin böyük əksəriyyəti qələmə alınma-
dığından, Maştağa ədəbi mühitində yaranan ədəbiyyat nümu-
nələri əlimizə gəlib çatmamışdır.  

Bu günün özündə də bədahətən söz demək bacarığı xələflərdə 
özünü göstərir. Amma bu adına “Meyxana” deyilən və bu gün 
folklorun bir janrı hesab edilən, başqa bir qrupun isə “Bədyə” 
adlandırdığı şeir forması kimi inkişafdadır. Burada bir haşiyə 
çıxmaq istəyirəm ki, bu gün dildə-ağızda, eləcə də dövri mətbuatda, 
telekanallarda “meyxana, yoxsa bədyə?” sualı qoyulur və ona cavab 
axtarılır. Bizim Maştağa meyxanaçıları da “bədyə” sözündən çox 
əsəbləşirlər. Guya ki, “Əsil ad “Meyxana”dır, özü də bu qədimdən 
Maştağaya aiddir” deməklə biz qazanırıq. Əslindəsə, bu sözlə biz 
keçmişimizə balta çalmış oluruq. Maştağada bədahətən söz deyilib, 
amma bu meyxana olmayıb. Dinin güclü olduğu Maştağa kəndində 
şairlər bədahətən qəzəl deyib, qəsidə deyib, hazır musiqi üstündə 
mərsiyə deyib. Bu gün meyxananı o dövrün bədahətən şeir demək 
istedadı ilə eyniləşdirmək olmaz. Bu bizim şairlərin ruhunu incidə 
bilər. O ki, qaldı meyxanaya, o doğrudur ki, meyxana sənətini bu 
günə çatdıran maştağalılar olub. Sovet dövründə meyxana ancaq 
toyların sonunda deyilərdi. Amma ilk dəfə Məmməd Nuru oğlu 
Mədəniyyət Evində keçirdiyi Vahid gecəsində Ağasəlimə 
meyxana deməyə icazə verdi. İndiki kimi yadımdadır ki, gecənin 
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sonu yaxınlaşırdı, Ağasəlim Məmməd müəllimdən söz istədi, 
Məmməd müəllim ona işarə elədi ki, gözlə, söz verəcəyəm. İlk 
dəfə idi ki, rəsmi idarədə, mədəniyyət evində meyxana səslənirdi. 
Amma meyxana deyən maştağalı şairlər bədahətən şeir demək 
qabiliyyətini bu günə gətirib çıxartsaydılar misilsiz iş görmüş 
olardılar. Təəssüf ki, bizim şairlər bunu bacarmayıblar və 
Maştağa ədəbi mühitinin ən gözəl ənənəsi yalnız özünü meyxana 
səviyyəsində göstərə bilir...  

* * * 
Əslində meyxana harada yaranıb, daha doğrusu niyə bədahətən 

söz demək sənəti sonradan meyxana adlaıb? Sözün hərfi mənasına 
baxsaq, meyxana demək olar ki, meyxanalarda bədahətən deyilən 
şeirdir. Maştağada haçansa meyxananın olduğunu eşitməmişəm, 
amma çayxana görmüşəm. Repressiya qurbanlarından olan şair, 
nasir, ədəbiyyatşünas və publisist, ədəbiyyatımızın cəfakeşi 
Əliabbas Müznibin hekayələrindən biri belə adlanır: “Dərviş 
Kəhkəşan”. Burada müəllif bir çayxananı təsvir edir. “...orada dərviş 
Kəhkəşan əynində uzun ləbbadə, başında qələndəri papaq, qolları 
çirmənmiş, gözləri hədəqədən çıxmış, alnından qətrə-qətrə tər 
tökülür...” və dərviş şeir deyir, camaatı birliyə çağırır. Camaat 
salavat çevirir. Dərviş bir əhvalat danışır, sonda yenə də sözünü 
şeirlə bitirir. Biz “Nəsimi” kino-filmində də dərvişlərin meyxana 
dediyinin şahidi oluruq, amma burada dərvişlər Nəsiminin 
qəzəllərini oxuyurlar. Göründüyü kimi bəzi dərvişlər özlərindən 
deyir, bəziləri başqalarından. Bu aşıq şeirində də belədir, keçmişdə 
aşıqlar ancaq bədahətən öz şeirlərini oxuyardılar. İndi şeir yaza bil-
məyənlər, sazda çalır, başqalarının şeirlərini oxuyurlar. Əslində 
başqasının şeirini oxuyana aşıq demək düzgün deyildir. Amma 
necə ki, keçmişdəki bədahətən qəzəl, qəsidə, mərsiyə deyən 
şairlər indi yoxdur, eləcə də bədahətən söz deyib, saz çalan 
aşıqlar yoxdur. Amma bu gün hərə əlinə bir saz alıb, özünü aşıq 
adlandırır. Eləcə də hərə bir dəstə düzəldib özünü meyxanaçı 
kimi təqdim edir. Keçmiş ənəmnələrsə unudulub gedir. O ki, qaldı 
“Bədyə”yə, mən bu barədə xalq yazıçısı, professor Əzizə 



Sona Xəyal 

 12

Cəfərzadədən eşitmişəm. O danışırdı ki, uşaq vaxtında, hələ 
Şamaxıda yaşayan vaxtlarda bədyəçiləri görüb. Qələndərlər qapı-
qapı gəzib bədyə deyərmişlər və camaatdan pay alarmışlar. Əzizə 
xanım bu xatirələrini danışanda heç güman etməzdi ki, bir zaman 
ortaya “meyxana-bədyə” döyüşü çıxacaq. Bilsəydi, yəqin ki, bu 
barədə bir məqalə yazardı. İndi bədahətən qəzəl, qəsidə, mərsiyə 
deyən şairləri əvəz edən meyxanaçılarla dərvişləri əvəz edən 
bədyəçilər niyə ad uğrunda vuruşur? Axı, onların hər ikisi bu gün 
eyni nöqtədə dayanıblar, eyni işi görürlər... 

* * * 
XX əsrdə Sabir Şamaxıda təzyiqlərə məruz qalanda, Məmməd 

Məmmədyarov onu ailəsilə birlikdə gətirib öz bağında saxlamışdır. 
Azərbaycanın ilk xalq artisti, əslən Maştağalı olan Hacıağa Abbasov 
öz xatirələrində yazır ki, Maştağa şairləri gizlin Sabirin olduğu bağa 
toplaşar, şeir deyərmişlər, ondan satira sənətini öyrənməyə 
çalışarmışlar. Axı, o zaman Maştağa şairlərti həcv yazırdılar...  

Bakıdakı “Məcməüşşüəra” bağlanandan sonra Bakıətrafı kənd-
lərdə gizli şəkildə məclislər keçirilmişdir. Maştağada da Məhəm-
mədəli Şəfainin evinə toplaşan şairlər klassik ənənəni davam 
etdirmişlər. Əliağa Vahid də tez-tez həmin məclislərin qonağı 
olmuşdur.  

Sonralar şeir məclislərini dərnəklər əvəz edir. 1970-ci illərdə 
M.S.Ordubadi adına kütləvi kitabxanada poeziya dərnəyi yaradılır. 
Filologiya elmləri namizədi, şair Nazim Rizvan deyirdi ki, həmin 
dərnəyin üzvü olub. Daha sonra 1987-ci ildə Maştağa Mədəniyyət 
Evində Şirbala müəllimin səyi ilə Səməd Vurğun poeziya klubu 
yaradıldı. Novruz Gəncəlinin rəhbırlik etdiyi bu məclisdə Seyidağa, 
İkram, Namiq Şəfaioğlu, Əlibala Səyyah, Ramiz Ədalət, Mahir və 
adını unutduğum bir sıra şairlər iştirak edirdilər. Əsasən əruz vəznli 
şeirlər oxunurdu, amma Novruz müəllim heca şeirinə üztünlük 
verirdi ki, bu da dövrə görə çox təbii hal idi. O zaman Novruz 
müəllim “Azərbaycan gəncləri” qəzetində mənim ilk şeirimi 
“Yaradıcılıq iradə tələb edir” adlı uğurlu yol ilə çap etdirmişdi. 
Amma bu klubun fəaliyyəti çox çəkmədi... 
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* * * 
Dövr dəyişdi, müstəqillik, demokratiya keçmiş ənənələrin bər-

pası üçün şərait yaratdı. 1993-cü ildə mədəniyyət evində Ağanəbi 
Axundovun təklifi ilə Maştağa şairlər məclisi təşkil etdim. 
Burada kənd şairləri yenidən bir araya gəldi: Namiq Şəfaioğlu, 
Əlibala Səyyah, Əliheydər Bitəmənna, adını unutduğum şairlər, 
tərcüməçi Mircəlal Zəkiyev və şeir həvəskarları. Maştağa ədəbi 
mühiti ilə bağlı bir sıra tədbirlər təşkil etdik ki, bunlardan ən 
yadda qalanı İslam Parttiyası ilə birlikdə keçirdiyimiz “Maştağa 
ədəbi mühiti və İslam Mədəniyyəti” adlı tədbir idi.  

Eyni zamanda qələmi olan məktəbliləri bir araya gətirib “Gənc 
jurnalistlər” dərnəyi təşkil elədim. Mədəniyyət Evində, kütləvi 
kitabxahada, məktəblərdə keçirilən tədbirləri şagirdlər özləri 
işıqlandırırdılar və həmin məqalələri qəzetlərdə dərc etdirirdim.  

Sonralar Rüstəm Samitin rəhbərlik etdiyi “Məcməüşşüəra” məc-
lisinə getdik. Daha sonra “Füzuli” ədəbi məclisini yaratdıq. Hacı 
Mailin vəfatından sonra Mədəniyyət evində yenidən Bakı şairlər 
məclisini yaratdıq. Burada Füzuli ədəbi məclisinin üzvləri və kənddə 
yaşayan şairlər iştirak edirdilər. Əvvəlki məclislərdən fərqli olaraq, 
burada hər yığıncaqda əvvəlcədən qərarlaşdırılmış mövzu ilə bağlı 
söhbətlər edilir, sonra şairlər şeirlərini oxuyurdular. Dövri 
mətbuatda məclisdə gedən bəzi söhbətləri çap etdirirdim.  

* * * 
Mədəniyyət Evində Əliheydər Bitəmənnanın rəhbərlik etdiyi 

məclisdə klassik şeir həvəskarları toplaşırdılar, hərdən vaxtım 
olanda mən də həmin yığıncaqlarda iştirak edirdim. Eşitdiyimə 
görə Ağamirzə Qail də bir müddət gəncləri bir araya toplayıb 
onlarla məşğul olub. Meyxanaçılar məclisi də dəfələrlə yığışıb 
məşqlər ediblər və indi də yığışırlar.  

Mən isə işlədiyim Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnsti-
tutunda “Nigar” elmi-ədəbi məclisini yaradıb qadın alimlərimizin 
təbliği ilə bağlı yığıncaqlar keçirməyə başladım və bu iş indi də 
davam edir. Burada ancaq alim qadınların yubileyləri, kitablarının 
təqdimatı, qadın jurnalistlərlə görüşlər olurdu. Çox vaxt kişilər 
gileylənirdilər ki, niyə bu tədbirə onlar dəvət olunmur. Ona görə də 



Sona Xəyal 

 14

“Füzuli” ədəbi məclisini başqa şəkildə yenidən bərpa edib, tədbirlər 
keçirməyə başladım və məqsədim klassik şeirin tədqiqatçılarını 
müasir poeziyamızın nümayəndələri və tədqiqatçıları ilə 
görüşdürmək idi. Hər yığıncaq bir şairin və ya alimin yaradıcılığına 
həsr olunur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “İRS” komissiyasının 
sədri kimi də “Natəvan” klubunda müxtəlif tədbirlər keçirirəm.  

Bütün bunlarla yanaşı hardasa yenə də kənd məni çəkir. Xüsusən, 
də meyxana məclisləri, telekanalları zəbt edəndən, çox narahatlıq 
keçirirəm. Bu heç də o demək deyildir ki, meyxananın əleyhinəyəm. 
Sadəcə meyxanaçılar arasında istedadlı uşaqlar var ki, onların bir 
şair kimi məhv olmasını istəmirəm. Buna görə də Mədəniyyət 
Evində yenidən “Gənc qələm” ədəbi birıiyini yaratmaq qərarına 
gəldim. Artıq bir ilə yaxındır ki, birliyin yığıncaqları keçirilir. 
Burada sevindirici hallardan biri də qızlarımızın iştirakıdır. Hər ay 
dövri mətbuatda birlik üzvlərinin şeirlərini işıqlandıran səhifələr 
dərc etdiririk. Ümüdverici gənclərin yubileylərini qeyd edir, 
yaradıcılığını əhatə edən ayrıca məqalələr yazıb çap etdiririk. 
Onların kitablarının çapına çalışırıq. Ümüd edirik ki, gələn ilə kimi 
artıq bir neçə üzvümüzün kitabı işıq üzü görəcək.  

 

 
 

Əliəkbər Nasirin 25 illik yubileyindən 
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İLAHƏ ZAUR KAMİYAB 
 
“Gənc qələm” ədəbi birliyinin katibi İlahə Zaur Kamiyabın 

yaradıcılığında mənəvi dəyərlər, insan arzuları, təmiz məhəbbət 
duyğuları daha qabarıq şəkildə əls olunur. İlahənin içində 
çoxlarının görə bilmədiyi, bəlkə də heç təsəvvür etmədiyi böyük 
bir dünya var. Bu dünyanın hər bucağında bir aşiq ağlayır. Bu 
dünyanın dənizləri, çayları göz yaşından yaranıb. Bu dünyanın 
bağ-bağçası ürək qanı ilə suvarılıb. Bu dünyanın qərib axşamları 
var, yuxusuz gecələri var, ümüdsüz səhərləri var. Bu dünyanın 
dağılması, yenidən qurulması gərəkdir. Bu ürəyin, içindəki 
dünyanı təməlindən dağıdacaq, yerində şirin-şəkər arzulardan bir 
dünya quracaq, sevgilərdən, sevinclərdən bağçalar-bağlar salacaq, 
ümüdlərdən gələcəyə yollar çəkəcək bir varlığa ehtiyacı var...  

İlahə dövrünün ən məşhur pianoçusu olan Zaur Əliyevin ailə-
sində dünyaya göz açıb. Anası Aidə xanım da, bacısı Gülarə xanım 
da gözəl piano ifaçısıdır. Amma İlahə şeir-sənət yolunu seçib. 1978-
ci il, iyunun 8-də Bakıda anadan olub. Orta təhsilini də burada alıb. 
Rus və ingilis dillərini gözəl bilir. Şeirlərini həm rus, həm 
azərbaycan dilində yazır. Hərdən tərcümə ilə də məşğul olur. İlahə 
təxəllüsündə həm atası Zaurun, həm də nakam dayısı Kamiyabın 
adını əbədiləşdirib.  

Gənc şair şeirləri, eləcə də publisistik yazıları ilə dövri mət-
buatda müntəzəm çıxış edir. ”Bütöv Azərbaycan”, “Real-press”, 
“Nüanslar”, “Haqqın sədası”, “Şəxsiyyət”və s. qəzetlərdə çap 
olunmuş yazılarından parlaq gələcəyi görünür.  

İlahənin şeirlərində həmişə dəruni hisslərə üstünlük verməsi, 
insan mənəviyyatının dərindən-dərinə təhlili diqqəti cəlb edir. 
Onun “Ruhumun şəkli” adlı şeirində qəribə məqamlar var. 
Ruhunu gah beli bükülmüş qoca, gah oğlunu itirmiş qarı, gah da 
anasını incidən bələkdəki uşaq kimi təqdim edən şair gah üşüyən, 
gah isinən, dərmanı tapılmayan xəstəliyə tutulan ruhunun nəhayət 
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üzgün düşüb ölümünü gözlədiyini bildirir. Amma şeirin sonuna 
getdikcə bir ümüd işartısı yaranır: 

 

Boz, quru bir səhrada 
Bir sərgərdan yolçudur. 
Şikarını itirmiş 
Pərt, pərişan ovçudur. 
Pikasso əsəri tək 
Hər şeydən bir azca var, 
Həm işıq, həm qaranlıq. 
Çarpaşıqdır çalarlar. 
Bir-birindən kədərli 
Şəkildən-şəklə düşür. 
Bir məhəbbət uğruna 
Hey cismimlə döyüşür. 

 

Gənc şairin adsız bir şeirində qəribə obrazlara rast gəlirik. Tale 
ilə döyüşən lirik qəhrəman özünü belə təqdim edir: ”Çərçivəsiz 
portret, rəngi solmuş şəkil, çəkilməsi mümkün olmayan ağır dərd, 
sağalmayan azar, əcəl nazı çəkən, canından bezar, cismi köhnə mə-
zar, ruhu cənazə, arzuları heç vaxt pərvaz edə bilməyəcək quş, titrək 
şöləli şam nəhayət, “Axı mən də insanam!” harayı. Şeir belə bitir: 

 

Tale məndən xəbərsiz 
İmzalayıb bu cövrü. 
Nə vaxt görən bitəcək 
Qəmlə ittifaq dövrü?! 

 

Göründüyü kimi İlahənin lirik qəhrəmanı tale yazısına inanan-
dır. İnsanın özündən xəbərsiz imzalanan, möhürlənən tale yazısı 
ilə razılaşır və qəmə tapşırılmış bir ömrün qəmlə ittifaqının nə 
zaman sona yetəcəyini gözləyir. Sonda yenə də yaşamağa güman, 
gələcəyə ümüd var.  

Şairin “Gedir” adlı şeirində də eyni ağrı-acılar, ömrün xəzanla 
qaralmağa doğru getməsi ilə başlayan şair sonda yenə də ümüd-
lənir: 
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Kamiyabın ocağının 
Daim yanacaq çırağı. 
Ömrünün şeir varağı 
Oxunmağa doğru gedir. 

 

İlahənin “Donuq dərd” adlı sərbəst şeiri də diqqəti çəkir. Ürəyə 
qar yağır, qışla yaz bir-biri ilə vuruşur, amma ürək gücsüzdür. 
“Coşma, ey baharım, güvənmə gücünə sən. Qəm buzlarını əritmək-
də acizəm” deyən lirik qəhrəman bu dərdin donunun açılacağına 
inanmır. Qarlı-şaxtalı qəlbin güllü yaza həsrət bir buz şəhəri var. 
Qaranlıq, kimsəsiz küçələrində soyuq, nəm yel əsir. Bu şəhərin 
gecəsidir, səhəri açılmayan gecə. Şair fikrini belə yekunlaşdırır: 
 

İlk gənclik baharından 
           qalmayıb əsər əsla. 
Buza dönmüş ömrümü  
           seyr edirəm əfsusla. 
Nəhayət nəzmə çəkdim 
              donmuş iztirabımı. 
Oxusunlar əriməz, 
             buzlu dərd kitabımı. 
Demə, dərd də donarmış... 

 

     “Sənli dünyam”da həqiqi məhəbbət duyğularıın, lirik qəhrə-
manın ağrı-acılı yaşantılarının şahidi oluruq. Gevgilisinin hic-
ranına dost olan aşiq vüsaldan bir pərişanlıq duyğusu ilə ayrılır. 
“Gərək həsrətinə boyun əyəydim, Kaş ki, heç səninlə görüşmə-
yəydim” peşimanlığı diqqəti çəkir. Burada “Bağlandı qəlbimə 
açdığın yollar” təəssüfü var. “Bəlkə heç taleylə güləşməyəydim” 
acizliyi var. Qəlbi isidən məhəbbəti əks tərəfin donuq  baxışla-
rının üşütməsi sonda belə bir etirafa gətirib çıxarır: 
 

Sənli dünyam yenə nağıl olardı, 
Bahar xəyallarım elə qalardı. 
Qəlbimə o ümüd işıq salardı, 
Vüsalın zülmətmiş, hardan biləydim, 
Kaş ki, heç səninlə görüşməyəydim. 
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İlahənin çox sevdiyi, daim mütaliə etdiyi, görkəmli şairləri-
mizdən bəhrələnməyi, onlardan iqtibaslar etməsi də maraq do-
ğurur. Sevimli nakam şairimiz Mikayıl Müşfiqin “Eşqim” şeirin-
dən iqtibas etdiyi eyniadlı şeirdə şair eşqini saçlarına dən düşmüş, 
gənc ikən qoca qarıya dönmüş, gəncliyi zindanlarda çürümüş 
əsirə, dustağa bənzədir. O yazır: 

 

Hey yanıb-yaxılan ürəklər kimi, 
Hasilə yetməyən diləklər kimi, 
Ləçəyi əzilmiş çiçəklər kimi 
Haqsızlıq önündə titrəyir eşqim. 

 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Dodaqda gəz” şeirindən 
təsirlənərək qələmə alınmış eyniadlı şeirdə də gənc şair illərlə 
yanan ürəyinə müraciət edir, “Ürək bəsdir daha yandın, Hər 
yetəni sən dost sandın, Yetər, bəsdir paralandın” deyərək onun 
artıq qəmdən uzaqlaşlmasını, sevincə məskən olmasını arzulayır. 
Hər odda-alovda yanan, bəzən odu söndürüb küllə oynayan, hər 
yayanı çıraq sanıb ona qoşulan ürəyinin artıq yerdə qərar 
tutmadığını hiss edən şair ona quş olub səmada gəzməyi məsləhət 
görür. Şeir belə bitir: 

 

Adın yaşasın dillərdə, 
Daim oxun nəğmələrdə, 
Mənsuriyyə tək zillərdə, 
Çahargah tək dodaqda gəz. 

