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Ön söz 

Şairin yaradıcılıq üfüqləri 

Ulularımızın çox müdrik bir kəlamı var. 
Onlar uzaqgörənliklə söyləmişlər: - “unudulma-
mağı və gələcək nəsillər tərəfindən hörmətlə, 
ehtiram və səmimiyyətlə yad edilib xatırlanmaq 
istəyirsənsə, öz adını soyuq daşlara deyil, insanla-
rın isti ürəyində həkk etməyi bacarmaq yolunda 
çalışmalısan...” 

Təzə şeir kitabı təzə yola bənzəyir: oxucunu 

yeni hisslər, yeni düşüncələr aləminə aparır, qarşı-

sında əlçatmaz üfüqlər açır, mənzərələr canlandırır, 

insanlarla, zəhmət adamları ilə tanışlıq “əlaqəsi” 

yaradır. Lakin coğrafi mühitdə olduğu kimi, mənəvi, 

poetik mühitdə də yollar bir-birindən seçilir, kəskin 

şəkildə fərqlənir. 

Bir cığır bizi bəlkə də min dəfə gördüyümü, 

tamaşa etdiyimiz, könlümüzə, gözümüzə hopmuş 

yerə aparır, başqa bir cığır isə bizi fikrimiz yetməyən  

uzaqlıqların, əlvan mənzərələrin qoynuna atır. Yolu-

muz üstünə neçə-neçə yaxşı dost çıxara bilir. Bu bir 

həqiqətdir ki, hər yeni nəşr müəllifin çoxsaylı oxucu 
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insanlarla təmasıdır, görüşüdür, ürəkdən gələn söh-

bətidir. 

Oxucu da hər təzə kitabı yox, ona həyat və 

cəmiyyət haqqında bilgilər, hikmətlər “söyləyən” 

müəllif hədiyyəsini özünə dost seçir, onunla həm-

söhbət olur. 

Şair Ərəstun Əsgərli də məhz bu niyyət, bu 

amalla oxucularının görüşünə gəlib. “FƏLƏYİN 

BİZİMLƏ İMTAHANI VAR”, sayca ikinci kitabda 

müəllif təxminən 30-35 illik yaradıcılıq bəhrələrini 

toplayaraq, onu oxucularının mühakiməsinə təqdim 

edir. 

Dahi rus yazıçısı A.P. Çexov demişdir: “Yazı-
çı və şair sadəcə talant deyil, o, həm də xarak-
terdir”. 

Bu klassik kəlamı ona görə inamla, ilhamla 

önə çəkirəm ki, bunun həqiqət olduğunu ömrüm 

boyu böyük ədiblərdən – Ə.Haqverdiyev,  M.Axun-

dov, C.Cabbarlı, C.Məmmədquluzadə, Dostoyevski, 

M.Şoloxov, C.C.Axundov, R.Rza, Əli Kərim, Əlağa 

Kürçaylı, İsmayıl Şıxlı, Cabir Novruz, V.Hüqo, Fazil 

İskəndər, Əli Vəliyev, Tofiq Bayram, Çingiz Abdul-

layev, Bəxtiyar Bahabzadə, Hafiz Baxış və digərləri-

nin yazısında, oxucularla təmasında görmüşəm və bu 

inkaredilməz gerçəkliyə  həmişə pərəstiş etmişəm. 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 5 

Danılması mümkün olmayan həqiqətdir ki, 

istedad taleyin insana iftixar, qismət payıdır. Əlli beş 

yaşlı müəllif otuz beş yaşlı poeziya çələngi ilə 

görüşümüzə gəlibsə, onu eşitməyə dəyər. Xatirələrlə 

zəngin bu əsəri vərəqləyin, mütaliə edin, orada yal-

nız Ərəstun Əsgərlinin yaşantılarına deyil, ömrü-

nüzdən lövhələr görəcək, duyğularınızın coşub-

çağlayan əks-sədasını da eşidəcəksiniz. 

Söz  yox ki, şair öz təbiətinə sadiq qalanda, za-

man və millət, təbiət və cəmiyyət qarşısında sənətin 

missiyasını dərk edib yazanda oxucuları ilə soyuması 

mümkün olmayan ünsiyyət, mehribanlıq yaradır. 

Şeirdən-şeirə, misradan misraya vüsətini 

yüksəldən şair hər zaman xoşbəxtdir. 

Təxminən otuz beş il bundan öncə dövri mət-

buatda öz yazılarını çap etdirəndə o, məhz bu cür 

şair taleyi yaşamışdı. 

Aqillər deyiblər ki, yaşanan ömrün yarıdan 

çoxu onun mətni, qalan hissəsi isə onun şərhidir. Bu 

şərti bölgünü şair ömrünə şamil etmək nisbətən 

çətindir. Çünki şair yaradıcılığa başladığı ilk anlar-

dan ömrünün mətni ilə qoşalaşır, qovuşur, dağ çayla-

rıtək çağlayıb coşur, güclü şəlaləyə çevrilir. Bu mə-

qamda XX əsrdə yaşamış görkəmli tatar şairi və icti-

mai xadim X.N.Namsarayev xatırlanır. O, “Poeziya 
sənəti” əsərində haqqlı olaraq yazır:  “...bəziləri elə 
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şeirlər yazırlar ki, bu şeirə yox sadəcə sərsəmlə-
məyə bənzəyir: bu cür şairlər üçün qayda-qanun 
və sağlam düşüncə adlı  şey yoxdur. 

Belələri uydurmuş olduqları əcaib misra-
ları ilə sübut etməyə çalışırlar ki, hamının düşün-
düyü  kimi düşünmək onların ruhuna yaddır  və 
bundan çəkinmək gərəkdir. Şeiri həm canlı, həm 
oynaq olan , həm göz yaşlarını, həm təbəssümünü  
təcəssüm etdirən və onu bacarmağa ilhamı olan 
şair nə qədər xoşbəxtdir!. Belə şairlər hörmət və 
məhəbbətlə əhatə olunmağa layiqdirlər...” 

