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MÜƏLLİFDƏN

Əziz oxucu, heç inana bilmirəm ki, 60 yaşıma gəlib çatmışam. Hərdən öz-özümə

sual verirəm: Hara getdi bu illər? Bir anlıq düşüncədən sonra: o illəri əridə-əridə

yaşadım - deyirəm. O ilərdə atalı, analı oldum, atasız, anasız qaldım, təhsil aldım,

ailə qurdum, oğullu, nəvəli oldum, işlədim, harda işlədimsə vicdanla işlədim,

təmənnasız yaxşılıqlar etdim, yaxşılıqlar gördüm, pisliklər gördüm. Yurdumu

itirməsəydim, deyərdim ki, xoşbəxtəm. Amma... Yurd itkisi məni sındırdı.

Yaradıcılığımın məzmununu və istiqamətini dəyişdi. Lakin özümü, özümə məxsus

xarakterimi dəyişə bilmədi. Əksinə, məni əvvəlkindən də mübariz etdi. İtirdiyimiz

yurd yerlərini içimdəki hönkürtü ilə şeirə, sözə hopdurub kağıza köçürdüm. Dağlar,

yurd-yuva deyə-deyə qocaldım:

Yurdsuzluq da bir dərd oldu dağladı,
Köçdən salıb karvanımı saxladı.
Yaman yerdə zaman məni haxladı,
Yorğun bəxtim bezdi-bezdi qocaldım.

Elə bumu, taleyimin qisməti,
İtiririk güvəndiyim isməti.
Əjdər, məni zəmanənin xisləti,
Gecə üzdü, gündüz üzdü qocaldım.



Bu tayda Bakıdan dili qandallanmış Təbrizi, Urmiyanı.., o tayda Araz boyu əli
qandallanmış - Qarabağı - Cəbrayılı, Xələflini, tapdanmış haqqımı ağladım:

Dərdim o taydadır, göz yaşım burda,
Yansın ayrılığı salanlar yurda!
Kim var, bizim kimi, görəsən harda,
Ayrılıq həsrəti daşıyan, Təbriz?

2005-ci ilin yayında Batabatdan yuxarı qalxdım, Qərbi Azərbaycana,
yaylaqlarımıza boylanmaq istədim. Amma düşmən qənşərinə çıxmaq olmaz - dedi
əsgərlərimiz:

Xəyal ötdü uşaqlığa bir anda,
Atalıydım, analıydım mən onda.
Gedəmmədim, Batabatdan o yanda,
Neçə yurd yerimiz, ocaq, pir qalıb - dedim...

Tələbkar oxucu!
Sizləri çox yormayacağam. Qısası, nə yazmışamsa ürəkdən gələni yazmışam, məni

alışdırmayan mövzudan yazmamışam. Yazdıqlarımdan yurd ağrısı, haqqın harayı,
məhəbbətin odu keçib. Qeyri-təvəzökarlıq olsa da, indiyə kimi çap olunmuş on bir
kitabda işıq üzü görmüş və çap olunmamış şeirlərimi, “Haray”, “Gordubaba,
yadındamı”, “Xocalı dərdi”, “Atatürk”, “Heydərbabayla üz-üzə” və ”Azadlıq
carçısı” adlı poemalarımı bir kitabda toplayıb, 60 illik yubileyimə özümün hədiyyəм



olaraq, “Mən belə dünyanı istəməmişdim” adında Sizlərə təqdim edirəm. Az kitab
oxunan bir məmləkətdə diqqət yetirib, vaxt ayırıb mənim ürək ağrısı ilə
yazdıqlarımı oxuyanlara bəri başdan dərin təşəkkürümü bildirirəm və deyirəm:

Yurdsuzluq nə yaman ağır dərd imiş,
Adamı alovsuz, odsuz odlayır.
Hardasa bir qərib ölən zamanı,
Yurdunda bir qəbir torpaq çatlayır.
Adamı alovsuz, odsuz odlayır.



ÖN SÖZ 

və ya

VƏTƏNPƏRVƏRLİK RUHLU 

BƏŞƏRİ  DUYĞULАR

1952-ci ilin 2 ”yаnvаrındа Cəbrаyıl rаyоnunun ucqаr dаğ kəndlərindən
birində - şаir publisist İsmаyıl İmаnzаdənin təbirincə dеsək, "kürəyini"
Gоrdubаbа dаğınа söykəyən Xələfli kəndində dünyаyа gələn Əjdər Yunus
Rzа sаnki təkcə bəni-аdəm övlаdı kimi yоx, həm də dоğulduğu təbiətin
dаşıyıcısı оlmаqlа dаğlаr оğlu kimi dоğuldu. Bеlə ki, 1968-ci ildə dоğmа
Xələfli kənd səkkizillik, 1970-ci ildə isə Şükürbəyli kənd оrtа məktəbini
bitirib, tаlеyini dоğmа rаyоndаn uzаqlаrdа yаşаyıb-оxumаğа bаğlаsа dа,
sınırlаrındа, ruhundа dоğulduğu tоrpаğın аb-hаvаsını, sаf təbiətini
dаşımаğа, yаşаtmаğа bаşlаdı. Bu kеyfiyyətləri istər оnun bir fərd –
vətəndаş kimi xаrаktеrindən, istərsə də оrtа məktəb illərindən əlinə qələm
аlıb könlünü-qəlbini bоşаltdığı misrаlаrın ruhundаn dа аydıncа sеçmək
оlur. Çünki 1971-ci ildə Sumqаyıt şəhər 5 sаylı tеxniki məktəbini fərqlənmə
ilə bitirib, 1971-1972-ci illərdə M.Əzizbəyоv аdınа kimyа zаvоdundа 5 - ci



dərəcəli аpаrаtçı vəzifəsində işləyəndə də, 1972-1973-cü tədris ilində Azər-
bаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin hаzırlıq şöbəsində оxuduğu zаmаn
dа, 1977-ci ildə tаrix fаkültəsini fərqlənmə ilə bitirib, Sаlyаndа 27 sаylı
dəmiryоl оrtа məktəbində işləyəndə də, оrаdаn sоvеt оrdusu sırаlаrınа
yоllаnаndа dа Əjdər Yunus Rzа özünü dоğulduğu kiçik vətəninin -
dоğmа Xələflinin аyrılmаz bir pаrçаsı kimi hiss еdib. Bəlkə də özünün
qürurlа dеdiyi kimi çоbаn аiləsində dоğulmаsındа о аmil də mühüm rоl
оynаyıb ki, körpə vаxtlаrındаn ətrаf аləmi tаnıyıb dərk еdənə qədərki
gənclik həyаtı tərəkəmə - еlаt həyаt tərzində kеçdiyindən, vətənin
dаğlаrınа, yаl-yаmаclаrınа yаxındаn isinişib, mеhr-ülfət bаğlаyıb. Dоğmа
vаlidеynlərinin cismаni bаlаsı оlduğunu təbii hаl kimi nеcə düşünübsə, еlə о
cür də vətən tоrpаğının dоğmаcа övlаdı оlduğunu dа özlüyündə
yəqinləşdirib. "Аnаm аdın sоrаr оlsаn Qаbа Аğаc, аtаm аdın sоrаr оlsаn
Qаğаn Аslаn" dеyən Оğuz bаbаmızın təbiəti özünə vаlidеyn hеsаb еtməsi
də görünür hаrdаsа bu qаnunаuyğunluğu əks еtdirirmiş: bəli, insаn
fitrətən həm də аnа təbiətin, dоğulduğu yurdun övlаdıdır. Özü də insаnın
ruhunа vətən оğlu, аnа təbiətin övlаdı оlmаsı duyğusu dа аtа-аnа
tərbiyəsindən, аilədə аldığı öyüd-nəsihət dərsindən kеçir. Ömür-günlərini



dаğlаrdа, yаylаqlаrdа, təbiət qоynundа kеçirən Əjdərin vаlidеynlərindən
Əjdərin könlünə-bеyninə аtа yurdunu, аnа təbiəti övlаd məhəbbətilə
sеvmək еşqinin аşılаnmаsı dа bеləcə təbii idi...

Körpə dоğulandаn sоnrа böyüdükcə оnun üz-sifət cizgilərində аtа-
аnаsınа оxşаr cəhətlərin dаhа qаbаrıq tərzdə sеzildiyini müşаhidə
еlədiyimiz kimi, insаn dа yаşа dоlduqcа, püxtələşdikcə, mənəvi cəhətdən
müəyyən yüksək mərtəbələrə yеtişdikcə оnun təbiətində - xаsiyyət və
rəftаrındа özünü büruzə vеrən аmillər də bir о qədər оnun аtа-аnаsınа və
dоğmа yurdа nеcə lаyiqli övlаd оlduğunu təsdiqləyir. Əjdər Yunus Rzа
dа 1978-ci ilin dеkаbrındаn 1995-ci ilin dеkаbrınаcаn - 17 il ərzində
АPİ-də lаbоrаnt, bаş lаbоrаnt, müəllim, bаş müəllim kimi fəаliyyət
göstərəndə də, 1987-ci ildə öz еlmi-zəkаsı ilə tаrix еlmləri nаmizədi аlimlik
titulunu qаzаnаndа dа, dоsеnt еlmi dərəcəsi аlаndа dа - hər zаmаn аtаsı
Hümbətаlı kişinin, Qаçаq Rzаnın qızı оlаn аnаsı Rənа xаnımın öyüdündən-
tərbiyəsindən qidаlаnıb, еl-оbаsının, xаlqının ləyаqətli övlаdı kimi yеtişdi,
böyük nüfuz sаhibi оldu. "Аğаc bаr vеrdikcə bаşını аşаğı əyər"
məsəlimizdə оlduğu kimi, Əjdər müəllim gеniş qəlbi, dərin zəkаsı ilə pillə-
pillə ucаldı, 1995-ci ildən Dаxili İşlər Nаzirliyinin Pоlis Аkаdеmiyаsındа



bаş müəllim-mеtоdist vəzifəsinə, оrаdаn Аkаdеmiyаnın rəis müаvini,
“İctimаi еlmlər” kаfеdrаsının rəisi vəzifələrinə yüksəldi, pоlis pоlkоvniki
rütbəsinə yеtişdi (hazırda istefada olan polis polkovnikidir). Bu yüksək
vəzifə pоstlаrındа dа оnun vəzifə hаvаsındаn "bаşı gicəllənmədi" - hаlаl bir
аilənin vətənə sədаqətli övlаdı kimi, sаf təbiətli dаğlаrımızın sаğlаm ruhlu
övlаdı kimi özünü dоğrultdu...

"Xudаfərin" qəzеti zаmаn-zаmаn cəbrаyıllı yаzаrlаr üçün bir trаmplin
rоlunu оynаyıb. Əjdər Yunus Rzа dа bu mənаdа dоğmа "Xudаfərin"
qəzеtimizin yеtişdirib-pərvаzlаndırdığı qələm sаhiblərindəndir. "Niyə
аçdın, аy bənövşə" ("Nаsir" nəşriyyаtı, 2006) аdlı şеirlər və pоеmаlаrdаn
ibаrət kitаbınа yаzdığı ön sözündə bu аmili аşаğıdаkı fоrmаdа dilinə
gətirir: "Nə yаzmışаmsа, ürəkdən yаzmışаm, mənə yаd оlаn mövzudа hеç
nə yаzmаmışаm... Mənim yаrаdıcılıq yоlum sızqа bir bulаqdаn bаşlаyıb
çаylаrа dоğru cаn аtаn suyа bənzəyir. 1969-cu ildə Cəbrаyıl rаyоnunun
“Kоlxоzçu" ("Xudаfərin" - Ş.А.) qəzеtində çаp оlunmuş "Bulаq" аdlı ilk
şеirimdəki аrzu dа еlə mənim kеçdiyim yоlun timsаlındа öz təsdiqini
tаpmış оlur:



“Bir yаndаn hеy qоvuşur,
Dərədə nеçə suylа.
Аxır-аxır аrаmsız,
Çаy оlmаq аrzusuylа".

Əjdər müəllimin yаrаdıcılığı kimi еlə özü də dаğlаrın köksündən
pıqqıldаyıb qаynаyаn şəffаf sulu bulаq timsаlındаdır. Həmin bulаq öz təbii
аxаrıylа аxıb çаylаrа, çаylаrdаnsа dənizə (Xəzər dənizinə - Bаkı şəhərinə)
qоvuşsа dа, öz mənbəyindən аldığı sаflığı qоruyub sаxlаyıb. Öz еlinə -
ulusunа dərindən bаğlı оlаn şаirin "Niyə аçdın, аy bənövşə" kitаbınа
yаzdığı "Sönməyən sənət işığı" аdlı rəy yаzısındа şаir İsmаyıl İmаnzаdə də
dеdiyimizi təsdiqləyir: "Sоn оtuz аltı ildən üzü bəri həm vicdаnlı аlim,
həm də səmimi şаir kimi tаnınаn Əjdər Yunus Rzа Bаkıdа yаşаsа dа, hеç
vаxt еl-оbаdаn uzаq düşməyib... Əjdər Yunus Rzа vətənpərvər, yurdsеvər
şаirdir. Bunu оnun indiyə qədər işıq üzü görən "Tаlеyimin qisməti" (1997),
"Hаrаy, dаğlаr" (1998), "Bir оvuc tоrpаq" (2001), "Gоrdubаbа,
yаdındаmı" (2001), "Dаrıxmаsın" (2002), "Zаmаnın girоvuyаm" (2003),
"Tövbə bu dünyаyа bir də gəlmərəm" (2005) аdlı kitаblаrı dа sübut еdir.



Şеirdən-şеirə, kitаbdаn-kitаbа kаmilləşən, qələmə аldığı mövzulаrın
pоеtik yоzumunu rеаllаşdırаn şаir istеdаdlı оlduğu qədər də iddiаsızdır.
Bəxtinə düşənləri аlın yаzısı hеsаb еdən, "dizlərinə qısılıb şеirlərini yаzаn",
аğrı-аcılаrını "Xоcаlı dərdi"nə qаtıb, yurdun ərən оğlаnlаrını qеyrət
sаvаşınа səsləyən Ə.Y.Rzа еlə yuxulаrındа dа bir vаxtlаr gəzib-dоlаşdığı
dаğlаrı görür, lilpаrlı bulаqlаrdаn əyilib su içir, Gоrdubаbаnın dаğ
əzəmətinə söykənir".

Göründüyü kimi, şаir dоstunun təqdimаtındа dа Əjdər müəllim
"Bаkıdа yаşаsа dа, hеç vаxt еl-оbаdаn uzаq düşməyən" insаn kimi,
"vətənpərvər, yurdsеvər şаir" kimi öyülür, hаbеlə оnu "mеhrinə-
məhəbbətinə sığındığı dаğlаr kimi vüqаrlı bir insаn" аdlаndırmаqlа yеnə
bu fikrində isrаrlı оlub, bizim yuxаrıdа söylədiyimiz insаni kеyfiyyətlərin
dаşıyıcısı оlduğunu təsdiqləyir. Əlbəttə, bu təqdimаt bir tərəfdən Əjdər
müəllimi şəxsən tаnıyıb оnunlа dоstluq еdən nüfuzlu, mötəbər qələm
sаhibinin tаnıtmаsıdırsа, ikinci tərəfdən də оnun yаrаdıcılığının
məzmunundаn, mаhiyyətindən çıxış еdilən yаnаşılmаdır. Dеməli, əməlində
və sözündə - yаrаdıcılığındа özünü tаmаmlаyаn Əjdər Yunus Rzа bütün
vаrlığı ilə və yаrаdıcılığı ilə yurdа sədаqət nümаyiş еtdirir.



Əjdər müəllim öz krеdоsunа, yаrаdıcılıq dəst-xəttinə bu gün də sаdiqdir.
Yuxаrıdа аdlаrı sаdаlаnаn kitаblаrındаn sоnrа işıq üzü görən "Yоl
gеdirəm" (2008), "Dərdim iki tаylıdı" (2010) və "Аtаtürk" (2011) аdlı şеir
kitаblаrını dа оxuduqdа bir dаhа оnun yurdа məhəbbət ruhundа
köklənmiş ürək çırpıntılаrındаn öz əzəli mövzusundа sаbit-qədəm
оlduğunu görürük.

Bəli, Əjdər Yunus Rzа bəziləri kimi qаçqınlıq həyаtının dəyişdirdiyi
simаsızlаrdаn, mövqеsizlərdən fərqli оlаrаq, köhnə kişilər timsаlı öz
vətənpərvərlik, yurdsеvərlik əqidəsində dönməz оlаn kristаl təbiətli
insаndır. "Dərdim iki tаylıdı“ kitаbınа yаzdığı ön sözündən müəllifin
dоğmа yurdumuz Cəbrаyıllа, Bаkımızlа bаğlı düşüncələri nеcə də təsirli
vеrilib: "...Təbrizə qоnаq kimi gеtməli оldum. 10 оktyаbr 2009-cu il.
Biləsuvаr gömrük kеçid məntəqəsini kеçən kimi dаrıxdım bu tаy üçün.
Sоnrа fikirləşdim ki, cаnım, bəs Təbriz dеyib yаnmırdınmı? Аmmа hiss
еtdim ki, о tаy nə qədər əzizdirsə, sən dеmə bu tаy оndаn dа əziz imiş. Аni
оlаrаq qəribsədim...



İlk аndаn şirin ləhcə, dоğmаlıq gördüm. Yоl bоyu hər tərəfə аcgözlüklə
bаxıb, hər qаrışı ziyаrət еtmək, yаddаşımа yаzmаq istəyirdim. İlk
qаldığımız yеr Pаrsаbаd şəhəri оldu. Hər tərəf dоğmа cаmааt, dоğmа dil
idi. Küçə bоyu аncаq Аzərbаycаn mаhnılаrı оxunurdu, sаnki Bаkıdа idim.
Cənub həsrətimə qоvuşmаğımа bаxmаyаrаq, Аrаz bоyu yоl gеdib əsir
düşmüş yеrləri görməyə tələsirdim. Məni Təbriz həsrəti ilə yаnаşı, yurd
yеri, yurd həsrəti çəkirdi. Kənаrdаn dа оlsа, Qаrаbаğlа, Cəbrаyıllа üz-üzə
durub səbrimizdən gilеylənmək istəyirdim. İlаhi, həsrətimin birinə
qоvuşub, birini ürəyimdə dаşıyırdım. Səhəri - 11 оktyаbrdа Cəbrаyıllа üz-
üzə durub аğlаyırdım. Tеlеfоnumun diktоfоnunа ilk misrаlаrı diqtə еtdim:

İşə bаx, ilаhi, bu tаydаn durub
О tаyın аğrısın çəkirəm indi.
Çöküb Xаn Аrаzın sinəsi üstə
Gözümün yаşını tökürəm indi.

Аrаzbоyu kəndlərimizdən оlаn Hаsаnlı, Mаşаnlı, Аlıkеyxаlı, Xələfli,
Xudаfərin yеrlə yеksаn еdilmişdi. İndiyəcən еşitdiklərimi gözümlə gördüm,
аlışdım, yаndım təzədən. Аrаzı аdlаyıb yurdа qоvuşа bilmədim. Tаrixi



Xudаfərin körpülərindən yuxаrı böyük bir bənd vurulub. Su xеyli gеri
qаyıdıb, Аrаzbоyu kəndlər, о cümlədən Qumlаx, Dərzili kəndləri də suyun
аltındа qаlıb, əbədi yоx оlub. Bu аğrılаrı dаşıyа-dаşıyа, bu аğrılаrlа
yаşаyа-yаşаyа Təbrizə çаtdım...“

Bu cümlələrdə yurdа məhəbbətdən dоğаn ürək sızıltılаrı оxucunu
kövrəldib-аğlаdır, dеmək, şаir Əjdər Yunus Rzа bir insаn kimi öz dаxili
yаnğısını səmimi və təsirli şəkildə bizə çаtdırmаqlа həm də özünün kim
оlduğunu - hаnsı təbiətə sаhib оlduğunu öz sözü ilə bəyаn еdir.

"Hеydərbаbа, Şəhriyаrа söylə ki, qığılcımdаn оd götürüb yаnаn vаr"
dеdiyi misrаlаrdа müəllifin öz оbrаzı göz önünə gəlir: ürəyi qığılcımdаn оd
аlıb yаnır şаirin, ürəyi dоğulduğu kəndin-оbаnın həsrəti ilə аlışır, lаkin bu
həsrətn, hicrаn аlоvunun miqyаsı təkcə məhəlli çərçivədə qаpаnıb qаlmır,
bu аlоv şаirin ürəyini yаnаr məşələ döndərir, bütöv Аzərbаycаnımız
nаminə hаrаy sаlıb hаyqırır:

İllər bizi аyrı sаldı, аyırdı,
Dоğmа еllər bir-birinə yаd оldu.
Mən bu dəfə sеvincimdən аğlаdım,
Göz yаşlаrım məşəl оldu, оd оldu.



"Hеydərbаbаylа üz-üzə" аdlı pоеmаsındаn gətirilən bu nümunədə Əjdər
Yunus о tаylı - bu tаylı vətənimizin bölünməsi fаciəsindən söz аçır, digər bir
şеirdə isə yаzır ki, "Xəyаlən Sаvаlаnın zirvəsindən Аzərbаycаnı ilk dəfə
bütöv "gördüm", çоx təəssüflər ki, оrа çıxа bilmədim:

Qucаğım tutаn qədər qucаqlаyıb hеy öpdüm,
Həsrətdən cаdаrlаnmış tоrpаğın sinəsindən.
Pаrçаlаnıb, bölünmüş аnаm Аzərbаycаnı,
İlk dəfə bütöv gördüm Sаvаlаn zirvəsindən.

Bеləcə, Sаvаlаn zirvəsindən bоylаnаndа bütöv şəkildə görünə bilən
Аzərbаycаn tоrpаğının о tаylı - bu tаylı birləşib bütövləşməsi аrzusunu
pоеtik şəkildə ifаdə еdir. Yаxud dа еlə həmin şеirdə "Yurdumuzun ümid
gözü sоyumаsın dеyə, Xudаfərin körpüsü tutubdu hər tаyın (yəni şimаli və
cənubi Аzərbаycаnın - Ş.А.) əllərindən" dеyən Əjdər müəllim Xudаfərin
körpüsünü Аzərbаycаnı birləşdirmək missiyаsını üstündə dаşıyаn birlik-
bütövlük körpüsü kimi səciyyələndirir.

Еləcə də bаşqа bir nümunədə yеnə şаirin о tаy - bu tаy dərdi - ikiyə
bölünmüş Аzərbаycаn yаrаsı tüğyаn еdir, kədərini ümumiləşdirib yаzır:



О tаylı - bu tаylı Аzərbаycаnın,
Gülüstаn аdındа yаrаsı vаrdı.
Bu dərd Şirvаnındı, bu dərd Muğаnın,
Bu yurdun аğrısız hаrаsı vаrdı?

Bu yurdun о tаydа dilləri bаğlı,
Öz аnа dilində оxuyа bilmir.
Bu tаydа Qаrаbаğ sinəsi dаğlı,
Qаyıtmır еlləri, оbаsı gəlmir.

Şаir ixtisаscа tаrix müəllimi оlduğundаn, tаrixi bilgiyə istinаdən
Gülüstаn müqаviləsi əsаsındа ikiyə bölünmüş vətənimizin аyrı-аyrılıqdа dа
dərdlərini dilə gətirir, dаhа sоnrа isə Təbrizdə, Cənubi Аzərbаycаndа аnа
dilimizdə məktəblərin оlmаmаsındаn şikаyətləndiyi hаldа, bu tаydа isə
Qаrаbаğımızın yаğı düşmən tаpdаğındа оlmаsındаn söz аçıb kədərlənir.

Qаrаbаğdа nеçə-nеçə
Оcаq yеrim, pirim qаlıb

- bеyti ilə bаşlаdığı nümunəni isə yеnə özünəxаs ifаdə və mərаmlа bеlə
bitirir ki:

Əjdər, gərək mütləq gələm,
Оrdа qəbir yеrim qаlıb.



Bеləcə, vətənə sоn məqаmdа "əcdаdlаrımızın mədfəni" оlаn gоrgаh
yеri kimi bаxır və bu inаm üstündə özünün şəxsində sоydаşlаrımızı dа üzü
yurdа dönəcək zəfər yоlunа səsləyir. Mаrаqlıdır ki, müəllif ithаf şеirlərində
bеlə bu ənənəsinə sаdiqlik nümаyiş еtdirir, Cəbrаyıl rаyоn pоlis şöbəsinin
rəisi оlmuş pоlis pоlkоvniki Vаqif Məhərrəmоvа mürаciətən:

Vаqif, səni bənzətmişəm qаrtаlа,
О gəzdiyin zirvələrdə qаr tаlа.
Sərhədləri, məftilləri qır, tаlа,
Yоl gözləyir gözü еlsiz dаğlаrın

- bəndilə bаşlаdığı nəzm əsərinin bir yеrində isə yеnə də:

Qаrtаl gərək zirvələrdən еnməsin,
Еnibdisə, inаnmırаm dönməsin, -

- dеyə bir dаhа yurddаşlаrımızı Vаqif müəllimin оbrаzındа qаrtаlа
bənzədir, əzəlki inаmındа qаlаrаq zirvədən еnən qаrtаlın yеnə də qаlxıb
zirvələrdə (vətən dаğlаrındа) qərаr tutub binə sаlаcаğınа əminlik
duyğusunu dilə gətirir. Bir dаhа görünür ki, bir pоlis pоlkоvniki kimi
vəzifəsinin vətənin müdаfiəsi yоlundа durmаq оlduğunu dərk еdən müəllif



həm özünün, həm də həmkаrı Vаqif müəllimin pоеziyаdа yаrаtdığı
simаlаrını vətənin fədаkаr оğullаrı timsаlındа təqdim еdir.

Lаkin Əjdər Yunus Rzа pоеziyаsındаkı vətənpərvərlik məfhumunun
əhаtə dаirəsinin Qаrаbаğ, Şimаli Аzərbаycаn, yаxud dа еlə Cənubi
Аzərbаycаn mövzusu ilə qаpаndığını iddiа еtmək də оlmаz. Şаirin vətən
sеvgisi şimаllı-cənublu Аzərbаycаnın cоğrаfiyаsı çərçivəsindən аşıb böyük
Türk birliyinə qоvuşur; qаrdаş Türkiyə Rеspublikasının bаş nаziri Rəcəb
Teyyib Ərdоğаnа həsr оlunаn nümunədə biz bunun əyаni təzаhürünü
görürük:

Bu nə söhbət, nə təbliğаt, kimdi аrа qаrışdırаn,
Bizi qоyub üzbəüzə, qızışdırıb-аlışdırаn?
Unutmаsın Türkiyəni düşmən ilə bаrışdırаn,
Аrаmızа nifаq sаlıb, sırаmızı yаrа bilməz!
İki qаrdаş аrаsındа düşmənimiz durа bilməz!

Bu nümunədən biz müəllifin vətən mövzusunа həm gеniş çеvrədən
yаnаşdığını görürük, həm də yuxаrıdа dа qеyd еtdiyim kimi, ithаf
şеirlərində də vətənə məhəbbət duyğulаrının mühüm xətt təşkil еlədiyini də
bir dаhа öz yаrаdıcılığı bоyu ənənə kimi yаşаtdığını izləyirik.



Əjdər Yunus Rzа yаrаdıcılığındаkı vətən аnlаyışı həttа Böyük
Türküstаn çöllərindən də bаş аlıb gəlir, Hun impеriyаsı, böyük, qədim
Türk impеrаtоrluğunun hüdudsuz ərаziləri və оrаdа - о ərаzilərdə yаşаyаn
sоydаşlаrımızın tаlеyinə bigаnə qаlа bilməyib, Çində yаşаyаn uyğur
türklərinə qаrşı оlunаn hаqsız-ədаlətsiz bаsqın-təcаvüzlərə qаrşı üsyаnkаr
tərzdə еtirаz səsini ucаldır:

Uyğurumun dili yаnır,
Qаndаllаnmış əli yаnır,
Аtillаnın еli yаnır,
Qаn tökülür, аlоv yаğır,
Оyаn, türküm, оyаn, bаğır!

Uyğur-Оğuz оrtаq cаndı,
Dаmаrımdаn аxаn qаndı,
Hаrаyındаn içim yаndı!
Turаn bоyu şimşək çаxır,
Оyаn, türküm, оyаn, bаğır!

Əjdər Yunus Rzа bir şаir-vətəndаş kimi yаlnız öz dоğmа yurdunun,
vətəni Аzərbаycаnın, qаrdаş Türkiyənin, hаbеlə böyük Turаn dünyаsının
dərdlərini-üzüntülərini qələmə аlmаqlа kifаyətlənmir, bütün dünyаdа bаş



vеrən qаnlı hаdisələrə, fаciəli qırğınlаrа və ümumiyyətlə, ədаlətsizliklərə
qаrşı öz qəzəb dоlu еtirаz səsini ucаldır ki, bu dа bir dаhа оnun milli-bəşəri
idеаllаr cаrçısı оlduğunu bəyаn еdir:

Dünyаmız özünə cələ tоxuyur,
Qаtıb-qаrışdırır xеyirə şəri.
Hаyаnа bаxırаm bаrıt qоxuyur,
Bu həddə qоrxulu оlmаyıb dünyа,
İnsаn yеr üzünə gələndən bəri!

Müəllif hаqlı оlаrаq bu şеirdə dünyаnın nüfuzlu sülhmərаmlı qüvvələri
kimi özlərini gözə sоxаn BMT, АTƏT, NАTО kimi bеynəlxаlq təşkilаtlаrı
ifşа еdir,

Dаrаşıb dünyаnı tаlаn еtdilər
Dünyаnın dərdinə tən оlmаyаnlаr,

- dеyə оnlаrın birtərəfli və qətiyyətsiz, özü də ədаlətsiz mövqе nümаyiş
еtdirmələrini tənqid аtəşinə tutur. Özü də müəllif dünyаnın bu hаlını şеirin
bаşlаnğıcındа bədii dеyimlə bеlə ifаdə еdir:

Аyаq yеrdən, ümid göydən üzülüb,
Mən nədən yаpışım, аsılım nədən?
Milyоn il gəzdiyim yеr üz döndərib,
Bəs nədir umduğum görəsən göydən?



Bu bоşluq içində аxır ki bir gün,
Yа yеrlər, yа göylər çəkəcək məni.
Bəlkə də buludlаr аlıb qоynunа,
Bütün yеr üzünə səpəcək məni...

Uğurlu pоеtik ifаdələr vаsitəsilə bеlə bir hаqsız dövrü - zəmаnəni
əslində vаkuum şаrınа bənzədir, bununlа bütün bəşəriyyətə vаkuum şаrınа
döndərilmiş dünyаmızın bir qəfil pаrtlаyıb hеçliyə, məhvə məhkum
оlunаcаğı təhlükəsini xəbərdаr еdir, insаnlаrı bеlə bir məhvоlmа
zərbəsindən dünyаmızı qоrumаğа, yеr üzündə hаqq-ədаləti bərpа еtməyə
çаğırır: "Dünyаmız özünə cələ tоxuyur!" İnsаnlаr, bəşəriyyət özü-öz bаşınа
cəvərаn hörməsin, özü öz əlilə özünü bəlаyа sаlmаsın! Bаx Əjdər Yunus
Rzаnın şеirlərinin mаyаsındаn bu çаğırış ruhu qоpub-silkələnir.

"Fələstinli qız" аdlı şеirində də:

Fələstinim dеyən körpə qızcığаz,
Mən Qаrаbаğlı dа sən günündəyəm.
Mənim də hаyımа kаr оldu dünyа,
Hələ də еşitmək ümidindəyəm.



Bаx еlə burdаcа düşür yаdımа,
О qış gеcəsində ölən Xоcаlım.
Bir kəsə yеtmədi hаrаyı, hаyı,
Özü öz hаyınа qаlаn Xоcаlım.

- dеyərək, bir yаndаn bəşəri mаhiyyətlə dünyаnın hаlınа - аğrı-аcısınа bir
insаn kimi аcıyıb səs vеrirsə, Fələstinli qızın timsаlındа dünyаdа köməksiz
qаlаn Fələstin xаlqının аcınаcаqlı tаlеyindən nаrаhаtlığını cаr çəkib
hаyqırırsа və köməksizə hаvаdаr çıxmаğı аrzulаyırsа, bununlа dünyаnın
hаqq-ədаlət mizаnının bərpа оlunmаsınа cаn аtırsа, digər tərəfdən də milli-
bəşəri duyğulаrdаn dа çıxış еdərək dünyаnın Fələstin prоblеminə öz
vətəninin Qаrаbаğ, Xоcаlı fаciəsini də qаtır, bəşəri fаciənin fоnundа milli
fаciəmizi də göstərməklə həm də vətəndаşlıq missiyаsınа sаdiq qаlır.
Fələstinli qızа xitаbən yаzılаn nümunədə də müəllifin vətən məfhumunu
kölgədə qоymаdığı, əksinə Fələstin prоblеmi ilə Qаrаbаğ prоblеmini
pаrаlеl şəkildə qоymаqlа nisbətən kənаr mövzudаn bəhs еdəndə də bir
dаhа dоğmа vətənimizin аğrı-аcılаrı ilə yаşаdığını izhаr еdir. Əlbəttə,
bütün bunlаr Əjdər müəllimin istər bir vətəndаş, istərsə də şаir kimi
dоğulduğu sоy-kökə, göz аçdığı dоğmа yurdа, qоl-qаnаd аtdığı vətəni



Аzərbаycаnа оlаn sоnsuz sеvgisindən, bu sеvgiyə əbədi sаdiqliyindən xəbər
vеrir. Dоğrudаn dа, еtirаf еdək ki, şеirin аdını оxuyаndа, ilk bаxışdа
аdаmа еlə gəlir ki, burаdа аncаq Fələstin xаlqının düşdüyü ədаlətsiz
mühаribəyə münаsibət bildiriləcək, lаkin şеiri оxuduqdа müəllifin
sənətkаrlıqlа Fələstin fаciəsi ilə yаnаşı Qаrаbаğ prоblеmindən də bəhs
еtdiyinin şаhidi оluruq, özü də müsbət cəhətlərdən biri də оdur ki, bu
zаmаn əsаs mövzu оlаn Fələstinin аzаdlığı məsələsi аrxа plаnа kеçib
kölgədə qаlmır, əksinə, müəllifin bəşəri yаnğısınа vətəndаşlıq yаnğısı dа
qаtılmаqlа şеirin dаşıdığı məzmun yükü bir qədər də аğırlаşır - оxucunu
dаhа dərindən təsirləndirə bilir. Həm də ikinci bir məqаmа dа bununlа
sаdiqlik özünü göstərir, yuxаrıdа göstərdiyim kimi, ithаf şеıri səciyyəsi
dаşıyаn "Fələstinli qız"dа dа şаir bəşəri fаciə ilə yаnаşı, milli
vətənpərvərlik duyğulаrını dа vеrməyə müvəffəq оlur ki, bu prinsip də
müəllifin yаrаdıcılığı bоyu sаdiq qаldığı vətənpərvərlik mövzusu ənənəsinin
pоzulmаzlığını əks еtdirir.

Bəli, Əjdər Yunus Rzа dоğulduğu yurdun, yаşаdığı vətənin
tərənnümçüsü, təbliğаtçısı kimi çıxış еtdiyi kimi, bütün bəşəriyyətin



yеgаnə еvi оlаn dünyаmızın bеşiyində də rаhаt uyumаğımızın,
yаşаmаğımızın tərəfdаrı kimi - bütün dünyаyа sülh cаrçısı, hаqq-ədаlət
kеşikçisi kimi də çıxış еdir, şеirlərini də bəşəri duyğulаrlа, milli ruhlа,
vətənpərvərlik еşqi ilə kökləyərək humаnist idеyаlаrа xidmət еdir.
İnsаnlаrа humаnizm duyğulаrı аşılаyаn, sоy-kökə, dоğmа yurdа, аtа
yurdunа, аnа vətənə sоnsuz məhəbbət hissləri təbliğ еdən Əjdər Yunus
Rzаyа аrzu və аmаllаrınа qоvuşmаqlа həyаtdа möhkəm cаnsаğlığı və
yаrаdıcılıq istiqаmətində yеni nаiliyyətlər аrzulаyırаm!

Şаkir Аlbаlıyеv,
"Xudаfərin" qəzеtinin bаş rеdаktоru,
Filоlоgiyа üzrə fəlsəfə dоktоru,
АMЕА-nın böyük еlmi işçisi



ÇƏKSƏN  ÖZÜ  BOYDA
DƏRDDİ  BU  DÜNYA

Bəhmən Vətənoğlu



ŞAİR

Ömrün bilə-bilə yandırıb şair,
Qaranlıq yollara işıq, nur yayır.
Yazdığı hardasa oxunan zaman,
Özünü uşaq tək bəxtəvər sayır.

Baxırsan bir parça kağızın üstə,
Sözüylə nə boyda qalalar hörür.
Hamının gördüyü yerləri, göyü,
Şairin gözləri başqa cür görür.

Tək çəkir dünyanın qayğısın, qəmin,
Gecələr sübhə tək yatmayır şair.
Baş elə qarışır söz sərvətinə,
Dünya sərvətinə çatmayır şair.

Çoxları dünyanın qaranlığında,
Şairlər gözəlin gözündə azır.
Təkcə peyğəmbərlər deyildi axı,
Şairlər də vəhylə gələni yazır.

Yazır bu dünyanın əyri, düz işin,
O, haqqın hər zaman keşiyin çəkir.
Çöküb sinəsinə Yer Kürəsini,
Qələmlə şumlayıb, sözünən əkir.



Yazır bu dünyanın əyri, düz işin,
O, haqqın hər zaman keşiyin çəkir.
Çöküb sinəsinə Yer Kürəsini,
Qələmlə şumlayıb, sözünən əkir.

Bəzən təriflənib bir sözə görə,
Bəzən də çarmıxa çəkiblər onu.
Bəzən açılıbdı bir çiçək kimi,
Bəzən də soldurub, büküblər onu.

Ağzında dilini kəssələr belə,
Yenə də yazacaq gözü gördüyün.
Hərdən Allaha da müxalif olur,
Bilsə də alacaq özü verdiyin.

Odur ki, şairdən inciməyin siz,
Haqq sayın şairin dediklərini.
Güzgünü qırmayın, təmizləyin siz,
Şairin eyib tək gördüklərini.

Amma, şairlər də iki cür olur,
Biri əyilməyib döyülən şair.
Biri saraylarda şah tərifləyib,
Bir qarın çörəyə əyilən şair,
Öləndə dalınca söyülən şair.



BULAQ
Bir yandan hey qovuşur,
Dərədə neçə suyla.
Axır-axır aramsız,
Çay olmaq arzusuyla...

1969



BAXIRAM Kİ…

Min ildir dağlarla çarpışan yellər,
Dağlardan nəyisə qoparıbdımı?
Dünyaya gələndə boş gələn əllər,
Gedəndə nəyisə aparıbdımı?

Aldanıb dünyanın tamına mən də,
Ömrümü boş yerə itirib getdim.
Yarımçıq işləri bu Yer üzündə,
Guya ki, hardasa bitirib getdim.

Yerli də, yersiz də giley eylədim,
Həmişə az olan vaxtın əlindən.
Könlüm istəyəni edə bilmədim,
Alınma yazılmış baxtın əlindən.

Belə baxıram ki, nağılmış dünya,
Oxuyub qatmışam başımı bir az.
Ötüşən illərlə azaldıb ömrü,
Yuxarı dartmışam yaşımı bir az.

Sən demə, dünyaya gəlişim günah,
Gedişim günahı yumağım imiş.
Buqədər əlləşib, çalışmağım da,
Bir kəfən haqqını yığmağım imiş.

22.06.2005



TÖVBƏ, BU DÜNYAYA
BİRDƏ GƏLMƏRƏM

Bir ömür bağından mən dərd üzmüşəm,
Göydən incimişəm, yerdən küsmüşəm.
Elə yorulmuşam, elə bezmişəm,
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm.

Qoşulub aylara, ilə gedərəm,
Qarışıb yağışa, yelə gedərəm.
Başımı götürüb elə gedərəm,
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm.

Tərs çapdı taleyin köndələn atı,
Yazıldı bəxtimə qaçqınlıq adı.
Yox, məni açmadı dünyanın dadı,
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm.

Bezməzdim bir ovuc inamım olsa,
Yaxşılıq əkərdim, tək mənə qalsa…
Geriyə dönməyə gümanım olsa,
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm.



Haqsızlıq əlindən yığılıb cana,
Bu ömrü bir təhər yetirdim sona.
Gözüm görə-görə, mən qana-qana,
Tövbə, bu dünyaya bir də gəlmərəm.

30.06.2005



ZƏHƏRMİŞ  DÜNYA
Bilməzdim bu qədər aldadır bizi,
Qatıb, qarışdıran pər imiş dünya.
Görəndə bal daddı, sevindim düzü,
Dadanda bildim ki, zəhərmiş dünya.
Dartıb zaman-zaman oxun hərləyir,
Yaxşılıq eyləyir, pislik eyləyir.
Elə tilsim qurur, elə şərləyir,
Təpədən-dırnağa şər imiş dünya.
Bircə yol bir kəsə demədi düzün,
Ümidlər dalınca saraltdı gözün.
Gəldim ki, isinəm oduna közün,
Baxdım ki, tüstüsün eşirmiş dünya.
Bəlkə xəbərsizdir özü-özündən,
Əyrisi daha çox doğru, düzündən.
Bir çöp də yayınmır, guya gözündən,
Sən demə görmürmüş, kor imiş dünya.
Gör kimdən küsürəm, umuram nədən,
Bir başdan asılıb neçə min bədən…
Oturub pusquda Əjdəri güdən,
Bir arşın dərində gor imiş dünya.

02.07.2005



ŞERİMİ  YAZIM
Bu dilsiz, yad yollar durub gözümə,
Qayıdıb izimə şerimi yazım.
Oturub dərdimi büküb sözümə,
Söykənib dizimə şerimi yazım.
Yol azıb naşılar zamanda itib,
Əllərim yapışıb qoynuma bitib.
Görsəm ki, son anda güman da itib,
Qısılıb özümə şerimi yazım.
Nə qış vaxtındadı, nə payız, nə yaz,
Ağıla dərs verir ağıldan dayaz.
İçimin ağrısın, acısın bir az,
Hopdurub gözümə şerimi yazım.
Zülmünən əkdiyin biçəmmir əkən,
Dad bilmir xörəyin duzunu tökən.
On ildir yurd dərdin çiynində çəkən,
Səbrimə, dözümmə şerimi yazım.
Gözümü kor etdi gözümə dolan,
Dünyanı qaraya bürüdü yalan.
Babamdan, ay Əjdər, yadigar qalan,
Kişilik sözümə şerimi yazım.

4.07.2005



YAZIB

Hərdən əyri, hərdən düz yazıb fələk,
Yazdığı nədirsə, düz yazıb fələk.
Həmzə xislətliyə xəyanət, kələk,
Babək tək kişiyə qeyrəti yazıb.

Bulağın gözünə yazılıb çəpiş,
Daşın ağırısından həzz alır çəkiş.
Kiminə bir açıq, bir ucuz öpüş,
Kiminə gözdəki heyrəti yazıb.

Quzeyə verdiyi bir əlçim duman,
Qəribin qisməti vüsala güman.
Üzünə dirəşib, duranda zaman,
İşsizə-gücsüzə qeybəti yazıb.

Birini yalvardır verdiyi vədə,
Birinə arxadır, birinə hədə.
Əjdərə söz mülkün, kimlərəsə də,
Heç kimə qalmayan sərvəti yazıb.

4.07.2005



DÜŞMƏSƏN

Öz vaxtında qor götürsən yanarsan,
Yoxsa vaxtsız şaxta vurar donarsan.
Çətin yadda, xatirədə qalarsan,
Əməlinlə sən üst-üstə düşməsən.

Bağışlamaz, yalandan and içdiyin,
Əkmisənsə, halalındır biçdiyin.
Xəstə qəlbdən nələr ötüb keçdiyin,
Biləmməzsən, özün xəstə düşməsən.

Tiri qoyub, göz axtarır çöp hərdən,
Torpağına əyil hərdən, öp hərdən.
Ayaqların üzülərsə bu yerdən,
Yüz yerindən sınar asta düşməsən.

Demə dardı, mindiyimiz bu qatar,
Gedənə də, gələnə də yer çatar...
Axıracan dözəmməzsən, səs batar,
Vədəsində zildən pəstə düşməsən.

Billəm, Əjdər, inamını üzmərsən,
Yorulsan da, yurd deməkdən bezmərsən.
O dünyanın məhşərinə dözmərsən,
Bu dünyanın məhşərində bişməsən.

5.07.2005



ÖZÜMÜ  SÖZÜMDƏN
ASDIĞIM  ÜÇÜN

Göz yaşım yurduma tökülsün deyə,
Qalxıb buludlardan ağlayacağam.
Çəkib birləşdirib sərhəddi göyə,
Yağının yolunu bağlayacağam.

Oyadıb içimdə nifrəti, kini,
Gərək qisasımı çatdıram başa.
Qınayır, qınasın qorxaqlar məni,
Bitəcək, qanımla nə əksəm daşa.

Kiminsə könlünü qırıb əyməsin,
Mənim haqq düşünüb, söylədiklərim.
Qorxuram qəpiyə, vallah, dəyməsin,
Qədir bilməyənə eylədiklərim.

Bilirəm, bir zaman qınanacağam,
İçimdən keçəni yazdığım üçün.
Amma, zamanlarla mən qalacağam,
Özümü sözümdən asdığım üçün.



SƏN KEÇMƏSƏN DƏ

Üzümə dirənmiş daşı çapacam,
Keçib gedəcəyəm, sən keçməsən də.
Haqqa gedən yolun səmtin tapacam,
Ağınan qaranı sən seçməsən də.

Hörmətli olarsan yerini bilsən,
Şəhidlik taparsan döyüşdə ölsən.
Bulağın gözünə tüpürmə gəl sən,
Kimsə içəcəkdi, sən içməsən də.

Toplasan çay olar sızqa qolları,
Kəsmə barışığa gedən yolları.
Atalar sözünü unutma barı,
Qonşun köçəcəkdi, sən köçməsən də.

Uzaq ol haramdan, uzaq ol şərdən,
Sifətin görünər yırtılsa pərdən.
Səp, Əjdər, yaxşılıq toxumu hərdən,
Kimsə biçəcəkdi, sən biçməsən də.

9.07.2005



QORXUTDU MƏNİ

Ömrün yoxuşunda geriyə baxdım,
Dərin uçurumlar qorxutdu məni.
Dəli şimşək kimi alışdım, çaxdım,
Aşıb, daşan sellər axıtdı məni.

Baxdım ki, ayrılır yollar min yana,
Yollar da yorulur, yolçu da burda.
Kimisə aparıb çatdırır sona,
Kimi də itirir uçurumlarda.

Ötüb dolandığım yollar içində,
Bu yoxuş sonuncu dayanacaqdı.
Ömür karvanımın zaman köçündə,
Mürgülü xəyallar oyanacaqdı...

Yoxuşdan o yana yollar qurtarır,
Bu yanda nə qalıb, qaldı dərində.
Zaman axarında yükünü dartır,
Dərə də, təpə də, dağ da yerində.

İstədim saxlayam, vaxtdan yapışdım,
O, məni irəli, mən geri dartdım.
Büdrədim bir əlçim otdan yapışdım,
O, məni, mən onu yerdən qopartdım.



Ayağm altından de, yermi qaçdı?
Mən özüm özümdən asılı qaldım.
Nə göylər saxladı, nə yer qol açdı,
Taleyin küncünə qısılı qaldım…

5.0I.2006



DAHA  İNANMIR

Xəyalım özünə yer tapa bilmir,
Bu boyda, bu sonsuz dünya içində.
Əkənin əkdiyi əlinə gəlmir,
“Qarğalar” aparır dəni biçində.

Mən axı, nə deyim haqqı yazana,
Məvacib ciblərdə bir həftə qalmır.
Daşları qaynadan qara qazana,
İndiki uşaqlar daha inanmır...

Yoxsulu varlıdan ayıran yollar,
Min il də beləcə kəsişməyəcək.
Yenə də ağa var, yenə də qullar,
Dəyişməz qanunlar dəyişməyəcək.

Məni eşidərmi, ha yazım belə,
Sabiri, Cəlili eşitməyənlər.
Min ildir bir yana çıxmayıb hələ,
Qara günlərinə şükür deyənlər.



GÖRÜNMƏYƏCƏK

Bir dünya gizlənib içimdə mənim,
Heç zaman, heç kimə bilinməyəcək.
Nə vüsal olacaq çəkməyə dəmin,
Nə də ki, niskili silinməyəcək.

O ötən aylara, illərə baxdım,
Hanı, o qaynayan, o daşan vaxtım?
Ağ bayraq qaldırıb qocalıq taxtım,
Bilirəm, bir daha enilməyəcək.

Ömür öz işini bitirib gedir,
Nəyi qoyub, nəyi götürüb gedir?
Əjdəri zülmətə ötürüb gedir,
Nə bir it, nə işıq görünməyəcək.

26.04.2006



QINA

Gəzib axtardığımız,
İşimiz bizdən uzaq.
Ağızda bir tikəmiz,
Dişimiz bizdən uzaq.

Görükür yerin üstü,
Altından xəbərsizik.
Üstündə yatdığımız,
Altundan xəbərsizik.

Yerin altın üstünə,
Çevirib pul etdilər.
Bu var-dövlət içində,
İnsanı qul etdilər.

Nə ondan, bundan inci
Nə göyü, yeri qına.
Dörd yanın gövhər, inci,
Əlində qabarları,
Alnında təri qına.

7.07.2010



DİLƏNİR

Küçənin bir tərəfində ağbirçək ana, o biri
tərəfində uşaq dilənirdi - 5.04-2001

Hərənin bir cürə düşür güzarı,
Allah viran qoysun belə bazarı...
Alanın pulu yox, satanın arı,
Ələk var hələ də boş-boş ələnir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

Bu yurdu talayıb, sağanlar artır,
İmanın yandırıb, yaxanlar artır.
Özgənin əlinə baxanlar artır,
Hərə bir ötəri bəxtə güvənir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

Gözlərə çəkilmiş qara pərdələr,
Ağı da çevirib qara göstərər.
Çoxalır ümidi itən xəstələr,
Ümidsiz nalələr göyləri dəlir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.



Əyrini düz ada yazandan aman,
Haqqın yollarını qazandan aman.
Dünyamız gedişin dəyişib yaman,
Halallıq alçalır, haram yüksəlir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

Çox ağır olsa da, dilənçi xislət,
Çoxunun bəxtinə yazıldı qismət.
Abırsız çoxalır, azalır ismət,
Nəyimiz vardısa qara bələnir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

Biri aşkar alır, biri xəlvəti,
Hərə bir yolunan tapır qisməti.
Bəlaya çevrilib qarnın minnəti,
Hamı gileylənir, hamı söylənir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

İş gəzən kişilər bircə yol gülmür,
Gün olur əlinə qəpik də gəlmir.
Yalan da tükənib, söz tapa bilmir,
Uşaqlar yatanda qayıdıb gəlir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.



Alimi, şairi alınmır saya,
Müəllim möhtacdır ötəri paya.
Bugünkü möhnətnən əriyər qaya.
Əyilməz kişilər əyilir, enir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

İki əl bir başı dolandırammır,
Əyin aldansa da, qarın aldanmır.
Çox zaman, ay Allah, arvad da qanmır,
Dim-dik dayanıb üzə dirənir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir.

Haram yığanlarda insaf da yoxdu,
Yığdığın halalın gözünə soxdu.
Haqqı deyənləri zəmanə boğdu,
Nə olsun, çox da ki, haqq gileylənir.
Ağbirçək dilənir, körpə dilənir...



MƏZƏMMƏT
27 oktyabr 2010-cu il tarixində Respublika Sarayında DİN-nin keçirdiyi

tədbirdə Polis Akademiyasının rəhbərlyi və bütün şəxsi heyəti iştirak edirdi.
Mən dəvət olunmamışdım. Həmin gün işdən iki saat tez getdiyimə görə mənə
60 yaşımın astanasında “məzəmmət” verdilər...

Ötən ömrə nəzər saldım,
Bu ömürdə neçə zəhmət...
Altmışıma gəlib çatdım,
Mükafatım bir “məzəmmət”.

Doğrudanmı, layiq idim,
Bu yaşımda bu “töhmətə”?
Otuz ilin müəllimi,
Utandım mən bu qiymətə.

“Töhmət”im heç olmasa da,
“Təşəkkür” də almamışam.
Tanıyanlar deyər yəqin,
Pis müəllim olmamışam.



Şairliyim bəs edərdi,
Mənə hörmət qoyulmağa.
Bəlkə, əmr edəydilər,
Nəsimi tək soyulmağa?

“Töhmət” qalsın qoy bir yana,
Divardan da asdırdılar.
Müəllimlik etikasın,
Birdəfəlik basdırdılar.



CANIMDA

Çoxdandır ki, heç özümdə deyildim,
Bir az ağrım, acım vardı canımda.
Təbrizdə mən xəstə düşüb yatırdım,
Gecə-gündüz Sasan qaldı yanımda.
Davud həkim öz boynuna götürdü,
Ustalıqla əməliyyatı bitirdi.
Eşidən tək Əli özün yetirdi,
Qanı vardı damardakı qanımda.
Cavad açdı mənzilini üzümə,
Elnazdan da hörmət gördüm özümə.
İsmayıldan işıq gəldi gözümə,
El-obadan söhbət saldı yanımda.
Bir ögeylik görməsəm də o yerdən,
Qəribliyi hiss edirdim mən hərdən.
Ha dözsəm də, boğulurdum qəhərdən,
Günüm nədi, il olurdu anım da.
Əjdər Yunus, o hörməti itirmə,
Dost çörəyin minnət ilə götürmə.
O yerlərin söhbətini bitirmə,
Nə qədər ki, canım vardı canımda.

22-10-2010



ATEİSTƏM DEYƏNLƏRİN...

Çox görmüşəm sonluğunu,
Ateistəm deyənlərin.
Allahından üstün tutub,
Özlərini öyənlərin.

Neçəsinin cəsədini,
Qara torpaq götürmədi.
Ac öldürdü neçəsini,
Əkdiyini bitirmədi.

Hələ çox-çox qədimlərdə,
Fironları silkələdi.
Yeri göyə qarışdırıb,
Başlarına od ələdi.

Lenin də çox öyünərdi,
Sinəsinə döyə-döyə.
Qurduğunu bircə anda,
Sovurdu o, kül tək göyə.

Varı yoxdan cəm eyləyib,
Kainatı quran odur.
Dar ayaqda çağıranın,
Dayağında duran odur.



Unutma gəl, heç olmasa,
Odur, səni yaradan da.
Verdiyini verdiyi tək,
O, götürər aradan da.  

Sən özünü ha öysən də,
Kimliyini bilir Allah.
Baxıb sənə rişxənd ilə,
İçin-için gülür Allah.

Mən kiməm ki, yol göstərəm,
Özü bilər neyləyəcək.
Bu dünyada etmədiyin, 
O dünyada eyləyəcək.

Bu dünyada nə vardı ki,
Döşə döyüb, söz deməyə.
Orda dilin tutacaqmı,
Ateistəm söyləməyə?
19.11-2010



GÖRMÜŞƏM

Soruşursan, nə görmüşəm, a dostum,
Bir qarına dostu satan görmüşəm.
Vəzifənin, şan-şöhrətin eşqinə,
Arı yeyib, abrı atan görmüşəm.

Dəyişibdi gündə yüz yol sifətin,
Duz-çörəyin bilməyibdi qiymətin.
Pula satıb, qazanc edib millətin,
Küçələrdə üryan yatan görmüşəm.

Məclislərdə kişilikdən dəm vurub,
Kabinetlərdə zildən düşüb bəm vurub.
Haram yeyib, haram üstə mülk qurub,
Qanlar töküb, kama çatan görmüşəm.

Haqq deməyə çoxunda yox cəsarət,
Vətən qarət, namus qarət, ar qarət.
Məni vaxtsız öldürəcək bu halət,
Dərd çəkəni, Əjdər, batan görmüşəm.
1995



GÖRƏ BİLƏYDİM

Qatığın, qaymağın yeyib dağların,
Qayğısız qoynuna girə biləydim.
Sübh çağı çöllərin gülündən dərib,
Pünhan bir gözələ verə biləydim.

Nə alıb-aldadan, nə yalan görüb,
Nə illik hesabat, nə plan verib,
Kolundan-kosundan bir koma hörüb,
Xalısın otlardan sərə biləydim.

Yaxamı qürbətin əlinə verdim,
Atılmış daş oldum, qaldım göyərdim.
Nə mən əl çəkirəm, nə məndən dərdim,
Bu bəxti yazanı görə biləydim.

Yaman su apardı yoğrulan xəmir,
Yurdum deyə-deyə tükəndi ömür.
Ay Əjdər, insanam, kaş olub dəmir,
Sinəmi ağrıya gərə biləydim.

19.05. 2006



ÇIXIB  GETSƏM
Çıxıb getsəm dünyanın o başına,
Görən orda dedi-qodu vardımı?
Zəhər qatmaq bir-birinin aşına,
Sənin, mənim, odu, budu vardımı?
Bezikmişəm tayfa-tayfa seçimdən,
Ömür boyu ora-bura köçümdən.
Bir sual da didir məni içimdən,
Qardaşın da doğma, yadı vardımı?
Yaradanım yaradaydı daş məni,
Qulaqlarım kar olaydı kaş mənim.
Bir ocaqda yanan quru, yaş mənim,
Ayrı közü, ayrı odu vardımı?
Qurduğuna əli yetmir quranın,
Xeyri şərlə tərs düşübdü Turanın.
Qarnı başdan yuxarıda duranın,
Bişərəfdən özgə adı vardımı?
Görsəm yoxdur, seçən ağdan qaranı,
Baş götürüb tərk edəcəm buranı...
Qınamayın, bir vaxt məni soranı,
Soranda ki, qəbri-zadı vardımı?

24.06.2006



MƏSƏLLƏ  DÜZƏLMİR
DÜNYAMIZ,  ALLAH

Haqqı olmayanlar süfrəmə dolur,
Həqiqət qovrulur, yanır dağ olur.
Sağım sola dönür, solum sağ olur,
Qarışıb ölçümüz, sayımız, Allah!

Baxanda üzünə günəşdi, aydı,
Dindirdim üstümə zülmətin yaydı.
Bu necə qismətdi, bu necə paydı,
Bir kəsə yetmədi hayımız, Allah!

Taleyin hökmünə verilib hamı,
Çoxu qismətindən almadı kamı.
Pozulub ayların, ilin nizamı,
Bilinmir qışımız, yayımız, Allah!

Güclülər dünyanı basıb yeyiblər,
Əyrini qaldırıb, düzü əyiblər.
Babalar o qədər məsəl deyiblər,
Məsəllə düzəlmir dünyamız, Allah!



Vay o günə, sən də əlini üzsən,
Saxta dualardan pisikib, bezsən!
İşdir, dünyamızı təzədən düzsən,
Bu paydan olmasın payımız, Allah!

27.02.2007



ALLAHDAN AŞAĞI

Yerinən göy arasında,
Fərqi yox,
Dünyanın harasında.
Gəzərək aran-dağı,
Yer seçmişəm,
Yerdən yuxarı,
Allahdan aşağı.
Dünyaya göndərildim,
Yaradam, quram bir az.
Haqqımın keşiyində,
Dayanam, duram bir az.
Haqq insanın,
İnsan yerin yaraşığı,
Allahdan aşağı.



Nə olur, olsun,
Fərqi yox harda,
Qalanda darda,
Axıracan insanın,
Ümiddir, gümandır, 
Aradığı son işığı,
Allahdan aşağı.

Gördüyüm bu dünyanın,
Bir anda dönür üzü.
Nə seçir nahaqqını,
Nə haqqı görür gözü.
Dəyişir naxışını,
Dəyişir baxışını.
Ya tökür alovunu,
Ya yağır yağışını.
Yağışı ayaq altda,
Başım üstdə göy qurşağı,
O da, Allahdan aşağı.
Dörd yanım qan içində,
Dünya özgə biçimdə.
Gah günəşdir,
Gah dumandır.



Odur,
Göyə çıxsam da,
Göydən yerə insanlara,
Göz ucu baxsam da,
Yerimi unutmaram,
İnsanam axı, 
Allahdan aşağı!

24.03.07



YATDIQ

Göz görəli, baxa-baxa,
Qurtarmadıq dərddən yaxa.
Ömür boyu qorxa-qorxa,
Səksəkəli, oyaq yatdıq.

Dözə-dözə yalanlara,
Hey satıldıq alanlara.
Şükür edib olanlara,
Başımızı yaman qatdıq.

Aylar ötdü, illər getdi,
Nə arzu, nə dilək bitdi.
Yol qurtardı, mənzil yetdi,
Bilmədik ki, hara çatdıq...

2.04.2007



ÇİÇƏKLƏR

Tumarla, çəmənliyə
Girəndə çiçəkləri.
Halını soruş hərdən,
Nazın çək gözəl kimi,
Dərəndə çiçəkləri.

Çiçəklər çəmənliyin,
Çeşnisi, naxışıdır.
Bəlkə də, ulduzların,
Çəməndən tala-tala,
Boylanan baxışıdır...



ARTIQ

Doğumdan ölümə yol üstündəyəm,
Gör, nələr qalıbdı geridə artıq.
Nəyi qazandım ki, nəyim var deyəm,
Əldə əsam sınıq, çarığım yırtıq.

Neçə əyri gördüm, neçə düz gördüm,
Nəçə ləpir gördüm, neçə iz gördüm.
Neçə sifət gördüm, neçəüz gördüm,
Yarısı abırlı, yarısı sırtıq.

Ay Əjdər, nə xeyri, çox da alışım,
Qanmaz qanacaqmı, dərddən danışım?
Hanı o dostlarım, hanı tanışım?
Görünmür yanımda neçəsi artıq.

7.11.2007



GƏZİRƏM
Dərd almış ürəyimi,
Oymağa mil gəzirəm.
Yurd adlı diləyimi,
Deməyə el gəzirəm.
Təbib seçdim naşını,
Qorudu öz başını.
Gözlərimin yaşını,
Yumağa sel gəzirəm.
Yuz illik palıd kökü,
Bir anda yatır, çökür.
Çiynimdəki bu yükü,
Qoymağa bel gəzirəm.
Dağdan enib aranlara,
Qismət olduq şoranlara.
Mişar çəkib çinarlara,
Bir kölgəlik kol gəzirəm.
Yolum yox sola, sağa,
Həsrətdir köçüm dağa.
Əjdəri ağlamağa,
Bir doğma dil gəzirəm.

02.04.2007



OĞLUM

Qaranlıq dünyama, sən nur gətirdin,
Ey könül bağımın nübarı, oğlum.
Ümid şölələyən bir qor gətirdin,
Sildin ürəyimdən qubarı, oğlum.
Ey könül bağımın nübarı, oğlum.

Doğuldun Vətənim darda olanda,
Yurdumuz, yuvamız viran qalanda.
Qolun qüvvətlənib, qılınc çalanda,
Yurdumun dərdinə sən yarı, oğlum.
Ey könül bağımın nübarı, oğlum.

Atanın bir tale Günəşi kimi,
Ərit içimdəki kədəri, qəmi.
Şöhrətin bəzəsin bütün aləmi,
Unutma əhdini, ilqarı oğlum.
Ey könül bağımın nübarı, oğlum.

Əyilmə dövlətə, əyilmə vara,
Hər çətin işlərdə çalış gəl kara.
Dönsün əməlinlə Vətən gülzara,
Bir ömür dünyamın baharı, oğlum.
Ey könül bağımın nübarı, oğlum.



HƏR ŞEYİN ZAMANI VARDI
Özü-öz hayında qalan dörd yanım,
Onsuz da görməyir, xeyri nə yanım.
Yurdunu itirib ağlayan, canım,
Hər dərdin dərmanı, loğmanı vardı.
Bu günüm dirənib dünəni danır,
Ay ili günahkar, il ayı sanır.
Bir yanda dünyamız alışıb yanır,
Bir yanda çiskini, dumanı vardı.
Bu dünya neçəsin salıb kəməndə,
Neçəsin azdırıb, itirib çəndə.
Bax, hətta taleyi, bəxti dönəndə,
İnsanın Allaha gümanı vardı.
Əlaçı yox nəfsdən doğan azarın,
Dərdi duyulmadı candan bezarın.
Qiyməti od tutub, yanan bazarın,
Məhşərdə mizanı, divanı vardı.
Demə ki, ay Əjdər, belə qalacaq,
Əzəli vardısa, sonu olacaq.
Hər kəs əməlinin haqqın alacaq,
Hər şeyin vədəsi, zamanı vardı.

3.05.2007



SAÇIN YOLUR
Bir dağın qucağında,
Dan üzü duman çağlar.
Bir gülün solmasına,
Bir şehli çəmən ağlar.
Gör gündə neçə çiçək,
Neçə-neçə gül solur.
Gör gündə neçə kərə,
Çəmənlər saçın yolur…



MƏNASI NƏ

İllər məni dala çəkir.
Gözüm ümid işığında.
Son beşiyim yırğalanır,
Çərxi fələk ağuşunda.
Mənli, mənsiz ötəcəkdi,
Talelərdən keçən illər.
Bir içimlik su tək ömrü,
Bir nəfəsə içən illər.
Tapıbdımı, kimsə yolun,
Ötənlərə qayıtmağın?
Xeyri nədir, yatan bəxti,
Qocalıqda ayıltmağın?



TALANÇILAR

Bu torpağın varın-yoxun,
Yağı kimi talayanlar,
Haramlıqla harınlayıb,
Qeyrətimlə oynayanlar,
Qanunlara baxmadınız,
Qanunlara şah oldunuz.
Allahdan da qorxmadınız,
Allaha da ağ oldunuz.
İşğalçımı, deyim sizə?
Bir qərara gələmmirəm.
Bu millətdən deyilsizmi,
Nə ad qoyum, biləmmirəm?
Torpağına ana deyən,
Anasını satardımı?
Millətinin mayasına,
Haram maya qatardımı?
Bu bir bəla qarın üçün,
Satan kimdi, satılan kim?
Axı bu cür nakişilik,
Hardan oldu sizə hakim?
Qeyrətsizlik ayaq açıb,
Bu torpağı yaralayır.



Qeyrətlinin ürəyini,
Min yerindən paralayır.
Qeyrətsizdən doğulanlar,
Ana satar, bacı satar.
Millətimin türk qanına,
Qarışdırıb, bic qan qatar...



SABAHIM  ÜÇÜN

Mən niyə hardasa səhv eyləyim ki,
Mələklər yazalar günahım üçün.
Bir daha geriyə dönəcəmmi ki,
Var yığam, saxlayam sabahım üçün.

Halalı harama qarışdırmadım,
Zamanın suyunu üfürüb içdim.
Yaşı quru oda alışdırmadım,
Üşüyə-üşüyə tufanı keçdim.

Gedişi, gəlişi bilinməyənin,
Nəyi olubdu ki, nəyindən yazım?
Ağılı, kamalı qısnayıb küncə,
Nə haqla dünyanın səyindən yazım.

Dirənib, durmadım haqqın üzünə,
Arada çox mətləb olsa da belə.
Dalana dönmədim, getdim düzünə,
Yolumu qar-boran alsa da belə.

6.11.2007



QARDAŞIM

Ürəyimin açılmamış sirri çox,
Heç onsuz da, sirr açmağa adam yox.
Ac olandan xəbərsizdir qarnı tox,
Ümid yeyib, gözdən doyduq, qardaşım,
Yalan vəddən, sözdən doyduq, qardaşım.

Dörd yanımız yalan yayır, heç yayır,
Hünərin var, gəl doğrunu seç ayır.
Dağla düzün fərqin dağa köç ayır,
Şoran yerdən, düzdən doyduq, qardaşım,
Yalan vəddən, sözdən doyduq, qardaşım.

Hərdən dönüb ötən günə baxıb biz,
Tarixlərə qara böhtan yaxıb biz,
Ağızlara tıxacları taxıb biz,
Haqq bəbəyi, gözü oyduq, qardaşım,
Yalan vəddən, sözdən doyduq, qardaşım.



Torpağımın tükənməzdi sərvəti,
Nə vardısa taladılar xəlvəti.
Keçid qoyub dövrün adın, milləti,
Qaranlığa salıb soyduq, qardaşım,
Yalan vəddən, sözdən doyduq, qardaşım.

İnanmıram, bu oyunlar uzana,
Dərə xəlvət, tülkü, çaqqal qazana.
Mən nə deyim, bu qisməti yazana,
Qeyrəti də girov qoyduq, qardaşım,
Yalan vəddən, sözdən doyduq, qardaşım.

28. 12. 2000



BU DÜNYAYA

Hamı kimi baxammıram,
Bu dünyaya, bu dünyaya.
Dönüb selə axammıram,
Bu dünyaya, bu dünyaya.

Çox taleyə o bəxt verməz,
Qəm çəkənin qəmin görməz.
Bir yol gələn bir də gəlməz,
Bu dünyaya, bu dünyaya.

O versə də dərd Əjdərə,
İnciyərmi, dərdə görə…
Bir ad yazıb getdi hərə,
Bu dünyaya, bu dünyaya.



AŞKAR EYLƏYİR

Hardasa sevincə möhtac görəndə,
Bir harın görəndə, bir ac görəndə,
Dəyərsiz bir başda ləl tac görəndə,
Dağıdır dünyamı, tarmar eyləyir.

Bu yazı yazanlar nə yazdı belə,
Adam var, xoş günə möhtacdı hələ.
Yüz misal, məsəl çək, ha gətir dilə,
İnsafsız adama nə kar eyləyir?

Nə alın yazısın, nə haqqı qına,
Ən çətin anında gücünü sına.
Yalan bürünsə də, Əjdər, haqq dona,
Zaman üstün açır, aşkar eyləyir.

17.01.2008



FƏLƏYİN YAZDIĞI

Fələyin yazdığı yazı-pozuya,
Mən heç də həmişə inanmamışam.
Taleyimdi deyib, dönüb quzuya,
Qarnımı otarıb, dolanmamışam.

Qazancım daşların altından çıxıb,
Mən onu havayı qazanmamışam.
Dizimi əlimlə qarnıma sıxıb,
Yaşamaq eşqindən usanmamışam.

Varlı da, yoxsul da axırda birdi,
Hər biri əcələ baş əyəcəkdi.
Varlının pulunu, aqilin sözün,
Yurdunda qalanlar xərcləyəcəkdi.

30.05.2008



BAĞIŞLAYANDI

Taleyin yükünü dartıb gücündə,
Hərə bir yol gedir ömür köçündə.
Dünya başdan-başa sirlər içində,
Mən kiməm dünyanın sirrini açam?

Yerdən göyə qədər Haqqın əlində,
Tək odur sahibi adi gülün də.
Günah məhşərəcən qalır belimdə,
Ordan ötəsiyəm hayana qaçam.
Mən kiməm dünyanın sirrini açam?

Sözsüz, günahları bağışlayandı,
Vaxtında yalvarsan, düz olsa andın.
Əvvəli olanın, sonu olandı,
Mən kiməm yapışam, dünyanı qucam?
Mən kiməm dünyanın sirrini açam?

Qəlbi düz olana Tanrı yar imiş,
Onu eşitməyən, Əjdər, kar imiş.
Nə yaxşı, son ümid ruhlar imiş,
Anama ruhumla mən qovuşacam.
Mən kiməm dünyanın sirrini açam?



SƏN NECƏ ANASAN
Övladını atan analara

Analıq şərəfin necə satasan,
Dilsiz gül balanı çölə atasan?
Necə dolanasan, necə yatasan,
Necə danışasan, necə güləsən?

Qadınlıq adına ləkəsən, ləkə,
Görükən cismin də qaranlıq kölgə.
Sən insan deyilsən, cinmisən bəlkə?
Ya kimsən, nəçisən, bir dillənəsən?

Ruhun ölü imiş, ürəyin qaya,
Nə ismət gözlədin, nə abır, həya.
Kar oldun dalınca qışqıran haya,
Hər iki dünyan məhşər, biləsən.

Bu dilsiz körpənin nədir günahı?
Heyvanlar balasın atmayır axı!
Tutacaq haçansa, tutacaq ahı,
Yanıb dönəcəksən axır külə sən.



Nə olub, olubdu, unut dünəni,
Allah bağışlayar geri dönəni.
Qanındı, canındı çağıran səni,
Bəlkə tərpənəsən, bəlkə gələsən?

Ümidi yollarda qalıb solanın,
Ömürlük olasan layla çalanı.
Nə xoşdu, qoynuna basıb balanı,
Öpüb, yanağının yaşın siləsən…
Bəlkə tərpənəsən, bəlkə gələsən?



VERİLƏN ÖMÜRDÜ

İki əlli yapışma,
Dünyanın ətəyindən.
Qazancın çoxmu olar,
Hardasa itiyindən?
Allahım ömür verir,
Bizlərdi bölən ilə.
Vaxtında alacaqdı,
Onu sənə verdisə.
Ya əlli, ya yüz belə,
Saymağa dəyərmi heç,
Hər kəsə ayırdığı,
Tək bircə ömürdüsə?

15.03.2009



DEYİRLƏR SATMA ŞEİR

Dar günümdə güvəndiyim,
Bir qələmim, şeirim idi.
Yazdığımı satırdım mən,
Bir dostumuz «satma» dedi.

Sındırımmı, qələmimi,
Ayrılımmı, gedim, sözdən?
Doğrudanmı, kitab satmaq,
Sala bilər məni gözdən?

Mən təsəlli qazanıram,
Hər yazılan sözüm ilə.
Yazmayıb bəs, aparımmı,
Məzarıma özüm ilə?

Yox, yox, yazıb, yazacağam,
Günahdımı, mən yazıram?
Mətbəəyə haqq yığıram,
İynə ilə gor qazıram,
Elə bilmə qazanıram.

24.09.2009



POLİS MARŞI

Haqq yolunda dayanıb, haqq işinə yaradı,
Tapdalanan haqları qanunlarda aradı.
Müqəddəs şəhidlərin cərgəsində var adı,
Gecə-gündüz oyaqdı Azərbaycan polisi.
Dövlətimə dayaqdı Azərbaycan polisi.

Asayişi qorumaq onun pozulmaz andı,
Üç rəngli bayrağı canından əziz sandı.
Vətən hara çağırsa harayına çatandı,
Gecə-gündüz oyaqdı Azərbaycan polisi.
Dövlətimə dayaqdı Azərbaycan polisi.

Haqqı batan insanın ümid yeri, pənahı,
Cəzasız qoymaz heç vaxt, kimin varsa günahı.
İş başında açılır, yeni günü, sabahı,
Gecə-gündüz oyaqdı Azərbaycan polisi.
Dövlətimə dayaqdı Azərbaycan polisi.



QAR YAĞIR

Qar yağır,
Kiminin yoluna,

Kiminin evinə,
Kiminin dərdinə,

Kiminin keyfinə.

Qar yağır,
Çörəyi daşdan çıxanın çörəyinə,
Görüşə gedəmmiyən,
İki gəncin ürəyinə.

Qar yağır,
Kimi xaşla doldurur,
Kimi daşla qazanın.
Kaş sınaydı qələmi,
«İş insanın cövhəridir!»
Şüarını yazanın.



YAZIQ

Vəzifədən çıxan gündən,
Unudulub gedən yazıq.
Umar kimdən, küsər nədən,
Giley-güzar edən yazıq?

Hər əmrə «oldu!» deyən,
Gündə qırx yol boyun əyən.
Müftə gəzib, müftə yeyən,
Qarın-qarta güdən yazıq.

Yox yetimə yaxşılığı,
Kimsəyə düşməz işığı.
Qonşulara paxıllığı,
Öz içini didən yazıq.



NƏYİM QALACAQ

Bir ümid işığıdı yaşadan məni,
Dünyanı dörd əlli tutan deyiləm.
Ha kəssin yolumu dağların çəni,
Mən itib dumanda, batan deyiləm.

Gah acı həqiqət, gah şirin xəyal,
Ovudub bir təhər başımı qatdı.
Heç bilə bilmədim bu ömür, bu yol,
Hayandan başladı, hayana çatdı.

Mən özüm özümü aldadıram hey,
Elə hey deyirəm: - yaxşı olacaq.
Gözümdən nur gedir, ayağımdan hey,
Sabaha görəsən, nəyim qalacaq?
Elə hey deyirəm: - yaxşı olacaq…

20.03.2010



KÖÇMÜSƏN
Haqqı tapdalayanlara

Qıfıl asdın danışanın dilindən,
Qabaqdakın nişan aldın belindən.
Bərk-bərk tutub oğruların əlindən,
Doğruları tapdalayıb keçmisən.

Anlamadım bu bazarın oyunun,
Haqqı birdi keçi ilə qoyunun.
Gedən başı tüpürdüyün quyunun,
Qayıdanda suyun özün içmisən.

Fürsət düşdü bax, elə ki, əlinə,
Qurban getdi neçələri felinə.
Tez inanıb, tez aldandım dilinə,
Nə biləydim, şeytanlığı seçmisən.

Məhşər günü üstümüzü alacaq,
Kim, kim imiş, yeri bəlli olacaq.
Yığdıqların bu dünyada qalacaq,
Gec olacaq, biləndə lüt köçmüsən.



VAXTIN AXARI

Hərənin özünün var öz dünyası,
Özüylə gətirib, aparacaqdı.
Milyon illərdi yol gəlir insan,
Bilmədən harada qurtaracaqdı.

Yol da ki, nə yoldu, yorub hər kəsi,
Nə gələn bitirdi, nə gedən onu.
Bu yolun kəsişməz iki nöqtəsi,
Əzəli doğumdu, ölümdü sonu.

Ehey, naqis insan, ayıl, dön geri,
Eləcə yaşamaq deyildi həyat.
Bir dərdli görəndə üstünə yeri,
Dərdinə nicat ver, bir az ümid qat.

Çox vara uyma sən, yuxun qaçacaq,
Fikrin səhərəcən orda qalacaq.
Mənəviyyat yığ ki, göydə uçacaq,
Oğrudan, quldurdan uzaq olacaq.

Səni ayaqlayıb, qul edəcəkdi,
Nəfsini buraxsan başdan yuxarı.
Ya geci, ya tezi vaxt bitəcəkdi,
Üzü məzaradı vaxtın axarı...



QOCA QARTAL
(nəzirə)

Ustad, el aşığı Mikayıl Azaflının
ağ saçlarını görərkən  - avqust 1989

Qoca qartal, qar görünür,
Dağlar qoynunda, qoynunda.
Duman qaçır, çən sürünür,
Dağlar qoynunda, qoynunda.

El obanı andı sazın,
Kərəm deyib yandı sazın.
Namus, şöhrət, şandı sazın,
Dağlar qoynunda, qoynunda.

Haqsız haqqıəzən zaman,
Ər qəlbinə dəydi yaman.
Yaşa, yarat ümman-ümman,
Dağlar qoynunda, qoynunda.

Səndən ilham aldı könlüm,
“Qoca qartal”çaldı könlüm.
Gəldim, Əjdər, qaldı könlüm,
Dağlar qoynunda, qoynunda.



ÖTƏN İLLƏR

Yaşötüb, sinəmə çökübdü zaman,
Haqqı var biçməyə, əkibdi zaman.
Açıb sandığını tökübdü zaman,
Ötən illər, itən illər hardadı?

Mindim köhlənimi çapa bilmədim,
Qocalıq yolundan sapa bilmədim.
Aradım, axtardım tapa bilmədim,
Ötən illər, itən illər hardadı.

Beləmi, tez ötdü, gənclik illəri?
Xar aldı qoynuna qönçə gülləri.
Qaçırdı dövrəmdən şux gözəlləri,
Ötən illər, itən illər hardadı?

Küsüb, şikayəti kimə eyləyim?
Olan-olub, keçən-keçib, neyləyim.
Qayıdaydı, Əjdər, budur diləyim,
Ötən illər, itən illər hardadı...



ÇAL, USTADIM

Çal ustadım, telli sazın,
Çal telinə qurban olum.
“Baş sarı tel”, “Yanıq Kərəm”,
Çal əlinə qurban olum.

Bağbanısan söz bağının,
Hər gülünü öz bağının.
Mehmanıyıq biz bağının,
Çal, gülünə qurban olum.

El yolunu azmamışam,
Şər quyusu qazmamışam.
Sazdan hələ doymamışam,
Çal, əlinə qurban olum.

Ömür yaman gödək olmuş,
Dünya yolu uzun yolmuş.
Bulud kimi, Əjdər dolmuş,
Çal, selinə qurban olum.



DƏRDSİZƏM AY DEYƏN YAZIQ
Dərdsizlik də çətin dərddi-

Mikayil Azaflı
Dərdsizliyi dərd dedilər,
Dərdsizəm ay deyən yazıq.
Dahiləri bəyənməyib,
Öz-özünü öyən yazıq.
Saz görəndə ağzın buran,
Cazla yatıb, cazla duran.
Oxuyub yad dildə Quran,
Vay dilim, vay, deyən yazıq.
Millətini pula satan,
Qanlar töküb kama çatan.
Özgə yerdə, yurdda yatan,
Öz komanı bəyən yazıq.
Bax, ayılıb sağın, solun,
Məntiq ilə açır qolun.
Millətimin doğru yolun,
Öz xeyrinə əyən yazıq.
Gəl qınama sən Əjdəri,
Gedən getdi, gəlməz geri…
Qədrimi bil diri-diri,
Sonra qara geyən yazıq.

Mart 1990



DÜNYA

Haqq alıb, haqlını satanlar da var,
Halala haramlıq qatanlar da var,
Şərə, böhtanlara batanlar da var,
Hər cürə ələyən xəlbirdi dünya.

Biz hey budaq-budaq darananlarıq,
Biz hey yaş-yaş oda qalananlarıq.
İncimə, hər yerdə aldananlarıq,
Alıb-aldadanla dilbirdi dünya.

Kiminin bəxtinə qəmlər ələyir,
Kimini güldürür, lələbələyir.
Kimi bir öynəlik çörək diləyir,
Bilmirəm, kimlərlə əlbirdi dünya.



NAMƏLUM ƏSGƏR

Məzarın üstündə dayanıb ellər,
Şanına min alqış, min əhsən deyir.
Adın bilinməyir bəlkə, anan da,
Kimin balasıdır görəsən deyir.

Neçə həsrət çəkən ana tək bu gün,
O da gözlərinin axıdır yaşın.
Sənə də bir öpüş pay düşsün deyə,
Öpür yüzlər ilə adsız baş daşın.