 

İlahənin bayatıları da diqqəti çəkir. Folklora söykənən, xalq 
şeirindən bəhrələnən, əsasən şeirimizin ana xətti olan hecada 
pərvəriş tapan şair burada klassik ənənəni davam etdirir: 

 

Mən aşiq qarlı dağlar, 
Uca zirvəli dağlar. 
Gözlərim qan-yaş tökər, 
Qüssə qəlbimi dağlar. 
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Əzizim, gülməz üzüm, 
Qurtarıb dildə sözüm. 
Üzür məni intizar, 
Daim nəmlidir gözüm. 

 

İlahənin şeirlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrindən kifayət 
qədər istifadə olunub. Onun poeziyasında diqqəti çəkən obrazlı 
ifadələr bəs qədərdir: “Dağ başında qar ağlar”, “Buzlu doda-
ğından tökülən qarlar Könül pəncərəmə saldı naxışlar”, “Gərək 
ki, daddığım bal həsrətini Acı vüsalınla dəyişməyəydim”, “Bir 
ürək var idi Qardələn, nərgiz”, “Buludlar ağlayanda Çətir olardı 
dosta”, “Bir meh əssə, odlanacaq”, “Əcəl darayır telimi, Alıb 
əlinə əlimi” və s. 

Gənc şair qələmini nəsrdə, publisistikada da sınamış, yazıları 
uğurlu alınmışdır. Onun bu yaxınlarda “Haqqın sədası” qəzetində 
çap olunmuş “Qalib məhəbbət” yazısı pritçanı xatırladır. Qalın 
bir çinarlıqda bitən tənha vələs ağacı meylini qarşısındakı çinara 
salır və bütün ümüdünü ona bağlayır. Müəllif burada çinarla 
vələsin münasibətini obrazlı ifadələrlə belə təqdim edir: 
”Cənubdan əsən ilıq meh çinarın yarpaqlarının xışıltısını sanki 
mələk qanadlarının həzin musiqisi kimi vələsin kövrək, nisgilli 
ruhuna damla-damla yeridirdi. Çinar isə bu hisslərdən uzaqmış 
kimi görünür, səmanın mavi ənginliklərinə doğru yüksəlirdi. 
Vələs çox sevdiyi və kölgəsində daldalandığı, ilk və son güvənc 
yeri olan çinarın ona qarşı laqeydliyindən çox əzab çəkirdi…”  

Vələs bilir ki, ucalmaq çinarın fitrətindədir, ona görə də onu 
günahlandırmır. Müəllif burada vələsin çinarlıqda bitməsini də 
təbiətin bir möcüzəsi hesab edir və təbiətin öz möcüzələri ilə 
daim canlıları heyrətləndirdiyini qeyd edir. Bir gün güclü külək 
əsir və vələsi kökündən qoparır. Vələs bu anda özünü düşünmür. 
Ona elə gəlir ki, bu iş çinarın da başına gələ bilər və o da beləcə 
məhv ola bilər. Ona görə də çinarı qoruya biləcəyinə böyük ümüd 
hissi ilə yıxılarkən öz kövrək qol-budağıyla çinarın gövdəsinə 
sarılır və sədaqətini nümayiş etdirən bu hərəkətindən razı halda 
həyatla vidalaşıb, çinarın dibində torpağa gömülür.  
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Çinar vələsin yoxluğundan sonra ona olan məhəbbətini anlayır 
və vələs üçün göz yaşı tökür. Müəllif burada təbiətin daha bir 
möcüzəsini təqdim edir. Çinar illərlə ağlayır və bir bahar günündə 
onun göz yaşlarının töküldüyü yerdə cücərti görünür. Vələs 
yenidə həyat qazanır, özü də bu dəfə çinara daha yaxın bir yerdə 
bitir. Məhəbbət təbiətə qalib gəlir… 

İlahə Zaur Kamiyabın ilk qələm təcrübələri göstərir ki, onun 
içində gözəl bi şair yatır. İlahə gün-gündən həmin şairi böyüdür, 
pərvazlandırır. Ümüd edirik ki, bu gənc qız gələcəkdə Azər-
baycan şeirində öz sözünü deyən Nigar Rəfibəyli, Mirvarid 
Dilbazi, Kəmalə Ağayeva kimi gözəl xamın şairlərimizin layiqli 
davamçısı olacaq. Ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.  

 

Sənin yoxluğunun soyuqluğundan 
Yayın qızmarında günəş donacaq. 
O qəm buludunun həsrət yağmuru 
İntizar gözümə qanla dolacaq. 
Payız havası tək doluxacağam, 
Yenə də səninçün darıxacağam. 
 

Vüsal yolu düşüncəmdə daralır, 
İşıqlı səma gözümdə qaralır, 
Görüş yerin sanki dolu, qar alır, 
Elə bil bağ-bağat solub-saralır. 
Donmuş bənövşə tək soluxacağam, 
Yenə də səninçün darıxacağam. 
 

Sevmək fərəh deyil, kədər gətirdi, 
Bu coşub-çağlayan dəniz,-gözümdə. 
Atılıb bu qəmin dalğalarına, 
Batıram, çıxıram özüm-özümdə. 
Sanki bu dənizdə yox olacağam, 
Yenə də səninçün darıxacağam. 
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AĞ VƏ QARANIN SİNTEZİ VƏ YA QARALAN 
YARPAQLAR 

 

Gözəl payız. Qızılı payız. Ruhumu titrədən, nəfəsində yay və 
qışın sintezi olan əlvan çalarlı fəsil. Heyhat! Bu payız mənim 
ruhumu təzələmir. Bu payızın ürək açan rəngləri qəlbimdə qara 
rənglə əvəzlənib. Qızılı xəzanın rəngi dönüb. Yarpaqlar da qaralıb.  

Bəli, bu payızın rəngi gözümdə dəyişib. Çünki bu payızı sənsiz 
qarşılayıram. Necə ki, sən indi havasız, qaranlıq, nəm torpaqlarda 
əbədi yuxuya dalmısan, mən də ətrafa indi sənin baxdığın kimi 
baxıram. Qışda baharı, yayda payızı səbirsizliklə gözlədiyim halda, 
indi... 

Payızda dünyaya göz açdın, baharda əbədiyyətə qovuşdun. 
Pərvərdigara, bu sətirləri yazarkən qələm əlimdə əsir payız 
yarpaqları kimi, gözlərim dolur payız buludları kimi. 

Bu payız buludlar daha tündləşib, külək daha sərtdir. Ağaclar 
vaxtından əvvəl quruyub,- mənim qəlbim kimi. Çünki, qəlbimdəki 
yerin sənə olan dərin, doğma sevginlə yanaşı indi daha dərin yaraya 
çevrilməkdədir. Heç bir zaman sağalmayacaq yaraya... 

Sənin ülvi sənətinin bahardan çox payıza bənzəri var. Payızı 
sənin sənətinə bənzətməkdə məqsədim var. Payızda külək də, günəş 
də, hava da, su da başqa cür olur. Günəş də, Ay da, ulduzlar da bir 
başqa cür parlayır. (Əfsuslar olsun ki, daha nə payızı, nə də baharı 
əvvəlki kimi sevə bilmirəm). Sirr sənin sənətində deyildi, nə də 
pianonun ağlı-qaralı dillərində deyildi. Onun gözəlliyi, sənin ahəng 
dolu barmaqlarında idi. Təkcə musiqidə ahəng olmur ki, bacarıqlı, 
gözəl ifaçı özü musiqi ilə həmahəng olur. Və sənin əllərindən 
pianoya süzülən ahəng, səni dinləyənlərin beyninə, ürəyinə bir nur 
kimi axırdı və sənin əvəzolunmaz ifanı hamıya sevdirirdi. Amma 
artıq nə sən varsan, nə də hamını heyrətə salan o ecazkar 
barmaqların. Sadəcə lentləin tutub caxladığı səslər qalıb. Nə yaxşı 
ki, lentlər o misilsiz ifanı qoruyub saxlayıb və səni hərdən bu 
dünyaya gətirib bizimlə görüşdürür...Nə yaxşı ki...  

 Oktyabr, 2009. 
 

______________________   ______________________ 



Sona Xəyal 

 22

AĞAMİRZƏ QAİL 
 

Bakının Maştağa qəsəbəsində Hacıağa Abbasov adına Mədə-
niyyət Evində fəaliyyət göstərən “Gənc qələm” ədəbi birliyinin 
üzvü Ağamirzə Qail tamaşaçılara bu yaxınlarda “ANS” tele-
viziyasının təşkil etdiyi “De gəlsin” yarışmasından yaxşı tanışdır. 
Onun yarışma zamanı oxuduğu qəzəllər, ədəbiyyat tarixində öz 
mövqeyi olan böyük şairlərin qəzəllərinə nəzirələri, eləcə də 
şairlərdən etdiyi təxmislər həmişə yaxşı qarşılanmış və onu 
istedadlı şair kimi tanıtmışdır. 

Ağamirzə Qaili on ilə yaxındır ki, tanıyıram. Hələ ilk qəzəllə-
rini eşidəndə onun gələcəkdə yaxşı şair olacağını bilirdim. İlk 
əvvəl kəndin tanınmış, sevilən şairləri olan Namiq Şəfaioğlundan, 
Əlibala Səyyahdan bəhrələnən Ağamirzə, sonralar bütün klas-
sikləri oxumuş, klasssik şeirin səciyyəvi cəhətlərini öyrənmişdir. 
Onun bir şair kimi püxtələşməsində xüsusilə çox rəğbət bəslədiyi 
Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığı böyük rol oynamışdır.  

Ağamirzə Qailin olduqca yığcam tərcümeyi-halı vardır. Bakı-Ab-
şeron şairlərini tədqiq edərkən, keçən əsrdə də Bakıətrafı kəndlərdə 
yetişən və olduqca güclü təbə, klassik şeir savadına malik şairlərin 
böyük əksəriyyətinin ali təhsil almaq imkanı əldə edə bilmə-
diklərinin şahidi olmuşuq. Bu günün şairlərinin də həmin taleyi 
yaşadıqlarını görəndə düşünürəm ki, bəlkə elə güclü şair olmaq üçün 
bu məşəqqətləri, bu keşməkeşləri yaşamaq lazımdır... 

Ağamirzə Akif oğlu Məmmədov 1979-cu il, noyabrın 9-da 
Maştağa qəsəbəsində dünyaya göz açıb. 1986-1996-cı illərdə qəsə-
bədəki Cəfər Cabbarlı adına orta məktəbdə təhsil alıb. Məktəbdə 
oxuya-oxuya 1994-cü ildə “Cümə” məscidinin nəzdində fəaliyyət 
göstərən İmam Cəfəri Sadiq(ə) adına mədrəsəyə qəbul olunub və 
2000-ci ilə qədər orada ali dini təhsil almışdır. Yaradıcılığa 90-cı 
illərdən başlamış Ağamirzə “Qail” təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır. 
1999-cu ildə hərbi xidmətə çağrılmış, hərbi xidmətdə olduğu 
müddətdə də şeirdən ayrılmamış, hətta “Əsgər” qəzetində də çap 
olunmuşdur. Sonralar “İslam həqiqətləri”, “Real-Press”, “Nüans-
lar” və s. qəzetlərdə şeirləri ilə çıxış etmişdir.  
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Ağamirzə Qailin yaradıcılığında lirik-aşiqanə qəzəllər üstün-
lük təşkil edir. Məhəbbət, hicran, vüsala yetmək arzusu, keçən 
günləri düşünmək, xatirələr dənizində üzmək, itirilən gözəl gün-
lərə təəssüflənmək, yenidən vüsala ümüd hissi və s. Qailin şeir-
lərində tez-tez qarşılaşdığımız məqamlardır. 

 

Bir zaman eşq-məhəbbətlə vuran saf ürəyin 
İndi vursun mənə qarşı niyə nifrətli, gülüm? 
 

Özün öz ağlının hökmüylə qərar ver bu işə, 
Gör rəvadırmı sürüm ömrümü xiffətli, gülüm? 
 

İndi bu yazdığım hər kəlməni diqqətlə oxu, 
Gör keçir Qailin ömrü necə zillətli, gülüm. 

 

Ağamirzənin yaradıcılığında çox vaxt klassik şeir ənənəsinə 
sadiqlik diqqəti çəkir. Bəzən hiss olunur ki, şeirdə canlı obyekt 
yoxdur, sadəcə klassikadan gəlmə məqamlar misralanıb. Məsələn,  

 

Çəmən meyxanə, bülbül saqi, gül peymanə şəklində, 
Nigarım, qoy bu gülzarə qədəm, məstanə şəklində.  
 

Məhəbbət mürği-qəmdir, aşiyanın sinəmə salmış, 
Dili-sədparəmi səpmiş arayə danə şəklində.  

 

Bu da yəqin ki, mütaliənin təsirindəndir. Təbii ki, bu başlanğıc 
mərhələdir və gənc şairin bəzi tapıntı misraları və müraciət etdiyi 
bəzi ümüdverici obrazlar bizi onun gələcəkdə özünü şair kimi 
təsdiq edə biləcəyinə inandırır.  

Ağamirzə Qailin yaradıcılığında irfani qəzəllər diqqəti çəkir, 
onun böyük klassiklərimizin yaradıcılığından bəhrələnməsi özünü 
göstərir. Gənc şair yaradıcılığında dini motivlərə də bəs qədər yer 
ayırır ki, burada onun aldığı dini təhsilin böyük rolu vardır. O hal-
hazırda Kərbəla müsibətini əks etdirən böyük əsər üzərində işləyir.  

Ağamirzə Qailin “De gəlsin” yarışmasında səslənən şeirləri də 
maraq doğurur. “De gəlsin” meyxana yarışmasının diqqəti cəlb 
edən cəhətlərindən biri də bu idi ki, burada təkcə meyxanalar 
səslənmirdi. Eyni zamanda nəzirələr və təxmislər də deyilirdi. 
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Ağamirzə Qail həm təmkini, həm bədii qiraət qabiliyyəti, həm də 
şeirlərinin məna tutumu və klassik ənənəni davam etdirə bilmək 
bacarığı ilə seçilirdi. Yarışmanın hər yığıncağı bir şairə həsr 
olunduğundan, məhz həmin şairin şeirinə yazılmış nəzirələr 
deyilir, onun qəzəlindən edilmiş təxmislər səsləndirilirdi.  

 

Yusifin hicrində Yəqub gördüyü ol dərsi-eşq,  
Eşq içində mən görən hər imtahandan yaxşıdır. 
 

Nə səbəb var indi Qail seyri-gülzar eyləsin, 
Surəti-cananı görmək gülsitandan yaxşıdır. 

 

Bu qəzəl Şah İsmayıl Xətainin “Yaxşıdır” rədifli qəzəlinə nə-
zirədir. Xətaidə olan beytlərə çox uyğun olan bu beytlərdə klassik 
ənənənin davamını görürük. Xətai yazırdı: 

 

Gərçi Yəqubi zəif etdi fəraği Yusifin, 
Zəf içində ol dəxi mən natəvandan yaxşıdır. 
 

Bu Xətai su kənarında nə baxsın sərvə kim, 
Qəddi-dilcuyi onun sərvi-rəvandan yaxşıdır. 

 

Məlumdur ki, Yusifi qardaşları quyuya salandan sonra onun 
köynəyini qana bulaşdırıb atalarına onun ölüm xəbərini verirlər 
və Yəqub da oğul fərağında gecə-gündüz göz yaşı tökdüyü üçün 
gözlıəri tutulur. Bu məsələ bütün şairlərin qələmindən keçib və 
bu barədə çox yazılıb. Ağamirzə Qailin bu nəzirəsində müsbət 
cəhət odur ki, öz gücü müqabilində Xətaiyə müraciət edib, nəzirə 
yazıb. Çalışıb ki, onun şeirinə nisbətən yaxınlaşa bilsin. Amma 
burada Qailin diqqət yetirmədiyi bir məqam var. Xətai Yusifin 
fərağında Yəqubun vəziyyətinin özündən yaxşı olduğunu deyir və 
bununla özünün daha çox əzab çəkdiyini, yəni eşqdə ondan üstün 
olduğunu bildirir. Qail isə Yəqubun eşq dərsini eşq aləmindəki 
hər imtahandan yüksək sayır və bununla, onu bütün aşiqlərdən, 
deməli özündən də yüksəkdə görür. Amma əsl aşiq aşiqlikdə heç 
vaxt heç kəsi özündən yüksəkdə görməməlidir. Görünür, Qail 
burada bu klassik əmnənəni düzgün başa düşməmişdir. Məsələ 
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təkcə Xətainin şeirə gətirdiyi əhvalatda deyil, həm də özünün o 
lirik qəhrəmana münasibətindədir. 

 

Mən də Məcnun kimi amadəyəm, ey leylivəşim, 
Düşüb ardınca sənin daməni-səhrayə gəlim. 
 

Ya gedib Məkkədə hüccac ilə bahəm sövt et, 
Nəqdi-can ilə Mina dağına əzhayə gəlim. 
 

Ya kəlisayə gedib könlümü şam tək yandır, 
Hasili-vəslin üçün məbədi-tərsayə gəlim. 

 

Bu Şəhriyarın laədri şeirdən iqtibas etdiyi qəzəlinə nəzirədir. 
Nəzirə qəzələ nəzirə yazmaq bizcə klassik şeirdə təsadüf olunan 
hal deyildir. 

Amma Qaildə bu nəzirə pis alınmayıb. Xüsusən də “Könlümü 
şam tək yandır” ifadəsi diqqətimi çəkir. Amma Qailin nəzirə-
lərində mənfi cəhətlərdən biri də budur ki, nəzirə yazdığı şeirin 
dilinə çox aludə olur, Xətaiyə və Şəhriyara yazılmış nəzirələrə 
baxanda Vahidə yazılmış nəzirənin dili sadədir: 

 

Dilbəra, yalnız sənin tək bir nigar istər könül, 
Sən kimi bir nazənin, bir nazlı yar istər könül. 
 

Xoş diləklərlə hər an, Qail, bütün aşiqlərə, 
Sevgi dünyasında yaxşı hər nə var, istər könül. 

 

Misal üçün Vahidə yazılmış nəzirənin ilk və son beytlərini ver-
dik. Bu nəzirədə də o birilərində olduğu kimi özündən uzaqlıq, 
həmin şairə yaxınlıq özünü göstərir. Bəlkə də bunlar Qailin nə-
zirəçilikdə ilk qələm təcrübələridir. Həm də yarışma zamanı vaxtın 
darlığı, eyni zamanda bir qədər də özünə zor təsirini göstərib. Yəqin 
ki, Qail sərbəst vaxtda özünün istədiyi zaman, daha doğrusu ilhamın 
zor elədiyi zaman yazsa daha yaxşı nümunələr alına bilər.  

Qailin klassik şairlərdən etdiyi təxmisləri də maraqlıdır. Onun 
Xətaiyə, Seyid Əzimə, Şəhriyara və Vahidə yazdığı təxmisləri 
yarışmada təqdir olunmuş, bəyənilmişdir. Təxmislərdə də klassik 
ənənəni davam etdirən Qail imkan daxilində öz sözünü deməyə 
çalışır. Seyid Əzimdən etdiyi təxmisin son bəndində: 
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Ey pərivəş, etdim ol gün ki, səri-kuyin Vətən, 
Hüsnünün vəsfində oldum Qaili-şirinsüxən. 
Asitanında sənin sahibməqam olsam da mən, 
“Seyyidi-sərgəştə tək miskin gədayam, leyk sən, 
Sərvərim, şahım, pənahım, hər nə varımsan mənim”. 

 

Ümumiyyətlə, təxmis edən çalışmalıdır ki, təxmis etdiyi şairin 
demədiyi sözü deyə bilsin. Bu çox çətin bir işdir. Qail hələ gənc-
dir. Əlində bir neçə kitablıq şeiri olsa da, onun yaradıcılığı hələ 
qabaqdadır. Yəqin ki, o, gələcəkdə öz yaradıcılığında olan qüsur-
ları aradan qaldıracaq, klassik ənənəni davam etdirməklə yanaşı 
ona bir qədər də yaradıcı şəkildə yanaşacaqdır. Ümüd edirik ki, 
gənc şairin kitabı bu yaxınlarda işıq üzü görəcək. Ona yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.  

 

TƏXMİSLƏR 
 

Gözlər nəqədər gözlərim ol nazlı nigari, 
Qalmıb dəxi bu könlümün aramü qərari, 
Ümmidim hələ var yenə, gəlsin gecə bari, 
“ Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yari, 
Gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yari. ” 
 

Yoxdur bu gecə halıma bir hali olan kəs, 
Oldu məni-rusvayə bu dünya evi məhbəs, 
Hicran dəminə yar nə zaman son qoyacaq bəs? 
“ Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs, 
Batmış qulağım gör nə döşürməkdədi dari. ” 
 

Bir Həqq bilir könlümü qan eyləmisən sən, 
Yox kimsə bilə sirrimi, sirrim ona rövşən, 
Yalnız odu qadir, nə qılım naləvü şivən, 
“ Yatmış hamı, bir Allah oyaqdı, daha bir mən, 
Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxari.” 
 