Müxtəlif aylar və illərdə bir-birindən kəskin 

surətdə fərqlənən mövzularda ortaya qoyulan  “Fələ-
yin bizimlə imtahanı var” toplusunun əlyazmasını 

görəndə müəllifin bu uğuruna sevindim. Bir də ona 

görə fərəhləndim ki, əlinə qələm aldığı zamandan 

Ərəstun Əsgərli şeirə, sənətə məsuliyyət hissi ilə 

yanaşmış, həmişə axtarışda olmuşdur. Bu qələm 

sahibinin öz yolu, öz mövqeyi, məqsədi və idealı 

olmuşdur. Onun yazdığı şeirlərlə tanış idim, dövrü 

mətbuatda ara-sıra nəzərə çarpan  yazılarını da izlə-

yirdim. Başqa sözlə, müstəqillik illərindən bu yana 

mütaliə etdiyim yazarlar arasında Ərəstun Əsgərli də 

vardı və bu gün də var. 

Bununla bahəm mən şəxsən onu şair olmaq-

dan ziyadə bir şəxsiyyət kimi çoxdan tanımışam və 
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qəlbən sevmişəm. Bu da bir həqiqətdir ki, biz həmişə 

bu və ya digər söz sərrafının əsərlərindən, onların 

qələminə məxsus şeirlərin məzmun və ideyasından 

sinə dolusu danışır, ancaq həmin nümunələri yara-

danın şəxsiyyətini nədənsə unuduruq, bəzən bu 

barədə ya ötəri söhbət açır ya da heç danışmırıq. 

Ancaq bir həqiqəti nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, 

şəxsiyyəti olmayanın  üslubu da ola bilməz. Çünki 

hər hansı bir sənətkar həm qələmə aldığı əsərlər, həm 

də şəxsiyyət kimi yaddaşlara həkk olunur. Bunun 

üçün də mən Ərəstun Əsgərlinin qələminə məxsus 

əsərlərin  məziyyətindən söhmət açmazsdan öncə 

onun keçdiyi həyat yoluna ötəri  də olsa  bir nəzər 

salmağı daha məqsədə müvafiq hesab edirik. Ona 

görə ki, Ərəstun Əsgərli bir şair və vətəndaş kimi 

olduqca keşmə-keşli, lakin mənalı və ibrətli bir həyat 

yolu keçmişdir. Onun həyat yoluna qısa bir səyahət: 

Ərəstun Əsgər oğlu Əsgərli 01 dekabr 1960-cı 

ildə Azərbaycanın axar-baxarlı bir guşəsində - Go-

ranboy bölgəsinin Goranlı  kəndində ziyalı ailəsində 

dünyaya göz açıb. Kənd orta məktəbini başa vurduq-

dan sonra Gəncə şəhərinə gələrək təhsilini davam 

etdirib. Uzun müddət Almaniya respublikasında ya-

şayıb və işləyib. Hazırda Gəncə şəhərində məskun-

laşıb. O, burada müxtəlif  sahələrdə işləməklə yanaşı 
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bədii yaradıcılıqla da məşğul  olması adi bir həvəs 

deyil, daxili bir tələbat kimi özünü sübut  etmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Ərəstun Əsgərli 

bir şəxsiyyət olaraq oxucuların diqqətini cəlb etmiş 

şairlərdən biridir. Dövri mətbuatda yayımlanan 

poetik nümunələri oxucu və dinləyicilərdə həmişə 

xoş ovqat, ruh yüksəkliyi  yaradır. 

Bəzən ədəbi məclis və söhbətlər zamanı bu və 

ya digər şairdən danışanda onun “Nədən yazır?” 

sualını tez-tez eşidirik. Əgər məndən soruşsalar ki,  

Ərəstun Əsgərli  nədən yazır? Bu sorğuya mənim 

cavabım həmişə birmənalıdır: soruşun ki, Ərəstun 

nədən yazmır? O, diqqəti çəkən oxucunu daxilən 

isidən lirik şeirlər də yazır, qoşmalar da, sevgidən, 

məhəbbətdən, hətta tikanlı misralar da. Bu misralarla 

bizi ətrafımızda baş verən neqativ hadisələrə diqqə-

timizi cəlb edir, bizi bir-birimizdən duyğulu poetuk 

nümunələri ilə eldən-elə səyahətə də aparır, doğma 

Azəri yurdunun  füsünkar gözəlliyini seyrə dəvət 

edir, təbii, aydın dildə qələmə aldığı lakonik şeirləri 

ilə bizi əmək adamları ilə  yaxından tanış edir. 

Ərəstun Əsgərli  poeziyasına xas olan  ən üm-

də keyfiyyətlərdən biri, mən deyərdim ki, birincisi 

konkretlik, lakoniklik, fikrin yığcam verilməsidir. 

Uzunçuluq, təfərrüata  varmaq,  fikri dolanbac 

yollarla  ifadə Ərəstun  Əsgərlinin şeirlərinə  yaddır. 
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Ən ümdəsi isə  budur ki, şair nədən yazdığını, nə 

üçün, kim üçün  yazdığını çox aydın başa düşür, 

anlayır. 

Onun qələminə məxsus  hər şeirdən oxucu 

özü  üçün nə isə götürür, nə isə öyrənir. Budur fikri-

mi sevimli oxuculara  əyani olaraq çatdırmaqdan 

ötrü  şairin  müxtəlif  şeirlərindən götürdüyüm bir 

neçə nümunəyə diqqət yetirək: 

 

Sözlər söyləmişəm ləldən dəyərli, 
Arif məclisində mənəm  hikmətli. 
Bu dünyada söylədiyim əbədi, 
Şeirimdən səltənət,  saray quruldu. 

