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Qalamşah Idrisovun “Ürəyimi açıram” kitabı oxucularla ilk gö 

rüşüdür. Bu kitab onun öz ünvanı olmaqla qəlbinə doğru 

yoldur, sa mimiyyətdən, doğmalıqdan və doğruluqdan 

çəkilmiş yol. Qələmşah Idrisovun şeirlərində maraqlı təsvirlər 

var, lövhalar oxucunun gözü nün qarşısında canlanır. Rəssam 

dəqiqliyi, hayati lövhənin tamlığı, çoxlarının görə 

bilmadiklərini sözə çevirmak cəhdləri bu şeirlərin əsas 

məziyyətləridir. 

        Kitab oxucu və müəllif arasında qarşılaşmadır. Bu 

qarşılaşmanın əbədi bir körpü yaradacağına da şübhə etmirik 

                                                   “NURLAN” nəşriyyatı,2006 

 



                                   Qələmaşah İdrisov 

       1964-cü il iyun ayının 18-də Xaçmaz rayonunun Qırağlı 

kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi, 1989 

cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Bədii 

qrafika fakültəsini pedaqogika, rəsm və rəsmxət müəllimi 

ixtisası üzrə bitirmişdir. Bir müddət doğulduğu kənddə və 

ADMİU-un Quba filialında müəllim işləmişdir. 2000-ci ildən 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialında əvvəlcə 

müəllim, metodist və elmi katib işləmiş, hazırda isə “Pedaqoji 

fənlər” kafedrasının müdiridir. 

Q.İdrisov həm də AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

dissertantıdır. “Azərbaycan dilində tasviri sənət 

terminologiyasının formalaşması va inkişafı mövzusunda 



namizədlik  dissertasiyasını başa çatdırmış va hazırda 

müdafiə ərəfəsindədir. 

Tələbəlik illərindən şeir yazmağa başlamış, lirik düşüncə 

lərində vətənə, insanlara sevgi əsas yerlərdən birini tutur. 

Şeirləri müntazam olaraq müxtəlif almanaxlarda – 

“Azərbaycan müəllimi”, “Kredo”, “Samur”, “Xudafərin”, 

“Xaçmaz” və s. Qəzetlərdə dərc edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  İŞIĞIN MƏNBƏYİ 

İnsan ürəyi sirlərlə doludur. Bu sirlərin başqa bir adı da in 

sanın özünə xas hisslər və duyğulardır. Hər kəs öz hiss və duy 

ğularını aça bilmir. Ürəyini aça bilənlər cəmiyyətin, insanların 

sevimlisinə çevrilir. 

Qələmşah İdrisovun “Ürəyimi açıram” kitabı onun öz 

ünvanı dır. Onun öz qəlbinə doğru yoldur. Elə bəri başdan 

deyirəm ki, səmimiyyətdən, doğmalıqdan və doğruluqdan 

çəkilmiş yoldur. 

Sənətkarın öz dövrü və mühiti, hətta yaşadığı yer böyük 

döv rün və mühitin və böyük yerin bir parçasıdır. Müəllimliyi ilə 

poeziyası, incəsənətə münasibəti bir-birini ta 

Mamlayan və göz oxşayan, qəlb oxşayan bir ahong 

yaradan Qələmşah İdrisovun “Ürəyimi açıram” deməsi 

təbiidir. 

Səmimiyyəti olmayan bir kəs ürəyini aça bilməz. İndi bu 

ürəkaçmanın yaratdığı oks-səda cəmiyyətdə necɔ eşi diləcək? 

Bu, artıq gələcəyin cavab verəcəyi sual olacaq.  

                                                  *** 

    Günəşin daxilindəki parçalanmalar, partlayışlar nəhəng 

işıq seli yaradır və bu işıq seli kainatı keçərək yerə də çatır. 

Dövrün, mühitin sənətkarı kimdir, ümumbəşərin, dünyanın və 

əbədiyyətin  sənətkarı kimdir? 

    Mənə elə gəlir ki, ümumbəşəri və əbədi sənət axtarışında 

olanların uğuru şübhə altındadır. Amma müşahidələrini istər 

tarixilik, istərsə də müasirlik ruhunda qələmə almasından asılı 



olmayaraq dövrünün və mühitinin sənətkarı ürəyini insanlar 

üçün aça bilir. Görünür, əbədiyyət axtarışında olanlar qeyri 

adiliklərə o qədər aludə olurlar ki, ayaqları yerdən üzülmüş ki 

mi olur, istinad nöqtələrini itirir və yeri məhvərindən oynada 

bilmirlər. 

     Sənətkarın istinad nöqtəsi bu manada dövrü və mühitidir.                             

Qələmşah İdrisovun obrazları, tasvir elədiyi obyekt nə yerin 

dərinliyində deyil, nə də göylərin ənginliyində. Onun bütün ya         

zıları özünün dediyi kimi, həqiqətən öz qəlbində yatan duyğu 

lardır. Əlbəttə, elə bəri başdan demək olar ki, bu hiss və  

duyğuları necə ifadə etmək, onlara necə dəqiqliklə don biçmək 

tamam başqa məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, o, öz hisslərini 

yazır. Əlbəttə, onun özünün daxili aləmində axtarışları hələ 

tamam başa çatmayıb. Bənzətmələr, epitetlər, bədii tayinlər ba 

zən yerinə düşmür. Yonulmamış, nahamar tasiri bağışlayır. 

Amma qəribədir ki, bu nahamarlıq oxucunun qabağını kəsə 

bilmir. Oxucu Qələmşahın bütün şcirlərini - hər hansı bir şeirini 

oxumağa başlayırsa, hökmən onu axıra çatdırmaq istəyir. 

   Qələmşahın şeirlərində təbii hisslər çox güclüdür. Bəlkə 

də elə bu səbəbdən bu hisslər iztirablardan cana doymuş bir 

aşiqin öz sevgisindən imtina cəhdlərinda bulunsa da buna gücü 

çatma masına bənzəyir. Hansı bir namalum hiss isa onu öz 

sevgisina doğru çakir. Bu, artıq ruhdur. 

   Mənim aləmimdə sənətkar öz ruhunu tapa bilibsə, öz 

ruhu nu dərk edə bilibsə bütün texniki imkanları hansı 

səviyyədə mə nimsəməsindən asılı olmayaraq o, artıq öz 

taleyini sözə, sənətə bağlamış olur. 



Qələmşahın şeirlərində maraqlı süjetlər var. Sanki bu şeirlər 

onun öz mühitində görüb-eşitdiyi, sevindirici haldır ki, əsasən 

dəqiq müşahidə etdiyi ahvalatların, hadisələrin bədii 

təsvirlərdir. 

                  Üstündən cürbəcür qoxu yerinə, 

                  Təndir çörəyinin ətri gələrdi. 

                  Bəzən mil-yamağin alıb əlinə, 

                  Özünə ən yaxşı “oyun” bilərdi. 

Həyatımızda baş verənlərin çox böyük əksəriyyətini təsadüf 

lərlə bağlayırıq. Halbuki fərqinə varmırıq ki, bu təsadüflər da 

xili bir qanunauyğunluğa tabedir. Bir-birini tamamlayan tasa 

düflər həqiqətən qanunauyğunluq yaradır. 

   İki il bundan əvvəl Qələmşahla tanış olmuşam – öz evində. 