Eşq əhli ki, sevdadə vüsal bulmayacaqmış, 
Hicran ətəşindən ya da qurtulmayacaqmış, 
Aşiqlərə yar lütfü kərəm qılmayacaqmış, 
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“ Eşqin ki, qərarında vəfa olmayacaqmış, 
Bilməm ki, təbiət niyə qoymuş bu qərari? ” 
 

Qail, edən ol yardu dünyanı bəzəkli, 
Yar olmasa, dünya mənə olmaz ki, gərəkli, 
Qəm gəldi bu eşq bağıma tufanlı, küləkli, 
“ Eşqi var idi Şəhriyarın güllü, çiçəkli, 
Əfsus ki, qəza vurdu, xəzan oldu bahari. ” 

 

* * * 

Bunca, ey məh, çareyi-hicran edərsən, vəqtidir, 
Vəslə yetmək müşkülün asan edərsən, vəqtidir, 
Mərhəmim bir busədir imkan edərsən, vəqtidir, 
“Dilbəra, bu dərdimə dərman edərsən, vəqtidir, 
Mən fəqirə lütf ilə ehsan edərsən, vəqtidir.” 
 

Tuti cəhd eylər ləbi-şəkkərmisalın görməyə, 
Bülbüli-şuridə gəlmiş xətti-alın görməyə, 
Lalələr durmuş nizamə qarə xalın görməyə, 
“Növbahar oldu, gözüm istər camalın görməyə, 
Əzm edib gülşən sarı seyran edərsən, vəqtidir.” 
 

Eşqinə düşdüm gözümdən yaşı ceyhun eylədin, 
Könlümü illər boyu həsrətdə məhzun eylədin, 
Açmadın eşqin mənə sən, qəlbimi xun eylədin, 
“Çox zamandır qönçə tək bağrını pirxun eylədin, 
Ləblərini gül təki xəndan edərsən, vəqtidir.” 
 

Olmasaydı cəzbeyi-eşqin əgərki canda çox, 
Tərki-cism eylərdi tab etməzdi bu hicranda çox, 
Ey pərivəş, rəhmə gəl, qoyma yanım niyranda çox, 
“Zülməti hicran fərağın çəkmişəm dövranda çox, 
Vəslini bu könlümə mehman edərsən, vəqtidir.” 
 

Qaili-biçarə ömr etmir, əzizim, can çəkir, 
Həsrətini, gör nə müddətdir gözü giryan, çəkir, 
Ağlamaqdan möhnəti-hicranda çeşmim qan çəkir, 
“Xeyli vəqtdir kim, Xətai zülməti-hicran çəkir, 
Ləblərini çeşmeyi-heyvan edərsən, vəqtidir.” 
 

______________________   ______________________ 
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VAQİF FƏDA 
 

“Gənc qələm” ədəbi birliyinin çox istedadlı üzvlərindən biri də 
Faqif Fədadır. Onun yaradıcılığında günün mövzuları əsas yer 
tutur. Vaqif üçün mövzu qıtlığı yoxdur, ona görə də şeirlərində 
mövzu rəngarəngliyi diqqəti çəkir. Həyatda başına gələnlər, ətraf 
mühitdə rastlaşdığı neqativ hallar, günümüzün Qarabağ dərdi, 
qaçqın, köçkünlərin problemləri, və s. onun əsas mövzularından-
dır. Bəzən lirik duyğularını əks etdirən şeirlər yazsa da, qələmini 
əsasən satirada sınamış və bu sahədə daha çox müvəffəqiyyət 
qazanmışdır. “Götürmür” adlı şeirində haqsızlığa, nadanlığa qarşı 
çıxan şair bu dünyanın gəlir-çıxarını öz tərəzisində çəkir və 
olanları qiymətləndirməyə çalışır: 

 

Dünya qalma-qaldır öz minvalında, 
Keçilməz cığırlar sağı-solunda. 
Məzlum piyadayıq ömür yolunda, 
Səadət qatarı bizi götürmür. 
 

Tamahı olana boğaz çəkdirir. 
Bir cevdası üçün min naz çəkdirir. 
Hər gəlib-gedənə bir az çəkdirir, 
Dünya öz yükünü özü götürmür. 

 

Vaqifin şeirlərini oxuyanda hiss edirsən ki, öz yaşantılarını qə-
ləmə alır. Onun boğazdan yuxarı yazdığı bir misrası belə yoxdur. 
Hər bir şeiri sanki qəzəbdən, hiddətdən doğulub. Onunla danı-
şanda adama elə gəlir ki, tamam başqa bir adamla qarşılaşmısan. 
O qədər sakit, təmkinli nitqi var ki, şeirlərindəki Vaqifə qətiyyən 
oxşamır. Adi insan kimi danışanda elə bilirsən ki, həyatdan razı, 
hər şeyi olan adamdır. Amma şeirlərində həmişə şikayət var. 
Onun “Yamanlar çıxdı” şeirində taleyin qismət payı bölünəndə 
edilən haqsızlıq, dərdin barmağına üzük taxan zəmanənin, göz 
yaşlarını içinə axıdan şairə vurduğu zərbələr əks olunub: 

 

Od üstdə quruldu aşiyanımız, 
Qaraqabaq oldu şadimnımız. 
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Naşı ələ düşdü xanimanımız, 
Qurmaq əvəzinə dağıtdı, yıxdı. 
Bizim bəxtimizə yamanlar çıxdı. 
 

Biz pula satmadıq ismətimizi, 
Həmişə gözlədik qismətimizi. 
Yaxşı ki, qoruduq qeyrətimizi, 
Tale də, qismət də, dövran da sıxdı. 
Bizim bəxtimizə yamanlar çıxdı. 

 

Vaqif Fəda insanların son zamanlar dəyişdiyini, ömürlərin pul 
qazanmağa, var-dövlət yığmağa, ucuz şan-şöhrətə bürünməyə 
sərf edildiyini görür, həyartını mənasız işlərə həsr edən adamların 
halına acıyır. “Nə var ki” adlı şeirində zəmanədə istədiyi mövqeyi 
qazanmaq üçün qulağını kar, gözünü kor, dilini lal edənləri, 
“mənə nə var” prinsipi ilə yaşayıb olanları vecə almayanları, 
özünü gücə salmayanları tənqid atəşinə tutur. Burada “Olmağa 
zamanın tacı, nə var ki”, “Kimin nə işinə kimsən, necəsən, 
Qardaş de, desinlər bacı, nə var ki”, “Bəziləri kimi pul yığ cibinə, 
Getginən olginən hacı, nə var ki” deyən şair artıq kələfin ucunu 
itirənlərin, bundan sonra ilməni ilmədən seçə biləcəyinə inanmır. 

Vaqifin “Boş şeylər” adlı şeirində isə əksinə gərəkli şeyləri 
boş hesab edənlərə qarşı məzəmmət görürük. Şair düşünür ki, 
insanlar elə “boş şeydir” deyib inanmadıqca dolu şeylər də dönüb 
boş olur və bu “boş şey”lər insanları boşluğa aparıb salır, bizi 
ağuşuna alır. Şair yazır: 

 

Ağır yük daşıdıq kürəyimizdə, 
Yaşamaq naminə diləyimizdə. 
Bir boş yer qalmadı ürəyimizdə. 
Boş-boş qəlbimizə doldu boş şeylər. 
 

Ağac da qırıldı, yarpaq da getdi, 
Qəhrəman oğullar dustaq da getdi, 
Vətən də satıldı, torpaq da getdi, 
Vaqif, qələbəsin çaldı boş şeylər. 
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Vaqif Fəda (Xanlarov Vaqif Suliddin oğlu) 1980-ci il, aprelin 
9-da Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalında Əzizbəyov rayo-
nunun Köçbək kəndində dünyaya göz açıb. Həmin kənddə birinci 
sinfi bitirib. 1988-ci ildə köçkün kimi Şuşa şəhərində, 1989-cu 
ildə isə Ağdam şəhərində məskunlaşıblar. 1990-cı ildə Ağdamın 
Ergi kəndində üçüncü sinfə gedib. İşğaldan sonra yenə də təhsili 
yarımçıq qalıb. 1993-cü ildə Yevlaxda məskunlaşıblar. 1995-ci 
ildən Yevlaxdakı Sabir adına məktəbin səkkizinci sinfinə gedib 
və 1998-ci ildə orta məktəbi orada bitirir. 2000-ci ilin yazından 
2001-ci ilin payızına kimi hərbi xidmətdə olub. .. 

Vaqifin şeirlərini oxuyanda, onunla söhbət edəndə inana bil-
mirsən ki, köçkün həyatı yaşayan və sinifdən-sinfə hoppanaraq 
keçib pərakəndə təhsil alan adamdır. Təəssüflə düşünürəm ki, 
əgər Vaqif tam təhsil görmüş olsaydı, indi yəqin ki, hansı 
sahədəsə yüksək ixtisaslı elmi kadr idi. Və müharibənin bizə 
vurduğu ziyanları bir də göz önündən keçirirəm... 

Vaqif şeir yazmağa 16 yaşından başlayıb. İlk şeirləri təbii ki, mə-
həbbət və Qarabağ mövzusunda olub. 2007-ci ildən dövri mətbuatda 
çap olunub. İlk şeirləri “Vətəndaş həmrəyliyi” qəzetində dərc edilib. 
Sonralar “Son söz”, “Müasir Bakı”, “Azərbaycan XXI əsr”, “Ulu 
zirvə”, “Real-Press”, “Nüaanslar”, “Qarabağ”, “Aydın fikir” 
“Şəxsiyyət” və s qəzetlərdə müntəzəm çap olunur. Onun yüzlərlə 
şeiri - qoşma, gəraylı, təcnis, bayatı, dodaqdəyməz, qoşayarpaq, 
bəhri-təvil, məsnəvi, qəzəl, hətta felyetonu da vardır. Vaqifin “Qala 
bilməzsən” adlı şeirində oxuyuruq: 

 

Qaytar Vaqiflərin tərlan oylağın, 
Qaytar Üzeyirin sənət qucağın, 
Natəvan naləsin, Bülbül sorağın 
Doğma Qarabağdan silə bilməzsən. 
 

Bu yurdda göz açmış Koroğlu, Babək, 
Ondan kam almamış hər xəbis ürək. 
Bir gün qovularsan quduz köpək tək, 
Əbədi yurdumda qala bilməzsən. 
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Vaqifin “Qarabağ” qəzetində dərc edilmiş “Qarabağım, ağla-
ma” adlı şeiri də öz bədii dəyərinə və gələcəyə ümid dolu 
misralarına görə diqqəti çəkir. Vaqif bu günün əzabları ilə yaşasa 
da, sonda gələcəyə inanır.  

“Zaman bizi nehrə kimi çalxayır, Nəyimiz var, üzə çıxır, görü-
nür” deyən şair cəmiyyətdəki özbaşnalıqları “azadlıq, demokra-
tiya” adı altında yaranan anarxiyanı pisləyir. “Hər kolun dibindən 
bir Leylicığaz, Hər ağac altından bir Məcnun çıxır” deyən şair 
məhəbbətin ucuzlaşdığını, hər zövqdən bir dəb, hər dildən bir 
qanun çıxdığını qeyd edir və yazır: 

 

Əsər-əlamət yox ötən çağlardan, 
Çiçəkli düzlərdən, qarlı dağlardan. 
İndiki təbii buz bulaqlardan 
Ya fanta, ya kola, ya tərxun çıxır. 
 

Xəstə var dərmana pul tapa bilmir, 
Sızlayır yataqda, hal tapa bilmir. 
Şahinlər, tərlanlar yol tapa bilmir, 
Hər qanad altından bir quzğun çıxır. 
 

Sonu nə olacaq bəs, Vaqif Fəda? 
Necə dözmək olar belə çox zada? 
Tutulur günəşin üzü dünyada, 
Oddan, hərarətdən qar-çovğun çıxır. 

 

Şairin “Gəlsin” adlı şeirində insanlara müraciəti var. Sözünə 
“Suyu süddən, balı qənddən, şəkərdən, Maaşı rüşvətdən ayıran 
gəlsin” misraları ilə başlayan Vaqif “Xəlvəti aşkardan, əyrini 
düzdən, söhbəti qeybətdən, tüstünü dumandan, alovu hisdən, gü-
müşü dəmirdən, qızılı misdən, hünəri ad-sandan, sənəti şöhrət-
dən, gözü qorxağı qəlbi kövrəkdən, haqlı köməyi haqsız dəs-
təkdən, eşqi əyləncədən, nəfsi istəkdən, xahişi minnətdən ayıra 
bilənləri səsləyir və sonunda ümidsiz qalıb göylərə üz tutur: 

 

Sahib-əz-zamanı yetsin Xudanın, 
Bitirsin sonunu qanun-qaydanın. 
Gözləri yoldadır Vaqif Fədanın, 
Qəlbini həsrətdən ayıran gəlsin. 
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Şairin başqa bir şeirində artıq bu gəlişə qəti inam görürük. O düşü-
nür ki,”Canlar canan üçün harayda, hayda”. Ürəklər həsrətdədir. Artıq 
“Bu dünya yenidən dəyişməlidir”. Göyləri tüstü-duman bürüyüb, sağ-
sol görünmür. Məzlumların, yetimlərin dərdlərini hamının bölüşməli 
olduğu vaxtdır. Şair bu günü Kərbəla müsibətilə müqayisə edir. Yazır 
ki, körpələr susuz solub, Abbasın kuzəsi qanla dolub, Əli oğlu 
Hüseyn şəhid olub. Amma “Haqq hələ yenə də döyüşməlidir”. Bir 
əziz, mübarək qədəm vardır. O zamanın sahibidir. Bir gün gələcək, 
Dəccalın boynunu vuracaq və bütün şər məhv olacaq, dünya yenidən 
dəyişəcək. Şair bu günün mütləq gələcəyinə inanır. 

Vaqifin şeirlərində hər gün öz əksini tapır. Onu ağrıtmayan 
dərd yoxdur. Onun görmədiyi zülmət yoxdur. Vaqif insanlığı 
bürüyən qaranlıqları da izləyir, ürəkləri ağrıdan, sızladan dərdləri 
içindən keçirib misralayır. Onun “Heç olmasa” şeiri Sabirabadda 
baş verən təbii fəlakətə həsr olunub. Allaha üz tutan şair bizi 
qorumasını diləyir, lakin eyni zamanda haram pulların, haram 
var-dövlətin bu seldə batmasını arzulayır.  

 

Boğsun neçə talanları, 
Etsin neçə izahları. 
Bu sel yusun günahları. 
Günahkarı heç olmasa. 
 

Hifz et talan edənlərdən, 
Talançılıq güdənlərdən, 
Özün saxla gedənlərdən 
Yadigarı heç olmasa. 

 

Onun “Dil-dodaqda sözə çıxan, əkən kimi dizə çıxan” dərdləri 
çoxdur. Yazıldıqca bitməyən, hələ də olan, hələ də qalan bu 
dərdlər ümmanında Vaqifin şair dünyası yaranır, şeir dünyası 
arınır. Vaqif şairdir. Bu sözün qarşısında “tanınmış”, “istedadlı” 
və sair və ilaxır sözlərin yazılmasına ehtiyacı olmayan şairdir. 
Vaqifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Onu da arzu 
edirik ki, Vaqifin bütün arzuları yerinə yetsin, dünyamız şərin 
qovğasından azad olsun, torpaqlarımız düşmənlərdən alınsın. 
Vaqif öz doğma yurd yerində bu qələbəyə nəğmələr desin. 
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* * * 
 

Hanı qoç Koroğlu, hanı Xan Eyvaz? 
Bir nərə gərəkdir çəkə bu yerdə. 
Dəlilər səmada edərək pərvaz, 
Yağı sinəsinə çökə bu yerdə. 
 

Hanı Caidlərin əmanətləri? 
Hanı Babəkimin şücaətləri? 
Bir yolluq məhv edib əsarətləri, 
Azadlıq toxumu əkə bu yerdə. 
 

Hələ gözümdədir qanlı köynəyim. 
Hələ gözlənilir geri dönməyim. 
Gəlsin Qazan xanım, gəlsin Beyrəyim, 
Namərdi talayıb tökə bu yerdə. 
 

Mərdlik mübarizə yolu Cavanşir. 
Yurdu müsibətlə dolu Cavanşir. 
Yetsin Girdimandan ulu Cavanşir, 
Tarixə düşməsin ləkə bu yerdə. 
 

Vahid görməliyəm Azərbaycanı, 
Birləşdirməliyəm hər yer, hər yanı. 
Qılınclı, qələmli Xətaim hanı? 
Qırıb sərhədləri sökə bu yerdə. 
 

Hardadır Kərəmim, hardadır Nəbim? 
Yenə qayalara hopsun qəzəbim. 
Haqqımla yerinə yetsin tələbim, 
Hanı uca qazim Bəlgə bu yerdə. 
 

Tənha qəbirlərə ağlasın gözüm, 
Müqəddəs pirlərə sürünsün dizim. 
İtkin məzarları axtarım, gəzim, 
Qovuşum nəsilə, kökə bu yerdə. 
 

Tarixim ən qədim, qüdrətə malik, 
İçində qəhrəman, igid ər çevik. 
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Alçağın alçağı, kiçikdən kiçik 
Özün aparmasın yekə, bu yerdə. 
 

Çalsın qoç igidlər öz zəfərlərin, 
Tarix təzələsin qoy hünərlərin. 
Hanı davamçısı cəngavərlərin? 
Namərdin qəddini bükə bu yerdə. 

 

* * * 

Biz eşitmişdik ki kişi ağlamaz, 
Axırda ağlayan kişi də gördük. 
Həyatda hər cürə söz də eşitdik, 
Həyatda hər cürə işi də gördük. 
 

Yazılan qiyməti necə pozduğu, 
Pozub neçə-neçə yerə yozduğu, 
Çox rüşvətxor müəllimin yazdığı 
“İki”ni də gördük, “beş”i də gördük. 
 

Hədər əsib-coşan ürəkləri də, 
İçində çırpınan diləkləri də. 
Arxada gizlənən kürəkləri də, 
Qabağa verilən döşü də gördük. 
 

Dünyaya gələndən nələr nələri, 
Taleyi qəmgini, ömrü güləri, 
Yetimin zərinə düşən “sə”ləri, 
Zalımın atdığı “şeş”i də gördük. 
 

Hə qədər dərd oldu canı yandıran, 
Nadanı, cahili lovğalandıran, 
Varlını isidib xumarlandıran, 
Kasıbı donduran qışı da gördük. 
 

Kim necə iş gördü, necə çalışdı, 
Kim nə söz söylədi, kim nə danışdı. 
Hansının oduna hansı alışdı? 
Qurunu da gördük, yaşı da gördük. 
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Kim özün apardı zirvə sayağı, 
Kimini çəkdilər dağdan aşağı. 
Nə qədər buxovlu, bağlı ayağı, 
Nə qədər qapazlı başı da gördük. 
 

Dünya özü qurdu bizlə təması, 
Çoxumuz aldanıb uyduq əsası. 
Vaqif Fəda, uzun sözün qısası, 
Həyatda hər bərki, boşu da gördük. 

______________________   ______________________ 
 
 

MƏHBUBƏ 
 

“Gənc qələm” ədəbi birliyi yarandığı ilk gündən onun fəal 
üzvlərindən olan Məhbubə Məmmədova 1988-ci il, martın 5-də 
Bakı şəhərində anadan olub. 1994-2005-ci illərdə Xətai rayonundakı 
Ə.Əliyev adına 204 sayı orta məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi 
bitirən il Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi-
tetinin Kulturologiya fakultəsinə daxil olub. 2009-ci ildə universiteti 
bitirib və həmin ildən Maştağa qəsəbəsindəki H.A.Abbasov adına 
Mədəniyyət Evində təşkilatçı vəzifəsində işləyir. 

Məhbubə yaradıcılığa erkən başlasa da, buna bir həvəs kimi 
baxıb. Yazdıqlarını yığıb saxlamayıb, əlində çöx az şeiri qalıb. 
Onun şeirləri “Proloq”, “Real-Press”, “Haqqın sədası”, “Şəxsiy-
yət” və s. qəzetlərdə çap olunub. Bu şeirlərdə də bir pərakəndəlik 
nəzərə çarpır. O bir adsız şeirində yazır: 

 

Bu gün içimə dolmuşdun, 
Sənli düşüncələr sıxırdı məni. 
Hissimi, duyğumu sətirlərə tökmək, 
Sənə şeir yazmaq istəyirdim. 
Amma özümdən qaçırdım. 

 

Məhbubənin demək olar ki, bütün şeirləri bu səpgidədir. İçi 
doludur, içindəkiləri kiməsə danışmalıdır. Amma danışa bilmir. 
Danışa bilmədiklərini kağıza köçürür, amma olduğu kimi köçürə 
bilmədiyindən fikirləri qırılır.  
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Darıxmışdım... 
Amma yazmadım. 
Uzaqdaydın... 
Gəldim görəm deyə. 
Yox idin, yenə də uzaqdaydın. 
Gözlədim, gəlmədin. 
Bütün günü darıxdım... 
İndi vaxt tapdım,- 
Sənə yazdım darıxdığımı... 