(“Nizaminin heykəli önündə”) 

 

Deyirlər bu dünya bir  pəncərədir, 
İzi itməz heç bir zaman insanın. 
Əkdiyi, biçdiyi  hər əməlindən, 
Qalacaqdır yaxşı, yaman insanın. 

 

Hər kəs qazanıbsa düz etibarı, 
Ucalıq gətirər qeyrət, ilqarı. 
Nankor heç anlamaz versən dağları, 
Baş tacıdır təmiz vicdan insanın. 

(“İnsanın”) 
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Təbii ki, belə nümunələri istənilən qədər 

artırmaq mümkündür və təbii bir haldır. Mənə elə 

gəlir ki, elə götürdüyüm bu bir-iki nümunə də Ərəs-

tun  Əsgərlinin sözə necə ehtiyatla, qənaətlə  yanaş-

dığı barədə çox şey deməkdir. Bir də belə bir müdrik 

kəlam da var: 

“Dərya suyunun tamını bilməkdən ötrü bir 
damcı da kifayət edər”. 

Ərəstun Əsgərli  səssiz-küysüz şairdir desəm 

yəqin ki, yanılmaram. Zahirən olduqca sakit, din-

məz-söyləməz təsiri bağışlayan Ərəstun Ələsgərlinin 

daxilində bir qaynar aləm var. Bu keyfiyyət onun  

şeirlərinin əksəriyyətində özünü biruzə verməkdədir. 

Bəli, şair Ərəstun Əsgərli nə qədər təmkinli, dinməz, 

danışmazdırsa, daxilən bir o, qədər qaynardır, təla-

tümlü və hərarətlidir. Nümunə gətirilən şeir  parça-

larından da diqqətli oxucu belə həqiqəti inkar etməz 

ki, həmin sətirlərdə zahiri pafos, dəbdəbə, döşünə 

döymək yox dərəcəsindədir. 

Təbii ki, hər şey insanın daxilindən gəlir, 

qəlbin yanğısından  xəbər verir. Elə həqiqi, hamıya 

yaxın olan  poeziya da budur. Əsil aşiq heç bir za-

man sevdiyi  nigarın ayaqlarına düşmür, o, öz mə-

həbbətini işi və əməli ilə  sübuta yetirir. Vətəni, onun  

hər qarış torpağını, gülünü, çiçəyini, millətini sev-

mək də elədir. Budur, elə bu məqamda  istedadlı türk 
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şairi Vəli Orxan Qanıqın  cəmi üç misralıq şerini 

yada salmağı gərəkli hesab edirəm. Şeir “Vətən 
üçün” adlanır. Şairin isti nəfəsi  ürəklərə od salır. 

 

Bu millət üçün nələr etmədik. 

Kimimiz öldük , 

Kimimiz nitq söylədik! 
 

Göründüyü kimi böyük bir hekayəti xatırladan 

fikri şair  üçcə misrada  vermişdir, özü də tam 

çılpaqlığı ilə. Bəli yurd üçün, vətəndən ötrü nitq 

söyləmək yox, yaxa  cırmaq yox, ehtiyac duyularsa  

ölməyi bacarmaq lazımdır. 

Mən şəxsən bir oxucu kimi Ərəstun Əsgərli 

poeziyasında  bu fikrin qırmızı xətt kimi  keçdiyini 

müşahidə edirəm. Özü də torpağa, insan taleyinə 

həsr olunan şeirlərdə  Ərəstun Əsgərli cəmiyyəti, 

övlad məhəbbəti o qədər təbii yerli-yerində deyilir 

ki, həmin misraları oxuduqda insan istər-istəməz şair 

amalına inanır, həmin hissi özünə şamil edib yaşayır. 

Təsvir obyektinə aydın baxış, konkret bir təsvirdə 

oxucunun varlığına təsir etmək, bununla da onu 

məlumatlandırmaq məharəti Ərəstun Əsgərli poezi-

yasının əsas xüsusiyyətlərindən  öncülü kimi  diqqəti 

cəlb etməkdədir. O, həm də bir şair vətəndaş kimi 

ətrafında baş verən hadisələrə biganı qala bilmir. 

Ərəstun Əsgərli 
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Ərəstun Əsgərli nədən yazırsa yazsın onun 

müqəddəs bir mövzusu var: doğma yurd, şeir, sənət 

məskəni, barlı-bəhərli gözəl Azərbaycan! Şair bu 

yurdun gözəlliklərindən, namuslu, qeyrətli, zəhmət-

keş insanlarından yazmaqla doymur və bunu öz 

vətəndaşlıq, övladlıq borcu bilir, 

Şairin Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər və rayon-

larına, orada məskunlaşan insanlara, dağ və meşələ-

rə, zümrüd gözlü bulaqlara həsr etdiyi poetik nümu-

nələrində sanki biz Odlar yurdu Vətənimizin  seyrinə 

çıxır, onun bol zəmilərini, quşqonmaz dağlarını, 

nəhayətsiz ormanlarını, şəfalı yaylaqlarını, yayın qız-

mar çağında diş göynədən bulaqlarını, bağını, 

bağatını göz önünə gətiririk. 

Şair yazır: 

 
Bütün canlılara doğma müqəddəs, 

Səndə mən etibar görmüşəm dağlar. 

Dumanda,çiskində  yaşıl köksündən, 

Şehli çiçəyini dərmişəm dağlar 

 
Həmdəmsən şerimə, mən Ərəstuna, 

Qartallar oylağı uca zirvənə. 

Bir səngər olmusan çox igidlərə, 

Mən səni vəfalı bilmişəm dağlar. 