Hələ onun poeziyaya bağlılığını, sənətə vurğunluğunu, sözün 

haləsində dolandığını – işığın mənbəyinə can atdığını 

bilmirdim da. Bir kənd müəlliminin qonağı idik. Soyuq və qarlı 

qış axşa minda odun sobasının ətrafına yığışmışdıq. Filologiya 

elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımov, filologiya 

elmləri dok toru, professor İsmayıl Kazımov və mən. Çıraq 

işığında şam naharından sonra istər-istəməz söhbət ədəbiyyat 

aləminə yön aldı. Ən müxtəlif məsələlərin müzakirasi, 

poeziyada müasir meyillər, klassikaya, ənənələrə arxa 

çevirmək cəhdləri söhbəti mizin mövzusu idi.  Əlbatta, bu 

masalalarda bizim fikirlərimiz üst-üstə düşürdü və müzakirələr 

qızışdıqca Qələmşahın bir qədər çəkinə-çəkinə ol sa da dəqiq 

müdaxilələrini və maraqlı mühakimələrini müşahi də etdim. 



O, alimlərin nəzəri mühakimələrlə irəli sürdüyü tezis ləri 

özünün həyatı, gündəlik işi ila bağlı detallarla şərh edirdi. 

Və maraqlı ümumiləşdirmələr aparırdı. 

-Sən bunları niyə yazmırsan? – Qələmşahdan soruşdum. -------

-Qəzənfər müəllim Qələmşahın əvəzinda cavab verdi. 

-Yazır, mma asta-asta, xəlvət-xəlvat.  

– Daha niyə xəlvət? 

-Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, hələ üzə çıxarmaq vaxtı deyil. 

Bəlkə ötəri hisslərdir, keçib gedər,- düşünürəm. 

    Sualıma Qələmşahın bu cavabı onun təvazökarlığı və sənətə 

məsuliyyət hissilə bağlı idi.  

   Sabahı günü biz Quba Müəllimlər İnstitutunda görüş keçir 

dik. Öz tələbələrinin qarşısında onun aydın nitqini, maraqlı və 

məzmunlu danışığını da dinlədim. Arabir söhbətlərinə yumor 

va zarafat da qatırdı. Bu da onun nitqinə daha da şirinlik gəti 

rirdi. Elə buradaca qeyd edim ki, o, professor Q.Kazımovun 

rəhbərliyi ilə elmi axtarışlar aparır, tədqiqat işlərini də yekun 

laşdırmaq ərəfəsindədir. Qələmşah şeirlərini də oxudu. Və o 

şeirlərdə Qələmşahın tə ləbələrinin gözlərinin işığını gördüm. 

Öz övladlarının pak, mə novi dünyalarını, hayata sonsuz 

sevgisinə tərənnüm duydum. 

                  Mən sevirəm Qubanın səhər əsən mehini,  

                  Sevirəm qönçə üstə damcilanan şehini. 

                  Sevirəm açılmayan neçə-neçə sehrini,  



                  Sevirəm “Qudyal”ını, sevirəm “Şah dağı”ını                                                                                                                          

səni sevdiyim kimi. 

 

Mənim təkidlərimdən sonra ilk kitabını çapa hazırlayıb. Və 

kitabınin adını da özü verib: “Ürəyimi açıram”. Bu kitabda 

toplanmış şeirləri vərəqlədikcə onun özünəməxsus dünyası ilə 

daha dərindən tanış olmaq mümkündür. 

  Qələmşahın şeirlərində maraqlı təsvirlər var, lövhələr ada 

mın gözünün qarşısında canlanır. Rəssam dəqiqliyi həyati löv. 

honin tamlığı, çoxlarının görə bilmədiklərini sözə çevirmək 

cəhdləri bu şeirlərin əsas məziyyətləridir.  

   Bəlkə də bunun bir səbəbi də Qələmşahın çox incə ruhlu, 

lirik duyğular üstə köklənmiş bir rəssam olması ilə bağlıdır. 

 

                      ...Bahar çiçəyiydin səni sevəndə, 

                         Bənövşə ətirli, nərgiz qoxulu.  

                         Gecələr dizimin üstündə hərdən  

                          Şəklini çəkərdim gözüyuxulu.  

 

                          Həsrətlə gözlədim yolunu sənin,  

                          Hərdən dişlərimlə dodaq sıxardım. 

                          Tutub həyəcanla qolunu sənin, 

                          Dinməz baxışlarla yerə baxardım. 

 



Bəli, Qələmşah İdrisov poeziyaya rəssamlıqdan gəlir. Təsadüfi 

deyil ki, “Ürəyimi açıram” kitabını bəzəyən lirik lövhələrin 

müəllifi də elə özüdür. İndiki anlarında həm  yaradığınınin,                                          

həm də həyatının bugünkü məqamlarında Qələmşah 

İdrisov gəncliyindən ayrılmayıb. Onun həm rəsm 

əsərlərində, həm də poeziyasında gənclik duyğuları, coşub-

daşan hisslər var... O hisslər ki, o duyğular ki, yaşının 

sonrakı mərhələlərində müəllif bəlkə onlardan imtina da 

edəcək. Əlbəttə, şirin, həzin duyğular kimi mənəviyyatında 

saxlasa da, xatirələr kimi yaşatsa da. 

    Qələmşah İdrisov bir müəllim kimi auditoriyada oxuduğu 

mühazirələrini, bir rəssam kimi çəkdiyi lövhələrini hansı 

mənə vi əsaslar üzərində qurursa, şeirlərini də lirik, poetik 

əsərlərini də elə həmin əsaslar üzərində yaradır. Bu, artıq 

onun tapındığı mənəvi meyarlardır. Və ən başlıcası, bu 

meyarlar, bu mənəvi ölçülər onun həyat amalına 

çevrilmişdir. 

   Qələmşah İdrisovun yaradıcılığı öz mənbəyini həyatdan 

alır. Hayat isə sənətkar üçün tükənməz enerji mənbəyidir. 

Onun ədəbi qəhrəmanları, onun hiss və duyğularını oyadan 

nə varsa, hamısı onu əhatə edən mühitlə bağlıdır. XX əsr 

Azərbaycan pedaqoji fikrinin görkəmli nümayəndəsi və 

yazıçısı Sultan Məcid Qənizadənin qənaətlərinə diqqət 

edək: "Əgər şair öz istedadını müasir məsələləri tərənnüm 

etməkdən ötrü istiqamətləndirə bil mirsə, o, heç bir zaman 

oxucuların rəğbətini qazana bilməz. Hərgah şeir yazmaqla 

bir nəfərin mənzuru şöhrət olmuş olsa da, bişək ki, yenə də 

öz əsərinə xidmət etməklə muradına nail ola bilər" 

(Xeyrulla Məmmədov, "Sultan Məcid Qənizadə". Bakı, 



Yazıçı-1983, səh. 106). Elə buradaca maarif fədaisinin sö 

zünə qüvvət olaraq bir məqamı da yada salmaq yerinə 

düşər. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, bəlkə də, əbədiyaşar 

sənət nümunə ləri elə məhz öz dövrünü və mühitini 

yazanların qələmindən çı xır. Ancaq öz dövrünü və mühitini 

yazmaq asandırmı? Görünür, dövrün və mühitin sıxıntıları 

içərisində çabalayan sənətkar bu ağrı-acıları daşımağa 

məhkumdur. 

   Qələmşahın "Ürəyimi açıram" kitabında bu iztirabların, ağrı-

acıların şahidiyik. 

                        Məni bir anlığa tənha buraxın, 

                        İçimdə zümlə danışım bir az. 

                        Oluram bu anda Allaha yaxın, 

                        Nadan kimsələrlə könlüm barışmaz. 

   Əlbəttə, bu ağrı-acılar onun şeirlərində sızıltıya, çarəsizliyə 

ağı demir. Yumora, satiraya meyil məqamları da güclüdür. Və 

artıq bu onun daha kəskin döyüşlərə sinə gərəcəyindən xəbər 

verir. Bu da onun taleyinin qismətidir. Və bundan yan keçmək 

mümkün deyil. Başqa sözlə, bunun adı anlamaq dərdidir. An 

lamaq dərdi sənətkarın xoşbəxtliyidir. Əlbəttə, sənətkarlıq 

taleyinin. Bəli, bu, artıq həyatın mənbəyidir, şair həyatının. 