 

Əslində bu şeirlər romantik parçalardır. Məhbubə bunları mən-
sur şeir kimi də yaza bilər. Amma nədənsə hisslərini, duyğularını 
misralamağı xoşlayır. Bu yazılarda Məhbubə içindəki adamla 
söhbət edir. Heç vaxt deyə bilmədiklərini şeirlə çatdırmağın asan 
olduğunu düşünən müəllif bəzən sözə başlamağa da çətinlik 
çəkir. digər bir şeirin ilk sətirlərinə diqqət edək: 

 

Çox tükənmişəm. 
Hisslərim, duyğularım, 
Fikirlərim ölüb. 
Heç nə fikirləşə bilmirəm. 
Yox, fikirləşirəm, - yalnız səni. 

 

Növbəti sətirlərdə lirik qəhrəmanın gücsüzlüyünü, səbirsiz-
liyini etiraf etdiyinin, gəlib beyninə dolan, hissinə, duyğusuna 
hakim kəsilən varlığı misralamaqdan, vərəqlərə tökməkdən 
bezdiyinin, “Səni yazmaq yox, sənli düşüncələri sətirlərə düzmək 
yox, Səni “biz”ə çevirmək istəyirəm” fikrinin şahidi oluruq. Lirik 
qəhrəman reallıq axtarır, artıq xəyallardan bezib, sevgilisi ilə üz-
üzə dayanmaq, hər şeyi onun özünə demək istəyir. Bu şeirdə 
məhəbbətin etirafına gecikmənin peşimanlığı var. Burada geriyə 
dönmək, bir zaman demədiklərini demək istəyi var. 

Başqa bir şeirdəsə son ümüd axtaran aşiqin ümüdsüz harayı var: 
 

Gedirsən, heç olmasa 
Sevgin qalsın mənə. 
Tənhalıqda dayağım, 
Sənsizliyimdə sən olsun mənə... 
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Daha sonra “Gedirsən, get, amma incitmə məni” yalvarışı 
eşidilir. Ayrılığın labüdlüyünü hiss etmək və ayrılıq da olsa, xoş 
günlərin xatirəsinin incikliklə, nifrətlə bitməməsinə çalışmaq 
cəhdi görünür. Növbəti şeirdə də ayrılıq, eyni zamanda ümüd var: 
“Düşünürəm ki, son anlarımdır. Yenə səni görməyəcəyəm. 
Bilmək olmaz Bəlkə qırdın inadını. Gəldin. Amma gec oldu...” 
Burada yarımçıq fikirlər var, hiss olunur ki, qız qüruru sevgini 
üstələyir, hislər, duyğular çılpaqlığı ilə ifadə oluna bilmir. Şeir 
belə yekunlaşır: 

 

Hər səsə diksinirəm. 
Çönürəm, sən gəldin deyə. 
Gözüm səni axtarır... 
Qulağım hər gələn səsi... 

 

Bizə elə gəlir ki, Məhbubə yaradıcılığının istiqamətini tapacaq. 
Bəlkə də fikirlərini, hissini-duyğusunu misralamaqdan əl çəkəcək 
və nəsrə keçəcək. Gələcəkdə gözəl mənsur şeirlərin, esselərin 
müəllifi kimi tanınacaq. Biz buna ümüd edir, bu yolda ona 
uğurlar arzulayırıq.  

 

* * * 

...İçimdə bir körpə yaşadıram... Bu körpənin həyata gözlərini 
açmamışdan daha əvvəl, canlı bir varlıq olduğundan xəbərdar 
olandan bəri...Onun həyata gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdim. 
Gəldi. Soyuq daş kimi qəlbimə hərarət gəldi. Onu sevdim. Onun 
sevgisi insanları sevməyimə səbəb oldu. Onun sevgisi bütün 
körpələrə qarşı sevgi canlandırdı bu miskin qəlbimdə. Onun 
dünyaya göz açdığı andakı siması gözlərim önündən silinmir. Bu 
dünyaya açmağa qorxduğu şişkin gözlərini sevdim. O yumulu 
gözlər hər an, hər saniyə beynimdədir... Sanki o gözlər onu gör-
mədiyim bu neçə günlər belə açılmayıb. Yalnız mənim yanımda 
açılacaq. Yalnız məni görəcək. 

O həyatdadır... Mən onun həsrətindəyəm... Mən onunla yeni 
həyata qədəm qoydum... Yorğun ruhum onunla canlandı. Onunla 
nəfəs alıram, hər gün onu görmək ümidi ilə oyanıram. Həyata 
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möhkəmcə dayaqlanıram. Sırf, nə vaxtsa bir dəfə, yalnız bircə 
dəfə onu görüm deyə, bu ümidlə yaşayıram mən... 

Mən bu canlıya niyə bu qədər bağlanmışam? Axı, o heç mənə 
doğma deyil? Axı, o mənə çox uzaqdır? Məndən çox uzaqdır... 
Yox, o mənə doğmadır! Doğmadan da doğma! Axı, o mənim sev-
diyimin bir parçasıdır... Amma özü kimi bu canlı da mənimçün 
əlçatmazdır.  

Yox, o mənə təkcə sevdiyimin bir parçası olduğu üçün əziz 
deyil ! O, mənə daha da əzizdir!. Sanki, bu körpə ilə tale yaxın-
lığım var. Mən bunu hiss edirəm... Bəs nədir məni ona yaxın-
laşdıran? Yoxsa gələcəkdə... 

* * * 

Ona dəfələrlə məktub yazmağı qərara almışam. Hər dəfəsində 
də bu qərardan qaçmışam. Onu narahat etmək istəməmişəm. 
Sanki, hər yazdığım cümlədə o narahat olacaq. Amma indi his-
slərimlə bacara bilmədim. İçimdəki istəyi, nələrisə ona açıq-
lamağa başlamaq istəyinin qarşısını ala bilmədim.  

Çox uzaq bir məkanda tanımadığı insanlardan biri hal-hazırda 
ona aid düşüncələrini, hisslərini sətirlərə düzür. Bəlkə o, bu ya-
zımı oxuyan adi oxuculardan olacaq. Amma heç vaxt söhbətin 
ondan getdiyini bilməyəcək. Bəlkə də yox... 

Hazırda bir ay olar ki, onun səhhətindən xəbərsizəm. Dəhşətli 
dərəcədə də narahatam. Amma nə edə bilərəm ki? Yalniz dua 
edirəm. Onun səhhəti, üzünün quruluşu, bu bir ay ərzində onda 
hansı dəyişikliklər olduğunu bilmək üçün səbirsizlənirəm. Mən 
onun üçün çox darıxıram. Heç olmasa, yeganə təskinliyim yuxu 
ola bilər ki, bunu çox arzulayıram. Yuxuda mənim boynuma sa-
rılsın, onun hərarətini hiss edim. Balaca qolları boynuma dolan-
sın, mən onu möhkəmcə qucaqlayım, bağrıma basım. Ruhuma 
hopdurum körpəmi... « Mən sənə yaxın da ola bilərdim. Amma 
tale belə gətirdi. Səni kənardan da sevmək, həsrətində olmaq belə 
gözəl hisslər bəxş edir mənə. Mən artıq səninlə bütövləşmişəm. 
Səni düşünmədən zaman keçmir. İçimdə səninlə, varlığınla 
söhbət etmək məni yaşadır. Sənin varlığın mənə bəsdir. 
Sağlamlığın mənim xoşbəxtliyimdir». 
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Birinci məktub 
Hər ikimiz də ailədə ikinci övladıq və hətta ailənin ikinci qız-

larıyıq. Bəlkə elə bundan başlayıb sənə qarşı ilıqlıq, mehribanlıq, 
doğmalıq hissləri. Səni çox istəyirəm. Çox, o qədər çox ki, hər an 
mənim yanımda olmanı istəyirəm. Daim mənə yaxın olasan. Sə-
ninlə söhbət etmək, sənin saçlarını oxşamaq, qıyğacı baxışlarını 
seyr etmək, səninlə sirdaş kimi sirrləri aşkarlayıb, yenidən giz-
lətmək, səninlə keçmişlərdən danışmaq, nağıla dönmüş 
keçmişləri bölüşmək istərdim. 

 

İkinci məktub 
Körpəm, bu gün rəsmini gördüm. İnanmayacaqsan bəlkə, o 

qədər sevinirəm. Dualarım qəbul olur. Sən sağlamsan.  
Uzun müddət sənin şəklinə baxdım. Çox şirin idin. Məndə 

olan rəsmindən çox fərqlisən. Onda üzün çox şişkin idi. 
düyməcik gözlərin nazik xətt kimi görünürdü. İndi isə, iri 
gözlərindəki o saf baxışları gördüm. 

Kaş, o qəzeti alaydım... 
 

Üçüncü məktub 
Ayrılığın danışıla bilməyəcək qədər bədxah nəticələrindən 

sonra yalnız üç gün onsuz yaşadım. Özümə təəccüb qalmışdım. 
Məcbur yada salırdım onu. Hərçənd ki, bu yalnız üç gün davam 
etdi. Və nəhayət, boğmağa çalışdığım ona qarşı yenidən baş 
qaldıran hisslərin əsiri oldum. 

Mən bunu qəbul etmişəm... Ona, ona sevgimin, ona qarşı hiss-
lərimin heç vaxt məni yalqız buraxmayacağına inanmışam. Bəlkə 
də, vaxt gələcək bezəcəyəm, nifrət edəcəyəm bu hissə. Bəlkə də bu 
hiss xoşbəxt olmağıma mane olacaq. Amma yenə də o içimdə 
qalacaq. 

Hazırda içimdəki o hisslər artıq məndə həyata dirəniş, mü-
barizlik oyadır. Bəlkə də bu hisslərin təsiri ilə mən özümü forma-
laşdırıram. Körpəm, amma sən belə olma. Səhvsiz addımla... 

 

Dördüncü məktub 
Körpəm, bilirəm, mənim qədər səni sevən biri də var. O 

məndən fərqli olaraq, sənin yanındadır. Məndən fərqli olaraq səni 
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sevib oxşaya bilir. Amma, inan mənə, körpəm, ürəklərimizdəki 
məhəbbətin gücü eynidir...  

Körpəm, bilirsənmi, sən xoşbəxt bir varlıqsan? Sənin üçün 
yaşayan mən, səninlə yaşayan o var. Gözlərində dünənini axtaran, 
təbəssümündə xoşbəxtliyini, göz yaşlarında səhvlərini, bəlkə də 
çıxılmaz döngələrini görən ikimiz varıq. Biz varıq səninlə.. 

______________________   ______________________ 
 

ƏLİƏKBƏR NASİR 
 

Maştağa kəndinin səciyyəvi cəhətlərindən danışanda, onun 
şairlər məskəni olduğu da qeyd olunur. Burada böyükdən kiçiyə 
hamı şeirlə danışa bilir. Bədahətən söz demək bacarığı bütün 
şairlərdə vardır. Bəzən deyirlər ki, bədahətən söz demək ancaq 
meyxana sənətinə aiddir. Amma Maştağada binayi-qədimdən 
şairlər bədahətən şeirləşiblər. Bu kənddə şeiri yazmazmışlar. Elə 
bədahətən deyərmişlər, yaddaşlara köçən şeirlər təkrar-təkrar 
oxunarmış və dillərdə əzbər olarmış. Hətta mərsiyələr belə bəda-
hətən, birbaşa musiqi ilə deyilərmiş. Elə ona görə də maştağalı 
şairlərin yaradıcılığından çox az nümunə qalmışdır.  

Bu gün isə bədahətən şeirləşmə demək olar ki, qalmayıb. Şair-
lərin müşairəsi təbii ki, çox çətin işdir və bu şairlərdən xüsusi 
istedad və sənətkarlıq tələb edir. Sovet dönəmində əruz vəznli 
şeir nümunələri qiymətləndirilmədiyindən, get-gedə bu sənət öz 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini itirmişdir. Son 20 ildə itirdiklərimizi 
qaytarmağa çalışsaq da, təbii ki, 70 ilin itkisini 20 ildə ödəmək 
mümkün deyildir. Ona görə də bədahətən söz demək bacarığı 
özünü yalnız meyxana səviyyəsində nümayiş etdirə bilir. Kim 
bilir, bəlkə 50 ildən sonra Bakıda yeni Yusiflər, Cənnətilər, Sabit-
lər, Münirilər və s. yetişəcək, bədahətən qəzəl demək qabiliyyəti 
yenə də üzə çıxacaq. İndisə bu günə də şükür... 

“Qənc qələm” ədəbi birliyinin istedadlı üzvlərindən biri, 
uşaqlıqdan meyxanaçı kimi tanınan, indi isə qəzəlləri ilə özünü 
həm də şair kimi təsdiq etməyə çalışan Əliəkbər Nasirdir. 1985-ci 
il, iyulun 15-də Bakının Maştağa qəsəbəsində anadan olub, 209 
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saylı orta məktəbdə təhsil alıb. Qəzəlləri “Real-Press”, “Haqqın 
sədası”, “Nüanslar” və s. qəzetlərdə çap olunub. 

 

Əhsən ol aşiqə ki,eşqi onun canda olur. 
Dərdinin çarəsi öz sevdiyi cananda olur. 
 

Səri-kuyi qadağandır mənim üçün yalnız, 
Ora biganə tapır yol, hələ mehman da olur. 

 

Əliəkbər Nasirin qəzəl yaradıcılığı əsasən klassik şeir ənənə-
sindən gələn obrazlarla səciyyələnir. Uşaqlıqdan meyxanaya alu-
də olan yazarın klassik şeirimizin şah janrı olan qəzələ keçməsi o 
qədər də asan iş deyildir. Bunun üçün çoxlu mütaliə və yazdığın 
qəzəllərin üstündə çox işləmək lazım gəlir. Düzdür, Nasir klassik 
şairlərin kitablarını oxuyur. Hətta müasir şeirimizin nümayəndə-
lərinin də yaradıcılığına biganə deyildir. Amma hələ illər lazımdır 
ki, şair kimi formalaşsın. Nasir özü də bunu bilir və “Demərəm” 
rədifli qəzəlini təvazökarcasına belə bitirir: 

 

Nasira, mən nə Nizami, nə Füzuli deyiləm, 
Mənə irad eləmə, şeiri xətasız demərəm. 

 

Nasirin lirik-aşiqanə qəzəllərində aşiqin ah-naləsi, vüsal 
həsrəti, nakamlıq öz bədii ifadəsini tapır. Aşiq çəkdiyi 
əziyyətlərin dəhşətindən, sevincinin azlığından gileylənir. Eyni 
zamanda elə hamının özü kimi yaman halda olduğunu, yalanların 
birləşib həqiqəti parçaladığını, həyatın gizli sirlərinin dilə 
gəlmədiyini, çözülə bilmədiyini bildirir: 

 

Əziyyətlər ki, mən çəkdim, çəkilməzdir, dözülməzdir, 
Səbəb sonsuz qürurumdur, yenilməzdir, üzülməzdir. 
 

Həmişə ağlaram, bəlkə boşalsın qəlbi-naşadım, 
Sevincim az olur, olsa,- bilinməzdir, sezilməzdir. 

 

Aşiqin fikrincə, dərdi Məcnunun, Fərhadın, Vamiqin dərdin-
dən çoxdur. Yarı biganəyə yar olan lirik qəhrəmanın ideal ob-
razını yaratmaq istəyən şair “Oldum” rədifli qəzəlində Allaha üz 
tutub ayrılıqdan, intizardan şikayətənərək yazır: 
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Dedim ki, şəmi-ruyinlə rəqibi yandır, ey canan, 
O şəmə, əksinə, daim özüm yandım, ahar oldum. 
 

Mənəm dillərdə əfsanə, tamam yaddan çıxıb Məcnun, 
Mən ondan da betər, çünki, məhəbbət içrə xar oldum. 

 

Klassik şeirin bütün nümayəndələri öz yaradıcılığında öz lirik 
qəhrəmanının aşiqliyini təsvir etmək üçün əfsanəvi aşiqlərin 
obrazları ilə müqayisələr verir və özlərini üstün sayırlar ki, Nasir 
də həmin ənənəni davam etdirir. Eyni oxşarlığı “Qorxub qaçar” 
rədifli qəzəldə də görürük: 

 

Görsə, ey könlüm, məni, divanələr qorxub qaçar. 
Dustlər gəlməz yaxın, biganələr qorxub qaçar. 
 

Çoxları “tərk eylə, rahi-eşqi” söylərdi mənə, 
Dərdü möhnətdən məgər mərdanələr qorxub qaçar? 

 

Nasir qəzəllərində əfsanəvi məşuqlara da yer ayırır. Onun lirik 
qəhrəmanı öz sevgilisini əfsanəvi məşuqlardan üstün sayır. Onun 
yarı o qədər nazlı afətdir ki, heç kim ona tay ola bilməz: 

 

Nə Leyli olar tay ona, Şirin, nə də Əzra, 
Mən sevdiyim ol nazlı pəri başqa bəladır. 

 

Göründüyü kimi burada qrammatik qayda pozulmuşdur. 
Amma məna, tutumlu olduğundan “nə” ədatının yoxluğu o qədər 
də nəzərə çarpmır. Ancaq belə səhvlər olmasa, yaxşı olar. 
Düzdür, bizim Nasirdən tamam səhvsiz , yüksək səviyyəli yazı 
tələb eləməyə haqqımız yoxdur. Hər halda ümüd edirik ki, Nasir 
bir müddətdən sonra artıq belə səhvlərə yol verməyəcək. Çünki 
Nasirin söz demək bacarığı, lazım gələni şeirə gətirə bilmək 
qabiliyyəti vardır. Onun qəzəllərində xalq hikmətindən bəhrə-
lənmə, hətta o ifadələrin şeirə gətirilməsi hallarına da rast gəlirik: 

 

Mənə divanə deyən kəs nə bilir eşq nədir? 
Çün məhəbbətdən onun zərrə qədər yox xəbəri. 
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Nasira, cövrü cəfayə dözürəm, vardı məsəl: 
“Hər qaranlıq gecənin axır olur bir səhəri”. 

 

Əliəkbər Nasir 2010-cu ildə ANS terleviziyasının təşkil etdiyi 
“De gəlsin” meyxana yarışmasında, qalib gələn “Qara qartallar” 
komandasının üzvü kimi iştirak edib. Yarışmada həm meyxanaçı 
kimi, həm də qəzəlxan kimi münsiflər tərəfindən bəyənilib. Onun 
klassik şairlərə yazdığı nəzirələr maraqlıdır. Nəsimiyə nəzirə-
sində də yaxşı fikirlər vardır: 

 

Nigarım, həsrətin cövrü cəfadır, 
Vüsalın dərdimə ancaq dəvadır. 
 

Nə pərvanə yanıbdır şəmə məntək, 
Nə bülbül etdiyi böylə nəvadır. 

 

Nasirin müxtəlif şairlərdən təzminləri də maraq doğurur. 
Xüsusilə, dahi şairimiz Füzulinin “Olur” rədifli qəzəlindən etdiyi 
təzmin diqqəti çəkir: 

 

“Hüsnün olduqca füzun, eşq əhli artıq zar olur, 
Hüsn nə miqdar olursa, eşq ol miqdar olur”. 
 

Eşqdəndir hər nə kim aləmdə yoxdan var olur, 
Eşq bir qüdrətdi kim, külxən dönüb gülzar olur. 

 

Olduqca uğurlu beytdir. İkinci misrada külxəni gülzara dön-
dərə bilən eşqin ülviliyi, gücü, böyüklüyü tərənnüm edilir. Aşiqin 
dərddən zövq ala bilməsi, hətta çarə tapması mümkün olan anda, 
ondan imtina etməsi yadımıza Füzulinin Məcnununu salır. 
Qəzəlin sonundasa gözəl etiraf vardır:  

 

Nasira, bəsdir danışdın, söhbət olduqca füzun, 
Ya sözün mənası olmur, ya fikir təkrar olur. 

 

Göründüyü kimi gənc şair sözün uzanmasının, fikir təkrar-
lığının şeirə xələl gətirdiyini gözəl anlayır. Ümüd etmək olar ki, 
Nasir getdikcə təkrarlardan qurtulacaq, gələcəkdə nə başqalarını, 
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nə də özünü təkrar etməyən gözəl ədəbi nümunələr yaradacaq. 
Biz Nasirin arzularına qoşulur, onu gələcəyin ünlü şairləri sıra-
sında görmək istəyirik.  

 

Bilməz aşiqlər nədir aləmdə vəslin ləzzətin, 
Ey könül, aşiq olan çəksin gərək yar həsrətin. 
 

Sən əgər Qeysə bərabər məcnun olsan eşqdə, 
Aqilü fərzanələr bəzmində artar qiymətin. 
 

Tişə çal Fərhad kimi şamü səhər Şirin üçün, 
İstəyindən dönmə, can vermək də olsa qismətin. 
 

