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                                  ÖN SÖZ 

                 ÖMRÜN  PAYIZ  DUYĞULARI... 
Deyirlər, insanın 60 yaşı ömrün zirvəyə həsrətlə boylanan çağıdır. 
Ömrünün 60-cı baharını yaşayan dostum Murad Məmmədovun şeir 
yazdığını son bir ildə bilmişəm. Adətən 60 yaşında şairlərin seçilmiş 
əsərləri nəşr olunur. Amma Murad yaşının bu cağında şeirlərini təzə-
təzə işıq üzünə çıxarmağa başlayıb. Onun bu yaşda şeir yazmağa 
başlaması bir çoxlarını təəccübləndirsə də, şəxsən bu, mənə heç də 
qəribə təsir bağışlamadı. Çünki insan həyatda ömrü sınağa çəkən 
elə anlarla qarşılaşır ki, bəzən kədərlənir, bəzən sevinir. Bu da 
insanın hiss- həyacanına təsir edir. Bu mənada Murad da özünə- 
sözünə əmin olduğu üçün yazır, öz yaşantılarını yazır, özünü yazır. 
Bununla yanaşı, öz müşahidələrini də qələmə alıb, şeirə-sözə 
çevirir. 
Yəqin ki, bu da ömründən ötənləri dilə gətirmək ehtiyacından və 
səmimiyyətindən doğur. “Neynəyim söz məni rahat buraxmır”,-deyir. 
O, sazlı-sözlü İncə dərəsində doğulub, boya- başa çatıb. Saza-sözə 
vurğunluğu ana laylası kimi beşikdən başlayır. 
Şeirlərində illərin bəxş etdiyi müdrikliklə yanaşı, gənc yaşlarındakı 
saflığını əks etdirən duyğuların da nəfəsi duyulur: 
Bir kənddən şəhərə heç nəyə satdı, 
Məni gəncliyimdən qoparan yollar. 
Yaman dilə tutdu, yaman aldatdı 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Yüz arzu vəd etdi, gözüm qamaşdı, 
Beynim dumanlandı, əlifim çaşdı. 
Önümdə yeni bir mənzərə aşdı 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
Muradın duyğuları düşdüyü ovqatın obrazlı mənzərəsini də yarada 
bilir: 
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Baxıram bu ömrə, bu günə yadam, 
Söz məni dünyamdan, özümdən alır. 
Ona sevinirəm, bir ona şadam, 
Yazdığım nə varsa nişanə qalır… 
Murad Məmmədov ixtisasca mühəndisdir. Uzun illər istehsalada 
çalışıb. Yaradıcılıq sahəsindən uzaq olsa da, ruhən saza- sözə 
bağlıdır. Bu da səbəbsiz deyildir. O, şairlər diyarı, sazlı-sözlü 
Qazaxdandır. Muradın saza- sözə bağlılığından el-oba mehri 
duyulur. Bakıda yaşasa da, doğulduğu yurddan ilham alır. Saz 
ovqatına köklənməsi şeirlərini bir qədər də şirinləşdirir, incəlilərə 
sevdirir. Muradın şeirlərinin qayəsini insanın mənəvi saflığı, mənəvi 
bütövlüyü təşkil edir: 
Bir ömür yaşadım bildiyim kimi, 
Səssizcə gedəcəm, gəldiyim kimi. 
Neçə günahları sildiyin kimi, 
İlahi, rəhm elə, keç günahımdan. 
* * * 
Bilmədim, kiminsə haqqına girdim, 
Bəzən gec anladım, səhvimi gördüm. 
Oldu ki, nahaqdan yüz günah dərdim, 
İlahi, rəhm elə, keç günahımdan. 
* * * 
Mən elə yaşdayam məramım bəlli, 
Üzümdə yalvarış, gözdə təsəlli, 
Nə desən razıyam, indi beşəlli, 
İlahi, rəhm elə, keç günahımdan. 
Murad Məmmədovun duyğular aləmi mənə də məhrəm və 
doğmadır. Qısa da olsa, onun duyğu dünyası ilə sizi tanış etməyə 
çalışdım. O, ilk şeir toplusunu sizin mühakimənizə verir. Düşünürəm 
ki, onun şeirlərini küll halında oxusanız, özünüzdə aydın təsəvvür 
yaranacaqdır. 
 Həzi HƏSƏNLİ , şair-publisist. 
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                                 MÜQƏDDİMƏ 
(Aslan Kəmərliyə Allahdan rəhmət diləyirəm…) 
Salam! 
Cürət edib bu şeirlərimlə görüşününüzə gəldiyim üçün xeyli 
fikirləşdim, əziz oxucu. Düşündüm ki, bu yaşda dəyərmi bu yükün 
altına girmək? Çünki, poeziya, ümumiyyətlə hər şey, cavanlığı, 
gəncliyi sevir. Yaşlı bir insanın birdən-birə şeir yazması, poeziyaya 
gəlməsi kənardan bir qədər qəribə görünür. Soruşulur ki, harda idi 
görəsən bu vaxta qədər. Ona görə ki, bu istedad, bu qabiliyyət gənc 
yaşlarından ya olur, ya da, ümumiyyətlə heç olmur. Çünki, poeziya 
ruha bağlı bir şeydi. Əgər o ruh insanda yoxdursa, istər cavanlıqda, 
istərsə yaşlı vaxtda heç nə alınmaz. Mən isə şeir yazmaq istədiyimi 
hardasa 7-ci sinifdə oxuyanda hiss elədim. Ədəbiyyatı, şeiri çox 
sevirdim. Yenə deyirəm, ədəbiyyatı, şeiriyyatı sevən çox insan var. 
Ancaq hamı bu ruhla qaynamır. Dediyim kimi, bu yaşdan başladım 
ilk şeirimi yazmağa. “Qocakən” adlanırdı şeir. Dağ adıdır. Evimizin 
qənşərindədir, görünür. Hardasa, ana, ata, vətən və başqa 
mövzularda 10-12 şeir qaralamışdım. Aslan Kəməlini hamımız 
tanıyırıq yəqin. Görkəmli yurnalist, şair, ictimai xadim kimi 
Azərbaycanımızın müstəqilliyi, torpaqlarımızın qorunması uğrunda 
həyatını qurban verdi deyərdim. Aslan bizim qohumdur. Atamla 
xalaoğludurlar. Yay idi. Qardaşları Cavad əmi, Cəlal əmiylə bizə 
gəlmişdilər. Atamdan xahiş elədim ki, göstər bu şeirləri Aslan əmiyə. 
Baxdı dəftərə, hamısını oxudu və məni yanına çağırdı rəhmətlik. 
Söhbət elədik. Soruşdu necə oxuyuram, məktəbi qurtarıb nəçi olmaq 
istəyirəm. Dedim mühəndis olmaq istəyirəm. Lap yaxşı eləyirsən 
dedi, yaxşı mühəndis ol! Şeir yazmağn da başını burax dedi. Mən 
səni istəyən əmi kimi deyirəm ki , şeir yazmaqla ailə saxlamaq olmur 
qadası.Yaxşı mühəndis olsan, daha yaxşı dolanacaqsan dedi. 
Doğrusu heç xoşum gəlmədi bu söhbətdən. Çünki hələ uşaq idim. 
Yazdıqlarım da şeirə oxşayırdı, ancaq onu qane eləmirdi axı. 
Yazmağa davam elədim. Ancaq o söz məni tutmuşdu.1980-ci il orta 
məktəbi qurtarıb İnşaat Mühəndisləri institutuna qəbul oldum. Xeyli 
şeir yazmışdım. 1-ci kursun qış semestiri başlamışdı. İlk imtahan 
tarix idi , 4 aldım. İkinci imtahan riyaziyyatdan idi. Dörd gün vaxt var 
idi. Bu müddətdə tərslikdən beynimdə ancaq misralar dolaşırdı. Şeir 
yazan insanlar bilir, bəzən bütün günü insanın beynində 
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qarmaqarışıq misralar dövr eləyir. Buna görə də insan çox vaxt fikirli 
olur. Ona görə ətraf aləmdən ayrılırsan. Nəysə, yaxşı hazırlaşmadım 
və imtahandan kəsildim. Rəhmətliyin sözləri yadıma düşdü. Gəldim 
evə, həmin dəftəri cırıq-cırıq eləyib atdım. Və beş il ərzində heç vaxt 
kəsilmədim , nə də yaylar istisna olmaqla heç nə yazmadım. 
Bununla da özümdən inciməkdən poeziyadan soyudum. Acaq yaxşı 
təb gələndə hərdən yazdım. Buna peşimanammı?! Bilmirəm. Ancaq 
Aslan Kəmərliyə həmişə rəhmət oxuyuram. Cavanlığımdan yazı-
pozu adamlarını həmişə özümə yaxın bilmişəm. Onların necə 
yaşadıqlarını, yaradıcılıq yollarında hansı əzablardan keçdiklərini 
gözəl anlayıram. Bu yol çox çətin yoldur. Sən özünü sübut etmək 
üçün dəridən, qabıqdan çıxmalısan. Bəzən heç sübut da eləyə 
bilmirsən. Mən heç kimə heç nəyi sübut eləmək istəmirəm. Sadəcə 
yazdıqlarımı bir yerə toplayıb sizə təqdim edirəm. Oxuyub bəyənən 
də, bəyənməyən də sağ olsun. Onu da deyim ki, bu şeirlərin çoxu 50 
yaşımdan sonra yazdıqlarımdı. 
Təşəkkürlər! 

Hörmətlə: Murad MƏMMƏDOV   müəllif. 

 

 

 

 

 

                                        

https://yazarlar.az/tag/murad-m%c9%99mm%c9%99dov/
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YAŞADIM 
Dünyanın dolanbac dolaylarında 
Azmadım, ömrümü sürdüm yaşadım. 
Gül açıb saralan ömür bağımdan 
Yüz ağrı, yüz acı dərdim yaşadım. 
* * * 
Bir məna var hər gülüşün dalında, 
Yüz çalar var üzdə olan xalında, 
Uymadım şeytana haqqın yolunda, 
Nə qədər şər, böhtan gördüm yaşadım. 
* * * 
Şimşək tək kükrədim, bulud tək doldum, 
Yazda çiçək açdım payızda soldum, 
Hər an təbiətlə qol boyun oldum, 
Könlümü dağlara verdim yaşadım. 
* * * 
Min arzu, min istək qalır beynimdə, 
Bir dağın yükü var inan çiynimdə, 
Dərddən qurumur ki paltar əynimdə, 
Dərdimi sinəmə sərdim yaşadım. 
* * * 
Ay Murad, tapdanmış köhnə izəm mən, 
Bəzən haylı küylü səbirsizəm mən, 
Demirəm mələyəm, tərtəmizəm mən, 
Bəlkə min günaha girdim yaşadım. 
 
ŞUŞANI GÖRDÜM 
Bu gecə yuxumda Şuşanı gördüm 
Hər tərəf yamyaşıl, quşlar ötüşür. 
Yarəb bundan sonra olarmı dərdim 
Bu Şuşa dərdimə deyən gün düşür. 
* * * 
Elə bil cənnətdir havası sərin 
Gül gülü çagırır, çiçək çiçəyi. 
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Üzündən oxunur qəmin kədərin 
Bizim şəhərlərin gözü göyçəyi! 
* * * 
Bulaq şırıltısı şəlalə səsi 
Bir anlıq insanı özündən alır. 
Bu ilahi şəhər deyim hər kəsi 
Yolundan döndərir tilsimə salır. 
* * * 
Nə xoşbəxt görünür burda insanlar 
Baxıram hər kəsin üzündə gülüş. 
Bəs niyə danışmır dillənmir onlar? 
Nə bir gediş gördüm nə də ki gəliş. 
* * * 
Elə bil şəhər də sevinir gülür 
Gah Günəş boylanır gah da Ay doğur 
Bəlkə mən qəribəm məni yad bilir 
Dumanlı çiskinli boz yagış yağır. 
* * * 
Ancaq ki doymadım bu mənzərədən 
Burnumda min gülün ətiri qaldı. 
Gah dağa boylandım, gah da dərədən 
Yadda nə qaldısa ötəri qaldı. 
* * * 
Bir uzun zəng səsi ayıltdı məni 
Bilmədim yuxumu söyləyim kimə? 
Ömründə Şuşada olmayan kəsi 
Apardı qaytardı bir yuxu demə! 
 
QALA 
İstəmirəm bu dünyadan 
Ayrılanda gözüm qala. 
İstəyirəm az da olsa 
Məndən sonra izim qala. 
* * * 
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Gözüm yoxdu var dövlətdə, 
Nə ad sanda nə şöhrətdə, 
Hərdən hərdən söz söhbətdə, 
Bir anılam sözüm qala. 
* * * 
Dünya puçdur anlayıram, 
Hey özümü danlayıram, 
Gələn dərdi sonlayıram, 
Bəlkə dərdə dözüm qala. 
* * * 
Qalan ömrü vursam başa, 
Dərdim olmaz bir tamaşa, 
Agır gündə yar yoldaşa, 
Söz deməyə üzüm qala. 
* * * 
Bir az qışda bir az yazda, 
Nə yazmışam var kagızda, 
Könlüm istər dil agızda, 
Beş on kəlmə yazım qala. 
 