1976



BAHAR
(nəzirə)

Bahar, gözəllikdi, nurdu ismətin,
Dünyanı bəzəmək sənin qismətin.
Vurğun gözəl deyib, verib qiymətin:
“…Ən gözəl qızısan sən təbiətin”.
Sənsən zirvələrdə əridən qarı,
Sənsən coşduran da dəli çayları.
Sənsən isindirən buz ürəkləri,
Sənsən çaxdıran da o şimşəkləri.
Gəlməsən təbiət dəyişməz donun,
Sənsən geyindirən əynini onun.
Təbiət anandır, sən gözəl qızı,
De, kimlər sevməzdi ən gözəl qızı?
Gözəl, səni sevib, sevəcək hamı,
Şairlər hüsnündən alır ilhamı.
Gözəllik vurğunu bir şair kimi,
Mən səni bilmişəm könül həmdəmi.
İlham bulağının gözündən içib,
Vəsfinə ən gözəl sözləri seçib.



Gəlmişəm qoynuna alasan məni,
Behişt dünyasına salasan məni.
Mən də ilham alıb çiçəkdən, güldən,
Hey yazım qələmim düşməsin əldən.
Sənin məhəbbətin yaşadar məni,
Qorxutmaz nə boran, nə də qar məni.
Nə qədər sən varsan, ay gözəl bahar,
Mənim də şeirim, eşqim, sözüm var…



QOCALDIM

Yavaş-yavaş illər ötdü, dolandı,
Hər anıma yüz xatirə calandı.
Ömür bağım elə bil ki, talandı,
Hər günüm bir budaq kəsdi qocaldım.

Mən deyəni heç vermədi fələk də,
Dilək kimi qaldı neçə dilək də.
Haqqı bəzən haqsız yazdı mələk də,
Haqsızlıqlar məni əzdi qocaldım.

Yurdsuzluq da bir dərd oldu dağladı,
Köçdən salıb karvanımı saxladı.
Yamanyerdə zaman məni haxladı,
Yorğun bəxtim bezdi, bezdi qocaldım.

Elə bumu, ömrümüzün qisməti?
İtiririk güvəndiyim isməti…
Əjdər, məni, zəmanənin xisləti,
Gecəüzdü, gündüz üzdü qocaldım.



QINAMASIN

Qəmsiz heç nə yazmamışam,
Qınamasın anam məni.
El yolunu azmamışam,
Sınamasın anam məni.

Sazımda da dərd çalıram,
Dərddən də ilham alıram.
Dərd olmasa tək qalıram,
Qınamasın anam məni.

Çox dilədim dərd özümə,
Mən elədim dərd özümə.
Yaman oldum sərt özümə,
Qınamasın anam məni.

Dərd yolunda dayanmışam,
Dərdlilərdən bac almışam.
Bax, beləcə qocalmışam,
Qınamasın anam məni.



AĞAR, SAÇLARIM

Çox yalvardım, çox söylədim ağarma,
Eyləmə gəl sən məni xar, saçlarım.
Sən onsuz da, əyəmməzsən qəddimi,
Gücün çatmaz eyləmə zor, saçlarım.
Nə qədər ağarsan, ağar, saçlarım.

Mən onsuz da, öz yolumdan dönmərəm,
Haqq yolumdan, düz yolumdan dönmərəm.
Bir əbədi məhəbbətəm sönmərəm,
Ürəyimdə yanar köz var, saçlarım.
Nə qədər ağarsan, ağar, saçlarım.

Ömür sözsüz dəyişəndi, gedəndi,
Bir gün qalxan, bir gün mütləq enəndi.
Elə billəm, vallah, elə dünəndi,
Getdimi de, gedən çağlar, saçlarım?
Nə qədər ağarsan, ağar, saçlarım.

Taleyindən bir kəs varmı, de, qaça?
Bir qor bəsdi Əjdərə ki, od saça.
Gözəllər də adət edib ağsaça,
Ağ saçda da, demə göz var, saçlarım...
Nə qədər ağarsan, ağar saçlarım.



ZAMAN NEYLƏSİN

Kimsəni tapdama çörəyin üçün,
Qisməti verən kəs, döz, verəcəkdi.
Bilsən dəyərini yanan ocağın,
Qaralmış külün də közərəcəkdi.
Qisməti verən kəs, döz, verəcəkdi.

Yazan yazıbdısa doğru yazıbdı,
İncimə talelər, bəxtlər yazandan.
Düşmənin mərdindən qorxma-deyibər,
Qorx, dostunam deyib, quyu qazandan.
İncimə talelər, bəxtlər yazandan.

Ağlayan bir kəsin gözünü silsən,
İnsan yaradıbdı, demək yaradan.
Nə qədər əysələr ucalacaqsan,
Görüb, seçirsənsə ağı qaradan.
İnsan yaradıbdı, demək yaradan.

Şikayət eyləmə, zəmanədən sən,
Adamlar pisdirsə, zaman neyləsin.
Çəkənlər çəkidə, natiqlər sözdə,
Səni aldadırsa, iman neyləsin.
Adamlar pisdirsə, zaman neyləsin.



QAZANCIM

İki minilliyin ayrıcındayam,
Ömrüm haçalanıb iki əsrdə.
Qabaqda nəyim var, hələ bilmirəm,
Az deyil qazancım ötən ömürdə.

Arayıb, andıqcaötən illəri,
Demərəm ömrümü bada vermişəm.
Birinə dar gündə köməyim dəyib,
Biri arxam olub, kömək görmüşəm.

Keçdiyim yollarım hamar olmayıb,
Enişi, yoxuşu, daşı da olub.
Bəzən sevinmişəm mən uşaq kimi,
Bəzən gözlərimin yaşı da olub.

Xəlvəti vurublar, yıxılmışam da,
Mən bunu taleyim, bəxtim bilmişəm.
Unudub özümdə olan dərdləri,
Dərdi olanların dərdin bölmüşəm.

Kiminsə varında gözüm olmayıb,
Qismətə nə düşüb bəs edib mənə.
Bilirlər ki, yığılan dünyada qalır,
Yığırlar, yığırlar, yığırlar yenə.



Yapışıb taleyin əl-ətəyindən,
Bağlı qapıları döyməmişəm mən.
Hardasa qarnımı doyurmaq üçün,
Kiməsə boynumu əyməmişəm mən.

Allahın verdiyi ömür payımı,
Halal yaşamağım qismətim olub.
Təmənna ummayan yaxşılıqlarım,
Ən böyük qazancım, sərvətim olub.

Arxaya boylanıb, baxan xəyalım,
Ötən illərimdən hesabat alır.
Sən demə, ay Əjdər, itsə dəçox şey,
Yaxşı iş, yaxşı ad, yaxşılıq qalır.

15.01.2001



GOR ETMİŞİK

Bölə-bölə bu dünyanı,
Yerimizi dar etmişik.
Bir-birindən üz çevirib,
Barışmağa ar etmişik.

«Dünya sənin, dünya mənim»,
Şair dedi: - o «heç kimin».
Duymaqdansa dərdin, qəmin,
Sərvətinə zor etmişik.

Səpələnib sağa, sola,
Çıxammırıq doğru yola.
O dünyamız ola-ola,
Bu dünyanı gor etmişik.

18.03.2010



BİR  QARINA
QUL  OLMUŞUQ

Dünyanın əbədi yolunu azıb,
Zamanın tərsinə daban almışıq.
Dartıb ayağından hərə birinin,
Qabağa çıxanı dala salmışıq.
Zamanın tərsinə daban almışıq.

Yıxılan görəndə sevinmişik də,
Elə bil yıxılan bizdən deyildi.
Özümüz tor atıb, qırmağa saldıq,
Şərəfsiz önündəşərəf əyildi.
Elə bil yıxılan bizdən deyildi.

Qeyrətə yurdumun tacı demişdik,
Kimin hünəriydi ona toxuna.
Hərraca qoyulan elin qızları,
İlahi, toxunmur hələçoxuna.
Kimin hünəriydi ona toxuna.



Hər şeyin hüdudu, bir həddi olar,
Nə qədər qınımda paslanacam mən?
Söküb tarixləri, eyib axtarıb,
Nə qədər babamı qısqanacam mən?
Nə qədər qınımda paslanacam mən?

Tarixin nöqsanın arayan kəslər,
Özündə olanı görəydi, Allah.
İş bilməz çağırıb iş bilənlərə,
Yerini könüllü verəydi, Allah.
Özündə olanı görəydi, Allah.

İnana bilmirəm bu xüslətdəyik,
Doğrudanmı belə doğulmuşuq biz?
Babamız bəy idi, xan idi axı,
Niyə bir qarına qul olmuşuq biz?
Doğrudanmı belə doğulmuşuq biz?



BİR  ŞAİR  SIXILIR 
DAŞ  ARASINDA

Qələmi ilhamdan qüdrətlənibdi,
Babəkdən dərs alıb qeyrətlənibdi.
Bu haqsız dünyadan heyrətlənibdi,
Qalıb haqla nahaq söz davasında.
Bir şair sıxılır daş arasında.

Sözünü tərsinə yozandan küsür,
Getdiyi düz yolu qazandan küsür,
Əyrini düz ada yazandan küsür,
Yığılır düyünlər qaş arasında.
Bir şair sıxılır daş arasında.

Yurdsuzluq köksündə tale dağıdı,
Qisməti kədərdi, qəmdi, ağıdı.
Ömrün elə vaxtı, eləçağıdı,
Dolanır payızla qış arasında.
Bir şair sıxılır daş arasında.

Sınsa da, düz sözü danmayacaqdı,
Donsa da, yad odda yanmayacaqdı.
Özünü qocalmış sanmayacaqdı,
Səksən ilə, doxsan yaş arasında.
Sıxılıb ölməsə daş arasında.



HAMI  KİMİ  BAXAMMIRAM

Bu dünyanın çox şeyini araşdırıb, anammadım,
Şeytanların fitnəsini duyammadım, qanammadım.
Öz boynuma kəndir olan haqq sözümü danammadım,
Axı, niyə bu dünyaya hamı kimi baxammıram?
Axı, niyə hamı kimi axan sellə axammıram?

Gücüm varmı, varsa hanı, nəyə gücüm çatacaqdı?
Satqınlarım bazar açıb, hələçoxun satacaqdı…
Haqsız quyu qazan yerdə, haqq gəzənlər batacaqdı,
Çox şeyləri arasam da, əlacını yaxammıram.
Axı, niyə bu dünyaya hamı kimi baxammıram?

Çox çalışdı,çox əlləşdi, sındırmağa zaman məni,
Sorğu edib, çox suala tutdu zaman yaman məni.
İtirdiyim az olardı, yıxdı səbr, inan məni,
Yüz ildir ki, səbr ilə mən bir tərəfəçıxammıram.
Axı, niyə bu dünyaya hamı kimi baxammıram?

Bir gün mütləq ətalətin buzlarını sındıracam,
Öz içimdən qor götürüb daşları da yandıracam.
Qılıncımın kəsərini qanmayana qandıracam,
Mən hələ ki, nərəçəkib şimşək kimi çaxammıram.
Yaxşı ki, mən bu dünyaya hamı kimi baxammıram.



YAŞAYACAQSAN

Hər bir insan ömrü karvan düzümü,
Əllimi, altmışmı, səksənmi, yüzmü?
Fərqi yox neçəsin daşıyacaqsan…
Bəxtinə yazılan ömür payını,
Şərəflə yaşasan yaşayacaqsan.

Başəymə alçağa gəl çörək üçün,
Çevrilmə söyüdə sən külək üçün.
Qansızlar üşüdən bir ürək üçün,
Od olub alışsan yaşayacaqsan.

Arxalı köpəklər qurd basan olur,
Xəlvətdə tülkü də, bir “aslan” olur.
Hər doğulan demə, insan doğulur
Bu adı daşısan yaşayacaqsan.

İşindən elinə gələrsə ziyan,
Gec deyil, ay Əjdər, amandı dayan.
Əgər olsan haqqa sən arxa, hayan,
Düzü-düz danışsan yaşayacaqsan.



BİLMƏYƏSƏN

Olmasa yurdumun zərgəri naşı,
Qızıla döndərər torpağı, daşı.
Arxa bil özünə qohum-qardaşı,
Namərdlər önündə baş əyməyəsən.

Torpağın altında qalsa da belə,
Gövhərdir, nə zaman götürsən ələ.
Bacarsan hamıya yaxşılıq elə,
Çalış ki, yamanlıq eyləməyəsən.

Hər kəsin haqqını zamandı verən,
İnciməz zamanın düz haqqın görən.
Quyular qazdıran, cələlər hörən,
Qorx ki, özün barı tuş gəlməyəsən.

Arasan dünyanı qəmdi, qubardı,
Dünyanın min üzlü xisləti vardı.
Hər ömür yolunun sonu məzardı,
Vay o günə, Əjdər, sən bilməyəsən.



HARDAN  BİLƏRSƏN
İnsanlara yuxarıdan baxan bürokratlara

Sinəndəki quru daşdı,
Çiynindəki manqurt başdı.
Fikrin qara, gözün çaşdı,
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.

Bir yetimi anmamısan,
El-obaya yanmamısan,
Haqq deyəni qanmamısan,
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.

Arxalıya arxa duran,
Arxasızın ipin vuran,
Yollar kəsib, tələ quran,
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.

Haqqa cələ hörənsən sən,
Dostu bada verənsən sən,
Düzü tərsə görənsən sən,
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.



Vəzifəyə həvəsin çox,
Tamahın çox, nəfisin çox.
İnsafın yox, ürəyin yox
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.

Abır, ismət gəzməyirsən,
Halal qismət gəzməyirsən.
Əməlindən bezməyirsən,
Hardan axı bilərsən ki,
O, insandı önündəki.

Haqqa nahaq söyləmərəm,
Dərdimi faş eyləmərəm.
Mən sınaram, əyilmərəm,
Hardan axı bilərsən ki,
O, Əjdərdi önündəki.



KÜSƏR DÜNYA

Kimsəçətin dözərdi,
Çəksə mən çəkən dərdi.
Götürdüm nə göndərdi,
Dedim ki, küsər dünya.

Sevinclə kədər əkiz,
Hər ömrə saldı bir iz.
Məndən, səndən xəbərsiz,
Dolanıb keçər dünya.

Yaxşısı, yamanı var,
Hökmü var, amanı var.
Hər kəsin zamanı var,
Boynuna biçər dünya.

İncimə olanlardan,
Ol qeydə qalanlardan.
Düz sözü yalanlardan,
Haçansa seçər dünya.



BORC  ALMIŞAM

Mən hamıdan çox dərd çəkib,
Hamıdan tez qocalmışam.
Ağartdığım saçlarımı,
Dərdlərimdən borc almışam.
Hamıdan tez qocalmışam.

Çətin ki, mən qaytaracam,
Götürdüyüm borclarımı.
Özüm ilə aparacam,
Ağartdığım saçlarımı,
Götürdüyüm borclarımı.



KEÇƏ BİLMİRİK

Yoxsuldan yapışır, vardan yan keçir,
Bu hansı qaydadı, hansı qanundu?
Kiminsə əlinə bir imkan keçir,
Meydan onunkudu, dövran onundu.

Basıb tapdalayır əyilməsən də,
Nə xeyri, güclüdür, dizin, qolunku…
Bəzən alınmayır satdığın bal da,
Zəhər də satanda gedir onunku.

Allahsız adamdan Allah da bezir,
Bəlkə də, onun üçün cəza gec verir.
Allahım böyükdür, səbri var dözür,
Bəndələr bəs niyə səbrə güc verir?

Yalnız yemək üçün yaşayırıqsa,
İnsanın heyvandan fərqi qalmayır.
Qarnın doldurmaqdan ləzzət alanlar,
Ömrün mənasından ləzzət almayır.



Dünyanın təkəri gerimi dönüb?
Arxada qalanlar, bax, öndər olub.
Cibləri dolular başı doludan,
Keçid qatarına daha tez dolub.

Nə yolu bəllidir, nə son mənzili,
Bu qatar haraya aparır bizi?
İşıq ümidiylə qaranlıqlara,
Vərdişkar olubdu insanın gözü.

Qaranlıq gecənin aydın səhəri
Var, deyib dünənki ərən babalar.
Özü dediyinə inanardımı,
Bu gün yaşasaydı, görən babalar?

Dünənki misallar işləmir bu gün.
Bu günün ölçüsü, qaydası yoxdur.
Sabaha ümidin itirənlərə,
Məsəlin, misalın faydası yoxdur.

Qarın dəyişdirib çoxunun yolun,
Çörəyin dalınca qaça-qaç düşüb.
Hamı fikirlidir, hamı kədərli,
Elə bil göy boyda yerə daş düşüb.



Günahkar da bizik, gileylənən də,
Haqq olan düz yolu seçə bilmirik.
Tutub əllərindən bir-birimizin,
Zülmət gecələri keçə bilmirik.

Görəsən, gəlmirik niyə üz-üzə,
Niyədağılmışıq hərə bir yana?
Bir yerdə girsəydik dünən meydana,
Düşmən girərdimi, Azərbaycana?



OTUZ YEDDİDƏ

Babamı satanlar otuz yeddidə,
İndiki bizləri satanlar imiş.
Düşünən başları zəlil edənlər,
Hər gün gördüyümüz nadanlar imiş.

Babəki, Nəbini doğan ananın,
Doğduğu kişiymiş, ərmiş, oğulmuş.
Həmzələr nəslindən olan qadından,
Həmzə xislətində alçaq doğulmuş.

Peşəsi satqınlıq olan hər kəsin,
Haqq ilə haqsızı gözü görməyir.
Nə görür özgənin gözüylə görür,
Sən demə kor olur, özü görməyir.

Haçan kəsiləcək toxumu, zatı,
Bir yol haqq qapısı döyməyənlərin?
Nə qədər sözləri dəyərlənəcək,
Özləri qəpiyə dəyməyənlərin?

Allah, qoru bizi, otuz yeddidə,
Alimi, şairi satanlarımdan.
Elimə, obama xeyir gəlməyib,
Özgə qapısında yatanlarımdan…



AY KÜÇƏDƏ YATAN QADIN
Nizami muzeyinin qarşısında təxminən

gecə saat 01-də diyircəkli beşikdə körpəsini
nəfəsi ilə isindirən, özü daşüstə oturaxlı
yuxulayan naməlum cavan bir qadına

Qismətini ölçüb-biçib,
Sən bir evə gəlin köçüb,
Məhəbbətin camın içib,
Bildinmi de, barı dadın,
Ay küçədə yatan qadın?

Qucağında körpə balan,
Sevinc dünyan olub talan.
Səni kimdir çölə salan?
Kimlərdəndir kökün, zatın,
Ay küçədə yatan qadın?

Bax, bu boyda şəhərdə sən,
Doğrudanmı, kimsəsizsən?
Hər axşam da, səhər də sən,
Gəzdiyin bir insan adın,
Ay küçədə yatan qadın.



Daşın üstə söylə, necə,
Gəlir səhər, ötür gecə?
Bu biganə şəhər məncə,
Çətin duyar doğma, yadın…
Ay küçədə yatan qadın.

Dörd tərəfin kef içində,
Qazanc aşır nəf içində.
Bu ayrılıq, bu seçimdə,
Ana-bala batan qadın.
Ay küçədə yatan qadın.

Nə oldu o insaf, iman?
Biz günahkar, yoxsa zaman?
Yox Allahdan özgə güman.
Allahdımı, son imdadın,
Ay küçədə yatan qadın?



QOCALAR EVİ

Çəkin məhkəməyə, cəzasın verin,
Anadan üzünü döndərənlərin,
Karını itirmiş atalarını,
Qocalar evinə göndərənlərin.

Ata, ana çəkən zəhmət haqqının,
Dəyəri dünyanın özündən ağır.
Söz varmı, görəsən sözlər içində,
“Atılmış analar” sözündən ağır?

Sağalmaz qırılmış ana ürəyi,
Dünya nemətiylə bəzədilsə də.
İtirər qürurun atılmış ata,
Qızıldan heykəli düzəldilsə də.

Amandır oğullar, amandır qızlar,
Atadan, anadan üz döndərməyin.
Ömründən sizlərə pay verənləri,
Qocalar evinə siz göndərməyin.



Bu gün siz onlardan üz döndərsəniz,
Sabah övlad sizdən döndərəcəkdir.
Qocalar evini görən oğullar,
Böyüyüb sizləri göndərəcəkdir.

Qocalar evini sökün, dağıdın,
Bu adda bir ünvan olmasın daha.
Övlada ev qurub, evsiz qalanlar,
Qocalar evində qalmasın daha.

Yalvarın, yıxılın ayaqlarına,
Atadır, anadır bağışlar sizi.
Bütün günahların üstündən keçən,
Allah da, inanın, alqışlar sizi.
Allah da, inanın, bağışlar sizi.



FAŞ OLACAQSAN

Hardasa, kiməsə xoş gəlsin deyə,
Gör, neçə günahsız başıüzərsən.
Birini böhtana salmaqdan ötrü,
Şeytan da bilməyən yalan düzərsən.

Sən üzdə başqasan, içində başqa,
İçini görməyən tanımaz səni.
Adəmi cənnətdən elə qovarsan,
Allahın özü də qınamaz səni.

Tülkülük xisləti var imiş səndə,
Sən pələng dərisi geysən də belə.
Tanınan, tanınmaz məclislərində,
Gədasan, özünü öysən də belə.

Səni tanımayır çoxları hələ,
Hələ ki, çoxların aldadacaqsan.
Atalar sözüdür, “qırx gün çəkəcək”,
A bədbəxt, haçansa faş olacaqsan.
Hələ ki, çoxların aldadacaqsan…



NƏYİNDƏN YAZIM

Qələmin qüvvəsi çatandan yazdım,
Heykəl də qoydum, qəbir də qazdım.
Dağların qoynunda dumanda azdım,
Düzdəşoranların nəyindən yazım.

Qeyrətdən çox yazdım, çoxunda yoxdu,
Heyrətdən çox yazdım, çoxundayoxdu,
İsmətdən çox yazdım, çoxunda yoxdu,
Olmayan arların nəyindən yazım.

Yaş töküb ağladım yurdun dərdini,
Əydim qamətimin çinar qəddini.
Qanun gözləmirsə haqqın həddini,
Belə qanunların nəyindən yazım.

Səhnəyə çıxanın soyunur çoxu,
Görünür olanı, olmazı, yoxu.
Atılmır nə vaxtdır qeyrətin oxu,
Paslanmış qınların nəyindən yazım.

Kişilər içində kişi azalıb,
Zaman papaqları başlardan alıb.
Dığanın əlində türküm çaş qalıb,
Üzü qaraların nəyindən yazım.



Var adam cildində şeytan xisləti,
Ev yıxır qılığa girib xəlvəti.
Qeybət haçandandı kişi söhbəti?
Qeybət qıranların nəyindən yazım.

Yurdun harayına yetən olmadıq,
Silahdan yapışıb qisas almadıq.
Yığışıb bir yerə doğmalanmadıq,
Tayfa olanların nəyindən yazım.

Varlanmır yoxsullar, ha da çalışır,
Qurtarır kündəsi, odu alışır.
Danışan bilir ki, yalan danışır,
Bu ağ yalanların nəyindən yazım.

Halallıq azalır, haramlıq artır,
Təmiz qızlarımız evlərdə qartır.
Darta-dartdı, hərə bir yana dartır,
Mən bu talanların nəyindən yazım.

Ay Əjdər, qarışıb əyrilərə düz,
Haqdan, ədalətdən bir yolluq əl üz...
Ömrün xoş keçmirsə, nəəlli, nə yüz.
Mənasız anların nəyindən yazım.



ÇƏTİNDİR

Məni dəyişdirmək çətindir, çətin,
Şeytanlar içimə dolsa da belə.
El görür hər kəsin əsil sifətin,
Gündə neçə cildə salsa da belə.

İçimdə alovum, közüm ağrıdır,
Dilim ağı deyir, sözüm ağrıdır,
Sınağa çəkilmiş dözüm ağrıdır,
Səbrim tükənməyən olsa da belə.

Dərdim ilhamını dağlardan alır,
Kükrəyir, hayqırır, haray, hay salır.
Çevrilir qəm olur sazım nəçalır,
Hardasa şən nəğmə çalsa da belə.

Yurdsuzluq dünyamı qəhər eyləyib,
Gecəmi yuxusuz səhər eyləyib.
Ağzımın dadını zəhər eyləyib,
Ay Əjdər, yediyim balsa da belə.



ƏYİLMƏYƏCƏM

Yalvarmaq olmayıb təbiətimdə,
Bacarırsan sındır, əyilməyəcəm.
Mən indi nə qədər döyülsəm də, bil,
Şükür ki, arxamca söyülməyəcəm.

Yaltaqlar içində ucalsan da sən,
Tanrım insanlığa layiq görməyib.
Hardasa bir parça çörək versə də,
Haqqın dərgahında qismət verməyib.

Çoxdan qazanmışam o dünyamı da,
Sənin o dünyada yerin də yoxdu.
A yazıq, işləmir, qızıl, pul orda,
Orda qohumun da, yerlin də yoxdu.

Unutma, ordakı mizan, tərəzi,
Hər kəsin əməlin, haqqın düz çəkir.
Çıxır o dünyada öz qabağına,
Bu yalan dünyada kim ki, nə əkir.



GÖYƏRDİM

Vəzifə axtarıb, var gəzməmişəm,
Bilənlər bilir ki, yurdumdu dərdim.
Sapanda qoyulub uzaq atılmış,
Qara bir daş idim, qaldım göyərdim.

Dediyim dərdimi eşidən də yox,
Elə bil qulaqlar karlaşıbdılar.
Girirəm gözlərə görmürlər məni,
Elə bil hamısı korlaşıbdılar.

Bu qədər soyuqluq, yadlıq nədəndir?
İnsanlar içində üşüyürəm mən.
Bəzən öz gücümə heyran qalıram,
Bu qədər yükü ki, daşıyıram mən.

Hərdən düşünürəm, dəyişim bəlkə,
Baxıram bu yaşda dəyişmək çətin.
Yaltaqlar, əyrilər qazan doldurur,
Verən tapılmayır düzə qiymətin.



Düzlər düzdə qalar, deyən atalar,
Bəlkə də, əyriyə rəvac veribdi.
Oğrular dünyanı zülmət içində,
Doğrular işıqda, nurda görübdü.

Yolumu kəssə də çovğun, qar belə,
Qayıdıb dərəyə enən deyiləm.
Vüqarı dağlardan götürmüşəm mən,
Alçalıb təpəyə dönən deyiləm.



AĞIRDI  HƏR  İTKİ
ÖZ ÇƏKİSİNDƏ

Hərənin özünün öz itiyi var,
Ağırdır hər itki öz çəkisində.
Ümiddir bəlkə də, ən böyük itki,
Dünyanın indiki səksəkəsində.

Biri yurddan olur, biri varından,
Biri qeyrətindən, biri arından,
Biri anasından, biri yarından,
Biri yanır oğul, qız itkisində.

Birini yandırır boş ötən vaxtı,
Birini yandırır taleyi, baxtı.
Birini yandırır uçurlan taxtı,
Axtarır qismətin mey içkisində.

Adam var ömrünü sona yetirib,
Barın götürməyib, nəyi bitirib.
Adam var yerini çoxdan itirib,
Ay Əjdər, dünyanın hər ikisində.



GÖRMÜŞƏM

Niyə bir ömürlük insan xisləti,
Bu qədər dəyişkən, sürüşkən olur?
Aşsa da başından varı, dövləti,
Yığdığı həmişə elə kəm olur?

Niyə soyunmayır şeytan cildini,
Niyə haqq geyimi geyə bilməyir?
Kiminsə dalınca dediklərini,
Bəs niyə üzünə deyə bilməyir?

Hamını özünə borclu bilən kəs,
Hər şeyin içində təmənna görür.
Tək bircə “sağ ol”a uf demədən o,
Ömürlük dostunu qurban da verir.

Bu nə kişilikdi, bu nə sifətdi,
Papaqdan savayı yox əlaməti?
Onun bu dünyaya gətirilməsi,
Bəşər övladının öz xəcaləti…

Ürəklə uzadıb əl verəmmirəm,
Onun əlindən də, mən iyrənmişəm.
Qırx yol dəyişsə də gündə sifətin,
Xeyri nə, mən onun için görmüşəm.



NƏ OLDU

Nə oldu dəyişdi zəmanə belə,
Hörmətdən saldılar ağılı, yaşı.
Arxa durammayır qardaş qardaşa,
İllərlə görməyir bacı qardaşı.

Hay saldım, hayladım gələn olmadı,
İnsanam, haqqımı bilən olmadı,
Dərdlinin dərdini bölən olmadı,
Dolandı dünyanı gözündə yaşı.

Elə bil, nədənsə Allah da baxmır,
Çay axan dərədən sızqa da axmır.
Çoxunun çörəyi daşdan da çıxmır,
Saxlaya bilməyir iki əl başı.

Əlləşib dırmaşır biri zirvəyə,
Yığılıb dartırıq onu geriyə…
Vaxtında qoymuruq hörmət diriyə,
Lazımmı, ölüyə mərmər baş daşı?

Artıq inanıram, dünya bir nağıl,
Çox şeyi hələ də, aramır ağıl…
Gördün ki, ay Əjdər, yaramır ağıl,
Qoşul bu axına sən naşı-naşı.



MƏN BELƏ DÜNYANI 
İSTƏMƏMİŞDİM

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?
Məmməd Araz

Dərd çəkər insan da, dözümü qədər,
Həddini aşırsa dəhşətdi kədər.
Allah verən ömür ötürsə hədər,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Dözürdüm, yetərəm diləyə məncə,
Tərsinə fırladı gör fələk necə.
Ömür çatacaqmı yurda dönüncə?
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Yurd deyib ağladım, qınayan oldu,
Dərd verib dözümüm sınayan oldu.
Gözləyirdim, bəlkə , anlayan oldu,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Adam var məqsədi qarnın qazancı,
Ha qıdıqla, gülməz, yoxsulu, acı.
Adam var ölümə qalıb əlacı,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.



Oğul var atanı, ananı atır,
Kişi var haqq alıb arvadın satır.
Halal mayamıza haram əl qatır,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Qızları Dubaya dəllal aparır,
Qeyrəti kökündən dartıb qoparır.
Bəylər oylağında gəda at çapır,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Saymaqla qurtarmaz sayı dərdimin,
Bilinmir ünvanı, soyu dərdimin.
Çatmırsa kimsəyə hayı dərdimin,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.

Dərd verir Allahım dərdi gəzənə,
Məcnun deyilməzdi dərddən bezənə.
Fələk də dözməzdi Əjdər dözənə,
Mən belə dünyanı istəməmişdim.



NƏ  OLACAQ
Balaca boylu bir bürokrata

Mən hörmətə, sən cibinə işlədin,
Çəkdiyin zəhmətin, işin hədərdi.
Mənim qazandığım əbədiyyətdir,
Sənin qazandığın qəbrə qədərdi.

Boyun-buxunun da qısadır məndən,
“Qəbrim səninkindən böyük olacaq”.
Məndən şeir dünyam yadigar qalır,
De, görüm sənin bəs, nəyin qalacaq?

Pulunun gücünü deyə bilmərəm,
Sözümün gücünə qüdrətin çatmaz.
Haqsıza haqq donu geyindirənsən,
Haqqı haqq deməyə cürətin çatmaz.

O qədər xırdasan, o qədər darsan,
Mən sənin dünyana sığa bilmərəm.
Sən necə baxırsan, bax bu dünyaya,
Mən, sən baxan kimi baxa bilmərəm.



Mənim pəncərəmdən sən baxa bilsən,
Görərsən dünyamız bam-başqa imiş.
Bu dünya heç də ki, sən görən kimi,
Pul üstə qurulmuş dünya deyilmiş.

Nə qədər gec deyil, qayıt, dön geri,
Allah günahları bağışlayandı.
Allahın yanında ən əziz adam,
Düz yolda olandı, səhv anlayandı.
Allah günahları bağışlayandı.



ALLAH,  DOĞRUDANMI,
YALANDI  DÜNYA

Allah, doğrudanmı, yalandı dünya?
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?
Gəldik ki, dünyaya yaşayaq guya,
Yalandan döyünür çoxunun nəbzi.
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi.

Demirəm hamıdan yüksəklərdəyəm,
Çətin ki, kiməsə mən boyun əyəm.
Çalışdım həmişə elə haqq deyəm,
Heyif, seçmədilər əyriynən düzü…
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?

Baxıram, halallıq divanəlikdi,
Keyfli İsgəndər bəy indi də təkdi.
Nadanlar alimi sınağa çəkdi,
Kəsərdən düşübdü ağsaqqal sözü.
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?



Kim haçan qabağa çıxırsa belə,
Dartırıq geriyə biz bilə-bilə.
Bir heyvan heyvanı satmayıb hələ,
Elə hey satırıq bir-birimizi.
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?

Dünyanın özündən böyük günahı,
Məhv edir insanı insan tamahı.
Əgər tanımırsa bəndə Allahı,
Deməli qiyamət haqladı bizi.
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?

Neçə yol odlara qalandı dünya,
Nainsaf əllərdə talandı dünya.
Allah, doğrudanmı, yalandı dünya?
Beləysə, bəs niyə yaratdın bizi?
Yüz ildi, min ildi aldatdın bizi…



GÖRƏSƏN

Dünyamız doludur sirli yuxuyla,
Çoxları çalışıb yoza bilməyib.
Hər bəxtin yazısı öz alnındadır,
Çoxları çalışıb poza bilməyib.

Yaxşı talelər də, pisi də olub,
Tarixin hər hansı bir zamanında.
Neçə söz sahibi, neçə yol qalıb,
Zalımın, nadanın əl-amanında.

Görəsən, bircə yol utanıbdımı,
Haqsız ola-ola haqqı döyənlər?
Görəsən, özünə inanıbdımı,
Qara kürsülərdən yalan deyənlər?

Görəsən bircə yol düşünübdümü,
Tox olan hardasa ac olduğunu?
Görəsən görübmü, bir naşı bağban,
Soyuqda tək gülün heç solduğunu?



Verdiyim suala cavab axtarıb,
Bilirəm özümü yoruram yaman.
Hardasa haqq deyib, haqq gəzə-gəzə,
Haqsızlar içində oluram yaman.

Sözsüz ki, bunları mən bilə-bilə,
Tutduğum yolumdan deyiləm dönən.
Əzəldən mən elə yoğrulmuşam ki,
Qalacam, necə ki, var idim dünən.



QANMAĞA DƏYMƏZ

Görəsən gözləri açılıbdımı,
Yalan pərdəsiylə bağlananların?
Şirvanın, Muğanın şoran çölündə,
Sinəsi çar-çarpaz dağlananların?

Yurdunu diləyib yurdsuz ölənə,
Qazılan qəbir də gözə dağ olur.
Bağrını çatdadır susub, dinməyən,
Dinənə deyirlər üzə ağ olur.

Allahın özü dəüz döndəribdi,
Allahsız bəndədən ummağa dəyməz.
Elə zamandı ki, qanmasan yaxşı,
Qanmazın yanında qanmağa dəyməz.



YOLLAR

Yollar – düz, eniş,

Yollar – dar, geniş.

Uzanır sonsuz,

Diləklər kimi.

Bəzən ayrılır,

Bəzən qovuşur.

Küsüb barışan,

Ürəklər kimi…
1970



HEYİF   SƏNDƏN,
A  DÜNƏNKİ  DÜNYAMIZ

Adam var ki, müqəvva tək içi yox,
Düz olandan əyrisi çox, bici çox.
Ağıl gəzmə, ağıllıdan gici çox,
Paylananda az düşübmü payımız?
Heyif səndən, a dünənki dünyamız.

Pul dalınca qaça-qaçdı, qaçırıq,
Dost qapısın təmənnayla açırıq.
Böyümürük, doğrudanmı, biz cırıq,
İllər ötsə, dolansa da ayımız.
Heyif səndən, a dünənki dünyamız.

Şərimizlə, xeyrimizi qanmırıq,
Yurd oduna alışmırıq, yanmırıq.
Haqq deyənin haqq sözünü anmırıq,
Yetişməyir bir kimsəyə hayımız.
Heyif səndən, a dünənki dünyamız.

Heç bilmirəm küsməyimə dəyərmi?
Ürəyimi üzməyimə dəyərmi?
Mənsiz görən öz yükünü əyərmi,
Mənli bir şey qazanmayan dünyamız,
Əjdərlə düz dolanmayan dünyamız? 
Heyif səndən, a dünənki dünyamız.



BELƏSİ DƏ VAR

Baxıram, ilahi, olduğu kimi,
Zamandan-zamana qalanlarıq biz.
Bir namərd alçağın pıçıltısıyla,
Yüz mərdi tələyə salanlarıq biz.

Dalda qamçılayıb çıxanda üzə,
Doğma qardaş olub qucaqlaşanıq.
Bəzən, yıxanlara yalmanmaq üçün,
Yıxılan dostdan da uzaqlaşanıq.

Qarın başımızdan yuxarı durur,
Bir öynə çörəyə əyilənlərik.
Sabir də, Cəlil də düzəldəmmədi,
Yüz il bundan öncə deyilənlərik.

Misallar çox çəkib əməl etmərik,
“Atalar sözü”nü sevən kəslərik.
Şairi, alimi biz bəyənmərik,
Əzəldən özünü sevən kəslərik.

Xoş gündə Allahı salmarıq yada,
Dar gündə yalvarıb, hay umanlarıq.
Axar çaylarıma arxa çevirib,
Susuz səhralardan pay umanlarıq.



QALMAYACAQ

Bu dünya bir dəniz imiş,
Milyardları udub, yemiş.
Atalar da görüb demiş,
Süleymana qalmadısa,
Kimlərəsə qalmayacaq.

Bir tərəfdə çörək minnət,
Bir tərəfdə qızıl-zinət.
Halallıqdır böyük nemət,
Kamil olan qanmadısa,
Nadanlar heç qanmayacaq.

Dünya tale gərdişidi,
Bəxtim həsrət vərdişidi.
İstədiyim haqq işidi,
Haqq dediyim sınmadısa,
Bu dünyamız solmayacaq.

Çox baş gedib qurban daşa,
Qızıl qiymət deyil başa.
Girib nahaq-haqq savaşa,
Nahaq məğlub olmadısa,
Əjdər deyən olmayacaq.



DÜNƏNƏ QAYTARIN

Dünənim bu günə dönəndən bəri,
Bilinmir haqqınan, nahaqqın yeri.
Yalvarım qaytarım insafı geri,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Dubaylar kökümü yerdən qopardı,
Alıb papağımı başdan apardı.
Dünənki kişilər çətin yatardı,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Dünən kişi idik, dünən ər idik,
Dünən pələng idik, dünən nər idik,
Dünən qeyrət idik, dünən ar idik,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Çoxalıb çoxunun dövləti, malı,
Qarışıb başları, çaşdırıb halı.
Dünən ki, yox idi qadın dəllalı,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Dilənən körpələr, qocalar artır,
Çaqqallar, tülkülər gödənlər yırtır.
Dünənki halallıq geriyə dartır,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.



Mən heç də bu günə düşmən deyildim,
Haqqım yox, yalana mən boyun əydim.
Dünən Koroğluydum, dünən Nəbiydim,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Yanıram belə bir günün içində,
Görükən formamdı, özüm içimdə.
Təzədən közərim külün içində,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Biz dünən dost üçün ölə bilərdik,
Bir loxma çörəyi bölə bilərdik.
Dünən Qarabağı ala bilərdik,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Gücümü dizimə qaytarım deyə,
Sözümü özümə qaytarım deyə,
Özümü özümə qaytarım deyə,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.

Bu zülmü, zilləti dağıtmaq üçün,
Yatmış qeyrətimi ayıltmaq üçün,
Təzədən bu günə qayıtmaq üçün,
Dünənə qaytarın, dünənə məni.



ƏRİDİRƏM ÖMRÜMÜ

Gecədən sübhə kimi, səhərdən axşama qədər,
Əridirəm ömrümü gilə-gilə misralarda.
Çatacaqmı, bilmirəm, ömrümün şamı sabaha?
Çox sözüm görünməyir, yoxdur hələ misralarda.

Sözsüz mən tələsmirəm, son sözümü deməyə də,
Deyilməmiş sözüm çox, son sözə, son nöqtəyəcən.
Könlümün sönməyəcək dərd alovu, kədər közü,
Dağlarımın duman-çəni üstümdən ötməyəcən.

Hər qələm, söz sahibi yaza bilməz, istəsə də,
Şairlik bir yazıdı, qismətdi Allahımdan.
Hələ ki, susmayıbdı, susmayacaq əldə qələm,
Son sözü yurdda demək, bir niyyətdi Allahımdan.

Yaz, ay Əjdər, susma sən, çoxlarımız “kardısa” da,
Nə qədər dözməlisən, bu çiysimiş yalanlara?
Düz yoldan dönmə geri, bu yol səni yordusa da,
Getməyib uzaqlara, kim dönübsə dalanlara…
Nə qədər dözməlisən bu çiysimiş yalanlara?



NEYLƏSİN

Karammı mən, korammı mən, bilmirəm?
Çox acizəm bu sualın önündə.
Gah eşitmir, gah da ki, mən görmürəm,
Doğrudanmı, xəstəlikdi bu məndə?

Nə sirdi bu? Gözlərimin gördüyün,
Qulaqlarım almayıbdır sorağın.
Gözlərim də görməyibdir hələ ki,
Eşitdiyin indiyəcən qulağın.

Bilməm qulaq, yoxsa gözmü yalandır,
Qarma-qarış dünyamızın içində.
Gördüklərim, yoxsa sözmü yalandı?
Çaş qalmışam mən bu yaşda, bu sində.

Ah nə qədər göz-qulağın dalınca,
Dil danışıb, qeybətini eyləsin.
Yalançılar arasına düşübsə,
Yazıq qulaq, yazıq gözlər neyləsin.



ÇIXDIN ARADAN
… Ən böyük xəyanət soyuqqanlılıq,
Ən böyük cinayət biganəlikdi-

Bəxtiyar Vahabzadə

Gen gündə özünü “soxardın” gözə,
Dar gündə əkilib çıxdın aradan.
Tox ikən bilməzsən, ac olan da var,
Bu belə soyuqluq hardandı, hardan?
Dar gündə əkilib çıxdın aradan.

Dünən sağlığıma tost deyən kəsim,
Süfrəmin başında aş yeyən kəsim,
“Əzizim”, “qardaşım”, “dost” deyən kəsim,
Yoxsa lil sularmı, axdı aradan?
Dar gündə əkilib çıxdın aradan.

Bir loxma çörəyi yarı bölürdüm,
Hara çağırsaydın haya gəlirdim.
Mən səni özümə arxa bilirdim,
Sadəlövh yaradıb, məni yaradan.
Dar gündə əkilib çıxdın aradan.



Heyif itirdiyim vaxtıma, heyif,
Heyif taleyimə, baxtıma heyif.
Yəqin ki, kim isə, nə vaxtsa deyib,
“Dost olmaz qarnını otaranlardan”.
Dar gündə əkilib çıxdın aradan.

İnciməm, hardasa bəxtim tərsdisə,
Taleyin hökmüylə yellər əsdisə.
Dəyişmə, ay Əjdər, kimsə pisdisə,
Qal, necə yaradıb səni yaradan.
Sənə deməsinlər çıxdın aradan…



İÇİM

Özümün içində bir özüm var, bilməz kimsə,
Qoy hələ yatsın, onu ayıltma, salma səsə.

O elə dünyadı ki, açması yoxdu hələ,
Aça bilməz özümdən savayı kim istəsə.

Soruşmuşam özümdən, özüm gör neçə kərə,
Bir cavab almamışam, susur bilməm nə isə.

İçim öz dünyasını açmayacaq sizlərə də,
Yalandı, inanmayın, içim sizənə desə…



LƏZZƏT FANİDİR

Bu hansı yoldu de, tutublar belə,
Biri sağa çəkir, biri sol gedir.
Biri küçələrdə alçaldır özün,
Biri Dubayacan basıb yol gedir.

Bu nə zəmanədir, bu nə namusdur,
Biri bir ləzzətə ərini atır.
Bir də eşidirsən, bir su içimdə,
Biri bakirəlik ismətin satır.

Məcnun peşman olar məcnunluğuna,
Görsə ki, Leylilər alçalır belə.
Gəlinlik gününü gözləməyənlər,
Nə bilir “Vağzalı” nə çalır belə.

“Vağzalı” bir evdən bir evə köçən,
Qızlıq ismətinin himnidir, bilsən.
Bu ismət himnini itirən “gözəl”,
Gəlin köçməkdənsə, yaxşıdır ölsən.

Gör, sən aldadırsan neçə ananı,
Gör neçə atanı, neçə qardaşı.
Necə girəcəksən bəy otağına,
Necə olacaqsan ömür yoldaşı?



Sənin gəlişinlə yüz illər ilə,
Qurulan bir evin uçur taxt-tacı.
Sən təkcə özünün olsaydın nə dərd,
Birinə yoldaşsan, birinə bacı.

Haçansa atdığın bir səhv addımın,
Özünə, nəslinə, elinə ləkə!
Səndən doğulası oğuldan, qızdan,
Xeyir görməyəcək bu yurd, bu ölkə!
Sənin bu varlığın nəslinə ləkə!



NEYLƏYİM
...Yar yanına yetişməmiş hələ sən,
Ağarmayın, ay saçlarım, amandı-

Mikayıl Azaflı

Duyammamış ömür nədir hələ mən,
Nə yandım ki, döndüm belə külə mən.
Çox sözümü gətirməmiş dilə mən,
Yoxdur haqqım vədəsiz köç eyləyim.
Ağarırsan, ağar, saçım, neyləyim.

Ömür yazan onu özü yazıbdı,
Kəsəri o, qılınc, sözə yazıbdı.
Eşqi qəlbə, gücü dizə yazıbdı,
Nə mənası boş yerə güc eyləyim.
Ağarırsan ağar, saçım, neyləyim.

Yanmağa da, yaşamaqdı deyiblər,
Yanana da bəzən ağız əyiblər.
Bu dünyanı bacaranlar yeyiblər,
Baş götürüm hara qaçım, neyləyim?
Ağarırsan, ağar, saçım, neyləyim.



Ağ saçlarım taleyimdən haqq payım,
Təki, qardaş, haqq yolumu azmayım.
Yurdum deyib haraylayır harayım,
Yoxdur özgə bir əlacım neyləyim?
Ağarırsan, ağar, saçım, neyləyim.

Çərxi fələk çuxamızıçöndərdi,
Seçib dərdi çəkənlərə göndərdi.
Kim çəkəcək mən çəkməsəm bu dərdi,
Dörd tərəfdə ağrım-acım neyləyim?
Ağarırsan, ağar, saçım, neyləyim.

Sən Əjdərdən, Əjdər səndən xəbərsiz,
Dağ arandan, aran çəndən xəbərsiz.
Adam var ki, doğulandan təpərsiz,
Xeyri varmı, həyat eşqi söyləyim?
Ağarırsan, ağar, saçım neyləyim.



QEYRƏT ÖLDÜ

Bazar yaman moda mindi,
Gədələr də ada mindi,
Manat susdu, dollar dindi,
Sən gördüyün hörmət öldü.

Eşq oduna yanan vardı,
Vüsal vardı, hicran vardı.
Bir baxışdan qanan vardı,
Gözdən doğan heyrət öldü.

Əyilməzi əydi para,
Çox kişilər üzü qara.
Qız-gəlinlər Dubaylara,
Gedən gündən qeyrət öldü.

Çoxalır “kor”, artır, “karlar”,
Kim günahsız, kim günahkar.
Doğularsa bic uşaqlar,
Fəxr etdiyim millət öldü…



DÜZƏLMƏZ

Haqqım haqsızlıqla durub üz-üzə,
Haqlı olduğunu sübut edəmmir.
Bir haqsız bağlayan yolu, bərəni,
Yüz haqlı yığıla ötüb gedəmmir.

Görəsən, nə qədər bizim dünyamız,
Haqq deyib nahaqqı qucaqlayacaq.
Haçan qolundakı daş kündələri,
Haqq dişiylə didib parçalayacaq?

“Nazilər, üzülməz”deyən atalar,
Bəlkə də təsəlli, qüvvət alıblar…
Ədalət axtarıb, haqq gəzə-gəzə,
Neçə minilliyi yola salıblar.

Deməli, yenə də, at oynadacaq,
Yenədə, dünənki at oynadan kəs.
Odur ki, ay Əjdər, çox da haqq demə,
Haqsızlar əlində dünya düzəlməz…



ALINLAR YAZIQ

Əllərin qazancı qarnın minnəti,
Əllərdən asılı qarınlar yazıq.
Varını-yoxunu özgələr yeyən,
Ayağı çarıqlı, yalınlar yazıq.

Aldadır bazarda tərəzi, mizan,
Çoxalıb yolunu, izini azan.
Görən, utanırmı, talelər yazan?
Taleyə ümidli alınlar yazıq.

Zaman yalanlara elə dəm verib,
Yaltağa kef-damağ, düzə qəm verib.
Hər şeyi anlayıb, hər şeyi görüb,
Sözü ürəyində qalanlar yazıq.

Ay Əjdər, əyilmə alçaq önündə,
Qələmin bəs edər, qalsa əlində.
Unudub özünkün, özgə dilində,
Özgə laylasını çalanlar yazıq.



MƏRMƏR DAŞ YAZIQ

Ağlı dərya qədər dərin olsa da,
Nadanlar əlində qalan baş yazıq.
Diriykən qəpiyə dəyməyənlərə,
Baş daşı qoyulmuş mərmər daş yazıq.

İnsandır ağlayan, gülən yerində,
Bəlkə də, fərqi var iblislərin də…
Qudurğan, harınlar məclislərində,
Bişib, yeyilməyən pulov-aş yazıq.

Hardasa, kiminsə halına yansan,
Deməli insansan, insansan, insan.
“Sərçə də olanda azad olasan,
Qəfəsdə qıvrılan qızılquş yazıq”.

Hər insan taleyi, ömrü bir nağıl,
Hər başın bəxtinə düşmədi ağıl.
Ay Əjdər, bir göz ki, içindən paxıl,
O gözün üstəki çatmaqaş yazıq.



GÖRMÜŞƏM

Dünyanın avandın, tərsin görmüşəm,
Məni dəyişməyib, dəyişən zaman.
Görəsən, nəyisə qazanıbdımı,
Mənimlə didişib, əyişən zaman.

Bəzən də deyirəm, zaman neyləsin,
Saplardan asılmış güman neyləsin.
Çomağı olmayan çoban neyləsin,
Keçinin buynuzu geyişən zaman?

Hərdən əl üzülür çöldə naxırdan,
Saman ot yerinə çıxır axurdan.
Doğru qərar vermir qərar çıxardan,
Haqqım haqsıznan döyüşən zaman.

Adam var xisləti iblislərə tən,
Düşübdü tilsimə yanından ötən.
Xəlvəti sürüşdü küncümə bitən,
Ay Əjdər, dövranım dəyişən zaman.



AXTARIRAM

Əlimlə söndürüb yanan ocağı,
Eşib kül içində köz axtarıram.
Dünən bəyənmirdim ipəyi, yunu,
Bu gün geyinməyə bez axtarıram.

Dəyişib yeməyin, suyun da dadı,
Çoxunun qalıbdı quruca adı.
Seçib ayırmağa doğmanı, yadı,
Düşməni görməyə göz axtarıram.

Harınlar əməyə cövhərdi deyib,
Basıb, işləyənin qismətin yeyib.
Dubaylar yurdumun qamətin əyib,
Namusun yerinə söz axtarıram.

Dünənki gədələr dönüb ağaya,
Ömürdən pay verir bülbül qarğaya.
Quzeydə cığırım qalıb dığaya,
Şoran düzənlərdə iz axtarıram.

Çökdürüb yoxsulu, tutubqolunu,
Varlının saydırır zaman pulunu.
Əlli ildir gəzib haqqın yolunu,
Tapmadım, ay Əjdər, döz, axtarıram.

23.02.2002 



QOYMUR

İçimə od-alov dolandan bəri,
Gecələr sübhədək yatmağa qoymur.
Dalğalar qoynuna alandan bəri,
Xəyalım gəmi tək batmağa qoymur.

Əllini keçmişəm, yaş yüzəçəkir,
Gah dağa qaldırır, gah düzəçəkir.
Olan səhvlərimi haqq üzəçəkir,
Haramı halala qatmağa qoymur.

Duran da tapıldı qəsdimə hələ,
Sözsüz siləmmədi, çalışdı silə.
Məni satanları, istəsəm belə,
Kişilik qürurum satmağa qoymur.

Söz var ki, qan salar, çətin udular,
Babalar namusu qanla yudular…
Əjdər, tayfabazlıq, dedi-qodular,
Düşməni süpürüb atmağa qoymur.
Gedib Qarabağa çatmağa qoymur.



KİM DEYİR Kİ…
Biz gedərik qoca dünya qalandı-

Məmməd Rahim

Bu dünyanın dağarcığı var dolu,
Darta-dartdı, elə bil ki, talandı.
Ev-eşiyin ya boş olsun, ya dolu,
Nə vardısa bu dünyada qalandı.
Kim deyir ki, bəs bu dünya yalandı?

Soraqlayıb çox həqiqət aradım,
Sual qopdu, bəs mən nəyə yaradım?
Şeir yazdım, hekayələr quradım,
Od almamış içim oda qalandı.
Kim deyir ki, bəs bu dünya yalandı?

Bu dünyaya hər gələnin yolu var,
Bu dünyanın ağası var, qulu var.
Kim işləyər, kim qazanar, kim udar,
Hər insanın haqqı qismət olandı.
Kim deyir ki, bəs bu dünya yalandı?



Haqq üçün mən, bu dünyaya inandım,
Ömür boyu haqq diləyib dolandım.
Yerli-yersiz, haqlı-haqsız qınandım,
Taleyindi, döz dedilər, olandı.
Kim deyir ki, bəs bu dünya yalandı?

Yalandırsa, mən, sən, kimdi bəs onlar?
Bu nizami kimdi düzüb quranlar?
Yetər məncə, ayaq açmaz yalanlar,
Bu dünyaya yalan deyən yalandı.
“Biz gedərik qoca dünya qalandı”.
Kim deyir ki, bəs bu dünya yalandı?



AY XƏZƏR

Bəxtəvərlər bəxtəvəri, ay Xəzər,
Bəxti yeyinlikdə görən təkmisən?
Bir barmaq toxunsa qanlar düşərdi,
Gör neçə gözəli alıb qoynuna,
Gör neçə gözələ sığal çəkmisən.

Sözsüz həddini də aşmısan hərdən,
Elə kükrəmisən, elə qalxmısan,
Elə bil dünyanı qoparacaqsan.
Nə qədər sən belə dəliqanlısan,
Heyif ki, çoxunu aparacaqsan.

Səni qısqanmayıb bir kimsə hələ,
Kimə istəmisən baxmısan, Xəzər.
Bəs niyə qısqanıb axı sən belə,
Qoynuna sığınan neçə gözəli,
Özün öz əlinlə boğmusan, Xəzər?



GƏRƏK
Sevməyə nə var ki, həsrət çətindi,
Sevib əzabına dözəsən gərək.
Çaylara baş vurub çimməyə nə var.
Bu taydan o taya üzəsən gərək.
Güc ara özündə tək də qalanda,
Buludlar boşalar daşıb, dolanda…
İtər təravəti çiçək solanda,
Tərikən yaxana düzəsən gərək.
Sözsüz, qismətini Allahım verər,
Hərəkət etməsən, hardan göndərər?
Zaman şahları da taxtdan endirər,
Fəqət, taxtda ikən sezəsən gərək.
Zamanı tərsinə fırlamaq olmaz,
Azlıqdan qazanıb dəyərin almaz.
Qanmazı ha qandır, onsuz da qanmaz,
Ya əsəb korlanar, ya çatlar ürək.
Əjdər, yaxşını da, pisi də gördün,
Ömrü seçimlərlə güdaza verdin.
Öləndən sonra sən, nə xeyri, gəldin,
Diriykən axtarıb gəzəsən gərək.

21.12.2002



AĞRIM
Bir nişanda yurd həsrətli şeir oxuyandan sonra Zöhrab Əmirxanlı 
adlı bir nəfər üzünü mənə tutub mikrafonla “Ağrıyın ağrısın alım, 

Əjdər müəllim”- dedi

“Ağrıyın ağrısın alım”deyirsən,
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?
Ağrım, tək yurddakı qəbir daşlarım,
Çadırda çürüyən köçdümü, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Olsaydı, təkcə bu, dözərdim bəlkə,
Fil gərək, çəkdiyim ağrını çəkə.
Allah dözmək üçün bu qədər yükə,
Görəsən, tək məni seçdimi, qardaş?
Ağrım ikdimi, üçdümü, qardaş?

Yurdsuzluq bir ayrı əlacsız yara,
Dərd var, ondan betər, tapılmaz çara.
Bu günüm dünənki günümdən qara,
Sabaha ümidim heçdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?



Xəcalət yerimdi qul bazarları,
Qınayan çoxalıb dərd yazarları.
Dubayda satılır elin qızları,
Qeyrət zəmanəsi keçdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Şeytandan doğulub böhtan atanlar,
Baş yerə çəkilir adam satanlar.
Saman ümidinə qalıb batanlar,
Kiməsə, görəsən, vecdimi qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Bu qədər arsızlıq olarmı, görən?
Nə alan utanır, nə də ki, verən.
Bu xalqın yoluna cələlər hörən,
Zatı bilinməyən bicdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Yalan danışanın çoxalır sayı,
Çırmanır çoxları görməmiş çayı.
Çəkən düz çəkməyir çəkilən payı,
Məni gic bilənlər gicdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?



Qulağım eşidir, gözüm də görür,
Bax, odur hörümçək torunu hörür.
Karvanlar da keçir, itlər də hürür,
Geriyə dönməyim gecdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Xeyri nə, desən də gəl al ağrımı,
Ağrım çürüdübdü artıq yarımı.
Elə kəsibdi ki, zaman karımı,
Daha dözəmmirəm, gücdümü, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

Bilinmir kim doğub, kimdi dədəsi…
Çox dolub, boşalıb qismət badəsi,
Hər kəs qismətini içdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü qardaş?

Öyünür haramla saray tikənlər,
Ha eşir doymayır cəmdək sökənlər.
Min bir zəhmət ilə toxum əkənlər,
Barı əkdiyini biçdimi, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?



Yaz kəsib qapını çıxmırıq qışdan,
Çömçə xəbərsizdir qazanda daşdan.
Bir gün soruşarsan dostdan, tanışdan,
Əjdər bu ağrıyla köçdümü, qardaş?
Ağrım ikidimi, üçdümü, qardaş?

9.12.2002



BİR GÜN

Yalvarma sən ömrə görə,
Hökm olunub o bir kərə.
Bir balaca, dar pəncərə,
Dünyamıza baxmaq üçün.

Gah şirindi, gah da acı,
Həqiqətdir ömrün tacı.
Güvəndiyin əl ağacı.
Darda qoyar səni bir gün.

Ömrə düşən qismət haqdı,
Taleyinə çıxacaxdı.
Qucaqlama zərli taxtı,
Yerdə qoyar səni bir gün.

Yalan vəddən bu dünyada,
Ac qarına yoxdu fayda.
Qışı düşün isti yayda.
Əjdər, yaza çıxmaq üçün.

26.12.2002



YORĞAN  DAVASI

Bilmirəm, ayaq uzanıb, yoxsa ki, yorğan gödəlib,
Çəkə-çəkdi sübhə kimi, qurtarmır yorğan davası.

Kimlər əkir, kim qazanır, kim-kimin de, haqqın kəsir,
Dörd yanımız huri-mələk, qəlbimiz şeytan yuvası.

Xoş gəlməyir sözlərimiz, ha didişib, dilləşirik,
Bizlər elə o bizlərik, başda mənəmlik havası.

Keçidləri keçəmmirik, əkiləni biçəmmirik,
Səfasını özgə görür, bizlərə qalır cəfası.

Tərs salınıb işlərimiz, avandını tapammırıq,
Başımızı qatır yaman, haqq arayan  “haqq” dünyası.

2.12. 2002



ZƏNGƏ   MÖHTACAM
Əksər insanların üzləşdiyi və üzləşəcəyi

biganəlik, unutqanlıq təəssüfü ilə

Ay məni sevənlər, dostlar, tanışlar,
Elə bilməyin ki, hardasa acam.
Sizlərdən tək bircə umacağım var,
Mənə zəng eləyin, zəngə möhtacam.

Zəng edin, soruşun, necədir halım,
Qoymayın darıxım, yalqız, tək qalım.
Sözsüz axtaracaq sizi xəyalım,
Hərdən kövrələcəm, hərdən umacam.
Mənə zəng eləyin, zəngə möhtacam.

Nömrəm o nömrədi, zəng eləyərdiz,
Hər xırda işüstə “dəng” eləyərdiz.
“Dayımsan” söyləib “ərk” eləyərdiz,
Hazıram, yenə də qapımı açam.
Mənə zəng eləyin, zəngə möhtacam.

Hərdən düşünürəm, adamlar belə,
Niyə dəyişirlər, dönürlər yelə?
Budağım, yarpağım varsa da hələ,
Xəzan növbəsində duran ağacam.
Mənə zəng eləyin, zəngə möhtacam.



Dünyadır, ay Əjdər, küsməyə dəyməz,
Pərsəngi qoyulmuş tərəzi əyməz.
Mənim çəkdiyimi çəkməyən bilməz,
Tale qismətimdi hayana qaçam.
Mənə zəng eləyin, zəngə möhtacam.

7.01.2003



GÖRDÜYÜMƏ İNANIRAM

Nəəzəli, sonu görünür onun,
Bir sonsuz boşluğun içindəyik biz.
Nə yola salan var, nə qarşılayan,
Dünyanın ünvansız köçündəyik biz.

Baxıram, minmişik hamılıqla biz,
Bu boşluq içində nəhəng qatara.
Bu qədər düşən var hər dayananda,
O çətin kimisə sona apara.

Milyon ildir ki, bu gedən qatar,
Dolanır bu boyda dünya içində.
Gücümüz çatarmı saxlayaq onu?
Bizli də, bizsiz də o öz köçündə…

Əl üzüb durmağa haqqımız da yox,
Məhkumuq bu ömrü biz yaşamağa.
Bəlkə də hardasa düşənlər düşür,
Gələn qatarları qarşılamağa.

Gedənlər bizlərik, gələnlər kimlər?
Nə bizlər görürük, nə onlar bizi.
Bu köçdə təsəlli bir ondadır ki,
Gələnlər tuturlar boş yerimizi.



Gedənin geriyə dönəni varmı?
Eşidib, gördüyün soruşaq barı.
Durub bu dünyadan o dünya haqda,
Veririk neçə cür proqnozları...

Olanı görməyim olduğu kimi,
Mənim həqiqətə inanmağımdı.
Eşidib, gözümlə görmədiklərim,
Gözüm görə-görə aldanmağımdı.

16.04.2002



BU NƏ QÜSSƏDİ

Yaman kövrəlmişəm, yenə mən yaman,
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?
Hıçqırdım ağlaya bilmədim, aman!
İçimdə boğulan bu səs nə səsdi?
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

Asılıb gözümdən kor edir məni,
Dərdimin keçilməz dumanı, çəni.
Hərdən qınayıram, ay Allah, səni,
Bir qəlbə bu qədər zillətin bəsdi!
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

Söz tapa bilmirəm mən bu deyimdə,
Yurdsuzluq bir ağır yükdü çiyində.
Sevinə bilmirəm toyda-düyündə,
Sevinc paylarımı pay verən kəsdi.
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

Yaşaya bilmirəm öz yaşımı da,
Baş nədir, ağartdım mən qaşımı da.
Qınayan tapıldı göz yaşımı da,
Bu daş ürəklilər kimdi, nə kəsdi?
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?



Demirəm, dərdimə şərik olalar,
Susub, heç olmasa kənar duralar.
Elə bizlərəmi, gəldi bəlalar?
Niyə taleyimiz de, belə nəsdi?
Bilmirəm, bu nə qəm, bunə qüssədi?

Dilimdən qopan söz qəlpəyə dönür,
Bişməyə az qalmış qazanım çönür.
Yandığı yerdəcə çırağım sönür,
Fələkmi söndürdü, küləkmi əsdi?
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

Hərdən özümdən də bezikirəm mən,
Mən özüm bilirəm, nə çəkirəm mən…
Qəfil dolu vurur nə əkirəm mən,
Əl çəkə bilmirəm, bu nə həvəsdi?
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

Ömür qatarına minmişəm mən də,
Bilən olacaqmı, barı düşəndə?
Ya cənnət kefində, ya cəhənnəmdə,
O dünya arzusu, Əjdər, əbəsdi.
Gördüyün məhşərin, cənnətin bəsdi.
Bilmirəm, bu nə qəm, bu nə qüssədi?

6.01.2003



ZAMANIN GİROVUYAM

Hərdən oturub özüm-özümə,
Hesabat verirəm olanlar üçün.
Baxıram, qanmazın vecinə deyil,
Dəhşətdir, dünyanı qananlar üçün.

Dəhşətdir, görürəm, qanıramsa da,
Zaman əl-qolumu yaman bağlayıb.
Götürüb aparıb ömür-günümü,
Özümü sabaha girov saxlayıb.

Saxlayıb haqq-hesab çəkməyə məni,
Hərdən danışdığım yalanlar üçün,
Bir parça çörəyə əyib boynumu,
Gördüyüm, susduğum talanlar üçün.

Niyə ki, ürəkdən gələni deyil,
Boğazdan gələni danışırıq biz?
Bir qarış məkanla zaman içində,
Kimi aldatmağa çalışırq biz?



Bir əkiz qardaşdır zamanla məkan,
De, kimdir onları cüt addımladan?
Zaman var dəryanı damla eyləyib,
Zaman var yaradıb dərya damladan.

Hərdən dad qılırıq zaman əlindən,
Günahkar özümüz olduğu halda.
Zaman kəsiyində dəyişib hərdən,
Unudub, danırıq qalanı dalda.

Haqqımdı, qoruyum olanlarımı,
İtməsin dəyişən zaman içində.
Elə gözləyirəm, düzələ dünya,
Yoruldum mən axı, güman içində...



DÜNƏNİMLƏ BUGÜNÜM

Bu günüm dünənlə durub üz-üzə,
Olub keçənləri araşdırırlar.
Bizim tək onlar da çaşdırılıblar,
Haqlını haqsıza qarışdırırlar,
Olub keçənləri araşdırırlar.

Ayırıb-araya bilməyirlər ki,
Nəyimiz düz olub, nəyimiz əyri.
Bu günüm bilməyir nəyi vəd edir,
Dünənim deyəmmir nə olub xeyri,
Nəyimiz düz olub, nəyimiz əyri.

Mən özüm qarışdım söhbətlərinə,
Bu dava-dalaşı sona yetirdim.
Dedim ki, dünənki ümidlərimi,
Bu günüm əlimdən aldı, itirdim.
Bu dava-dalaşı belə bitirdim.

15.03.2003



DAMLAYAM

Dəryalarda bir damlayam,
Ayrı düşsəm quruyaram.
Nə qədər ki, mən ordayam,
O qədər də demək varam.

Sözsüz bir gün dalğalarla,
Mən sahilə atılacam.
Ya göydəki buludlara,
Ya torpağa qatılacam.

Mən haçansa bəlkə, bir də,
Bu yerlərdən ötəcəyəm.
Ya da uzaq xəyal olub,
Birdəfəlik itəcəyəm…

20.12.2003



DÜNYA

Bu dünya nəşəli, dərdli dünyadı,
Budünya namərdli, mərdli dünyadı.
Bu dünya şahmatlı, nərdli dünyadı,
Kiminən oynayıb udubdu dünya.

Onun öz gəlişi, öz gedişi var,
Onun öz meydanı, öz gərdişivar.
Dəyişməz, əbədi bir vərdişi var,
Hərəni bir cürə tutubdu dünya.

Axı kimdən küsüb, inciməlisən,
Gəlmisənsə, Əjdər, getməlisən sən.
Təkcə sən deyilsən, yaranan gündən,
Yüzünə, mininə atıbdı dünya.

9.06.2004



MƏNİM

Nə zamandı şeir yaza bilmirəm.
Gah sözüm quruyur, gah dilim mənim.
Gah kağız üstündə yerimir qələm,
İtirir gücünü gah əlim mənim.

Nə qədər mən axı, ələmdən yazım,
Gümanlar içində dolanım, azım?
Yuxumu nə qədər tərsinə yozum,
Tərsinə ötürsə hər ilim mənim.

Onsuz da, şeirlə düzəlmir dünya,
Yazmaqla dəyişir, nələrsə guya.
Oğrudan, quldurdan gözləyib həya,
Qısılma abrına, ay elim, mənim.

Bəhrəsin vermirsə ötüşən vaxtım,
Neyləsin taleyim, neyləsin baxtım.
Ay Əjdər, yurdumda yıxıldı taxtım,
Odur ki, düzəlmir heç belim mənim.



YERİMİ,  YURDUMU 
BİLMƏYƏNLƏRİM

Çalınan təbili, cəngi neynirəm,
Döyüşsüz ötürsə ötən illərim.
Hardan bilərlər ki, necə, nəcürəm,
Yerimi, yurdumu bilməyənlərim.

Dağıma, çayıma təmənnalıdı,
Günümə, ayıma təmənnalıdı,
Şəhidin payına təmənnalıdı,
Döyüşdən yayınıb ölməyənlərim.

İçi üşüyənlər yayıma gəlsin,
Çəkilsin qismətim, payıma gəlsin...
Barı heç olmasa toyuma gəlsin,
Ay Əjdər, hayıma gəlməyənlərim.

8.07.2005 



BƏLKƏ DƏ

Kim verib çeşnisin, kim toxuyubdu,
Bu qədər çiçəkli çəməni, çölü?
Yoxsa gözəllərin bənisi ilə,
Təbiət yaradıb bu qədər gülü.

Bəlkə, dünyamızın gözüdür göllər,
Bəlkə kirpiyidir meşələr onun.
Bir incik gözəl tək doluxan bulaq,
Bəlkə də, gözləyir kiminsə yolun…

Bəlkələr o qədər bu yer üzündə,
Hərə bu dünyanı bir cürə yozub.
Kimisi vəhy ilə deyilənləri,
Kimisi gözüylə gördüyün yazıb.

Tutub təbiətin əlindən insan,
Milyon illərdi yol gəlir belə.
Nə qədər sirrini veribdisə də,
Bilinmir açması çox sirrin hələ.

Bəlkələr içindən çıxammıramsa,
Nə haqla yazıram ağ yalanları.
Barı heç olmasa inandıraydım,
Bircə yol, yalana inananları.



BU QAÇQINLIQ KÖÇÜNDƏ

Əlim yetmir, ünüm çatmır ötənə,
Qayıdarmı, ha yalvarım dünənə.
Ötənlərdən qalan nədir, de, mənə,
Dolaşdığım xatirələr içində.

Dərilməmiş meyvələrə bar demə,
Hər zirvədə ağarana qar demə.
Hər gördüyün, hər gözələ yar demə,
Könül tutan olur ayrı biçimdə.

Var-dövlətlə dünya dola gözüm yox,
Alınların yazısına sözüm yox…
Qəmli günüm xoş günümdən daha çox,
Taleyimin bu qaçqınlıq köçündə.

Arzularla verdim ömrü yelə mən,
Bu sonluğu görə-görə belə mən.
Çox sözümü deməmişəm hələ mən,
Kimsə görməz gizlənəni içimdə.

Min yol sındım bir ömürdə azı mən,
Qismət deyib, ha götürdüm azı mən.
Qınamayın hər düşəndə ası mən,
Dözəmmirəm bu allahsız seçimdə.

10.11. 2003



YER KÜRƏSİN İTİRMİŞİK
Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin

-Məmməd Araz

Sərhəd çəkib bölə-bölə,
Bu dünyanı parçaladıq.
Sənin, mənim deyib belə,
Nə haqqınan qucaqladıq?

Doğmalaşıb bir yarımız,
O birinə yad olmuşuq.
Unutmuşuq, bir atadan,
Bir anadan doğulmuşuq.

Biz bu boyda Yer Kürəsin,
Gör nə qədər kiçiltmişik.
Qazanc bilib bir dərəsin,
Yer Kürəsin itirmişik.

Heç olmasa böldüyümüz,
Bölgülərə bəsdi deyək.
Əl uzadaq insanlara,
Doğma qardaş, dostdu deyək.



Parçalayıb, didərmi heç,
Qardaş da öz qardaşını?
Milyonlara dəyişmərəm,
Bir yetimin göz yaşını.

Bir ananın oğlu üstə,
Ağlamağı gör nə dəhşət!
Öz cinsini yemir heyvan,
“Yeyir” sivil bəşəriyyət.

Ayılın siz, ey insanlar,
Haqlayıbdı məhşər bizi.
Allah bizə ağıl verib,
Çağırıbdı bəşər bizi.

Ayılın siz, ey insanlar,
Tökülməsin insan qanı.
Axı, biz ki, yaratmadıq,
Öldürək də biz insanı.

Biz dünyanın keşiyində,
Durmaq üçün yaranmışıq.
Biz dünyanın əşrəfiyik,
Qurmaq üçün yaranmışıq.

20.05.2004



BAŞ AÇA BİLMİRƏM

Baş aça bilmirəm, nadanla ağlın,
Yeri tərs düşəcək nə vaxta qədər?
Baş aça bilmirəm, bu nə misaldı:
- “Axsaq köç dönəndə qabağda gedər”.

Baş aça bilmirəm, bu axsaqların,
Dalınca haracan yol gedəcəyik.
Nə qədər döndərib fili milçəyə,
Nə qədər milçəyi fil edəcəyik.

Baş aça bilmirəm, niyə bəs axı,
Haqqı görən kişi nahaqqa dözür.
Adam var əlavə ömür axtarır,
Adam var verilmiş ömürdən bezir.

Baş aça bilmirəm, hansı səbəbdən,
İnanır yalana göz görə-görə.
Doğrudanmı qismət alınlardadı,
Alın yazısıyla yaşayır hərə?

Məncə, təsəllidir alın yazısı,
İmkanı əlindən alınanlara.
Bir dəstə darışıb dünyanı yeyir,
Bir dəstə göz dikib yazılanlara...

14.04.2004



ƏZƏLDƏN BELƏDİR

Əzəldən belədir, ədalət gəzən,
Çox ağır yolların yolçusu olur.
Haqq deyən ağızı yummaqdan ötrü,
Haqsızın yanında qoçusu olur.

Haqsız əməlinə haqq kimi baxır,
Varının gücünə güvəndiyindən.
Yaltaqlar belini düzəldəmməyir,
Hər gəlib, gedənəəyildiyindən.

Bax, belə hal məni çaşdırır hərdən,
Özümü itirib, axtarıram mən.
Hərdən də “kar” olub eşidəmmirəm,
Kimsə soruşanda nəyisə məndən.

Mənmi günahkaram, yoxsa ki, zaman?
Çox şeyi anlayıb, baş aramadım.
Gözüm nə gördüsə olanı yazdım,
Olmayan bir şeyi mən quramadım.

Yalana düz donu geyindirmədim,
Təsəllim dünyada bax elə budur.
Zəhmətim olmayan barı dərmədim,
Yazdığım şeirlər buna sübutdur.
Təsəllim dünyada bax elə budur.



OLMUR

İlahi, nə qədər tərs düşən yer var,
Kimin kimliyini seçmək də olmur.
Əsir eyləyibdi məni nadanlar,
Basıb, ayaqlayıb keçmək də olmur.

Ağıl gözləyirik ağılsız başdan,
İndi qor götürür qurular yaşdan.
Süzgəc düzəldirlər guya ki, daşdan,
Süzdüyü suları içmək də olmur.

Varımı, yoxumu eyləyib talan,
Qara kürsülərdən danışır yalan.
Yurduma haramlıq toxumu salan,
Naşının əkdiyin biçmək də olmur.

Tapdanır, ay Əjdər, hər şeydə haqqım,
Nə yerdə bilinir, nə göydə haqqım.
Gah tarda ağlayır, gah neydə haqqım,
Yurdu əsir qoyub köçmək də olmur.

4.05.2005



YAŞAMAQ OLMUR

Elə hey oturub dərd yaza-yaza,
Yavanlıq eyləyib çoxumu aza,
Zorunan, bir təhər çıxaraq yaza,
Deyinə-deyinə yaşamaq olmur.

Bilinmir kim hara tuşlayır oxun.
Kürəkdən vurublar ölənin çoxun.
Doğulan günümdən içimdə qorxum,
Döyülə-döyülə yaşamaq olmur.

Gur çaylar quruyub çıxırlar yoxa,
Çətindir qurtarmaq xətadan yaxa.
Qulağım eşidib, göz baxa-baxa,
Söyülə-söyülə yaşamaq olmur.

Güvənə bilmirəm karıma artıq,
Çoxalıb göz tikən varıma artıq.
Ay Əjdər, sığışmır arıma artıq,
Əyilə-əyilə yaşamaq olmur.

13.07.2005





AY ANA
Axirıncı dəfə İmişliyə qaçqın anamın - Rəna Rzaqızının  yanına

gedərkən üzü qara “xərçəng” onu o qədər üzmüşdü ki, mənı görəndə 
çarpayıdan qalxmaq istədi, qalxa bilmədi, ağladı... ağladım -28.08.1997

Gəldim, qabağıma çıxa bilmədin,
Boynumu qolunla sıxa bilmədin,
Ağladın, gözümə baxa bilmədin,
Qəlbimi dağladın, oydun, ay ana!

Yurdundan, yuvandan güman düşmüsən.
Aranda alışıb, yanıb, bişmisən.
Yaman dəyişmisən, yaman düşmüsən,
Köksümü göynətdin, soydun, ay ana!

O ötən günləri gətirib yada,
Yandırıb yaxırsan, salırsan oda.
O qədər özünə dilərdin qada,
Axır, yaman günə qoydun, ay ana.

Əjdər yoxdu sənsiz, vallah, yalandı,
Sənə baxa-baxa qəlbi talandı.
Hardan ötdü ömür, hardan dolandı,
Yoxsa bu dünyadan doydun, ay ana?
Qəlbimi dağladın, oydun, ay ana.



KÖÇDÜ ANAM
6.09.1997-ci ildə İmişlidə dəfn olunub

Dağlar, səni deyə-deyə,
Dərd ürəyin yeyə-yeyə,
Haray saldı yerə, göyə,
Aranlarda bişdi anam.
Bax, beləcə köçdü anam.

Yaşayardı ismətiylə,
Barışardı qismətiylə.
Bulaqların həsrətiylə,
Araz suyu içdi anam.
Bax, beləcə köçdü anam.

Həsrət gözü yolda qaldı,
Özün haldan-hala saldı.
Xəyalında çox dolandı,
Quzeylərdən keçdi anam.
Bax, beləcə köçdü anam.

Yurd-yuvasız bir quşoldu,
Bu qismətə o tuş oldu.
Ömür yolu yoxuş oldu,
Yorğun düşdü, çökdü anam.



Yurd söyləyib gəlmədiyi,
Qəlbən deyib gülmədiyi,
Bir gün dözə bilmədiyi,
Yeri məzar seçdi anam.
Bax, beləcə köçdü anam.



DUR GEDƏK
Ömür-günü yaylaqlarda keçən anamın

qəbri üstə - may 1999
Elimiz, obamız köçür yaylağa,
Gəlmişəm, ay ana, yığış dur gedək.
Tay elə tayla sən ala fərmaşı,
Əylə kəhər atı, yükü vur gedək.
Gəlmişəm, ay ana, yığış dur gedək.

Ətir saçır yarpız dolu dərələr,
İnsafdırmı, onu sənsiz dərələr.
Bağlanıbmı yollar, izlər, bərələr,
Yol gedən yolçudan sorğu sor gedək.
Gəlmişəm, ay ana, yığış dur gedək.

Qaytaran olaydı ötən o çağı,
Səninlə gəzəydim bir də yaylağı.
Yurdda yandırmağa sönmüş ocağı,
Bir az çırpı götür, bir az qor gedək.
Gəlmişəm, ay ana, yığış dur gedək.



Hərəmiz dünyanın bir bucağında,
Qovuşmaz, kəsişməz yol ayrıcında...
Əjdərin yetimdi yetkin çağında,
Əllərini əllərimə ver gedək.
Gəlmişəm, ay ana, yığış dur gedək.



DÖZMƏLİYƏM

Mən elə bilirdim ki,
Ayrılıq bir nağıldı.
Öz başıma gələndən,
Nağıl dünyam dağıldı.

Deyirdim dözəmmərəm,
Bir günlükayrılığa.
Mən indi dözməliyəm,
Ömürlük ayrılığa.

Sevincdolu ömrümə,
Qəm doldu, kədər doldu.
Gözlərimin önündə,
Anam bir xəyal oldu.

İndi o xəyallar da,
Dolanır, ötür gendən.
Elə bil inciyibdi,
Küsübdü o da məndən...



BİRCƏ KƏRƏ

Elə görmək istəyirəm,
Qazan altıçatmağını.
Qara tutun kölgəsində,
Yastıq atıb yatmağını.

Təzə-təzə dəm götürən,
Qazanını açaydım mən.
Pörtdədilmiş tikəsindən,
Götürəydim, qaçaydım mən.

Təzəşoru yuxasıyla,
Dürmələyib bükəydim kaş.
Yağ payımı almaq üçün,
Yanağından öpəydim kaş.

Elə görmək istəyirəm,
Qazan altı çatmağını.
Qara tutun kölgəsində,
Yastıq atıb yatmağını...



QAYIT GƏL

Sənsizlik oxa dönüb,
Sancılıb kürəyimə.
Əlacı tapılmayan,
Dərd dolub ürəyimə.

Danışıb, dərdləşirəm,
Mən sənsiz hər axşamla.
Əriyib sübhə kimi,
Yanıram yanan şamla.

Yol çəkən gözlərimi,
Yollarından yığammıram.
Bu boyda dünyamıza,
Elə bil sığammıram.

Qayıt gəl, əziz anam,
Yüyürüm qabağına.
Döşənim xalı kimi,
Sərilim ayağına.

Qayıt gəl, qurban olum,
Qayıt gəl yurdumuza.
Sənsiz mən necə dönüm,
Dönsə el yurdumuza.



GERİ DÖNƏNDƏ

Sən ağa büründün, mən qara günə,
Tərk edib, ay ana, məni gedəndə.
Oğlun bacarmadı yerinə enə,
Sən qürbət məzara endiriləndə.

Ananın yoxluğu yaşa baxmayır,
Qar kimi ağarmış başa baxmayır.
Ürəyi üşüyən qışa baxmayır,
Üşüyür bahar da, yay da gələndə.

Nə oldu ömrümün o gülən dəmi,
Ha qovum, getməyir içimin qəmi.
Gəzirəm xeyirdə, şərdə də səni,
Qəlbim yanır, yerin boş görünəndə.

Mənə can vermişdin, qaytarammadım,
Əcəlin əlindən qurtarammadım.
Mən səni yurduna aparammadım,
Üzüm olacaqmı, yurda dönəndə?