Şair ürəyi daxilində partlayışlar və parçalanmalar baş verən 

günaşə bənzəyir. Bu partlayışlar və parçalanmalar olmasa gü 

nəş işıq sala bilmədiyi kimi, şair də söz yarada bilməz. Söz şair 

ürəyindən qopan qəlpələrdir, işıqlı qəlpələr. Bu işıq zərrələri ki 

mə çatırsa, həyatın hansı künc-bucağına düşürsə, ora işıq 

salır. 



                                                                              Əli Rza XƏLƏFLİ, 

                                                                                   Şair-publisist. 

                                                                                       31.03.2006 

                     MİSRADAN MİSRAYA CIĞIR AÇILIR... 

İnkaredilməz bir həqiqətdir ki, şairin sənətkarlıq üslubunu 

dəqiq müəyyənləşdirmək üçün dil birinci dərəcəli 

əhəmiyyət daşıyır. 

   Xalq şairi Səməd Vurğun yazırdı ki, dil xalqın namusu 

deməkdir, tarixi deməkdir, vicdanı deməkdir. Biz dil 

məsələsini  hər yerdə göz bəbəyimiz kimi gözləməliyik... 

bir sözün artıq gəlməsi dilin başına nə qədər oyun ola 

bilər... Yüksək və zəngin dil mədəniyyəti olmadan böyük 

fikirləri və hadisələri ifadə etmək, həm də füsunkar bir 

tasirlə ifadə etmək mümkün deyildir. 

    Elə buna görə də poeziya yoluna yenicə qədəm qoymuş 

Qələmşah İdrisovun ilk şeirlər kitabı ilə söhbətə dildən baş 

i lamaq stəyirəm. Çünki dil şübhəsiz, onun şeirlərinin də 

əsas materialı olaraq qalır. 

   Bəri başdan qeyd edim ki, Qələmşahın şeir dilində “söz 

bolluğu” demək olar ki, müşahidə olunmur. O, sözü mənalı 

tərzdə işlədə bilir, sözün semantik çalarlarından düzgün 

istifadə etməyi bacarır, sözün hansı mənasının nə zaman 

və hansı şəraitdə, nə münasibətlə işlənməsinin 

məqsədəuyğunluğunu yaxşı dərk edir. 

    Ədəbiyyatimizda  kənd mövzusunda çox yazılıb. Amma 

Qələmşahın “Bağışla kəndim” şeirindəki təzə deyim tərzi 

heyrətləndiricidir: poetik obraz ustalıqla yaradıldığı kimi, 



satiraltı mənalar da sənətkarlıqla ifadə olunmuşdur. Onun 

şeirlərində ayrı-ayrı koloritli ifadələr (göz yağışı, böhtan ya 

ğışı, söz yağışı və s.) ürəyəyatımlıdır. 

 

Bir şair kimi Qələmşahın dil-üslub özünəməxsusluğu təkcə 

ifadə, təşbeh yaradıcılığında deyil, eləcə də kimsəsiz qalan 

kəndlərimizin, onun sadə, qapalı sakinlərinin acınacaqlı və 

ziyyətini milli-etnoqrafik fonda göstərə bilmək bacarığında 

dir: 

                           “...Uşaqlıq illəri... Talada, düzdə, 

                            Mayallaq aşardıq bir xətt boyunca,  

                            Quşlar köç edəndə dəstəbədəstə 

                             Göyə tuşlanardı taxta tapança”. 

Diqqət yetirin, mənanın poetik ifadəsinə. Eyni təbiilik, sə 

mimilik aşağıdakı elastik və həyəcanlı, düşündürücü misralar 

da da oxucuya şübhəsiz ki, yüksək bədii zövq aşılaya bilər: 

“O qədər günaha bulaşmışıq ki, 

Papaq qoyulası başımız yoxdur.  

  Özümüzə o qədər daş atmışıq ki, 

        Təməl tökməyə də daşımız yoxdur”. 

Qələmşahın şeirinin dilində işləkliyi ilə fərqlənən ifadələr, 

cümlələr sanki poetik məqamlar üçün cilalanıb: “bəxt açarı, 

gen meşələr; Zirvəsini duman şala bürüyər; Bir qönçə gözü 

nün yaşını silir; Qaranquş özünə bir bina hörür, qarğı atı, 

könlümün bağçası, sevgi toru və s.” 



    Onun “Mən verə bilmərəm nənə borcunu” şeirindəki canlı 

xalq dilindən gələn ifadələr bədii nitqinə də poetik ruh 

gətirir.El-oba, folklor kökünə bağlılıq şeirdə işlədilən xalq 

ifadələrində  aydın cizgilərlə seçilir: 

 

“...Nağıl danışardı, ağı deyərdi, 

Biz də yatışardıq dizinin üstə. 

Heç bilə bilməzdik nə idi dərdi 

Gözləri yoldaydı, qulağı səsdə. 

 

Nənəm çalxadığı təzə nehrədən, 

Çəkərdim başıma sərin ayranı. 

Göy qutab, fəsəlli yeyəndə hərdən 

Necə dəyişərdi ağzımın tamı? 

 

Xoşbəxt böyüyürdüm nənəm olanda, 

Uşaq dünyasında kiçik şah idim. 

Başqa nəvələr də olsa yanında, 

Nənəmin dilində “Qələmşah” idi. 

 

Beləliklə, munis duyğularımızı dilləndirən Qələmşahın po 

eziyasi hiss olunur ki, ədəbi mühitimizə yeni bir ab-hava gə 

tirir. Ona bu yolda uğurlar arzulayıram. 



                                                                         İsmayıl KAZIMOV, 

                                 Filologiya elmləri doktoru, professor 

               MÜƏLLİF VƏ ONUN MƏNƏVİ DÜNYASI  

    Həyatı nəcibləşdirmək, ləyaqətlə yaşamaq, elimizə, 

cəmiyyətimizə gərəkli şəxsiyyət olmaq hər bir yetkin əxlaqlı 

vətəndaşın ən başlıca arzusu və borcudur. Belə insanlarda 

yaratmaq eşqi, gözəlliyə və ucalığa can atmaq meyli yaşayır. 

Ancaq bu yaşantını yüksək emosional təsir vasitələrindən olan 

poeziya və rənglərin dili ilə başqalarına çatdırmaq, onları bu 

sevincə qoşmaq qabiliyyəti hamıya nəsib olmur. İnsanı öz sirli 

təsiri altına alan, qəlbini, həyat dünyasını dalğalandıran va 

duruldan poeziya və rənglər aləmi bizim qarşımızda əlçatmaz 

dünya açır, insan qəlbini, vicdanını rəqqətə gətirir, onda şərəfli 

və ləyaqətli yaşamaq hissini alovlandırır. İncəsənətin bu 

ecazkar təsiri insan üçün mənəvi dayaq və mənəvi 

sağlamlıqdır. Mənəvi sağlamlıq isə şəxsiyyətin ən başlıca 

dəyəridir. 

     Belə bir yaşantını özündə birləşdirən, mənəvi dünyamızı 

poeziya və rənglərin dili ilə zənginləşdirən müasirlərimizdən 

biri də Qələmşah Seyidəhməd oğlu İdrisovdur. Mən onu 1993-

cü ildən – Ə.Hüseynzadə adına ADMİU nun Quba filialında 

birgə pedaqoji fəaliyyətdə olduğumuz zamandan tanıyıram.                      