VAR 
Hələ neçə arzularım 
Ürəyimdə min kamım var. 
Nə doyunca dövlət varım 
Nə doğrusu imkanım var. 
* * * 
Amma sağlam bir ürəyim, 
Yerə dəyməz heç kürəyim, 
Bir qismət halal çörəyim, 
Təmiz şəffaf ad sanım var. 
* * * 
Bu dünyanın savaşından, 
Yer nəm çəkər göz yaşından, 
Mənə uyğun bir başından, 
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Bəlli olan ünvanım var. 
* * * 
Unudulmaz köhnə vərdiş, 
Bizi cana yığdı gərdiş, 
Səndən mənə qalan dərdiş, 
Bir dərd idi dərmanım var. 
* * * 
Pələng ilim oğlaq bürcüm 
Muraddan sor nədi xərcim?! 
Allahıma bir can borcum 
Sizə qurban bir canım var. 
 
YOLLAR 
Bir kənddən şəhərə heç nəyə satdı 
Məni gəncliyimdən qoparan yollar. 
Məni dilə tutdu yaman aldatdı 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Yüz arzu vəd etdi gözüm qamaşdı, 
Beynim dumanlandı əlifim çaşdı, 
Önümdə təzə bir səhifə açdı, 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Yolların içində gözümdə təkdi, 
Mən kənddən çıxan gün göz yaşı tökdü, 
Aldı ağuşuna şəhərə çəkdi, 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Kiminə güvəndi kiminə güldü, 
Nə xoş üz göstərdi nə acı dildi, 
Bir ömrü aylara illərə böldü, 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Min arzu gül açdı alışdı tək tək, 
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İstədim bu yolda vüsala yetək, 
Qoymadı büdrəyək qoymadı itək, 
Qazaxdan.Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Bu yol nabələdi gözündən seçir, 
Düzü naxələfi üzündən seçir, 
Yüz elin çölündən düzündən keçir, 
Qazaxdan Bakıya aparan yollar. 
* * * 
Bir arzu ,bir ümid dalınca gəldik, 
Bu yolu hər dərdin əlacı bildik, 
Vallah burda sevdik burda sevildik, 
Bizi sevgilərə aparan yollar. 
Məni gəncliyimdən qoparan yollar. 
 
DOSTLARI 
Kəmfürsət deyilsə günahından keç 
Tanrım utandırma, aman, dostları. 
Niyyəti pisdirsə yaxın qoyma heç 
Məndən uzaq eylə yaman dostları. 
* * * 
Qəlbinə işıq saç daim gur eylə, 
Tərtəmiz bulaq tək üzün nur eylə, 
Yarəb, kəramət ver özün pir eylə, 
Ürəyinə şübhə daman dostları. 
* * * 
Hər kəs bir ağılda, dində nə edim?! 
Hamıya hər yerdə sözümü dedim, 
Heç vaxt qınamadım ancaq sevmədim, 
Hər şeydən mənfəət uman dostları. 
* * * 
Sən elə sanma ki Murad naşıdı, 
İndi ömrümüzün kamil yaşıdı, 
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Sızıldayan ürəyimin başıdı, 
İtirdikcə zaman zaman dostları. 
 
TORPAQ 
Türkün qılıncıyla yoğrulan torpaq 
Onun namusudur əl vurmaq olmaz! 
Türkün nəfəsindən titrəşər yarpaq 
Onun qabağında sədd qurmaq olmaz! 
* * * 
Kimsənin malında gözü yox onun 
Malına toxunsan peşiman edər. 
Nəfsinə hakimdir gözü tox onun 
Süfrəsi açıqdır ürəyi qədər. 
* * * 
Türkün nifrəti də sevgisi qədər 
Düşmənə zalımdır, dosta mehriban. 
Onu əyə bilməz qüssə qəm kədər 
İnamı sarsılmaz sınmaz heç zaman. 
* * * 
Tanrıdan güc alar çətin anında 
Nə dala çəkilər, nə qorxu bilər. 
İlahi yanğı var onun qanında 
Qanı qaynadısa özünə gələr. 
* * * 
Torpağı uğrunda canından keçər 
Namusu qeyrəti hamıya bəlli. 
Nə yurdu dəyişər nə yurddan köçər 
Nəyə sahibdisə tutar beşəlli. 
* * * 
Türkün canındadır əzəmət vüqar 
Heç kəsə baş əyməz bu minnət deyil. 
Onun qanındadır sədaqət ilqar 
Dostuna sadiqdir müxənnət deyil. 
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KƏNARDAN BAXANDA 
Kənardan baxanda çox bəxtəvərəm 
Bu pünhan dərdimi bir kimsə bilməz. 
Boy verən gül açan min dərdi sərəm 
Üzüm gülərsə də ürəyim gülməz. 
* * * 
Tale möhürlənmiş bir yazılı baxt, 
Ömür saat saat hey əriyən vaxt, 
Nə tez külə döndü bu qurduğum taxt, 
Heyif dövran keçdi dün geri gəlməz. 
* * * 
Ay Murad, fikirləş gör bu nə sirdi?! 
Səcdəm Allahadı inancım pirdi, 
İnsanı öldürən dərddi, fikirdi 
Yüz fikir eyləsən bir borcu silməz. 
 
OĞLUMA 
Ömrün yolları yoxuş 
Dolanbac, çətin olur. 
Bu yolları yoranlar 
Əzizim, mətin olur. 
* * * 
Bu ömrə asan demə 
Çalışsan asan olar. 
Hər işin bir çəmi var 
Alışsan asan olar. 
* * * 
Heç kimdə qüsur gəzmə 
Özündə qüsur axtar. 
Ağlı başda olanın 
Həm düzü, həm səhvi var. 
* * * 
Üzünə güləndisə 
Ondan uzaq, qıraq ol. 
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Dərdini biləndisə 
Ona yanan çıraq ol. 
* * * 
Baban öyrətdi mənə 
Xeyri şərdən ayır sən. 
Torpağı sanı yaşa 
Babana oxşayırsan. 
* * * 
Ata nəsihətindən 
Adama ziyan olmaz. 
Doğmalara yad olma 
Qıraqdan həyan olmaz. 
 
VƏTƏN 
İnan, heç vaxt unutmaram 
Mən anamın can səsini. 
Yüz alxışa tay tutmaram 
Qurban olum kəlməsini. 
* * * 
Bir suçum yox, başım uca 
Ruhum payız havasında. 
Mən baxıram anam qoca 
Özüm dərd sər yuvasında. 
* * * 
Yenə ana nəfəsinin 
Duasının mən acıyam. 
Dərdin alım kəlməsinin 
Tamarzısı, möhtacıyam. 
* * * 
Bu kəlmənin istisindən 
Dilim, dodağım əsir. 
Ögey baxış yad səsindən 
Dişim bağrımı kəsir. 
* * * 
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Anam indi öz hayında 
Nə danışmır, nə də dinmir. 
Fikri Tanrı sarayında 
Min zikri var yerə enmir. 
* * * 
Balaları ondan kənar 
Bir oğlu var dada yetən. 
Vətən üçün canı yanar 
Mənim anam, ana Vətən! 
 
BU DÜNYA 
İnsanıq dünyaya adsız gəlirik 
Sən kimsən, nəçisən xəbərin olmur. 
Ad alıb, böyüyüb hey yüksəlirik 
Köçürük, adımız, sanımız qalmır. 
* * * 
Bu dünya çeynəyir başsız bütləri 
Bu dünya boy verir şərəfsizlərə. 
Yal verir, hürdürür zalım itləri 
Dil verir, ruh verir tərəfsizlərə. 
* * * 
Heç zaman ayırmır yaxşını pisdən 
Ürəyi genişdir, qəlbi genişdir. 
İncitməz, inciməz heç vaxt heç kəsdən 
Gülüb yola salmaq sevdiyi işdir. 
* * * 
Bu dünya məzardı ölü canlara 
Sənə əbədilik fürsəti verməz. 
Danılmaz şahiddir nahaq qanlara 
Susar! Günahı yox! Günaha girməz! 
* * * 
Hər kəsə qol açar, hər kəsə qucaq 
Bəsləyər qoynunda ölənə qədər. 
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Bu dünya hamıya doğmadır, ancaq 
Kimiyə ruh verər, kimiyə kədər. 
 
KÖNLÜM 
Könlüm evi işıq saçar 
Ürək sözlə barışanda. 
Təbim sanki tər gül açar 
Başım sözə qarışanda. 
* * * 
Sözdü ruhumun açarı 
Ruhuma gedən yaxın yol. 
Qoy ruhum sevinsin barı 
Ürəyim, ona kömək ol! 
* * * 
Duyğularım pərvazlanar 
Söz ruhumu oyadanda. 
Könlüm duyar, hey nazlanar 
Söz dünyama qayıdanda. 
* * * 
Sözsüz həyat bir lal sükut 
Səs səmirsiz çölə bənzər. 
Qulaq batar, tamam sakit 
Qıfıllanmış dilə bənzər. 
* * * 
Söz dəlisi, söz acıyam 
Söz dərdimə məlhəm olur. 
Şirin sözün möhtacıyam 
Duyammıram hey kəm olur. 
* * * 
Söz oyadar lal dilləri 
Sözlə gözdən yaş tökülər. 
Söz titrədər könülləri 
Göz kor edər, qaş tökülər. 
* * * 
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Söz acıdı, söz şirindi 
Gah incidər, sevindirər. 
Məna yükü çox dərindi 
Gah qaldırar, gah endirər. 
* * * 
Sözdə qəzəb, xof, kin, nifrət 
Həm təravət həm dad olur. 
Təkcə həsrət nisgil olmur 
Yüz çağırış, fəryad olur. 
* * * 
Sözü udmaq, yemək olmur 
Pərçim olur boğur səni. 
Sözə dayan demək olmur 
Can boğaza yığır səni. 
* * * 
Sözün yükü ağır olur 
Toparlamaq, bükmək olmur. 
Kürəklərin yağır olur 
Söz yükünü çəkmək olmur! 
 
ARZULARIM 
Körpə, kövrək arzularım 
Boy atmadı, həmən söndü. 
Topa topa bu nisgillər 
Ürəyimdə dərdə döndü. 
* * * 
Ha çalışdım yola verim 
Ki azalsın dərdi-sərim. 
Ona qalsa mənim yerim 
Dərdə sarı, dərdə yöndü. 
* * * 
Taleyimi fələk yazar, 
Heç etmərəm giley, güzar 
Məni yeyən bu dərd, azar 
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Saçlarımda dümağ dəndi. 
* * * 
Dünya şəndi qalanlara, 
Dərdsiz, qəmsiz olanlara, 
Asan ruzi bulanlara, 
Sevinc birsə, əzab mindi. 
* * * 
Gecə, gündüz hey çalışdım, 
Öz odumdan mən alışdım, 
Yıxıldım, durdum, dolaşdım, 
Sanki dövrəm duman çəndi. 
* * * 
Xəyallarım göydən enməz, 
Günahlarım susar, dinməz, 
Qaynar eşqim bir an sönməz, 
Qibləgahım bu Vətəndi! 
 
YOXDUR 
Verilən ömürə inamım yoxdur 
Sabahın işini yaradan bilir. 
Bu gündən sabaha gümanım yoxdur 
Nə gəlir başıma sonradan gəlir. 
* * * 
Var olan nə varsa qismətdə olur 
İnsanın qisməti Tanrıya bəlli. 
Bu dünya dəyişir, boşalır ,dolur 
Görmədim yapışan ondan beşəlli. 
* * * 
İstəklər, arzular çoxdu həyatda 
Ömrü uzatmağa varmı qüdrətin?! 
Çox şeyi görürük gözlə üst qatda 
Alt qatda nə olur anlamaq çətin. 
* * * 
Taleyi, qədəri poza bilmərik 
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Tanrı qarşısında qolumuz bağlı. 
Yenidən bəxt, tale yaza bilmərik 
Hər zülmə tabeyik biz insan oğlu. 
* * * 
Bu dünya mehriban anaya bənzər 
Heç kəsin könlünə, qəlbinə dəyməz. 
Bəzəkli, düzəkli sonaya bənzər 
Baxanda cəlb edər, kimsəni öyməz! 
 
DOSTUMA 
Sevgidir məlhəmi sevən ürəyin, 
Sevmirsə , o ürək, daşdı, əzizim. 
Ayrılıq bir dərddi, olmaz gərəyin, 
Çarəsi gözlərdə yaşdı, əzizim. 
* * * 
Ürək geniş olsa, yerin dar olmaz, 
Sevən könüllərdə dərd, azar olmaz, 
Gözü oynayandan sənə yar olmaz, 
Məhəbbət ağılla xoşdu, əzizim. 
* * * 
Hər yaşın sevgisi ruha dayaqdı, 
Yüz insan seyr edir, baxma, oyaqdı, 
Bir qoca kiminsə gözünə baxdı, 
Dalınca dedilər, çaşdı, əzizim. 
* * * 
Məhəbbət yandıran, alovlu yoldu, 
Neçəsi alışdı, yarıda qaldı, 
Kimi dəli etdi çöllərə saldı, 
Dedilər həddini aşdı, əzizim. 
* * * 
Neçə canda neçə sevgi boğular, 
Qocalarıq, eşq, məhəbbət soğular, 
Sevgi də beyində, başda doğular, 
İnsanı var edən başdı, əzizim. 
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* * * 
Ay Murad, ayıq ol ,yuxudan oyan, 
Naşıdı dünyanın malına uyan, 
Eşqdən xumarlanıb, iyini duyan, 
Ləzzət alan, gözlə qaşdı , əzizim. 
 