23.11.2002



AY  DƏDƏ

Anamdan sonra özündə qərar tapa
bilməyən atama - 1998

Nə evə sığırsan, nə də ki, çölə,
Yaman yağdı bəxtinə qar, ay dədə.
Səni görməmişdim mən heç vaxt belə,
Gülzarını soldurdu xar, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.

Anamız qoyandan tək, yalqız səni,
Ovuda bilməyir oğul, qız səni.
Çökübdü üstünə ayrılıq çəni,
Döz, nə qədər dözümün var, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.

Dünyada olmadı dövlətin, varın,
Əzabdan ötübdü ötən yolların.
Bundan belə oğlanların, qızların,
Təsəllisin səndən alar, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.



Ananın varlığı arxadı, dağdı,
Biz onu bilmirdik nə qədər sağdı…
İldırımmı düşdü, şimşəkmi çaxdı?
Zirvədən yarıldı dağlar, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.

Ha təsəlli verək, dindirək səni,
Göylərə qaldıraq, endirək səni,
Biz verə bilmərik onun yerini.
Ahıl dünyan tənha çağlar, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.

Əjdər də, özünə yer tapa bilmir,
Dərddən əyilibdir, danışmır, dinmir.
Mən elə bilirdim analar ölmür…
Uddu anamı da məzar, ay dədə,
Qəhər boğar, qəlbin ağlar, ay dədə.

...Axır ki, dözmədin getdin yanina,
Ruhunla qovuşdun sən ona, ata!
Yeriniz görünür yenə də qoşa,
Əbədi uyuyursuz yan-yana, ata!

28.02.2005-ci ildə vəfat etdi.





AĞLA QABOY
Məşhur qaboy çalan Kamil

Cəlilova xitabən- 1990

Bu dünyada həmdəmim ol,
Həm sevincim, həm qəmim ol.
Atəşə dön, qəlbimə dol,
Yandır məni, dağla, qaboy.
Ağla, ağla, ağla, qaboy.

Yas içində qışım, yazım,
Bu niskili hara yazım?
Tutulub qəmdən boğazım,
Dayan bir az, saxla, qaboy.
Ağla, ağla, ağla, qaboy.

Viran qalıb obam, elim,
Solub meşəm, yanıb çölüm.
Gəl dərdimi, sənlə bölüm,
Qoşul mənə ağla, qaboy.
Ağla, ağla, ağla, qaboy.



Sən olmasan ölərəm mən,
Özümü tək bilərəm mən.
Bir dəçətin gülərəm mən,
Bu qismət, bu çağla, qaboy.
Ağla, ağla, ağla, qaboy.

Boşalırsan, dolursan hey,
Dərdli-dərdli çalırsan hey.
Şəhid yola salırsan hey.
Bu yolları bağla, qaboy.
Ağla, ağla, ağla, qaboy.



NƏVƏM

Əzizim Solmazın bir yaşı münasibətilə

Taleyimin bağında,
Ən şirin bardı nəvəm
Dünyanın özü boyda,
Dövlətdi, vardı nəvəm.

Evimə nur gətirib,
Günəşin əvəzinə.
Bahar ətri qarışıb,
Süd qoxlu nəfəsinə.

Baxıram babasını,
Quzuya da döndərər.
Könlü bir şey istəsə,
Bazara da göndərər.

Baba, nənə sözünə,
Dil açıb, dinir nəvəm.
Babasın at yerinə,
Bu yaşda minir nəvəm.



Qulağımı, burnumu,
Dartır ki, mənimdi.
Yəqin ki, elə mənim,
Dünənki əməlimdi.

Bu Solmaz, çiçək balam,
Qibləmin dərgahıdır.
Axşama doğru gedən,
Ömrümün sabahıdır.

24.07.2007



YAZIQ
Qanmayan da yazıq, qanan da yazıq-

Bəhmən Vətənoğlu

Dostum və paqondaşım Mahir Əhmədova
50 illiyi münasibətilə məktub

Səhrada çaş qalıb, azıbdı sarvan,
Dəvələr dirənib, yerimir karvan.
Elə bir zamandır, elə bir dövran,
Qanmayan da yazıq, qanan da yazıq.

Haqqı görən gözün çoxunda pərdə,
Çoxları xeyrini güdübdü şərdə.
Gizlənib dünyamız gör neçə sirdə,
Xəbəri olmayan, olan da yazıq.

Yurdsuzluq dünyamı tarımar edir,
Harayım nə yerə, nə göyə yetir.
İnsanlar vədəsi çatmamış gedir,
Gedənlər də yazıq, qalan da yazıq.

Qurtarmır dünyanın yorğan davası,
Kimə cəfa düşdü, kimə səfası.
Yaman qarışıbdı oyun havası,
Oynayan da yazıq, çalan da yazıq.



Yaxşı ki, itmədik zaman içində,
Əllini yüz eylə ömür köçündə.
Əkəndə gizlənən, çıxır biçində,
Talayan da yazıq, talan da yazıq.

Əjdər də Bəhməndən aldı dərsini,
Çox işin düzünə yozdu tərsini.
Çarmıxa çəkəndə haqqın səsini,
Danmayan da yazıq, danan da yazıq.

31.03. 2007



ÖTƏN İLLƏR

Əziz dostum Aydın və onun həyat yoldaşı 
Emilyanın 50 illiyi münasibətilə - 7.03. 2006

Ötən illər elə keçir, ötür ki,
Ha yüyürsən çatammazsan dalınca.
Neçə ağrı, neçə acı-şirin dad,
Görür insan əlli yaşa dolunca.

Arzulardan arzu doğur deyiblər,
Arzulardan Tural, Könül doğulub.
Hər ikisi abır-həya içində,
Saf istəkdən, məhəbbətdən yoğrulub.

O gün olsun nəvə gəzsin bu evdə,
Məlhəm olsun hər ağrıya, acıya.
Yüz yaşda da qohum-qardaş yığışaq,
Təbrik deyək iki qoşa qocaya.



DAĞLI MƏTANƏT

Gözəl müğənni, dağlı qızı Mətanət İsgəndərliyə
mərhum dostum dağlı Mikayılın arzusu ilə

Xızı dağlarımız nə vaxtdan bəri,
Alıbdı qoynuna mavi Xəzəri.
Yaşıl meşələri, yaşıl çölləri,
Arayıb, gəzdiyim cənnətdir, cənnət.
Unutma dağları, dağlı Mətanət.

Darasın zülfünü sübh çağı külək,
Öpsün ayağını şehli gül, çiçək.
Bu yerlər qalmasın yalqız, tək gərək.
Müşfiqdən qalıbdır elə əmanət.
Unutma dağları, dağlı Mətanət.

Bu dağı, dərəni çoxu dolanıb,
Cəfər bu dağlarda oda qalanıb.
Bu dağlar şeirlə, sözlə talanıb,
Göstərib qılınca, oxa dəyanət.
Unutma dağları, dağlı Mətanət.



Bir üzü yamyaşıl, biri boz Xızı,
Bir üzü qış çağı, biri yaz Xızı.
Yüz şeir yazıbdı bəlkə də azı,
Etməyib dağlara Cabir xəyanət.
Unutma dağları, dağlı Mətanət.

Yolun hər düşəndə, ya payız, ya yaz,
Seyfəddin Dağlını gəz, ara bir az.
Əjdər Yunusdan da oxu bir avaz,
Ölməz şair sözü, yaşayar sənət.
Unutma dağları, dağlı Mətanət.

13.06.2007



BELƏ ÇALMA

Aşıq Ədalət Nəsibov “Yanıq Kərəm”ini çalarkən

Qayıtmadı, köç eyləyən obalar,
Yurdsuz öldü yurd diləyən babalar.
Qərib könlüm dərd içində çabalar,
Haray çəkər, qan ağlayar, hay salar…
Ay Ədalət, belə çalma, nə olar.

Bu dünyada heç bilmirəm nə qalır,
Ömrüm ötür, yavaş-yavaş qocalır.
Bəm kökündə bəxtim elə qəm çalır,
De, nə qədər, insan axı qəm çalar?
Ay Ədalət, belə çalma, nə olar.

Bu yanğının ağrısını bilən yox,
Bu nə sirdi, bu yanğıdan ölən yox.
Bu yanğını bir kimsəylə bölən yox,
Bu yanğıdan yanan özü tək yanar.
Ay Ədalət, belə çalma, nə olar.



ZÜLFİYYƏ

İstedadlı aşıq Zülfiyyə İbadovaya xitabən.
İlk dəfə ekranda görərkən.

Xəyal ötür, uzaqları dolanır,
Aylar aya, illər ilə calanır.
“Yanıq Kərəm” yanır oda qalanır,
Sən çalanda telli sazı, Zülfiyyə.
Ay yurdumun aşıq qızı, Zülfiyyə.

Aşıq Pəri gözəlləri haylayır,
Dəli Kürüm, Xan Arazım çağlayır.
Göydə bulud, yerdə duman ağlayır,
Sən çalanda telli sazı, Zülfiyyə.
Ay yurdumun aşıq qızı, Zülfiyyə.

Ağladırsan, gözü yolda qalan var,
Qürbət eldə Vətən deyib solan var.
Əjdər kimi coşub ilham alan var,
Sən çalanda telli sazı, Zülfiyyə.
Ay yurdumun aşıq qızı, Zülfiyyə.



NƏ TEZ BELƏ QIŞ OLDU
Uşaqlıq dostum Telman Səlim oğluna - 16.11.2007

Mən nə deyim ötən aya, illərə,
Əldən çıxıb, qəfil uçan quş oldu.
Ayrı düşdük, səpələndik yüz yerə,
Bizi-bizdən ayrı salan yaş oldu.
Hərdən-hərdən gizlənpaç da oynadıq,
Yerli-yersiz onu-bunu qınadıq.
Çox nağılın qazanında qaynadıq,
Kimə alma, kimə də daş “nuş” oldu.
Gizlənərdik dam-divarın küncündə,
Tapammazdı nə bir şeytan, nə cin də.
O günlərin, o anların içində,
Tapdığımdan itirdiyim xoş oldu.
Keçən-keçib, bir gözələ vuruldum,
Eşq içində axa-axa duruldum.
Yol üstündə gözləməkdən yoruldum,
Mənə qalan oturduğum daş oldu.
Bir ömürdə çox tuş oldum ayaza,
Kim gördü ki, olanı da kim yaza.
Düşünürdüm, hələ çox var payıza,
Nə tez ötdü, nə tez belə qış oldu?



QORXURAM Kİ…

Ömrünü halallıqla başa vurmuş Suraxanı rayonunun 
101 saylı orta məktəbinin mərhum direktoru, dostum 
Allahverdi Bəşirovun əziz xatirəsinə - 9.06.2008

Açammıram mən qapını, sən gedən gündən bəri,
Qorxuram ki, yoxluğuna həqiqətən inanım.
Sənsiz axı, necə qalxım, qalxdığım pillələri,
İndiyəcən ölməyibsə varlığına gümanım?
Yoxluğuna axı sənin, de, mən necə inanım?

Məclislərin yaraşığı, şeir, saz vurğunuydun,
Dəniz kimi təlatümlü, bulaq tək dupduruydun.
Ömür boyu haqq yolunun yolçusu, yorğunuydun,
Səni duya bilərdimi, bu duyğusuz zamanım?
Yoxluğuna axı sənin, de, mən necə inanım?

Bircə kərə kiminsə sən, qəlbini qırmamısan,
Sən kiminsə haqqın basıb, üzünə durmamısan.
Halallığa söykənib, harama əl vurmamısan,
Bu gördüyüm həqiqəti, bu haqqı necə danım?
Yoxluğuna axı sənin, de, mən necə inanım?



Durub hərdən xəyalınla üz-üzə danışıram,
Ötənləri xatırlayıb, od tutub alışıram.
Yoxluğuna inanmağa, çox da ki, çalışıram,
Elə hakim kəsilib ki, hər sənlə ötən anım,
Qoyarmı ki, yoxluğuna mən ölüncə inanım?
Yoxluğuna axı sənin, de, mən necə inanım?



SƏNİNKİDİ

Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı,
xalq artisti Şəfiqə Axundovaya xitabən

İtirdiyin ötən illər, qazandığın bu dünya,
Nəğmələrin yüz illərlə ötəcək dodaqlarda.
«Gəlin qayası»ndakı o namus, o abır-həya,
Min kərə allanacaq neçə-neçə yanaqlarda.

Şərqimin ilk bəstəkarı, tarixə düşdü adın,
O ad daim əvvəlinci, birinci qalacaqdı.
«Olmaz»ınla alışdırdın, gör neçə qəlbin odun,
Hələ neçə nəsillər də, ondan qor alacaqdı.

Sən qəlbini, ürəyini bu torpağa vermisən,
Gör nə boyda varın var, ha xərclənsə tükənməz.
Sən elə bir musiqi, söz qalası hörmüsən,
Heç kim onu ala bilməz, heç kim onu sökəmməz!

Sevgi dolu mahnılarla hər sevən ürəyə sən,
Ümid verdin, nur çilədin, kömək oldun dönə-dönə.
Qurban etdin sən ömrünü Vətənin şərəfinə,
Halal olsun bu torpağın çörəyi, duzu sənə.



Bəxtəvərlər bəxtəvəri, sən ey bəstəkar ana,
Bax, nəinki Azərbaycan, bu dünya səninkidi.
Hələ neçə nəğmələrin gəlməyibdi cahana,
Heyfislənmə ki, ömrün yoxuşudu, dikidi.
Nəyi yazsan seviləcək, üçün ki, səninkidi.



GƏLMİŞƏM

Zakatala rayonunun Car kəndində yaşayan dostum Şamilin
anam qədər sevdiyim anası Hürü xanıma xitabən

Allahın verdiyi nur adamısan,
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.
Ötən illərimdə unutmadığım,
Gördüyüm hörmətə görə gəlmişəm.
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.

Hallalıq bəxtinin əzəl qisməti,
Dünyandır qızların abır, isməti.
Gəlinin evinin varı, sərvəti,
Hər birin özümə bacı bilmişəm.
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.

Vasif dayı olub darda dayağın,
Gözündə Şamilin əyilməz dağın.
Əlinlə saldığn meyvəli bağın,
Neçə cür meyvəsin, barın dərmişəm.
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.



Qismətin Allahım versin Nigarın,
Şamilə, Səadət, körpə Gülnarın.
Qırıb damarını dilsiz yolların,
Çar gülü bitirən yerə gəlmişəm.
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.

Çoxdan bu yerlərdə qalıb ürəyim,
Görüşdük gül açdı arzu, diləyim.
Ay Əjdər, kəsdiyim duzun, çörəyin.
Dadlısın, tamlısın burda görmüşəm.
Müqəddəs ocağa, pirə gəlmişəm.

27.04.2007



HAQQA DAYAQ DOĞULANLAR
Haqq yolunun yolçusu, ağsaqqal şair
Hacı Məhəmməd Nəsirə cavab məktubu –19.03.2009

Hacı, yurdun qəm yükünü,
Daşıyanlar şairlərmiş.
Köç eyləyib getsələr də,
Yaşayanlar şairlərmiş.

Dərd əlindən bezar olub,
Yaylaqlara çıxdılar da.
Hamı baxan bu dünyaya,
Başqa cürə baxdılar da.

Baxdılar ki, başdan-başa,
Olan-qalan yalan imiş.
Qanunların əlləriylə,
Yer kürəsi talan imiş.

Dözmədilər, kimsə harda,
Haqsızlıqdan boğulanda.
Haqqa dayaq doğuldular,
Bax, eləcə doğulanda.



Sözdən qala yaratdılar,
Qalmadılar var hayına.
Tez oyanıb, gec yatdılar,
Düşən bumu, bəxt payına?

Qarabağım gedən gündən,
Hacı, Əjdər qəm bələdi.
Göndərdiyin o məktub da,
Dərdim üstə dərd ələdi.



DAŞIYACAĞAM

Həyat yoldaşıma 8 mart hədiyyəsi

Üzünə heç zaman deyəmməmişəm,
Sən mənim ömrümün dadısan, dadı.
Səninlə tapdığım, qurduğum dünya,
Acılı, şirinli gözəl dünyadı.

Bəxtimiz oğullu, nəvəli olub,
Dünyanın ən dadlı varı, dövləti…
Sənin sədaqətin yaşadır məni,
Qadındır kişinin ər ləyaqəti.

Qəlbində gizlədin, şübhən varsa da,
Mənə bircə dəfə sual vermədin.
Nəyimiz vardısa şükür eylədin,
Həyatın mənasın varda görmədin.

Qonaqlı-qaralı olub evimiz,
Bircə yol daralıb, üz çevirmədin.
Söz-söhbət olsa da gəlinlərlə,
Onların namını mənə vermədin.



Haqqım yox inciyəm, gileylənəm mən.
Dərdimi duyansan, hala yanansan.
Mənə ilham verən solmaz çiçəyim,
Eşqimin gölündə nazlı sonamsan.

Nə qədər sən varsan, dünya mənimdi,
Mən də bu dünyanı yaşayacağam.
Sənli qismətimi, sənli bəxtimi,
Ömrün sonunacan daşıyacağam.
Mən də bu dünyanı yaşayacağam.
8.03.2010



OĞLUM

Böyük oğlum Bəxtiyarın ayaq açıb
yeriməyi münasibəti ilə - may 1982

Astaca gəzdiyin bu torpaq üstdə,
Sənin tək, ay oğul, gəzmişəm mən də.
Neçə yol yıxılıb, bil, üzüm üstdə,
Körpə dizlərimi əzmişəm mən də.

Təzəcə düşmüsən həyat izinə,
Yıxılıb, durmağın öndədir hələ.
Güc al bu torpaqdan körpə dizinə,
Gər, oğul, sinəni tufana, selə.

Bu gün yıxılmışdın tutdum əlindən,
Körpəsən, qalxmağın çətindi deyə.
Sabahsa yıxılma, yıxılsan da sən,
Güvən öz gücünə, enmə kimsəyə…



KİMLƏRİ BU DÜNYA 
ALDATMAYIB Kİ…

Nə yaman aldatdın Bəhməni, dünya-
Bəhmən Vətənoğlu

Kimləri bu dünya aldatmayıb ki,
Hər gələn dünyaya bağlanıb gedib.
Kimləri bu dünya ağlatmayıb ki,
Hər gələn neçə yol dağlanıb gedib.

İsgəndər tor atdı dünyanı tuta,
Özü bu dünyanın toruna düşdü.
Kimlərə verildi, içildi buta,
Atılıb hicranın qoruna düşdü.

Kiminə can deyib çörəyin kəsdi,
Kimini qızıla bürüdü dünya.
Birinəəl tutub üstündə əsdi,
Birini dalınca sürüdü dünya.

Ağlamaq, sızlamaq gecdi, daha gec,
Yurd dərdin bizlərə daşıtdı dünya.
Bu belə gedişlə sağalarmı heç?
Qaysaq yaraları qaşıtdı dünya.



Dünyadan küssək də, dünya neyləsin,
Namusu, qeyrəti vermişik bada.
Yurdu dığalardan ala bilmirik.
Günah axtarırıq qoca dünyada.

Xeyri nə, yapışaq tutaq qolundan,
Dünya öz yolundan dönməyəcəkdi.
Nə qədər çıxmışıq haqqın yolundan,
Allah da köməyə gəlməyəcəkdi.
Dünya öz yolundan dönməyəcəkdi.

2.06.2004



OXU, A QARDAŞ

Heç kimə oxşamayan, istedadlı
xanəndə Zeynal Əhmədova xitabən

Məni öz yolumdan saxlatdı səsin,
Oxu, dərdlərimi ağlat, nə ağlat.
Mənim varlığımı laxlatdı səsin,
Oxu, dünyanı da laxlat, nə laxlat.

Üz tutub səsinin hayına gəldim,
Yanırdım, sönməyə çayına gəldim.
Səsindən umduğum payıma gəldim,
Ver mənim payımı, toxdat, nə toxdat.

Vətənsiz yox olub deyib, gülməyim,
Ya qismət, harada, necə ölməyim…
Oxu, tilsimindən çıxa bilməyim,
Yolları, bərəni bağlat, nə bağlat.

Nə vaxtdır həsrətəm süb çağı dağa,
Quzeydən çən axa, yerəşeh yağa...
Oxu, dağ çək, sinəm vərdişdi dağa,
Nə insaf et, nə əl saxlat, nə saxlat.

13.04.2007



DAĞ UCALIĞI

Polis Akademiyasının sabiq rəisi, polis general-mayoru
Rəsul Rəsulovun anadan olmasının 70 illiyinə - 10 may 2009

Sən demə, dağların dağ ucalığı,
Yaxından o qədər görünməz imiş.
Pisin pisliyini görməyənəcən,
Yaxşının qiyməti bilinməz imiş.

Dağların səbri də dağ boyda olar,
Təpəninki elə təpə qədərmiş.
Geniş ürəklilər bütün dünyanı,
Dar qəlbli burnunun ucun görərmiş.

Gör nə boyda sənin ürəyin varmış,
Kimisə sındırıb, çölə atmadın.
Hamıya od verdin, ocaq payladın,
Tək, özünə sarı közü dartmadın.

Nə qədər ömrün var, bundan da belə,
Yaxşılıq eyləyib, əl tutacaqsan.
O genişürək ki, vurur sinəndə,
Səksən nə, yüzə də sən çatacaqsan.



Səmimi deyirəm, bu etirafdı,
O vaxtlar dalınca danışmışıq da.
Bax, indi daha çox görünür yerin,
Bax, indi səninçün darıxmışıq da.
Çox heyif, dalınca danışmışıq da.



NƏVƏ ŞİRİN, ŞƏKƏR OLUR

Dostum Aydına fidan nəvələri Orxan və Nurayın gətirdiyi
yeni dünya münasibətilə- 26.03.2010

Nəvə şirin, şəkər olur,
Təzə nübar, dad gətirir.
Gəldiyi o, hər bir evə,
İsti ocaq, od gətirir.

Oğul-uşaq uzaq düşür,
Nəvə keçir yerlərinə.
Yorulmursan can deməkdən,
«Baba» deyən dillərinə.

Nuray, Orxan fidan çiçək,
Qönçələnib açacaqlar.
Bir ev nədi, vətən boyu,
Günəş kimi saçacaqlar.

Gündən-günə böyüdükcə,
Nuray nazlı qız olacaq.
Ürəyində babasının,
Bir əbədi yaz olacaq.



Zaman gəlib yetişəndə,
Orxan əsgər olacaqdı.
Yağılardan qisasını,
Kişi kimi alacaqdı.



ŞAİR BALAM

Kiçik oğlum Şəhriyarın ilk şeirinin
çapı münasibəti ilə - 1997

Qələmi, harayı, nəğməsi kövrək,
Hər sözü- söhbəti, kəlməsi kövrək.
Şeir dünyasına gəlməsi kövrək,
Dədə Şəhriyardan alıbdı ilham.
Mənim şair balam, Şəhriyar balam.

Şair olmaq ağır yükdü, hünərdi,
Bir gözü sevincdi, biri kədərdi.
Yaz, qoy deməsinlər gəldi-gedərdi,
Şairdən sözüdür yadigar qalan.
Mənim şair balam, Şəhriyar balam.

Elə et ki, zaman səni əyməsin,
Əməlindən elə ziyan dəyməsin.
Misraların gündə bir don geyməsin,
Qılınc kimi kəssin hər söz, hər kəlam.
Mənim şair balam, Şəhriyar balam.



Atan əyilmədi bir yol namərdə,
Düz sözün üstünə çəkmədi pərdə.
Həmişə, hər zaman, hər hansı yerdə,
Fəxr et ki, bir sözüm, üzüm var, balam.
Mənim şair balam, Şəhriyar balam.



ELNUR
Əmim oğlu Nüsrətin yeganə oğlu Elnurun vaxtsız, 
faciəli ölümünün yanğısı ilə - 13.01.2009

Bu qəfil ölümlə, qəfil gedişlə,
Neçə sinələri dağlatdın, Elnur!
Ömründə bircə yol heçəyilməyən,
Babanı sındırdın, ağlatdın, Elnur!

Atanın, ananın xətrinə dəymiş,
Vədəsiz, çarəsiz bu əcəl nəymiş?
Səni oğrun-oğrun seçib bəyənmiş,
Bir qızın bəxtini bağlatdın, Elnur!

Hərənin bir cürə yazılıb baxtı,
Nənəni dağladın bu ahıl vaxtı.
Uçdu bacıların qardaşlı taxtı,
Bir nəsli kökündən laxlatdın, Elnur!

Əzəldən dünyanın cəbirdi yolu,
Doğumdu, durumdu, qəbirdi yolu.
Dözməyin yeganə səbirdi yolu,
Bizi səbirləmi, toxtatdın, Elnur?
Bir nəsli kökündən laxlatdın, Elnur!



QALANA ŞÜKÜR
Adımı daşıyan Əjdər nəvəmə
bir yaşı müsibətilə - 5.08.2009

Oğul nəvəm-adaşım,
Atam, babam, qardaşım.
Böyüyəndə sirdaşım
Olana şükür, Allah!

Gözləri qaynar ocaq,
Yandırıb od salacaq.
Babadan yüz yol qoçaq
Olana şükür, Allah!

Gövhərdi, ləldi balam.
Zülməti dəldi balam.
Nə yaxşı, gəldi balam,
Olana şükür, Allah!

Solmazın qardaş payı,
Hay verər gəlsə hayı.
Ömrümün qışda yayı
Olana şükür, Allah!



Eşitsin doğma, yad da,
Sözlərim qalar yadda.
Məndən sonra mən adda
Qalana şükür, Allah!



ANA GÖRMÜŞƏM
İkinci Dünya müharibəsinə yola saldığı adar-madar oğlu 

Bəykişinin yolunu ölənə qədər gözləyən Cəbrayıl
Rayonunun Qərər kənd sakini Səlbi

xalanın əziz xatirəsinə

Mən ana görmüşəm, dolu boxçası,
Neçə yol açılıb bağlanılıbdı.
Gəlin həvəsiylə gərdək cunası,
İllərdən illərə saxlanılıbdı.
Neçə yol açılıb bağlanılıbdı.

Mən ana görmüşəm, heç sınardımı?
İldırım dəysə də, dağ yenə dağdı.
Nə deyir desinlər inanardımı?
Onun ki, gözündə Bəykişi sağdı.
İldırım dəysə də, dağ yenə dağdı.

Mən ana görmüşəm, dilsiz yollara,
Boylanan gözünü yığmadı getdi.
Əcəl gözlərini bağlayan gündən,
O dilsiz yollar da axıra yetdi.
Boylanan gözünü yığmadı getdi.

1977



ELMAN OXUYANDA

Əmim oğlu, müğənni Elman Mürşüd
oğluna xitabən

Odsuz oda qalanıram,
Qərib-qərib dolanıram,
Dərdlərimlə tək qalıram,
Həm pərvanə, həm çırağam,
Elman oxuyanda muğam.

Duzdağını aşıb keçib,
Üsgübulağından içib,
Vər götürüb zəmi biçib,
Yorğun-yorğun yola çıxam,
Elman oxuyanda muğam.

Yerindədi Qaraqaya,
Harayımı yaya-yaya.
Gah o taya, gah bu taya,
Boylanan bir dərdli dağam,
Elman oxuyanda muğam.



Allah, çoxmu çəkəcəkdi?
Bu dərd məni əyəcəkdi.
Əjdər yurdsuz köçəcəkdi?
Yalanmışam, sanki yoxam,
Elman oxuyanda muğam.



BİR ŞAİR YAŞAYIR MİNGƏÇEVİRDƏ
(nəzirə)

Qaçqın şair, dostum, eloğlum İsmayıl İmanzadənin 
anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə

Bilinmir aranı, yaylağı, yayı,
Gah vüsal olubdu, gah hicran payı.
Yetmir Allaha da harayı, hayı,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.

Hər zülmə, əzaba gərərək sinə,
O, enməz, əyilməz bir özgəsinə.
Qərib günlərini calayıb günə,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.

O məhrum olsa da dünyavarından,
Ümid şölələnir arzularından.
Araz deyib içir Kür sularından,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.

Yolu-yolağası yurduna bağlı,
Qələmi, kağızı, misrası dağlı.
Taleyi saçı tək qaralı, ağlı,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.



Boz dağa baxaraq, Dirim söyləyir,
Girov düşüb qibləm, pirim söyləyir.
Körpə tək kövrəlib kürrük eyləyir,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.

İnamın üzməyib vüsal çağına,
Dözür kor fələyin şıltaqlığına.
Əlli naxış vurub ömür tağına,
Bir şair yaşayır Mingəçevirdə.



ENİRƏM  İNDİ

Cəbrayıl rayonunda sovet dövrünün qabaqcıl təsərrüfat adamı, 2 dəfə
“Lenin ordeni”, “Qırmızı bayraq ordeni”, “Şərəf nişanı”, “Oktyabr inqilabı
ordeni” ilə təltif olunmuş, məclislər quran, el ağsaqqalı, qohuma-qardaşa,
yetimə-yesirə arxa duran, gözümün ağı-qarası yeganə xalam oğlu olan,
qaçqın şəraitində yaşamağı bacarmayan, dözməyən, əlacsız xəstəliyə düçar
olub vaxtsız ölüm yatağına düşən, ölmək istəməyən, yaşamaq eşqi ilə çırpınan
Məmmədov Məhəmmədin keçirdiyi son iztirabların təsiri ilə öz dilindən.
13.02.2004-cü ildə dünyasını dəyişdi - 15.04.2004

Həvəslə sananıb düzülən yaşa,
Nə deyim, ömrümü çatdırdı başa.
İlişə-ilişə kəsəyə, daşa,
Qalxdığım zirvəni enirəm indi.

Yolumda qurulan tor fələyindi,
Sirri içindədi, ha onu dindi.
Ömrün qürub vaxtı vədəsiz endi.
Qaralmış axşama dönürəm indi.



Vurulub dünyanın şirin dadına,
Məclislər qurardım dostlar adına.
Fələyin çatdığı közün oduna,
Alışmış kösövəm, sönürəm indi.

Artıq arxadadır hər ayım, ilim,
Hər yandan, hər yerdən üzülüb əlim.
Tanrının hökmüylə tutulub dilim,
Gözümlə danışıb, dinirəm indi.

Qohumlar, övladlar durub yanımda,
Təpər yox, tərpənəm, quru canımda.
Belə məqamımda, belə anımda,
İnana bilmirəm ölürəm indi.

Dünyanın qışından, yazından keçdim,
Kefini dəçəkdim, qəmin də eşdim.
Atıldım, əcəlin püşkünə düşdüm,
Qaçmağa yerim yox, bilirəm indi.



AY SONA XALA
Sən elə təmizsən, sən elə paksan,
Halallıq dünyası, ay Sona xala.
Dünyamız olsaydı cənnət dəryası,
Olardın sonası, ay Sona xala.
Halallıq dünyası, ay Sona xala.
Bilsin bilməyənlər, bilənlər bilir,
Sənin təmizliyin Allahdan gəlir.
Taleyin bəxtinə gülübdür, gülür,
Sədaqət boyası, ay Sona xala.
Halallıq dünyası, ay Sona xala.
Qəmbər dayı sənin varın, dövlətin,
Sabirin, Şakirin tale qismətin.
El-oba içində çoxdur hörmətin,
İnsanlıq aynası, ay Sona xala.
Halallıq dünyası, ay Sona xala.
Qızların ar-abır, ismət dünyası,
Hərəsi birinin qismət dünyası.
Əjdərin olmadın tək qaynanası,
Sən oldun anası, ay Sona xala.
Halallıq dünyası, ay Sona xala.

2004



DUR GEDƏK, XURŞUD

Qarabağ el musiqi məktəbinin nümayəndəsi,
Qara zurna ustası, mərhum dostum 

Xurşud Əliyevin məzarı üstə - 19.03.2003

Səsin qayaların qulağındadı,
Yolunu gözləyir, dur gedək, Xurşud.
İzin Gordubaba, Tey dağındadı,
Yolunu gözləyir, dur gedək, Xurşud.

Hər yerdə görünür yerin bil, açıq,
Neçə toy-nişanın qaldı yarımçıq.
Neçə şadlıq evi, neçə alaçıq,
Yolunu gözləyir, dur gedək, Xurşud.

Bilməz dəyərini paxıl, nadanlar,
Sümüyə düşməyir həp çalınanlar.
Səni axtaranlar, səni ananlar,
Yolunu gözləyir, dur gedək, Xurşud.

“Çoban bayatı”nı axı kim çalar,
Dağlara – daşlara haray-hay salar?
Əjdər ölsə, harayında kim qalar?
Yolunu gözləyir, dur gedək, Xurşud.



XAN  ÇİNAR

Elimin, obamın xeyirxah oğlu, dostum,“Xan Çinar” 
şadlıq sarayının sahibi 45yaşlı mərhum 
Nazim Süleymanovun əziz xatirəsi üçün

Təzəcə kök tutub pöhrələnirdi,
Sındı qol-qanadı Xan Çinarımın.
Axdı göz yaşları köksünə hopdu,
Yarası qanadı Xan Çinarımın.

Büsatlı günləri yasa büründü,
Üstündən çən ötdü, duman süründü.
Ha yana boylandı yerin göründü,
Ahdan içi yandı Xan Çinarımın.

Bu necə bəladı, bu necə ağrı?
Dillənən hər dildən qopan söz ağı.
Sağalmaz yarası, sağalmaz dağı,
Əbədi qalandı Xan Çinarımın.

De, göymü töküldü, yermi yarıldı,
Dünyanın üzünü qaranlıq aldı?
Bu qara xəbərdən beli qırıldı,
Ürəyi dayandı Xan Çinarımın.



Bu dərdin yarası gec bitəcəkdi,
Bu dərdin ağrısı bel bükəcəkdi.
Elə hey gözləri yol çəkəcəkdi,
Vüsalı gümandı Xan Çinarımın.



HARDASAN

Xudafərin harayına hay verən, ağrısını-acısını ürəyində çəkən, dərdini
çiyninə götürən, o ağırlığa dözə bilməyib bəlkə də yurduna ruhu ilə qayıtsın
deyə dünyasını vaxtsız dəyişmiş gözəl insan, ədalətli jurnalist, ”Xudafərin”
qəzetinin baş redaktoru Seyfəddin Əliyevin əziz xatirəsinə - 18.XI.2004

Yaman yerdə axşamladı elatım,
Kədər əkdi, qəm şumladı elatım.
O gördüyün düzdə qaldı elatım,
Harayına haray versən, hardasan?

Yurd itirən el başına döyərmiş,
Yurd ağrısı qananlarıəyərmiş.
Qara daş da şoranlıqda göyərmiş,
İnanmazsan, gəlib görsən, hardasan?

Səni sıxdı belə ağrı, belə qəm,
Ah, nə qədər dərddən yazar, de, qələm?
Yurdsuz heçdi gözümüzdə bu aləm,
Çoxmu çəkər belə, desən, hardasan?



Zaman-zaman anılmağa adın var,
Xudafərin ocağında odun var.
Səni gəzən neçə qohum, yadın var,
Nə çəkdiyin barı bilsən, hardasan?

Körpə nəvən - Seyfəddinin boy atır,
Ürəyində səndən qalan od yatır.
Məhluqəni ovundurur, baş qatır,
Bu sevinci gəlib bölsən, hardasan?

Sən zamana, zaman sənə sığmadı,
Mərd əllərin namərd əli sıxmadı.
Bilirdin ki, Əjdər sənə doğmadı,
Yol gözləyir, durub gəlsən, hardasan?



KÜRƏYİMİN  QARA  DAĞI

Dostum və qardaşım Firdovsinin  oğlu Turquta 
özünün diliylə - 05.12.2005

Üzüm tutub, Allah sənə,
Şükr elədim dönə-dönə.
Oğul payı verdin mənə,
Кürəyimin qara dağı.

Ay dolanar, ötər illər,
Qismətinə bəxti gülər.
Axır-əzəl zaman gələr,
Seçər solu, seçər sağı,
Кürəyimin qara dağı.

Baxışından şimşək çaxar,
Şər sınaqdan məğrur çıxar.
Ana kimi sevər, baxar,
Əzizləyər bu torpağı,
Кürəyimin qara dağı.



MƏN  BELƏ  BİLMƏZDİM 
BƏHMƏNSİZLİYİ

Məmməd Aslan və Əlövsət Ağalarovun
dərd dolu «Mən Bəhmənəm: Dərdi-qəmdən

qızıl tacım var» kitabını oxuyarkən - 20.07.2005

Kəlbəcər həsrətli illər ağladı,
Bulaqlar ağladı, çöllər ağladı.
Yaxınlı, uzaqlı ellər ağladı
Mən belə bilməzdim Bəhmənsizliyi.

Sözdən səngər qurub, top atdı Bəhmən,
Yatmış qayaları oyatdı Bəhmən.
Dözməyib geriyə «qayıtdı» Bəhmən,
Yaşaya bilmədi Vətənsizliyi.

Neçə deyilməmiş söz qaldı hələ,
Meşəyə, dərəyə, təpəyə, çölə.
Gün nədir, özünə, bir an da belə,
Aşıya bilmədi Vətənsizliyi.



Oxusun Əhliman dərdin Bəhmənin,
Gözlərim yaşıynan tutacaq dəmin.
Daşıdı bu boyda dünyanın qəmin,
Daşıya bilmədi Vətənsizliyi,
Yaşaya bilmədi Vətənsizliyi.



İKİLİKLƏR

Ən uca dağlar, ən yaşıl ağac,
Unutma nəyəsə deyildi möhtac.

***
Bir evdə olmasa adicə bir şam,
Zülmətdə qalacaq o həmin axşam.

***
Düzlərə can verən çayların özü,
Bulaqlar gözünə möhtacdı düzü.

***
Bəzən kədərsiz də görünən insan,
Düşünmə görməyib həyatda hicran.

***
Arada olarsa ayrılıq, möhnət,
Ağla sən, ey dostum, deyildi töhmət.

***
Unutma kədərdən dolmuş ürəyə,
Bir damla göz yaşı çatır köməyə.

***
Balıq tutan kəslər suya batmalı,
Ovçular gecəni çöldə yatmalı.

***



De, kimlər eşidib duyardı ahın, 
Kəmanə olmasa dərdli kamanın?

***
Sazım düşməsəydi Kərəmli dərdə,
Əyninə geyməzdi o, qara pərdə.

***
Əgər olmasaydı çiçəklər, güllər,
Divanə olmazdı şeyda bülbüllər.

***
Bahar olmasaydı, dağların qarı,
Gəlib coşdurarmı dəli çayları?

***
Əgər olmasaydı susuz səhralar,
Qiymətsiz olarda dərin dəryalar.

***
Doymuram baxmaqdan gecələr göyə,
Ulduzlar gözünə oxşayır deyə.

***
Alışdı əbədi məşələ döndü,
Gözündən gözümə düşən qığılcım.

***



Məhəbbət alovdur, suda da sönməz,
Məhəbbət Allahdır göylərdən enməz.

***
Nə qədər bil incə olsa da ürək,
Verilən dərdlərə dözəsən gərək.

***
Bilsəydim ki, sənsiz yüz il yaşaram,
Sənli bir günə də razılaşaram.

***
Kol da qorusaydı gündən hər kəsi,
Hörmətdən düşməzmi çinar kölgəsi?



DÖRDLÜKLƏR

BƏNÖVŞƏ
İlk görüşə çıxan nazlı qız kimi,
Özünü kənara çəkib bənövşə.
Görüşə gələni gecikibdimi,
Boynunu beləcə büküb bənövşə.

ŞEH
Vədə verib görüşmüş,
Məhəbbəti ləkəsiz,
Gecəyləçiçəklərin,
Busəsindən qalmış iz...

SAZIM
Kərəmin od alıb odlandığından,
Danışır, şahidi olubdu sazım.
Bəlkə də yasını saxladığından,
Bu qara geyimdə qalıbdı sazım.

QAYALAR
Neçə güllə dəyib, neçə ox, nizə,
Baxıram köksünə dəlik-dəlikdi.
Oxusaq gör nələr danışar bizə,
Qayalar tarixi bir gündəlikdi.



SƏNSİZLİK
Sənsizlik ruhuma çökübdü daha,
Neçə həsrət adlı nəğmə yazmışam.
Vüsal sahilləri çəkilib yoxa,
Dəryalar qoynunda yollar azmışam.

ÖLÜM
Ölüm geri dönməyən,
Sonuncu ayrılıqdır.
Səhəri görünməyən,
Əbədi qaranlıqdır.

XƏYALIN
Çəkirəm həsrətin, çəkirəm yaman,
O sənli günlərin, vüsalın indi.
Naz ilə gələrdin, gülüm, bir zaman,
Gəlir görüşümə xəyalın indi.

QAYIT
Gayıt gəl ki,təzədən,
Dil açıb dinsin ürək.
Qoy sevincdən ağlasın,
Ağlasa da kaman tək...



EŞQİNLƏ
Fəqət, qocaltsan da vədəsiz məni,
Təsəllim eşqinlə qocalmağımdı.
Qəlbimdə ömürlük yaşadan məni,
Tək səni sevməyi bacarmağımdı.



BAYATILAR

Mən aşiq, çarə mənə,
Nə lazım carə mənə.
Hər şeydən əziz olub,
Yar vuran yara mənə.

Mən aşiq, olsa yarım,
Həmdəmim olsa yarım.
Ölüm də xoşdu mənə,
Canımı alsa yarım.

Mən aşiq, duran yara,
Boynunu buran yara.
Sağalmaz, qəbrə gedər,
Yar qəlbə vuran yara.

Mən aşiq, qarasına,
Qaşların qarasına.
Təbib gəlib neyləsin,
Məhəbbət yarasına.

Mən aşiq, yara yetəm,
Zirvədə qara yetəm.
Zalım fələk qoydumu,
Bağ salam, bara yetəm.



Mən aşiq, gecələri,
Saymışam gecələri.
Ah ilə keçirmişəm,
O yarsız gecələri.

Mən aşiq, ay bənizə,
Qara xal, ay bənizə.
Dil açar xəstə könül,
Baxsa lal Aybənizə.

Mən aşiq, şirin dilə,
Ləhcəsi şirin dilə.
Günahdır acı desəm,
O şəkər, şirin dilə.

Mən aşiq, gözüm deyim,
Ürəyim, gözüm deyim.
Ev yıxar ara sözü,
Sözümü özüm deyim.

Mən aşiq, al yanağa,
Yaraşır xal yanağa.
İzin ver, danışmayım,
Baxım hey lal yanağa.



Mən aşiq, üzdə xalın,
Ağ buxaq, üzdə xalın.
Aşiqi yandırmasın,
Amandı, gözlə xalın.

Mən aşiq, qara telin.
Dərdiməçara telin.
Gülüm, qoyma yetişə,
Tufana, qara telin.

Mən aşiq, göz eylərəm,
Yaramı göz eylərəm.
Üşüsə nazlı yarım,
Qəlbimi köz eylərəm.

Mən aşiq, qara telin,
Al şana, dara telin.
Gəl xilas eylə məni,
Çəkibdi dara telin.

Mən aşiq, yaza belə,
Bahara, yaza belə.
Gəlmədi, heç olmasa,
Səbəbin yaza belə.



Mən aşiq, dağa sarı,
Baxaram dağa sarı.
Qaradan bezikmişəm,
Yaramı ağa sarı.

Mən aşiq, danış barı,
Küsmüsən, danış barı.
Atana deyəmmirsən,
Anana danış barı.

Mən aşiq, telli yarım,
Qara qaş, telli yarım.
Qoymadı çiçək dərəm,
Baxçası güllü yarım.

Mən aşiq, gözün düşə,
Yadıma gözün düşə.
Etdim ki, sinəm xalı,
Sinəmə izin düşə.

Mən aşiq, yara gözüm,
Qurbandı yara gözüm.
Qoymaram kədər yeyə,
Düşsəm də, dara özüm.



Mən aşiq, gilənara,
Bağda bax, Gilə, nara.
Mən bütöv nar istədim,
Qıymadın, gilə nara.

Əziziyəm, nacardım,
Dərd əlindən naçardım.
Girsəydim lal qoynuna,
Çıxanda dil açardım.

Əziziyəm, neyləyim,
Dərdimi neyləyim.
Gözlərinə baxandan,
Atıb gözüm eynəyin.

Əziziyəm, xal gözəl,
Buxağında xal gözəl.
Eşqinə düşən gündən,
Qalmayıbdı hal,gözəl.

Əziziyəm, kim bilər,
Nə çəkirəm kim bilər.
Qaldı səni görməyim,
Hansı ilə,kim bilər.



Əzizim, icimdədi,
Çox sözüm içimdədi.
Görükən başqasıdır,
Mən özüm icimdədi.

Əzizim, köçüm ağlar,
Yurd yerim, köçüm ağlar.
Mən üzdə dözümlüyəm,
Ağlasa, içim ağlar.

Əzizim, seçimdəyəm,
Özüm öz içimdəyəm.
Məni kimsə tapammaz,
Əbədi köçümdəyəm.

Əzizim, içimdə var,
Hər dərd içimdə var.
Var-dövlət yığır çoxu,
Mənim də içimdə var.

Əzizim, ağı içim,
Su vermə, ağı içim.
Günəşdən də istidi,
Əridər dağı içim.



Əzizim, içim neynim,
İçməyim, içim neynim.
Dərd tapdı yurdsuzluqdan,
Yaradı içim neynim.

Əzizim, içim suyun,
Dağların içim suyun.
Dərdimdən götürür,
İçməyə içim suyun.

Əzizim, içim deyil.
Bu mənim içim deyil.
Yaxşını tez aparır,
Bu seçim, seçim deyil. 

Əzizim, içim yazıq.
Həm çölüm, içim yazıq.
Üzüm tək sevinmədi,
Bircə yol içim yazıq.

Əzizim, yaralıyam,
Yurd dərdli yaralıyam.
Gələn nəsl biləcəkmi,
Heç olmasa haralıyam.



Əzizim,  yurdum haray,
Yurd yerim,  yurdum haray.
Qürbətdə öləmmirəm,
Məzarım-yurdum haray.

Əzizim, ağı deyim,
Ağlayın, ağı deyim.
Dözmədi yurd dərdinə,
İçibdi ağı deyin.

Əzizim,  yaram ağrı,
Çox verir yaram ağrı.
Yuvasız,  yurdsuz canım,
Görməmiş haram ağrı.

Göz yaşım düzüm-düzüm,
Gözdən də oldu gözüm.
Yetirən dözün deyir,
Nə qədər olar dözüm.

Əziziyəm,  ömür keçib,
İl ötüb, ömür keçib.
Nə vardı solub burda,
Elə bil şümür keçib.



Əziziyəm, qan ağlayır,
Həsrətim qan ağlayır.
Yaralar öz işində,
Nə bilir can ağlayır. 

Əziziyəm,  yurd yarası,
Sağalmaz yurd yarası.
Bilərdimmi,  bu qədər,
Ağrıyar yurd yarası.



EŞQDİR  MEHRABI  UCA  GÖYLƏRİN,
EŞQSİZ,  EY  DÜNYA,  NƏDİR  DƏYƏRİN

Nizami  Gəncəvi



GÖZ MUNCUĞU

Dedilər göz dəyib xəstələnmisən,
Bir göz muncuğunu aldım nənəmdən.
Qırx ildir boynunda gəzdirirsən sən.
Sən məndən xəbərsiz, mən, gülüm, səndən.

Pis gözdən, nəzərdən qorudu səni,
Tək, rəqib gözündən qoruyammadı.
Yazdığım şeirlər ovutdu məni,
Onsuz da dərdimə yarıyammadı.

Demə ki, uzaqsan, uzaqsan belə,
Hayana baxıram görünür gözün.
İllər ötüşsə də, ömür getsə də,
Sönmək əvəzinə, alışır közün.

Görən, heç olmasa bilirsənmi ki,
İndi haradayam, nə cürəyəm mən?
İlk dəfə gördüyüm ala gözdəki,
Qordan od götürən bir kürəyəm mən...



Görən bilirsənmi, nələr çəkmişəm,
Əlçatmaz boynuna sarılmaq üçün?
Nə dağı vəd etdim, nə düzü sənə,
Hardasa eşqindən yarınmaq üçün.

Əvvəldən axıra bir qarış olan,
Bu ömrü kim harda, nə vaxt bitirə…
O gündən bu günə dolanıb qalan,
Səndə göz muncuğu, məndə xatirə.

23.01.2010



GÖZÜNDƏN UZAQ
Yanğı o yanğıdı o vaxtdan bəri,
Düşsəm də, odundan, közündən uzaq.
Calayıb aylara, ilə illəri,
Nə qardan çəkildim, nə bildim sazaq.
Daşıdım içimdə bir eşqin ahın,
Döndərə bilmədim zamanın çarxın.
Bu belə taleyin, bəxtin günahın,
De, kimin soyuna, adına yazaq?
Baxma ki, qocalıb, qarıyıram mən,
Hələ də, o eşqi arıyıram mən.
Saçını xəyalda darıyıram mən,
Elin tənəsindən, sözündən uzaq.
Bir vüsal eşqində bəslədim səni,
Elə o həvəslə gözlədim səni.
İçimdə xəlvəti səslədim səni,
Adını dilimə eylədim yasaq.
Sən ondan almısan, mən səndən yara,
Nə səndən gedəndi, nə məndən yara.
Düşdüm Məcnun kimi boz səhralara,
Çiçəkli çölündən, düzündən uzaq.



Bax, elə beləcə ötüşdü vaxtım,
Sənsizlik qazandı taleyim, baxtım.
Yolunu gözlədi qurulu taxtım,
Özündən xəbərsiz, özündən azaq.

Peşmanlıq ağrıdı, çarə deyildi,
Dərdə yaradımı, gör neçə ildi?
Bir gün də deyərlər:- Əjdər də öldü,
Gözündən aralı, gözündən uzaq.



YANIRAM

Yanıram,
Gözlərin yandırıb yaxır,
Yanıram,
Gözlərin kənardan baxır.
Yanıram,
İllərlə ürəyimdəki,
O gizli sevginin həsrəti ilə.
Yanıram,
A gülüm, günahkar təki,
Bəxtimin sənsizlik qisməti ilə.



GECİKMİSƏN

Səni görcək gözəl mələk,
Tutuldu dil, əsdi ürək.
Bir yuxusan qal yuxu tək,
Gülüm, yaman gecikmisən,
Taleyimin qismətinə.

Gənclik ötdü getdi demək,
Kimdən umum, gəzim kömək.
Yazmayıbmış yazan fələk,
Gülüm, yaman gecikmisən,
Taleyimin qismətinə.

Söylə, kimin sirdaşısan,
Hansı qəlbin zər qaşısan?
Mənim üçün göz yaşısan,
Gülüm, yaman gecikmisən,
Taleyimin qismətinə.

Özgə çəmən, özgə orman,
Qərib-qərib ötür duman.
Vüsalına yoxdu güman,
Gülüm, yaman gecikmisən,
Taleyimin qismətinə.



QAZANCIN NƏ OLDU

Mənim taleyimdən şikayətim yox,
Sənin qismətindir qalan yarımçıq.
Axır öz başında çatdadı sənin,
Mənə eylədiyin o əda, acıq.

Qazancın nə oldu ötən ömürdə?
Mənim qazandığım dünya boydadı.
Gözün dumanlıydı, görmədin məni,
İndi bax, kim kimdi, kim nə haydadı.

Naşükür deyiləm qismətim üçün,
Sevməyim səhv imiş səni bəlkə də.
Məni bəyənəni seçməyim mənə,
Səni unutdurdu, qoydu kölgədə.

Bir daha axtarıb gəzməyəcəyəm,
Özün öz yerini özün bilərsən.
Yaxşı bilirsən ki, bilməyəcəyəm,
Öləndə üstümə yad tək gələrsən.



Həm məni ağlarsan, həm öz gününü,
Yuya bilməsə də yaş günahını.
Günahım olmayıb bağışlayasan,
Dərk edə biləydin kaş günahını.

Üstümdə üz cırıb, saç yolacaqlar,
Sən heç yaş töküb ağlamasan da.
Yasımı illərlə saxlayacaqlar,
Sən heç üç günümü saxlamasan da…



GECƏLƏR YUXUMA GƏLİRSƏN
MƏNİM

Gündüzlər günümü əysiyə düyüb,
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.
Çəkinə-çəkinə qapımı döyüb,
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.

Seçim önündəyəm, seçə bilmirəm,
Bir yolluq əl çəkib, keçə bilmirəm.
Gündüz bilməyirəm, gecə bilmirəm,
Oyaq dünyamıza kəsilib qənim,
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.

Ağrısı-acısı bal dadır eşqin,
Bir oğrun baxışla aldadır eşqin …
Yerdəmi, göydəmi, hardadır eşqin?
Nə gözüm sataşır, nə çatır ünüm.
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.

Axırı ya oddur, ya sönük ocaq,
Hardan çıxış tapaq, hayana qaçaq?
Nə mənə get dedin, nə açdın qucaq,
Ümidlər içində ötüşür günüm.
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.



Nə səndən inciyir, nə küsür Əjdər,
Hüsnünü bəzəyib, söz düzür Əjdər.
İnanma, desələr əl üzür Əjdər,
Yuxuda tapmışam vüsalın çəmin.
Gecələr yuxuma gəlirsən mənim.
Yaxşı ki, yerimi bilirsən mənim...

4.07.2005



BAXIB DEMƏ

Dənlər olub saça sirdaş,
Baxıb demə ötübdü yaş.
Bir çiçəyə dönəydim kaş,
Tellərinə taxaydın sən.

Xəyalınla dolanardım,
Yollarına boylanardım.
Qığılcımdan odlanardım,
Şimşək olub çaxaydın sən.

Sinəm üstdən yol sal yeri,
İncimərəm, bil, ay pəri.
Qoca saydın sən Əjdəri,
Ürəyinə baxaydın sən.



GETDİ

Sallanıb o gedən qızlar içində,
Bir gözəl yandırıb, yaxdı da getdi.
Göydənmi enmişdi mələk biçimdə,
Yoxsa şimşək idi çaxdı da getdi.

Ağıl oynamazmı, çıxmazmı başdan,
Kimsə keçərdimi, o gözdən, qaşdan?
Qaçardım dalınca, utandım yaşdan,
Bu da bir qismətdi, baxtdı da, getdi.

Olsa da ayrılıq, olsa da kədər,
Ürək sevməlidir ölənə qədər.
Elə hey vuruldu deməyin Əjdər,
Hər ötən gözələ baxdı da getdi.



MƏN ÖZÜM GEDİM
Ya izin ver mənə, çatım murada,
Ya da bir dəfəlik əl üzüm gedim.
Bir oğrun baxışla sal məni oda,
Alışım, sinəmə köz düzüm gedim.
Hicranda köklənmiş kövrək sazmışam,
Bir naşı əlində kökü azmışam.
Hüsnünə min kərə şeir yazmışam,
Azdırsa, təzədən söz düzüm gedim.
Deyirlər pozulmaz yazılan haqdan,
Bəxtin nə xəbəri çəkdiyin dağdan.
Həsrətlə boylanıb, baxdım bağdan,
Bağçadan bir dəstə gül üzüm gedim.
Ümidlər içində gör neçə ilmiş,
Əyilməz qamətim, qəddim əyilmiş.
Ağlamaq sevənə eyib deyilmiş,
Gözümün yaşları göl, üzüm gedim.
Əjdərəm, bu yolda mən dönə-dönə,
Ağrıya, acıya gərmişəm sinə.
Elə inandır ki, inanım sənə,
Mənə get deməmiş mən özüm gedim.

29.07.2005



NƏ BİLƏYDİM

O gecə qəfildən şimşək çaxanda,
Sellər haray çəkib, sular axanda,
Ala gözlər ürkə-ürkə baxanda,
Yatmış neçə-neçə duyğum oyandı.
Nə biləydim son görüşdü, son andı.

Gur yağış yağsa da, bəlkə də qəsdən,
Qalxmadıq xeyli biz o daşın üstdən.
“Bulud ağlamasın” – dedikcə pəsdən,
Xəyalım atlanıb ərşi dolandı.
Nə biləydim son görüşdü, son andı.

Əfsanəyə dönmüş o soyuq gecə,
Ömürlük bəxtimə yazıldı məncə.
Sevirəm dedikcə dodaq gizlicə,
Ürək alovlandı, yandı, ha yandı.
Nə biləydim son görüşdü, son andı.

Hələ üzülməyib vüsal gümanım,
Sənin xəyalınla ötür hər anım.
Dəyişib ötsə də tale dövranım,
Əjdər o günləri bəxtəvər sandı.
Nə biləydi son görüşdü, son andı.



GƏLƏNDƏ
Səndə gözü vardı yaxının, yadın,
Çoxunun dilində gəzərdi adın.
Vallah, dəyişərdi sular da dadın,
Sallanıb bulağa gələndə, ay qız.
Bəzən ağac olub bitərdim yolda,
Bəzən gizlənərdim qayada, kolda.
Pusardım yolunu, mis kuzə qolda,
Sallanıb bulağa gələndə, ay qız.
Yamyaşıl dərələr, dağlar gülərdi,
Dil açıb qaya da, daş da dinərdi.
Buludlar yoluna yağış çilərdi,
Sallanıb bulağa gələndə, ay qız.
O bəxtəvər illər nə tez ötüşdü,
İnanmam ömrümə qış da yetişdi.
Bənövşə verdiyim yadıma düşdü,
Sallanıb bulağa gələndə, ay qız.
Nə ola, o günlər bir də dönəydi,
Bir də bəxtimizə tale güləydi.
Bəhanə eyləyib mən də gələydim,
Sallanıb bulağa gələndə, ay qız.



HƏMİN BİÇİMDƏ

Görən, toqquşurmu, xəyallarımız,
Bu ucsuz-bucaqsız boşluq içində.
Ha gedək, kəsişməz bu yollarımız,
Yükünü yığışmış ömür köçündə.

Bəlkə də, haçansa görüşə bildik, 
Hansısa xeyirdə, hansısa şərdə.
Bəlkə də, yenidən üz-üzə gəldik,
İlk dəfə gördüyüm həminki yerdə.

Mən qoca bir kişi, bəyaz saçları,
Eh, istəmirəm görəsən məni.
İnana bilmərəm, sən də, bir qarı,
Dərd olar, görməsəm gördüyüm səni.

Ötdü neçə-neçə qış, baharımız,
Yaşadıq bu ömrü özgə seçimdə.
Görüşsün, qoy elə xəyallarımız,
Həmin görkəmində, həmin biçimdə.
Yaşadıq bu ömrü özgə seçimdə.



İNANIRAM O GÖZLƏRƏ

Hərdən süzüb naz eləyir,
Hərdən də od, köz ələyir.
Nə eləyir, düz eləyir,
İnanıram o gözlərə.

Alovsuz da yandırır o,
Sınmayanı sındırır o.
Çox mətləblər qandırır o,
İnanıram o gözlərə.

Onu görən göz incələr,
Dil quruyar, söz incələr.
Bir gün həsrət döz, incələr,
İnanıram o gözlərə.

İnsaf olsun, gözəl, səndə,
Gözləyirəm, gəlməsən də.
Sən desən də, deməsən də,
Gözlər vallah, düzün deyir,
İnanıram o gözlərə.



TANRI SƏNİ ÇOX GÖRMƏSİN

Tər qönçəsən, açılmamış,
Biganələr qoy dərməsin.
Ətrin hələ saçılmamış,
Tanrı səni çox görməsin.

Şimşək olub çaxan da sən,
Yandıran da, yaxan da sən.
Ürkək-ürkək baxanda sən,
Tanrı səni çox görməsin.

Düşünmə ki, mən dəliyəm,
Ürək varsa sevməliyəm.
Gülüm, gülsən dərməliyəm,
Tanrı səni çox görməsin.



DAĞ DÖŞÜNDƏ
GƏZƏN GÖZƏL

Dağ döşündə gəzən gözəl,
Ayağını əzmə, yavaş.
Çiçək dərib, üzən gözəl,
Ürəyimi üzmə, yavaş.

Ağlar qalar gözüm sənsiz,
Sazım sənsiz, sözüm sənsiz.
Daha çətin dözüm sənsiz,
Gəl biganə süzmə, yavaş.

Dincliyimi alıb getmə,
Oda, közə salıb getmə.
Əjdər yalqız qalıb, getmə,
Özgələrlə gəzmə, yavaş.



DİLBƏRİM

Mələksənmi, de, göydənmi enmisən,
Baxışı nur, camalı nur, dilbərim.
Fələk yazıb bəxtim üçün gəlmisən,
Nazınla gəl, hey məni yor, dilbərim.
Baxışı nur, camalı nur, dilbərim.

Gözlərini bulaq kimi süzərdim,
Dodağını qönçə bilib üzərdim.
Baxışından od götürüb közərdim,
Yanar qəlbə yetər bir qor, dilbərim.
Baxışı nur, camalı nur, dilbərim.

Əjdər sənsiz dözəmməyir, bilginən,
Gümanını üzənməyir, bilginən.
Ya bir yolluq dön bəxtinə gülgünən,
Ya da öldür, qəsdinədur, dilbərim.
Baxışı nur, cəmalı nur, dilbərim.



GÖZLƏRİN

Aləmə nur verən günəşmi, söylə,
Yandırıb qəlbimi yaxır gözlərin.
Mirvaridir yoxsa, dəryada böylə,
Qarışıb sulara axır gözlərin.

Ötsəm neçə-neçə obadan, eldən,
Almaram ilhamı özgə gözəldən.
Uzaqdan da olsa görəndə hərdən,
Şimşək tək qəlbimə çaxır gözlərin.

İllər dolansa da, dəyişsə zaman,
Deyiləm özgədən məhəbbət uman.
Qırılar inamım, yox olar güman,
Görməyim yadlara baxır gözlərin.



GÖZƏL
Belə baxma, ala gözlər,
Gözümə qor salar, gözəl.
Qədrini bil gözəlliyin,
Ömür keçər solar, gözəl.
Demə, qəlbin yaralanıb,
Ümid itib, güman qalıb.
Vüsalın bir gün dolanıb,
Taleyinə gülər, gözəl.
Bağlanan yol açılar da,
Şirinləşər acılar da.
Çən qaçar, nur saçılar da,
Bəxtin bahar olar, gözəl.
Pozan fələk yazar da bil,
Əriyər dərd, azar da bil.
Bu dünya bir bazardı, bil,
Ya satar, ya alar, gözəl.
Ayrı təbdə olur hərə,
Uyma özün öyənlərə.
İnan Əjdər deyənlərə,
Qəlbində od qalar, gözəl.



BİLMİRƏM

Həsrət dolu gözlərini dolandı,
Qəhər boğmuş göz boşalıb dolandı.
Baxışların baxışıma dolandı,
Necə açım, necə dözüm, bilmirəm.
İncimə sən, canım-gözüm, bilmirəm.

Ala gözlər bir dağ çəkib dağlayıb,
İnanmıram güman yeri saxlayıb.
Tilsimləyib taleyimi bağlayıb,
Necə açım, necə pozum, bilmirəm.
İncimə sən, canım-gözüm, bilmirəm.

Qılınc çalan qılıncsız da olar, bil,
Yandıran da özü bir gün yanar, bil.
Dünya sirdir, sirr kimi də qalar, bil,
Necə açım, necə yozum, bilmirəm.
İncimə sən, canım-gözüm, bilmirəm.

Bu dünyanın, Əjdər, sonu bil, yetir,
Dörd yanımız unutqanlıq, yox xətir.
Sevgi ölür, qeyrət ölür, ar itir,
Zaman dəli, ya mən özüm, bilmirəm.
İncimə sən, canım-gözüm, bilmirəm.



SƏNSİZ

Çıxıram meşəyə, çıxıram düzə,
Meşə də, bu düz də darıxır sənsiz.
Baxıram cığıra, baxıram izə,
Cığır da, bu iz də darıxır sənsiz.

Baxıram, dəyişib nə dərə, nə dağ,
Hər biri yerində qalmağındadı.
Sənsiz seyrəçıxan ürəyim ancaq,
Sənli günlərimin sorağındadı.

Əyilib bir dəstəçiçək də dərdim,
O ətri, qoxunu duymadım güldən.
Sən demə, o bizim dağların gülü,
Ətrin, təravətin alırmış səndən.



SEVƏCƏYƏM

Yox olsa da dincliyim,
Qocalsa da gəncliyim,
Niyə küsüm, inciyim,
Sevəcəyəm.

Yoluma çən düşsə də,
Saçıma dən düşsə də,
Bəxtimə qəm düşsə də,
Sevəcəyəm.

Aylar, illər ötsə də,
Ömür sona yetsə də,
Gəlin köçüb getsə də,
Sevəcəyəm.



BİRCƏ YOL HƏLƏ

Üz-üzə dayanıb bircə yol hələ,
Doyunca danışıb, dinməmişik biz.
Bir bahar axşamı, gülüm, sahilə,
Görüşə tələsib enməmişik biz.

Kədərlə keçsə də ömrümün yazı,
İnanma düşünəm bir özgə nazı.
Gəlmişəm arxanca yüz kərə azı,
Gülərüz ayrılıb dönməmişik biz.

Çoxdan öldürərdi çoxun bu yara,
Əjdərdi tab edir hər intizara.
Neynim ki, xəlvəti bir çəmənzara,
Çəkilib tər çiçək dərməmişik biz.
Doyunca danışıb, gülməmişik biz.

1974



GÜMANLA GÜMANSIZ 
ARASINDAYAM

Mizrab toxunmamış dolğun bir siməm,
Bir ozan gərəkdi dindirə, dinəm.
Mən elə azmışam, elə itkinəm,
Bilmirəm dünyanın harasındayam.

Ələndi üstümə ayrılıq qəmi,
Yox oldu gözümün o gülən dəmi.
Cavanlıq çağımda qocaltdın məni,
Elə bil ömrümün qarısındayam.

Gör, nələr çəkmədi sənsiz, yar, başım,
Bir sızqa bulağa döndü göz yaşım.
Dərələr dolanım, yoxsa dağ aşım,
Gumanla gümansız arasındayam.
Bilmirəm dünyanın harasındayam.



SEVGİLİM

Yolum düşsəəgərsizin ellərə,
Səp yoluma şehli çiçək, sevgilim.
Aman, qoyma istədiyim tellərə,
Dəyə xəzan, dəyə külək, sevgilim.

Gül bitirrəm, sən istəsən daş üstə,
Tükənməyən eşqim ilə, sevgilim.
Ömrüm istə, mən də deyim baş üstə,
Şirin dillə, gülə-gülə, sevgilim.

Dağlarıma güllü bahar gəlibdir,
At bir yana, qov kədəri, sevgilim.
Ay demirəm, gün demirəm, ildə bir,
Sal yadına sən Əjdəri, sevgilim.

1976



DÜŞÜB

Biləydin, yetəndən sənsiz çağlara,
Könlümə od düşüb, ahi-zar düşüb.
O vaxtlar gördüyün qara tellərə,
İndi duman çöküb, indi qar düşüb.

Eşqimin yolunda bil dönə-dönə,
Ağladım, kimsələr gülsə də mənə.
Nəsibin xoşbəxtlik, deyirəm sənə,
Mənimsə payıma intizar düşüb.

Kimlərə verildi məhəbbət camın,
Kimlərə yetişdi vüsalın, kamın?
Qınama, Əjdərin duysan amanın,
Bil, onda yadına o çağlar düşüb…

1974



GÖZƏLİM

İzin versən o ellərə,
Gələrdim mehman, gözəlim.
Bağındakı tər güllərə,
Olmuşam heyran, gözəlim.

Bax, ay canım, bir bax bəri,
Bir də görüm o gözləri.
Əlinlə içsəm zəhəri,
Bilərdim dərman, gözəlim.

Qaşlarındı qara belə,
Dərdimə ol çara belə.
Gətirsən “hə” sözün dilə,
Olardım qurban, gözəlim.



SƏN OLMASAYDIN

Güllərim heç açardımı,
Günəş nurun saçardımı,
Durnalar da uçardımı,
Sən olmasaydın?

Qarlı dağlar aşardımmı,
Coşub nəğmə qoşardımmı,
Mən bu qədər yaşardımmı,
Sən olmasaydın?

Fürsəti gəl vermə bada,
Xoşdur özün atsan oda.
Kim olardı sən dünyada,
Sən olmasaydın?



QURBANDI DEYİM

Elə sallan, elə yeri,
Görəndə ceyrandı deyim.
Elə şirin dillə dindir,
Sözlərin dərmandı deyim.

Qaytar itən gümanımı,
Əsirgəmə dərmanımı.
Varım-yoxum bir canımı,
Yolunda qurbandı deyim.

Sən məni gəl atıb oda,
Məlhəm olma, olma yada.
Nə ah çəkim bu dnyada,
Nə bağrım al qandı deyim.

Kərəm olan odsuz yanar,
Qorxaq olan eşqin danar.
Əjdər hər an səni anar,
Sənsizlik yamandı deyim.



QURBAN OLUM

Eşqimə cavab verən,
Dilinə qurban olum.
Yarına çiçək dərən,
Əlinə qurban olum.

Silmişəm kədər yaşın,
Atmışam qəmin daşın.
Tökülüb üstə qaşın
Telinə qurban olum.

Əridi qəmin dağı,
Ömrümün gülən çağı.
Gəl qoşa gəzək bağı,
Gülünə qurban olum.

1977



GƏLƏRDİM YENƏ

Çağırsan, gözəlim, mən qaça-qaça,
Hüsnünün seyrinə gələrdim yenə.
Dərdli günlərimi götürüb özüm,
Sevincli günləri bölərdim yenə.

Çəkilsin yolumdan sənsizlik qəmi,
Qayıtsın ömrümün büsatlı dəmi.
Sən mənim limanım, mən yorğun gəmi,
Qoynunda lövbərə dönərdim yenə.

Mənəm, bu dərdlərə dözdüm, ölmədim,
Əlimi dünyadan üzdüm, ölmədim.
Yoruldum, ay Əjdər, bezdim, ölmədim,
Ölsəydim, eşq ilə ölərdim yenə.



BİLƏYDİN

Sən biləydin, çox vədəsiz,
Ağarıbdı baş, a gülüm.
Göz onda ki, qala sənsiz,
Quruyarmı yaş, a gülüm.

Qaçma sən dəçox uzağa,
Qoy baxım bir ağ buxağa.
Qövsü qüzeh tək yanağa,
Kölgə salır qaş, a gülüm.

Yorma bunca gəl Əjdəri,
Öz aşiqin bil Əjdəri.
Bu pərişan hal Əjdəri,
Anlayaydın kaş, a gülüm.

1977



SÖYLƏ

Söylə görüm, bulud almış ay kimi,
Könül, yenə bu pərişan hal nədir?
Çatılıbdı baxışların yay kimi,
Könül, yenə bu pərişan hal nədir?

Çox aradım ayrılığın dəryasın,
Tapammadım mən vüsalın adasın.
Yetəmmədim çox alsam da qadasın,
Səbəb axı, könül, xəbər al nədir?

Sorağında gəzdim bir xoş xəyalın,
Yoruldum, üzüldüm ayağı yalın…
Bilmirsənsə yerin, yurdun, ya halın,
Aldadıcı qoşa-qoşa xal nədir?

Açmayırsa yar yarını neynəsin,
Yazıq aşiq söylə, axı neyləsin?
Bir ağacın özgə dərə meyvəsin,
Mənası de, hey qeydinə qal, nədir?



YENƏ

Könlüm səndən ayrı düşəndən bəri,
Bir ağlar kamana dönübdü yenə.
Harada axtarım, qaytarım geri,
Gəlişin gümana dönübdü yenə.

Sən elə gözəlsən incədən incə,
Eşqinlə dünyamı sarır düşüncə…
Gəzdiyin cığırlar, biləydin necə,
Keçilməz ormana dönübdü yenə.

İndi yoxdu daha, Əjdər, həmdəmim,
Ümmanlar qədərdi, kədərim, qəmim.
Ayrılıq düşəndən ən şirin dəmim,
Vüsalım hicrana dönübdü yenə.



YAŞIDIM OLAYDIN KAŞ

Oğrun-oğrun baxardım,
Yaşıdım olaydın kaş.
Telinə gül taxardım,
Yaşıdım olaydın kaş.

Sözlərim deyil yalan,
Oduna çoxdu yanan.
Ay məni qoca sanan,
Yaşıdım olaydın kaş.

Kimlərdi de, sirdaşın?
Qəlbləri oxlar qaşın.
Günahkar-yaşım, yaşın,
Yaşıdım olaydın kaş.



QALXAQ, GÜLÜM

Qalxaq, gülüm, yaylaqların,
Əllərinlə dər çiçəyin.
Şehə batsın yanaqların,
İylədikcə tər çiçəyin.

Qarşılayar dağlar səni,
Çaylar coşub, çağlar səni.
Bihuş edib saxlar səni,
Mehmanı ol hər çiçəyin.

Duman qaçar, çən çəkilər,
Yollarına şeh tökülər.
Naşı olan hardan bilər,
Qiymətini zər çiçəyin.

Xardı duran gül qəsdinə,
Tikan bitər gül dəstinə.
Gül sinənin gül üstünə.
Al Əjdərin sər çiçəyin.



QIZLAR DAYI DEYƏNDƏ

Könül yenə haraylayır, haylayır,
Vüsal üçün güman yeri saxlayır.
Ömür keçir, qocalıqmı haqlayır?
Kövrəlirəm qızlar dayı deyəndə,
Güzgülənib özlərini öyəndə.

İnanmıram belə erkən qocaldım,
Telli sazda ayrılıqmı de, çaldım?
Mən ki, dünən gəncliyimdən bac aldım,
Kövrəlirəm qızlar dayı deyəndə,
Güzgülənib özlərini öyəndə.

Haqqım varmı, nagümanlıq eyləyim,
Ötən ömrə vəfasızmı, söyləyim?
Ömür qısa, arzu geniş, neyləyim,
Elə bumu, ömür payı deyəndə...
Kövrəlirəm qızlar dayı deyəndə.



KEÇDİ

Elinizdə gözəl gördüm,
Ürəyimi aldı keçdi.
Az deyildi sinə dərdim,
O da birin saldı keçdi.

Dayanmadı o nigarı,
Danışdıram dinə barı.
Alov saçan baxışları,
Baxışımıçaldı keçdi.

Hər aşiqin əfsanəsi,
Hər şairin söz naləsi.
Əjdərin dəöz laləsi,
O bir xəyal oldu keçdi.
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DURUM DOLANIM BAŞINA
Aşıq Ələsgərə nəzirə

Gözəl, dur gəl gülə-gülə,
Belə zaman düşməz ələ.
Əlim çəkim qara telə,
Durum dolanım başına.

Gəl əyləşək bir üz-üzə,
Oğrun-oğrun baxım gözə.
Hər nazına dözə-dözə,
Durum dolanım başına.

Əjdəri sən sanma qoca,
Sərvi kimi, boyu uca!
İzin ver, qoy yorulunca,
Durum dolanım başına.



MƏNİM

Eşitmişəm, dadmamışam vüsalı,
Süfrəmdədi səhər, axşam qəm mənim.
Başım üstə ha fırlanır xəyalı,
Gülər gözüm olub indi nəm mənim.

Yar yarının qəbul etsə yarasın,
Sağaldar o, məlhəmiz də yarasın.
Yar odur ki, yar dərdinə yarasın,
Olarmı de, nəşəm onda kəm mənim.

Qəlbin dönüb, aman yetər, de, daşa,
Gül əkmişəm, çətin bitər, de, daşa.
İlham coşa, həvəsinlə de, daşa,
Zilim dönüb olarmı heç bəm mənim.

Nə olaydı dindirəydin Əjdəri,
Kədər bəsdi, güldürəydin Əjdəri.
Bezdirincə öldürəydin Əjdəri,
Kaş olaydın, can alanım sən mənim.



DEDİM

O şəkər, bal kimi şirin sözlərin,
Aşiqin dərdinə dərmandı dedim.
Gözümü tilsimə salan gözlərin,
Hüsnünə aşiqin heyrandı dedim.

İnsafın vardısa sallanıb getmə,
Həsrət ümidləri tarımar etmə.
Yurd sal sinəm üstə, gözümdən itmə,
Sənsiz ömür yolum dumandı dedim.

Aşiq aşiq deyil qorxsa canından,
Yusif ayrı düşdü Züleyxasından.
Məcnun nakam getdi öz Leylasından,
Hərəsi bir nağıl, dastandı dedim.

Gəl eşit Əjdərin haray səsini,
Öldürmə dünyaya eşq həvəsini.
Özgəyə verirlər, – bəhanəsini,
Gətirmə araya, yalandı dedim.
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GƏLDİM
Hərbi xidmətin son günlərində. Ukrayna
Respublikası, Kirovoqrad şəhəri - 1978

Keçib dərələri, aşıb dağları,
Təzədən vəsfinə dalmağa gəldim.
Başımı söykəyib dizinin üstə,
Həsrət körpə kimi uymağa gəldim.

Sənsizlik nə yaman olurmuş çətin,
Əydi gəncliyimin vaxtsız qamətin.
Qırıb zəncirini qəmin, möhnətin,
Vüsaldan payımı almağa gəldim.

Qalmasın heç kəsin gümanda yarı,
Açılsın üzünə bağlı yolları.
Görüş həvəsiylə köklənən tarı,
Sənin əllərinlə çalmağa gəldim.

Ömür söyləmərəm sənsiz çağlara,
Əjdərdi, dözürdü çarpaz dağlara.
Nə qədər göz dikim dilsiz yollara?
Bir yolluq yanında qalmağa gəldim.



NAŞI-NAŞI
Germuq şəhəri - avqust 1976

El yuxudan oyanmamış,
Dağlar nura boyanmamış,
Çisgin yağış dayanmamış,
Nə gəzirsən naşı-naşı.

Tellərində bahar mehi,
Dodağında səhər şehi,
Gözlərində eşqin behi,
Nə süzürsən naşı-naşı.

Bu yerlərdə yoxdu tayın,
Pis nəzərdən, gözdən yayın.
Çəmənliyin çiçək payın,
Nə üzürsən naşı-naşı.

Adın Aygün - aymısanmı?
Bu dağlara paymısanmı?
Bulaqsanmı, çaymısanmı,
Nə süzürsən naşı-naşı?



NİYƏ

Niyə oxumayır, susub bülbülüm,
Bir qorxu, bir təlaş içində, gülüm.
Aç danış, aç söylə, qoy mən də bilim,
Nədir, ayrı salan, yandıran bizi.

Görünür taleyin hökmüdür belə,
Zülm edir, gözəlim, o bilə-bilə.
Mən ölsəm nə kədər, yüz ilnən belə,
Qəlbində qalacaq eşqimin izi.

Özgəyə götürüb versələr əgər,
Çalış ki, qəlbini üzməsin kədər.
Əysə də Əjdəri bu qara xəbər,
Faş etməz, saxlayar hər sirrimizi.



BƏS NƏDƏN OLDU

Bu yersiz incimək, bu yersiz küsmək,
Məni tərk etməyin bəs nədən oldu?
Dəryalar qoynunda qoparıb külək,
Məni qərq etməyin bəs nədən oldu?

Ürək qanad açıb gələrdi coşa,
Çıxanda gəzməyə səninlə qoşa.
Könlümü əbədi şaxtalı qışa,
Bəxş edib getməyin bəs nədən oldu?

Düşsəm də yolunda dumana, çənə,
İlhamdı hər əzab, əziyyət mənə.
Ömrümün Günəşi demişdim sənə,
Şimşək tək ötməyin bəs nədən oldu?



DEMİRƏM

Demirəm kimsəsiz, yalqızam indi,
Ya qəlbi ağladan qəm, möhnətindi.
Hər yerdə, hər zaman bil ki, həmdəmim,
A gülüm, eşqindi, məhəbbətindi.

Asta qədəmlərə deyim mübarək,
Həsrət ürəyimə nübar gətirdi.
Şaxtalı sinəmdə açdı gül-çiçək,
Xəzan taleyimə bahar gətirdi.

De, kimlər qoparıb qıra bilər ki,
Eşqindən eşqimə tel calanıbdı.
O qara gözlərdən düşüb qığılcım,
Qəlbimdə əbədi od qalanıbdı.



GƏLMƏZ

Niyə qəmli baxdı yenə,
Ürəyimi yaxdı yenə.
İldırımmı çaxdı yenə?
Ürək yanar sönməz belə.

Sevinc varsa qəm nə lazım,
Yanar qəlbə dəm nə lazım.
Düzən yerəçən nə lazım,
Düzən dağa dönməz belə.

Yar sözünə yar desə can,
İnsan ömrü qalar cavan.
Yavaş-yavaş keçir karvan,
Gedər gənclik gəlməz belə.



DİRİ-DİRİ

Ayrılıq de, nə etmədi,
Qəlb istədi, əl yetmədi.
Günlərim də bil, ötmədi,
Aya, ilə döndü biri.

Aşıq olan divanədi,
Oda yanan pərvanədi.
Yol gözləmək sorma nədi,
Ömür keçdi dönməz geri.

Mən özümə qəm dilədim,
Zili verib, bəm dilədim.
Qara saça çən dilədim,
İndi olub duman yeri.

“Ölüm haqdı” kim qaçacaq,
Kim bağlayıb kim açacaq…
Ölsəm yad da ağlayacaq,
Ağla məni diri-diri.
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SƏNİN

Hökm sənin, qərar sənin, hal sənin,
Qaşlar sənin, kiprik sənin, xal sənin,
Şəkər sənin, dodaq sənin, bal sənin,
Həsrət mənim, hicran mənim, qəm mənim.

Yeriş sənin, gülüş sənin, söz sənin,
Qəlb yandıran baxış sənin, göz sənin,
Günəş sənin, alov sənin, köz sənin,
Duman mənim, çiskin mənim, çən mənim.

Heç olmasın gözlərində nəm sənin,
Yığılmasın ürəyində qəm sənin.
Sevinc, nəşən qoy olmasın kəm sənin,
Kədər ötməz taleyimdən gen mənim.



NİYƏ KÜSÜB

Baxışların kədər içib, qəm biçib,
Niyə küsüb, nədən belə inciyib?
Bəxtimə de, bəxtsizliyi kim seçib?
Bilmirəm...

Gecə-gündüz çəkilibdi dincliyim,
Əlac varmı, qayıdarmı gəncliyim?
Kimdən küsüm, nədən axı inciyim?
Bilmirəm...

Yox düşdüyüm bəlaların çarası,
Sağalmayır ayrılığın yarası.
Ömrün nə vaxtıdır, hələ harası?
Bilmirəm...



ŞEİRDİ

Çoxlarını oda yaxan,
Ala gözün şeirdi, bil.
Gül dodaqdan süzüb axan,
Şirin sözün şeirdi, bil.

Al yanağın, sədəf dişin,
Qəh-qəhə çəkən gülüşün,
Ürkək-ürkək o gəlişin,
Vallah özün şeirdi, bil.

Gözəlliyin vurğunuyam,
Bu yolların yorğunuyam.
Ürəyində od qalıyam,
Düşə közün, şeirdi, bil.