Q.İdrisov 1964-cü il iyun ayının 18-də Xaçmaz rayonunun 

Qıraqlı kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi, 

1989-cu ildə isə APU-nun (keçmiş V.İ.Lenin adına API) Bədii 

qrafika fakültəsini “pedaqogika, rəsm və rəsmxət” ixtisası üzrə 

bitirib və müəllimlik peşəsinə yiyələnib. Sankt-Peterburq 

Dövlət Ermitajında Təsviri sənət nəzəriyyəsinin əsaslarına 



yiyələnməsi də ona uzun müddət ADMİU-nun Quba filialında 

tələbələrə “Təsviri sənət tarixi” fənnini tədris etmək imkanı 

verib. 2000-ci ildə AMİ Quba filialı yarandıqdan sonra isə 

“pedaqogika” və “təsviri sənətin tədrisi metodikası” fənlərini 

tədris edir. 

     Hal-hazırda “Pedaqoji fənlər” kafedrasına rəhbərlik edən 

Q.İdrisov elmi yaradıcılıqla da məşğuldur. Onun filoloji sahəyə 

olan marağı onda bu sahədə namizədlik dissertasiya Si yazmaq 

meylini oyatmış və 2002-ci ildən AMEA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun dissertantı olmuşdur. ‘Azərbaycan dilində təsviri 

sənət terminlərinin təşəkkülü və inkişafı" mövzusunda 

müvəffəqiyyətlə tamamlanan dissertasiya işi 2005-ci ildə 

müdafiəyə buraxılıb. 

    Qələmşah müəllimin qarşımızdakı "Ürəyimi açıram" kita bına 

daxil edilmiş şeirləri geniş şəkildə təhlil etmək fikrində deyiləm. 

Ancaq onun şeirlərini oxuyanda böyük şairimiz Məmməd Araz 

yaradıcılığından bir bənd yadıma düşdü: 

          “Sev ürək, duy ürək, ağla, gül ürək 

                              Şairin gözü də ürəkdir bəzən. 

       Ulduzlar göz olsun, nəyimə gərək 

     Dünyanı ürəklə görə bilməsən!” 

      Bəli, Q.İdrisov da dünyanı “ürəklə görüb” onun sevincini, 

kədərini poetik ruhda və rəsm dili ilə ifadə etməyi bacaran 

müasirlərimizdəndir. Bu şeirlər kitabını da “Ürəyimi açıram” 

adlandırması təsadüfi deyil. Həyatı, gerçəkliyi, insanları “ürəklə 

görə” bilmək istedadı bizi səadətə qovuşduran və ya şamaq 

sevinci verən amillərdəndir. Lakin nə qədər dərd əlin dən qaçıb 



səadətə qovuşmağa can atsaq da həyatın acı izti rabları bizi hər 

addımda izləyir. O, bu duyğuları belə ifadə edir:  

“Ürəyimi açıram, 

Dərdim dağlardan böyük, 

Dərd olindən qaçıram, 

Dərd verir mənə bu yük, 

Vətən dərdi, el dərdi...” 

Yaxud, “Məni şair elodi” şeirində: 

“Dünyanın dərdi, qəmi, 

Səpələnib yoluma, 

Şairlər dərvişdilər 

Mən olmuşam, sən olma!” 

Bu cür şairlər hər bir hadisəyə ürəklə yanaşdıqları üçün məhz 

“ürəklərin dərvişi”dirlər. Şairlər ən kövrək duyğulu və dərdə ən 

yaxın olanlardır. O ki, qaldı şairliklə yanaşı könlün dən və 

gözündən qopan “rənglər dünyasının dərvişi” də ola san. Bax, 

onda bir ürəkdə iki dünya qovuşur -poeziya və rənglər dünyası.           

Ona görə də Q.Idrisovun yaradıcılığı qoşa qanadlıdır.  

    Onda lirika ilə rasm qammaları birləşərək əsl məhəbbət 

simfoniyası yaradır. Bu dəm bütün ağrı-acılarını unudub sanki 

sevgi duyğulu günlərini yaşayırsan. 

“...Dalğalanan dənizi, mavi göyü sevirəm, 

Eşqimi alovladan tarı, neyi sevirəm. 

Bütün vücudum ilə gözəlliyi sevirəm 



Sevirəm al yanağı, nazənin dodağını, - Səni sevdiyim kimi”.. 

 

Bu və ya digər poetik lövhələrin əsl Azərbaycan gözəlinin 

timsalında inca cizgilərlə qrafik təsvirini verən müəllifin 

rəssamlıq sənətinin sirlərinə də dərindən yiyələnməsinə heç 

şübhə etmirsən. 

     İnanıram ki, yüksək insanpərvərlik və vətənpərvərlik, eləcə 

də, məhəbbət ideyaları üzərində yazılan bu şeirlər hər bir 

oxucu üçün həyat güzgüsü olacaqdır. Ona bu yolda böyük 

elmi və poetik yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

                                                                      Güləddin HƏMZƏYEV, 

 Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent  

10 mart 2006-cı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Müəllifdən 

                       ÜRƏYİMİ AÇIRAM 
 

Ürəyimi açıram, 
Dərdim dağlardan böyük. 
Dərd əlindən qaçıram, 
dərd verir mənə bu yük. 
 
“Mən”liyim gözə batır, 
Araçı ara qatır. 
Harayım kimə çatır? 
Ürəyimi açıram, 
Orda bir ümman yatır. 
 
Ağacımın barı yox, 
Anbarımda darı yox. 
Qış gəlsə də qarı yox, 
Ürəyimi açıram, 



Ürəyimin yarı yox. 
 
Vətən dərdi, el dərdi, 
Düzəlməyən bel dərdi... 
Dərdim gör nə qədərdi, 
Ürəyimi açıram. 
Gəl yarıya böl dərdi. 
 
Lələ, heyifim gəlir, 
Çörəyimə, duzuma. 
Ürəyimi açıram, 
Bəlkə ömrüm uzana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vətənim- 
- 

 

Şöhrətim 
 
 

 



 



VƏTƏN ŞƏRQİSİ 

Ötüb keçən tarixlərə nəzər salaq;  

Yazılmamış səhifələr qalaq-qalaq.  

Düşmənləri bilə-bilə özümüzə dost sanmişiq. 

Dığasına söz deməyə utanmışıq.  

Gəlin yaxın! 

 Buyur, baxın! Babaların yadigarı torpağımdan nələr qalıb? 

 Tarix boyu, zaman-zaman “yarasa”lar üstün alıb. 

 Gözümüzün qabağında baxa-baxa Neçə-neçə şəhidlərin 

qanı axıb bu torpağa.  

Axıdıldı körpə qanı, ana qanı,  

İnsaf hanı, mürvət hanı? 

 Görünməmiş bir faciə tarixlərə dastan oldu Xocalıda, 

 El yolunda qəhrəman tək şəhid oldu mərd Alı da.  

Oyan millət! Oyan millət! Baxın, görün ermənilər tarixini 

necə yazıb!  

Gündüz yazıb, gecə yazıb, 

 Bəzən bizim əlimizlə özümüzə qəbir qazıb. 

 Balayanlar, sarkisyanlar yolun azıb  

Gəlib çıxıb Qarabağa,  

Qayıt geri, qayıt dığa! 

 Bu torpaqlar Babəkimin, Koroğlumun öz yurdudur, İgidləri 

qorxu bilməz, geri dönməz bir ordudur. 



            Vətənim 
 

Gözlərimin qarasıdı, 
Ürəyimin parasıdı, 

Eşqimin ton yarısıdı 
– Vətənim. 

 
Ana qucağı, beşiyimdi, 

Yurdum, evim-eşiyimdi. 
Namus, qeyrət keşiyimdi 

– Vətənim. 
 

Hər söhbətim, sözüm səndən, 
Silinməzdi izim səndən. 

Heç doyarmı gözüm səndən 
-Vətənim?! 

 
Qəm eyləmə,Haqq kərimdi 

Şeirlərim qəhərimdi. 
Dərdin mənim öz dərdimdi 

-Vətənim! 
 

