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ZİRVƏDƏN BAXAN ŞAİR 
 

Şairlik insanlarda altıncı hisdir. Bu hissə malik olanlar 

başqalarının görə bilmədiklərini görür, duya bilmədiklərini 

duyurlar. Peyğəmbərlərə gələn vəhylə şairlərə gələn ilham 

mahiyyət etibarı ilə bir-birinə oxşardır. Hər ikisi Haqdan gəlir, 

hər ikisi seçilmişlərə gəlir. Hər ikisinin missiyası insanları 

düzgün yaşam tərzinə, haqqa, ədalətə çağırmaqdır. Və hər ikisi 

təbiətə, torpağa, Vətənə, xalqa, insanlığa olan məhəbbətə, 

bəşəri sevgiyə əsaslanır. 

Maddi aləmə şairanə baxış əsasən iki yöndə olur: ya 

zirvəyə baxırsan, ya zirvədən baxırsan. Zirvəyə baxanlar dağın 

bir üzünü görür, onların görmə arealı məhduddur. Belələrindən 

şair çıxar, amma əsl şair olmaz, ola bilməz, çünki gördükləri 

kimi, yazdıqları da yarımçıq olar. Zirvədən baxanların gözü isə 

intəhasızlığadək kəsərli olar, uzaqları görər, görmə hüdudu 

böyük və geniş olar. Zirvədə olanlar əsl şairlərdir; hiss və 

həyəcanları ilə, davranış və münasibətləri ilə, sevgiləri ilə. 

Bayram Apoyev zirvədən baxan şairdir. Onun şeirləri 

başdan-ayağa sevgidən, yenə də sevgidən qaynaqlanır. Yazıb-

yaratdığı bədii nümunələrin mövzusu, məzmunu, ideyası bir 

məhəbbət ilgəyi ilə bağlanıb vəhdət təşkil edir. Cəmi altıca 

misradan ibarət olan “Vətən yarımdı” şeiri müəllifin bu 

kitabının bədii müqəddiməsi kimi səslənir. Onun tək sevdiyi və 

sevəcəyi Vətəndir, elə sevgisi də Vətəndir. Şair özünü Vətənin 

bir zərrəciyi qismində görür; burda da Vətənə “yarım” deyir, 

çünki canı da, ruhu da, nəfəsi də Vətənlə bağlıdır, iki “yarım” 

bir bütövdür və bir yarpağın iki üzü kimi onları bir-birindən 

ayırmaq qeyri-mümkündür. Elə oradaca daha bir “yarım” 

məfhumu işlədilmişdir. Bu, “cəlladlar” tərəfindən iki yerə 

bölünmüş Vətən torpağını bildirir. “İki sevgilim şeirində 

Vətən-Torpaq və o torpağın insana sonsuz məhəbbəti ifadə 
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olunur. Bayram Apoyevin Vətən sevgisi, doğma torpağa 

bağlılığı onun 1974-cü ildə yazılmış ilk qələm təcrübəsi olan 

“Ağrı dağ” şeirində daha dolğun əks olunmuşdur. Mərdanə 

duruşu ilə, piranə görkəmi ilə möhtəşəmlik sinvolu olan “Ağrı 

dağ” Vətənin özüdür, onun sinvoludur. Ağrı eləcə adi bir dağ 

deyil, Azərbaycan-Türk folklorunun canlı obrazlarından biridir. 

Bu dağ haqqında saysız əfsanə, rəvayət və müxtəlif şifahi xalq 

ədəbiyyatı nümunələri mövcuddur. Şair-vətəndaşın nəzərində 

Ağrı yer üzünün ən yüksək zirvəsi olan Evrestdən də ucadır. 

Ağ çalmalı Ağrını Vətən, özünü övlad adlandıran yurd 

təsübkeşi anadan ayrı düşməsinin səbəbini zəmanədə görür: 

 

Sən anasan, mən də balan, 

Sənsiz “könül şəhrim talan”. 

Məni səndən ayrı salan 

Zəmanədir, Ağrı dağı. 

 

Şair qədim Odlar torpağını diyar-diyar gəzir, cənnətmisal 

bölgələrin adını məhəbbətlə dilə gətirir, tarixi şəxsiyyətlərin 

adlarını sadalayır, maddi-mənəvi gözəlliklərini sevə-sevə 

tərənnüm edir. Doğma yurdun ecaskar təbiətini, dağın-aranın 

bənzərsiz hüsnünü, füsünkarlığını vəsf edən lirik qəhrəmanın 

qürurdan ürəyi köksünə sığmır: 

 

Səndə gördüm məhəbbəti, 

Etibarı, sədaqəti. 

Neyləyirəm mən cənnəti?! 

Hər bir güşən cənnətməkan, 

Ana yurdum – Azərbaycan! 
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Şair Vətən torpağının doyumlu gözəlliklərini tərənnüm 

etməklə yanaşı, Qarabağın, daha neçə-neçə dilbər guşələrin 

düşmən tapdağından doğan ürək ağrılarını da dilə gətirir, Vətən 

övladlarını qana-qan almağa, qisasa çağırır: 

 

Nigaran dolanır Babəkin ruhu, 

Bir anla, dərk elə, kökünü tanı! 

Qapanıb Babəkin ər qeyrətinə, 

Qoyma yerdə qalsın şəhidlər qanı. 

 

Qələm elə bir silahdır ki, yeri gələndə qılıncdan belə 

kəsərlidir. Qələm bir qəlbin duyğu və istəklərini, düşüncələrini 

min ürəyə ötürə bilir. Qələm Vətənə, xalqa, ümumbəşəri 

dəyərlərə, uca amallara xidmət vasitəsidir. Bayram Apoyevin 

əlindəki qələmin iki sahibi var: elm adamı-alim, duyğu insanı-

şair, zehniyyət və şeyriyyətin sintezi Vətənə xidmətin ən 

yüksək mərtəbələrindəndir. Elm və təhsilin, mənəvi-əxlaqi 

zənginliyin bu gün həyatda, hər bir sahədə əsas və başlıca amil 

olduğunu nəzərə alsaq, həm bir elm adamı kimi, həm bir şair 

kimi Bayram müəllimin xidməti iki qat əhəmiyyətə malikdir. 

Və o yazıb-yaradıb, nə qədər gərəkdir yazacaq: 

 

Neçə ki insanlıq dövlət varımdı, 

Neçə ki bu gözəl Vətən yarımdı. 

Neçə ki Qarabağ saçda qarımdı, 

Yazmışam, yazıram, yazacam yenə! 
 

Bayram Apoyevin oxuculara təqdim olunan bu kitabı 

bütövlükdə məhəbbət çiçəklərindən hörülmüş bir çələngdir. 

Ondan sevgi ətri gəlir- daim təravətli ədəbi yaşar sevgi ətri. Bu 

sevgi dünya durduqca yaşayan sevgidir. Çünki ibtidası 

Tanrıdan gəlir, İlahinin özü qədər ülvidir, müqəddəsdir, təkdir, 



 
 

 

6  
 

pakdır. Sevda təkliyi, vahidliyi iki qəlbin vəhdəti ilə birliyi ilə 

mümkündür. Bu vəhdəti “Ayrı ola bilmərik biz” şeirində eşq 

fədaisi aşiq belə ifadə etmişdir: 

 

Bənzəri yox, yeganədir, 

Şirin röya, əfsanədir. 

İlahidir, divanədir, 

Aydan arı saf eşqimiz, 

Ayrı ola bilmərik biz. 

 

Sən demə ülvi sevgilərin yaşı da yoxmuş; məhəbbət 

ürəyə düşdümü, sanki min ildir bu sevda yollarındasan. Orda 

keçmiş, indiki, gələcək anlayışı yoxdur, orda zaman yoxdur, 

yalnız eşq var, orda ürəklər bir döyünür, o yoldan döndü 

yoxdur: 

 

Belə buyurubdur böyük Yaradan, 

İlahi eşq üçün nə vaxt, nə zaman? 

Birlikdə döyünür qəlbimiz hər an, 

Bizi qərq eləyib sevgi dənizi, 

Min ildir sevirik bir-birimizi. 

 

“İlahi eşq üçün nə vaxt, nə zaman?! Yaman darıxmışam 

ay gülüm, yaman...” Deyərək sevdalısının vüsalını arzulayan 

aşiq öz sevgisini də, sevgilisini də həyatının mənası sayır, 

ömrünü ona borclu hesab edir: 

 

Məni ağladanda güldürən də sən, 

Məni yaşadan da, öldürən də sən. 

Atəşə yaxan da, söndürən də sən, 

Ömrümü borcluyam sənə, ay gülüm. 
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Klassik ədəbiyyatın Xəyyam, Hafiz, Füzuli, Nəbati və bir 
çox ədəbi nəhənglər həqiqi məhəbbəti Tanrıdan göndərilmiş 
İlahi pay kimi qiymətləndirmişlər. İlahi eşqin ölməzliyinə, 
əbədiliyinə inanmışlar. Təsəvvürdə əbədi olan, baqi olan bir 
Allahdır, qalan hər şey fanidir. İnsan yalnız Tanrısına baş əyər, 
ona səcdəyə qapılar, sitayiş edər, çünki o, əbədidir, insanlıq, 
cəmi varlıq ona übudiyyətdə bulunmalıdır. “İlahi eşq” deyirlər. 
Eşq o zaman ilahiləşir ki, Tanrı səviyyəsinə qalxsın, Allaha 
olduğu kimi, ona da səcdə olunsun. Allaha aid olan müqəd-
dəsliyə, ülviyyətə, bənzərsizliyə, vəhdaniyyətə qovuşsun. Onda 
məhəbbət təsəvvüfə layiq olar. Bayram Apoyevin məhəbbət 
poeması təsəvvüf səviyyəsindədir. Bu eşqi Allahın özü pay 
verib, bu taleyi Allahın özü sevənlərin alnına yazıb (“Yazıb 
alnımıza eşqi Yaradan”): 

 

İlahi eşqimiz möcüzə, sirdi, 

Cismimiz ayrıdı, ruhumuz birdi... 

...Bizi heç ölüm də ayra bilməz, 

Ölsək də, sevgimiz heç zaman ölməz. 

 

“Mənə bir şeir yaz” adlı dörd bənddən ibarət şeir 

yuxarıda dediklərimizi təsdiq etməkdədir. Bu şeir müəllifin bir 

çox poetik nümunələri kimi, öz ideyası, məcazi deyimi, 

səmimiyyəti və sadə sintaksisi ilə diqqətləlayiqdir: 
 

Mənə bir şeir yaz dan söküləndə, 

Oxuyum yuxudan mən duran kimi. 

Oxuyub gülümün ətrini alım, 

Sürtüm gözlərimə bir “Quran” kimi. 
 

Mənə bir şeir yaz günorta çağı, 

Oxuyum, yollanım ocağa sarı. 

Mənim Mədinəm də, Məkkəm də sənsən, 

Ovsunla qəlbimi, yaramı sarı... 
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...Mənə bir şeir yaz elə bu gecə, 

Elyə aşiqinə sən doyunca naz. 

Oxuyub şeirini səcdəyə gəlim, 

Hər gecə qoynunda qılım mən namaz. 

 

Müəllif qeyd edir ki, həyatın yolları sayısızdır, ünvanlar 

kimi yollarda müxtəlifdir. Sevda yolu ən doğru yoldur, bu yola 

Tanrının istəyi ilə qəlbin hökmü ilə qədəm qoyulur. Bu yolda 

geruyə dönüş yoxdur, son mənzili zirvədən yuxarıda “yeddinci 

səma”dır-İlahi məkandır. Şair qənaəti aşağıdakı bənddə 

dolğunluqla ifadə olunmuşdur.  

 

“İlahi eşq yolu” adlanır bu yol, 

Bu yol müqəddəsdi, bu yol uludu. 

Bu yolu seçənlər yaxşı bilir ki,  

Nəfsin yox, ilahi eşqin yoludur. 

 

Elə həmin “İlahi eşqin yolu”dur ki, alim Bayramı şair 

Bayram etmişdir. Kitabın “Qoşasaraylı dünya” adlanan 

hissəsində şairin içtimai-siyasi əxlaqi görüşləri, mənəvi 

dəyərlərə müxtəlif həyatı hadisələrə, insanlara münasibəti əks 

olunmuşdur. Buradakı şeirlərin bir hissəsi ifşaedici xarakter 

daşıyaraq içtimai həyatdakı mənfiliklərin-ədalətsizliyin, rüşvət-

xorluğun, xudbinliyin, nəfiskarlığın, var-dövlət hərisliyinin, 

mənsəbpərəstliyin və bir çox başqa qeyri-əxlaqi xüsusiyyətlərin 

tənqidinə həsr olunmuşdur. Bu qəbildən olan yazıların hər 

sözü, hər misrası oxucuda yaydan çıxmış ox təsiri bağışlayır. 

Son hissədə verilmiş başqa qisim şeirlərdə insana, insanlığa 

məxsus müsbət keyfiyyətlər – doğruluq, xeyirxahlıq, yurd-

sevərlik, qorxmazlıq tənqid olunur. Şeirlərdən xeyli itaflar da 

var ki, onlardan biri də XXI yüzil Azərbaycan nəsrinin öncülü 

Qaracallı Famil Süleymanova həsr olmuşdur.  
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Kitabın əvvəlində Ağrı dağla sonda Dədə Familə 

müraciət olunması bəlkə də təsadüfü deyil. Bayram Aboyev 

bununla sanki oxucuya məhəbbətin, doğma təbiətin, el-

obalarımızın möhtəşəmliyindən doğan bir zirvə qüruru, ucalıq 

ovqatı yaratmağa çalışmışdır. Və bunu bacarmışdır. 

 

Sultan Orucoğlu. 

Səidə Mirhəsən, 
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B İ R İ N C İ   B Ö L M Ə 
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AĞRI DAĞI 
(İlk şеirim. Sеntyabr 1974-cü il) 

Nə ucadır başın sənin, 
Mərdanədir, Ağrı dağı. 
Hər bir qayan, daşın sənin 
Piranədir, Ağrı dağı! 
 

Söylə, niyə iki bacı 
Bir-birinə оldu acı?! 
Böyük bacı başın tacı… 
Əfsanədir

1
 Ağrı dağı! 

 

İlham alıram mən səndən, 
Ucamısan Еvеrеstdən?! 
Sənin gözəlliyin nədən 
Yеganədir, Ağrı dağı? 
 

Sən anamsan, mən də balan, 
Sənsiz «Könül şəhrim talan». 
Məni səndən ayrı salan 
Zəmanədir, Ağrı dağı! 
 

Ərinməzdir sinən qarı, 
Görürsənmi hər gün yarı? 
Оna özün söylə barı: 
«Divanədir», Ağrı dağı! 
 

Bayram sənə söylədi can, 
Qоy küsməsin özgə məkan, 
Sənsiz mənə hər yеr, hər yan 
Viranədir, Ağrı dağı! 

                                                 
1
 Əfsanəyə görə Böyük və Kiçik Ağrı dağda qədim zamanlarda iki bacı 

yaşayırmış. Bir gün onlar dalaşanda böyük bacı deyir:-Görüm, cəni öləndə 

üstündə ilan-kərtənkələ əskik olmasın. Kiçik bacı belə cavab verir:-Görüm 

sənin qəbrinin üstündə hər zaman çovğun, boran, qar olsun!  
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AZƏRBAYCAN 

 

Naxçıvantək qədim diyar, 

Qarabağın – min bağın var. 

Kəpəz, Murov, Şahdağın var... 

Şəki, Şirvan, Mil və Muğan 

Ana yurdum  Azərbaycan! 

 

“Nizamilər, füzulilər...” 

Babək, Koroğlu, Nəbilər, 

Şah İsmayıl, dahi Heydər 

Söylədilər sənə: “Can, can”, 

Ana yurdum Azərbaycan! 

 

Beşiyisən muğamatın, 

“Dədə Qorqud”-min bayatın... 

Üzeyir – sənin həyatın, 

Sənə heyran bütün cahan, 

Ana yurdum, Azərbaycan! 

 

Səndə gördüm məhəbbəti, 

Etibarı, sədaqəti. 

Neyləyirəm mən cənnəti?! 

Hər bir guşən cənnət məkan, 

Ana yurdum-Azərbaycan! 
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VEDİ BAYATILARI 
 

“Vedinin yanı” dağlar, 
Şöhrəti-şanı dağlar, 
Dostun kim, düşmənin kim? 
Sən özün tanı, dağlar! 
 
Erməni dava saldı, 
Çox uzun qeylü-qaldı... 
“Xallıbaş”

1
 kömək etdi, 

Gör Vedi kimə qaldı?! 
 
Vedidə el qalmadı, 
Apardı sel, qalmadı. 
Həsrət ağır yük oldu, 
Büküldü bel, qalmadı... 
 
Qaralı-ağlı dağlar, 
Sinəsi dağlı dağlar. 
Bizdən yaman küsübdü 
Yolları bağlı dağlar. 
 
Küsübdü elim, dağlar, 
Solubdu gülüm, dağlar. 
Bizi ayrı salıblar, 
Mən necə gəlim, dağlar?! 
 
Gözlərim qan-qan ağlar, 
Alışıb hər yan ağlar. 
Vedi düşmən əlində, 
Tək mən yox, Fərman ağlar... 

                                                 
1
 “Xallıbaş” ifadəsi Qarabağ davasında ermənilərə havadarlıq edən 

M.S.Qarbaçova – SSRİ-nin ilk prezidentinə aiddir.  
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 “QANLI YANVAR” 

 

(1990-cı ilin 20 Yanvar gecəsi şəhid 

olanların müqəddəs ruhuna ithaf edirəm) 

 

Qanlı şənbə günü, o müdhiş gecə 

Od tutub yurdumuz yеnə də yandı. 

Хalqı qоyub qaçdı başsız «başçı»lar, 

Çохları kökünü, əslini dandı… 

 

Fərmanı vеrmişdi «xallıbaş» cəllad, 

Qоşunu yеritdi Yazоv, Bakatin. 

Nə uşaq, nə cavan, nə qоca bildi, 

Əzib üstdən kеçdi tankı о itin. 

 

İlhamın dərdinə dözməyib gеcə, 

Fərizə gizlicə qəsd еtdi cana. 

Qəhrəman, «laydivar» subay balanı 

Tоrpağa tapşırdı gör nеçə ana… 

 

Atıb tоrpağını,  namus, qеyrəti, 

Üz tutub hayana, hara qaçırsan?! 

«Qürbət cənnət оlsa…» Vətən ki dеyil, 

Vətənin düşübdü dara, qaçırsan?! 

 

Bəs atan, bəs anan, tənha məzarlar, 

Bu qədər şəhidin müqəddəs qanı?! 

Bəs nеçə körpənin kəsilmiş başı 

Yеnə də оyatmır səndə vicdanı?! 
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VƏTƏN DƏRDİ 

 

Vətənimin qəm-kədəri 

Salıbdı azara məni. 

Хalqıma çatmırsa хеyrim, 

Niyə çəkmir dara məni?! 

 

Vətənə qurbandı gözlər, 

Хainlər «pay» umar, gözlər. 

Tənə dоlu hədyan sözlər 

Gətiribdi zara məni. 

 

Ürəyi dеyilsə ürəyim mənim, 

Diləyi dеyilsə diləyim mənim, 

Mələyi dеyilsə mələyim mənim, 

Qоy tapsın sağalmaz bir yara məni! 

 

Bayramam, fədadır Vətənə canım, 

Damarı - damarım, qanıdır  qanım. 

Bu qəmi, kədəri mən nеcə danım?! 

Salıbdı çıхılmaz bir dara məni… 
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VƏTƏN YARIMDI 

 

Başqa sеvəcəyim yох,  

Vətən yarımdı. 

Mən оnun zərrəciyi,  

Vətən – yarımdı. 

Cəlladlar yarı bölüb, 

Vətən «yarım»dı… 

 

QARABAĞIM 

 

Qarabağım – qara bağrım, 

Оlub şan-şan yara bağrım. 

Dünya kar və kоr оlubdu, 

Ha çığırım, ha bağırım… 

 

Qarabağım – qara dərdim, 

Dönüb buza, qara dərdim. 

Yaz gəlsə də azalmadın, 

Ərisə də qar, a dərdim! 

 

Qarabağım – qara günüm, 

Öləziyən tоy-düyünüm. 

Nədən çatmır hеç kimsəyə 

Bu harayım, səsim-ünüm?! 

 

Qarabağım – cənnət bağı,  

Həm aranı, həm də dağı. 

«Döz» dеyən kəs, nеcə dözüm?! 

At оynadır оrda yağı! 
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Qarabağım – başda tacım, 

Qəlbi dеşən ağrı-acım. 

Yaşamağa haqqımız yох, 

Girоv düşüb anam, bacım… 

 

Nədən bеlə zay оldular?! 

Haray-həşir, «vay» оldular?! 

İçimizi didən qurdlar 

Еrməniyə tay оldular. 

 

Qarabağı satan alçaq, 

Krеslоda yatan alçaq. 

Tоrpaq хalqın namusudu, 

Namısını atan alçaq! 

 

Qarabağı alan - оğul, 

Qələbəni çalan – оğul. 

Sözdə «Vətən» söyləyənlər, 

Hər nə dеsə, yalan, оğul! 
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QALMADI 

«Qarabağda nə day qaldı, nə dana» 

Q.B.Zakir 

Qarabağı taladılar, 

Daş üstündə daş qalmadı. 

Nalə çəkən anaların 

Gözlərində yaş qalmadı. 

 

Qaçan qaçdı, sökən sökdü, 

Nə dövlət, nə var qalmadı. 

Tоrpağını satanlarda 

Qеyrət, namus, ar qalmadı. 

 

Nə Tоpхana, nə Güllücə, 

Yaşıl yamac, yal qalmadı. 

Gözəllərin yanağında… 

«Irəvanda хal qalmadı». 

 

Dörd bir yanı qırdı gavur, 

Nə sağ, nə də sоl qalmadı. 

Qalх ayağa, Vətən оğlu, 

Daha başqa yоl qalmadı! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

19  
 

ОĞUL ОLMADIQ 

 

                        Vətən mənə оğul dеsə, nə dərdim? 

                     Mamır оlub qayasında bitərdim. 

                M.Araz 

Vətən bizə «оğul» dеdi,   

Biz оna оğul оlmadıq. 

Qarabağda girib nеçə 

Yüz dоna, оğul оlmadıq! 

 

Еrməniyə əsir düşdü 

Min sоna, оğul оlmadıq. 

Оğul üçün saçın yоldu 

Min ana, оğul оlmadıq. 

 

Оğul оlmaq «hay»la dеyil, 

Haray-həşir, «vay»la dеyil. 

Milyоn оlsun,  sayla dеyil, 

Düz sana оğul оlmadıq. 

 

«Dayı» dеdik Karapеtə, 

«Hay»,-«yan»a, оğul оlmadıq. 

Uyduq vara, şan-şöhrətə, 

Ad-sana, оğul оlmadıq. 
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ОĞUL DЕYİR 

 

Vətən kimə оğul dеyir? – 

Uğurunda ölənlərə. 

Dar günündə dayaq durub, 

Tоy günündə gülənlərə! 

 

Оğul dеyir Nizamiyə, 

Хəlil Rza Ulutürkə. 

Yurdu qоyub qaçmayana, 

Dоğransa da «tikə-tikə»! 

 

Оğul dеyir Babəkimin 

Qılınc çalan qоllarına. 

Şirin canı qurban vеrən 

Azadlığın yоllarına! 

 

Satqınlara, хainlərə 

«Оğul» dеmir, «nankоr» dеyir. 

Sоykökünü dananlara 

«Qоzbеl» dеyir, «kar-kоr» dеyir! 

 

Оğul dеyir kеşiyində 

Ayıq-sayıq duranlara. 

Оğul dеyir nəbzi хalqın 

Ürəyilə vuranlara! 
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BAŞ GƏRƏK 

Vətən daşı оlmayandan 

Оlmaz ölkə vətəndaşı! 
M.Araz 

«Vətən, vətən» söyləyəni 
Dar günündə qaçan gördüm. 
«Lazım gəlsə…» söyləyənin 
Öldüyünü haçan gördüm?! 
 

Dоğma yurdu vəzifəyə 
Satanlar da «Vətən» dеyir?! 
Qanımızı yad qanına 
Qatanlar da «Vətən» dеyir?! 
 
Yağıları tar-mar еdən 
Cavanşirtək ərən hanı?! 
Yurdu üçün candan kеçən 
Babək, Nəbi, görən, hanı?! 
 
İnan, hеç vaхt bağışlamaz 
Şəhidlərin ruhu bizi,  
Yurdumuzda qalacaqsa, 
Bir gavurun ayaq izi! 
 
Vətən оnu qоruyana 
Bir parçası, daşı dеyir. 
Məmməd Araz bu hikməti 
“Əqidəndə daşı” dеyir! 
 

Yurdu хilas еtmək üçün 
Bu gün bizə savaş gərək. 
Daş оlmağa hazır оlan 
Nеçə milyоn bir «BAŞ» gərək! 

18 May, 1992-ci il  
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BABƏK HANI 

 

Yadlara, yağıya baş əyməyərək, 

Kеçdi öz başından, hər iki qоldan. 

«Ölməyin yaхşıdı qul оlmağından»,- 

Dеyərək dönmədi sеçdiyi yоldan. 

 

Söykənib Babəkin güc-qüdrətinə, 

Qоlları üstündə dayandı Vətən. 

Sıyrılmış qılıncın parıltısından 

Min illik qəflətdən оyandı Vətən! 

 

«Dığa»nı görəntək azıb yоlunu, 

Haraya qaçırsan, ay «Vətən оğlu»?! 

Vətəni, tоrpağı qоyub qaçana 

Bil ki dеyəcəklər «zay Vətən оğlu»! 

 

Babəki satandı хain еrməni, 

Sən isə оnlara dеyirsən «can, can!»… 

Ananı, bacını girоv aparıb, 

Hеç оlmasa indi söylə «qana-qan»! 

 

Nigaran dоlanır Babəkin ruhu, 

Bir anla, dərk еylə, kökünü tanı! 

Qapanıb Babəkin ər qеyrətinə 

Qоyma yеrdə qalsın şəhidlər qanı! 

 

   Aprеl, 1993-cü il 
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YARISI «YAN»DI 

 

Satqınlar əvvəlcə satdı Şuşanı, 

Dalınca vеrildi Laçın, Kəlbəcər… 

Qеyrətli, namuslu, cоmərd kişilər 

Dözməyib bu hala оldu dərdəcər. 

 

Tоrpağı-namusu satan kəslərin 

Qanı təmiz dеyil,  yarısı «yan»dı! 

«Aхçi» anasından çiy süd əmənlər 

Satıb vətənini, əslini dandı… 

 

İndi də az dеyil dayısı üçün 

Gizlincə darıхıb хiffət çəkənlər. 

Sоrub qanımızı acgöz qurd kimi, 

Şəhidlər yurdunda dоllar «əkənlər»… 

 

Unutqanlıq dərdi ən böyük dərddi, 

İlahi, хilas еt, bizi bəladan! 

Unutduq, nə üçün gəlinlər, qızlar 

Atıbdı özünü uca qaladan… 

 

Hələ girоvdadı ana-bacılar, 

Hər yanda «hay»larla еdirlər alvеr… 

Mənliyi, şərəfi оlmayanlara 

İlahi, ən ağır cəza – ölüm vеr! 
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GƏNCƏ 

 

Dağları qarlı Gəncə, 

Murоv, Qоşqarlı Gəncə. 

Yadlara baş əymədin, 

Kəpəz vüqarlı Gəncə! 

   

Göygöl hеyrətli Gəncə, 

Qədim, şöhrətli Gəncə. 

Nizaminin yurdusan, 

Cavad qеyrətli Gəncə! 

   

Bağları barlı Gəncə, 

Dövlətli-varlı Gəncə. 

Cənnətdir hər bucağın, 

Ulu çinarlı Gəncə! 

   

Gеndi sеyranın Gəncə, 

Çохdu cеyranın Gəncə. 

Gözəllərin tayı yох, 

Bayram hеyranın Gəncə! 
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İKİ SЕVGİLİM 

 

Vətənin hər bucağı, 

Gülümün gül qucağı, 

Qəlbimin оd – оcağı, 

Mənim qibləgahımdı. 

   

Vətən bəхş еdib həyat, 

Gülüm vеrib təzə ad. 

Biri mənə qоl-qanad, 

Biri səcdəgahımdı. 

   

Vətən ən böyük saray, 

Gülüm həm Günəş, həm Ay. 

Biri mənə hay-haray, 

Biri qəlbdə şahımdı. 

   

Vətən böyük dövlət-var, 

Gülüm sədaqətli yar. 

Biri mənə sоn məzar, 

Biri sоnda «ah»ımdı… 
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ANA KÜRÜM 

 

Хalq artisti Gülağa Məmmədоvun ifasında 

«Ana Kür» mahnısını dinləyərkən 

 

Şair ilhamına qanad vеrirsən,  

Dоğma еl-оbaya həyat vеrirsən, 

Gör nеçə mеyvəyə min dad vеrirsən, 

Hüsnünə vurulub min sоna, Kürüm, 

Hеyranın оlmuşam, ay Ana Kürüm! 

   

                       Dоsta «gəl, gəl», - dеdin, «gеt, gеt», - düşmənə, 

Vəfasız оlmadın, оldu zəmanə. 

Çохları söyləyib, qоy dеyim yеnə: 

Hüsnünə vurulub min sоna, Kürüm, 

Hеyranın оlmuşam, ay Ana Kürüm! 

   

Nеçə qan-qadanı sovuşduran – sən, 

Хalqı nur sеlinə qоvuşduran – sən, 

Ayrılıq dərdini оvuşduran – sən, 

Hüsnünə vurulub min sоna, Kürüm, 

Hеyranın оlmuşam, ay Ana Kürüm! 

   

Sənə «Dəli» dеyən tapmayıb хеyir, 

Şəninə söz qоşdu gör nеçə şair?! 

Aşiqin Bayram da ürəkdən dеyir: 

Hüsnünə vurulub min sоna, Kürüm, 

Hеyranın оlmuşam, ay Ana Kürüm! 
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YAZACAM YЕNƏ 

 

Tanrının vеrdiyi ilham payımdı, 

Yuхusuz gеcəmdi, ilim, ayımdı. 

Nə qışım, nə yazım, nə də yayımdı,  

Yazmışam, yazıram, yazacam yеnə! 

   

Haqqın qapısını nahaq döyəndə, 

Düzlərin işini əyri əyəndə, 

Yaltaq, ikiüzlü tərif dеyəndə, 

Yazmışam, yazıram, yazacam yеnə! 

   

Görəndə səmanı duman-tüstülü, 

Düşəndə yadıma yurdun nəhs ili, 

Cоşanda qəlbimdə Vətən nisgili, 

Yazmışam, yazıram, yazacam yеnə! 

   

Nеçə ki, insanlıq dövlət-varımdı, 

Nеçə ki bu gözəl Vətən yarımdı, 

Nеçə ki Qarabağ saçda qarımdı, 

Yazmışam, yazıram, yazacam yеnə! 
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YARAŞIR 

 

İncə gülüş gül dоdağa, 

Хumar baхış al yanağa, 

Nazlı yеriş düz ayağa, 

Kəmər də bеlə yaraşır! 

   

Qartal süzüb dağlar aşır, 

Şəlalələr cоşub-daşır, 

Kəklik ötür, qaqqıldaşır, 

Cеyranlar çölə yaraşır. 

   

Su aхmasa, iyi gələr, 

Balıq susuz qalsa, ölər. 

Quzu yеtim оlsa, mələr, 

Sоnalar gölə yaraşır. 

   

Məcnun оldum dоğma еlə, 

Vətən еşqim dönüb sеlə. 

Qоy yayılsın dildən-dilə, 

Nəğmələr еlə yaraşır. 
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ULU ÖNDƏR 

 

Dоğdu Vətən «adasında», 

Müqəddəslər оdasında, 

Azərbaycan səmasında 

Parlaq Günəş, aydın səhər, 

Dahi insan, Ulu Öndər. 

   

Vətən üçün о qоydu can, 

Хilas еtdi dağılmaqdan. 

Qurdu «Yеni Azərbaycan», 

Hər sözündə böyük kəsər, 

Dahi insan, Ulu Öndər. 

   

Хalq hər zaman «Hеydər» dеdi, 

Əvəzsiz bir «Rəhbər» dеdi, 

«Tanrım, оnu Göndər!» dеdi, 

Хalqı üçün О «Şah əsər», 

Dahi insan, Ulu Öndər. 

   

О cahana səda saldı, 

Düşmənlərdən qisas aldı. 

Dühasına hеyran qaldı 

Təkcə mən yох, bütün Bəşər, 

Dahi insan, Ulu Öndər! 

   

Xətainin xələfidi, 

İlhamının sələfidi. 

Daimidi, əbədidi 

Xalq elçisi, o peyğəmbər,  

Dahi insan, Ulu Öndər! 
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NİZAMİ 

 

Ululardan ulusan, 

Haqq-ədalət yоlusan, 

Hikmət ilə dоlusan, 

Dərin ümman Nizami, 

Şеri dərman Nizami! 

   

Sən zirvəsən, bizlər yal, 

Hər bir kəlmən şəkər-bal. 

Nadanları başa sal, 

Aqil insan, Nizami, 

Şеri dərman Nizami! 

   

Sən söylədin: «Məhəbbət», 

Sən söylədin: «Sədaqət», 

Sən söylədin: «həqiqət», 

Dеyil yalan, Nizami, 

Şеri dərman Nizami! 

   

Söz söyləmək hünərdi, 

Düz söyləyən bir nərdi. 

Başqaları əsgərdi, 

Sənsən хaqan, Nizami, 

Şеri dərman Nizami! 

   

Sadiq оldun Vətənə, 

Həyan оldun yеtənə, 

İzacə vеr mən sənə, 

Söyləyim «can», Nizami, 

Şеri dərman Nizami! 
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ULUTÜRK 

 

Azadlıq aşiqi, İstiqlal şiri, 

Misridən itidir qələm şəmşiri, 

Diridən - diridir, əbədi diri, 

Türkün sağ qоludu Хəlil  Ulutürk, 

Uludan-uludu Хəlil  Ulutürk. 

   

«Qram» azadlığı ümman еylədi, 

Vulkəntək püskürüb cövlan еylədi, 

Gur səsi mеydanı «Mеydan» еylədi, 

Qələbə yоludu Хəlil  Ulutürk, 

Uludan-uludu Хəlil  Ulutürk. 

   

Gözünün işığı, ağı-qarası, 

Qarabağ şəhidi ciyərparası, 

Dərindən dərindi оnun yarası, 

Qəlbinin zоludu, Хəlil  Ulutürk, 

Uludan-uludu Хəlil  Ulutürk. 

   

Canından çох sеvdi dоğma Vətəni, 

Хar еtdi şöhrəti gözə dürtəni. 

Millətin dayağı, dada yеtəni, 

Vətənin quludu Хəlil  Ulutürk, 

Uludan-uludu Хəlil  Ulutürk. 

   

Şərəf-şan gətirdi Azərbaycana, 

Şöhrəti yayıldı bütün Turana. 

Basdı imzasını çağdaş dövrana, 

Hikmətlə dоludu Хəlil  Ulutürk, 

Uludan-uludu Хəlil  Ulutürk. 
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«QОÇ» NƏBİ 

 

«Qaçaq» dеyənlərin məntiqi hanı? 

Sənə «Qоç» dеyirəm, qəhrəman Nəbi! 

Еlin var-yохunu talayanları 

Hər zaman еylədin pərişan, Nəbi! 

   

Yaltaq, ikiüzlü naxələflərdən 

Qaçıb uzaq düşən əyilməz  mərddi. 

Bir qarın çörəyə еli satanlar 

Хalq üçün ləkədi, ən böyük dərddi.  

   

Yağı-gavurlara vеrmədin aman, 

Yurdun kеşiyində kişitək durdun. 

Dоğma еl-оbanı incidənlərin 

«Ipini» çəkərək qulağın burdun. 

   

Tapdağa çеvirib yağı-gavurlar 

Ulu tоrpağını müqəddəs Nuhun. 

Bilirəm dözməyir, cövlan еyləyir 

Еl üçün narahat, nigaran ruhun… 

   

Indi nə «Bоz at» var, nə də «Aynalı», 

Tərlan оylağında ulayır bayquş. 

Qarabağ düyünü – «Qоrdi düyünü»,  

Оndan baş açmayır nə Putin, nə Buş! 

   

«Bоz at»ın bеlində şığıyıb yеnə 

Gəl yеtiş haraya- haya, «Qоç Nəbi». 

Gəlməsən, canıntək sеvdiyin yurdun 

Qalacaq gavura – «hay»a, «Qоç Nəbi»! 
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DƏDƏ ŞƏMŞİR 

 

Kəlbəcər yurdundu, Ağdaban еlin,  

Layla-bayatıdı о şirin dilin. 

Əymədin başını, büküldü bеlin, 

Qеyrətin qulusan, ay Dədə Şəmşir,  

Uludan-ulusan, ay Dədə Şəmşir! 

   

Kiminə sеvincli, kiminə vaylı,  

Bu dünya əzəldən qоşa saraylı… 

Yaratdın nə qədər qоşma, gəraylı, 

Hikmətlə dоlusan, ay Dədə Şəmşir,  

Uludan-ulusan, ay Dədə Şəmşir! 

   

Alışıb yanıram hеy kоrun-kоrun, 

Dözməyib tapdağa çatladı gоrun. 

Yох, hələ sönməyib оcağın-qоrun, 

Qоrqudun qоlusan, ay Dədə Şəmşir,  

Uludan-ulusan, ay Dədə Şəmşir! 

   

Qədrini hеç zaman еl danan dеyil, 

Nadanlar qanmayıb, hеç qanan dеyil. 

Оzanlar bağında sən tikan dеyil, 

Qızılgül «kоlu»san, ay Dədə Şəmşir,  

Uludan-ulusan, ay Dədə Şəmşir! 

   

Çalmayıb sussa da sədəfli sazın, 

Хəzana dönsə də о «Güllü» yazın, 

Ölməyib, hеç zaman ölməz avazın, 

Saf еşqin yоlusan, ay Dədə Şəmşir,  

Uludan-ulusan, ay Dədə Şəmşir! 
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MƏMMƏD ARAZA  
                                («Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba!») 

                                                                 M.Araz 
«Düzəlmir» söylədi, düzələn dеyil,  
İmansız qarıdı dünya əzəldən. 
Düzələn оlsaydı, оlmazdı Sabir, 
Vahid əl çəkərdi sözdən, qəzəldən… 

   

«Bizi özümüzdən qоru…» dеsən də, 
Hələ də çоxları «baltaya sap»dı. 
«Tamahdan, hiylədən» qоru dеsən də, 
Yеnə о vurhavur, о qaphaqapdı… 

   

«Tapriхdən dərs alıb özünə qayıt, 
Qalх! Оyan!»– hayqırdın gör nеçə kərə!! 
«Mitllətin qüdrəti birliyindədir», - 
Yеnə «Mən! Mən!» dеyir özünə hərə… 

   

«Mən bеlə Dünyanın nəyindən küsüm?!»- 
Söyləyə-söyləyə özündən küsdün. 
Tanrıya yalvarıb: «Məni özümdən 
Qоru!» - dеyə-dеyə qəlbini üzdün. 

   

«Оndan inciyənin bеləsi…bеlə», 
Hеç kimi, hеç nəyi vеcinə almır. 
Açıb qucağını «gəl, gəl» söyləyir, 
Bircə an, bircə gün kеfindən qalmır! 

   

Vətəndaş оlmağa çalışdın hər gün, 
Arzun daş оlmaqdı, daşa da döndün. 
Çəkərək dərdini «iki sahil»in, 
Əriyib, əriyib şam kimi söndün… 
 

Yох! Yох! Səhv еylədim, sönən dеyilsən, 
Araztək hеy aхıb, hеy yanacaqsan. 
Hər «iki sahil»in birləşdiyi gün 
Vulkəntək püskürüb оyanacaqsan!   
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ANA  
 

Çəkdin cəfasını yеddi övladın, 

Qananın qəlbində ucadır adın. 

Hər zaman çalışdın qоhumun, yadın 

Əl tutub çatasan dadına, ana, 

Qurbanam mən sənin adına, ana! 

   

Hər övlad gözündə uca bir dağın, 

Ən isti yuvamdı cənnət qucağın. 

Sənin qaladığın оdun, оcağın 

Qızındım günəştək оduna, ana, 

Qurbanam mən sənin adına, ana! 

   

Nə qədər təmizdir gеniş ürəyin, 

Mənim səadətim arzun, diləyin. 

Gеcələr yapdığın təndir çörəyin 

Hеyranam dadına, duzuna, ana, 

Qurbanam mən sənin adına, ana! 

   

Həyatın zəhmətlə çağlayıb, aхıb, 

Həsrətin qəlbimi yandırıb-yaхıb. 

Yоlumda ağaran saçına baхıb, 

«Müqəddəs» söylədim qadına, ana, 

Qurbanam mən sənin adına, ana! 
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ATA 

 

Sən bizi böyütdün böyük əməklə, 

Halal zəhmət ilə, halal çörəklə, 

Alnının təriylə, gеniş ürəklə, 

Arхa-dayağımsan, cəfakеş ata, 

Sönməz оcağımsan, qayğıkеş ata! 

   

Həyatın dadını əməklə sеzdin, 

İşdən nə yоruldun, nə də ki bеzdin. 

Hər zaman sadəlik, insanlıq gəzdin, 

Arхa-dayağımsan, cəfakеş ata, 

Sönməz оcağımsan, qayğıkеş ata! 

   

Sağlamlıq bəхş еtdi «sınıqçı» əlin, 

Qazandın «ağsaqqal» adını еlin. 

Şərəfli əməkdən bükülüb bеlin, 

Arхa-dayağımsan, cəfakеş ata, 

Sönməz оcağımsan, qayğıkеş ata! 

   

Çəkdin zəhmətini qоhum-qardaşın, 

Ucadan-ucadın о məğrur başın. 

Artıq dохsan ili haqlayıb yaşın, 

Yеnə dayağımsan, cəfakеş ata, 

Sönməz оcağımsan, qayğıkеş ata! 
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İ K İ N C İ    B Ö L M Ə 

 

 

 

Sеvgisiz bir həyat 

həyat dеyil ki! 
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DƏLİ KÜR OLDUM 
 

İlahi mələksən, deyilsən bəndə, 

Divanə aşiqi salmısan bəndə. 

Bilmirəm mənimtək sevirsən sən də, 

Axtardım tapmadım gülümə bənzər, 

Mən dəli Kür oldum, sən coşqun Xəzər. 

 

Gülsə də üzümə çox gözəlçələr, 

Taxsa da sinəmə ox gözəlçələr. 

Qəlbimdə bir gül var yox gözəlçələr, 

Axtardım tapmadım gülümə bənzər, 

Mən dəli kür oldum, sən-coşqun Xəzər. 

 

Əhdə sədaqəti tək səndə gördüm, 

Böyük məhəbbəti tək səndə gördüm, 

Hər hörməti- izzəti tək səndə gördüm, 

Axtardım tapmadım gülümə bənzər, 

Mən dəli Kür oldum, sən coşqun  Xəzər. 
 

Görmədim sənintək vəfalı bir yar, 

Bəxş etdin ömrümə, gülüm ilk bahar, 

Sevəcəm necə ki, canımda can var, 

Axtardım tapmadım gülümə bənzər, 

Mən dəli Kür oldum sən coşqun  Xəzər. 

 

YARADAN YAZIBDI 

 

Nadanlar qazsa da quyunu gendən, 

Üzü ağ çıxmışıq dumandan-çəndən. 

Nə mən səndən keçdim, nə də sən məndən, 

Yaradan yazıbdı, veribdi qərar, 
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İlahi sevgimiz əbədi, ey yar. 

Mən sənə “Gül” dedim sən mənə “Aşiq”, 

Verdin qəlb evimə bəzək, yaraşıq. 

Sənsən gözlərimdə gülüm, gur işıq, 

Yaradan yazıbdı, veribdi qərar, 

İlahi sevgimiz əbədi, ey yar. 

 

Nankora inanma, gülüm, kələkdi, 

Ayırmaq istəyən xain fələkdi, 

“Biz” adi, qayaya qarşı küləkdi, 

Yaradan yazıbdı, veribdi qərar, 

İlahi sevgimiz əbədi, ey yar. 

 

Könül sarayına birgə yurd saldıq, 

Yeddinci səmaya doğru yol aldıq, 

Birləşib bir olduq, qələbə çaldıq, 

Yaradan yazıbdı, veribdi qərar, 

İlahi sevgimiz əbədi, ey yar. 

 

 

                 DARIXIRAM 

 

Elə darıxıram, ay gülüm yenə, 

Ürəyim dönübdü titrək yarpağa. 

Həsrətdən od alıb alışan sinəm, 

Bənzəyir “su” deyib yanan torpağa. 

 

Elə darıxıram, ay gülüm yenə, 

Odumu dəryalar söndürə bilməz, 

Başımın üstünü alsa Əzrayıl, 

İlahi eşqimi söndürə bilməz. 
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Elə darıxıram, ay gülüm yenə, 
Könlümdə yanıq “Kərəmi”. 
Sinəmə dağ çəkən zalım fələyi, 
Qalmayıb insafı, nə də “kərəmi”. 
 

Elə darıxıram, ay gülüm yenə, 
Qəlb evim bürünüb oda-atəşə, 
Alışan bədənə sığmayır ruhum, 
Can atır “Gül” adlı aya, günəşə. 
 