İNAN
Kimlərsə sədd çəkə, bağlana yollar,
Sənsiz qərar tutub qalmaram, inan.
Nə lalə, nə nərgiz, sənsən ilhamım,
Özgədən mən onu almaram, inan.
Eşqinlə azalır dərdim, möhnətim,
Boğulur sevincdə qəmim, həsrətim.
Yetirə xüdayə – bəxtim, qismətim,
Sən olsan ölmərəm, ölmərəm, inan.
Yolçuyam, suslaram o qaynar gözə,
Aşiq olmayanlar çətin ki, dözə.
Neyləyər ya boran, qar eşqimizə,
Sən olsan Günəşim donmaram, inan.
Gözündə mənası həyat çağımın,
Qurtardı dövranı ağlamağımın.
Eşqinlə saldığım könül bağımın,
Sən olsan bağbanı solmaram, inan.
Düşmən də kəsilib nifrət etsələr,
Gözümdə aləmi zülmət etsələr,
Ya mənə dünyanı güzəşt getsələr,
Mən sənsiz tacidar olmaram, inan.
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AY ALAGÖZ

Gəlib yenə səni gördüm,
Vüsalına çələng hördüm.
“Təzələndi köhnə dərdim”
Bilirsənmi, ay alagöz!? 

Dəyişməyib gözlərin də,
Gülüşün də, sözlərin də.
İtib eşqim gözlərində,
Bilirsənmi, ay alagöz!?

Məcnun olub Leyli gəzdim,
Nə usandım, nə də bezdim.
Ayrılığa necə dözdüm,
Bilirsənmi, ay alagöz!?

Ömrüm ötdü heçə keçdi,
Gecə gəldi, gecə keçdi.
Sənsiz illər necə keçdi,
Bilirsənmi, ay alagöz!?



İKİMİZ ORTAQ

Günün günortası çökdü qaranlıq,
Zülmətə büründü dünya bir anlıq.
Bir iynə ucunca yoxdu gümanlıq,
Kiməsə, harasa yetə hayımız.
Necə var, eləcə, qalsın dünyamız.

Həkk olub, əbədi yaddaşda qalan,
Sən mənsiz əfsanə, mən sənsiz yalan.
Vüsalı yarımçıq, qisməti talan,
Hicrandan bolluca düşdü payımız.
Necə var, eləcə, qalsın dünyamız.

Boylandıq, aradıq yaxından,gendən,
Nə məndən bir xəbər, nə, gülüm, səndən.
Ömürdən ötüşən, ömürdən gedən,
Nə illər il oldu, nə ay ayımız.
Necə var, eləcə, qalsın dünyamız.

Bir nakam sevgiyə ikimiz ortaq,
Bu yolda qocalaq, bu yolda qartaq.
Hicranın yükünü gizlincə dartaq,
Qoy, itib-batmasın abır, həyamız.
Necə var, eləcə, qalsın dünyamız...



MƏHƏBBƏT

Məhəbbət yolunun yolçusu olub,
Özümü alova, qora salmışam.
Bir qara gözlünün ovçusu olub,
Tovlayıb tilsimə, tora salmışam.

Məhəbbət yoxluğu soyuq bir gecə,
Dondurar könlümü döndərər heçə.
Bir kəsi tapın ki, tanıya, seçə,
O qara saçları qara salmışam.

Məhəbbət yoldaşım olandan bəri,
Sirr dünyam, sirdaşım olandan bəri,
Sevincim göz yaşım olandan bəri,
Taleyimi bu güzara salmışam.

Məhəbbət yolunun gedişi ağır,
Meydanı, döyüşü, gərdişi ağır.
Hicranı, ay Əjdər, vərdişi ağır,
Döz, səni çox çətin zora salmışam.



PƏRİ
Dirili Qurbaniyə nəzirə

Oyat yatmış ümidləri,
Axşam üstü sallan bəri.
Mən qulunam diri-diri,
Öldürməyin nə xeyiri?
Canım Pəri, gözüm Pəri.
Hər gəlişin yaz mehidi,
Qara gözlər dan şehidi.
Al, bu şeir qəlb behidi,
Ürəyində olsun yeri,
Canım Pəri, gözüm Pəri.
Ömür vallah, yalandı bil,
Tez ötüşdü, dolandı bil.
Təkcə vüsal qalandı bil,
Vermə bada sən illəri,
Canım Pəri, gözüm Pəri.
Gözləyirəm, gözüm yolda,
Sazım yolda, sözüm yolda.
Ya dön, qoyma bezim yolda,
Ya da öldür, gəl Əjdəri,
Canım Pəri, gözüm Pəri.



YAZANA ŞÜKÜR

Ömrüm təzələnib, cavanlaşıbdı,
İlham bulaqlarım coşub, daşıbdı.
Taleyim vüsalla qucaqlaşıbdı,
Gülüm, səni mənə yazana şükür.

Sevginin əzəli, axırı uzaq,
Bu yolda bəxtimi çox vurub sazaq.
Xoşdu dünyamızı bir yerdəazaq,
Gülüm, səni mənə yazana şükür.

Özünü alova, oda atmısan,
Vüsal arzusuyla kama çatmısan.
Eşqimi dünyadan uca tutmusan,
Gülüm, səni mənə yazana şükür.

Dünyamın bəzəyi, naxışı sənsən,
Yox sənsiz, dünyamın qərarı bilsən.
Ömürlük Əjdərə solmayan gülsən,
Gülüm, səni mənə yazana şükür.
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YETƏR

Gülüm, qəm yükünü tökmə üstümə,
Bu ağrı, bu acı bəs edər,yetər.
Özüm yana-yana baxdım tüstümə,
Dərd varmı, görəsən, təklikdən betər?

Eşqim bir dəryadır, taleyim gəmi,
Dalğalar qoynunda sən ol yelkəni.
Qolların lövbərim, qucaqla məni,
Çəkdiyim hicranım getməsin hədər.
Dərd varmı, görəsən, təklikdən betər?

Sənsiz ürəyimə kədər, qəm dolar,
Gözlərim yol çəkər, yolunda qalar.
Gənclikdən o illər yadımda qalar,
Şirin xatirələr, Əjdər, o qədər…
Dərd varmı, görəsən, təklikdən betər?



DƏR BƏNÖVŞƏNİ

Çıxsan Novruz çağı dağlar qoynuna,
Biganə dolanma, gör bənövşəni.
Asta toxun kövrək, bükük boynuna,
Ustad deyən qədər dər bənövşəni.

Dolan bu dağları, bir də bax, öyün,
Könlüm gəlişinlə çalsın öz neyin.
Vəsfinə dalanlar azdı çiçəyin,
Qədrini biləndən sor bənövşəni.

Geyib bahar donun, yanır al dərə,
Salır neçə-neçə qəlbə xal dərə.
Əsirgəmə, gülüm, sən gəl Əjdərə,
Əlinlə dərdiyin tər bənövşəni.
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QALIBDI YENƏ

Bir ovçu əlində kaman qaşların,
Sinəmi nişanə alıbdı yenə.
Gözümdən qor alan o baxışların,
Dönüb gözlərimi çalıbdı yenə.

Yollarım tufanlı, yollarım duman,
Nə mayak görünür, nə də ki, liman.
Hər anım ömrümə təzə bir güman,
Ümidim qismətə qalıbdı yenə.

Çağırsan görüşə mən yüyürərdim,
Soyunub hicranı, vüsal geyərdim.
Əjdər səninkidir, götür deyərdim,
Bulud tək tutulub, dolubdu yenə.



KÖNÜL

Məni ağladan da, güldürən də sən,
Göylərə qaldırıb, endirən də sən.
Bir şirin dil ilə dindirəndə sən,
Min dərdi bir anda unudur könül.

Allaha şəriklik olsa da günah,
Mən sənə bəndəyəm, sən mənə allah.
Gəl ara, bil barı, olgunan agah,
O qara gözlərin quludur könül.

Təbiət gözəldir, yazına qurban,
Gülünün çoxuna, azına qurban.
Dağ çəkib dağlayan nazına qurban,
Nazlı qədəmlərin yoludur könül.

Sözlərin şirin də, acı da olar,
Gözlərin bəxtimin tacı da olar.
İl ötər, dolanar, Əjdər qocalar,
Eşqinlə yenə də doludur könül.



QARA  QIZ

Qara gözü gəl dolandır,
Hərdən bəri bax, qara qız.
Baxışınla alovlandır,
Məni yandır, yax, qara qız.

Ömür axar, gedər qalmaz,
Görən varmı açan solmaz.
Gözəlliyin saf bir almaz,
Şimşək kimi, çax, qara qız.

Sən olmasan mənə həmdəm,
Dözəmmərəm çökəndə qəm.
Əllərinin üstə öləm,
Eyləmərəm ax, qara qız.

Heç qınama sən Əjdəri,
Vəsf elərsə gözəlləri.
Əllərinlə əllərimi,
Tut qoynuna sıx, qara qız.



DE

Yandırıb, həm də yanan,
O qara gözdü, inan.
Köksümü nişan alan,
Kiprikmi, qaşdımı, de?

Səni vəsf eyləyənin,
Şeir, söz söyləyənin,
Məhəbbət diləyənin,
Həddini aşdımı, de?

Susdurar dəli çayı,
Qəlbimin sən harayı.
Əjdərdən də savayı,
Kimlərsə coşdumu, de?



CEYRANIM

Qırma ümidləri, üzmə gümanı,
Qıyma, arzularım sola, ceyranım.
Qoy yazım hüsnünə bir eşq dastanı,
Çətin bir də, fürsət ola, ceyranım.

Günəşdən od alır nədir ki, belə,
Qor saçır, yandırır, döndərir külə.
O qara gözlərin qorx ki, çox hələ,
Çox məni bəlaya sala, ceyranım.

Əzəldən gözəlsən, ilham verənsən,
Vüsal çağlarıma çələng hörənsən.
Sevən ya sənsənmi, ya mənəm, desən?
Aydınlıq ver bu suala, ceyranım.

Gözəllik bəladır, cəfa da verir,
Vəfasız da olur, vəfa da verir.
Bəzən dərdə salır, şəfa da verir,
Salır məni haldan-hala, ceyranım.



ÖLDÜRƏCƏK

Gözəl, elə gözəlsən ki,
Yandırırsan günəş təki.
O qaragöz var səndə ki,
Çoxun hələ öldürəcək.

Vəsfinə söz tapammıram,
Baxışından sapammıram.
Vallah, əlac yapammıram,
Bilə-bilə öldürəcək.

Qara tellər gözün üstə,
De, qəsdənmi durur qəsdə?
Əjdəri də salıb xəstə,
Bu dərd ilə öldürəcək.



YANDIRANSAN

Bir yandan oda salıb,
Bir yandan donduransan.
Bir yandan qeydə qalıb,
Bir yandan sındıransan.

Bu minval, bu hal ilə,
Sən məni saldın dilə.
Bəzən də gülə-gülə,
Mətləblər andıransan.

Olarmı, vüsal ahsız?
Xoşdu vaxtlı, ya vaxtsız.
Günahlı, ya günahsız,
Əjdəri yandıransan.



YAZAN FƏLƏK

Yazan fələk səhv etmədi,
Səni məni yazan günü.
İtirdiyim yolu tapdım,
Gözlərində azan günü.

Sənsən pirim, qibləgahım,
İnciməsin qoy Allahım.
Yeri, göyü qarsır ahım,
Ürəyimi üzən günü.

Vüsal günüm saçın yolar,
Qara günlər ömrə dolar.
Bir günüm də hicran olar,
Sənsizliyə dözən günü.



BİLƏRDİ

Fərhad olub dağı, daşı çapmışam,
Axtardığım, gövhər, ləli tapmışam.
Çox gözəlin gözündən yan sapmışam,
Yoxsa gözlər gözümü kor elərdi.
Sən olmasan Günəş zülmət ələrdi.

Çoxdan alıb cavabını bir sual,
Yüz həsrətin canın alar bir vüsal.
Həvəsinlə qanadlanan xoş xəyal,
Nə hədd gözlər, nə də sərhəd bilərdi.
Sən olmasan Günəş zülmət ələrdi.

Əl uzadaq o əl yetməz çağlara,
Dağ çatarmı gözün çəkən dağlara?
Ürəyimdən qopub qalxan ahlara,
Mənəm dözdüm, çoxu çoxdan ölərdi.
Sən olmasan Günəş zülmət ələrdi.



O  SƏNİ  MƏN  QƏDƏR 
SEVMƏYƏCƏKDİ

Nə qədər vəd verib o and içsə də,
O səni mən qədər sevməyəcəkdi.
Varından, yoxundan ötüb keçsə də,
Canından, gözəlim, keçməyəcəkdi.
O səni mən qədər sevməyəcəkdi.

Düşünmə, xəyalım küsüb gen düşər,
Həsrət çəkən gözə vaxtsız qəm düşər.
Keçdiyin yollara hey kölgəm düşər,
O sənin kölgənə dönməyəcəkdi.
O səni mən qədər sevməyəcəkdi.

Vaxtında qayıtsan bağışlayardım,
Öpüb gözlərindən ağuşlayardım.
Ömrümdən ömrünə pay da ayırdım,
O sənlə ömrünü bölməyəcəkdi.
O səni mən qədər sevməyəcəkdi.



Ayrılıq yarası bil ki, sağalmır,
Bu günkü vüsal da sabaha qalmır.
Gözüm gözlərini yoldan yığammır,
Ha desəm də getdi, gəlməyəcəkdi.
O səni mən qədər sevməyəcəkdi.



AĞLAMA
Köç eyləsəm haçansa,
Salamat qal, ağlama.
Arxamca götür sazda,
“Kərəmi” çal, ağlama.

Gəzdiyimiz yerləri,
Çəmənləri, gülləri,
Ötüb keçən illəri,
Yadına sal, ağlama.

Arzular çox, vədlər bol,
Ömür yolu qısa yol.
Bulud kimi boşal, dol,
Xəyala dal, ağlama.

Yazanlar pozar da, bil,
Artar dərd, azar da, bil.
Dünya bir bazardı, bil,
Ya sat, ya al, ağlama.

Əjdər dözər ağrıya,
İnsan kəs gər ağrıya.
Birinə el qarğıya,
Düzəlməz bil, ağlama.

1994



MƏHƏBBƏT

Xəbərsiz-ətərsiz ürəyə dolur,
Gözlərdən götürür odu məhəbbət.
Soruşma necədir, nə təhər olur,
Harda yanan gördün, odu məhəbbət.

Elə ki, keçirdi ələ yaxanı,
Fələk də düzəltməz hicran yıxanı.
Qoymaz meydanına candan qorxanı,
Kərəmi qalayır oda məhəbbət.

Gecə də, gündüz də yandırar şamın,
Naləsi göy qarsar almasa kamın.
Görən yox rəngini, bilən yox tamın,
Vüsalın, hicranın dadı məhəbbət.

Ömrün hər anında hökmün verəndi,
Gahdan ağladandı, gah güldürəndi.
Gözün görə-görə bax, öldürəndi,
Zəhərə qatılmış baldı məhəbbət.



Gözləməz vədəsin, bilməz zamanın,
Dərd verər aşiqə, üzər gümanın.
Bu dərdin axtarma, Əjdər, dərmanın,
Bu dərd dərmanının adı məhəbbət.

15.10.2006.



TUFANDA

Tufan da yerimdən qoparammazdı,
Sən məni içimdən qoparmasaydın.
Bəlkə də, ümidim bəs eyləyərdi,
Onu da özünlə aparmasaydın.

Sənli də, sənsiz də dolanıb, keçib,
Ömrüm gilə-gilə əriyəcəkdi.
Kim bilər, haranı son mənzil seçib,
Taleyim haracan yeriyəcəkdi…



BİLSƏM Kİ...

Bilsəm ki, qarşıma çıxarsan bir də,
Bütün bu dünyanı mən dolanardım.
Dayanıb xəlvəti həminki yerdə,
Gəldiyin yollara mən boylanardım.
Bütün bu dünyanı mən dolanardım.

Yəqin ki, yenə də sən elə osan,
Bəlkə də hardasa yanılmıram mən.
Unutmaq o qədər deyildir asan,
İnana bilmərəm anılmıram mən.
Bəlkə də hardasa yanılmıram mən.

Mən billəm, nə qədər ağır yük imiş
Bir ömür boyunca hicranı dartmaq,
Dirənib bu boyda dünya boyunca,
Gözümlə yolların dabanın yırtmaq,
Bir ömür boyunca hicranı dartmaq.

Onsuz da o qədər uzaqsan, uzaq,
Nə əlim çatandı, nə ünüm yetən.
Elə hey içimi üşüdür sazaq,
Nə sən od verənsən, nə sazaq ötən.
Nə əlim çatandı, nə ünüm yetən.



Bircə yol hayına çata bilmədim,
Ən ağır günündə, çətin anında...
Amma, unutma ki, ruhlar kimi,
Xəyalım həmişə sənin yanında,
Ən ağır günündə, çətin anında...



HİCRANIN VÜSALDAN ŞİRİN

Görəsən, hardasa məndən savayı,
Nakam bir sevgidən dönməyən varmı?
Əlindən alınıb qisməti, payı,
Alışıb yanan gündən, sönməyən varmı?
Nakam bir sevgidən dönməyən varmı?

Nə qeybət eylədim, nə küsdüm səndən,
Ağrıma, acıma yaramasan da.
Aradım yaxından, aradım gendən,
Sən məni axtarıb, aramasan da.
Ağrıma, acıma yaramasan da.

Hicranın şirindi daha, vüsaldan,
Qırx ildir mənimlə dolanan odur.
O sənli, o sənsiz ötən zamandan,
Səndən yadigarım tək qalan odur.
Qırx ildir mənimlə dolanan odur.



HARDAN BİLƏSƏN

Nədən incimişəm, nədən küsmüşəm,
Mən özüm bilmirəm, hardan biləsən.
Yollara baxmaqdan daha bezmişəm,
Nə mən gözləyirəm, nə sən gələsən.

O vaxtdan gör nələr, nələr dəyişib,
Gör neçə il gedib, ay çıxıb əldən.
Tək bircə dənəsi qara qalmayıb,
O vaxtlar gördüyün o qara teldən.

Gəlsən də, nə görüb, nə götürəssən,
Xəyaldan savayı qalmayıb nəsə.
Bəlkə də, bir dərin köks ötürəssən,
Məni bu görkəmdə, bu halda görsən…



BƏRİ  BAŞDAN

Məhəbbət insanla yeriyir qoşa,
Asılı deyildir ömürdən, yaşdan.
Hər şeyin, hər vaxtın dəyəri vardı,
Yoxsa seçilməzdi ləl qara daşdan.

Durum, seyrə dalım, özündən yazım,
Bir eşqin odundan, közündən yazım.
Hürkə-hürkə baxan gözündən yazım,
Hələ danışmıram o qara qaşdan.

Sən kimsən, kiminsən, bilmirəm belə,
Könlümü ovlayıb, gətirdin dilə.
Nələr gözlədiyin, kim bilir hələ,
Əjdəri yandırdın sən bəri başdan.



OLACAQ

O gözlərin şöləsindən,
Çoxu hələ nur alacaq.
Gecə-gündüz şam oduna,
Pərvanələr odlanacaq.

Hər gözəldə bu göz yoxdu,
Baxışların qəlbə oxdu.
Gözəl, gözün elə baxdı,
Qorxdum, gözüm kor olacaq.

Dolandırma yan gözünü,
Aç sinəmə bas közünü.
O gün ki, gördüm üzünü,
Bildim, dünyam dar olacaq.



TALE PAYI

Dünyaya bərabər abır, ismətin,
Nəyinsə önündə baş əyəçətin.
Sənin taleyinə düşən qismətin,
Mənim taleyimdən payın deyilmi?

O ötən illəri xatırla barı,
Eşqinlə itirdim ötən çağları.
Saçına səpilmiş o payız qarı,
Mənim taleyimdən payın deyilmi?

Əjdərəm, bircə yol, görməyim səni,
Qaçırır dünyamdan dumanı, çəni.
Bu qədər sevməyim, sevməyim səni,
Mənim taleyimdən payın deyilmi?



AYRILIQ

Ayrılıq bəladır, xəbərsiz gəlmiş,
Vüsalı dərd çəkib, hicranı gülmüş.
Gör neçə taleyi ikiyə bölmüş,
Sınmış şüşə kimi calana çətin.

Dərd var ki, təbibi, dərmanı varmış,
Ən ağır anında əlac olarmış.
Ayrılıq elə bir dərdi-qubarmış,
Arayıb bilən yox onun xislətin.

Ayrılıq çox ağır bir imtahanmış,
Tək-tək hünərlilər dözmüş, dayanmış.
Qeyslər Məcnun olmuş, Kərəmlər yanmış,
Çəkmiş əzabını bu müsibətin.



BƏS  EDƏR

Nə vaxtdır ki, olmuşam,
Bir qara göz ovçusu.
Ayaqda dəmir çarıq,
Əlimdə dəmir əsa,
Mən uzun yol yolçusu.
Gəlirəm, yorulmuşam,
Yolumda suyum da yox.
Bu yolda suzuzluqdan,
Dodağı cadar-cadar,
Quruyub ölən nə çox…
İnanıram nədənsə,
Bu ağır, susuz yolun,
Sonuna çatacağam.
Gözündən qor götürüb,
Könlümə atacağam.
Bəs eylər bu od məncə,
Ömür boyu ikimizə.
Cin, şeytan yol arayıb,
Girməsə içimizə.



ÖZÜN  YAXŞI  BİLİRSƏN

Mən səni sevdiyimi,
Özün yaxşı bilirsən.
Yanımda da olanda,
Sən yuxuma girirsən.

Sığan deyil eşqimiz,
Nə bu yerə, nə göyə.
Çatarmı de, ömrümüz,
Bu istəyə, sevgiyə?

İki qəlbin arzusu,
Təmənnasız sevgimiz.
Dalğaların qoynunda,
Cüt üzürük ikimiz.



AYRILMARAM

Bəstələyəni Rəşid Hüseynli

Pərvanəyəm, şam oduna,
Yandığımı sal yadına.
And içirəm eşq adına,
Gülüm, səndən ayrılmaram,
Əgər ölüm ayırmasa…

Səninlə bir ötən illər,
Taleyimə yazdı nələr…
İki ömür azlıq elər,
Gülüm, səndən ayrılmaram,
Əgər ölüm ayırmasa…

Bu dünyanı gedək gəzək,
Bir yorulaq, birgə bezək.
Ayrılığa çətin dözək,
Gülüm, səndən ayrılmaram,
Əgər ölüm ayırmasa…



BELƏ BAXMA

Baxmağın da bir təhri var,
Belə baxma, qız, yandırar.
Oğrun-oğrun baxan gözlər,
Gizli-gizli hal qandırar.
Baxmağın da bir təhri var,
Belə baxma, qız, yandırar.

Qara gözlər qor ələyər,
Ürəyimi nur bələyər.
İstəsə o, zülm eləyər,
Dünya boyu dolandırar.
Baxmağın da bir təhri var,
Belə baxma, qız, yandırar.

Gözlərindən doymamışam,
Hər baxana uymamışam.
Əldən yerə qoymamışam,
Sən şüşəsən, yer sındırar.
Baxmağın da bir təhri var,
Belə baxma, qız, yandırar.



MƏNİM
MƏHƏBBƏTİM

Mənim qazanc payım ömür yolumda,
Dəyərsiz, ölçüsüz məhəbbətimdi.
Hər zaman, hər yerdə başımı uca,
Əyilməz eyləyən ləyaqətimdi.

Mənim məhəbbətim, mənim istəyim,
Heç nəyin önündə başəyən deyil.
Zaman da, məkan da dəyişər, ötər,
Mənim məhəbbətim dəyişən deyil.

Məhəbbət hər kəsin tale payıdır,
Hardansa gəlməyir, göndərilməyir.
Heyif, qismətinə yazılanların,
Dəyər meyarını çoxu bilməyir...

Gəlin, bəxtimizə düşən sevgini,
Soyuqdan, şaxtadan qoruya bilək.
Taleyi bizlərə bağlananların,
Bəxtinə ömürlük yarıya bilək.



QORXURAM
Çoxalır bazara – pula qaçanlar,
Qorxuram, qadınlıq satılır belə.
Utanmır, yetənə düymə açanlar?
Əslinin düyməsi bağlıdır hələ...
Sevgi patlardımı, alıb geyəsən,
Onun da forması, modası varmı?
Qadınlıq həyası gözlənilməyən,
Zamanda, məkanda sevgi qalarmı?
İntimlik yox olur, heyvanlaşırlar,
Bir açıq öpüşdən yüz abır itir.
İsmət dünyasından aralaşırlar,
Paltarda gəzməyin sonumu yetir?
Ölçü dəyərimiz – abır, ismətin,
Bir qara qəpiyə dəymir qiyməti.
Qadın dəllalları olan ölkədə,
Satılır kişilik, ər ləyaqəti.
Ayıl, vulkan kimi, püskür, qeyrətim,
Od tutub, alovlan, içimi yandır.
Unutma, doğulub, böyüdüyüm yer,
Qeyrətdən yoğrulmuş Azərbaycandır.



SOYUNMA

Çılpaq bədəninlə çıxma səhnəyə,
Səsinin heyrəti bəs edir mənə.
Qadın dəyərlidir paltar içində,
Səhnədə soyunmaq nə verir sənə?

Qayıt, gey əyninə soyunduğunu,
Gövhər azlığından qiymətli olar.
Çılpaqlıq bədəni adiləşdirər,
Gizli soyunulsa heyrətli olar.

Çılpaq bədəninlə çıxma səhnəyə,
Yadımda çox ucuz görkəmin qalar.
Bir görnüş naminə çılpaqlanmağın,
Səni meyarından, qiymətdən salar.

Məgər sevdiyimiz lüt-üryan olub?
Məcnun Leylisinin əlin görməyib.
Hazır bir bədənə yetişənlərin,
Heç biri özünü qurban verməyib.



Geyin, həsrətini çəkənin çəksin,
Bilsin bədəninin dəyər, qiymətin.
Bir gözəl paltarda görəndə səni,
Özün görəcəksən onun heyrətin.

Çılpaq bədəninlə çıxma səhnəyə,
Səsinin heyrəti bəs edir mənə.
Qadın dəyərlidir paltar içində,
Səhnədə soyunmaq nə verir sənə?



GÖZƏL

Hicran nədir, vüsal nədir,
İzin ver, andırım, gözəl.
Ürəyində eşq odunu,
Eşqimlə yandırım, gözəl.

Günəşdənmi qorlanmısan,
Yoxsa nurdan yaranmısan?
Bilməm neçə can almısan,
Sorğumu qaldırım, gözəl?

Bilməyirəm sirri nədir,
Sevməyən qəlb viranədir.
Gəlişim bir bəhanədir,
De, necə qandırım, gözəl?



ÇADRALI GÖZƏLƏ

Çiçəklər günəşə boylanan vaxtı,
Sən niyə kölgədə qalasan axı?
Kim yazıb taleyi, bu belə baxtı,
Nədir gözlərindən tökülən qorxu?

Qara geyimdəsən başdan-ayağa,
Nədən qorunursan, de, kimdən belə?
Qaralıq qaranlıq, tor əlaməti,
Cəhalət rəngidi, demirəm hələ.

Abırlı geyimin tərəfdarıyam,
Mən heç də demirəm soyuna dünya.
Bir yanda çadrada, bir yanda çılpaq,
Qoyulub hardasa oyuna dünya.

Sən elə geyin ki, ismət içində,
Gözəl, gözəlliyin görünə bilsin.
Ya qara, ya əlvan çadraya deyil,
Cəmalın abıra bürünə bilsin.
Gözəl, gözəlliyin görünə bilsin.

Təbriz şəhəri,
17.10.2009



GÖZ DƏ, O GÖZDÜ

Zaman dəyişsə də, ömür keçsə də,
Baxış o baxışdı, göz də o gözdü.
Açıb baxsan əgər, sinəm üstəki,
Yanğı o yanğıdı, köz də, o közdü.
Cığır o cığırdı, iz də o izdi.

Yadına gəlirmi, baxışdı gözlər,
Şimşəkmi oyandı, alışdı gözlər?
Elə ki, dil açdı, danışdı gözlər,
Rahat dünyasından könül əl üzdü.
Səhra o səhradı, düz də o düzdü.

Şirin xatirələr oyaqdı yenə,
Eşqin taleyimə dayaqdı yenə.
Çox görən də oldu yanmağı mənə,
Çoxu dəli dedi, dodaq da büzdü.
Qeybət o qeybətdi, söz də o sözdü.

Bu yanğı nə qədər, neçə il olar?
Yansa sal qayalar yəqin kül olar.
Yanmasa Əjdərin dünyası solar,
Güc aldı yanğıdan ölmədi, dözdü.
Yanğı o yanğıdı, köz də o közdü.



ONUN GÖZÜYLƏ

Sənin bir andaca çıxıb getməyin,
Əl çatan arzumu əlçatmaz etdi.
Sənin itirdiyin bilmirəm nədir,
Mənim sənə olan inamım itdi.

Səni sənsizlikdə axtardımsa da,
O itən illərin həsrəti ilə.
Alın yazısına inanıb mən də,
Barışdım taleyin qisməti ilə.

İnana bilməzdim bir ayrılıqla,
Həqiqət olanlar olarmış yalan.
Məni alışdırmaz, yandırmaz daha,
Bundan sonra ha yan, ha oda qalan.

İtdi birdəfəlik sənli günlərim,
Nə sən görəcəksən, nə də mən onu.
Nə yaxşı çox uzaq getməmişik biz,
Nə yaxşı tez bitdi bu yolun sonu.

Sözsüz, mürgüləyən xatirələrin,
Hərdən yuxusuna qor da töküldü.
Sənli günümdəki qara tellərə,
Sənsiz günlərimdə qar da töküldü.



Günahkar özünsən, özün dünyada,
Kar oldun sevgimin haray səsinə.
Sənin duymadığın məhəbbətimi,
Mən verdim əbədi bir özgəsinə.

İndi isindirir dünyamı mənim,
O gözəl özünün odu, közüylə.
Haraya baxıram sevgi görürəm,
Baxanda dünyaya onun gözüylə.

Ötüşüb, dolanan ömür yolunda,
Onunla bölünüb sevincim, dərdim.
Əgər qayıtsaydıq bir də dünyaya,
Təzədən yenə də onu seçərdim.



DODAĞIN QÖNÇƏ ÇİÇƏK

Dodağın qönçə çiçək,
Arılar bal çəkəcək.
Çoxları istəyəcək,
Çəksən dara, gözəl.

Aşiqin nazın çəkər,
Yalvartma, diz də çökər.
Ölən də, ölməz əgər,
Eyləsən çara, gözəl.

Ötənlər çox-çox uzaq,
Sən bahar, mən qış-sazaq.
Bu dəli eşqi yazaq,
Bilmirəm hara, gözəl.



YAZ HƏLƏ

İlahi, gözdəki qüdrətə bir bax,
Vəsfinə deyilən söz tükənməyir.
Neçə Kərəmləri odlara salıb,
Min ildir yandırır, köz tükənməyir.

Hər qələm sahibi gözə ad qoyub,
Biri bulaq deyib, biri çay deyib.
Biri bənzədibdi dan ulduzuna,
Biri Günəş deyib, biri Ay deyib.

Baxıram sevdiyim gözün eşqinə,
Nəqədər yazmışam azmış, az hələ.
Ruhum, qələmim nə qədər vardı,
O qara gözlərdən, Əjdər, yaz hələ.



QALMAQDAN ÖTRÜ

Yüz kərə öpmüşəm yanaqlarından,
Bircə yol könlünü almaqdan ötrü.
Bəlkə də, yalan da düzüb qoşmuşam,
Bircə yol yanında qalmaqdan ötrü.

Çox şeyi gətirə bilmədim dilə,
Çox dilək dilək tək qalıbdı hələ.
İmkanım olsaydı dönərdim gülə,
Sənin əllərində solmaqdan ötrü.

Uçmağa mən səndən qüvvət almışam,
Eşqin göylərində qanad çalmışam.
İnan, qəsdən bəzən yalqız qalmışam,
Sənin xəyalına dalmaqdan ötrü.

Tale qazancımdır sənli hər ilim,
Məhəbbət nəğməsi oxuyur dilim.
Sənin qucağına qısıldım, gülüm,
Bir yolluq həsrəti danmaqdan ötrü.

Əjdərin ölməzdi eşqi, istəyi,
Eşqə qurban verər, vardısa nəyi.
Verdim birdəfəlik sənə ürəyi,
Sənin alovunda yanmaqdan ötrü.



HEYİF

Bir də istəmirəm vərdiş eyləyəm,
Çoxdan unutduğum səsinə, gülüm.
Dünyanın nə qədər, çoxlu xoş günü...
Heyif, tuş olunduq nəsinə, gülüm.

Ayrı adamlarıq indi hazırda,
Hərənin özünün öz dünyası var.
Ha baxaq görmərik eynilikdə biz,
Hərənin baxdığı öz aynası var.

Mənim amalımda saflıq, ləyaqət,
Sənin amalında dövlət-var durur.
Mənim sinəm altda odlu bir ürək,
Sənin sinən altda soyuq daş vurur.

Kaş elə əzəldən görüşməyəydik,
Ayrılıq oduna yanmamaq üçün.
Gərəkdi, nə boyda ürəyin olsun,
Verdiyin əhdini danmamaq üçün.

Bu ötüb dolanan ömrün içində,
Sənə ayırdığım vaxtıma heyif.
Sənin xəyalınla tikib, qurduğum,
Sənin uçurduğun taxtıma heyif.



BAŞ ƏYİM SƏNƏ
İsmətli Azərbaycan qızlarına

Ay gözəl, səndəki o qara gözlər,
Qaralmış külü də közə döndərər.
Elə tilsim qurar, tufan qoparar,
Uca dağları da düzə döndərər.

Gözün atəşindən hər ürək yanmır,
Hər göz də ürəyi yandıra bilmir.
Bir odlu baxışdan Məcnun olanı,
Susuz səhralar da sındıra bilmir.

O gözün önündə çoxu çaşacaq,
Çoxu da dil töküb yalvaracaqdı.
Zamanla sınaqdan keçirə bilsən,
Kimin kim olduğu car olacaqdı.

Ürəyin aynası gözlərə baxsan,
Düzünən əyrini düz seçəcəksən.
Bir şirin dillinin, bir yalançının,
Yalançı eşqindən yan keçəcəksən.



Seçim qarşısında tələsmə, gözəl,
Bəxtini yazanın yazıbdı çoxdan.
Yalançı baxışlar düzü çaşdırıb,
Çoxları yolunu azıbdı çoxdan.

Qeyrət başımızın qürur tacıdır,
O tac tac deyildi, başda deyilsə.
Odlar Yurdumuzun itər şöhrəti,
Namus ləkələnsə, qeyrət əyilsə.

Qeyrət kişiliyin əyilməzliyi,
Namus qadınlığın abır, həyası.
Hardasa qeyrəti tapdalanarsa,
Əyilər kişinin qürur dünyası.

Çalış ki, zəmanə udmasın səni,
Qoru qeyrətini, qoru isməti.
Dəyişmə ötəri, ucuz şöhrətə,
Allahın verdiyi halal qisməti.

Əyilmə, alçalma alçaq önündə,
Uca tut başını, başəyim sənə.
Hər zaman, hər yerdə, ay gözəl, mən də,
Yurdumun namusu söyləyim sənə.
Uca tut başını, baş əyim sənə.



GÜNDÜZ  OLDU  AXŞAMIM

Bundan özgə, özgə məqam diləməm,
Görməmişəm beləsini hələ mən.
İnan, daha naşükürlük eləməm,
Dəyişibdi ağzımdakı dad-tamım.
Gəlişinlə gündüz oldu axşamım.

Dünya boyda bir dünyadır məhəbbət,
Gah yatırdır, gah oyadır məhəbbət.
Tər çiçəkdir, sal qayadır məhəbbət,
Bu hikmətdən od götürdü bəxt şamım.
Gəlişinlə gündüz oldu axşamım.

Bir ocağam gecə-gündüz yanaram,
Yanmayıbdır, söylə görüm, de, haram?
Nə qədər ki, eşqin vardı, mən varam,
Daşacaqdır doldurduğun eşq camım.
Gəlişinlə gündüz oldu axşamım.

Bəs deyilmi, Əjdər elə qəm çəkə?
Öz haqqıdır, dolan gözlər yaş tökə…
Can alan da, sinəm üstə diz çökə,
Gəlişindir son diləyim, son kamım.
Gəlişinlə gündüz oldu axşamım.



BU  YANĞIDAN

Göz atəşi yandıranlar sönməyir,
Lap dənizi harayına çağırsan.
Nə yarası, nə sarğısı görünər,
Eşidən yox, bu yanğıdan bağırsan.

Öz külünü özün belə görmürsən,
İçin-için yanıb külə dönsən də.
Yandırana cəza yoxdu qanunda,
Bu yanğıdan yanıb belə, ölsən də.

Nədən belə, yandırmağa meyli çox,
Bir xeyirmi, görən oldu yanğıdan?
Öldürsə də, oğrun-oğrun baxacam,
Qoy desinlər: - Əjdər öldü yanğıdan.



GÖZƏL

Məni Qurbani edib,
Pəri timsallı gözəl.
Açılmışçiçək kimi,
Dodağı ballı gözəl.

Görəndən gözlərini,
Çaşdırdım sözlərimi.
Görmürmü, görən məni,
Gözü dumanlı gözəl.

Gözü tək gözmü olar?
Sözü tək sözmü olar?
İstəsə qan da salar,
Qovğalı-qallı gözəl.

Yuxumu əldən alıb,
Elə bil ilan çalıb…
Könlümə tufan salıb,
Pərişan hallı gözəl.



Ömür ötüb dolanıb,
Diləyim dilək qalıb.
Soldurub, gülüm solub,
Yanağı xallı gözəl.

Bu nə qəm, bu nə kədər?
Əməyim gedər hədər.
Yaxşı ki, dözür Əjdər,
Qoyub gumanlı gözəl.



BİLMİRƏM

Budərd var ki, sənindi,
Sağalar, gülüm, dindi.
Deyirsən dözüm indi,
Daha dözə bilmirəm.

Anıram səni hər an,
Yuxusuz sökülür dan.
Hicranın yaxasından,
Əlim üzə bilmirəm.

Eşqinlə qanadlanım,
Gözündən ilham alım.
Yolumu hardan salım,
Gəlim sizə bilmirəm.

Baxışın eşqə himdi,
Dil susdu, gözün dindi.
Yazını yazan kimdi,
Axı bizə bilmirəm?



SƏN  OYATDIN

Sən oyatdın içimdəki bu alovu, yanğını,
Sən əritdin ayrılığın sinəmdəki dağını.
Sən yetirdin taleyimə məhəbbət növrağını,
Sən olmasan bu dünyaya gələrdimmi, mən axı?

Qoy qınasın, qınayanlar, sənsiz, gülüm, heçəm mən,
İnanmıram səni qoyub, sənsiz cənnət seçəm mən.
Gəlmədim ki, bu dünyaya, o dünyaya köçəm mən,
Sən olmasan bu dünyaya gələrdimmi, mən axı?

Sən olmasan dünyamızın gözəlliyi solardı,
Sən olmasan dünyamızı boran, çovğun alardı.
Birdəfəlik vallah, elə, o dünyada qalardım,
Sən olmasan bu dünyaya gələrdimmi, mən axı?

7.11.2002



SƏNDƏN  YAZDI

Sənin təmənnasız məhəbbətinin,
Baş əysəm önündə bəlkə də azdı.
Sən mənim bəxtimə düşəndən bəri,
Dünyamız elə bil əbədi yazdı.

Aşiqi yaşadır vüsala güman,
Vüsalsız dünyamı bürüyər duman.
Dövran dəyişsə də, ötsə də zaman,
Canımı alan naz elə o nazdı.

Getdi, gedən illər qayıtmaz geri,
Çatmazsan dalınca yüyür, ha yeri.
Vurğun eylədiyin o gündən bəri,
Səndən yazdı, gülüm, Əjdər nə yazdı.
Canımı alan naz elə o nazdı.



NƏ  ƏL  ÇƏKMİŞƏM 

Məhəbbət dəryadır ucsuz-bucaqsız,
Nə üzə bilmişəm, nə əl çəkmişəm.
Tutub əllərimdən aparıb məni,
Elə yorğun düşüb, elə çökmüşəm,
Nə gəzə bilmişəm, nə əl çəkmişəm.

Məhəbbət hicrandı, vüsal dadlıdı,
Məhəbbət Qurbani, Kərəm adlıdı.
Məhəbbət doğulan gündən odludu,
Sönmədi, nə qədər su da tökmüşəm.
Nə dözə bilmişəm, nə əl çəkmişəm.

Bəkə də, dünyadan əzəldi sevmək,
Ağrısı olsa da, gözəldi sevmək…
Hər səhər açılan tər güldü sevmək,
Mən onu əlimlə özüm əkmişəm.
Nə üzə bilmişəm, nə əl çəkmişəm.

10.10.2002.



GÖZLƏRİNƏ BAXMAĞI

Eşqin məni yandıracaq ölüncə,
Bu yanğını gözlərindən almışam.
Elə baxdın, kor eylədin gözümü,
Ay nainsaf, gözlərimdən olmuşam.

Bu baxışdan inciməyə dəyərmi?
Bir qor ilə ocaq çatdı içimdə.
Oğrun-oğrun dünən baxan gözlərin,
Bir dünyadır indi yeni biçimdə.

Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, baxmısan,
Nə yaxşı ki, bacarmışam yanmağı.
Dəyişmərəm bu dünyaya bəlkə də,
Tək bircə yol gözlərinə baxmağı.

12.10.2002



BİLMƏDİM

Gözlərinə bir baxışdan vuruldum,
Eşq gölündə üzə-üzə duruldum...
Kim deyər ki, bu yollarda yoruldum,
Bu nə qüvvə, bu nə gücdü bilmədim.

Oğrun-oğrun boylanmağın öz dadı,
Məhəbbətlə ötən dünya dünyadı.
Doğma edir bir özgəyə bir yadı,
Bu nə qüvvə, bu nə gücdü bilmədim.

Tilsimləyib yol-bərəni bağladı,
Ürəyimdə yeni dünya çağladı.
Bir baxışla yüz yerimdən dağladı,
Bu nə qüvvə, bu nə gücdü bilmədim.

Mən Əjdərəm, gözəl gözdən bac aldım,
Etibardan, sədaqətdən güc aldım.
Qocalsam da, məhəbbətlə qocaldım,
Bu nə qüvvə, bu nə gücdü bilmədim.

9.03.2002.



SABAHA  QƏDƏR

Hələlik deyirəm, sabaha qədər,
Darıxsan yuxunda görərsən məni.
Aşkara imkanın olmasa, gülüm,
Girərəm yuxuna öpərsən məni.

Yatıb xəyalınla mən də bil, səni,
Gecələr yuxumda axtaracağam.
Yüz ilin, min ilin həsrəti kimi,
Baxıb gözlərinə toxdayacağam.

Yuxunun özü də başqa dünyadı, 
Çin olub çoxunun yuxusu çoxdan.
Bəzən görmədiyin bir insanın da,
Yuxuda yaranır surəti yoxdan.

Nə yaxşı, nə yaxşı yuxu da varmış,
Əl çatmaz yerlərə çatır ünümüz...
Deməli boş yerə ötüşməyibdi,
Yarısı yuxuda ötən ömrümüz,
Yuxuda arzuya yetən ömrümüz…



TANIYA BİLMƏYƏCƏKSƏN

İl ötür, dolanır, doluruq yaşa,
Qar saça səpilir, sırsıra qaşa.
Həyatda ayrıyıq, xəyalda qoşa,
Sən onu anlaya bilməyəcəksən.

Sən məni görmədin, korudunmu sən?
Barı doğrusunu indi deyəsən.
O gizli dünyanı qorudunmu sən?
Onu ki, bir daha görməyəcəksən.

Hərdən qeybətini eyləyirəm də,
Dalınca boylanıb izləyirəm də.
Dediyim o yerdə gözləyirəm də,
Bilsəm də, bir daha gəlməyəcəksən.

Sanki yer yarılıb sən çıxacaqsan,
Sən yenə yandırıb od yaxacaqsan.
Yenə ürkə-ürkə hey baxacaqsan,
Yenə mən dinəcəm, dinməyəcəksən.



Nə yaxşı bu xəyal dünyası varmış,
Yoxsa ki, tənhalıq qəlbi boğarmış.
Həsrətin Əjdəri o hala salmış,
Gəlsən də, tanıya bilməyəcəksən.

4.0I. 2003



QORXMUŞAM

Qorxmuşam həmişə bir səhv addımım,
Sənin inamını qırar, sındırar.
Mənim xəyanətim sədaqətinə,
Ölüncə, gözəlim, məni yandırar.

Qısqanc bir baxışın odu, közüylə,
Yanıb başdan-başa kül olaram mən.
Soluxar ləçəyim, yox olar ətrim,
Atılmış, lazımsız gül olaram mən.

Qoymaram dağılıb, uçurulmağa,
İllərlə qurduğum sənli sarayım.
Yadında saxla ki, sənin sevginə,
Mənim sədaqətim əbədi payım.

Nə mən dəyişərəm, nə səndə inam,
Necə olubdursa, qalarıq elə.
Bir daha olanı sübut etməyə,
Qarşımızda xeyli ömür var hələ.
Necə olubdursa, qalarıq elə.

14. 03. 2002



HARDAN  BİLƏRSƏN

Hardan bilərsən ki, nədir məhəbbət,
Sən onu yaşaya bilməmisənsə.
Çəkib həsrətini vüsal eşqinə,
Sən gündə yüz kərə ölməmisənsə.

Məhəbbət yandırır alovsuz, közsüz,
Harda alışıbsa ötməyib izsiz.
Ürəyin içini o, görür gözsüz,
Çox heyif, sən onu görməmisənsə.

Elə göz var  baxar kordu deyiblər,
O gözün gördüyü ancaq eyiblər…
Sevənlər yolları yordu deyiblər,
Bilməzsən, sən gedib, gəlməmisənsə.

Əjdəri yaşadır sevgi, məhəbbət,
Onun qanadıdır əhdə sədaqət.
Hardan bilərsən ki, nə şeydir həsrət,
Sən onu daşıya bilməmisənsə.

26.03. 2003



BƏHANƏDİ

Mən səni görməyə gəlmişəm, gözəl,
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.
Xəbərin varmı ki, düşüb eşqinə,
Yazıq könlüm Məcnun tək divanədi.
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.

Gözüm gözdən olar baxma təhərsiz,
Yetməzmi dolandın məndən xəbərsiz.
Sevmək günahdırsa səndən xəbərsiz,
Cəzamı özün ver, haqq-divan nədi.
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.

Alışıb yansaq da, duraq üz-üzə,
Qadağa kim qoyub baxmağı gözə.
Varmı, bir göz qoyan dərədə bizə?
Hələm-hələm düşən bir zəmanədi.
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.

Qoy tutum əlindən titrəsin əlin,
Mən dinim, dillənim tutulsun dilin.
Görünmür gözümə tənəsi elin,
Sevgi olan yerdə söz əfsanədi.
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.



Əjdəri qınama, ömür köçündə,
Gözəl görübdümü, o, sən biçimdə.
Məhəbbət qaynayır, daşır içimdə,
Qəlbim məhəbbətsiz bir viranədi.
Bulağa gəlməyim bir bəhanədi.

2.04. 2003



XEYRİ NƏ

İnciyər bəxtindən, küsər dünyadan,
Dəyəri yerində bilinməyənlər.
Min yerdən qırılar, min yerdən sınar,
Sevdiyi dəyərdə sevilməyənlər.

Əzəldən yazılıb çox zaman belə,
Sevilən sevməyənin qisməti olur.
Gül var ayla qalır, çiçək də var ki,
Gecələr açılır, gündüzlər solur.

Xeyri nə, gedəni harayla, hayla,
Gec olur sonradan tökülən yaş da.
Sözsüz, dəyişsə də, hər şey dünyada,
İlk sevgi qalandır olduğu yaşda…

18.04.2003



SEVMƏYƏN  NƏBİLƏR

Sevməyən nə bilər, darıxmaq nədir,
Yaman darıxıram olanda sənsiz.
Üzünə söyləyə bilmədiyimi,
Xəyalla deyirəm qalanda sənsiz.

Yüz kərə ölmüşəm həsrətin ilə,
Bəlkə də ruhumla qovuşum deyə.
Tutub Ay nurundan dırmanaram mən,
Sürüşüb əlimdən çıxsan da göyə.

Odur ki, nə sən qaç, nə mən axtarım,
Nə mənə xeyirdi, nə sənə əda.
Bircə gün sən məni gözləyə bilsən,
Ömürlük gözlərəm səni dünyada.



GÖZLƏYİRƏM

O vaxtdan dayanıb yol ayrıcında,
Getdiyin yollara boylanıram mən.
Nə mən damarını qırdım yolların,
Nə yığdın yollardan gözlərimi sən.

Mən heç nə demirəm, demirəm sənə,
Gəlib, gəlməsən dəözün bilərsən.
Elə düşünmə ki, bezikib gedəm,
Haçan gəlsən məni orda görərsən.



KİM NƏ DEYƏR

Sevən qəlbə təsəllidir göz yaşı,
Baş çıxarmaz bu meydandan hər naşı.
Bir gözəlin altdan-altdan baxışı,
Alov saça, ürək yana təngiyə.
Kim nə deyər bu istəyə, sevgiyə.

Heç bilmədim ötənlərdən nə qalmış,
Bir görükən saçlarımdı qar almış.
Ömür boyu məhəbbətim qalarmış,
İnanmıram o hardasa səngiyə.
Kim nə deyər bu istəyə, sevgiyə.

Yolun üstə ağac olum mən bitim,
Görən olsa sal tilsimə qoy itim.
Bir halda ki səni görmək qismətim,
Qan olmazmış ömür bir az ləngiyə.
Kim nə deyər bu istəyə, sevgiyə.



ODA QALANIM

Sən Leyli ol, mən də Məcnuna dönüb,
Düşüb səhraları, çölü dolanım.
Ya sən Əsli ol ki, mən də Kərəmin,
Açıb düymələri oda qalanım.

Səhranın Məcnuna ehtiyacı yox,
Möhtacdır səhraya Məcnun daha çox.
Sinəmi dağıtdı atdığın bir ox,
Qan da çıxmadı ki, qana bulanım.

Xəlvəti yandırıb çatdığın ocaq,
Əjdəri ölüncə odlandıracaq.
Vaxtında söndürsən kösöv qalacaq,
Söndürə bilməsən küldü qalanım.



BELƏ GETDİ

Mənim kimi eşq dəlisi,
Məcnun idi çölə getdi.
Düşüb düymə tilsiminə,
Kərəm dönüb külə getdi.

Nədəndir ki, bəs mən hələ,
Dönməmişəm, gülüm, külə?
Qurbani də Pərisiylə,
Düşüb dildən-dilə getdi.

Yanmıram ki, söndürəsən,
Gəlmişəm ki, öldürəsən.
El-obaya bildirəsən,
Əjdər də ki, belə getdi.

15.11.2005



XALA  VURULDUM

Yel vurub zülfünü atarkən yana,
Çiyninə sürüşən şala vuruldum.
İki gözün qəfil baxışlarından,
Tutuşan qovğaya, qala vuruldum.

Sanki tilsimlənib dayandı gözlər,
Yoxsa yatmış idi, oyandı gözlər?
Danışdı, alışdı, ha yandı gözlər,
Dəyişib qarışan hala vuruldum.

Gözəllər də çoxdur, gözəl göz də çox,
Hər gözdən sinəmə sancıldı bir ox.
Bu dəfə nədənsə gözəl gözə yox,
Gözəl göz altında xala vuruldum.

16.11.2005



TÖKÜLƏN VAXTIM

Məni soraqladın sən yaz çağımda,
Gəlsəydin qışım da bahar olardı.
Alışa bilsəydin mənim ahımda,
Gözünü açanda külün qalardı.

Boylana-boylana yolları yordum,
Sıxıb gözlərimə dumanı, çəni.
Xəyallar içində saraylar qurdum,
Gözlədim axşam da, səhər də səni.

Təzədən dünənə qayıtmaq çətin,
Nə xeyri, gəlsən də, tökülən vaxtım.
Min yerdən doğrayıb, kəssən də ətin,
Elə yatmayıb ki, oyana baxtım.
Nə xeyri, gəlsən də, tökülən vaxtım.

27.11.2005



SOLAR MƏHƏBBƏT

İki oğrun-oğrun göz baxışından,
Alışar, odlanar, yanar məhəbbət.
Qiyməti bilinib, dəyərlənəndə,
Kamını doyunca alar məhəbbət.

Nə soyuq, nə isti, nə hicran bilər,
Xəlvətdə ağlayar, aşkarda gülər.
Cüt, qoşa olanda dərdə güc gələr,
Tək-tənha qalanda solar məhəbbət.

O bir nübardı ki, hamıya çatar,
Hicran ağrısından birə min artar.
Yerin dibindən də dartıb çıxardar,
Ümidin qanadı olar məhəbbət.

Əjdər, çətin sönər o alışanda,
Bir dəli çay olar coşub, daşanda.
Qədri bilinməyib ucuzlaşanda,
Oturub saçını yolar məhəbbət.

24.11.2005



GÖZÜM KÖZƏRDİ

Xəyal o illərə apardı məni,
Sönmüş ocağımda közüm közərdi.
“Gördüm” o gördüyüm ədada səni,
Boğdu qəhər məni, gözüm közərdi.

Boynunu qucmağa açıqdı qolum,
Ya sənin, ya mənim düşərsə yolum.
Ha sıxdım özümü dözümlü olum,
Səbrim alovlandı, dözüm közərdi.

Boylandım, İlahi, yaxından, gendən,
Sən demə qul imiş bir eşqə bəndən…
İlk dəfə sevirəm dediyim gündən,
Dodağım alışdı, sözüm közərdi.

Nə yaxşı dünyada məhəbbət varmış,
Yoxsa viran qalıb, bayquş ularmış.
Tək ürək yansaydı dözmək olarmış,
Başdan ayağacan özüm közərdim.

28.10.2005



GƏLƏR DEYİRƏM

Elə billəm elə indicə gedib,
Ya bu gün, ya sabah gələr deyirəm.
Bir illik vüsalı yavanlıq edib,
Qırx illik hicrana qatıb yeyirəm.
Ya bu gün, ya sabah gələr deyirəm.

Ötən illər məni aparıb getdi,
Dağ didim, yerimdən qoparıb getdi.
Arzular tükəndi, diləklər bitdi,
Ümidsiz günlərdən dad eyləyirəm.
Ya bu gün, ya sabah gələr deyirəm.

Ağrıya-acıya sinəmi gərdim,
Gecəni gündüzə qatıb əyirdim.
Can verir ümiddən asılı dərdim,
Hardansa eşidər, bilər deyirəm.
Ya bu gün, ya sabah gələr deyirəm.

26.12.2005



ODU VAR

İçin-için gecə-gündüz ağlayan,
Ürəyimin min yerindən çatı var.
Öz sirrini öz içində saxlayan,
Öz dünyamın neçə bağlı qatı var.

Ötənləri, gəloturaq, arayaq,
Xəyalları sığallayaq, darayaq.
Ölənəcən bu sevgiyə yarayaq,
Bu sevginin dəyişməyən dadı var.

Yollarımız addım-addım azalır,
Baxışımız haldan düşür, sozalır.
Amma, ürək yenə yanır, köz alır,
Nə yaxşı ki, ürəyimin odu var.
Çox da ki, çox min yerindən çatı var.



BAXACAQSAN

Hərə bir cür görüb eşqin vərdişin,
Biri düzün görüb, biri tərs işin.
Qocaldıq, dəyişməz qaldı vərdişin,
Yandırıb yaxmısan, hey yaxacaqsan.

Artıq yaş asılıb cüt ayağımdan,
Əllərim üzülür güc dayağımdan.
Mən niyə qorxum ki, de, yanmağımdan,
Bir halda külümü sən yığacaqsan.

Ovutdum ömrümü, gülüm, bir təhər,
Yönüm gecəyədir, ya qismət səhər…
Gözdə yaş giləsi, boğazda qəhər,
Əjdərin dalınca hey baxacaqsan…

20.04.2007





GÜNAHKARIN
MƏNƏM BİRİ

Sənsiz ötən ömür üçün,
Günahkarlar kimdi bu gün?
Olanların, gülüm, suçun,
Kim boynuna alacaqdı?
Kim günahın danacaqdı?

Xatirələr çox-çox uzaq,
Aramızdan ötür sazaq.
Şikayəti kimə yazaq,
Divanı kim quracaqdı?
Kim boynuna alacaqdı?

Qayıtsan da, gecdi, geri,
İzsiz ötmür yara yeri.
Günahkarın mənəm biri,
Bəs, biri kim olacaqdı?
Kim boynuna alacaqdı?



QİSMƏTDİRSƏ
BƏXTİMİZƏ

Gülüm, bu mən, o da sənsən,
Mən çəmənəm, sən çiçəksən.
Səhər-səhər ötən bir çən,
Şeh çiləyə üstümüzə.

Dodaqlardan düşmür adı,
Bilinməyir rəngi, dadı.
Sevgi gözəl bir dünyadı,
Şükr, tale yazıb bizə.

Dəyərini bilək eşqin,
Nəyi varsa bölək eşqin.
Yolunda bir ölək eşqin,
Heykəl qoyaq əhdimizə.

Sevən könül baxmaz vaxta,
Ya yaz olsun, ya da şaxta.
Xoşdu vüsal, xoşdu ah da,
Qismətdirsə bəxtimizə.



DİLƏYİMSƏN

İllər ötüb dolansa da,
Dəyişməyən istəyimsən.
Bu doğmalıq nədən doğdu,
Mən nəyinəm, sən nəyimsən?

Fələk yazan ayrılığın,
Qoşa çəkək ağırlığın.
Bəxtə düşən qaranlığın,
İçindəki Ayım sənsən.

Doymayınca vüsalından,
Dönməyəcəm bu yolumdan.
Qocalanda tut qolumdan,
Yıxılanda dəstəyimsən.

Nə mən oyam, nə o sənsən,
Çox şey itib, gülüm, bilsən.
İşdir əgər sənsiz ölsəm,
Gözdə qalan diləyimsən.

14.04.2003



ƏSL SEVGİ
ÖLMƏYƏCƏK

Görünmür sevgi özü,
Yandırır odu-közü.
Gedəndə qalan izi,
Heç özü bilməyəcək.

Acısı odladacaq,
Şirini bal dadacaq.
Vəfasız aldadacaq,
Söz verib gəlməyəcək.

Ömrümüz varaq-varaq,
Hərdən bir varaqlayaq…
Həsrəti qalaq-qalaq,
Əsl sevgi ölməyəcək.

Gözlərin həmin gözdü,
Yenə də elə süzdü.
Əjdərdi, vallah, dözdü,
Ayrısı dözməyəcək.

19.03.2003



SƏNİ GÖRMƏK
İSTƏMƏRƏM

Yuxudaydım sən oyatdın,
Məni oda-közə atdın.
Sənsizlik də, bir həyatdı,
Qəm-kədərə güc gələrəm.
Səni görmək istəmərəm.

Ölənlə də, ölmür hamı,
Gülənlə də, gülmür hamı.
Getdiyini bilmir hamı,
Eyibdimi, bilsə aləm?
Səni görmək istəmərəm.

Dünya ömür astanası,
Kim gedəsi, kim qalası.
Ayrılığın dərd-bəlası,
Ağırsa da, tək çəkərəm.
Səni görmək istəmərəm.

Ətəyindən tökmə daşı,
Xeyir etməz gözün yaşı.
Görüşməsək daha yaxşı,
Qorxuram ki, səhv edərəm…
Səni görmək istəmərəm.

9.0I.2003



BİR DƏ GERİ
DÖNMƏYƏCƏM

Verdiyin vəd oldu nağıl,
İndi kəsir, qanır ağıl.
Ha dalımca yalvar-yaxıl,
Bir də geri dönməyəcəm.

Eşqimizə yaramadın,
Yaxşı, pisi aramadın.
Çıxıbsa da, sənlə adım,
Ayağına enməyəcəm.

Bir də geri dönməyəcəm.
Axtarma gəl, məndə günah,
Olub-keçən artıq agah.
Ağlasan da, çəksən də ah,
Gözlərini silməyəcəm.

Bir də geri dönməyəcəm.
Xəyanətdən yaralandım,
Heyif sənə çox inandım.
Nə yaxşı ki, aralandım,
Bir də səni görməyəcəm.
Bir də geri dönməyəcəm.

27.11.2003



QAYITMASAN
DAHA YAXŞI

İnanmırdım gedəcəksən,
Qəlbimi qan edəcəksən.
Gözlərində ümid yaşı,
Qayıtmasan daha yaxşı.

Qayıtmağın nə xeyri var,
Çoxdan ayrı düşüb yollar.
Peşman olub addım başı,
Qayıtmasan daha yaxşı.

Tuş olunduq şər-qarğışa,
Üz dirənib soyuq qışa.
Həsrətindi can sirdaşı,
Qayıtmasan daha yaxşı.

Sözsüz hərdən axtaracam,
Xəyalımla tək qalacam.
Ətəyindən töküb daşı,
Qayıtmasan daha yaxşı.

29.11.20



ARZULAR DÜZÜM-DÜZÜM
İl ötür, keçir ömür,
Bir kəlmə sözün demir.
Nə daşam, nə də dəmir,
Qalmayıb daha dözüm.
Arzular düzüm-düzüm.
Nazın da həddi olar,
Can alan bir yol alar.
Boşalar, gah da dolar,
Yollarda qalar gözüm.
Arzular düzüm-düzüm.
Karvanım yığıb köçün,
Bilmirəm hara köçüm.
Alışır için-için,
Kül altda qorum, közüm.
Arzular düzüm-düzüm.
Nə işdi gəldi başa,
Baharım döndü qışa.
Gəlməsə o çağrışa,
Məşhərə qaldı sözüm.
Arzular düzüm-düzüm.

7.11.2002



BU SEVGİMİZ
GƏLDİ GÖZƏ

Nə sən, nə mən günahkaram,
Bu sevgimiz gəldi gözə.
Ayrılanlar çox olmuşdu,
İndi növbə gəldi bizə.
Bu sevgimiz gəldi gözə.

Dözə-dözə hər ağrıya,
Ömür çatıb tən yarıya.
Kimlər girdi de, araya,
Həsrət düşdü bəxtimizə.
Bu sevgimiz gəldi gözə.

Bu nə tale, nə qismətdi,
Tapılmamış düşüb itdi.
Bir yuxuya dönüb getdi,
Yozmağımız qaldı bizə.
Bu sevgimiz gəldi gözə.

12.11.2002



BİR DƏ ÇƏTİN
GÖRÜŞƏK BİZ

Sən ceyranın mən ovçusu,
Qovub oldum qəm ovçusu.
Hərəmiz bir yol yolçusu,
Bir də çətin görüşək biz.
Dünyamıza kədər yağar,
Gözlər dolar, şimşək çaxar.
Bəxtimizə kimsə çıxar,
Bir də çətin görüşək biz.

Mən demirəm düşmən olaq,
Necə vardıq elə qalaq.
Ötən ömrü varaqlayaq,
Bir də çətin görüşək biz.
Hər qisməti yazan yazır,
Duman-çəndə yolçu azır.
Olmasaq da, buna hazır,
Bir də çətin görüşək biz.
Göz qalsa da o yollarda,
Şirindisə vüsallar da,
Görüşərik xəyallarda,
Bir də çətin görüşək biz.

8.12. 2002



NİYƏ YALVARIM
Bəstələyəni Əli Baxış

Günahımı de, qoy bilim, yarım,
Neyləmişəm ki, sənə yalvarım.
Niyə axı mən, sənə yalvarım?
Niyə yalvarım, niyə yalvarım?

Mənim qədrimi bilə bilmədin,
Eşqini mənlə bölə bilmədin.
Niyə axı mən, sənə yalvarım?
Niyə yalvarım, niyə yalvarım?

Ötən günləri salmadın yada,
Eşqimi verdin tələsik bada.
Niyə axı mən, sənə yalvarım?
Niyə yalvarım, niyə yalvarım?

Yaxşı bilirəm gəlməyəcəksən,
Yalvarışımla dönməyəcəksən.
Niyə axı mən, sənə yalvarım?
Niyə yalvarım, niyə yalvarım?



TƏK ÇƏKƏCƏM

Bu gedişlə nəyə yetdin?
Olanları talan etdin.
Gedəndə də elə getdin,
Üz qoymadın barışmağa.

Aşkar etdin hər niyyəti,
Qorumadın ilqar, əhdi.
Tək çəkəcəm bu həsrəti,
Haqqın yoxdu qarışmağa.

Hər nə oldu söz eylədin,
Külü eşib köz eylədin.
Nə söz vardı sən söylədin,
Söz qalmadı danışmağa.

Sənli-sənsiz, gülüm, varam,
Qaysaqlayar, gedər yaram.
Mən onsuz da, vərdişkaram,
İçin-için alışmağa.
Üz qoymadın barışmağa.

29.11.2002



ÖZÜNƏ QURBAN
Bəstələyəni Əli Baxış

Məni bu eşqə salan,
Gözünə qurban olum.
Küsdürüb könlüm alan,
Sözünə qurban olum.

Ay məni sevib, seçən,
Eşqimizə and içən.
Küçəmdən ötüb keçən,
İzinə qurban olum.

Öndədir ömür hələ,
Sevəcəm bundan belə.
Yetirən məni gülə,
Yazına qurban olum.

Xəyalım səni anar,
Gözümə göz calanar.
İçimdə od qalanar,
Közünə qurban olum.

Uzağa getmə daha,
Dözmürəm, gülüm, aha.
Yazsa da, el günaha,
Özünə qurban olum.



İNCİDİ

Bir gülə çiçək verdim,
O gül məndən incidi.
Çiçək gülün əlində,
Mirvaridi, incidi.

Biri bağımın barı,
Təzə açmış nübarı.
Biri könlümün yarı,
Dünyamın sevincidi.

Qısqandı, yoxsa gülüm,
Çiçəyə dəymiş əlim.
Olan olub, nə bilim,
Nə küs, nə inci indi.

Nəqarət

Axı nədən küsüb o,
Axı nədən incidi.
Bir-birinə yaraşan,
Hər ikisi incidi.

12.06.2007



GÖZÜNƏ BAX

Dön güzgüdə gözünə bax,
Boy-buxunun düzünə bax.
Bircə kərə özünə bax,
Anlayarsan onda mənim,
Nə bəlalar çəkdiyimi.

Yerişini görərsənsə,
Açıb zülfün hörərsənsə,
Öz-özünü süzərsənsə,
Anlayarsan onda mənim,
Nə bəlalar çəkdiyimi.

Gəl güzgüdən çəkmə gözü,
Göz ayrılmaz gözdən düzü.
Görsən əgər günəş üzü,
Anlayarsan onda mənim,
Nə bəlalar çəkdiyimi.

Gözəl seçib yaradanın,
Gözəllikdir, gülüm, adın.
Yanğısını görsən odun,
Anlayarsan onda mənim,
Nə bəlalar çəkdiyimi.

13.02.2003



İLK SEVGİ

Nədəndir ilk sevginin,
Yolları duman olur?
Gedəndə elə gedir,
Gəlişi güman olur.

Çatmamış hələ başa,
Dirənir yolu daşa.
Dönür bir qərib quşa
Yuvası orman olur.

Taleyi bəhrə vermir,
Kor olur, gözü görmür.
Tez yanıb, tez də sönür,
Ağrısı yaman olur.

Elə ki, düşür yada,
Qəlbləri salır oda.
Dəryada uzaq ada,
Xəyala liman olur.



İKİMİZDƏ

Bir eşqin göz yaşını,
Tökürük ikimiz də.
Vüsallı xatirələr,
Göynəyir köksümüzdə.

Unutmaq asan deyil,
Salsan da yada meyl.
İçin-için qəm yeyir,
Boşluqdur içimizdə.

Qızmadıq közümüzə,
Qor doldu gözümüzə.
Oxşamır özümüzə,
Dünənki əksimiz də.

Neynəyim, üzün döndü,
Səbəbi bilinmədi…
Ağrısın, gülüm, indi,
Çəkirik ikimiz də.

20.05.2002



HEYFSLƏNMƏSİN QOY ÖMRÜ BİTƏN,

TORPAĞIN ALTI DA, ÜSTÜ DƏ VƏTƏN.



AZƏRBAYCAN

Zülmətlərə şəfəq saçdın,
Gələcəyə yollar açdın.
Gözəllikdən çətirlisən,
Sülh, azadlıq ətirlisən,
Azərbaycan!

Könül səndən ilham alır,
Söz də qoşur, saz da çalır.
Dövlətlisən, nemətlisən,
Sən əzəldən qüdrətlisən,
Azərbaycan!

Hər günümüz ildən ötür,
Əkdiyini çalış bitir.
Sən Odlar Ölkəsisən ki,
Əbədisən Günəş təki,
Azərbaycan!

Bir əsgərəm doğma yurda,
Bil, hazıram nə vaxt, harda,
Lazım olsa canım, qanım,
Sən ey mənim şərəf-şanım,
Azərbaycan!



YA BİRYOLLUQ ÖLMƏLİYİK... 

Alınmamış neçə-neçə qisasımız qalıb hələ,
Odur ki, sən yatma, oğul, silahını götür ələ.
Haraylasan gələcəkdir, xəbər göndər hər bir elə,
Düşmənlərin ürəyinə qorxu, təlaş salmalıyıq.
Ya biryolluq ölməliyik, ya qələbə çalmalıyıq.

Bəs eyləyər içimdəki nifrət məni oyatmağa,
Yurda dolmuş ilanların yuvasını dağıtmağa.
Çoxdan çatıb vaxt-vədə də yurdumuza qayıtmağa,
Hamılıqla birdəfəlik, bizlər hazır olmalıyıq.
Ya biryolluq ölməliyik, ya qələbə çalmalıyıq.

Elə et ki, qılıncını pas qınında çürütməsin,
Koroğludan gələn qeyrət ayaq altda qoy itməsin.
Tək Qarabağ savaşıyla savaşımız qoy bitməsin,
İrəvanı, Zəngəzuru, Göyçəni də almalıyıq.
Ya biryolluq ölməliyik, ya qələbə çalmalıyıq.

Bu nə sirdi, barışmırıq, hərə çəkir min bir yana,
Torpağımız bülənərkən yad əllərlə bax, al qana.
Bütövləşək, bütöv baxaq, bölünmüş Azərbaycana,
Can hayından keçib artıq, yurd hayına qalmalıyıq.
Ya biryolluq ölməliyik, ya qələbə çalmalıyıq.



AY BAHAR
Bizsiz yurda gələn bahar…

Zirvələrdə qar od tutub alışır,
Sular selə, sellər suya qarışır.
Bənövşələr nərgiz ilə yarışır,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar.
Nə zamandı bizsiz gəlib gedirsən,
Dağlarımın bağrını qan edirsən.
Harayımı o yerlərə yetir sən,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar.
Ayrılıqdı, yurd-yuvamız qəm çəkir,
Qurum tutub, evlərimiz nəm çəkir.
Mən bilirəm dağlar elsiz nəçəkir,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar.
Həsrət öldü nənəm, babam dağlara,
Ruha dönüb döndülər o çağlara...
Qayıdaydı elim, obam dağlara,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar.
Qərib eldə bayramım da yasımdı,
Göyə qalxan ahlarımdı, asımdı.
Çadırlarda bu neçənçi yazımdı,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar?



Gəz Əjdəri, dağlarımda soraqla,
Mənsiz dərdləş yurdumdakı ocaqla.
Əvəzimə o yerləri qucaqla,
Sən gələndə yurdumuza, ay bahar.



DÜNYA GƏDA DÜNYASIDI

Bu nə gündür, bu nə güzar,
Gündə ölüm, gündə məzar.
Haqsız haqqa quyu qazar,
Dünya gəda dünyasıdı.

Qəlbimizin yarası çox,
Təbibi yox, çarası yox.
Arxamızdan sancılır ox,
Dünya gəda dünyasıdı.

Şir tülkünün buyruğunda,
Nər ulağın quyruğunda,
Fələyin şər yumruğunda,
Dünya gəda dünyasıdı.

Əjdər, demə, dözməlisən,
Haqsızlığı əzməlisən.
Bir yolluq əl üzməlisən?
Dünya gəda dünyasıdı...



QİSAS AL
Döyüşçü qızlara – 1991

Hünər qalasıdır - yurdum alınmaz,
Qeyrət alovlansa torpaq basılmaz.
“Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”,
Sıyır qılıncını qisas al, Nigar.
Diz çökdür düşməni zəfər çal, Nigar.

Vətənim dardadır, sən də bir əsgər,
Döyüş meydanında gəl göstər hünər.
Səninlə fəxr edər, bir gün öyünər,
Bu millət, bu vətən, bu yurd bil, Nigar.
Diz çökdür düşməni, zəfər çal, Nigar.

Vətənin eşqiylə alışıb yansan,
Çəkib keşiyini, ər tək dayansan,
Şəhidlər məzarın and yeri sansan,
Daima andına sadiq qal, Nigar.
Diz çökdür düşməni, zəfər çal, Nigar.



SƏN QALİB GƏLMƏLİSƏN

Sən haqsan, unutma ki, sən haqdan doğulmusan,
Şəhidlərin qanından, ruhundan yoğrulmusan.
Azadlıq ordusu, azadlıqdan doğulmusan,
Hücumdu xilas yolun, yolumuz yoxdu geri.
Sən qalib gəlməlisən, Azərbaycan əsgəri!

Düşmənlər tələ qurub, durublar qəsdimizə,
Tökülüb leş axtaran quzğunlar üstümüzə.
Yanırıq nə vaxtdı biz, baxan yox tüstümüzə,
Kim gəlib söndürəcək alışıb yanan yeri?
Sən qalib gəlməlisən, Azərbaycan əsgəri!

Nə qədər dözülməli aranın istisinə?
Nə qədər boğulmalı, yaş oduntüstüsünə?
Top səsiylə haray ver yurdumun haqq səsinə,
Sən güvən öz gücünə, gözləməözgələri.
Sən qalib gəlməlisən, Azərbaycan əsgəri!

Unutma bir an da sən, ol ağası andının,
Hayına özün yetişəsir yurd imdadının.
Əmr eləsə hansı gün Ali Baş Komandanın,
Əlin silah götürsün, dil Quran ayələri.
Sən qalib gəlməlisən, Azərbaycan əsgəri!



QURBAN OLUM
İlk etiraz mitinqi keçirilən zaman-may-1988

O tay, bu tay torpağının,
Qarışına qurban olum.
Hər dərənin, hər dağının,
Hər daşına qurban olum.

Savalanım, Şahdağım var,
Qarabağım, Qazağım var,
Qəbələm var, Azığım var,
Min yaşına qurban olum.

Cıdır düzü at oylağım,
Dəlidağım – gül yaylağım.
Yorularmı heç ayağım?
Yoxuşuna qurban olum.

Dağı qarlı,bağı barlı,
Yerin altı,üstü varlı.
Güney,Quzey intizarlı,
Baxışına qurban olum.

Vətən, söylə, de, kimik biz?
Sənsiz heçik hər birimiz…
Gözü yolda qalan Təbriz,
Göz yaşına qurban olum.

Bəsdi, Araz, axma belə,
Qoy əllərim yetsin ələ.
Heydərbaba, Qoşqar ilə,
Qovuşuna qurban olum.



QƏRƏNFİL
20 yanvar şəhidlərininqəbri üstə düzülmüş
qərənfillərə-2.03.1990

Ləçəyindən ətirli şeh axardı,
Qızlar dərib tellərinə taxardı,
Neçə görüş, nişan sənə baxardı,
Qəm günündə dərildin sən, qərənfil.

Ürək yanır, qələm yanır, söz yanır,
Qəhər boğur, yaş süzülür, göz yanır.
Məzar üstə elə bil ki, köz yanır,
Od yurdundan od aldın sən, qərənfil.

Göz yaşların haraydımı, haydımı?
Taleyinə fələk yazan paydımı?
Yağıəllər de, sənə də qıydımı,
Torpaqlara sərildin sən, qərənfil?

Oxusaq da, ayrılığın nəğməsin,
Qız-gəlinlər qara hörük hörməsin.
Əjdər səni toy-düyünsüz görməsin,
Yetər, yasda göründün sən, qərənfil.



OĞLANLARIN AĞLAYANDA
AĞLADIM

“Asiman” videokanalında 20 noyabr1991-ci ildə
Qarabağda Qarakəndyaxınlığında vurulmuş təyyarədə
həlakolmuş mərhum Alı Mustafayevinoğlu Tural
“atam evə gələndə…” yarımçıq qalmışcümlədən sonra 
hönkür-hönkür ağlayandaağladım… 25.X1.1991

Yaman əsdi ayrılığın yelləri,
Bir-birinə calandı yas illəri.
Ölümünlə ağladanda elləri,
Ha tutuldum, ha özümü saxladım,
Oğlanların ağlayanda ağladım.

Torpağımın hər daşında izin var,
Hər günümün yaddaşında sözün var.
İnanmırdım səni udub daş məzar,
Axır mən də yoxluğunu anladım.
Oğlanların ağlayanda ağladım.

Qərar tutmur Toğrulunun xəyalı,
Dözə bilmir sənsizliyə, ay Alı!
“Atam …” – dedi – qəhər boğdu Turalı,
Parça-parça oldu bağrım çağladım.
Oğlanların ağlayanda ağladım.



ƏSİRLİKDƏ QALAN BALAM
26 gün əsirlikdə qalandan sonra üç saqqallı dığaya dəyişdirilmiş
Meşəli kəndinin balaca sakini Raminə - 1992

Məğrur tutdun sən başını,
Axıtmadın göz yaşını.
Qarabağın hər daşını,
Bildin sipər, qalan, balam.
Əsirlikdə qalan balam.

Uca dağsan gözümdə sən,
Vüqarlısan, əyilməzsən.
Bu yaşda,bu dözümdə sən,
Bizəörnək olan balam.
Əsirlikdə qalan balam.

Yaman dözdün hər ağrıya,
Şir göründün sən yağıya.
Bərabərsən min dığaya,
Haqqı zəfər çalan balam.
Əsirlikdə qalan balam.

Küçələrdə alver edən,
Harınlayıb qarnın güdən,
O həyasız yekəpərdən,
Yüksəklərdə duran balam.
Əsirlikdə qalan balam.



ATILIN DÜŞMƏN ÜSTÜNƏ
Hər biriniz Babək, Nəbi,
Hər biriniz Koroğlusuz.
Əyilməzdir vüqarınız,
Bu torpağın zor oğlusuz.

Vətən sizə oğul deyir,
Qalxınız, qeyrət dəmidi.
Atılın düşmən üstünə,
Sizinkidir fürsət indi.

Qoymayın ki, diş qıcıda,
Bəxtinizə yetən bu gün.
Sizin kimi oğullarla,
Basılarmı Vətən bu gün.

Qeyrətiniz elə bəlli,
Məskəniniz bu yurd,Vətən.
Sizə hünər, zəfər dilər,
Ulu Dədəm Qorqud-Vətən.

Hər biriniz Babək, Nəbi,
Hər biriniz Koroğlusuz.
Əyilməzdir vüqarınız,
Bu torpağın zor oğlusuz.



ŞƏHİD OLAR
VƏTƏNİMİZ

Gündə bir el yandı oda,
Oyatmadı bizi o da.
Torpaq bizim deyib durduq,
Özümüzə tələ qurduq.
Bir gün açdıq gözümüzü,
Şəhid gördük özümüzü.
Meşəlidə oyanmadıq,
Malbəylidə qanmadıq.
Xocalı da haray saldı,
Gözləri hey yolda qaldı.
Kömək dedi: yağ yolladıq,
Mətləbini anlamadıq...
Bax, beləcə yata-yata,
Biz onu da verdik bada.
Allah, yenə oyanmadıq,
Qarabağa yollanmadıq.
İndi Şuşa qalıb darda,
Bizlər isə bazarlarda,
Qarın üçün əlləşirik,
Didişirik- dilləşirik.



Yığ gözünü, yazıq Şuşa,
Millət hələ çətin coşa...
Yanmayınca öz ayağı,
Yandığını bilmir axı.
Oyan, yatan millətimiz,
Buz bağlamış qeyrətimiz!
Ayılmasaq bu gün də biz,
Şəhid olar Vətənimiz...

12.04.1992



QAYTAR QARABAĞI

Haray dedin, harayladıq,
Xoş gələcək soraqladıq.
Neçələrin taxtdan saldıq.
Bu oyunu bəsdir, qurtar!
Qaytar, Qarabağı qaytar!
Tapdaq oldu ismətimiz,
Daşınıldı sərvətimiz.
Oyanmadı qeyrətimiz,
Belə getsə Vətən batar.
Qaytar, Qarabağı qaytar!
Malıbəylim, Şuşam hanı?
Ağlar qoyduz Xocalını.
Neylədiniz de, Laçını?
Sultan bəyin goru çattar,
Qaytar, Qarabağı qaytar!
Sağalmazdı sinə dağım,
Əsir düşdü Qarabağım.
Yetər, Əjdər, aldanmağım,
Yalanların sonu çatar…
Qaytar, Qarabağı qaytar!

1993



QAYITSIN
Cəbrayıl rayonunun Sirik kəndinə gedərkən – aprel 1992

Gəlmişəm, a dağlar, mən sizə qonaq,
Açın süfrənizi badə qaldıraq.
Xurşuda da bir bayatı çaldıraq,
Zurnanın səsindən top səsi batsın.
Hürküb gedən kəkliklərin qayıtsın.

Yaslı anaların köksündə dağlar.
Gözəlsiz qalmasın döşdə bulaqlar.
Dağlar bayatısız, tütəksiz ağlar,
Yenə də dağları tütək oyatsın.
Hürküb gedən kəkliklərin qayıtsın.

Yediyi, içdiyi haram Əjdərə,
Kişi tək girməsə bu gün səngərə.
Oğlun da, qızın da dönsün əsgərə,
Qırıb düşmənini zəfərə çatsın.
Hürküb gedən kəkliklərin qayıtsın.



QAYIDAQ  YURDUMUZA

Bu oyun, oyunbazlıq,
Bu dostluq, tayfabazlıq,
Bu nadanlıq, dayazlıq,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

Hər yanda şirvan davası,
Hər yanda yorğan davası,
Bu kreslo, divan davası,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

Yurdu hərrac da bizik,
Varlı da, ac da bizik.
Verilən bac da bizik,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

Bu yurdda, bu diyarda,
Çürüdük çadırlarda.
Vəd dolu şüarlar da,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.