ÖVLADLARIMA 
Dünya, fani dünyadır, 
Öz ağlınla otur, dur. 
Laylay çalır, oynadır, 
Axırda qalib odur. 
* * * 
Yıxıldınsa, çalış dur 
Qorunma yedəklərdə. 
Özünə bir koma qur, 
Sürünmə ətəklərdə. 
* * * 
Öz qədrini özün bil 
Özgəyə möhtac olma! 
Eşqlə yaşa, sevin, gül, 
Çalış, işlə, ac olma! 
* * * 
Ümid olma heç kəsə, 
Nəyin varsa, yiyə dur. 
Girmə heç kimlə bəhsə, 
Ağıllısı, bax budur! 
* * * 
Pisi yaxına qoyma, 
Sadə davran, ayıq ol. 
Yalana, küyə uyma, 
Aldanarsan, sayıq ol. 
* * * 
Yalqız olma həyatda 
Təklik bir həyat deyil. 
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Yandırsalar da odda, 
Ancaq Allaha əyil. 
* * * 
Nəfsinə qul olma sən, 
Tamahında batarsan. 
Səbr eyləyib gözləsən, 
İstəyinə çatarsan. 
* * * 
Təkəbbürlü olma heç, 
Tanrı sevmir dikbaşı. 
Sən gəl günahından keç, 
Adam olmur hər naşı. 
* * * 
Dərdi yaxına qoyma, 
Həyatda pozitiv ol! 
Yaxşılıq elə, doyma, 
Pisliyə heç açma yol! 
* * * 
Həyat, mübarizədir, 
Sabaha yoxdur güman. 
Mənim sözüm sizədir, 
Halal olun hər zaman! 
 
İNCƏ DƏRƏSİ 
Nə gözəl mənzərədi 
Ruhumu alıb gedir. 
Bəlkə, buna görədi 
Əhvalım göylərdədi. 
* * * 
Yaradandan bəndəyə 
Lütf olan gözəllikdir. 
Ruhum dil açır deyə 
Yarəb, dünya mənlikdir. 
* * * 
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Ətrafımda quş səsi 
Burnumda gül qoxusu. 
Cəzb eləyir hər kəsi 
Cuşa gəlir çoxusu. 
* * * 
Bura cənnətin özü, 
Laylam oxunan yerdir. 
Azərbaycanın gözü, 
Mənə səcdəgah, pirdir. 
* * * 
Bütün dərdi-sərini 
Burda unutmaq olur. 
Könlüm məzar yerini 
Sonunda burda bulur. 
* * * 
Bura arxam, güvənim 
Mənim qibləgahımdır. 
Yaşadığım dünənim, 
Bu günüm, sabahımdır. 
* * * 
Bu yaşımda anladım, 
Ömrü harda bitirdim. 
Öz-özümü danladım 
Gör, nələri itirdim. 
* * * 
Bu yurdun torpağına, 
Daşına qurban olum! 
Gələcəm ayağına 
İncə dərəm, son yolum! 
 
XEYİR GÖZLƏ 
Hər işdən bir xeyir gözlə, 
Şəri ancaq xain istər. 
Dərd ovunmaz adi sözlə, 
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Bir istilik, qayğı göstər. 
* * * 
Alnımızda yazılanın 
Sahibiyik, yiyəsiyik. 
Bir qaranlıq gündə hamı 
Eyni qapı döyəsiyik. 
* * * 
İçimizdə ölüm xofu 
Gah ölürük, dirilirik. 
Canımızdan qopan ofu 
Ağrı, acı, dərd bilirik. 
* * * 
Bu dünyanın qonağıyıq 
Dünyamızda çoxu kimi. 
Yüz oyunun qınağıyıq 
Unudarıq yuxu kimi. 
* * * 
Arzuların arxasınca 
Hey qaçarıq, yorulmarıq. 
Ömür bitib can çıxınca 
Nəfsimizdə durulmarıq. 
* * * 
Sonda ruhla vidalaşıb, 
Bu dünyanı anlayırıq. 
Son keçilən səddi aşıb, 
Özümüzü danlayırıq. 
 
MÜBARƏK OLSUN 
Gəldi ramazan ayı 
Yarəb ayın mübarək! 
Payla ramazan payı 
Hər süfrəyə! Şükr edək! 
* * * 
Qoy sevinsin insanlar 
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Xəstələr şəfa tapsın. 
Nolar naşükür canlar 
Şükr etsin, tövbə yapsın. 
* * * 
Yaradan millətimə, 
Kin, küdurət verməsin! 
Daim gülsün ürəklər, 
Heç kim kədər dərməsin! 
* * * 
Küsülülər barışsın, 
Nifrət, nifaq olmasın. 
Başlar xeyrə qarışsın, 
Şər əməllər qalmasın. 
* * * 
Bu ay ruzi gətirsin, 
Hər süfrəyə, hər evə. 
Saf diləklər bitirsin 
Yaşayaq sevə sevə. 
 
ÜRƏYİMİN SƏSİ 
Ruh halımı bölüşməyi sevmərəm 
Üç olarıq kağız, qələm, bir də mən. 
Dəyişmədim, dəyişmədi yan yörəm 
Otaq həmən, masa həmən, ruh həmən. 
* * * 
Sakit gecə, sözə bağlı bir canam 
Eşidirəm ürəyimin səsini. 
Uşaqlıqdan üzüyola insanam 
Nə deyir yazıram hər kəlməsini. 
* * * 
Elə gün olur ki, qapımı döymür 
Bəzən əzab verir ürəyim mənim. 
Olur ki, ruh verir xətrimə dəymir 
Nə bu günüm inciyir, nə də dünənim. 
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* * * 
O, məni yaşadır, o, nəfəs verir 
Məni incitsə də, mən ona qulam. 
Əgər ağrımırsa boş həvəs verir 
Bilir ki tükənmiş , keçilmiş yolam. 
* * * 
Bu yaşa çatmışam, ona borcluyam 
Nə yazdım qəlbimin səsiylə yazdım. 
Vallah inanmıram yazmaqdan doyam 
Yazdıqca bu ömür yolunda azdım. 
 
YAĞIŞ YAĞIR 
Yağış yağır ümidlərim yuylur 
Çiçək ömrüm yavaş yavaş gül açır. 
Bu yağışdan saf diləklər ayılır 
Körpə kimi gülümsəyir, dil açır. 
* * * 
Damlaların tappıltısı oyadır 
Neçə neçə mürgüləyən hissləri. 
Qəm yuyulur, sanki rəngli boyadır 
Tam ağardır günah görmüş kəsləri. 
* * * 
Yağış yağır, həyat sanki canlanır 
Elə bil ki nəfəs alır kainat. 
Köhnə dərdlər yaddan çıxır sonlanır 
Gül arzular həmən açır qol qanad. 
* * * 
Bu his pasın çevrəsində bəxtimiz 
Yuyulmasa kif balayar pas atar. 
Nə yaxşı ki, selə dönüb axdınız 
Yağ ey yağış, yoxsa dünya tam yatar. 
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YANDIRIR 
Cəfasını çəkmirsən, 
Yar adamı yandırır. 
Yağış qoymur, əkmirsən, 
Var adamı yandırır. 
* * * 
Hərdən şimşək tək çaxan, 
Yurd dağıdan, ev yıxan, 
Baxıram, yoxa çıxan, 
Ar adamı yandırır. 
* * * 
Min bəlanı addayan, 
Neçə dizi qatdayan, 
Dərd azardan çatdayan, 
Gor adamı yandırır. 
* * * 
Toz-torpağa bələnən, 
Hey seçilən, ələnən, 
Qapı-qapı dilənən, 
Kor adamı yandırır. 
* * * 
Od, ocaqdan yan dursan, 
Yanmamış kimi varsan, 
Çaşıb külə əl vursan, 
Qor adamı yandırır. 
* * * 
Ney ağlayır, inləyir, 
Kaman ruha dil deyir, 
Saz səsi cingildəyir, 
Tar adamı yandırır. 
* * * 
Zəmanə tələ qurur, 
Səni bezdirir, yorur, 
Qəfildən dolu vurur, 
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Bar adamı yandırır. 
* * * 
Dərd içində iş getmir, 
Həvəs ölür, baş ötmür, 
Dərdə bax, heç üşütmür, 
Qar adamı yandırır. 
 
BİR ÖMÜR YAŞADIM 
Bir ömür yaşadım bildiyim kimi, 
Səssizcə gedəcəm gəldiyim kimi, 
Neçə günahları sildiyin kimi, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
* * * 
Bilmədim kiminsə haqqına girdim, 
Bəzən gec anladım, səhvimi gördüm, 
Oldu ki nahaqdan yüz günah dərdim, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
* * * 
Mən elə yaşdayam məramım bəlli, 
Üzümdə yalvarış, gözdə təsəlli, 
Nə desən razıyam indi beş əlli, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
* * * 
Sənin rəhiminlə dünyaya gəldim, 
Oxudum özümü ağıllı bildim, 
Gah yersiz ağladım, gah yersiz güldüm, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
* * * 
Mən yaxşı bilirəm səbrin böyükdü, 
Mənim günahlarım çiynimdə yükdü, 
Üç övlad böyütdüm, üç ağac əkdim, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
* * * 
Ömür sınağıymış, gec başa düşdüm, 
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Bütöv qınağıymış gec başa düşdüm, 
Gələn qonağıymış, gec başa düşdüm, 
İlahi, rəhm elə keç günahımdan. 
 
ETİRAF 
Ağlımın ucundan keçmir inan ki, 
Nə məşhur yazıçı, nə şair olum. 
Beynimdə yüz fikir dolanır, sanki, 
Bağlanır qollarım, kəsilir yolum. 
* * * 
Elə bir yaşdayam hamıya bəlli, 
Məqsədim, məramım məndən vaxt alar. 
Söz ilə oynamaq acı təsəlli, 
Qırxında öyrənən gorunda çalar. 
* * * 
Deyibsə atalar günahkar mənəm. 
Neynəyim söz məni rahat buraxmır. 
Gah rahat oluram, gah dolur sinəm, 
Ha daşır, kükrəyir sularım axmır. 
* * * 
Söz elə bir möcüzə, elə bir yara 
Düşdüsə sinənə çağlayır, dolur. 
Heç özüm bilmirəm aparır hara 
Gah mənsiz dolaşır, gah mənnən olur. 
* * * 
Baxıram bu ömrə, bu günə yadam 
Söz məni dünyadan özümdən alır. 
Ona sevinirəm, bir ona şadam 
Yazdığım nə varsa nişanə qalır. 
 
DOĞRUYA DOĞMAYAM 
Doğruya doğmayam, yalana yadam, 
Dilbilməz naşını qarsıyan odam, 
Ay haqqı-salamı tapdayan adam, 
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Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
* * * 
Böyüdün, boy atdın bizi saymadın, 
Yığdın, yığışdırdın vardan doymadın, 
Böyüyə, kiçiyə hörmət qoymadın, 
Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
* * * 
Günlər yel tək ötər, aylar dəyişər, 
Ömür buxarlanar, qaynayar, bişər, 
Nə vaxtsa sənin də kəmərin düşər, 
Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
* * * 
Nə olsun qismətin, əlin gətirir, 
Qursağın böyüyür, mədən götürür, 
Ömrü kin, küdurət, tamah bitirir, 
Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
* * * 
Gənclik uçar gedər, cavanlıq ötər, 
Qamətin əyilər, gözəllik itər, 
Qismət daşa dəyər, qırılar, bitər, 
Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
* * * 
Tanrıya şükr elə, qəflətdən oyan, 
Kimdi bu dünyada həyatdan doyan? 
Adam ol! Az danış yalandan, dayan! 
Bu dünya fırlanır, anlamadınmı?! 
 
QƏLBİ TƏMİZ 
(Ceyhun Haşımova) 
Qəlbi təmiz, ədalətli, 
Saf ürəkli gözəl hakim. 
Sənətində bir zirvəsən, 
Sən ürəkdə olmaz heç kim. 
* * * 
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Neçə könül sevindirdin? 
Neçə ürək şad elədin? 
Qulaq asdın, gah dindirdin! 
İçində fəyad elədin! 
* * * 
Əl tutmağın savabını 
Bu dünyada hamı bilir. 
O dünyada cavabını 
Bəndə verir, Tanrı silir. 
* * * 
Qazandığın sevinc olur 
Əziyyətin bada getmir. 
Bu savabdan gözlər dolur 
Ömür bitir, arzu bitmir. 
* * * 
Arzuların qoy çin olsun! 
Əməllərin gül açdıqca. 
Bir manatın qoy min olsun! 
Möhtac kəslər dil açdıqca. 
* * * 
Ay qəlbləri gəzən oğlan 
Ruhunu Tanrı dindirsin! 
Kasıblığı əzən oğlan 
Allah səni sevindirsin! 
 