Bir düşün, eşq olmasa, ömr etməyin mənası nə? 
Bil sən ömrün qədrini, vardır nə qədri fürsətin. 
 

Eşqdir çünki bütün aləmlərə rövnəq verən, 
Eşqsiz dünyanı təsvir eyləmək olsun çətin. 
 

Vəsli-yarə yetməyə canın fəda et, ey könül. 
Məqsədə mütləq yetərsən, gər qətisə niyyətin. 
 

Eşqə dair yaz qəzəllər xalqın üçün daima, 
Nasira, sevgi-məhəbbət şairi ol millətin. 

* * * 
 

Mərdlərlə oturma üz-üzə, yan-yana, yaltaq, 
Atma özünü ərlər olan meydana, yaltaq. 
 

Çox mərd oğulun ölməyinə bais olubsan,  
Bir gün bulayarlar səni də al qana, yaltaq. 
 

Saymırsan adam pulsuzu, məzlumu, fəqiri, 
Daim baş əyirsən paralı insana, yaltaq. 
 

Öz canını qurtarmaq üçün cövrü cəfadan, 
Vallahi, satar dostunu da düşmana yaltaq. 
 

Çox fitnə-fəsadlar törədir, qalmışam heyran, 
İş görmək üçün vermir aman şeytana yaltaq. 
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Ondan buna, bundan ona söz gəzdirir, ey vay, 
Şərnən gətirib xəlqi təmamən cana, yaltaq. 
 

Nasir, nə edim, yazmasam olmur, yazıram da, 
Tənqid eləsəm də, sən inanma, qana yaltaq. 

______________________   ______________________ 
 

FƏRİD 
 

“Gənc qələmin” ilkin yığıncaqlarında fəal iştirak edən Fərid 
son vaxtlar işi ilə əlaqədar olaraq birlikdən uzaq düşsə də, biz onu 
üzvlərimizdən ayırmıraq. Çünki Fərid öz üzərində işləyən və həm 
də mütaliəni sevən gənclərimizdəndir. O, əruz vəznində yazsa da, 
heca vəznində olan poeziyamızı, hətta sərbəst şeirləri də mütaliə 
etməyi xoşlayır.  

Fərid 1986-cı il, aprelin 27-də Maştağada anadan olub. Orta 
təhsilini də kənd məktəblərində alıb. 2006-cı ildə Bakı Dövlət 
İdarəetmə və Texnologiya Kollecini bitirib.  

Fəridin qəzəlləri “Kaspi”, “Nəbz”, “Nüanslar” və s. qəzetlərdə 
çap olunub. Onun yaradıcılığında əsas yeri lirik-aşiqanə qəzəllər 
tutur ki, bu da təbiidir. Axı, o həyatının iyirminci illərini yaşayır. 

 

Güldükcə gözəl, sanki mənim könlüm açıldı, 
Yəqin ki, o məhparədə hiylə, kələk olmaz. 
 

Kim gördü, Fərid, yarını, zənn eylədi huri, 
Bu işvədə, bu qəmzədə hərçənd mələk olmaz. 

 

Bu klassik qəzəl formasında olsa da, dünyəvi şeirdir. Amma 
ibarələr, obrazlar klassik şeirdən götürülmüşdür. Çünki, Fərid 
Bakıətrafi kəndlərdən olan Maştağada doğulub, boya-başa çatıb. 
O, Maştağa ədəbi mühitinin övladıdır. Fərid sələflərin yolu ilə 
getmək istəyir, qəzəl yazmaq istəyir, lakin hələ püxtələş-
mədiyindən, klassik şeirdə oxuduqlarından bəhrələnir, çox vaxt 
isə sadəcə oxşadır. Amma Fəridin qəzəllərində bəzən zəif yumor 
hissi özünü göstərir. Bu mənada onun “Canıyanmış” rədifli qəzəli 
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diqqəti çəkir. “Dil vermədi öz yarına canan canıyanmış, Heç bir 
sözümə söyləmədi “can” canıyanmış” beytilə başlayan bu qəzəl-
də gah ümüd, gah təəssüf var. Lirik qəhrəman qarşı tərəfdən 
cavab gözləyir, mehr-məhəbbət umur. Qəzəl belə bitir: 

 

Əğyarə yar olmaq nə gərəkdir sənə, ey yar, 
Sevmiş səni çoxdandı bu oğlan, canıyanmış. 
 

Eşqində düşüb dərdə Fərid, çarəsi yoxdur, 
Aciz qalıb hətta buna Loğman, canıyanmış. 

 

Gənc yazarın “baxışınla” rədifli qəzəlində də lirik duyğuların, 
üli hisslərin şahidi oluruq. Amma müasir yaşantıların köhnə stildə 
verilməsi bir qədər şeirə tutqunluq gətirir. Burada bir qədər də 
təkrar fikirər görünür. Bəzən bayağılıq, bir qədər bəsitlik şeirin 
bədii dəyərini azaldır. Amma bütün bunlarla yanaşı gənc bir 
ürəyin yaşantısı kimi maraqlıdır. Qəzəl belə bitir: 

 

Gör bir necə vəsf etdi Fərid arizi-alın, 
Ilhamə gəlib, gör ki, qəzəlxan, baxışınla. 

 

Fəridin “görə” rədifli qəzəlində də lirik duyğuların ifadəsini 
görürük. Burada klssik şeirdən gəlmə fikirlər var. Eşq dərdinin 
çarəsiz olması, aşiqin eşq dərdilə xəstə olması, biganələr 
görməsin deyə aşiqin yarın öz zülfü ilə üzünü örtməsini 
arzulaması və s. ilə yanaşı müasir fikirlər də vardır: qızın sevdiyi 
oğlana görə canını verməsi və oğlanın bunu arzulaması və s. 
Buradakı lirik qəhrəman klassik şeirdəki aşiqlərdən əksinə olaraq 
divanə sayılmaqdan qorxur, eyni zamanda məşuqdən də 
canfədalıq umur. Qəzəl belə yekunlaşır: 

 

Necə ki, keçdi Fərid səndən ötür canından, 
Can fəda etməlisən sən də qəzəlxanə görə. 

 

Klassik şeirin bir səciyyəvi cəhəti də budur ki, sələflərimiz şeirə 
qadın gətirməyib. Klassik şeirdə cins yoxdur. Burada sadəcə aşiq və 
məşuq var və hər bir varlıq məşuq ola bilər. Fərid hələ klassik 
ədəbiyyatı lazımınca mütaliə etməyib, ona görə də ondan ürfani 



Gənc qələm 

 47

qəzəl tələb etməyə bizim haqqımız da yoxdur. Yəqin ki, zaman 
keçdikcə, özü öz yolunu tapacaq. Kim bilir bəlkə də o elə müasir 
şeirin yoluyla gedəcək, heca vəznində qələmini sınayacaq. Bəlkə də 
onun fikirləri müasirliyinə görə məhz qoşmada, gəraylıda daha yaxşı 
yer tapa bilər. Amma hələlik o qəzəl yazır və diqqəti çəkən 
məqamlardan biri də budur ki, Fəridin lirik qəzəllərində aşiqanə 
beytlərdən başqa ara-sıra başqa məzmunlu beytlər də görürük: 

 

Dərk elə kimliyini, almaginən mənliyini, 
Cəhd eylə ki, yaşama şıhrətə, ya şanə görə. 
 

Olginən qane aza hər nə qədər var imkan, 
Gəl uzat ayağını evdəki yorğanə görə. 

 

Təbii ki, bu qəzəllərdə bəzi pozuntular, dil xətaları, məntiq-
sizlik vardır, amma hikmətli sözləri qəzələ gətirə bilməyin özü 
təqdirəlayiqdir. Hiss olunur ki, Fərid qəzəldə söz deməyə çalışır. 
Bu onun gələcəyinə ümüd verir. Onun digər bir süjetsiz qəzəlində 
də hiklətli beytlər diqqəti cəlb edir: 

 

Ərz etginən öz dərdini cananə, yubanma, 
Yoxsa deyəcək dərdini biganə, yubanma. 
 

Gər ki verib Allah bizə bu canı əmanət, 
Qulluq elə sağkən dəxi ol canə, yubanma. 
 

Meydani-məhəbbətdə həvəs varsa cihadə, 
Əzm eyləginən sən də o meydanə, yubanma. 
 

İstərsən əgər olmaya şeytan sənə hakim, 
Lənət oxu addımbaşı şeytanə, yubanma. 

 

Klassik şairlər özlərini şair, ystad adlandırıblar, amma onlar 
buna həqiqətən şair olduqdan sonra cürət ediblər. Amma bu gün 
müasir şairlrin şeirlərində özünü şair kimi öyən şairciklərə çox 
rast gəlinir. Bu mənim ikrah hissi ilə qarşıladığım haldır və 
gənclərə bunu heç məsləhət görməzdim. Fəridin qəzəllərində 
özünü qəzəlxan adlandırması hallarına təsadüf etsək də, bu 
qəzəlinin son beytində onun təvazökarlığının şahidi oluruq: 
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Şeirə, qəzələ etsən həvəs gər ki, Fərid, sən, 
Yaz, göstər onu başqa qəzəlxanə, yubanma. 

 

Fəridin yaraıcılığı hələ irəlidədir. Ondan yeni şeirlər gözləyirik 
və ona yaradıcılığında böyük uğurlar arzulayırıq.  

 

Vaxtsız ömürləri bitirdin, dünya, 
Ölməz igidləri itirdin, dünya. 
Kimi arzusuna yetirdin, dünya? 
Səndə kim vüsala çatdı, a dünya? 
 

Olmayıb dərdinə dözən bir ürək, 
Çoxunun ömrünü eylədin gödək. 
Hanı bəs şir kimi Koroğlu, Babək? 
Namərdlər mərdləri satdı, a dünya. 
 

Hərə zəhmət çəkdi bir iz qoyunca, 
Bir kimsə görmədi səni doyunca. 
Hamısı düşündü ömür boyunca,  
Kim fikrindən səni atdı, a dünya? 
 

Sənin ilə keçir hər saat, ay, gün, 
Çoxların eylədin həyatda sürgün. 
Səndən olmayıbdır bir kimsə üstün, 
Kim sənə güc gəldi, batdı, a dünya. 
 

Vəfasız olsan da, əzizsən, əziz. 
Baş açmaq olmayır, qəlizsən, qəliz. 
Fərid də qarşında acizdir, aciz, 
Sirrinə heyrandı, matdı, a dünya. 

 
* * * 

Bir zaman cəhd elədim verməyə dildarə ürək, 
Bilmədim heç niyə oldu belə sədparə ürək. 
 

Mən ona qəlbimi verdim, o isə yarələdi, 
Yox gümanım ki, sağalsın belə bir yarə, ürək. 
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Məncə aşiq olanın Loğmanı öz dilbəridir. 
Gəl ona eylə dəva, olmaya biçarə ürək. 
 

Bəlkə də səhv elədim, qəlbimi verdim o gülə, 
Satıb əğyarə məni, saldı nahaq narə, ürək.  
 

Nə iş açdın başına, könlünü verdin, Fərida,  
Bunu dərk eyləmədinmi qalar əvvarə ürək? 

______________________   ______________________ 
 

NƏRGİZ RÖVŞƏNQIZI 
 

Nərgizi körpəlikdən tanıyıram. Əslən Şamaxıdan olsa da, Nər-
giz 1992-ci ildə Bakıda doğulub. Orta təhsillə paralel musiqi təh-
sili də alıb O, filoloq olmaq arzusundaydı. BDU-nun filologiya 
fakültəsində təhsil almaq, Sabirşünas olmaq istəyirdi. Amma tale 
yazısı onu o biri səmtə apardı. Nərgizin kamançada ifalarını din-
ləyən hər bir kəs onu musiqiçi kimi görmək istəyirdi. Nərgiz 
2009-cu ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasına daxil oldu. 
Artıq II kurs tələbəsidir, əla qiymətlərlə oxuyur. Amma yara-
dıcılığa da vaxt tapır.  

Nərgiz 13 yaşından kiçik yazılar yazmağa başlayıb. Hekayə, 
esse, mənsur şeir və s. Mən onun ilk qələm təcrübələrini oxuyan-
da düşünmüşdüm ki, o hansı sahədə təhsil almasından asılı olma-
yaraq, gözəl yazıçı olacaq. Yazıları “Real-Press”, “Aydın fikir”, 
“Bütöv Azərbaycan”, “Haqqın sədası”, “Respublika” və s. qə-
zetlərdə çap olunub.  

İlk yazısı “Yanan torpağın harayı” adlanır. Bu essedə televi-
zorda verilən Qarabağla bağlı bir verilişin doğurduğu dəhşət əks 
olunub, od tutub yanan, insansız, səssiz, ünsüz qalan torpağın ha-
rayını eşidən, bu harayın içindəsə həzin bir inilti duyan Nərgizin 
kədəri sətirlənib. Burada zəngin obrazlar, torpağın anasından 
ayrılan körpə kimi inildəməsi, eyni zamanda bu iniltinin həzin bir 
nəğmə kimi adamı çəkib aparması və s. diqqəti çəkir. Müəllif ya-
zır: ”O iniltidə yurdundan qovulmuş insanların dərddən çuxura 
düşmüş gözlərini, batıq simasını gördüm... Külə dönmüş torpağın 
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harayı balaları yumurtada boğulmuş sığırçın fəryadı kimi bütün 
ürəkləri sızlatdı”. 

Nərgizin “Publisistik düşüncələr”ində isə bu günümüzü gö-
rürük. Müəllifi narahat edən dil problemidir:Azərbaycan övladla-
rının yarı azəri - yarı rus, sonra yarı azəri - yarı osmanlı dilində 
danışması, daha sonra ingilis dilinin də ortaya gəlməsi və s. 
Müəllif rus dilini 70 ilin bəlası kimi, türkü də bir ananın balası 
kimi qəbul edir və bir qədər obrazlı, bir qədər kinayəli, bir qədər 
zarafat, bir qədər gerçək bu günkü vəziyyəti açıqlayır və fikrini 
belə yekunlaşdırır:”Bəs ingilis dili? By haradan düşdü canımıza? 
Tanış olmadığın dili əla bilməsən, ali məktəbə belə qəbul 
olunmaq mümkün deyil. Bunu İngiltərədə görmək olar? Hara ba-
xırsan ingilis dilində nə isə yazılıb. Bu da elədi 4 dil. Ay camaat, 
bir ağızda neçə dil olar? Allah insanı yaradanda, ağzına bir dənə 
dil qoyub ki, artıqlaması ilə bəs edər. Ancaq getdikcə, dil çoxaldı, 
hər insanın ağzında 3-4 dilin olması dəb halını alıb. Ancaq belə 
getsə, sonda (ağız açılmayanda) fikri ifadə eləmək üçün ağızda 
bir dil tapılmayacaq. Onda necə deyərlər “İt də getdi, ip də” 
məsəli tam yerinə düşəcək”. 

Nərgizin “İlk göy qurşağı” adlı hekayəsi maraqlı obrazlarına 
və mövzusuna görə diqqəti çəkir. Hekayədə heç bir dialoq yoxdur 
və müəllif öz təhkiyəsi ilə bizə rəngbərəng bir körpə dünyasından 
xəbər verir. Hekayənin başlanğıcındakı təsvirdən müəllifin 
sənətkarlığı hiss olunur:”Soyuq, qərib bir payız günü. Adəti üzrə 
payız yenə də mas-mavi səmanın göz yaşları ilə yayı 9 aylıq sə-
fərə göndərir”. Burada yağışlı bir payız təsvir olunur. Körpə öm-
rünün ilk göy qurşağını görür və maraqla tamaşa edir. Dünyadan 
xəbərsiz körpənin bu anda nə düşündüyünü fikirləşən müəllif 
onun fikirlərini “oxuyub” yazır və oxuculara çatdırır.  

Haqqında danışdığımız bu yazılar Nərgizin orta məktəbdə 
yazdıqlarıdır. Biz bu yazıları oxuduqca içimizdə böyük bir ruh 
yüksəkliyi baş qaldırır. Ədəbiyyatımıza heç kimi təkrarlamayan 
yeni bir yazıçının gəldiyini hiss edirik. Biz Nərgizdən çox şey 
gözləyirik. Ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.  
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BƏNZƏRƏM BİR QOCAMAN DAĞA Kİ,  
DƏRYADA DURAR 

 

Bu gün yaradıcılığında cəhalətə, fanatizmə, zülmə boyun əy-
mək, mənfur susmaq fəlsəfəsinə, Şərq despotizminə qarşı barış-
maz mövqe tutan nəhəng bir sənətkar haqqında yazmaq istəyi-
rəm. O sənətkar ki, hər kəlməsində, hər misrasında yanğı, üsyan-
karlıq, sərrastlıq duyulur, şeirlərində dəqiq seçilmiş hədəf, tipin 
öz dili ilə ifşası diqqəti çəkir. Daim xalqı qəflət yuxusundan oyat-
maq uğrunda vuruşan Sabir bu gün bizimçün yalnız satiralarını 
sevə-sevə oxuduğumuz sadəcə bir şair deyil. Eyni zamanda oxu-
duqca, dərk etdikcə qürur hissi ilə azərbaycanlı olduğunu 
düşünüb fəxr etdiyimiz dahidir. 

Dəfələrlə yazdıqlarına görə təhqir olunan, öz mənafeyini düşü-
nən, daim xalqı yalanları içində boğmağa çalışan ikiüzlü ruha-
nilərin məzəmmətlərinə məruz qalan Sabir bir an belə öz yolun-
dan dönmədi. Ona yaxın olduqları qədər də daxili aləminə yad 
olan “dostları”nın, həyatının sonraı illərində də ona yazmamağı 
məsləhət görənlərin qarşısında “Axı, mən şairəm. Xalqımın 
gözünü açmağa, onu qəflət yuxusundan oyatmağa çalışan sadə bir 
şair!”- deyə fikirləşərdi. Əlbəttə, şairsənsə, demək millətin bütün 
yükü sənin çiyinlərindədir. Millətin dərd-səri şairin dərdidir. Bir 
sözlə, avamlıq, cəhalət, savadsızlıq içində müstəmləkə əsarətində 
yaşayan xalqın böyük şairinin - böyük Sabirin dərdi böyük idi, 
yükü ağır idi. Çünki o, şair idi. Necə ki, özü deyirdi: 

 

Şairəm, çünki, vəzifəm budur əşar yazım, 
Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım. 
Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni tar yazım, 
Bədi bəd, əyrini əyri, düzü həm var yazım. 

 

Sabir yazırdı. Xalqını mənəviyyatca geri qoyan əməllərdən 
yazırdı. Xalqın əzab-əziyyəti bahasına kef çəkən nadanlardan 
yazırdı. Onun hər addımını izləyən, nəhayət onu məhv etmək 
istəyən bəyzadələrin, xanların əlindən öz doğma yurd yeri 
Şamaxıdan Bakıya pənah aparan Sabir gələcəyə ümüd bəsləyir. 
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Və bu ümüdlü sabah üçün, xalqın rifahı üçün, vətənin gələcəyi 
üçün, millətlər içərisində “əriyib yox olmağa məhkum edilmiş” 
Azərbaycan üçün ömrü boyu nifrət etdiyi, tənqid etdiyi, tərəq-
qiyə, intibaha qarşı çıxan ruhanilərdən müəllim işləyə bilmək 
üçün razılıq almağa da çalışır. Təki, o, baqqal olacaq deyil, gələ-
cəyimizi quracaq uşaqların gözünü açmaq üçün, onları savad-
landırmaq üçün fədakarlıqla çalışan müəllim ola bilsin...  

O bilirdi ki, doğma yurd təkcə Şamaxı deyil. Bakı da vətəndir. 
Bütövlükdə isə Azərbaycan vətəndir! O Azərbaycan ki, torpa-
ğında bitirdiyi tikanların əlindən bu cılız cüssəli böyük şair dəfə-
lərlə vətən həsrəti, qürbət sıxıntıları yaşamışdı. Hər addımbaşı 
sözü bir orduya bərabər, torpağının hər qarışı altında bir şair 
məzarı, udduğu hər udum havası bir şair nəfəsi, hər gecəsi bir şair 
xəyalı, şair qüruru olan doğma vətəni arxada qoyub, şair borcunu 
yerinə yetirməyə yollandı Sabir... Necə ki, bir vaxtlar Xaqani get-
mişdi, Nəsimi getmişdi, Seyyid Əzim getmişdi... Bu tarixin tək-
rarlanmasıdırmı, yoxsa Allah şairlərin bəxtini eyni cür yazıb?.. 
Bilmirəm.. Bircə onu bilirəm ki, bu şairlərin hər birinin amalı, 
istəyi, məqsədi millətini gerilik, avamlıq, istismar və fanatizmdən 
azad etmək, xalqın qanını zəli kimi soran “fəsli, qalstuklu ziyalı-
lar”dan və onlarla birlikdə işləyən “yalançı din xadimləri”ndən 
qorumaq, qaranlıq yuxudan oyatmaq və azadlığa qovuşdurmaq-
dan ibarətmiş... Bu şairi zəmanə yaratmamışdı, tələbatdan doğ-
muşdu o... O, zamanı yaradan və bu axarda xalqını ardınca intiba-
ha, işıqlı gələcəyə çəkib aparan əsl şəxsiyyət idi. Vətənində qür-
bət hissi yaşayan, “vətənsizlik” dərdinə yanan Sabirin bir müəl-
lim, bir vətəndaş kimi vəzifəsi yalnız millətə xidmət etməkdən 
ibarət idi. Və o bu vəzifəni sonacan yerinə yetirməyə çalışdı, am-
ma onun arzuları gözündə qaldı... 