ATƏTƏ hay da verdik,
Qırıldıq boy da verdik.
Neftdən pay da verdik,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

İtdi ar, getdi həya,
Qaçdıq hər gələn paya.
Uzanır aydan-aya,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

Aç, Əjdər, sirrimizi,
Parçala səbrimizi.
Silahlandırıb bizi,
Qurtarmır ki, qurtarmır,
Qayıdaq yurdumuza.

1997



ƏLİLİN MƏHKƏMƏSİ

Necə qınamayım mən olanları?
Əlilə qurulub şər məhkəməsi.
Uğrunda əlillik qazananları,
Göndərir zindana Odlar Ölkəsi?!

Şəhid olanlarım qurtarıb canın,
Əlillər məhşəri sağçəkir, Allah!
Əsir döyüşçüyə faşist erməni,
Əlilə özünkü dağ çəkir, Allah!

Acısı, ağrısı girovlarımın,
Əsirlik toruna ilişməyində...
Sən demə, əlillər əsirdən betər,
Onun da günahı döyüşməyində...

Dünən Salatını öldürən kəsə,
Azadlıq bəxş edən kim idi, kim?
Görəsən, xəcalət çəkdimi barı,
Əlili zindana göndərən hakim.



Dünən heykəl qoyub, dastan yazardıq,
Bu vətən uğrunda döyüşənlərə.
Hər yerdə ən yaxşı yer verilərdi,
Döyüşçü əlilə, döyüşən ərə.

Nə məqsəd daşıyır, nədir olanlar,
Əlilin hörməti fəraricən yox!?
Vətəni qoruyub peşmanlayanlar,
Bugünkü əsgərin köksünə bir ox!

Niyə nırıldamır, yağmayır daşlar,
Niyə, bu allahsız, qansız başlara?
Niyə arxa durmur bu millət, Allah,
Qarabağ əlili- ər qardaşlara?

14.07-2001



DÖYÜŞÇÜ ƏLİLLƏR

Yol ayrıcında durub, dayanan maşınlara “Qarabağ əlili” vəsiqəsini
göstərib sədəqə istəyən və heç bir diqqət göstərilməyən tək ayaqlı cavan bir
oğlana

Bir kilo arpanı bölə bilməyən,
Yüzünə, mininə pay bölür indi.
Düşmən gülləsindən ötüb ölməyən,
Evinin içində ac ölür indi.

Qibləmiz tərs düşüb nə vaxtdan bəri,
Bilinmir haqqınan nahaqqın yeri.
“Mersedes” maşında gəzir fərari,
Döyüşçüəlillər dilənir indi.

Torpağı satanın qazancı ləl tac,
Şəhidin balasıçörəyə möhtac.
İsbata, sübuta yoxdur ehtiyac,
Kimin kimliyini el görür indi.

Bu halı görəndən çaşıb qalmışam,
Bilmədim kormuşam, yoxsa lalmışam.
Sən əlillik, mən vəzifə almışam,
Fələk öz səhvinə bax, gülür indi.



Əl açma, amandı, o qansızlara,
Əlləri Quranlı allahsızlara.
O kəs ki, arını qoyub bazara,
O, sənin qədrini nə bilir indi.

İşimiz əzəldən dolaxdı, çəpdi,
Allah da bizlərdən üz döndəribdi.
Haramlıq o qədər, o qədər dəbdi,
Halallıq adama ar gəlir indi.

***
Görəsən, yerləri niyə tərs düşüb,
Toxlarla gözləri doymuyanların?
Nə qədər olacaq bu xalqın malı,
Süfrədə üzləri olmayanların?

Səni sındıranlar, səni əyənlər,
Sənin ayağına əyiləcəklər.
Yetimin, yesirin malın yeyənlər,
Bu gün də, sabah da söyüləcəklər.

Bəlkə də, ağrıtmır ayaqsızlığın,
Ağrısın çəkirsən unutqanlığın.
Hamıdan, hamıdan çox sənin haqqın,
Çörəyin yeməyə ana torpağın.



Sənin ayağını kəsən həkimlər,
Bizim başımızı kəsəydi gərək.
Yüzümüz yığıla olmayacaqdı,
Bizim birimizdə səndəki ürək.

Sənin hünərlərin tarix yazısı,
Tarix yazanları silən olmayıb.
O qədər şərəfsiz köçüb dünyadan,
Kim idi, kim olub bilən olmayıb.

Nə heykəl umursan, nə ad gəzirsən,
Umduğun qayğıdır, gəzdiyin hörmət.
Vətəni qoruyub dilənirsənsə,
Bu belə dünyaya, zamana lənət...
16.09-2000



DÖYÜŞÇÜ  ƏLİLLƏR 
ALÇALAN  YERDƏ

Qarabağ əlilləri küçədə döyülərkən-16.02-2001

İlahi, torpağı qoruyanları,
Torpağı satanlar günahlandırır.
Qarabağ zərini şeş qoşa atıb,
Vəzifə tutanlar günahlandırır.

Üzümüz qaldımı, danışaq Vətən,
Əlili söyənəəl çalan yerdə?
Görən olacaqmı, uğrunda gedən,
Döyüşçü əlillər alçalan yerdə?

Təbliğat maşını güc verib sözə,
Oğul anaları bilmir ki, hələ,
Sabahkı əsgər də durub üz-üzə,
Bu günkü əlilin taleyi ilə.

Görün, nə gündü ki, şəhid atası,
Döyüşçü əlilə “mafiyoz” deyir.
Bəli, həqiqətən ona çatası,
Çörəyi, qisməti mafiyoz yeyir.



Milləti tayfaya bölənlərimiz,
İndi də əlili, şikəsti bölür.
Bir şeyi unudub, anlamırıq biz,
Əlillər ölürsə Qarabağ ölür.



ÜMİD   İTƏN  YERDƏ

Düşmən gülləsiylə ölməyənləri,
Sözün gülləsiylə öldürməsinlər.
Döyüşdən yayınan fərariləri,
Döyüşçü əlilə güldürməsinlər.

Tarix qarşısında alçalacaqlar,
Döyüşçü əlilə əl qaldıranlar.
Bu xalqı nə qədər oynadacaqlar,
On il bir havaya züy çaldıranlar?

Bəlkə də, ayağı kəsilən günü,
Əlillər bu qədər sarsılmamışdı.
Qarabağ uğrunda ümidi, üni,
Bu xalqın bu qədər qırılmamışdı.

Amandı, qırmayın ümidin əlin,
Ümid itən yerdə torpaq da itər.
Torpağı inamla qorunan elin,
Səpilən toxumu daşda da bitər.

21.02-2001



OLDU

Bəlli deyilsə də, şair tək adım,
Yurdumdan güc alır ilham qanadım.
Düşəndə tufana, selə imdadım,
Doğma obalarım, ellərim oldu.

Məclisə gələndə sədəfli sazım,
İlk sözüm, söhbətim, şirin avazım,
Əbədi solmayan baharım, yazım,
Doğma obalarım, ellərim oldu.

Əzəldən ucadır həyatda başım,
Qeyrətdi çətində, darda yoldaşım.
Bir sirrim olanda əzəl sirdaşım,
Doğma obalarım, ellərim oldu.

Gözümdə dünyadır Azərbaycanım,
Xoşbəxtdir qoynunda ötən dövranım.
Ən ağır çağımda, axır gümanım,
Doğma obalarım, ellərim oldu.



AĞLAMA YASİF

Bir payız günündə yol aldıq üzü Cəbrayılasarı. Sözsüz ki, sərhəddi keçə
bilməzdik. Tanınmış yazıçı, həmyerlim Yasif Nəsirli uzaqdan boylanan başı
dumanlı dağlara üzünü tutub hönkür-hönkür ağladı. Mənə elə gəldi ki,
Cəbrayılı indi itirdik...

Biz dağlarsız, dağlar bizsiz qalıbdı,
Şeh düşmüş çəmənlər izsiz qalıbdı.
Çağlayan bulaqlar gözsüz qalıbdı,
Dağlanmış qəlbimi bir də dağlama.
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama.

Çaxır ildırımlar dağlarda bizsiz,
Tək çəkir dərdini Çinarlı kəhriz.
O, elsiz-obasız, səssiz-səmirsiz,
Necə deyim axı, coşma, çağlama,
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama.

Təklikdən əyilib, sınıb vüqarı,
Görsən tanımazsan o Xan Çinarı.
Gözləri yol çəkən ana məzarı,
Yol gözləyir, yeri, ayaq saxlama.
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama



Düşüb qar örpəkli dağlar gen belə,
Uzaqdan sürünür duman, çən belə.
Nə əlim yetəndir, nə dəün belə,
Qəhər boğur, ha desəm də, ağlama.
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama.

Bu ayrılıq, qardaş, yaman uzandı,
İtirən bizlərik, düşmən qazandı.
Qismətimiz demə, fələk yazandı,
Fələklərə çox da ümid bağlama.
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama.

Deyəmməz bir kimsə, bir yol gülmüşəm,
Yurdun ağrısından tən bükülmüşəm.
Cəbrayıl satılan gündən ölmüşəm,
Əjdəri axtarma, yas da saxlama.
Ağlama, ağlama, Yasif, ağlama.



ÇAL, AY XURŞUD
Qarazurnanın mahir ifaçısı, eloğlum,
Dostum Xurşud Əliyevə xitabən – 1996

Əlim yetmir, qərib elə sirdaşam,
Həsrət yüklü aya, ilə sirdaşam.
Yurddan uzaq cansız, quru bir daşam.
Çal, ay Xurşud, çala-çala dağla sən.
Bax, beləcə, həzin-həzin ağla sən.

Ömür keçir, indi xəzan çağıdı,
Sinəmdəki Vətən-torpaq dağıdı.
Hava deyil, çaldıqların ağıdı,
Çal, ay Xurşud, çala-çala dağla sən.
Bax, beləcə, həzin-həzin ağla sən.

Bayatını çalma, yurdda çalarsan,
Dağlarıma haray-həşir salarsan.
Əjdər ölsə, harayında qalarsan,
Çal, ay Xurşud, çala-çala dağla sən.
Bax, beləcə, həzin-həzin ağla sən.



KİM AĞLAR

Yenə də apardı doğma ellərə,
İldırım qanadlı xəyallar məni.
Mehman da eylədi şehli güllərə,
Al geyib bəzənmiş o yallar məni.

Gəzəndə qoynunda mən qarış-qarış,
Coşur həvəsində ürək dağların.
Yolumu kəssə də gah dolu, yağış,
Çıxam görüşünə gərək dağların.

O dağlar olmasa, vallah, dünyada,
İlhamım nə coşar, nəçağlar deyin.
Öləndə qəbrimi qazdırın orda,
Qürbətdə qalanı kim ağlar, deyin? 

1974



DÖNMƏLİYƏM MƏN

Bükülmüş dizimə yeni güc verib,
Döyüşə təzədən girməliyəm mən.
Yetər dərviş kimi dolandım qərib,
Qayıdıb yurduma dönməliyəm mən.
Döyüşə təzədən girməliyəm mən.

Bizi yaman günə qoyanlar qoydu,
Yurdumun varını soyanlar qoydu,
Yeyib, harınlayıb, doyanlar qoydu,
Ötən səhvlərimi görməliyəm mən.
Döyüşə təzədən girməliyəm mən.

Kardı, kordu, laldı, İlahi, guya,
Haqqı görə-görə susur bu dünya.
Hay verən yoxdursa, ay Əjdər, haya,
Ömrümü beləmi sürməliyəm mən?
Döyüşə təzədən girməliyəm mən.

1996



DAĞLAR

Bəla haqdan enibdimi,
Ocaqların sönübdümü,
Toyun yasa dönübdümü,
Hanı oban, elin, dağlar?

Çobansızmı yaylaqların,
Hay-küysüzmü oylaqların?
Gözləyirmi bulaqların,
Kuzəli qız, gəlin, dağlar?

Yağırmı o yağan qarın,
Səhər-axşam narın-narın?
Axırmı de, gur suların,
Qabarırmı selin, dağlar?

Dolaylarda gəzən varmı,
Əldən düşüb bezən varmı?
Şehli-şehli üzən varmı,
Kol dibindən gülün, dağlar?

Boylanıram yana-yana,
Yorğun düşüb, doydum cana...
Sonu bitməz bu hicrana,
Dözəmmirəm bilin, dağlar.



Quş olaydım, gələydim kaş,
Qucağında öləydim kaş.
Necə keçir biləydim kaş,
Ötən ayın, ilin, dağlar?

Mən Əjdərəm, ağlayıram,
Öz-özümü dağlayıram.
Vüsal üçün çağlayıram,
Qucaqlaşaq gəlin, dağlar...



DARIXMIŞAM

Bulağına enib gələn,
Qız-gəlindən darıxmışam.
Toy-düyündə deyib gülən,
Şən elindən darıxmışam.

Xələf dağım, Gordubabam,
Qucağında köhlən çapam.
Pərən-pərən düşmüş obam,
Yurd yerindən darıxmışam.

Bənövşəni dərəydim mən,
Bir gözələ verəydim mən.
O illərə dönəydim mən,
O ilindən darıxmışam.

Yaman əsdi qara yelin,
Əjdərin dəəydi belin.
Köklənmişəm zildə bilin,
Bəm telindən darıxmışam.

1994



BU AXŞAM

Gəlmişəm, a dağlar, mən cığır-cığır,
Qoynunda dolanım, gəzim bu axşam.
Ürək nə dincəlir, nə köksə sığır,
Hüsnünə min nəğmə düzüm bu axşam.

Saçıma əl çəkir, darayır külək,
Uyuyub qoynunda mən yatım gərək.
Görüşə çıxıbdır sanki hər çiçək,
İylərəm, qıymaram üzüm bu axşam.

Buludlar çiləyir, yağır yağışın,
Bulaqlar axıdır, süzür göz yaşın.
Hürkütmə kəkliyin ürkək baxışın,
Dayanıb doyunca süzüm bu axşam.

Körpə çiçəklərin öpür gözündən,
Quzeydən asılan o duman, o çən.
Ölsəm də, ay Əjdər, nə kədər, nə qəm,
Dağlara yazıldı izim bu axşam.

Cəbrayıl-Xələfli - 1975



ŞİMŞƏYİN ÇAXIRMI
Müğənni-bəstəkar Rəşid Hüseynli
“dağlar” əvəzinə “Ağbaba” oxuyur

Şimşəyin çaxırmı, de,
Suların axırmı, de,
Yollara baxırmı, de,
Gözlərin biləm, dağlar?

Ömrünə yazma barı,
Elsiz ötən ayları.
Bircə yol dolayları,
Gəzməyə gələm, dağlar.

Vətəndə vətənsizəm,
Çiçəksiz, çəmənsizəm.
Nə zamandı sənsizəm,
Yanmışam, küləm, dağlar.

Ayrılıq tilsim hördü,
Əjdəri əydi dərdi.
Fələk də, çoxmu gördü,
Qoynunda öləm, dağlar?

1996



DAĞLAR

Ah, yenə dolanıb mən qarış-qarış,
Sinəndə uşaq tək gəzəydim dağlar.
Azıb dumanında, itib çənində,
Yol gəzib, yorulub, bezəydim, dağlar.
Sinəndə uşaq tək gəzəydim, dağlar.

Yenə yaşıl olar o Xələfdağı,
Axar şırıl-şırıl Sarıbulağı.
Yığıb ovuc-ovuc quzuqulağı,
Yeyib dodağımı büzəydim dağlar.
Sinəndə uşaq tək gəzəydim, dağlar.

O Gordubabanı bürüyüb meşə,
Göz oxşar, hərdən də duman, çən düşə.
Kolların dibindən tərli bənövşə,
Diz çöküb aramla üzəydim, dağlar.
Sinəndə uşaq tək gəzəydim, dağlar.

Əzəldən olubdur Vəlibulağı,
Tər çiçək yanaqlı qızlar oylağı.
Çobanlarla gəzib yaşıl yaylağı,
Şehli çəmənləri əzəydim, dağlar.
Sinəndə uşaq tək gəzəydim, dağlar.



YETƏR AĞLADIĞIM

Yetər ağladığım, yetər bəsimdi,
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.
Eşidin, hayqıran qeyrət səsimdi,
Babamdan yadigar nərəm, hədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.

Bəsdir, torpağımız kədərli, qəmli,
Bu yurdun tarixi dünyaya bəlli...
Qılıncdı, qalxandı qisasın həlli,
Ox kimi şığıyıb axan vədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.

Girov yurdlarımız qəlbdə yaramdı,
Yediyim, içdiyim hədər, haramdı.
Sevincim haramdı, kədər haramdı,
Düşməni yandırıb yaxan vədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.

Bir qisas hissiylə yanıram hər an,
Qisassız qalmasın günahsız bir qan.
At namus yükünü, qalx, Azərbaycan!
Şuşadan zəfərlə baxan vədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.



Bu yük çiynimizdə əyəcək bizi,
Gələcək nəsillər söyəcək bizi...
Əyilməz döyüşdə kişinin dizi,
Meydanda od olub çaxan vədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.

Alışma yuvasız, yurdsuz qalmağa,
Biganə dolanıb, arsız olmağa.
Əjdər haraylayır qisas almağa,
Xankəndinə bayraq taxan vədəmdi.
Mənim döyüşlərə qalxan vədəmdi.



YETƏR

Yas içində toy-büsatım,
Bu dərd ilə necə yatım?
“Qaçqın” adlı, ay elatım,
Qərib açıb, qərib solduq.
Yetər, ələ baxan olduq.

Yurdumuzda xan, bəy idik,
Sındırdılar boyun əydik.
Nə verdilər alıb geydik,
Gah sevindik, gah da dolduq.
Yetər, ələ baxan olduq.

At, ay Əjdər, at minnəti,
Bəsdir çəkdik bu zilləti...
Hayla, qaldır sən milləti,
Çadırlarda yandıq, donduq.
Yetər, ələ baxan olduq.



HARAY, DAĞLAR

Hayan olun yurd-yuvaya,
Yoxdu bizdən haray, dağlar.
Baş qarışıb bazarlara,
Yoxdu bizdən haray, dağlar.
Haray, dağlar, haray, dağlar.

Nə becərib, əkə bildik,
Nə keşiyin çəkə bildik.
Püşk eyləyib paya böldük,
Yoxdu bizdən haray, dağlar.
Haray, dağlar, haray, dağlar.

Əjdər ayrı olaylardan,
Düşmən ötür dolaylardan.
Yığ gözünü bu yollardan,
Yoxdu bizdən haray, dağlar.
Haray, dağlar, haray, dağlar.

1998



MƏNİM KİMİ

Yurd-yuvaya yolu bağlı,
Əli bağlı, qolu bağlı,
Sağı bağlı, solu bağlı,
Qalan varmı, mənim kimi?

Harayına yetəni yox,
Qapısından ötəni yox,
Kürəyindən sancılıb ox,
Ölən varmı, mənim kimi?

Nə bir daşam, nə bir ağac,
Yana-yana oldum qaxac.
Öz çörəyi başa qaxanc,
Olan varmı, mənim kimi?

Söz tapmıram bu deyimdə,
Utanıram yad geyimdə...
Yurd dərdini dərd neyində,
Çalan varmı, mənim kimi?



Ağlayıram toyda, vayda,
Olmasa da dərdə fayda.
Çadırlarda bişib yayda,
Solan varmı, mənim kimi?

Dözəmmədi, çoxu köçdü,
Kəfənini fələk biçdi.
Yurd-yuvasız ağır işdi,
Bilən varmı, mənim.



ƏS, AY KÜLƏK

Əs, ay külək, əs bizlərə,
Kəkotulu ətir gətir.
Dözəmmirəm istilərə,
Buludlardan çətir gətir.
Kəkotulu ətir gətir.
Keç quzeydən, aş gədikdən,
Dərəlikdən, təpəlikdən.
Gözü dolmuş çiçəklikdən,
Əlin nəyə yetir, gətir.
Kəkotulu ətir gətir.
Çox çəkirəm kədərini,
İndi billəm dəyərini.
Dağlarımın səhərini,
Axşamını götür, gətir.
Kəkotulu ətir gətir.
Bu yay günü gəl Əjdərin,
Öt üstündən sərin-sərin.
Əsir düşmüş o yerlərin,
Havasını gətir, gətir.
Kəkotulu ətir gətir.



QALIBDI

Qarabağım, cənnət adlı elimdə,
Neçə-neçə gözəl dağlar qalıbdı.
Neçə-neçə buz bulaqlar, çinarlar,
Neçə-neçə bağça, bağlar qalıbdı.

Hər qarışı dünya idi gözümdə,
Torpağında güc tapırdım dizimdə.
Həsrət hopub, qəm cücərir gözümdə,
Əldə qələm, sözüm ağlar qalıbdı.

Var-yoxumuz yad əllərlə talandı,
Torpağımız alovlara qalandı.
Qaçqın ömrü ömrümüzə calandı,
Xəyallarda ötən çağlar qalıbdı.

Uzun çəkdi o yerlərə dönməyim,
Ağır yükdü qəriblikdə ölməyim...
Yeri deyil, bəlkə, heç də deməyim,
Arazboyu gözüm ağlar qalıbdı.



QALDI

Dirili Qurbanı, Diri,
Qibləgahım, ümid piri,
Neçə aydan, ildən bəri,
Gözü yolda qala-qaldı.

Mazan nənə – ağ saç Ana,
Haray salır yana-yana.
Boylanır Azərbaycana,
Gözü yolda qala-qaldı.

Öz əlimlə güllə dəyib,
Diri dağın qəddin əyib.
Qurbanı də Pərim deyib,
Sazı qolda qala-qaldı.



ANA  YURDUM

Saraylarım talan oldu,
Çadırlardan “saray” qurdum.
Bu köç yolu uzun yoldu,
Yolçu olub yolu yordum,
Səndən ayrı, Ana yurdum.

Ağlar qoyduq dağlarımı,
Eşidən yox ahlarımı.
İtirdiyim çağlarımı,
Tapammadım, mən ha sordum,
Səndən ayrı, Ana yurdum.

Sənsiz deyib, güləmmirəm,
Can verirəm öləmmirəm.
Qoyan qoymur, gələmmirəm,
Ömrü qaçqın başa vurdum,
Səndən ayrı, Ana yurdum.



İTİYİMQAZANCDANAĞIR
İtirib çiçəkli, güllü dağları,
İndi yalvarıram şoranlıqlara.
Axtara-axtara ötən çağları,
Gəlib dirənmişəm qaranlıqlara.
İllərin əliylə ömrüm talanmış,
Qazancım nə olub bilmirəm hələ.
Verilən sözlər də, vəd də yalanmış,
Aldanıb dözürəm mən bilə-bilə.
İtiyim qazancdan min dəfə ağır,
Bəs onda nəyimlə öyünürəm mən?
Üzdə görünürəm fağırdan fağır,
Bəs niyə arxada deyinirəm mən?
Sayımla öyünmək mənasız bir iş,
Təpəri, qeyrəti ortaya qoyun.
Bağırır qulağı dartılan çəpiş,
Tərpənmir parası kəsilən qoyun.
Daha dözəmmirəm, qınımdan çıxıb,
Düşmənin belini sındıracağam.
Ziyarət dağına bayrağı taxıb,
Sönmüş ocaqları yandıracağam.

13.06.2006



AŞIQ
Bu şeiri tez alışıb, tez sönən mərhum
Aşıq Dadaşa sağlığında yazmışdım - 1997

El-obamdan ayrılmışam,
Ürəyimdə yara, aşıq.
Bir yuvasız qərib quşam,
Hara qonum, hara, aşıq?

Dağlarımda lalə mənsiz,
Çox açacaq hələ mənsiz...
Götür sazı ələ mənsiz,
Sal yolunu ora, aşıq.

Çiçəklərim açır, solur,
Bulaqların gözü dolur.
Dağlar sanki saçın yolur,
Vər düşəndə qara, aşıq.

Dünya susur, yoxsa laldı,
Qarabağım əsir qaldı…
Əjdəri də xəstə saldı,
Yox dərdinə çara, aşıq.



YARALI  DAĞLAR
Aşıq Ələsgərə nəzirə

Sənin məlalına dözmək çətindir,
Səndən uzaqlarda, aralı, dağlar.
Hüsnünə söz tapıb dözmək çətindir,
Sinəsi el dərdli, yaralı, dağlar.

Gəlib bənövşəni sübhdən dərən yox,
Quzeydən asılan çəni görən yox.
Qoynunda at çapan igid-ərən yox,
Taleyi, qisməti bəlalı, dağlar.

Gördük bir əsrdə neçə ayrılıq,
Ayılmırıq, oyanmırıq, qanmırıq.
Bu yurdun odunasən tək yanmırıq,
Seçmirik haramı, halalı, dağlar.

Gözlərin yollarda, qaldın ağlara,
Hanı obaların, dönmür dağlara?
Əjdər də dözəmmir sənsiz çağlara,
Qoynunda dolanır xəyalı, dağlar.



ÇƏKİL  YURDUMUZDAN
Çəkil yurdumuzdan, çəkil, ay dığa,
Ərənlər bu yurdda at oynadıbdı.
Çapdırma yabını arana, dağa,
Baban da, dədən də eşşək çapıbdı.
Ərənlər bu yurdda at oynadıbdı.
Tülkü yaradıbdı səni yaradan,
Vaxtında seçərək ağı qaradan,
Min oyun çıxarıb, çıxdın aradan.
Elə düşünmə ki, çuxam yatıbdı.
Ərənlər bu yurdda at oynadıbdı.
Öyünmə, bu hünər qanından gəldi,
Sənə hünər verən kərtənkələdi,
Səni zəhərləyib ilan elədi,
Dişlərin günahsız qana batıbdı.
Ərənlər bu yurdda at oynadıbdı.
Sənin boğazını üzmək borcumuz,
Burnunu, ağzını əzmək borcumuz.
Bizim də, kişi tək gəzmək borcumuz,
Qisasın məqamı, vaxtı çatıbdı.
Ərənlər bu yurdda at oynadıbdı.



ÇÜRÜDÜM  ÇADIRLARDA
Elimin harayı

Xəyalımda çox dolandım,
Yurd hayına havalandım.
Alovlandım, oda yandım,
Bişdim, Allah, aranlarda.
Çürüdüm oy, çadırlarda.
Bu yurd nə yurd, necə yuva?
Zəhər olub boğur hava.
Çox uzandı, çəkdi dava,
Qarabağım qaldı darda.
Çürüdüm oy, çadırlarda.
Qismət düşdü bu, payıma,
Hay verənim yox hayıma.
Çadır adlı“sarayıma”,
Yağır alov, yağır qar da.
Çürüdüm oy, çadırlarda.
Xəyalımda buz bulaqlar,
İçdiyim lil, şoran sular.
Əjdər dərdin sazda çalar,
Qala-qala intizarda.
Çürüdüm oy, çadırlarda.

1999



BİLMİRƏM

Hara gedir bu dünya -
BəxtiyarVahabzadə

Azadlığı talançılıq bildilər,
Olanları süpürdülər, sildilər.
Lağa qoyub dahilərə güldülər,
Bu dünyadan başçıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.

Biröynəlik biri çörək diləyir,
Toyda biri başa dollar ələyir,
Alimi ac, nadanı kef eləyir,
Bu dünyadan başçıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.

Ümid qalıb bir ötəri qismətə,
Dözmək olmur min sifətli xislətə.
Abır gedir, son qoyulur ismətə,
Bu dünyadan başçıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.



Qız-gəlinlər əsirlikdə dərd çəkir,
Ər-kişilər kazinoda kart çəkir.
Tale bizi imtahana sərt çəkir,
Bu dünyadan başçıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.

Yürüşümüz, yerişimiz dəyişib,
Çıxışımız, girişimiz dəyişib,
Kədərimiz, gülüşümüz dəyişib,
Bu dünyadan baş çıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.

Talanan kim, talayan kim, bilən yox,
Qalanan kim, qalayan kim, bilən yox.
Ağladan kim, ağlayan kim, bilən yox,
Bu dünyadan baş çıxara bilmirəm,
Hara gedir, vallah, hara bilmirəm.

***
Bəxtiyar, dünyanın sonumu çatır?
İnsanlıq şərəfin, ismətin satır.
Halala haramlıq mayası qatır,
Qiyamət günümü, haqlayır bizi?
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.



Ayaqlar altına düşdü amallar,
Üzüldü ümidlər, öldü gümanlar.
Namusdan yüksəkdə durursa dollar,
Zaman bazarıyla yoxlayır bizi.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Abırdan, həyadan əsər qalmayıb,
Pulsuz kişilərdə kəsər qalmayıb.
Qarınlar doymayıb, gözlər doymayıb,
Görən doyacaqmı, toxların gözü?
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Etibar qalmayıb qohuma, yada,
Oğullar atanı salmayır yada.
Müqəddəs olanlar verildi bada,
Əyildi əyilməz kişinin dizi.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Kasıblıq adamın canını alır,
Məhəbbət tapdanır, namus alçalır.
Şərəfsiz önündə şərəf əl çalır,
Əyrinin adına yazdılar düzü.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.



Dörd yanımız alıb, satan bazardı,
Hər atılan addım əsəb, azardı.
Bezib öz canından, çoxu bezardı,
Mat qalıb yaradan bizlərəözü.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Bir yandan üzlərin həccə tuturlar,
Bir yandan məzarı pulla satırlar.
Allahın haqqına haram qatırlar,
İpəyin yerinə verirlər bezi.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Günümüz ötməyir, ağır dolanır,
Dünənki kişilər fağır dolanır.
Zaman sıxır, çoxu sağır dolanır,
Yerimir arvadın yanında sözü.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

Görəsən yetməzmi, özümü üzdüm,
Düzü bilə-bilə yalana dözdüm.
Saxta suallardan, cavabdan bezdim,
Pərsəngin itirib mizan, tərəzi.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.



Kimsəyə, ay şair, gülməyə dəyməz,
Binamus kəsləri el dərdi əyməz.
Özün çək dərdini, bölməyə dəyməz,
Düzəlməz əyilən yığıla yüzü.
Yıxdı saxtakarlıq haqq evimizi.

1997



OY
Almaz İldırıma nəzirə

Deməsinlər, mən yoxsulam, mən acam,
Doğru sözə, ədalətə möhtacam.
Axır bir gün öz yoluma çıxacam,
Öz əlimlə öz evimi yıxdım, oy.
Viran qalan yurdum, yuvam, taxtım, oy.
Taleyimdən şikayətçi deyildim,
Qismət deyib, olanlara əyildim.
Dərdlilərin dərdlərini ha böldüm,
Öz-özümü od-alova yaxdım, oy.
Viran qalan yurdum, yuvam, taxtım, oy.
Haqq yolumu, cığırımı azmışam,
Haqq olana, haqsız fərman yazmışam.
Bu quyunu dünən özüm qazmışam,
Bir sicimə bu gün möhtac baxtım, oy.
Viran qalan yurdum, yuvam, taxtım, oy.
Yaman döndü, çox dəyişdi zamana,
Gəmi batdı, ümid qaldı samana.
Bazar açıb dörd yanımız yalana,
Yalanlarla ötüb keçən vaxtım, oy.
Viran qalan yurdum, yuvam, taxtım oy.



QAYTAR

Elə hey yol gedir karvanım, köçüm,
Barı çatacaqmı, sonacan gücüm?
Nə çölüm çölümdü, nə içim içim,
Pozulmuş nizamı, çözümü qaytar.

Əllərim üzülüb haqqın əlindən,
Əməldə yuxluyam, pərgərəm dildən.
Xəbər yox dağılmış, didərgin eldən,
Yurdumda ot basmış izimi qaytar.

Halalı halından salıbdı haram,
Danışa bilməyən əsəbim daram.
Quruca bir canam, demə ki, varam,
Halımı görməyə gözümü qaytar.

Çox arvad kəf gəlir evdə ərinə,
Pul keçib imanın, dinin yerinə.
Qeyrəti olmayan minin yerinə,
Qeyrətli, namuslu yüzümü qaytar.

Nə gecə qurtarır, nə sökülür dan,
Qisassız qalıbdı hər tökülən qan.
Hanı bir çəkilən, hanı utanan,
Dünənki abrımı, üzümü qaytar.



Varlılar nə bilir yoxsul nə çəkir,
İl boyu qazana qara daş tökür...
Nahaq qapısında haqq boyun bükür,
Haqqı haqq deməyə sözümü qaytar.

Sevinci əridib, yox edib ələm,
Ağrıdan yazmağa vərdişdi qələm.
Baxıram özüm də, özüm deyiləm,
İtirib, gəzdiyim özümü qaytar.

Səbr ilə uduzdum indiyə qədər,
Əl çəkdim səbrdən, daha bəs edər.
Nəyi istəsəm də, desəm də, Əjdər,
Demərəm səbrimi, dözümü qaytar.



GƏRƏK

Çanaqqala savaşından,
Qor götürüb yanam gərək.
Xocalıda batan haqqın,
Qisasını alam gərək.

Vətən üçün ölmək şərəf,
Yox vətənə qarşı tərəf!
Cin düyünə düşüb kələf,
Tilsimindən salam gərək.

Baxıram ki, çoxu yatıb,
Var yığımı başın qatıb.
Əjdər, vaxtı çoxdan çatıb,
Zəfər cəngi çalam gərək.



HARAY

Gəncliyimin izi qalan,
Dərəm, təpəm, dağım, haray.
Özü açıb, özü solan,
Güllü bağçam, bağım, haray.

O Dik qayam, Qara qayam,
Qışqıram mən, hayım yayam.
Ətəyini qucaqlayam,
Dil ağlayam: -ağım, haray.

Düşmüşəm köç ümmanına,
Qalmışam çöp gümanına.
Yetişməmiş dərmanına,
Neçə dərdim, ağrım, haray.

Allah da üz döndəribdi,
Bizə bəla göndəribdi,
Çuxamızıçöndəribdi,
Ötən xoşbəxt çağım, haray.



NİYƏ

Niyə çaxmır ildırımlar,
Niyə axmır sellərimiz?
Ötəcəkdi nə vaxtacan,
Çadırlarda illərimiz?

İnsanlığa çatan haqqı,
Çadırlarda yatan haqqı,
Unudulan, batan haqqı,
Niyə demir dillərimiz?

Uşaqlığın dadı itib,
Ağbirçəyin adı itib.
Gözümüzdə niskil bitib,
Qoynumuzda əllərimiz.

Xoş anlardan xəbərsizik,
Axşamsızıq, səhərsizik.
Dözümlükdə təhərsizik,
“Dözümlüdür ellərimiz…”



ALLAH, ALLAH

Dörd yanımız ac qarına,
Qısılıbdı öz arına.
Dilənçi, yoxsul, harına
Bölüşürük, Allah, Allah.
Torpağımız yad əllərdə,
Yurd gəzirik yad ellərdə.
Ağlamalı olan yerdə,
Gülüşürük, Allah, Allah.
Yazan kişi yazdı qara,
Qəbir qazdı namus-ara.
Qazanc üçün Dubaylara,
Yürüşürük, Allah, Allah.
Nə bir abır, ismət qalır,
Nə bir halal qismət qalır,
Nə bir hörmət-izzət qalır,
Söyüşürük, Allah, Allah.
Hər yetirən millət deyir,
Hər bacaran basıb yeyir.
Döyən kimdi, kimi döyür?
Döyüşürük, Allah, Allah.

1998



OXU, YAQUT
İstedadlı müğənni, əməkdar artist, xalq mahnılarının gözəl ifaçısı

Yaqut xanım Abdullayevaya

Oxu, Yaqut, oxu, səsin qoy barı,
Əsir düşmüş yeri-yurdu dolansın.
Dağların mürgülü, lal qayaları,
Səsindən diksinib qoy havalansın.

El axtarır gözü elsiz oylağın,
Dərilməmiş qaldı gülü yaylağın.
Tüstüsü kəsilmiş odun-ocağın,
Oxu, Yaqut, oxu, külü qor alsın.

Yurdumdan aralı yalanam, yoxam,
Qınında uyuyan, pas tutmuş oxam.
Bu dünyaya məncə, yetər “kor” baxam,
Oxu, Yaqut, oxu, gözüm nur alsın.

Yetişər sonu da, bir gün təkliyin,
Qarışar səsinə səsin kəkliyin.
Çoban da götürüb əlinə neyin,
Dağları dağlayan bayatı çalsın.
Oxu, Yaqut, oxu, ellər oyansın.



NİYƏ  AÇDIN, AY  BƏNÖVŞƏ
Əsir yurdumuzun əsir bənövşəsinə

Niyə açdın, ay bənövşə,
Dərənin ki, yoxdu sənin?
Doluxsunmuş gözlərini,
Görənin ki, yoxdu sənin.

Tək açılıb, tək solursan,
Təkliyinlə dərd olursan.
Gözləməkdən yorulursan,
Gələnin ki, yoxdu sənin.

Bükük boynun qız isməti,
Təkliyin tale qisməti.
Bəxtinə düşən həsrəti,
Bilənin ki, yoxdu sənin.

Müjdəçisən yurdda yaza,
Əjdər hanı, şeir yaza?
Dəstələyib gözəl qıza,
Verənin ki, yoxdu sənin.
Niyə açdın, ay bənövşə,
Dərənin ki, yoxdu sənin…



BİR OVUC TORPAQ
Yurdumuz nə vaxtsa mənsiz alınsa Xələfli qəbristanlığından bir ovuc torpaq

gətirib qərib qəbrimə atarsınız. Babalı eşidib, etməyənlərindi...
Yurdsuzluq, ilahi, yaman dərd imiş,
Adamı alovsuz, odsuz odlayır.
Hardasa bir qərib ölən zamanı,
Yurdunda bir qəbir torpaq çatlayır.
Adamı alovsuz, odsuz odlayır.

Bir ovuc torpaq da götürmədik ki,
Onu qəbrimizə atalar barı.
Qəriblik ömrünü yaşayanların,
Bir ovuc torpaqdı son arzuları.
Onu qəbrimizə atalar barı.

Bir zaman alınsa yurdumuz mənsiz,
Qəbrimə bir ovuc torpaq atarsız.
Gəzdiyim dağların zirvəsində siz,
Mənim də adıma ocaq çatarsız.
Qəbrimə bir ovuc torpaq atarsız.

Oxuyub şerimi toyda-mağarda,
Məni də, hərdən bir yada salarsız.
Görə bilmədiyim torpağı, daşı,
Mənim əvəziməqucaqlayarsız.
Məni də, hərdən bir yada salarsız.
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GƏL,  AY  BABA

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun 
anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə

Hər fəsildə öz barını götürən,
Hər dərəsi lalə, nərgiz bitirən,
Hər zamanı yüz qəhrəman yetirən.
Torpağımız talanıb bil, ay baba.
Gəl, ay baba.

Biz vaxtında qeyrət dərsi almadıq,
Birləşmədik, yurd hayına qalmadıq.
Sənə layiq xələflərin olmadıq,
Pərən-pərən düşübdü el, ay baba.
Gəl, ay baba.

Kişi qorxmaz Allah verən canından,
Gəl çıxaraq qılıncları qınından.
Sel yaradaq düşmənimin qanından,
Bəsdi, oldu göz yaşım sel, ay baba.
Gəl, ay baba.



QARABAĞ BAYATILARI

Əzizim, Şuşam ağlar,
Cıdırım, Şuşam ağlar.
Yuvası uçurulmuş,
Didərgin quşam ağlar.

Əzizim, Dəlidağdan,
Gəl, üzmə əli dağdan.
Əs, a yel, gətir bizə,
Ətirli gülü dağdan.

Əzizim, dağ Laçında,
Meşəli dağ Laçında.
Ölməyək qərib eldə,
Görüşək sağ Laçında.

Əzizim, Qubadlıya,
El həsrət Qubadlıya.
Qoç Nəbi yandan çıxa,
Yağı bağrı çatlaya.

Əzizim, Zəngilanım,
Başına mən dolanım.
Gözlərsən o vaxtacan,
Doğular qan alanım.



Əzizim, Cəbrayılda,
Zəhər baldı Cəbrayılda.
Bəxtəvər o kəslərdi ki,
Öldü qaldı Cəbrayılda.

Əzizim, bağlı yollar.
Qaralı, ağlı yollar.
De, nə vaxt Fizuliyə,
Açılar bağlı yollar?

Əzizim, Xan ağlayar.
Cabbarım, Xan ağlayar.
Ağdamım viran olmuş,
Göz görsə qan ağlayar.

Əzizim, Xocalım vay,
Meşəlim, Xocalım vay.
Qisasım çox gecikir,
Qorxuram qocalım, vay.



AXI  BELƏ  ÇALMAMIŞDI, 
LAYLAMIZI  ANAMIZ

Sən nə qədər yatmalısan, oynamağın vaxtıdır,
Doğrudanmı, yatıb qalmaq türk oğlunun baxtıdır?
Qarabağda viran qalan Xanlığımın taxtıdır,
Niyə susur, nədən susur, görəsən Topxanamız?
Axı belə çalmamışdı, laylamızı anamız.

Kişi olan dözərmi heç, ana yurdu qan ağlaya,
Neçə-neçə qız-gəlini yağı girov saxlaya.
Gərək indi hər bir oğul dağ seli tək çağlaya,
Axı necə barışırıq, yerdə qala qanımız?
Axı belə çalmamışdı, laylamızı anamız.

Yaz, ay oğul, yaz adını igidlər cərgəsinə.
Bəs eyləyər, qısıldıq biz, ATƏT-in kölgəsinə.
Qılıncdır şöhrət gətirən Babəklər ölkəsinə.
Paslanıbmı qılıncımız, sınıbmı qalxanımız?
Axı belə çalmamışdı, laylamızı anamız.



Bilirik ki, sirr də deyil, ar gəlir çoxumuza,
Dəstə tutub elçi gedək, qız alaq oğlumuza.
Qarabağım əsirdirsə, deyirəm: - hər bir qıza,
Layiq deyil ər olmağa sizlərə oğlanımız.
Axı belə çalmamışdı, laylamızı anamız.

Gör ki, kimə biz uduzub yurdumuzu böldürdük,
Bəs deyilmi bu dünyanı özümüzə güldürdük?
Çox oynadıq nazıyla biz, sülh diliylə dindirdik,
Qalx ayağa, nə qədər ki, itməyib inamımız!
Axı belə çalmamışdı, laylamızı anamız.



İNDİ  DAHA  ÇOX
MÖHTACAM

“Space” özəl telekanalında Şah İsmayıl Xətainin şəxsiyyətinə,        
qılıncına böhtan atan, onu qan tökməkdə günahlandıran

sapı bizdən olan baltalara cavab olaraq-19.07.2001
İndi daha çox möhtacam İsmayılın qılıncına,
O qılınc ki, indi yenə şimşək kimi çaxmalıdır.
İndi yaman susamışam düşmənimin mən qanına,
O qana ki, dərələrdən sel yerinə axmalıdır.
Elə billəm, görməyincə əlimdəki qılıncımı,
Torpağımın bir qarışın qaytarıb o verməyəcək.
Dolandırsam qılıncımı dünənkindən daha betər,
Dığa düşmən Qarabağı məşhərəcən görməyəcək.
Sülh səsinə səsin qoşar sivil millət, sivil ölkə,
Mənə qənim kəsilənlər vəhşidən də, demə betər.
Çox yalvardım, qanmadı o, öz babalı öz boynuna,
Sülh diliylə dindirdiyim daha bəsdir, daha yetər.
İndi daha çox möhtacam İsmayılın qılıncına,
Baxıram ki, süstləşirik, qor götürüb alışmırıq.
Necə yazım bu günləri tariximə biləmmirəm,
Düşmənimə əl uzadır, özümüzlə barışmırıq.



Boğularkən Qarabağım düşmənimin kəməndində,
Qan tökməkdə qınayırlar İsmayılın qılıncını.
Dırnağacan eyiblilər, eyib gəzir dünənimdə,
Böhtandamı, görür onlar əsirliyin əlacını?
Zatı bəlli olmayanlar hansı hünər, hansı haqla,
Şər atırlar 500 ilik Şahənşahlıq taxtımıza?
Neyləmişik, Allah,axı, ömür boyu niyə, niyə,
Sapı bizdən baltaları çıxardırsan baxtımıza?
Qoymaram ki, Şah Babamın mənəviyyat dünyasına,
Kimlərinsə nökərləri, naibləri daş atalar.
İndi-indi mən ayılıb döyüşməyi düşünərkən,
Qanı bizdən olmayanlar söz gəzirlər baş qatalar.
Bir Günəşdi Şah İsmayıl, milyon il də bundan belə,
Öz nurunu səpəcəkdi, yayacaqdı üstümüzə.
Açıq-aşkar düşmən olan dərd deyildi o qədər də,
Dərd odur ki, güvəndiyim oğul durur qəstimizə.
Çox görmüsən, Əjdər, axı, bizə böhtan atanları,
Ayıq ol ki, bundan sonra, barı böhtan atmasınlar.
Güzəşt etmə bir sözünə, lazım gəlsə kəs kökünü,
Ermənidən betər kəslər qanıma qan qatmasınlar.



BƏLKƏ  YEL  APARA
MƏNİ  DAĞLARA

Qürbətdə qazılan qəbri neylərəm,
İnan, Allaha da üsyan eylərəm.
Aşkara söylərəm, pünhan söylərəm,
Məni qoymayınız qərib məzara.
Yandırın, külümü verin yellərə,
Bəlkə yel apara məni dağlara.

Qoşulum dərədən ötən bir mehə,
Qarışım sübh çağıgül üstəşehə.
Cismimdən ayırıb döndərib behə,
Göndərim ruhumu o çəmənzara...
Yandırın, külümü verin yellərə,
Bəlkə yel apara məni dağlara.

Mən burda ağlaram, ruhum orada,
Yana-yana gedər cismim gora da.
Yurdumdan aralıölsəm harada,
Qəriblik qəbrimə bir dağ, bir yara.
Yandırın, külümü verin yellərə,
Bəlkə yel apara məni dağlara.



Bu yurd yanğısıyla yanan çoxdumu?
Qanmazı çoxdumu, qanan çoxdumu?
Bu yurdda, ilahi, kişi yoxdumu,
Yetişə haraya, gələ bir kara?
Yandırın, külümü verin yellərə,
Bəlkə yel apara məni dağlara.

Deməyin, bədbinəm, mən usanmışam,
Anlayan olsaydı mən üsyanmışam.
Çoxu pul qazanıb, dərd qazanmışam,
Əjdərsiz dağ-dərə qalıb ağlara.
Yandırın, külümü verin yellərə,
Bəlkə yel apara məni dağlara.



NİFRƏT ELƏ

Oğul, tanı düşmənimi,
nifrət elə sən ona,

İtiləndir qılıncını,
boyandır onu qana.

Haqqımız yox əyilməyə,
haqqımız yox sınmağa,

Yurd-yuvamız əsir qalıb,
nə var ki, anlamağa.

Yatmaz, oğul, oğul olan
bu Vətənə, bu yurda,

Sən kişisən, qalx ayağa,
anandı qalan darda!

Gündə neçə oğul doğur
türk anası Vətənə,

Oğul qeyrət çəkənimdir,
oğul demə yetənə.

Qeyrətinin kəsərinə
inanıram əzəldən,

Verməyəcək türk balası
kafirə fürsət əldən.



Birliyimiz gərəkdi ki, 
qüvvət alaq, güc alaq,

Düşmənimin ürəyinə
qorxu salaq, dərd salaq.

Gəl yapışaq ətəyindən
silah tutan əllərin,

Açılsın qoy bağlı yolu
Qarabağsız ellərin.

Ana yurdum yad əllərdə,
sayımla öyünməyək,

Qonşulardan ümid gəzib,
dalınca deyinməyək.

Silahlanıb alammasaq
yurddakı daşımızı,

Haqqımız yox, kişi kimi 
Qaldıraq biz başımızı...



HARDAYAM

Özümdən ayrı düşüb,
Bilmirəm, heç hardayam.
Görürəm, gah aranda,
Gah da ki, dağlardayam.
İllərlə elə bil ki,
Özümə dönəmmirəm.
Bilmirəm bu nə sirdi,
Yanıram, sönəmmirəm.
Bəzən də külək olub,
Ötürəm çöl-çəməndən.
Bəzən də çiçək olub,
Bir damla şeh ümuram,
Sübh çağı ötən çəndən.
Bəzən də yağış olub,
Yağıram gilə-gilə,
Quruyub cadarlanmış,
Dodağına daşların.
Bəzən də dönüb daşa,
Özüm də gözləyirəm,
Yolunu yağışların.



Bəzən də bilməyirəm,
Daşammı, yağışammı?
Nə vaxtdı bu minvalla,
Açıram səhərimi,
Ötürəm axşamımı.
Nə qədər yoxdu yuvam,
Bilin ki, yoxam mən də.
Dönəcəm mən özümə,
Ellərimiz dönəndə.



NƏ BİLƏR ÇƏKDİYİMİ

İçimi parçalayır içimdən keçən ahım,
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.
Sorğu da eyləmişəm, bilməmiş tək Allahım,
Bəs onda bəndə olan, nə bilər çəkdiyimi?
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.

Haqq olan işlərimi görməyirsə kor dünya,
Haqq olan harayımı eşitmirsə kar dünya,
Bəs onda kim yüyürüb, kim yetəcəkdi haya?
Kim gəlib tikəcəkdir əlimlə sökdüyümü?
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.

Deyirlər ki, binədən dünyamız dinməz imiş,
Bir kimsə əsla sənin, ya mənim bilməz imiş.
Yığıla kimsə belə çökdürə bilməz imiş,
Alıram boynuma mən, mən özüm çökdüyümü.
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.

Ağlamaq yaraşmayır bilsəm də kişilərə,
Ayrı bir əlac da yox, bu müşkül, bəd işlərə.
Vurmasam yumruğumu qana batmış dişlərə,
Nə bilər əllərimi polladan tökdüyümü.
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.



Olsa da söz kəsəri qılıncdakından betər,
Söz demək, məncə indi, daha bəsdir, daha yetər!
Ay Əjdər, şoranlıqda gül-çiçək çətin bitər,
Silahlan, gedək dərək yurdumda əkdiyimi.
Çox heyif, yoxdu bilən, mən nələr çəkdiyimi.



QƏMDƏN  YAZIRAM

Məni qınamasın ürəyi daşlar,
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram.
Mən hansı xoş gündən yazım ki, Allah,
Çadırda çürüyən eldən yazıram.
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram.

O boyda Qarabağ əsirlik çəkir,
Kəkliklər yerində bayquşlar səkir.
Qanqala çevrilir əlim nəəkir,
Qanqallar bitirən çöldən yazıram.
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram.

Susub bağlarımın sarı bülbülü,
Solub dağlarımın Xarı bülbülü.
Çağırın ağlasın, barı bülbülü,
Dərdimi ağlayan dildən yazıram.
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram.



Sovrulmuş külümdən, ocaq daşımdan,
Yurd dərdi püskürüb, qalxan başımdan,
Özümdən xəbərsiz ötən yaşımdan,
Məni gözləməyən ildən yazıram.
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram.

Yurdsuz əlacsızdır könül qubarı,
Kiməsə, kiminsə çatmayır karı.
Olandan, ay Əjdər, qəm xiridarı,
Nə yazsam özümə həmdəm yazıram.
Kədərdən yazıram, qəmdən yazıram



OXU, AY QƏDİR

Doğma Qarabağımın böyük sənətkarlarından olan 
Xalq Artisti Qədir Rüstəmova xitabən

Ömür ötür, qəddimi ay, il əyir,
Bu nə hicran, tükənməyir, bitməyir?
Bir qarışdan əlim yurda yetməyir,
Yolumdakı bərə nədir, bənd nədir?
Oxu barı, məni anlat, ay Qədir.

Cəhənnəmdir çadırdakı hər günüm,
Nə ümidlə cənnət üçün de, ölüm.
Heç bilmirəm kimlər ilə dərd bölüm,
Çəkməyənlər hardan bilər dərd nədir?
Oxu barı, məni dağlat, ay Qədir.

Xəcil oldum öz obamda, elimdə,
Yox qələmdən özgə silah əlimdə …
Yurd deməkdən yurd bitibdi dilimdə,
Bilməyənlər nə bilir ki, yurd nədir.
Oxu barı, məni ağlat, ay Qədir.



Biganələr yaman artır, çoxalır,
Yurd dərdlilər, dərddə yanır yaxılır.
Baxıram ki, yurdlarımız boş qalır,
Yaman uzaq gedir elat, ay Qədir.
Oxu barı, onu saxlat, ay Qədir.

Sözsüz bir gün əriyəcək yerdə qar,
El görəcək kimlər imiş günahkar...
Can çıxmayıb, şükür hələ ümid var,
Şair nədir, sərhəd nədir, hədd nədir,
Uçmağa ver mənə qanad, ay Qədir.
Oxu barı, məni ağlat, ay Qədir.



HƏLƏLİK

Əziziyəm, Qarabağ,
İsmət qalam, Qarabağ.
Gordubaba, Dəlidağ,
Hələlik ey, hələlik.

Neçə-neçə yaylağım,
At sürdüyüm oylağım,
Xudafərin – cüt tağım,
Hələlik ey, hələlik.

Əziziyəm, Qarabağ,
Laçın, Şuşam, Qarabağ.
Mazannənə, Diridağ,
Hələlik ey, hələlik.

Şəlvədərə, Güzgüdağ,
Azıx, Ağdam, Şahbulaq,
Kirs, Ziyarət, Xələfdağ,
Hələlik ey, hələlik.

Əziziyəm, Qarabağ,
Qara bəxtim – Qarabağ.
Sinəmdəki yara, dağ,
Hələlik ey, hələlik.

1993



AY ELLƏR

Yalanmış, sanki yalan,
Xatirədir yurddan qalan.
İgid-igid oğlu olan,
Basılarmı, ay ellər, heç?

Yeməyənlər şahla şilə,
Gün keçirir fitrə ilə.
Versəəgər el əl-ələ,
Basılarmı, ay ellər, heç?

Əl üzülüb qarısından,
Haray yoxdur yarısından.
Uzunqulaq arısından,
Bal qalarmı, ay ellər, heç?

Daşürək çox yuxasından,
Çıxdıq bəylik çuxasından.
Ər kiminsə yaxasından,
Asılarmı, ay ellər, heç?

Kim qısılıb həyasına,
“Qərq olub qəm dəryasına”.
Bic qatılan mayasına,
Ər olarmı, ay ellər, heç?



Babadan tez ölür nəvə,
Bişirdiyim çıxır kəfə.
Gəda-guda minən dəvə,
Nər olarmı, ay ellər, heç?

Minib axsaq, kor qatıra,
Gedən bilmir gedir hara.
Qarabağlıçadırlara,
Qısılarmı, ay ellər, heç?



NƏ MƏNASI
Dur ayağa, göz yaşımız yetərdi,
Qılıncını, qalxanını al ələ.
Çadırdakı gün ölümdən betərdi,
Nə mənası yüz il yaşa sən belə.
Qılıncını, qalxanını al ələ.
İl ötdükcə yaddaşımız koralır,
Külə dönür ocağımız qaralır.
Bu gen dünya gözümüzdə daralır,
Sabahımız nə olacaq, kim bilə.
Nə mənası yüz il yaşa sən belə.
Qala-qala qarnımızın hayına,
Alışırıq aranların yayına.
Qonşuların fitrə-nəzir payına,
Çoxmu belə, baxmalıyıq biz hələ?
Nə mənası yüz il yaşa sən belə.
Öz-özünü aldatmağın bəs deyil?
Bu nə ömür, hər gələnə dur əyil.
Eşit, gör ki, Əjdər sənə nə deyir:
– Qisas alıb, qayıtmasan o elə,
Nə mənası yüz il yaşa sən belə.



BİR  GÜN

Yox indi quzeydən asılan çənim,
Mən onu dağlarda itirib gəldim.
Dərməyə çatmadım açılan gülü,
Mən onu eləcə bitirib gəldim.

Mən dərə itirdim, mən dağ itirdim,
Mən indi onların həsrətindəyəm.
Qaçqınlıq köçündə ömrü bitirdim,
Haqqım yox, əcələ mən boyun əyəm.

Qaralmış ocaqda qalan qorları,
Üfürüb təzədən yandıram gərək.
Yurduma, yuvama soxulanların,
Qanırıb boynunu sındıram gərək.

Qoruyun, a dağlar, dumanı, çəni,
Qayıdıb qoynunda itəcəm bir gün.
Soluxmuş güllərin yerinə məni,
Səpin o torpağa, bitəcəm bir gün...



ÇAĞIRIR  MƏNİ

Qolları kuzəli qız-gəlin yoxsa,
Quzeydən süzülən bulağa heyif.
Çobanı yoxdusa, sürü yoxdusa,
Çiçəkli çöllərə, yaylağa heyif.

Nə vaxtdır üzünü görə bilmirəm,
İçimi göynədir halı dağların.
Dartıram damarın qıra bilmirəm,
Nə yaman uzunmuş yolu dağların.

Dərədə yarpızın, zirvədə qarın,
Həvəsi dağlara çağırır məni.
Ətri qantəpərin, qırxbuğumların,
Analı çağlara çağırır məni.

Neçə ki, yurdumuz yad əllərdədi,
Haramdır yaşamaq qərib diyarda.
Məni öldürmədi xəcalət dərdi,
Ruhum heç olmasa, qayıda yurda.



BƏNÖVŞƏ

Hayıf ki, dəriblər az bənövşəni-
Dirili Qurbani

Bilirsənmi, ötüb ömürdən keçib,
Neçə kədər yüklü qürub, bənövşə?
Məni dilsiz yollar yorduğu kimi,
Bilirəm, səni də yorub, bənövşə.

Çəksəydin sən əgər, mən çəkən qədər,
Boynu büküklükdən olardın betər.
Səbrin də hüdudu, həddi var, yetər,
Nə qədər gözləyək, durub, bənövşə?

Allahım yazmasın barı günaha,
Görmürmü, nə xeyri, yalvar Allaha.
İçim özümünkü deyildi daha,
Hicran qəm yuvası qurub, bənövşə.

Baxıram ömrümüz ötüşür hədər,
Sürünüb yaşamaq ölümdən betər.
İnamım itməyib indiki qədər,
Ümidimi qıran qırıb, bənövşə.



Mən necə görüküm xeyirdə, şərdə,
Tökülən qanımız qalırsa yerdə.
Əjdər də düşərək yurd adlı dərdə,
Xəcalətdən boynun burub, bənövşə.



BƏNZƏMƏDİ
Xələflilərimin şadlıq saraylarında keçirilən toylarına baxıb kənd 

mağarlarındakı əksər toylarımızın “toybaşı”sı olmuş 
Kamili xatırladım

Meydan qızıb-qaynamadı,
Rizvan elə oynamadı,
Oğlan qıza boylanmadı,
Vallah, bu toy bənzəmədi,
Kamil aparan toylara.

Bu salonlar bizə “dardı”,
Bizim meydan mağarlardı.
Sevincdə də kədər vardı,
Vallah, bu toy bənzəmədi,
Kamil aparan toylara.

O toylardan darıxmışam,
O haylardan darıxmışam.
Yaman çaşıb, karıxmışam,
Vallah, bu toy bənzəmədi,
Kamil aparan toylara.



Hanı o dağ, hanı dərə,
Qara zurna çəkə nərə …
Toy da oldu dərd Əjdərə,
Vallah, bu toy bənzəmədi,
Kamil aparan toylara.



GÖZ  YAŞI

Yuxumda gördüm ki, doğma kəndimdə Vəli bulağına gedən yolun
solundakı minillik Qara Qaya böyrü üstə yıxilıbdı. Oyanandan sonra mənə elə
gəldi ki, həqiqətdir, yuxu deyil və düşündüm ki, yəqin o qədər ağlayıb ki, göz
yaşı onun özülün oyub, aşırıb… 29.12.2001

O qədər ağlayıb, sızlayıbdı ki,
Uçurub təməlin, oyub göz yaşı.
Bu boyda qayanı aşırıbdısa,
Gör, bizi nə günə qoyub göz yaşı.

Çoxunun xəbəri yox içimizdən,
Çölümüz çoxunu yandırırsa da.
Bizim tək heç kimi yandıra bilməz,
Ölümüz çoxunu yandırırsa da.

Təsəlli olsa da, çarə bilmədik,
Gecəli – gündüzlü axan göz yaşın.
Yurdsuzluq o hala saldı ki, bizi,
Yaşaya bilmədi çoxu öz yaşın.



DARIXMASIN

Yurd yerimiz ocaq daşı,
Darıxmasın, darıxmasın.
Qız-gəlinsiz bulaq başı,
Darıxmasın, darıxmasın.

İtib çəhlim, iz meşəyə,
Kollar hayan bənövşəyə.
Cüyür gövşəyə-gövşəyə,
Darıxmasın, darıxmasın.

Dağlar qardan çalma çalıb,
Ağ dumandan ürbənd salıb,
Novruzgülü fikrə dalıb,
Darıxmasın, darıxmasın.

Əlim, ünüm yetmir ora,
Yurd yanında üzüm qara.
Qartal, yalvar o dağlara,
Darıxmasın, darıxmasın.

Alaq basmış səngərlərim,
Şəhid olmuş əsgərlərim,
Qazılmamış qəbir yerim,
Darıxmasın, darıxmasın.



DARIXIR

Köç arandan qayıtmadı,
Yaylaqlarda gül darıxır.
Hisi getmiş ocaq daşı,
Buza dönmüş kül darıxır.

İldırımın şaqqıltısı,
Kəkliklərin qaqqıltısı,
Bulaqların paqqıltısı,
Aşıb, daşan sel darıxır.

Ağlayıram için-için,
Çəkib dərdin gedən köçün.
Dağlarımda çalmaq üçün,
Sazımdakı tel darıxır.

Qışım, yayım bilinməyir,
Göz yaşımız silinməyir.
Bir yol deyib güləmməyir,
Dərd ağlayan dil darıxır.



Ayrı düşdük elimizdən,
Qoxu gəlmir gülümüzdən.
Allah verən ömrümüzdən,
Yurdsuz ötən il darıxır.

Yetər dözdün, dözmə, Əjdər,
Ümidini üzmə, Əjdər.
Baş qaldırıb gəzmə, Əjdər,
Qarabağsız el darıxır.



GÖZƏLDİR
Qarabağda çəmən gözəl, gül gözəl,
Dərələrin bəxt aynası göl gözəl.
Qərib ellər gözəlsə də, bil, gözəl,
İstəmirəm yad ellərin sarayın.
Yurdumdakı kasıb dəyəm gözəldir.
Ayaqyalın çəmənində qaçmağım,
Bir quş olub daşdan-daşa uçmağım,
Həsrət hopmuş qayaları qucmağım,
Ordan qalxıb çobanların yanına,
Yapıncısın alıb geyəm, gözəldir.
Yarpızları yay gələndə dərilər,
Dovğasından ölü içsə dirilər.
Dağdöşündənçiçək dərə pərilər,
İlham ala, ürək coşa, qaynaya,
Saz götürəm, şeir deyəm, gözəldir.
Bir gün, mütləq, dönməliyəm mən ora,
Yurddan özgə yurd dərdinə yox çara …
Necə girim qərib eldə məzara,
İmkan verə heç olmasa can alan,
Kəfənimi yurdda geyəm, gözəldir.
Can verməyə kasıb dəyəm gözəldir…



BU  YURDDAN  ÜZÜNÜ
DÖNDƏRMƏ,  ALLAH

Ordubadın Əylisli kəndində Bulaqlar quruyur, həyat     
ölgünləşir… Xalq Yazıçısı Əkrəm Əylislinin televiziyadakı
yanıqlı çıxışının təsiri ilə - iyul 2001
Dünənki bulaqlar quruyub indi,
Elə bil yox imiş yüz il, min ildi.
Gördüyün şən həyat sükuta döndü,
Bilmirəm yerdədi, göydədi günah.
Bu yurddan üzünü döndərmə, Allah!

Əylisli bağının şöhrəti itir,
Qızılgül yerinə qanqallar bitir.
Ay oğul, özünü haraya yetir,
Daşı da əridər bu nalə, bu ah.
Bu yurddan üzünü döndərmə, Allah!

Dünənki bar verən əriklər yanır,
Çiçəkli quzeylər, gədiklər yanır.
El köçür, obalar kimsəsiz qalır,
“SOS” yayım, qışqırım el olsun agah.
Bu yurddan üzünü döndərmə, Allah!



Didib parçaladıq bir-birimizi,
Bilmədik özümüz öz qədrimizi.
Qiyamət gününə qoymayıb bizi,
İndidən məhşərə göndərmə, Allah!
Bu yurddan üzünü döndərmə, Allah!

Bizləri haqq yoldan azdıran kəslər,
Dostuna quyunu qazdıran kəslər,
Bu bəxti bizlərə yazdıran kəslər,
İblisdir, şeytandır, bilinmir hərgah …
Bu yurddan üzünü döndərmə, Allah!
Qiyamət gününə qoymayıb bizi,
İndidən məhşərə göndərmə, Allah!



BİZİM  DAĞLARA
(nəzirə)

Yolumuz açılmadı,
“Bizim dağlara-dağlara”
Qaldı yenə baxa-baxa,
Gözüm dağlara - dağlara.

Qəm-kədərsiz günüm ötmür,
Ömür bitir, həsrət bitmir.
Bu nə sirdi, niyə yetmir,
Sözüm dağlara-dağlara.

Ağır yükdü qürbət qəmi,
Yetişmədi vüsal dəmi…
Xəyallarım yorğun gəmi,
Üzüm dağlara-dağlara.



ALLAH

Bizim səbrimizə inanmadınmı,
Çəkirsən on ildir sınağa, Allah.
Millət bu oyunu anlamadımı?
Yolumuz yox nə sola, nə sağa, Allah!

Elim qaçqın düşüb, köç eyləyibdi,
Xoşbəxt taleyini puç eyləyibdi.
Vədlər ümidləri heç eyləyibdi,
Qurtara bilmirik biz yaxa, Allah!

Qarın doyardımı qonşu payından?
Hal tutan olmadı yurdun hayından.
Dərd tapdıq arxların şoran suyundan,
Dərmanı dərdindən çox baha, Allah!

El-oba içində adımız vardı,
Bu günə düşməyə kim inanardı.
Kişiyəm söyləmək, Əjdərə ardı,
Kişi də dözərmi qınağa, Allah!



BAĞIŞLA,
AY  DƏDƏ  QORQUD…
1300 illiyi münasibətilə

Bağışla,
Bağışla, ay Dədə Qorqud,
Sənin ad gününə,
Sənin boyuna,
Üzü dönük,
Üzü qara gəlmişəm.
Boy tutub boyladığın,
Hay salıb hayladığın,
Vəsiyyət söylədiyin,
Əmanət eylədiyin,
Müqəddəs torpağını,
Nəəkib becərmişəm,
Nə qoruya bilmişəm.
Yurdumuz yağmalanıb,
Torpağım torbalanıb,
Əsir düşüb xatunlar,
Taptaq olub qeyrət, ar.
Önündəüzümüz yox,
Dilimiz, sözümüz yox.
Aman Dədə,
İman Dədə,



Güman Dədə,
Özünü yetir, yetir,
Bizə hünər, qeyrət gətir.
Hayına hay verib,
Boyuna boy verib,
Yağını yağmalayıb,
Qanına bulamasam,
Qarabağı qisasla,
Qılıncımla almasam,
Haqqım yox yaşamağa,
Soy adını daşımağa.
Ya yurdumu azad edib,
Hüzuruna, ay Dədə,
Kişi kimi, ər kimi,
Zəfərlə gəlməliyəm.
Ya da ki, xəcalətdən,
Əzabdan ölməliyəm...
Bağışla,
Bağışla, ay Dədə Qorqud,
Sənin ad gününə,
Sənin boyuna,
Üzü dönük,
Üzü qara gəlmişəm.
Nəəkib torpağımı,
Nə qoruya bilmişəm…



UNUTDUQ
Yurdumuzu,
yuvamızı,
bilə-bilə,
məqsəd ilə
əlimizdən aldılar.
Elimizi, obamızı
silə-silə,
qisas ilə
pərən-pərən saldılar.
İlan-çayan
mələyən,
Günəşi od ələyən,
dünya üzündə,
Mil-Muğan düzündə
yer seçib,
yurd salıb
Yığdılar çadırlara.
Qırdılar,
qırdılar,
qırdılar bizi…
Qırdılar belimizi,
Bükdülər dizimizi.
Bizlər də,
sizlər də,



Qalaraq düzlərdə,
Gecə- gündüz,
Ya əyri, ya düz,
Hay verib haylara,
Vəd dolu şüarlara,
İnanıb, göz dikdik,
boyun əydik,
Yarısı oğurlanıb,
Yarısı talan olan,
Qıram-qıram bölünən,
Dilənçiyə verilən,
Fitrə-nəzir paylara.
Unutduq, silahlanıb,
Qisasla alovlanıb,
Qarabağa dönməyi.
Üç rəngli bayraq əldə,
Haydı deyib dəlilərlə,
Düşmən üstə enməyi.
Unutduq,
şoranlarda,
çadırlarda,
aranlarda,
Vərəmləyib ölüncə,
Yurdumuzun yolunda,
Ərən kimi döyüşüb,
Ərən kimi ölməyi.



QALIBDI
Dostum, eloğlum, şair İsmayıl
İmanzadəyə birinci məktub
Ay İsmayıl, ayrılıqdan yadigar,
Dərd közərdən ocağımız qalıbdı.
Qəm şumlamış, kədər əkmiş dünyadan,
Bir ümidsiz sabahımız qalıbdı.

Yurd-yuvamız yağı düşmən əlində,
Yalan vədlər natiqlərin dilində.
Günahkarlar öz kefində, dəmində,
Nə vecinə torpağımız qalıbdı.

Getdi abır, getdi, qardaş, o ar da,
Leyli öldü, Məcnun qaldı səhrada.
Namusumuz küçələrdə, bazarda,
Nə yaxşı ki, papağımız qalıbdı.

Öz çörəyim öz başıma qaxıldı,
Sərt kişilər muma döndü, yaxıldı.
Hamılıqla bir çırağa baxırdıq,
Piltə yanıb, çırağımız qalıbdı.



Nə bəladır, gələmmirik ümmətə?
Sözün düzün deyən yoxdur millətə.
Ölə-ölə, dözə-dözə zillətə,
Bir quruca sorağımız qalıbdı.

Tələ qurub torpağımı böldülər,
Kürəyimi xəyanətlə dəldilər.
Naşıəldə kəhər atlar öldülər,
Qatırımız, ulağımız qalıbdı.

İncimə ki, təsirsizdir sözümüz,
Bil, ay şair, günahkarıq özümüz.
Görməyirsə, kordusa da gözümüz,
Heç olmasa, qulağımız qalıbdı.



ZÜLÜM
İsmayıl İmanzadəyə ikinci məktub
Ay şair, yurdumun əsirlik yükün,
Bu gündən sabaha daşımaq zülüm.
Çox dərin oturmuş şeytanın kökün,
Şeirlə, qələmlə qaşımaq zülüm.

Yaman korşalıbdı ərin kəsəri,
Tərs düşüb çoxunun qarnıyla səri.
Tapmadım başıma vuram düsəri,
Şirinsiz ömürlə barışmaq zülüm.

Pərən-pərən düşmüş, dağılmış elin,
Bükdülər dizini, qırdılar belin.
Kim isə kiminsə tutmursa əlin,
Təpə nə, xosmanı aşırmaq zülüm.

Gördüyün mələklər dönüblər cinə,
Baxan yox alimə, baxan yox çinə.
Halalı qısnayıb haram küncünə,
Alçaldan dünyaya alışmaq zülüm.



Abırdan abır yox, həyadan həya,
Dilənçi xisləti çətin ki, doya.
Ağsaqqal, ağbirçək alınmır saya,
Övladın işinə qarışmaq zülüm.
Hardasa, kim isətapdalananda,
Zülmətə bürünür dünyam bir anda.
Qanmasan nə var ki,şair, qananda,
Yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq zülüm…



HAQSIZ DÜNYA
İnsan haqlarını qoruyanların,
Özləri bu haqqımin kərə pozur.
Haqq sayır, gördüyüm haqsızlıqları,
Min don geyindirir, yüz yerə yozur.
Yüz il bundan öncə sümükləri də,
Çürümüş dığaya haqq umur dünya.
İllərləçadırda çürüyənlərin,
Haqqını görməyə göz yumur dünya.
Mən başa düşmürəm, ədalət bumu?
Xocalı deyəndə ağız bururlar.
Türkümün qanına susayanların,
Faşist babasına heykəl qururlar.
Oyan, ulu türküm, yatdın bəsindi,
Çıxart qılıncını, çıxart qınından.
Ana saydığımız torpaq yolunda,
Babamız, dədəmiz keçib canından.
Baxıram, gecikir qısasın vaxtı,
Bəlkə, barışırıq işğalımızla?
Haçan yumalıyıq Qarabağdakı,
Namus ləkəsini öz qanımızla?



Çıxış yollarımız haqsız dünyada,
Bir bayraq altına gəlməyimizdir,
Bu gün “soyqırımı” quraşdıranın,
Sabahkı niyyətin bilməyimizdir...



BİR GÖZDƏ KƏDƏR

Anladım yurdumu mən itirəndən,
Əkdiyim, səpdiyim çətin ki, bitər.
Dərdi ürəyimə yük götürəndən,
Mən dərd görməmişəm yurdsuzluq qədər.
Bir gözdə ümiddir, bir gözdə kədər.

Niyə yetişməyir yollarım sona,
Nə qədər dözərmiş insan hicrana?
Qartallar enəndən dağdan arana,
Şoranlıq eyləyib ömrünü hədər.
Bir gözdə ümiddir, bir gözdə kədər.

Bu dərd nə dərddi ki, əlac biləmməz,
Axan göz yaşımı kimsə siləmməz?
Əjdər yurd-yuvasız deyib-güləmməz,
Qalıbdır çöllərdə Məcnundan betər.
Bir gözdə ümiddir, bir gözdə kədər.



DİLLƏN, DAĞLAR
Dillən, dağlar, danış görüm neyləyir,
Quzeydəki duman indi, çən indi?
Sənsiz nələr çəkdiyimi el bilir,
Qoy danışım hal tut barı sən indi.

Bir şair ki, yurddan uzaq, gen düşə,
Dövrəsində dərd dolaşar həmişə…
Yalvar, de ki, gözləməsin bənövşə,
Gözləsə də, gələmmirəm mən indi.

Əkdiyimiz şoranlıqda bitmədi,
Suvarmağa göz yaşımız yetmədi.
Vəd verənlər çarəmizi etmədi,
Yağsız yandın, yanan çıraq, sön indi.

Üstümüzdən yenə qara yel əsir,
İçim yanır, çöl-bayrımı qar kəsir.
Yazıq Əjdər, ömür yaman tələsir,
Qərib eldə gəl məzara en indi…
Yurdsuz yandın, yanan çıraq, sön indi...



ƏLLİ YAŞIM
Əlli yaşımı doğulduğum evdə keçirə
bilmədim- 2 .01.2002
Əsir düşmüş, doğum yerim,
Sənsiz ötdüəlli yaşım.
Qara saçla yola saldın,
Qar yeridir indi başım.

Ölüm məni ayrı salsa,
Dözəcəkmi doğum yerim?
Qəbir yerim gözü yolda,
Tərs düşübdü qibləm, pirim.

Nə vaxtdandır buza dönüb,
Kül içindəocaq daşım.
Yüyürdüm də, çatammadım,
Yaman getdi əlli yaşım.

Bir əlli də, yaşayımmı,
Allah, yurda dönmək üçün?
Verməyəcəm can əcələ,
Dözməliyəm demək hələ,
Dönüb yurdda ölmək üçün.



ƏMİM OĞLU

Gözəl gitara çalan əmim oğlu Əfqana

Dağların ümidi gümana qalıb,
Gəzdiyim quzeylər dumana qalıb.
Yorğun bənövşənin gözləri dolub,
Bacarsan könlün al, ay əmim oğlu.
Qəm qovan hava çal, ay əmim oğlu.

Həsrətin çəkirəm yazda dolunun,
Çaşırın, çirişin, körpə bolunun.
İtib çəhlimləri bulaq yolunun,
Gəl gedək cığır sal, ay əmim oğlu.
Qəm qovan hava çal, ay əmim oğlu.

Çal, Əfqan, hay sal yenə dağlara,
Çal, dönsün xəyalım ötən çağlara...
Yoruldum gərməkdən sinə dağlara,
Soraqla, tut əhval, ay əmim oğlu.
Qəm qovan hava çal, ay əmim oğlu.



Gedəndən, gələndən xəbər olmadı,
Gözümün yaşına təhər olmadı.
Minməyə at aldım yəhər olmadı,
Nə yüyən var, nə nal, ay əmim oğlu.
Qəm qovan hava çal, ay əmim oğlu.

Əjdərin dərdini biləndən soruş,
Bir parça kağızdan, qələmdən soruş.
Göylərə yüksələn naləmdən soruş,
Gəzirəm əhli-hal, ay əmim oğlu.
Qəm qovan hava çal, ay əmim oğlu.



BİR DƏFƏLİK

Bir millətin adına terrorçu yazıb yalan,
Gecə-gündüz od-alov tökə-tökdü üstünə.
Bir yanda gül qoyurlar türkümə qənim olan,
Erməninin terrorçu babasının büstünə.

Bağlayıb əlimizi qoymayırlar silah tuta,
Çalınır şirin layla, yatanlarım, ha yata…
Torpaq, qeyrət, ar gedib, az qalıb millət bata,
Tayfalar pusqu qurub bir-birinin qəsdinə.

Biz nə qədər qonşudan hay-haray ummalıyıq,
Kar edib qulaqları, ağzımızı yummalıyıq?
Ayılıb birdəfəlik, ay Əjdər, qanmalıyıq,
Atmalıyıq əlləri paslı qılınc dəstinə.
Tayfalar bəsdir durub bir-birinin qəsdinə.

3.04.2002



FÜZULİYƏ
Horadizdən o yana, Füzuliyə gedə bilməyən Füzuli 
rayonundan olan dostum Ramizin qızı
Cəmilənin arzusu ilə- 8.11.2001

Qırıb yolun damarını,
Çatmalıyam Füzuliyə.
Horadizdən addımı,
Atmalıyam Füzuliyə.
Çatmalıyam Füzuliyə.

Orda neçə qəbir daşım,
Neçə babam, ər qardaşım.
Oyan, yatan Vətəndaşım,
Bıçaq dirənib iliyə.
Çatmalıyam Füzuliyə.

Bu ayrılıq nədir belə,
Üzdü bizi həsrət ilə?
Silahları alın ələ,
Yox yolumuz, yox geriyə.
Çatmalıyam Füzuliyə.



Ağlayan göz gözdən olur,
Sönən ocaq közdən olur.
Qılınc niyə qında qalır?
Seyid Əşrəf yol diliyə…
Çatmalıyam Füzuliyə.

Ömürdümü, söylə, Vətən,
Dolanıb o sənsiz ötən?
El gələcək, harayla sən,
Dur, ay Əjdər, irəliyə.
Çatmalıyam Füzuliyə.



ÇIXAM DAĞLARA
Dostum Sədiyar Cahangiroğluna
Allahsız qəmlərin əlindən qaçıb,
Dağlarım qaldımı, çıxam dağlara.
Qırıb zəncirini ayrılıqların,
Doyunca yaxından baxam dağlara.
Dağlarım qaldımı, çıxam dağlara.

Dərdi yurd əvəzi girov götürdüm,
Qara tellərimə qırov götürdüm.
Yaşın əllisinə gəlib yetirdim,
Ömürmü söyləyim yurdsuz çağlara?
Dağlarım qaldımı, çıxam dağlara.

Əydi biganəlik, sındırdı məni,
Qayamıçağırım, de, daşmı səni?
Səhradasusuzluq yandırdı məni,
Yüyürdüm, təpindimşoran arxlara.
Dağlarım qaldımı, çıxam dağlara.

Çar etmə, ay Əjdər, dərdini tək çək,
Dərd üçün yaradıb yaradanfələk.
Gedən ellərimiz haçan dönəcək,
Nə qədər qısılaq yad bucaqlara?
Dağlarım qaldımı, çıxam dağlara.

25.02.2002.



DEMİRƏM HƏLƏ

Salıb qabağına apardı yellər,
Oyub kötüyündən qopardı sellər.
Bilmədim nə oldu gördüyüm ellər,
Viran yurdlarını demirəm hələ.

Tərs yazıb qisməti yazanım yaman,
Şeytanın xeyrinə fırlanır zaman.
Yonca qiymətinə satılır saman,
Buğdayla darını demirəm hələ.

Əkənin xışı yox, biçənin çini,
Dəyirman fırlanır, üyütmür dəni.
İtirdim dağlarda dumanı, çəni,
Zirvənin qarını demirəm hələ.

Dünənin həsrətin çəkirəm indi,
Gözüm yaş tökəcək, gəl məni dindi.
Bilsəm də, ay Allah, canım sənindi,
Mən onu əcələ vermirəm hələ.

Haqsıza mən necə, haqlıdır deyim,
Nə qədər çöməlim, boynumu əyim?
Üzüldüm, ay Əjdər kəsildi heyim,
Bu yolun sonumu görmürəm hələ.

1.03.2002



YURDDA ÖLMƏYİ

Təsəlli olardı gözlərimdəki,
Kədərin əriyib yaşa dönməyi.
Artıq itirmişəm kövrəkliyimi,
Mən kimdən öyrəndim daşa dönməyi?

İndi ağrımıram çox sözə daha,
Yoxsa alışıram ağrıya, aha?
Nə xeyri, yalvardım o bir Allaha,
Anlayan olmadı başa dönməyi.

Gizlin olanları aşkar eylərəm,
Hər kəsin əməlin üzə söylərəm.
Biganə göz üstə axı neylərəm,
Aypara timsallı qaşa dönməyi.

Yalquzaqlar yedi, gözü doymadı,
Bir dərim qalıb ki, deyəm soymadı.
Çox gördü elə bil, fələk qoymadı,
Bizlərə, ay Əjdər, yurdda ölməyi.

29.03.2002.



ÇADIRLARDA

Neçə-neçə qızın baxtı,
Qaçqın düşdü, yoxa çıxdı.
Qarabağın qürur taxtı,
Tapdalandı çadırlarda.

Gözüm yolda neçə ildi,
Nə bir kömək, haray gəldi.
Başımıza od ələndi,
Su calandı çadırlarla.

Nə loğmanı, nə dərmanı…
Dərdə əlac qılan hanı?
Çağırıram kar dünyanı,
Haqq talandı çadırlarda.

Eşitmirsə Allah ahı,
Bəndədəmi de,günahı?
Götürməsəəl silahı,
El qalandı çadırlarda.



YUXUMUZ

Yatır səksəkəli hər daş, hər qaya,
Tənhalıq salıbdı onu qorxuya.
Verib Qarabağı gedib yuxuya,
Şirin-şirin yatır hələ çoxumuz.
Çoxmu çəkəcəkdir, görən yuxumuz?