(“Dağlar”) 
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Vətənin çeşməsi, suyu, havası, 

Meşəsi, yamacı, dağı, səfası 

O, ceyran oylağı, qartal yuvası, 

Həyatın sönməyən közüdü təbiət. 

(“Təbiət”) 

Sən oxu, çaylar da tutsunlar dəmi, 

Bülbül olan kimi gülün həmdəmi. 

Qananlar dinləyir, unudur qəmi, 

Məlhəmisən ürəklərin, turacım. 

(“Turacım”) 

 

Belə nümunələrdən şox sadalamaq  mümkün-

dür. 

Qarşımda olan şeir toplusunu diqqətlə nəzər-

dən keçirdikdə Ərəstun Əsgərli varlılğının bir səhfəsi 

ilə də tanış  oldum və onun tutduğu bu düzgün 

yoldan qürur hissi keçirdim. Belə ki, şair hər gəldi-

gedənə şeir ithaf etmir, onun qələmə aldığı insanlar,  

sənət adamları cəmiyyət tərəfindən qəbul edilib, 

sevilib-seçilən şəxsiyyətlər, sevilən insanlardır. Odur 

ki, Ərəstun Əsgərlinin bu yazıları geniş oxucu kütlə-

sinin rəğbətinə səbəb olur, razılıq hissi doğurur. 

Ərəstun Əsgərli yaradıcılığını diqqətlə, səbrlə  

nəzərdən keçirdikdə belə bir həqiqətin də şahidi ol-

duq ki, maraq dairəsi geniş olan şair ətrafda  baş 
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verən hadisələrə biganə qala bilmir, həmin olay və 

fakta öz münasibətini bildirir. 

Ərəstun Əsgərli eyni zamanda təbiət şairidir. 

İstər təbiət lirikası, istər məhəbbət və istərsə də və-

tənpərvərlik onun yaradıcılığının xas qayəsini təşkil 

edir. Təbiətin biləvasitə təsviri, onun ayrı-ayrı hadisə 

və xüsusiyyətlərini  poeziya dili ilə təsvir və tərən-

nüm etmək sənətin özündən də qədimdir, uludur. 

Loğman təbiətin, zəhmətsevər insanların əha-

təsində göz açan, onun ağuşunda yaşayıb-yaradan 

insanın ünsiyyət bağladığı ən yaxın sirdaşı, dostu 

məhz təbiətin özüdür. 

Artıq ömrünün əlli beşinci baharında addım-

layan Ərəstun Əsgərli yazının bir köşəsində qeyd 

etdiyim kimi, sənətin  inkişaf dövrünü yaşamaqdadır. 

Həm də bu kamillik yaşın verdiyi imkanlardan daha 

çox, sənət yollarındakı aramsız axtarışların məntiqi 

nəticəsi kimi anlaşılmalıdır. 

Sevgi və inam! Poeziyada uğurlu yol bəlkə də 

buradan başlayır. İnam kəlməsi poetik həqiqət kimi  

səslənməyəndə şeir heç bir təsir gücünə malik olmur. 

İnam və cəsarət Ərəstun Əsgərlinin şeirlərindəki  dü-

şüncə və ifadə tərzinə aydın bir mövqe, müəyyənlik 

gətirir. 

Onun lirik qəhrəmanı ürəkdən gəlir və oxucu-

nu inandırır. Yaradıcılıq, sənət, cəsarətdir sözləri tək 
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ciddi ictimai problemlərə toxunmaq  mənasında başa 

düşülsə, bitərəfli olar. Poeziyada cəsarət həm də 

axtarışdır. 

Təzə mövzular və təzə obrazlar  aləminə baş 

vurmaq, ürəklə danışa bilməkdir. Bu mənada bu 

kitabdakı ayrı-ayrı lövhələr şair cəsarətinin, şair 

axtarışlarının uğurlu nəticələri kimi geniş və ətraflı 

söhbətə layiqdir. 

Biz şairin yaradıcılığında müşahidə etdiyimiz 

bu keyfiyyətin, onun çoxcəhətli sənətinin növbəti 

mərhələsi kimi görür, bu uğurlu inkişafın gələcək 

pillələrində ona böyük üfüqlər və davamlı axtarış 

uğurları arzulayırıq. 

 
 

Mürsəl İrəvanlı, 
Yazıçı-publisist. 

Maksim Qorki adına  
Beynəlxalq mükafat laureatı 
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“NİZAMİNİN HEYKƏLİ ÖNÜNDƏ” 

 

Nizami babamla görüşdüm cümə, 

Danışa bilmədim, nitqim tutuldu. 

Söylədi, yerə qoy dəftər, qələmi, 

Şeriyyət mənimlə bitdi, qurtuldu. 

**** 

Dəhşətli fırtına, burulğanam mən, 

Ay kimi baxıram uca zirvədən. 

Dəryalar yaratdım bulanlıq seldən, 

Ümmanam, köksümdə sular duruldu. 

**** 

Sözlər söyləmişəm ləldən dəyərli, 

Arif məclisində mənəm  hikmətli. 

Bu dünyada  söylədiyim əbədi, 

Şeirimdən səltənət,  saray quruldu. 

**** 
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Qulun Ərəstunun pakdır imanı, 

Qoşa tutub adın ilə Quranı. 

Günəşsən, qızdırdın bütün  cahanı, 

Xəmirim bax, o zaman yoğrulubdu. 
 

 

HƏKİMƏ TÖVSİYƏ 

 

İnsan taleyiylə oynayan həkim, 

Unutma hər kəsin bir dövranı var. 

Əməlidir hər insanın qazancı, 

Fələyin bizimlə imtahanı var. 

**** 

Bizi inandırıb and Hippokrat, 

Əyninə geydiyin o, bəyaz  xalat. 

Heç kimə əbədi verilmir həyat, 

Sizinlə hesabın öz zamanı var. 