ÖMRÜM 
Günlər uçur, aylar gedir, 
İllər ömrə sığal çəkir. 
İçimizi ağrı didir, 
Qəlbimizdə yüz dərd əkir. 
* * * 
Günlər, aylar qayıtsa da, 
Heyif illər geri dönmür. 
Səhvlər bizi ayıltsa da, 
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Xatirələr bəri dönmür. 
* * * 
Keçən illər ömrümüzə 
Qətrə-qətrə yaş çiləyir. 
İllər geri dönmür, bizə 
Gələn illər daş çiləyir. 
* * * 
Ömür ötür sətir-sətir 
Fikir kimi, kəlmə kimi. 
Yaş artdıqca sanki bitir 
Gödək ömür ilmə kimi. 
* * * 
Günlər ötür, bayram gəlir 
Biz bu günə şad oluruq. 
Yaxşı günü sevinc bilir 
Yaman günə yad oluruq. 
* * * 
Hansı ki bu günlərimiz 
Ömrümüzün bir parçası. 
Yelə verdik günləri biz, 
Bu dərdi kimə açası?! 
* * * 
Aylar, illər tez ötsə də, 
Keçən ömür geri dönmür. 
Arzu, kamın lap bitsə də, 
Gözün doymur, həvəs sönmür. 
* * * 
Bu illərin savaşında 
Hər gün başa qar ələnir. 
Alnımıza qırış gəlir 
Çöhrəmizdən nur ələnir. 
* * * 
Ay illərin arasında 
Xatirəyə dönən ömrüm! 
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Qırılacaq harasında?! 
Neçə dərdi yenən ömrüm! 
 
DÜNYA 
Dünyaya gələndə anlamadım ki, 
Bu dünya kəmfürsət, səbri darıymış. 
O qədər çalışdım nəbzini tutam, 
Önümdə nə qədər kölgə varıymış?! 
* * * 
Yüz dərdin içində bir can bəslədim, 
Dünyanı xeyirə, haqqa səslədim, 
Çətinə düşəndə kömək istədim, 
Gözü kor, qulağı tamam karıymış. 
* * * 
Gün vurdu qaraldım, istidən yandım, 
Aza qane oldum, nəfsimi dandım, 
Özümü dünyanın halalı sandım, 
Qazancım halallıq, namus, arıymış. 
* * * 
Bu dünya əzəldən sirli bir otaq, 
Sonda hamımıza qaranlıq yataq, 
Üzümə gün doğdu, bəxtimə bir bax, 
İçimdə sırsıra, çovğun, qarıymış. 
* * * 
Murad geri döndü, xəyala daldı, 
O ötən günləri yadına saldı, 
Beynimdə o qədər arzu, kam qaldı, 
Neyləyim?! Puç olan arzularıymış. 
 
OLMAZ 
İnsan vardan ötrü göz yaşı tökməz, 
Qismətdən kənarda dövlət, var olmaz. 
Ağlını işlətsə, başı dərd çəkməz, 
Ailə yanında heç vaxt xar olmaz. 
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* * * 
Dəyər ver, məna ver işə, əməyə, 
Əziyyətin itməz, gələr köməyə, 
Çəkinmə dərdini dosta deməyə, 
Ağzı bütöv olsa, eldə car olmaz. 
* * * 
Paxıllıq, xəbislik ziyandı cana, 
Kişi ol, sadə ol, baxma heç yana, 
Vaxtında kömək ol, əl tut insana, 
Dost, tanış yanında yerin dar olmaz. 
* * * 
Çətinə düşəni qəti qınama! 
Dayaq ol bacarsan, heç nə unama! 
Kasıbı aclıqla, pulla sınama! 
Varlıda səxavət, düz ilqar olmaz. 
* * * 
Tanrıya yaxın ol, Allaha əyil, 
Yaramaz işlərə eyləmə meyil, 
Zahiri gözəllik əbədi deyil, 
Sifəti yanandan sənə yar olmaz. 
* * * 
Muradın məna var hər an üzündə, 
Əbədi gülüş var daim gözündə, 
Nifrət toxumları gəzmə sözündə, 
Şairlər heç zaman zülümkar olmaz. 
 
BACIM 
(Bacımın 55 illiyinə) 
Küsmə vəfasız həyatdan, 
Ömür sənin taleyindir. 
İncimə qohumdan, yaddan, 
Xoş üz göstər, yaxşı dindir. 
* * * 
İncidiyin fani dünya, 
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Sənə doğru yol göstərdi. 
Üç övladı olan kəsin, 
Üzü gülər, olmaz dərdi. 
* * * 
Gileylənmə öz bəxtindən, 
Taleyini Tanrı yazdı. 
Qismətinə şükr elə sən, 
Şükr eləmək inan azdı. 
* * * 
Ömür gödək olur bacı, 
Gülüşünü kəm eləmə! 
Bu ömürdə ağrı, acı, 
Olmalıdı qəm eləmə. 
* * * 
Bu rəqəmlər heç nə demir, 
Sənə ruhu Allah verdi. 
İstəyincə sağlam ömür 
Diləyirəm rəqəm sirdi. 
 
DAĞLAR 
Nə yaxşı ki, sizi gördüm, 
Bir dəyişdi halım ,dağlar! 
Yaddan çıxdı bir an dərdim, 
Ay fidəniz olum ,dağlar! 
* * * 
Neçə vaxtdı yoxdu tünlük?! 
Nə sizlikdi, nə də mənlik, 
İmkan verin onca günlük, 
Sizdə mehman qalım, dağlar! 
* * * 
Ətəyində binə salıb, 
Bir doyunca nəfəs alıb, 
Neyləyim ki, sirdaş olub, 
Sizə mehir salım, dağlar! 
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* * * 
Bir xeyir var hər səbirdə, 
Dözümlü ol gələn dərdə, 
Sağlıq olsun siznən bir də, 
Kəsişərmi yolum, dağlar! 
* * * 
Hər nakəsi yar etməyin, 
Çox sirrimi car etməyin, 
Siz Muradı xar etməyin, 
Qadanızı alım, dağlar! 
 
BU DAĞLARIN 
Bu dağların əzəməti, duruşu, 
Qarşısında baş əyirəm dünəndən. 
Nə cəzb etdi? Nə gözəldi? Soruşun, 
Sadalayım, töhvə olsun bu məndən. 
* * * 
Baxıram, papağım düşür başımdan, 
Balaca nöqtəyəm ətəyində mən. 
Göz yaşı car olur çınqıl, daşından, 
Baxır, sanki, qan ağlayır ürəkdən. 
* * * 
İlahi zövqü var ulu Tanrının, 
Nəyi yaradıbsa, şövqlə yaradıb. 
Burda gözəl keçir zamanın, anın, 
Gərək zövq alasan tamını dadıb. 
* * * 
Neçə nəsil görüb yaranışından, 
Başından tüfənglər, toplar atılıb. 
Baxıb zövq alıram şax duruşundan, 
Görən nə düşünür, qaşı çatılıb?! 
* * * 
Şahanə gözəllik var bu yerlərdə, 
Ruhumu oxşayır, ruh verir mənə. 
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Havası dərmandı sağalmaz dərdə, 
Qismətdə olarsa gələrəm yenə. 
 
EY KÖNÜL 
Ey könül, ovutma məni, 
Dərd, azardan gəl qıraq ol! 
Sözə bağlı bu bəndəni, 
Qoyma sönə, gur çıraq ol! 
* * * 
Demirəm ki, nəşəli ol, 
Ömrüm keçsin yuxu kimi. 
Yol seç, olsun şərəfli yol, 
Qınanmayım çoxu kimi. 
* * * 
Təpər olsun qoy canında, 
Haqdan nisyə gün diləmə. 
Qohum, qonşu, dost yanında, 
Məni peşiman eləmə! 
* * * 
Həyatda yaşadığın yox, 
Yaşatdığın yadda qalır. 
Səni, sonradan daha çox, 
Əməllərin yada salır. 
* * * 
Neyləsən də saf, təmiz qal, 
Uzaqlaşma təmiz addan. 
Səhvim varsa, sən yada sal, 
Qoyma, küsüm bu həyatdan. 
 
DAĞLARIN 
Baxıram duvağı dumandı, çəndi, 
Çəkilsə gül açar gözü dağların. 
Bağlansa yolları, bərəsi, bəndi, 
Danışmaz, qurtarar sözü dağların. 
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* * * 
Gülünü tapdama, kolunu əymə, 
Zirvəyə dırmanıb özünü öymə, 
Nəbadə dağların xətrinə dəymə, 
Dil deyib ağlayar özü dağların. 
* * * 
İlahi hüsnündən mehmanı doymaz, 
Gözündən kənara kimsəni qoymaz, 
Pulsuzu xar etməz, pullunu saymaz, 
Yandısa kül olmaz közü dağların. 
* * * 
Zirvəsi sıldırım silsilə daşdır, 
Söykənib bel-belə hey başa-başdır, 
Yayı, payızı da, qışı da xoşdur, 
Murada ruh verər yazı dağların. 
 
YAŞADIM 
Mən ruhla yaşadım, qalmadım onsuz, 
Bir sifət daşıdım boyasız, donsuz, 
Geriyə boylandım, xəyallar sonsuz, 
Ruhum yamyaşıldı abad bağ kimi. 
* * * 
Gəl ruha toxunma, qanatma, oyma, 
Həzz al gözəllikdən, arif ol, doyma, 
Qara çirk götürməz deyiblər, uyma, 
Qara da çirklənər bəyaz ağ kimi. 
* * * 
Sağ var ki, kimsənin yadında qalmır, 
Bir salam verən yox, vecinə almır, 
Ölü var dəyəri ölmür, azalmır, 
Qalır yaddaşlarda, yadda sağ kimi. 
* * * 
Dünyada dərd etmə hər kiçik dərdi, 
Bu dünya dərdliyə müəmma, sirdi, 
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Kim ki bu dünyanın gözünə girdi, 
Ay Murad, ucaldı uca dağ kimi. 
 
DÖYÜNƏN ÜRƏYİM 
Döyünən ürəyəm, təntiyən nəfəs, 
Əlçatmaz arzuyam, sönməyən həvəs, 
Ay Allah bəndəsi, neyləyim ki, bəs, 
Sən məni anlayıb başa düşəsən. 
* * * 
Nə qədər aşağı enim görəsən?! 
Nə qədər özümü yenim görəsən?! 
Nə qədər danışım, dinim görəsən?! 
Sən məni anlayıb başa düşəsən. 
* * * 
Nəyi bağışlayım, mən nəyi keçim, 
Doğrumu, yalanmı? Sən eylə seçim, 
Nəyi girov qoyum, nəyə and içim, 
Sən məni anlayıb başa düşəsən. 
* * * 
İnsana ruh verər xoş sözün ətri, 
Duyub anlayanda hər fikri, sətri, 
Bu Murad neyləsin de, səndən ötrü, 
Sən məni anlayıb başa düşəsən. 
 
OLSA 
Dünyanın dərd, səri vecimə olmaz, 
Yanımda bir nəfər dərd bilən olsa. 
Nə pislik, yamanlıq yadımda qalmaz, 
Niyyət gözəl olsa, üz gülən olsa. 
* * * 
Məni aldadammaz şirin yalanar, 
Ruhumla oynayıb, ləzzət alanlar, 
Canımda o qədər arzu, istək var, 
Aşaram yüz təpə, yüz bələn olsa. 
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* * * 
Baxaram, üşütsə dərdimin nəmi, 
Yaxına qoymaram qüssəni, qəmi, 
Yanaram oduna pərvanə kimi, 
Dərdimi anlayıb tən bölən olsa. 
* * * 
Ay Murad, gözəldi hər keçən anın, 
Canına ziyandı qaralsa qanın. 
Başı ağrıyarmı görən insanın? 
Sözü əməliylə düz gələn olsa. 
 
QORXMAZ 
Bu bazar təzə nırxdan, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
Cana doyan çarmıxdan, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Qəvvas olan dərindən, 
Kim inanır, pirindən, 
İnsan dünya şərindən, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Pulu olan bazardan, 
İmanlı kəs məzardan, 
Salim olan azardan, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Başı çəkən yamandan, 
Dolu başlar gümandan, 
Dərdli ahdan, amandan, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Yolu azan qabaqdan, 
Kasıb olan yamaqdan, 
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Taleyi kəm sabahdan, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Xəbərsiz can olumdan, 
Zulum çəkən zulumdan, 
Saf bəndələr ölümdən, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
* * * 
Çünki dünya dəyirman, 
Bəndə, bozaran xırman, 
Allah vuran heç zaman, 
Qorxmaz, əzizim, qorxmaz. 
 
YURDUMUN 
(İncə dərəsi, Kəmərli.) 
Sarsılmaz ruhu var baxsan əzəldən 
Ağıllı başlarla dolu yurdumun. 
Sevilər, az olmaz ruhu gözəldən 
Tanrıdan lütfü var ulu yurdumun. 
* * * 
Qaydası, nizamı öz yerindədir, 
Hamı eyni kökdə, eyni dindədir, 
Tarixi varaqla, çox dərindədir, 
Mübarək imzası, qolu yurdumun. 
* * * 
Əlini uzatsan göylərə çatan 
Dağların qoynunda başını qatan 
Köksündə pir olmuş insanlar yatan 
Türbəyə açılır yolu yurdumun. 
* * * 
Qazaxdan çıxanda görünür məncə, 
Adı Kəmərlidir, soyadı İncə, 
Görən nə baş verir?! Murad gəlincə, 
Dəyişir növrağı, halı yurdumun. 
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TÜRKÜN QILINCI 
Türkün qılıncıyla yoğrulan torpaq, 
Onun namusudur əl vurmaq olmaz! 
Türkün nəfəsindən titrəşər yarpaq, 
Onun qabağında sədd qurmaq olmaz! 
* * * 
Kimsənin malında gözü yox onun, 
Malına toxunsan peşiman edər. 
Nəfsinə hakimdir gözü tox onun, 
Süfrəsi açıqdır ürəyi qədər. 
* * * 
Türkün nifrəti də sevgisi qədər, 
Düşmənə zalımdır, dosta mehriban. 
Onu əyə bilməz qüssə qəm kədər, 
İnamı sarsılmaz sınmaz heç zaman. 
* * * 
Tanrıdan güc alar çətin anında, 
Nə dala çəkilər, nə qorxu bilər. 
İlahi yanğı var onun qanında, 
Qanı qaynadısa özünə gələr. 
* * * 
Torpağı uğrunda canından keçər, 
Namusu qeyrəti hamıya bəlli. 
Nə yurdu dəyişər nə yurddan köçər, 
Nəyə sahibdisə tutar beşəlli. 
* * * 
Türkün canındadır əzəmət vüqar, 
Heç kəsə baş əyməz bu minnət deyil. 
Onun qanındadır sədaqət ilqar, 
Dostuna sadiqdir müxənnət deyil. 
 