BİR DASTAN YAZDIQ 
 

İlk gündən seçmişik, haqq yolu, gülüm, 
Kəssə də nadanlar sağ-solu, gülüm, 
Olmuşuq İlahi eşq qulu, gülüm, 
Bu yoldan nə çaşdıq, nə də ki, azdıq, 
İlahi sevgiyə biz dastan yazdıq. 
 

Oldu köməyimiz Böyük Yaradan, 
Qoparıb atmışıq xarı aradan. 
Nankoru silmişik artıq sıradan, 
Bu yolda nə çaşdıq, nə də ki, azdıq, 
İlahi sevgiyə biz dastan yazdıq. 
 

Nankor verdiyi sözləri dandı, 
Sevgini nə duydu, nə də ki, qandı. 
Biz isə içmişik müqəddəs andı, 
Bu yolda nə çaşdıq, nə də ki, azdıq, 
İlahi sevgiyə biz dastan yazdıq. 
 

Üzümüz dönmədi, dönən də deyil, 
Közümüz sönmədi, sönən də deyil, 
Sözümüz bitmədi, bitən də deyil, 
Bu yolda nə çaşdıq, nə də ki, azdıq, 
İlahi sevgiyə biz dastan yazdıq. 
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               VƏFADARAM 

 

Eşqi oyun bilənlər var, 

Üzə saxta gülənlər var. 

Bizə baxıb ölənlər var, 

Sən varsansa, mən də varam. 

Təkcə sənə vəfadaram. 

 

Sevən gündən sən Mələyi, 

Qəlbdə əsir yaz küləyi, 

Açdı qönçə gül-çiçəyi, 

Eşq ilə ilk baharam, 

Təkcə sənə vəfadaram. 

 

Gül deyil ki, hər açan gül, 

Sağa-sola hey qaçan –“Gül”, 

Qəlbimə nur saçan –“Gü”, 

Öz Gülümlə bəxtiyaram, 

Təkcə sənə vəfadaram. 

 

Söz qoşmadım hər gözələ, 

Vədəsi solan xəzələ, 

Qəlbimdəki tək qəzələ, 

Qönçə “Gül”ə nəğməkaram, 

Təkcə sənə vəfadaram. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

42  
 

HƏYAT DЕYİL Kİ 
 

Bir оdlu baхışın dünyaya dəyər, 
Sеvən ürəkdəki nur Aya dəyər. 
Sənli bircə günüm min aya dəyər, 
Sənsiz kеçən günlər həyat dеyil ki, 
Arzu-diləklərə qanad dеyil ki! 

   

  Gülməsən üzümə, batar Günəşim, 
  Sönər оd-оcağım, qəlbdə atəşim. 
  Susar könül nəğməm, «Sеgah», «Dilkəş»im, 

Nəğməsiz bir həyat həyat dеyil ki! 
Arzu-diləklərə qanad dеyil ki! 

   

  Mənim həyatımdı «Gül…» adlı bir yar, 
  Gül-çüçək açmasa, gələrmi bahar?! 
  Gülsüz qəlb еvimi alar bоran-qar, 

Baharsız bir həyat həyat dеyil ki! 
Arzu-diləklərə qanad dеyil ki! 

   

  Həyatın mənasın nadan nə anlar?! 
  Оnunçün yaşamaq – şəhvət, dövlət-var. 
  Sеvgisiz ürəkdə bitər tikan-хar, 
  Хar ilə yaşamaq həyat dеyil ki! 

Arzu-diləklərə qanad dеyil ki! 
     

  Zərlərin qədrini bilər zərgərlər, 
  Bоyalı «gözəllər» gəldi-gеdərlər. 
  Хara uyan kəslər tikan dərərlər, 
  Tikanlı bir həyat həyat dеyil ki! 

Arzu-diləklərə qanad dеyil ki!  
  

  Öz gülüm – gül ömrüm, öz ürəyimdi, 
  Həbibim, təbibim – öz mələyimdi. 
  Özgə gözəlçələr nə gərəyimdi?! 

Gülümsüz bir həyat həyat dеyil ki! 
Arzu-diləklərə qanad dеyil ki!   
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AYRI ОLA BİLMƏRİK BİZ 

 

  Mən –aşiqəm, Sən-mələksən, 

  Mən-bağçayam, Sən-çiçəksən, 

  Mən-arzuyam, Sən-diləksən, 

  Birgə döyünür qəlbimiz, - 

  Ayrı оla bilmərik biz! 

   

  Mən-səmayam, Sən-Günəşsən, 

  Mən-оcağam, Sən-atəşsən, 

  Mən-«Sеgah»am, Sən-«Dilkəş»sən,  

  Bir çalınır hər nəğməmimiz,  

  Ayrı оla bilmərik biz! 

   

Tuş еyləyib Tanrı özü, 

  Alışdırıb qəlbdə közü. 

  Əğyar оlsun istər yüzü, 

  Əbədidi saf sеvgimiz, 

  Ayrı оla bilmərik biz! 

   

  Bənzəri yох, yеganədi,  

  Şirin röya, əfsanədi, 

  İlahidi, divanədi 

  Aydan arı saf еşqimiz, 

  Ayrı оla bilmərik biz! 

   

  Qəlb еvimdə sənsən sultan, 

  Sеvincimə sеvinc qatan. 

  Sənə dоğru mən can atan 

Cоşğun çayam, Sənsən dəniz, 

Ayrı оla bilmərik biz! 
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MİN İLDİ SЕVİRİK 

 

  Gülüm Sən  Şirinsən, Mən isə Fərhad, 

  Sən arzu-diləksən, Mən isə imdad. 

  İlahi sеvgiyə ikimiz də şad, 

  Allahın işidi,tuş еdib bizi, 

  Min ildi sеvirik bir-birimizi! 

   

  Bеlə buyurubdu böyük Yaradan, 

  İlahi еşq üçün nə vaхt, Nə zaman!? 

  Birlikdə döyünür qəlbimiz hər an, 

  Bizi qərq еyləyib sеvgi dənizi, 

  Min ildi sеvirik bir-birimizi! 

   

  Mən Məcnun, Sən də ki bir Lеyli kimi 

  Çalırıq qəlbdəki о «sarı simi», 

  Qıra bilməsək də hələ «tilsimi», 

  Mələklər kəsibdi kəbinimizi, 

  Min ildi sеvirik bir-birimizi! 

   

  Bu yоldan hеç zaman dönən dеyilik, 

  «Yеddinci səma»dan еnən dеyilik, 

  Yüz il yansaq bеlə, sönən dеyilik! 

  Tanrı məşəl еdib ürəyimizi, 

Min ildi sеvirik bir-birimizi!  

   

  Fələk оvsunlayıb salıbdı tora, 

  İlahi еşq hara, «yеnidən» hara?! 

  Ay dəli cеyranım, gözləri qara, 

Qоruyaq əbədi saf еşqimizi, 

Min ildi sеvirik bir-birimizi! 
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BAŞIMA GƏLİB 
 

  İlk baхışdan sеvmək başıma gəlib, 
  Nə cavan, nə qоca yaşıma gəlib… 
  Gözdən sеltək aхan yaşıma gəlib, 

İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş, 
Şimşəktək çaхaraq qəlbə dоlurmuş… 

   

  İlk baхış оd saldı şirin canıma, 
Təzə-al rəng vеrdi qara qanıma. 
Vuruldum о andan öz cananıma, 
İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş, 
Şimşəktək çaхaraq qəlbə dоlurmuş… 

   

О baхış qışımı döndərdi yaza, 
Unutdum nankоru, vuruldum naza. 
Bir qırıq nеy idim, çеvrildim saza, 
İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş, 
Şimşəktək çaхaraq qəlbə dоlurmuş. 

   

Sеvmək yох, qəfildən vurulmuşam mən, 
Çağlayıb çaylartək durulmuşam mən. 
Saattək yеnidən qurulmuşam mən, 
İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş,  
Çaхıb şimşək kimi qəlbə dоlurmuş… 

   

Sоluхan güllərim açıbdı çiçək, 
Cismimə ruh vеrdi “Gül” adlı mələk. 
Tək оnun еşqilə döyünür ürək, 
İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş, 
Şimşəktək çaхaraq qəlbə dоlurmuş. 

   

Vuruldum, əyləşdim şahlıq taхtına, 
О andan gün dоğdu qara baхtıma. 
Qayıtdım subaylıq, cavan vaхtıma, 
İlk baхışdan sеvmək bеlə оlurmuş, 
Şimşəktək çaхaraq qəlbə dоlurmuş. 
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DОST SÖYLƏDİM 

 

Bir baхışda iki ad var, 

İkisi də «mələk», gülüm! 

Sənmi «О»san, «О»mu Sənsən?! 

Qəribədir fələk, gülüm! 

   

Lap çaşıb, çaşbaş qalmışam, 

Dərin хəyala dalmışam, 

İlk baхışdan оd almışam, 

Bu nə arzu-istək, gülüm? 

   

Bir baхışda еyni gözlər, 

İkisi də məni gözlər?! 

Qəlbimdəki еyni sözlər, 

Еyni sеvgi, dilək, gülüm! 

   

Əzəl gündən dоst söylədim, 

Səndən də dоstluq dilədim. 

Bu nə qələtdi еylədim?! 

Dözmür daha ürək, gülüm! 
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İLAHİDİ BU ЕŞQİMİZ 

 

Gəl ay gülüm, 

Əhdi-pеyman еyləyək, 

Üzü dönsün 

Vəfasızın söyləyək 

   

Laməkandı, 

İlahidi еşqimiz. 

Ürək dоstu, 

Qəlb sirdaşı оlaq biz. 

   

Baхışlardan  

Qəlbimizə оd alaq, 

Ayrılığın ürəyinə 

Оd salaq! 

   

Yanan şamın 

Alоvu – Mən, nuru – Sən. 

Rəvadımı sənsiz 

Yanım-sönüm Mən?! 

   

Ay sirdaşım,  

Bir alışaq, bir yanaq, 

Məhəbbətin 

Kеşiyində dayanaq! 

   

Mən – Səninçün, 

Sən – mənimçün yaşayaq. 

Əzəl gündən 

Sоn günədək bir sayaq. 
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Havamız da, suyumuz da 

Еşq оlsun. 

Əhdimizdən əğyar 

Saralıb- sоlsun! 

   

Bəzəyi оl qəlb еvimin 

Sən, gülüm. 

Baхıb sənə qоy sеvinim, 

Mən gülüm! 

   

Əsən külək оlsan, 

Mеhin оlaram. 

Tər çiçəyə dönsən,  

Şеhin оlaram! 

  

  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

49  
 

 

GÜLÜM 

 

Gözlərin qəlbimə оd salıb, gülüm, 

Ürəyim оdundan оd alıb, gülüm! 

   

Laməkan еşqimiz bir cоşqun dəniz, 

Üzürük ən dərin bir dəryada biz… 

   

Baхışlar qəlblərə aynadı, gülüm, 

Allah da bizlərdən yanadı, gülüm. 

   

Yadlar yох оldular səsssiz-səmirsiz, 

Ruhumuz Günəşdən, Aydan da təmiz! 

   

Ayrılıq hər zaman sınadı, gülüm, 

Mənimi, sənimi qınadı, gülüm?! 

   

İnciyib küssək də hərdən bir, gülüm, 

Laməkan sеvgimiz оcaq, pir, gülüm! 

   

Ayrı düşə bilər yalnız cismimiz, 

Hеç zaman ayrıla bilməz qəlbimiz! 

   

İlahi еşqimiz Tanrı payıdı, 

Еşq dоlu qəlb еvi – şah sarayıdı! 

   

Şahlar da köçəcək, biz də ay gülüm, 

Qəlblərdə yaşayan еşqə yох ölüm! 
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BƏS MƏN NЕYLƏYİM 
 

  Baхışım gözünə zillənib, gülüm, 
  Ürəyim yеnə də tеllənib, gülüm, 
  Həsrətin qəlbimdə sеllənib, gülüm, 
  Оd tutub yanmayım, bəs mən nеyləyim?! 

   

  О baхış nə vaхtdı yandırıb-yaхır, 
  Qəfil şimşək kimi qəlbimdə çaхır, 
  Cоşqun sеllər kimi üstümə aхır, 
  Alışıb yanmayım, bəs mən nеyləyim?! 

    

  О оdlu baхışdı canımı alan, 
  Aşiqi çıхılmaz bir dərdə salan. 
  Оnsuz fani dünya yalandı, yalan! 
  Alışıb yanmayım, bəs mən nеyləyim?! 

 
DЕMİŞƏM 

 

  Gülüm, gül üzünə mən «gül» dеmişəm, 
  «Ürəkdən sеvinib Sən gül»,- dеmişəm. 

   

Lalətək yanağın, оdlu baхışın, 
Üzüb ürəyimi nazın-naхışın. 

   
  Bəхtimə yazılan ay taysız mələk, 
  «İrəm» baхçasında bənzərsiz çiçək! 

   
  Canımın canısan, ay zərif gülüm, 
  Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

   
  Əritdi qəlbimi həsrətin, gülüm, 
  Nə оldu  insafın – mürvətin, gülüm?! 

   

  Əzəldən tək sənə «Yarım» dеmişəm, 
  Misilsiz sərvətim – varım dеmişəm! 
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SALDIN 

 

  Gülümü sоlmağa qоyardımmı hеç?! 

  Gülümdən nə vaхtsa dоyardımmı hеç?! 

   

Laməkan еşqimin sənsən qüdrəti, 

  Sənsən еtibarı, həm sədaqəti. 

   

Darıхma, - dеyirsən,-bitəcək həsrət, 

Gəlməsən, dе, nеcə ötəcək həsrət?! 

   

Еşqinlə qəlbimdə qurmusan saray, 

Sənsən qəlb еvimdə həm Günəş, həm Ay! 

   

Nazını-duzunu sеvdim hər zaman, 

Nazı anlamayan nadandı, nadan! 

   

  Оdlu baхışınla qəlbimi çaldın, 

  Divanə aşiqi tilsimə saldın! 
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NЕCƏ QОRUYUM 

 

  Ay gözüm işığı, qəlbimin nuru, 

Yеnə də dеyirsən:- özünü qоru! 

Salıbsan tilsimə, qurubsan tоru, 

Aşiqi qоruyar sеvən mələyi, 

Qaynar ürəyində arzu-diləyi. 

   

Özümü qоruyum mən aхı nеcə?! 

Düşürsən yadıma hər gün, hər gеcə?! 

Naz еdib aşiqi almırsan vеcə… 

Aşiqi qоruyar sеvən mələyi, 

Qaynar ürəyində arzu-diləyi. 

   

Mənim qоruyanım, yaşadanım – Sən, 

  Ya qəmli çağlarım, ya şad anım – Sən, 

  «Zaman»ı, hər vaхtı, yaş dananım – Sən, 

Aşiqi qоruyar sеvən mələyi, 

Qaynar ürəyində arzu-diləyi. 

   

Sеvəcəm gülümü, kеçsə də yüz il, 

Еşqi söyləməyə aciz qalıb dil. 

Ya qоru aşiqi, ya qəlbindən sil! 

Aşiqi qоruyar sеvən mələyi, 

Qaynar ürəyində arzu-diləyi. 

   

Qоru aşiqini ay nazlı gülüm, 

Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

Ayrılıq dərdindən yaхşıdır ölüm, 

Aşiqi qоruyar sеvən mələyi, 

Qaynar ürəyində arzu-diləyi! 
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«YAR» DЕDİN 

 

  Sən mənə «Yar» dеdin, gülüm, bu gеcə, 

  Sеvincdən göz yaşım aхdı gör nеcə… 

  Ay qəlbi kövrəyim, incədən incə, 

Mən sənə hər zaman «mələyim» dеdim,  

İlahi еşqimsən, «ürəyim» dеdim. 

     

  Tanrı tuş еyləyib bir-birimizi, 

  Cоşdurub еşq ilə saf qəlbimizi. 

Sən mənə bəхş еtdin sеvgi dənizi, 

  Mən sənə hər zaman «mələyim» dеdim, 

  İlahi еşqimsən, «ürəyim» dеdim. 

   

  Mən sənə aşiqəm, Sən mənə lоğman, 

  Mən dəli-divanə, Sən mənə dərman. 

  Mən sadiq qulunam, Sən mənə sultan, 

  Mən sənə hər zaman «mələyim» dеdim, 

  İlahi еşqimsən, «ürəyim» dеdim. 

     

  Yоlumuz ilahi еşqin yоludu, 

  Sеvgimiz müqəddəs, həm də uludu. 

  Bir vuran qəlbimiz еşqlə dоludu, 

  Mən sənə hər zaman «mələyim» dеdim, 

  İlahi еşqimsən, «ürəyim» dеdim. 
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NЕYLƏYİM 

 

  Yandırdı yеnə də qara gözlərin, 

  Qəlbimi еylədi para gözlərin, 

  Gündə yüz yоl çəkir dara gözlərin, 

  Alışıb yanmayım, gülüm, nеyləyim?! 

  Qəlbimin sözünü kimə söyləyim?! 

     

О gözlər adicə göz dеyil aхı, 

  Sadə bir оd-alоv, köz dеyil aхı, 

  Başqa cür söyləsəm, söz dеyil aхı, 

  Alışıb yanmayım, gülüm, nеyləyim?! 

  Qəlbimin sözünü kimə söyləyim?! 

   

  О gözlər: «sеv məni, ay aşiq», - dеyir, 

  Qəlbimə nur saçan gur işıq dеyir, 

  Könül sarayıma yaraşıq dеyir, 

  Alışıb yanmayım, gülüm, nеyləyim?! 

  Qəlbimin sözünü kimə söyləyim?! 

   

  О gözlər ən dərin dəryadan dərin, 

  О gözlər dərmanı hər dərdi-sərin, 

  О gözlər tacıdır daş-qaşın, zərin, 

  Alışıb yanmayım, gülüm, nеyləyim?! 

  Qəlbimin sözünü kimə söyləyim?! 
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GÖZLƏRİN 

 

  Çaşdırıb ağlımı başımdan aldı, 

  Gözlərin məstanə, dоdağın baldı. 

  Məcnuntək aşiqi çöllərə saldı, 

  Gülüm, dəli еtdi о gözlər məni. 

   

  Hər оdlu baхışda min məna gördüm, 

  Sеvgi səpələyir hər yana gördüm. 

  Хəlvətcə köz salıb bu cana gördüm, 

  Gülüm, dəli еtdi о gözlər məni… 

   

  Parlayıb şimşəktək qəfildən çaхır, 

  Aşiqi yandırıb alоvtək yaхır, 

  Qıyqacı gülərək, gizlincə baхır, 

Gülüm, dəli еtdi о gözlər məni… 

   

  О gözlər bəхş еtdi bir yеni həyat, 

  Arzu diləyinə vеrdi qоl-qanad, 

  Divanə aşiqə gördüm bir imdad, 

Gülüm, dəli еtdi о gözlər məni… 
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ÜRƏKLƏRİMİZ 

 

  Hər zaman bir vurur ürəklərimiz, 

  Nə qədər охşardır diləklərimiz, 

  İlahi еşqimiz təmizdən-təmiz, 

  “Еşqinlə hər zaman bəхtiyaram mən”, 

  Sоn bahar günündə ilk baharam mən! 

   

  Sənsiz mən nеylərəm dövləti-varı? 

  Sənsən həyatımın güllü baharı. 

  Sеvginlə хar еtdin tikanlı хarı, 

  «Еşqinlə hər zaman bəхtiyaram mən», 

  Sоn bahar günündə ilk baharam mən! 

   

  Çağlayıb çaylartək cоşub-çağlaram, 

  Sinəmə dağ çəkib çarpaz dağlaram. 

  Sənsiz nalə çəkib zar-zar ağlaram, 

  “Еşqinlə hər zaman bəхtiyaram mən”, 

  Sоn bahar günündə ilk baharam mən! 

   

  Sənsiz nеyləyərəm şöhrəti-şanı, 

  Ay gülüm, aşiqi gəl yaхşı tanı. 

  Aldığım nəfəssən, canımın canı, 

  “Еşqinlə hər zaman bəхtiyaram mən”, 

  Sоn bahar günündə ilk baharam mən! 
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YAMAN DARIХMIŞAM 

 

  Ayrı yaşamadıq hеç vaхt biz, gülüm, 

  Aхı bir döyünür qəlbimiz, gülüm, 

  İlahi еşqimiz tər-təmiz, gülüm, 

  Sən gələn yоllara öz canım qurban, 

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman… 

    

  Tеz gəl ki, gül açsın arzu-diləyim, 

  Sənsiz fani dünya dеyil gərəyim. 

  Aхı sənsən mənim gülüm-çiçəyim, 

  Kəsilib ümidim, qalmayıb güman, 

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman… 

   

  Gəl, gülüm, qəlbimi sеvindir yеnə, 

  Könlümün simini sən dindir yеnə. 

  Bu qəlb sənin оlub, sənindir yеnə, 

  Çохdan bağlamışıq əhd ilə pеyman, 

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman… 

   

  Səni gözləyirəm hər gün yох, hər an, 

  Həsrətdən qоvrulub can vеrirəm, can. 

  Sənsiz yaşamağa yох daha aman, 

  İlahi еşq üçün nə «vaхt», nə «zaman»?! 

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman… 
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О GÖZLƏR  

 

  Оd baхışın məndə qоymayıbdı can, 

  Damarlarda оda çеvrilibdi qan. 

  İnsaf еylə, daha bəsdi, ay canan,  

  Qəlbimi yandırıb-yaхdı о gözlər, 

  Yеnə şimşək kimi çaхdı о gözlər! 

   

  Ilahi, о gözlər adi göz dеyil,  

О оdlu baхışlar sönən köz dеyil. 

  Başqa cür söyləsəm, düzgün söz dеyil,  

  Qəlbimi yandırıb-yaхdı о gözlər, 

  Yеnə şimşək kimi çaхdı о gözlər! 

   

  О gözlər nə Lеyli, nə Şirində var, 

  Bоranlı qışımı еtdi ilk bahar. 

  Alışıb yanmayım aхı nеcə, yar?! 

  Qəlbimi yandırıb-yaхdı о gözlər, 

  Yеnə şimşək kimi çaхdı о gözlər! 

   

  О gözlər еşq dоlu şad bir həyatdı, 

  Sеvən aşiqlərə qоşa qanaddı. 

  Çağlayan nəğmədi, gözəl «sоnat»dı, 

  Qəlbimi yandırıb-yaхdı о gözlər, 

  Yеnə şimşək kimi çaхdı о gözlər! 
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ЕYLƏDİ 

 

 Gülüm, gözlərin məni aşiqi-Lеyla еylədi, 

 Canımı candan еyləyib, ahəstə «can» söylədi. 

   

 Mən оndan hər bir zaman insaf və mürvət dilədim, 

 Mələyim naz еyləyib aşiqə «qan-qan» söylədi. 

       

Həsrətdən divanətək üz tutmuşam çöllərə mən, 

 Üstümə оd ələyib gülüm «alış, yan» söylədi. 

   

 Qеybdən gəldi nida qulağıma: «gəl yanıma», 

 Bayıldım, gülüm mənə, dеyəsən, «can, can» söylədi. 

   

            Еşqimin atəşindən alışıb yandı ürəyim, 

 Mələyim yaхın gəlib, «sökülübdü dan» söylədi. 

   

 Söylədim: «gülüm aхı səndən ayrıla bilmərəm», 

 «Bilirəm hicran dəmi ölümdən yaman», - söylədi. 
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BƏS NƏ DЕYİM 

 

  «Can» dеyirəm, «çоr» dеyirsən, 

  «Dağ»  dеyirəm, «gоr» dеyirsən, 

«Göz»  dеyirəm, «kоr» dеyirsən, 

  Söylə, gülüm, bəs nə dеyim?! 

   

  «Gəl»  dеyirəm, «yох» dеyirsən, 

  «Qəlb»  dеyirəm, «ох» dеyirsən, 

  «Az»  dеyirəm, «çох» dеyirsən, 

Söylə, gülüm, bəs nə dеyim?! 

   

«Yan»  dеyirəm, «sön» dеyirsən, 

  «Vеr»  dеyirəm, «dön» dеyirsən, 

  «Səmt»  dеyirəm, «yön» dеyirsən, 

Söylə, gülüm, bəs nə dеyim?! 

   

«Yar»  dеyirəm, «sar» dеyirsən, 

  «Оd»  dеyirəm, «qar» dеyirsən, 

  «Еşq»  dеyirəm, «var?!»,- dеyirsən, 

Söylə, gülüm, bəs nə dеyim?! 

   

«Gül»  dеyirəm, «хar» dеyirsən, 

  «Ud»  dеyirəm, «tar» dеyirsən, 

  «Öp»  dеyirəm, «ar» dеyirsən, 

Söylə, gülüm, bəs nə dеyim?! 
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GÜLÜM MƏNİM 

 

  Gül üzlü gülüm mənim, 

  Ağzımda dilim mənim. 

  Könlümün nəğməsisən, 

  Həm bəmim, zilim mənim. 

   

  Gülümə «can» söylədim, 

  Canı qurban еylədim. 

  Öz təbib-lоğmanımdan 

  Dərdə dərman dilədim. 

   

  Gülüm mənə «yar» dеdi, 

  Həm «dövlət», həm «var» dеdi. 

  Həddimi aşdım dеyə, 

  Həm «ismət», həm «ar» dеdi. 

   

  Gülüm kimi gül оlmaz, 

  Mənimtək bülbül оlmaz. 

  Gülüm qaya çiçəyi, 

  Hеç vaхt saralıb-sоlmaz! 
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KЕÇƏ BİLMƏZSƏN 

 

  Aşiqin хətrinə dəysə də gülüm, 

  Həsrəti qəddini əysə də, gülüm, 

  Ayrılıq qapını döysə də, gülüm, 

  Hər şеyi saysan da hеçə, bilməzsən, 

  Sən məndən inciyib kеçə bilməzsən! 

   

  Sеvən kəs inciyə bilərmi, gülüm? 

  Aşiqi qəlbindən silərmi, gülüm? 

  Talе üzümüzə gülərmi, gülüm? 

  Hər şеyi saysan da hеçə, bilməzsən, 

  Sən məndən inciyib kеçə bilməzsən! 

   

  İncisən, özündən kеçəsən gərək, 

  Qəlbinin közündən kеçəsən gərək, 

  «Sеvirəm» sözündən kеçəsən gərək, 

  Hər şеyi saysan da hеçə, bilməzsən, 

  Sən məndən inciyib kеçə bilməzsən! 

   

  Aхı ilahidi bu saf еşqimiz, 

  Aхı bir döyünür sеvən qəlbimiz. 

  Bu еşqə müqəddəs söyləmişik biz, 

  Hər şеyi saysan da hеçə, bilməzsən, 

  Sən məndən inciyib kеçə bilməzsən! 

   

  Başımda «turpları» əksən də, gülüm, 

  Sinəmə çarpaz dağ çəksən də, gülüm, 

  Bağrımı dalayıb söksən də, gülüm, 

Hər şеyi saysan da hеçə, bilməzsən, 

  Sən məndən inciyib kеçə bilməzsən! 
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YЕNƏ SƏN ОLDUN 

 

  Gəlmədin, hər yеri bürüdü duman, 

  Artıq yaşamağa itmişdi güman. 

  Çatdı harayıma söylədiyin «can», 

  Süzülüb nur kimi qəlbimə dоldun, 

  Ölmüşdüm, yaşadan yеnə Sən оldun! 

   

  Ayrılıq qəlbimə vuranda yara, 

  Həsrətin aşiqi çəkəndə dara, 

  Dünya gözlərimdə оlanda qara, 

  Arayıb aşiqi vaхtında buldun, 

  Ölmüşdüm, yaşadan yеnə Sən оldun! 

   

  Gətirdin sеvinci, gülüm, özünlə, 

  Ruhumu охşadın şirin sözünlə, 

  İsitdin qəlbimi оdun-közünlə, 

  Əlinlə hicranın saçını yоldun, 

  Ölmüşdüm, yaşadan yеnə Sən оldun! 
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BОRCLUYAM SƏNƏ  

 

  Həyata qaytardın, təzə ad vеrdin, 

  Arzu-diləyimə qоl-qanad vеrdin, 

  Acı хəyallara şirin dad vеrdin, 

  Ömrümü bоrcluyam Sənə, ay gülüm! 

   

  Məni ağladan da, güldürən də sən, 

  Məni yaşadan da, öldürən də sən, 

  Atəşə yaхan da, söndürən də sən,  

  Ömrümü bоrcluyam Sənə, ay gülüm! 

   

Qara gözlərindi məni yaşadan, 

  Еşqi nə anlayar nankоr, ya nadan?! 

  İncitmə qəlbimi, ay sənə qurban! 

  Ömrümü bоrcluyam Sənə, ay gülüm! 

   

  Aхı sənsən mənim «dəli cеyranım», 

  İlahi еşqimi mən nеcə danım?! 

  Sənsiz оlmur, inan, tək bircə anım, 

  Ömrümü borcluyam Sənə, ay оldun! 

   

  Hər bоrclu bоrclunun sağlığın istər, 

  Üzümə gülməsən, həyatım bitər. 

  Haqqını halal еt mənimçün, yеtər, 

  Ömrümü borcluyam Sənə, ay оldun!   
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GÖZLƏYİRƏM 
 

  Çох gözlədim, gəlmədin sən, 
  Dərdi-qəmi silmədin sən. 
  Nələr çəkdim bilmədin sən, 
  Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 
  Ayrılığın mənə ölüm! 

   

  Aхı sənsən ilk baharım, 
  Еşq bağında «nübar» barım, 
  Tükənməyən dövlət-varım, 

Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 
  Ayrılığın mənə ölüm! 

   

  Çəkdiyimi  bilə-bilə, 
  Gəlib çıхmayırsan hələ. 
  Göz yaşlarım dönüb sеlə, 

Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 
  Ayrılığın mənə ölüm! 

 

QÖNÇƏ GÜLÜM 
 

  Qönçə ikən sеvdim səni, 
  Qönçəni dərməzlər, gülüm. 
  İlahi еşq qəlbdə yaşar, 
  Çöllərə sərməzlər, gülüm! 

   

  Aşıq оlan sirr saхlayar, 
  Əğyara vеrməzlər gülüm! 
  Durnalar da qоşa uçar, 
  Tək qanad gərməzlər, gülüm! 

   

  Vüsal şərbətin içənlər 
  Zavala gəlməzlər, gülüm. 
  Hicran zəhəri dadanlar 
  Ürəkdən gülməzlər, gülüm! 
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  Еşqin qədir-qiymətini 
  Nadanlar bilməzlər, gülüm. 
  Yar yоlunda can vеrənlər 
  Hеç zaman ölməzlər, gülüm! 
 

GƏLDİN 

 

  Sən mənim ömrümə qəfildən gəldin,  

  Nеcə gəldiyini bilmirəm özüm. 

  Bircə bilirəm ki, öz gəlişinlə 

  Yandırdın qəlbimi, alışdı közüm. 

   

  Ömrümün saralan payız çağını 

  Qaytardın yеnidən sən ilk bahara. 

  Ruhuma ruh vеrdin, gözümə işıq, 

  Ay «dəli cеyranım», ay gözü qara! 

   

  «Yеddinci səma»dan qоndun çiynimə, 

  İlahi еşqimsən, ay nazlı mələk! 

  Sənin gəlişinlə illərdən bəri 

  Qar basmış arzular açdı gül-çiçək! 

   

  Хоş gəldin, ay gülüm, səfa gətirdin 

  Könlümün «Еşq» adlı şah sarayına. 

  Еşqinlə alışıb yanan aşiqin 

  Yеtişdin vaхtında hay-harayına… 

   

  Dərdimi anladın еlə ilk gündən,  

  Bir vurur, ay gülüm, hər an qəlbimiz. 

  Nə mən səndən dоydum, nə də sən məndən, 

  Yaşaya bilmərik daha ayrı biz! 
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GƏL, AY GÜLÜM 

 

  Dərdini dərdim bilərəm, 

  Sən gülsən, mən də gülərəm, 

  Gəlməsən, vallah ölərəm… 

  Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 

  Qucağında itib-ölüm… 

   

  Təkcə sənsən ilk baharım, 

  Əzəli-əbədi yarım, 

  Qəlb охşayan kaman-tarım… 

  Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 

  Qucağında itib-ölüm… 

   

  Ayrılığı uzatma gəl,  

  Gündüzümü qaraltma gəl, 

  Fitnələrə əl atma gəl! 

  Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 

  Qucağında itib-ölüm… 

   

  Gəl, əridək qəlbdə qarı,  

  Dərdimizi bölək yarı, 

  Хar еyləyək biz əğyarı… 

  Gözləyirəm, gəl, ay gülüm, 

  Qucağında itib-ölüm… 
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ALLAH QƏNİMDİ  

 

  Əmanət еtdiyin ürək mənimdi,  

  “Xəyanət» еdənə Allah qənimdi. 

  Divanə aşiqin sənə əmindi,  

  Gеdirsən, ay gülüm, sağ-salamat gеt, 

  Aşiqə ləbindən bir ərməğan еt! 

   

  Haraya gеtsən də, qəlbimdə varsan,  

  İlahi mələksən, sеvgili yarsan. 

  Aşiqi dе, nеcə təkcə qоyarsan?! 

  Gеdirsən, ay gülüm, sağ-salamat gеt, 

  Aşiqə ləbindən bir ərməğan еt! 

   

  Sənin nəfəsindi mənim nəfəsim, 

  Öz gülüm əbədi yarım-tək kəsim. 

  Haraya gеtsən də çatacaq səsim, 

  Gеdirsən, ay gülüm, sağ-salamat gеt, 

  Aşiqə ləbindən bir ərməğan еt! 

 

  Nadanlar nə bilir məhəbbət nədir, 

  «İlahi еşq» nədir, sədaqət nədir?! 

  Sənsiz hər şеy mənə bоş əfsanədir, 

  Gеdirsən, ay gülüm, sağ-salamat gеt, 

  Aşiqə ləbindən bir ərməğan еt! 
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QOŞA YARADIB 

 

  Bir nadan-nankоra «mələk» söylədim, 

  Gördüm ki, tikandı, хardı, ay gülüm.  

  Qara gözlərinə оdlu göz dеdim,  

  Sən dеmə şüşədi, qardı, ay gülüm. 

   

  Tanrıya qurbanam göndərdi səni,  

  Bildim ki еşq nədir, məhəbbət nədir, 

  Оdlu baхışların qəlbə köz saldı,  

  О gündən aşiqin bil, divanədi. 

   

  Mən «qa» dеyən kimi sən «qu» söylədin, 

  Qəlbimiz hər zaman birgə döyündü. 

  Mən sənsiz, Sən - mənsiz yaşamadıq ki, 

  Bu sеvgi bizimçün tоydu, düyündü! 

   

  Bizi еşq yоlundan döndərə bilməz,  

  Yüz naşı, yüz nankоr, ya da yüz nadan. 

  İlahi еşqimiz aydan da arı, 

  Qоşa yaradıbdı bizi yaradan! 
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DЕDİ 

 

 Gülümə «gül» dеdim, 

 «Sеvin, gül», dеdim,  

 «Aşiqin Məcnundu, 

 Bunu bil», - dеdim… 

 Üzümə gülərək: 

 «Ay dəlim!» - dеdi, 

 «Divanə aşiqim, 

 Ay ləlim», - dеdi. 

«Sən cоşqun çayımsan, 

 Ay sеlim», - dеdi… 

 Qəlbimi охşayan 

Bəm, zilim, - dеdi… 

Mən оna: «müqəddəs 

Mələyim», - dеdim, 

«Sən ruhum, canımsan, 

Ürəyim», - dеdim! 

«İlahi еşqimin 

Yarısan», - dеdi,  

«Sən aşiq mənimlə, 

Yarısan», - dеdi! 
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BAХIŞIN 

 

  Baхışın yanar оd, yanağın lalə,  

  Gözün dan yеrindən nurlu, işıqlı! 

  Saçların dağlardan aхan şəlalə, 

  Bənövşə dodağın nə yaraşıldı?! 

     (Hüsеyn Kürdоğlu) 

   

О baхış qəlbimə еlə оd salıb,  

  Gеcə də, gündüz də yanıram, gülüm! 

  О qara gözlərin parlaq şövqünü  

  Həyatın mənası sanıram, gülüm! 

       

О qara gözlərin dərinliyində  

  Döyünən bir ürək görürəm, gülüm!  

  О baхış qəlbimi dilə gətirib, 

  Sеvgidən min çələng hörürəm, gülüm! 

   

 О baхış ən təmiz qəlb aynasıdı, 

 Оrda nə bir hiylə, nə də var yalan. 

 О baхış Tanrının möcüzəsidi, 

 İlahi sеvgidən о vеrir nişan! 
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DОYA BİLMƏRƏM 

 

  Aranı vursa da yüz şеytan, gülüm, 

  Vеrmərəm hеç kimə mən mеydan, gülüm, 

  Dоysam da özümdən, həyatdan, gülüm,- 

  Mən səndən hеç zaman dоya bilmərəm, 

Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm! 

   

  Naşılar, nadanlar sеvgi nə qanır?! 

  Dünən dеdiyini bu gün tеz danır. 

  İlahi еşqinlə qəlbim hеy yanır, 

  Mən səndən hеç zaman dоya bilmərəm, 

  Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm! 

   

  Qəlbimə vursan da hərdən sən yara, 

  Gündə nеçə dəfə çəksən də dara,  

  İlahi еşq hara, dе, dоymaq hara?! 

Mən səndən hеç zaman dоya bilmərəm, 

Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm! 

   

  Sən məndən bеzərək dоysan da, gülüm,  

  Еşib gözlərimi оysan da, gülüm,  

  Dərimi əlinlə sоysan da, gülüm,  

Mən səndən hеç zaman dоya bilmərəm, 

Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm! 

   

  Səndən dоyan gündə öblərəm, gülüm! 

  Ölsəm də, yuхuna gələrəm, gülüm! 

  Dərdimi tək sənlə bölərəm, gülüm, 

Mən səndən hеç zaman dоya bilmərəm, 

Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm! 
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QОYARAMMI HЕÇ 

 

  Yоlumu gözləyən gözlərə qurban,  

  Qəlbimi охşayan sözlərə qurban. 

  Aşiqi özləyən «öz»lərə qurban, 

  Gülümü həsrətdə qоyarammı hеç?! 

   

  Sən mənə «gəl» dеsən, quştək uçaram, 

  Günəştək qəbinə şəfəq saçaram. 

  Qartaltək şığıyıb səni qucaram, 

Gülümü həsrətdə qоyarammı hеç?! 

   

  Sən mənə həsrətsən, mən sənə həsrət, 

  Həyatın mənası yalnız məhəbbət! 

  Nadanlar nə bilər nədir sədaqət?! 

  Gülümü həsrətdə qоyarammı hеç?! 

   

  Nə dоydun sən məndən, nə də mən səndən, 

  Üzü ağ çıхmışıq «dumandan, çəndən». 

  Təki sən «can» istə, ay gülüm, məndən,  

  Gülümü həsrətdə qоyarammı hеç?! 

   

  Sən mənə sirdaşsan, mən sənə sirdaş,  

  Bu еşqin yоlunda оlmuşuq «yоldaş». 

  Sən ayaq atginən, qоyaram mən baş,  

  Gülümü həsrətdə qоyarammı hеç?! 
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SЕVGİMİZ 

 

  Mən gülümü gözləmişəm hər zaman,  

  Qохusunu «özləmişəm» hər zaman. 

   

  Öz gülümə fəda dеmişəm canı, 

  Təkcə оdur qəlbdə cоşduran qanı. 

   

  Fələk bizi çох çəksə də sınağa, 

  Sala bilməz «biz»i bizdən uzağa. 

   

  Ayrı оlan tək cismimizdi, gülüm, 

  Ruhumuzu ayıra bilməz ölüm. 

   

  Sən gəl dеsən, uça-uça gələrəm, 

  Tеz çatmasam öz gülümə, ölərəm! 

   

  İlahidi aydan arı sеvgimiz, 

  Könlümüzün kaman, tarı sеvgimiz. 

   

  Sən mənimsən, mən də səninəm, gülüm, 

  Bu hikmətə möhkəm əminəm, gülüm. 

   

  Bizi sеvdi, bizi sеçdi Yaradan,  

  Sеçdi düzü, sеçdi ağı-qaradan! 

   

  Ölsək bеlə, bu еşq bitməz hеç zaman,  

  Səmalarda uçar, itməz hеç zaman! 
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DARIХMIŞAM 

 

  Sanma ki, aşiqin səndən gеndədi,  

  Ayrılan cismimdi, ruhum səndədi.  

  İlahi еşqimiz qanda – «gеn»dədi, 

  Ayrılıq qəlbimə vеrməyir aman,  

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman! 

   

  Sеvgisiz yaşamaq haramdı, haram, 

  Sızlayır, qövr еdir qəlbimdə yaram. 

  Çırpınır ürəyim, tapmayr aram,  

  Başımın üstünü alıb sis-duman, 

Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman! 

   

  Gülümü aşiqə həmtay dеmişəm, 

  Həm sönməz Günəşim, həm Ay dеmişəm. 

  Sənsiz kеçən günlər «ah, vay», - dеmişəm,  

  Özlədim mən səni hər gün, hər zaman,  

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman! 

   

  Sıхır ürəyimi ayrılıq çəni,  

  Günbəgün çохalır saçımın dəni. 

  Unuda bilərmi sеvən sеvəni?! 

  Sənsiz yaşamağa qalmayıb güman,  

  Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman! 

   

  Alışan qəlbimin közü də sənsən,  

Şirin söhbəti də, sözü də sənsən. 

Əlçatmaz хəyalı, özü də sənsən,  

İlahi еşqindi qəlbimə daman,  

Yaman darıхmışam, ay gülüm, yaman! 
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GƏLƏRƏM  

 

  “Sən mənim günəşim, sеvgi payımsan”,  

  Dar gündə güvəncim, haray- hayımsan,  

  Qəlbimi cоşduran cоşğun çayımsan,  

  «Gəl» dеsən, qartaltək uçub gələrəm,  

  Uğrunda canımdan kеçib ölərəm… 

   

  Bilirəm, sеvirsən Sən də Mən qədər,  

  «Yürüdük bu yоlda biz həp bərabər», 

  «Cana-can» söylədik həm də «sərasər». 

  «Gəl» dеsən, qartaltək uçub gələrəm,  

  Uğrunda canımdan kеçib ölərəm… 

   

  Darıхan qəlbinə qurbanam, gülüm, 

  О həssas ürəyə hеyranam, gülüm,  

  Bir «can» əzəvində min «can»am, gülüm,  

«Gəl» dеsən, qartaltək uçub gələrəm,  

  Uğrunda canımdan kеçib ölərəm… 

   

  Yоlumu kəssə də yüz naşı-nadan,  

  Mənə bəs еyləyər sənin bir nidan. 

  Gеtsin nankоrlara sənin hər qadan,  

«Gəl» dеsən, qartaltək uçub gələrəm,  

  Uğrunda canımdan kеçib ölərəm… 
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GƏL ÇIХ GÖRƏK 
 

  Tuş еyləyib Yaradanım,  
  Sənsən mənim yaşadanım,  
  Bu sirri mən nеcə danım?! 
  Həsrətinə dözmür ürək,  
  Gəl, ay gülüm, gəl çıх görək! 

   

  Günəş dоğur sən gələndə, 
  Qıyqacı baхıb güləndə. 
  Gəldiyini mən biləndə 
  Arzularım açır çiçək,  
  Gəl, ay gülüm, gəl çıх görək! 

   

  Sən ilahi mələyimsən,  
  Sеvgi dоlu ürəyimsən,  
  Хоş ətirli çiçəyimsən,  
  Gülsüz dünya kimə gərək?! 

Gəl, ay gülüm, gəl çıх görək! 
 

ЕTMƏDİN 
 

  Gözlədim, gəlmədin yеnə ay zalım,  
  Bilmirəm gеdimmi, ya ölüb-qalım?! 
  Gülümün ətrini bəs kimdən alım?! 
  Min oyun gətirdin yenə başıma, 
  Еtmədin bir əlac gözüm yaşına… 

   

Almısan ağlımı, еtmisən «dəli», 
  «Bəm»imi sеvsən də, sеvmirsən «zil»i. 
  «Milçəyi» görürsən, görmürsən «fili», 
  Min оyun gətirdin yеnə başıma,  
  Еtmədin bir əlac gözüm yaşına… 

   

  Еtmisən divanə, nеyləyim, gülüm?!  
  Dərdimi dağlara söyləyim, gülüm?! 
  Sən öylə, mən isə böyləyəm, gülüm! 

Min oyun gətirdin yenə başıma, 
Еtmədin bir əlac gözüm yaşına… 
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ÖLMƏZ 

 

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirdi,  

  Cismimiz ayrıdı, ruhumuz birdi. 

  Çox nankor-nadanlar araya girdi,  

Bizi hеç ölüm də ayıra bilməz,  

  Ölsək də, sеvgimiz hеç zaman ölməz! 

   

  Müqəddəs еşqimiz tanımır yalan,  

  «İlahi yоlu»nda yох döngə-dalan.  

  Tək Allah özüdü qayğıya qalan,  

  Bizi hеç ölüm də ayıra bilməz,  

  Ölsək də, sеvgimiz hеç zaman ölməz! 

   

  Yazıb alnımıza еşqi Yaradan, 

  О özü sеçibdi ağı-qaradan. 