**** 

Haqq nəzilər, heç üzülməz deyiblər, 

Ariflər yalana baxıb, gülüblər. 
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Körpülər altından axsa da sellər, 

Şahın  tərəqqidən bax, salanı var. 

**** 

Kasıbla edirsən cəngi, ədavət, 

İstərsən hər kəsdən daş-baş, rüşvət. 

Qananlar söyləyir, şeytana lənət, 

Allahın axirət, haqq divanı var. 

**** 

İblisə bənzərsən mələk donunda, 

Çoxdur əməllərin hər bir oyunda. 

İnsanın qisməti ömür yolunda, 

Beş arşın  ağı var, bir palanı var. 

**** 

Qəsd etdin insana ey namərd, alçaq, 

Özünü düşünürsən, özünü ancaq. 

Onsuz da gəlmişik dünyaya qonaq, 

Hamının arxada bir qalanı var. 

**** 
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Dünyanın sənintək çoxdur kələyi, 

Milyonlar yığanlar apardı nəyi? 

Qara torpaq udub ağanı, bəyi, 

Var-dövlər deyilən bir yalanı var. 

**** 

Qanmaza nə qulam, nə də ki,  ağa, 

Mən bağban olmaram tikanlı bağa. 

Kişisən, kişi ol, öyrən ay qağa, 

Küskün Ərəstunun bu dastanı var. 

 

 

İNDİKİ DÜNYA (2015) 

 

Savaş meydanına dönübdü bəşər, 

Çox töküldü nahaq qanlar dünyada, 

Coğrafi xəritə çəkirlər təzə, 

Qurbanlardır müsəlmanlar dünyada. 

**** 
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Tarixi dəhşətin təkrarıdı bu, 

Bu millət oyunu, dinlər oyunu. 

Kəsmək istəyirlər türkün qolunu, 

Bürüyübdü  ağ  yalanlar dünyanı. 

**** 

Terror dəhşət etdi, dəhşət içində, 

İki min on dördün fəlakətində. 

Cəsəd cəsəd üstə, alov içində, 

Fərman verdi şər, böhtanlar dünyada. 

**** 

Cəlladı olmuşdu insan insanın, 

Nizam tərəzisi itmiş zamanın. 

Bəlkə imtahanı budur Allahın, 

Çox eylədik biz günahlar dünyada. 

**** 

Heç yaddan çıxarmı o, qanlı yanvar, 

Etdilər Vətəni bizə dar məzar. 
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Göndərdi  Heydərı  tanrı xilaskar, 

Çoxalmışdı çox nadanlar dünyada. 

**** 

Arzular, ümidlər, şirin xəyallar, 

Gülsün ana, bacı, körpə balalar. 

Ərəstun ədalət, divan haraylar, 

Haqqdan yazar çox dastanlar dünyada. 

 

 

KREML 

 

Dünyaya “şaxtanı” püskürdən məkan, 

Fəlakətlər gətirəndi Kreml. 

Terror, müharibə, kütləvi qırğın, 

Nahaq qanlar  hey tökəndi Kreml. 

**** 

PKK-nı yaradıbdı  Moskva, 

Türkiyə illərdi eyləyir  dava. 
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Qardaş dövlət istəsə də barışa, 

Duz, çörəyi itirəndi Kreml. 

**** 

Stalin Hitlerlə zor dartışmada, 

Milyionlar qırıldı o, vurhavurda 

Bakı nefti qələbəni çalsa da, 

Bizə düşmən ah, kəsildi Kreml. 

**** 

Sovet dövlətini erməni yıxdı, 

Qorbaçov olnlara çox sahib çıxdı. 

Qarabağ ortada bir qurbanlıqdı, 

Dörd tərəfin  “sar” iblisdi, Kreml. 

**** 

Otuz ildə səbr qalmayıb bizdə, 

Tanklar yol salıbdı sinəmiz üstə. 

Şuşanın quruyub yaş gözlərində, 

Ağdam, Laçın can üstədi, Kreml. 

**** 
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Sənə  güvənsə də “daşnaq”, Hayıstan. 

Unutma, Vətənim olub İrəvan. 

Bir gün qalxacaqdı nər Azərbaycan, 

Mübarizlər  minlərlədi, Kreml. 

**** 

Haqq nəzilər, yeriyəmməz, inşallah, 

Zalımsan, etmisən hesabsız, günah. 

Xocalı, Kəlbəcər hələ çəkir ah, 

Füzulidə  cəllad kimdi, Kreml? 

**** 

Bizlərlə sökürsən dağ, mədənləri, 

Zodda qul etmisən sən əsirləri. 

Qızıl çıxarırsan  uzun illərdi, 

Erməni tonlarla verdi, Kreml. 

**** 

Cənnət Qarabağa geydirdin kəfən, 

“Barıt” çəlləyinə dönübdür Vətən. 
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Quruyub çeşməsi, solubdur bitən, 

Topxanamız sönməyibdi, Kreml. 

**** 

Sənin ordun çox çəkdirdi dərd, azar, 

Heç yaddan çıxarmı “20 Yanvar”? 

Toy, bayram etmədik, gəlmədi bahar, 

Min-min insan heç gülmədi, Kreml. 

**** 

Kosmosun,  ulduzun olubdu Ayın, 

Kərim Kərimovtək generallarım. 

Baykal,  Amur çəkdi sizə Heydərim, 

İlham son söz deməyibdi, Kreml. 

**** 

Neçə yerə parçaladın, bitmədi 

İrəvan, Borçalı, Təbriz yetmədi, 

Qarabağın açarı da səndədi, 

Bu kələkdi, bir oyundu Kreml. 

**** 
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Dovşana qaç, tazıya tut deyirsən, 

Qəhqəh çəkib arxasınca gülürsən. 

Ərəstuna nə vaxtdı dağ çəkirsən, 

Vuran qəlbim Xankəndidi,  Kreml. 