Mərd oğlunun biri mənəm, 
Qoç Koroğlun, Babəkinəm. 

Daim sənin əsgərinəm 
– Vətənim! 

 



 

SEÇKİQABAĞI TƏBLİĞAT 

    6 noyabr 2005-ci ildə Milli Məclisə seçkilərlə bağlı 

təbliğat kompaniyasında bəzi namizədlər kənd yerlərində 

üzdəniraq çı xışları ilə sadə, zəhmətkeş camaata təsir 

edirdilər. Bir neçə kənddə şahidi olduğum bu mənzərəni 

qələmə aldım. 

Ay eloğlu, ağıllı ol, 
Qayıt gəl öz “kəndinə” 

Nə düşmüsən boşboğazlar, 
yalançılar fəndinə. 

Çox görmüşük söz verəni, 
Çox görmüşük yalan, bitməz vədlər ilə 

Tülkü-tülkü iş görəni. 
Biri gəlir lovğalanır, naz çəkdirir, 

Alqış, alqış. 
Biri gəlir hər qapıya qaz çəkdirir, 

Alqış, alqış. 
Başqa biri daş tökdürür, yol çəkdirir, 

Alqış, alqış. 
Düşüb bəzən qapı-qapı səs toplayır, 

qol çəkdirir... 
Biri deyir: “- Hanı bir iş, hanı əməl, 

Seçdiyiniz deputatlar bu vaxtacan imkansıza, 
Bir yurdsuza – yuvasıza 

Ev tikməyə qoyub təməl?!” 



Biri gəlir deyir belə: 
“- Bunlara bax sən bir hələ, 

Biz yerlilər qala-qala 
Kimdi “yeraz”, naxçıvanlı? 
Bu kənddə bir kişi varmı, 

Varmı igid, dəliqanlı? 
Xaçmazımız, Xudatımız  

Yol verməyin, düşə bir də “yad əllərə”. 
Gözümüzün qabağında fikir verin 

onlar tutan əməllərə: 
Ən yuxarı vəzifələr.. 

Nabrandakı mərtəbələr, 
restoranlar, dəbdəbələr, 

Daha nələr, nələr, nələr!.. 
Suyumuz yox, yolumuz yox... 

Küçədəki bu uşaqlar heç bilmirlər 
banan dadın, 

Dəftər-kitab əvəzinə 
Gətirirlər məktəblərə yarma-odun! 
Qapımızı kəsdiribdir şaxtalı qış!..” 

Yenə alqış, 
Ona alqış, 

buna alqış... 
Axşam düşür, artıq xırda-xırda yağır yağış. 

Çəkilirlər evlərinə “ər oğullar”, 
Dünən başqa birisini alqışlayan 

Nər oğullar, 
Allah, Allah!... 



Sən bunların ağlına bax. 
Bu yalançı namizədlər söylədiyi 
“Məlikməmməd nağılı”na bax. 
Dinlədilər fəqir-füqur seçicilər, 

Yerdən qalxıb söz verdilər 
Səs verməyə bəzi-bəzi “tərs keçilər”. 

Heyf, sizin yolunuzda igidlərin 
Tökdüyü qan, 

Görüm sizə qənim olsun ana torpaq 
Azərbaycan! 

Bunu bilir gicbəsər də, lap dəli də, 
Bu torpağın övladıdı naxçıvanlı, 

Gəncəli də. 
Burda Ulu öndərimiz yenilməz bir 

qala qurub, 
Bu gün onun arxasında 

Azərbaycan xalqı durub! 
Hamı burda Azəridi, vətəndaşdı, 

Hamı burda bir-birinə həm bacıdı, 
Həm qardaşdı, 

Bizim bircə yadımız var, 
Bircə dənə düşmənimiz, 

Bir kürsüyə dəyməlidir yumruğumuz, əllərimiz! 
Ən layiqli namizədə səsini ver, 

Yoxsa səni bağışlamaz bu göy, bu yer. 
Papağını qoy qarşına, bir fikirləş, 

Bu üçrəngli bayraq altda 
Birləş, Birləş! 



GÜL-ÇİÇƏKDƏN XALISI VAR LAZANIN 

Məktəb illərində yay tətillərini Qusar rayonunun Laza 

kən dində keçirərdim. Buranın təbii gözəlliyi indi də 

gözlərim önündədir... 

Zirvəsini duman şala bürüyər, 
Gül-çiçəkdən xalısı var Lazanın. 
Məftun edib ağuşuna sürüyər, 
Gözəllər tək ədası var Lazanın. 

 
İnsanları sadəlövhdü, düz əldi, 
Qız-gəlini bir-birindən gözəldi. 

“Lezginka”nı oğlan qızla süzərdi, 
Toy-mağarlı sədası var Lazanın. 

 
Qüzeyləri möcüzədi, yuxudu, 
Güneyləri əsrarəngiz qoxudu, 

Daha burda nələr, nələr yoxudu 
Səttar ruhlu dühası var Lazanın. 

 
İgidləri yağıları əzdilər, 

Qadınları hərəsi bir ərdilər. 
Baxışıyla Qələmşahı əsdirən 
Ala gözlü Sonası var Lazanın. 

 



GƏLMƏDİ 
 

Nə gözəlmiş təbiəti Qəçrəşin 
, Seyr etməyə nazlı yarım gəlmədi. 

Gözlərimdə gilələndi gəlişi, 
Mahəbbətim, baxt açarım, gəlmədi. 

 
Səhər-səhər zirvələrə gün düşür, 
Bülbül güllə, gül bülbüllə görüşür. 

Əlimdə tər çiçəklər də büzüşür, 
Yaz fəsilim, ilk baharım, gəlmədi. 

 
Bu aləmdə yad musiqi “Rokk” nədi? 
“Şur”, “Şikəstə” – xəzinəmin sərvəti. 
“Yanıq Kərəm”, “Sarı bülbül” həsrəti 
Çəkən sazım, neyim, tarım, gəlmədi. 

 
Gen meşələr, buz bulaqlar burada, 

Cənnət-məkan görmüsənmi, sal yada. 
İncə belli, nazlı qızlar olsa da 

Əylənməyə bir qərarım, gəlmədi. 
 

Qulaqlarda bülbüllərin şən səs 
Dodaqlarda ilk məhəbbət nəğməsi. 

Gəlsin bura kimin varsa həvəsi 
Mən gedirəm, Gülüstanım, gəlmədi. 

 



YAZ 
Oyanır təbiət yuxudan yenə, 

Göyərən otlardan yaz ətri gəlir. 
Körpə quzuların mələr səsina, 

Könlüm pərvazlanıb göyə yüksəlir. 
 

Quşlar civildəşir bağçada, bağda, 
Arılar çiçəkdən çəkir bal yükü. 

Müqəddəs sandığım ana torpaq da 
Yazın nəfəsindən məst olur sanki. 

 
Günəş şüasından parıldayaraq 

Sanki gül-çiçəklər üzümə gülür, 
Xəfif yaz mehindən titrəyən yarpaq 

Bir qönçə gözünün yaşını silir. 
 

Çaylar nəğməsini deyir ucadan, 
Qaranquş özünə bir “bina” hörür. 
Kosa torbasını salıb bacadan, da 

Keçəlin toyuna hazırlıq gsilir 
 

Bir qız bəslədiyi gül-bağçasından, 
Oğlan xonçasına gül dəstələyir. 
Hardasa bir oğlan gözaltısından 
Sevgi məktubuna cavab gözləyir. 