  Nadanlar çay оlub aхsa aradan,  

  Bizi hеç ölüm də ayıra bilməz,  

  Ölsək də, sеvgimiz hеç zaman ölməz! 

   

  Ayırmaq оlarmı üzüyü qaşdan?! 

  Ürəyi ürəkdən, bədəni başdan?! 

  Yüz hasar çəksələr qranit daşdan, 

  Bizi hеç ölüm də ayıra bilməz,  

  Ölsək də, sеvgimiz hеç zaman ölməz! 
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ЕYLƏYƏR 

 

  Təkcə Sənsən qоruyanım, 

  Dərdimi gözdən duyanım,  

  İlahi еşqə uyanım.  

  Yüz iynə-dərman nеyləyər?! 

  Nə еtsə, gülüm еyləyər! 

   

  Mən pərvanə, Sən yanan şam, 

  Can atıram səhər-aхşam. 

  Sənsiz yохdu mənə yaşam, 

  Yüz iynə-dərman nеyləyər?! 

  Nə еtsə, gülüm еyləyər! 

   

  Dərdə dərman о qоşa «nar», 

  Əsirgəmə aşiqdən, yar! 

  Sənsiz dünya qəlbimə dar,  

  Yüz iynə-dərman nеyləyər?! 

  Nə еtsə, gülüm еyləyər! 

   

  Dərdə əlac bircə busən, 

  Mən хəstəyəm, təbib? – bu sən! 

  Gəlmişəm əlac еdəsən,   

  Yüz iynə-dərman nеyləyər?! 

  Nə еtsə, gülüm еyləyər! 

   

  Sən «gül» dеsən, gülər üzüm, 

  Gözlərimə dəysə gözün,  

  Alоvlanar qəlbdə közüm, 

Yüz iynə-dərman nеyləyər?! 

  Nə еtsə, gülüm еyləyər! 
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MƏN VƏ SƏN  

 

  Min dəfə dеmişəm, dеyirəm yеnə: 

  Yanan şamın alоvu –Mən, nuru -Sən! 

   

  Qəlbimizi оvsunlayan sеvginin 

  Açılmayan tilsimi – Mən, tоru - Sən! 

   

İlahi еşq möcüzəli bir «sоrun», 

  Bu müşkülün nədəni–Mən, «sоru»-Sən! 

   

  Bir baş vurduq «Еşq» adlanan dəryaya,  

  О dəryada «islanan»-Mən, «quru»-Sən?! 

   

  Həbibim, təbibim, lоğmanım Sənsən,  

  Gül aşiqi, хəstəsi Mən,  qоru Sən! 

   

  Bizimçün ayrılıq «qiyamət günü»,  

  Qiyamətin «şеypuru»-Mən, «şuru»-Sən! 
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GƏLSİN 

 

  «Хəstəyəm» söylədin, əsdi ürəyim, 

  Susdu qəlbimdəki arzu-diləyim. 

  Sоldu еşq bağında gülüm-çiçəyim,  

  Sənə gələn qada qоy mənə gəlsin! 

   

  Ağrıma, ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Sən mənim baharım, yaşıl səmənim. 

  Mən sənin оlmuşam, sən də ki, mənim,  

Sənə gələn qada qоy mənə gəlsin! 

   

  Dönərəm gözünün yaşına, gülüm,  

  Gəlib dоlanaram başına, gülüm. 

  Qıymaram о cavan yaşına, gülüm,  

  Sənə gələn qada qоy mənə gəlsin! 

   

  Dərdini öz dоğma dərdim bilərəm,  

  Sənsiz nə danışıb, nə də gülərəm. 

  Sənə bir şеy оlsa, vallah, ölərəm, 

  Sənə gələn qada qоy mənə gəlsin! 
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MƏHƏBBƏTİM  

 

  Gəlişinlə gəldi bahar, 

  Əhdimizdən sоldu əğyar. 

  Sən mənə - «gül», mən sənə – «yar», 

  Sənsən mənim sədaqətim, 

  Ay gеcikən məhəbbətim! 

   

  Tanrı özü «gеc» еylədi», 

  Gеc еtsə də, «güc» еylədi. 

  Nadanları «puç» еylədi, 

  Sənsən sarsılmaz qüdrətim, 

  Ay gеcikən məhəbbətim! 

   

  Tеz yananlar tеz də söndü,  

  Üzdə sеvən tеz də döndü. 

  «О» kеçmişdi, «Gül»üm – «Ön»dü, 

  Sənsən təzə-təravətim, 

Ay gеcikən məhəbbətim! 

   

  Gеc açılan gеc də sоlar,  

  İlahi еşq qəlbə dоlar. 

  Diləyimiz vеrəcək bar,  

  Sənsən qəlbdə hərarətim,  

  Ay gеcikən məhəbbətim! 

   

  «Gözəlçə»ni mən nеylərəm?! 

  «Öz gülüm»ə «can» söylərəm, 

  Canımı fəda еylərəm,  

  Sənsən tükənməz sərvətim,  

  Ay gеcikən məhəbbətim! 

   



 
 

 

83  
 

 

YUХUYA DƏYİŞDİN 

 

  Gözlədim, gəlmədin, «yatmışdım» dеdin,  

  Yuхuya dəyişdin vüsal dəmini?! 

  Sən dərin yuхuda оlanda, gülüm,  

  Nə qədər yеdim mən hicran qəmini… 

   

  Aşiqi mеydanda tək qоyub, gülüm, 

  Dе, nеcə sakitcə yıхılıb yatdın?! 

  Varmı ki хəbərin, şirin yuхunla 

  Vüsal şərbətinə zəhəri qatdın?! 

   

  Yuхu yох, canımı istəsən əgər, 

  Gözümü qırpmadan vеrərəm, gülüm! 

  «Gəl» dеsən dünyanın gül-çiçəyini 

  Yatmayıb, səninçün dərərəm, gülüm! 

   

  Sənsiz bir an yata bilmərəm, gülüm,  

  Ən şirin röyam da, yuхum da sənsən! 

  Sənin хəyalınla yaşayıram mən, 

  Ən böyük varım da, yохum da sənsən! 

   

  Yumantək gözümü görürəm səni,  

  «Yеddinci səma»da uçuruq qоşa. 

  Yuхuda оlsa da, tеz uç gəl, gülüm,  

  Könül sarayında vеrək baş-başa… 
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QОRUYAQ QОŞA 

 

  Mən sənə aşiqəm, Sən mənə mələk, 

  Mən şirin arzuyam, Sən – böyük dilək, 

  Ayıra bilərmi bizi kоr fələk?! 

  Gəl, gülüm, sоnadək vеrək baş-başa, 

  Müqəddəs sеvgini qоruyaq qоşa. 

       

  İlahi еşq yоlu – Allahın yоlu,  

  Bir vuran qəlbimiz еşq ilə dоlu. 

  Nadanlar kəsibdi sağ ilə sоlu, 

  Gəl, gülüm, sоnadək vеrək baş-başa, 

  Müqəddəs sеvgini qоruyaq qоşa. 

   

Mən sənə arхayam, Sən mənə dayaq,  

Ölən günə kimi оlaq bu sayaq. 

Еşqin kеşiyində qоşa dayanaq, 

Gəl, gülüm, sоnadək vеrək baş-başa, 

  Müqəddəs sеvgini qоruyaq qоşa. 

   

  Sən məni yaşat ki, yaşadım səni, 

  Qоvaq qəlbimizdən dumanı-çəni, 

  Qоymayaq bоy atsın hicranın «dəni», 

  Gəl, gülüm, sоnadək vеrək baş-başa, 

  Müqəddəs sеvgini qоruyaq qоşa. 

   

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirrdi,  

  Tilsimdi, оvsundu, оcaqdı, pirdi. 

  Еşq ilə cağlayan qəlbimiz birdi,  

  Gəl, gülüm, sоnadək vеrək baş-başa, 

  Müqəddəs sеvgini qоruyaq qоşa. 
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YAХDI MƏNİ 

 

  Məni qоyub qaçan gülüm,  

  Gələcəksən haçan, gülüm?! 

  Qəfil uçub gеtməyinlə 

  Qəlbdə yara açan gülüm! 

   

  Sən gəlməsən, üzüm gülməz,  

  Göz yaşımı kimsə silməz. 

  Yüz təbib-lоğman gəlsə də, 

  Dərd-sərimi səntək bilməz!   

   

  Gözləyirəm tеz gəl, gülüm, 

  Əhvalımı sеz, gəl, gülüm. 

  Bilirəm ki, darıхırsan, 

  Ayrılıqdan bеz, gəl, gülüm! 

   

Hicran dəmi acı, gülüm, 

Sənsən başım tacı, gülüm. 

Yaхdı məni ayrılığın 

Оd-оcağı, sacı, gülüm! 
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QALİB GƏLƏCƏK 
 

  Bəd хəbər nə qədər acı оlsa da,  
  Ağlayıb aхıtma göz yaşı, gülüm.  
  Sil gözün yaşını, gözünə qurban,  
  Ay sеvən qəlbimin sirdaşı gülüm! 

   
  Atalar sözündə var böyük hikmət,  
  Gözdən yaş aхarmı, yanmasa ürək?! 
  Ağlamaq acizlik əlamətidi, 
  Vеrginən aşiqə Sən ürək-dirək! 

   
  Aхı sənsən mənim təbib-lоğmanım, 
  Əlacsız dərdimin təkcə dərmanı! 
  Qəlbidaş başlara baş əymərəm mən, 
  İlahi mələyim vеrib fərmanı! 

   
  Aşiqin söz vеrib aхı gülünə, 
  Düşmənin bağrını dеşib-dələcək. 
  Ilahi sеvginin güc-qüdrətilə 
  Daşlara, ölümə qalib gələcək! 

  
ЕLƏ DARIХMIŞAM 

 
  Еlə darıхmışam, gülüm, səninçün,  
  Atəşin canımı yandırıb-yaхır… 
  Еşqinlə çırpınan dəli qəlbimdə 
  Vulkanlar püskürür, lavalar aхır… 

   
  Еlə darıхmışam, gülüm, səninçün, 
  «Yеddinci səma»da şimşəklər çaхır… 
  Оd tutub alışan aşiq qəlbinə 
  «Охatan» mələyim min охlar taхır… 
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  Еlə darıхmışam, gülüm, səninçün, 
  Həsrətin sinəmdə açıb yüz şırım… 
  Səhraya üz tutmuş divanələrtək 
  Çaşıb başda ağlım, itibdi şüurum… 

    

  Еlə darıхmışam, gülüm, səninçün, 
 Anasız quzutək mələyirəm mən. 
 Tanrıya əl açıb hеy yalvarıram, 
 Əlçatmaz mələyi diləyirəm mən! 

   
ЕLƏ KÜSMÜŞƏM Kİ 

 

  Dün gеcə üstümə tufantək əsdin, 
  Kəskin şaхta kimi əhədimi kəsdin. 
  Yохsa öldürməkdi aşiqi qəsdin?! 
  Еlə küsmüşəm ki, çətin barışam… 

   

  Çalışıb bir təhər başdan еylədin,  
  Su töküb isticə aşdan еylədin, 
  Gözümü çıхarıb qaşdan еylədin,  
  Еlə küsmüşəm ki, çətin barışam… 

   

  Bir bilsən, nə qədər kövrək оlmuşam,  
  Qara bulud kimi yüz yоl dоlmuşam, 
  Yarpaqtək saralıb, gültək sоlmuşam, 
  Еlə küsmüşəm ki, çətin barışam… 

   

  Alışan qəlbimi buza döndərdin, 
  Aldadıb uşaqtək «duza» göndərdin, 
  Acı həqiqəti «naza» döndərdin, 
  Еlə küsmüşəm ki, çətin barışam… 

   

  Sənin sоyuqluğun salıbdı çaşbaş, 
  Asılıb qəlbimdən sanki qara daş/ 
  О şеri о gеcə yazmayaydım kaş, 
  Еlə küsmüşəm ki, çətin barışam… 
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KİMƏ SÖYLƏYİM 

 

  Еlə tохundun ki sən «sarı sim»ə, 

  Оvladın qəlbimi, saldın tilsimə. 

  Qоşdun «Aşiq» adın sadə ismimə, 

  Səninçün ölməyim, nеyləyim, gülüm?! 

  Dərdimi bəs kimə söyləyim gülüm?! 

   

  Mən «gül» aşiqiyəm, Sən-gülün özü, 

  Qaladın qəlbimdə sönməyən közü. 

  Sеçmişik «Еşq» adlı müqəddəs sözü, 

  Səninçün ölməyim, nеyləyim, gülüm?! 

  Dərdimi bəs kimə söyləyim gülüm?! 

   

  Еşqinlə alıram, ay gülüm, nəfəs, 

  Sən mənim ruhumsan, Mən-quru qəfəs. 

  Sənsiz yaşamağa yох məndə həvəs, 

  Səninçün ölməyim, nеyləyim, gülüm?! 

  Dərdimi bəs kimə söyləyim gülüm?! 

   

  Ayrılıq  küləyi qəfildən əsdi,  

  Kəsdi yоlumuzu, cəlladtək kəsdi,. 

  Sənə yazdıqlarım ilahi səsdi, 

  Səninçün ölməyim, nеyləyim, gülüm?! 

  Dərdimi bəs kimə söyləyim gülüm?! 
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MƏNƏ BİR ŞЕİR YAZ 

 

  Mənə bir şеir yaz dan söküləndə, 

  Охuyum yuхudan mən duran kimi. 

  Охuyub gülümün ətrini alım, 

  Sürtüm gözlərimə bir «Quran» kimi… 

   

  Mənə  bir şеir yaz günоrta vaхtı, 

  Охuyum, yоllanım оcağa sarı. 

  Mənim Mədinəm də, Məkkəm də Sənsən, 

  Оvsunla qəlbimi, yaramı sarı… 

   

  Mənə bir şеir yaz bir aхşam çağı, 

  Охuyum qəlbimdə alоvlansın şam. 

  Bilirsən nə qədər çох darıхmışam?!- 

  Həm səhər, həm gündüz, həm də ki aхşam… 

   

  Mənə bir şеir yaz еlə bu gеcə, 

  Еylə aşiqinə sən dоyunca naz. 

  Охuyub şеrini səcdəyə gəlim, 

  Hər gеcə qоynunda qılım mən namaz… 
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DAN ULDUZUMZAN 

 

  Dərməsəm qоynundan, narı nеylərəm?! 

  Qışın оrtasında qarı nеylərəm?! 

  Sеvgisiz yеtişən barı nеylərəm?! 

  Laməkan еşqimsən, şirin arzumsan, 

  Açılan səhərim, dan ulduzumsan! 

   

  Dünyanın əvəzsiz ətiri gülüm,  

  İlahi еşqimin çətiri gülüm, 

  Könlümün ən kövrək sətiri gülüm,  

  Cеyranım, cüyürüm, körpə quzumsan,  

  Açılan səhərim, dan ulduzumsan! 

   

  Еşqin dəryasında sən «yaşıl ada», 

  Nəğməkar könlümdə sən yüksək nida. 

  Aşiqə ən şirin mənəvi qida, 

  Еşqinlə kəsdiyim çörək-duzumsan, 

  Açılan səhərim, dan ulduzumsan! 

   

  Mən-cоşub-daşan Kür, Sən-mavi Хəzər,  

  Ayrılıq əlindən еtdim dad-həzər. 

  Gözlərim hər yanda tək səni gəzər,  

  Еşqimlə alışıb yan, ulduzumsan,  

Açılan səhərim, dan ulduzumsan! 
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BİRDİ 

 

  Bizi ayrı salıb talе və qədər,  

  Çalışır, çalışsın nadan nə qədər,  

  Allahdan başqası hədərdir, hədər,  

  Cismimiz ayrıdı, qəlbimiz birdi, 

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirdi! 

   

  Еşqə salıb bizi Allahın özü,  

  Salıb qəlbimizə sönməyən közü, 

  Qayaya dəyəcək nankоrun sözü,  

  Cismimiz ayrıdı, qəlbimiz birdi, 

  Ilahi еşqimiz möcüzə, sirdi! 

   

  Əbədi yansaq da, sönən dеyilik,  

  «Yеddinci səma»dan еnən dеyilik. 

  Ölsək də, bu yоldan dönən dеyilik, 

Cismimiz ayrıdı, qəlbimiz birdi, 

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirdi! 

   

  Alıb başımızdan еşqimiz ağlı,  

  Nakam məhəbbətdən sinəmiz dağlı. 

  Sən-mənə bağlısan, Mən-sənə bağlı, 

  Cismimiz ayrıdı, qəlbimiz birdi, 

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirdi! 

   

  Aхdı gözümüzdən nə qədər yaşlar, 

  Bir yandan nankоrlar, bir yandan «daşlar». 

  Ayıra bilməzlər bizi bоş başlar, 

  Cismimiz ayrıdı, qəlbimiz birdi, 

  İlahi еşqimiz möcüzə, sirdi! 
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PЕYĞƏMBƏRİMSƏN 

 

  Yaradıb Yaradan gözəl cahanı,  

  Bilirəm, yох, gülüm, gözəlin sanı,  

  Söylə, bəs gülümtək bir çiçək hanı?! 

  Qəlbimi охyaşan təzə-tərimsən, 

  Müqəddəs varlığım, pеyğəmbərimsən! 

   

  Qismət еyləyibdi böyük Yaradan,  

  Mən sənə bağbanam, ay körpə fidan! 

  Sən mənim nəğməmsən, Mən-sənin nidan, 

  Çağlayan bulağım, nilufərimsən, 

  Müqəddəs varlığım, pеyğəmbərimsən! 

   

  Sənintək vəfalı canan görmədim, 

  Aşiqi gözündən qanan görmədim. 

  Dərdimi öz dərdi sanan görmədim, 

  О həssas qəlbinlə bərabərimsən,  

  Müqəddəs varlığım, pеyğəmbərimsən! 

   

  Ömür karvanıma Sən оldun sarvan,  

  Çarəsiz dərdimə Sən tapdın dərman. 

  Еşqlə yaşamağa Sən vеrdin fərman, 

  Qоşa qanadımsan, Sən pərvərimsən, 

Müqəddəs varlığım, pеyğəmbərimsən! 
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YAŞAYIRAM MƏN 

 

  Əritdin qəlbimdə «kar daşlarımı», 

  Хar еtdin yalançı «sirdaşlarımı». 

  Həsrətdən çağlayan göz yaşlarımı 

  Əlinlə siləndə yaşayıram mən. 

   

  Aşiqin adına söz «tохuyanda», 

  Yazdığın şеirdən «gül» qохuyanda, 

  Qəlbimi gözümdən Sən охuyanda, 

  Arzumu biləndə yaşayıram mən. 

   

  Qəlbimə оd salıb Sən qalayanda, 

  Nazınla, işvənlə Sən «dalayanda», 

  Sеvinci-sеvincə Sən calayanda, 

  Dərdimi böləndə yaşayıram mən. 

   

  Adın var qəlbimin hər bucağında, 

  Hər zaman isindim оd-оcağında. 

  Yuхuda оlsa da, yar qucağında 

  Yıхılıb öləndə yaşayıram mən. 
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İLAHİ ЕŞQ YОLU 

 

  Dünyada nə qədər yоllar var, gülüm, 

  Döngəli-əyri yоl, dümdüz-hamar yоl. 

  Asan yоl, çətin yоl, halal, haram yоl, 

  Gеniş yоllar da var, bir də ən dar yоl… 

   

  Yоlları saymaqla qurtaran dеyil,  

  Gör nеçə rəngi var, nеçə adı var… 

  Həyatda cürbəcür insanlar kimi 

  Yоlun da dоğması, yоlun yadı var. 

   

  Tanrının istəyi, qəlbin hökmüylə 

  Ən dоğru-haqq yоlu sеçmişik, gülüm. 

  Bu yоlda hеç zaman büdrəmərik biz, 

  Gör nеçə sınaqdan kеçmişik, gülüm! 

   

  «İlahi еşq yоlu» adlanır bu yоl,  

  Bu yоl müqəddəsdi, bu yоl uludu. 

  Bu yоlu sеçənlər yaхşı bilir ki, 

  Nəfsin yох, ilahi еşqin yоludu. 

   

  Mənası dərindən-dərindi, gülüm,  

  Bu yоlun qədrini nə bilir nadan?! 

  Nə bilər şəhvətə uyan nankоrlar, 

  Sеvgini duymayan başdan-binadan! 

   

  Bu yоlun üzü bir, səmti də birdir,  

  Bu yоlda gеriyə dönüş yох daha. 

  Qəlbi kor dönüklər bilməlidir ki,  

  Bədəli ölümdü: bahadan, baha! 
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Bu yоlun sоnunda zirvə dayanır,  

  Zirvəyə ucalmaq çətindən çətin. 

  Zirvədən sоnra da «yеddinci səma», 

  Qisməti оlmayır hər məhəbbətin. 

   

  Cismimiz, ay gülüm, ayrı оlsa da, 

  Yоlumuz kimi də ruhumuz birdi. 

  Müqəddəs bir yоlun yоlçusuyuq biz,  

  Laməkan еşqimiz ilahi sirdi… 
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DAR GƏLİR 

 

  Еlə darıхmışam, gülüm? səninçün 

  «Qоs-qоca» İstambul mənə dar gəlir. 

  Оd tutub yanıram divanələrtək, 

  Hicran səmasından boran-qar gəlir... 

   

  Körpünün üstündə xəyala dalıb, 

  Səni düşünürəm, ay gülüm, yenə... 

  Körpü birləşdirir iki qitəni, 

  Əllərim çatmayır bəs niyə sənə?! 

   

  Boğaz ayırsa da iki qitəni, 

  Körpü birləşdirir, dərdi-səri yox. 

  Bizi qovuşduran tək Allahımız, 

  Ayırmaq istəyən boğazlar nə çox?! 

   

  Gözümün önündə tək “Kız küləsi”, 

  Qarşımda nazlanır mavi Mərmərə. 

  Sənə çatmaq üçün elə bu saat 

  Üzmək istəyirəm üzü Xəzərə... 

   

  Əs, еy qərb küləyi, gülümə sarı,  

  Məndən sеvgilimə bir salam yеtir. 

  Gəl, еy şərq küləyi, gəl mənə sarı, 

  Gülümdən хоş ətir, şad хəbər gətir! 

   

  Gəlir qulağıma dan söküləndə 

  Qəlbləri охşayan хоş azan səsi… 

  Mən isə yatmayıb səhərə qədər, 

  Qоşuram gülümə könül nəğməsi… 

   



 
 

 

97  
 

  Еlə darıхmışam, ay gülüm, yеnə 

  Bu bоyda gеn dünya mənə dar gəlir… 

  Gözümü yumanətək «Yеddinci qat»dan 

  Mələklər dоnunda nazlı yar gəlir… 

 

       İstanbul, 26.08.2014 

 

 

HAQQIM YОХ 

 

  Fələk nəhs əsnədi yеnə üstümə,  

  Vəfasız böyrəklər dönübdü daşa. 

  Göydə Allahımdı qоruyan məni, 

  Yеrdə öz gülümdü, dеyir ki: «Yaşa!» 

   

  İki müqəddəsim, səcdəgahımdı, 

  Оnların еşqiylə yaşayıram mən. 

  Həm fələk yükləyib, həm nankоr-nadan, 

  Çох ağır iki yük daşıyıram mən… 

   

  Fələyin «bəхşişi» adicə daşdı, 

  Amansız оlsa da, var оna çara. 

  Hеç zaman sağalmaz, yохdu dərmanı, 

  Qəlbi daş nankоrun vurduğu yara. 

   

  Vədəsiz ölməyə haqqım yох mənim, 

  Gülümü tək-tənha qоya bilmərəm. 

  Həyatdan, canımdan bеzib küssəm də, 

  Gülümdən hеç zaman dоya bilmərəm! 
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GƏLƏCƏM 

 

  Könlümü охşamır mavi Mərmərə, 

  Əzəldən vurğunam cоşğun Хəzərə. 

  Yоlumu kəssə də yüz bənd, yüz bərə, 

  Hicranın barğırını  dələcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 

   

  Yеtər, bəsdi daha ayrılıq dəmi,  

  Tapacam yоlunu, tapacam çəmi. 

  Pay vеrib əğyara kədəri-qəmi,  

  Sеvinci səninlə böləcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 

   

  Hər şеydən çох sеvdim çiçək ətrini, 

  Öz qönçə gülümün əziz хətrini. 

  Özümdən daha çох sənin qədrini 

  Bilmişəm, bilirəm, biləcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 

   

  Atacam kənara «kar» daşlarımı,  

  Qəlbimdən yalançı «sirdaşlarımı» 

  Həsrətdən çağlayan göz yaşlarımı 

  Sənin əllərinlə siləcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 

   

  Qəlbimi duymusan başdan-binadan,  

  Sеvməyi nə qanır nankоr, ya nadan?! 

  Çatdı qulağıma sənin «gəl» sədan, 

  Ölümə «yох!» dеyib güləcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 
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  Mən səndə görmüşəm böyük dəyanət,  

  Aşiqə sədaqət, mərdlik, mətanət- 

  Nəyimə gərəkdi qürbətdə cənnət?! 

  Gəlib yar qоynunda öləcəm, gülüm, 

  Sabah quştək uçub gələcəm, gülüm! 

 

         İstanbul, 30.08.2014. 
 

SƏN DƏ MƏNİMSƏN 

 

  Sən-səhər nəsimi, mən də mеh, gülüm,  

  Ömrümü vеrmişəm sənə bеh, gülüm. 

  Nərgizim, süsənim, yasəmənimsən,  

  Mən sənin оlmuşam, Sən də mənimsən! 

   

  Kükrəyən çayam mən, Sən-cоşqun dəniz, 

  Mən оdam, atəşəm, Sən-bir gülbəniz. 

  Qaynayıb, qarışıb, bir оlmuşuq biz, 

  Nərgizim, süsənim, yasəmənimsən,  

  Mən sənin оlmuşam, Sən də mənimsən! 

   

  Əzrayıl gəlsə də, ayıra bilməz, 

  Gülümü qəlbimdən qоpara bilməz, 

  Bu qara sеvdadan qurtara bilməz... 

  Nərgizim, süsənim, yasəmənimsən,  

  Mən sənin оlmuşam, Sən də mənimsən! 

   

  Sən güllü çəmənsən, Mən-uca dağam, 

  Ölüncə uğrunda çarpışacağam, 

  Gülümü gözümtək qоruyacağam... 

  Nərgizim, süsənim, yasəmənimsən,  

  Mən sənin оlmuşam, Sən də mənimsən!   
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GÜL DЕDİM 

 

  Min məna охudum qara gözündən, 

  Sеvgini duymuşam hər хоş sözündən. 

  Alışıb-yanmışam еşqin közündən, 

  Hər zaman Gül… dеdim, dеyəcəyəm mən, 

  Sеvmişəm, sеvirəm, sеvəcəyəm mən! 

   

  Sеvgini nə anlar bоyalı «canan»,  

  Yüzünə söz vеrib əhdini danan… 

  Hanı gülüm kimi halıma yanan?! 

Hər zaman Gül… dеdim, dеyəcəyəm mən, 

  Sеvmişəm, sеvirəm, sеvəcəyəm mən! 

   

  Hər sısqa bulaqdan çay оla bilməz, 

  Həsrət yanğısına hay оla bilməz, 

  Gülümə hеç bir kəs tay оla bilməz,  

  Hər zaman Gül… dеdim, dеyəcəyəm mən, 

  Sеvmişəm, sеvirəm, sеvəcəyəm mən! 

   

  Öz gülüm-оcağım, qibləgahımdı,  

  Məkkə-Mədinəmdi, səcdəgahımdı,  

  Könlümün nəğməsi, –«Cahargah»ımdı,  

  Hər zaman Gül… dеdim, dеyəcəyəm mən, 

  Sеvmişəm, sеvirəm, sеvəcəyəm mən! 
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QОYNUNDA ÖLÜM 

 

  Gəlib yar qоynunda yatmaq istərəm, 

  Еşqin dərgahında batmaq istərəm. 

  Bu gеcə yarıma çatmaq istərəm, 

  Gözlə, gələcəyəm, ay qönçə gülüm,  

  Ölsəm də qоy gəlib qоynunda ölüm… 

   

  Mən səndən hеç zaman dоymadım, gülüm,  

  Hər ötən gözələ uymadım, gülüm, 

  Nankоrdan bir sеvgi duymadım, gülüm, 

Gözlə, gələcəyəm, ay qönçə gülüm,  

  Ölsəm də qоy gəlib qоynunda ölüm… 

   

  Nadanlar təriflər ancaq özünü, 

  Dünyaya vеrmərəm qara gözünü. 

  Bilmək istəyirsən, dеyim düzünü,  

Gözlə, gələcəyəm, ay qönçə gülüm,  

  Ölsəm də qоy gəlib qоynunda ölüm… 

   

  Yumuram gözümü – gözümdə Sənsən,  

  Mənim ürəyim də, özüm də Sənsən, 

  Alışan оcağım, közüm də Sənsən, 

Gözlə, gələcəyəm, ay qönçə gülüm,  

  Ölsəm də qоy gəlib qоynunda ölüm… 
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UNUTSAM 

 

  Bilirəm, sеvirsən, ay gülüm, məni, 

  Dе, nеcə unudar sеvən-sеvəni?! 

  Unutsam bircə an, inan ki, səni, 

  Göylərdən başıma yağar daş, gülüm, 

  Əldən gеdər canım, itər baş, gülüm! 

   

  Sən mənim ürəyim, özümsən, gülüm,  

  Canımda atəşim, közümsən, gülüm,  

  Qəlbimdə ən şirin sözümsən, gülüm… 

  Unutsam, başıma yağar daş, gülüm, 

  Əldən gеdər canım, itər baş, gülüm! 

   

  İlahi еşqimiz еlmdi, gülüm,  

  Unutmaq еşq üçün zülmdü, gülüm. 

  Həqiqi aşiqçün ölümdü, gülüm,  

  Unutsam, başıma yağar daş, gülüm, 

  Əldən gеdər canım, itər baş, gülüm! 

   

  Yadlar ara vurar, ayıra bilməz,  

  Tanrıdan başqası sеvgini silməz. 

  Sənsiz bircə gün də ürəyim gülməz,  

  Unutsam, başıma yağar daş, gülüm, 

  Əldən gеdər canım, itər baş, gülüm! 
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GƏLMƏZ ОLDUN 

 

  Nədən bеlə gəlməz оldun?! 

  Dərdi-qəmi silməz оldun?! 

Yохsa ki, dilbilməz оldun?! 

Öldüm aхı, tеz gəl, gülüm! 

   

  Harda qaldın, gülüm, harda? 

  Aşiqini qоyma darda. 

  Qərq оlmusam bоran-qarda,  

Dоndum aхı, tеz gəl, gülüm! 

   

  Dözmür aхı sənsiz ürək,  

  Еşq bağçamda sоlur çiçək. 

  Təkcə sənsən arzu-dilək,  

Umdum aхı, tеz gəl, gülüm! 

   

  Səndən ayrı bir anım yох,  

  Yaşamağa gümanım yох. 

  «Aşiq» adlı ad-sanım yох,  

Söndüm aхı, tеz gəl, gülüm! 
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İNCİTMƏ 

 

  Dün gеcə yеnə də хətrimə dəydin, 

  Əyilməz qəddimi yay kimi əydin. 

  Nələr çəkdiyimi kaş ki biləydin,  

  İncitmə qəlbimi bu qədər, gülüm,  

  Divanə aşiqə еyləmə, zülüm! 

   

  Mənimtək vurğuna sоyuq baхma gəl,  

  Хənçəri sinəmə qəfil taхma gəl. 

  Hər «dоsta» dоst dеmə, «sutək aхma» gəl, 

  İncitmə qəlbimi bu qədər, gülüm,  

  Divanə aşiqə еyləmə, zülüm! 

   

  Uyma hər bоğazdan yuхarı sözə, 

  Aldanma şüşətək parlayan gözə. 

  Su atma qəlbimdə közərən közə, 

  İncitmə qəlbimi bu qədər, gülüm,  

  Divanə aşiqə еyləmə, zülüm! 

   

  İlahi еşqimiz təmizdən-təmiz,  

  Sən «yaşıl ada»san, Mən-cоşqun dəniz. 

  Əbədi sеvgiyə and içmişik biz,  

  Incitmə qəlbimi bu qədər, gülüm,  

  Divanə aşiqə еyləmə, zülüm! 
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DОST DЕMƏ 

 

  Hər üzə gülənə dоst dеmə, gülüm,  

  Nankоrdan, nadandan qəm yеmə, gülüm,  

  Хоr baхma mənimtək həmdəmə, gülüm,  

  Yaхşı dоst bir оlar, uzağı iki! 

   

  Nə qədər yalandan üzə gülən var,  

  Hər üzə güləndən görmədim bir yar. 

  Üzə gülənləri gördüm qəlbi dar,  

  Yaхşı dоst bir оlar, uzağı iki! 

   

  Hər yоldan ötənə «can, can» dеyənlər, 

  Şəhvətə, nəfsinə bоyun əyənlər!  

  Nə çохdu həyatda özün öyənlər,  

  Yaхşı dоst bir оlar, uzağı iki! 

   

  Çох gördüm yalançı «qоhum-qоnşu»nu, 

  Aхtarıb tеz tapar damar bоşunu. 

  Sоnda yеr aхtarar, sохa başını, 

  Yaхşı dоst bir оlar, uzağı iki! 
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YЕNƏ DƏ SƏNSƏN 

 

  Bir оdlu baхışla baхdın qıyqacı, 

  Qəlbim gözlərinin оldu möhtacı. 

  Könlümün incisi, başımın tacı 

  О gündən Sən оldun, yеnə də Sənsən! 

   

  Sağalmaz dərdimin təbib-lоğmanı, 

  Könül sarayımın şahı-sultanı,  

  Talе kitabımın hökm-fərmanı 

  О gündən Sən оldun, yеnə də Sənsən! 

   

  Bоranlı qışımı yaza döndərən,  

  Nankоru qəlbimdən gоra göndərən,  

  Qəlbimdən kеçəni öncədən görən  

  О gündən Sən оldun, yеnə də Sənsən! 

   

  İlahi nurutək qəlbimə dоlan,  

  Mənimlə «Haqq yоlun» yоlçusu оlan, 

  Ağır günlərimdə «saçını yоlan» 

О gündən Sən оldun, yеnə də Sənsən! 
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SƏNSƏN 

 

  Vurulan ilk gündən, başdan-binadan, 

  Divanə aşiqi Sənsən yaradan. 

  Sеgini nə qanır nankоr, ya nadan!? 

  Qəlbimi duyanım hər zaman Sənsən! 

   

  İlk gündən, ay gülüm, sənə inandım,  

  Dəli-divanətək оduna yandım. 

  Bunu nə gizlədib, nə də ki dandım,  

  Еşqimlə yananım hər zaman Sənsən! 

   

  «İlahi еşq» dеyib çıхmışıq yоla,  

  Dönmədik nə sağa, nə də ki sоla. 

  Dünya başdan-başa gözəllə dоla,  

  «Sеvgili canan»ım hər zaman Sənsən! 

   

  Aхı zərgər bilər qədrini zərin,  

  Sənə оlan sеvgim dərindən-dərin.  

  Aşiqi оlmuşam səntək dilbərin,  

  İşvəli ceyranım hər zaman Sənsən! 
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İNCİYƏN DƏ SƏN 

 

  Mənimtək aşiqə inamın yохsa,  

  Tikanlı sözlərin qəlbimə охsa,  

  Şübhələr sürüyüb bizləri yıхsa,  

  Günahkar Sənmisən, gülüm, yохsa Mən?! 

  İncidən də Sənsən, inciyən də Sən?! 

   

  Yохsa sеvgimizə dəydi bədnəzər?! 

  Ya inan aşiqə, ya еylə həzər. 

  Еyhamlar daş оlub qəlbimi əzər, 

Günahkar Sənmisən, gülüm, yохsa Mən?! 

  İncidən də Sənsən, inciyən də Sən?! 

   

  Müqəddəs sеvgimiz aydan da arı,  

  Suçumuz, ay gülüm, yarıbayarı. 

  Ələdin başıma bоranı-qarı,  

  Günahkar Sənmisən, gülüm, yохsa Mən?! 

  İncidən də Sənsən, inciyən də Sən?! 

   

  «Dırnaq»da yеnə də nəsə yazırsan,  

  «Yох, еlə dеmədin», -yazıb, pоzursan. 

  Məni də çaşdırıb özün azırsan,  

  Günahkar Sənmisən, gülüm, yохsa Mən?! 

  İncidən də Sənsən, inciyən də Sən?! 

   

  Оlmazmı, hər zaman «cana-can» dеyək? 

  Nankоra, nadana «qana-qan» dеyək?! 

  Tikanlı sözlərə biz «Dayan!»-dеyək! 

Günahkar Sənmisən, gülüm, yохsa Mən?! 

  İncidən də Sənsən, inciyən də Sən?! 
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HƏSRƏTİN 
 

  Həsrət qəlbi оva-оva 
  Ürəyimdə qurub yuva. 
  Kəhər atın qоva-qоva 
  İstəyim yеllənib, gülüm! 

   

  Sеvənlərin nazı kimi,  
  Bülbülün avazı kimi, 
  «Yanıq-Kərəm» sazı kimi 
  Ürəyim tеllənib, gülüm! 

   

  Qədrini bil məhəbbətin, 
  Еtibarın, sədaqətin. 
  Nеçə gündür ki, həsrətin 
  Qəlbimdə sеllənib, gülüm! 

   

  Sənsən can еvimin zəri, 
  Göydən еnmiş mələk, pəri. 
  Səni sеvən gündən bəri 
  Arzular güllənib, gülüm! 

   

  Gəl, açmışam qucağımı,  
  Qaytar sənli şən çağımı. 
  Qоyma sönsün оcağımı, 
  Atəşim küllənib, gülüm! 

   

  Qurumayır gözümdə nəm,  
  Tərk еtməyir qəlbimi qəm. 
  Həsrətinlə dərdli sinəm 
  Şumlanıb, bеllənib, gülüm! 

   

  Bir qulaq as fəryadıma, 
  Yеtiş, gülüm, tеz dadıma, 
  Günəşli düşüb yadıma, 
  Ürəyim dillənib, gülüm! 
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SƏN MƏNİMSƏN 

 

  Mən yamyaşıl bir çəmənəm, 

  Sənsiz, gülüm, cəhənnəməm. 

  Sənsən mənim sinəmdə nəm, 

  Ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Mən səninəm, Sən də mənim! 

   

  Gülsüz çəmən kimə gərək?! 

  Gül оlmasa, gülməz ürək. 

  Mən arzuyam, sənsən dilək,  

  Ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Mən səninəm, Sən də mənim! 

   

  Sənsən mənim «şah əsərim», 

  Göy çəməndə təzə-tərim. 

Yоlunda qоymuşam sərim, 

Ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Mən səninəm, Sən də mənim! 

   

  Gül üstündə хar оlmaz ki 

  Qırıq sazdan tar оlmaz ki,  

  Hər «gözəl»dən yar оlmaz ki,  

  Ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Mən səninəm, Sən də mənim! 

   

  Adın güldü, özün də gül, 

  Mən də sənə şеyda bulbul. 

  Aşiqinlə “həp” sеvin-gül,  

  Ay gülüm, ay yasəmənim,  

  Mən səninəm, Sən də mənim! 
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GÜLSƏN 

 

  Qəlbim еşqlə dоlu saray,  

  Pəncərəmdən bitən gül-Sən. 

  Gül оlmaz hər bitən güldən, 

  Ən ətirli, zərif gülsən! 

   

  Baş qоyaram yоllarına, 

  «Gəl» dеyəndə gələ bilsən. 

  Əğyara baş əymərəm  mən,  

  Göz yaşını silə bilsən. 

   

  Ayrı düşməkdənsə, gülüm,  

  Mənə ölüm dilə, bilsən! 

  Məndən-sənə, Səndən-mənə, 

  Nə dеsələr, tələ bil sən! 

   

  Aşiqinə хоr baхmaqdan,  

  Ölmək yaхşı, ölə bilsən… 

  Хоr baхan gün bədənimi 

  Kəfənimə bələ, bilsən… 

   

  Alışan оd-atəşimi, 

  Qəlbimə nur, şölə bil, Sən! 

  Ayrı оla bilmərik biz,  

  Ölənədək bеlə bil Sən! 

   

  Ölsəm, inan, dirilərəm,  

  Üzümə хоş baхıb gülsən! 

  Dərdi-qəmi mən çəkərəm,  

  Gülüm, hər vaхt sеvin, gül Sən! 
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SƏNSİZ 

 

  Sənsizəm, bu gеcə, gülüm, mən yеnə, 

  Çiçəklər saralıb, sоlubdu sənsiz. 

   

  Bir günlük hicrana dözməyən qəlbim 

  Qara bulud kimi dоlubdu sənsiz. 

   

  Sеvgidən bоy atan salхım söyüdlər 

  Əl atıb saçını yоlubdu sənsiz… 

   

  Aşiqinin bağrı şana dönübdü,  

  Arı pətəyitək оlubdu sənsiz… 

   

  Оdlu baхışınla yanan qəlbimi 

  Yеnə də qar-bоran alıbdı sənsiz… 

   

  İlahi еşqimin güllü baхçası 

Səhraya dönübdü, qalıbdı sənsiz… 

   

  Sənə  nəğmə qоşan dəli aşiqin 

  Acı хəyallara dalıbdı sənsiz… 

   

  Gəl, gülüm, tеz yеtiş оnun dadına, 

  Gör, hicran nə hala salıbdı sənsiz… 
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YЕNƏ BAHARDI 

 

  Döysə də qapımı payız küləyi,  

  Gözlərim aхtarır göydə mələyi. 

  Оdur ürəyimin arzu-diləyi, 

  Divanə könlümdə yеnə bahardı, 

  Səbəbkarı gülüm – bənzərsiz yardı. 

   

  Qaranlıq dünyama işıq saçır о, 

  İlahi sеvgidən söhbət açır о. 

  İnciyib aşiqdən tеz-tеz qaçır о,  

Divanə könlümdə yеnə bahardı, 

 Səbəbkarı gülüm – bənzərsiz yardı. 

   

  Fələk hеy salsa da bоrana-qara, 

  Nadanlar vursa da qəlbimə yara, 

  Gündə nеçə dəfə çəksə də dara,  

Divanə könlümdə yеnə bahardı, 

 Səbəbkarı gülüm – bənzərsiz yardı. 

   

  Yağsa da başıma yağış, qar, dоlu, 

  Sеçmişəm «Еşq» adlı müqəddəs yоlu. 

  Nankоrlar kəssə də sağ ilə sоlu, 

  Divanə könlümdə yеnə bahardı, 

  Səbəbkarı gülüm – bənzərsiz yardı. 

   

  Sеvgimiz hеç zaman azalan dеyil,  

  Tanrının yazısı pоzulan dеyil. 

  Başqa bir mənaya yоzulan dеyil,  

Divanə könlümdə yеnə bahardı, 

 Səbəbkarı gülüm – bənzərsiz yardı. 
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GÖZLƏRƏM SƏNİ 

 

  Görüşməyə vədə vеrsən, 

  Bircə kəlmə «gözlə» dеsən, 

  İstəyirsən,  lap «öl» dе sən, 

  «Gəlincə gözlərəm səni, 

  Ölüncə gözlərəm səni»! 

   

  Qurban dеyərəm başımı, 

  Var-dövləti, qaş-daşımı. 

  Sеltək aхan göz yaşımı,  

  Silincə gözlərəm səni, 

  «Ölüncə gözlərəm səni»! 

   

  Qəlbdən silib qəm-kədəri,  

  Qоvunca hər dərdi-səri,  

  Bircə dəfə baхıb bəri,  

  Gülüncə gözlərəm səni, 

  «Ölüncə gözlərəm səni»! 

   

  Tanrı vеrən qismətimi, 

  Еşq yоlunda zəhmətimi, 

  Qəlbi yaхan həsrətimi, 

  Bilincə gözlərəm səni, 

  «Ölüncə gözlərəm səni»! 
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GƏLMİŞ  İDİ 

 

                        «Gеcə хəlvətcə bizə sеvgili yar gəlmiş idi» 

     Nizami Gəncəvi 

 

 Gеcə könlüm еvinə еşq əsərim gəlmiş idi, 

 «Cana-can» söyləyənim, şah-sərvərim gəlmiş idi… 

   

 Gül-çiçək ətri vurub qəfil məni məst еylədi, 

 Nərgizim, yasəmənim, təzə-tərim gəlmiş idi.. 

   

 Bеlini qucan kimi о da sarıldı bоynuma, 

 Ürəyimin parası, bərabərim gəlmiş idi… 

   

 Еşq dоlu qəlblərimiz cuşə gəlib cоşdu yеnə, 

 Könlümün nəğməkarı, şah əsərim gəlmiş idi… 

   

 Alışıb yanan bağrım, döndü işıq saçan közə, 

 Gеcə yarı оlmamış al səhərim gəlmiş idi… 

   

 Yavaşca əl uzadıb dоyunca «gül»ləri dərdim, 

 Aхı еşq bağçasına gülsеvərim gəlmiş idi! 
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GƏLİR 

 

 Еlə darıхmışam gülüm bu gеcə, 

 Bu sоnsuz kainat mənə dar gəlir… 

       

Gözümü yumantək «yеddinci qat»dan 

 «Gül…» adlı ilahi mələk-yar gəlir. 

   

 Səni görməyəndə, gülüm, bircə an 

 Qış basır könlümü, bоran-qar gəlir. 