OLUR 
Sular tərsə axarmı heç?! 
Ömür sözə baxarmı heç?! 
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Tək əldən səs çıxarmı heç?! 
Təlatümlər çoxdan olur. 
* * * 
Yatan bəxti açan olmur, 
Heç qədərdən qaçan olmur, 
Öz xoşuyla köçən olmur, 
İnsanlar var-yoxdan olur. 
* * * 
Nə səhv elə, nə də ki çaş, 
Can ağrıdar gözdəki yaş, 
Ağılsıza gülmə, qardaş, 
Bu, qismətdən, baxtdan olur. 
* * * 
Yaşamaqdan yorulanda, 
Candan bezib, xar olanda, 
Haqq divanı qurulanda, 
Demə ki, nahaqdan olur. 
* * * 
Yaxşı övlad baş ucaldar, 
El içində eyləməz xar, 
Ac yazığın imkanı var?! 
Hər fırıldaq toxdan olur. 
* * * 
Gəl ağlama, yana- yana, 
Dostum, girmə min bir dona, 
Asi olma, Yaradana, 
Nə olursa, haqdan olur. 
 
VƏTƏN 
Bu torpaq hamıya Vətəndi, qardaş, 
Hamı bu torpaqdan qüvvət, güc alır. 
Bu ömür nə vaxtsa bitəndi, qardaş, 
Bəs niyə kasıblar vaxtsız qocalır?! 
* * * 
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Dünyanın dərd-səri bunamı qalıb?! 
İlahi, kasıbın Allahı yoxmu?! 
Dərd elə boğub ki gözləri dolub, 
Göz yaşı quruyub, damcı yaş axmır. 
* * * 
Ruzini harına, çörəyi toxa, 
Dərdi toxum bilib əkənə verdin. 
Nə əkir cücərmir, çıxardır yoxa, 
Əzabı göz yaşı tökənə verdin. 
* * * 
Vətən dara düşür, dərdini çəkir, 
Özünə qəsd edir, canına qıyır. 
Özüylə bərabər dördünü çəkir, 
Nə işdən soyuyur, nə qorxu duyur. 
* * * 
Bir oğul böyütdü min bir əzabla, 
Düşündü nə vaxtsa nəvə görəcək. 
Bir oğlu varıydı, oğulsan tabla, 
Onu da Vətənə qurban verəcək. 
* * * 
Ay Allah kasıba az zülüm eylə, 
Vətənin dərdini alır kasıblar. 
İlahi, bəndənə düzünü söylə, 
Nədən üzüyola olur kasıblar?! 
 
YADDAŞA ƏLAVƏ 
Yaxşılığı duymaq, görmək, 
Borcumuzdur, ad, san deyil. 
Günahsıza torba hörmək 
Hörən kimsə, insan deyil! 
* * * 
Əziz olmaz kimsə sənə, 
Qanı qanından olmasa. 
Canı yanmaz bir dərdinə, 
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Canı canından olmasa. 
* * * 
Dəyər vermə hər yetənə, 
Nə soyuq ol, nə yandırma. 
Kimsə dəyər versə sənə, 
Yüz ölç bir biç, utandırma. 
* * * 
Yoxlamamış tez güvənmə, 
Çiy süd əmib insan oğlu. 
Səviyyəndən qəti enmə, 
Yaxın qoyma dayaz ağlı. 
* * * 
Dərd eləmə gələn dərdi, 
Öz vaxtı var, keçib gedər. 
Tanrı bizə ömür verdi, 
Çalış qoyma getsin hədər. 
* * * 
Doğru sözün yükü ağır, 
Baş ağrısı, eh, çox olar. 
Doğru danış olma fağır, 
Qorxun, hürkün tam yox olar. 
* * * 
Kobud olma, mərd ol işdə, 
İnsanlığı düşün hər an. 
Kimisə də ilk görüşdə 
Cahil bilmə, ağıllı san. 
* * * 
Həya umma həyasızdan, 
Abır, ismət, arın gedər. 
Uzaq dolan ağılsızdan, 
Malın, mülkün, varın gedər. 
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YOXSA 
Dünya, mənlə nə işin var?! 
Mənə çatan varın yoxsa! 
Dərələrdə bulaqların, 
Dağ başında qarın yoxsa. 
* * * 
Qan ağlayır yaylaqların, 
Yiyəsizdi oylaqların, 
Geri dönməz qonaqların, 
Təmiz, düz ilqarın yoxsa. 
* * * 
Nə sirdi ki, biləmmərik?! 
Biz nəşənə bələnmərik, 
Hüzuruna gələmmərik, 
Bizlə bir simsarın yoxsa. 
* * * 
Çarəsi yox deyinməyin, 
Ora-bura tüyünməyin, 
Yeri varmı öyünməyin? 
Bir namusun, arın yoxsa. 
* * * 
Murad, illər yol salacaq, 
Sinən üstən ,iz qalacaq, 
Əziyyətin puç olacaq, 
Bir dil bilən yarın yoxsa. 
 
NƏ XOŞ… 
Ömür nə tez keçir fəsillər kimi, 
Gah isti, dözülməz bir yaya bənzər. 
Bəzən səmt dəyişən sərt yellər kimi, 
Bəzən də lal axan bir çaya bənzər. 
* * * 
Mənasız günləri ömürdən silsək, 
Bu ömrün mənası heç nəyə dəyər. 
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Mənalı, mənasız günlərə bölsək, 
Həm ömür inciyər, həm gün inciyər. 
* * * 
Yaxşısı yaxşısa, pisi də pisdir, 
Hamısı keçilmiş bir yolun sonu. 
Hər bir yaşanan gün ötəri hisdir, 
Sonradan anlayıb duyarsan bunu. 
* * * 
Ömür yollarında şütüyən mənəm, 
Amma hər əzaba dözən ürək var. 
İstədim həmişə nəfsimi yenəm, 
Göz açdım qarşımda yenə çörək var. 
* * * 
Ömür İlahidən paydı bizlərə, 
Bu ömrün cəfası da, səfası da xoş. 
Tanrı elə cığır qoydu bizlərə, 
O yolun sonunda qaldıq əli boş. 
 
KEÇİR 
Niyyətin pak olsa, qəlbin ağrımaz, 
Çəkdiyin dərd-azar ürəkdən keçir. 
İnsanın qaməti niyə əyilsin? 
Çünki əzabların kürəkdən keçir. 
* * * 
Dolğunluq dövründən öncə dərilən, 
Əksər günahları Tanrıdır silən. 
Qiyamət günündə sənə verilən, 
Nə qədər sual var gərəkdən keçir. 
* * * 
Murad dinməsə də hər şeyi görür, 
Gündəlik özünə hesabat verir. 
İnsanlar əyilir min dona girir, 
Ən ağır imtahan çörəkdən keçir. 
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ŞƏHİD LAYLASI 
Bir ananın laylasından, 
Gözümdə yaş oda döndü. 
Tutuldum qəm libasından, 
Doğma ruhum yada döndü. 
* * * 
Mən həmin gün mən olmadım, 
Dərdim daşdı, çaya döndü. 
Dərdə biganə qalmadım, 
Coşdu hissim yaya döndü. 
* * * 
Bu laylanın zümzüməsi, 
Heç ağıldan, başdan çıxmır. 
Bir ananın laylay səsi, 
Pərçim olub huşdan çıxmır. 
* * * 
Dözə bilmədim bu səsə, 
Gözdə sel tək yaş olarmış. 
Bir ananın bir nəfəsə 
Dərd boxcası boşalarmış. 
* * * 
Ana baxır sola, sağa, 
Göz yaşını silə-silə. 
Şəhid verdi bu torpağa, 
Öz oğlunu bilə-bilə. 
* * * 
Dağ ürəkli bu analar, 
Bu Vətənin baş tacıdır. 
İndi şəhidlərə onlar, 
Həm anadır, həm bacıdır. 
 
PAYIZ 
Omrümün payızı gəldi deyəsən, 
Könlümü titrədən küləklər əsir. 
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Elə bil dünənki körpə uşağam, 
Xırda nəvaziş də səbrimi kəsir. 
* * * 
Dolanır beynimdə fəsilbəfəsil, 
Gözümdə canlanır həyatım mənim. 
Məndən sonra gələn, böyüyən nəsil, 
Biri sabahımdır, biri dünənim. 
* * * 
Nə tez gəldi, getdi pay olan ömür, 
Saçlarım ağardı dümağ qar kimi. 
Könlüm istəyəni həvəsim demir, 
Günbəgün soluram son bahar kimi. 
* * * 
Arzular, istəklər tükənmir ki, heç, 
Ömür daraldıqca səbrimiz dolur. 
Əyninə yüz köynək, yüz də libas seç 
Axırda son libas ağ kəfən olur. 
* * * 
Dünyaya gəlirik bir hay-harayla, 
Atamız, anamız bizi bəsləyir. 
Əvvəl ata, ana köçür sırayla , 
Vaxt gəlir onlar da bizi səsləyir. 
* * * 
Dünyadan ayrı bir umacağım yox, 
Bu ömrü şərəflə, şanla yaşadım. 
Nə də bir kimsədən gumacağım yox, 
Çunki qaralmadı bir təmiz adım. 
 
ALLAH 
Sirrimi keç kimlə bölə bilmirəm, 
Üzümü tək sənə tuturam, Allah! 
İstəsəm yanına gələ bilmirəm, 
Adına baş qoyub yatıram, Allah! 
* * * 
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Bu yalan dünyada, zalım dünyada, 
İnsana bir kimsə həyan olmayır. 
Dərdə bax dərdimi anlayan, ya da 
Qışqırsam səsimi duyan olmayır. 
* * * 
Bu dünya fırlanır ox ətrafında, 
Üyüdür dəhnəsi neçə can gedir. 
Tanışı, qohumu yox ətrafında, 
Vaxtı tamamdısa həmin an gedir. 
* * * 
Həmişə, hər yerdə şükür demişəm, 
Verdiyin nemətə gündə ən azı. 
Naşükür deyiləm, varsa yemişəm, 
Yoxdusa olmadım səndən narazı. 
* * * 
İlahi, heç kəsə mən güvənmədim, 
Sən oldun köməyim, arxam, dirəyim. 
Büdrədim, yıxıldım geri dönmədim, 
Bərkidim, toxdadı ruhum, ürəyim. 
* * * 
Hər zaman yaxşı ki, ədalətin var, 
Ayıra bilirsən yaxşını pisdən. 
İlahi, əvvəlcə pisləri apar, 
Qoy dünya güc alsın ağıllı kəsdən. 
 
İNSAN 
Çox həssas insanam, bəzən gülürəm, 
Bir söz dərdim olar bir ömür boyu. 
Məndən aslı deyil, özüm bilirəm, 
Üfürüb içərəm hər qurtum suyu. 
* * * 
Bəzən qapanaram özüm özümə, 
Günahkar bilmərəm kimi kimsəni. 
Əgər həqiqəti desən üzümə, 
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Gözümün işığı sanaram səni. 
* * * 
Xətrimə dəyirsə naqolay bir söz, 
İçimdə çəkirəm, unudammıram. 
Üzümə tuşlanan hər tənəli göz, 
Mənə əzab verir bunu danmıram. 
* * * 
Qaçmışam yaramaz saxta insandan, 
Baxmışam hər insan düzələn deyil. 
İnsanlıq, adamlıq gələrmiş qandan, 
Qanı xarabdısa düz gələn deyil. 
* * * 
Yalançı kəslərlə aram olmayıb, 
Dolaşıq ilməyəm xanamdan ayrı. 
Kimsəyə bir manat borcum qalmayıb, 
Bu yalan dünyada anamdan ayrı. 
 
QAZAX 
Dünyaya göz açdım qucağında mən, 
Mənim köküm, adım, sanımdır Qazax. 
Anam Azərbaycan sayılar Vətən, 
Yenə də ürəyim, canımdır Qazax. 
* * * 
Məni öz övladı, doğması bilər, 
Qanmazı, nakəsi qəlbindən silər, 
Canıma adıyla istilik gələr, 
Damarda qaynayan qanımdır Qazax. 
* * * 
Xəyalən beynimdə dolanar hər an, 
Gəzdiyim hər dərə, hər yamac, orman, 
Şərəfini uca tutdum hər zaman, 
Şərəfim, şöhrətim, şanımdır Qazax. 
* * * 
Ey dost, səfər eylə yurdumu tanı, 
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Güllü gülüstandı baxsan hər yanı, 
Dolanıb gəzsəm də Azərbaycanı, 
Son mənzilim, son ünvanımdır Qazax. 
 