 

 

AZƏRBAYCANIM 

 

Neftin, qazın dərd olubdu düşmana, 

Sərvəti faydalı, Azərbaycanım. 

Dəfələrlə canından can aldılar, 

Ürəyi yaralı, Azərbaycanım. 

**** 

Vətən söylədiyin bax, qəlbimdədir, 

Canımda, qanımda, iliyimdədir. 

Torpağının ətri çörəyimdədir, 

Yedirdib halalı, Azərbaycanım. 

**** 
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Mehmanı olsaq da sadiqik ona, 

Uğrunda əsgərik, nuruq yolunda. 

Doğmasan oğluna, hər övladına, 

Ey başı bəlalı, Azərbaycanım. 

**** 

Sönməz “pir” ocağın, sönməz çırağın, 

İgidlərin sənin arxan, dayağın. 

Mübarizlər Vətənidir torpağın, 

Əzəldən  qalalı, Azərbaycanım. 

**** 

İşğal etsələr də xan Qarabağı, 

Cəbrayıl, Ağdamı, Laçın, Şuşanı, 

Mənimdir o, diyar, şeytandır yağı, 

Hər kəsə vəfalı, Azərbaycanım. 

**** 

Ariflə, Seyidlə kim girərər cəngə, 

Hələ Cabbarla, Xan vursa “Zəngurə”, 
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Allah səs veribdi orda hər kəsə, 

Bax, budur həyalı Azərbaycanım. 

**** 

Məhtablı ayın var, sönməz günəşin, 

Ərəstunun sən vermisən qələmin. 

Təbibdir, loğmandır gülün, çiçəyin, 

Hər yanı səfalı, Azərbaycanım. 

 

 

İNSANIN 

 

Deyirlər bu dünya bir  pəncərədir, 

İzi itməz heç bir zaman insanın. 

Əkdiyi, biçdiyi  hər əməlindən, 

Qalacaqdır yaxşı, yaman insanın. 

**** 

Hər kəs qazanıbsa düz etibarı, 

Ucalıq gətirər qeyrət, ilqarı. 
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Nankor heç anlamaz versən dağları, 

Baş tacıdır təmiz vicdan insanın. 

**** 

Yalnız darda yada salma  Allahı, 

Mələklər var yazır savab, günahı. 

Gün bu gün döy, heç unutma sabahı, 

Axirətdə  var imtahan insanın. 

**** 

Məcbur deyil oruc, namaz qılasan, 

Yetər imanını pak saxlayasan. 

Məzuma, fağıra  sahib çıxasan, 

Örnəyi var Kitab - Quran insanın. 

**** 

Heç kəsə gec deyil haqqa qayıtmaq, 

Yandıra zülmətdə nurlu şam, çıraq. 

Küskün Ərəstunam, qələmim yaraq, 

Dastan yazdım qılınc, qalxan insanın. 
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AY ANA 

 

Son zamanlar yaman kövrək olmuşam, 

Gözlərimdə qurumur yaş, ay ana. 

Həsrətin hicranı dəldi qəlbimi, 

Uca dağ tək ağardı baş, ay ana. 

**** 

Dinləmədi məsləhətim bu uşaq, 

Bəlkə davranmışam onunla yumşaq, 

Saraydan, şirkətdən “sar “düşdü qaçaq, 

Yada oldu qul, qarabaş,  ay ana. 

**** 

Bu niskil yandırır qəlbimi dərin, 

Sinəmdə qövr edir çox sərin-sərin. 

Yükü çiynimdədir sanki günəşin, 

Rəhm etmir, nə ömür, nə yaş, ay ana. 

**** 
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Qalxanım olsa da əldə düz ilqar, 

Ədalət naminə vermişəm qərar. 

Ülfətim olsa da çəkdim ahu-zar, 

Qoydu yarı  yolda  yoldaş, ay ana. 

**** 

Yeddi övladına layla çalmısan, 

Bayatı söyləyib səhər açmısan. 

Süd vermisən,çox yuxusuz qalmısan, 

Ögeyləşib doğma, qardaş, ay ana. 

**** 

Pak ürəklə dilbərimə güvəndim, 

Dönməz məhəbbətim, sidq sədaqətim. 

Küskün Ərəstunam, vallah tükəndim, 

Pozdu əhd-peymanı sirdaş, ay ana. 
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BİR DÜNYAYMIŞ SƏN DEMƏ 

 

Atanı, ananı ziyarət edən, 

Unutmayan, bir dünyaymış sən demə. 

Olan etibarı, sidq sədaqəti, 

Yada salan, bir dünyaymış sən demə. 

**** 

Nanəcibdən çalış dostum, uzaq ol, 

Heç vaxt darda qoymaz getdiyin düz yol. 

Olsun səxavətin, ülfətin bol-bol, 

İnsaf, inam bir dünyaymış  sən demə. 

**** 

Qananın quluyam, qanmazdan uzaq, 

Əhli-hal yolunda  tutmuşam çıraq. 

Arif məclisindən dayanma qıraq, 

Comərd insan bir dünyaymış sən demə. 

**** 
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Əmanət olsa da hər kəsin canı, 

Halal ye, dürüst ol, demə yalanı. 

Dörd əlli tutma sən  fani dünyanı, 

Təmiz vicdan bir dünyaymış sən demə. 

**** 

Uymaginən var-dövlətə, sərvətə, 

Şükr et Allaha, olan qismətə. 

Biblanı,  İncili  san müqəddəsə, 

Kitab-Quran bir dünyaymış sən demə. 

**** 

Heç şəri, böhtanı gətirmə dilə, 

Dəqiq öyrənməmiş demə, söyləmə. 

Olasan bəxtiyar, taleyin  gülə, 

Bax, bu dövran  bir dünyaymış sən demə. 