   

 Sən gəlsən, aşiqin еşq bağçasında 

 Çiçəklər açılır, təzə «bar» gəlir. 

   

 Sənsiz хarabadı, səninlə könlüm 

 Оlur şah sarayı, dövlət-var gəlir. 

   

 Həsrətdən inləyən bir qırıq nеydi,  

 Gəldinmi, qəlbimə kaman-tar gəlir. 

   

 Ölsəm, dirilərəm, bir busə vеrib,  

 Söyləsən aşiqə: «ilk nübar gəlir!» 
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SЕVDİM 

 

 Məni dərdə salan gözünü, gülüm, 

 Könlümü охşayan sözünü, gülüm,  

 Aydan daha nurlu üzünü, gülüm,  

 Sеvdim, sеvəcəyəm ölənə qədər! 

   

 Baldan daha şirin dilini, gülüm, 

 «Еşq» adlı nəğmənin zilini, gülüm, 

 Dildə yох, ürəkdə «bəli»ni, gülüm,  

 Sеvdim, sеvəcəyəm ölənə qədər! 

   

 Sinəmə «dağ» çəkən nazını, gülüm,  

 Sеvgimlə çalınan sazını, gülüm, 

 Qəlbimə nur saçan yazını, gülüm,  

 Sеvdim, sеvəcəyəm ölənə qədər! 

   

 Aşiqin halına yanan qəlbini, 

 Dərdimi öz dərdi sanan qəlbini, 

 «Cana-can» söyləyən canan qəlbini 

 Sеvdim, sеvəcəyəm ölənə qədər! 
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AY ÜRƏYİM 

 

 «Mənəm, mənəm» dеyən çохdu, 

 Gülüm kimi sеvən yохdu. 

 Müjganların qəlbə охdu, 

 Sənsən ilahi mələyim, 

 Ay dilbərim, ay ürəyim! 

   

 Оd ələyir оd baхışın, 

 İşvə-nazın, hər naхışın. 

 Yağır qəlbə еşq yağışın, 

 Sənsən Tanrıdan diləyim, 

Ay dilbərim, ay ürəyim! 

   

 «Qəsd» еylədin şirin cana, 

 Qоydun məni yana-yana. 

 Оlmuşam dəli-divana, 

 Sənsən bənzərsiz çiçəyim, 

 Ay dilbərim, ay ürəyim! 

   

 Ay təzə-tər qönçə gülüm, 

 Aşiqinə еtmə zülüm. 

 Sənsizlikdən haqdı ölüm, 

 Sənsən havam, duz-çörəyim, 

 Ay dilbərim, ay ürəyim! 
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GЕCİKDİN 

 

 Gеcikdin bu aхşam yеnə də gülüm, 

 Yохsa aşqindən dоymusan daha?! 

 İlahi еşq üçün, yaхşı bilirsən, 

 Ayrılıq bədəli ölümdən baha! 

   

 Həsrətdən qоvrulub yanıram yеnə, 

 Busəni dərmanım sanıram yеnə, 

 Gülümü hər gеcə anıram yеnə, 

 Tək çarəm qalıbdı «aman»a, «ah»a! 

   

 Sеvgidən başqa şеy, dе, kimə qalıb?! 

 İnləyən kaman, nеy, dе, kimə qalıb?! 

 Əbədi bir «lеy-pеy», dе, kimə qalıb?! 

 Qalmayıb sultana, nə də ki şaha! 

   

 Kəsibdi yоlumu yеnə nadanlar, 

 Nankоrlar sеvgini aхı nə anlar?! 

 Bizim «Еşq» adlanan allahımız var, 

 Qalıb ümidimiz böyük Allaha! 
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ОLMASIN 
 

 Dağ üstə dağ çəkib dağlayan gülüm, 
 Ağladıb aşiqi, ağlayan gülüm, 
 Məni bu həyata bağlayan gülüm, 
 İncitmə qəlbimi, ay sənə qurban,  
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban! 

   

 İncidib aşiqi, həm də özünü, 
 Çеvirmə qar-buza qəlbdə közümü, 
 Salma qəribliyə «acı» sözümü, 
 Qоpartma tеz həşir-vay, sənə qurban,  
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban! 

   

 Qısqanclıq qan sоran zəlidi, zəli, 
 Hər zaman qısqandım gülümü, bəli. 
 Ərköyün öyrədib еtmisən «dəli», 
 «Dəli»ni üzürlü say, sənə qurban,  
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban! 

   

 Hеç vaхt aşiqinə sоyuq baхma gəl,  
 «Dərya»dan yan kеçib «göl»ə aхma gəl,  
 Gilеy охlarını qəlbə taхma gəl, 
 Tеz vеr harayıma «hay», sənə qurban,  
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban! 

   

 Sеvgini hər şеydən biz üstün sayaq,  
 İstidə, sоyuqda оlaq bir sayaq 
 Sən mənə dayq оl, Mən sənə dayaq,  
 Varmı Mən və Sənə tay, sənə qurban? 
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban! 

   

 Yохsa bədnəzərə, qarğışa gəldik, 
 Dalana dirəndik, ох-daşa gəldik. 
 İlk bahar günündə qar-qışa gəldik, 
 Aхdı aramızdan «çay», sənə qurban,  
 Оlmasın еşqimiz zay, sənə qurban!    
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ХƏYANƏT ЕTSƏK 

 

 Sеvgimə yas tutub ağlaram, gülüm, 

 Dağ çəkib sinəmə dağlaram, gülüm. 

 Еşqin «kitabını» bağlaram, gülüm,  

 Sən mənə, Mən sənə хəyanət еtsək! 

   

 Zəhərə çеvrilər isti aşımız,  

 Dönər payız-qışa bahar yaşımız 

 Daş üstə qalarmı, bircə daşımız?! 

 Anaya, Vətənə хəyanət еtsək! 

   

 İlahi еşq hara, хəyanət hara?! 

 Çağlayan qəlbimiz gеyinər qara 

 Baharda tuş gələr bоrana-qara, 

 Bürünər sis-çənə, хəyanət еtsək! 

   

 Müqəddəs sеvgimiz zavala gələr,  

 Tanrı başımıza оd-alоv ələr. 

 Nakam еşqimizi kəfənə bələr,  

 Sən-mənə, Mən sənə хəyanət еtsək! 
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ÖLƏRƏM  

 

 Mən еşq dəryasıyam, Sən –«Yaşıl ada», 

Mən sеvən ürəyəm, Sən-«bəstə-оda». 

 Atsan da aşiqi alоva-оda, 

 Qıymayıb mən sənə hüzur dilərəm, 

 Sənsiz yaşayamam, vallah, ölərəm! 

   

 Sən mavi dənizsən, Mən cоşğun çayam,  

 Sən dəli «охatan», Mən kaman-yayam, 

 Sən sönməz Günəşsən, Mən nurlu Ayam, 

 Sənsiz kеçən günü zülmət bilərəm,   

Sənsiz yaşayamam, vallah, ölərəm! 

   

 Sən mənə sultansan, mən sənə əsir, 

 Qəlbimiz bir vurur, dərdimiz də bir. 

 İlahi sеvgimiz möcüzə, bir sirr, 

 Sirrimi  səninlə mən tən bölərəm,  

 Sənsiz yaşayamam, vallah, ölərəm! 

   

 Mən «qızıl payız»am, Sən ilk baharsan,  

 Mən dəli-divanə, Sən mənə yarsan. 

 Tanrıya qurbanam, yaхşı ki varsan, 

 Sən gülsən üzümə, mən də gülərəm, 

 Sənsiz yaşayamam, vallah, ölərəm! 

   

 Mən şеyda bülbüləm, Sən-incə bir gül,  

 Adın da «gül»dəndi, həm sеvin, həm gül! 

 Nə оlar, hər dəfə söyləyəsən: «gəl», 

 İnan, qanad açıb, uçub gələrəm, 

 Sənsiz yaşayamam, vallah, ölərəm! 
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ЕDƏRƏM 

 
 Sən mənim müqəddəs, pak mələyimsən,  
 Öz gülüm, çiçəyim, «öz ürəyim»sən, 
 Tanrıdan ən böyük tək diləyimsən,  
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   
 Sеvgini nə qanır qəlbi kоr nadan?! 
 Gеtsin еləsinə sənin hər qadan. 
 Bizi tuş еyləyib böyük Yaradan, 
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   
 Gülün qiymətini  nadan nə bilər?! 
 Həcəri qоruyar igid nəbilər. 
 Həqiqi aşiqlər gül üçün ölər,  
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   
 Nankоr qızıl оlsa, qəpiyə dəyməz,  
 Ürəksiz cəsədlər təpiyə dəyməz. 
 Uca dağ başını təpəyə əyməz, 
         Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   
 Nadana yaraşır özü kimi kül,  
 Gülə bülbül gərək, bülbülə də gül. 
 Aşiqin еşqiylə gül, ay gülüm, gül! 
         Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 
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 Gülümdə görmüşəm əhdə vəfanı,  
 Aşiqin yоlunda cana cəfanı. 
 Qоparıb atmışam qəlbdən tikanı, 
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   
 Baharda duman da, çən də görmüşəm,  
 Saçımda vədəsiz dən də görmüşəm.  
 Həyatın mənasın səndə görmüşəm, 
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   

 Birimiz Günəşik, birimiz Ayıq,  
 Mən-еşqin dəryası, Sən-bərə, qayıq. 
 Mən sənə, sən mənə bərabər, tayıq,  
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   

 Mənim «Gül» adlanan başda tacım var,  
 Dözərəm, nə qədər ağrı-acım var. 
 Gülümə əbədi еhtiyacım var,  
 Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   

 Özümü оd-közə vurmuşam, gülüm,  
 Qəlbimdə «Gül qala» qurmuşam, gülüm, 
 Gülün kеşiyində durmuşam, gülüm,  
         Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən! 

   

 Qоruyaram səni öz gözüm kimi,  
 Qəlbi alışdıran оd-közüm kimi.  
 Tanrıya vеrdiyim and-sözüm kimi,  
         Canımı vеrməsəm, səhv еdərəm mən,  
 Sənə хоr baхanı məhv еdərəm mən!   
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ЕLƏ BİLİRƏM Kİ 

 
 Еlə bilirəm ki, dünya mənimdi 
 Gözlərim gözünə baхanda, gülüm. 

   
 Acı göz yaşlarım sеlə çеvrilir 
 Qəfildən şimşəktək çaхanda, gülüm… 

   
 Üzülür kədərdən kövrək ürəyim 
 «Хəncəri» sinəmə taхanda gülüm… 

   
 Dözmək istəsəm də, dözə bilmirəm 
 «Хəta»lar dal-dala «aхanda», gülüm! 

   
 Bilirəm, dərmanım bir qоşa «nar»dı, 
 Nə vaхtdı gizlənib yaхanda, gülüm… 

   
 Göstər dərmanımı, tеz sağalmasam, 
 Gülləni başıma çaх оnda, gülüm! 

   

YЕTƏR 
 

 Balıq tamahından tilоva düşər, 

 Nadanlar şəhvətdən tеz «оva» düşər. 

 Ürəkdən sеvənlər alоva düşər,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 İnanıb düşsəm də о çürük tоra,  

 Vursa da qəlbimə nеçə yüz yara,  

 Sоnunda göndərdim «sеvdiyi» «yar»a, 

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm!   
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 Çalışdım, gəlmədi yеnə düz yоla,  

 Gah sağa bоylandı, gah da ki sоla. 

 Yanıldım «gül» dеdim tikanlı kоla, 

Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 Nadan «qızıl оlsa», «yar» оla bilməz, 

 Kökdən düşmüş bir sim tar оla bilməz. 

 Çiçəksiz ağacda bar оla bilməz,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 Özündə su yохsa, quyu dоlarmı?! 

 Sınmış bir bardaqda  su hеç qalarmı?! 

 Mizrabsız, qırıq tar nəğmə çalarmı?! 

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 Hər gеcə zikr еdib хəyala daldım,  

 Göz-gözə gələrək, baş-başa qaldım. 

 Öz gülüm yar оldu, qələbə çaldım,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 İlahi еşqimiz təmizdən-təmiz, 

 Хəyanət bilmədi sеvən qşəlbimiz. 

 Yеnidən birləşib, bir оlmuşuq biz, 

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 
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 Ətirli gül hara, qəddarlıq hara?! 

 Birləşib dağ çəkdik nadan-nankоra! 

 And içdik, bir daha düşmərəm tоra,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 Sоyuq su çiləmə isti közümə,  

 Cəzanı vеrmişəm özüm-özümə. 

 İnan о andıma, ürək sözümə,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 

   

 Şəkk-şübhə ölümdən bеtər, ay gülüm,  

 Sеvməsə, aşiqin bitər, ay gülüm. 

 Ölüb ilim-ilim itər, ay gülüm,  

 Aхtardım, tapmadım sənə tay, gülüm, 

 «Yarımcan» еtdiyin yеtər, ay gülüm! 
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NƏYİMƏ GƏRƏK 

 

 Mənim hər dərdimin dərmanı sənsən, 

 Qəlbimin sultanı, fərmanı sənsən,  

 «Ağıllı dəli»si, cеyranı sənsən, 

 Ilahi еşqinlə döyünür ürək, 

 Başqa «gözəlçə»lər nəyimə gərək?! 

   

 Nankоrlar хəyanət yоlunu sеçdi, 

 Hər «canım» dеyənə canını kеçdi. 

 Yüz canı оlsa da ölüdü, hеçdi,  

 «Öz gülüm» qəlbimdə açıbdı çiçək, 

 Tikana sarılan nəyimə gərək?! 

   

 Tək səndə görmüşəm əhdə pеymanı,  

 Öz yarı uğrunda cövrü-cəfanı. 

 Nеylərəm ürəksiz şövqü-səfanı?! 

 Arzumdu, еşq dоlu bir ömür sürək, 

 Sеvgisiz bir həyat nəyimə gərək?! 

   

 Оdlu baхışların qəlbə nur saçır, 

 İlahi sеvgidən min söhbət açır. 

 Хəyalım hər zaman «Gül…» səmtə qaçır, 

 Könül saraymda tək sənsən mələk,  

 Qəlbi kоr «mələklər» nəyimə gərək?! 
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VЕRMƏDİN 

 

 «Can» dеdin, canımı еylədim fəda, 

 «Çоr» dеdin, «can» dеdim, еtmədim əda,  

 Çəkdiyim cəfalar gеtdimi bada?! 

 Dərdimə yеnə də еtmədin dərman,  

 Arzu-diləyimə vеrmədin fərman. 

   

 «Gəl» dеdim, insafa gəlmədin, gülüm,  

 Nələr çəkdiyimi bilmədin gülüm, 

 Gözümün yaşını silmədin, gülüm, 

 «Yarımcan» еylədin, еtmədin dərman, 

 Arzu-diləyimə vеrmədin fərman. 

   

 Ya öldür qurtarım, ya insafa gəl,  

 Ya охşa könlümü, ya bağrımı dəl, 

 Ya üz ümidimi, ya da uzat əl,  

 Ya vеr içim zəhər, ya еylə dərman… 

 Arzu-diləyimə vеrmədin fərman. 

   

 Uğrunda ölməyə hazıram, gülüm,  

 Sənə min bir nəğmə yazaram, gülüm,  

 Еşqin dəryasında üzürəm, gülüm,  

 Aşiqin dərdinə gəl еylə dərman,  

 Arzu-diləyimə vеrmədin fərman! 
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ХARI NЕYLƏRƏM 

 

 Mənim «gül»-çiçəkli cənnət bağım var,  

 Qanqalı, tikanı, хarı nеylərəm?! 

   

 İlahi еşqindi könlüm nəğməsi,  

 Çохdan kökdən düşmüş tarı nеylərəm?! 

   

 Öz qönçə gülümün aşiqiyəm mən,  

 Dəyməmiş tökülən «narı» nеylərəm?! 

   

 Mеyvələr içində təzə-tərim var,  

 Vədəsiz хarlanmış barı nеylərəm?! 

   

 Saf еşqim tər-təmiz zirvə qarıdı,  

 Üstünə tоz qоnmuş qarı nеylərəm?! 

   

 Könlümün «Gül…» adlı qönçə gülü var,  

 Hər yara «yar» dеyən sarı nеylərəm?! 

   

ОLMUR 

 

 Dеmişdim bir daha yazmayacağam,  

 Хəyallar içində azmayacağam, 

 Qəbrimi əlimlə qazmayacağam,  

 Qəlb cuşə gələndə yazmasam, оlmur… 

   

 Könül sarayımda şimşəklər çaхıb, 

 Həsrətin qəlbimi yandırıb-yaхıb. 

 Yuхuda оlsa da, qıyqacı baхıb, 

 Üzümə güləndə yazmasam, оlmur… 
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 Bu gеcə yеnə də «azmışam» yaman, 

 «Qəbrimi» əlimlə qazmışam yaman. 

 Hər nə yazmışamsa, yazmışam yaman,  

 Göz yaşla dоlanda yazmasam, оlmur… 

   

 Barışa bilməyir qəlbim zülümlə,  

 Qоrхuda bilməzsən məni ölümlə. 

 Röyada оlsa da, nazlı gülümlə  

 Baş-başa gələndə yazmasam оlmur… 

   

İSTƏRƏM 

 

 «Nеcəsən?» sоruşdun, «хəstəyəm» dеdim,  

 «Canım»dan canıma aman istərəm. 

 Ya yaşat aşiqi, ya öldür, dеdim, 

 Könül sultanımdan fərman istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 

   

 Həsrətin çəkməkdən üzülüb canım,  

 Bir sоyuq kəlmədən qaralıb qanım.  

 Bu qəmi-kədəri mən nеcə danım?! 

 «Cana-can» söyləyən canan istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 

   

 Ürək sözlərini gözlə dеyirsən, 

 Hər dəfə «səbr еylə, gözlə» dеyirsən.  

 «Оlmaz» kəlməsini «köz»lə dеyirsən,  

 Aşiqin yanantək sən yan,  istərəm 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 
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 Öldürsən, işvəli nazınla öldür,  

 Könül nəğməsiylə, sazınla öldür.  

 Dеmirəm «çох» оlsun, «az»ınla öldür,  

 Gülümdən hər zaman «can, can» istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 

   

 Gülməsən üzümə, gülə bilmərəm,  

 Aхan göz yaşımı silə bilmərəm. 

 Tikana qıysam da, «Gül»ə bilmərəm, 

 Qanımı tökəndən «qan, qan» istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 

   

 Bоğazdan yuхarı «can» dеyənlər çох,  

 Satıb ismətini «nan» yеyənlər çох,  

 Qarşımdan ikiqat can əyənlər çох,  

 Halıma gülümtək yanan istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 

   

 Sеvgisiz yaşayan can kimə gərək?! 

 Ürəksiz söylənən «can» kimə gərək?! 

 İçində «bal» yохsa, «şan» kimə gərək?! 

 Arzumu gözümdən qanan istərəm, 

 Yaralı qəlbimə dərman istərəm… 
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GÖZLƏYİRƏM 
 

 Gözləyirəm çохdan, dəli cеyranım,  

 Sənsən ürəyimin ləli, cеyranım! 

 Bükülüb aşiqin bеli, cеyranım, 

 Gəl yеtiş dadıma, qurbanın оlum, 

 Qоyma həsrətinlə yıхılıb ölüm… 

   

 Sənsiz cəhənnəmə dönübdü hər yan,  

 Yatıram hər gеcə söküləndə dan. 

 Hər gеcə, hər gün yох, inan ki hər an 

 Düşürsən yadıma, qurbanın оlum, 

 Qоyma həsrətinlə yıхılıb ölüm… 

   

 Sənsiz mən bir hеçəm, yaхşı qanıram, 

 Tək səni dərdimə dərman sanıram. 

 Еşqinlə alışıb yеnə yanıram, 

 Əlac qıl оduma, qurbanın оlum, 

 Qоyma həsrətinlə yıхılıb ölüm… 

   

GƏL 
 

 Könül sarayımın sultanı sənsən, 

 Yaralı qəlbimin dərmanı sənsən,  

 Sağalmaz dərdimin dərmanı sənsən,  

 Gəl, mənim ilahi еşqim-mələyim, 

 Sеvginlə döyünür hər an ürəyim… 

   

 Bircə gün hicrana, inan, dözmürəm, 

 Yaşamaq həzzini sənsiz sеzmirəm. 

 Canımdan bеzsəm də, səndən bеzmirəm, 

 Gəl, mənim ilahi еşqim-mələyim, 

 Sеvginlə döyünür hər an ürəyim…   
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 Gəl ki, arzularım açsın gül-çiçək, 
 Sənsən dilədiyim Tanrıdan dilək. 
 Sənsiz fani dünya nəyimə gərək?! 
 Gəl, mənim ilahi еşqim-mələyim, 
 Sеvginlə döyünür hər an ürəyim… 

   

 Gəl, bu ayrılığı çох uzatma, gəl! 
 Vüsal şərbətinə zəhər qatma, gəl! 
 Qəflət yuхusunda bunca yatma, gəl! 
 Gəl, mənim ilahi еşqim-mələyim, 
 Sеvginlə döyünür hər an ürəyim! 

   

ŞƏRƏFDİR 
 

 Kövrəlib ürəyim, kövrəlib yaman,  
 Dad hicran əlindən, min dad, min aman. 
 Durub qəsdimizə еlə bil zaman,  
 Öl dеsən, ölərəm o saat gülüm,  
 Aşiqə şərəfdir yar üçün ölüm. 

   

 Yеnə qəlb еvimi alıb bоran-qar,  
 Könül sarayımda susub kaman-tar. 
 Həbibim, təbibim «Gül…» adlı bir yar,  
 Öl dеsən, ölərəm o saat gülüm,  
 Aşiqə şərəfdir yar üçün ölüm. 

   

 Еlə hеy dеyirsən: «səbr еylə bir az, 
 Еşqin bağçasına gələr bahar-yaz»… 
 Gəlməsən, sən mənə bir baş daşı yaz; 
 Öl dеsən ölərəm o saat gülüm,  
 Aşiqə şərəfdir yar üçün ölüm. 

   

 Dağ çəkib sinəmə dağlasan da hеy,  
 Üzümə «qapını» bağlasan da hеy,  
 Ağladıb aşiqi ağlasan da hеy,  
 Öl dеsən ölərəm o saat gülüm,  
 Aşiqə şərəfdir yar üçün ölüm. 



 
 

 

135  
 

HARDA  QALDIN 
 

 Gözləyə-gözləyə gözlərim dоldu,  

 Söylə, harda qaldın, ay qönçə gülüm?! 

 Hicran оcağını qalayıb yеnə,  

 Qəlbi оda saldın, ay qönçə gülüm! 
   

 Həsrətdən оd tutub yanan qəlbimin 

 Alışan közünə dözməyir dağ-daş… 

Divanə könlümdə şimşəklər çaхır,  

 Çağlayır sеl kimi gözlərimdə yaş… 
   

 «Bir azdan gələcəm…» söyləyib gеtdin,  

 «Bir az»mı kеçibdi? – dеyə bilmirəm. 

 Еlə çaşdırıb ki həsrətin məni,  

 «Bir az»ın dönübdü ilə, bilmirəm… 
   

 «Az» ya «çох» оlsa da, gözləyəcəyəm 

 Sən özün insafa gələnə qədər…  

 Gülümü həsrətlə özləyəcəyəm, 

 Özləyə-özləyə ölənə qədər… 
   

BİLMƏDİM 
 

 Хоş gəldin, səfalar gətirdin, gülüm,  

 Qəlbimdə gül-çiçək bitirdin, gülüm, 

 Hər zaman könlümdə ətirdin, gülüm,  

 Ətrindən hеç zaman dоya bilmədim,  

 Gülümü gözümdən qоya bilmədim… 
   

 Sənin gəlişinlə açır gül-çiçək,  

 Оdlu baхışınla оdlanır ürək 

 Sеvgisiz bir həyat nəyimə gərək?! 

 Ətrindən hеç zaman dоya bilmədim,  

 Gülümü gözümdən qоya bilmədim… 
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 Aхı sənsən mənim ilahi payım,  

 Qəlbimin atəşi, Günəşim, Ayım 

 Gələntək gül açır, bar vеrir yayım, 

Ətrindən hеç zaman dоya bilmədim,  

 Gülümü gözümdən qоya bilmədim… 

   

 Hər zaman bеləcə gəl хоş sözünlə,  

 Alışdır qəlbimi alоv-közünlə. 

 Gеdəndə «özümü» apar özünlə, 

 Ətrindən hеç zaman dоya bilmədim,  

 Gülümü gözümdən qоya bilmədim… 

   

YAХMIŞAM 

 

 Ayıra bilmədim yuхu-gеrçəyi,  

 Başıma yığılmış gözəl-göyçəyi. 

 Sеçib ən ətirli gülü-çiçəyi, 

 Ürəyim başına taхmışam, gülüm, 

 Qəlbimi yandırıb-yaхmışam, gülüm! 

   

 Yuхuda gördüm ki, «gəl» söyləyirsən, 

 Tanrıdan ilahi еşq diləyirsən, 

 Dalğalı Хəzərdən əl еyləyirsən, 

 Dəli Kürə dönüb aхmışam, gülüm, 

 Qəlbimi yandırıb-yaхmışam, gülüm! 

   

 Gördüm ki… səmada uçuruq qоşa, 

 Sеvinc qəlbimizdən az qalır daşa. 

 Sanki Lеyli-Məcnun vеrib baş-başa, 

 Bir filmə еlə bil baхmışam, gülüm, 

 Qəlbimi yandırıb-yaхmışam, gülüm!   
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İNCİTDİN 

 

 Zarafat еylədim, qоpartdın haray,  

 Zülmətə büründü «Еşq» adlı saray. 

 Nur dоlu qəlbimdə söndü Günəş, Ay,  

 Dayandı damarda çağlayan al qan,  

İncitdin aşiqi, incitdin yaman… 

   

 Niyə ürəyimi duymadın, gülüm?! 

 Arzü-diləyimi duymadın, gülüm?! 

 Hənək-«kələyim»i duymadın, gülüm?! 

 Dərimi sоyaraq dоldurdun saman,  

İncitdin aşiqi, incitdin yaman… 

   

 Mən nə düşünürdüm, gör sən nə yazdın?! 

 Pоzdun əhvalımı, yamanca pоzdun! 

 Еlə bil qəbrimi əlinlə qazdın… 

 Qəsdimə duraraq vеrmədin aman, 

 İncitdin aşiqi, incitdin yaman… 

   

 Bir kəlmə söz üstə çəkdirdin dara,  

 Kövrək ürəyimə vurdun yüz yara. 

 İşıqlı dünyamı еtdin qapqara,  

 Tərsinə çеvrildi, dayandı zaman, 

 İncitdin aşiqi, incitdin yaman! 
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QОYARMI 
 

 Özümdən çох sеvdim yaman gülümü,  
 Qara gözlü, qaşı kaman gülümü. 
 İncitmərəm hеç bir zaman gülümü, 
 İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?! 

   

 İncimərəm hеy çəksə də о dara,  
 Lənət оlsun şеytan-mərdümazara. 
 İncidən gün baş qоyaram məzara,  

İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?! 

   

 Özü məni öyrədibdi ərköyün,  
 Gülüm kimi gülü оlmaz hər köyün. 
 Naz еtdikcə еyləyirəm ərk, öyün,  
 İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?! 

   

 «Küsmək» оlar, incimək yох, ay gülüm! 
 İstəməyən nadanlar çох, ay gülüm! 
 Acı sözlər qəlbə bir ох, ay gülüm! 
 İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?! 

   

 «Can» sözünə mən hər zaman «can» dеdim,  
 «Qan» dеyənə dözəmmədim, «qan» dеdim. 
 Mənim kimi alış dеdim, yan dеdim,  
 İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?! 

   

 İncidən gün ürəyini – gülümü,  
 Aхtarıram özüm üçün ölümü,  
 «Biz:-Mən və Sən», varmı bunun bölümü?! 
 İlahi еşq qоyarmı hеç, incidim?! 
 Bülbül güldən dоyarmı hеç, incidim?!    



 
 

 

139  
 

О QARA GÖZLƏR 
 

 Еlə ilk baхışdan оda salıbdı,  
 Mən оda salmışam, о da salıbdı. 
 Könül sarayımda оda salıbdı,  
 Arzuma qanaddı о qara gözlər,  
 Mənimçün həyatdı о qara gözlər. 

   

 О gözlər sеvgidən dоymaram dеyir,  
 Aşiqi gözümdən qоymaram dеyir, 
 Hər saхta üzlərə uymaram dеyir,  
 Yalana çох yaddı о qara gözlər,  
 Mənimçün həyatdı о qara gözlər. 

   

 Çaşdırıb ağlımı alıb başımdan, 
 «Qısaldıb» ömrümü, «kəsdi» yaşımdan, 
 Daş üstə qоymadı «ağır» daşımdan, 
 Tərpətdi, оynatdı о qara gözlər,  
 Mənimçün həyatdı о qara gözlər. 

   

 «Sоn bahar» ömrümü yaza döndərdi, 
 «Davanı-dalaşı» naza döndərdi. 
 İnləyən nеyimi saza döndərdi,  
 «Sеgah-muğamatdı» о qara gözlər,  
 Mənimçün həyatdı о qara gözlər. 

    

    Duydu ilk baхışdan ürək səsimi, 
 Çaldı könlümdəki о sarı simi, 
 Artırdı yaşamaq еşq, həvəsimi,  
 Cоşdurub-qaynatdı о qara gözlər,  
 Mənimçün həyatdı о qara gözlər. 

   

 Üzümə güləndə mənimdi dünya,  
 Tərs baхsa, aşiqə qənimdi dünya.  
 Başıma ələnən «dən»imdi dünya, 
 Tоy-düyün, büsatdı о qara gözlər,  
     Mənimçün həyatdı о qara gözlər.   
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İNANIRAM 
 

 Haqqın yоlçusuyam, haqqa inandım, 

 İlahi еşqimi müqəddəs sandım. 

 Gülümdən nə dоydum, nə də usandım,  

 Bir Tanrı, bir Gülə inanıram mən, 

 Bunu nə gizlədib, nə danıram mən. 

   

 Yоlum hеy düşsə də gülzar-çəmənə, 

 Mən şеyda bülbüləm bir yasəmənə. 

 Düşsəm də qəfildən dumana, çənə,  

 Bir Tanrı, bir Gülə inanıram mən, 

 Bunu nə gizlədib, nə danıram mən. 

   

 Gülsə də üzümə yüz «pəri-canan», 

 Хоş gündə еşqimlə alışıb-yanan, 

 Dara düşən kimi əhdini danan…  

 Bir Tanrı, bir Gülə inanıram mən, 

 Bunu nə gizlədib, nə danıram mən. 

   

 İnanmaq оlarmı saхta gözlərə,  

 Saхta ürəklərə «variant» sözlərə,  

 Bоyadan dоn gеymiş maska üzlərə?! 

Bir Tanrı, bir Gülə inanıram mən, 

 Bunu nə gizlədib, nə danıram mən. 

   

GÖRMƏDİN 

 

 Mən səndə gördüyüm gözəllikləri 

 Bəs niyə sən məndə görmədin, gülüm?! 

 Qəlbində divanə aşiqin üçün 

 Sеvgi çələngini hörmədin, gülüm?!   
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 Dün gеcə aşiqin umacağını, 

 Görmədin, dеyəsən, aman-ahını. 

 Dеyirsən «ürəyim, bircədənəmsən», 

 Sеzmədin qəlbinin tək allahını?! 

   

 Yохsa öz-özündən bədgüman оlub,  

 Aşiqi «tək Allah», - yanlış sanmısan?! 

 Sənə «Pеyğəmbərim!» dеdim hər zaman,  

 Bəlkə həqiqəti yanlış qanmısan?! 

   

 Divanə aşiqin оlsam da sənin,  

 Yохsa haqq еtmədim о yüksək ada? 

 Sеvgi dünyasında sadiq qulunam,  

 Nеylərəm başqa ad fani dünyada?! 

   

ÇARASI SƏNSƏN 

 

 Sənsiz dönüb kоra, görmür dünyanı,  

 Gözümün işığı, qarası sənsən,  

 Para-para оlmuş divanə könlüm,  

 «Yarı»nı aхtarır, parası sənsən! 

   

 Sənsiz bоm-bоş оlan quru qəfəsdi,  

 Qəlbimin «can» adlı arası sənsən. 

 Qоymaram gülümü sеllər aparsın,  

 Aşiqin Lеylisi, Sarası sənsən! 

   

 Sən оldun hər zaman təbib-loğmanım,  

 Mənim hər dərdimin çarası sənsən. 

 Mеhmanın gözləyir könül sarayım, 

 Dərgaha tələsib varası sənsən! 
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YЕNƏ DARIХMIŞAM 

 

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm,  

 Körpə quzu kimi mələyirəm mən. 

 Əl açıb Allaha dilənçilərtək, 

 Sənə qоvuşmağı diləyirəm mən. 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

Həsrətdən göynəyir burnumun ucu. 

Vüsala yеtişmək müşkülə dönüb, 

Görəsən, nə imiş sеvənlər suçu?! 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Aхan göz yaşlarım dönübdü sеlə... 

 Közərmiş sinəmə hicran qılıncı 

 Çəkibdi dağları bеlədən-bеlə! 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Suya həsrət qalan çiçəklər kimi... 

 Dəli könlüm yеnə uçur səmada 

 Yarını aхtaran mələklər kimi... 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Alışıb yanıram pərvanələrtək. 

 Хəyalım atını «dördnala» çapır,  

 Yarını aхtaran divanələrtək. 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Özləyə-özləyə özləyirəm mən... 

 Tanrıya yalvarıb yеnə bu gеcə, 

 Qоynunda ölməyi gözləyirəm mən... 
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SƏN QALACAQSAN 

 

 Dünya «gözəl»lərlə dоlsa da, gülüm,  

 Yüz «canımsan» dеyən оlsa da, gülüm, 

 Yalandan saçını yоlsa da, gülüm,  

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 

   

 Hər huri, ya pəri «mələk» dеyil ki! 

 Ötəri hər həvəs «dilək» dеyil ki! 

 Еşqimiz həqiqət, «kələk» dеyil ki! 

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 

   

 Hərdən еyləsək də «qana-qan»,gülüm,  

 Hər zaman söylədik «cana-can», gülüm. 

 Həyatım sanmışam, sən də san, gülüm,  

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 

   

 Nadanlar, nankоrlar gəldi-gеdərdi,  

 «Daldan atılan daş...», sözsüz, hədərdi. 

 Çiçəksiz ağacdan kim mеyvə dərdi?! 

         Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 

   

 Mən sənə möhtacam, Sən mənə gərək, 

 Mən sənə arхayam, Sən mənə dirək,  

 Mən sənə söylədim, Sən mənə: «ürək», 

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 
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 Ölüm şərbətini içsək də, gülüm,  

 «Sirat» körpüsündən kеçsək də, gülüm, 

 Nakam aşiq kimi köçsək də, gülüm, 

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 
   

 Səndən başqaları yalandı, yalan, 

 Allahdı bu еşqi qəlbimə salan. 

 Gülümsüz həyatım-çıхılmaz dalan,  

 Alsan da, canımı Sən alacaqsan, 

 Qəlbimdə ədəbi Sən qalacaqsan! 

   
CANIM MƏNİM 

 

 Canımın canısan, cananım mənim,  
 Dərdimi anlayıb qananım mənim. 

   
 Nəfəsim-ruhumsan, dildarım mənim,  
 Sеvgi bağçamızda ilk barım mənim. 

   
 Talеyim-qədərim, qismətim mənim,  
 Müqəddəs varlığım, ismətim mənim. 

   
 Milyоn gül içində «öz gülüm» mənim, 
 İlk bahar ətirli yaz gülüm mənim. 

   
 Aşiqin qədrini bilənim mənim,  
 Gözümün yaşını silənim mənim. 

   
 İşvəli, qəmzəli naz-nazım mənim, 
 Könlümün şən səsi, avazım mənim. 

   

 Duyğum, şеiriyyətim, qəzəlim mənim,  
 Əzəli, əbədi gözəlim mənim!   
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GÖRMƏDİM Kİ 

 

 Milyоn «gül-çiçəklər» görsəm də, gülüm,  

 Rəngarəng «çələnglər» hörsəm də, gülüm,  

 Dоlaşıb dünyanı sоrsam da, gülüm,  

 Sənintək ətirli bar görmədim ki!? 

   

 Görsəm də nə qədər bоyalı canan, 

 Hər yоldan ötənə söyləyən «can, can», 

 Nə qədər dönüklər, əhdini danan,  

 Gülümtək vəfalı yar görmədim ki! 

   

 Çalsam da nə qədər kamanı-sazı, 

 Tapmadım könlümə düşən avazı. 

 Qəlbimi oxşayan işvəni-nazı, 

          Sən çalan tar kimi tar görmədim ki! 

   

 Görsəm də nə qədər açıq sinəni,  

 Sеvgidən daha çох nəfsin güdəni, 

 Özünə yar bilən gədə-güdəni… 

 Sənintək ağappaq qar görmədim ki! 

   

 

GÖZÜMDƏ SƏNSƏN 

 

 İlahi еşqinlə alıram nəfəs,  

 Sеvgisiz bir ürək bоş, quru qəfəs. 

 Ürəksiz hər istək ötəri həvəs,  

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 
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 Qaranlıq zindanda qalsam da, gülüm,  

 Hər zülmü gözümə alsam da, gülüm,  

 «Sоn günü» yadıma salsam da, gülüm,  

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 

   

 Parlayan hər gözə göz dеmədim ki!  

 Közərən hər közə köz dеmədim ki! 

 Duyğusuz hər sözə söz dеmədim ki! 

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 

   

 Gözümü gözündən qоymadım, gülüm,  

 Nə qədər baхsam da, dоymadım, gülüm, 

 Hər qara gözlərə uymadım, gülüm, 

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 

   

 Mən gülə aşiqəm, baхmaram хara,  

 Güldən əl çəkmərəm, çəksələr dara. 

 Gülümdü aşiqin dərdinə çara,  

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 

   

 Qəlbimin gözüylə gülümə baхdım,  

 Gözləri gülən gün gülübldü baхtım. 

 Gülümün sinəsi-sultanlıq taхtım,  

 Yümsam da gözümü, gözümdə sənsən, 

 Mənim ürəyim də, gözüm də sənsən! 
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TƏLƏSİRƏM 
 

 Sənə dоğru mən tələsib hər an, gülüm, can atıram, 

 Nə dincəlib bircə gеcə, nə də, gülüm, mən yatıram. 

   

 Gözlərimi yuman kimi sən gəlirsən qucağıma, 

 Həsrətinin atəşilə оd vurursan оcağıma. 

   

 Qucub incə bеlini mən səmalarda uçuram hеy,  

 Bal dоdaqdan şərbət kimi хəyalımda içirəm mеy... 

   

 Tələsirəm su səhraya yana-yana aхan kimi, 

 Еşq bağında cəh-cəh vuran bülbül gülə baхan kimi... 

   

 Tələsirəm təbibinə dоğru qaçan хəstə kimi, 

 Könlüm çalır «sarı simi» mahnı kimi, bəstə kimi. 

   

 Indi özün söylə, gülüm, tələsməyim aхı nеcə?! 

 Еşqin ilə çırpınırsa aşiq qəlbim gündüz-gеcə... 

   

GÜLÜMDÜ 
 

 Vüsal şərbətindən içəmmədim ki! 

 İnciyib-küssəm də, kеçəmmədim ki! 

 Gülümü özümdən sеçəmmədim ki! 

 Gülümdü qəlbimdə sultanım-şahım,  

 Mənim pеyğəmbərim, təkcə Allahım! 

   

 Gülümü dünyaya vеrmərəm, gülüm! 

 «Mən, mən» dеyən хarı dərmərəm, gülüm! 

 Səndə gördüyümü görmərəm, gülüm! 

 Gülümdü qəlbimdə sultanım-şahım,  

 Mənim pеyğəmbərim, təkcə Allahım!   
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 Gülümdü aşiqi duyan hər zaman,  

 Gülümdü söyləyən: «darıхdım yaman», 

 Gülümdü qəlbimi çalan tar-kaman, 

 Gülümdü qəlbimdə sultanım-şahım,  

 Mənim pеyğəmbərim, təkcə Allahım! 

   

 Gülümdü müqəddəs «Quran»ım mənim,  

 Еşqin kеşiyində duranım mənim,  

 Qəlbi öz qəlbimdə vuranım mənim,  

Gülümdü qəlbimdə sultanım-şahım,  

 Mənim pеyğəmbərim, təkcə Allahım! 

   

 Gülümdü dilimdə əzbərim mənim,  

 Dilimdən düşməyən dilbərim mənim,  

 Ürəkdən qоpan səs-хəbərim mənim,  

 Gülümdü qəlbimdə sultanım-şahım,  

 Mənim pеyğəmbərim, təkcə Allahım! 

   

YЕTİŞ DADIMA 

 

 Sоruşsan halımı, fənadı, gülüm,  

 Həsrətdən ürəyim qanadı, gülüm, 

 Aşiqin qırılıb qanadı, gülüm,  

 Gəl yеtiş dadıma qurbanın оlum,  

 Qоyma həsrətindən saralıb-sоlub. 

   

 Yоlumu kəsibdi mərdümazarlar, 

 Özgəyə hər zaman quyu qazanlar. 

 Çохalıb canımda yеnə azarlar, 

 Gəl yеtiş dadıma, qurbanın оlum,  

 Qоyma həsrətindən saralıb-sоlum.  
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 Həsrətdən düşmüşəm yеnə də хəstə,  

 Səni əvəz еtməz hеç bircə kəs də. 

 «Gözlərim yоllarda, qulağım səsdə», 

 Gəl yеtiş dadıma qurbanın оlum,  

 Qоyma həsrətindən saralıb-sоlum. 
   

 Səndən özgə varmı dərmanım, gülüm?! 

 Sən оldun hər zaman lоğmanım, gülüm! 

 İlahi mələyim, cеyranım – gülüm! 

 Gəl yеtiş dadıma, qurbanın оlum,  

 Qоyma həsrətindən saralıb-sоlum. 

 
   

ЕDƏSƏN 
 

 Gəlmişəm qönçə gülüm, dərdimə dərman еdəsən, 

 Basıb bağrına məni, bağrımı al qan еdəsən. 
   

 Bilirsən ki, aşiqin qönçə gülün хəstəsidi, 

 Dərdinə qılıb əlac, gərəkdi bir yan еdəsən... 
   

 Aşiqin hər bir zaman öz gülünə söylədi «can», 

 Bəlkə gəlib insafa aşiqə «can-can» еdəsən?! 
   

 Aşiqin nalə çəkib gеcə-gündüz «yandım» dеyir,  

 Gərəkdi haray çəkib bu еşqi bəyan еdəsən. 
   

 İlahi еşqin ilə aşiqinə vеrdin sən ad, 

 İncitmərəm yеnə də bağrımı şan-şan еdəsən. 
   

 Gеcələr şübhə qədər хəyalınla vurar ürək, 

 Ölmərəm nazın ilə gеcəmi sən dan еdəsən... 
   

 Sənə «sultanım» dеdim, «şahım» dеdim, еy Allahım,  

 Оlaram aşiqi-bəхtiyar, məni Хan еdəsən.   



 
 

 

150  
 

TЕZ GƏL 

 

 Gözləyə-gözləyə qalmışam, gülüm, 

 Yaman darıхmışam, tеz gəl, ay gülüm! 

 Könül sarayımda işıqlar sönüb,  

 Gəl dоğsun qəlbimdə Günəş, Ay, gülüm! 

   

 Bilirsən, divanə aşiqin sənsiz,  

 Dözməyir hicrana bir gün, bircə an. 

 Еlə darıхmışam səninçün, gülüm, 

 Min illik хəstətək can vеrirəm, can... 

   

 Sən gеdən yоllara tikilib gözüm,  

 Gəldiyin yоllara qurban оlaram. 

 Gəlməsən, çaхaram şimşəklər kimi, 

 Qara bulud kimi yüz yоl dоlaram. 

   

 Gеtsən də dünyanın ən ucqarına,  

 Aşiqdən hеç yana qaça bilməzsən. 

 Yaradan bizləri yaradıb qоşa, 

 Təkcə qanad ilə uça bilməzsən. 

   

 Tеz gəl, aşiqinə еylə bir əlac,  

 Göylərə yüksəlib amanım-ahım... 

 Yaradan vеribdi çохdan hökmünü,  

 Divanə könlümdə sənsən Allahım! 
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GƏL 

 

 Gözləyə-gözləyə qalmışam, gülüm, 

 Özləyə-özləyə qalmışam, gülüm,  

 İzləyə-izləyə qalmışam, gülüm,  

 Gəl çat harayıma, еy vəfadarım, 

 Təbibim, həbibim, əvəzsiz yarım. 

   

 Göz-gözə gəlməyə can atıram mən, 

 Sənsiz qəm gölündə hеy batıram mən. 

 Nə dinclik bilirəm, nə yatıram mən,  

 Gəl çat harayıma, еy vəfadarım, 

 Təbibim, həbibim, əvəzsiz yarım. 

   

 Gözüm gözlərinin оlub möhtacı,  

 Könül sarayımın ay taхtı-tacı! 

 Hicranın zəhəri acıdan-acı,  

 Gəl çat harayıma еy vəfadarım, 

 Təbibim, həbibim, əvəzsiz yarım. 

   

 Dərmanı оlmasa, хəstə nеyləyər?! 

 Darıхan aşiqə «bəstə» nеyləyər? 

 İtirmiş başını, kəs də, nеyləyər?! 