Həyatın amansız bir günündə o yenə doğulduğu torpağa – Şa-
maxıya qayıtdı. Amma getdiyi kimi sağlam qayıtmadı. İşığı 
sönməkdə olan gözləri çöhrəsində batmış, ağrı və xəstəlikdən 
vücudu daha da kiçilmiş, şair qəlbi dərinləşməkdə olan xəstə 
vücudla qayıtdı. Bir yay gecəsində ədəbiyyat dünyasında işıq 
saçan Sabir əbədiyyət dünyasına qovuşdu.  



Gənc qələm 

 53

İndi bir əsrdən sonra Sabirin heykəli önümdən keçəndə fikir-
ləşirəm ki, şairin qəlbi rahatdır. Çünki xalqı nəhayət qəflət, avam-
lıq dumanından çıxıb işıqlı sabahlara doğru addımlayır. Düşü-
nürəm ki. cəmi bir əsr əvvəl məzarı önündə Quran oxumağa, onu 
son mənzilə yola salmağa belə gəlməyən camaat indi sevə-sevə 
onun şeirlərini oxuyur, Sabirlə fəxr edir. Deməli, Sabir istədiyinə 
nail ola bilmişdir. Hərdən Sabirin şeirlərini oxuyanda mənə elə 
gəlir ki, o hələ də yaşayır, indi də bizimlədir. Çünki ölən onun 
yalnız cismi idi. Yaşayan isə şair ruhudur ki, əsrlər sonra belə 
onun yazdıqları xalqın qiymətli söz xəzinəsinin ən gözəl inciləri 
olaraq qalacaq və Sabir ruhu hər bir azərbaycanlının ürəyində 
əbədi bir heykəl ucaldacaq. 

______________________   ______________________ 
 
 

ƏLİBALA XANLAR 
 

Maştağada, ədəbiyyatsevərlər ailəsində 1990-cı il, yanvarın 
13-də dünyaya göz açan Əlibala Xanlar oğlu Hadiyev hələ 
məktəb illərindən şeirlər yazmağa başlayıb. Şeirlərini oxuyanda 
da, onunla söhbət edəndə də hiss edirsən ki, güclü mütaliəsi var-
dır. Ədəbiyyatı çox sevsə də, şeir yazsa da, nədənsə filoloq olmaq 
fikrinə düşməyib. 2007-ci ildə qəsəbədəki 108 saylı orta məktəbi 
bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsinə daxil 
olan Əlibalanın gələcək arzuları var. O geoloq kimi elmi tədqiqat-
lar aparmaq fikrindədir. Amma onun bu arzusu şair olmaq arzu-
suna mane olmur. O nə qədər dərs kitabı oxuyursa, bir o qədər də 
şeir kitabı oxuyur. Hansı şairin adını çəksən, ondan bir şeir, azı 
bir bənd deyəcək. Əlini iki ildir ki, tanıyıram. Hələ iki il əvvəl 
“Nüanslar” qəzetində kiçik bir təqdimatla yeddi şeirini şap 
etdirmişdim. O ilk şeirlərini “Dərya” təxəllüsü ilə yazırdı. Dedim 
ki, atanın adını götürsən yaxşı olar. Əvvəl razılaşmadı, amma 
sonralar fikrini dəyişdi və şeirləri “Əli Xanlar” və “Əlibala Xan-
lar” imzası ilə “Aydın fikir”, “Real-Press”, “Haqqın məhkəməsi”, 
“Haqqın sədası” və s. qəzetlərdə çap olundu.  

Əlibalanın şeirlərinin əksəriyyəti sevgidəndir. İlk eşqin uğur-
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suzluğu, hicran dərdi, əlçatmaz arzular onun bu şeirlərinin göz 
yaşıdır. Gənc şair “Ölənə kimi” adlı şeirində yazır: 

 

Gözlərəm yolunu illər uzunu,  
Gözlərəm qayıdıb gələnə kimi. 
Əlimdən de özgə nə gələr, gülüm, 
Gözlərəm sevgimi bilənə kimi.  
 

Artıq soyuyubdur isti qucaq da,  
Xarabaya dönüb sığınacaq da. 
Durmuşam bir ömür dayanacaqda. 
Gözlərəm qatarım gələnə kimi. 

 

Digər şeirdə isə bu yaşantıların əksini görürük. Lirik qəhrəman 
sevgilisinə yaxşı yol arzulayır, “Qayıdıb gələndə qapımı döymə”, 
“sevincdən uçmayacağam”, “qabağına qaçmayacağam”, “qapını 
açmayacağam” deyir, ona qürurunu sındırıb, boynunu bükməməyi 
məsləhət görür və “Nələrimi aldın halalın olsun deyərək yazır: 

 

Sənsizlik dərdindən ölməyəcəyəm, 
İçimdə çəkəcəm, bölməyəcəyəm. 
Gözləmə, onsuz da gəlməyəcəyəm, 
Boş yerə o qara gözünü döymə.  
Əbəsdir, qayıtsan, qapımı döymə. 

 

Gənc şairin başqa bir sevgi şeirindəsə nə gözləmək var, nə 
qovmaq. Burada sevgi iztirablarından yorulmaq, usanmaq da var, 
ayrılıq əzabından bezmək də var. Amma lirik qəhrəman sevdiyini 
bezdirməməkçün geri çəkilir. Sevgiyə həsr etdiyi anları bir həyat 
sınağı kimi qəbul edir və taleyilə hesablaşmış kimi görünür. 
Şeirin sonunda yenə də ümüd var: 

 

Köçürüb qəlbimə biryolluq səni, 
Alışıb yanaram içimdə həsrət. 
Bir gün anlarsan ki, sevmisən məni, 
Yanarsan, bilərsən nədir məhəbbət.  

 

Əlibalanın şeirləri ağlasa da, özü həmişə zarafat edir, danışıb-
gülür. O həmişə danışmağa, insanlara gülüş, sevinc bəxş eləməyə 
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çalışır. Bəzən bu onun şeirlərinə də təsir edir. Onun “Baxırsan” 
adlı maraqlı bir şeiri var: 

 

Baxırsan gözəldir, şirindir dili, 
Baxırsan incədən incədir beli. 
Baxırsan, ədaya gətirib eli, 
Amma ki, bir Allah bəlasıdır bu. 
 

Qəlblərə od salır hər şirin sözü, 
Bilməzdim oğlana qız vurar gözü. 
Əliyə “sevirəm” deyibdir özü, 
Hələ də söyləyir harasıdır bu. 

 

Bu şeirdə işlənən bədii ifadələr, obrazlar aşıq şeirilə səsləşir. 
Yəqin ki, gənc şair həm də folklorumuzu, aşıq şeirimizi çox mü-
taliə edir. Burada dodağın püstəyə, gözün badama bənzədilməsi, 
“gəl al qadamı” ifadəsi və s. çox işlənmiş, bəlkə də lap çeynənmış 
ifadələr olsa da, hər halda yeniyetmə gəncin qələminin məhsulu 
kimi öz deyim tərzində bağışlanandır. Yəqin ki, zaman keçdikcə, 
Əlibala bu təkrar deyimlərdən uzaqlaşacaq, şeirlərini tapıntılarla 
zənginləşdirəcək.  

Gənc şairin dostuna, ata-anasına, qohumlarına yazdığı şeirlər 
də var. O hələ axtarır. Hələ poeziyanın döngə-dalanlarına girib-
çıxır. Hələ öyrənir. Bəzən isə tənbəllik edir, bir müddət şeirdən 
uzaqlaşır. Ancaq bu çox çəkmir, o yenidən qələmə qayıdır.  

Əlibala başqa mövzuda yazdığı şeirlərdən birində öz fəl-
səfəsini açıqlamaq istəyir. Hiss olunur ki, onun içində nəsə var və 
o “nəsə” misralanmaq istəyir. Amma alınmır. Bəlkə on görə ki, 
hələ iki on il yaşadığı həyatın fəlsəfəsini dərk etmək onun üçün 
tezdir: 

 

İnsanlar ilan olub, 
Talelər talan olub, 
Sevgilər yalan oub, 
Doğru olan bir ölümdür. 
İndi ölüm də zülümdür, 
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Həsrətli ayım, ilimdir, 
Ah eyləyənsə dilimdir, 
Yarım gedib, mənsə yoxam, 
Yerdə qalanlar külümdür. 

 

Əlibala Xanlar ümüdverici gənclərimizdəndir. Ona yeni yara-
dıcılıq uğurları arzulayırıq. 

 

Nə tez yay ömrümə yağdı yağışlar? 
Sevgimə tuş gəldi o bəd yağışlar. 
Bir anda yox oldu o xoş baxışlar, 
Bəlkə də itirdi öz diqqətini, 
Qazana bilmədim məhəbbətini. 
 

Təsəlli tapardım hər gülüşündə, 
Nəğməm donub qaldı gül öpüşündə. 
Nə sözlər söylədin sən görüşündə? 
Puç etdin bir gəncin səadətini, 
Qazana bilmədim məhəbbətini. 
 

Nə oldu? O günlər necə gözəldi. 
Hər gün oxşadığım bir qara teldi. 
Qəlbim həmin qəlbdi, əlim o əldi, 
Sən duya bilmədin hərarətini, 
Qazana bilmədim məhəbbətini. 
 

Tale yollarında mən çox sınandım, 
Hər zaman oduna alışıb yandım. 
Sənə könül verdim, sənə inandım, 
Bilmədin Əlinin saf niyyətini, 
Qazana bilmədim məhəbbətini. 

* * * 
Həyatda hər cürə insan var, Allah, 
Amma görməmişəm düz, atam kimi. 
Atalar görmüşəm həyatda, vallah, 
Heç birin görmədim öz atam kimi. 
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Min hikmət duyular şirin sözündə, 
Hərislik, paxıllıq yoxdur gözündə. 
İlahi, bir nur var onun üzündə, 
Görmədim nurani üz, atam kimi 
 

Allahdan mükafat bir övlad payı, 
Fərq etməz nə cinsi, nə də ki sayı. 
Vallah əvəz etməz nə əmi, dayı 
Olsa da, olsa da yüz atam kimi. 
 

O ayaq basdığı daşda, kəsəkdə 
Onun yerişiylə biz yerisək də. 
Onun etdiyini biz eləsək də, 
Bəs niyə olmuruq biz atam kimi?! 

______________________   ______________________ 
 

TƏRLAN 
 

Maştağa Mədniyyət Evində fəaliyyt göstərən “Meyxana” dərnə-
yinin məşğələlərinə xeyli gənc və yeniyetmə gəlir. Hər dəfə onları 
görəndə müşahidə edirəm ki, görüm hansını şeirə çəkmək olar. Axı, 
mən “Gənc qələm”i yaradanda məqsədim bu olmuşdu. Düzdür, bu 
gün çətin şəraitdə yaşayan ailələr vardır ki, bu ailələrin uşaqları pul 
qazanmaq fikrinə çox erkən düşürlər. Nəticədə şeir yazmaq təbi 
olanlar asan pul qazanmağın yolunu meyxanada axtarırlar.  

Mən meyxananın əleyhiə deyiləm. Bədahətən söz demək 
binayi-qədimdən maştağalı şairlərin xarakterik xüsusiyyəti olub. 
Bu gün onun bəsit forması olan meyxana inkişafda olsa da, onun 
bünövrəsi olan bədahətən şeir demək öləziyib. Çox istərdim ki, 
gənclər buna qayıtsınlar. Meyxanadan şeirə keçmək çətin iş deyil. 
Sadəcə mütaliə eləmək lazımdır. Məndə həmişə böyük ümüd 
olub ki, bir vaxt bədahətən şeir demək bacarığı meyxananı 
üstələyəcək. Bəlkə də elə meyxana ustalarının səyi ilə olacaq. 
Bəlkə meyxana inkişaf edib keçmiş ənənəyə - bədahətən şeir 
deməyə çevriləcək. Mən bunu gözləyirəm... 

Bakılı şairlərdən Mir Həsən Münsif xatirələrində yazır:”1908-
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ci illərdə idi ki, mən toyxanələrdə, çayçı dükanlarında və başqa 
yığıncaqlarda meyxanə deməklə məşğul idim. Yadımdadır, 1909-
cu ilin axırlarında idi ki, Mirzə Balaqardaş Əli Mirzəzadə Xadim 
bir gün məni evlərinə aparıb, çay içəndən sonra mənə dedi: ”Ağa-
mir, sən bizimlə həmməhlə və qonşu olduğunçün mənim sənə 
heyfim gəlir. Çünki görürəm səndə təbi-şeir vardır, əmma sən 
toylarda, çayxanalarda meyxanə deməklə məşğulsan. Əgər bu 
yoli tutub gedərsən isə, səndən hiç bir şey olmaz. Mən at demək-
lə, sən meyxanə deməgi atub şeir, qəzəl deməklə məşğul olaydın. 
Mən də sənə bilmədigin hər bir şeyləri ögrətməgdən boyun qa-
çırmaram və at deməklə, sən gələcəkdə xalqımıza mənfəətverici 
bir şair olaydın”.  

Münsif daha sonra yazır ki, Mirzənin sözünə qulaq asır, onun-
la oturub Füzulini, Sədini oxuyub məna edirlər. Bir gün Mirzə 
ona deyir ki, sən sabah bir qəzəl yazmalısan, özü də Münsif 
tıəxəllüsü ilə. Mirhəsən deyir ki:”Mirzə qəzəl yazmağa qorxuram. 
Çünki, məndə hələ bir qüvvət, bilik yoxdur”. Mirzə isə cavabında 
deyir ki:”At öz gücini bilməz, sən də özini bilməyürsən. Sənə 
diyürəm ki, səbah bir qəzəl yaz, vəssəlam”. Beləliklə, Mir Həsən 
Münsif 1910-cu ilin əvvəlində ilk qəzəlini yazır. Sonralar 
mütaliəsini artıran Münsif müxtəlif janrlarda şeirlər yazır. Bir sıra 
məcmuələrdə çap olunur və şair kimi sevilir, qiymətləndirilir.  

* * * 
Mirzə Xadimin sözü olmasın, bizim kəndin uşaqları öz güclə-

rini bilmirlər. Bu gün meyxana deyən hər bir uşaq gələcəyin 
böyük şairi ola bilər. Əgər istəsə və oxuyub öyrənsə. Bu mənada 
mənim Tərlana çox heyfim gəlir. O, meyxanada az da olsa sö-
zünü deyib. ANS-də təşkil olunmuş “De gəlsin” yarışmasında 
onun təbinin rəvanlığı dəfələrlə qeyd olunub...  

Tərlanın cəmi 20 yaşı var. “Gənc qələm”ə çox gec-gec gəlir. 
Onun “Nüanslar”, “Bütöv Azərbaycan” və “Real-Press” qəzetlə-
rində cəmi üç şeiri dərc olunub. Amma istəsəydi, üç, otuz olardı. 
Sadəcə tənbəllik edir, oxumaq istəmir. Təbii ki, stola çalıb mey-
xana demək daha asandır. Ancaq onun şeirlərini oxuyanda, 
adamın heyfi gəlir. Bu şeirlərdən meyxana qoxusu gəlsə də, 
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Tərlanın fikirləri adamı tutur. “Dəydikcə başım hər dəfə daşdan-
daşa, qardaş, Dünyada mən hər bir şeyi düşdüm başa, qardaş” 
beyti ilə başlayan şeirində dünyanın faniliyindən, insanın həyata 
heçnəsiz gəlməyindən, nə qədər mal-dövlət yığsa da, sonunda 
heçnəsiz dünyanı tərk edəcəyindən, ölümün qula, paşaya fərq 
qoymadığından söz açır. Cəmiyyətdəki neqativ hallara, bu haq-
nahaq dünyasındakı haqsızlıqlara gizlin yandığını, gecə-gündüz 
ona dərdin, kədərin hücum çəkdiyini, onu dünyaya gəlməyinə 
peşiman etdiyini qeyd edən müəllif yazır: 

 

Şeytan tor atıb başmızın üstündə haçandır,  
Hər addımımız fitnə-fəsaddır və yalandır. 
Yəqin bu da həşrin yaxın olduğuna nişandır, 
Yaxşı pisə döndü, quru yandı yaşa, qardaş. 

 

Gənc yazarın fikrincə artıq insanların üzü dönüb, indi hamı 
insana puluna görə hörmət edir. Dostlar pulu olmayanın qapısını 
döymür, dostu yad eləmirlər. Dünyanın hər işi müəmmadır və heç 
kim bundan baş aça bilmir, az qalır adamın ağlı çaşa. Tərlan 
şeirini qəribə bir kinayə ilə bitirir: 

 

Düzdür, bu gülünc olsa da, var bizdə bu adət, 
Öldükdə verirlər sözə, söz əhlinə qiymət. 
Məndən sora mənası nədir yüz deyə millət: 
Əhsən, halal olsun sənə, Tərlan, yaşa qardaş. 

 

Tərlanın “Neçə ildir” adlı şeirində daha böyük mətləblər var. 
Torpaqlarımızın işğal altında olması, Qarabağda bulaqların, 
çeşmələrin quruması, həm dağın, həm aranın viran olması və s. 
gənc şairin qəlbini sızladır. “Haqq söz qalaraq sinədə dustaq neçə 
ildir, Həsrətlə olub qəlbimə ortaq neçə ildir” deyən müəllif 
nəhayət içindəki dərdi, ələmi misralayır:  

 

Dözmür ürəyim dərdü kədərlə qaladıqca, 
Əlbət yıxılar ağaclar hər baltaladıqca. 
Düşmən gəzərək bu Vətəni tapdaladıqca, 
Vicdn da edir bizləri tapdaq, neçə ildir. 
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Ol erməni alçaq eləyib bağrımızı qan, 
Bir gün alacaq intiqamın Azəribaycan. 
Haqsızlığa bax ki, bizə məxsus bizim ünvan 
Bizdən kənar əllərdədir ancaq neçə ildir. 

 

Daha sonra Qarabağda Qarabağlıq qalmadığını, neçə ildir bağ-
rında qara bayraq asıldığını, haqqın nahaq tərəfindən boğuldu-
ğunu, anaların, bacıların düşmən əlində əsir olduğunu, dünyadan, 
azadlıqdan artıq ümüdlərini kəsmiş olduqlarını qeyd edən müəllif 
eyni zamanda neçə-neçə vətənpərvər insanın vətən yolunda qan 
tökməyə, mərdlərin torpaq uğrunda canından keçməyə hazır 
olduğunu yazır. Şeir nikbin notlarla, gələcəyə böyük ümdlə bitir: 

 

Bir gün bu oğullar Vətəni şad edəcəkdir, 
Bərbad olunan yerləri abad edəcəkdir. 
Düşməndən alıb yurdumu azad edəcəkdir, 
Bəsdir çəkilib köksümüzə dağ neçə ildir. 

 

Tərlanın “Qaytar uşaqlığımı mənə” rədifli qəzəli də diqqəti çə-
kir. Burada onun dünyadan küskünlüyünü, gələcəyə ümüdsüz-
lüyünü, qayğısız uşaqlığa qayıtmaq arzusunu görürük. Hər günü min 
rəngə boyanan bu həyatın ona çox kələk gəldiyini ürək ağrısı ilə 
misralayan gənc gələcək bütün günlərinin əvəzində uşaqlıqda 
keçirdiyi bir günü istəyir. “Məni o günlərə çək” deyə çərxi-fələyə 
yalvaran Tərlan özü də bilir ki, bu əlçatmaz arzudur. Tərlan bütün 
buları Allahdan deyil, fələkdən istəyir. Çünki, klassik şeirdə tez-tez 
çərxi-fələyin tərsinə dövran etdiyinə rast gəlinir. Əslində fələyin 
çərxi heç vaxt tərsinə fırlanmır, sadəcə insanların istəyinin əksinə 
fırlanır. Burada maraqlı bir məqam var ki, bütün bunlardan sonra 
şeirin sonunda müəllif üzünü Allaha tutub sanki üzrxahlıq edir:  

Mən Tərlana böyük ümüdlə baxıram. Elə bilirəm ki, bir gün o 
da şeirdə öz yolunu tapacaq. Ona uğurlar arzulayıram.  

 

Nə olar, çərxi-fələk, qaytar uşaqlığımı mənə. 
Sənin olsun gələcək, qaytar uşaqlığımı mənə. 
 

Qaldı keçmişdə uşaqlıq çağımın xoş saatı, 
Gələcək nəyimə gərək, qaytar uşaqlığımı mənə. 
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Hər nə ki, xatirələr var, hamısın canlandır, 
Məni o günlərə çək, qaytar uşaqlığımı mənə. 
 

Hər günü işvə dolu xoş xəyal ilə bu həyat 
Mənə çox gəldi kələk, qaytar uşaqlığımı mənə. 
 