GECƏLƏR 
Nə qədər istəsəm köməyim olmaz, 
Ruhumu canımdan alar gecələr. 
Gözümü açaram yadımda qalmaz, 
Sakitcə yuxuya dalar gecələr. 
* * * 
Elə tumarlayar gələndə dəmi, 
Gedərsən yuxuya, olarsan yemi, 
Ana balasına çaldığı kimi, 
Yataram ,laylamı çalar gecələr. 
* * * 
Hər günün axşamı canımdan keçər, 
Daraşar canıma qanımdan keçər, 
Aparar yuxuya yanımdan keçər, 
Məni yorar ,heydən salar gecələr. 
* * * 
Ağ rəngi bəyənməz, soruşsan əgər, 
Gündüzün tərs üzü deyilmi məgər?! 
Qara çarşab geyər, qaranı sevər, 
Dəyişməz, bir rəngdə qalar gecələr. 
 
BİZ 
Biz kasıb bəndəyik, dillərimizin, 
Duası alxışdı, qarğışa yer yox! 
Tanrıya uzanan əllərimizin, 
Sevgidi, barışdı niyyəti ən çox. 
* * * 
Heç zaman harama alışmamışıq, 
Halal davranmışıq, halal yemişik. 
Zəhmətsiz yeməyə çalışmamışıq, 



     Murad Məmmədovun 60 illik yubileyi münasibətilə 

 

 53  

 

Qismətdə olana halal demişik. 
* * * 
Kiməsə pis günlər arzulamarıq, 
Allahdan, Tanrıdan qorxmuşuq hər an. 
Yaxşı əməllərlə hər zaman varıq, 
Kənardan tənədi bizləri yoran. 
* * * 
Ancaq Tanrıyadı ümidlərimiz, 
Hər şey ona bağlı müəmma, sirrdi. 
Olur ki, səhv düşür bəzən yerimiz, 
Dözürük, hər şeyin sonu səbirdi. 
 
AĞLAYIR 
Ruhum elə sızıldayır, 
Damarımda qan ağlayır. 
Yarəb, təbi məndən ayır, 
Gecə bitmir, dan ağlayır. 
* * * 
Arzu, istək bitməz, çoxdu, 
Nəfsim azdı ,gözüm toxdu, 
Qismətimə sözüm yoxdu, 
Qaçırdığım an ağlayır. 
* * * 
Yaş artdıqca məni yoran, 
Hər fürsətdə eyham vuran, 
Min bir rəngdə üzə duran 
Sifət görən can ağlayır. 
* * * 
Murad ,dillən fikrin nədir?! 
Bir sözə bax, məni didir. 
Sözdən ötrü canım gedir, 
Sözə qurban xan ağlayır. 
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ZƏFƏR GÜNÜ 
Bu gün mənim millətimin, 
Tariximin zəfər günü. 
Otuz illik həsrətimin 
Ölümünə səfər günü. 
* * * 
Haqqımız yox unutmağa, 
Şərəf verən o anları. 
Torpaq üçün şəhid olan, 
Nakam gedən o canları. 
* * * 
Yadda saxla bu günü sən, 
Millətimin üz ağıdı. 
Bu qələbə, hər an əsən 
Erməniyə göz dağıdı. 
* * * 
Uzun sürən həsrətimiz 
Nəhayət ki, sona çatdı. 
Üzə gülən qismətimiz 
Bu həsrətə sevinc qatdı. 
* * * 
Ey Vətənə oğul doğub 
Şəhid verən sağ analar! 
Qarşınızda günahkarıq 
Ay əyilməz dağ analar! 
* * * 
Əsgər oğlum, qov yağını, 
Zəngəzurdan çiçək dərək. 
Azərbaycan torpağını 
Vahid görək, bütöv görək! 
 
ÖMÜR YOLUM 
İçimdən gələni yazıram hər an, 
Doğrumu, yalanmı? Ürəkdən gəlir. 
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Nə yazdım bilirəm, nələrdi qalan? 
Bax onu bilmirəm, İlahi bilir. 
* * * 
Getdiyim bu yolun sonu görünmür, 
Nə vaxt qurtaracaq bilmirəm yenə. 
Bir onu bilirəm geriyə dönmür, 
Yıxılıb dursam da dərs olmur mənə. 
* * * 
Çoxdu yolçuları bu uzun yolun, 
Baxıram bir kimsə dindirmir məni. 
Həm sağın uçurum, həm də ki, solun 
Sürüşsən udacaq bu yollar səni. 
* * * 
Başqa əlacım yox, yeriməliyəm, 
Nə geri baxıram, nə də durmuram. 
Ya mən ağılsızam, ya da dəliyəm, 
Dayanıb kimsədən heç nə sormuram. 
* * * 
Bu yolda nə qədər insan itirdim, 
Allah şükür ki, dəli olmadım. 
Nə topladım, nə qazandım götürdüm, 
Baxıram əlim boş heç nə qalmadı. 
* * * 
Mənim ömür yolum sayılır bu yol, 
Əvvəli bəllidir, sonu bilinmir. 
Elə yaşa, elə dolan ,təmiz ol, 
Əməllərin yaddaşlardan silinmir. 
 
ƏZİZİM 
Onsuz da ürəyim boşdur, əzizim, 
Sənə unut deyən ürəyim deyil. 
Səninlə hər əzab xoşdur, əzizim, 
Sənsiz cənnət belə gərəyim deyil. 
* * * 
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Aybaay, ilbəil ömürdür gedən, 
Sağalmaz inaddır məni xar edən, 
Hər şeyin tamını unutmuşam mən, 
Təkcə zəhər olan çörəyim deyil. 
* * * 
Hər üzdə yüz sifət, surət gördükcə, 
Min cürə sarsıntı, heyrət gördükcə, 
O qədər zərbələr aldım ki, təkcə, 
Daş-qalaq edilən kürəyim deyil. 
* * * 
Əhvalım dəyişir ruzigar kimi, 
Gah donur, əriyir soyuq qar kimi, 
Sən yoxsan həyatım tarımar kimi, 
Çürüyən, laxlayan dirəyim deyil. 
1982. 
 
AY ADAM 
Səni incitmirəm, bəzən susuram, 
Elə bilirsən ki, dünyaya yadam?! 
Ya da istəmirəm beynimi yoram, 
Mən cahil deyiləm, ay qanmaz adam. 
* * * 
Dünyanın gərdişi yorsa da məni, 
Həmişə, hər yerdə yaxşılıq əkdim. 
Dikbaşlıq, nankorluq qırsa da məni, 
Biruzə vermədim, içimdə çəkdim. 
* * * 
Üzümə güləni çox görmüşəm mən, 
Duymuşam içində yalanlar bişir. 
Çox sifət daşıyan insanlar bəzən, 
İlan tək soyulur, sifət dəyişir. 
* * * 
Həyatda yıxılma, bacarsan əgər, 
Sürünsən soyumuş ocaqda külsən. 
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Şərəfli bir ömür hər şeyə dəyər, 
Şərəflə, namusla yaşaya bilsən. 
* * * 
Duyğusal olmuşam uşaqlığımdan, 
Aldanmaq, yanılmaq istəmədim heç. 
Çox adam üz gördü yumşaqlığımdan, 
Dinmədim, İlahi, günahımdan keç. 
* * * 
Qonşumu baş bildim hər an özümdən, 
Damında cüt malı balalı olsun. 
Kim ki xeyir görür mənim sözümdən, 
Ana südü kimi halalı olsun. 
 
AY İNSAN 
Demə, dünya mənimdi, 
Ağılsız, harın insan! 
Nəfsin sənə qənimdi, 
Kəfəndi, varın insan! 
* * * 
Bir az düşün, fikirləş, 
Şeytana çox yar olma. 
Şərəfini uca tut, 
El içində xar olma! 
* * * 
Bu dünya olanları, 
Üzə deyən dünyadı. 
Harınlamış canları, 
Udan, yeyən dünyadı. 
* * * 
Allahı sev, varı yox, 
Onlar gəldi-gedərdi. 
Var-dövlətin sevgisi 
Sən ölənə qədərdi. 
* * * 
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Yağı olma heç kəsə, 
Allah bağışlayandı. 
Girdi kimsəylə bəhsə , 
Neçə ürək dayandı. 
* * * 
Bu dünyanın sonunu 
Düşün, özünü öymə! 
Sonda dümağ donunu 
Geyib başına döymə! 
* * * 
Pulla ölçülmür heç vaxt, 
Namus, qeyrət, ar, insan! 
Son qismətin soyuq taxt, 
Qaranlıq məzar, insan! 
 
???… 
Yaşamaq gözəl hissdir, 
Sənə dəyən olmasa. 
Dünyanın nəyi pisdir, 
İnsan yaşa dolmasa?! 
* * * 
Gül canıyla əlləşər, 
İstidən bağrı bişər. 
Onlar da gözdən düşər, 
Saralmasa, solmasa. 
* * * 
İnsan qisas alarmı, 
Bir-birini çalarmı, 
Kin, küdurət olarmı, 
Pislik yadda qalmasa?! 
* * * 
Saf eşq səni əyərmi, 
Sevən özün öyərmi, 
Yaşamağa dəyərmi, 
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Yar qadanı almasa?! 
* * * 
Murad görür, götürür, 
Ətrafına ötürür, 
Baxır, dünya itirir, 
Gündə təbil çalmasa. 
 
DAMLA-DAMLA 
Damla-damla ömür axır, 
Can quruyur, yanaq solur. 
Günahlarım dönüb baxır, 
Yaddaşıma pərçim olur. 
* * * 
Günahımı yuyammıram, 
Çalışıram təmiz olam. 
Bu dünyadan doyammıram, 
İzi itən bir dar yolam. 
* * * 
Tükənməyir arzularım, 
Bu dar yolun sonundayam. 
Üç övladdı mənim varım, 
Mən onların canındayam. 
* * * 
Tanrım, sevgim sənə görkdü, 
Çarəsizəm, qolum bağlı. 
Baxan deyir canı bərkdi, 
Daş kimidi zalım oğlu. 
* * * 
Mənə canı verən sənsən, 
Yaş artdıqca kölgəm itir. 
Günahımı görən sənsən, 
Ya bağışla, ya da bitir. 
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XOŞ GƏLDİN 
(60 yaşın astanasında öz-özümlə söhbətim) 
Getdiyim bu yolun sonu işıqdır, 
Bilməsəm, bir addım atarammı heç?! 
Qismətim ömrümə bir yaraşıqdır, 
Bu qismətə haram qatarammı heç?! 
* * * 
Bu yolun əvvəli gün kimi aydın, 
İşıqlı sonuna arxayınam mən. 
Etdiyim səhvləri hərdən bir saydım, 
Ancaq istəmişəm hey yayınam mən. 
* * * 
Demirəm sərrafam, naşıyam mən də, 
Dünyanın çəmini tapa bilmədim. 
Kefim kök olardı kənarda, gendə, 
Amma dar ayaqda heç vaxt gülmədim. 
* * * 
Bu dünya fanidi, mənə də qalmaz, 
Mən mələk deyiləm, çox günahım var. 
Nə qədər yaxşılıq etsəm bəs olmaz, 
Bir kəsə çəp baxsam dünya dağılar. 
* * * 
Altımış yaşım var çox şeyi gördüm, 
Həyatın dəyişməz qanunları var. 
Bezmədim ağrı da, kədər də dərdim, 
Bildim ki, yaxşı gün məni də tapar. 
 
BƏZƏN 
Bəzən qanın qaralar, 
Bəxtin səni öyməsə. 
Hər bir dərdə çarə var, 
Allah səni döyməsə. 
* * * 
Yüz səhv edər dayanmaz, 
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Günahını sayanmaz, 
Baxma, insan oyanmaz, 
Başı daşa dəyməsə. 
* * * 
Düzdə xana qurulmaz, 
Piylənmiş baş durulmaz, 
İnsan oğlu qırılmaz, 
Dövran onu əyməsə. 
* * * 
Ruhum safdı, qoyarmı?! 
Heç şeytana uyarmı? 
Murad sənə qıyarmı? 
Dilin onu söyməsə. 
 
O 
Sevən ürək paxıl olmaz, 
Halal, təmiz doğular o. 
Sevən kəsdə ağıl olmaz 
Eşq içində boğular o. 
* * * 
Uşaq kimi tez aldanar, 
Sevdiyini canı sanar, 
Öz eşqini bəzən danar, 
Öz içinə yığılar o. 
* * * 
Evdə qalsa, tək qarıyar, 
Bəxti korsa, susar, duyar, 
Eşqdən solar, tam quruyar, 
Kor bulaq tək soğular o. 
* * * 
Dara düşsə, susmaz, dinər, 
Hikkəsiylə səni yenər, 
Məhvərindən silkələnər, 
Kərpic-kərpic dağılar o. 
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* * * 
Yarı ölsə o an solar, 
Susar, dinməz, fikrə dalar, 
Sevdasından dəli olar, 
Məcnun deyə çağrılar o. 
 