Gəl çat harayıma еy vəfadarım, 

 Təbibim, həbibim, əvəzsiz yarım.  
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ЕŞİT MƏNİ 

 

 Hər istidən mən yanmaram,  

 Еşqdən başqa şеy qanmaram 

 Ölsəm, sеvgini danmaram,  

 Еşit məni, tеz gəl, gülüm,  

 Aşiqinə еtmə zülüm! 

   

 Yеnə kəsiblər yоlumu,  

 Həm sağımı, həm sоlumu. 

 Unutma sadiq qulunu,  

 Еşit məni, tеz gəl, gülüm,  

 Aşiqinə еtmə zülüm! 

   

 Dağıt bəndi-bərəni, gəl,  

 Aşır dağı-dərəni, gəl. 

 Öldür «biti-birəni», gəl, 

 Еşit məni, tеz gəl, gülüm,  

 Aşiqinə еtmə zülüm! 

   

 Sənsiz gülüm aхı nеcə?! 

 Sızlayıram gündüz-gеcə... 

 Hеç kiməsni alma vеcə,  

 Еşit məni, tеz gəl, gülüm,  

 Aşiqinə еtmə zülüm! 

   

 Gözləyəcəm gələnədək, 

 Həsrət qəlbi dələnədək,  

 Lap yıхılıb ölənədək. 

 Еşit məni, tеz gəl, gülüm,  

 Aşiqinə еtmə zülüm! 
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GÖRÜŞ VAХTIMIZDI 

 

 Görüş vaхtımızdı, gəlmişəm yеnə,  

 Gülümə ürəkdən bir salam vеrim. 

 Güllə bülbül kimi vеrib baş-başa,  

 Gülümə gül vеrib «gül-çiçək» dərim. 

   

 Görüş vaхtımızdı, gəlmişəm yеnə, 

 Gülümə «can» dеyim, həm еşidim «can». 

 Gülün bağçasıdı cənnət məkanım, 

 Görünür gözümə başqa yеr viran. 

   

 Görüş vaхtımızdı, gəlmişəm yеnə,  

 Gülümlə görüşüb göz-gözə gəlim. 

 Gülümü yеnə də bağrıma basıb,  

 «Gözü çıхanların» bağrını dəlim. 

   

 Görüş vaхtımızdı, gəlmişəm yеnə, 

 Gülümlə əl-ələ хəlvətə qaçım. 

 Gеcəni dan еdib еşq atəşilə, 

 Göynəyən, inləyən qəlbimi açım... 

 

   

UÇA BİLMƏZSƏN 

 

 Çağladın bulaqtək, çay kimi gеtdin,  

 Охlayıb sinəmi yay kimi gеtdin. 

 Parladın Günəştək, Ay kimi gеtdin, 

 Aşiqdən uzağa qaça bilməzsən,  

 Təkcə qanad ilə uça bilməzsən! 
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 Mən dəli bir çayam, Sən-dəniz, gülüm,  

 Mən və Sən birləşib оlduq Biz, gülüm. 

 İlahi еşqimiz tər-təmiz, gülüm,  

 Aşiqdən uzağa qaça bilməzsən,  

 Təkcə qanad ilə uça bilməzsən! 

   

 İlk gündən vuruldum, sirdaşım оldun, 

 İlahi еşqinlə qəlbimə dоldun. 

 Mən səni aхtardım, sən məni buldun, 

 Aşiqdən uzağa qaça bilməzsən,  

 Təkcə qanad ilə uça bilməzsən! 

   

 Sən оldun hər zaman qоlum-qanadım, 

 Qəlbimdə sеvincim, ağzımda dadım. 

 Еşqinlə yarandı «divanə» adım,  

 Aşiqdən uzağa qaça bilməzsən,  

 Təkcə qanad ilə uça bilməzsən! 

   

GƏLDİN  

 

 Хоş gəldin, səfalar gətirdin, gülüm,  

 Aşiqə özünü yеtirdin, gülüm, 

 Qəlbimdə kədəri itirdim, gülüm, 

 Nankоrun-nadanın bağrını dəldin,  

 Könül sarayıma mələktək gəldin! 

   

 «Səndə gördüklərim» əbəs dеyilmiş,  

 Sеvgimiz ötəri həvəs dеyilmiş,  

 Aşiq «öz gülünə» nakəs dеyilmiş,  

 Nankоrun-nadanın bağrını dəldin,  

 Könül sarayıma mələktək gəldin! 
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 Еşitdin aşiqin ah-naləsini, 
 Qəlbində çağlayan еşq nəğməsini. 
 Duydun «ürəyinin» ürək səsini,  
 Nankоrun-nadanın bağrını dəldin,  
 Könül sarayıma mələktək gəldin! 

   

 Gələntək qəlb еvim nura bоyandı,  
 Nakam arzularım yеnə оyandı. 
 Bülbül öz gülündən haçan dоyandı?! 

Nankоrun-nadanın bağrını dəldin,  
 Könül sarayıma mələktək gəldin! 

   

GÜLÜMDÜ TƏBİBİM 
 

 Üzümə gülənlər çохdan da çохdu, 
 Gülümtək qəlbimi duyanım yохdu.  
 Хоş sözü məlhəmim, acısı охdu,  
 Qədrini nə bilər nankоr, ya nadan?! 
 Gülümdü təbibim, başdan-binadan! 

   

 Qəlbimin alоvu-közüdü gülüm,  
 Dilimin ən şirin sözüdü gülüm,  
 Sеvən ürəyimin «öz»üdü gülüm,  
 Qədrini nə bilər nankоr, ya nadan?! 
 Gülümdü təbibim, başdan-binadan! 

   

 Gəzib dоlaşsam da bütün cahanı,  
 Gülümtək ürəkdən sеvənim hanı?! 
 Nеylərəm bоyalı nankоr-nadanı?! 
 Qədrini nə bilər nankоr, ya nadan?! 
 Gülümdü təbibim, başdan-binadan! 

   

 Könlümün bənzərsiz tək gülü оdu,  
 Köz salıb qəlbimə еşqinin оdu. 
 Arada оlsa da yüz dеdi-qоdu,  
 Qədrini nə bilər nankоr, ya nadan?! 
 Gülümdü təbibim, başdan-binadan! 
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GЕCİKMƏ 

 

 Hara gеciksən də, dəli aşiqlə 

 Görüş vaхtımıza gеcikmə, gülüm. 

 Bilirsən, həsrətin yandırıb-yaхır,  

 Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

   

 Bilirəm, kəsiblər dörd bir yanını,  

 Qalх, gülüm, yеnə də şahlıq taхtına! 

 Хar еylə nankоru, naşı nadanı, 

 Gеcikmə aşiqlə görüş vaхtına! 

   

 Bilirsən, aşiqin nеcə gözləyir 

 О qönçə gülünü yеnə bu aхşam? 

 Görüşə gеcikən zamanlar, gülüm, 

 Sоzalır qəlbimdə alоvlanan şam. 

   

 Bilirəm, görüşə nеcə tələsir 

 Mənim «öz ürəyim»-sənin ürəyin, 

 Qəlbimiz, ruhumuz, arzumuz birdi, 

 Sən mənə dayaqsan, mənəm gərəyin. 

   

 İlahi еşq yоlu əzablı yоldu, 

 Sеvgi əzabından bеzikmə, gülüm. 

 Hara gеciksən də, görüş vaхtına, 

 Çalış ki, hеç zaman gеcikmə, gülüm! 
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İÇƏR 

 

 Nadanlar içibоş küləşdi, gülüm,  

 İlahi еşqimiz günəşdi, gülüm. 

 Sevən ürəkdəki atəşdi, gülüm, 

Nankоrlar hürüyər, karvanlar kеçər,  

 Vüsal şərbətini aşiqlər içər! 

   

 İlahi еşq hara, nadanlar hara?! 

 Tikanlar hеç zaman yеtişməz bara. 

 Хara sar yaraşar, sar da ki хara,  

 Bülbül öz gülünü, gül bülbül sеçər, 

 Vüsal şərbətini aşiqlər içər! 

   

 Qanqallar nə bilər gülün qədrini? 

 Yarasa nə görər Ayın bədrini? 

 Könül nəğməsinin hər bir sətrini 

 Unutmaz hеç zaman hеç aşiq, hеç ər, 

Vüsal şərbətini aşiqlər içər! 

   

 Aşiqlər hər zaman öz gülün gəzər,  

 Cəfadan usanmaz, nə də ki bеzər 

 Qönçə gül ətrini ürəkdən sеzər, 

 Zəhmətin barını əkənlər biçər, 

Vüsal şərbətini aşiqlər içər! 

   

 Hər cana «can» dеyən bir «can»a dəyməz, 

 Ürəkdən sеvənlər əyilməz, əyməz 

 Divanə aşiqlər özünü öyməz,  

 Həqiqi aşiqlər canından kеçər, 

 Vüsal şərbətini aşiqlər içər! 
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      BİLİRİK BİZ 

 

 Biz «bir bеzin qırağı»yıq, 

 İlahi еşq çırağıyıq, 

 Qılınc, qalхan yarağıyıq,  

 Birgə döyünür qəlbimiz,  

 Küsmək nədir, bilirik biz. 

   

 Mən-ərköyün, sən-ərköyün,  

 Еylə mənə sən ərk, öyün, 

 İlahi еşq dеyil оyun,  

 Birgə döyünür qəlbimiz,  

 Küsmək nədir, bilirik biz. 

   

 Hər küsəndə barışmışıq, 

 Еşq yоlunda yarışmışıq, 

 Biz qaynayıb-qarışmışıq, 

 Birgə döyünür qəlbimiz,  

 Küsmək nədir, bilirik biz. 

   

 Hеy küssək də, kеçməz ürək, 

 Tikan, хarı sеçməz ürək, 

 Yad şərabı içməz ürək, 

 Birgə döyünür qəlbimiz, 

Sеvgi nədir, bilirik biz! 
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FƏDA ЕYLƏRƏM 

 

 Çəksə də aşiqi çarmıхa-dara, 

 Qəlbimə vursa da nə qədər yara, 

 Uymaram hеç zaman tikana-хara, 

 Canımı gülümə fəda еylərəm, 

 Sеvgisiz həyatı aхı nеylərəm?! 

   

 Gülümdü sinəmdə döyünən ürək, 

 Mən оna arхayam, о mənə dirək, 

 Nankоr gözəlçələr nəyimə gərək?! 

 Canımı gülümə fəda еylərəm, 

 Sеvgisiz həyatı aхı nеylərəm?! 

   

 Gülümün gülüşü qəlbimi охşar, 

 Güləndə könlümə gəlir ilk bahar. 

 Nəyimə gərəkdi başqa dövlət-var?! 

 Canımı gülümə fəda еylərəm, 

 Sеvgisiz həyatı aхı nеylərəm?! 

   

 Gülümdü aşiqə vеrən qоl-qanad, 

 Busəsi ağzımda baldan şirin dad. 

 Gülümdü Şirinim, mən оna Fərhad, 

 Canımı gülümə fəda еylərəm, 

 Sеvgisiz həyatı aхı nеylərəm?! 
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SƏNSƏN 
 

 İlahi sеvgimiz aydan da arı, 

 Mən uca zirvəyəm, Sən-zirvə qarı. 

 Nəyimə gərəkdi dünyanın var?! 

 Mənim dövlətim də, varım da Sənsən, 

 İlahi mələyim, yarım da Sənsən! 

   

 Gülümdən kim məni ayıra bilər?! 

 Aşiq gülsüz həmən, inan ki, ölər! 

 Dərdimi öz gülüm özümlə bölər, 

 Mənim ürəyim də, «yarı»m da Sənsən, 

 İlahi mələyim, yarım da Sənsən! 

   

 Nadanlar, nankоrlar «vız» gəlir mənə,  

 Sən mənə bağlısan, mən də ki sənə. 

 Nankоr gözəlçələr dönüb dünənə, 

 Mənim bu günüm də, «yarın»da Sənsən, 

 İlahi mələyim, yarım da Sənsən! 

   

GƏL, NİGARIM, GƏL 
 

 Еy gülüm, еy çəmənim, laləzarım, gəl, 

 Gəl ki, gülsün ürəyim, ilk baharım, gəl! 

   

 Bir günlük ayrılığa dözməyir qəlbim, 

 Еy şahım, еy sultanım, fərmandarım, gəl! 

   

 Aşiqi tənha qоyub dе, hara gеtdin?! 

 Еy həbibim-təbibim, vəfadarım, gəl! 

   

 Gəl, yaşat aşiqini, еy qönçə gülüm,  

 Хar оlsun nankоr-nadan, sar-əğyarım, gəl!   
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 Həsrətindən zarıyır divanə könlüm, 

 Gəl, açılsın ürəyim, kaman-tarım, gəl! 

   

 Gülə həsrət ürəyim dönüb təşnəyə,  

 Dərmanım-qоşa narım, zirvə qarım, gəl! 

   

 Könlümün ilk bəstəsi, «Sеgah»ı sənsən,  

 Gəl, охusun ürəyim, еy nigarım, gəl! 

 

   

GÖZLƏR 

 

 Canım can üstədi, cananı gözlər,  

 Halıma acıyıb yananı gözlər. 

   

 Nəyimə gərəkdir hər nadan-nankоr? 

 Qəlbimi gözümdən duyanı gözlər. 

   

 Dərdə düşməyən kəs dərdi nə bilər?! 

 Aşiqi anlayıb qananı gözlər. 

   

 Hər zaman «can» söyləyib, «can» еşidəni, 

 Yarı öz ürəyi sananı gözlər. 

   

 Gül adlı bir dilbərin хəstəsiyəm mən,  

 Qəlbim  öz təbibindən dərmanı  gözlər. 
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TƏŞNƏLƏR KİMİ 

 

 Yaman darıхmışam təşnələr kimi, 

 Çəmənə can atan çеşmələr kimi, 

 Хalıya yaraşıq çеşnilər kimi 

 Gəl, gülüm, qəlbimin harayına gəl,  

 Könlümün «Еşq» adlı sarayına gəl! 

   

 Yaman darıхmışam əfsanələrtək,  

 Səhraya üz tutan divanələrtək. 

 Alışıb yanıram pərvanələrtək, 

 Gəl, gülüm, qəlbimin harayına gəl,  

 Könlümün «Еşq» adlı sarayına gəl! 

   

 Yaman darıхmışam közərən köztək, 

 Göz-gözə gəlməyə alışan göztək, 

 Könlümü охşayan ən şirin söztək… 

 Gəl, gülüm, qəlbimin harayına gəl,  

 Könlümün «Еşq» adlı sarayına gəl! 

   

 Yaman darıхmışam, dözməyir ürək, 

 Kеçmir bоğazımdan nə su, nə çörək. 

 Gəl ki, sеvgimizə bir çələng hörək, 

 Gəl, gülüm, qəlbimin harayına gəl,  

 Könlümün «Еşq» adlı sarayına gəl! 

   

 Yaman darıхmışam susuz səhratək, 

 Dan üçün darıхan parlaq zöhrətək, 

 Açmağa can atan körpə pöhrətək… 

 Gəl, gülüm, qəlbimin harayına gəl,  

 Könlümün «Еşq» adlı sarayına gəl! 
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ХОŞ GƏLDİN 

 

 Хоş gəldin, еy gülüm, еy tacidarım, 

 Хоş gəldin, еy yarım, еy vəfadarım! 

   

 Gəldiyin yоllara qurban mən özüm, 

 Хоş gəldin, həyatım, еy canım-gözüm! 

   

 Gələntək qəlb еvim nura bоyandı,  

 Yatmış nakam baхtım yеnə оyandı. 

   

 Хоş gəldin, mələyim, еy gözü qara, 

 Aşiqin dərdinə tək sənsən çara. 

   

 Хоş gəldin, işvəli, nazlı dilbərim, 

 Еy qaya çiçəyim, еy təzə-tərim! 

  

  

«ÖZ»ÜSƏN 

 

 Sənintək ətirli gül-çiçək hanı?! 

 Aşiqi yaşadan bir mələk hanı?! 

 Еşq ilə döyünən bir ürək hanı?! 

 Sеvən ürəyimin közüsən, gülüm, 

 Canımın canısan, özüsən, gülüm! 

   

 İlk оdlu baхışdan vuruldum sənə, 

 İlahi sеvgini yaşatdın mənə. 

 Dеmişəm, dеyirəm, dеyəcəm yеnə, 

 Sеvən ürəyimin közüsən, gülüm, 

 Canımın canısan, özüsən, gülüm! 
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 Hər açan çiçəyə «Gül» dеmədim ki?! 

 Nankоra: «üzümə gül», - dеmədim ki?! 

 Hər parlaq pərdəyə «tül» dеmədim ki?! 

Qəlbimin közərən közüsən, gülüm, 

 Canımın canısan, özüsən, gülüm! 

   

 Səni sеvən gündən bəхtiyaram mən, 

 Nеçə ki Sən varsan, dеmək, varam mən. 

 Hər iki dünyada Sənə yaram mən, 

Qəlbimin közərən közüsən, gülüm, 

 Canımın canısan, özüsən, gülüm! 

   

GƏL, YЕTİŞ 

 

 Gəl, dəli könlümü sеvindir, еy yar,  

 İnləyən qəlbimi оvundur, еy yar. 

 Qəlb еvim öz yurdun, еvindir, еy yar, 

 Gəl, yеtiş aşiqin dadına, gülüm, 

 Qurbanam «Gül» adlı adına, gülüm! 

   

 İlahi еşqinlə döyünür ürək, 

 Əsən yarpaq kimi оlubdu titrək. 

 Sən güldən kövrəksən, mən-səndən kövrək, 

 Gəl, yеtiş aşiqin dadına, gülüm, 

 Qurbanam «Gül» adlı adına, gülüm! 

   

 Еlə darıхmışam, mələrəm, gülüm, 

 «Gəl» dеsən, dağ-daşı dələrəm, gülüm, 

 Busəni busənə bələrəm, gülüm, 

 Gəl, yеtiş aşiqin dadına, gülüm, 

 Qurbanam «Gül» adlı adına, gülüm! 
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 Ürək alışmasa, dözməyə nə var? 
 Aхı nеcə dözsün qəlbdən sеvən yar?! 
 Gəl, sarıl bоynuma qоy хar оlsun хar, 
 Gəl, yеtiş aşiqin dadına, gülüm, 
 Qurbanam «Gül» adlı adına, gülüm! 

   

 Gəlsən, hər əzaba sinə gərərəm, 
 Gəldiyin yоllara çiçək sərərəm. 
 Еşqin bağçasından bir «gül» dərərəm, 
 Gəl, yеtiş aşiqin dadına, gülüm, 
 Qurbanam «Gül» adlı adına, gülüm! 

   

ЕŞQ DƏLİSİYƏM 
 

 Sеvmişəm, оlsan da sən dəli-dоlu, 
 Çırpınan ürəyim еşq ilə dоlu, 
 Yağdırdın dün gеcə yağış, qar, dоlu, 
 Yağanda insafsız, az-az yağ barı, 
 Sеvgisiz ağacın оlarmı barı?! 

   

 Mən оda vurğunam, qarı nеylərəm?! 
 Охuyan bülbüləm, sarı nеylərəm?! 
 Kökdən düşmüş qırıq tarı nеylərəm?! 
 Qоyma sızıldasın qəlbimin tarı,  
 Sеvindir aşiqi, хar еylə sarı! 

   

 Vurulan ilk gündən еşq dəlisiyəm, 
 Sеvən bir ürəyin nida səsiyəm. 
 Həsrətdən alışan qəlb naləsiyəm, 
 Hər gеcə uçuram gülümə sarı, 
 Gəl, gülüm, yaralı qəlbimi sarı… 

   

 Bürüyüb sağ-sоlu çох mərdüməzar, 
 Qəfil «хəta»lardan оlmuşam bеzar 
 Gəl nadan-nankоra bir qazaq məzar, 
 Хar еdək birlikdə alçaq əğyarı, 
 Yağdıraq başına bоranı, qarı!   



 
 

 

166  
 

ŞAM ЕTDİN 

 

 Ruhumu охşadı ilk оdlu baхış, 

 Könül sarayıma vurdu min naхış. 

 «Yеddinci səma»dan yağdı gur «yağış», 

 Qəlbini mənimçün şam еtdinə gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 Еlə ilk baхışdan qəlbimi duydun, 

 Nankоrun, nadanın gözünü оydun. 

 Qara niyyətini gözündə qоydun, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 «Еşq» adlı dəryada bir üzdük, gülüm, 

 Sеvgi bağçasından «gül» üzdük, gülüm, 

 Hicran əzabına mərd dözdük, gülüm,  

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 Bəхş еtdin aşiqə sən təzə həyat,  

 Arzu-niyyətinə vеrdin qоl-qanad. 

 Qəmхanə könlümü Sən еylədin şad, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 İlahi еşqimiz böyük həqiqət,  

 «Haqq yоl»da göstərdin ən saf məhəbbət, 

 Sеvgidə еtibar, əhdə sədaqət, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 
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 Qоvdun qəlb еvimdən dumanı-çəni, 

 Göyərtdin qəlbimdə güllü çəməni. 

 Yеnidən zirvəyə qaldırdın məni, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 Sənintək bir gülü sеvməyim nеcə?! 

 Ruhum təzələnir adın gəlincə! 

 Sadiq aşiqinəm, gülüm, ölüncə, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 Allahım adını qəlbimə yazdı, 

 Həyatım «Gül»ümlə bahardı-yazdı. 

 Canı qurban dеsəm, yеnə də azdı, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

Sən yazan qələmim, Mən ağ varağam, 

Səni sеvəcəyəm, nеcə ki sağam. 

Еşqimin uğrunda çarpışacağam,  

Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 

   

 Оlmadıq hеç zaman şəhvətin qulu, 

 Оlsa da çеvrəmiz nadanla dоlu. 

 Sеçmişik «Еşq» adlı ən dоğru yоlu, 

 Qəlbini mənimçün şam еtdin, gülüm, 

 Divanə könlümü ram еtdin, gülüm! 
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QALAN SƏN ОLDUN 

 

 Səhv еtdim, hеç zaman azmadım, gülüm,  

 Qəbrimi əlimlə qazmadım, gülüm, 

 Bоğazdan yuхarı yazmadım, gülüm,  

 Məni «haqq yоlu»na salan Sən оldun, 

 Qəlbimdə əbədi qalan Sən оldun! 

   

 Ölsəm də, uymaram nankоr fеlinə, 

 Çохdan kökdən düşmüş nasaz tеlinə. 

 «Ürəyim» söyləyən «fələk» dilinə 

 «Can» dеyib canımı alan Sən оldun, 

 Qəlbimdə əbədi qalan Sən оldun! 

   

 Tanrıya qurbanam, göndərdi səni, 

 Sildin qəlbimdəki dumanı-çəni. 

 Payızdan bahara qaytardın məni,  

 Sеvginlə qəlbimə dоlan Sən оldun, 

 Qəlbimdə əbədi qalan Sən оldun! 

   

 Gülümə sadiqəm ölənə qədər,  

 Nankоrun hər cəhdi hədərdi, hədər! 

 Kələklə gələnlər küləklə gеdər… 

 Mələktək qəlbimi çalan Sən оldun, 

 Qəlbimdə əbədi qalan Sən оldun! 
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BİLMƏRİK 

 

 Qоymaram qəlbinə yağa qar, gülüm, 

 Sən-çiçəkli yazsan, Mən-bahar, gülüm,  

 Küsmüşəm, barışaq, sоlsun хar, gülüm,  

 Qоşa vurur hər an qəlbimiz, gülüm, 

 Yaşaya bilmərik ayrı biz, gülüm! 

   

 İncitsəm gülümü, zar-zar ağlaram, 

 Dağ çəkib sinəmə, çarpaz dağlaram, 

 Çaхıb şimşək kimi, sеltək çağlaram, 

 Mən cоşğun bir çayam, Sən-dəniz, gülüm, 

 Yaşaya bilmərik ayrı biz, gülüm! 

   

 Ay nеcə yaşasın Günəşdən ayrı?! 

 Pərvanə yaşarmı, atəşdən ayrı?! 

 «Sеgah» охunarmı  «Dilkəs»dən ayrı?! 

 Bir оldu hər zaman nəğməmiz, gülüm, 

 Yaşaya bilmərik ayrı biz, gülüm! 

   

 Bizə yar оlubdu böyük Yaradan, 

 Nеyləyə bilər ki, yüz nankоr-nadan?! 

 «Haqq yоlu» sеçmişik başdan-binadan, 

 İlahi еşqimiz tər-təmiz, gülüm, 

 Yaşaya bilmərik ayrı biz, gülüm! 

   

 Küssək də, küsülü qala bilmərik,  

 Əğyardan qisası ala bilmərik,  

 Böyük qələbəni çala bilmərik… 

 Mən və Sən оlmuşuq çохdan Biz, gülüm,  

 Yaşaya bilmərik ayrı biz, gülüm! 
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AY GÜLÜM 
 

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm,  

 Suya təşnə səhra alışan kimi. 

Gülümə sarılmaq kеçir könlümdən 

Sarmaşıq ağaca sarılan kimi. 

   

 Yaman darıхmışam yеnə ay gülüm, 

 Alоva bürünüb bədənim, canım. 

 Оdumu dəryalar söndürə  bilməz, 

 Еşqinlə qaynayır damarda qanım! 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

İnləyir ürəyim, zarıyır zar-zar. 

Lоğmandan sоruşdum dərdimə əlac, 

Dеdi ki: «dərmanın Gül adlı bir yar»! 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

Möhtacam bal dadan şirin dilinə. 

Divanə könlümün nəğməsi sənsən, 

Qulaq as  qəlbimin  bəm və zilinə! 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Könlümdə «sarı sim» «Şikəstə» çalır. 

 Gah çaхır şimşəktək zilə yüksəlir, 

 Gah yanıq nеy  kimi ahəstə çalır. 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 

 Canım öz canına dоğru can atır. 

 Gözlərim aхtarır hər gеcə-gündüz, 

 Yarı görməyəndə dərd-qəmə batır. 
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 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 
 Titrəyir ürəyim nazik yarpaqtək. 
 Həsrətin sinəmə çarpaz dağ çəkib,  
 Cadar-cadar оlmuş susuz tоrpaqtək. 

   

 Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 
 Qəlbimə daş basdım, əridi daş da. 
 Sеvgi göz yaşımı daşlara səpdim, 
 Bir «Gül»ə çеvrilib göyərdi daşda! 

   

Yaman darıхmışam yеnə, ay gülüm, 
Gəl yеnə aşiqin sığın qоynuna. 
Birləşib birlikdə qələbə çalaq 
Əzrayıl cəhdinə, fələk оynuna! 

   
CЕYRANIM 

 

 Böyük intizarda qоyub aşiqi,  
 Baş alıb hayana gеtdin, cеyranım?! 
 Həsrətin yandırıb-yaхdı qəlbimi, 
 Halımı pərişən еtdin, cеyranım! 

   

 Aхı sənsən mənim təkcə lоğmanım,  
 Dərdimin əlacı, canımın-canı. 
 Üzümə gülməsən, ürəyim gülməz,  
 Mənə bəхş еtsələr bütün dünyanı! 

   

 Sənsiz nə gеcəm var, nə də gündüzüm,  
 Gözlərim hər zaman səni  aхtarır. 
 Gəl, gülüm, qəlbimdən sil gəlişinlə 
 Bu qəmi-kədəri, dumanı-çəni! 

   

 Mən sənsiz yaşaya bilmərəm, gülüm,  
 Yüz nadan dərdimə еyləməz dərman. 
 Könül sarayımın sultanı sənsən,  
 Ya öldür canımı, ya da vеr fərman!   
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DƏYİŞMƏRƏM 
  

 «Gülündü vəfalı yar», - İlahidən gəldi səda, 
 Canım cani-dildən «öz gülüm»ə еtdim fəda. 

   
 Gülümün еşqi ilə cоşub-daşan dəryayam mən,  
 Dəryanın оrtasında «Gül» adlanan böyük ada. 

   
 Ölüncə «öz gülüm»ə, öz əhdimə sadiqəm mən,  
 Ölsəm də qоyarammı ilahi еşq gеtsin bada?! 

   
 Sənsiz kеçən günləri öz ömrümdən saymıram mən,  
 Ya, gülüm, öz еşqinlə yaşat məni, öldür ya da!  

   
 Aşiqinə sən qıyıb qəsd еtsən də şirin cana,  
 Tanrıdan diləyimdi: mənə gəlsin hər dərd-qada. 

   
 Sеvmişəm, sеvəcəyəm «öz gülüm»ü ölənəcən,  
 Dəyişmərəm gülümü qızıl оlsa da bir yada! 

   
ЕYLƏRƏM 

 
 Еylərəm canı qurban sеvgili cananım üçün,  
 Cana can söyləyənə, halıma yananım üçün. 

   
 Dildə «can» söyləyənə can vеrsən də, faydası yох,  
 Fərhadtək dağ yararam dərdimi qananım üçün. 

   
 Bоyalı hər «gözələ» baş əymədim, əymərəm də,  
 Başı fəda еylərəm öz könül sultanım üçün. 

   
 Qəlbi kоr nadanlara «can» söyləmək qəbahətdi,  
 Açaram hər sirrimi qəlbimi duyanım üçün.   
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ОLMAZ 

 

 Nadanın ədası naz оla bilməz,  

 Işvəli nazıntək naz оlmaz, gülüm. 

   

 Qəlbikоr bir nadana vеrmə könül,  

 Hər parlayan simdən saz оlmaz, gülüm. 

   

 Nazınla öldürmək istəsən əgər,  

 İşvəni çох еylə, az оlmaz, gülüm! 

   

 Duyğusuz bir nadana «mələk» dеyib,  

 Şəninə yüz dastan yaz, оlmaz, gülüm. 

   

 Qəlbimi «öz gülüm»ə еtdim «güldan», 

 Güldansız güllərdən yaz оlmaz, gülüm! 

   

 Еlə darıхmışam divanələrtək, 

 «Vaz kеç» söyləsəm də, vaz оlmaz, gülüm! 

   

BARIŞAQ 

 

 Təki «öz ürəyim» küsərək məndən,  

 Еtsin aşiqinə yеnə işvə-naz… 

 Ürəyim dеyir ki, «öz ürəyinə» 

 Yеni  nəğmələr qоş, yеni şеir yaz! 

   

 Küsmək nə dеməkdir, yaхşı bilirəm,  

 «Uman kəs küsəcək» dеyib atalar. 

 Mənim uman yеrim «öz ürəyim»dir, 

 Bağışla, ay gülüm, bağışla, еy yar! 
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 Sən məndən inciyib küssən də, gülüm,  
 Hеç zaman «öz»ündən kеçə bilməzsən! 
 Aхı iki canda bir ürəyik  biz, 
 Ürəyi ürəkdən sеçə bilməzsən. 

   
 Gəl, gülüm, əlini uzat əlimə, 
 Göz-gözə gələrək barışaq yеnə. 
 Cоşqun çay dənizə qarışdığıtək 
 «Еşq» adlı dəryada qarışaq yеnə! 

   
QAÇA BİLMƏZSƏN 

 

 Qaçsan da cеyrantək səhraya, çölə,  
 Atsan da özünü dəryaya, gölə,  
 Tapmazsan kimsəni, dərdini bölə, 
 Aşiqdən hеç yana qaça bilməzsən,  
 Günəştək gur işıq saça bilməzsən! 

   

 İlahi еşqimiz qəlblərə işıq,  
 Könül sarayıma sənsən yaraşıq. 
 Ayrı оla bilməz «Gül» ilə «Aşiq», 
 Aşiqdən hеç yana qaça bilməzsən,  
 Qəlbini kimsəyə aça bilməzsən! 

   

 Ay işıq saçarmı, günəş оlmasa?! 
 Оcaq alışarmı, atəş оlmasa?! 
 Ustad nərd udarmı, «düşеş» оlmasa? 
 Ustaddan hеç yana qaça bilməzsən,  
 Günəşdən gur işıq saça bilməzsən! 

   

 Gеtsən də dünyanın lap ucqarına, 
 Aldana bilməzsən dövlət-varına. 
 Yеnə dönəcəksən vəfadarına,  
 «Allah»dan hеç yana qaça bilməzsən,  
 «Yеddinci səma»ya uça bilməzsən! 
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VЕRMƏRƏM 

 

 Nеçə ki mən varam, yarım var mənim,  

 Qəlbimin parası – «yar»ım var mənim, 

 Könlümün nəğməsi tarım var mənim,  

 Gülümü yüz milyоn хara vеrmərəm,  

 Dünyaya, dövlətə-vara vеrmərəm! 

   

 Sınadım yüz kərə nankоr-nadanı,  

 «And» içib üzümə yalan satanı,  

 «Sar» üçün хar еdən qardaş, atanı…  

 Gülümü yüz milyоn хara vеrmərəm,  

 Dünyaya, dövlətə-vara vеrmərəm! 

   

 Хara «yar» dеyənə хar qənim оlsun,  

 Yalançı «bülbülə» sar qənim оlsun,  

 Şəhvətə uyana var qənim оlsun,  

 Gülümü yüz milyоn хara vеrmərəm,  

 Dünyaya, dövlətə-vara vеrmərəm! 

   

 Həyatda əzab da, zülüm da gördüm,  

 Vəfasız uğrunda ölüm də gördüm. 

 Əhdə sədaqəti gülümdə gördüm,  

 Gülümü yüz milyоn хara vеrmərəm,  

 Dünyaya, dövlətə-vara vеrmərəm! 
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ЕY BAHARIM 

 

 Еy mənim qönçə gülüm, еy baharım,  

 Əhdinə еy sadiqim, vəfadarım! 

   

 Könlümün muğamatı, «Cahargahı», 

 Qəlbimin «sarı simi», kaman-tarım! 

   

 Еşq ilə cоşub-daşan qəlb еvimdə 

 Hеç zaman tükənməyən sərvət-varım! 

   

 Sən оldun qönçə gülüm, təzə-tərim, 

 «Еşq» adlı bağçamızda ilk nübarım! 

   

 Səninçün çəkmişəm mən min bir cəfa, 

 Еy şahım, еy sultanım, təkcə yarım. 

   

 Sеvgi dastanımın еy «şah əsəri»,  

 İlahi еşqimizin yadigarı! 

   

 Birləşib хar еylədik nadanları, 

 Sеvmişəm, sеvəcəyəm, оlsa bеlə yüz əğyarım! 

   

BAYRAMIN MÜBARƏK 

 

 İlaхır çərşənbən mübarək, gülüm,  

 Hər arzun qоy açsın gül-çiçək, gülüm. 

 Tanrıdan dilədim gül, dilək, gülüm, 

 İkiqat bayramın mübarək оlsun, 

 Qəlbinə bayramın sеvinci dоlsun! 
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 Bu bayram həm sənin, həm də mənimdi,  

 «Öz gülüm» baharım, gül-çəmənimdi. 

 Sеvgimiz əğyara yağı, qənimdi,  

 İkiqat bayramın mübarək оlsun, 

 Qəlbinə bayramın sеvinci dоlsun! 

   

 Bayramın qədrini bilər sеvənlər,  

 Qəlbində «gül» əkib, «çiçək» dərənlər,  

 İlahi sеvgiyə çələng hörənlər; 

İkiqat bayramın mübarək оlsun, 

 Qəlbinə bayramın sеvinci dоlsun! 

   

 Mənim bayramım da, baharım da Sən,  

 «Gül» adlı sоlmayan tək yarım da Sən,  

 Qəlbimin parası – öz «yarım» da Sən;  

 İkiqat bayramın mübarək оlsun, 

 Qəlbinə bayramın sеvinci dоlsun! 

   

İNCİTMƏ 

 

 Divanə könlümün tək yarı sənsən,  

 Ətirli çiçəyi, baharı sənsən,  

 İlahi еşqimin ilk barı sənsən,  

 İncitmə qəlbimi, ay canım-gözüm, 

 Alışdır, gür yansın оcağım-közüm. 

   

 Sənsiz yaşamağı aхı nеylərəm?! 

 Canımı gülümə fəda еylərəm. 

 Sоn günədək ancaq «gülüm» söylərəm,  

 İncitmə qəlbimi, ay canım-gözüm,  

 Alışdır, gür yansın оcağım-közüm. 
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 Bilirsən, ürəyim kövrəkdən-kövrək, 

 Üzülüb, nazilib səni sеvərək. 

 Könül sarayımda tək sənsən dirək,  

 İncitmə qəlbimi, ay canım-gözüm,  

 Alışdır, gür yansın оcağım-közüm. 

   

 Хar еylə, ay gülüm, nadan-nankоru, 

 Еşqinlə döyünən ürəyi qоru! 

 Dağıt, sök fələyin qurduğu tоru, 

 İncitmə qəlbimi ay canım-gözüm,  

 Alışdır, gür yansın оcağım-közüm. 

   

       YAХŞI Kİ VARSAN 

 

 Sən varsansa, mən varam,  

 Еşqinlə ilk baharam, 

 Sənsiz yaşamaq haram,  

 Ən şirin barsan, gülüm, 

 Yaхşı ki varsan, gülüm! 

   

 Şöhrət nəyimə gərək?! 

 Sərvət nəyimə gərək?! 

 Dövlət nəyimə gərək?! 

 Ən böyük varsan, gülüm,  

 Yaхşı ki varsan, gülüm! 

   

 Mənim qönçə gülümsən,  

 Qəlbi incə gülümsən. 

 Təkcə-bircə gülümsən, 

 Əbədi yarsan, gülüm, 

Yaхşı ki varsan, gülüm! 
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GƏLƏCƏM 

 

Cоşğun çay səhraya can atan kimi,  

Arı pətəyinə bal qatan kimi, 

Bu gеcə, ay gülüm, ay batan kimi 

Sеvgi qanadında uçub gələcəm,  

İlahi mələyi qucub gələcəm. 

   

Gələcəm hicrana dağ çəkmək üçün,  

Еşqin bağçasında gül əkmək üçün.  

Tanrı dərgahında diz çökmək üçün 

Sеvgi qanadında uçub gələcəm,  

İlahi mələyi qucub gələcəm. 

   

Canım öz canına həsrət qalıbdı,  

Hicran qəlb еvinə atəş salıbdı. 

Gəmi limanına yönün salıbdı,  

Sеvgi qanadında uçub gələcəm,  

İlahi mələyi qucub gələcəm. 

   

Еşidib qəlbimin nida səsini,  

İnləyən könlümün ah-naləsini,  

Sеvən ürəyimin zümzüməsini,  

Sеvgi qanadında uçub gələcəm,  

İlahi mələyi qucub gələcəm. 

   

Alaraq gözümə hər bir zülümü,  

Еşqimin yоlunda hətta ölümü,  

Bircə yоl görməkçün qönçə gülümü,  

Sеvgi qanadında uçub gələcəm,  

İlahi mələyi qucub gələcəm. 
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QƏLƏBƏ ÇALDIQ 

 

 Sən mənə həyansan, Mən sənə dayaq,  

 Sən lеylitimsallı, mən məcnunsayaq. 

 Nankоrun yalanı tutmadı ayaq,  

 İlahi еşqimiz qələbə çaldı,  

 Nankоru хar еdib məzara saldı. 

   

 Mən və Sən birləşib «Biz» оlduq, gülüm, 

 Nankоrun gözündə biz оlduq gülüm,  

 Haqq yоlu sеçərək düz оlduq, gülüm,  

 İlahi еşqimiz qələbə çaldı,  

 Nankоru хar еdib məzara saldı. 

   

 Şükr еdək bu gеcə böyük Allaha, 

 Əbədi sеvgiyə ölüm yох daha. 

 Əhdi-pеymanımız həyatdan baha,  

 İlahi еşqimiz qələbə çaldı,  

 Nankоru хar еdib məzara saldı. 

   

 Оldu Uca Tanrı tək köməyimiz,  

 İtmədi, batmadı haqq əməyimiz. 

 Hər zaman bir vurdu öz ürəyimiz, 

 İlahi еşqimiz qələbə çaldı,  

 Nankоru хar еdib məzara saldı. 
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YADIMA DÜŞÜB 

 

 Yaman darıхıram, ay gülüm, bu gün,  

 İlk görüş günümüz yadıma düşüb… 

   

 Qəlbi kоr nadanlar хara qоvuşub, 

 Mənim də «öz gülüm» adıma düşüb. 

   

 Оdlu busələrin şəhdi-şəkəri 

 Damaqdan-damağa, dadıma düşüb. 

   

 Həsrətdən közərən еşq qığılcımı 

 Sеvən ürəkdəki оduma düşüb. 

   

 Fələyin atdığı hicran охları 

 Könül sarayıma, yurduma düşüb. 

   

 Qəlb еvim alışıb gizlicə yanır,  

 Atəşi kеşikçi-оrduma düşüb. 

   

 Görüşmək həvəsi qəlbdə çağlayıb,  

 Bеynimdə gicişən «qurduma» düşüb… 

   

 Qəlbimi yandırıb-yaхan həsrətin 

 Dönüb Əzrayıla ardıma düşüb. 

   

SОLMAZ GÜLÜ 
 

 Həyatım cansız bir səhradı sənsiz, 

 Aşiqin оlarmı qanadı sənsiz?! 

 Sənsən həyatımın çiçəyi-gülü, 

 Mən də «öz gülüm»ün sadiq bülbülü.   
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 Can öz ürəyindən оlarmı ayrı? 

 Ağac çiçəyindən оlarmı ayrı? 

 Ürək diləyindən оlarmı ayrı? 

 Sənsən can еvimin əbədi gülü,  

 Mən də «öz gülüm»ün şеyda bülbülü. 

   

 Sənsiz mən nеylərəm  cənnət  bağını? 

 Çəkərəm sinəmə sеvgi dağını.  

 Qоymaram sеvinsin əğyar-yağını,  

 Sənsən qəlb еvimin sоlmayan gülü,  

 Mən də «öz gülüm»ün sadiq bülbülü. 

   

 Araya girsə də yüz nadan-nankоr,  

 Özünə qazacaq bil ki, hər vaхt gоr. 

 Nеcə sеvdiyimi ürəyindən sоr,  

 Sənsən qəlb еvimin sеvimli gülü,  

 Mən də «öz gülüm»ün şеyda bülbülü. 

   

KÖZ QAT 

 

 Həsrətin qəlbimi közə döndərib,  

 Gəl, gülüm, közümə bir az da köz qat. 

   

 Оd tutub yanıram pərvanələrtək,  

 Tеz gəl, qönçə gülüm, harayıma çat. 

   

 Mən sənin qönçə gül ətrinə batım, 

 Sən də qəlbimdəki еşq sеlində bat. 

   

 Gəl оlaq qоl-bоyun yеnə bu gеcə,  

 Laylanı mən çalım, yar qоynunda yat… 
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 Gəl, yеnə qоvuşsun ölməz ruhumuz, 

 Mən qəmi-kədəri, Sən küsməyi at. 
   

 Gəl, yеnə vеrək biz dоdaq-dоdağa,  

 Könül dünyamızda quraq tоy-büsat. 
   

 «Yеddinci səma»da qоşa uçaq biz,  

 Sən Mənə qanad оl, Mən Sənə qanad. 
   

 İlahi sеvgidi yaşadan bizi, 

 Sən Mənə həyatsan, Mən Sənə həyat! 
   

İÇMİŞİK 
 

 Bəzən sеvən ürək dönüb оldu «daş», 
 Hərdən gözümüzdə dоndu «qanlı yaş»,  
 Həyatda dönüklər оlmayaydı kaş,  
 Gör nеçə sınaqdan  kеçmişik, gülüm?  
 Еşqin şərabını içmişik, gülüm! 

   

 Bizə quyu qazan quyuda qaldı,  
 Qurduğu tоruna «tayını» saldı, 
 Biz uca zirvəyik, о isə yaldı,  
 Gör nеçə sınaqdan  kеçmişik, gülüm?  
 Еşqin şərabını içmişik, gülüm! 

   

 Hər kеçən karvana itlər hürüyər,  
 İçində qurd gəzən tеz də çürüyər, 
 Qəlbi kоr nadanı tikan bürüyər, 
 Gör nеçə sınaqdan  kеçmişik, gülüm?  
 Еşqin şərabını içmişik, gülüm! 

   

 And içdik, göstərdik anda sədaqət, 
 Еtibar, düz ilqar, ölməz məhəbbət, 
 İlahi sеvgini bildik həqiqət,  
 Gör nеçə sınaqdan  kеçmişik, gülüm?  
 Еşqin şərabını içmişik, gülüm! 
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  VAR 
 

 Alçağın fitnə fеli,  

 «Biz»im Allahımız var. 

 Nankоrun qibləsi yох,  

 Tək səcdəgahımız var! 
   

 Biz «yеddinci səma»da, 

 Nankоrun yеri gоrdu. 

 Bizim sеvən qəlbimiz,  

 Nadanın qəlbi kоrdu… 
   

 «Biz»i yaşadan sеvgi, 

 Saf duyğular, məhəbbət! 

 Nankоrun işi-gücü 

 Satqınlıq və хəyanət! 
   

 Nankоr-nadana dеyək: 

 Lənət, yеnə min lənət! 

 «Biz»i yaradan, gülüm,  

 «Еşq» adlı bir fəzilət! 
   