 
Beləcə ötüşür yazın hər günü, 

Hər oğlan bəxtinə bir gözəl seçir. 
Artir elimizin toyu-düyünü, 

Vətən torpağını bəzəmək üçün 
 



“QUBA” ŞADLIQ SARAYI 
Fərəhlənib coşur ürək, 

Sözüm varsa, deyəm gərək. 
Toy-büsata həmişə gələk 
Məncə bunun yoxdu tayı 

“Quba” şadlıq sarayı. 
 

Sevinirik şöhrətinə, 
Dözmək olmur həsrətinə. 

Gözəllərin qismətinə 
Düşsün bu gün sevgi payi, 

“Quba” şadlıq sarayı. 
 

Bəy-gəlinin gülsün üzü, 
Günəşlidir hər gündüzü. 
Bu toy günü sözün düzü, 
Ərşə qalxsın hay-harayı, 

“Quba” şadlıq sarayı. 
 

Sən otaqsan – çırağınıq, 
Sən çiçəksən – yanağınıq. 
Bu gün sənin qonağıyıq 
Dəvətlərin artsın sayı, 
“Quba” şadlıq sarayı. 

 
 



                  BAYIL DAȘI  
 

Salam, zeytun agacı, 
Salam, ey Bayıl daşı! 

Köksünda qorarlaşıb, 
Gancliyin sirr yaddaşı 

 
Sığal çəkib üzünə, 

Bakinin sərt küləyi. 
Söykənib daş sınanə, 

Neçə qızın kürəyi. 
 

Sonda neçə tarixin 
Silinmaz yazısi var, 

Çiçəklənən gəncliyin 
Məhəbbət  imzasi var. 

 
Bu imzalar içində 
Birisi da mənimdi, 

Sənin daş bədənində 
Çırpınan ürəyimdi. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Kəndimin 
Adamları 

 
 
 
 
 
 
 



 



        BAĞIŞLA, KƏNDİM 
 

Bağışla, ay kəndim, səndən xəciləm, 

Bağışla, borcunu verə bilmirəm”. 
Ə.Xələfli 

 
Bağişla, ay kəndim, cana doymuşam, 

Qalbimi ovudan göz yağışından. 
Bir çətir olaydı gizlənəm, qaçam, 

Böhtan yagişindan, soz yağişindan. 
 
 

Uşaqlıq illəri... Talada, düzdə, 
Mayallaq aşardıq bir xətt boyunca, 

Quşlar köç edəndə dəstəbəstə 
Göyə tuşlanardi taxta tapança. 

 
Hərdən yarışardıq “qarği ati”yla, 
Manim “qırat”ima yox idi çatan, 

Bazan uşaqların hay-harayıyla 
Dövrəyə  düşərdi dondurmasatan. 

 
Qonşu həyətində saman tayani, 
Babam qalayardi qoca yaşında, 

Nişanli qızların şirni payıni 
Bibim paylayardı bulaq başında. 

 
Olmazdi heç kəsə bir dodaq büzan, 
Uşaq görünməzdi böyük yanında. 
Müəllim keçəndə küçədən bəzən, 



Qaçib gizlənərdik hasar dalında. 
Belo ötürərdik hər gələn ayı, 

Bir oğlan xayalı bir qiz güdərdi, 
Artardı qoynunda toy, nişan sayı 

Bu evdən o evə elçi gedərdi. 
 

İndisə qalmisan çətində, darda, 
Qan verir sinəndə yara çatları. 

Deyirəm, bəlke de yaranıb burda 
“Danabaş kəndinin ahvalatlar” 

 
Bu gün o günlərin yoxdu havası, 

Biri o birinin cibini soyur. 
Bəzən uşaqlarin küçə davası, 

Qonşunu qonşuya küsülü qoyur. 
 

Biri pendir satır, biri qoz satır, 
Birisi varlanır, sələm puluyla. 
Biri xoruz banı yalan söz satir, 

Birisi öyünür təzə “çul”uyla. 
 

O qeder günaha bulaşmışıq ki, 
Papaq qoyulasi beşimiz yoxdur. 
Özümüza o qədər daş atmışiq ki, 

Təməl tökməyə də daşımız yoxdur. 
 

İncimə ay kəndim, incimə məndən, 
Öz içim özümü didir, dağıdır. 

Sanin harayına bu gün gəlməyən 
On qatı düşməndir, sənə yağıdır. 

 
 
 



Xəsis  
 

Özünden razı kişi 

Gəzirdi qara-qara. 
Manat-manat pulyığıb, 

Çevirirdi “dollar”a. 
 
 

Siqaretin kötüyü, 
Düşməyirdi əlindən. 
Pulu çixmasın deyə 
Əl çəkdi əməlindən. 

 
Xəsisliklə dolanıb 

Oldu müftün qənimi. 
Qurtarmamış işinii 
Tutdu fələyin qəmi. 

 
 

Bir dəfə axşamçaği, 
Əcəl üstünü aldı. 

Ac-susuz yığan varı 
Bilmedi kime qaldı. 

 
 
 



Əyridir qonşumun əli 
 

Bir qonşum var, deyim necə? 

İşin görür o gizlincə, 

Yoxa çıxsa toyuq-cücə, 

Qalır bircə güman yeri, 

“Əyridir qonşumun əli”. 

 

Danışığı yekə-yekə. 

Qanacağı yox bir tikə. 

Baş balaca, papaq yekə, 

Gülməlidir ki, gülməli, 

“Əyridir qonşumun əli”. 

 

 

Hay-küyündən durmaq olmaz, 

Borc yerini almaq olmaz. 

Belə qonşu olmaq olmaz, 

Düzəlməz qozbelin beli 

“Əyridir qonşumun əli”. 

 

 

Bir daş altda, bir daş üstdə, 

Qoy sirr qalsın könlümüzdə. 

İbrət edib bundan siz də 

Tutmayın heç pis əməli. 

“Əyridir qonşumun əli”. 

 

 

 



ÖZGƏSİNƏ DURUB DAYI 
 
 

Mənim sözüm yalan deyil. 

Artır gün-gün kədər payım. 

Başqa kənddə avtomobil 

Qırağlıda qoşqu sayi. 

 

 

Qeybət gəzir yeni-yeni 

Boşboğazlar kasir tini. 

Qar ərisə hər yaz günü 

“Qan-qan” deyar Qusar çayı. 

 

 

Ağalığı əldən qoymur, 

Ölü gözü maldan doymur. 

Mürdəşir də gəlib yumur 

Xəbəri yox, gedib hayı. 

 

 

Elm nadi, kitab nədi, 

Görün məktəb nə gündədi. 

Bəziləri lap “çənədi”, 

Oxu atdim, sirrdi yayı. 

 

 

Hamı mənə əyri baxıb 

Şah evimi qüssə yıxıb. 

Axtarıram, qeybə çıxıb 

Burda mənə ağıl tayı. 

 

 

Qələmşahı yağı bilər, 

Rahbar başqa kənddən gələr. 

Mən görəndən bu “kişilər” 

Özgəsinə durub dayı. 
 
 
 



Bax 
 
 

Nəfsi böyük olan yazıq, 
Tanrı yolun azana bax. 

Ruhu çoxdan o dünyalıq, 
Mənə qəbir qazana bax. 

 
 

Zülmətlərə sinə gərən, 
Kişi kimi ömür sürən, 

Vətən üçün canın verən 
Oğuluna, qızına bax. 

 
 

Şeytan əllə naxış düzmə, 
İmanını haqqdan üzmə. 

Başqasında nöqsan gəzmə, 
Nişanəli gözünə bax. 

 
 

Dost-düşməni yaxşı tanı, 
Ucalt hər an ad-sanını. 
Yaşın ötüb qırx altını, 
Bir aynada özünə bax! 

 
 

Əməlini yaxşı düşün, 
Bir tarixdir hər keçmişin. 

Mənim ilə varsa işin, 
Taleləri yazana bax. 