DÜNYANIN 
Gözü doymaz bu dünyanın, 
Hər gün gedib gələni var. 
Dərdə düşüb ağlayanı, 
Sırtıq-sırtıq güləni var. 
* * * 
Qaraqışqırıq salanı, 
Ömrünə balta çalanı, 
Yalandan nəfəs alanı, 
Ayaq üstə öləni var. 
* * * 
Dar ayaqda zaman getməz, 
Dərd qurtarmaz, azar bitməz, 
Eh, aşmağa ömür yetməz, 
Yüz təpəsi, bələni var. 
* * * 
Murad, boylan, sən də dur keç, 
Vaxtın varsa bir yuva seç, 
Hamı nankor olarmı heç, 
Qədir-qiymət biləni var. 
 
60 YAŞIMA 
Bu da bir qismətdi, buna da şükür, 
İlahi, başqa bir umacağım yox. 
Duyuram ürək də qaş-qabaq tökür, 
Təkəm, sığınmağa bir qucağım yox. 
* * * 
Hər kəsin sonu var, bunu bilirəm, 
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Bu ömür alnıma yazılan yazı. 
Allahın əlindən tutub gəlirəm, 
Nə vaxt ki buraxdı, bitər ən azı. 
* * * 
Bu ömrü sevərək duydum, yaşadım, 
Çalışdım düz gedəm yolumu hər an 
Hər il bir nişanə qoydum, yaşadım, 
Bildim ki, məni də udacaq zaman. 
* * * 
Ruhum tər-təmizdi axar su kimi, 
Hər günə şükr edər, sevinər, gülər. 
Hələ ki sınmayıb könlümün simi, 
Kökdədi, hər nəğmə çalına bilər. 
* * * 
Bu ürək çox dözdü mənim oduma, 
Dinmədi, görmədi üzümdə kədər. 
Ləkə gətirmədi mənim adıma, 
Nə də incitmədi bu vaxta qədər. 
* * * 
İlahi, hər zaman sənə borcluyam, 
Ağlım üstümdədi, təbim rəvandı. 
Bilirsən əzəldən nəçiyəm, oyam, 
Cismim qocalsa da, ruhum cavandı. 
 
SEVİN 
Siz ey mənim əzizlərim, qismətdəki adı sevin! 
Hər bir dilə vaqif olun, demirəm ki yadı sevin! 
* * * 
Eşqə biganə qalmayın, sevginizə sadiq olun, 
Millətimin eşq simvolu Şirini, Fərhadı sevin! 
* * * 
Şirinliyi dil anlayar, tez ötürər beyinlərə, 
Sərraf olun, aqil olun, ağzınızda dadı sevin! 
* * * 
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Dostluq edin, seçin hər vaxt fərəhlənən könülləri, 
Müxənnətdən uzaq olun, arayın, dilşadı sevin! 
* * * 
Heç qəzəl yazmamışam, anlayıram mən ərk elədim, 
Vaxtınız olsa əgər, bir az da bu Muradı sevin. 
 
BİLİNMİR 
Bir sual həmişə hey yorar məni, 
O nədi heç zaman yaşı bilinmir. 
Nə bir ölçüsü var, nə bir ölçəni, 
Bu işdə nə usta, naşı bilinmir. 
* * * 
Əvvəl gəl-gəl deyər, üzünə gülər, 
Həyatda hamının başına gələr, 
Sonu nə olacaq, bir Allah bilər, 
Axırı, əvvəli, başı bilinmir. 
* * * 
Ay Murad, naşısan, sən də çox oxu, 
Görmədim doyanı, harını, toxu, 
O elə dağdı ki çıxammır çoxu, 
Ətəyi, zirvəsi, qaşı bilinmir. 
 
DEYİLMİŞ! 
İçimdə o qədər ağrı-acı var, 
Baxıram, bu dünya mənlik deyilmiş! 
Çevrəmdə o qədər qardaş, bacı var, 
Dərdimi soruşmaq sənlik deyilmiş! 
* * * 
Başım açılmayır mərəkə, yasdan, 
Nə səndən yarıdım, nə də ki, dostdan, 
Sanki sıxılıram bu basa-basdan, 
Ayılıb görürəm tünlük deyilmiş! 
* * * 
Üzümə baxanlar dərdimi anlar, 



     Murad Məmmədovun 60 illik yubileyi münasibətilə 

 

 65  

 

Mənə yad deyil ki, qohumdu onlar, 
İllərin dərdimlə ortaqlığı var, 
Nə aylıq, nə də ki, günlük deyilmiş! 
* * * 
Ay Murad, taleyin min oyun oynar, 
Köksün alovlanar, qaynar ki, qaynar, 
Baxma, dərdlərinin hər an həlli var, 
Əgər həlli yoxsa, tənlik deyilmiş. 
 
QADIN 
Qadın ruha yaraşıq 
Ömrümüzün yarısı. 
Sevgisiylə qarışıq 
Həm xanımı, qarısı. 
* * * 
O, dünya yaranandan 
Sevgi dolu sonadır. 
Biz asılıyıq ondan 
Çünki qadın Anadır. 
* * * 
Qadın həyatın gözü 
Aldığımız nəfəsdir. 
Həm söhbəti həm sözü 
Sevgiylə dolu kəsdir. 
* * * 
Bu dünya gül qoxuyar 
Ətir saçar onunla. 
Sevgiylə can toxuyar 
Qürur duyar bununla. 
* * * 
Qadın övlad anası 
Hamımızın canıdır. 
Bütün bəşəriyyətin 
Üzüdür, ad sanıdır. 
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* * * 
Başımızın tacıdır 
Həyası, ismətiylə. 
Qadın ana, bacıdır 
Gözəldir qismətiylə. 
* * * 
O, dünyanın bəzəyi 
İnsanlığın yaşıdır. 
Sevgimizin özəyi 
Onun məhək daşıdır. 
 
DEMƏYİN 
Heç kimə, ay yetim, deməyin dostlar, 
Hamımız insanıq, kimsə baş deyil. 
Bu sözdə təənə var, daha nələr var, 
Açıb ağartmaq da mənə xoş deyil. 
* * * 
Qismətdən, yazıdan qaçan olmayıb, 
Bu dünya yazılı kitaba bənzər. 
Bağlanmış bir bəxti açan olmayıb, 
Hər kəs öz bəxtini soraqlar, gəzər. 
* * * 
Kimsəyə yetimdir, söyləyib durma, 
Onun da hifz edən Allahı vardır. 
Gəl ürək sındırma, gəl könül qırma, 
Düşünmə ki, ona bu dünya dardır. 
* * * 
Heç kəsin taleyi əlində deyil, 
Kimsəyə lağ edib, sındırma onu. 
Çalış bu kəlməni yaddaşından sil, 
Çünki könül qırmaq dünyanın sonu. 
* * * 
Bu söz yoxa çıxsa dildən, ağızdan, 
Hər kəs öz adıyla öyünər məncə. 
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Bu adın əsiri oğuldan, qızdan, 
Dünya xeyir görər hər şeydən öncə. 
 
BELƏDİR 
İnsan robot deyil ki, 
Həmişə düz işləsin. 
Sadə məntiq deyir ki, 
Səhvi olur hər kəsin. 
* * * 
Bu səhvlərin içində 
İtib-batan çox olar. 
Hamısı bir biçimdə, 
Olmur, çaşan yox olar. 
* * * 
Çalışırıq hamıda 
Qüsur tapaq, səhv tutaq. 
Ağzımızda tamı da 
Az qalır ki, unudaq. 
* * * 
Bu dünyanın gərdişi 
Bizi maraqlandırmaz. 
Bir insanın səhv işi 
Qəti bizi yandırmaz. 
* * * 
Acımasa xəmiri, 
Küt gedəcək kündələr. 
Yola verər ömürü, 
Saf, əlacsız bəndələr. 
* * * 
Ağıllı baş seçilər, 
Düz əməli, işiylə. 
Yaşandıqca kiçilər 
Dərd, ağıllı kişiylə. 
* * * 
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Bu dünya hamı üçün 
Gör-götür dünyasıdı. 
Baxın, yaşayın, keçin, 
Həyat ömrün yasıdı. 
 
ŞEİR 
(Bir şeir kitabını oxuduqdan sonra…1982ci il.) 
Şeirə meyl eləyin, şeir oxuyun, 
Sevinclə, kədərlə dost olmaq üçün. 
Şeirə meyl eləyin, şeir oxuyun, 
Şeir dünyasından zövq almaq üçün. 
* * * 
Mənimçün şeirdir, hər açılan gül, 
Mənimçün şeirdir, oxuyan bülbül. 
Mənimçün şeirdir, o şehli çəmən, 
Şeirdir mənimçün o ağ yasəmən. 
* * * 
Mənimçün şeirdir, gördüyüm gözəl, 
Şeirdir mənimçün tökülən xəzəl. 
Mənimçün şeirdir, payızın sonu, 
Yazda göz oxşayan nərgizin donu. 
* * * 
Şeirdir həyatım, şeirdir canım, 
Şeirsiz keçməyir vaxtım, zamanım. 
Deyirəm a dostlar, şeir oxuyun, 
Duyun, duyğulanın, çələng toxuyun. 
* * * 
Şeirdir mənimçün var da, dövlət də 
Şeirdir sevinc də, qəm də, nifrət də. 
Şeirdir həmişə, hər an, hər zaman 
Mənimçün edilən quru hörmət də. 
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İLK MƏHƏBBƏTİM 
Burnumun ucu da göynəyir indi, 
Yadıma düşəndə ilk məhəbbətim. 
Xəyala daldıqca, hisslərim dindi, 
Yadıma düşəndə ilk məhəbbətim. 
* * * 
Nə yaman olurmuş acı dərd kimi, 
Yandırır içimi, didir qurd kimi, 
Ağlımdan çıxmayır köhnə yurd kimi, 
Yadıma düşəndə ilk məhəbbətim. 
* * * 
Boylanır xəyalım geriyə nədən?! 
Beynim açılmayır, sızlayır bədən. 
Qurtula bilmirəm qəmdən, qüssədən, 
Yadıma düşəndə ilk məhəbbətim. 
* * * 
Arzular danışır, ruhum dinməyir, 
Xəyalım göylərdən bir an enməyir. 
Eşqimin alovu, odu sönməyir, 
Yadıma düşəndə ilk məhəbbətim. 
* * * 
Taleyin gərdişi sərt oldu niyə?! 
Mən naza dözmədim, aldandım küyə. 
Qocalıq istədi qəddimi əyə, 
Mənə dayaq oldu ilk məhəbbətim, 
Heyif ki, tez soldu ilk məhəbbətim. 
 
SƏNSİZ 
Kövrək arzularım kül oldu demək, 
Sən məndən ayrılıb gedəndə, sənsiz. 
Quruyan ağacın yarpaqları tək, 
Titrədi ruhum da bədəndə, sənsiz. 
* * * 
Dünya qaranlığa büründü sanki, 
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Nə günəşi gördüm, nə ayı gördüm. 
Mən səni itirdim, sənsiz inan ki, 
Nə qışla yaşadım, nə yayı gördüm. 
* * * 
Alın yazısına mən inananam, 
Bu bəxtə, taleyə nə deyim ki, mən? 
Mən nə birinciyəm, nə son yananam, 
Bu ülvi diləklər puç oldu nədən?! 
* * * 
Mənim taleyimdə qara bir yazı, 
Mənim varlığımda vuran ürəksən. 
Bu soyuq bədənin qarı, ayazı, 
Bu isti könlümün ocağı sənsən. 
* * * 
Niyə, taleyimiz barışmadı ki, 
Nə günah işlətdik, ay mənim gülüm?! 
Nə doğma, nə yaxın qaışmadı ki, 
Bir şey bilirsənsə, de mən də bilim. 
* * * 
İstərəm yuxuma girəsən mənim, 
Dərdini eşidəm, ona tən olam. 
Röyada olsa da könül həmdəmim, 
Sirdaşım olasan, yarın mən olam. 
* * * 
Dərdimiz dərdlərə oxşayan deyil, 
Ki, açaq danışaq dərd bilənlərə. 
Nə məni yalvartma, nə də sən əyil, 
Bir də fikir vermə deyilənlərə! 
* * * 
Əllərim aşkarda toxunmasa da, 
Ruhumuz yuxuda tox olsun dedim. 
Bir sevgi nəğməsi oxunmasa da, 
Bu hicran, bu nisgil yox olsun dedim. 
* * * 
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Dərd dərdi gətirər, kədər kədəri, 
Arzun istəyinlə tən olmayanda. 
Sevgi, məhəbbətin olmaz təpəri, 
Əzizim, gözündə yaş olmayanda. 
 
ETİRAF 
Günahkar mən oldum, indi anladım, 
Dərdimiz bölünməz, ortaq olsa da. 
Nə məndən incidin, nə də danladın, 
Bu səhv ömrümüzə bir dağ olsa da. 
* * * 
Sənsizlik ay gülüm, ağrı-acıdır, 
Dərd içində azmaq yaşamaq deyil. 
Məhəbbət həyatın ehtiyacıdır, 
İynəylə gor qazmaq yaşamaq deyil. 
* * * 
Bu da bir talehdir yaşayırıq biz, 
Sən məndən aralı, bu hicran bitmir. 
Çilik- çilik oldu o saf eşqimiz, 
Nə olsun, ağrısı canımdan getmir. 
* * * 
Heç zaman dayanmaz, sildikcə gələr, 
Göz yaşı torpağa qarışarmı heç? 
Vüsala yetməyən nakam sevgilər, 
Görən o dünyada barışarmı heç? 
 