Ələ baxmaq özü adətmi olub?
Mələklər yurduna şeytanlar dolub.
Elatım çadırda saralıb, solub,
Bəs niyə dinmirik, nədir qorxumuz?
Çoxmu çəkəcəkdir, görən yuxumuz?

Yurd-yuva qeyrətin çəkən olmadıq,
Qoruyan olmadıq, əkən olmadıq.
Düşmənin köksünə çökən olmadıq,
Qınında paslandı, qaldı oxumuz.
Çoxmu çəkəcəkdir, görən yuxumuz?

Niyə püskürməyir yatan vulkanım?
Batıb kəhrizlərim, hanı kankanım?
Deyirlər döyüşə yoxdur imkanım,
Hanı Babəkimiz, qoç Koroğlumuz?
Çoxmu çəkəcəkdir görən yuxumuz?



Dözərmi, təpəri olan canında?
Xəcalət gəzirik Vətən yanında.
İşə bax, ilahi, seçim anında,
Ac döyüşistəyir, sülhü toxumuz.
Çoxmuçəkəcəkdir, görən yuxumuz?

Biz ki, Günəş idik, nədən sönmüşük?
Elə bil soyuyub daşa dönmüşük.
Düşmən elə bilər yoxuq, ölmüşük,
Əjdər, qalx ayağa çıxsın xofumuz.
Yetər, bizi bada verən yuxumuz…
Çoxmu çəkəcəkdir, görən yuxumuz?

13.05.2002.



DÖZ İNDİ

Bir yetən olmadı dərd çarəsinə,
Oğulsan bu dərdə tabla, döz indi.
Leylilər dağılıb yer kürəsinə,
Yazıq Məcnun, ara, axtar, gəz indi.
Oğulsanbu dərdə tabla, döz indi.

Tale tuş eylədi şər-qarğışa da,
Düşdük doluya da, qar, yağışa da.
Dünən qısqanardıq bir baxışa da,
Niyə biganəyik, niyə biz indi?
Oğulsan bu dərdə tabla, döz indi.

Elə bil yer yoxmuş dünya üzündə,
Çadırlar qurdular şoran düzündə.
Yoxsa pərdə vardı haqqın gözündə?
Bu zülmü, zilləti görmür göz indi.
Oğulsan bu dərdə tabla, döz indi.

Sözsüz, bu hikmətin isbatı vardı,
Yurdsuz olanlara dünya da dardı.
Meydana girəndə yeri yarardı,
Əyilməz kişilər çöküb diz indi.
Oğulsan bu dərdə tabla, döz indi.



Eşşək olan dığa dünən palana,
De, necədözürük yurdda dolana.
O qədər alışıb qulaq yalana,
İtirib dəyərin doğru söz indi.
Oğulsan bu dərdə tabla, düz indi.

Qılınc kəsərsizdir, ya qolumgücsüz?
İnana bilmirəm mən olum gücsüz.
Açılmaz bağlanmış o yolum gücsüz,
Anladım axır ki, Əjdər, düz indi.
Oğulsan bu dərdə tabla, döz indi.

10.06.2002.



ŞƏHİD ANASI
Torpaq – uğrunda ölən varsa Vətəndir
Başını uca tut, şəhid anası,
Şəhid anası da ağlayarmı heç?
Allah dərgahına gedən oğulun,
Anası qara şal bağlayarmı heç?

Torpaq, deyirlər ki, Vətən sayılmaz,
Şəhidlər qanıyla yoğrulmayırsa.
Dədəmiz Qorqudun dediyi kimi,
Əkməyə dəyərmi, qorunmayırsa?

Gül açar, ətirli gülzara dönər,
Qanışəhidlərin çilənən torpaq.
Bəlkə dəşəhidin özüdür elə,
Hardasa yaz çağı göyərən yarpaq.

Bilməyən bilsin ki, Vətən yolunda,
Şəhidlik baxmayır nəömrə, yaşa.
Yüz illik bir ömür lazımmı, məgər,
Çevrilə biləsən yurdunda daşa?



Başını uca tut şəhid anası,
Nə qədər böyüksən bilsəydin əgər.
Müqəddəs bir ocaq tanımıram mən,
Ayağın toxunan torpaq, daş qədər.

Tək sənin önündə əyilir başım,
Heç zaman, heç yerdə əyilməsə də.
Şəhid olmamağım günahım mənim,
Hardasa üzümə deyilməsə də.

Başını uca tut, şəhid anası,
Şəhid anası da ağlayarmı heç?
Allah dərgahına gedən oğulun,
Anası qara şal bağlayarmı heç?

25.10.2002



ALLAH, MƏNƏ ÖMÜR VER

Ömür ver ki, Allah, mənə,
Dönüm geri yurdda ölüm.
Son arzumu, diləyimi,
Dərələrlə dağla bölüm.
Quzeylərdə daşa dönüm.

İstədiyim nə böyük şey,
Sən dəonu verməyəsən.
Yurd-yuvasın diləyənin,
Çadırlarda inləyənin,
Göz yaşını görməyəsən?

Bəndələrdən kar aşmadı,
Buxovlandıəllərimiz.
Çadırlarda zəlil oldu,
Xan Qarabağ ellərimiz.

Mənə canı sən vermisən,
Nə haqqım var əsim üstə.
İmkan elə qisas alım,
Sonra da gəl canım istə.
Nə haqqım var əsim üstə.



Eyləməsən sən də imkan,
Əlacımı kimdən umum?
Doğrudanmı taleyimdi,
Gözlərimi yurdsuz yumum?

İstədiyim nə böyük şey,
Sən də onu verməyəsən.
Yurd yuvasın diləyənin,
Dərdi doğub, bələyənin,
Göz yaşını görməyəsən…



DAĞLAR

Tər qönçəli bənövşəni,
Xəyal üzür indi, dağlar.
Elim köçdü, obam getdi,
Taleyimiz çöndü, dağlar.

Dərmanı yox, loğmanı lal,
Çoxmu çəkər, görən bu hal?
Zirvələrdə süzən qartal,
Düzənlərə endi, dağlar.

Ağır işdi baxmaq ələ,
Haqq verilir minnət ilə.
Açılmayıb səhər hələ,
Çırağımız söndü, dağlar.

Dərd göstərin bu dərd qədər,
Həsrətimiz gedir hədər.
Yurd ağrısın çəkib Əjdər,
Dərman gəzir indi, dağlar.

24.12.2002.



SUSDUĞUN BƏSİNDİR

Yurdun ağrısından ağır ağrı yox,
Hər çiyin bu yükə tab gətirəmməz.
Mənim taleyimə yazılanlara,
Yüz şair yığıla söz yetirəmməz.

Qarabağ nə qədər qalarsa əsir,
O qədər dünyada alçalıram mən.
İşim də, sözüm də düz ola-ola,
Yalana, yaltağa əl çalıram mən.

Bu açıq yaramı görməyənlərin,
Nəyindən cərrahlıq umuram axı?
Haqqımın qiymətin verməyənlərin,
Nəyinə güvənib dururam axı?

Doğrudanmı kardı, eşitməyənlər,
Çadırda çürüyən bir elin səsin?
Qalx, oyan yuxudan, yatan qeyrətim,
Susduğun, dözdüyün bəsindir, bəsin.

Millətlər içində ucalar başım,
Haqqımı qılıncla qaytara bilsəm.
Yanmaram qürbətdə ötən ömrümə,
Yurdumda gözləyən qəbrimə girsəm.

15.04.2003



KÖRPÜM

Həsrət, ümid körpüsü Xudafərin

Sağı dərdli, solu dərdli,
Həsrət yüklü yolu dərdli.
Dil açandan dili dərdli,
Qəm laylasıçalan körpüm.

Yolu bağlı, bəxti bağlı,
Sözü dağlı, qəlbi dağlı.
Yüz illərdi Araz ahlı,
Ürəyimə dolan körpüm.

Gedəni yox, gələni yox,
Dərd-sərini biləni yox.
Düşmənlərin bağrına ox,
Yurda sipər olan körpüm.

Dörd yanını alıb yağı,
Sinəsinəçəkir dağı.
Şəhidlərə deyib ağı,
Saçlarını yolan körpüm.



Dörd yanını alıb yağı,
Sinəsinəçəkir dağı.
Şəhidlərə deyib ağı,
Saçlarını yolan körpüm.

Həddin aşıb qəm-kədər də,
Dözəmmədi çoxu dərdə.
Eli qoyub qaçan yerdə,
Gözü yolda qalan körpüm.

Seyrəlirik için-için,
Dərdin çəkib gedən köçün…
Doğulacaqaxır bir gün,
Qisasını alan, körpüm!

12.01.2003.



XƏCALƏT ÇƏKİRƏM

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”, şəhid Etibar İsmayılovun anası AzTV 
kanalı ilə döyüş əhval-ruhiyyəli çıxış edərkən, qisasın alınmamasından
gileylənərkən elə xəcalət çəkdim ki...7.02.2003

Xəcalət çəkirəm bir oğul kimi,
Bir ana yurd deyib ağlayan zaman.
Xəcalət çəkirəm yurd deyə-deyə,
Bir ata gözünü bağlayan zaman.

Xəcalət çəkirəm torpaq yanında,
Nə onu becərib, qoruya bildim.
Nəölüb qanımla qarışdım ona,
Nə diri canımla yarıya bildim.

Xəcalət çəkirəm, mən Xocalının,
Hələ də qanınıala bilmirəm.
Məni boya-başa çatdıran yurdun,
Yüyürüb hayına qala bilmirəm.

Xəcalət çəkirəm, Qarabağ eli,
Doğulur, böyüyür, ölürçadırda.
Bir gecə qonşuda qala bilməyən,
İllərlə, ilahi, qalır çadırda...



Xəcalət çəkirəm neçəqızımız,
Gəlinimiz düşmənə əsir qalıbdı.
Babəkdən, Nəbidən doğulanlarım,
Dığanın əlində yesir qalıbdı.

Xəcalət çəkirəm, ata oğluna,
Toy edib çadıra gəlin gətirir.
Allahın verdiyi ömür payını,
Kişilər çadırda sona yetirir.

Xəcalət çəkirəm, yetişəmmirəm,
Yurdumda ruhların hay-harayına.
Xəcalət çəkirəm, qarabağlılar,
Göz tikir qonşunun fitrə payına.

Xəcalət çəkirəm, bacarammıram,
Minib köhlənimi yurduma gedəm.
Şığıyıb qartal tək sinəsi üstə,
Çöküb dişlərimlə yağını didəm.

Xəcalət çəkəcəm o vaxta qədər,
O vaxt ki, yurdumu azad edəcəm.
Özüm bayrağımı sancıb dağlara,
Özüm öz yurduma imdad edəcəm.



Xəcalət çəkəcəm o vaxta qədər,
O vaxt ki, özünü alova təpən,
Millətin, torpağın qeyrətin çəkən,
Qanınıçiçək tək çöllərə səpən,
Şəhidlər yanına rahat gedəcəm.



ZAMAN KÖÇÜNDƏ

Allahdan gəlirsə aldığın əmr,
O qəfil baş verir, gəlirəm demir.
Deyirlər mirasdır, daş-qaş yeyilmir,
“Qazanan” göz olur var savaşında.

Hərə bir yer tutub zaman köçündə,
Biri əkinində, biri biçində.
Ömür bir damladı ümman içində,
Əriyir qar kimi yaz yağışında.

Qürbətdə ötüşən ömür-gün hədər, 
Qocalmır qürbətdə doğulan kədər.
Sağalmaz dərd varmı, yurdsuzluq qədər?
Yurdsuz solur üzü qara daşın da.

Hər yanda iftira, hər yanda kələk,
Bilmədim nə gördü, nə yazdı mələk.
Bir ovuc torpaqdı umduğum dilək,
Ay Əjdər, ömrümün ahıl yaşında.

7.04.2007



DÜNYA FIRLANMAYIR,
FIRLADILIR O

Axı, dünya fırlanır-
Bəxtiyar Vahabzadə

Ay şair, deyirsən, dünya fırlanır,
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.
Sən görən oxundan çıxardılıbdı,
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Çoxdandı satılıb, alınıb dünya,
Yamanca dəyişib, yanılıb dünya.
Dolların toruna salınıb dünya,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Seçilmir nə vaxtdı haqsız haqlıdan,
Günahın soruşan yox günahlıdan.
Haqq uzaq düşübdüqarabağlıdan,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Güclülər gücsüzü tapdalayıbdı,
Zaman kişiləri axtalayıbdı.
Çox arvad ərini noxtalayıbdı,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.



Bir borcu ödəmir neçə min fikir,
Halalın başında haram turp əkir.
Haqqın keşiyini BMT “çəkir”,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Amerika İraqda atom düzəldir,
Fələstin daş atır gör neçə ildir.
Əfqanəfqanlıyla bir-birin didir,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Qarabağ şeytanın düşüb toruna,
Qısılıb çadırda abır, arına.
Millətim güvənib sülhün karına,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

Qarışır Allahın işinə bəndə,
Bu belə dünyaya gəl inan sən də…
Vurub Allahı da dişinə bəndə,
Hər addım başında aldadılır o.
Dünya fırlanmayır, fırladılır o.

27.05.2004



NİYƏ AXI

Axı niyə ermənini ağladammırıq, niyə?
Axı niyə sinəsini dağladammırıq, niyə?
Qarabağa yollarını bağladammırıq, niyə?
Bu sualın cavabını içimizdə axtaraq.
Soyumuzda, qanımızda, köçümüzdə axtaraq.

Qarışıbdı qanım bəlkə, qanlarına yadların,
Axı niyə doğrultmayaq Babəklərin adların?
Öyündüyüm Od Yurdunun qoruduqmu,odların?
Qorumasan, əkmə dedi, DədəmQorqud-Ulumuz!
Bax, odur ki, silah götür, yoxdur özgə yolumuz!

Şəhid olmuş oğuldurmu, yurdumuzu ağlayaq,
Ağı deyək ömür boyu, ona yasmı saxlayaq?
Biz nə qədər ATƏT-lərəümid, güman bağlayaq?
İllər ötür, zaman keçir, yaddaşımız korlaşır,
Baş-beynimiz piy bağlayır, qulağımız karlaşır.



Kar qulağın nə vecinə, bombalar partlasa da,
Yurd dərdini çəkənlərin ürəyi çatlasa da...
Qeyrətsizin arınamı, düşmən dizin qatlasa da,
Gecə-gündüz qarnın güdüb, pay hayınaqa lacaqdı,
Anasını tanımayan bir manqurt olacaqdı.

Birdəfəlik qərar verib, hamımız bilməliyik,
Torpaqları azad edib, qoynunda ölməliyik.
Yer üzündən erməninin zatını silməliyik.
Yoxsa bizim həyatımız firavan olmayacaq.
Kim qarant durur axı, bir də qan olmayacaq.

Söz davası kar etmirsə qan içən erməniyə,
Qana batmış dişlərini qırmayaq, axı niyə?
Kimsə durub arxasında, havadarı var deyə,
Unudaqmı, Xocalının dağlanmış sinəsini?
Unudaqmı, yurdda qalan ruhların naləsini?



Yana-yana yazdığımla yandıracam səni də,
Yandıracam dağları da, dumanı da, çəni də.
Axır-əzəl inandırıb, qandıracam səni də,
Torpağımın candan əziz anamız olduğunu,
Şəhidlərin məzarına qor-alov dolduğunu.

Yaşamağa yox haqqımız, yad əldə torpağımız,
Qarabağda qan ağlayır, hər daş, hər yarpağımız.
Xocalının çöllərində itirilmiş papağımız,
Başımıza qayıtmasa qeyrətsizik deməli!
Qisasımız alınmasa ölməliyik, ölməli!

Yox, yox, inanammıram ki, qisasım alınmasın,
Düşmənimin başı üstə qılıncım çalınmasın!
Təki Əjdər inamında, fikrində yanılmasın,
Qarabağı nə ki, sabah, eləbu gün almalıyıq.
Bütöv Azərbaycana iddialı olmalıyıq.

31.03.2007



GÜNAHKARIQ

On ildir çadırlarda,
Üzüldü gümanlar da.
Yaylaqsız, aranlarda
Ölürük, günahkarıq.

ATƏTƏ tutduq üzü,
Pis günə qoydu bizi.
Tökürlər gözümüzü,
Dinirik, günahkarıq.

Bax, işin gedişinə,
Alışdıq vərdişinə.
Fələyin tərs işinə,
Gülürük, günahkarıq.

Aldandıq göz-görəti,
Duymadıq çox qələti.
Olan-qalan sərvəti,
Bölürük, günahkarıq.

Səbrə bax Əjdərdəki,
Dolanır dərviş təki.
Bir yolluq söyləmir ki,
Bilirik günahkarıq.

31. 08.2007



VƏTƏNOĞLU VƏTƏNSİZ ÖLDÜ

Yurdu ürəyində bəsləyən kəsin,
Yurdunda ot basdı cığırın, izin.
Eşidib, duymadı bu dünya səsin,
Yandı acığından, közərtdi közün.

Çəkdi yurd ağrısın, çəkdi, nəçəkdi,
Qələmlə şumladı, sözünən əkdi.
Hər günün oturub həsrətə bükdü,
Əridib ömrünü, yox etdi özün.

Bəhmən Vətənoğlu Vətənsiz öldü,
Bulaqsız, meşəsiz, çəmənsiz öldü.
Yansan, ay Dəlidağ, o sənsiz öldü,
Yığıb, dartammadı yollardan gözün.

Köçüb, dünyamızı qoparıb getdi,
Ümidin özüylə aparıb getdi.
Qəbrini Gəncəyə əmanət etdi,
Yazıb baş daşına “Kəlbəcər”sözün.

5.12.2004



AXTAR
Gərək söyülməsin şairin başı -

Fərqanə

Daşlaşmış bütləri məth edən şair,
Dön geri, elinin acını axtar.
Cənnət ayaqları altında olub,
Dilənən ananı, bacını axtar.
Lütlükdən utanıb, gizlənir həya,
Halallıq haramdan götürür maya.
Namusu, qeyrəti, arı Dubaya,
Göndərən alçağı, suçunu axtar.
Dünənim bu günə dərd oldu getdi,
Tale bəxtimizə sərt oldu getdi.
Verilən sözlər də vəd oldu getdi,
Əsir Qarabağı, Laçını axtar.
Tökülən qanlarım yerdədi, yerdə,
Haqqımın üstünəçəkilir pərdə.
Xocalı qızının faşist əllərdə,
Soyulmuş başını, saçını axtar.
Ağ günlər eşqində qara gündəyik,
Təndirdə küt gedən sıyıq kündəyik.
Şeytanın tilsimli kələfindəyik,
Oğulsan, kələfin ucunu axtar.

29.01.2005



QORXURAM

Mən ölmərəm ürəyimdən vurulsam,
Kürəyimdən vurulmaqdan qorxuram.
Dadım itməz axarımla durulsam,
Zəy qatılıb durulmaqdan qorxuram.

Yoxa çıxır, xəbər tutan halımdan,
Bu gedişlə kim yapışar qolumdan?
Düz saydığım, inandığım yolumdan,
Dalanlara burulmaqdan qorxuram.

Qanadımı haqq üstünə ha gərdim,
Haqsızlıqdan yana-yana közərdim.
Ürəyimi açıb desəm, nə dərdim,
Ürəyimdə boğulmaqdan qorxuram.

Tərs yazılıb taleyimiz əzəldən,
Ara qatır, aramızı düzəldən.
Qeyrətindən bazar açmış gözəldən,
Yurda oğul doğulmaqdan qorxuram.

Baş açmıram bu tilsimdən, bu sirdən,
Bezikmirik buza dönmüş səbrdən.
Bircə kərə yaşadığım ömürdən,

   



Baş açmıram bu tilsimdən, bu sirdən,
Bezikmirik buza dönmüş səbrdən.
Bircə kərə yaşadığım ömürdən,
Boş vədlərlə ayrılmaqdan qorxuram.

Kim atlanıb vədəsində bac alıb,
İgid olub, el gözündə ucalıb.
Əjdər, “Yurdum” deyə-deyə qocalıb,
Çadırlarda qırılmaqdan qorxuram.



BATABATDAN O YANDA
Axırıncı dəfə Batabatda 1962-ci ildə olmuşdum. Ora yaylağa gəlmişdik. 2005-ci il sentyabrın 

5-də yenidən orada oldum. Batabatdan o üzə – Qara Kilsəyə tərəf yurd yerlərimiz vardı.
İstədim çıxıb aşırımdan baxam, səhərdçilərimiz qoymadı, düşmən vurar dedi. İlahi, bir 

addımlıqda idi uşaqlığımın xatırələri qalan yerlər…

Getmişdim ki, könlün alam dağların,
Qucağında seyrə dalam dağların.
Obasında qonaq qalam dağların,
Şeir yazıb, dastan deyib, saz çalıb.

Gördüm yenə ətirlənib hər dərə,
İlmə vurub, toxunubdu gül yerə.
Başdan-başa şeir idi mənzərə,
Nə rəssama, nəşairə yer qalıb.

Dağ döşündə gürnaş tutub sürülər,
Çay boyunca yun yuyurdupərilər.
Bu yerlərin dadın naşı nə bilər,
Bu yerlərə bələd olan kam alıb.

Mərmər üzlü saraylara dəyəsi,
Çobanların dədə-baba dəyəsi.
Söz tapmadım bu yerlərə deyəsi,
Baxa-baxa qaldım oda qalanıb.



Xəyal getdi uşaqlığa bir anda,
Atalıydım, analıydım mən onda.
Gedəmmədim, Batabatdan o yanda,
Yurd yerimiz, neçə ocaq, pir qalıb.
Neçə doğma, neçə tanış yer qalıb.



ZƏNG ELƏMƏ

Paqondaşım Malik Quliyevin qızı Nəzrin bir neçə il bundan öncə Şuşanın 
kodunu yığıb zəng edir, cavab səsi eşitməyən qız – “ata niyə cavab vermir” 
deyib ağlayır… Bir neçə il bu mövzunu beynimdə gəzdirəndən sonra yazdım
- 10.06.2003.

Zəng edib, ay qızım, yorma özünü,
Çoxdan susdurulub dili Şuşanın.
Dığanın əlindəəsir qalıbdı,
Vurulub qandala qolu Şuşanın.

Günahkar bizlərik, qızım, dünyada,
Yatıb, torpaqları vermişik bada.
Yüz illər çökmədi yağıya, yada,
Bir gündə qırıldı beli Şuşanın.

Gör neçə ildir ki, qalıbdı darda,
Biz burda ağlarıq, Şuşamız orda.
Kimdir at oynadan indi Cıdırda?
Kim üçün açılır gülü Şuşanın?

İçimiz alışıb yansa da belə,
Yaman “dözümlüyük”, dözürük hələ.
Vəd verib caladıq illəri ilə,
Hələ də bağlıdır yolu Şuşanın.



Qəm yemə, ay qızım, çox getməz belə,
Bir gün silahları alarıq ələ…
İndi zəng eləmə, onda zəng elə,
Onda ki, dönəcək eli Şuşanın.
Onda açılacaq dili Şuşanın...



ÇİÇƏKLƏR

Şehlər qonub yanağına allanıb,
Çəmənlərdə tala-tala çiçəklər.
Kimdən küsüb ləçəkləri sallanıb,
Düşüb belə haldan – hala çiçəklər.

Əlim gəlməz əl uzadıb dərməyə,
Dərib onu bir kimsəyə verməyə.
Bir də görən qismət olar görməyə,
Kaş həmişə belə qala çiçəklər.

Əjdər, oxu, sən də həsrət nəğməsin,
Bir dərd olar, onu naşı dərməsin...
Onsuz çətin ürəyimin gülməsi,
Qıymayın, amandır, sola çiçəklər.
Kaş həmişə belə qala çiçəklər...

1987



HƏDƏRDİ
Yurdum deyib, yurd ağısı ağladım,
Öz közümlə öz içimi dağladım.
Heyif on il sülhə ümid bağladım,
Qılınc çoxdan yurdu azad edərdi.
Bu töhməti kişi çiyni götürməz,
Öz yükünü gələn nəslə ötürməz.
Şoran düzlər Xarı Bülbül bitirməz,
Allı-güllü dağlarımda bitərdi.
Qarabağı dəllallarım satdılar,
Yalanlarla başımızı qatdılar.
Varımızı taladılar, dartdılar,
O var bizə min illərlə yetərdi.
Utanıram yurd adından danışım.
Nə vaxtacan için-için alışım?
Qoymadılar qisasınan savaşım,
Xəcil gəzmək cəhənnəmdən betərdi.
Qalx, Ay Əjdər, silahını, al ələ,
Harayla sən, demə, haya kim gələ.
Buqismətdi kimlər qala, kim ölə,
Qorxa-qorxa ötən ömür hədərdi.

20.06.2003



ÇƏKİR
Yükün qəmdən tutmuş yurdsuz karvanam,
Nə karvan yeriyir, nə sarvan çəkir.
Elə bil mıxlanıb, pərçinib yerə,
Nə məkan tərpənir, nə zaman çəkir.

Haya hay verərdi olsaydı qaya,
Qışqırdım yetişən olmadı haya.
Dərdimi yükləyib qaçdım səhraya,
Dedilər varını bir karvan çəkir.

Bilmirəm ağayam, bilmirəm kölə,
Varmı, kimliyimi kim isə bilə?
Güzarım qürbətdə xoş keçsə belə.
Ömür haqladıqca yurd yaman çəkir.

Taleyin yoxuşu, enişi olar,
Hər yolun gedişi, gəlişi olar.
Əjdərin də yurda dönüşü olar,
Onu o yerlərə qisas, qan çəkir.
Quzeydən asılan duman, çən çəkir.

20.06.2003



ÜRƏYİMİN ODUYLA

Əzəldən od olmuşam,
Alışmışam, yanmışam.
Dostlar gəlib isinib,
Düşməni yandirmışam.
Yazılıbbdır ünvanım,
Odlar yurdu adıyla.
Yananda elə yanım,
İsinsin o tay, bu tay,
Ürəyimin oduyla!
Tanısın Yer kürəsi,
Bu yurdu, bu elləri,
Bütövlük adıyla-
Azərbaycan ölkəsi.

1972



ÜNVANSIZ SUAL

Ömür boyu yolumu,
Fələkmi, yoxsa özüm,
Çox yoxuşa salmışam.
Gah yeriyib, yıxılıb,
Gah oturub, gah durub,
Şükr edib Allahıma,
Razı da qalmışam.
Əzmişəm dizlərimi,
Qırmışam mən qolumu,
Ürəyim də sıxılıb.
Zərbəni kürəyimə,
Bəzən başa almışam.
Öz-özümü danlayıb,
Öz-özümü söymüşəm.
Hər şeydə bax, özümü,
Mən günahkar bilmişəm.
Bəzən də anlamayıb,
Başıma özüm vurub,
Heç bilməm neyləmişəm.
Görə-görə bu gözüm,
Elə hey söyləmişəm:



- Bir təhər durum, dözüm,
Cəhənnəm olsun özüm...

Bir dözə bilmirəm ki,
Yurdumda yurddaşıma,
Doğma, ögey baxılır.
Əliylə bizimkinin,
Mənə, sənə, qardaşıma,
Kürəyindən ox taxılır.
Ayağından birinin,
Digərimiz dartırıq.
Bir qarın çörək üçün,
Ləyaqəti, mənliyi,
İsməti də satırıq.

Bir dözə bilmirəm ki,
Namus, qeyrət tapdanır,
Məhəbbət adın danır.
Qazandığı dərd, kədər,
Ömrümü edib hədər,
Ürəyim oda yanır...



Bir dözə bilmirəm ki,
Alışmırıq, yanmırıq,
Girov yurdun naləsinə.
Alışırıq yavaş-yavaş,
Şoranlıq laləsinə.
Unuduruq şəhidləri,
Adsız olan igidləri,
Əlyarı, Çingizləri,
Günahsız ölənləri,
Qan ləpiri, qan izləri,
Qisasa haraylayan,
Güllələnmiş dizləri,
Çıxarılmış gözləri...

Bir dözə bilmirəm ki,
Unuduruq talanmış,
Od-alova qalanmış,
El-oba yurdlarını.
Unuduruq düşmənin,
Yüz ildi ürəyimə,
Arzuma, diləyimə,
Qıcanan qurdlarını.



Bir dözə bilmirəm ki,
Üzümüzə gülən tək,
Erməni şeytanları,
Unuduruq ar-namus,
Qeyrətçün özlərini,
Qayadan atanları,
Köksünə oğul dağı,
Çəkilmiş anaları,
Qan deyib, qan ağlayan,
O günləri, anları.
Unuduruq tez açıb,
Tez solan Salatını,
Qış-yay çadırlarda,
Ömür sürüb yaşayan,
Qaçqın adı daşıyan,
Qarabağ elatını.

Bir dözə bilmirəm ki,
İrəvana bir kərə,
Bir kəsimgedən təki,
Aldanır düşmənimin,
O şeytan yuvasına.



Bəlkə də, oynayıbdı,
Düşmənin çaldırdığı,
Bir oyun havasına.
Nə deyim millətimi,
Düşmənimin içində,
Təmsil edən o kəsin-
Oğlumuzun ağlına.
Mən nə deyim, bəlkə də,
Düşmən olan ölkədə,
Tost deyilib, içib də,
Qarabağı ağladan,
Sinəmizi dağladan,
Dığaların sağlığına.
Bəlkə də...
Yazıq Sabir çox dedi,
Çox yazdı bu millətə,
Düzəlsin, düzəlmədi.
“Kim nə deyər
bizdə olan qeyrətə”.
Mən hərdən ötənləri,
Yaddaşdan itənləri,
Arayıb, salıb yada,



Çox sualın cavabın,
Heç tapa bilməmişəm.
Gözləmişəm dünyada,
Ünvansız sual təki...
Bax, budur bir sual da:
Dostu bilinməyən,
Düşməni seçilməyən,
Bu eldə, bu mahalda,
Mən hələ ölməmişəm,
İlahi, nə yaxşı ki...

1997



XƏBƏR  ALDILAR

Bir gün yolum düşdü Muğan çölündən,
O çöllər Vurğunu xəbər aldılar. 
Əyildim üzməyə şehli gülündən,
O güllər Vurğunu xəbər aldılar.

Tuş oldum hürküşüb qaçan ceyrana,
Vurğundan vəsiyyət: - dəyməyək ona!
Göllərdən uçuşdu yaşılbaş sona,
O göllər Vurğunu xəbər aldılar.

Nurani bir qoca giley eylədi,
Buyurdda çox şair, çox da, var dedi –
Vurğun gedən gündən biri gəlmədi.
O dillər Vurğunu xəbər aldılar.

İçimi göynətdi belə hal mənim,
Ürəyimə saldı qara xal mənim.
Çatdı harayıma mizrab, tel mənim,
O tellər Vurğunu xəbər aldılar.



CAR  ÇİÇƏYİ
Zakatala rayonunun ən gözəl kəndi
Carın ətirli, tərli çiçəklərinə - avqust 1987
Çəmənlərin gözü sənsən,
Aşiqlərin sözü sənsən,
Gözəlliyin özü sənsən,
Car çiçəyi, Car çiçəyi.

Sevir bu dağ, dərə səni,
Kim istəməz görə səni?
Qoyma yetən dərə səni,
Car çiçəyi, Car çiçəyi.

Bihuş etdin ətirinlə,
Kölgələndim çətirinlə.
Yaşayaram xatirənlə,
Car çiçəyi, Car çiçəyi.

Ayrılıram gözüm qalır,
Ləçəyində izim qalır.
Həsrətinədözüm qalır,
Car çiçəyi, Car çiçəyi.



BU  DAŞ

Ulu babalarımızın yaşadığı Qobustana getmişdim. Oradan beş daş
oynalınan daşlar boyda bir daş götürdüm. Masamın üstündə hər gün gözüm
önündə olan bu daş yavaş-yavaş sanki canlanmağa başladı. Mənə elə gəldi ki,
bu daş qəriblik çəkir - 21.04. 2003.

Baxıram, sifəti qırış-qırışdı,
Milyon illərin daşıdı bu daş.
Özüdə bilməyir neçədir yaşı,
Dünyanın özünün yaşıdı bu daş.

Bir dili olsaydı danışdırardım,
Oyadıb içini alışdırardım.
Küsdüyü vardısa, barışdırardım,
Bir gözəl gözünün yaşıdı bu daş.

Ötüb dövrəsindən gör neçə insan,
Şahidlik eyləyər dindirsən həran.
Babamın nənəmə bəlkə də nişan,
Verdiyi üzüyün qaşıdı bu daş.

Nə vaxtdır yol gəlir o öz köçündə,
Azmayıb dumanda, itməyib çəndə.
Gəzdirir dünyanın sirrin içində,
Sirrimi verdiyim sirdaşdı bu daş.



Qəriblik yapışıb içimi didir,
Gözlərim yol çəkir gör neçə ildir...
Vallah, qəribliyi daş da hiss edir,
Deməyin çöllərin daşıdı bu daş.

Nə qədər üstünü alsa da sazaq,
Bircə yol yurdundan düşməmiş uzaq. 
Əjdərin günahı üzündən ancaq,
Qəriblik ömrü də, yaşadı bu daş.



GÜLLƏLƏYİN

1993-cü il 23 avqustda Cəbrayıl rayonu işğal olarkən qaçmayıb, əsir düşən
İlqar Mehdiyev faşist erməni zabiti tərəfindən tələb olunanda ki, Azərbaycan
bayrağına tüpürsün, o isə, bayrağımızı öpür və həmin zabitin üzünə tüpürür.
Sonra qışqırır ki, məni güllələyin. Onu o qədər döymüşdülər ki, çox çətinliklə
əsirlikdən azad olandan bir neçə ay sonra vəfat etdi, şəhid oldu, şəhid…İlqar.

Güllələyin!
Mən onsuz da ölməyəcəm.
Daşlaşmışam çoxdan artıq,
Daş bədəndə qanımmı var?

Güllələyin!
Mən onsuz da ölməyəcəm.
Canı yurda vermişəm mən.
Boş bədəndə canımmı var?

Güllələyin!
Mən onsuz da ölməyəcəm.
Hardasa bir şimşək olub,
Başınızda çaxacağam.



Güllələyin!
Mən onsuz da ölməyəcəm.
Göyə beləçıxsanız da,
Sizi bir-bir dartıb yerə,
Gözləriniz görə-görə,
Axırınıza çıxacağam.
Bax, onda görəcəksiz,
Ölməmişəm, hələ sağam!



VURAN ƏLİN VAR OLSUN

Budapeşt şəhərində kursda olarkən milli heysiyyatına toxunmuş erməni
zabitini mərdi-mərdanə balta ilə doğrayan Azərbaycan ordusunun baş
leytenantı, El Qəhrəmanı Ramil Səfərova xitabən - 1.03.2004.

Vuran əllərinə qurban kəsəcəm,
Gəldiyin yollara güllər səpəcəm.
Adına bağ salıb, ağac əkəcəm,
Vətənin qeyrətin qoruyan, oğul.
Düşməni baltayla doğrayan, oğul.

Yetər, analarım ağlayır ağı,
Qılıncla sağalar sinəmin dağı.
Sənin bu hünərin baş ucalığı,
Milləti döyüşə haylayan, oğul.
Düşməni baltayla doğrayan, oğul.

Azmı tapdalanıb namus da, ar da?
Yağılar əliylə talanıb var da.
Uzaq bir ölkədə, qərib diyarda,
Tapdanan haqqıma yarıyan oğul.
Düşməni baltayla doğrayan oğul.



Dünyamız susduqca qudurur yağı,
Nə vaxt seçəcəklər qarayla ağı?
De, hansı bir yolu seçərdi axı,
Xocalı yarası ağrıyan oğul?
Düşməni baltayla doğrayan oğul.

Kimsənin haqqı yox, qınaya səni,
Basıb əsəbini, sınaya səni.
Bəlkə bundan sonra tanıyasəni,
Ayağın altında zarıyan, oğul.
Düşməni baltayla doğrayan oğul.



MƏN  ÖZÜM  HAQQIMI
QORUYACAĞAM

Bu dünya haqqımı qorumayırsa,
Mən özüm haqqımı qoruyacağam.
Bilməyən də bilsin, bu gündən daha,
Haqqa qılıncımla yarıyacağam.
Mən özüm haqqımı qoruyacağam.

İllər uzandıqca karlaşır qulaq,
Kar qulaq dili də lal edəcəkdir.
Yurdun işğalıyla barışanları,
Düşmən zaman-zaman qul edəcəkdir.
Kar qulaq dili də lal edəcəkdir.

Qırıb zəncirini buz ətalətin,
İçimdən qor alıb alışacağam.
O dağı, dərəni azad eyləyib,
Ana torpağıma qarışacağam.
İçimdən qor alıb alışacağam.



Çəkilsin yolumdan söz oynadanlar,
Kəsiblər yolumu on ildir bəsdir.
Çapdırım Qıratı yurduma sarı,
Misri siyrilibsə baş kəsəcəkdir.
Kəsiblər yolumu on ildir bəsdir.

Qalx, ey Vətən oğlu, döyüş vaxtdır,
Ramil səngərlərə çağırır bizi.
At namus yükünü, əydi çiynini,
Qalx, azad eyləyək Vətənimizi.
Ramil səngərlərə çağırır bizi.

2.03.2004



NECƏ BARIŞACAĞAM

Sən demə, xəyalım özümdən zirək,
Yurdumu min kərə dolanıb gəlir.
Təpəni, dərəni, dağı gəzərək,
Həsrətin oduna qalanıb gəlir.

O həsrət içimi nə vaxtdan bəri,
Didib, parçaladı görən olmadı.
Çağırdım göyləri, çağırdım yeri,
Tapdanan haqqımı verən olmadı.

Görən, doğrudanmı, kor imiş dünya,
Kimin kimliyini seçə bilmədi?
Vətənsiz qalana gor imiş dünya,
Gündüzü görmədi, gecə bilmədi.

Baxıram, ATƏT də başımı qatır,
Nə vədlər tükənir, nə vəd verənlər.
Nə də ki, dözümüm son həddə çatır,
Hanıər kişilər, hanı ərənlər?



Nə qədər dığaya yalvarıb axı,
Nə qədər sülh ilə danışacağam?
Qanla yuyulmamış Xocalı dağı,
Yağıyla mən necə barışacağam?

Odur ki, götürüb ələ silahı,
Hər qarış torpağı qanla yuyacam!
Qoyub bir tərəfə naləni, ahı,
Yağının gözünü oxla oyacam!
Hər qarış torpağı qanla yuyacam!

2.04.2010



BİLMƏDİM

Dünyanın gözündə bir qara pərdə,
Xeyir axtarılır düşdüyüm şərdə.
Bu boyda cahanda, bu boyda yerdə,
Ürəyə yatan yer seçə bilmədim.

Taptanan haqlara yarıyammadım,
Qohumu-qardaşı arıyammadım.
Əridim çadırda qarıyammadım,
60-dan o yana keçə bilmədim.

Dərdimə əlacmı, gözümün yaşı?
Ha öpsəm pir olmaz qürbətin daşı.
Xəyalım önündə bulaqlar başı,
Arxların suyundan içə bilmədim.

Yurdun ağrısıyla çürüdüm getdim,
Ömrümü dalımca sürüdüm getdim. 
Əjdəri sözümə bürüdüm getdim,
Özümə bir kəfən biçə bilmədim.



SƏN  GƏRƏK  ALIŞASAN

Neyləsin saman çöpü, dəryalarda batana,
Dalğalar udacaqdı sən hayına çatana.
Qeyrətini, arını bir qazanca satana, 
Xeyri nə, kişilikdən, ləyaqətdən danışasan.

Batarkən dərd içində, gülər gördüm arsızı,
Xeyirlidi doğrasan, zamanında barsızı.
Ürəkdə üşüyəni, isidərmi, sən azı,
Min kərə od püskürüb, min kərə alışasan?

Sən görüb-götürdüyün o zəmanə deyildi,
Şahla şillə yeməyən, bir qarına əyildi.
Kimlərsə düşüb gözdən, el içində söyüldü,
Söyüləcək ölüncə, çox da ki, çalışasan.

Elə üz ki, axarda, sən barı batmayasan,
Babaların güvəndiyi, kişiliyi satmayasan.
Ay Əjdər, yurd talanıb, sən gərək yatmayasan,
Qorxuram belə getsə, işğalınla barışasan.
Sən gərək od püskürüb, sən gərək alışasan.

23.06.2006



ÜZÜMÜZ YOXSA

El Qəhrəmanı, əyilməz oğlumuz
Ramil Səfərov, ömürlük cəza alan igid...

De, hansı haqqınan, danışaq, dinək,
Yanında, ay oğul, üzümüz yoxsa?
Xeyri nə, min kərə alışaq, sönək,
Qeyrətdən qor alan közümüz yoxsa.

Yalandan ağlayan gözü neynirəm,
Səbrlik öyrədən sözü neynirəm.
Birinə dəyməyən yüzü neynirəm,
Mininə dəyəsi yüzümüz yoxsa.

Təpər içimizdə boğursa səsin,
Cavanşir neyləsin, Babək neyləsin.
Koroğlu Misrini niyə teyləsin,
Döyüş meydanında özümüz yoxsa?

Pulun əlindədi dünyanın çarxı,
O açır bazarı, o qoyur nırxı.
Dünya haqqımızı görərmi, axı,
Bir yerə qoyulmuş sözümüz yoxsa?



De, kimi çağırım, haraya çatsın,
Şirin yuxumuza haramlar qatsın?
Niyə bağırmayaq, qulaqlar batsın,
Ay Əjdər, kölgəli gözümüz yoxsa?



HARAYLA

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun timsalında Bütöv
Azərbaycan boyu haray! Bu xəbəri Təbrizdə xəstəxanada eşitdim, ürəyim qürur
hissiylə doldu...

Mübariz - türk oğlu sübut etdi ki,
Əfsanə deyilmiş, Koroğlu varmış.
Zamanı yetişib, məqam çatanda,
Hər oğul Cavanşir, Babək olarmış.

Bu yolu, bu haqqı o özü seçib,
Xocalı haqqını kim almalıydı?
Düşməni məhv edib, canından keçib, 
Qanı qanla yuyan kim olmalıydı?

ATƏT, BMT bilmirmi məgər,
Dözümün də həddi, hüdudu olar.
Saxta, yalan vədlər uzansa əgər,
Oğullar bir qana min qisas alar.

Ramil zindanda əlləri bağlı,
Zəncir gəmirir ki,haraya gələ.
Gözünü pul tutan,qarnında ağlı,
Vətən nə olduğun bilirmi hələ?



Gözün aydın olsun, ay Azərbaycan,
Yolunda canından keçənlər artır.
Yurdu əsir qoyub yaşayanacan,
Öldürüb ölməyi seçənlər artır.

Qeyrətli oğlunu, qızınıçağır,
Qeyrətsiz onsuz da gəlməyəcəkdir.
Bu kar dünyanın üstünə bağır,
Susduqca haqqını bilməyəcəkdir.

Mübariz, Ramil tək igid oğullar,
Hardasa minlərlə milyonlarladı.
Bitdi əfsanələr, bitdi nağıllar,
Həqiqət cəsarətli olanlarladı.

Deyirəm, demişəm gör neçə kərə,
Quzeyli, Güneyli ellərim, haray!
Hər dərə, hər təpə dönsün səngərə,
Silahdan yapışan əllərim, haray!

Quzeyim qalxarsa, yeridi, yeri,
Güney də hayıma hay verəcəkdi.
Qırıb qolundakı paslı zənciri,
Canından Vətənə pay verəcəkdi.



Savaş xəbərini bir gün eşitsə,
Urmiya dağları dolanıb gələr.
Qaradağ elinə xəbər yetişsə,
Qarabağ qanına bulanıb, gələr.

Meşkin, Xoy, Ərdəbil, o qədim Əhər,
Çəkib qılıncını çıxarar qından.
Bu gün gecdisə də, bax elə səhər,
Qanla təmizlənər Qarabağ qandan.

Həmədan, Sərab da eşidər məncə,
Döyüş qızışanda sönməyəcəkdi.
Bayrağım Şuşada yüksəlməyincə,
Təbrizim döyüşdən dönməyəcəkdi.

Marağa, Germinin alışar içi,
Zəncanın, Qəzvinin görünər yeri.
Makunun, Mərədin bəllidi gücü,
Əzəl tarixindən o üzü bəri.

O taylı Muğanım, o Aslan düzü,
Parsabad Arazı adlayacaqdı.
Hayıma hay verən milyonu, yüzü,
İlanlar yuvasın odlayacaqdı.



O taylı, bu taylı bir Vətəndəyik,
Sərhəd ayırsa da, canımız birdi.
Ayrıca biz kimik, biz axı nəyik?
Bir olsaq sağalar Vətənin dərdi.

200 il keçir o vaxtdan bəri,
Ağrısın çəkirik biz Gülüstanın.
Bütövlük haqqını qaytaraq geri,
İkiyə bölünmüş Azərbaycanın.

Təbriz şəhəri,
24.07-2010



ZAMANI VARDI

Özü-öz hayında qalan dörd yanım,
Onsuz da görməyir, xeyri nə yanım.
Yurdunu itirib ağlayan, canım,
Hər dərdin dərmanı, loğmanı vardı.

Bu günüm dirənib dünəni danır,
Ay ili günahkar, il ayı sanır.
Bir yanda dünyamız alışıb yanır,
Bir yanda çiskini, dumanı vardı.

Bu dünya neçəsin salıb kəməndə,
Neçəsin azdırıb, itirib çəndə.
Bax, hətta taleyi, bəxti dönəndə,
İnsanın Allaha gümanı vardı.

Əlacı yox nəfsdən doğan azarın,
Dərdi duyulmadı candan bezarın.
Qiyməti od tutub, yanan bazarın,
Məhşərdə mizanı, divanı vardı.

Demə ki, ay Əjdər, belə qalacaq,
Əzəli vardısa, sonu olacaq.
Hər kəs əməlinin haqqın alacaq,
Hər şeyin vədəsi, zamanı vardı.



MƏZAR

Dərdini çəkdiyim didərgin elim,
Haçansa haqlasa üstümü ölüm,
Hərdən məzarımın üstünə gəlin,
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar.

Çəkib öz içimə buz nəfəsimi,
Gəlsəniz duyaram ayaq səsini.
Mən ki, gözləmirəm heç özgəsini,
Seçməsə də, doğmanı, yadı məzar.
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar.

Heyifsilənməsin, qoy ömrü bitən,
Torpağın altı da, üstü də Vətən.
Bütün eyiblərin üstünü örtən,
Abırdı, ismətdi, həyadı məzar.
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar.

Buranın özünün öz aləmi var,
Sağalmaz yaralar burda sağalar.
Hər gələn əbədi, biryolluq qalar,
Üzü sonsuzluğa dünyadı məzar.
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar



Nəyim var, nəyimlə öyünüm, öyüm,
Mənim deyildirsə qurub, hördüyüm.
Elə hey gecələr yatıb gördüyüm,
Açması olmayan röyadı məzar.
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar.

Hər sözüm ağrıdı dərdi duyana,
Açıb kitabımı varaqlayana…
Əjdəri nə vaxtsa soraqlayana,
Deyin, - ünvanının son adı məzar.
Deməyin buzlaşmış qayadı məzar.

11. 12. 2007



DƏFN EDİN MƏNİ

Qismətim olmasa dağların döşü,
Harda istəsəniz dəfn edin məni.
Bilirəm məzarım sönməyəcəkdir,
Üstümdən ötməsə dağların çəni.
Harda istəsəniz dəfn edin məni.

Adıma ad qoyub, qaçqın deyildi,
Bu adın yükündən çiynim əyildi.
“Namusu it yeməz”. Niyə yeyildi?
Biz belə deyildik, axı biləni.
Harda istəsəniz dəfn edin məni.

Mənimçün eynidir xeyir də, şər də,
Uzanan gecə də, gələn səhər də.
Nə kənddə yerim var, nə də şəhərdə,
Bu günə qoymasın Tanrım kimsəni.
Harda istəsəniz dəfn edin məni.

İstəyim nə idi, qismətim de, nə?
Yurd deyib alışdım, mən dönə-dönə.
Demişəm yüz kərə, deyirəm yenə,
Dişimlə didəndən sonra düşməni,
Harda istəsəniz dəfn edin məni.



O taylı, bu taylı Azərbaycanım,
O mənim varlığım, o mənim canım.
Təki torpağına qarışsın qanım,
Vəsiyyət etmirəm qəbir yerini.
Harda istəsəniz dəfn edin məni.

20.12.2007



QARA  MAHMUD

Cəbrayıl rayonunun sayılıb-seçilən ağsaqqallarından olan Qara
Mahmudun anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə

Yurdumuzun hər daşını,
Duman almış dağ qaşını,
Bulaqların göz yaşını,
Haçan görək, Qara Mahmud?

İllər yurdsuz ötməməli,
Ömür qaçqın bitməməli! 
Ümidimiz itməməli,
Ümid verək, Qara Mahmud.

Dünya bizə yad baxışda,
Yad ilmədə, yad naxışda.
Nəyi güddü, bu qarğışda,
Zalım fələk, Qara Mahmud?

Dərd apardı yarısını,
Cavanını, qarısını.
Bu ayrılıq dəryasını,
Üzək gərək, Qara Mahmud.



Düzdə qaldıq biz düzlükdən,
Çıxammadıq heç süslükdən.
Bu mənasız dözümlükdən,
Bezək gərək, Qara Mahmud.

Zaman əydi belimizi,
Lal eylədi dilimizi.
ATƏT-lərdən əlimizi,
Üzək gərək, Qara Mahmud.

Dilsiz yollar gözə durdu,
Haqq dirənib üzə dürdü.
Axı niyə, nə məcburdu,
Dözək gərək, Qara Mahmud?

18.04.2007



20   YANVARDAN
DOĞAN  ŞƏHİDLİK

Qərar yazdıq, qiymət verdik,
Qisasımız alınmadı.
Günahkarlar kef içində,
Zindanlara salınmadı.

Unutqanlıq, biganəlik,
Zəhərləyib qanımızı.
Yurd-yuvanı verib əldən,
Qoruyuruq canımızı.

Var yığırıq, bilərək ki,
Bu dünyada qalacaqdı.
Gözləyirik kimsə gəlib,
Qisasımı alacaqdı.

Şəhidlərdən öyrənməli,
Yurd-yuvanı sevməyi də,
Vətən deyib, Ana deyib,
Uğrundaca ölməyi də.



Şəhidlərim ölüm üstə,
Əli yalın dik gəldilər.
Boğazlayıb istibdadı,
Əlləriylə öldürdülər.

Əyilmədi millətimiz,
Top-tüfəngin qabağında.
İsindilər naxələflər,
O gecənin alovunda.

Şəhidlərim o gecənin
Köynəyinə büründülər.
Satqınlarım o gecəni,
Vəzifəyə süründülər.

Haqlarıdı hər gün, hər an,
Şəhidlərə biz başəyək.
Qan çilənmiş hər bir daşa,
Müqəddəs pir, ocaq deyək.

Həmin gündən dəyişibdir,
Qərənfillər ünvanını.
Qaboy küsüb getdi toydan,
Çəkdi kədər karvanını.



O gecəki haqqın səsin,
Kar qulaqlar eşitmədi.
O gecənin harayına,
Heç Allah da yetişmədi.

Bu qanunsuz, ədalətsiz,
Dünyamızın kordu gözü.
Düz olanı pərdələdi,
Tərs olanı gördü gözü.

Düzü hələ anlamırıq,
Bu daş bizə hardan dəydi.
And içmişdik intiqama,
Bu atəşkəs, dözüm nəydi?



YADDAŞINI VƏRƏQLƏ

Yaddaşını gəl vərəqlə, bir də sən,
Tarixini aç təzədən sən oxu …
Gör qandadı, xislətdədi, ya nədə,
İçindəki bu vahimə, bu qorxu.

Oxu, gör ki, baban, nənən kimdi, kim,
Soy kökündə qarışığın olubmu?
Torpağını zaman-zaman itirib,
İşğalıyla barışığın olubmu?

Bir qarışa uzadılan əlləri,
Babalarım biləyindən kəsərdi.
Can nədi ki, üstündə də əsəydi,
Əsəndə də torpaq üstə əsərdi.

Parçalayıb sinəsini düşmənin,
Qanın içib ürəyindən babalar.
Sinəsindən yara alıb, alanda,
Vurulmayıb kürəyindən babalar.

Babaların hünərinə min alşıq,
Biz onlara layiq xələf olmadıq…
Özün bizə sipər etdi şəhidlər,
Biz onların qisasını almadıq.



Necə deyim, şəhid oğlu, atanın,
Bağışla ki, intiqamın almadım.
Səni necə inandırım mən axı,
Şəhid olub Qarabağda qalmadım.

Necə deyim, sən hamıdan ucasan,
Kef edirsə fərarinin balası.
Necə deyim, axı sənin olmalı,
Kimlərinsə mərmər daşlı qalası.

Qaça-qaçdı, qova-qovdu, ay bala,
Hamı qalıb çörəyinin hayına.
Dərya ilə qarnı, gözü doymayan,
Gözün dikib sizlərin də payına.

Yeridirmi, bu gileyin, bilmirəm,
Gəl saxlayaq haqq-hesabı sonraya.
Düşmənimdən qisas alıb qayıdıb,
Qoyaq kimin kimliyini araya.



Haqqım yoxdu durub qeybət eyləyəm,
Qatılmış başları təzədən qatam.
Geyib şəhidlərin qanlı köynəyin,
Gərəkdi yurdumun hayına çatam.

Siyirib qılıncı, qanla suvarıb,
Düşmüş papaqları qaytaraq başa.
Nə əksək bitəcək, suvarmasaq da,
Qanı şəhidlərin çilənən başa.

Odur ki, Vətənin dar günündə sən,
Güvən əməlinə, işinə, oğul.
Yağı torpağımdan çıxmayacaqdı,
Dəyməsə yumruğun dişinə, oğul.

10.11.2004 



QALXMAQDAN  ÖTRÜ
El şairi Sofu Bilala xitabən

Qoy, qısım ömrümdən bir az saxlayım,
Qayıdıb Diriyə qalxmaqdan ötrü.
Küskün bənövşədən dəstə bağlayım,
Məlhəm tək yarama sıxmaqdan ötrü.

Qürbətdə ötüşən ilim ağrıdır,
Çadırda çürüyən elim ağrıdır, 
Danışa bilməyən dilim ağrıdır,
Gücüm yox, hirsimi boğmaqdan ötrü.

Nə qədər yuxuda “səfər eyləyim”,
Ayılıb yuxumu suya söyləyim?
Qanlı köynəyimi bayraq eyləyim,
Mən onu dağlara taxmaqdan ötrü.

Hazıram bərəni, yolu keçməyə,
Düz söz zəhərsə də, onu içməyə…
Çalışdım qaranı ağdan seçməyə,
Elimin gözünə baxmaqdan ötrü. 



Ömrümün karvanı üzü payıza,
Əlvida bahara, əlvida yaza.
Dolmuş bulud kimi yağam Araza,
Elə Vətən boyu axmaqdan ötrü.

Ay Əjdər, ayrılıq bitəcəkdimi?
Uzanan gecələr ötəcəkdimi?
Görən, qalan ömrüm yetəcəkdimi,
Qaçqın töhmətindən çıxmaqdan ötrü?



TURAN BOYU

Közünü qorlandır küldə batmasın,
Adını uca tut, eldə batmasın.
Oyat qeyrətini, oyat, yatmasın,
Ulasın Boz Qurdum qoy Turan boyu.
Haray, Dədəm Qorqud, ay oğuz boyu.
İnsan içindəki qordan oyanar,
Tapdanan namusdan, ardan oyanar.
Belə getsə babam gordan oyanar,
Söyər belə nəsli, qınayar soyu.
Haray, Dədəm Qorqud, ay oğuz boyu.
Hanı, torpaq üstəəsən babalar,
Uzanan əlləri kəsən babalar?
Əhsən hünərnizə, əhsən, babalar,
Yurdu qorudunuz dağ-aran boyu!
Haray, Dədəm Qorqud, ay oğuz boyu.
Dünya istəyimcə qurulmadı heç,
Bulanlıq suları durulmadı heç.
Əjdər yurd deməkdən yorulmadı heç,
Bir kəsə yetmədi harayı, hayı.
Haray, Dədəm Qorqud, ay oğuz boyu.

5.05.2007



GƏLƏN DEYİL

Ömrümüz daranır hey daraq-daraq,
Gələndən, gedəndən verən yox soraq.
Hayladım dünyanı mən bağıraraq,
Hardan biləydim ki, hay bilən deyil.

İnamsız yaşamaq ölümdən betər,
Çalışdım ömür-gün ötməsin hədər.
Sıxıb, boğsalar da məni nə qədər,
Demişəm: - torpaqdan pay olan deyil.

Ümidim sabahkı ər nəsillərdə,
Babək var, Koroğlu var nəsillərdə…
Səni də, məni də öldürsələr də,
Minillik bir nəsil, soy ölən deyil.

Yurdum deyə-deyə qaldım ağlara,
Əlvida o günə, ötən çağlara.
Getsəniz, ay ellər, deyin dağlara,
Əjdəri gözləmə, tay gələn deyil...

9.05.2007



ŞƏHİDLƏR İNCİMƏSİNLƏR
“Moskva” mehmanxanasında, Şəhidlər Xiyabanı ilə üzbəüz toy eləmək azı

günahdır. Həmçinin, bura gəlin gətirən maşınların hay-küyü ondan da ağır
günahdır-15.05.2004

Bir anlıq siqnalı dayandır barı,
Ötəndə Şəhidlər Xiyabanından.
Ağrıyar yarası daş məzarların,
Sənin soyuqqanlı hay-harayından.
Orda neçə-neçə ata-ananın,
Yarımçıq arzusu, diləyi yatır.
Orda yatanlarla gör, neçə qızın,
Daşlaşmış qisməti, taleyi yatır.
Verdiyin siqnalın qəfil ox kimi,
Şəhid anasının bağrını dəlir.
Gör neçə qız-gəlin sən keçən yerdən,
Mərmər baş daşıyla görüşə gəlir.
Asta keç, amandı, bu hay-küyündən,
Şəhidlər oyanıb diksinməsinlər.
Səndən yox, şəhiddən öyrənəcəklər,
Vətəni sevməyi gələn nəsillər.
Asta keç, şəhidlər inciməsinlər...



QARĞALAR  BƏD  XƏBƏR 
GƏTİRİR,   QARDAŞ 

Qara xəbər yüyürək olar deyirlər. Cəbrayıl elinin sevilib-seçilən
şairlərindən, ziyalılarından olan Vahid müəllimin qəfil ölüm xəbəri hamı kimi
məni də yandırdı. Mənə telefonda oxuduğu son şeirinin son sətirləri yadıma
düşdü:

Bir daha dərdimi bilənim yoxdu
Bir daha üzümə gülənim yoxdu,
Bir daha gedənim, gələnim yoxdu,
Bir də bu qapıya gəlmə, saxsağan.

Vahid Hüseynov
Saxsağan qapından gedəndən bəri,
Qarğalar bəd xəbər gətirir, qardaş!
Mən necə yalvarım, qaytarım geri,
Hər günüm bir oğul itirir, qardaş!
Qarğalar bəd xəbər gətirir, qardaş!

Bəd xəbər üstündə köklənib illər,
Bəd xəbər vərdişli olubdu ellər.
Bəd xəbər yüyürək olur deyirlər,
Onu küləklərmi, yetirir, qardaş?
Qarğalar bəd xəbər gətirir, qardaş!



Gözün yurd yolunda, qulağın səsdə,
De, necə dözürsən o daş qəfəsdə?
Gözümün yaşları məzarın üstə,
Kədər, qəm çiçəyi bitirir, qardaş!
Qarğalar bəd xəbər gətirir, qardaş!

İnanmam bu ağrı elimdən getsin,
Ağlayan ağılar, göz yaşı bitsin.
Bu xəbər, ay Əjdər, Tumasa yetsin,
Ağlasın bu dərdi hər qaya, hər daş!
Qarğalar bəd xəbər gətirir, qardaş!

25.10.2007



YOL   GEDİRƏM

Bir zülmət gecəni yol gedirəm mən,
Əzəli, nə sonu görünür onun.
Ruhum yüz illərcə öndədir məndən,
Cismim arxasınca sürünür onun.

Nə səhər açılır,  nə gecə bitir,
Elə bil bağlayıb gözünü dünya.
Nə görür halımı, nə haya yetir,
Məndən də döndərdi üzünü dünya.

Dünyaya gəlişi günah bilmişəm,
Gedəndə günahım yuyulmadı da.
Yurdum deyə-deyə qərib ölmüşəm,
Barı, bir baş daşı qoyulmadı da.



NƏ YAXŞI

Yurd diləyim dilək kimi qarıyır,
Zülmət gecə oğrulara yarıyır.
Gördüklərim ürəyimdə ağrıyır,
Öldürməyib məni zaman nə yaxşı.

Öz-özümdən od götürüb ha yandım,
Dirsəklənib dərd altında dayandım.
Mən hamıya özüm kimi inandım,
Seçəmmədim yaxşı, yaman nə yaxşı.

Dərdim çəkdi məni şeir yazmağa,
Ağrım döndü söz altında qazmağa.
Məzarımı dağlarımda qazmağa,
Ölməyibdi hələ güman nə yaxşı.

Dağdan enib maral məni ağlaya,
Göz yaşları məzarımı dağlaya.
Göy üzünü qara bulud bağlaya,
Yağa yağış, ötə duman, nə yaxşı…

5.08.2006



DOLANAYDIM

Xəyalımda gəzdim Cəbrayılı – 1998

Ay duman, sənin yerinə,
O dağları dolanaydım.
Xələflidən yorğun aşıb,
Siriyə qonaq qalaydım.

Tey dağında hava mehli,
Bilər məni qonaq əhli.
Meşələri şehli-şehli,
Gəzib şehə bulanaydım.

Gödəklidə durum bir az,
Əhmədlidən gəlsin avaz.
Şıxlardan ötüb bu yaz,
Yaylaqları dolanaydım.

Məliklinin suyun içib,
Quşçulardan ötüb, keçib,
İsaxlıda zəmi biçib,
Ziyarətə boylanaydım.



Qalacıqda gilas yeyib,
Güldən çələng hörmələyib,
Şor dürməyi dürmələyib,
Hovusluya yollanaydım.

Gəyən düzündə dolaşıb,
Şahvəllidə sağollaşıb,
Dağ Tumasda yolum çaşıb,
Oylaqları dolanaydım.

Kəndi bir-bir kəndə qatıb,
Hacı Qaramanda yatıb,
Yuxu görüb, kama çatıb,
Xoş xəyalla oyanadım.

Arazımla birgə axıb,
Dolanıb Diriyə qalxıb,
O taylara bir də baxıb,
Hasanlıya sallanaydım.

Maşanlıda üzüm dərib,
Soltanlıda gözəl görüb,
Oğrun-oğrun, qərib-qərib,
Yanıb oda qalanaydım.



Maşanlıda üzüm dərib,
Soltanlıda gözəl görüb,
Oğrun-oğrun, qərib-qərib,
Yanıb oda qalanaydım.

Xələfdağın başı qarlı,
Şükürbəyli, Əmirvarlı.
Fuğanlının bağı barlı,
O bağları dolanaydım.

Cəbrayılın Xan Çinarı,
Kəm olmazdı qonaqları.
Yorğun gəlib o yolları,
Kəhrizində yuyunaydım.

Şahvələdli, Qərər boyu,
Neçə-neçə kəhriz-quyu.
İçib sərin-sərin suyu,
Ötənləri bir anaydım.

Karxuludan payım alıb,
Maralyanı yada salıb,
Yeddi Para eldə qalıb,
Yeyib, içib hallanaydım.



Süleymanlı, Minbaşılı,
Qaracallı gözü yaşlı.
Veysəllinin yolu daşlı,
Çaylaqları dolanaydım.

Doşulunu yad eləyib,
Qışlağa da salam deyib,
Şəhidlərə mən baş əyib,
Keşiyində dayanaydım.

Mərcanlılar ağır eldi,
Çox bəlaya düçar gəldi.
Gordubabam Çənlibeldi,
Koroğlu, Eyvaz olaydım.

İnciməsin çox kənd barı,
Yad etmədim mən onları.
Axşam-axşam dolayları,
Yaylaqları dolanaydım.

1998



BAXIRSAN

Xocalı faciəsinə həsr olunmuş toplantıda millətimin soy adina şübhə ilə
baxan, döyüş qabiliyyətimizi heçə endirməyə çalişan sapı bizdən olan
baltalara - 26.02.2002

Soy adın bilinmir,  ay zatı qırıq,
Mənim soy adıma ləkə yaxırsan.
Mənim gördüyümü görməmək üçün,
Kiminsə baxdığı gözlə baxırsan.

Mənim o yerlərdə bilmirsənsə, bil,
Neçə qibləgahım, pirim qalıbdı.
Neçə ocaq daşım, necə yurd yerim,
Neçə ölüm qalıb, dirim qalıbdı.

Mənim öz haqqımdır haray qaldırıb,
Açam qollarımı qılınc çalmağa.
Xocalı köynəyin geyib əynimə,
Gedəm Qarabağa qisas almağa.

Mütləq siyirdiyim qılınc kəsəcək,
Didib dağıdacaq daş ürəkləri.
Tökülən qanımla çiçəklənəcək,
Əjdərin yurd yeri, yurd diləkləri.



HAVALARIN YANĞISI

Cəbrayıl rayonunun itirə-itirə getdiyimiz el sənətkarlarının layiqli
davamçısı, qara zurnanın mahir ifaçısı Vaqif bəyə xitabən

Çaldığın havanın yanğısı, Vaqif,
Özümü özümdən qoparır məni.
Elimdə, obamda yadımda qalmış,
Toylara, nişana aparır məni.

De, kimlər çalmayıb qara zurnada,
Məhəmməd, Hüseyn, Nadir bəy hanı?
Qanad saxlayardı göydə durna da,
Kim çalardı, Xurşud çalan havanı?

Elimin, obamın toyunda bu gün,
Bir sənsən, bir Osman könlümü alan.
Çoxu çalammayır “Səltənəti”ni,
Bir sənsən, bir Osman havamı çalan,

Çaldığın havanı elə çal ki, sən,
Havalı könlümün havası yatsın.
Alıb qanadına qərib Əjdəri,
Aparıb dağların qoynuna atsın.

25.06.2006



BİR  NAHAQ
QAN  İÇİNDƏ

Bir nahaq qana düşüb,
qan içində boğuluruq,

Qan içində əkilib,
qan içində doğuluruq.

Bu qanı, bu qadanı
Fələkmi qarğayıbdı,

Bizdən üzün döndərib,
yağıyamı yarıyıbdı?

Axı, fələk neyləsin,
illər ilə yatırıqsa,

Gözümüz görə-görə
yalanlarda batırıqsa.

ATƏT-dən biz nə qədər
kömək umub, durmalıyıq,

Nə qədər yol gözləyib,
gözümüzü yormalıyıq?

Suallarım cavabsız,
ünvansız qalsa heç,

İçimizi buzlaşmış
qara daşlar alsa heç…



Axı zaman gözləmir,
öz işini görüb gedir,

Hər ömrə bir əbədi
zülmət saray hörüb gedir.

Zülmətdən öncə gərək,
nur sarayı qurmalıyıq,

Ləyaqəti qaytarıb,
keşiyində durmalıyıq.

O qürur, ləyaqət ki,
girov qalıb, əsir olub,

Yurdundan qaçqın düşüb,
əl qoynunda yesir olub.

Qaçqın adlı kabusun
qanadına sığınmışıq,

Milyonlar sayı olan
bir topa yığınmışıq…

Demək sayla bitmir iş,
iş ürəkdə, təpərdədi,

Yurdumun haqq yolunda
candan keçən sipərdədi.



ƏRƏNLƏR HANI
Çoxalıb dar ağacı, adamlar asan,
İlgəyin altına girənlər hanı?
Ağı qara görmək, o qədər asan,
Ağı ağlığında görənlər hanı?
Qulaqlar kar olub, dərilər qalın,
Əllərdə əsa yox, ayaqlar yalın.
Qızıldan kəsirlər ulağın nalın,
Bəs kəhər atlarım, ərənlər hanı?
Havadan asılmış diləklər əsir,
Sinəyə qısılmış ürəklər əsir.
Damın söykəndiyi dirəklər əsir,
Çiynini dayağa verənlər hanı?
Yaşa təslim olur güvəncli çağlar,
Ayaqlar çətin ki, bədəni saxlar.
Leşi leş üstünə qalaqlayanlar,
Başlardan qalalar hörənlər hanı?
Dəyərin artırar söz zamanında,
Ömrü çürüdürük sülh gümanında.
Qalmışıq, ay Əjdər, əl-amanında,
Söz verib, hayıma gələnlər hanı?

4.07.2005



GƏLMƏDİ
Elə bil quruyub dünyanın üzü,
Hayqıran, kükrəyən selim gəlmədi,
Saraldı yollara baxmaqdan gözüm,
Haqqımı gətirən ilim gəlmədi.
Zaman çarmıxına çəkibdi məni,
Neçə yol şumlayıb, əkibdi məni.
Çəkib ilmə-ilmə sökübdü məni,
Təzədən yığmağa əlim gəlmədi.
İstəyim yurdidi, o verilmədi,
Oxum qında qaldı, yay gərilmədi.
Oğrular içində düz görünmədi,
Düzə düz deməyə dilim gəlmədi.
Şeytan əlindədir dünyanın çarxı,
Dəyişib bazarın mizanı, nırxı.
Sürünmək yaşamaq deyildir axı,
Dirəndim qalxmağa, belim gəlmədi.
Mən özüm-özümdən bezsəm də indi,
Açmaram sirrimi, ha məni dindi…
Döyüşə çağırmaq haqqı mənimdi,
Çağırdım, ay Əjdər, elim gəlmədi.

22.05.2005



DAĞLAR QARTALI

Cəbrayıl yurdunun igidlərindən biri, sabiq polis risi, polis polkovniki,
dostum Vaqif Məhərrəmova xitabən

Vaqif, səni bənzətmişəm qartala,
O gəzdiyin zirvələrdə qar tala.
Sərhədləri, məftilləri qır, tala,
Yol gözləyir gözü elsiz dağların.

Qismət ola bir görüşək Diridə,
Çiçək aça diləyimin biri də.
O müqəddəs Mazannənə piri də,
Dərdin çəkir o qurbanlı çağların.
Yol gözləyir gözü elsiz dağların.

Zirvələrdə qartal kimi süzərdin,
Dığaların boğazını üzərdin.
Dağlar sənsiz, sən dağlarsız dözərdin?
Bağrı çatlar indi sənsiz dağların.
Yol gözləyir gözü elsiz dağların.



Qartal gərək zirvələrdən enməsin,
Enibdisə, inanmıram dönməsin…
Ürəyində qisas qoru sönməsin,
Yetər sonu intizarın, ahların.
Yol gözləyir gözü elsiz dağların.

El-obanın başın uca eylədin,
Nə eylədin hünərinlə eylədin.
Ayrılanda «qayıdacam» söylədin,
Çıxarmı heç, yadından söz dağların.
Yol gözləyir gözü elsiz dağların.

25.05.2009



BAYQUŞLAR ULADI

Zaman çoxun bir qarına aldadıb,
Qismətinə düşən ömrü taladı.
Halalları şaxtalarda dondurub,
Haramların ocağını qaladı.

İnandığım, aldandığım çox olub,
Var olanlar, göz görəti yox olub.
Düz deyənə tuşlanılmış ox olub,
Yaltaqlara zaman quyruq buladı.

Məndən ötən, de, kimlərə tuş oldu?
Sənə şirin, mənə acı nuş oldu.
Ellərimiz bir köçəri quş oldu,
Yurdumuzda kor bayquşlar uladı.

Əjdər, zaman, ya bizlərmi günahkar?
Baş çıxarmaz göz «kordusa», qulaq «kar»!
Xocalıda tapdalanan namus, ar,
Ömrüm üzə şərəfsizlik caladı.

16.01.2008



TƏBRİZ

Fələk taleyini salıb oyuna,
Ayrılıq düşübdü sənin payına.
Hay verən olmadı haray, hayına,
Vüsal arzusuyla yaşayan Təbriz.

Dərdim o taydadı, göz yaşım burda,
Yansın ayrılığı salanlar yurda!
Kim var, bizim kimi, görəsən harda,
Ayrılıq həsrəti daşıyan, Təbriz?

O taylı, bu taylı nə yaxşı varam,
Bir bayraq altında bir gün qalxaram.
Nə qədər ayrıyıq sağalmaz yaram,
Qaysaq yaramızı qaşıyan Təbriz.

13.02.2009



URMİYA  GÖLÜ 

Gügülənir səndə dağlar,
Sən özünü görməsən də.
Hər görən kəs könül bağlar,
Sən heç könül verməsən də.

Bir tərəfin boz çöllərdi,
Bir tərəfin bol bağ-bağat.
Ellər elə o ellərdi,
Yarı otraq, yarı elat.

Payız donun alıb geyib,
Bəzənibdi gen dərələr.
Söyüd yenə boynun əyib,
Kölgəsində dincələlər...

Hər gördüyüm, hər duyduğum,
Mənə doğma, mənə əziz.
Öpüb, göz üstə qoyduğum,
Kəsdiyim duz-çörək ləziz.



Çox da məni tanımadın,
Mən ki, səni tanıyırdım.
Vüsalının tamın dadın,
Həsrətimin bağrın yardım.

Şair könlüm nəğmə qoşdu,
Misra-misra hördüm səni.
Bundan sonra ölüm xoşdu,
Qismət oldu, gördüm səni.

Urmiya şəhəri - 6.09-20010



BU GÜN MEYDAN QEYRƏTİNDİR
Urmiya gölünü qurudurlar...

Tariximi mənimsəyib, varlığmı dananlar,
İndi mənim çaylarımı, göllərimi danırlar.
Bu günədək çox yeriyib neçə cürə yalanlar,
İndi körpə uşaqlar da yalanları qanırlar.

Axı, yaxşı bilirsən ki, Urmiya bir güzgüdür,
Milyon ildir dağlarımız onunla güzgülənir.
O tay, bu tay torpağımın tarixidir, sözüdür,
Orda hələ açılmamış neçə min sirr gizlənir.

Bu hüququ de, kim verib, bu haqqı götürmüsən,
Dağlarımı düzənləyib, gölümü qurudursan?
Zaman-zaman baş qaldıran ərənləri itirmisən,
Unudarmı, tarix bunu, çox da sən unudursan.

Bu torpağın qisas haqqı qiyamətə qalmayacaq,
Can boğaza yığılmasın, yığılanda çətindir...
Urmiyanı qurutmağın qismətin olmayacaq,
Bu gün meydan ləyaqətin, namusun, qeyrətindir.



Yandırdığın bu ocağın sonluğun görəmmirsən,
Bu ocağın alovundan bütöv İran yanacaq.
Uduzan sən olacaqsan, qazanan neçə-neçə,
Haqq-hüququ talan olmuş, əzilmiş xalq olacaq.

16.09-20011



HAY  VERƏ

Həsən Mirzə, yurdsuzluğu görməyən,
Dərdin yuyub, gündə yüz yol sərməyən,
Vətən deyib ürəyini verməyən,
Gözləmə ki, hayımıza hay verə.

Dərdimiz də, dağ çəkilib dağlanıb,
Bənd vurulub, yollarımız bağlanıb.
Nələr ötüb, nələr itib, nə qalıb?
Cavab yoxdur, suallaşdım min kərə.

Olanlara Allah da heç baxmadı,
Şər yuvasın dağıtmadı, yıxmadı.
Ərənlərdən xəbər-ətər çıxmadı,
Kim minəcək yəhərlənmiş kəhərə?

Ağladığın o dağları görmüşəm,
Əvəliyin hörüklərin hörmüşəm.
Ruhumu da dağa-daşa vermişəm,
Quru canım çıxar-çıxmaz səhərə.

Muradtəpə qardan çalma çalardı,
Əriməzdi, payızacan qalardı.
Nəşairə, nə rəssama yer vardı...
Güneyi də, quzeyi də mənzərə.



Qara bulaq diş kəsərdi içəndə,
Çox azmışam o çiskində, o çəndə...
Dərə boyu yarpızları dərəndə,
Xoş ətiri yayılardı hər yerə.

Qız-gəlinli Yastı bulaq, Təzəhli,
Gələni yox, yola baxsın ha qəmli...
Yer var idi, məncə adıƏməli,
Uşaq ikən bələd idim o yerə.

Əli kişi meşəsiydi sıx meşə,
Qoyun-quzu sərilərdi Ağ döşə.
Güllüdüzdən gül dərilib həmişə,
Bir də görən, kimlər gələ, kim dərə?

Taxtalardan Xırman yeri aralı,
Qızıl güldən ayrı düşən yaralı.
Ələyizdə quru ərik xaralı...
Kim açacaq, qaysavalıq pay verə?

Saymağınan nə yer bitər, nə söhbət,
Orda qaldı saf ünsiyyət, saf hörmət.
Axır bir gün sona çatar bu möhnət,
Ahıl vaxtı qayıdaram o yerə.
Dağlar yenə qismət olar Əjdərə.

29.10-2011



TƏBRİZİM

Doluxsunmuş gözü yolda qalan mən,
Sal qoynuna könlümü al, Təbrizim!
Xəzan vurmuş çiçək kimi solan mən,
Ürəyimdə yara xal-xal, Təbrizim!

Əlim yetir, ünüm yetir, ayrıyıq,
İllər ötür, ömür bitir, ayrıyıq.
Nələr qalır, nələr itir, ayrıyıq,
İtənləri bir yada sal, Təbrizim!

Acı, şirin xəyallara dalmışam,
Hər gələndən səni xəbər almışam.
Mən mehrimi ayrılığa salmışam,
Qismət ola barı vüsal, Təbrizim!

Sən dönmüsən tariximin büstünə,
Yıxammadı, kimlər gəldi üstünə.
Al başımı dizlərinin üstünə,
Zümzüməli bir layla çal, Təbrizim!

Danış mənə o elimdən, obamdan,
Dağ vüqarlı Şah İsmayıl babamdan.
Danış mənə o davadan, o qandan,
Qulaq asım, kəsilim lal, Təbrizim!



Haçan görən gül açacaq diləyim?
Gücüm çatan bir qələmdi, neyləyim…
Şəhriyarın”Heydər”ini dinləyim.
Sözüşəkər, ləhçəsi bal, Təbrizim!

Göz yumulur, xəyal qaçır, yatmıram,
Gecə keçir, səhər açır, yatmıram.
Yüyürürəm, yıxılıram, çatmıram,
Nə uzunmuş, bir qarış yol, Təbrizim?!

Diridağdan Qaradağa aşaram,
Savalanda selə dönüb daşaram.
Nabələdəm, birdən yolu çaşaram,
Sən gəl mənə bələdçi ol, Təbrizim!

Yorulmaram, ha yüyürəm yol boyu,
Kara çatar bulaqların bal suyu.
Gözləyirəm sağlı, sollu el toyu,
Bir yallıya el tuta qol, Təbrizim!
Ürəyimdən silinə xal, Təbrizim!

16.04.2009



BÜTÖVLÜK  EŞQİYLƏ
YAŞAYIRAM  MƏN

Qaytarın Arazı, döndərin geri,
Vətəni ikiyə bölə bilməsin.
Ağrıyır sinəsi yüz ildən bəri,
Nədən, bu torpağın üzü gülməsin?
Əlimi uzatsam, əlim yetəndi,
Di gəl ki, ayaqlar, qollar bağlıdı.
O tay da, bu tay da bütöv Vətəndi,
Di gəl ki, cığırlar, yollar bağlıdı.
Kim alıb haqqımı əlimdən mənim,
Mən niyə bağırıb, qışqırmam axı?
Bilsəm də kəsilib kim mənə qənim,
Arazda görürəm yenə günahı.
Günah səndə, onda, məndədi günah,
Araz göz yaşıdı ağlayanların.
Taleyin bizdən də sərt yazsın Allah,
Bu yurdun taleyin bağlayanların.
Quzeydən Güneyə bir qartal kimi,
Gərib qanadımı uça biləydim.
Vüsalda əridib kədəri, qəmi,
O tayı doyunca quca biləydim.



Yamyaşıl, qupquru düzləri gəzib,
Bir bulaq üstündə dincələm bir az.
Meşkində laləli çölləri əzib,
Savalan dağına kaşçıxam bu yaz.
Saymaq istəmirəm şəhəri, kəndi,
Hər birin qəlbimdə daşıyıram mən.
Dağıdıb, uçurub bərəni, bəndi,
Bütövlük eşqiylə yaşayıram mən.

2I.03. 2009



BU TAYDAN O TAYA BAXDIM

10 oktyabr 2009-cu ildə mən, qardaşım Məcnun, Fizuli rayonundan olan
dostumuz Akif Abbasovla Təbrizə gedirdik. Akıfin qohumlarından olan,
Parsabadda yaşayan Qurbanəlidən xahiş etdik ki, maşını Culfa yolu ilə
sürsün. Uzaqdan da olsa, yurdlarımızı ziyarət edək. Həmişə olduğu kimi,
səhər-səhər Araz boyu çən idi, o tay aydın görünmürdü, yalnız Hasanlı,
Maşanlı və Alıkeyxalıdan sonra hər yan göründü. Bir neçə yerdə maşını
saxlayıb, viran qalmış kəndlərə, yurdlara baxıb ağladıq

O taydan bu taya baxardım bir vaxt,
İçimdən yüz ağrı, güman keçərdi.
Xəyalən qovuşub, qucaqlaşardım,
Neçə il dolanıb, zaman keçərdi.

İşə bax, ilahi, bu taydan durub,
O tayın ağrısın çəkirəm indi.
Çöküb Xan Arazın sinəsi üstə,
Gözümün yaşını tökürəm indi.

Deyirəm, bəlkə də, bu bir gilə yaş,
Axıb o torpağa qarışa bilər.
Girib qucağına pıçıltı ilə,
Dərdimi o taya danışa bilər



Onsuz da içimdə min ağrı vardı,
Təzədən alışdım, təzədən yandım.
Tarimar edilmiş yurdun önündə,
Əllərim qoynumda zəlil dayandım.

Hasanlı, Maşanlı, Alıkeyxalı,
Sökülüb, dağılıb, talan olubdu.
Elə bil Diridağ uçub tökülüb,
Xələfli daşların altda qalıbdı.

Gördüm Xudafərin yasın içində,
Oğlunu ağlayan anaya dönüb.
Qumlaqla Dərzili su altda qalıb,
Biryolluq yox olub, biryolluq sönüb.

Odur, Gordubabam duman içində,
Ziyarət dağının başı qar idi.
Oradan aşağı Araza qədər,
Cəbrayıl adında bir el var idi.

Qışqırdım, hayqırdım dağlara sarı,
Səsim qayalardan qayaya ötdü.
Qəfil gözlərimə çökdü qaranlıq,
Sanki Yer kürəsi yox olub, itdi. 