Gələn hər bir günümü əlimdən al, bircə dəfə 
Sübhdən axşamadək qaytar uşaqlığımı mənə. 
 

Tərlana rəhm et, İlahi, havalanmış deyəsən, 
Eyləyir arzu-dilək, qaytar uşaqlığımı mənə. 

______________________   ______________________ 
 

FATİMƏ 
 
Artıq bir ildir ki, Maştağada “Gənc qələm” ədəbi birliyi fəaliy-

yət göstərir. Birliyin yaşca ən kiçik üzvü Fatimə Ələkbərovadır. 
Onun cəmi 13 yaşı var. 128 saylı orta məktəbin VIa sinif 
şagirdidir. Fatimə həm dərslərini yaxşı oxuyur, həm də yaxşı 
şeirlər yazır. “Gənc qələm”in mətbuatda çap edilən “səhi-
fə”lərində onun irili-xırdalı 13 şeiri dərc olunub. Fatimənin uşaq 
dünyasında yaşıdlarından fərqli bir aləm var. Onun şeirlərində 
indidən mövzu rəngarəngliyi diqqəti çəkir. Fatimə mövzu üçün 
məəttəl qalmır. Onun üçün dəhşətli faciəmiz olan Xocalı da, öz 
doğma kəndi Maştağa da, Azərbaycanın təbiəti də mövzudur. O 
çox sevdiyi bahardan da yazır, doğma məktəbindən də, 
bitkilərdən, heyvanlardan, hətta daşdan da yazır. Amma nədən 
yazırsa-yazsın, orada mütləq insan var. 

 

Xocalı soyqırımı,- 
Nə qanlı bir faciə! 
Xocalı soyqırımı,- 
Nə canlı bir faciə! 

* * * 
Allah deyir səbr elə. 
Mən deyirəm səbr elə. 
Bu necə faciədir? 
Axıracan səbr elə! 
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Bu Fatimənin altı bəndlik şeirinnin ilk və son bəndləridir. Mə-
sum körpənin içində dərin qanlı iz buraxan faciəmiz: körpələrin 
amansızcasına öldürülməsi, binaların dağılması, hər yerin 
yandırılması misralara çevrilib. Fatimə bütün bunların yuxu ol-
masını arzulayır:”Bu, kaş yuxu olaydı, Yuxularda qalaydı”. Şeirin 
sonundasa artıq balaca uşaqların da səbr kasasının daşdığını 
görürük. Balaca uşaqları elə bu faciələr böyütmədimi?... 

Fatimə öz kəndini belə vəsf edir: 
 

Bizim gözəl kəndimiz, 
Yaraşıqlı kəndimiz. 
Hər zaman doğma, əziz. 
Gur işıqlı kəndimiz. 

 

Fatimənin öz bağçasına həsr etdiyi bir şeiri var. Gözəlliyindən 
insanların doymadığını, onda çiçək qoymadığını görən Fatimə 
bağçasına deyir ki, yeni toxumlar əkəcək, yeni çiçəklər bitəcək, 
quşlar gələcək, kəpənəklər uçacaq və bütün bunlardan insanlar 
zövq alacaq, bağçadakı gözəlliyə hamı heyran olacaq və sən də 
bundan sevinəcəksən.  

 

Sən mənim ikinci evimsən, məktəb! 
Biz səndə öyrəndik elm və ədəb. 
Səni çox sevirəm, inan, məktəbim, 
Ürəkdən deyirəm, ana məktəbim. 

 

Fatimə kəndini də sevir, bağçasını da, evini də, ikinci evi olan 
məktəbini də. O təbiəti də sevir, Fatimənin əkdiyi ağaclar gül açır, 
bar verir, şirin-şirin meyvələr yetişəndə sərçələr də qonaq gəlir. 

 

Təbiət dostlarıyıq, 
Qoruyaq təbiəti. 
Qoy dostumuz təbiət 
Hiss etsin məhəbbəti. 
 

Qoy insanlar düşünsün, 
Dərk eləsin nəhayət. 
O bizimçün həyatdır, 
Qorunsun bu təbiət! 



Gənc qələm 

 63

Bu, Fatimənin təbiətə həsr etdiyi şeirin ilk və son bəndləridir. 
Fatimə təbiəti dağlarıyla, dənizləriylə, baharıyla, qışıyla birlikdə 
sevir. Bahara həsr etdiyi şeirində baharı, çiçəkləri, şəfəq saçıb 
bizə gülümsəyən Günəşi sevdiyini qeyd edən balaca qızcığaz, 
onların bizə həyat verdiyini, nəfəs verdiyini də diqqətə çatdırır. 
“Qarlı gecə” adlı şeirdə isə qarın lopa-lopa yağdığını, onun 
ürəyini sevinclə doldurduğunu yazan müəllifin gözləri yol çəkir, 
o qarlı gecəni intizarla gözləyir. 

Fatimənin heyvanlarla bağlı şeirləri də var. O “Dovşan və 
kirpi” şeirində yazır: 

 

Bir kirpi yolda bir dovşan gördü. 
Dedi ki:- A dovşan, 
Sənin tükün yumşaqdır, 
Mənim tüküm tikandır. 
Səni tumarlayan yenə tumarlar, 
Məni isə qoyub qaçar. 

 

Göründüyü kimi Fatimə hələ uşaqdır. O hələ bilmir ki, “Heç 
kəs öz ayranına turş deməz”. Amma o burada heyvanların müqa-
yisəsini vermək istəyib və əslində yaxşı ilə pisin müqayisəsini ve-
rib. Yəqin ki, böyüyəndə yaxşı təmsillər yazacaq. Hələ isə fikir-
ləri qırılır, yarımçıq qalır. Onun başqa bir şeirindəsə Anar obrazı 
var və o bir ilan görür. İlanın xırda-xırda dişləri, lakin uzun dili 
vardır. Burada müəllif xırda – uzun təzadı verir və şeirini daha bir 
təzadla bitirir:” O dünyanın pisiydi, Anarsa yaxşısıydı”.  

Təbii ki, biz Fatimədən bundan yüksək şeir tələb edə bilmərik. 
Amma ümüd edirik ki, o gələcəkdə gözəl şeirləri ilə bizi 
sevindirəcək. Yazımızı onun iki misralıq şeiri ilə tamamlayırıq: 

 

Dalğalan, ey ulu bayraq! 
Heç vaxt düşmə burdan iraq.  

 
Bu çox gözəl arzudur. Qısa, mənalı. Əziz qızım Fatimə, sənə 

yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.  
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Harda qaldın, qarlı gecə? 
Gözlərim yol çəkir necə. 
Qarlar lopa-lopa olur, 
Mənim ürəyim sevinclə dolur. 
Mənim gözəl, qarlı gecəm. 
Aylı gecəm. 

 

* * * 
Yazda gül-çiçək açar 
Əkdiyim bu ağaclar. 
Payızdasa bar verər. 
Ağaclarda yetişər  
Şirin-şirin meyvələr. 
Ağaclara qonarlar 
Kiçik-kiçik sərçələr. 

* * * 
Sərtləşir gündən-günə 
Dilsiz-ağızsız daşlar. 
İnsan əgər ev tiksə, 
Sirdaş olarlar daşlar. 

 

______________________   ______________________ 
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XALİD SƏFİXANLI 

 

Xalidi çoxdan tanıyıram. Hələ Mədəniyyət Evində təşkil 
etdiyim Bakı şairlər məclisinin yığıncaqlarına gəldiyi vaxtdan 
onun qələminin gücünə bələdəm. Hətta o “Gənc qələm”ə gələndə 
demişdim ki, Xalid bizim fəxri üzvümüzdür. Həqiqətdə də Xalid 
artıq şeirdə öz möhürünü vuran şairlərdəndir. Amma onun 
şeirlərini oxuyanda Xətai, Füzuli, Seyid Əzim yada düşür. Bir 
qədər də inadkarlığı var, onu yolundan döndərmək də mümkün 
deyildir. Heç lazım da deyil. Onun öz yolu var...  

Xalid bizim yığıncaqlara bir neçə ay gəldi, sonra işin çoxluğunu 
bəhanə edib gəlmədi. Ona görə də nə onun tərcümeyi-halını tapa 
bildik, nə də əsərlərini əldə edə bildik ki, haqqında bəhs açaq. Az-
çox bildiyim budur ki, Xalid Müşfiqabaddandır. Yaşı otuzu keçib, 
31 ya 32 olar. Dini etiqadı güclü olan şairdir, bu onun şeirlərindən 
də görünür. Eşitdiyimə görə mədrəsə təhsili alıb, indi də ali dini 
təhsil alaq üçün İrana gedib. İlk yığıncaqlarda bizə verdiyi şeirləri 
“Real-Press” və “Nüanslar” qəzetlərində dərc etdirmişdik. Başqa 
şeirlərini tapa bilmədiyimizdən onları burada veririk:  

 

O dilbər ki, düyünlənmiş saçın hərdən açır bir-bir, 
Əsiri olmuş aşiqlər tapıb fürsət qaçır bir-bir. 
 

Çəkər şanə, töküb zülfün yenə rüxsarinə, guya 
Yarıb bağrın buludlardan günəş nurun saçır bir-bir. 
 

Deyil bihudə müjganı düzülmüş çeşminə səf-səf. 
Hərə hər gün bir aşiq öldürüb qanın içir bir-bir. 
 

Qədin, zülfün, gözün, xalın, ləbin, ey məh, dəhanın tək 
Qılır varım yox ol saət, xəyalımdan keçir bir-bir. 
 

Sanıb xali bəladən mürğlər başım yuva qılmış, 
Görüb indi bəlalı olduğun, hər gün uçur bir-bir. 
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Dəri-dildarə, ey Xalid, gələnlər canfədalərdir, 
Demə, ol yar xəbərsizdir, hələ ölçür-biçir bir-bir 

* * * 
Biz əhli-qəmik, ey dil, həm qəm bizim aləmdir. 
Öylə qəmə bəndik kim, qəmsiz günümüz qəmdir. 
 

Ta xəlq olalı aləm yoxdur hələ bir adəm 
Kim, olmaya onda qəm, qəmsiz məgər adəmdir? 
 

Nə Qeys, nə Fərhadəm, qəm çəkmədə ustadəm, 
Qəm var, o günü şadəm, qəm yox, mənə matəmdir. 
 

Derlər ki məni-zarə, qəmxar gəlib arə, 
Nə hacət o qəmxarə kim, qəm mənə həmdəmdir. 
 

Bu beyti-fəna mülkün tutmaq deyil mümkün, 
Mənzili-bəqa tut, çün, bünyadi də möhkəmdir. 
 

Cənnət də, cəhənnəm də, Xalid, demə aləmdə 
Yar vüsləti cənnətdir, hicranı cəhənnəmdir. 

 

Məsnəvidən bir hissə 
 

Həmd olsun o zata kim, qədimdir. 
Hər nüqteyi-elmə ol həkimdir. 
Zat ilə sifati dərk edilməz, 
Mövcuddu vəleyk əqlə gəlməz. 
Ol Xaliqdir, deyil xəlayiq 
Kim vəsfinə bir söz ola layiq. 
Hər məxluq itaətində münqad, 
Murid bəşər, o kamil ustad. 
Hər gizli onun önündə zahir, 
Ən əvvəl odur, odur ən axir. 
Yoxdur əbədiyyətində sonluq, 
Hökm onda, onundur hökmranlıq. 
Hər kim onu zənn edərsə məhdud, 
Sanmış onu bişümar məbud. 
Gər bir yer ona olarsa şamil, 
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Zərfiyyət olur o Həqqə qail. 
Ol cism deyil, məkanı olsun, 
Ol maddə deyil, zamanı olsun 
Heç bir şey onun kimi deyildir, 
Kim “Ləysə kəmislih”i dəlildir. 
Yoxdan çün var edən o kəsdir. 
Bir əmrinə “kaf nun” bəsdir. 
Xəlq eylədiyində yox nəhayət, 
Bihəmdəmü nakəsü biadət. 
Nəqşi-əsər urdu asimanə, 
Inciləri düzdü risimanə. 
Əmriylə müsəxxər oldu kövkəb, 
Xurşidi-günüz ilən məhi-şəb. 
Dağlar dəxi bərqərar qıldı, 
Yer səthini üstvar qıldı. 
Məcmui-sərab vəxti-hamil 
Ta fərşdən oldu ərşə hasil. 
Yağdırdı fələkdən abi-niysan, 
Dəryalərə düşdü ləlü mərcan. 
Həm eylədi mürdə xaki ehya, 
Min neməti-naz qıldı peyda. 
Dərk eylə, nədir bu sirri-mabeyn, 
Yetməz biri-birinə abi-bəhreyn. 
Ey vah, nədir bu sirri-ecaz? 
Gəh fəsli-xəzan olur, gəhi yaz. 
Hər fəsldə bir dəmi-həmahəng, 
Hər birsinə çəkdi türfə bir rəng. 
Əhsəntə o qüdrətü cəlalə. 
Əhsəntə bu nəqşi-bimisalə. 
Əhsəntə o ülüvvü pak zatə, 
Əhsəntə bu kövnü mövcudatə. 
Heyhat ki, qövmi-nəsli-adəm 
Naşükrdür, ey Xudayi-aləm. 
Vəqta ki, səninlə bağlayıb əhd, 
Heyfa ki, vəfayə eyləməz cəhd. 
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Bilməz niyə gəldiyin cəhanə, 
Səndən özün olduğun nişanə. 
Tərk eylər özün itaətindən, 
Ar eyləməz öz xəcalətindən. 
Təklif nə qılsa nəfs, qane, 
Tədbir nə dersə əql, mane. 
Rəhm et bizə, ey Rəhimü Rəhman 
Kim, səhvü xəta edəndir insan. 
Bizdən nə xəta olursa sadir, 
Əfv et bizi Müstəfayə(ə) xatir. 
Şeytani bizə müsəllət etmə, 
Bizdən qətii-inayət etmə. 
Zülmü bəşər öznə eyləmiş xas, 
“İnnəllahə lə yəzlumun-nas”. 

______________________   ______________________ 
 

VASİF MAŞTAĞALI 
 

Vasif Nurməmməd oğlu Nurməmmədov 1984-cü ildə Maş-
tağafa anadan olub. Bakıxanov qəsəbəsindəki 94 saylı orta 
məktəbi bitirib. Böyük arszularından biri Azərbaycan İncəsıənət 
və Mədəniyyət Universitetinə daxil olmaqdır. Neçə il qəbula get-
sə də, bu arzusuna çata bilməyib, amma bu yoldan dönmək fikri 
də yoxdur. Onun bu arzusuna çatmasını biz də Allahdan diləyirik.  

Vasif 1998-ci ildən meyxana sənətinə bağlanıb. ANS 
telekanalının radio versiyasında “De gəlsin” yarışmasının işti-
rakçısı olub. Vasif özünə “Maştağalı” təxəllüsünü götürüb.  

Vasif Maştağalının şeirlərinin məna tutumu pis deyil, amma onun 
da şeirlərindən meyxana qoxusu gəlir. Vasifi meyxanadan şeirə 
gətirmək çətin işdir. Amma ümüdverici fakt odur ki, Vasif şair 
olmaq istəyir. Sadəcə mütaliəsini artırması lazımdır. Vasif “Gənc 
qələm” ədəbi birliyinə təzəcə gəlib. Onun iki şeirini “Real-Press” 
qəzetindəki səhifəmizdə dərc etdirmişik, onları burada veririk: 

 

Yoldan çıxarır insanı şeytan niyə, bilməm. 
Qalib gələ bilmir ona insan niyə, bilməm. 
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Göstər gələcək nəslə elin düşməni kimdir, 
İşğal eləyən yurd yerini, məskəni kimdir. 
Birləşsək əgər məhv edərik, erməni kimdir?! 
Susduqca susur Azəribaycan niyə, bilməm. 
 

Dostum, qoy edim millətin əhvalını təsvir, 
Həm toy ilə yasın, şor ilə balını təsvir, 
Varlı-kasıbın aşkar edim halını təsvir, 
Dövran dəyişib, ay sənə qurban, niyə, bilməm. 
 

Vardırsa pulun, eyləyəcəkdir səni xoşbaxt, 
Yoxdursa əgər, boş yerə axtarma rahat taxt, 
Millət də görür əyriləri kefdədi hər vaxt, 
Bir kimsə demir “dayan, a nadan”, niyə, bilməm. 
 

Bəzi oxuyanlar ki, dönüb ulduz olublar, 
Gündüz-gecə ekranlara qır-saqqız olublar, 
Bəzi kişilər var, oxuyandan qız olublar, 
Təqdim eləyir millətə ekran niyə, bilməm. 
 

Çıxsan görəcəksən bunu Tarqovuda dərhal, 
Qızdan da heç seçilməyir oğlan–mal oğlu mal. 
Saçın uzadıb, var çənəsində kosa saqqal, 
Gün-gün çoxalır qız kimi oğlan niyə, bilməm. 
 

Qonşum ki, köçdü axirətə, dəfninə getdim, 
Bir qonşu kimi cəhd edib imdadına yetdim. 
Baxdım açılan süfrəyə, çox təəccüb etdim, 
Toydan dala qalmır indi ehsan niyə bilməm. 
 

Sakit olanın ayağının altın da qazarlar,  
Susduqca tapar yazığı çox dərdü azarlar. 
Çoxdur bu zamanda ev yıxan mərdüməzarlar, 
İnsan kəsilir insana düşman niyə, bilməm. 
 

Vardır elə insan, ona dostlar kömək etsə, 
Bir gün danaraq söyləməz, illər belə ötsə. 
İnsan yaranıb sadə, amma irəli getsə, 
Bəzən də qudurdur onu ad-san niyə, bilməm. 
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Eşqə görə sevdi necə gör Məcnunu Leyli, 
Şirin baxıb arxa, elədi Fərhada meyli. 
Vasif düşünüb sevgisini, dindi gileyli: 
Sevmir məni o sevgili-canan niyə, bilməm. 

* * * 
Neylim, səni tərk eylədim, afət, daha bəsdir. 
Sənsən buna məcbur eləyən, get daha, bəsdir. 
 

Ol gün səni əğyar ilə gülşəndə ki gördüm, 
Çəkdim adının üstünə bir xətt, daha bəsdir. 
 

Adını ki, şövq ilə sənin qeyd eləyərdim, 
Bitdi o məhəbbət, o səadət, daha bəsdir. 
 

Satdın məni var-dövlətə, ilqarını pozdun, 
Etdin mənə eşqində xəyanət, daha bəsdir. 
 

Sənlə keçən ol günlərimiz yadə düşəndə, 
Söylər ürəyim qəmli hekayət, daha bəsdir. 
 

Yox çarə mənim dərdimə, gəl, çıx ürəyimdən, 
Dözmür bu ürək çəkməyə həsrət, daha bəsdir. 
 

Düşmür izimiz bir yola artıq, budu son söz: 
Vasif, özünə vermə əziyyət, daha bəsdir!  

______________________   ______________________ 
 

ZÜMRÜD 
 

Zümrüd Səlimovanı bir neçə dəfə görmüşəm. Maştağa 
qəsəbəsindəki 255 saylı orta məktəbin 7a sinfində oxuyurdu, indi 
yəqin ki, 8-ci sinfə keçib. Mədəniyyət Evində bədii qiraət 
dərnəyinə gəlmişdi və gözəl, alovlu şeir deməyi var. Səsindəki 
üsyankarlıq adamı tutur. Ondan özünün şeir yazdığını soruşanda, 
dedi ki, şeir yox, elə-belə yazılar yazmağı xoşlayır. Danışdıq ki, 
gələn yığıncaqda yazı ilə gələcək. İkinci dəfə anası ilə gəldi və bir 
yazı gətirdi. Televiziyada uşaq evindən çəkilmiş verilişə ba-
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xandan sonra öz kövrək duyğularını qələmə almıışdı. Elə ilk 
yazısından onun içində böyük bir ürək olduğunu gördüm. Ona 
müxtəlif mövzularda yazılar işləməyi məsləhət gördüm. Növbəti 
dəfə ana haqqında bir yazı yazmışdı. Yazı xoşuma gəlmədi. Elə 
bil ki, Zümrüdün qələminin məhsulu deyildi. Elə özü də etiraf 
elədi ki, bu yazını zorən yazıb və sonra dedi ki, belə yazılar yaza 
bilmir. Onu televiziyada, həyatda gördüyü haqsızlıqlar 
maraqlandırır. Mən də ona dedim ki, elə bu yolla da getsin, onu 
nə narahat edirsə, ondan yazsın. O şou proqramları tənqid edən 
yazılar yazmaq istədiyini bildirdi. Bir həftədən sonra Mədəniyyət 
Evinin direktoru Kamal müəllim mənə onun “Mənim dinim” adlı 
yazısını verdi. Yazını “Real-Press” qəzetində gedən “Gənc 
qələm”in səhifəsində çapa verdik. Zümrüdün başqa yazısı 
olmadığından həmin yazını kitaba daxil etmək qərarına gəldik. 

 

MƏNİM DİNİM 
 

Bizim dinimiz İslam dinidir. Bu din dinlərin ən gözəlidir. Bu 
dində Allahımız bizlərə bir çox şeylərin haram olduğunu 
bildirmiş və onlardan çəkinməyi buyurmuşdur. Allahın 
buyurduqlarına əməl edənlərlə yanaşı, əməl etməyənlər də var. 