…SƏN ALLAH! 
Üzü qarsıyan odam, 
Məni unut, sən Allah! 
Daha naməhrəm, yadam, 
Məni unut, sən Allah! 
* * * 
Çarxı dönmüş bir oxam, 
Dərdə doymuş bir toxam, 
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Elə bil ki, heç yoxam, 
Məni unut, sən Allah! 
* * * 
Nə pəncəm, nə də şeşəm, 
Çarəsiz, acı şişəm, 
Dərd əkmək olub peşəm, 
Məni unut, sən Allah! 
* * * 
Gölə sığmayan sona, 
Tərsə toxunmuş xana, 
Cibi sovrulmuş xanam, 
Məni unut, sən Allah! 
* * * 
Dərdə bələnmiş halam, 
Sonu bilinməz yolam, 
Vallah, yiyəsiz qulam, 
Məni unut, sən Allah! 
 
QALDI 
İlk sevgim, ilk eşqim, arzum, istəyim, 
O kənddə gül açdı, o kənddə qaldı. 
Necə unut deyim, necə bəs deyim, 
O ülvi hisslərə?! Kəmənddə qaldı. 
* * * 
Ürəyə dərd oldu, ömrə bir işıq, 
O, mənə ruh verdi, ruha yaraşıq, 
Lal oldum dinmədim, o, mənə aşiq, 
Bu saf duyğularım rübənddə qaldı. 
* * * 
Bu həsrət, bu hicran bitməz, can alar, 
Bu sevgi başımdan getməz, hey qalar, 
Eşqiylə,sevgiylə dolu misralar 
Heyif dil açmadı, lal bənddə qaldı. 
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İNCƏDƏ SEVDİM SƏNİ 
Saçlarım ağarsa da 
Ruhum sevginlə yatır. 
Neyləyim ki, yaşımız 
Tam altımışa çatır. 
Xəyallar məni qoymur 
Rahat dincələm, duram. 
Köhnə sevda dərd olub 
Sağalmayır ki yaram. 
O bəxtəvər günlərim 
Bir də taparmı məni?! 
İncədə sevdim səni. 
* * * 
Taleh bizi oyuna 
Gör harda saldı getdi. 
Eh, nələrlə aldatdı 
Ağlımı aldı getdi. 
Bizim arzu-kamımız 
Alışdı külə döndü. 
Tərtəmiz saf duyğular 
Kükrədi, selə döndü. 
Hikkəmiz dağıdardı 
Sisi ,dumanı, çəni. 
İncədə sevdim səni. 
* * * 
Zamanın yaddaşından 
Heç nəyi silmək olmur. 
Bu da alın yazısı 
Nə deyim, bilmək olmur. 
Bizim məhəbbətimiz 
Ürəkdə qaldı getdi. 
Qışda açan gül kimi 
Soyuqdan soldu getdi. 
Nə olsun ki, bu sevda 
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Çəkdi bizə sitəmi. 
İncədə sevdim səni. 
* * * 
Göz dəymiş sevdaların 
Sonu olmurmuş, gülüm. 
Bəslənən arzuların 
Gülü solmurmuş, gülüm. 
Onda nə oldu bizə?! 
Gül açmadı sevdamız. 
İnan, səni bilmirəm 
Namuraz qoydu məni. 
İncədə sevdim səni. 
* * * 
Sevdadan alışanın 
Külü çətin soyuya. 
İçini dərd yandırar, 
Çölü çətin soyuya. 
Yandırdı, alışdırdı, 
Od vurdu ömrümüzə. 
Nə çəkdirdi biləsən 
Bu acı sevda bizə. 
Əlifmizi çaşdırdı, 
Unutdurdu qibləni. 
İncədə sevdim səni. 
 
HEÇ VAXT… 
(Ömür-gün yoldaşıma 50 yaşında) 
Ömrün yollarında qoşa şam kimi, 
Əridik, əridik, sönmədik heç vaxt. 
Taleyin dolanbac dolaylarında, 
Qabağa boylandıq, dönmədik heç vaxt. 
* * * 
Vaxtın gərdişinə boyun əyəndə, 
Küsmədik bir nimdaş paltar geyəndə, 
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Yusif dil açanda, baba deyəndə 
Baxıb köks ötürdük, dinmədik heç vaxt. 
* * * 
Bəzən xətirlərə dəyən söz olduq, 
Bəzən əyri olduq, bəzən düz olduq, 
Amma ömrü boyu qoşa göz olduq, 
Sevgi zirvəsindən enmədik heç vaxt. 
 
ƏZİZİM 
Sevdimsə, sevgimdə məcnun olmadım, 
Adını qəlbimə yazdım, əzizim! 
Düşündüm, daşındım, çarə bulmadım, 
Nə oldu qismətə yozdum, əzizim! 
* * * 
Həsrətin odunda, közündə bişdim, 
Gah mum tək əridim, gah şan tək şişdim, 
Səndən ayrılanda nə günə düşdüm?! 
Əlimi dünyadan üzdüm, əzizim! 
* * * 
Yığvala kor dedim, əsəbdən coşdum, 
Özüm də bilmədim, həddimi aşdım, 
Fikirdən, kədərdən əlfimi çaşdım, 
Dərddən gen dünyada azdım, əzizim! 
* * * 
Bir səhər yuxudan tezdən oyandım 
Duyğular içində alışdım, yandım. 
Allaha yalvardım, burda dayandım, 
Yaşadım, ölmədim, dözdüm, əzizim! 
* * * 
Həyat dərslərini bitirməmişdim, 
Dünyadan payımı götürməmişdim, 
Kələfin ucunu itirməmişdim, 
Tutdum bir ucundan çözdüm, əzizim! 
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DEYİL 
Onsuz da ürəyim boşdur, əzizim, 
Sənə unut deyən ürəyim deyil. 
Səninlə hər əzab xoşdur, əzizim. 
Sənsiz cənnət belə gərəyim deyil. 
* * * 
Aybaay, ilbəil ömürdür gedən, 
Sağalmaz inaddır məni xar edən, 
Hər şeyin tamını unutmuşam mən, 
Təkcə zəhər olan çörəyim deyil. 
* * * 
Hər üzdə min sifət, surət gördükcə, 
Min cürə sarsıntı, heyrət gördükcə, 
O qədər zərbələr aldım ki, təkcə, 
Daş-qalaq edilən kürəyim deyil. 
* * * 
Əhvalım dəyişir ruzigar kimi, 
Gah donur, əriyir soyuq qar kimi, 
Sən yoxsan, həyatım tarımar kimi, 
Çürüyən, laxlayan dirəyim deyil. 
 
QİSMƏTİM 
Sevdiyim qız qismətimdə yox imiş, 
Qismətdə olanın oduna yandım. 
Sevən qəlbin dərd, azarı çox imiş, 
Anlamadım, əzabını boş sandım. 
* * * 
Ömür boyu suçlu bildim özümü, 
Günahımı heç cür yuya bilmədim. 
Yaşamağa Tanrı verdi dözümü, 
Zövq aldım həyatdan dözdüm, ölmədim. 
* * * 
Üç övlad böyütdüm, başım qarışdı, 
Onların gülüşü ovutdu məni. 
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Nifrətə məsafə bircə qarışdı, 
Sevdi, əzizlədi o, tutdu məni. 
* * * 
Geriyə baxıram acı xatirə, 
Hər gün başa qaxınc, minnət yeyirəm. 
Yadıma salıram azı min kərə, 
Yenə də bu günə şükür deyirəm. 
* * * 
Ömür paltar deyil, fərqli geyəsən, 
Dəyişəsən görkəmini, cildini. 
Bu qismət mənimdi, mənim! Deyəsən, 
Yazılana çarə yoxdu! Bildimi?! 
 
DEYİRLƏR… 
Deyirlər ki, zaman dərdə məlhəmdir, 
Vaxt gəlir sağaldır yaralarını. 
İlk eşqin yarası sanki ödəmdir, 
Sağalmır! İncitmir haralarını?! 
* * * 
İllərlə duymadım səni kar kimi, 
Sən ondan soruşdun, mən də birindəən. 
Üz-üzə gələndə günahkar kimi, 
Baxıb köks ötürdün mənə dərindən. 
* * * 
Nə sən o deyilsən, nə mən o dəli, 
Nə də ömrümüzün cavan çağıdır. 
Mən sənin yanında gözü kölgəli, 
Səninsə rəftarın ürək dağıdır. 
* * * 
Artıq baxışın da dəyişib tamam, 
Elə bil tənhasan, elə bil təksən. 
Mən həmin insanam, həmin adamam, 
Sənsə qolubağlı ürkək mələksən. 
* * * 
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Bu taleh alın yazımdır deyə, 
Məni göynədəcək ölənə kimi. 
İlahi qoymadı bir olaq niyə, 
Mən səni tanıyıb bilənə kimi. 
* * * 
Əzab ömrümüzə biçilən paltar, 
Yol yox, bu libasa alışmalıyıq. 
Günahkar mənəmmi? Bəyəm fərqi var?! 
Bir yerdə bu suçla barışmalıyıq. 
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                                DOST  SÖZÜ 
              MURAD MƏMMƏDOVA AÇIQ MƏKTUB 
Özümü biləndən tanıyıram onu…Bir kənddə, obada böyümüşük. 
Eyni havanı udmuşuq, eyni sudan içmişik. Eyni təmizliyi ruhumuzla 
dadmışıq. Üç-dörd yaş məndən cavan olmalıdır. Murad 
Məmmədovu deyirəm. İstisasca mühəndis olan “qoca” gənc 
şairi…Muradın ata tərəfində də, ana tərəfində də duyğusallıq var, 
həssas insanlardır, sözə,şeirə,hikmətə, haqqa meylləri çoxdur. 
Yurdumuzun şair oğlu Aslan Kəmərli atasının xalası oğludur, dayıları 
Xəmmət adı ilə tanınan Aslan Carçalovun, Şamxal Carçalovun gözəl 
şeir, saz ruhu var. Alma budağından gen düşmür axı. Murad 
Məmmədov da eləcə…təmsil elədiyi gen yaddaşını canıyla, qanıyla, 
ləyaqətlə yaşadır. 
Şeirlərini mənə təqdim eləyəndə təəccüb qarışıq sevinc qığılcımları 
gözümü işıqlandırdı. Lakin səmimi deyim , bir qədər ciddi baxmadım. 
Fikirləşdim ki, yəqin ruhsal duyğusunu sazda oxunan qoşma, gəraylı 
üstündə qələmə alıb. Şeirlərlə tanış olanda gördüm ki, ədəbiyyatımız 
Murad Məmmədov imzalı bir qələm adamını, bir şairini çox səxavətlə 
itirib. Yazdığı şeirləri mənə bunu deməyə imkan verir. Şeirlərinin ən 
yaxşı cəhəti odur ki, nə fikrin, nə bədii ifadənin ibtidai formasında 
vurnuxmur. Bəs olan qədər cilalı fikirləri bədii səviyyəyə qaldıra bilir. 
Bu yerdə bir təəssüfümü bildirim ki, kaşki ədəbiyyatla ciddi məşğul 
olaydı. Ədəbiyyatın istiqamətini müəyyən edən bir çox əsərləri 
mütaliə eləmiş olsaydı, bədii manerasını daha samballı detallarla 
zənginləşdirə bilərdi. Şeirlərdəki ayrı-ayrı qığılcımlar ruhu silkələmək 
gücündədir. 
Dərd içində iş getmir, 
Həvəs ölür, baş ötmür. 
Dərdə bax, heç üşütmür, 
Qar adamı yandırı… 
Və ya 
Ay haqqı salamı tapdayan adam… 
Lap adamı ritmə uyğun içindən oynada bilir misralar. 
Doğulduğum el ulu, 
Şah İncəmin bir qolu, 
Yüz xatirəylə doluu 
Könlüm Kəmənd dağında…və ya 
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Neyləyim söz məni rahat buraxmır… 
Söz, duyğu istini, soyuğu görmüş ürəyinə, hissinə elə oturub ki, bu 
yaşda qovub çıxartmaq istəsən də mümkün olmayacaq, səndən əl 
çəkməyəcək əzizim , gözüm Murad Məmmədov. Mən bilən indi sənə 
qalır yarı gərdişin, zamanın ətəyindən tutmaq, yarı isə şeirin,sözün. 
Beləcə bir təhər özünü ovut, gör ovuda bilirsənmi… Düşüncə, 
təfəkkür tərzin elədir ki, ağır mövzulara qucaq açırsan. Həyatın qəm 
ağacını silkələyirsən, ölüm-qalım havasında əlləşirsən. Bir az boş 
ver…milyon illik həyatdı. Yaranışdan bu yana belədi, belə də olacaq. 
Özün demişkən: 
Ömür sınağıymış gec başa düşdüm, 
Bütöv qınağıymış gec başa düşdüm, 
Gələn qonağıymış, gec başa düşdüm, 
İlahi, rəhm elə, keç günahımdan… 
Heç anlamamaqdan, gec də olsa, başa düşmək ötədir. Şeir həm də 
gözəl etirafdır. Həmişə səmimi ol, həmişə var ol. Dərin sayğılarla 

 Avdı  QOŞQAR ,  şair. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                       

https://yazarlar.az/tag/avdi-qosqar/
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