 
 
 
 

 
 



CƏFƏNG ELƏ 
 

(Sabirsayağı) 
 
 

Gəldi yenə dərs ilinin ilk günü... 
Durma, yetir son məktəbə özünü. 

Direktorun eşitməsə sözünü, 
“Daydayı”nin telefonuna zəng elə, 

Lağ-lağ edib dərsini cəfəng elə. 
 
 
 

İxtisasın olmasa da son amma, 
İstədiyin dərsi götür, dayanma 

Gecikəndə əmək haqqı, yubanma 
Mühasibin qulağını dəng elə, 

Lağ-lağ edib dərsini cəfəng elə. 
 
 
 

Şükür, xuda, əmək haqqım az deyim, 
Amma yenə işlərim taraz deyil. 

Buyur, mənim bir aylığım, az deyil, 
Çıx qabağa, yoxlamanı ləng elə. 
Lağ-lağ edib dərsini cəfəng elə. 

 
 
 

Dövlatimiz verib biza torpağı, 
Çalış, vuruş, çək zəhməti, sal bağı, 
Eyib olmaz, qaç sahəyə dərs çağı 
Al yabanı, “lopatka”nı cəng elə. 
Lağ-lağ edib darsini cəfəng elə. 

 
 
 
 
 

 
 



NƏSİHƏT 
 
 

Məni bir anlığa tənha buraxın. 
İçimdə özümlə danışım bir az. 
Oluram bu anda Allaha yaxın, 

Nadan kimsələrlə könlüm barışmaz. 
 
 

Təmiz vicdanımdır dinim, imanım, 
Bəndəyə köməyim – ibadətimdir. 
Böyük Quranım başımın tacıdır, 
Qəlbimdə Allahım – səadətimdir. 

 
 
 

Namazla ötüşür sənin hər günün. 
Bəndəni yadına salmısanmı sən? 

Bir dönüb geriyə nəzər sal görüm, 
Kimsədən bir alqış almısanmı sən? 

 
 

Peyğəmbər buyurub kəlamı belə, 
Çəkinmə elmin əziyyətindən. 

Üstündür bir saat öyrənmək hələ 
Sənin altmış il ibadətindən. 

 
 

Yaşat vücudunda ağılı, kamalı, 
Çalış ki, haqsızlar haqqına dönsün. 
Dünyada qalacaq dünyanın malı, 
Yaxşılıq elə ki, yerin görünsün. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİR “MÜƏLLİM”İN PORTRETİ 
 

                   Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kas 
                   Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. 

                                                              N.Gəncəvi 
 

 
Haqqla yoğrulmuşam, haqqdan gəlmişəm, 

Na vecsiz olmuşam, nə dərdi-sərəm. 
Gəlmişəm, verilən ömür yolunu 

Azan nadanlara düz yol göstərəm. 
 
 

Arxamca atırsan gündə bir daşı, 
Üzümə gülürsən hələ dəyməmiş. 

Anla ki, arxadan atılan daşın 
Topuğa dəyməsi yalan deyilmiş. 

 
 

Paxıllıq, nadanlıq, nə desən səndə, 
Özün öz ömrünə fərman yazırsan. 
Harda bir ucalan insan görəndə, 

Qəfil ayağının altın qazırsan. 
 
 

Nəfsin də durmadan güc gəlir sənə. 
Gedirsən yüz işin ucundan tutub 

O qədər atılıb düşsən də yena 
Qalırsan nafsinin gölündə batıb. 

 
 

Üzünün min rəngi, min boyası var, 
Çətinə düşəndə boyun əyirsən. 
Bir kürsü sahibi olsa yanında 
Cildini dəyişib əzizləyərsən. 

 
 
 
 
 
 



 
Tutduğun peşəyə layiq deyilsan, 

Bircə gün bir yazıb oxumağın yox. 
Bilinmir fəhləsən, çobansan, nasan 

Əlində alətin, bir çomağın yox. 
 
 

Oxu bu şeirimi son sətir-sətir, 
Xəstəsən, dərdinə dərman tapilar. 

Elm dünyasına özünü yetir, 
Açılar üzünə bağlı qapılar. 

 
 

Şairəm, görürəm əyrini, düzü, 
Neyləyər qartala qara qarğalar? 
Qoy deyim, belədir atalar sözü: 

Qırxında öyrənən, gorunda çalar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Olmaz 
Bir dəfə kənddə bir şənlik məclisində şeir demək lazım gəldi. 

Bunu çoxları alqışlasa da, bir neçəsi dodaq büzdü və məni hədəfə 

çevirdilər. Ancaq bir müddətdən (keflanandan) sonra özlari xahiş 
etdilər ki, şeir deyəm. Dedim: 

 
 

 
Dostlar, inciməyin mənim sözümdən, 
Hər baxan gözlərə, göz demək olmaz. 

Arif məclisində hörmətim olur 
Qanmaz olan yerdə söz demək olmaz. 

 
 

Sevinma altına yığdığın vara, 
Çevrilər araban, düşərsən dara. 

Dəvəyə qarışqa, qatığa qara 
Əlində əyriyə düz demək olmaz. 

 
 

Qələmşah cavabını verməyə hazır, 
Nə qədər ömrü var, yaradır, yazır. 
Əməlin çoxdandır sənə gor qazır. 

Al saxla, tapılmaz bez, demək olmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



NƏ OLDU 
 

 
Ay Kərim, eşitdim maşın almısan, 

 
Belinə mindiyin “maşın” nə oldu? 

 
Ağil, mərifətdən geri qalmısan 

 
On il oxuduğun başın nə oldu? 

 
 

Həyatı görməyə göz gərək olsun, 
 

Insanda doğru söz, düz ürək olsun, 
 

Aldığın maşının mübarək olsun 
 

Əvvəlki sənətin, işin nə oldu? 
 
 

 
“Dadına” bələdəm, “dadın” dəyişməz, 

 
Qohumun dəyişməz, yadın dəyişməz. 

 
Çulun dəyişsə də adın dəyişməz, 

 
Salamın, bir xoşun-beşin nə oldu? 

 
 
 

Hər şey göz önündə, daha nə danaq, 
 

Gəzirəm qorxudan əlimdə çomaq. 
 

Incimə, ay Kərim, gəlmişəm qonaq 
 

Süfrəyə qoymağa aşın nə oldu? 
 

 



 

GÖTÜRMƏDİ GÖZÜN MƏNİ 
 

Mənə “alim olmaq asandır...” deyən birisinə 
 

 

Sapı bizdan olan balta, 

 

Paraladı sözün məni. 

 

Nəfsin çoxdu, ağlın gödək, 

 

Götürmədi gözün məni. 

 
 

Çıxmaz boşa bircə gülləm, 

 

Qüdrətim söz, gücüm qələm. 

 

Şölələnən bir məşələm, 

 

Yandırarmı közün məni?! 

 
 

Gör ay yazıq, nə gündəsən. 

 

Daim dərd-qəm içindəsən. 

 

Sən axirət köçündəsən, 

 

Dərdə saldı hüzn məni. 

 
 

Xəbisliyin sənə qənim, 
 

Qoy sən də ol bir hürənim. 

 

Yaşadacaq, Allah kərim. 

 

Canımdakı dözüm məni. 
 



MOLLA İSA 
 

(Uşaqlıq dostum, Molla İsa Şeydayeva) 
 
 

Dilində Haqq kəlamı. 
Heyrandı görən hamı. 

Alib səndən ilhamı 
Yazıram basa-basa 
Yüz yaşa, Molla İsa. 

 
 

Vüqarlısan dağ kimi, 
Dayanma qonaq kimi. 

Otağa çıraq kimi 
Yaraşıqsan hər yasa. 
Yüz yaşa, Molla İsa. 

 
 

Demə, ölüm anidi, 
Bizə qəfil canidi. 
Dünya özü fanidi, 

Yol uzun, ömür qısa, 
Yüz yaşa, Molla İsa. 