**** 

Beş günlük olsa da bu qoca dünya, 

Ah, ola hər kəsdə ləyaqət, həya. 

Ərəstun, həyatda   zalım olmaya, 

Belə zaman bir dünyaymış sən demə. 
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MƏN QONAĞIYAM 

 

Şam olsam da qulluğunda qul kimi, 

Vəfasız insanın mən qonağıyam. 

Taleyi bəd gələn xəstəyəm, naçar, 

Bir naşı loğmanın mən qonağıyam. 

**** 

Cütçüyəm,  nə vaxtı əkin-biçində, 

Əllərim qabardır,  kədər üzümdə. 

Düz əlli ildir ki, əzab  içində, 

Bu qoca dünyanın mən qonağıyam. 

**** 

Fələyin işidir, yağdan tük çəkən, 

Ona boyun əyir hər yoldan keçən. 

Günbəgün, ilbəil ömrümü sökən, 

İlqarsız zamanın mən qonağıyam. 

**** 
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Ömrümü, günümü doğrayan, kəsən, 

Özüdür zülm edən, həm haqqdan küsən. 

Hər gün tələ quran, imtahan edən, 

Zalım bir dövranın mən qonağıyam. 

**** 

Həqiqətdən xəbərdardır Yaradan, 

Haqqı təbliğ etdim əlimdə Quran. 

Halal yaşamışam qəlbimdə iman, 

Müqəddəs vicdanın mən qonağıyam. 

**** 

İstər saray tikdir, istər səltənət, 

Kəfənin cibi yox yığasan sərvət. 

Əzrayıl götürmür daş-qaş,  rüşvət, 

Böyük bir yalanın mən qonağıyam. 

**** 

Xəyallarım verir mənə ahu–zar, 

Çin olmayan arzularım dərd, azar. 
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Gözüm nəmli, ömrüm boyu intizar, 

Qəm, kədər, hicranın mən qonağıyam. 

**** 

Qıl körpüdə Ərəstunu sınadın, 

Sirri  bilinməyib bu kainatın. 

Mələk donlu iblis olan həyatın, 

Qarnı ac şeytanın mən qonağıyam. 

 

 

YAYLAQLARA 

 

Mehman oldum mən dağlara, 

Buz bulaqlı yaylaqlara. 

Sıx meşəli oylaqlara, 

Heykəl olan qayalara. 

 

Səhər- səhər bal qaymağı, 

Candır, qandır  nehrə yağı. 
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Kəs əmliyi, ver bıçağı, 

Şamda farel balıqları. 
 

Çox nəğməkar idi quşlar, 

Zümzüməli çayları var. 

Göz də doymur, o, füsünkar, 

Hey baxsan da yamaclara. 
 

Saf havası dərdə dərman, 

Hər çiçəyi təbib, loğman. 

Ərəstunu edib heyran, 

Durna gözlü  ceyranları. 
 

 

GÖZ YAŞIMI SİLDİYİM YERDƏ 
 

Fələk imtahana çəkirdi məni, 

Axan göz yaşımı sildiyim yerdə. 

Dövranın təkəri fırlandı geri, 

Özümü bəxtiyar bildiyim yerdə. 

**** 
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Yaman intizarla baxırdı gözüm, 

Ürəyimdə sevinc, üzdə təbəssüm. 

Eşitdim bəd xəbər kəklədi sözüm, 

Ömrümdə bir dəfə güldüyüm yerdə. 

**** 

Qalmayıb etibar dosta, yoldaşa, 

Sidq sədaqət bəsləsən də sirdaşa. 

Hörmət, məhəbbətlə yaşadıq qoşa, 

Xəyanət eylədi sevdiyim yerdə. 

**** 

Allah, niyə haqqa sən kəm baxırsan? 

Qurunun oduna yaş yandırırsan. 

Məndən hey qaçırsan, uzaqlaşırsan, 

Sənin hüzuruna gəldiyinm yerdə. 

**** 

Küskün Ərəstunam, bir məzlun yazar, 

Ona da çəkdiridin hicran, ahu-zar. 

Nə gərək, sən hər gün qazırsan məzar, 

Canımı mən   fəda  verdiyim yerdə. 

Ərəstun Əsgərli 
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MƏHƏBBƏT XATİRİNƏ 

 

Yar yolunda çəkdim cəfa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 

Təbibsiz də tapdım şəfa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
 

Səyyad oldum, çıxdım ova, 

Xeyir-dua verdi baba, 

Sevdiyimlə sürdüm səfa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
 

Ömür sürdük yarla qoşa, 

Görən dedi yüz il yaşa. 

Belə ömür getməz boşa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
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Nizəm dəyməsin heç daşa, 

Sürmə çəkib yar göz-qaşa. 

Dilbərimlə həp baş-başa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
 

And, peyman etdim sirdaşa, 

Loğman oldum mən sərxoşa, 

Dəyişmədim  nər qardaşa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
 

Qulluq etdi paşa-paşa, 

Xəyanətdən oldu haşa. 

Döndü ülfətli yoldaşa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 
 

Necə xoşdur yazda hava, 

Dincəlir can, həm də qafa. 

Ərəstun olmaz bivəfa, 

Pak məhəbbət xatirinə. 

Ərəstun Əsgərli 
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EYLƏDİM 

 

Fələk qismət edən dəftər- qələmlə, 

Neçə yarımçığı insan eylədim. 

Vicdansız, imansız, sar şərəfsizdən, 

Sirrimi büs bütün pünhan eylədim. 

**** 

Neçə qoşma yazdım, neçə müxəmməs, 

Arif məclisində dinlədi hər kəs. 

Zəlimxan yoluyla yeni bir nəfəs, 

Bax, neçə natiqi heyran eylədim. 