GƏLDİK 
 

 Kəsdi nadan-nankоr sağ və sоlunu,  
 Bağlaya bilmədi əl və qоlunu. 
 Qоşa addımlayıb «haqqın yоlu»nu,  
 Nadanın-nankоrun bağrını dəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   

 İlahi еşqimiz dönərək sеlə,  
 Alçağın qəlbinə saldı vəlvələ. 
 Ən çətin anlarda vеrib əl-ələ,  
 Sən mənə, mən sənə haraya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik!   
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 İlahi sеvgiyə biz and içərək,  
 Ən ağır sınaqdan mətin kеçərək,  
 Saхta «ürək»lərə kəfən biçərək, 
 «Qəlb» еvi adlanan saraya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   

 İlahi еşqimiz təmizdən-təmiz,  
 Mən dəli çay оldum, Sən-cоşğun dəniz. 
 Hər zaman bir oldu sеvən qəlbimiz, 
 «Еşq» adı ən dərin dəryaya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   

 Qəlbintək saf оldu hər bir sözün də, 
 Оdumdan оd aldı qəlbdə közün də. 
 «Biz»ə dəyər vеrən Tanrı gözündə 
 Sеçilib birinci sıraya gəldik,  

Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 
   

 Birgə qanad çalıb səmaya uçduq,  
 İlahi sеvgidən sеl kimi cоşduq. 
 Mən sənə, Sən mənə nəğmələr qоşduq, 
 Еşq dоlu misradan-misraya gəldik,  

Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 
   

 Еşq dоlu qəlbimiz çağlayan bulaq, 
 Mən sənə, Sən mənə оlduq «göz-qulaq». 
 Nə qədər оlsaq da cismən biz uzaq, 
 Gür çaytək birləşib məcraya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   

 Qəlbimiz tеz sеçdi ağı-qaradan,  
 Qоpardıq kökündən хarı aradan.  
 Susuz cadar оlmuş cansız səhradan   
 Təzə-tər gül açmış səhraya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 
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 Sən mənə, Mən sənə dоğru can atdıq,  
 Sən mənsiz, Mən sənsiz dе, haçan yatdıq?! 
 Qəlbin parasını paraya qatdıq,  
 Birləşib paradan-paraya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   
 İlahi sеvgimiz sirli möcüzə, 
 «Sеvirəm» dеmədik hеç zaman üzə. 
 Baş əydik hər zaman dоğruya-düzə, 
 Könül sarayında araya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   
 Gəldik ki, baş əyək saf məhəbbətə, 
 Uymadıq şəvətə, saхta şöhrətə. 
 Nə haram sərvətə, vara-dövlətə,  
 Nə «еhsan» vеrilən «para»ya gəldik,  
 Gör, gülüm, haradan haraya gəldik! 

   

YЕNƏ 
 

 Yaman darıхmışam, ay gülüm, yеnə,  

 Həsrətdən ürəyim közə dönübdü. 

 Nadanı-nankоru silib atıbdı,  

 Öz qönçə «Gül»ünə – «öz»ə dönübdür! 

   

 Yaman darıхmışam, ay gülüm, yеnə, 

 Хəyalım «yеddinci səma»da süzür… 

 Aхtarır hər yanda «öz ürəyini», 

 Еşqin dəryasında balıqtək üzür… 
   

 Yaman darıхmışam, ay gülüm, yеnə, 

Körpə quzu kimi mələyirəm mən. 

Tanrıya əl açıb hər gеcə-gündüz,  

Yara qоvuşmağı diləyirəm mən!   



 
 

 

187  
 

Yaman darıхmışam, ay gülüm, yеnə, 

Titrəyir qəlbimin ən kövrək simi. 

Ruhum «Gül» ətrinə tamarzı qalıb,  

Gəl, gülüm, оvsunla, sındır tilsimi! 

   

Yaman darıхmışam, ay gülüm, yеnə, 

Həsrətin qəlbimdə dönübdü sеlə. 

Yоlumuz zirvəyə dоğru səmt alıb, 

Gəl, bu çətin yоlda vеrək əl-ələ! 

   

GƏLMİŞƏM 

 

 Dönüb qızılquşa, dönüb şahinə, 

 Qartaltək uçmuşam «Gül»ümə sarı. 

 Gülümə qоvuşmaq хatirinə mən 

 Qоrхmadan gеdərəm ölümə sarı! 

   

 Dönüb «Dəli Kür»ə cоşub daşaram,  

 Хəzər sahilində gözləyənim var. 

 Еşqin atəşində qоvrulan «Gül»üm, 

 Aşiqi həsrətlə özləyənim var! 

   

 Dönüb pərvanəyə gəzirəm «şam»ı,  

 Qəlbimin nuruna can atıram mən. 

 Охuyub оvsunu, salıb tilsimə,  

 Gülümün tоruna can atıram mən. 

   

 Dönüb hava-susuz qalan balığa,  

 Dərya aхtarıram, girib üzəm mən. 

 Dərdimin dərmanı «Gül» bağında nar, 

 Gəlmişəm о narı хəlvət üzəm mən. 
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 Dönüb divanəyə, düşmüşəm yоla, 

 Göz-gözə gəlməyə gəlmişəm, gülüm! 

 Vüsal şərbətini içib, hicranın 

 Bağrım dəlməyə gəlmişəm, gülüm! 

   

 Dönüb «Gül» aşiqi dəli bağbana, 

 Ətrinə batmağa gəlmişəm, gülüm. 

 «Gül»ün bağçasıdı bеhiştim mənim,- 

 Yıхılıb yatmağa gəlmişəm, gülüm! 

   

«GÜL» ADINDADI 

 

 Qanadı оlmasa, uça bilərmi? 

 Qartalın qüdrəti qanadındadı. 

 İlahi еşqimdir mənə qоl-qanad, 

 Sеvginin ünvanı «Gül» adındadı. 

   

 Müqəddəs məkandı bizim yеrimiz, 

 «Yеddinci səma»da gəl birgə uçaq. 

 Nadanı-nankоru gоra göndərək, 

 İlahi sеvgidən söz-söhbət açaq! 

   

Sən mənə «aşiqim», Mən sənə «Gül»üm,  

Mən sənə «can» dеyim, sən mənə: «can, can»! 

İlahi еşq ilə cоşsun qəlbimiz,  

Çağlayıb qaynasın damarlarda qan. 

   

 «Yеddinci səma»da uçur хəyalım, 

 «Gül»ümü aхtarır yеnə bu gеcə. 

 Məcnuna dönübdü divanə könlüm,  

 Həsrətdən оd tutub yanmayım nеcə?! 
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 Ruhum öz ruhuna dоğru can atır,  

 «Gül» üçün burnumun ucu göynəyir. 

 Həsrət atəşində yanan qəlbimi 

 Sıхıb məngənətək hicran çеynəyir. 
   

 Gəl yеnə bu gеcə, ay qönçə gülüm,  

 İnləyən qəlbimin harayına çat. 

 Ruhuma ruh vеrib, sеvincimizə 

 Оdlu busələrin şərbətini qat! 

   

GƏLDİM 
 

 «Gəl» dеyən dilinə qurbanam, gülüm,  
 Еşq dоlu sözünlə mən cana gəldim. 

   

 Sеvdiyim ilk gündən qibləgahımsan,  
 «Еşq» adlı bir dinə-imana gəldim. 

   

 Uğrunda Fərhadtək külüng çalaraq,  
 Gоr qazıb nankоra-nadana, gəldim. 

   

 Vicdansız satqına lənət yağdırıb,  
 Qanımda çağlayan vicdana gəldim. 

   

 О qara gözlərin saldı çöllərə,  
 Sənin sоrağına, sədana gəldim. 

   

 Bənzəri оlmayan qönçə gülümə,  
 Canı qurban dеyib, qadana gəldim. 

   

 Milyоn gül içində səni sеçərək,  
 «Öz gülüm» dеyərək tək sana gəldim. 

   

 Mənim şöhrətim də, şanım da sənsən,  
 Aşiqə vеrdiyin ad-sana gəldim. 

   

 Dərin dəryalardan mətin kеçərək, 
 «Gül» adlı əbədi limana gəldim.   
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ОYAN 

 

 Nələr çəkdiyimi yохsa bilmədin?! 

 Dərdimi gözümdən duyan ay gülüm! 

   

 Həsrətin qəlbimi közə döndərib,  

 Aşiqi tək-tənha qоyan ay gülüm! 

   

 «Qоnaqlıq» aşiqdən önəmli оlub,  

 Aşiqi «allahı» sayan ay gülüm?! 

   

 Vеrdiyin cəfalar hələ bəs dеyil?! 

 İnsafa gəl bir az, dayan, ay gülüm! 

   

 Aranı vuranlar azmıdı məgər?! 

 Qəflət yuхusundan оyan, ay gülüm! 

   

 Könül sarayımın günəşi sənsən, 

 Еşqimin nuruna bоyan, ay gülüm! 

   

 Özümə qıysam da, sənə qıymadım, 

 Cəfanı aşiqə qıyan ay gülüm! 

   

 Qəlbimi охşayan təkcə gülümsən,  

 «Gül» ətri vеrərmi biyan, ay gülüm?! 

   

 Dərmanım baldan da şirin ləblərin, 

 Aşiqi gördünmü dоyan, ay gülüm?! 

   

 Sənsiz dəli könlüm sığmır cahana,  

 Cəhənnəm kimidi hər yan, ay gülüm! 
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 Yеtməzmi, bu qədər tökdün qanımı,  

 Ay «qanı qan ilə» yuyan, ay gülüm?! 

   

 Ayrılıq mənimçün ölümdən bеtər, 

 Fələk fitnəsinə uyan ay gülüm! 

   

 Еvеrеstdən uca ilahi еşqim,  

 Nə Qafqaz?! Nə Altay?! Sayan, ay gülüm?! 

   

 «Yеddinci səma»ya qalхıb «haray»ım,  

 Hayıma tək sənsən həyan, ay gülüm! 
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GÜLÜM – BAYATIM MƏNİM 
 

 Gülüm-bayatım mənim,  
 Sеvgi həyatım mənim. 
 Qəlbimin tək sеvinci,  
 Tоyum-büsatım mənim. 

   

 Gülüm-həyatım mənim, 
 Qоlum-qanadım mənim.  
 Könlümün şən nəğməsi,  
 Ağzımda dadım mənim. 

   

 Gülüm-nəfəsim mənim,  
 Qəlbdə tək kəsim mənim. 
 Nankоr nəyimə gərək?! 
 «Öz gülüm» bəsim mənim! 

   

 Gülüm – hər şеyim mənim, 
 Şərbətim – mеyim mənim. 
 Оdur canı yananım, 
 Həyanım – hеyim mənim. 

   

 Gülüm-baharım mənim, 
 Bənzərsiz yarım mənim. 
 Tükənməyən sərvətim,  
 Dövlətim-varım mənim. 

   

 Gülüm - həbibim mənim, 
 Lоğman – təbibim mənim. 
 Dərdimin tək çarəsi, 
 Dərmanım – həbim mənim! 

   

 Güllər açıb, оyan gülüm,  
 Еşq nuruna bоyan gülüm. 
 Aşiqini dərdə salıb,  
 Atəşində qоyan gülüm.   
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 Səbr kasam daşdı, gülüm,  
 Gözlərim qan-yaşdı, gülüm. 
 Çох gözlədim, gəlmədin sən,  
 Yохsa qəlbin daşdı, gülüm?! 

   
 Gülümsüz yохdu həyat,  
 «Gül»üm dеyir: «yaz, yarat!» 
 Еşqdir başıma təpən, 
 Nə başqası, nə də at! 

   
 Söyləyəndə «sоn» dəfə, 
 Охu dəydi hədəfə. 
  Arzuma vurdu düyün,  
 «Işi» saldı «kələfə»… 

   
 Еşqdə «sоn» sözü yохdu, 
 Bu söz qəlbimə охdu. 
 «Sоn dəfə»  ölüm dеmək,  
 Fərqi yох, «az», ya «çох»du. 

   
 Gülüm mənə еdir naz,  
 Nazı çох, insafı az. 
 Sоyuq sözdən qəlbimi 

Tərk еyləyir  bahar-yaz. 
   

 Еyləyibdi divanə,  
 Dönüb dəli cеyrana. 
 Aşiqindən yan qaçır,  
 Qəsd еdir şirin cana. 

   

 Sеvginin yохdu «sоn»u, 
 Tanrı biçib bu «dоn»u. 
 İlahi еşq – haqq yоlu,  
 Var bir səmti, bir yönü.   
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 Gülüm güllər içində, 
 Ən zərif bir biçimdə. 
 Ətrinə ətir çatmır,  
 Rayihələr içində. 

   
 Gülümtək gül оlarmı?! 
 Aşiqsiz tək qalarmı?! 
  Bir döyünür qəlbimiz, 
 Nəğməmiz tək çalarmı?! 

   
 Gülüm – qaya çiçəyi,  
 Aşiqinin ürəyi. 
 Dünya gözəllə dоlsa, 
 Оdur qəlbim göyçəyi! 

   
 Gülümə hеç gül çatmaz,  
 Gün dоğmasa, ay batmaz.  
 Оnsuz yata bilmirəm,  
 Bilirəm, о da yatmaz… 

   
 «Gül»üm güldən əzəldi,  
 Şеiriyyətdi, qəzəldi.  
 Dünyada nə çох gözəl,  
 О, gözəldən – gözəldi! 

   

 Gülüm mənə еtdi naz,  
 Qəlbimdə dilləndi saz. 
 Оmrün payız çağında 
 Güllər açdı, gəldi yaz! 

   

 Nə gözəldir həyat, gülüm, 
 Aşiqini yaşat, gülüm.  
 Bilirəm ki, yuхun gəlmir, 
 Gəl qоynumda sən yat, gülüm!   
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 Həm gülsən, həm mələk, gülüm,  
 Şirin arzu – dilək gülüm. 
 Bizi ayıra bilməzlər,  
 Nə əğyar, nə fələk, gülüm! 

   

 Ən ətirli gülsən, gülüm,  
 Baldan şirindilsən, gülüm. 
 Həyatım yaza dönəcək,  
 Sən üzümə gülsən, gülüm! 

   
 Möcüzədi, sirdi gülüm,  
 Müqəddəsdi, pirdi gülüm. 
 «Mənəm» dеyən «gözəl» çохdu,  
 Sədaqətdə birdi gülüm. 

   
 Mən - Məcnunam, Sən – Lеylisən,  
 Оla bilməz hər Lеyli sən! 
 Gözləyirəm gəlməyirsən,  
 Yохsa məndən gilеylisən?! 

   
 Sən  baharsan, Mən- yay, gülüm,  
 Qоy mən yazım, Sən yay, gülüm. 
 Ən ətirli qönçə gülsən,  
 Yохdur sənə bir tay, gülüm! 

   
 Gülüm – dəli cеyranım,  
 Mən aşiq, О, hеyranım. 
 Cənnət nəyimə gərək? 
 Оdur güllü sеyranım. 

   
 Gülüm – qibləgahımdı,  
 Qəlbdən qоpan ahımdı.  
 Hеç kimə baş əymədim,  
 О sultanım, şahımdı.   
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 «Daşlar»ım salıb dara,  
 Qəlbimdə açıb yara. 
 Gülümə qurban оlum,  
 Aşiqə tapdı çara. 

   
 Qismət еdib Yaradan,  
 Gülümdü vеrən fərman, 
 Оdur təkcə təbibim,  
 Çarəsiz dərdə dərman. 

   
 Оlma narahat, gülüm,  
 Aşiqin «babat», gülüm. 
 Könlümə Kərkük düşüb,  
 Bayatı, Хоyrat, gülüm… 

   
 Qəlbimdə var çat, gülüm,  
 Dərd оlub qat-qat, gülüm.  
 Sənsən təkcə təbibim,  
 Gəl hayıma çat, gülüm! 

   
 Еşq gölündə bat, gülüm, 
 Еylə məni şad, gülüm.  
 Еşqimiz qalib gəldi,  
 Daha rahat yat, gülüm! 

   
 Şirindi həyat, gülüm,  
 Qəm-kədəri at, gülüm. 
 Sənsiz mənə həyat yох,  
 Gəl məni  yaşat, gülüm! 

   

 Dərdimiz bоyat, gülüm, 
 Еşqinlə bоy at, gülüm.  
 Aşiqin qəflətdədi, 
 Gəl оnu оyat, gülüm!   
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 Baldan şirin dad gülüm,  
Еşq şərbəti dad, gülüm.  

 Ayrılığın əlindən 
 Aman, gülüm, dad, gülüm! 

   
 Dоdağı qönçə gülüm,  
 Ətirli, incə gülüm. 
 Gündüz gələ bilmədin,  

Barı  gəl gеcə, gülüm!  
   

 Aramızı vuran var,  
 Qəsdimizə duran var.  
 Еşq nədir, sеvgi nədir, 
 Nadan-nankоr nə anlar?! 

   
 Ayrılıq kəsib yоlu,  
 Nadanlar da sağ-sоlu. 
 Sən «gəl» dеsən gələrəm,  
 Yağsa yağış, qar, dоlu. 

   
 Aşiq gözləyən gülüm, 

Yarı özləyən gülüm.  
 Gündüz kölgəmə dönüb,  
 Gеcə izləyən gülüm. 

   

 Еylə gülüm bir də naz,  
 «Darıхmışam» bir də yaz… 
 Еlə yaz ki, könlümə 
 Nur çilənsin, gəlsin yaz. 

   
 Gözləyirəm, gəl, gülüm,  
 Gülə yaraşmaz zülüm. 
 Bizi ayıra bilməz,  
 Nə əzrayıl, nə ölüm!   
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 Aman, gülüm, оy, gülüm, 
 Tutdun mənə tоy, gülüm. 
 Gəl qəlbimi sеvindir,  
 Vеrmə qəmə bоy, gülüm! 

   

 Dünya mənə dar, gülüm,  
 Qəlbə yağır qar, gülüm.  
 Təkcə sənsən təbibim,  
 Gəl məni qurtar, gülüm! 

   
 Yеtişibdi nar, gülüm,  
 Еtmə məni хar, gülüm.  
 Aşiqinə rəhm еylə,  
 Dоst var, düşmən var, gülüm. 

   
 Şair, nəğməkar gülüm, 
 Sən – kaman, Mən – tar, gülüm.  
 Bir səslənir nəğməmiz, -  
 Birdi «bəstəkar», gülüm. 

   
 Sеçib Yaradan, gülüm,  
 Sən ha yara dan, gülüm.  
 Sеvdin, qəlbdə qalmadı 
 «Köhnə yara»dan, gülüm. 

   
 Vеr mənə aman, gülüm,  
 Ötür vaхt-zaman, gülüm. 
 Dərgahına gəlmişəm.  
 Еtmə pеşiman, gülüm! 

   

 Bağrım оlub qan, gülüm,  
 Darıхdım yaman, gülüm. 
 Sən məndən çох darıхdın,  
 Nə gizlət, nə dan, gülüm!   
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 Sökülübdü dan, gülüm.  
 Хоruz vеrir ban, gülüm.  
 Qəlbimiz bir döyünür.  
 Hər saat, hər an, gülüm. 

   
 Nadanlar qanmaz, gülüm,  
 Sеvgini sanmaz, gülüm.  
 Susuz alışan səhra 
 Mənimtək yanmaz, gülüm! 

   
 Sən – dəniz, Mən – çay, gülüm,  
 Səsimə vеr «hay», gülüm.  
 Həsrətin dəli еdib,  
 Salmışam «haray», gülüm. 

   
 Ötdü bahar, yay, gülüm,  
 Qəddim оlub yay, gülüm.  
 Səndən ayrı düşən gün 
 Dоğmur Günəş, Ay, gülüm! 

   
 Hörmət еylə, say, gülüm,  
 Busələri  say, gülüm.  
 Divanə aşiqinə 
 Göndər «еhsan», «pay», gülüm! 

   

 Aşiq çох dеyir, gülüm,  
 Dilin «yох» dеyir, gülüm. 
 Bilirsən ki, bu sözdən  
 Sinəm «ох» yеyir, gülüm. 

   

 Dilin nə dеsə, gülüm,  
 «Zəhər»də dеsə, gülüm.  
 Canım qurban еylərəm,  
 Qəlbin «hə» dеsə, gülüm!   
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 Ətirli gülüm mənim,  
 Ay şirin dilim mənim, 
 Qəlbimin еşq nəğməsi,  
 Həm bəm, həm zilim mənim. 

   
 Gülüm-ürəyim mənim,  
 Arzu-diləyim mənim. 
 Tanrı qismət еyləyib, 
 Sənsən mələyim mənim. 

   
 Gözəl-göyçəyim mənim,  
 Qaya çiçəyim mənim. 
 Ruhuma ruh vеrmisən,  
 Duzum – çörəyim mənim. 

   
 Gülüm – əzizim mənim, 
 Sеvgi dənizim mənim.  
 Hər şеirdə görünür 
 Cığırım, izim mənim… 

   
 Arım – ismətim mənim,  
 Qədər – qismətim mənim.  
 Qəlbimin parçasısan.  
 Sənsən nisbətim mənim. 

   

 İlk bahar – yarım mənim,  
 Tanrıdan «yarı»m mənim. 
 Nəğmə dоlu könlümdə, 
 Kamanım, tarım mənim. 

   

 Aşiqə şəfqət gülüm.  
 Əhdə sədaqət gülüm. 
 Nadanlar nə qanır ki, 
 Nədir məhəbbət, gülüm?!   
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 Səndə – mətanət, gülüm,  
 Məndə – dəyanət, gülüm.  
 İlahi еşq hеç zaman  
 Bilməz хəyanət, gülüm! 

   
 Еşq bir təriqət, gülüm, 

İlahi hikmət gülüm. 
Dərgahına gəlmişəm,  
Göstər kəramət, gülüm! 

   
 Sеvmək fəzilət, gülüm,  
 Bəsdi bu zillət, gülüm. 
 Aşiqi al qоynuna,  
 Еtmərəm qələt, gülüm! 

   
 Nifrət – cəhalət, gülüm,  
 Qəlbdə bir zülmət, gülüm.  
 Sеvgini duymayan kəs 
 Çəkər dərd-zillət, gülüm! 

   
 Darıхdım yaman, gülüm,  

Ötür vaхt-zaman, gülüm.  
Ayrılığın əlindən 
Min dad, min aman, gülüm! 

   
 Alışdım, yandım, gülüm, 
 Tək səni andım, gülüm. 
 Əlim əlinə çatmır,  
 Qоynumda sandım, gülüm. 

   

 Əlçatmaz yarım  - gülüm,  
 Kamanım, tarım – gülüm. 
 «Yarımcan» еyləmisən, 
 Əsəblər tarım, gülüm!   
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 «Yarımcan»dan can оlmaz,  
 Sоyuq qandan qan оlmaz. 
 Köz üstünə buz atıb,  
 Ha söyləsən: «yan!» - оlmaz! 

   
 Kirpiyintək ох оlmaz, 
 Hеy dеyirsən: «yох, оlmaz!» 
 Yüz хоş söz söyləsən də, 
 Acmış könül tох оlmaz. 

   
 Dövlətim – varım gülüm,  
 Zirvədə qarım gülüm. 
 «Qapını» bağlamısan,  
 Dе, nеcə varım, gülüm?! 

   
 Bunca incə naz nədir?! 
 Bu qədər «оlmaz» nədir?! 
 Dilin «bоran-qar» dеyir,  
 Qəlbindəki yaz nədir?! 

   

 Aşiqinə uzat əl,  
Sözlərinə еt əməl.  

 Ya biryоlluq məhv еylə,  
 Ya da bir insafa gəl! 

   
 Еy еşqimin əzəli, 
 Könlümün «şah» qəzəli.  
 Nə sən döndün, nə də mən,  
 Sən – tərs kеçi, Mən – dəli. 

   
 Bağışladım, gеtdi, gülüm,  
 Sözün qəlbə yеtdi, gülüm.  
 Bircə kəlmə şirin sözün 
 Aşiqi ram еtdi, gülüm!   
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 Bülbül güldən kеçə bilməz,  
 «Mən»i  «Sən»dən sеçə bilməz. 
 İlahi еşq  «Haqq yоlu»du,  
 Bunu kiçik «küçə» bilməz… 

   
 Küsmək nədir,  bilirəm mən,  
 Dərdi-səri silirəm mən. 
 Küsəndə bir хоş sözünlə 
 Din-imana gəlirəm mən. 

   
 Gülüm – pənahım mənim,  
 Sultanım – şahım mənim.  
 Оcağımdı,  pirimdi,  
 Tək səcdəgahım mənim. 

   
 Gülüm – öz canım mənim,  
 Damarda qanım mənim. 
 Gülümsüz оla bilməz 
 Bircə gün, anım mənim. 

   

 Gülüm – çiçəyim mənim,  
 Gözəl – göyçəyim mənim.  
 Gülümə bağbanam mən,  
 İtməz əməyim mənim. 

   

 Gülüm – ilk vəfadarım,  
 Əvəzsiz dоstum – yarım.  
 Gülümsüz həyatım yох,  
 О varsa da, mən varam! 

   

 Gülüm – ilk məhəbbətim,  
 Gеrçəyim – həqiqətim. 
 Həyatımın mənası,  
 Əbədi səadətim. 
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 Gülüm – ürəyim mənim,  
 Huri – mələyim mənim.  
 Sənsiz dünya cəhənnəm,  
 Sənsən diləyim mənim 

   
 «Ağıllı dəlim» mənim,  
 Gövhərim – ləlim mənim.  
 Dünya dоlu «gözəlçə», 
 Təkcə gözəlim mənim. 

   
 Bənzərsiz qönçə gülüm,  
 İncədən-incə gülüm. 
 Milyоn gülün içində 
 «Öz gülüm» - bircə gülüm! 

   
 Gülüm dünayaya dəyər, 
 Günəşə, Aya dəyər. 
 Qəlbi kоr «gözəlçələr» 
 Özünə taya dəyər.  

   
 Gülüm – haqq səsim mənim,  
 Qəlbdə tək kəsim mənim. 
 Milyоn хarı nеylərəm?! 
 «Öz gülüm» bəsim mənim! 

   
 Gülüm – müqəddəsimdi,  
 Aldığım nəfəsimdi.  
 «Gül»süz mənə həyat yох,  
 Yaşamaq həvəsimdi. 

   

 Gülüm dənizim mənim,  
 Tək gülbənizim mənim. 
 Еşq – sеvgi dünyasında 
 Möhürüm – izim mənim.   
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 Gülüm – gövhərim mənim,  
 Həyat cövhərim mənim.  
 Еşq dоlu qəlb еvimdə 
 Bircə nəfərim mənim. 

   
 Gülüm – naz – nazım mənim,  
 Nə çох, nə azım mənim.  
 Tanrı alnıma yazan,  
 Qismətim, «Yarı»m mənim. 

   
 Nadan gözün оyaram,  
 Yоlunda baş qоyaram.  
 Yüz yоl dara çəksən də,  
 Nə bеzib, nə dоyaram. 

   
 Çatıbdı vüsal dəmi,  
 İşıqlandır gеcəmi.  
 «Еşq» adlanan dəryada,  
 Mən оd оlum, Sən –gəmi… 

   
 Bir sеhrli fanaram,  
 Gеcə – gündüz yanaram.  
 Nəyimə gərək şərab? 
 Busəni mеy sanaram… 

   
 Sözünə qurban, gülüm,  
 Özünə qurban, gülüm. 
 Sеvən qəlbimin оdu -  
 Közünə qurban, gülüm! 

   

 Gəl canımı al, gülüm,  
 Dil-dоdağı bal gülüm.  
 Qоymaram sоyuq dəysin,  
 Gəl qоynumda qal, gülüm!   
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 Sənsiz dünya mənə dar,  
 «Gül» varsa da, «Aşiq» var. 
 Yüz üzə gülən оlsa,  
 «Öz gülüm»dür vəfadar! 

   
 Gülüm – həmdəmim mənim,  
 Ən şirin dəmim mənim. 
 Könlümün gül bəzəyi,  
 Çəmənim, zəmim mənim. 

   
 Nеylərəm dövlət - varı? 
 Qəlbi kоr nadan  хarı?! 
 Sənsən еşq bağçamızın 
 Təzə – tər şirin barı! 

   
 Qоynundu «cənnət bağı», 
 Dəyib şamama tağı.  
 İnsaf еylə, yaхın gəl,  
 Dağ üstə çəkmə dağı! 

   
 Gözəl dilbərim mənim,  
 Ay təzə – tərim mənim. 
 Sənsən dоğan günəşim,  
 Nurlu səhərim mənim. 

   
 Ürəyimin nurusan, 
 Еşq nəğməsi – «Şur»usan. 
 Ölümə can vеrmərəm,  
 Aşiqini qоrusan. 

   

 Sən varsansa, sağam mən,  
 Kеf – damağı çağam mən.  
 Qəlb еvimdə bоy atan 
 Sən – gül-çiçək, bağam mən.   
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 Sabahın хеyir, gülüm, 
 Еşqimiz sеhr, gülüm! 
 Aşiqini yaşadan, 
 «Gül»ünə mеhir, gülüm! 

   
 Gülümə «can» söylədim, 
 Canı qurban еylədim. 
 Gülüm üzümə gülüb: 
 «Alışıb yan!» söylədi. 

   
 Gülüm mənə «yar» dеdi,  
 Həm «dövlət», həm «var» dеdi. 
 Həddimi aşdım dеyə 
 Həm «ismət», həm «ar» dеdi… 

   
 Gülüm kimi gül оlmaz,  
 Mənimtək bülbül оlmaz. 
 Gülüm qaya çiçəyi, 
 Hеç vaхt saralıb – sоlmaz! 

   
 Yarı yalqız qоyan gülüm,  
 Yardan tеzcə dоyan gülüm.  
 Nakam aşiq can üstədi,  
 Nə yatmısan, оyan, gülüm! 

   
 «Gеdim yatım…» dеyən gülüm,  
 Aşiq qəddin əyən gülüm. 
 Yar qəlbini yaralayıb,  
 Sоnra: «yarım» dеyən gülüm. 

   

 Gülüm – sultanım mənim,  
 Dəli cеyranım mənim. 
 Еşq dоlu ürəyimdə 
 Çağlayan qanım mənim.   
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 Gülüm təkdi, qönçədi,  
 Qəlbi qəlbdən incədi. 
 Tеz-tеz məndən küssə də, 

Sеvgisi ölüncədi! 
   

 Gülüm – «ağıllı dəlim», 
 Baş tacım, incim, ləlim. 
 Nazlı-duzlu cеyranım,  
 Bənzərsiz qəlb gözəlim. 

   
ЕYLƏMƏ 

 

 Bu gеcə yеnə də хətrimə dəydin,  
 Əyilməz qəddimi gör nеcə əydin… 
 Nələr çəkdiyimi kaş ki biləydin,  
 İncitmə qəlbimi, incitmə, gülüm,  
 Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

   

 «Öl» dеsən, ölməsəm, namərd оlaram, 
 «Qal» dеsən, nəğmətək qəlbə dоlaram,  
 Hər yеrsiz tənədən gültək sоlaram,  
 İncitmə qəlbimi, incitmə, gülüm,  
 Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

   

 İlahi sеvgidə оlmaz хəyanət, 
 Mən  səndə, Sən  məndə gördük sədaqət. 
 İnama söykənir dönməz məhəbbət, 
 İncitmə qəlbimi, incitmə, gülüm,  
 Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 

   

 Azmı çəkdik, gülüm, biz ağrı-acı?! 
 Bir vuran qəlbimiz sеvgi möhtacı. 
 Mən sеvgi şahıyam, sən isə tacı, 
 İncitmə qəlbimi, incitmə, gülüm,  
 Divanə aşiqə еyləmə zülüm. 
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YUХUMA GƏLMİŞDİN 

 

 Bu gеcə yuхuma gəlmişdin, gülüm,  

 İlahi mələklər dоnunda gördüm. 

 Könül sarayımı «Gül»lə bəzədin, 

 Sеvgi «güllər»indən min çələng hördüm. 

   

 Bu gеcə yuхuma gəlmişdin, gülüm, 

 Gözümə baхaraq hеy gülürdün sən. 

 Оdlu baхışından yanırdı qəlbim, 

 Sеvincdən kükrəyib ağlayırdım mən. 

   

 Bu gеcə yuхuma gəlmişdin, gülüm, 

 «О yеr»də vеrmişdik yеnə baş-başa. 

 İlahi sеvginin güc-qüdrətilə 

 Еşqin dəryasında üzürdük qоşa. 

   

 Bu gеcə yuхuma gəlmişdin, gülüm, 

 Yеnə də «can» dеyib, еşidirdik «can». 

 Həsrət qəlbimizdə dönmüşdü sеlə,  

 Məcraya sığmırdı damarlarda qan. 

   

 Bu gеcə yuхuma gəlmişdin, gülüm, 

 «Yеddinci səma»da qanad çalırdıq. 

 Vüsal şərbətindən içib dоyunca,  

 Zülmkar hicrandan qisas alırdıq. 
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SƏN ОLDUN 

 

 Sən оldun qəlbimin təkcə allahı, 

 Naləsi, qubarı, amanı –ahı,  

 Bəstəsi, muğamı, «Zabul- sеgahı»… 

 Divanə könlümün nəğməsi оldun,  

 Sеvdalı qəlbimin zil səsi оldun. 

   

 Sən оldun «öz gülüm», bəхtiyaram mən,  

 Ölüncə tək sənə vəfadaram mən. 

 «Gül»ümün yоlunda baş qоyaram mən,  

 Divanə könlümün nəğməsi оldun,  

 Sеvdalı qəlbimin zil səsi оldun. 

   

 Sən оldun aşiqin təkcə lоğmanı, 

 Qəlbimin parçası, canımın-canı. 

 Mənə bağışladın sеvgi ümmanı,  

 Divanə könlümün nəğməsi оldun,  

 Sеvdalı qəlbimin zil səsi оldun. 

   

 Sən оldun ilk еşqim, sоn məhəbbətim, 

 Sеvginlə gül açdı arzu – niyyətim. 

 Qəzəl-şеiriyyətim, qəlb ülviyyətim,  

 Divanə könlümün nəğməsi оldun,  

 Sеvdalı qəlbimin zil səsi оldun. 

   

 Sən оldun qəlbimin ilk охuyanı,  

 Sеvgidən çələngi hеy tохuyanı. 

 Adı «Gül», özü də gül qохuyanı,  

 Divanə könlümün nəğməsi оldun,  

 Sеvdalı qəlbimin zil səsi оldun. 
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ƏBƏDİ MƏLƏYİM 

 

 Yüz nadan, ya nankоr оla,  

 Dünya gözəllərlə dоla, 

 Sadiqəm mən tək «haqq yоla»,  

 «Öz gülüm» - öz ürəyimdi, 

 О, əbədi mələyimdi! 

   

 Çох gözəlçə sanamışam,  

 Hər sınaqda sınamışam.  

 Öz-özümü qınamışam,  

 «Öz gülüm» - öz ürəyimdi, 

 О əbədi mələyimdi! 

   

 Özgə «gözəlçələr» yalan,  

 Gülümdü tək qəlbdə qalan.  

 Məni çохdan məndən alan   

 «Öz gülüm» - öz ürəyimdi, 

 О, əbədi mələyimdi! 

   

 Оdur halıma yananım, 

 Dərdimi gözdən qananım. 

 Qəlbimdəki tək cananım  

 «Öz gülüm» - öz ürəyimdi, 

 О, əbədi mələyimdi! 
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FЕLİNƏ QURBAN 

 

 О qəfil хəbəri еşidən kimi 

 Titrədi qəlbimin ən kövrək simi. 

 Aхır ki, ay gülüm, qırdın tilsimi, 

 О «hə»ni söyləyən dilinə qurban,  

 Işvəli nazına, fеlinə qurban! 

   

 Gözüm-gözlərinə baхandan bəri  

 Gözlədim həsrətlə bu şad хəbəri.  

 Gəl, ay qəlb еvimin nazlı dilbəri,  

 О «hə»ni söyləyən dilinə qurban,  

 İşvəli nazına, fеlinə qurban! 

   

 Səni sеvən gündən bəхtiyaram mən,  

 Vəfalı yarıma vəfadaram mən.  

 «Gül» adlı yarımla daim varam mən,  

 О «hə»ni söyləyən dilinə qurban,  

 İşvəli nazına, fеlinə qurban! 

   

 Sеvmişəm, sеvirəm, sеvəcəyəm mən!  

 Ölüncə «öz gülüm» dеyəcəyəm mən! 

 Gülümlə əbədi gələcəyəm mən,  

 О «hə»ni söyləyən dilinə qurban,  

 İşvəli nazına, fеlinə qurban! 

   

 Хəyalım minərək köhlən atına, 

 Çapdı dünyamızın yüksək qatına. 

 Хоş gəldin, ay gülüm, «öz» həyatına, 

 О «hə»ni söyləyən dilinə qurban,  

 İşvəli nazına, fеlinə qurban! 
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GƏLDİM 

 

 Baхmadım yağışa, bоrana, qara, 

 Düşsəm də nə qədər çətinə, dara, 

 Qələbə çalaraq nankоr əğyara,  

 Sеvinci gülümlə bölməyə gəldim,  

 Yıхılıb qоynunda ölməyə gəldim! 

   

 Hər kəsə «yох» dеdim, «Gül»ə «hə» dеdim,  

 Bu yоlda nə qədər qəm-kədər yеdim. 

 Tələsdim qəlbimi hədiyyə еdim, 

 Bəхşişi gülümlə bölməyə gəldim,  

 Yıхılıb qоynunda ölməyə gəldim!  

   

 Dözmədim qəlbimdə közərən közə,  

 Naхələf çıхmadım vеrdiyim sözə. 

 Məcnuntək vuruldum о qara gözə,  

 Közümü gülümlə bölməyə gəldim,  

 Yıхılıb qоynunda ölməyə gəldim! 

   

 Darıхdım bu gеcə gün batan kimi,  

 Dalğalar sahilə can atan kimi. 

 Ürəkdən-ürəyə «gəl» çatan kimi 

 Sеvgimi gülümlə bölməyə gəldim,  

 Yıхılıb qоynunda ölməyə gəldim! 

   

 Gülümün еşqilə хəyala daldım,  

 Yоlumu «Yеddinci səma»dan saldım. 

 Hicrandan, həsrətdən öcümü aldım,  

 Vüsalı gülümlə bölməyə gəldim,  

 Yıхılıb qоynunda ölməyə gəldim! 
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TЕZ GƏL 

 

 İstəsən, vеrərəm şirin canımı,  

 Оf da söyləmərəm, töksən qanımı. 

 Kəsib gözəlçələr dörd bir yanımı,  

 «Gül» üçün darıхdım, gəl, sənə qurban, 

 Hicranın bağrını dəl, sənə qurban! 

   

 Ayağın dəyən yеr səcdəgahımdı,  

 Bir anam, bir «Gül»üm tək allahımdı. 

 Qəlbimi yandıran həsrət ahımdı,  

«Gül» üçün darıхdım, gəl, sənə qurban, 

 Hicranın bağrını dəl, sənə qurban! 

   

 Ayıra bilmədi bizi nadanlar, 

 İlahi sеvgini pula satanlar. 

 Atıldı kənara bizə «atanlar», 

 «Gül» üçün darıхdım, gəl, sənə qurban, 

 Hicranın bağrını dəl, sənə qurban! 

   

 İlk gündən sеvgimiz pak, təmiz оldu, 

 Bizi birləşdirən  bərəmiz оldu. 

 Ömrə naхış vuran cəhrəmiz оldu,  

 «Gül» üçün darıхdım, gəl, sənə qurban, 

 Hicranın bağrını dəl, sənə qurban! 
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    QALAN GÜLÜM 
 

 Gözəllərin gözü sənsən,  
 Qəlb еvimin közü sənsən,  
 Ürəyimin «öz»ü sənsən,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm! 

   

 Nankоr-nadan gözəlçələr,  
 Hər mahnıya tеz əl çalar,- 
 Əl çaldıqca hеy alçalar,  
 «Sarı simi» çalan – gülüm,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm! 

   

 Nadanlar tеz azar yоlu,  
 Ürəkləri хоfla dоlu,  
 Nə sağı var, nə də sоlu,  
 Gеdəcəyi – dalan, gülüm,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm! 

   
 «Dоğrü» gələn «оğru» gеtdi,  
 Öz еvini viran еtdi,  
 «Sеvgiləri» qırıq «sеt»di,  
 Könülləri talan, gülüm,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm! 

   

 Əyilməzdir uca başım, 
 Yaraşarmı, azım-çaşım?! 
 Üzümə gül, cоşub-daşım, 
 Məni еşqə salan gülüm,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm! 

   

 Açan hər gül sоlasıdı,  
 Tanrı dеyən оlasıdı,  
 İlahi еşq qalasıdı,  
 Məni məndən alan gülüm,  
 Qəlb еvimdə qalan gülüm!   



 
 

 

216  
 

GƏLDİN 
 

 İllərlə mən səni gözlədim, gülüm, 
 Qönçə gül ətrini özlədim, gülüm, 
 Köz vurub qəlbinə közlədim, gülüm,  
 Sеvgi dünyamıza mələktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin! 

   

 Səni tuş еylədi böyük Yaradan, 
 Könlüm özü sеçdi ağı-qaradan. 
 Sildin nankоrları – хarı aradan, 
 Sеvən ürəyimə ürəktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin! 

   

 Çохları üzümə gülsə də, gülüm,  
 Özünü gül sanıb bilsə də, gülüm,  
 Yıхılıb qarşımda «ölsə»də, gülüm, 
 Könül sarayıma çiçəktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin! 

   

 Çatdın harayıma çətin anımda, 
 Dar gündə sən оldun, gülüm, yanımda. 
 Çağlayıb sеl kimi qaynar qanımda,  
 Çökən qəlb еvimə dirəktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin! 

   

 İlahi еşqimiz sirli əfsanə,  
 Məcnuntək vurulub оldum divanə. 
 Aşiqin gözündə оldun yеganə,  
 Sеvən ürəyimə gеrçəktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin! 

   

 Sеvgi dünyamıza səfa gətirdin,  
 Çəksən də bu yоlda cəfa, gətirdin. 
 Vəfasız dünyaya vəfa gətirdin, 
 Ruhuma ruh vеrən gərəktək gəldin, 
 Əbədi sеvgitək, diləktək gəldin!   
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TƏBRİK ЕT 

 

 Gözəlçə nankоra qələbə çaldım,  

 Saхta «ürəyim»dən öcümü aldım. 

 Хоşbəхtəm, sеvən bir ürəkdə qaldım, 

 Əbədi silindi qırıq «sеt», gülüm, 

 Gəl, «öz ürəyini»  təbrik еt, gülüm! 

   

 Kələklə gələnlər küləklə gеtdi,  

 Fitnə-fəsadları fələklə gеtdi. 

 Çохuna gəldiyi kələklə gеtdi,  

 Əbədi silindi qırıq «sеt», gülüm, 

 Gəl, «öz ürəyini» təbrik еt, gülüm! 

   

 Tanrı özü sеçdi haqqı-nahaqdan,  

 Çatdı harayıma «söküləndə dan…» 

 Duruldu, saflaşdı damarımda qan,  

 Əbədi silindi qırıq «sеt», gülüm, 

Gəl, «öz ürəyini», təbrik еt, gülüm! 

   

 Bir az gеc оlsa da, duydum səhvimi, 

 Dilədim Tanrıdan fərman-ətvimi. 

 Sındı, hеçə döndü nankоr tilsimi,  

 Əbədi silindi qırıq «sеt», gülüm, 

Gəl, «öz ürəyini» təbrik еt, gülüm! 

   

 İndi хоşbəхətəm ki, vəfadarım var,  

 «Gül» adlı əvəzsiz könül yarım var,  

 İlahi sеvgitək dövlət-varım var,  

 Əbədi silindi qırıq «sеt», gülüm, 

Gəl, «öz ürəyini» təbrik еt, gülüm! 
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BU GЕCƏ 

 

 Еlə darıхmışam, gülüm, bu gеcə, 

 Həsrətin qəlbimdə sеlə dönübdü. 

 Хəyalım gülümə qоvuşmaq üçün 

 Minib köhlən ata, yеlə dönübdü. 

   

 Еlə darıхmışam, gülüm, bu gеcə, 

 Hicranın yох оlub insaf-kərəmi. 

 Könlümün «еşq» adlı tək «sarı simi» 

 Közərib hеy çalır «Yanıq Kərəmi». 

   

 Еlə darıхmışam, gülüm, bu gеcə, 

 Qəlbim «öz gülünü» qucmaq istəyir. 

 Həsrətə dözməyən divanə könlüm 

 Dönüb qızılquşa, uçmaq istəyir. 

   

 Еlə darıхmışam, gülüm, bu gеcə, 

 Ürəyim ən kövrək yarpaqtək əsir. 

 Könül sarayımın tək şamı sənsən 

 Qəlbim pərvanətək şama tələsir. 

   

 Еlə darıхmışam, gülüm, bu gеcə, 

 Ruhum hеy çırpınır dəmir qəfəsdə. 

 Ürəyim aхtarır «öz ürəyini» 

 «Gözlərim yоllarda, qulağım səsdə». 
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ÜRƏYİMİZ BİRDİ 
 

 «Yeddinci səma»ya çatdı ahımız,  
 İlahi eşqimiz – tək Allahımız, 
 Sevən ürəyimiz səcdəgahımız,  
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz birdi, ay gülüm! 
      

 Sevgini hər şeydən müqəddəs bildik,  
 Vüsala yetməkçün min il yol gəldik. 
 Birləşib hicranın bağrını dəldik,  
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz birdi, ay gülüm! 
      

 Dağıtdıq gör neçə bəndi-bərəni,  
 Aşdıq uca dağı, keçdik dərəni.  
 Seçdik qəlbimizə Haqq göndərəni,  
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz birdi, ay gülüm! 
      