 
 

Düzü ayri yozanlar, 
Sənə “quyu qazan”lar, 
Haqq yoluna, azanlar, 

Qayıdacaq hardasa, 
Yüz yaşa, Molla İsa. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



NƏR KİŞİLƏR QOCALDI 
 

(Kondin ağsaqqalı, xeyirxah insan, böyük hörmət sahibi Abdulla 

dayıya) 
 
 

Biğiburma cavan idi bir zaman, 

 

Cara qılmaz qocalığa and-aman. 

 

Onu həyat özü edib imtahan, 

 

Süfrəsinin duz-çörəyi halaldı, 
 

Ömür getdi, nər kişilər qocaldı. 
 
 
 

Ey sariban, karvanını dayandır. 
 

Yolçu çoxdur, ondan uzaq dayan, dur. 

 

Qocalsa da qəlbi hələ cavandır, 
 

Biz cavanlar qocalardan güc aldıq, 

 

Ömür getdi, nər kişilər qocaldı. 
 
 
 

Həyat mizanında çəkilirik biz, 

 

Yaş ikən torpağa səpilirik biz, 

 

Bilmirəm hayana əkilirik biz 
 

Ululardan, ahıllardan kim qaldı, 
 

Ömür getdi, nər kişilər qocaldı. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Əzizlərim- 

 
Sözlərim 

 
 



ANA 
 

Qəlbimda bu ataş, bu istək nədi? 

 

Az qala yerindən qopa ürəyim. 

 

Qanıyla yoğurdu, boya bəslədi 

 

Anaya”ayrı can” mən necə deyim? 

 
 
 

Sən mənim həyatda təsəlli yerim, 
 

Doymaram heç zaman söz-söhbətindən. 

 

Anacan, körpənəm, qoynuna girim, 

 

Qoy yanım odunun hərarətindən. 

 
 
 

Əridib ömrünü körpə göz yaşı 
 

Çöhrənə dünyanın əzabı qonub. 

 

Uzun gecələrin bir qarlı qışı. 
 

Sanki saçlarının üstünə enib. 

 
 
 

Qəlbimə yad olur qəm, kədər, qüssa. 

 

Onurlu gözlərin güləndə sənin 

 

Mələklər canını almağa gəlsə 

 

Ölərdim yerinə, öləndə sənin. 

 
 



 

MƏN VERƏ BİLMƏRƏM NƏNƏ 

BORCUNU 
 

 

Bir nənəm var idi, ağbirçək nənəm, 

 

Zehni iti idi, qaməti mətin. 
 

Darlıq üz verəndə mənə də hərdən 

 

Çıxarıb verərdi müavinətin. 

 
 
 

Nağıl danışardı, ağı deyərdi, 

 

Biz də yatışardıq dizinin üstə. 

 

Heç bilə bilməzdik nə idi dərdi 

 

Gözləri yoldaydı, qulağı səsdə. 

 
 

Üstündən cürbəcür qoxu yerinə, 

 

Təndir çörəyinin ətri gələrdi. 

 

Bəzən mil-yamağın alıb əlinə, 

 

Özünə ən yaxşı “oyun” bilərdi. 

 
 

Nənəm çalxadığı təzə nehrədən, 

 

Çəkərdim başıma sərin ayranı, 
 

Göy-qutab, fəsəlli yeyəndə hərdən 

 

Necə dəyişərdi ağzımın tamı? 

 



 

Xoşbəxt böyüyürdüm nənəm olanda, 

 

Uşaq dünyasında kiçik “şah” idim. 

 

Başqa nəvələr də olsa yanında 

 

Nənəmin dilində “Qələmşah” idi. 

 
 
 

Çətin günlərimdə, ən dar məqamda, 

 

Xəzinə bilərdim nənə qucunu. 
 

Təsəlli xətrinə şeir yazsam da 

 

Mən verə bilmərəm onun borcunu. 
 
 
 

Deyirəm, bəlkə də qocalmazdı da, 

 

Ömrün yolumuzda qocaltdı, getdi. 

 

O heç yazı-pozu bacarmazdı da, 

 

Yurdunda bir alim ucaltdı, getdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



MÜƏLLİM 
 

Ibtidai sinif müəllimim Əli Mammadova 

 
 

Unudub hayatda dərdi-qəmini, 
 

Ömrünü həsr etdi bizə müəllim. 
 

Hər dərsdə dürr saçan danışığıyla 
 

Döndü alovlanan közə müəllim. 
 
 

Yatmadı sübhədək gecəni belə, 
 

Artırdı elmini o ildən-ilə. 
 

Əlində kitabsiz, qələmsiz hələ 
 

Görmədim bir an da gəzə müəllim. 
 
 

Günəşin şəfəqli şüası kimi, 
 

Yazın xoş nəfəsli havası kimi. 
 

Dahi bir alimin zəkası kimi 
 

Bəzə dünyamızı, bəzə müəllim! 
 
 

Mən də bəhrələndim sənin peşəndən, 
 

Düşür saçlarıma yavaş-yavaş dən. 
 

Bu yolda nə qədər çalışsam da man, 
 

Oxşaya bilmədim sizə müəllim. 
 
 

İndi halal tikəm, duz-çörəyim var. 
 

İnsana hörmətim, məhəbbətim var. 
 

Allahdan təmənnam, bir istəyim var, 
 

Ömrün qoy uzansın yüzə, müəllim! 
 
 
 
 



TƏLƏBƏ ADIN MÜBARƏK 
Qızım Mehriyə 

 
 

Ömür gedir günbəgün, 
Bir il də gəldi-keçdi... 

Mənim ikinci evim 
Məktab vaxtı yetişdi. 

 
 

Dərsə girdim inamla, 
- Salam, uşaqlar! – dedim. 

Mən səni şagirdlərin 
Cərgəsində görmədim. 

 
 

Unutdum ki, ilbəil 
Böyüyürsən qızım, sən. 

Dəyişib xasiyyətin 
Artıq uşaq deyilsən. 

 
 

İndi sənin gözündə 
Dünya da təzələnir. 
Saçların neçə dəfə 
Daranır, əzizlənir. 

 
 

Bu gün sən tələbəsən, 
Qızım, sənə afərin! 
Sevindirib hamını 

İmtahanda zəfərin. 
 

 
Müstəqil atılmısan, 
Səhnəsinə həyatın. 

Mübarək olsun, qızım 
Sənin tələbə adın! 

 
 
 

10.09.2005 



 

MİRVARİ PARLAYIR 
 

Elmi rəhbərim, ailəmizin əzizi, hörmətli professor Qəzənfər Kazımova 
 

Haqq sözümə, inanın siz də, 
Deməyin gecələr yanır ulduzlar. 

Bir ulduz görmüşəm, mavi gündüz də. 
Günəş tək parlayan şəfəqləri var. 

 
 

Bu Ulduz on uca zirvədə durub, 
Elmin şöləsini salıb hər yana. 

Bu yolda naşını, “kor”u susdurub 
Uymayıb şöhrətə, vara, ad-sana. 

 
 

Şöhrəti göylərdə, izi torpaqda, 
Xəyalı sirli bir dünyanı gəzib. 

Bəzən sübhə kimi kiçik otaqda 
Ağ kağız üstünə “mirvari” düzüb. 

 
 

Bax, bu mirvarilər bir xəzinədir, 
“Qəzənfər imzalı ləldi, qızıldı. 

Keçib ürəyinin odundan bir-bir 
Tarixə əbədi ünvan yazıldı. 

 
 
 

Bu gün mən də şadam, dağ vüqarlıyam, 
Bir Cəngi dinləyir kefim də. 

Gör necə zənginəm, necə varlıyam. 
Mirvari parlayır kitab rəfimdə. 
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