Bu zülmü, zilləti götürdü Allah,
Bu qədər soyuqluq, səbirmi olar?
Yüzləri yurd deyib, köçdü dünyadan,
Qürbətdə bu qədər qəbirmi olar?

Bəs edər, ay ellər, ayılın, qalxın,
O dağlar, dərələr çağırır bizi.
Yığışıb sağ ikən qayıdaq yurda,
Nə qədər itməyib yurdların izi.

Bu tayı İran gördüm,
O tayı viran gördüm.
Donuz dolub şamlığa,
Əlimdə Quran gördüm.

Əzizim Cəbrayılda,
Zəhər baldı Cəbrayılda.
Bəxtəvər o kəslərdi ki,
Öldü, qaldı Cəbrayılda.

Təbriz şəhəri, 
20.10.2009 



VÜSALA YETİŞDİM

Gəlib vüsalına yetişdim, Təbriz,
Silindi könlümün neçə niskili.
Gör, ötüb ömürdən, dolanıb sənsiz,
Zamanın nə qədər, neçə nəs ili.

Sel oldu gözümün sevinc yaşından,
Atılıb boynundan asıldım sənin.
Öpüb torpağından, öpüb daşından,
İsti qucağına qısıldım sənin.

Yaxşı ki, bu yollar açıldı belə,
Sənin həsrətinə qovuşa bildim.
İlk dəfə gördüyüm obaya, elə,
Bir günün içində yovuşa bildim.

Sevincin sevincim, dərdlərin dərdim,
Bilmədim Bakıda, ya Təbrizdəyəm.
O qədər doğmalıq, yaxınlıq gördüm,
Söz tapa bilmədim danışam, deyəm.

Nə qədər bəlalar çəksə də başın,
Min ildir yaşayıb, yaşayacaqsan.
Ötən tariximin neçə nişanın,
Zamandan zamana daşıyacaqsan.



Dövran neçə kərə sındırıb, əyib,
Neçə yol şumlayıb, əkibdi səni.
Neçə yol küsdürüb, xətrinə dəyib,
Neçə yol sınağa çəkibdi səni.

Sənin varlığında, sənin varında,
Kimin, kimlərin gör gözü qalıbdı.
Səni tapdalayıb, əzmək istəyən,
Ayaqlar altında özü qalıbdı.

Yarımçılpaq monqol, ərəbdən belə,
Kimlər bu torpaqda at oynatmayıb?
Neçə yol odlanıb, dönsən də külə,
Şərəfin, şöhrətin, adın batmayıb.

O Babək Xürrəmi, o Bəzz qalası,
Yurdumun əbədi qeyrəti olub.
Düşmənin bağrına qorxu salası,
Koroğlu nərəsi, heyrəti olub.

Cavanşir qırx il qılıncı ilə,
Yağıya, quldura aman verməyib.
Qara Yusif, Cahan şah, o Uzun Həsən,
Tarix qarşısında az iş görməyib.



Dədəm Qorqud durub boy söyləyərdi,
Bizə ər öyüdü verməkdən ötrü.
Təkcə Səfəvilər bəs eyləyərdi,
Sənin qüdrətini görməkdən ötrü...

Gördüm Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin,
Neçə sirdaşının asılan yerin.
Gördüm Səttərxanın ayaq izlərin,
Hər daşda, qayada dərindən dərin.

Seyid Pişəvəri axır nəfəsdə,
Dediyi son sözü hürriyyət olub.
Azadlıq bayrağın başının üstdə,
Görməyi müqəddəs bir niyyət olub.

Təkcə qılınc deyil, şairlərin də,
Sözlə gərdiş edib, meydan açardı.
Dirili Qurbani, Miskil Abdalın,
Sazı oxdan qabaq alov saçardı.

Neçə şairin var «Təbriz» ləqəbli,
Onları zəmanə, dövran yetirmiş.
Neçə alimin var dünyaya bəlli,
Hər biri bu yurda şöhrət gətirmiş.



Hərdən uduzanlar bəxt oyununda,
Səni dayaq bilib, pənah gətirdi.
Kimisi xoş günə çıxdı qoynunda,
Kimisi ömrünü vaxtsız bitirdi.

Xəqani məddahlar əlindən qaçıb,
Həsən əl-Əcəm tək gizləndi səndə.
“Heydərbaba”sıyla təzə yol açıb,
Şəhriyar bal kimi öz ləhcəsində.

Hardan bəxtimizə düşdü bu qürub,
Nə qədər ayrılıq, niskillik olar?
Nə qədər bir ana bu taydan durub,
O tayda ölənə saçını yolar?

Yazdığı məktubu oxuyammıram,
Öz ana dilimdə danışanların.
İstibdad ömrünü eylədi haram,
Bütövlük eşqiylə alışanların.

Hanı, o şah babam, İsmayıl hanı,
Təzədən tac qoya, taxtına çıxa?
Bütöv görməyimiz Azərbaycanı,
Təzədən xalqımın baxtına çıxa.



Zülmət gecələrdən doğan səhərlər,
Süpürüb zülməti aparacaqdı.
Babəkdən qor alan ərənlər, ərlər,
Qandalı qolundan qoparacaqdı.

O gün gələcəkdi, bayrağımızı,
Savalan dağında qaldıracağam.
Bir millət, bir Vətən olmağımızı,
Bütün yer üzünə qandıracağam.

Təbriz şəhəri, 
15.10.2009



BU  GÜNƏ  DƏ  ŞÜKÜR
Sasan Muğanlıya xitabən

Yurdun o tayından bu taya keçdim,
Neçə arzum kama, murada yetdi.
Əlli səkkiz illik həsrətim, ağrım,
Bir günün içindəəridi getdi.

Bu günki günə dəşükür eylədim,
Parsabad, Təbrizi, Əhəri, gördüm.
Şahdağdan Səhəndə salam söylədim,
Urmiya bağından çələng də hördüm.

Baxdım ki, bu ellər doğma elimdi,
Yüz illər ayıra bilməyib bizi.
Ləhcəsi öz ləhcəm, dili dilimdi,
İnana bilmirəm hardayam düzü.

Hər yanda, hər yerdə «can» eşidirdim,
Ömrüm təzələndi, dünyam dəyişdi.
Bir daha anladım, bir daha bildim,
Ayrılıq ölümdən betər bir işdi.



O taylı, bu taylı Azərbaycanın,
Gülüstan adında yarası vardı.
Bu dərd Şirvanındı, bu dərd Muğanın,
Bu yurdun ağrısız harası vardı?

Bu yurdun bu tayda dilləri bağlı,
Öz ana dilində oxuya bilmir.
O tayda Qarabağ, sinəsi dağlı,
Qayıtmır elləri, obası gəlmir.

Eh, nə bilmək olar, hardasa dünya,
Göz yummaz oduma, tüstümə mənim.
Nə qədər insafsız, zalım da olsa,
Bir damcı su tökər üstümə mənim.

O zaman yetişsin, o məqam gəlsin,
Məni haraylayan hayına gəlim.
Gözlərin ayrılıq yaşını silsin,
Sənin bayramına, toyuna gəlim.
Məni haraylayan hayına gəlim.

Təbriz şəhəri, 
21.X.2009



İLK DƏFƏ BÜTÖV GÖRDÜM

Muğan boyu yamyaşıl çölləri seyr edirdim,
Qarşımda sanki elə bir xalı dayanmışdı.
Sübh çağı erkən durub, Təbrizə yol gedirdim,
Çöldəki qırqovullar məndən tez oyanmışdı.

Bildirçinlər yerlərin tutmuşdular biçində,
Dərəyə dağılmışdı qarabağı qoyunlar.
Bir-birinə qarışmış yaşıl tağlar içində,
Qürub çağlı günəşə bənzəyirdi qovunlar.

Sahil boyu səpirdi elə hey əlçim-əlçim,
O taydan torpaq alıb, bu taya gələn Araz.
Bir sual qarşısında alışıb yandı içim,
Bu dərdi necə çəkir, bu yurdu bölən Araz?

Xudafərin tutubdu hər tayın əllərindən,
Yurdumuzun ümid közü soyumasın deyə.
O tayı ağrı çəkir didərgin ellərindən,
Bu tayı dilim deyib, haqqına gəzir yiyə.



Yol boyu bir tərəfim bomboz dağ silsiləsi,
Bir tərəf başdan-başa palıd, ardıc meşəsi.
Elə bizdə olan kimi, belində odun şələsi,
Meşədən gələn gördüm, dəyişməz kənd peşəsi...

Səhəndin zirvəsini bir anda çən bələdi,
Gördüyüm mənzərənin bəlkə də yoxdu tayı.
Qaytarıb dünənimə çox şeyi təzələdi,
Əhərdə, uzaq kənddə çox sadə bir el toyu.

Qucağım tutan qədər qucaqlayıb mən öpdüm,
Həsrətdən cadarlanmış torpağın sinəsindən.
Parçalanıb, bölünmüş anam Azərbaycanı,
İlk dəfə bütöv gördüm Savalan zirvəsindən...

Təbriz şəhəri,
18.XI.2009



DÜNYAMIZ  ÖZÜNƏ
CƏLƏ  TOXUYUR

Ayaq yerdən, ümid göydən üzülüb,
Mən nədən yapışım, asılım nədən?
Milyon il gəzdiyim yer üz döndərib,
Bəs nədir umduğum, görəsən göydən?

Bu boşluq içində, axır ki, bir gün,
Ya yerlər, ya göylər çəkəcək məni.
Bəlkə də buludlar alıb qoynuna,
Bütün yer üzünə səpəcək məni.

Dünya dedikləri bir ömür həddə,
Hər insan bir dünya itirib gedir.
Varından dörd əlli yapışan bəndə,
Nəyi qoyub, nəyi götürüb gedir?

Yarısı yuxuda, yarısı oyaq,
Bir ömür içində nələr görmədim.
Bağ saldım yurdumda, bir bağban sayaq,
Barı, bir gilə də barın dərmədim.



Gördüyüm yalanlar, yalan ordusu,
Özüöz sözünə inanmayanlar…
Daraşıb dünyanı talan etdilər,
Dünyanın dərdinə tən olmayanlar.

Ölünü ağlayım, dirini bilməm,
Elə qarışıb ki, seçə bilmirəm.
ATƏT, BMT-lər buxova dönüb,
Bir addım yurduma keçə bilmirəm.

Dünyamız özünə cələ toxuyur,
Qatıb, qarışdırır xeyirə şəri.
Hayana baxıram barıt qoxuyur,
Bu həddə qorxulu olmayıb dünya, 
İnsan yer üzünə gələndən bəri.

15. 11.2008



FƏLƏSTİNLİ QIZ

Fələstinim deyən, körpə, qızcığaz,
Göyü də, yeri də silkələdin sən.
Gözündən süzülən gilələrinlə,
Dərdini tək büküb, tək bələdin sən.
Çox heyif, dünyanın gözü önündə,
Sənin torpağına ölüm ələnir.
Susur haqq qoruyan, haqq «sahibləri»,
Dilsiz körpələrə kəfən bələnir.
Bir xalqın danışan dilin kəsirlər,
İnsanlıq haqqını istəyir deyə.
Batır soy kökləri, itir nəsillər,
Nə yerə sığandı, nə də ki, göyə.
Haqqını istəyən, Fələstinli qız,
Kim sənin hayına hay verəcəkdi?
Ası da düşürəm, bu qədər qanı,
Allah da görmürsə, kim görəcəkdi?
Fələstinim deyən, körpə qızcığaz,
Mən Qarabağlı da sən günündəyəm.
Mənim də hayıma kar oldu dünya,
Hələ də, eşitmək ümidindəyəm...



Bax, elə burdaca düşür yadıma,
O qış gecəsində ölən Xocalım.
Bir kəsə yetmədi harayı, hayı,
Özü öz hayına qalan Xocalım.
Qız, sən heç olmasa, o şeir ilə,
İnsanam, haqqım var, haqqım, söylədin.
Azadlıq adından bağıranlara,
Saxta qanunlara nifrət eylədin.
İnsanam, haqqım var, haqqım, söylədin.

8.01.1009



QOLLARIMI TUTAN  ÇOXDU

Yurdda qalan dağlarımı,
Ürəyimdə daşıyıram.
Hər qayanın, hər kəsəyin,
Ağrısıyla yaşayıram.

Gah xəlvəti, gah aşkara,
Hərdən-hərdən ağlayıram.
Yurd-yuvama dönmək üçün,
Can dərdi can saxlayıram.

Ağlamağım hirsimdəndi,
Deməsinlər, gücüm yoxdu.
Məni döyən məndən zəif,
Qollarımı tutan çoxdu...



BİR OĞUL İTİRİB ANA TORPAĞIM

Cəbrayılrayonu polis şöbəsinin rəis müavini, Qarabağ
müharibəsinin cəsur əsgəri, yurd həsrətinə dözə
bilməyib dünyasını 51 yaşında dəyişmiş polis
polkovnik-leytenantı Firad Məmmədovun əziz xatirəsinə

Bir oğul itirib ana torpağım,
Dağı elimizdən getməyəcəkdi.
Adına çağrılan bayatım, ağım,
Ağlayıb, sızlayıb bitməyəcəkdi.

Gəzdiyi zirvələr saçını yoldu,
Quzeydə ağlayan duman, çən oldu.
Getdi gözəl çağlar, getdi, nə oldu?
Ha uzat əlini, yetməyəcəkdi.

Ömür bir karvandı, əcəl sarvanı,
Ya əlli, ya yüz il dartır karvanı.
Ölümlə qurtaran yolun son anı,
Ağrısız, acısız ötməyəcəkdi.



“İgidlər ölməyir”-deyib atalar,
Dünya durduqca şöhrəti qalar.
Bu gün qazandığın sabah yox olar,
Yaxşı ad, yaxşı iş itməyəcəkdi.

Fələk şər torunu qursa da belə,
Ömrünü yarımçıq qırsa da belə,
Elə iz qoyub ki, əməli ilə,
Adı dilimizdən getməyəcəkdi.

15.07.2004



İKİ  QARDAŞ  ARASINDA 
DÜŞMƏNİMİZ  DURA  BİLMƏZ

Qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri, haqq-ədalət
mücahidi cənab Rəcəb Təyyub Ərdoğana xitabən, o zaman ki,
sərhədlərin açılması barədə şayələr baş alıb gedirdi

Bu nə söhbət, nə təbliğat, kimdi ara qarışdıran,
Bizi qoyub üzbəüzə, qızışdırıb, alışdıran?
Unutmasın, Türkiyəni düşmən ilə barışdıran,
Sıramıza nifaq salıb, sıramızı yara bilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!

Canımız bir, qanımız bir, bütöv bir bədəndəyik,
Dədəmizdən miras qalmış Turan adlı Vətəndəyik.
Bir-birindən ayrı düşsək, görən kimik, görən nəyik?
Sinəsindən qoparılmış ürək ayrı vura bilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!

Gündoğandan Batıyadək dalğalanır bayrağımız,
Kəhər atın nallarıyla şumlanıbdı torpağımız.
Dara düşsək ümidimiz, təsəllimiz, toxtağımız,
Polad yumruq olmağımız, onu kimsə qırabilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!



Ey, dar gündə əl uzadıb, arxamızda duran qardaş,
Düşmənimi düşmən bilib, ürəyindən vuran qardaş.
Nahaq yerə yorur özün, aramızı vuran, qardaş,
Əllərimdən tutan əlin uzaq düşməz, ara bilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!

Dədəm Qorqudun üç ocaq qalamağın gözləyirəm,
Turan boyu boz qurdların ulamağın gözləyirəm,
Xocalımın qisasının alınmağın gözləyirəm.
Talelərdən keçib gedən illər bizi yora bilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!

Tanıyıram dığaların o qan içən babasını,
Dağıtmasaq, yox yolumuz, o şeytanlar yuvasını!
Qələbəylə qurtaracam mən Qarabağ davasını,
Silahlı əldən savayı dərdlərimiz çara bilməz!
İki qardaş arasında düşmənimiz dura bilməz!

15.04.2009



SƏNİ NECƏ BAĞIŞLAYIM
Yurdum-yuvam dağılıbdı, yurduma su calanıbdı,
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?
Dağım yanıb, çölüm yanıb, daşım oda qalanıbdı,
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?
Qocalara, cavanlara aman-iman verilmədi,
Tapdalandıq ayaq altda, haqqı deyən görünmədi.
Çadırlarda çürüyənə ümid, güman verilmədi,
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?
Xocalıda körpələrim güllələndi, susdunuz!
Qarakənddə ərənlərim güllələndi, susdunuz!
Ellərimiz yer üzünə səpələndi, susdunuz!
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?
İşğalçının boğazından tutub haqqı deyən yoxheç!
Oğulsansa, gəl indi sən, kim əyridi, kim düzdü seç!
Bilirsənmi, neçə-neçə ömür yurdsuz oldu heç?
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?
Mən onsuz da Qarabağı qaytaracam, o ölsə də,
O dağ-dərə mənimkidi, bilməsə də, o bilsə də.
Mən qisassız getməyəcəm, əcəl məni gözləsə də…
A kar dünya, a kor dünya, səni necə bağışlayım?

16.04.2009



VƏTƏN  QALASI
Səngərdəki əsgərlərə

Elə bir qalaya söykənmisiz ki,
Onun yer üzünə əvəzi gəlməz.
O qala anamız Vətənimizdi,
Vətənsiz olanın taleyi gülməz.

Elə ki, səngərə sinə qoyursuz,
Vətənin döyünən qəlbin duyursuz.
Siz ki, keşiyində belə durursuz,
Quş quşluğuyla tük sala bilməz.

Olub-olmayanı itirərik biz,
Vətən əsgərsizsə, əsgər vətənsiz!
Onsuz da bilirsiz, unutmayın siz,
«Vətən torpağından pay ola bilməz»!

Çox heyif, bilinmir haqqımın yeri,
Qarabağ girovdur nə vaxtdan bəri.
Dünyanın ən böyük ləli, gövhəri,
Yurdumun daşına tay ola bilməz.



Əsgərim! Qisası siz alacaqsız,
Yağının yurduna od salacaqsız.
Bu günün Babəki siz olacaqsız,
“Qisas qiyamətə bil, qala bilməz!”
“Vətən torpağından pay ola bilməz”!



VƏTƏNDƏ  ARXADAN 
VURULARMI  HEÇ

Azərbaycan əsgərlərini döyüş bölgəsində ermənılərə verib, şərəf və
ləyaqətini tapdalayan zabitlərin məhkəməsi gedirdi

Bu nə ləyaqətdi, bu nəşərəfdi?
Bu necə qazancdı, bu necə nəfdi?
Bu necə tilsimdi, necə kələfdi?
Bu boyda alçaqlıq bəs olarmı heç?

Əsgər at yerinə minilirsə, de,
Düşmənə satılıb, verilirsə, de,
Qeyrəti ayağa sərilirsə, de,
Vətən sevilərmi, qorunarmı heç?

Kiminsə oğludu, kiminsə yarı,
Alındıəlindən namusu, arı.
Yerdə qalanları qoruyaq barı,
Qürur da bu qədər qırılarmı heç?

Haqlıyam, haqsızam bilmirəm, məncə,
Xainlər ləkə tək silinməyincə,
Kimin, kim olduğu bilinməyincə,
Bulanıq dəryalar durularmı heç?



Qanun dursa əgər haqqın tərəfi,
Açılar, görünər ucu kələfin.
Vətən şərəfidi əsgər şərəfi,
Vətən də arxadan vurularmı heç?

Mən niyə inciyim, küsüm zamandan?
Tapaq haqq yolunu,çıxaq gümandan.
Əsgər satılırsa, Ali Komandan,
Belə nazirliyi taptala gəl keç!
Vətən də arxadan vurularmı heç?

8.06.2009



QALIB

Qarabağda neçə-neçə,
Ocaq yerim, pirim qalıb.
Neçə-neçə şəhidlərim,
Neçə-neçə dirim qalıb.

ATƏT tutdu qolumuzu,
Alaq basdı yolumuzu.
Sümürdülər qanımızı,
Bir quruca dərim qalıb.

Bir dərdimdi, bir də qələm,
Bilir, bilmir, bilməm aləm.
Əjdər, gərək, mütləq gələm,
Orda qəbir yerim qalıb.

21.07.2009



QAN TÖKÜLÜR
Uyğur xalqına

Ulu türkün torpağında,
Qan tökülür, alov yağır.
Haqq bağıran dünya yenə,
Soyuq baxır, ögey baxır.
Qan tökülür, alov yağır.
Uyğurumun dili yanır,
Qandallanmışəli yanır,
Atillanın eli yanır,
Qan tökülür, alov yağır.
Oyan türküm, oyan, bağır.
Kimdi duran türk qəsdində?
Şahə qalxan at üstündə,
Əllər qılınc, ox dəstində,
Açaq meydan, salaq cığır.
Oyan türküm, oyan, bağır.
Uyğur-Oğuz ortaq candı,
Damarımdan axan qandı,
Harayından içim yandı!
Turan boyu şimşək çaxır,
Oyan türküm, oyan, bağır.



Qonşu İrana bax, islami ölkə,
İslami olduğun unudub bəlkə?
Barı bir ayıla, barıəl çəkə,
Faşist erməniyə üz verən, Allah!

Əjdər Yunus sizinlədi,
Gücü çatan söz ələdi.
Çox da dünya bax belədi,
Haqq yerini tutar axır.
Oyan türküm, oyan, bağır.

9.07.2009



XOCALININ  QİSASI
Niyə axı, mən atlanıb hay-haraya çatammadım,
Dərə-dərə, təpə-təpə Qarabağın talan vaxtı?
Niyə səbri, bu dözümü adətimdən atammadım,
Yurdlarımız qarış-qarış tapdaq altda qalan vaxtı?
Axı, o yurd anamıza, atamıza ana olub,
Axı, o yurd damla-damla damarıma axıb dolub.
Neçə-neçə insanların gözü, könlü yolda qalıb,
Yurdum-yuvam deyə-deyə ömrü bitib, solan vaxtı.
Dizlərimdə taqətimmi, qollarımda gücümmü yox?
Əllərimi tutan tutdu, kürəyimdən vuruldu ox.
Vətən oğlu, özgələrə inandıq çox, güvəndik çox,
Dünyamızın başdan-başa hər sözünün yalan vaxtı.
Görən, babam məndə olan bu səbrdən bezərdimi,
Yurdu girov qala-qala baş qaldırıb gəzərdimi?
Heç bu qədər yatardımı, heç bu qədər dözərdimi,
Xocalının qisasının alınmamış qalan vaxtı?
Əjdər, sülhü, sülh dəyərin anlayıb, qanandan umun,
Torpağıma göz dikənin burnun əzin, ağzın yumun!
Qədrin bilin bu torpaqda hər bir daşın, hər bir qumun,
Odlar yurdu Azərbaycan o tay, bu tay olan vaxtı.

13.02.2010



BƏS  HANI,
SAHİBİ-ZAMAN

Şeytanlar yol tapıb girib araya,
Nə göy haya gəlir,  nə yer haraya.
Sən ki, eşidirsən, hay ver haraya,
Ey haqqı, nahaqqı düz görən Allah!

Xocalı boğuldu qanın içində,
Minləri can verdi anın içində.
Bu boyda yerin, dünyanın içində,
Olmadı haqqını düz verən, Allah!

Tökülən qanıma göz yumur dünya,
Qan içən dığaya haqq umur dünya.
Türklər soyqırımı törədib guya,
Niyə yox, bəs haqqı düz görən, Allah?

Milyon qaçqınım var evsiz-eşiksiz,
Körpələr böyüyür yurdsuz, beşiksiz.
Ha gəzdik tapmadıq cavabını biz,
Nə qədər ağlayar, göz görən, Allah?



Əfqanın gününü eyləyib qara,
Ədalət gətirir guya ki, ora.
Utanmır, çağırır qardaşın qıra,
Məkkədən ABŞ-a söz verən, Allah!

Ahı Fələstinin dirənib göyə,
Dərdini duyan yox, islamdı deyə…
Müsəlman dünyası durmadı yiyə,
Niyə tor bağlayar, göz görən, Allah!

Özü yüzlərini öldürdü, basdı,
Cəlladdı, söyləyib Səddamı asdı.
İraqın hər günü matəmdi, yasdı.
Budumu azadlıq, söz görən, Allah!
Bəs hanı, hardadı Sahibi-Zaman?

Min ildir yoluna boylanır güman…
Bundan da ağır gün, bundan da yaman,
Günmü, gözləyirik, biz görən, Allah!
Ey haqqı, nahaqqı düz görən Allah!

26.02.2010



YA QİSMƏT

Olana şükr edib, ömür yaşadım,
Sevinc də daşıdım,  qəm də daşıdım.
Məni soruşana,  yurdda daş idim,
Qürbətdə kül oldum, kül deyəcəyəm.

Ahımdan od alıb alışdım, çaxdım,
Özümü yandırıb, özümü yaxdım.
Beləmi yazılıb, beləmi baxtım?
Ötən hər günümə il deyəcəyəm.

Nə gördüm dərd etdim, saldım ürəyə,
Yurd dedim, yetmədim barı diləyə.
Zaman elə salıb məni kələyə,
Çalışsam da çıxa bilməyəcəyəm.

Artıq dirənmişəm, yolum yoxuşdu,
Bir addım o yana payızdı, qışdı.
Əlvida, a dağlar, ömürdü, yaşdı,
Ya qismət, gələcəm, gəlməyəcəyəm…

23.04.2009 



NƏ  YAXŞI  Kİ, 
YANIMDASAN

Qan rəngli türk bayrağı,
Bayrağımın yanındasan.
“Bir millətik,  iki dövlət”,
Qanındayam, qanımdasan.

Bir döyünür ürəyimiz,
Birdi arzu, diləyimiz.
Lazım olsa köməyimiz,
Yanındayam, yanımdasan.

Vüsalından çətin doyum,
Xainlərin gözün oyum.
Türkdü adım, türkdü soyum,
Canındayam, canımdasan.
Nə yaxşı ki, yanımdasan. 

29.06.2005



Q Ə Z Ə L L Ə R



Gözəlim, kimlər edib bağrım olub qan, ağlama!
Diləyim vüsal idi, qismətim hicran, ağlama!

Sevgisiz yarardımı, dağları Fərhad belə,
Leylisiylə yaranmış Məcnuna dastan, ağlama!

Kim deyir bu günlərin yox Kərəmi, yox Əslisi,
Yetirir aşiqini hər dövrü-zaman, ağlama!

Şeyda bülbül deyiləm, hər çiçəkdən duyam ətir,
Min gözəl içrə belə, göz sənə heyran, ağlama!

Yüz belə dərdim ola ummaram çarəsini,
Eşqinlə xoşdu dərdim, nəinki dərman, ağlama!

Var nədir ki, ay Əjdər, əsirlər üstündə onun,
Var deyilən canımdı, o da, sənə qurban, ağlama!



İnanma, sən gözəlim, nə desələr əfsanədir,
Özün yaxşı bilirsən qəlbim necə viranədir.

Gözlərin atmış oxun keçirmişdir ürəyimdən,
Açıb baxsan görərsən o, neçə yerdən şanədir.

Kim nə desə incimərəm bu eşqin yollarında,
Bir dözmərəm, kimsə deyə eşqinə biganədir.

Eyib deyil eşq üçün, göz yaşı leysan eləmək,
Nədəndir, yetən deyir, “zənciri – divanədir”.

Bir canı gör nə qədər yolunda qurban dilədim,
Öyündüm bu hünər ilə, guya Əjdər yeganədir.



Ürəyim həsrət ilə alışıb yandı yenə,
O, sənsiz qalan günü viranə sandı yenə.

Dedim:- Ey ürəyim, gəl kədəri qoyma yaxın,
Sirdaşı qəm, kədəri düşünüb andı yenə.

Dözərəm min əzaba təki sən anla məni,
Bu can ki var, gözəlim, sənə qurbandı yenə.

Kim məni alışdırıb, yandırardı bu qədər?
Unutma, aşiqin sənə heyrandı yenə.

Yəqin ki, çox bəlalar çəkməlidir Əjdər hələ,
Qorxum yox, güman yerim sən kimi candı yenə.



Gəl, ey gül, ağlamasın, gəl ki, bu divanə belə,
Qəlb evim, sən olmasan, qalardı viranə belə.

Üzsə də, qəlbimi bil, həsrətin illərlə, gülüm,
Getmərəm özgələrə dərdimə dərmanə belə.

Canından qorxmaz aşiq vüsalına yetmək üçün,
Yanmağın bilib gəlir şamlara pərvanə belə.

Ya doğra, ya soy məni ixtiyar səninkidir,
Hazıram göndərdiyin hər cürə fərmanə belə.

Qınamasın el Əjdəri, bu dərd ilə ölsə əgər,
Həqiqətdi, gülüm, bu, deyildi əfsanə belə.



Qəlb evim pənah yerim, o da viranə qalıb,
Eşqində aşiqin gör necə divanə qalıb.

Pərvanə həyatını şama yanmaqda görüb,
Kim deyər düşüb oda, diri pərvanə qalıb.

Gözəlim, getməlidir hər gələn bu dünyadan,
Hər gedən aşiq üçün neçə əfsanə qalıb.

Yerdən də, göylərdən də üzülüb çoxdan əlim,
Son ümid, güman yerim bircə fərmanə qalıb.

Məni də yola salan obalar, ellər deyər: 
– Əjdərdən məcnunluğu təkcə nişanə qalıb.



Ya Rəbbim, bu dərdimə gəl eylə çara mənim,
Yetişdi güman yerim tufana, qara mənim.

Dünənki gülən gözüm ağladı, yaşdı yenə,
Kim yazıb, yazan kimdi, bəxtimi qara mənim?

Min kərə ağlamışam, ağlaram min kərə də,
Nə pisliyim keçibdi ki, nainsaf yara mənim.

Əl atdım, dərməyə mən bağçamın güllərini,
Yetişdi, qismət oldu güllərim xara mənim.

Dilərəm ölüm yenə, ay Əjdər, xoşdu mənə,
Eşqiylə köçsün qəlbim, təki məzara mənim.



Qıyarsanmı, gözəlim, bağrımı al qan edəsən?
Vüsala yetişməmiş, qisməti hicran edəsən?

İnsafdırmı, xəstə salıb atasan aşiqini,
Özgə bir kimsəninsə dərdinə dərman edəsən.

Bu qədər zülm eləyib, axırda öldürüncə,
Olmazmı, bəri başdan elə qurban edəsən?

Mən ki, sənə xoş günlər, xoş məramlar dilədim,
Bəs nədən de, sən mənim bağrımı qan edəsən?

Qoyma ki, yadlar mənim dərdimi artıralar,
Xoş olar özün elə, Əjdərə divan edəsən.



Günahım nədir görən, yetmirəm yara belə, 
Naleyi – bülbül kimi həsrətəm gülzara belə.

Aylarla mən dolanıb bir gülün aldım qadasın,
Nədəndir açılmamış qovuşdu xara belə?

Biganə qaldı yarım çəkdiyim əzablara,
Duymadı göz yaşımı, keçdi günüm qara belə.

Qara yellər apardı çəkdiyim zəhmətimi,
Mən nə deyim o günə, o ruzigara belə.

Eşitsin, bilsin hamı, köç eylər bu dünyadan,
Eşqində Əjdər onun fəxr ilə məzara belə.



Xoşdur yolunda, ey yar, bağrımı al qan dilərəm,
Xəstəyəm, tək səni mən dərdimə dərman dilərəm.

Keçsə də qəmlər ilə hər gecəm, hər bir səhərim,
Düşünmə kimsələri könlümə mehman dilərəm.

Bilənlər yaxşı bilir, biləydin kaş sən də barı,
Nəinki gündə səni, mən səni hər an dilərəm.

Sənsiz de, neyləyərəm min baharım olsa belə,
Səninlə bir dolanıb ömrümü xəzan dilərəm.

Min bəla azdı mənə yolunda vüsalım üçün,
Qoymaram yadlar duya dərdimi pünhan dilərəm.

Hər doğulan köçməlidir, hökmüdür Allahımın,
Mənasız il yerinə mənalı bir an dilərəm.

Yığmışam birdəfəlik vüsaldan gözlərimi,
Eşqiylə, ay Əjdər, ömürlük hicran dilərəm.



Nə vaxtdır həsrət ilə keçir günüm qara belə,
Halımı yox duyanım ki, eyləyə bir çara belə.

Vüsalı-yara yetib gör neçə sevgililər,
Yetərəmmi, görən mən də sevgili nigara belə?!

Dağlar da qan ağlayar duysalar əhvalımı,
Sirdaşdı yazıq könül, əzəldən ah-zara belə.

Hökm onun, qərar onun, o, şaha, sultana dönüb,
Gah məni azad eləyir, gah çəkir dara belə.

Əjdərəm, mən sevirəm, eşqimizin xatirinə,
Dözərəm, yar sinəmə vursa da min yara belə.



Gəlsənə, gözləyirəm, ey yarım, hardasan?
Ey çəmənim, çiçəyim, gülzarım, hardasan?

Bəs deyilmi, xəzan ilə ötüşdü, keçdi ömür,
Ey mənim güllü yazım, baharım, hardasan?

Qoyma qəm karvanımı dolansın səhraları,
Ey Leyli simalı yarım, vəfadarım, hardasan?

Var-dövlət üstündə mən əsmədim ömür boyu,
Yer üzündə yeganə, təkcə varım, hardasan?

Tək sənin eşqin ilə alışır, yanır Əjdər,
Məhəbbət bağımda, ilk nübarım, hardasan?



Ya Rəbb, eylə ömrümü yar yolunda fəda mənim,
Ümidim bir onadır qoy bilsin dünyada mənim.

Dilədim gəl yanıma, gəlmədi nazlı nigarım,
Yoxumdu özgə kəsim, yetişə dada, mənim.

Dərdim üçün göylər belə, göz yaşını tökdüsə də,
Ötəri baxıb keçdi çəkdiyim fəryada mənim.

Hicranı yapışdırıb iki əlli yaxamdan,
Viran edib ömrümü verdi o bada mənim.

Üz tutub Allahıma mən dilədim dərmanımı,
Etmədi dərdimə kar, ay Əjdər, bil ki, o da, mənim.



Könül evi abad olar gözəl yarı olan kəsin,
Qisməti görməz xəzanı yazdan ilham alan kəsin.

Ala gözlər alov saçır, qorxusu yox tufanların,
Qəlbi daim cavan qalar göz seyrinə dalan kəsin.

Susuz səhraların belə, dözəcəkdir yanğısına,
Məhəbbəti bulaq kimi sinəsinə dolan kəsin. 

Vurğun olub bir ceyrana, ovçu tək düşsə izə,
Gözə gəlməz cəfaları, gecə çöldə qalan kəsin.

Əjdəri də yoldan edib, çaşdırıb bir gözəl yaman,
Bilən varmı çarəsini, eşqə düşüb solan kəsin.



Yetər, yetər, ey gül, bu qədər günahsız qan eyləmisən,
Hicranı bəxtimə sirdaş, vüsalı güman eyləmisən.

Bilmirəm ki, bilərəkdən, ya ki, bilməməkdən sən, ey gül,
Gecəm onsuz da gecədir, gündüzü duman eyləmisən.

Mən məhəbbət yolçusuyam, yorsa da, yollar məni,
İncimərəm, görüm təki, dərdimə dərman eyləmisən.

Mən ki, səni sirdaş bilib, ey gül, sirrimi verdim, niyə,
Açıb pünhan olanları, aşkarı pünhan eyləmisən.

Ağlamaq eyib deyil, ayƏjdər, ağlasan da, nə fayda,
Yanıram ki, hədər yerə ömrünü qurban eyləmisən.



Yanır ürəyim eşq oduna, yar xəbərsiz,
Çıxmışam gülzar seyrinə, gülzar xəbərsiz.

İllərlə dolandım bir gülün dövrəsinə,
Vaxtsız vurdu xəzan, soldurdu xar xəbərsiz.

Mən belə bilməz idim ömrün sonluğunu,
Əlimdən çıxdı mənim ixtiyar xəbərsiz.

Yol uzun, ömür qısa, bir yol yolçusuyam,
Yoluma çökdü duman, yağdı qar xəbərsiz.

Haray sal, ay Əjdər, oyandır dünyanı sən,
Qoy bilsin çəkdiyimi, kimsə var xəbərsiz.



Gəldim, ey gül, dindirib sən məni bir şad edəsən,
Həsrətin viran qoymuş qəlbimi abad edəsən.

İnanmazdım, vədə verib əğyara vallah, mənim,
Can evimi, ey vəfasız, sən belə bərbad edəsən.

Sən elə zülm eləyib o hala saldın ki, məni,
Açılmaz könlüm daha gündə yüz yol yadedəsən.

Pisliyim də keçməyib, axı nədən söylə belə,
Hər yanda gileylənib, əlimdən dad edəsən?

Azmı, cövr eyləmisən, nə olar, gəl bir də elə,
Qıyarmı Əjdər sənə, ah çəkib, fəryad edəsən.



Hanı bir kəs ki, deyin, yetirə o yara məni,
Qarlı qışdan çıxara ətirli bahara məni.

Sevirdim, bilmədi yar məhəbbətin qiymətini, 
Üz çevirib qoymadı, o, güllü-gülzara məni.

Mən onun taleyinə həmişə bahar dilədim,
O, elə hey tuş elədi borana, qara məni.

Bundan belə sevmərəm mən, gözəlim, özgəsini,
Bilir ellər vəfalı verdiyim ilqara məni.

Nakam ölsəm də, Əjdər, bil ki, mən gileylənmərəm,
O zalım gəlib görsə qoyanda məzara məni.



Şükür, ey gül, xəyalın eşqimə həyan olur,
Açıb həsrət qapısın, qəlbimə mehman olur.

Ellər yaxşı bilir, gözlərinin yoxdu tayı,
Kim dönüb baxsa sənə hüsnünə heyran olur.

İnciməz bu aşiqin, nə deyirsən, de, gülüm,
Həm acı, şirin sözün dərdimə dərman olur.

Yaxşı bilirsən özün vəsfinə yetişməyə,
Çəkirəm min əziyyət, qismətim hicran olur.

Qılınc çəkib əlinlə doğrasan da Əjdəri,
Xoşdu mənə, gözəlim, yolunda qurban olur.



El-obada axır ki, sən məni xar elədin,
Xoş günlər görəmmədim, günümü zar elədin.

Bahar eşqiylə gəldim gəzdiyin bağçalara,
Tufanlar qoparıb üstümə sən qar ələdin.

Sən ki, bilirdin axı, çəkdiyim cəfaları, 
Niyə bəs, bu eşqimi, ey yar, tarmar elədin?

İncisəm də, küssəm də, inana bilmirəm ki,
Bilərəkdən sən mənə belə güzar dilədin.

Aldanıb kimlərə de, Əjdərin qəlb evini,
Döndərib əlinlə sən belə qəmxar elədin?



Ya Rəbb, nədəndir pərişan eyləmisən halımı,
Toplaya bilməyirəm dağılmış xəyalımı?

Ovçu kimi izləmişəm gecə-gündüzlər onu,
Nə biləydim çoxdan vurub yad ovçu maralımı.

Dərdimi kimə deyim, dərdimə dərman eləsin,
Soldurubdu xəzan yeli, xar alıb baharımı.

Günahkarım kimdi mənim, de, günah kimdədi ki,
Yoruldum mən, tapammadım, ya Rəbb, günahkarımı.

Əcəl hökm verib, ay Əjdər, əyə bilməz qəddimi,
Görsəydim gər bircə kərə o nazlı nigarımı.



Yan, yan, ey könül, təbibin döndərib al qana səni,
Əlac qalıb yetirmədi dərd üçün dərmana səni.

Gecə-gündüz mən dayanıb, kəsdirdim hər bir bərəni,
Ovçu bildi el-obalar o ürkək ceyrana məni.

Bağçasının güllərini yetən gəlib dərdi belə,
Həsrət qoydu illər boyu güllü-gülüstana məni.

Dönmə yolundan, çəkinmə, sevmisən, sev yenə, Əjdər,
Üzü dönük çağırmasın qoy ellər peymana səni.



Siz gedin, ay ellər o nazlı yara deyin,
Edibdir, niyə bəs günümü qara deyin.

Xəlvəti gəzdiyim bağa, bağçaya nədən,
Rəqib olan gəlir, gedir aşkara deyin.

Pozub əhdimizi sevsə də özgəsini,
Baxmaram alagöz özgə nigara deyin.

Mən onu, ay Əjdər, unudacam o vaxt ki,
Salacaq el yola məni məzara deyin.



Ey dost, götür, köklə sazı məclisə o yarıçağır,
Axır ki, ötüşdü xəzan, ətirli baharı çağır.

Nə müddətdı vüsal üçün, nə bəlalar çəkməmişəm,
Bir doyunca baxmaq üçün gözləri xumarı çağır.

Gecə artıq olub yarı, ey dost, Əjdərə bu axşam,
Busədən bir pay verəcək sevdiyi nigarı çağır.



Ya Rəbb, nə olar, əgər, yetirsən yara məni,
İllərlə yad eləmir o zülfü qara məni.

Zəhmətin özüm çəkdim yadlar gəlib qoymadı,
Əl vuram bağımdakı heyvaya, nara məni.

Eşitsin, bilsin hamı yolunda nigarımın,
Çəkəçəm bəla, demərəm, gətirib zara məni.

İlkgündən mən ömrümü ona bəxş eyləmişəm,
İstəyir ya saxlasın, ya çəksin dara məni.

Hər gün demirəm ki, ay Əjdər, o yara de ki,
İldə bir yol çağırsın güllü-gülzara məni.



Kimin var dərdinə eyləyə çara, könül,
Yetmədin vüsala, ey bəxti qara, könül.

Dadmadın busəni, çəkəsən həsrətini,
Sirdaşsan əzəldən sən intizara, könül.

Gəldi bahar fəsli yarımın baxsaçına,
Gecikdin sən gülə, yetişdi xar, a könül.

Yadlarla bir anda əhdi-peyman eylədi,
Sən qaldın elə yalvara-yalvara, könül.
Sevməz özgəsini, yenə onu sevəcək,
Yer Günəşə bağlı, Əjdər o yara, könül.



Hardasan, gəl, gəl olum mən sənə qurban, gözəlim,
Yol kəsən o dumana, o çənə qurban, gözəlim.

Dərdimin çarəsi yox, bilirəm aləmdə sənsiz,
Məcnuna neyləsin de, təbibi-loğman, gözəlim.

Uyub rəqib felinə, yalvarıram mən sənə ki, 
Qoyma sən bəxt evimi gəl belə viran, gözəlim.

Səndən özgə bir həmdəm bu dünyada bilməmişəm,
Bil ki, sənsən dərdimə yeganə dərman, gözəlim.

Yüz il də keçsə əgər, gözləyərəm mən yolunu,
Əjdəri qorxudarmı, yolunda hicran, gözəlim.



İzin ver, seyrə çıxım güllü-gülüstanı, gülüm,
Qoy atım birdəfəlik hər qəmi, hicranı, gülüm.

Sənsiz keçən yüz ilə, bəlkə də min ilə dəyər,
Günümün sənlə ötən hər sənli bir anı, gülüm.

Vallah, ala gözlərin bütün bu aləmə dəyər,
Neyləyirəm işvəli özgə bir cananı, gülüm.

Aşıq olub Fərhad kimi, dərd çəkirəm əzəldən,
Şirin ol, sən də gətir əlinlə dərmanı, gülüm.

Qılınc çəkib, min yerdən doğrasalar da Əjdəri,
Unutmaz heç bir zaman sən kimi ceyranı, gülüm.



Hardadı o yar mənim dərdimə dərman eləyə,
Olsa da bir anlığa vəfsinə mehman eləyə.

Məncə xoşdu fürsəti o verməyə özgələrə,
Özüöz əlləriylə bağrımışan-şan eləyə.

Düşünnəm bahar gəlib, əgər güllü-gülzarımı,
İstəkli pərim gəlib döndərib xəzan eləyə.

Onu sultan etmişəm taxt-tacına məhəbbətin,
Qismətimi ya vüsal, ya da ki, hicran eləyə.

Bütün bu aləm bilir, Əjdər, gileylənmərəm,
Tək bircə günü üçün ömrümü qurban eləyə.



Ürəyim şama dönüb sübhədək yanar bu gücə,
Zaman keçdi, gəlmədi, bəs niyə nigar bu gecə?

İl olardı həsrətinin tək bircə anı, gülüm,
Necə tutum sübhədək mən belə qərar bu gecə.

Nə vardısa, dövlət də, var da bu qoca dünyada,
Heç olub tamam sənsiz, gözümdə, ey yar, bu gecə.

Hər yana zülmət çöküb, açan yox bir qapımı,
Sanki olub Əjdərin bəxt evi məzar bu gecə.



Eyləyərmi göz yaşı dərdimə heç çara mənim,
Sinəmə min dağ çəkib getdi qaşı qara mənim.

Gözəllərlə keçsə günüm, açılmaz, gülməz üzüm,
Yetişdi açılmamış qönçə gülüm xara mənim.

Bilirəm çoxdan gedib, nədəndir bəs, Əjdər, axı,
Tükənib azalmayır ümidim o yara mənim?



Yazılsın ömrümə qoy ən şirin zaman bu gücə,
Röyada gəlib yarım mülkümə mehman bu gecə.

Nə vaxtdır həsrətini çəkirəm mən o gözlərin,
Axır ki, gəlib yetdi dərdimə dərman bu gecə.

Nurladı gül camalı hər tərəfi o Ay təki,
Allahımmı, göndərib, qəlbimə həyan bu gecə?
Mən necə sevinməyim, ayƏjdər, olsa da röya,
Məni ki, yad eləyib, adı da pünhan bu gecə.



Bir gözəlin eşqi ilə bu necə dərddi çəkirəm,
Vüsal həvəsində qismət olan həsrətdi çəkirəm.

Pərvanə tək dövrəsində dolanıb hey odlanıram,
Sönmək bilməyən əbədi bir hərarətdi çəkirəm.

Rəssam olmasam da, neynim, mən bir şair ruhum ilə,
Ələ alıb qələmimi sözlə surətdi çəkirəm.

Gələn gedəcəkdi, Əjdər, bu hökmüdür yaradanın,
Bu ömürdə bu sevgi də xoş əziyyətdi, çəkirəm.



“Ya rəbb, bəlayi eşq ilə qıl aşina məni”.
Qismət eylə yar gözünə, qoy nişana məni.

Ötdü, keçdi ömür-günüm bir vüsal eşqinə,
Qərq eylədi ayrılığın göz yaşına məni.

Pərvanələr dövrə vurub bir kərə yandılar,
Gör nə vaxtdır dolandırır yar başına məni.

Bu necə sevgidi, Əjdər, dəyişib, dönmədi?
O sevgidi, çatdıran da, bu yaşıma məni.



Üz tutub hara belə, görəsən, mən gedirəm?
Gecə yollar qaranlıq, gündüzüçən gedirəm.

Baxıram dörd tərəfim bir-birin satmaqdadı,
Odur ki, uzaq düşüb, dolanıb gen gedirəm.

Yordu bu yollar məni, yollarda keçdi ömür,
Gördüyün qara telə səpilib dən gedirəm.

Yovuşa biləmmədim taleyin bu gününə,
Ömrümə yazılası neçə dünən gedirəm.

Görməsin kimsə deyə, ağlayıb gecələri,
Yalandan gülüb gündüz guya ki, şən gedirəm.

Özgə nigaranlığı Əjdərin yoxdu əsla,
Nigaran qaldığı tək, ey gül, sənsən, gedirəm.





HARAY

Ömür karvanımda qəm yüküm ağır,
Yol boyu üstümə elə hey yağır.
Ümiddi, gümandı aparan məni,
Özümdən ayırıb, qoparan məni.
İnsana yol açan, ya Rəbbim, sənsən,
Qaldıran, endirən təkcə özünsən.
Səninlə bağlıdır belə bir qərar,
Babam Nizamidən qalıb yadigar:
“Ey Tanrı, sən hansı başı ucaltsan,
Əyə bilməyəcək onu bir insan.
Qəhrinlə hər kəsin əysən boynunu,
Kimsənin köməyi dikəltməz onu”.
Mən sənə güvənib çıxmışam yola,
Qismətimdi-uğurlu, uğursuz ola.
Götürüb qələmi alıram ələ,
Olub keçənləri gətirib dilə,
Səy etdim açmağa haqqın sirrini,
Dolandım dünyanın duyam qəhrini.
Bu dünya dəryadır, hər insan gəmi,
Haraya daşıyır görəsən qəmi?



Görünmür gedilən bu yolun sonu,
Vuranlar olubmu de, başa onu?
Odur ki, dünyada çox şeyə uyma,
Yaşamaq eşqindən çalış ki, doyma.
Həyata baxanda açıq gözlü ol,
Bitkin fikirli ol, açıq sözlü ol.
Amandır, oxucum, düz anla məni,
Günahım vardısa, gəl danla məni.
Bax, sənin gördüyün qoca təbiət,
Bəzən zülm eləyir, bəzən mərhəmət.
Birini ağladır, güldürür birin,
Birinə can verir, öldürür birin.
Birinə bəxt verir, kədərdən yox iz,
Birinə qəlb verir dərdi bir dəniz.
Biri bir öynəlik yeməyə möhtac,
Biri zər libasda, başında ləl tac.
Bax, belə düşünüb, belə dolandım,
Bəxtimə çıxanı qismətim sandım.
Gəlin qulaq asın mənə doyunca,
Görüb düşündüyüm dastan olunca,
Neçə yol üstümü dumanlar alıb,
Gecəli, gündüzlü yollarda qalıb,



Neçə yol büdrəyib, neçə yol çaşıb,
Sıldırım qayalar, zirvələr aşıb,
Qonaq da qalmışam neçə obaya,
Suallar vermişəm neçə babaya.
Yaxşını, yamanı seçib arayıb,
Daraqdan keçirib bir-bir darayıb,
Hər sözlə yüz dəfə xəyala daldım,
Alınan qərarı qələmə aldım.
Beləcə yarandı söz gülüstanı,
Haraya çağıran “Haray” dastanı.
Güclümü, zəifmi, deməyim çətin,
Sizlər verəcəkdi doğru qiymətin.

***
Bu yurdum, bu yuvam yaranan gündən,
Kimlər ötməyibdi yaxından, gendən.
Neçə yol neçəsi qılıncla gəlib,
Neçəsi bu yurdun sinəsin dəlib.
Hər gələn peşiman qayıdıb geri,
Çox da ki, qılıncla alıb bu yeri.
Pompey də dünyanı tutacam deyə,
Nə yerə sığırdı, nə də ki, göyə.
Oroys sındırdı, döndərdi geri,
Bir daha görmədi bu yurdu, yeri.



Döyüşdə keçirib ömürlük vaxtın,
Babək silkələdi Xilafət taxtın.
Monqollar da gəlib bir ulus qurdu,
Acgöz qurd kimi taladı yurdu.
Əmir Teymur da gör nələr etdi,
O da qalammadı, qayıtdı getdi.
Özgə adət ilə, özgə hal ilə,
Sahiblik eyləmək olmaz bir elə.
İsmayıl qarışıq dünyanı keçib,
Səfəvi adına andını içib,
Çəkib qılıncını buladı qana,
Təzə nəfəs verdi Azərbaycana.
Onun yaratdığı nəhəng bir ölkə,
Dünya xəritəsində bu gün bir tikə...
Az-çox yazmağımla olanları mən,
Oyatmaq istədim yatanları mən.
Dünəndən bu günə boylanıb baxdım,
Özümü yandırıb, özümü yaxdım.
Bu ötüb, dolanan tarix içində,
Bəşərin əbədi yorğun köçündə,
Çox dərdim olmuşdu ötüb keçəri,
Çox dərdim olmuşdu salıb içəri,
Bir kəsə bildirib açmazdım onu,
Fəqət, yetişərdi, bitərdi sonu.



İndisə düşmüşəm sağalmaz dərdə,
Göz yaşım xeyirdə, göz yaşım şərdə,
Qurumaq bilməyir axır, hey axır,
Qananı yandırıb odlara yaxır.
Qanmazın qəlbin də oyadar bəlkə,
Haçansa ayılıb el dərdi çəkə…
Odur ki, qışqırıb çəkirəm haray,
Eşitsin qoy o tay, eşitsin bu tay:
- Vətənim Qarabağ, elim dardadı,
Cavanşir, Koroğlu, Babək hardadı?
Niyə bu günümdə yetməyir haya,
Kar olub, kor olub, laldısa dünya?
Hardandı düşməndə bu belə hünər?
Ruhlar qəh-qəh çəkib bizlərə gülər.
Niyə oyanmayır yatan millətim?
Ayaqlar altında itirqeyrətim.
Üç dığa əlində nədən əsirik?
Beləysə nə haqla axı gəzirik?
Orda qan ağlayır dərə də, dağ da,
Yağılar oynadır at Qarabağda.
Orda daşların da gözü yaşlıdı,
Yol kəsən əjdaha min bir başladı?



Hanı bu ellərin qılınc çalanı?
Hanı bu ellərin qisas alanı?
Qız-gəlini əsir olan el yatar?
Belə getsə oba batar, el batar.
Dağların baxışı ildırım çaxır,
Aramsız uzanan yollara baxır.
Boylanır gələni, gedəni varmı?
Həsrətdə qalanlar iman taparmı?
Nə qədər olsa da qayalar dilsiz,
Dil açıb ağlayır qalanda elsiz.
Şehli çəmənlərdə solur çiçəklər,
Qərib-qərib əsir əsən küləklər.
Dağların qoynundan sızan bulaqlar,
Qız-gəlin harayı, hayı umarlar.
Heyif o yerlərdən düşmüşük uzaq,
Gözlərdə intizar, sinələrdə dağ.
Qaçırtdıq obanı, itirdik yurdu,
Mənim ürəyimi sıxan bax, budu!
Dığalar yurdumda dururpusquda,
Məclislər qururlar indi Turşsuda.
Hanı Sultan bəyim? Haraya çata,
Süpürüb yağını yurdumdan ata.



Oyan, ey yatanım, amandı oyan,
Əvəzsiz qalmasın tökülən bir qan.
Bizdən inciməzmi şəhid olanlar,
Ruhlara çevrilib yurdda qalanlar.
Yatağan olanda ərlər-oğullar,
Vətənin hayına qalxarlar ruhlar…
Yuxusuz ruhlardı, çağırır bizi,
Çağırır oyada qeyrətimizi.
Bax, budur nurani qoca bir ana,
Üzünü tutaraq Azərbaycana,
Çağırır haraya, çağırır bizi,
Çağırır döyüşə millətimizi:
-“Namusumuz, qeyrətimiz,
Dədə-baba sətvətimiz,
Şuşa adlı ismətimiz,
Qalıb darda-darda, oğul.
Gəl arxa dur yurda, oğul.
Öyünmə ki, sayda çoxsan,
Qeyrət yoxsa, demək yoxsan.
Atılmasan paslı oxsan,
Bəsdi qaldın qında, oğul.
Gəl arxa dur yurda, oğul.



Yağı düşmən yurda doldu,
Meşəm yandı, çölüm soldu.
Xocalı da şəhid oldu,
İtdi namus, ar da, oğul.
Gəl arxa dur yurda, oğul.
Yetər tökdük göz yaşı biz,
Yaşla düşmən çökərmi diz?
Bir olmasa ellərimiz,
Basılarıq zorda, oğul.
Gəl arxa dur yurda, oğul.

Bu nə namus, bu nə qeyrət?
Kimə lazım bu var, dövlət?
Ayaq altda qaldı millət,
Qalx, yatmısan harda, oğul.
Gəl arxa olur yurda, oğul…

Qorumasan el-obanı,
Tutar səni şəhid qanı.
Harayla Azərbaycanı,
Sıyır qılınc bir də, oğul.
Gəl arxa dur yurda, oğul”.



Bax, budur ruhların haray səsləri,
Oyadır qeyrəti yatmış kəsləri.
Oyadır, a qardaş, bir də atlanaq,
Əzaba, ağrıya dözək, qatlanaq.
Əsir yurdlarımız yanıb solmasın,
Bu gündən sabaha qisas qalmasın.
Tökülən hər qana min qan almasaq,
O yerlərə sahib, arxa olmasaq,
Eşitməsək əsir ruh naləsini,
Əyər qeyrət yükü Od ölkəsini.
Bax, budur ruhların haray səsləri,
Oyadır qeyrəti yatmış kəsləri.

***
Ya Rəbbim, bir belə müsibət olmaz,
Bu boyda bir ölkə, Vətən basılmaz.
Bu yurdun əzəldən adı, sanı var,
Qisaslar aldığı çox dövranı var.
Yurdda Koroğlunun qalan izləri,
Niyə oyatmayır görən bizləri?
Biz ki, belə cəsarətsiz deyildik,
Biz ki, belə fərasətsiz deyildik.
Nədən oldu, nədən belə əyildik?



O yerləri biz qoruya bilmədik,
Vətən deyib, öldürmədik, ölmədik.
Ölənlərin ruhu tutar bizləri,
Yolda qalıb qəbirlərin gözləri...
Bulaqlardan su yerinə qan axır,
Dağlarımda ildırımlar sərt çaxır.
Biz onun da vüqarını əymişik,
O yerlərin xətirinə dəymişik.
Çoxumuzun yaddaşı da korlanıb,
Qarın güdüb, bazarları dolanıb,
Unuduruq itirilmiş yurdları,
Unuduruq yurda dolmuş qurdları.
Unuduruq, alan kimdi, satan kim,
Qan üstündə muradına çatan kim.
Unutma ki, bu oyunu quran var,
Tələ qurub pusqularda duran var.
Unutma gəl, düşmənimin niyyətin,
Məhvin güdür türk adında millətin.
Unutma ki, yurdumuzda kim gəzir,
O yerləri ayaqlayıb, kim əzir.
Kimdi sənin qan udduran yurduna?
Kim isinir Od Yurdunun oduna?



Qılınc siyir, qalx ayağa, oyan bir,
Məqam gəlib, fürsət indi sənindir.
Şimşək olub elə bu gün çaxmasan,
Bayrağını Xankəndinə taxmasan,
Gələn nəsil xətt çəkəcək üstünə.
Düşmənini birdəfəlik qırmasan,
Kürəyini zərblə yerə vurmasan,
Duracaqdı düşmən sənin qəsdinə,
Gələn nəsil xətt çəkəcək üstünə.
Nə olsun ki, bu oyunu quran var,
Yağılara arxa, kömək duran var.
Oyan, adın qoy şərəfsiz olmasın,
“Qisas günü qiyamətə qalmasın”.

***
Yad əldə qalanda yurd-yuva neylər?
Yüksələr haraylar, artar gileylər.
Gözü yolda qalan o əsir yerlər.
Haqqı var, haqqıdı şikayət eylər.
Çağırır ordakı qaya, daş bizi.
Çağırır göstərək hünərimizi.
Atlanın, igidlər, atlanın yurda,
Qeyrət ayaqlanır, ar itir orda.



Vətəni, torpağı darda qalanlar,
Milləti çadırda yanıb, solanlar,
Axışarmı kazinoya, barlara,
Vurularmı, söylə, bunca dollara?
Bu pullara neçə silah alardıq,
Yurd-yuvanın harayına qalardıq.
Birliyimiz qılınc-qalxan olardı,
Vurub düşmənimin boynun salardı.
Qoyun bir tərəfə giley, güzarı,
Bağlayın dükanı, atın bazarı.
Gözləyir qayalar, dağlar yolları,
Uzanır bizlərə həsrət qolları.
Zaman gəlib indi, qisas dəmidir,
Bütün oba, bütün el bilməlidir:

- Ah nə qədər nalə çəkib göz yaşı tökməliyik,
Yazıqlaşıb, boynumuzu nə qədər bükməliyik.
Düşmənimi güclü bilib, biz dizmi çökməliyik?
O tutulub, yanan torpaq öz doğma Vətənindir.
Aman millət, yatan millət, qalx ayağa, oyan bir.



Bir yumuruq zərbə olub, bir başa vurammasaq,
O günahsız qurbanların qisasını alammasaq,
Soyqırımı təhlükəsin anlayıb qanammasaq,
Yer üzündə millət kimi varlığmız çətindir.
Aman millət, yatan millət, qalx ayağa, oyan bir.
Ayılsana, yetər səni min kərə aldatdılar,
Yalan-yalan vədlər ilə nəyin vardı dartdılar.
Yurd-yuvanı viran qoyub bayquşlar ulatdılar,
Yad əllərdə əsir qalan o qız-gəlin sənindir.
Aman millət, yatan millət, qalx ayağa, oyan bir.
İnsaf eylə, gəl özünə bu dünyanı güldürmə,
Alçalıb sən qeyrətini ayaqlara endirmə.
Düşmənini zordan özgə özgə dillə dindirmə,
Unutma ki, xilas yolun silah tutan əlindir.
Aman millət, yatan millət, qalx ayağa, oyan bir.

***
Bəsdir, axıdıldı torpağımda qan,
Bölündü tikə-tikə tam Azərbaycan.
Bəsdir, bu müsibət, bəsdir bu zillət,
Bəsdir, parçalanıb tayfaya millət.
Günbəgün əriyir, itir arımız,
Qəflət yuxusunda yatır yarımız.



Yetməzmi, nə gördün şər yuxusundan?
Qalx, yapış, dığaların tut yaxasından.
Diz çökdür, ayaqla ayağın altda,
Qandır, yoxdu yerin bizim bu yurdda.
Bax belə harayla, bax belə bağır,
Göstər hünərini yağıya axır.
Burda bir misalı salıram yada,
Kimdənsə yadigar qalıb dünyada:
- “Üz versən sürüyə dadanan qurda,
Hələ çox ziyanlar yetirər yurda.
Gərək öldürəsən onu vaxtında,
Sürülər qalmasın qorxu altında…”
Bizim düşmənlər də bənzəyir qurda,
Öldür, dönməsinlər bir də bu yurda.
Onda Qarabağın açılar yolu,
Vətənin boynuna sarılar qolu.
Yas tutmuş qayalar, daşlar da gülər,
Çiçəklər gözünün yaşını silər.
Didərgin obamız, elimiz dönər,
Bayrağımız Xankəndində yellənər.
Mən də güvənərək haqq ilhamıma,
Yetim muradıma, yetim kamıma.



Alıb sinəm üstə mən telli sazı,
Çıxım qarşılayım Şuşada yazı.
Qaldırım səsimi göylərə sarı,
Hayqırım, dağıdım sərt buludları.
Səpilsin yollara, nur yağsın yağış,
Açılsın doluxmuş buludlu baxış.
Çıxsın qaranlıqdan Odlar Diyarı,
Gülsün Xarı bülbül Günəşə sarı.
Bax, onda o yerlər bağışlar bizi,
Qınamaz ümidsiz baxışlar bizi.
Əjdər də yetirib, “Haray”ın sona,
Gözün aydın deyər Azərbaycana.
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GORDUBABA, YADINDAMI?
Böyük ustadımız Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”

poemasının təsirilə. Gordubaba dağı Cəbrayıl rayonu ərazisində ən hündür
dağlardandır. Doğulub, boya-başa çatdığım Xələfli kəndi həmin dağın
qoynunda yerləşir. Bu poema xələflilərin dünənini gələcək nəslə çatdırmaq
məqsədi ilə yazılıb.

Heydərbaba, Gordubaba, dağlısız,
Hər ikiniz əlinizdən bağlısız.
Qoşa dərdsiz, sinəmizdə ağrısız,
Bu ağrılar dünyamızı qopardı,
Bu ağrılar Şəhriyarı apardı.

Pərən-pərən düşdü oba, düşdü el,
Qəm üstündə kök götürdü sazda tel.
Ömrümüzü heç etdilər, yaxşı bil,
Sonu bitməz həsrət ilə qocaldıq,
Dərdlilərdən dərd qoparıb, bac aldıq.

Biz qoşulduq qaçqın adlı karvana,
Mən nə deyim karvan çəkən sarvana.
Səpələndik Mil-Muğana, Şirvana,
Görüşürük yasdan-yasa, ay baba,
Vaxt gecikir qan-qısasa, ay baba.



Ayrılığı salan elə salıbdı,
Ümid itib, yalan, güman qalıbdı.
Sonu bitməz dərin ümman qalıbdı,
İnanmıram dəryaları keçək biz.
Hansı yolu, hansı səmti seçək biz?

Gordubaba, ellərimiz hardadı?
Qucağında at oynadan ər vardı.
Sürü vardı, karvan vardı, nər vardı,
Xoruzbanı, dan sökülməz durardıq,
Sürüləri yaylımlara qovardıq.

Gordubaba, yadındamı gələrdik,
Çiçəkləri şehli-şehli dərərdik,
Qəh-qəh çəkib, sevinərdik, gülərdik.
Tale dönüb, indi qəmə sirdaşıq,
Yurdumuzdan tullanılmış bir daşıq.

Qartal idik, zirvələrdən enmişik,
Aranlarda boz sərçəyə dönmüşük.
Atdan düşüb kor qatıra minmişik,
Yük altında çər öldürdü atları,
Artım verməz qatırların zatları.



Boylanmaqdan yorğun düşdük, yorulduq,
Əl qoynunda ağlamaqdan kor olduq.
Qapı-qapı, gəzə-gəzə xar olduq.
Xəbərin yox, ələ baxan olmuşuq,
Çadırlara, qazmalara dolmuşuq.

Qoy əlini gözün üstə bax bəri,
Mən baxıram, görəmmirəm o yeri.
Etibarsız bilmə bizim elləri,
İxtiyarı öz əlində deyildi,
Həsrətinlə çoxu vaxtsız əyildi.

Gordubaba, təpə vardı, bel vardı,
Hacı Hüseyn dərəsində göl vardı.
Ağır-ağır oba vardı, el vardı,
Bilirsənmi, onlar indi hardadı?
Kimləri sağ, kimləri də gordadı...

Budaqlardan qışda qırov sallanır,
Yaz gələndə zirvəndə qar xallanır.
Kimlər gəlir, de, başına dolanır?
Xələf pirin, Dağdağanı deyirəm.
Çiysimişəm, nə vaxtdı qəm yeyirəm.



Şəngərəyin, Əfəndilər dururmu?
Qarqışlaqda Muxtar daşın qırırmı?
İldırımlar yenə adam vururmu?
Yadındamı, Bəbir yandı, alışdı,
Yerlər göyə, göylər yerə qarışdı.

Bəxtəvərdi qucağında ölənlər,
Şəhid olub torpağına dönənlər.
Hara getdi, o gördüyün ərənlər?
Yurd yerimiz yağmalandı, dağıldı.
Ötən günlər acı-şirin nağıldı.

Yurd yerimiz, yaylağımız var idi,
Çöllərimiz, oylağımız var idi,
Köşəyimiz, daylağımız var idi,
Yalmanlayıb kür atları minərdik,
Yıxılana qəh-qəh çəkib gülərdik.

Qızlar gedib, qayıdanda bulaqdan,
Oğrun-oğrun boylanardıq uzaqdan.
Danlanardıq hərdən doğru, nahaqdan,
Qızlar bizi anamıza “satardı”,
Evimizə “dava-dalaş” qatardı.



Toy günləri hay küyümüz qopardı,
İgidlərim köhlən atlar çapardı.
Ömür keçdi, illər hara apardı?
Toybaşısı Kamil idi toyların,
Bilməz idik oynayanın sayların.

Yadındamı, Çərşənbənin axşamı,
Yandırardıq evimizdə bəxt şamı.
Qapı-qapı dolanardıq biz hamı,
Torba dolu şirni, fındıq yığardıq,
Yumurtaya həvəs ilə baxardıq…

Bu nə sirdi, bəxtimizə qəm düşüb,
Ölənlərin torpağından gen düşüb.
Bax, nəinki, saçlarıma dən düşüb,
Ürəyimdə qara yellər yellənir.
Göz yaşlarım kağız üstə sellənir.

Qələmin də gücüçatmır yanğıya,
Axı niyə fələk bizi qarğıya?
Uşaq idik, çox minərdik qarğıya,
Qarğı atlar bizi uzaq apardı,
Ayrı saldı, yurdumuzdan qopardı.



Şoranlıqdı indi elin oylağı.
Göz axtarır buz-bulaqlı yaylağı.
Qəribliyə düşən qəbir göz dağı,
Hər obada, eldə qəbir qazmışıq,
Başdaşına “Xələflidir” yazmışıq.

Yaman dartır quzey, dərə, daş məni,
Əcəl orda öldürəydi kaş məni.
Qorxutmayır ötən ömür, yaş məni,
Qorxuram ki, öləm qərib eldə mən,
Ağlamaya qəbrim üstə duman, çən.

Ömür sanki tələsdirir, yaz deyir,
Yazdıqların azdır hələ, az deyir.
Sənsiz ötdü neçə payız, yaz deyir,
Hər fəsildə neçə-neçə qəmim var,
Sahil gəzən bir didərgin gəmim var.

Çatmasa da gücüm çox şey yazmağa,
Haqqım yoxdu el yolunu azmağa.
Öz əlimlə məzarımı qazmağa,
Əcəlimdən qabaq yurda dönməli,
Əhdim var ki, torpağımda ölməli.



Sudan qorxan dəryalara baş vurmaz,
Dərd ağlayan gözün yaşı qurumaz.
Səni gəzən yorğun düşüb yorulmaz,
Kiçik dərən, o Gen dərən dururmu?
İzim düşmüş o yol-bərən dururmu?

Çox enərdik Öküzuçan dərəyə,
Bulaq vardı…utanıram deməyə.
Acı-qıjı qalıbdımı yeməyə?
Anam yenə sacda yuxa salırmı?
Soyuq sulu mis kuzələr qalırmı?

Xələfdağı sənə arxa, hay olub,
Meşələrin gözəllikdən pay olub.
Bulaqların axa-axa çay olub,
Dərələrin bostan idi, bağ idi,
Neçə-neçə ərən onda sağ idi.

Axsaq Xələf, Hacı Xələf var idi,
Salman, İrza qeyrət idi, ar idi.
Fərzalıya dağlarımız dar idi.
Deyərsənmi, o kişilər nə oldu?
Yurdumuza kədər axdı, qəm doldu…



Şahməmmədli ağır tayfa, eldilər,
Altı qardaş bir atadan gəldilər.
Soy adını Hacı Xələf bildilər,
O Şahməmməd, Abbas nəsli, Fətəli,
Hümbətalı, Məmmədalı, Mehrəli.

Peşravlılar kök üstündə budağım,
Şirvanlılar bir az məndən uzağım.
Məmmədlilər, Əhmədlilər cüt tağım,
İrbahimli, Gülməmmədli qollarım,
Əsədlidən keçib gedir yollarım.

Heydəri var, Almazı var bu yerin,
Hacısı var, Namazı var bu yerin.
Fərəci var, Eyvazı var bu yerin.
Səvdimalı şöhrət idi, ad idi,
Mehbalının dili şirin dad idi.

Cavad kişi Cavad xanın adıydı,
Həsən kişi elçiliyin dadıydı.
Nəsir kişi müqəddəslik payıdı,
Yazıq Möhbər heç çıxarmı yadımdan,
Bir övladı qalmadı da adından.



Əbil, Qəbil doğma qardaş idilər,
Halallığı qazancları bildilər.
Xələf, Hilal qanlı suda öldülər,
Gordubaba, neçə igid uyuyur,
Əsir qalan yurd-yuvanı qoruyur.

Vaqif-Vaqış, Qəhrəman da var idi,
Taksi Kamran, Səfərxan da var idi.
Ağa kişi hər bir işə yar idi.
Mehrac, Nail gözü idi yurdumun,
Xıdır, Xurşud əsgəriydi ordumun.

Yusif, İsaq iki qardaş – ər idi,
Məhiyyədin, Seydalı da nər idi.
İndi vallah, qisas almaq yeridi,
Qara qalar yanlarında üzümüz,
Sancılmasa dağlarıma süngümüz.

İmanxanın, Məhəddinin çalması,
Nənələrin iri yarpaq dolması,
Cavadxandan bir misalın qalması,1
Toy-büsatlı, haylı-küylü el-oba,
Çıxarmı heç yadımızdan, ay Baba.



Ziyadxanın zarafatcıl əməli,
Balacanın hər kəlməsi məzəli.
Sona xanım Xələflinin gözəli,
O, Xəlilsiz ətirlənib saçılmaz,2
Elə donub, əritsən də açılmaz.

Nabat arvad heç bilmədi yaşını,
Dilbər nənəm dərdlə qatdı başını.
Kim bişirər Güləndamın aşını?
Kişmiş-ərik qarasını demirəm,
Çoxdandır ki, o cür plov yemirəm.

Qəvliyalı yaxşı bostan əkərdi,
Əmirastan məsəl, misal çəkərdi.
Şəkəralı kəklik kimi səkərdi,
Bəkirdən də bəd-bəd əməl qalıbdı,
Çox qapıda qan-qadalar salıbdı.

Son zamanlar Mürsəl huşdan qalırdı,3
Gülüsünün adın yaddan salırdı.
Rizvan da qarğı-tütək çalırdı.
Gordubaba, yadındamı, o illər?
Şux havaya oynayardı gözəllər.



Kim çalardı Xurşud çalan nəfəsdə?
“Səltənəti” oynayardı Həvəsdə.
Hümbətalı gül yaylaqlar həvəsdə,
İmişlinin düzlərində qalıbdı.
Çoban ömrün qəfəslərə salıbdı.

Mirkişiyə Bayaz da “zülm” elərdi,
Totan, Bəsti xırmanda dən ələrdi.
Dilbər xala onun doğdu, bələdi,
Kəndimizdə ilk “Qəhrəman ana”ydı.
Kənddə elə bu dəbi də o yaydı.

Nemət kimi bilən yoxdu xərtəni,
Maştab ilə tapardı hər nöqtəni.
Gözləyərdi Şamama hər həftəni,
Xoruzbanı yola düşüb gedərdi,
Toyuq satıb, bazarlığın edərdi.

Qonaq-qara qarşılayan çağında,
Toy-bayramdı Məhəmmədin bağında.
Şamaması gah solunda, sağında,
Şirxan, Elxan kababını çəkərdi,
Samavara qızlar odun tökərdi.



Yaylaqlarda ötüşərdi yayımız,
Kəm olmazdı kəkotulu çayımız.
Anam tək qız, İsbəndərdi dayımız,
Sərvinazdan xətir-hörmət görmüşük,
Bibi deyib könlümüzü vermişik.

Lətif kişi müharibədən gəlmədi,
Qumru nənəm dərd elədi, gülmədi.
Fatma xalam əcəliylə ölmədi,
Qəfil bıçaq qırdı ömür yolunu,
Dilbər nənəm böyütdü tək oğlunu.

Ayna nənəm Haşsöyünlü qızıydı,
Yunus babam dünyasının yazıydı.
Gözəl Pəri Qurbaninin nazıydı,
Dastan oldu, nağıl oldu sözləri,
Nə zamandı yollardadı gözləri.

Bədricahan aydan, nurdan tər-təmiz,
Güllərin də söz dünyası bir dəniz.
Gəncə vardı, ömür sürdü kimsəsiz,
Yazıq arvad xəstə idi, tək idi,
Şərəfxanın çiynində o, yük idi.



Maral xala əzizlərdi Xasayı,
Səltənəti taleyinin nur payı.
Şahalını çağırardıq biz dayı,
Gözəl adlı bacısı da varıdı,
Əzət arvad taleyinə yarıdı.

İmarəti, İranası, Qiyməti,
Səyyarəsi, Gülüstanı, Zinyəti –
Hər birinin el içində hörməti.
Bacıxanım bir torbalıq qızıldı,4
Taleyinə Əbdüləli yazıldı.

Karxanada daş öldürdü Səlimi,
Bu dərd əydi Qiymətin də belini.
Telli xanım – Havaxanım gəlini,
Əmirullah tarix idi yazılmış.
Bildiklərim ondan axıb, sızılmış.

Əli əmim çörək verən kişidi,
Məmmədalı haqqı görən kişidi.
Dəryaz çəkmək yay gününün işidi,
Dəstələnib yoncaları biçərdik,
Bardaqlardan soyuq ayran içərdik.



Bahəddinlə dağ qonşusu olmuşuq,
Sarıgillə ev qonşusu olmuşuq.
Fərhadınan yaşa birgə dolmuşuq,
Yapon kişi ağartmadı heç başı,
Pəri arvad haqlamışdı yüz yaşı.

Bəlkəsini tutan olmaz Zal kimi,
Zülfü xala danışardı bal kimi,
Xal görmədim Tovuzdakı xal kimi,
Sədətin də özü, sözü dünyadı,
Söz tutumu tükənməyən dəryadı.

Qara kişi mala çəkər tər-təmiz,
Əvəz, Xasay ustalıqda əvəzsiz.
Gəfər, İslam iş görməzdi həvəssiz,
Avdılxanın hörgüsünü hörən yox,
Çoxdandır ki, Rəşidi də, görən yox.

Əsgər kəndə kitabxana gətirdi,
Oxutdurub bizi kama yetirdi.
Neçələri ali təhsil bitirdi,
Alimi var, şairi var kəndimin,
Elimizdə dəyəri var kəndimin. 



Mirzəlinin hakimlikdə öz yeri,
Nuru həkim üç həkimdən tək biri.
Qızıldandı Nurəddinin əlləri,
Neçə ağır xəstəsinə can verib,
Neçəsinə öz qanından qan verib.

Allahverdi cığal idi nobata,
Əl qatardı qolundakı saata,
Qayıdardı, gözləməzdi gün bata,
Mal-qaranı aralığa tökərdi,
Abas kişi onun dərdin çəkərdi.

Gordubaba, bəlkə deyim, yeridi,
Allahverdi vaxt-vədəsiz əridi,
Azərinin dərdi ilə çürüdü.
Qohum canlı, el canlıydı əzəldən,
Əcəl alıb, ayrı saldı bu eldən.

Söz çıxmamış Səxavətin dilindən,
Qayış kəmər açılardı belindən. 
Qurtarmazdıq “Mumu”sunun əlindən,
Fısqırardı, üstümüzə salardı,
Torbamızda olanları alardı.



Arif, İbiş, Qədimalı yoldaşım,
Telman, Eldar, Fazil, Vahid sirdaşım.
Məcnun, Yunus, Mədət, Bayram qardaşım,
Kazımı var, Həsəni var elimin,
Tuması var, Hüsəni var elimin.

Molla Alı elmi gəlib çox kara,
“Yeridərmiş o, arpanı divara”.
Yazıq Çərkəz sığınmışdı dağlara,
“Üçlər” onu satan gündən o yana,
Qayıtmadı, çıxıb getdi İrana.

Yatan kimdi, desən, gavur qəbrində?
Açması yox, yüz ildir öz sirrində.
Mirinqozu, Şirvanbulaq yerində,
Yalı aşaq Alçalıdan su içək.
Dincəlməyə bir kölgəli yer seçək.

Gordubaba, könlüm düşüb həvəsə,
Qayalarla verəm yenə səs-səsə.
Hacıçala zurnanı bir nəfəsə,
Saydam qızıb, “tıxmayacam” hayqıra,
Yaqub, Qulam “Qazağı”yla yer yara.



Gordubaba, Elman oxya “Qəmər”i,
Biz mağarda qarşılayaq səhəri.
Çox adamın hələ yoxdu xəbəri,
Tümendədi, indi orda oxuyur,
Qəmər bibim intizarla yuxluyur.

Sarıbulaq sərin sulu çeşmədi,
Kimlər onun de, gözündən içmədi?
Duzdağını dağlarımdan seçmədim,
Zakir, Akif çox oynardıq biz orda.
Çox salmışıq cığır orda, iz orda.

Kəm olmazdı toyumuzun qovğası,
Təşkil Həsən “xoşlar” oyun davası.
Ağır-ağır “Sarıköynək” havası,
Qaldırardı, oynadardı bizləri,
Qız seçərdi ərgənlərin gözləri.

Bəndiyalı Xaləddini bərk vurdu,
Baş yarıldı, qan töküldü göl durdu.
Öldü deyib, anaları vay qurdu.
Tez yığışıb dava-dərman etdilər,
Bax, beləcə hay-haraya yetdilər.



Gordubaba, Qədir, Qüdrət, Əhmədxan,
Səttar, Əşrəf, Səməd, Hüseyn, Buludxan,
Gözlərimin önündədi bayaqdan.
Bilirəm ki, səni yaman yormuşam,
Gör kimləri xəbər alıb sormuşam.

Sehranadı ağır dərdin sarvanı,
Dərd içində tənha sürdü dövranı.
Şamamanı, Zərəfşanı, Kamranı,
İtirəndən Gülövşə də əyildi.
Məhəmməd də, o gördüyün deyildi.

Gordubaba, yadındamı Bəxtiyar,
Gülşənini tez soldurdu, vurdu xar.
Yerindəmi, gül-çiçəkli çəmənzar?
Əncəm, Əhəd – bir dolanıb gəzərdik,
Çəmənləri şehli-şehli əzərdik.

Sahib Əhməd ağıl-kamal qazandı,
Azər, Anar dünya elmin yazandı.
Bu allahsız ayrılıqlar uzandı,
Biz üzüldük ayrılıqdan, ay Allah.
Biz büzüldük ayrılıqdan, ay Allah.



Gordubaba, söz ilişir, dil əsir,
Üstümüzdən yenə qara yel əsir.
Ömür axır, illər yaman tələsir,
Məmmədvəli, Suduş, Qiyas görünmür,
Bəylər kişi, nə toy, nə yas görünmür.

İsmixanı soruşuram gələndən,
Abbası da tanıyandan, biləndən.
Nə qalıbsa bu günümə dünəndən,
Bir əbədi nişanədi, qalandı.
Heç bilmədim yurdum niyə talandı?!

Mələk arvad əyilmədi kimsəyə,
Ədaləti o yetirdi ərsəyə.
Kimin haqqı, hünəriydi söz deyə,
Kəndimizdə dul gəlinlər var idi,
Qeyrət idi, namus idi, ar idi.

Şüşə xala yadigardı Bəbirdən,
Mirvari də dərd götürdü Sabirdən.
Xəbər varmı, kənddə qalan qəbirdən?
Burdakılar, heç olmasa yaxındı.
Ölən çoxdu, elə bil ki, axındı…



Yaman yerdə axşamladıq, əyildik,
Gordubaba, axı belə deyildik.
Gündə biri köç eylədi-seyrəldik,
O gördüyün ağır eldən ad qalıb.
Xatirələr ağzımızda dad qalıb.

Qayadibi, o el yolu bağlımı?
Xələflilər yenə xoşbəxt çağlımı?
Xəyalların aparıbdı ağlımı,
Heç özüm də, özümünkü deyiləm.
Ah, nə qədər qəm önündə əyiləm.

Daş armuddan qax kəsənin yoxdumu?
Vəlibulaq qız-gəlinsiz axdımı?
Gözəllərin bizi oda yaxdımı?
Subaylığın Sirac taxtın uçurdu,
Xanpərini Korbulaqdan qaçırdı.