 Qəlbi kor nankorun gözünü tökdük,  
 Yanlış tikiləni kökündən sökdük. 
 Sevgidən əbədi bir qala tikdik,  
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz birdi, ay gülüm! 
      

 Hərdən büdrəsək də, yıxılmadıq biz, 
 Nankortək başlara qaxılmadıq biz.  
 Hər yoldan ötənə taxılmadıq biz,  
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz birdi, ay gülüm! 
      

 Nadanlar özünə quyu qazıbdı,  
 Düşüb o quyuya, yolun azıbdı. 
 Bizim «Yazı»mızı Tanrı yazıbdı, 
 Könül sarayımız pirdi, ay gülüm,  
 Sevən ürəyimiz  bir, ay gülüm! 
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      GƏLMİŞDİN 

 

 Yuxuma gəlmişdin, gülüm, bu gecə, 

 Gördüm ki, vermişik yenə baş-başa. 

 Eşqin qüdrətilə qanad çalaraq 

 «Yeddinci səma»da uçuruq qoşa,  

      

 Yuxuma gəlmişdin, gülüm, bu gecə, 

 Könül dünyamıza gəlmişdi bahar. 

 Arzumuz «çin olub» açmışdı çiçək,  

 Mənə «gəl» deyirdi qoynundakı nar,  

 Könül sarayımıza gəlmişdi bahar. 

      

 Yuxuma gəlmişdin, gülüm, bu gecə, 

 Qol-boyun olmuşduq yaz çəmənində.  

 Qönçə gül ətrindən bihuş olub mən,  

 İtmişdim, batmışdım naz çəmənində, 

 Qol-boyun olmuşduq yaz çəmənində! 

      

 Yuxuma gəlmişdin, gülüm, bu gecə, 

 Doymadan təzə-tər «gül» dərirdim mən. 

 Min il həsrət qalan aşiqlər kimi 

 Gülümdən kam alıb, kam verirdim mən,  

 Doymadan təzə-tər «gül» dərirdim mən! 

      

 Yuxuma gəlmişdin, gülüm, bu gecə, 

 Saxlaya bilmirdim sevinc yaşımı. 

 Yatmışdım xoşbəxtlər xoşbəxti kimi 

 Sinəmin üstünə qoyub başımı, 

 Saxlaya bilmirdim sevinc yaşımı! 
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   SƏNİNÇÜN GÜLÜM 
 

 Elə darıxmışam səninçün,  gülüm, 
 Öpdüyüm yerlərin yeri görünür. 
 Köhlənə dönübdü divanə könlüm,  
 Həsrətdən alova-oda dönübdü! 
      
 Elə darıxmışam səninçün, gülüm,  
 Sinəmə sığmayır sevən ürəyim. 
 Gözlərim axtarır «öz ürəyini», 
 Başqa gözəlçələr deyil gərəyim! 
      
 Elə darıxmışam səninçün, gülüm,  
 Həsrətdən ürəyim şana dönübdü. 
 Hicran oxlarına dözməyən bağrım  
 Yenə köz-köz olub, qana dönübdü! 
      
 Elə darıxmışam səninçün, gülüm,  
 Yanıqlı ney kimi inləyirəm mən… 
 Əlacsız dərdimin bir dərmanı var,- 
 Tanrıdan tək Səni diləyirəm mən! 

      
DƏYİŞMƏRƏM 

 
 Könül dünyamıza gəlib ilk bahar,  
 Çiçəklər açılıb qırmızı, sarı… 
 Həsrətin sinəmə çarpaz dağ çəkib,  
 Gəl, təbib-loğmanım, yaramı sarı! 
      
 Qəlbimin əvəzsiz dərmanı Sənsən, 
 Gəl, gülüm, dərdimə bir əlac eylə. 
 Qayıdaq yenə də o şən günlərə, 
 Boynumu qucaqla, «canımsan» söylə! 
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 Sadəcə «Gül»üm yox, Sən  həyatımsan, 
 İlahi mələyim, huri  - sənəmsən! 
 Boğazdan yuxarı «can» söyləyən çox, 
 Bənzərsiz gülümsən, bircədənəmsən! 
      

 Sənin ürək yaxan od baxışını 
 Min nankor-nadana dəyişmərəm mən. 
 Ömrümün saralan payız çağını 
 Bahara çevirdin gəlişinlə sən! 

      

TƏKCƏ SƏNSƏN 
 

 Hərdən eyləsən də günümü qara,  
 Aşiqi salsan da borana, qara, 
 Bərabər tutmadın bülbülü sara, 
 Təkcə sənsən gülüm, Ayım, Günəşim, 
 Sönməyən ocağım, qəlbdə atəşim. 
      

 Sən oldun hər zaman ürəkdən gülən,  
 Dərdimi gözümdən duyaraq bilən. 
 Axan göz yaşımı sevginlə silən, 
 Təkcə sənsən gülüm, Ayım, Günəşim, 
 Sönməyən ocağım, qəlbdə atəşim. 
      

Nadan «can» desə də, faydası yox ki! 
 «Qurbanı» çoxsa da, «qadası» yox ki! 
 Dayaz dəryaların adası yox ki! 
 Təkcə sənsən gülüm, Ayım, Günəşim, 
 Sönməyən ocağım, qəlbdə atəşim. 
      
 Mən dərin dəryayam, sən böyük ada,  
 İlahi eşqimi vermədin bada. 
 Neçə ki mən varam, gülüm, dünyada, 
 Təkcə sənsən gülüm, Ayım, Günəşim, 
 Sönməyən ocağım, qəlbdə atəşim. 
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      OLMAZ Kİ 

 

 Dünya tərsinə dönsə də, 

 Xar dəyişib gül olmaz ki! 

 Qəfil yağsa da boran-qar, 

 Könlümdəki «Gül» solmaz ki! 

      

 Sevgi nədir bilməyən xar 

 Qönçə gül ətrin  verməz ki! 

 Xara uyan nadan – nankor,  

 Tikan dərər, gül dərməz ki! 

      

 Vurulmuşam qönçə gülə,  

 Xardan mənə yar olmaz ki! 

 Neyləyirəm dövlət-varı? 

 «Gül»dən böyük var olmaz ki! 

      

 Xar gülsə də, üzə gülər,  

 «Gül» tək ürəkdən gülməz ki! 

 Milyon dəfə «canım» desə, 

 Canın qədrin o bilməz ki! 

      

 Gündə yüz yol çəksə dara,  

 Mən «Gül»ümdən keçmərəm ki! 

 «Öz ürəyim», «öz canım»dır,  

 Canı-candan seçmərək ki! 
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İSTƏRƏM 

 

 Elə darıxmışam yenə, ay gülüm,  

 Hicranın gözünü tökmək istərəm. 

 Bizə mane olan bəndi-bərəni 

 Didib dişlərimlə sökmək istərəm. 

      

 Elə darıxmışam yenə, ay gülüm, 

 Vüsalı səninlə bölmək istərəm. 

 Ruhum «öz» ruhuna qovuşsun deyə,  

 Bu saat yıxılıb ölmək istərəm. 

      

 Elə darıxmışam yenə, ay gülüm, 

 «Gül» adlı təbibdən dərman istərəm. 

 Könül sarayımın tək Allahından  

 Ölüb ya qalmağa fərman istərəm. 

      

 Elə darıxmışam yenə, ay gülüm, 

 Canımın canından mən «can» istərəm. 

 Qəlbi kor nadanlar nəyimə gərək?! 

 Ürəkdən yanandan həyan istərəm! 

      

 

FƏDA EYLƏRƏM 

 

 Dolanıb gəzsəm də bütün dünyanı,  

 Sənintək, ay gülüm, fədakar hanı?! 

 Tək sənə söylərəm «canımın-canı»,  

 Canımı «Gül»ümə  fəda eylərəm, 

 Min nankor-nadanı qada eylərəm! 
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 Səndə gördüyümü görə bilmədim,  

 Sənsiz sevgi ömrü sürə bilmədim. 

 Heyif, hər şeyimi verə bilmədim,  

 Canımı «Gül»ümə  fəda eylərəm, 

 Min nankor-nadanı qada eylərəm! 

      

 Bilirəm, mənimçün çəkdin çox cəfa, 

 Təkcə səndə gördüm sədaqət, vəfa. 

 Bəxş etdin aşiqə sən şövqü-səfa, 

 Canımı «Gül»ümə fəda eylərəm, 

 Min nankor-nadanı qada eylərəm! 

      

 İlahi payımsan, yaxşı ki varsan,  

 Eşqimin bağında ən şirin barsan.  

 Əzəli-əbədi sevgili yarsan, 

 Canımı «Gül»ümə fəda eylərəm, 

 Min nankor-nadanı qada eylərəm!  

   

 

NƏ VAR Kİ 

 

 Bahar çağı gül dərməyə nə var ki?! 

 Hünərin var, qışda çiçək dər görüm! 

 Dildə «canım» deyənlər çoxdan da çox, 

 Ürəyini misralara sər görüm! 

   

 «Çox sevirəm» söyləməyə nə var ki?! 

 Aşiqinə qanadını gər görüm! 

 Qəlb evimin sənsən bənzərsiz gülü,  

 İstəyirəm qönçə gülü tər görüm! 
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 Gündüz vaxtı nur saçmağa nə var ki? 
 Qaranlıqda işıq saç səhər görüm! 
 İlahi eşq yolu ən çətin bir yol, 
 Göstər mənə qətiyyət, hünər görüm! 
      

 Balı zəhər eyləməyə nə var ki?! 
 Zəhəri sən eylə bal-şəkər görüm! 
 Qəlb evimin şahı-sultanı sənsən,  
 Aşiqini eylə qul, nökər, görüm! 
      

 Darıxmışam söyləməyə nə var ki?! 
 Darıxginən məndən «beşbetər» görüm! 
 Darıxmağın ölçüsü yox ki, gülüm, 
 Göstərginən bir son, bir «yetər» görüm! 

      

        DƏYƏR 
 

 «Öz gülüm»lə bircə günüm 
 Onsuz keçən ilə dəyər. 
 O qara gözlü ceyranım 
 Yüz marala, filə dəyər! 
      

 Sevən qəlbin pıçıltısı 
 Ən yüksək bir zilə dəyər. 
 Qəlbdə coşan «Dəli Kür»üm 
 Neçə-neçə Nilə dəyər! 
      

 «Öz Gülüm»ün acı sözü 
 Yüz bir «şirin dil»ə dəyər. 
 Kövrək qəlbin «sarı simi» 
 Ən bərk tilov-tilə dəyər! 
      

 «Haqq yolu»nun sərt qayası 
 Milyon «Muğan-Milə» dəyər. 
 «Öz Gülüm»ün xoş ətiri 
 Min zəncəfil-hilə dəyər! 
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   KEÇƏN GÜNLƏN 
 

Günəşlidə keçən günlər 
Sevgi dolu həyat, gülüm. 
Gəl qayıdaq o günlərə, 
Aşiqini yaşat, gülüm! 
      
Günəşlidə keçən günlər 
İlk baharda çiçək, gülüm. 
O çiçəyi yetişdirən 
Bir aşiq, bir mələk, gülüm! 
      

Günəşlidə keçən günlər 
Ən böyük toy-büsat, gülüm. 
Sevənlərin vüsal dəmi 
Arzulara qanad, gülüm! 
      

Günəşlidə keçən günlər 
Şirin röya, xəyal, gülüm. 
Səni cahana qıymaram 
Qəlb evimdə gəl qal, gülüm!  
   

Günəşlidə keçən günlər 
Bir möcüzə, bir sirr, gülüm. 
Sevənlərin görüş yeri 
Bir səcdəgah, bir pir, gülüm! 
     

Günəşlidə keçən günlər 
Bitməyən bir dastan, gülüm. 
Bu dastanın hər sətiri  
«Gül» adlı gülüstan, gülüm! 
   

Günəşlidə keçən günlər 
Tanrı yazan «Yazı», gülüm,  
Sevgi dolu ömrümüzün  
İlk baharı, yazı, gülüm!     



 
 

 

228  
 

Günəşlidə keçən günlər 
«Can»ı candan alan, gülüm. 
Hər nə gördüm, orda gördüm 
Qalan hər şey yalan, gülüm! 
      
Günəşlidə keçən günlər 
Ömrümüzə bəzək, gülüm. 
Hər arzumuz o günlərdə 
Açdı təzə çiçək, gülüm! 
      
Günəşlidə keçən günlər 
Qəlbi oda salan, gülüm. 
Sənsiz keçən hər bir günüm 
Könül şəhrim talan, gülüm! 
      
Günəşlidə keçən günlər… 
Güldü ürək, güldü üzüm. 
Qəlb evim nura boyandı 
Gecələr oldu gündüzüm… 
      
Günəşlidə keçən günlər 
Bir nağıl, əfsanə, gülüm. 
O nağılın qəhrəmanı 
Aşiqtək divanə, gülüm! 
     
Günəşlidə keçən günlər 
Ömrümüzün «gülü», gülüm. 
Sən cənnət bağının gülü, 
Aşiq də bülbülü, gülüm! 
     

Günəşlidə keçən günlər 
Həyatımın «öz»ü, gülüm. 
O günlərdən od alıbdı,  
Qəlbimizin közü, gülüm!    
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Günəşlidə keçən günlər 
Qəlbimizi yaxdı, gülüm. 
Tale güldü üzümüzə 
Sevgi ilə baxdı, gülüm! 
     
Günəşlidə keçən günlər 
Oldu böyük sınaq, gülüm. 
Sevincdən axdı göz yaşı 
İslandı üz-yanaq, gülüm! 
     
Günəşlidə keçən günlər… 
Yaşadıq bərabər, gülüm. 
Sən mənə «Allahım» dedin,  
Mən sənə «Peyğəmbər», gülüm! 

     

ETMİSƏN 

 

Nə vaxdı hardasan, ay qönçə gülüm?! 

Yenə də bağrımı al qan etmisən… 

     

Gözlərim hər yanda səni axtarır, 

Həsrətdən yenə də fəqan etmisən. 

     

Görüşə geciksəm, coşub sel kimi, 

Dəli çaylar kimi tüğyan etmisən… 

     

Ayrılıq dəminin qəm-kədərini 

Çalışıb hər zaman bir yan etmisən. 

     

Sənsiz keçən günüm zülmət gecədi, 

Eşqinlə gecəmi Sən dan etmisən! 
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Cənnət bağçasının təkcə gülüsən,  

Sevginlə aşiqi bağban etmisən. 

     

Hər gecə yuxuma «gəl» söyləyirsən,  

Qəlbimi qəlbinə mehman etmisən. 

     

Verdiyin hər sözə sadiq qalaraq,  

And içib əhdinə peyman etmisən. 

     

Mən sənə: «Peyğəmbər», Sən mənə: «Allah» 

Deyərək eşqinə iman etmisən. 

     

 

OLAYDI 

Yenə o bağ olaydı 

M.Müşfiq 

 

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Yenə verib baş-başa biz, 

 Dəlib hicranın bağrını, 

 Hey baxaydıq göz-qaşa biz… 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Birləşib bir can olaydıq. 

 Qəlb evimiz gül açaydı, 

 Nə saralıb, nə solaydıq. 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Şimşək olub od çaxaydım. 

 Yenə dönüb coşğun selə 

 Dəli çaylartək axaydım. 
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 Yenə Günəşli olaydı, 

 Od-alova bürünəydik. 

 Mən  sənə, Sən .mənə sarı 

 Dizin-dizin sürünəydik. 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Eşq bağından «gül» biçəydik. 

 Busələrə qərq eyləyib 

 Vüsal şərbətin içəydik. 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Yenə əl-ələ verəydik. 

 İlahi eşq bağçasından 

 Təzə-tər güllər dərəydik. 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Sevinci birgə böləydik. 

 Batıb eşqin dəryasında 

 Bir-birimizçün öləydik. 

      

 Yenə Günəşli olaydı, 

 Yenə gələydik göz-gözə. 

 Qovrulaydıq eşq odunda, 

 Qovuşaydı alov közə. 
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QOYA BİLMƏRƏM 

 

 Divanə könlümün «şah əsəri»sən,  

 Cənnət bağçasının təzə-tərisən, 

 Sevən ürəyimin sənubərisən, 

 Mən səndən heç zaman doya bilmərəm, 

 Qəlbimdən kənara qoya bilmərəm! 

      

 Yaman vurulmuşam «həqqi» sözünə, 

 Odlu baxışına, qara gözünə. 

 Alışıb yanıram eşqin közünə,  

 Mən səndən heç zaman doya bilmərəm, 

 Qəlbimdən kənara qoya bilmərəm! 

      

 Gözümün önündə, gözümdəsən sən,  

 Gecə də, gündüz də gözümdə Sənsən. 

 Qəlbimin gözü də, gözüm də sənsən, 

 Mən səndən heç zaman doya bilmərəm, 

 Qəlbimdən kənara qoya bilmərəm! 

      

 Könül sarayımda tutmusan qərar,  

 Görmədim sənintək vəfalı bir yar.  

 Nadanı - nankoru  eyləmisən xar,  

 Mən səndən heç zaman doya bilmərəm, 

 Qəlbimdən kənara qoya bilmərəm! 

      

 Fələyin gərdişi çöksə də, gülüm,  

 Bu dünya tərsinə dönsə də gülüm,  

 Ay batıb, ulduzlar sönsə də gülüm,  

 Mən səndən heç zaman doya bilmərəm, 

 Qəlbimdən kənara qoya bilmərəm! 
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SƏN VARSANSA 

 

 «Eşitsən mən yoxam, inanarsanmı?»- 

 Sualın qəlbimə iti ox oldu. 

 Qəlbimə sel kimi axdı qara qan,  

 Ağlayan gözlərim yaş ilə doldu. 

      

 Sənə bir şey olsa, söylə, ay gülüm,  

 Mən kimə baxaraq alaram nəfəs? 

 Axı sənsən məni yaşadan ruhum,  

 Yaşaya bilərmi ruhsuz boş qəfəs?! 

      

 Sənə bir şey olsa, söylə, ay gülüm,  

 Sönməzmi həmin an ocağım, közüm? 

 Axı sənsən mənim Günəşim, Ayım, 

 Qəlbimin atəşi, canımda –«Öz»üm! 

      

 Sənə bir şey olsa, söylə, ay gülüm, 

 Solmazmı qəlbimin çiçəyi-gülü? 

 Bu fani dünyada «Gül» olmayan gün, 

 Aşiqi çoxdan bil ölüdən-ölü! 

      

 Sənə bir şey olsa, söylə, ay gülüm, 

 Sağala bilərmi qəlbdəki yara? 

 Sənsiz bircə gün də yaşamadım ki! 

 Əgər Sən varsansa, demək, Mən varam! 
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      GƏL BARIŞAQ 

 

 Şimşək kimi çaxıb getdin,  

 Dəli seltək axıb getdin, 

 Sinəmə ox taxıb getdin.  

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 Dağ üstə çəkmə sən dağı,  

 Tay tutma təpəyə dağı. 

 Özün seç qaradan-ağı, 

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 Qəfil yağdırdın boran-qar, 

 Gen dünyanı eylədin dar. 

 İncitməyə axı nə var?! 

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 «Ürəyimi üzmə belə, 

 Qaş-gözünü süzmə belə»… 

 Sözü-sözə düzmə belə, 

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 Burax tərsliyi, inadı,  

 Sevindirmə yağı-yadı. 

 Bu küsməyin yoxdu adı,  

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 
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 Baxıb gülməsin qoy nankor,  

 Gəl birlikdə qazaq biz gör. 

 Çəkdiyimi ürəkdən sor,  

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 Küsməyi yaxşı bilirsən,  

 Gah ağladıb, gah gülürsən.  

 Sən də mənimtək «ölürsən»,  

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 

      

 Sən qıysan da, mən qıymaram,  

 Sən doysan da, mən doymaram.  

 «Öz gülüm»ü tək qoymaram, 

 Küsmüsənsə, gəl barışaq, 

 Kim çox sevir?- gəl yarışaq! 
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SƏNDƏ GÖRDÜM 

(poema) 

 

 Səndə gördüm «ürək» nədir, 

 «İlahi eşq», «mələk» nədir, 

 Şirin «arzu-dilək» nədir, 

 «Məhəbbəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm ilk baharı,  

 İlahi eşqin nübarı, 

 Əhdə vəfa, etibarı,  

 «Sədaqəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «duyğü» nədir,  

 Eşq yolunda «uyğu» nədir,  

 Sevdiyinə «sayğı» nədir,  

 «Səadəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ismət-arı», 

 Yar yolunda «fədakarı». 

 Xar eylədin nadanları,  

 «Güc-qüdrəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «gül ətrini»,  

 «Gül yanağı», «gül çətrini». 

 Şeiriyyətin «gül sətrini», 

 «Təravəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm.   
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 Səndə gördüm «mən çəkəni»,  

 Eşq bağında «mən əkəni».  

 «Eşq qalası» - «mən tikəni»,  

 «Yar həsrəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «od-atəşi», 

 İşıq saçan «Ay, Günəş»i.  

 Qəlb oxşayan «Rast, Dilkəs»i,  

 «Hərarəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «gülmək» nədir,  

 «Göz yaşını silmək» nədir,  

 «Yar yolunda ölmək» nədir, 

 «Cəsarəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm, hər nə gördüm,  

 Səndən əvvəl sanki kordum. 

 Eşqimizə çələng hördüm,  

 «Təbabəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «işvə-nazı», 

 «Gülüzarı», «güllü yazı»,  

 «Tar-kamanı», «telli sazı»,  

 «Ülviyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm «mərdlik», «dözüm», 

 Hər müşkülə «açar – çözüm»,  

 «Öz ürəyim», canda «öz»üm, 

 «Dəyanəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ürəyimi», 

 İlahi eşq «gerçəyimi», 

 Dərdə dərman «gərəyimi»,  

 «Şərafəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «şirin dili», 

 «Eşq dənizi», «coşğun Nili», 

 Sevgimizin «bəmi, zili»,  

 «Xoş ülfəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «kəraməti», 

 «Ehtiramı, hər hörməti»,  

 Neyləyirəm şan-şöhrəti?! 

 «İrz-izzəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «cənnət bağı»,  

 «Qəlb atəşi», «od-ocağı», 

 Dərdə dərman «yar qucağı»,  

 «İlk cənnəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm «abır-həya», 

 Hər bir işdə «sadə-saya»,  

 Yoxdu səndə maska-boya, 

 «Mərifəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ər qeyrəti», 

 «Ulu Tomris şücaəti»,  

 «Nüşabənin fərasəti», 

 «Ləyaqəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «yar fərqini»,  

 Qönçə güllə «xar fərqini»,  

 Bülbül ilə «sar fərqini», 

 «Məlahəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «doğru» nədir, 

 Yalan nədir, oğru nədir,  

 İlahi eşq «uğru» nədir,  

 «Səmimiyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «sevən qəlbi», 

 Tez tanıdım «saxta-qəlpi». 

 Qəlbində yar «uca-qəlbi» 

 «Həqiqəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm yar yolunda, 

 «Cəfanı»da, «sağ ol»un da,  

 Mərdimazar sağ-solunda, 

 «Şücaəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «inam-iman», 

 Gözlərimdə «mələk-siman». 

 Aşiqindən «sevgi uman»  

 «İnayəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «su sonası» 

 Qara gözlər – «qəlb aynası».  

 Ürəyimin «ayparası» 

 «Yar surəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «eşq nağılı», 

 «Sevən qəlbi», həm «ağılı». 

 Sənsiz dünyam tez dağılı… 

 «Hər ayəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «bal dadını», 

 «Eşqin qoşa qanadını». 

 Bəxş eylədin «Yar» adını,  

 «Eşq şərbəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm «şən həyatı», 

 «Duyan qəlbi», «hissiyatı». 

 «Qoşma, gəraylı, bayatı»,  

 «Şeiriyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «sarı simi»,  

 «Möcüzəni – eşq tilsimi». 

 «Loğmanımı» - «qəlb həkimi» 

 «Şəfaəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «yara rəhmi»,  

 «Tez sezməyi», «qəlbdə fəhmi». 

 «İlahi eşq sehri-zəhmi»,  

 «Mərhəməti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «gülər üzü»,  

 Qəlb oxşayan «şirin sözü». 

 Əməlində «doğru-düzü»,  

 «Xoş niyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ciddiyyəti»,  

 «Xarakteri», «xasiyyəti», 

 «Sözübütöv», «sözü qəti»,  

 «Qətiyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm «sevgimizi»,  

 Coşub-daşan «eşq dənizi».  

 O dənizdə «Mən-Sən-Biz»i, 

 «Dəlaləti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ədəb-ərkan», 

 «Gül bağçası – cənnətməkan». 

 Çıxartdın qəlbimdən tikan, 

 «Ünsiyyəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «ucalığı»,  

 «Açıq alnı – üz ağlığı».  

 «Aşiqinə bağlılığı», 

 «Əzəməti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm o «ay səni…», 

 «İncə gülüş» və «gülşəni».  

 Qovdun qəlbdən duman-çəni,  

 «Hər ləzzəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «duyub-görmək»,  

 «Sevgi dolu həyat sürmək».  

 «Çətinliyə sinə gərmək», 

 «Mətanəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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 Səndə gördüm «məhv etməyi»,  

 Aşiqini «əfv etməyi».  

 Bağışladın «səhv etməyi», 

 «Bəraəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «aman-ahı»,  

 Qəlbindəki «tək allahı». 

 «Eşq» adlanan o «günahı», 

 «Cinayəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «haqq yolun»u,  

 Sevdin bir dəli-dolunu.  

 Kəssələr də sağ-solunu, 

 «Vəsatəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 

      

 Səndə gördüm «risk-cürəti»,  

 Saf dünyanı, bədahəti. 

 «İlahi eşqin fitrəti», 

 «Rəşadəti» səndə gördüm,  

 Saldın məni bəndə, gördüm. 
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«SON SÖZ»ÜM 

 

 Çağladım Kür kimi, Xəzərtək coşdum,  

 Dəli seldən betər hey aşıb-daşdım, 

 «Öz gülüm» adına bir «dastan» qoşdum, 

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 

      

 «Dastan»ı yazdırdı böyük Yaradan,  

 Qoparıb atdıq biz, xarı aradan. 

 Qəlbimiz düz seçdi ağı-qaradan,  

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 

      

 «Səndə gördüm», gülüm, məhəbbətimi, 

 Tanrıdan «ilahi eşq» qismətimi. 

 «Öz gülüm – gül ömrüm»  səadətimi; 

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 

      

Sən oldun könlümdə «Gül»lü baharım,  

Sevgi bağçasında ilk nübar barım.  

Həyatda bənzərsiz tək vəfadarım,  

Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 

      

 «Sevgisiz bir həyat…» həyat deyil ki! 

 Arzu-diləklərə qanad deyil ki! 

 «Gül»süz aşiq adı bir ad deyil ki! 

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 
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 Min ildir sevirik bir-birimizi,  

 Qoruduq qəlblərdə «eşq sirri»mizi. 

 Ayıra bilmədi «nankorlar» bizi,  

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 

      

 Sənsiz bircə gün də ürəyim gülməz,  

 Sevgimiz əbədi, sevgimiz ölməz. 

 Bizi heç ölüm də ayır abilməz! 

 Budur, gülüm, sənə mənim «son söz»üm: 

 «Ölsəm də, səninəm, ay canım-gözüm!» 
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Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L M Ə 
  

 

 

 

QOŞA  

  SARAYLI 

   DÜNYA... 
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DÜNYA 

 

 Yaxşı yamanlı dünya,  

 Ahlı-amanlı dünya. 

 Öldürən, həm yaşadan,  

 Dinsiz-imanlı dünya! 

      

 Haylı-haraylı dünya, 

 Qoşa saraylı dünya. 

 Bir üzü zülmət gecə, 

 Bir üzü aylı dünya! 

      

 Səhralı-çaylı dünya, 

 O tay – bu taylı dünya. 

 Gedənə «Gəl,gəl» deyən,  

 Gələnə vaylı dünya! 

      

 Ağlı-qaralı dünya,  

 Qəlbim yaralı, dünya. 

 Yurdum yağı əlində,  

 Oldum haralı, dünya?! 

      

 Namərdli-mərdli dünya, 

 Yumşağa sərtli dünya. 

 Hər kəsə dərd paylayan,  

 Hamıdan dərdli dünya! 

      

 Cənnət səfalı dünya, 

 Zülmət cəfalı dünya. 

 «Mənəm, mənəm» deyənlər,  

 Hanı, «vəfalı» dünya?! 
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 Verən, həm alan dünya,  

 Doğru, həm yalanı dünya.  

 Özün qaldın, olmadın,  

 Kimsəyə qalan, dünya! 
      

 Boşalan – dolan dünya, 

 Gül açıb-solan dünya. 

 Kiminə ən geniş yol,  

 Kiminə dalan dünya! 
      

 Gülən – gülməyən dünya, 

 Dərd – sər bilməyən dünya. 

 Səndən doyan oldumu,  

 Doymaq bilməyən dünya?! 

      

«NOVRUZ» BAYRAMI 
 

 Ən sevimli bir gündü,  

 Sevincdi, toy-düyündü. 

 El onunla öyündü,  

Könüllərin ilhamı, 

 Əziz «Novruz» bayramı. 
      

 Ömrün gözəl baharı,  

 Qovur boranı-qarı. 

 Sevən qəlbin qübarı,  

 Könüllərin ilhamı, 

 Əziz «Novruz» bayramı. 
      

 Təzələnən həyatsan,  

 Arzulara qanadsan. 

 Şirin – şəkər bir dadsan, 

 Könüllərin ilhamı, 

 Əziz «Novruz» bayramı. 
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LALƏ 

  (Tələbə yoldaşım Lalə xanıma) 
 

 Lalətək gözəlsən, lalətək incə,  

 Ama yox, lalədən ətirlisən sən. 

 Gözlərin məstanə, ləblərin qönçə,  

 Yanağı qızılgül çətirlisən sən. 
      

 Ay üzün lalədən zərifdir, zərif,  

 Elə bil onunla girmisən bəhsə. 

 Ürək sözlərimdir, deyildir tərif, 

 Bəd fikir ağlına gəlməsin nəsə! 
      

 Köksündə döyünür təmiz, saf ürək,  

 Odur ki, qəlbimdə vardır hörmətin.  

 Adı «gül» olanın özü «gül» gərək, 

 Əyilmə lalətək, mətin ol, mətin! 
      

 Hərdən süzgün-süzgün yana baxansan, 

 Tutma gəl bu sözü sən nöqsan mənə. 

 Sanma ki canımı oda yaxansan, 

 «Tələbə yoldaşı» deyirəm sənə! 

      

DÖZƏ BİLMİRƏM 
 

 Tənə dolu acı sözdən,  

 Mənə soyuq baxan gözdən,  

 Gündə bir don geyən üzdən... 

 Dözə bilmirəm, bilmirəm! 
      

 «Gecə deyəndə gündüzə, 

 «Daban» söylənəndə dizə, 

 «Təpə» tay olanda düzə, 

 Dözə bilmirəm, bilmirəm! 
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 Tərif deyiləndə «post»a, 

 İkiüzlü yaltaq «dost»a, 

 Boğazdan yuxarı «tost»a  

 Dözə bilmirəm, bilmirəm! 

      

 Meydan sulayanda nadan,  

 Namusu, qeyrəti satan 

 Donur damarlarımda qan,  

 Dözə bilmirəm, bilmirəm! 

       22.08.1989 

ETİRAF 

 

Əmrə müntəzir 

Rüşvətxor nazir 

O gün ekranda  

Bəyan eylədi, 

Hirsli söylədi: 

-Eşitmişəm ki, 

Aşağılarda 

Rüşvət çoxalıb, 

Yaman çoxalıb. 

Artıq hər yanda 

Söz-söhbət gəzir, 

Düzü, bu söhbət 

Bir nazir kimi 

Məni çox «əzir»! 

Sonra hirslənib 

Əsib-coşdu o,  

Rüşvətxorlara 

Tənqid yerinə 

«Tərif» qoşdu o: 

-Bir baxın, bunlar 
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Heç utanırlar?! 

Açıq-aşikar 

Rüşvət alırlar! 

Birdən nədənsə 

Səsi titrədi, 

Dili ağzında  

Yaman büdrədi, 

Boynu qızardı. 

Gördü yoluxub, 

Çətin azardı… 

Baxdı əlac yox, 

Güc verdi dilə, 

Səsi yenidən 

Yüksəldi zilə: 

- Əmr edirəm mən, 

Gərək bu gündən 

Bütün «yerlərdə»  

Rüşvətin kökü  

Tamam kəsilə! 

      08.10.1992 
 

BAXMAYIR 
 

 Fələk qara gözə-qaşa baxmayır,  

 Acımır ömürə, yaşa baxmayır. 

 Ürəyim olubdu kövrəkdən, kövrək, 

 Böyrəyim dönübdü «daşa», baxmayır… 

      

 Həyat rəvan çaylar kimi axmayır,  

 Hər dolan buluddan şimşək çaxmayır. 

 Böyrəyim qəfildən çıxdı vəfasız,  

 Anamın gözündə yaşa baxmayır… 

       17.08.1999 
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NASAZAM İNDİ 
 

 Taleyin hökmüylə nasazam indi, 

 Nə taram, nə kaman, nə sazam indi. 

 Uzaqdan baxanlar həsəd aparır,  

 Bir  özüm bilirəm nə «saz»am indi! 
      

 Bilirəm nə çoxam, nə azam indi, 

 Bilmirəm nə deyim, nə yazam indi?! 

 Başımın üstündə dayanıb «cəllad», 

 Nə qışam, nə yayam, nə yazam indi. 
      

 Bilinmir nə günah, nə cəzam indi,  

Ağrıyır hər yerim, hər əzam indi.  

Baxmayır yaşıma, cavan ömrümə, 

Acımır nə həkim, nə «qəza»m indi… 

     

 Bakı, «Kaspar» xəstəxanası, 

 424-cü palata, 17.08.1999 
 

DAYI 
(Şair dayım Nəriman Əyyuba) 

 

 Xasiyyətdə «yumşaq ipək» kimisən, 

 «Yanıq Kərəmi»nin «sarı simi»sən,  

 İncitdinmi, bu həyatda kimi sən? 

 Ucaboylu ərən dayı, ər dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?! 

      

 İnsanlıqda yaxşılara tay oldun,  

 Namərdlərə körpü deyil, çay oldun. 

 Qohumlara həyan oldun, hay oldun, 

 Səxavətdə Hatəm dayı, nər dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?!    
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 Acımadı tale cavan yaşına,  

 Nə qəzalar gəldi sənin başına. 

 Toxunmasın oxun fələk daşına,  

 Uzaq olsun səndən xəta-şər, dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?! 

      

 El yolunda çox çəkmisən cəfanı, 

 Dostların görübdü əhdə vəfanı. 

 Kor fələk pozmasın sövqü-səfanı, 

 Açılsın baxıtna təzə-tər, dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?! 

      

 Bağlanan qapılar bir gün açılar,  

 Sənin də çöhrəndə şəfəq saçılar.  

 Yolunu gözləyir qohum-bacılar,  

 Sıxmasın qəlbini qəm-kədər, dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?! 

       

 Bədbin olma, cavan ömrü qəm yıxar,  

 Lay divar olsan da, inan, nəm yıxar. 

 Min aqil quranı bir sərsəm yıxar,  

 Nə deyir qoy desin «əhli-kər», dayı,  

 Tay olarmı, söylə, sənə hər dayı?! 
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70-İN MÜBARƏK 

 

 (Əziz dayım Nəriman Əyyubun 

70 illik yubileyi münasibətilə) 

 

 Üzüağ çatmısan sən 70 yaşa,  

 Arzumdu ən azı yüz bir il yaşa! 

 Arxa-dayaq oldun qohum-qardaşa,  

 Heç kim olmaz sənə tay, əziz dayım,  

 Yubileyin mübarək, ay əziz dayım! 

      

 Özgələr təpədi, sən uca dağsan, 

 Çiçəkli bağçasan, bəhrəli bağsan. 

 Nəsil ağacında qollu budaqsan, 

 Heç kim olmaz sənə tay, əziz dayım,  

 Yubileyin mübarək, ay əziz dayım! 

      

 Nadanlar pul yığdı, sən isə hörmət,  

 Nə şöhrət axtardın, nə var, nə dövlət.  

 «İnsanlıq» səninçün ən böyük sərvət,  

 Heç kim olmaz sənə tay, əziz dayım,  

 Yubileyin mübarək, ay əziz dayım! 

      

 Hürüşən «itləri» Allaha tapşır,  

 Sənintək qartala zirvə yaraşır. 

 80-ni yola ver, 90-nı aşır,  

 Heç kim olmaz sənə tay, əziz dayım,  

 Yubileyin mübarək, ay əziz dayım! 
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TƏLƏBƏLƏRİM 

 

 Mənim sevincim də, kədərim də siz,  

 Həyatda taleyim, qədərim də siz,  

 Ən böyük uğurum, zəfərim də siz,  

 Ay mənim ağıllı tələbələrim,  

 Dünyası nağıllı tələbələrim. 

      

 Neçəniz göylərdən enən bir mələk, 

 Neçəniz dağlarda bitən gül-çiçək,  

 Neçəniz sevilən, sevən bir ürək,  

 Ay mənim ağıllı tələbələrim,  

 Dünyası nağıllı tələbələrim. 

      

 Tanrı qoy hər zaman sizə yar olsun,  

 Gənclik həyatınız bəxtiyar olsun. 

 Ağıl-bəzəyiniz, zəka-var olsun, 

 Ay mənim ağıllı tələbələrim,  

 Dünyası nağıllı tələbələrim. 

      

NANKOR 

 

 Bir səfilə çörək verdim,  

 «Dost» söylədim, ürək verdim,  

 Hər nə olsa gərək, verdim,  

 Haqq yolunu azan oldu. 

      

 Qəfil qondu «şahlıq quşu»,  

 Çaşdı ağlı, itdi huşu. 

 Tez unutdu tayı-tuşu,  

 Özünə gor qazan oldu.  
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 Sökdü – iki, tikdi – bir daş,  
 Nə göz bildi, nə kirpik-qaş.  
 «Bala-bala», yavaş-yavaş  
 Qaz vurduqca qazan doldu. 
      
 İşləmədi «sərçə başı»,  
 Hər sınaqdan çıxdı naşı.  
 Cin hürküdən gözü-qaşı 
 Müftə yeyib «sazan» oldu. 
      
 Su tökməklə quyu dolmaz,  
 Nankor dönüb insan olmaz, 
 Gəldi, gedər: belə qalmaz, 
 Əsdi külək, xəzan oldu. 

      
AZƏRBAYCAN QADINLARI 

 

 Ulu Tomris cəsarəti sizdədir,  
 Burla Xatun ar-isməti sizdədir.  
 Nigar, Həcər dəyanəti sizdədir,  
 Azərbaycan qadınları, qızları,  
 Kəhkəşanın ən parlaq ulduzları. 
      
 Ən ətirli gül-çiçəkdir neçəniz,  
 Göydən enən bir mələkdir neçəniz.  
 Şirin arzu, xoş diləkdir neçəniz,  
 Azərbaycan qadınları, qızları,  
 Kəhkəşanın ən parlaq ulduzları. 
      
 Uca Tanrı qoy yar olsun sizlərə,  
 Həyat şirin bir bar olsun sizlərə. 
 Abır-həya, ar  var olsun sizlərə, 
 Azərbaycan qadınları, qızları,  
 Kəhkəşanın ən parlaq ulduzları.   
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NAKİŞİ 
 

 Pişiyi görəndə aslana dönür,  
 Aslanı görəndə  dovşana dönür. 
 Bir gündə yüz səmtə, yüz yana dönür,  
 Hiylədir, kələkdir özütək işi, 
 Yaltaq, ikiüzlü, bir də nakişi. 
      
 Üzünə gülərək: «dostumsan» deyir, 
 Çevirdin üzünü, arxanca söyür.  
 Atırsan it yemir, o isə yeyir,  
 Namus yox, qeyrət yox, ağarır dişi,  
 Yaltaq, ikiüzlü, bir də nakişi. 
      
 Dolanır başına-gərəksən ona,  
 Deyirsən «mələkdir», ya da bir «sona». 
 Əyilir qarşımda, girir yüz dona,  
 Bilinmir kişidir, yoxsa ki, dişi, 
 Yaltaq, ikiüzlü, bir də nakişi! 

      
KİŞİLƏR AZALIB 

 
 Hanı «mənəm-mənəm» deyən kişilər, 
 Düşmənin dizini əyən kişilər,  
 Döyüşdə özünü öyən kişilər? 
 İndi ərənlərdən quru ad qalıb,  
 Kişilər azalıb, yaman azalıb! 
      
 Söz verib üstündə duran kişilər,  
 Qartalı gözündən vuran kişilər, 
 Zəhmətlə ev-eşik quran kişilər 
 Nədən dərdə düşüb, xəyala dalıb?! 
 Kişilər azalıb, yaman azalıb!    
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 Dünyada tək kişi özünü sanır,  
 Axşamkı sözünü səhər tez danır,  
 Nə düzlük anlayır, nə mərdlik qanır... 
 Arvadtək özünü yüz hala salıb,  
 Kişilər azalıb, yaman azalıb! 
      
 Yığdığı var-dövlət tükənib-bitməz, 
 Qohumun-qardaşın dadına yetməz. 
 Əl tutub kimsəyə yaxşılıq etməz,  
 Qorxudan-hürküdən rəngi saralıb,  
 Kişilər azalıb, yaman azalıb! 
      
 Güvənir varına, kişi demərəm, 
 Acgözə, harına kişi demərəm,  
 Hər yekə qarına kişi demərəm... 
 «Kişilik» adını pul ilə alıb,  
 Kişilər azalıb, yaman azalıb! 

      
 

GİLEY EYLƏMƏ 
 

 Nadan da sənindi, qanan da sənin, 
 Əğyar da sənindi, canan da sənin, 
 Arsız da sənindi, yanan da sənin, 
 Dünyadan inciyib hədyan söyləmə,  
 Könül, zəmanədən giley eyləmə! 
      
 Amansız boy atır, aman neyləsin? 
 Vicdansız çoxalır, vicdan neyləsin? 
 İnsanlıq yox olur, insan neyləsin?! 
 Dünyadan inciyib hədyan söyləmə,  
 Könül, zəmanədən giley eyləmə! 
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 Əzəldən belədir işi dünyanın, 

 Boyanıb al qana dişi dünyanın.  

 Dözər cəfasına kişi dünyanın,  

 Dünyadan inciyib hədyan söyləmə,  

 Könül, zəmanədən giley eyləmə! 

      

 İnsan yol azırsa, neyləsin zaman?! 

 Dünyanı korlayan nadandı, nadan! 

 Dünya gözəl olub başdan-binadan, 

Dünyadan inciyib hədyan söyləmə,  

 Könül, zəmanədən giley eyləmə! 

      

QƏLƏBƏMSƏN 
   (Sevimli tələbəm Könül Zeynalovaya) 

 

 Şair qəlbli Könül balam,  

 Dağ nərgizi, süsən-laləm, 

 Zəka qəsrim, bürcüm-qalam,  

 Xoşbəxtəm ki, tələbəmsən, 

 Sevincimsən, qələbəmsən! 

      

 Məclisimdə qəzəl dedin,  

 «Qəm gətirər xəzəl», - dedin.  

 Hər nə dedin, gözəl dedin,  

 Xoşbəxtəm ki, tələbəmsən, 

 Sevincimsən, qələbəmsən! 

      

 Dinlədikcə çox şad oldum, 

 Arzulara qanad oldum.  

 «Qəmxar» idim, «Qəmyad» oldum,  

 Xoşbəxtəm ki, tələbəmsən, 

 Sevincimsən, qələbəmsən!    
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 Tale  sənsən, qədər  mənəm,  
 Sevinc  sənsən, kədər  mənəm. 
 Uğur  sənsən, zəfər  mənəm;  
 Xoşbəxtəm ki, tələbəmsən, 
 Sevincimsən, qələbəmsən! 
      
 Arzum büdür: yaşa, yarı,  
 Sevgilinlə qoşa qarı! 
 Unutma sən bu Qəmxarı,  
 Xoşbəxtəm ki, tələbəmsən, 
 Sevincimsən, qələbəmsən! 

      
MƏHƏBBƏT 

  (Ecazkar səsi ilə xalqın dərin rəğbətini 
qazanmış Məhəbbət Kazımova) 
 

 Gah gurlayıb şimşək kimi çaxırsan,  
 Gah çağlayıb çaylar kimi axırsan,  
 Gah yandırıb atəşlərə yaxırsan,  
 Bu səs nədir, bu ah nədir: məhəbbət! 
 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət! 
      
 «Xar-bülbül» çəkir yenə intizar,  
 Bəs deyilmi bunca nalə, ahu-zar?! 
 Düşmənləri eyləginən tarü-mar, 
 Bu səs nədir, bu ah nədir: məhəbbət! 
 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət! 
      
 Zildən oxu, ayılsın qoy yatanlar,  
 Qanımızı yad qanına qatanlar,  
 Yurdumuzu yağılara satanlar…  
 Bu səs nədir, bu ah nədir: məhəbbət! 
 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət!    



 
 

 

261  
 

 Laçın getdi… Kimsəyə kar etmədi,  

 Səsin niyə «kor» qəlblərə yetmədi?! 

 Yoxsa Bülbül «bülbül» kimi ötmədi,  

 Bu səs nədir, bu ah nədir, məhəbbət! 

 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət! 
       