İslamda hər bir müsəlman qadının hicab bağlaması vacib olsa 
da, indiki qadınların bir çoxunda adicə baş örtüyünə belə rast 
gəlmək olmur. Allahımızın bizlərə haram saydıqlarından biri 
spirtli içki olsa da, indi elə gənclərimiz var ki, içki düşkünüdür. 
Donuz əti haram olduğu halda, kolbasalara donuz əti qatıb “halal” 
adıyla satan şirkətlər var. Azərbaycanda elə gənclərimiz var ki, 
heç “kəlmeyi-şəhadət”ini belə bilmir. 

20 yanvarda, Xocalının alındığı gündə hər il qara geyinən 
televiziya kanalları “Aşura” kimi ağır bir gündə əyləncəli şou 
proqramlar və cürbəcür mahnılar verir, heç bu günü yadlarına 
belə salmırlar. Mən bu haqsızlıqları gördükdə təəccüblənir, 
özümə sual verirəm:”Məgər biz müsəlman deyilik?”  

______________________   ______________________ 
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ƏFQAN 
 

Qoşunəli son gəlişində özüylə Əfqan adında bir gənci də 
gətirmişdi. Gərək ki, 23 yaşı olduğunu demişdi. Hərdənbir 
meyxana da dediyini, amma şeir yazmağı daha üstün tutduğunu 
bildirdi. Bir neçə şeir gətirmişdi. Ümüdverici yazılar idi. 
Mütaliəsini artırsaydı, yəqin ki, gələcəkdə ondan şair ola bilərdi. 
Təəssüf ki, onu cəmi bircə dəfə gördük, daha gəlmədi.  

Əfqanın şeirlərindən ikisini seçib “Real-Press” qəzetində 
gedən səhifəmizdə çap etdirdik. Həmin şeirləri burada veririk: 

 

Qaytara bilsəydim zamanı geri, 
O ötən günlərdən səni alardım. 
Bir də ayrılmamaq arzusu ilə 
Bir ömür sevərək sənlə qalardım. 
 

Bunlar olsa da bir xoş arzu, xəyal, 
Qəlbimi daima yandırıb-yaxır. 
İntizardı gözlər, sənin yoluna 
Ağlaya-ağlaya həsrətlə baxır. 
 

Kim bilir, bəlkə də illər qayıdar, 
Qəlbimdə həsrəti, dərdi ovudar. 
Bəlkə də yadına salmaz heç məni, 
Sevdiyim bu eşqi çoxdan unudar. 
 

O yar unutsa da, amma ki, mənim 
Ürəyim o yarı unutmaz heç vaxt. 
O olmuş qəlbimin təkcə sahibi, 
O qurub-yaratmış qəlbdə tacü taxt. 
 

Əvvəlcə istədim o təxtü tacı 
Sökərək eyləyim xak ilə yeksan. 
Sonra da düşündüm nə fərqi var ki, 
Onsuz da qalmışam xanəsi viran. 
 

Nə məni yaşatdın, nə sən yaşadın  
Bu sevgi-məhəbbət, eşq aləmində. 
İndi min hikməti vardır mənimçün 
Həsrətin, kədərin, dərdin, qəmin də. 
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Çünki bu qüssə-qəm, sevgilim, səndən 
Qəlbimdə yaralı bir mənzərədir. 
Yaralı olsa da, səndən bir izdir, 
Mənimçün pozulmaz bir xatirədir. 
 

Mən səni sevərək, hər iztirabı, 
Həsrəti, əzabı, bil, gözə aldım. 
Min dərdin həmdəmi oldu bu ürək, 
Kamıma çatmamış vaxtsız qocaldım. 
 

İndisə həsrətlə baxıram, gülüm, 
Sənə həsr etdiyim o cavanlığa. 
Hərdən qayıdıram xoşbəxt keçmişə, 
Qəmdən ayrılıram mən bir anlığa. 
 

Vaxtilə deyərdim, ey nazlı yarım, 
Sənsiz, tək bu ömrü mən neyləyirəm. 
Sonra xəyallardan ayrılıb bir an, 
Baxıb qəmli-qəmli şeir deyirəm: 
 

Qaytara bilsəydim zamanı geri, 
Ordan gəncliyimi geri alardım. 
Səni o illərdən ən gözəl, ən xoş, 
Şirin xatirə tək yada salardım. 

*** 
Dözdükcə dözür həsrətə könlüm, bezar olmur. 
Gər sevgidə həsrətdən ağır bir azar olmur. 
 

Sən gözləri kor könlümü tənbeh eləsən də, 
Ol yarı sevən qəlbə məzəmmətlə ar olmur. 
 

Kim bunca dözüb həsrətə, sevmiş səni mən tək? 
Hər dağ deyilən zirvədə yay vaxtı qar olmur. 
 

Eşq naminə xarratlıq edib, lap cana doydum, 
Rəndəm xarab oldu, ama yarım hamar olmur. 
 

Bayquş kimi viranə sevir ol gözəl, Əfqan, 
Qoy düşmənin olsun, sənə onsuz da yar olmur. 

______________________   ______________________ 
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QOŞUNƏLİ 
 

“Gənc qələm”in əvvəlki yığıncaqlarında iştirak edən Qoşnəli 
Eldar oğlu Allahverdiyev 187 saylı orta məktəbin şagirdi idi. 
Onun “Qoşa ulduz” jurnalında çap olunan ilk povestindən parçanı 
oxuyanda düzü təəccüb etdim, 9-cu sinif şagirdinin birdən-birə 
povestə müraciət etməsi mənə qəribə gəldi. Ona kiçik hekayələr 
yazmağı məsləhət gördüm. Dedi ki, beynimdə hekayə çoxdur, 
istədiyim vaxt yaza bilərəm, amma mən povest yazmaq istəyirəm. 
Onu qınamadım, adamın elə vaxtı olur ki, elə bilir düşündüyü, 
xəyalında quraşdırdığı hər şeyi əsərə çevirmək olar. Amma 
Qoşunəli inadkarcasına dedi ki, istədiyi vaxt yaza bilər və növbəti 
yığıncaqda həqiqətən “Köhnə dəmiryolu” adlı bir yazı ilə gəldi. 
Bu hekayə ilə povestin arasında dayanan bir yazı idi. İnsafən 
yaşına görə pis deyildi, biz onu “Bütöv Azərbaycan” qəzetində 
gedən səhifəmizdə dərc etdirdik. Amma bu “povesti” bir qədər 
qısaldıb hekayə eləsəydi daha yaxşı olardı. Əslində yazıdakı artıq 
detallar redaktə olunsaydı, bu elə hekayə idi, amma Qoşnəli 
yazdıqlarını ancaq povest adlandırır. Hətta bu “povest”ini “Qoşa 
ulduz” jurnalında təkrar çap etdirdi.  

Qoşunəli yazısını nə adlandırır, adlandırsın, öz işidir. Mən 
sadəcə bir-iki kəlmə qeyd eləmək istəyirəm. Bu yazıda bir qədər 
uzunçuluq nəzərə çarpır. Bir də müəllif olduqca qısa cümlələrdən 
istifadə edir. Bəzən dəqiq bilmədiyi detalı əsərə gətirir və yaşına 
görə bunlar təbiidir. Amma onu da deyim ki, o özünü balaca 
yazıçı hesab eləmir.  

Qoşunəlini fikrindən döndərmək çətin məsələdir. Çox 
inadkardır. Hətta bir dəfə adına düzəliş vermək istədim, amma 
sənəddə “Qoşnəli”dir deyə razılaşmadı. Onun inadı xoşuma gəlir, 
amma arzu edərdim ki, Qoşunəli müsbət işlərdə inadcıl olsun və 
yeni əsərlər yazsın. Ancaq Qoşunəli bir müddət yığıncaqlara 
gəlmədi. Sonra gələndə də işinin çoxluğundan gileylənsə də, bu 
işin nə olduğunu açıqlamadı. Ondan yeni hekayə istədim. “Mən 
ancaq povest yazıram” dedi. Amma heç povesti də araya gəlmədi. 
Əlimizdə başqa yazısı olmadığından həmin yazının bir hissəsini 
burada veririk: 
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KÖHNƏ DƏMİRYOLU 
 
Pəncərə şüşəsinin titrəyişinə yuxudan ayıldım. Elə bildim 

zəlzələdir. Tez anamın otağına yüyürdüm. Anam namaz qılırdı. 
Namazını qılıb qurtardıqdan sonra: 

-Nə olub, oğlum, - deyə səsləndi. 
Araya sükut çökdü. Birdən mən: 
-Ana eşidirsənmi? Pəncərə şüşələrinin titrəyişini deyirəm. Birdən 

zəlzələ olar, bilmərik, - deyəndə, anam cənamazını bükə-bükə 
gülümsədi və dedi: 

-Oğlum, zəlzələ olsaydı, gördüyün bu otaqlar çoxdan uçulardı və 
biz də altında qalardıq. Qorxma, tramvaydı keçən. 

Mən dedim: 
-Axı, dəmiryolu bizdən uzaqdır. Bir də ki, o relslərin üzərində 

hərəkət edir, bizim evə nə təsiri? 
Anam yenə də gülərək dedi: 
-Günahkar tramvay deyil, bizim pəncərə şüşələrinin boş 

olmasıdır. Bir də ki, o elə sürət ilə gəlib keçir ki, bizim pəncərə 
şüşələrinə də təsir edir. Get yat, bala, məktəbə gedəcəksən. Bir 
azdan dan yeri söküləcək. Mən də gedim ocağı qalayım, çay-çörək 
hazırlayım.  

O gün anam mənə “get yat” desə də, mən yata bilmədim, hey 
tramvayı düşündüm. Bu düşüncələrlə səhəri açdım və məktəbə 
getdim.  

Məktəbimizin yolu köhnə dəmir yolu vağzalından keçirdi. Bu 
səbəbdən hər dəfə anam deyirdi:”Dəmir yolunu keçəndə ehtiyatlı ol, 
həmişə o tərəf-bu tərəfə bax, gördün qatar gəlmir, onda keç 
dəmiryolunu”. Bu sözləri artıq qulaqlarımda sırğa eləmişdim. Yaxşı 
ki, sırğa eləmişdim. Çünki mənim məktəb vaxtım ilə qatarın vaxtı 
üst-üstə düşürdü. Bu səbəbdən anam mənə deyirdi:”Oğlum, elə ki, 
səni yola saldım, keçirəm qonaq otağına və qatarın səsini eşitdikdə 
yarı canım qalır səndə, ta ki, sən evə sağ-salamat qayıdanadək. Allah 
qorusun, deyirəm birdən səni vurar, sonra mənim oğlum kim olar?” 

Məktəbimizə başqa yol olsaydı, mütləq anam mənə yol ilə 
getməyi tapşırardı. Nə eləyəsən ki, bizim evimiz dəmiryolu 
vağzalının yanına düşüb.  

Anam bu dəmiryolunu həm də çox qiymətləndirir, deyirdi ki, bu 
köhnə dəmiryolu vağzalının tarixi qədimdir. Sən hələ olmamışdan, 
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biz hələ atanla bura köçməmişdən qabaq da bu dəmiryolu vağzalı 
var idi. Odur ki, oğlum, bu nəqliyyat vasitəsinə belə laqeyd 
yanaşma, o gündə neçə-neçə insanı öz ünvanına çatdırır...  

______________________   ______________________ 
 

ƏZİZƏ 
 
Mədəniyyət Evindəki bədii qiraət dərnəyinə gələnlər içərisində 

Əzizə Qafarova da var idi. 255 saylı məktəbin şagirdidir, səhv 
etmirəmsə, o da Zümrüd Səlimova ilə birlikdə gəlmişdi. Dedi ki, şeir 
yazır və növbəti yığıncaqda müəllimə və anaya həsr olunmuş bir 
neçə şeirini gətirdi. Şeirlərinin redaktəyə ehtiyacı var idi deyə bir 
kənara qoydum. Əzizə sonralar yığıncaqlarımıza heç gəlmədiyindən 
fikrimdən çıxdı. Bu yaxınlarda şeirlər əlimə keçdi, onlardan bir 
neçəsini kitaba daxil etmək qərarına gəldik: 

 
Bilirəm sən mənim varlığımdasan, 
Mən bağam, sən isə bir bağban, anam. 
Qəlbimdə yaşayan hər arzumdasan, 
Ey mənim sevimli, mehriban anam. 
Ey ana, sən mənə həyat bəxş etdin, 
Həmişə qarşında baş əyirəm mən. 
Sənin ad gününü təbrik eyləyir, 
Zəni çox istəyən qızın - Əzizən: 

Fevralın ikisində  
Göz açdın bu dünyaya. 
O böyük ürəyinlə 
Yüksəldin günə, aya. 
Ey ana, ad günün  
Mübarək olsun, 
Ürəyin həmişə 
Fərəhlə dolsun. 

*** 
Mənə yol göstərən, ey müdrik insan, 
Səni heç kimsəylə bir tutmaram mən. 
Mənə lazım olan bilik vermisən, 
İnan, zəhmətini unutmaram mən. 
Müəllim, zəhmətin böyükdür bizə, 
Əlimizdə diplom, gələrik sizə. 
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SONA XƏYALIN QISA TƏRCÜMEYİ-HALI 
 
Sonaxanım Həmid qızı Hadiyeva 1961-ci il iyunun 19-da Bakının Maştağa 

qəsəbəsində anadan olub. 1976-cı ildə 255 saylı səkkizillik məktəbi, 1978-ci 
ildə 187 saylı orta məktəbi bitirib.  

1981-ci ildə Bakı 1 saylı Tibb Məktəbinin mamalıq şöbəsini, 1991-ci ildə 
BDU-nun biologiya fakültəsini bitirmiş, 1986-88-ci illərdə İxtiraçılıq İnstitu-
tunda, 1995-1999-cu illərdə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aspirantu-
rasında (qiyabi) təhsil almışdır. 

Tibb məktəbində oxuyarkən, 1979-cu ilin sentyabrında 7 saylı Birləşmiş 
Şəhər Xəstəxanasının laboratoriya şöbəsinə işə qəbul edilmişdir. Tibb 
Məktəbini bitirdikdən sonra xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə tibb bacısı 
vəzifəsinə keçirilmiş və altı aylıq anesteziya və reanimatologiya kursuna 
göndərilmişdir. Bir müddət cərrahiyyə şöbəsində çalışmış, yenidən labo-
ratoriya şöbəsinə böyük laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. Kliniki, biokimyəvi, 
seroloji laboratoriya kurslarında təkmilləşmişdir. Qiyabi təhsil aldıqdan sonra 
bir il laboratoriya həkimi işləmiş sonra həmin laboratoriyaya müdir vəzifəsinə 
təyin olunmuş və beş il bu vəzifədə çalışmışdır. İki il tədris-istehsalat 
kombinatında IX-X siniflərə tibb bacısı kursunu tədris etmiş və daha sonra 
Maştağa Mədəniyyət Evindəki ikillik tibb kursunu aparmışdır. Xəstəxanada 
işlədiyi on yeddi il ərzində dəfələrlə müdiriyyətin, rayon səhiyyə şöbəsinin, 
rayon icraiyyə komitəsinin və rayon komsomol komitəsinin fəxri fərmanları ilə 
təltif edilmişdir. Beş il xəstəxana komsomol təşkilatının katibi, daha sonra 
həmkarlar təşkilatının sədri vəzifələrində çalışmışdır. İşlədiyi müddətdə bir 
sıra qəzet və jurnallarda elmi-publisistik, tibbi-bioloji yazıları, habelə elmi 
hekayələri çap olunmuşdur. Hal-hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır, elm tarixi ilə məşğuldur. 

* * * 
Qarabağ münaqişəsi başlandıqda hərəkata qoşulmuş, bir sıra qadın 

təşkilatlarında qaçqınlarla iş aparmış, bir sıra yardımların təşkilində iştirak 
etmiş, dəfələrlə cəbhə bölgələrinə getmiş, qaynar nöqtələrdə belə, əsgərlərlə 
görüşmüş, bir müddət könüllü hərbi qospitalda laboratoriya həkimi kimi 
çalışmışdır. Həmin müddətdə müxtəlif qəzetlərdə vətənpərvərlik mövzusunda 
onlarla publisistik məqalələri çap olunmuş, «Maştağadan Qarabağa bir yol 
vardı gedərgəlməz» adlı kitabını yazmışdır. 1992-ci ildə ikillik Jurnalist 
Sənətkarlığı İnstitutunu bitirmiş və 1993-cü ildə Azərbaycan Curnalistlər 
Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur. Maştağa Mədəniyyət Eivndə Gənc jurnalistlər 
dərnəyi təşkil etmiş və onun rəhbəri olmuşdur. «Murovdağ», «Paklıq» və 
«Vətən həsrəti» qəzetlərində müxbir işləmiş, hal-hazırda «Respublika» 
qəzetinin əməkdaşıdır.  

* * * 
Sona Xəyal 12 yaşından şeir, 14 yaşından hekayə yazmağa başlayıb. 1987-

ci ildə Maştağa Mədəniyyət Evində Novruz Gəncəlinin təşkil etdiyi Səməd 
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Vurğun poeziya klubunun üzvü olub və həmin il «Azərbaycan gəncləri» 
qəzetində Novruz Gəncəlinin «Yaradıcılıq iradə tələb edir» adlı «Uğurlu yolu» 
ilə birlikdə ilk şeiri dərc olunub.  

1993-cü ildə «Aç qapını gəlim, dünya» adlı ilk şeirlər kitabı çap olunub. 
Həmin il Maştağa Mədəniyyət Evində «Maştağa şairlər məclisi»ni təşkil edib, 
məclisin sədri olub. 1994-cü ildə «Məcməüşşüəra» ədəbi məclisinin üzvü olub 
və elə həmin ilin dekabrında Hacı Maillə birlikdə «Füzuli ədəbi məclisi»ni 
təşkil edib, məclisin katibi olub. 1995-ci ildə Füzuli məclisinin nəzdində 
Maştağa qəsəbəsində «Şəfai», Bakıxanov qəsəbəsində «Qüdsi» və I Zabrat 
qəsəbəsində «Vahid» ədəbi məclislərini təşkil edib. 1996-jı ildə Məhəməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna işə qəbul olunub və XIX əsrin dəyərli 
şairlərindən «Mirzə Əbdülxaliq Yusifin həyat və yaradıcılığı» mövzusunda 
namizədlik işi yazıb. Sonralar II Zabrat qəsəbəsində Mədəniyyət Evində 
«Yusif» ədəbi məclisini təşkil edib və ona rəhbərlik edib. Hacı Mailin 
vəfatından sonra Füzuli ədəbi məclisini bərpa edib. Amma məclis davam 
etməyib. 2000-ci ildə ustadına verdiyi sözə əməl edərək «Divan» bağlayıb. 
2005-ci ildə həmin divandan seçilmiş 101 qəzəl daxil edilmiş «Qəzəllər» kitabı 
nəşr olub. Nəhayət: Maştağada «Bakı şairlər məclisi»ni yaradıb, əruz vəznli 
şeirin inkişafı üçün bakılı şairləri bir araya gətirmək istəyib, yenə alınmayıb, 
bir müddətdən sonra məclis dağılıb. Bütün bunlardan sonra məclislərdən 
yığışıb. Əlyazmalar İnstitutunda ciddi tədqiqat işi ilə məşğul olmağa başlayıb. 
Bir-birinin ardınca bakılı şairlərin şeir kitablarını nəşrə hazırlayıb və klassik 
şeirlə bağlı iyirmiyə yaxın təlif və tərtib kitabları nəşr olunub. Qəzet və 
jurnallarda, eləcə də konfrans materiallarında klassik şeirlə bağlı iki yüzdən 
artıq məqaləsi çap olunub. 

* * * 
1993-98-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində 

axşam, 2004-06-cı illərdə Bakı Slavyan Universitetinin magistiraturasında 
qiyabi təhsil alıb, 1997-98-ci dərs ilində 255 saylı orta məktəbdə biologiya və 
dil-ədəbiyyat fənlərini tədris edib. 

1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilib. Yazıçıların 
XI qurultayına nümayəndə, qurultaydan sonrakı plenumda Yazıçılar Birliyinin 
«İrs» komissiyasının sədri seçilib. Altı il müasir ədəbiyyatın tədqiqi ilə məşğul 
olub və «Müasirlərim» seriyasından iyirmidən artıq monoqrafiya yazıb. 
Yaradıcılığı bir sıra mükafat və diplomlarla qiymətləndirilib. Dövri mətbuatda 
çağdaş yazıçılar haqqında məqalələrlə çıxış edib. «İrs» komissiyasının işi kimi 
dünyasını dəyişmiş şairlərlə bağlı xatirə kitabları və «Yüzilliklər» silsiləsindən 
toplular üzərində çalışır. Prezident mükafatçısıdır. 

2003-cü ildə Akademiyada qadın alimləri birləşdirən və onların elmi 
fəaliyyətinin tədqiqi və təbliği ilə məşğul olan «Nigar» elmi-ədəbi məclisini 
yaradıb, hal-hazıra qədər onun sədridir. 
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