Qışda yayın həsrətini çəkərdik,
Yay gələndə göy noxudu ütərdik.
Hisli-paslı ağzımıza təpərdik,
Bilməz idik qara nədi, toz nədi.
Xatirədən içim yandı, göynədi.



Yarma çəkən kirkirələr fırlanır,
Qışın ömrü yarma ilə yarlanır.
Güneylərdə elə ki, qar xarlanır,
Quzuları dağ döşünə qovardıq,
Qış gününü belə-belə sovardıq.

Yaz girəndə ildırımlar qor yağar,
Gahdan dolu, gahdandakı qar yağar.
Çoban yaylaq həvəsiylə çağlayar,
Çadır-çubuq dəstələnər, bağlanar.
Sobaların turbaları yağlanar.

Gordubaba, yayın sərin keçərdi,
Az-az adam Ziyarətə köçərdi.
Bulağının buz suyunu içərdi,
Çay içməzdi qonaq-qara gələndə.
Nə xoş imiş taleyimiz güləndə…

Heyran qalar dağlarıma hər baxan,
Qoy kor olsun bu torpağa şər baxan.
“Qaz-51” ləqəbliydi Camalxan,
Yeriməkdə ona çatan yox idi,
Çox da kəndə tələsənlər çox idi.



Misirxanla yaylaqları gəzərdik,
Zirvələrdən aranları süzərdik.
Sürülərin arxasında “bezərdik”,
Çəp düşərdi hərdən-hərdən sözümüz,
Dalaşardıq, barışardıq özümüz.

Gordubaba, Yusif yolun azıbdı,
Sabir ilə saxta kitab yazıbdı.
Elimizin bünövrəsin qazıbdı,
Kəndimizi parçalayıb, bölməsin.
Yazdığını Quran-ayə bilməsin...

Fətiyalı pislik etməz dünyada,
Elə burda Lalanı da sal yada.
Zülfüqarı zaman verdi tez bada,
Afərimdən Fatmasıdır yadigar,
Çox gülmədi taleyinə ruzigar.

Deyərsənmi, nə iş görür Ordubad?
Zülfəlini qocaldıbdı zaman-vaxt.
Müzəffərə yazılmadı yaxşı baxt,
Körpə ikən yetim qaldı anadan,
Yarımadı əmiqızı Sonadan.



Gordubaba, meşələri artırın,
Palıdların var-dövlətin, yatırın.
Gətirmişəm, duz götürün, batırın,
Quzqulağı duzsuz yemək müşkül iş,
Duzla yesən, qamaşmazdı ağız, diş…

Şərəfyaylaq sərindimi yenə də?
“Yel gələndə” bulud göndər mənə də.
Qurban olum o dumana, çənə də,
Heyif, çox vaxt bezikərdik çiskindən,
Qan ağlayır indi könül niskildən.

Əhmədallar mısmırığın sallayıb,
Dik Qayanı mamır basıb, xallayıb.
Qara saçlar indi yaman çallayıb…
Əlqəməni, İrbahamı görmüşəm,
Öz-özümə çoxlu sual vermişəm.

Gordubaba, qoy yapışım əlindən,
Ötüm yenə Xələflinin elindən.
Xəbər alım çiçəyindən, gülündən,
Yada düşsün yaddan çıxan hər bir ad,
Məmmədhəsən, Əhməd, Qubad, Pərizad.



Ədil, Famil, Əmir kişi varımış,
Bəhlul, Aydın, Temir kişi varımış.
Sənayə də qərib eldə qalarmış,
Fələk yazdı taleyinə Şəmkiri,
Ha gözləyər, gözü yolda yurd yeri.

Anaxanım taleyinin nübarı,
Qürbət düşdü Ataşın da məzarı.
Bilinmədi Təvəkkülün azarı,
Atakişi Səvgiliyə ağır dərd,
Cüt uyuyur iki qoşa məhəbbət.5

Güldəstəylə Teyfur qoşa məzarda,6
Nisə, Polad yada düşdü burada…
Məhəmməd də “Yaman” oldu arada,
Yazığın heç yamanlığı yox imiş,
Kəndimizdə ondan yaman çox imiş.

Möhübbəddin Gülüstanı sındıdı,
Bəndiyalı yoxluğunu andıdı.
Raqub kişi balaların yandıdı,
Hər birinin xatirəsi əzizdi.
Bizim dünya adam udan dənizdi.



Tərəkəmə dədə-baba işiydi,
Gözləməzdik ət qazanda bişəydi…
Allahbaxış qaradinməz kişiydi,
Nübarının dərdi idi sirdaşı,7
Lal Süleyman – Abıdaydı qardaşı.

Mirzəlinin Süleymanı hardadı,
Əzim, Əlif, Savalan da ordadı.
Səlbi xala yana-yana gordadı…
Gözü yolda, yol üçtündə durardı,
Hər gələndən Bəykişini sorardı8.

Danışıram könlüm oda qalanır,
Xatirələr bir-birinə calanır.
Xəyallarım qanad açıb dolanır,
Hər dərəni, hər təpəni, hər yalı,
Axtarıram Seyfəddini, Bilalı.

Cəmil kirvəm qaçammadı əcəldən,
Tez ayrıldı Gülməmməd də bu eldən.
Kərim, Talıb, Əmrah, Aslan, Şəmildən,
Neçə-neçə xoş xatirə qalıbdı,
Fələk bizi pis günlərə salıbdı.



İzim qaldı neçə yolda, bərədə,
İsaq bağı – seçilərdi dərədə.
Bir tarixlik yazı vardı hərədə,
Ömür çatsa bu tarixi yazardım,
Hər insanın taleyini yozardım.

Gordubaba, yadındamı Həreylan,9
Mehdi kişi, haylı-küylü o Qurban?
Tapammazsan, Qaytaranı, ha boylan,
İmamalı haradadı, bilmirəm.
Nəsir oğlu İsmayılı görmürəm.

Mürşüd yaman qocalıbdı, bil barı,
Yadındamı, xoş keçərdi güzarı.
Bağlanıbdı indi Cilan yolları,
Nə gələndən, nə gedəndən iz qalıb,
İndi xəyal o yollarda iz salıb.

Godubaba, qurbanların kəsilmir,
Qoruxçumuz Ramazandan səs gəlmir.
Söylə niyə, Sadıq dərsə tələsmir?
Məktəblilər tətildəmi bu qədər?
Hardan düşdü bəxtimizə bu kədər?



Gordubaba, gəl bir az da dərdləşək,
Dərdimizlə barışmayaq, sərtləşək.
Sirrə dönüb, açılmaz ha, əlləşək,
Elə bil ki, tilsimlənib dərdimiz.
Düyün düşüb bağlanıbdı bəndimiz.

İrəvandan, Rəfəddindən yox xəbər,
Alməmmədlə görüşmüşəm dün səhər.
Başımızı elə qatıb bu şəhər,
Qohum-qardaş bir-birindən yan düşür,
Ömür keçir, qocalırıq, can düşür.

Namaz oğlu Məmməd yaxşı ustadı,
Çətin həyat, zəhmət olub ustadı.
Topuş zirək, Bayram bir az astadı.
Lətif oğlu Məmməd eldə, obada,
Yarıyandı həm qohuma, həm yada.

Əlastanla, Hasanalı bir nağıl,
Murtuzdan gözləməzdik biz ağıl.10

Harayımız yetməyəcək, ha çağır,
Ölən öldü, qalanların bilmirəm,
Hardadır? İllərinən görmürəm.



Xəyal hərdən Mikayılı soraqlar,
Binəsindən kəm olmazdı qonaqlar…
İsmayıl da çoban idi qabaqlar,
İndi bilməm sürüləri dururmu?
Yaz ağzında erkəkləri bururmu?

Çox adları yığammadım bir yerə,
Bir dünyadı öz yerində bil hərə.
Qoy bilsinlər birdəfəlik, son kərə,
Hər birinin ürəyimdə yeri var,
Yazılmamış neçə-neçə şeiri var.

Əl çatası yer beləmi uzaqdı?!
Yoxsa yollar qar-borandı, sazaqdı?
Vətənimdə vətən mənə yasaqdı,
Gordubaba, bu dərdimi neyləyim,
Dərdlərimi açım kimə söyləyim?

Zəncirini qırammasam möhnətin,
Çox çəkəcəm əsirliyin töhmətin.
Dərd içində çapalayan millətin,
Ümid yeri, güman yeri qaldımı?
Ziyarətçün ocaq-piri qaldımı?



Ah, nə qədər üzü sənə boylanaq,
Bulaq gəzib, duman, çənə boylanaq?
Az qalıb ki, düşək yola, yollanaq,
Gordubaba, bəsdi dözdük niskilə.
Bəxt yetişib nəs aylara, nəs ilə.

Qəm içində xatirələr çözəlir,
Düşündükcə, içim yanır, közərir.
Hər baharda deyirlər ki, düzəlir,
Gordubaba, bizi vədlər saxlayır,
Ömür keçir, çadırlarda çağlayır.

Gordubaba, ümidimiz itsə heç,
Bu gedişlə, karvan uzaq getsə heç.
Qayıtmağı gec olacaq, vallah, gec,
Ayılmasa mürgüləyən ellərim,
Yapışmasa silahlardan əllərim…

Bütün bunlar bir tarixdi, olaydı,
Taleyimiz tərsə düşüb qolaydı.
Yazıram ki, yadigarım qalaydı,
Məndən sonra məni yada salarsız,
Sözlərimdən məni xəbər alarsız.



Gordubaba, sənsiz illər çox ötdü,
Quzeydəki cığır itdi, iz itdi.
Nağıl bitdi, dastan bitdi, söz bitdi,
Göydən yerə üç alma heç düşmədi,
Qazandakı qara daşlar bişmədi…

Yanvar 2001



ATATÜRK

Türk dünyasının öndəri Böyük Atatürkün
anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə -

25.12-2001- 15.01-2002

Taleyin qismətin Allahdır yazan,
O yazan yazını pozan olmayıb.
O qədər sirlidir Allah dünyası,
Hələ mənasını yozan olmayıb.

Mən də bacarmaram nəyisə deyəm,
Çox da ki, görükür həqiqət olan.
And içməz həqiqət isbat olmağa,
Özünü sübuta and içər yalan.

İnsanın özü də sirr dünyasıdır,
Öyrənib açmağa ömür çatmayır.
Bir fikir dalınca dolanan beyin,
Onu tapmayınca əsla, yatmayır.

Özü-özündən də xəbərsiz olur,
Bəzən hər şeyi bilənlər belə.
Bütün arzulara yetişəmməyir,
Doyunca yaşayıb ölənlər belə.



Yəqin bilinsəydi çox şey dünyada,
Həyatın mənası itərdi çoxdan.
Bu sirli dünyanı Allahdır quran,
Allahdır yaradan varlığı yoxdan.

Allahın insana verdiyi imkan,
Dərk ola biləni yalnız dərk edir.
Güc çatmaz işlərə girişənlərin,
Çoxları meydanı vaxtsız tərk edir.

Özümü tanıyıb, biləndən bəri,
İçimdə püskirən vulkan görmüşəm.
Dərdimlə tək qalıb kövrələn zaman,
Gözümün yaşından imkan görmüşəm.

İnanıb özümə çıxmışam yola,
Pak Günəş nurundan asılmaq üçün.
Açdım vərəq-vərəq tarixi darda,
Atatürk adına qısılmaq üçün.

Bilirəm, yoracaq bu yollar məni,
Haqq yolu həmişə daşdı, kəsəkdi.
Hamımız soyuyub kənarda dursaq,
Vətən qeyrətini kim çəkəcəkdi?



Özümü bəxtəvər sanaram mən də,
Kiməsə nəyisə, andıra bilsəm.
Yurdunu itirmiş Qarabağlının,
Sönmüş çırağını yandıra bilsəm.

Torpağı yad əldə qalanlarımın,
Qələbə inamı itməsin gərək,
Allahın verdiyi ömür yolları,
Qaçqın taleyində bitməsin gərək.

Bəli, haqq yolumuz birliyimizdir,
Hər kini, küdurəti atmalıyıq biz.
Atatürk cığırın, yolunu tutub,
Düşməni qanına qatmalıyıq biz.

***
Dünyanın bəlkə də, ən xoş günündə,
Əli Rza kişinin oğlu doğuldu.
Bir evin dünənki oğul balası,
Bu gün Türkiyənin atası oldu.

Dünya kimliyindən xəbərsiz idi,
Dünyaya bir cocuq gəlmişdi hələ.
Zibeydə ana da, hardan biləydi,
Xilaskar doğmuşdu obaya, elə.



Bir el silkələndi körpə səsindən,
Qohumlar, qardaşlar sevindi yaman.
Kimliyin göstərir, deyirlər, hər kəs,
Dünyaya göz açıb ağlayan zaman.

Dünya olardımı, insan olmasa?
Dünyanı dünyaya çevirən odur.
Birini həyata gətirən günü,
Birini hardasa bu dünya udur.

Birinin dünyaya gəlişi ilə,
Bəlkə də, dünyamız böyüyür bir az.
Ağıllı başlara güvənən, dünya,
Nəyinə gərəkmiş ağıldan dayaz?

Ağıllı, ağılsız görünmür hərdən,
Seçən olmayanda ağı qaradan.
Bəlkə də, bəlkə də tarazlıq üçün,
Bu cürə yaradıb bizi yaradan.

Tarixin minillik vərəqlərinə,
Hər insan adınıözü yazıbdı.
Allahı eşidən çatıb mənzilə,
Şeytana uyanlar yolun azıbdı.



Adına Mustafa deyilən körpə,
Allahın qanadı altına girdi.
Onun parıltılı, mavi gözləri,
Aydın səmalardan xəbər verirdi...

O yurdlar, obalar bəxtəvərdi ki,
Ər oğullar doğan analar vardı.
Yoxsa ki, anası sayılan torpaq,
Ayaqlar altında taptalanardı.

Gördüyün öyrənmək düşüncəsiylə,
Dahilər körpəykən görükür gözə.
Seçilir yerişi, duruşu ilə,
Çox həssas yanaşır deyilən sözə.

Bizim qəhrəman da, beləydi, belə,
Gəlişi çox şeydən xəbər verirdi.
Çox adam kimliyin görməsəydi də,
Yüzbaşı Mustafa artıq görürdü1.

Görürdü cəhalət, zülmət içindən,
Bir işıq nurlanır çox-çox uzaqdan.
Hərarət verəcək soyuq başlara,
O, xilas edəcək yurdu sazaqdan.



Hamıdan, hamıdan seçilirdi o,
Məntiqlə, kamalla, ağıllı başla.
Atalar görməsə deməzdi əsla,
Ağıl ölçülməyir ömürlə, yaşla.

Hər kəsin bəxtinə yazılmayıbdı,
Körpə məntiqinə Kamal deyilsin,
Kiçikdən böyüyə dillər əzbəri,
Xilaskar deyilsin, amal deyilsin.

O da, Tanrımızın böyüklüyüdü,
Bir oğul bəxş edə xalqa, millətə.
Girov torpağını xilas eyləyə,
Əbədi son qoya o, hər zülmətə.

Vaxtında düz seçdi əsgər olmağı,
Azadlıq yolunu silahda gördü.
Ayaqlar altında qalan millətin,
Ümid qalasını əliylə hördü.

Elə bir möhtəşəm qaladır ki, o,
Uçuran olmayıb, olmayacaqdı.
Əliylə qurduğu azad dünyasın,
Şaxtalar vursa da, solmayacaqdı.



Hər kəsin adını əməli yazıb,
Şüarla tarixdə bir kimsə qalmır.
Bircə yol bir kəsi yad etməyəni,
Heç kim də, heç zaman yadına salmır.

Bax, belə ögeylik, doğmalıq ilə,
Bəşərin yolları haçalanıbdı.
Yaxşı ki, Yer hələ dayanıb, durur,
Bu qədər bölünüb, parçalanıbdı.

Bəli, bölüşdürmək arzusu ilə,
Cumdu canavarlar türkün üstünə.
Adəmdən, Həvvadan doğulanların,
Biri digərinin durdu qəsdinə.

***
Vətən qucağında ayaq açana,
Vətəndə yağının gəzməyi ardı.
Vətənin bir qarış torpağı dünya,
Vətənsiz olana dünya da dardı.

Biganə kəslərin amalı başqa,
Yurdun qeyrətini çəkənlər çəkər.
Ərən oğulları olmayan ölkə,
Düşmənin önündə əyilər, çökər.



Sözsüz, yatammazdı torpağı, daşı,
Yad əllərdə qalan oğul gecələr.
Anası sayılan ana torpağın,
Yağılar köksündən ötüb keçələr.

Ər türkün qılıncı özündən böyük,
Bəs niyə torpağı taptalanırdı?
Niyə parçalanıb hərə bir yana,
Yoxsa, türk olduğun çoxu danırdı?

Çox sual cavabsız qalırdısa da,
Suallar verirdi hər gün özünə.
Gen gündə bu yurdu dartıb yeyənlər,
Görünməyirdilər darda gözünə.

Yoxsa, bu da, türkün tale bəxtidi?
Gör, neçə qollara parçalanıbdı.
Bəzən bir qardaşın əlləri ilə,
Birinin yurduna su calanıbdı.

Çox vaxt seçəmmirik dostu, düşməni,
Çox zaman düşmənlər keçibdi başa.
Düşmənin yoluna işıq salmışıq,
Dostu dirəmişik qayaya, daşa.



Bax, belə azalıb türkün qüvvəsi,
Yağılar üstünə ayaq açıbdı.
Qarnının naminə yurdu sevənlər,
Çətin məqamlarda qoyub qaçıbdı.

Hətta, Türkiyəni dörd yerə belə,
Bölməyin vədini verən də vardı.
Sevdiyi millətin satqının görmək,
Qılınc tək sinəsin parçalayırdı.

Görürdü, çoxları barışır, susur,
O, bunu özünə dərd eləyirdi.
Türkün vətənində azad gəzməyi,
Türkün övladına vəd eləyirdi.

Hər gün gördüyü işğalçı əsgər,
Ürəyin sıxırdı, əzirdi onun.
Türkün torpağında gəzən lovğalar,
Elə bil içində gəzirdi onun.

Elə bil başından od püskürürdü,
Dünənki yuxusu yox idi indi.
Elə ki, dərk etdi kimin kimliyin,
Çəkib yəhərləyib, atına mindi.



Axı, babalar da minib atları,
Düşmənin içinə qorxu salıbdı.
Bu hala Mustafa dözərdimi ki,
Yurdunun başını duman alıbdı.

Kəhərin belində qalxdı dağlara,
Zirvədən aşağı baxmaqdan ötrü.
Paslanmış qılıncın dartdı qınından,
Yağının bağrına taxmaqdan ötrü.

Dönüb qartala o süzdü aranı,
İlanlar yuvasın bir-bir aradı.
Seçib döyüş yerin, döyüş yolların,
Öyrəndi kim kimdi, hara haradı.

İntiqam hissiylə gərib qanadın,
Şığadı ovunun üstünə Qartal.
Siyrilmiş qılıncın alıb əlinə,
Durdu düşməninin qəsdinə Qartal.

Qılıncı, papağı, köhləni olan,
Yurdun tapdağına dözməməlidi.
Nə qədər çıxmayıb cismindən canı,
Əlini dünyadan üzməməlidi.



Ömrü veribdisə Allahım sənə,
Üstündə əsməyə dəyərmi onun?
Evində, elində ərənəm deyən,
Yağılar önündə əyərmi boyun?

Ən ağır zamanda ayağa qalxdı,
Yurdu ayaq altda taptalanmasın.
Türklərin anası, gəlini, qızı,
Yağılar əlində yesir qalmasın.

Ağıllı başları yığıb yanına,
Qüvvətli qolları silahlandırdı.
Vətən məhəbbəti oldu türklərin,
Dəyişməz qanunu, pozulmaz andı.

Ərzurum, Sivasda yığışıb ağıl,
Xilas yollarını seçib, aradı.
Haqqınan nahaqqın savaşlarında,
İti qılınclara ağıl yaradı.

Ərzurum, Sivasın Milli andları2,
Ayağa qaldırdı türkün övladın.
Türk oğlu bilirdi əməlləriylə,
Qanıyla yazacaq tarixə adın.



İşğal olunması tək İstanbulun,
Mustafa Kamalın içini yardı.
Elə bil bu boyda türk dünyasını,
Ayırıb dünyadan, yerdən qopardı.

Bir yandan işğalçı qara köpəklər,
Bir yandan özünkü düşmən oldular.
Xəlifə, sultanın əməlləriylə,
Qarğalar, quzğunlar yurda doldular.

Qənim kəsilmişdi yurduna onun,
Bir yandan yunanlar, daşnak dığalar,
Bir yandan saqqallı, əli əsalı,
Türkün soy adına ləkə ağalar.

Aznavur, Çopur Musa, Postaçı Nazim,
Çərkəz Ədhəm də, xəyanət etdi3.
Haqqın ünvanını hələ bilməyən,
Aldanıb onların dalınca getdi.

Türkü yer üzündən silməkdən ötrü,
Nə qədər gör tələ, kələk quruldu.
Bulanıq sularda balıq tutanlar,
Göründü, yaxşı ki, sular duruldu.



Dözdü, əyilmədi Ana Türkiyə,
Mustafa Kamal tək övladı vardı.
Kazım Qarabəkir, İsmət Paşa tək,
Onun qoşa çalan qanadı vardı.

Düzdü bir nizamda türkün əsgərin,
Onun sırasını pozan olmadı.
İtmiş inamları qaytardı geri,
Qaranlıq nur üstə kölgə salmadı.

Çoxları dərk edə bilməyirdi ki,
Ondakı bu qüdrət, bu qüvvət nədi.
Onun kimliyini bilməyənlərə,
Qeyrəti, inamı, əməli dedi.

O qeyrət havadan düşməmişdi ki,
O qeyrət tarixdən, eldən gəlirdi.
Nə gecəsi vardı, nə də gündüzü,
Bir qisas hissiydi - bağrın dəlirdi.

O böyük bir yükün altına girdi,
İstiqlal, ya ölüm önündə durdu*.
Dörd yandan yurduna soxulub, dolan,
Dörd başlı ilanın boynunu vurdu.



Yunan da, dığa da bilməliydi ki,
Uzanmış burunlar ovulacaqdı.
Türkün torpağına soxulan donuz,
Haçansa, hardasa qovulacaqdı.

Hər kəsin haqqıdı torpağı üçün,
Canını, qanını əsirgəmiyə.
Şəhid qanı içən yurd çiçəklənər,
Şəhidsiz torpaqlar solar dəmiyə.

O, elə qor saçdı, alışdırdı ki,
Neçə buz bağlamış beyin oyandı.
Onun qaldırdığı bayrağın altda,
Bütöv Türkiyənin özü dayandı.

Qeyrətin yurduna sipər eylədi,
Bir addım geriyə durmamaq üçün.
Aydınca görürdü uzaqda deyil,
Türkün öz sözünü deyəcək o gün.

Onun hər kəlamı inam verirdi,
Alov püskürürdü türkün içində.
Onu Baş Komandan seçən milləti,
Gördü, yanılmayıb öz seçimində.



Azadlıq yolunun yolçusu olub,
Zülmət qaranlığa nurunu yaydı.
Vətənin, namusun, haqqın yolunda,
Neçəsi qan tökdü, canını qoydu.

Türkçülük ərənlik ləyaqətidi,
Ərənlər yurd üçün doğulubdular.
Tarixən həmişə əzilib burnu,
Kimlər bu torpağa soxulubdular.

Acgöz, işxalçı yunan ordusun,
İnönü kəndindəəydi, sındırdı4.
Türkün vətənində azadlığını,
Bütün Avropaya qanla qandırdı.

Sakariya Meydan Savaşında o5,
Qələbə bayrağın qaldırdı göyə.
Müşir rütbəsini,Qazi adını,
Verdilər xilaskar komandan deyə.

Türkiyə türkündü inamı ilə*,
Millətin qaldırıb min qat eylədi.
Mudros, Sevr adında sazişlərin o,
Haqsız olduğunu sübut eylədi.



Türkü sübut edən Mudaniya ilə6,
Cahanda, yurdda da sülh yaratdı o.*
Milləti millətə qohum eylədi,
Düşmənin qolların qırıb atdı o.

Türkün əsgərinin keçdiyi yollar,
Azadlıq, həqiqət, qeyrət yoludur.
Yurdu Qarabağda qalan oğula,
Arayıb, götürmək, ibrət yoludur...

***
Düşməyibdi qismətinə hər kəsin,
İnamıyla azad etsin ölkəsin.
Unutmayıb göy hələ də nərəsin,
Buludları parça-parça elədi,
Türkiyəni arzusuyla bələdi.

Bu dünyadan çoxu gəlib gedibdi,
Bu dünyadan çoxları dad edibdi.
Çox az adam el dadına yetibdi,
El dadına yetəndəndi Atatürk,
Kök üstündə bitəndəndi Atatürk.



Arxasıdı, atasıdı elin o,
Azadlıqdan doğulubdu bilin, o.
Sinəsini qabağına selin o,
Verib durdu ərən kimi, ər kimi.

Səpdi yurda şəhid qanın zər kimi.
Torpağına Günəş nuru yayıb o,
Millətini candan əziz sayıb o.
Qeyrətindən yurda təməl qoyub o,
Ağrı dağ tək dayanıbdı Türkiyə,
Ayılıbdı, oyanıbdı Türkiyə.

Canı qədər sevirdi o, hər daşı,
Ürəyidir azadlığın zər daşı.
Dost elədi qardaşına qardaşı,
Millətinin birliyini qaldırdı,
Hürriyyətin qeyrət himnin çaldırdı.

Arxasında el dayanan basılmaz,
Ər olanlar qoltuqlara qısılmaz.
Yurd üstündən yad bayrağı asılmaz,
Öz əliylə özü vurub saldırdı,
Qan rəngli bayrağını qaldırdı.



O bayraq ki, yox eylədi zilləti,
O bayraq ki, nurlandırdı zülməti,
O bayraq ki, millət etdi milləti,
Hər ürəkdə o, qürurdu, fərəhdi,
Uğrunda da, ölmək onun şərəfdi.

İnam verdi, ümid verdi ellərə,
Əməliylə düşdü dildən-dillərə.
Qoy, otursun, baxsın ötən illərə,
Hər türk eli haqq yolunu götürsün,
Haqqıdır ki, yurdun haqqa yetirsin...

***
Tanrıdan sonra o, millətin sevdi,
Xalqını gözündə dünya bilirdi.
Millət ağlayanda ağlayırdısa,
Milləti güləndə o da gülürdü.

Canının hayına qalmadı bir yol,
Millətin hayında əritdi özün.
Yatmış beyinləri oyatmaq üçün,
Payladı özünün alovun, közün.



İlahi, nə qədər qüdrətli imiş,
Yox olan imkandan varı yaratdı.
Yandırıb yurdunun sönmüş çırağın,
Düşmənin çırağın yurdda qaraltdı.

Bu sevgi haqq aşiq sevgisi kimi,
Yüz illər beləcə odlanacaqdı.
Milləti sevənlər millət övladı,
Soyanlar şər-şeytan adlanacaqdı.

Elə heykəl qoyub özü özünə,
Hayandan baxılsa görünəcəkdi.
Hardasa türk oğlu dara düşəndə,
O, bir ümid yeri bilinəcəkdi.

Yurdun torpağını, daşını sevən,
Varını, yoxunu elinki bilər.
Yurdunun varını daraşıb yeyən,
Var yığıb, içində diriykən ölər.

Lozanla7 tanıtdı o, Türkiyənin,
Müstəqil haqqını bütün dünyaya.
Eşq olsun türkümün Kamal oğluna,
Eşq olsun Kamalı doğan Anaya!



Sübuta yetirdi gücüylə özün,
Yurdunun şöhrətin qaytardı geri.
Çevirdi çiçəkli güllü-gülzara,
Ayaqlar altında taptanan yeri.

Köhnənin əlindən qurtulmaq üçün,
İnqilab yolunu haqq yolu bildi.
Xalqının, yurdunun qədrin bilənlər,
Ona arxa durdu, dalınca gəldi.

İnqilab yenidən doğulmaq demək,
Dirilmək deməkdi türkün oğluna*.
Yüz illər qılınca güvənən türküm,
Güvəndi indi də müdrik ağlına.

Türkün inqilabı bir əsərdi ki,
Mustafa Kamalla xalqı yazıbdı.
Yunana, daşnaka, satqınlığa da,
Qeyrət süngüsüylə məzar qazıbdı.

Qırıb Sultanlığın hegemonluğun,
Hegemon eylədi türk millətini.
Qılıncla qaşıdı torpağındakı,
Qaranlıq, cəhalət əsarətini.



Millət insan olub yaşamalıdır,*
Deyib, öz sözünün üstündə durdu.
Xalqına güvənib, inanmağıyla,
Yenidən, yeni bir Türkiyə qurdu.

Nə xoşbəxtdir, türkəm*- söyləyən insan,
Türkçülük millilik, dünyəvilikdi.
Özünün millətin sevmiyənlərin,
Özgəni sevməyi divanəlikdi.

O, əzəl sayırdı millət sevgisin,
Sonra da bəşəri sevib, seçməyi.
Çörəyin yeyənə o öyrətdi də,
Vətənin yolunda candan keçməyi.

Monolit milləti əyən olmayıb,
Millətin dadına birliyi yetər.
Tayfa, qəbiləyə bölünən millət,
Bölünər böldüyü bölgüdən betər.

Azadlıq bayrağın taxsa da yurda,
Yenə də, harasa çəkə-çək idi.
Arxası, köməyi çoxalırsa da,
Özü Günəş kimi elə tək idi.



Günəş nurlandırır sözsüz, dünyanı,
Özünün əbədi odu, közüylə.
Zülmətdən ayılıb, qalxan Türkiyə,
Baxdı dünyamıza onun gözüylə.

Gördüyü işləri kölgələndirib,
Heyif, ona güllə atan da oldu.
Millətin eşqinə saldığı bağda,
Çiçəklər içinə qanqal da doldu.

Türk olan türkünə xəyanət etməz,
Qanı qarışandan qorxuram, Allah!
Qorxmuram, gördüyüm yanar ocaqdan,
Qəfil alışandan qorxuram, Allah!

Ağıllıdan inci, inciyəndə də,
İncimə naxələf, nakişi kəsdən.
Dostlar qanad verər, düşmən olanlar,
Çalışar salmağa səni həvəsdən.

Qatıb-qarışdıran çoxalan zaman,
Ağıla, zəkaya gülən də olur.
El üçün yananın qədir-qiymətin,
Bilməyən də olur, bilən də olur.



Gördü ki, kimlərsə islam adıyla,
Yenə cəhalətə sürükləyirlər,
İnqilab odundan doğulanları,
Kafirlər adıyla ləkələyirlər.

Odur ki, yenidən açıq baxışla,
Millətin seçimin göstərdi ona.
Göstərdi, xidməti hay-küylə deyil,
Əməllə etməyi Ana yurduna.

Ayırdı dövlətdən hörmətlə dini,
İslamın dəyərin saxlamağıyla.
İslam da, dövlət də yaşadı qoşa,
Cəhalət yolunu bağlamağıyla.

Heç də ki, islamdan uzaqlaşmadı,
İslamın dölətdən ayrılmağıyla.
Türkiyə qoşuldu yeni dünyaya,
Dünyəvi bir dövlət qurulmağıyla.

Budur etiramı, budur hörməti,
Dininə, yurduna şəxsiyyətlərin.
Cəmiyyət yetirir dahi insanı,
Dahi yolun açır cəmiyyətlərin.



Artıq, bəlli olub Günəş, Ay kimi,
Türkün qüdrəti bütün dünyaya.
Atatürk nur verir türk dünyasına,
Necə ki, nur verir Günəş də Aya.

Türkün şərəfini qorumaq üçün,
Minlərlə türk oğlu canından keçib.
Kimlərsə girəmməz bir də bu yurda,
Atatürk adına türküm and içib.

And içib, bayrağı enməyəcəkdir,
Körpələr himn ilə oyanacaqdır.
Türkün qadınından doğulan oğlun,
Qəlbində yurd eşqi qaynayacaqdır.

Atatürk adıyla öyünən millət,
Atatürk adından qüvvət, güc alır.
Vətən sevgisindən od alan qeyrət,
Dünyanı gücüylə heyrətə salır.

Dünya hesablaşıb, hesablaşır da,
O, bir Günəşdir ki, sönməyəcəkdir.
O, türk dünyasının Öndəri kimi,
Sonsuz səmalardan enməyəcəkdir.



Bir ümid dünyasıdır Mustafa Kamal,
Yaşayıb, yaşayır, yaşayacaqdır!
Neçə ki, Türkiyə, türk dünyası var,
Atatürk adını daşıyacaqdır!
Yaşayıb, yaşayır, yaşayacaqdır!



XOCALI DƏRDİ

Xocalı uğrunda erməni-rus-sovet qoşun birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər
döyüşdə şəhid olmuş polis mayoru, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Əlif
Hacıyevin əziz xatirəsinə

Ağır yük altına verib çiynimi,
Mən yalçın qayalar çapmaq istədim.
Qələmi işlədib bir tişə kimi,
Əlifə bir heykəl yapmaq istədim.

İstədim qayıdıb o faciənin,
Ağrısın, acısın təzədən çəkəm.
Bu vətən uğrunda candan keçənin,
Dayanıb önündə bir an diz çökəm.

Hələ ki, qılıncım qələmdir əldə,
Bəzən qılınc demir qələm deyəni.
Nə vaxtdır həsrətim tütüyür dildə,
Könlüm qəbul etmir ələm deyəni.

Axı şəhid ölmür, şəhid yaşayır,
Əlifi görürəm öz sıramızda.
Di gəl ki, içimdə bir dərd ulayır:
“Əlim yetişmədi yurda bu yaz da…”



Hələ ki, qəlbimdi orda alışan,
Zülmətlər qoynunda, sanki bir çıraq.
Tezliklə Şuşada qaldırılacaq,
Üstü ay-yıldızlı üç rəngli bayraq.

Mən onu bir dəfə qaldıra bilsəm,
Bilirəm, bir daha enməyəcəkdir!
Yurdumda, yuvamda yandıra bilsəm,
Azadlıq məşəli sönməyəcəkdir!

Bilirəm, hansı gün qərar verilsə,
Yağı qoparağı o günü qopar.
Qarabağ dağları verər səs-səsə,
Şəhidlərin ruhu rahatlıq tapar.

Bilirəm, yerindən qalxsa gər ellər,
Qisas qiyamətə qalmayacaqdır.
Vətən günəşinin üzünü bir də,
O qara buludlar almayacaqdır.

Bilirəm, torpağım çox çəkib ağrı,
Talanıb, taptanıb çox bağça-bağım.
Qəlbimi göynədib sinəmin dağı,
Daşları yandırıb bayatım, ağım.



Əsla əyilməyib, sınmayıb yurdum,
Qeyrətin təəssübün çəkənlər olub.
Artıq yetişibdi ərsəyə ordum,
Sırada hər əsgər şiri-nər olub.

Qazandan, Beyrəkdən qalıb bu hünər,
Hopub qayasına, daşına yurdun.
Yaşada bilməsək onu biz əgər,
Övladı deyilik Dədəm Qorqudun.

Bu eşqi, hünəri Əlif yaşatdı,
İndi xələfləri etdirir davam.
Döyüş davam edir, döyüş bitməyib,
Hələ qabaqdadı düşmənlə davam!..

Bu yurdda Cavanşir at oynadıbdı,
Babək qeyrətindən min qala qurub.
Misri qılıncıyla dədə Koroğlu,
Zalım zülmkarın boynunu vurub.

Babam Şah İsmayıl, düşünsək bir az,
Nə gündüz dincəldi, nə gecə yatdı.
Bir əldə qılıncı, o birində saz,
Misli görünməmiş dövlət yaratdı.



Dünənki bu şöhrət, bu şərəf, bu şan,
Yaxıb içimizdə sönməz bir ocaq.
Bu odun içindən qor alan insan,
O qarı düşmənə qan udduracaq!

***
İyirmi altısı fevral gecəsi,
Göylərdən quşbaşı qar ələnirdi.
Sanki bu gecəni görməmək üçün,
Yer də qabaqcadan pərdələnirdi.

Sanki calamışdı yerləri göyə,
Əsən dəli rüzgar bururdu qarı.
Düşmən qənşərini görməsin deyə,
Örtüb bağlayırdı çovğun yolları…

Dün tezdən susmuşdu güllə səsləri,
Mürgü içindəydi dərə də, dağ da.
Gələn fəlakəti duyurmuş kimi,
İtlər ulaşırdı çox-çox uzaqda...

Özünə qapanıb yatan Xocalı,
Qara taleyindən xəbərsiz idi.
Qonşuya daş belə atmayanların,
Bəxtinə yazılan bu gecə nəydi?



Təkcə yatmamışdı səngərdəkilər,
Yuxusuz gözlərdən qanlar damırdı.
Eyvah, addım-addım yeriyirdi şər,
Xocalı dünyadan kömək umurdu...

Yaman darıxırdı Əlif o gecə,
Gümanı min yerdən umurdu aman.
Hərşayə olmuşdu bir mif o gecə,
Qanla yazılırdı ötən hər zaman.

Qəhrəman düşünüb deyirdi, niyə
Yuxarılar belə biganədilər?
Bizi rahat salıb, “Gözləyin” deyə,
Bir ov tüfəngi də göndərmədilər.

Hərdən inciyib küssə dəƏlif,
Zəng edib mərkəzi silkələyirdi.
Karlara, korlara məlumat verib,
Gələn fəlakətdən hal eyləyirdi.

Heyif ki, daş qəlbli, daş ürəklilər,
Çəkilən harayı duyammırdılar.
Vəzifə həvəsli, pul diləklilər,
Hələ də yuxudan oyanmırdılar.



Heç Əlif yatdımı, bir yol doyunca,
Gecəsi, gündüzü səngərdə ötdü.
Bəzən inam gördü səngər boyunca,
Bəzən də sabaha ümidi itdi.

Acı xəyallarla dolaşan zaman,
Elə bil yer qaçdı, göy yerə endi.
Güllə yağışına qərq oldu hər yan,
Əlif tez-tələsik səngərə endi.

İlk dəfə hiss etdi, ilk dəfə Əlif,
İçindən qırılıb sarsıldığını.
Qəfildən hayqırdı, sanki o bir div:
-İrəli buraxmaq olmaz yağını!

Bir sual içini ağrıdır hər an:
-Nə vaxt tükənəcək, bitəcək bu şər?
Min ildir qoşadır Hörmüz, Əhriman,
Haçan boğacaqdır zülməti bəşər...?

O yaxşı bilirdi sırınıb bizə,
Qəsdən əl-ayağa dolaşan da var.
Dost kimi özünü soxsa da gözə,
Düşmən tək daldada çalışan da var.



O yaxşı bilirdi izinə düşüb,
Ölüm təqib edir qaraba-qara.
Lakin, döyüşlərdə bərkiyənləri,
Qorxutmur atılan, yağan “qumbara”!

İgid çəkilərək içindən dara,
Düşünüb-daşınır hey yana-yana.
Hətta bir şair tək qaranlıqlara
Batıb, üz tutmuşdu Azərbaycana:

-“Bu yurdun oğluyuq hamılıqla biz,
Nəyimiz şərikdi, bölə bilmirik?
Yadlara çevrilmiş neçə yüz qoluq,
Niyə bir amala gələ bilmirik?

İnciyib, küsməyin deyildi yeri,
Qovaq içimizdən böhtanı, şəri.
Elə bil düşmənik, nə vaxtdan bəri,
Bir yerdə sevinib, gülə bilmirik.

Elə zaman-zaman bölünürük biz,
Bunu yaxşı bilir düşmənlərimiz.
Bir baxın, tarixdən silinirik biz,
Düşməni kürüyüb silə bilmirik!



Öldürən də bizik, ölən də bizik,
Ağlayan da bizik, gülən də bizik.
Milləti tayfaya bölən də bizik,
Bu xisləti qandan silə bilmirik.

Oyub təməlini, kəsib dirəyin,
Yaman ağrıdırıq yurdun ürəyin.
Allahın verdiyi halal çörəyin,
Qədir-qiymətini bilə bilmirik.

Bezdim ayrılığın uzun yolundan,
Qoy tutum, yapışım, qardaş, qolundan.
Düşmən olmaz sənə elin oğlundan.
Düşmənin kimliyin hələ bilmirik”.

***
Qəhrəman Əlifin bu hay-harayı,
Daşlara təsirin etmədi yenə.
Böyük bir şəhərin düşsə də vayı,
Bir kimsə köməyə yetmədi yenə.

Tək qaldı Xocalı, sarsıldı Əlif,
Yağının qabağın kəsə bilmədi.
Kürsülər üstündə əsilən qədər,
Vətənin üstündə heçə silmədi.



Axı doğrudanmı, bizdəndi qanı,
Bu ağrı-acıya biganələrin?
Qaroydu gözləri, kordu vicdanı,
Anaya, bacıya biganələrin!

Sapı bizdən olan o baltaların,
Biz kəsə bilməsək sapını dibdən,
Yenə hər məqamda parıldayaraq,
Onlar salacaqlar milləti əldən.

O belə düşündü, mən belə duydum,
Andım bəxtimizə yazılanları.
Dava meydanına bir də göz qoydum,
Bir də xatırladım axan qanları…

Əlif əsgərlərə başçəkən zaman,
Ayağı altından kim yeri dartdı?!
O duruş gətirib yerində bir an,
O dəm də tələsik səngərə yatdı.

Döyüşçü dostları baxıb Əlifə,
Silaha daha da bərk sarıldılar.
Görən o bildimi növbəti dəfə,
Əsgərlər necə də məmnun qaldılar.



Komandir hayqırdı: “Aman günüdü,
Səngərdə bərk durun, əziz qardaşlar!
Gözdən bir düşmən də qoymayın qaçsın,
Nişan alıb vurun, əziz qardaşlar!

Gülləyə qənaət eyləyin bir az,
Bilin, israfçılıq eləmək olmaz.
Haqq üçün vuruşan qollar yorulmaz,
Haqsızları qırın, əziz qardaşlar!

Tezliklə yaz gələr, qış ötüb keçər,
Vətən uğurlu bir yeni yol seçər.
Qoymayın şəhərə ayaq bassın şər,
Qaranlığı yarın, əziz qardaşlar!”

***
Di gəl ki, bu döyüş fərqli döyüşdü,
Düşmən qüvvəliydi bu gün birə yüz.
Əlif düşünürdü bu necə işdi,
Nə üçün bu qədər unudulduq biz?!

Ancaq görməyirdi bir çıxış yolu,
O qeyri-bərabər savaşdan özgə.
Qəfil “Atəş!” – deyib, qalxanda qolu,
Bir düşmən maşını oldu min tikə…



O gecə çox igid keçdi canından,
Fəqət, vermədilər düşmənə fürsət.
Sel kimi axarkən səngərlərdə qan,
Şir kimi döyüşdü Yelmar, Əbülfət…

Onlarla bir yerdə Cananla Rəşid,
Neçə düşmən topu susdura bildi.
Sonda əli yalın qalıb hər biri,
Yağı gülləsinə bir-bir tuş gəldi.

Oxucum, bu anı yaşamayanlar,
Əlifin dərdini duya bilərmi?
De, əsgər neynəsin, zabit neynəsin,
Tükənibsə güllə, yoxdursa mərmi?!

Düşmənin bir bölük hərbi maşını,
Uçaq alanına yaxınlaşırdı.
Orada kiçik bir Əlifçi dəstə,
Ölümlə üz-üzə tək savaşırdı.

Yaralı pələngə dönmüşdü Əlif,
Özü öz gücünə güvənməliydi.
Ya geri oturdub qarı düşməni,
Ya da ki, döyüşdə o ölməliydi.



O indi özünü düşünməyirdi,
Qorumaq lazımdı silahdaşları.
Döyüşü bu gecə səhərə qədər,
Birtəhər uzada bilsəydi barı…

Sonuncu gücünü toplayıb Əlif,
Geriyə çəkilmək əmrini verdi.
Öndə nə vardısa ələ gələsi,
Partladıb dağıtdı, vurub çevirdi…

O geri çəkildi Bəxtiyarlarla,
Bir qədər ayaqda qalmaqdan ötrü.
Təzədən güc yığıb, düşmən üstünü,
Qəfil bir şimşəktək almaqdan ötrü.

O gecə çox müdhiş, qorxunc gecəydi,
Sanki göyü yerə calamışdılar.
Rus-sovet qoşunu haylarla birgə,
Şəhəri odlara qalamışdılar.

Xocalı od tutub yanırdı artıq,
Şəhər qıvrılırdı alov içində.
Bir taqım alaya nə edə bilər,
Yüz silah tutsa da hərə dişində?!



Biri yerindəcə şəhid olurdu,
Biri itirirdi ayağın, qolun.
Biri balaların alıb gedirdi,
Birinin kəsirdi erməni yolun…

Hər yanda qışqırıq, hər yanda nalə,
Kimin köməyinə yetəsən axı?!
O gecə Allahın özündən başqa,
Kimsəyə çatmadı şəhərin ahı…

Kömək!
Kömək!
Deyə bağırırdı el,
Ölüm yuvasına dönmüşdü şəhər.
Teleqraf telləri yanırdı tel-tel,
Telefonçu qızı boğurdu qəhər…

Əlif neyləsin bağlanmış baxta,
Niyə durmadılar bu yurda yiyə?
Hər addım başında qan laxta-laxta,
Haraylar, nalələr dirənmiş göyə…



Lakin nə etməli, o da bir candı,
Hər adi güllədən ölə bilərdi.
Qəfildən sinəsi od tutub yandı,
Dayanıb qəhrəman nəfəsin dərdi.

Of, allah, olmaya yağı gülləsi,
O polad köksünü deşdi Əlifin?!
Baxıb pərən düşmüş şəhər əhlinə,
Qolları yanına düşdü Əlifin…

Diz çöküb, son anda əyildi yerə,
Bağrına basaraq öpdü torpağı.
Ay Allah, o elə acgözlük ilə,
Götürüb gözünə təpdi torpağı.

Əlvidamı, dedi Ana torpağa,
Yoxsamı, and içdi qisas almağa?
Bəli, dözəmməzdi Əlif tək oğul,
Vətəni yağıya tapdaq olmağa.

Ölmək istəmirdi, axı qabaqda,
Hələ neçə-neçə savaş dururdu.
Hələ qisasını almamışdı o,
Hələ qovmamışdı qudurmuş qurdu.



Deyəsən olmadı əcəldən macal,
Dönüb o, son dəfə baxdı dağlara.
Bəlkə də bu saat onu son xəyal,
Aparıb gedirdi bir ilk bahara…

Əlif çox sevirdi baharı, dostlar,
Bu sözdə çox böyük məna duyurdu.
Qanlı döyüşlərdə bu Vətəni də,
Bahar! Bahar! - deyə o qoruyurdu!…

Deyirlər son sözü qəhrəmanımın,
Yenə də, yenə də “bahar” olubdu.
Bəli, Əlif kimi oğullar yurda,
Bahar gətirməkçin ər doğulubdu.

***
Oxucum, Əlifsiz qalan Vətənim,
Şəhid Xocalını ağlayır indi.
Yadıma düşəndə yanır bədənim,
Bu dərdi həzm etmək, dözmək çətindi.

Bu adi faciə deyil ki, dözək,
Bu ulu millətin soyqırımıdı.
Düşmən önündə əyilən yurdun,
Tarix qarşısında son durumudu.



Varmı xəbərimiz, nələr baş verir,
Yağılar talayan yurdlarımızda?
O yerlər hər gecə yuxuma girir,
“Yurd yeri” havasıçalıram sazda…

Dostlar, gələcəyə inanıram mən,
Qisas qiyamətə qalmayacaqdır.
Bu gün Xocalını ağlayan Vətən,
Sabah Xocalısız olmayacaqdır.

Bir imkan, vaxt verə kaş ömrüm, yaşım,
Qələbə gününü görməyə qalam.
Deyəm, gözün aydın, şəhid qardaşım,
Sazımda bir “Zəfər” havası çalacam.
Qələbə gününü görməyə qalam.
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HEYDƏRBABAYLA ÜZ-ÜZƏ

Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?
Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan!
...Şəhriyarın ürəyi də səninkitək yaralıdır,
Azadlıqdır mənə məlhəm, sən dərman, Azərbaycan!

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
Heydərbaba, sənlə durub üz-üzə,
Ötənlərdən gəl danışaq, dərdləşək.
Alışaq biz, alovlanaq göz-gözə,
Bəxtimizlə barışmayaq, sərtləşək.
Daşıdığım bu nə ağrı, nə acı,
Kim yazıbdı taleyimə bu baxtı?
Başımızdan götürüldüşah tacı,
Necə oldu İsmayılın o taxtı?
İnanmıram, belə olaq əzəldən,
Qanımıza görən qanmı qatışdı?
Gözlədikcə, sərt ötüşür il ildən,
Bəs deyilmi, 200 il yatışdıq?
Bizi bizdən alıb ayrı salan kim,
Kim dözərdi dözdüyümüz bu dərdə?
Sərhədləri necə aşım, de, keçim?
Tor qurulub, yol kəsilib dərədə.



Qınayırıq Araz adlı çayımı,
Araz nədən günahkardı bilmirəm?
Qışqırıram eşidən yox hayımı,
Yoxsa, dünya elə kardı, bilmirəm.

Yoxsa, səsim heç o tonda deyildi,
Özüm deyib eşidirəm özümü.
O tay, bu tay bir Vətəndi, bir eldi,
BMT-dən deməliyəm sözümü.

Bizdən özgə ayrı düşüb, solan kim,
Ürəyimiz min yerindən yarılmış.
Bir xəbər yox, gedən kimdi, qalan kim, 
Bu yollarda neçələri qırılmış...

Zaman-zaman oyanan var, dinən var,
Sapı bizdən baltalarım olmasa.
Nə mənası, fəxr edəsi dünən var,
Əgər sabah bu gündən qor almasa.

De, hanı bəs, Şeyx Məhəmməd, Səttarxan?
Bu millətin harayına çatan yox.
Haqqımızı kimdir bizə qaytaran,
Qından çıxıb atılmasa paslı ox!?



Heydərbaba, çox da hələ yatan çox,
Əzəl, axır, çıxacaqlar meydana.
Çox da hələ qolumuzu tutan çox,
Kim haqq verib, haqımızı kim dana?

Zamanında qalxan millət qazandı,
Qalxmayanı zaman belə əzərmiş...
Ayrılığım gör nə qədər uzandı,
Bizdən başqa kim bu qədər dözərmiş?

***
Heydərbaba, səni bizə sevdirən,
Şair oğlun Şəhriyardı, Şəhriyar.
Hər dərəndən min-min misra, söz dərən,
Şair oğlun Şəhriyardı, Şəhriyar.

Bir əvəzsiz dastan yazdı adına,
Təsəllini ləhcəsindən alardıq.
İsinməkçün Şəhriyarın oduna,
Gecə-gündüz gözü yolda qalardıq.

Soruşuram, Şəhriyarı neylədin,
Hara getdi, niyə getdi, nec oldu?
Neçə kərə sifariş də eylədi,
Gələmmədik, bu gəliş də, gec oldu...



Eh, nə deyim ötüb keçən illərə,
Ayrı düşdük, ayrılıqda qocaldıq.
Əl çatmadı əl eləyən əllərə,
Araz boyu gözümüzlə bac aldıq.

İldırımlar “şaqqıldadı”, ha “çaxdı”,
Kar qulaqlar eşitmədi, duymadı.
Uzun-uzun el yoluna ha baxdı,
Gəl görüşək-deməyindən doymadı...

Vurğun dedi, Vurğun bitdi sözündə,
Süleymanı görmədi ki, görmədi.
Neçə-neçə dilək qaldı gözündə,
Bəxtiyarla vüsal gülü dərmədi.

Rahimin əllərini sıxmadı,
O tay, bu tay deyə-deyə ağladı.
Tahir Söhrab bu niskildən çıxmadı,
Taleyini söyə-söyə çağladı...

Bu bir qismət, yol açılıb gəlmişəm,
Qucaqlayıb torpağınıöpüm qoy.
Hər dərəni özümünkü bilmişəm,
Əhdim olub, sinən üstəçöküm qoy.



Al başımı dizin üstə layla de,
Dastan danış, nağıl danış, ay Baba.
El yığışsın harayıyla, hayla de,
Əhval tutaq, olaq tanış, ay Baba.
O deyərdi, mən də bildim ölüm var,
Ayrılığın ölümdən də betərmiş.
Ürəyimdə yurd eləmiş intizar,
Bir görüşlə, de, sonamı yetərmiş?
Heydərbaba, ey müqəddəs pir dağım,
Torpağını tutya kimi qoxuyum.
Bakıdaykən həsrətinə yazdığım,
O şeiri, izin ver ki, oxuyum:
-“Heydərbaba, Şəhriyara söylə ki,
Qığılcımdan od götürüb yanan var.
Həftə ötür, ay dolanır, il keçir,
Gecə-gündüz gözü yolda qalan var.
Qığılcımdan od götürüb yanan var.
Dağlarımın açılıbdı çiçəyi,
Ətir saçır bənövşənin ləçəyi.
Elimizin ən gözəli, göyçəyi,
Yol gözləyir, gələcəkmi Şəhriyar?
Niskilləri siləcəkmi Şəhriyar?



Yollar belə uzundurmu bu qədər?
Üzdü bizi bu ayrılıq, bu kədər.
Yol açılıb-veriləydi bir xəbər,
Qanadlanıb o yerlərə uçaydım,
Hər daşını həsrət ilə qucaydım.

Bir quşam ki, qanadlarım dardadı,
El qovuşan o günlərim hardadı?
Sən hardasan, ürəyim də ordadı,
Ayaqyalın sinən üstə qaçaydım,
Vüsal adlı bir cığır da açaydım.

Haydı deyib Qıratıma minəydim,
Zəfər ilə Təbrizimə enəydim.
Qadan alıb, başınıza dönəydim,
Əhdim odur o yerlərdə diz çöküm,
Torpağını qarış-qarış mən öpüm.”

Heydərbaba, bu diləyim çin oldu,
Sinən üstə cığır açıb yüyürdüm.
Ürək əsdi, qəhər boğdu, göz doldu,
Qucaqladım, qucağında nə gördüm.



Bu gəlişim əl çatmayan qazancdı,
Yüz illərin bağrın yarıb gəlmişəm. 
Vətən mənə qucağını gen açdı,
Vüsal nədir, mən indicə bilmişəm.

“Gün dalını dağlayanda” gəlmişəm,
Bulaqların ağlayanda ağladım.
Qızlar dəstə bağlayanda gəlmişəm,
Mən də dərib, bir dəstə gül bağladım.

Bağladım ki, məzarına səpərəm,
Bəlkə yellər, heç əsmədi hələ də...
Qucaqlayıb başdaşını öpərəm,
Gec olsa da, təsəllidi belə də.

Nişanlı qız yenə corab toxurmu?
Qız qaytaran çarıqların dururmu?
Aşıqların saz götürüb oxurmu?
İgidlərin halay, yallı vururmu?

Göllərində üzən gördüm qazları,
Sonaları qısqanırdı elə bil.
Çadra altda bu ellərin qızları,
Elə bil ki, kölgədəki güldü, gül!



Kəkliklərin məndən hürküb uçdular.
Arxasınca baxa-baxa qaldım hey.
Çobanların süfrələrin açdılar,
Ötənlərin xəyalına daldım hey...

Əlim atdım, yarpız dərdim dərədən,
Ətri gəlir əllərimdən hələ də.
Neçə-neçə dovşan qaçdı bərədən,
Tüfəng nədi, heç yox idi cələ də...

Heydərbaba, toyun elə o toydu,
Fərq odur ki, qız oğlanla oynamır.
Yenə Vətən o taylıdı, bu taydı,
Qazanların bir ocaqda qaynamır.

Bənd vurulmuş xotuxları görmədim...,
Yoxsa zaman, o zamankı deyildi.
Açıb sirri, bir kimsəyə vermədim,
Sirrimiz də, heç hamankı deyildi.

Göz qaralan ilxıların yox indi,
At tapmadım, yüyrək gələm, tez çatam.
Xoşginabdan uzaq gedən çox indi,
Qalanlar da, görünmədi hal tutam.



Qarı düşmən yolumuzu bağladı,
Doğma ellər bir-birinə yad oldu.
Kimi gördüm bu görüşdən ağladı,
Göz yaşımız məşəl oldu, od oldu.

Kimlər bizi bu günlərə de, qoydu?
Yatanlarım elə yatmış oyanmır...
O tay, bu tay bir nəsildi – türk soydu,
Niyə axı, bir cərgədə dayanmır?

Belə getsə dərdimizi kim qanar?
Qananlar da gündən-günə azalır.
Məsəl var ki, quru odda yaş yanar,
Quru olan indi yaşdan qor alır...

Dünya elə o gördüyün dünyadır,
Qeybət ilə ötüşməsin vaxtımız.
Taleyimiz tilsimlənmiş aynadır,
Gəl sındıraq, cilvələnsin baxtımız.

***
Heydərbaba, Kərbəlaya gedən çox,
Çarədən çox, dərd üstünə dərd gəlir.
Birliyimdən özgə mənə əlac yox,
Hər gələn il əvvəlkindən sərt gəlir.



Neçə-neçə ər oğulu qırdılar,
Zindanlarda çürüyən var hələ də.
Çox qapıya paslı qıfıl vurdular.
Zülm olarmı, heç görəsən, belə də?

Səttarxanın kənddə evi çökə-çök,
Daş-divarı dağılacaq, itəcək...
Susuz yerdə ağac çətin ata kök,
Su verilsə səhrada da bitəcək.

Utanıram, sənə giley eyləyəm,
O tayda da Qarabağım əsirdi.
Ox tapmadım yaramızı teyləyəm,
Qızlarımız yad əllərdə yesirdi.

Neçə ildir ATƏT-lərə inandıq,
Üzümüzə dirənibdi dalanlar.
Heydərbaba, çox heyif ki, gec qandıq,
Yaman günə qoydu bizi yalanlar.

Vaxtındaca niyə axı, görən biz,
Yalanların yaxasını cırmadıq?
Vətən boyu səpələndi elimiz,
Qaçqınlığın çıdarını qırmadıq.



“Heydərbaba, şeytan bizi azdırıb”,
Yolumuzu tərsə salıb, əyiblər.
Əlimizlə bizə quyu qazdırıb,
“Quyu qazan, özü düşər” deyiblər.

Çoxu hələ anlamayır bu dərdi,
Çoxları da bu dərdlərə dözmədi.
Dərddən betər bu tilsimdı, bu şərdi,
İllər ötdü, çözülmədi, çözmədi.

Niyə axı, ayılmayaq, durmayaq,
Bütün millət öz haqqını deyərkən?
Niyə axı, dişlərindən vurmayaq,
Quduz qurdlar haqqımızı yeyərkən?

Haqqımızı kimsə bizə vermirsə,
Heydərbaba, nə vaxtacan ağlayaq?
Dünya görüb, bilə-bilə demirsə,
Bəs niyə biz, dünyaya bel bağlayaq?

Əzəl gündən bu cürədi, belədi,
Açan gülü xəzan yeli tökəndi.
Doğulandan qəm-kədərə bələdi,
Zaman bizi imtahana çəkəndi.



Heydərbaba, oba-oba gəzdim çox,
Çoxdur keçən Vətən üçün canından.
Qisas hissi ürəyimdə yatan ox,
Axır-əzəl çıxacaqdı qınından.

Belə getməz, gözlədiyim gün gələr,
Gülüstanın dağı gedər, silinər.
Taleyimiz üzümüzə bir gülər,
Bizlərin də, batan haqqı bilinər...

***
Heydərbaba, qaş-qabağın çənlidi,
Zaman gəlsin üzün gülsün, açılsın.
Ərənlərin el içində bəllidi,
Qılıncları qından çıxıb saçılsın.

Necə deyim, gözün yolda qalmasın,
Ayrılıqsa, qalacaqdı, qalacaq!
Necə deyim, intizarın olmasın,
Bu taledi, olacaqdı, olacaq!

Bu gəlişim qoy sonuncu olmasın,
Mən gedirəm, salamat qal, ay Baba.
Gözlərimiz soluxmasın, solmasın,
Daha geniş açılsın yol, ay Baba.



Qarabağın davası da bitəndi,
Muştuluğu səndən alım, ay Baba.
O tay, bu tay, nə fərqi var, Vətəndi,
Qucağında gəlim qalım, ay Baba.
Qucağında ölüm, qalım, ay Baba...

Təbriz-Bakı, oktyabr – noyabr 2009



AZADLIQ CARÇISI

Qədir bilmək sənət deyil, mədəniyyətdir -
Mirzə Xəzər

Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının öndəri Məmməd Əmin Rəsulzadə
nə müxalifətindir, nə də iqtidarın, o, 50 milyonluq Azərbaycan xalqınındır.
Onun adına və ruhuna hörmət qoymaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

Milyon illərdi ki, zaman köçündə,
Hərə öz yükünü daşıyıb gedir.
Hərənin bir dünya sirri içində,
Hərə öz dünyasın yaşayıb gedir.

Gələnlər gedənin tutur yerini,
Budur yaşamağın öz təsəllisi.
Ha dedik vermədi əsas sirrini,
Dünyanın özüllü sirr fəlsəfəsi.

Var üçün özünü öldürmə belə,
Bu dünya heç kəsə qalmayacaqdır.
Haqsızlıq nə qədər yeriyir hələ,
Haqlı öz haqqını almayacaqdır.



Bəlkələr üstündə qurulub çox şey,
Hələ neçə-neçə bəlkələr durur.
Bu dünya talanıb, talanacaq hey,
Neçə ki, talançı ölkələr durur.

Bax, elə bu minval, bu məqsəd ilə,
Talançı ölkələr taladı bizi.
Səfəvi yurdunu keçirib ələ,
Gülüstan oduna qaladı bizi.

Gecəni gündüzlər əridibdisə,
Bəs, xeyir şərləri boğmayacaqmı?
Gülüstan gecəsi boğulan Günəş,
Bu yurdun üstünə doğmayacaqmı?

Sözsüz ki, sönmədi ümidin nuru,
Əritdi dumanı, yardı zülməti.
Məramı apaydın, niyyəti duru,
Bir oğul ayıltdı yatan milləti.

***
Bir oğul doğuldu, bir xoş saatda,
Məmməd Əmin adda ad daşıyırdı.
Özü də bilmirdi sinəsi altda,
Azərbaycan boyda od daşıyırdı.



Yeriyib-yüyürüb, boy atdıqca o,
Hamıdan seçilən görkəm alırdı.
Ağıla, kamala ha çatdıqca o,
Dərin düşüncəyə, fikrə dalırdı.

Yatmış vulkan kimi püskürəcəkdi,
Şöləsin bu yurda yaymaqdan ötrü.
Millətə haqq yolun göstərəcəkdi,
Azadlıq nəşəsin duymaqdan ötrü.

Hələ, gör ki, nələr dururdu öndə,
Tufandan, borandan keçəcəkdi o.
Məqamı yetişib, vaxtı gələndə,
Azadlıq yolunu seçəcəkdi o.

Hələ, xəyalında düzüb, qoşurdu,
Şirin arzuların planlarını.
Hərdən hirslənirdi, hərdən coşurdu,
Görəndə dünyanın yalanlarını.

Amalı azadlıq, qayəsi Vətən,
Canını verməyə hazırlaşırdı.
Olmadı özünü düşünən, güdən,
Millətin eşqiylə o alışırdı.



Millətin sevməyən sevilərmi heç?
Millətin sevənlər yaşayacaqdır.
Ölüm haqlayacaq, fərqi yox tez, gec,
Hərə öz əməlin daşıyacaqdır.

Allah da buyurur: - nə pislik görsən,
O, sənin özünün öz əməlindi.
Sən əgər torpağa bir dəni versən,
Əvəzi yeddi qat sünbüllü dəndi.

Bax, budur insana haqdan gələn yol,
Çalış ki, bu yoldan dönməyəsən sən.
Millətdən sevgi al, millətə nur ol,
Günəş tək əbədi sönməyəsən sən.

Millətin ən çətin, ağır günündə,
Günəş tək doğuldu nur səpə yurda.
Birləşib durmasaq düşmən önündə,
Dedi: - basılarıq ən adi zorda.

Getdiyi yol üstə neçə duman, çən,
Yarıb keçəcəkdi, dözəcəkdi o.
İstiqlal mayağı görükənəcən,
Dalğalar qoynunda üzəcəkdi o.



“Hümmət” məramından “Musavat” acan,
Fikir-xəyalından nələr ötmədi...
Azadlıq deyilən amalı bir an
Olsa da, qəlbini heç tərk etmədi.

Yolu azadlığın hər bir millətin,
Özünü tanıyıb, durmağındadır.
Hər bir istibdadın, hər bir zillətin,
Sonu, ətaləti qırmağındadır.

İfrat dözümlülük yıxıbdı bizi,
Olub, ötənlərdən dərs alammırıq.
Elə hey didərək bir-birimizi,
Bir yerə yığışıb güc olammırıq.

Düşmənlər bilərək xislətimizi,
Bu yurdu neçə yol talayıbdılar.
Türk adı daşıyan millətimizi,
Yabançı adlara calayıbdılar.

Millətə adını tanıtmaq üçün,
Milli şüurları oyatmalıydı.
Daşlı, kəsəkli yollarla hər gün,
Yeriyib, mərama o, çatmalıydı.



Açdı mahiyyətin, göstərdi sirrin,
“Milli dirilik”dən başlanan yolun.
Millət tapmalıdır zamanda yerin,
Özü açmalıdır qandaldan qolun.

Hələ ki, kimliyin dərk eləməyən,
Bir xalqın önünə çıxmaq çətindir...
Bir millət adında birləşəmməyən,
Kütləylə sabaha baxmaq çətindir...

Belə, bir məqamda ortaya çıxıb,
Millətin yol açan öndəri oldu.
Zülmətin içindən şimşək tək çaxıb,
Hər qəlbə bir zərrə nur təki doldu.

Özünü dünyaya tanıtmaq üçün,
Əvvəlcə özünü tanımalıydı.
Düşmənin niyyətin yanıltmaq üçün,
Bir dövlət gücündə sayılmalıydı.

“Öncə türk dedi, sonra müsəlman”,
Milləti “ümmət”dən ayıra bildi.
İslama yabançı, xurafat olan,
Gözlərə çəkilmiş pərdəni sildi.



Dünya silkələnib durulan zaman,
Millətlər özünü dərk eləyirdi.
Sərhədlər təzədən qurulan zaman,
Adını tarixə həkk eləyirdi.

Şərqdə ilk olaraq Cümhuriyyəti,
Bu yurda gətirən Məmməd Əmindir!
Fidan çiçək kimi tər hürriyyəti,
Bu yurdda bitirən Məmməd Əmindir!

İstiqlal adında Bəyannamənin,
Sorağı dünyanı dolandı, gəzdi.
Oydu istibdadın, oydu təməlin,
Məmməd Əmin adı dillərdə gəzdi.

Bu yükə o çətin tək sinə gərə,
Onun neçə-neçə qanadı vardı.
Fətəlixanlara, Nəsibbəylərə,
Güvənib zülmətin bağrını yardı.

Türkiyə tanıdı, dünya tanıdı,
Dövlətlər içində dövlətimizi.
İstiqlal bu yurdun canı, qanıdı,
İstiqlal tanıtdı millətimizi.



Azadlıq məşəli yandısa, sönməz,
Ən ağır məqamda, ən çətin anda.
“Bir kərə yüksələn, bir daha enməz”:
- Dedi, bayrağımız qaldırılanda.

Əritdi buzunu Azərbaycanın,
Üşüyən qəlblərə hərarət gəldi.
Qaldırdı bu yurdun şöhrətin, şanın,
Nurun zərrələri zülməti dəldi.

Millət öz gücünə inandı, durdu,
Daddı azadlığın tamından bir az.
Dünyaya qovuşan bir dünya qurdu,
Soyuq qış üzünə açıldı bir yaz.

Açdı ləyaqətli oğullar meydan,
Millətin naminə quruldu hər şey.
Bu yurdun üstünə söküləndə dan,
Dalğalar qoynunda duruldu hər şey.

Özünü dərk edib, tanısa millət,
Onun qarşısında dağ da dayanmaz.
Milli ləyaqətlə əriyər zülmət,
Ləyaqət olmasa millət oyanmaz...



Adımız, dilimiz qayıtdı geri,
Türk dili dilimiz, türkdü soyumuz.
Göründü hər kəsin, hər şeyin yeri,
Qışdan qış payımız, yaydan yayımız.

Milli dirçəlişin təməl daşını,
Yurduma gətirən kişiyə alqış!
Gözlərdə qurudan niskillik yaşın,
Ələmi götürən kişiyə alqış!

Alqışlar, alqışlar söyləyən dillər,
Bu gün də, sabah da söyləyəcəklər.
Yüz illər ötsə də, gələn nəsillər,
Onun əməliylə öyünəcəklər.

***
Dünya tanısa da, arxa durmadı,
Qayıtdıq uzğunlar təzədən geri.
Yağının ağzından sillə vurmadı,
Parisdə əlimi sıxan əlləri.

Göz yumdu dünya, dəyişdi yaman,
Qırmızı ordular tapdadı bizi.
Odlar Diyarını bürüdü duman,
Bürüyə bilmədi ürəyimizi.



Millət xainləri-əlheydərlərim,
Satdılar Vətəni şöhrətlərinə.
Nökər asıllığı nərən-ərlərim,
Sığa bilmədilər qeyrətlərinə...

Bədənə bükülmüş bayraqlarıyla,
Doğma vətənimdən pərən düşdülər.
Milli qürurları, namuslarıyla,
Vətən tarixinə ərən düşdülər.

Neçəsi ölümlə durub üz-üzə,
Neçəsi canını götürüb getdi.
Azadlıq tamını daddırıb bizə,
Ay-yıldız bayrağı əmanət etdi.
Dəmir beton altda gizlədilənlər,
Ürəkdə, könüldə yuva saldılar.

***

Uzaq qürbətdə də izlədilənlər,
Millətin yanındaüzağ qaldılar.
Tarixin siləmməz kimsə yaddaşın,
Tarixin yaddaşı milyon illədi.
Qızıldan olsa da divarın, daşın,
Hər kəsin ünvanı, adı bəllidi...



Qürbət ölkədə də susub, durmadı,
Cızdı sabahımın planlarını.
Vətəndə “xain” tək çəkildi adı,
Düzdülər min cürə yalanlarını.

Onun üzərinə pərdə çəkənlər,
Özləri tarixdən silinib getdi.
Yağıya əyilən satqın nökərlər,
Millətə kimliyi bilinib getdi.

Yalan ayaq tutar, yeriməz axı,
Zaman yalanları alt-üst çevirmiş.
Sən demə, Məmmədin olan günahı,
Vətəni canı tək sevməyi imiş.

Əyalı, övladı sürgün edildi,
Ömrünü vətənə bəxş edən kəsin.
Ayağı Vətəndən, yurddan kəsildi,
Kəsə bilmədilər ruhunun səsin.

O səs, bu günümə, haqqıma dayaq,
O səsdən oyanıb ayıldıq bir də.
Asıldı yenə də üç rəngli bayraq,
Yetmiş il önəcə asılan yerdə. 



Ruhun şad olsun, ey Məmməd Əmin,
Sənin arzuların çiçək açıbdır.
Təzədən doğulub Günəşi elin,
Azadlıq nurunu yurda saçıbdır.

Dünyanın o yeri yoxdu ki, orda,
Ay-yıldız bayrağın dalğalanmasın.
Ruhun arxa durur bu azad yurda,
Bu yurd ki, bir daha çalxalanmasın.

***
Yenə də daşnaklar qənimdir bizə,
Əlimdən alıblar Qarabağımı.
Milyon qaçqınım var, dağılıb düzə,
Qaytara bilmirəm öz torpağımı.

ATƏT, BMT də aldadır bizi,
İlləri-illərə calayıb gedir.
Yüz illik acların doymayan gözü,
Varımı, yoxumu talayıb gedir.

Beynəlxalq hüquq var - yalandan yalan,
Günahkar olana yazılmır günah.
Gəlirlər, gedirlər əllərdə plan,
Bizə qalan, la-ilahə-illallah...



Hərdən qızışırıq müharibə deyə,
Avropa dişini qıcıyır bizə.
Dünya can-can deyir, durmayır yiyə,
Guya ki, hardasa acıyır bizə.

Yetər, daha məncə, sonu yalanın,
Özüm-özümüzə inanmalıyıq.
Cırıb BMT-nin saxta planın,
Qisasa qan deyib, qan almalıyıq.

Yenə Türkiyədir, təkcə qalanda,
Arxamda dayanan, yanımda duran,
Haqqımız hardasa taptalananda,
Dillənən olanda ağzından vuran!

Qərib məzarına and içirəm ki,
Qisas qiyamətə qalmayacaqdır!
Hər oğul çaxacaq bir şimşək təki,
Torpağım taptanıb solmayacaqdır!.

Ramil, Mübarizlər doğulur hər gün,
Sabaha ümidlə baxmalıyıq biz.
Nizəni, yurdumu qaytarmaq üçün,
Dığanın köksünə taxmalıyıq biz.



Belə getməyəcək, bu yol bitəcək,
Axır tükənəcək dözüm, səbrimiz.
Gözlədiyim o gün gəlib, yetəcək,
Əriyib bitəcək axır cəbrimiz...

***
Ruhu Ankaradan qalxaraq göyə,
Üzünü tutaraq Vətənə sarı,
Əllərdə qalmasın yurdumuz deyə,
Çağırır döyüşə ər oğulları:

- Qalx, ay oğul, qalx ayağa,
birdəfəlik bilməlisən,

Düşmənimin boğazını
əllərinlə üzməlisən.

Ümid ilə baxır sənə,
sənə gözün dikib Vətən,

Gözü yolda, yol gözləyir
orda qalan, orda itən.

Sən olmalısan, sən, oğul,
xilaskarı yurdumuzun,

Sən olmalısan, sən, oğul,
vuran əli ordumuzun.



Şimşək olub, alov olub
meydanlarda çaxammasan,

Şeşpərini düşmənimin
ürəyinə taxammasan,

Bağışlamaz, vallah, oğul, 
Vətən, oba, bu el səni.

İgid olan yatarmı heç, 
girovdursa de, Vətəni?

Qalx, ay oğul, qalx ayağa, 
birdəfəlik bilməlisən,

Düşmənimin boğazını
əllərinlə üzməlisən.

Elə et ki, qisas yükün 
gələn nəslə ötürməyək,

Meydanlarda Babəkimin
şöhrətini itirməyək.

Belədir, əzəl gündən:
- gəldi-gedərdi hər ömür,

Unutma ki,oğul, yalnız, 
Vətən üçün ölən ölmür.

Qalx, ay oğul, qalx ayağa,
birdəfəlik bilməlisən,



Düşmənimin boğazını
əllərinlə üzməlisən.

Aranlarda çürüyənlər
yaylaqlara dönməlidir,

Qarabağda o sürünən
əfi ilan ölməlidir!

Sönmüş ocaq ürəyindən
qor götürüb yanmalıdır,

Hər igidim bir qan üçün
min qisas-qan almalıdır!

İçin-için yanıb belə,
de, küləmi dönməlisən?

Kəhər atın belində sən
Qarabağa enməlisən.

Haram olsun o duz-çörək,
haram olsun oğul, sənə,

Əgər qalib gəlməsən,
gəlməsən,

gəlməsən düşmənə...
Fevral 2011-ci il



İZAH

GORDUBABA, YADINDAMI

1. 1951-ci ilin yayında Xələfli eli yaylaqda olarkən o zamankı qərarlara
uyğun olaraq “Yunyığan” adıyla tanınan Cavadxan camaatdan yun
yığarkənYunus babamgildə qonaq qalır. Köhnə tanış-dost kimi
babamgildən yun götürməyəcəyini bildirir. Bundan “sevinən” Ayna
nənəm qonaq üçün xoruz kəsdirir. Cavadxan yeyib-içir, gecəni də yalnız
qonağa saxlanılan güllü yorğan-döşəkdə yatır. Səhər durub görürlər ki,
Cavadxan gedib, yatdığı yorğan-döşəyi də aparıb. Bunu görən Ayna
nənəm yana-yana: “Bir də olar, Cavadxan”- deyir.

2. Xəlil və qardaşı Şəmil ahıl vaxtlarında 1993-cü il avqustun 23-də erməni
faşistləri tərəfindən girov götürülüb. O gündən bəri gördüm deyən
olmayıb.

3. Mürsəl kişi uzun müddət xalça alverçisi olub. Bir dəfə Sabirabad
bazarında bir qadın ona yaxınlaşıb gözəl bir xalçanın kim tərəfindən
toxunduğunu soruşanda, arvadım toxuyub, - deyir. Amma arvadının
(Gülüsü) adını yadına sala bilmir. Elə bunu fikirləşə-fikirləşə gəlib çıxır
Xələfliyə. Arvad ayaqlarını yuyanda Mürsəl kişi gülə-gülə deyir: “Ay
arvad, məni qınama, sən dədəyin goru, adın nədi?”



- Bıy, başıma xeyir, a kişi, - deyə Gülüsü xala gülür. Sən demə, 50 ildir
Mürsəl kişi Gülüsü xalaya, ay arvad, deyə-deyə onun adını tamamilə
unutmuşmuş.

4. Yunus babamın iki oğlu, adar-madar Bacıxanım adlı bir qızı vardı.
Günlərin bir günü qonşu oğlan Əbdüləli onu qaçırdır. Bu xəbəri eşidən
Ayna nənəm “Bir torba qızılım getdi” – deyə hay-haray salır.

5. Atakişi Bakıda yaşayırdı. 40 yaşı olar-olmazdı. Bir dostu ilə ailəlikcə
cənub zonasında yaşayan digər bir dostlarının toyuna gedirmişlər.
Həyat yoldaşı Fəridə xanım dostunun xanımıyla onların maşınında
oturur. Atakişi isə öz maşınını sürür. Salyana çatmağa az qalmış benzin
doldurma məntəqəsinə dönəndə Fəridə xanım öz maşınlarına minir ki,
Atakişi darıxmasın. Heç bir kilometr getməmişlər ki, Atakişinin
“Jiquli” markalı avtomobili qarşıdan gələn “İkarus” avtobusunun
altına girir və hər ikisi faciəli surətdə həlak olur. Bir qız, bir oğlan
övladları yurdlarında qalır. Atakişi və Fəridə hər ikisi Xırdalan-
Binəqədi yolunun kənarındakı məzarıstanda qoşa uyuyur. Heç biri bir-
birindən “darıxmır” daha…



6. Günlərin bir günü Güldəstə arvad öz əcəli ilə dünyasını dəyişdi. Oğlu
Teyfur anasını, adətlə haqq dünyasına yola salmaq üçün bütün hazırlığı
görüb qurtardıqdan sonra, heç 50 yaşı tamam olmamış elə həmin gün
qəflətən ürək tutmasından keçindi. Ana-oğul qoşa ağlandı, qoşa dəfn
edildi. Hər ikisinə bir ehsan verildi…

7. Allahbaxış Ayna nənəmin qardaşıydı. O, mahir ovçuluğu və
qaradinməzliyi ilə seçilən ağsaqqal idi. Gözünün ağı-qarası Nübar adlı
bir qızı vardı. Onu Papı kəndinə gəlin köçürür. Heç ili tamam olmamış
ölür. Həyat yoldaşını və qızını itirən Allahbaxış kişi (atamın dayısı)
bundan sonra ölənə qədər qardaşı lal Süleymanla bacılarının yanında
yaşayırlar.

8. Kəndimizin vuran-yıxan igidləri – Süleyman, Əzim, Əlif, Savalan,
Bəykişi İkinci Dünya Müharibəsindən qayıtmadılar.

9. Həreylan – Xələfli kəndində camaat arasında işlənən paralel adıdır.
10. Murtuza bizim kənddən olub, Cəbrayılın özündə yaşamış, ona-buna

Xan Çinar kəhrizindən su daşımaqla başını dolandırarmış. Bir növ
ağıldan kəm olduğu üçün ona dəli Murtuza deyərdilər. Bir dəfə Xələfli
Buludxan kişi rayon bazarında düyü satarkən milislər (polis) tərəfindən



tutulur və milis şöbəsinin saxlama kamerasına, el arasında deyildiyi
kimi “aşağı salınır”. Səhəri gün Murtuza şöbəyə su gətirərkən görür ki,
Buludxan kişi burdadır. Səbəbini soruşanda Buludxan kişi deyir ki,
düyü satdığıma görə məni alverçi kimi tutublar. Murtuza baxır-baxır
sonra deyir: “Rəhmətliyin oğlu tutacaqlar da! Xələflidə düyü bitir? Daş
armud sat, yemişan, noxud sat, gör səni tutarlar?!”



ATATÜRK
 Mustafa Kamal Atatürkün öz kəlamlarından istifadə olunub.
1. 1893-cü ildə özünün şəxsi qərarı ilə Osmanlı dövlətinin hərbi məktəbi

olan Ruştiyyəyə daxil olmuş və riyaziyyat müəllimi Yüzbaşı Mustafa
Əfəndi balaca Mustafanın qabiliyyət və zəkasını yüksək
qiymətləndirərək, ona Kamal adını vermişdir.

2. 23 iyul-7 avqust 1919-cu ildə Ərzurumda, 4-11 sentyabr - 1919-cu ildə
Sivasda keçirilmiş Konfransların qərarları 12 yanvar 1920-ci ildə
Təmsilçilər heyətinin Məclisində Milli And kimi qəbul edilmişdi.

3. Düşmənlərin işğalçı hücumları ilə yanaşı, Anadoluda Aznavur, Çopur
Musa, Postaçı Nazim kimi aldadılan adamlar daxili üsyan qaldırmaqla,
Ədhəm və onun qardaşları Qərb cəbhəsində nizami ordunu içindən
parçalamaqla xəyanət etdilər.

4. 9 yanvar1921-ci ildə İnömü kəndi uğrunda başlanan döyüş Türkiyə
milli-azadlıq hərəkatında dönüş nöqtəsi kimi tarixə düşmüşdür.
Döyüşün komandanı İsmət paşaya sonralar Atatürk tərəfindən İnömü
adı verilmişdir.

5. Sakariya meydan müharibəsi adlanan böyük müharibə 22 gün davam
etmiş və 13 sentyabr 1921-ci ildə yunan ordusu ölümcül məğlubiyyətə
uğradılıb, böyük zəfər çalınmışdı.

6. 11 oktyabr 1922-ci ildə Antanta dövlətləri ilə imzalanmış Mudaniya
müqaviləsi ilə sülh şəraitinə keçildi.

7. 20 noyabr1922-ci ildə toplanmış Lozanna sülh konfransının qərarı ilə
Yeni Türkiyənin müstəqilliyi bütün dünya tərəfindən təsdiq edildi.
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