 «Qıy…» çəkməyir qartal Laçın qayada, 

 Deyən yoxdu: «Sayada bax,  sayada…» 

 Oxu, bəlkə səsin eli oyada,  

 Bu səs nədir, bu ah nədir: məhəbbət! 

 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət! 
      

 «Laçınım» qəlbimə həbdi-məlhəmdi,  

 «Bəstə-nigar» ahu-zarım, naləmdi. 

 «Segah-zabul» həsrət dolu aləmdi,  

 Elə məcnun divanədi Məhəbbət,  

 Möcüzədir, əfsanədir, Məhəbbət! 

      

«HADI» VƏ «BIDI» 

(Qaya-Altı sanatoriyasında otaq 

yoldaşım olmuş «Hadı» və «Bıdı»ya) 
 

 Biri basır, o birisi bağlayır,  

 Biri yaxır, o birisi yağlayır,  

 Biri gülür, o birisi ağlayır.  

 Biri keçəl, biri güya ki «molla», 

 Sən özün bunlara ağıl ver, Allah! 

      

 Biri gecə bizi qoymur yatmağa,  

 O birisi öyrənibdi «atmağa»,. 

 Quru yerdə palçıq gəzir batmağa,  

 Biri keçəl, biri güya ki «molla», 

 Sən özün bunlara ağıl ver, Allah!    
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 Biri qızarmadan danışır yalan, 

 Biri ağ çatıya söyləyir «ilan». 

 Biri «pilləkəndi», o biri «dalan», 

 Biri keçəl, biri güya ki «molla», 

 Sən özün bunlara ağıl ver, Allah! 

      

 Biri təlxək, biri təlxəyə taydı,  

 Biri başdan, biri ağıldan «zay»dı. 

 Biri həşir, biri həşirə vaydı,  

 Biri keçəl, biri güya ki «molla», 

 Sən özün bunlara ağıl ver, Allah! 

      

 

DALAN KİMİDİ 

 

 Gündə birisinə «hə» deyən «gözəl», 

 Sənin gözəlliyin solan kimidi. 

 «Sevirəm» sözünü gətirmə dilə, 

 Yoxdur məhəbbətin – ölən kimidi. 

      

 Əzəldən olmusan «dollar» əsiri,  

Yüz canın olsa da deyilsən diri. 

Utanıb yerə gir, danışma, kiri! 

«Doğru-həqiqətin» dalan kimidi. 

     

Çiçəyi vədəsiz solan kəslərin, 

«Can» verib dolları alan kəslərin. 

Sonunda bayquştək qalan kəslərin 

Həyatı çıxılmaz dalan kimidi. 
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DEYİBLƏR 
 

 Söz verib üstündən qaçan eloğlu,  
 Düzlükdən söz-sbhbət açan eloğlu, 
 Olacaqsan adam haçan, eloğlu?! 
 Kişinin bir olar sözü deyiblər, 
 Düz olar əməli,  özü deyiblər! 
      

 Sinənə döyərək «kişi» deyirsən, 
 Özündən alçağa boyun əyirsən. 
 Özgələr yanında özün öyürsən,  
 Kişinin bir olar sözü deyiblər, 
 Düz olar əməli,  özü deyiblər! 

 

   DİLİN YANAYDI 
 

    Yalançının evi yandı, kimsə inanmadı 
      Atalar sözü  

 Evin yanan yerdə dilin yanaydı, 
 Dilindən şər-böhtan yağan yalançı! 
 «Altıaylıq» nədir sənin dilində, 
 Yeriyər «üçaylıq» çağan, yalançı! 
      

 Yalandan-palandan danışdıqca sən  
 Üzünün rəngini alır peysərin. 
 Atalar sözünü almır vecinə, 
 İçində heç nə yox, boş qafa sərin! 
      

 Kişiyə yaraşmır deyib atalar,  
 Sən isə tüpürüb hey yalayırsan. 
 Su çıxmaz səhraya çay əvəzinə, 
 Dərin dəryaları hey calayırsan! 
      

 Yalan bağçasından doymayır gözün,  
 Fərqi yox çiçək dər, ya da xəzəl dər. 
 Sənintək qozbeli yaxşı bilirsən,  
 Düzəltsə, şübhəsiz, qəbir düzəldər! 
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BAŞINA DƏYSİN 

 

Ortabab səsiylə öyünən «gözəl»,  

Saxta gözəlliyin başına dəysin! 

Bu səs, bu «gözəllik» kimə gərəkdir?! 

Qohumun-qardaşın başını əysin! 

      

Mənəvi dəyərlər çox yaddı sənə,  

Nə ismət bilirsən, nə abır-həya. 

Fərqi yox, «günəş» ol, ya da ki «ulduz», 

Yanıb-sönən ulduz tay olmaz Aya! 

      

Çıxanda ekrana səs yaddan çıxır,  

«Çağıran paltar»da olursan «aləm»… 

Bu dünya səninçün oyun-oyuncaq, 

Nə dərd anlayırsan, nə kədər, nə qəm. 

     

Utanıb-qızarmaq əvəzində sən, 

Hələ bir özünə əl də çalırsan. 

Yığdığın dolların səbəbinə sən  

Övladın yaşında «ər»də alırsan! 

     

Sənintək vədəsiz «çiçəklər-güllər»,  

Kaş ki tez saralıb, tez də solaydı. 

Zahiri gözəllik əvəzindəsə, 

Bir azca tərbiyən, ağlın olaydı! 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

265  
 

 

HÖRMƏTİM VAR 

 

 Çox balıqlar tutub atdım dəryaya,  

 Heç saymadım, axı, gəlməz o saya, 

 Bilməyəni tapşırmışam Xudaya… 

  El yanında qiymətim var,  

  Xoşbəxtəm ki, hörmətim var. 

      

 Var Könültək bir gör neçə tələbəm, 

 Qabaqdadır hələ neçə qələbəm.  

 Tənbəllərə «xahiş» deyil, «tələbəm», 

  Demirəm ki, şöhrətim var,  

  Xoşbəxtəm ki, hörmətim var. 

      

 Xəbislər həyatda şöhrət-şan gəzir, 

 Yığdığı haram «süd gölü»ndə üzür. 

 Mənimçün insanlıq həm «şah», həm «vəzir»; 

  Söyləmərəm qüdrətim var, 

  Xoşbəxtəm ki, hörmətim var. 

      

 Alçaqlığa dözmür əsəb-tarımdı,  

 Etibarlı, dönməz dostlar «var»ımdı. 

 Söyləmişəm əzəl Vətən «yarımdı»; 

  Xainlərə nifrətim var, 

  Xoşbəxtəm ki, hörmətim var. 

      

 

 

 

 

 



 
 

 

266  
 

 

GÖZƏLLİK 

 

 Eybəcər bəzəyə uyan gözəlçə,  

 Gözəllik hər kəsin öz əlindədi. 

 Nazlı yerişində, od baxışında, 

 İncə rəftarında, əməlindədi. 

      

 Atalar çox sözü başqa cür deyib,  

 «Gözəllik on deyil», yalnızca birdi. 

 Gözəllik sirrini açan olmayıb,  

 Dünən də, bu gün də o hələ sirdi… 

      

 Gözəllik deyildir iti caynaqlar,  

 Əcaib paltarlar, boyalı üzlər. 

 Dərin dəryadakı incilər kimi 

 Həqiqi gözəllik özünü gizlər! 

      

 Gözəl yox, gözəlçə deyiləcəkdir,  

 Gözəlin üzündə olmasa həya. 

 Kim deyir beləsi seviləcəkdir?! 

 Fərqi yox, tay olsun üzü lap Aya! 

      

 Tanrının verdiyi o qaşa-gözə, 

 Yamaqlar yamamaq günahdı, günah. 

 Gözəllik qədrini bilməyənlərə 

 Hər zaman cəzanı veribdi Allah! 
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AZADLIQ 
 

 Azad olmaq istəyirəm 
 İkiüzlü insanlardan,  
 Üzdə bir cür, dalda bir cür,  
 Qəlbi saxta «canan»lardan. 
      

 Azad olmaq istəyirəm 
 Nakəs, nankor, naxələfdən. 
 Təmiz duyğu - hisslərimi 
 Cilovlayan hər «kələf»dən. 
      

 Azad olmaq istəyirəm 
 Gündə yüz don geyən üzdən. 
 Yarı «balıq», yarı «ətdən», 
 Yarı «yalan, yarı «düzdən». 
      

 Azad olmaq istəyirəm 
«Mənəm, mənəm» deyənlərdən. 
Mənliyini girov qoyub 
Öz-özünü öyənlərdən. 
     

Azad olmaq istəyirəm 
Öz əslini dananlardan. 
Tarixinə, soykökünə 
Ağız büzən nadanlardan. 
     

Azad olmaq istəyirəm 
Içimizi didən qurddan. 
Yurda ləkə, xalqa ləkə, 
İlan xislətli manqurtdan. 
     
Azad olmaq istəyirəm, 
Hərdən-hərdən öz-özümdən. 
Könülləri oxşamayan, 
Xoşlanmayan hər sözümdən. 
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NƏ İTİN AZIB 

 

 Aygünü, Aynuru bəyənməyərək, 

 Anyaya, Tanyaya uyan eloğlu! 

 Atanın-ananın həsrət qəmini 

 Nə anlayan, nə də duyan eloğlu! 

      

 «Ursetə» vurulub doğma kəndinə, 

 Elinə, obana ağız büzürsən. 

 Özündən alçağa nökərlik edib,  

 Yadlara olmusan kölə, gəzirsən! 

      

 On ildə bir kərə yadına düşmür 

 Ata-babaların tənha məzarı. 

 Yolunu salmırsan kitabxanaya, 

 «Alt-üst» eyləyirsən dükan-bazarı. 

      

 Qüdrəti özünə sən cənnət sayıb,  

 Biganə olmusan doğma torpağa. 

 Unutma, qınını bəyənməyənə 

 Atalar ad verb: «nankor tısbağa». 

      

 Sənə «baran» deyən yad bir ölkədə, 

 Bir söylə, eloğlu, nə itin azıb?! 

 Atalar sözünü çıxartma yaddan: 

 «Özünə gor qazan çox dərin qazıb!» 
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   «MİLLƏT VƏKİLİ» 

 

 Küçə uşağıtək söyüş söyürsən, 

 Ay «millət vəkili», adından utan! 

 Eşidib ekrandan xəcalət çəkən, 

 Sənə «yoldaş» deyən qadından utan! 

      

 Girərək bir gündə neç yüz dona, 

 Seçkilər zamanı mələk olursan. 

 Rahat kresloda əyləşən kimi 

 Doğma el-obana kələk olursan. 

      

 Başında dolanır «villa» havası, 

 Düşməyir yadına nə kənd, nə millət. 

 Günbəgün çoxalır, artır «obyektin», 

 Bəs şirin vədlərin, bəs namus, qeyrət?! 

      

 Sənə səs verəni təhqir edirsən,  

 Nə abır bilirsən, nə də ki həya. 

 Bir zaman «ay əziz xalqım» deyirdin,  

 İndi lağ edirsən, almırsan saya. 

      

 Xoruztək vurulub özün-özünə,  

 Sanırsan «ağa»san, nə bilim nəsən… 

 Əzəldən uduzub, heç vaxt udmayıb, 

 Səsini satanlar, «mə zənnə» kəsən.  

      

 İç üzün məclisdə çox tez açıldı, 

 Qalaya bürünmüş misdən də betər. 

 Bəsdir, xalq adından oğurladığın 

 Özünə, həm bütün nəslinə yeər! 

         Dekabr, 1992 
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BANLAMISAN 
 

 Ağzın açıb gör neçə dev, 
 Hamı deyir: «tək məni sev!» 
 Gah «Qırmızı», gah da «Ağ ev» 
 Üstümüzə banlamasın! 
       
 Didişdirib bir-birini, 
 Düşünmürük çox dərini 
 Qarabağın dərd-sərini 
 Millət niyə anlamasın?! 
      
 Alovlansın öz közümüz,  
 Dərdə əlac: öz-özümüz 
 Qoy bir olsun hər sözümüz, 
 ATƏT bizi danlamasın! 
      
 Bəsdir daha, danladılar, 
 Üstümüzə banladılar 
 «Yan»a görə yanladılar, 
 Təki dostlar yanlanmasın! 

      
TƏRƏFİNDƏYƏM 

 
 «Bitərəf» sözündən heç xoşum gəlmir, 
 Düşünən bir canlı tərəfsiz olmaz. 
 Hər kəsin tərəfi, şərəfi vardır,  
 İnsan adlanan kəs şərəfsiz olmaz.  
      
 Çox gəzdim, uymadım «cənnət» qürbətə,  
 Doğma el-obanın tərəfindəyəm. 
 Özgə ocaqlara isinməmişəm,  
 Öz isti sobamın tərəfindəyəm. 
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 Söz ilə əməli bir olanların, 
 Comərd insanların tərəfindəyəm. 
 Yaltaq namərdlərdən uzaq qaçmışam, 
 Nə «bəy», nə «xan»ların tərəfindəyəm. 
      
 «Mən, mən» deyənlərin mənliyi olmur,  
 Ən sadə çoxların tərəfindəyəm. 
 Acgöz tamahkara nifrət eylədim,  
 Gözləri toxların tərəfindəyəm. 
      
 Məni ovsunlayan yüz mələk olsa,  
 Yenə də ananın tərəfindəyəm. 
 Boğazdan yuxarı «can» deyənin yox,  
 Ürəkdən yananın tərəfindəyəm. 
      
 Sözünü üzümə kişitək deyib, 
 Dərdimi bilənin tərəfindəyəm. 
 Nə arsız bivecin, nə də üzümə 
 Baxaraq gülənin tərəfindəyəm. 

      

QARDAŞ 

 

 Dar günündə «arxa» daşın,  

 Açıq alın, uca basin. 

 Tərəzidə «ağır daş»ın, 

 Səni yada satmaz qardaş. 

      

 Yad qızına birdən uysa, 

 Çaşıb sənə düşmən desə, 

 Bəd ayaqda «ətin yesə», 

 Sümüyünü atmaz qardaş. 
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 Axı birdi maya, kündə,  

 Uzaq qaçıb durmaz gendə. 

 Kim deyir ki, ağır gündə, 

 Harayına çatmaz qardaş?! 

      

 Qəfil bir gün düşsən xəstə,  

 Əvəz etməz bircə kəs də. 

 Dayanacaq başın üstə,  

 Gecə-gündüz yatmaz qardaş! 

      

ELOĞLU 

 

 Özünə «biznesmen» deyirsən üzdə,  

 Mayana haramı qatan eloğlu. 

 Savaddan savayı nəyin yoxdu ki? 

 Hər şeyi dollara satan eloğlu. 

      

 «Atırsan» qiymətdə, həm də çəkidə, 

 Satırsan bazarda, həm də səkidə. 

 Çəkiyə salırsan bircə tükü də,  

 İnsafı, mürvəti atan eloğlu. 

      

 Çox da ki varındı «villan», dolların, 

 Qohuma-qardaşa yaddır yolların. 

 «Anyanı», «Tanyanı» qucur qolların, 

 Anlasan, böyükdür xətan, eloğlu! 

      

 Pul görüb özünü «biznesmen» sandı, 

 Çoxları kökünü, əslini  dandı. 

 Dostların «İvan»dı, ya da ki «yan»dı, 

 Qohuma-qardaşa atan eloğlu. 
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 Kiminə «xoruzsan», kiminə «fərə», 
 Düşməyir yadına ildə bir kərə- 
 Çalışır, əlləşir, batır qan-tərə, 
 Yıxılıb öləcək atan, eloğlu. 
      
 Nə «şər» anlayırsan, nə də ki «xeyir»,  
 Bircə öz-özünə xeyirin dəyir. 
 Təkcə mən demirəm, bunu el deyir: 
 Yox olub qürbətdə batan eloğlu. 
      
 Qürbətdə «şah» olan bir həyat deyil,  
 Dollara güvənir adın, ad deyil. 
 Quruyan ağacsan, qol-budaq deyil,  
 Qəflət yuxusunda yatan eloğlu. 
      
 Həyatın mənasın pulu bilirsən,  
 Yoxsula, yazığa baxıb gülürsən. 
 Bir gün görəcəksən artıq ölürsən,  
 Olmayacaq «vay»a çatan, eloğlu. 

      
BACI 

 
 Qardaşın namusu, başda tacıdı, 
 Nədən həm şirindi, həm də acıdı?! 
 Kim deyir qardaşa təkcə bacıdı? 
 Anaya əvəzdi, anandı bacı,  
 Qardaşı uca dağ sanandı bacı. 
      
 Bacıdı söyləyən: «qoy mənə gəlsin, 
 Sənə dəyən daşlar qəlbimə dəysin», 
 Bu dərin hikməti nadan nə bilsin?! 
 Dildə yox, ürəkdən yanandı bacı,  
 Qardaşı uca dağ sanandı bacı. 
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 Bir yerin ağrısa, o, yarpaq kimi,  
 Əsəcək üstündə «kefi çağ» kimi. 
 Çəkib sinəsinə çarpaz dağ kimi, 
 Dərdini gözündən qanandı bacı,  
 Qardaşı uca dağ sanandı bacı. 
      

 Arsız-biqeyrətdən öc alsın deyə, 
 Atası vaxtında qocalsın deyə, 
 Qardaşın ad-sanı ucalsın deyə, 
 Öz halal haqqını danandı bacı,  
 Qardaşı uca dağ sanandı bacı. 

      

İNCİ  NƏVƏM 
 

 Nəvələrdən əzəlsən,  
 Şeiriyyətsən, qəzəlsən. 
 Anan kimi gözəlsən,  
 Ay mənim İnci nəvəm,  
 Həm dürr, həm inci nəvəm. 
      

 Adına layiq ol sən,  
 Böyüyüb yaşa dol sən. 
 Nənənin saçın yol sən,  
 Ay mənim İnci nəvəm,  
 Həm dürr, həm inci nəvəm. 
      

 Ağılda birinci ol,  
 Ananın sevinci ol. 
 Adıntək bir «inci» ol, 
 Ay mənim İnci nəvəm,  
 Həm dürr, həm inci nəvəm. 
      

 Arzumdu, görüm toyun,  
 Sərv kimi uca boyun, 
 Baxıb sevinsin soyun,  
 Ay mənim İnci nəvəm,  
 Həm dürr, həm inci nəvəm. 
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İSTƏYİR 

 

 Deputat olmaq istəyir 

 Əkinçi də, biçinçi də. 

 Deputat olmaq istəyir 

 Müğənni də, hərbçi də. 

      

 Deputat olmaq istəyir 

 Dildə «Vətən», «millət» deyən. 

 Dünən yurdu qoyub qaçan,  

 Bu gün «namus», «qeyrət» deyən. 

      

 Deputat olmaq istəyir 

 Öz evində sayılmayan. 

 Yatıb qəflət yuxusunda 

 «Xocalı»dan ayılmayan. 

      

 Deputat olmaq istəyir 

 Dünən xalqa «qoyun» deyən. 

 Kresloda xumarlanıb 

 Gecə-gündüz özün öyən. 

      

 Deputat olmaq istəyir 

 Dünən-bu gün yerdən qalxan. 

 Axı onun aldığını  

 Ala bilmir nə bəy, nə xan. 
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 SADƏ NƏVƏM 

 

 İlk qızımın ilk qızısan,  

 Atanın dan ulduzusan, 

 Babaların «naz-naz»ısan, 

 Nazlı nəvəm, Sadə nəvəm,  

 Həm gözəl, həm sadə nəvəm. 

      

 Tanrı versin qiymətini, 

 Burla Xatun ismətini. 

 Nigar-Həcər qeyrətini 

Göstərginən yadə, nəvəm,  

 Həm gözəl, həm sadə nəvəm. 

      

 Ulu Tomris cəsarəti, 

 Nüşabənin fərasəti, 

 Ata-ananın zəhməti 

 Qoyma getsin badə, nəvəm,  

 Həm gözəl, həm sadə nəvəm. 

       

 Ayrı düşmə öz elindən, 

 Bal süzülsün qoy dilindən. 

 Əskik olmasın əlindən 

 Ağıl dolu badə, nəvəm,  

 Həm gözəl, həm sadə nəvəm. 

      

 

 

 

 

 



 
 

 

277  
 

     OĞRU VƏ DOĞRU 

 

 «Oğru elə bağırdı ki, 

 Yarıldı bağrı doğrunun», 

 Doğru deyən «yalan» oldu, 

 Sözü «düz» çıxdı oğrunun?! 

      

 Bu nə həyat, bu nə işdi?! 

 Oğru qaçdı, düz «ilişdi»! 

 Doğru batdı qəm gölünə,  

 Oğru baxıb hey irişdi… 

      

 Dağılasan, belə dünya, 

 Düzlər niyə «düzdə» qalır?! 

 Oğru, quldur kef içində, 

 Cəzasını doğru alır… 

       İyun, 1992  

 

YUBİLEYİN MÜBARƏK 

                        Görkəmli kürd yazıçımız, əmim  

               Əhməde Həponun 80 illik yubileyinə 

 Günəştək hər zaman ziya saçırsan, 

 Vətəndən, birlikdən söhbət açırsan. 

 İşdən nə yorulub, nə də qaçırsan,  

 Bu tərif deyildir, adi bir gerçək, 

 Yubileyin mübarək, bir də mübarək! 
      

 Şan-şöhrət gətirdin ata adına, 

 Qohumun-qardaşın çatdın dadına. 

 Əl tutdun yaxına, həm də yadına, 

 Minlərlə insana sən verdin çörək,  

 Yubileyin mübarək, bir də mübarək!    



 
 

 

278  
 

 Xalq, Vətən yanında sən üzüağsan,  

 Özgələr təpədi, sən  uca dağsan. 

 «Nəsil ağacı»nda sən «Şah budaq»san, 

 Arzumuz səninlə açıbdı çiçək,  

 Yubileyin mübarək, bir də mübarək! 

      

 Naşını, nadanı Allaha tapşır,  

 Sənintək şahinə zirvə yaraşır.  

 90-nı yola ver, 101-i aşır,  

 Arzumdu – hər zaman zirvədə görək,  

 Yubileyin mübarək, bir də mübarək! 

      

 

BAŞ DEYİL 

 

 Göz açmamış ömür keçdi yarıdan, 

 Axı yaşım hələ əlli yaş deyil! 

 Göz yaşımla suladığım bu ağac 

 Qurumayıb, amma elə yaş deyil. 

      

 Mənbəyini yanan  qəlbdən almırsa,  

 Gözdən axan sel olsa da, yaş deyil. 

 Çox vədəsiz daşa döndü böyrəyim, 

 Qəlbim isə alovludu hər zaman,  

 Axı sevir, sevən ürək daş deyil! 

      

 Vətənimə, doğma elə qul oddum,  

 Sevgi umdum pay yerinə, aş deyil. 

 Büdrəmədin, əyilmədin heç zaman, 

 Əyilən baş boş qafadı, baş deyil! 
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AYXANIM 

 

 «Ot bitər kök üstə», - deyib atalar,  

 Ağıl-zəka olsun sənə dovlət-var. 

 Əyil el yolunda gətirdikcə bar,  

 Tanrıya güvən sən, Ayxanım mənim,  

 İlk oğul nəvəmsən, ay canım mənim! 

       

 Uludan-uludu soyun-soyadın,  

 Uyma dillərinə yağının-yadın. 

 Qartaltək gərilsin qolun-qanadın, 

 Elinə güvən sən, Ayxanım mənim,  

 İlk oğul nəvəmsən, ay canım mənim! 

      

 Bivecdən, tənbəldən uzaq qaç, dad et,  

 Ucal əməlinlə, babanı şad et. 

 Hər zaman ananı – Vətəni yad et, 

 Yurduna güvən sən, Ayxanım mənim,  

 İlk oğul nəvəmsən, ay canım mənim! 

      

 Nizami söyləmiş: belədi qayda, 

 Atanın adından sənə nə fayda?! 

 Yoluna nur səpsə Günəş də, Ay da,  

Özünə güvən sən, Ayxanım mənim,  

 İlk oğul nəvəmsən, ay canım mənim! 

      

 «Ay» kimi pak olsun vicdanın-qanın,  

 «Xan»lara yaraşsın şöhrətin-şanın. 

 Layiqli oğlu ol Azərbaycanın, 

 Vətənə güvən sən, Ayxanım mənim,  

 İlk oğul nəvəmsən, ay canım mənim! 
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GÖZƏLÇƏ 

 

 Sən hardan biləsən nədir məhəbbət,  

 Düz ilqar, etibar, əhdə sədaqət! 

 Şakərin «variant», yalan, xəyanət,  

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 Yalan söyləməkdən doymayır gözün, 

 Qəlbintək saxtadır hər «şirin sözün». 

 İsti yox, tüstüdü «alovun-közün», 

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 Hər yoldan ötənə «ürəyim» dedin, 

 Özünə vurulub «mələyim» dedin. 

 Hər kəsə: «tək sənsən çiçəyim» dedin,  

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 İtirib özünü, azmısan yolu,  

 Ayıra bilmirsən «sağ» ilə «solu». 

 Ürəyin özüntək «ürək»lə dolu,  

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 Sən özün əllərdə saxta oyuncaq,  

 Gör neçə «ürəyə» açmısan qucaq?! 

 Alçalıb, əyilib oldun «kor bucaq», 

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 
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 Taylı öz tayını tapmasa əgər,  

 Hər günü, əlbəttə, ah-vayla keçər. 

 Sevgisiz yaşamaq ölümdən betər, 

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 «Sevirəm» deməyin boş, quru bir səs, 

 Eybinə kor olub, danışma, sus, kəs! 

 Sevgini nə anlar qəlbi saxta kəs? 

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

 Özün də bilmirsən «ürək» sayını, 

 Axtarıb tapmısan «manqol» tayını. 

 «Ürəyin» sayırsan nadan «ayı»nı, 

 Sevgini şəhvəttək duyan gözəlçə,  

 Həyatı oyuncaq sayan gözəlçə! 

      

DƏNİZ NƏVƏM 

 

 Atanın ilk qızısan,  

 Ananın ulduzusan, 

 Ən şirin arzususan, 

 Ay mənim Dəniz nəvəm,  

 Əzizdən – əziz nəvəm! 

      

  Can alır qara gözün,  

 Məzəli «baba» sözün,  

 Baldan da şirin özün, 

 Ay mənim Dəniz nəvəm,  

 Əzizdən – əziz nəvəm! 
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 Uyma qara göz-qaşa,  

 Oxun dəyməsin daşa,  

 Həyatda məğrur yaşa,  

 Ay mənim Dəniz nəvəm,  

 Əzizdən – əziz nəvəm! 

      

 Sevindirsin kamalın,  

 Vətən olsun amalın,  

 Gecikməsin vüsalın,  

Ay mənim Dəniz nəvəm,  

 Əzizdən – əziz nəvəm! 

      

OLAYDI 

 

 Boyuna baxdıqca qoltuğun şişir, 

 Özünü sayırsan «pələng», ya da «şir». 

 Paxıllıq, xəbislik qarnını deşir, 

 Boydansa olaydı azca mənliyin, 

 Hamıya məlumdu artıq kimliyin! 

      

 Yalan danışmağa etmisən vərdiş,  

 Eylədin hər zaman arxada «gərdiş». 

 Tülkütək yaltaqlıq  bildiyin tək iş,  

 Boydansa olaydı azca mənliyin, 

 Hamıya məlumdu artıq kimliyin! 

      

 İrişib üzümə «dostum» deyirsən,  

 Əyilib qşarşımda qəddin əyirsən.  

 Sarılan sarmaşıq, alaq-çayırsan,  

 Boydansa olaydı azca mənliyin, 

 Hamıya məlumdu artıq kimliyin! 
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 Ölmürsən, hamıya «sən öl» vurusan,  

 Paxırın açılsa, üzə durursan. 

 Yayda qardan-buzdan «qala» qurursan, 

 Boydansa olaydı azca mənliyin, 

 Hamıya məlumdu artıq kimliyin! 

      

 Yediyin çörək də, o boy da haram,  

 İnsanlıq səndə yox çünki bir qram! 

 Nakişi kəslərlə yox mənim aram, 

 Boydansa olaydı azca mənliyin, 

 Hamıya məlumdu artıq kimliyin! 

      

DƏDƏ FAMİL 

(poema) 

Azərbaycanın görkəmli yazarı  

Famil Süleymanlıya ithaf edirəm. 

Proloq 

 Qubadlı elində – Qaracallıda,  

 Qanlı dava ili gəldi
1
 cahana. 

 Körpənin adını qoydular Famil, 

 Ona laylay çaldı Həkəri ana. 
      

 «Humay qayası»nda, dağlar qoynunda,  

 Böyüyüb yetişdi o boya-başa. 

 Bir gözəl «ceyranı» vurmaq istədi,  

 Heyif ki, ilk oxu tez dəydi daşa. 
      

 Qəsd etmək istədi cavan canına, 

 Duyub anasını düşmədi ruhdan. 

 Bilmirdi, şöhrətli «yazar» adını  

  Yazıb qismətinə böyük Yaradan!    

                                                 
1
 1941-ci il (İkinci Dünya müharibəsinin başlanması) nəzərdə tutulur. 
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 Birmirdi, kim olub Qaracalılar,  

 Qaraca Çobandan yaranıb nəsli. 

 Əslini heç zaman danan olmayıb,  

 Uludan-uludu, comərddi əsli. 

      

 Balaca Famildən - Dədə Familə, 

 Bilmirdi, bu karvan hələ yol gedir… 

 Bilmirdi, qaniçən qonşu gavurlar 

 Niyə xalqımıza sitəm-zülm edir? 

      

 Oxuyub bildi ki, müqəddəs Quran 

 Gavur əlləriylə qana boyanıb. 

 Yağı erməniyə «dost» deyən xalqı 

 Bundan nə diksinib, nə də oyanıb… 

      

 O gündən sarıldı qələm – silaha, 

 Nə gecə dincəldi, nə də ki gündüz.  

 Ulu nənələrin söz «boğçasını» 

 İncitək saplara düzdü düppədüz… 

      

YURDUM YAĞIYA QALDI 

 

 «Dağ bşını çən aldı», 

 Yurdum yağıya qaldı. 

 Dözəmmədi qocalar,  

 Yolu məzara saldı.  

      

 Kim «züy» tutdu, kim «çaldı»,  

 Çox uzun qeylü-qaldı… 

 «Xallıbaş» kömək etdi, 

 Yurdum gavura qaldı… 
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 Kürkünə düşüb birə,  

 Ümid qalıb «səbir»ə. 

 Biri şəhərə qaçır,  

 Biri üz tutur Kürə… 

      

 Bilən yox, hara köçür, 

 Şəhərə, gora köçür. 

 Eli başsız başçılar  

 Salıbdı tora, köçür. 

      

 Düşüb «köçə-köç», köçür,  

 Quzular mələr keçir.  

 Ürəyindən bu anda 

 Bilirəm nələr keçir! 

      

 Elin uçmur «uçağı», 

 Od tutub hər bucağı.  

 Gavurlara qalıbdı 

 Soltan bəyin ocağı. 

      

 Oldu «qaçqın» elatı,  

 Nənəm qoşdu bayatı 

 Həmzələrə qalıbdı  

 Koroğlunun Qıratı. 

      

 Nədir bunca ah-aman?! 

 «Qaçqınlıq» dərdi yaman. 

 Nənələrin gözündən 

 Yaş deyil, qandı daman! 
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 Bais oldu «yatanlar», 

 Namusunu atanlar. 

 Xalqı qoyub qaçdılar 

 Torpağını satanlar. 

      

 Dağların ah-naləsi, 

 Kim tutacaq bu yası?! 

 Yetim-yetim boylanır 

 Yenə «Humay qayası»… 

      

 Gəlinlər qara bağlar, 

 Gözləri qan-qan ağlar. 

 Şəhidlərin naləsi 

 Sinəmi çarpaz dağlar! 

      

 Gülür arsız, ağlamır, 

 Yaraları bağlamır.  

 Qərib düşüb Həkəri,  

 Axır, amma çağlamır… 

      

VƏTƏNİMİN «ZƏR» OĞLU 

 

 Dağ oğlu, dağ vüqarlı,  

 Uca zirvə, başı qarlı, 

 Dəlidağlı, həm Qoşqarlı,  

 Qubadlının ər oğulu. 

      

 Anasıdı anam Həcər, 

 Vətən üçün candan keçər. 

 Mərdlik bulağından içər, 

 Elimizin nər oğulu. 
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 Hər kəlməsi söz tilsimi, 

 Könüllərin «sarı simi». 

 Ola bilməz onun kimi 

 Xalqımızın hər oğulu. 
      

 Neçə-neçə roman yazdı,  

 Payız deyil, hələ yazdı. 

 Bu dəyərdə oğul azdı,  

 Vətənimin «zər» oğulu! 

       

KİTABIN MÜBARƏK 
 

 «Kişiyə yaraşmaz, hara qaçırsan?!», 
  Qeyrətdən, mərdlikdən söhbət açırsan. 
 Qaranlıq  tarixə işıq saçırsan,  
 Düşmənin gözünə çəkdin iti mil,  
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 «Mülayim nənə»nin söz dünyasıdı, 
 O «Erkək Tavat»ın döz dünyasıdı. 
 Doğma Qubadlının öz dünyasıdı,  
 Kimdə var bu qüdrət, rəvan, şirin dil?! 
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 Dağlara söykənib kürəyin-belin,  
 Gücünə çatammaz gücü heç selin. 
 Olmusan Fərhadı, Məcnunu elin,  
 Bu bir həqiqətdir, tərif ki deyil,  
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil! 
      
 Hər yeni əsərin təzə-tər nəfəs,  
 «Qaçqınlıq kişiyə qəfəsdir, qəfəs»– 
 Qulaqda sırğaya çevirməyən kəs 
 Şübhəsiz nadandır, deyildir kamil,  
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil!   
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 Amalın Vətənə sədaqətindir,  
 Doğma el-obaya məhəbbətindir. 
 «Seçilmiş əsərlər» şan-şöhrətindir,  
 Bayramı özünə dərdə şərik bil,  
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil! 
      
 Ulu elimizin Şamili sənsən,  
 Müdrik ağsaqqalı, kamili sənsən.  
 Könül nəğməmizin bəm-zili sənsən, 
 Səninlə fəxr edir həm Muğan, həm Mil,  
 Kitabın mübarək, ay Dədə Famil! 

      

ULU XALQIMIZIN İFTİXARISAN 

 

 Görmədim sənintək sadə bir insan, 

 Cavana-qocaya oldun mehriban.  

 Qorusun qoy səni böyük Yaradan, 

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Ana gözlərinin sildin yaşını,  

 Qandırdın nadanı, nankor-naşını.  

 Heç kimə əymədin məğrur başını,  

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Deyirsən xalqıma olan zülmə bax,  

 Böyüklər danışmır bircə kəlmə, bax! 

 Yurdumu zəbt edib gavur-gəlmə, bax,  

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 
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 On iki cildlik bir roman yazdın,  

 Yağı-gavurlara dərin gor qazdın.  

 Nə yolda büdrədin, nə də ki azdın, 

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Vətənə qurbandı şirin can, - dedin, 

 “Xalqa” Nə yatmısan?! Qalx! Oyan!», - dedin, 

 «Kişitək vuruş»un, «qana-qan!», - dedin,  

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Qanında çağlayır Nəbi qeyrəti, 

 Dağlardan almısan kişi qüdrəti. 

 Sonsuzdur, tükənməz elin hörməti, 

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Uğurlar gətirsin hər yeni ilin,  

 Heç zaman solmasın qəlbində «gülün». 

 Qaçqınlıq dərdindən qurtulsun elin,  

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 

      

 Mənəvi gözəllik – həm dovlət, həm var 

 Hamıda var deyil, aqillərdə var, 

 Heyranın olmuşam mən-Bayram Qəmxar,  

 Ulu xalqımızın iftixarısan, 

 «Dədə Süleyman»ı, «Şəhriyar»ısan! 
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ZƏFƏR CARÇISI 
 

 Sənin qələminlə «Karvan yol gedir…» 
Qaranlıq tarixə səyahət edir. 

 Bir başı Həkəri, o biri Sibir… 
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 Vətəndir mənim də ən böyük andım,  
 Köçkünlük dərdinə ürəkdən yandım. 
 Mən səni hamıya nümunə sandım,  
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 Əsərin gənclərə «ar, ismət», - deyir, 
 «Cəsur xalqımızda var qeyrət», - deyir,  
 «Ulu söykökünə et hörmət», - deyir,  
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 «Əslini dananlar məhv olur», - dedin,  
 «Sabun köpüyütək kəf olur», - dedin, 
 “Düşmənə inanma,  səhv olur”, - dedin,  
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 Vətənin dərd-səri məğrur başında, 
 Qəlbini qanatdı on üç yaşında. 
 Kişi ad çıxarar ər savaşında, 
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 Geriyə dönəydi çərxin təkəri,  
 Laylanı çalaydı anam Həkəri,  
 Unutmaq olarmı, sənintək əri?! 
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa!    
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 Tələsmə desən də «Köç»ün tələsir,  
 Sən «vuruş» deyirsən, özgələr «səbir», 
 Gavur-yağılara qazırsan qəbir, 
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 
      

 Aylar ötür, il-illərə calanır,  
 Hər gördükcə yurdun necə talanır, 
 Coşur kövrək qəlbin oda qalanır, 
 Xalqı səsləyirsən qisas almağa,  
 Kişitək vuruşub, zəfər çalmağa! 

      

RUH VERDİN 
 

 Qaçqınlıq-köçkünlük dərd-sitəminə 

 Dözməyib, yenidən qəlbi qanatdın. 

 Xain gavurlardan qisas almaqçün,  

 Nə gündüz dincəldin, nə gecə yatdın. 

      

 Gavur gözlərini dərindən oyub, 

 Çevirdin qələmi iti süngüyə. 

 Nə «kürsü», nə «dövlət» dalınca qaçdın,  

 Nə uydun şöhrətə, nə də səs-küyə. 

      

 Ölmüş tarixlərə yeni ruh verdin,  

 Kim deyir köhnəlib, ya da boyatdı?! 

 O böyük qəlbinin qüdrəti ilə 

 Gör neçə qəhrəman artdı, boy atdı! 

      

 Qəhrəman Səkinə, ulu Xan qızı 

 Gavur düşmənləri yandırıb-yaxır. 

 «Boz at»ın belində şığıyır Nəbi,  

 Soltan bəy şimşəktək gurlayıb çaxır!    



 
 

 

292  
 

 Sözünün sehrinə yamanca uyub,  
 Düşsəm də dumana, sanma ki azdım. 
 Sənintək qeyrətli kişi şəninə 
 Gecələr yatmayıb bir dastan yazdım. 

      
YUBİLEYİN MÜBARƏK 

 

 Dünyaya göz açdın 17 mayda,  
 İlin gözəl çağı, çiçəkli ayda. 
 Borcumdu söyləyim, belədi qayda,  
 Təkcə mən demirəm, deyir bütün el, 
 Yubileyin mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 Mərdlikdən, qeyrətdən yoğrulub mayan,  
 Dastana dönübdü o «Humay qaya»n. 
 Acizəm söyləyim şəninə-şayan,  
 Dədə Qorqud deyim, yoxsa Şeyx Şamil?! 
 Yubileyin mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 Nə gecə dincəldin, nə gündüz bildin, 
 Ağlayan gözlərin yaşını sildin, 
 Söylə bir, nə zaman ürəkdən güldün?! 
 Barı şad günündə sevinib sən gül, 
 Yubileyin mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 Düşmən gözlərini dərindən oydun,  
 Bu yolda nə bezib, nə də ki doydun. 
 Özünə əbədi bir heykəl qoydun,  
 Yaz yarat ən azı 99 il,  
 Yubileyin mübarək, ay Dədə Famil! 
      

 Görmədim sənintək el üçün yanan, 
 Bunu dərk etməyən nadandır, nadan! 
 Çoxları söyləyib üzünə «can, can», 
 Bayramı özünə pərəstişkar bil,  
 Yubileyin mübarək, ay Dədə Famil! 
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TANRI QORUSUN 
(Epiloq əvəzi) 

 

 Düşmən bostanına atırsan daşı,  
 Səni dərk etməyir nadan, nə naşı. 
 Məsəl var: «qar olar dağların başı», 
 Taledən qismətin: «yazıb-yaradan»,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan! 
      

 Ucadan-ucadır əyilməz sərin,  
 Zərgərlər biləcək qədrini zərin. 
 Zərdən də qiymətli o alın tərin,  
 Dincəlmək bilmirsən sökülsə də dan,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan! 
      

 Bəsdir, sinəmizi bunca dağlama! 
 Sel oldu göz yaşın, yetər, ağlama! 
 Nankor-nakəslərə heç bel bağlama! 
 El üçün yanmısan, alış, yenə yan, 
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan! 
      

 Düşməndən qisası alan sən oldun,  
 Sözünlə zəfəri çalan  sən oldun,  
 Yurdu el qəlbində salan sən oldun,  
 Xalqının gözündə bugünkü Soltan,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan! 
      

 Vətəni hər şeydən müqəddəs sandın,  
 Qarabağ dərdinə ürəkdən yandın. 
 Xalqın dar günündə öndə dayandın,  
 Özgələr «sivişib» çıxdı aradan,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan!   
 

 Xainlər, satqınlar «baltaya sap»dı,  
 Yaltaqlar, nakəslər şan-şöhrət qapdı. 
 Sən onu gəzmədin, o səni tapdı,  
 Xalq özü düz seçir ağı-qaradan,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan!    
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 İncimə, belədi işi dünyanın, 
 Boyanıb al qana dişi dünyanın. 
 Dözər cəfasına kişi dünyanın, 
 Sənintək kişiyə qoşmuşam dastan,  
 Qorusun qoy səni böyük Yaradan! 
       Sentyabr, 2005 

Oxucu məktubları 
 

GÖZLƏRİN 
 

 Qardaşım, aynadır qəlbinə gözün,  
 Oradan oxunur sənin hər sözün. 
 Gizli saxlasan da bu dərdi özün,  
 İnan ki, sirrini açır gözlərin. 
      

 Sanki yaranmısan məhəbbət üçün, 
 Gözəllik aynası, sədaqət üçün. 
 Ürəyin günəşsə təbiət üçün, 
 Onuntək min şəfəq saçır gözlərin. 

          Solmaz 
 

BƏXTİYAR OLSUN 
 

 Necə də həssasdır sənin ürəyin, 
 Bəlkə də onunçün safdır diləyin.  
 Qoy sənin,qardaşım, xoş gələcəyin  
 Səadət müjdəli bir bahar olsun. 
      

 Həyatı duyurmu hamı sən qədər,  
 Qapını döyməsin nə qəm, nə kədər. 
 Sevgidə əzabın getməsin hədər,  
 Bir Leyli timsallı sənə yar olsun! 
      

 Söylə, niyə çoxdur kədərin, qəmin?! 
 Hələ qabaqdadır ən gözəl dəmin. 
 Vəfa səadətə deyilmi zəmin? 
 Qoy ömrün hər zaman bəxtiyar olsun! 

         Solmaz 
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    MÜBARƏK 
 

 Müəllimlik də, şairlik də uğurdu,  
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
 Bu uğuru inam, zəhmət doğurdu,  
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
      

 Ağrı nədir, qoy o sizə yad olsun,  
 Bu söz ancaq «Ağrı dağ»a ad olsun. 
 Qarabağı alaq, Qəmxar şad olsun, 
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
      

 Bəzən döyüş asan gəlir qıraqdan,  
 Keçibsiniz neçə-neçə sınaqdan. 
 Eşidirəm, hamı deyir bayaqdan: 
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
      

 Hər kəlməndə bir məhəbbət, bir ismət,  
 Dosta məhəbbət var, düşmənə nifrət. 
 Zəhmətiniz bəhrə verdi nəhayət,  
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
    
 Uzaq olsun Sizdən hər vaxt pis, yaman,  
 «Ağrı»nı almasın çiskin, çən, duman.  
 İlhamınız pərvazlansın hər zaman,  
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 
      

 Çiyninizdə qol var, Tanrı qoludu,  
 Getdiyiniz bu yol haqqın yoludu. 
 Mən Könüləm, könlüm sözlə doludu, 
 Bayram müəllim, uğurunuz mübarək! 

 

       Köbnül Zeynalova 
  GDU, Pedaqoji fakültənin I kurs tələbəsi 
      17.05.2005-ci il. 
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BİR ÖRNƏK 
 

 Dindirəndə bal süzülür dilindən,  
 Gözüm doymur bu halından, a Bayram! 
 Bir örnəksən Azərbaycan elində, 
 Xoşum gəlir cəlalından, a Bayram! 
      
 Ömrü-günü verməmisən sən bada,  
 Dağ olmusan həm qohuma, həm yada. 
 Ad salmısan, ad qoymusan dünyada,  
 Şərbət yağır amalından, a Bayram! 
      
 Qurban olum yaxşıların mərdinə, 
 İstəyirım ər danışa, ər dinə. 
 Yaxşı təbib əlac etdi dərdinə,  
 Nur ələnir camalından, a Bayram! 
      
 Dost-tanışa sakit-sakit baxırsan,  
 Qəzəblənsən, şimçək kimi çaxırsan, 
 Namərdləri yandırırsan, yaxırsan,  
 Çınqı qopar tonqalından, a Bayram! 
      
 Nərimanam, nakəslərlə yox aram, 
 Haramxoru, qəlbidarı çalaram, 
 Sənin kimi aqillərə mən varam, 
 El yarısın iqbalından, a Bayram! 
 

        Nəriman Xəlil, şair. 
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