**** 

Qul oldum qanana sədaqətimlə, 

Məzluma, fağıra  səxavətimlə. 

Aqilə hörmətlə, məhəbbətimlə, 

Yazdığım əsərlə məftun eylədim. 

**** 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 41 

Küskün Ərəstunam, əlimdə Quran, 

Haqqın yolundayam hər gün, hər zaman. 

Mən uzaq olsam da iblis, şeytandan, 

Onlara dünyanı zindan eylədim. 

 

 

SÖZÜNƏ 

 

Ay bimürvət, ay insafsız dilbərim, 

Ürəyimdə yurd salmısan özünə. 

Uzun illər məni qoydun intizar, 

Mən haqq ikən, sən baxmadın sözümə. 

**** 

Axşam qəm yediridin, səhər kədəri, 

Qıymadın saf eşqi pak məhəbbəti. 

Çox gördün sən mənə sidq sədaqəti, 

Ömrün boyu qızınsan da közümə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Şam oldum, əridim sənin yolunda, 

Qoymadın əylənəm nur çırağında. 

Zimistan yaşadım yaz baharında, 

Qul eylədin dözüm, dözüm, dözümə. 

**** 

Vəfasızsan, yoxdur sənin ilqarın, 

Vaxtsız qocaldıbdır məni hicranın. 

Xəstə sənsən, bax, məndədir dərmanın, 

Amma, təəssüf gec düşmüsən izimə. 

**** 

Dar günündə oldum sənin loğmanın, 

İnsaf eylə tutaq nəbzin zamanın. 

Sındırdın qəlbini sevən insanın, 

Gilə-gilə yaş süzdürdün gözünə. 

**** 

Dəyər verəmmədin pak ülfətimə, 

Uğrunda bu qədər səxavətimə. 
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Məcnunun olsam da məhəbbətimə, 

Xor baxdın, özünün səadətinə. 

**** 

Allah əhf eyləməz kim zülm etsə, 

Hələ insan ömrü beş günlükdürsə. 

Namərdlik xoş gəlməz mərd  olan kəsə, 

Xəyanət eyləmə ədalətimə. 

**** 

Günəştək sönməzdir sənə bu eşqim, 

Yollarında pərvanədir ürəyim. 

Arada peyman var, halal çörəyim, 

Niyə inanmırsan nər qeyrətimə. 

**** 

Çəkmişəm illərlə işvə, nazını, 

Çox çalmışam dinləmisən sazımı, 

İndi sən qazırsan dar məzarımı, 

Gecələr yatsan da xoş söhbətimə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Ərəstunu küskün saldın özündən, 

Canım fəda eyləsəm də sözümnən. 

Al qumaşı uca tutdun bezindən, 

Ona görə baxammırsan üzümə. 

 

 

BƏRİ GƏL 

 

Unuda bilmirəm mənim mələyim, 

Əmanətim qalıb səndə, bəri gəl. 

Ürəyimlə bacarmıram inan ki, 

Sən bülbülsən, gülün məndə, bəri gəl. 

**** 

Səhər-səhər beçə balı, yağ, qaymaq, 

Naharda ağ balıq üstündə sumaq. 

Bilirəm küsmüsən, nahaq, çox nahaq, 

Gedək  qoşa bizim kəndə, bəri gəl. 

**** 
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Çox çəkdiridin mən məzluna intizar, 

Bir tilsimsən gözlərinin bəndi var. 

Bu gen dünya olub mənə dar məzar, 

Sən salmısan məni bəndə, bəri gəl. 

**** 

Ərəstun ruhundan ayrı yaşamaz, 

Qartal zitvəsindən kənarda qalmaz. 

İstəsən də Arazda sel dayanmaz, 

İki canıq bir bədəndə bəri gəl. 

 

 
KÜSKÜN ŞAİRƏM 

 

Təkərləri tərs fırlanan, 

Dövrandan  küskün  şairəm, 

Bir gündə bir il qocaldan, 

Zamandan küskün şairəm. 
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Şərəfsizə vermə aman, 

O, iblisdir, həm də şeytan. 

Özü yaltaq, sözü yalan, 

İnsandan küskün şairəm. 
 

Haqqı  qoyub  nahaq  yazan, 

Mərd insana tələ quran. 

Qanlar tökən, evlər yıxan, 

Dastandan küskün şairəm. 
 

Söz gəzdirən, şər heybətli, 

Haram yeyən,  çox sərvətli, 

Ləyaqətsiz,  bəd sifətli, 

Simadan küskün şairəm. 
 

Tərs, yarımçıq anlayandan, 

Duz-çörəyi tapdayandan, 

Mərd yolunda yanmayandan, 

Nankordan küskün şairəm. 
 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 47 

Müqəddəs namaz qılmayan, 

Kitab-Quran tanımayan, 

Kimdə yoxsa vicdan, iman, 

Bax, ondan küskün şairəm. 
 

Kainatın işi kələk, 

Tərs  yazıbdır çərxi fələk. 

Eyləsəm də ələk-vələk, 

Dünyadan küskün şairəm. 
 

Gözləməyən mənliyini, 

Qorumayan ismətini. 

Namus, qeyrət, şərəfini, 

Satandan küskün şairəm. 
 

Ömrü boyu haram yeyən, 

Məzlunlara zülm edən. 

Fağırları  əzib keçən, 

Zalımdan küskün şairəm. 
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Anlamayan pak mərhəmət, 

Bacarmayan bir səxavət. 

Əməli zay, o, bəd niyyət, 

Nadandan küskün şairəm. 
 

Ögey gördüm doğmaları, 

Xəyanətkar çıxanları. 

Ömür  dadsız oldu yarı, 

Həyatdan küskün şairəm. 
 

Fələk aldı Bəxtiyarı, 

Çəkdim qəmi, ahu-zarı. 

Çox sınadı Şəhriyarı, 

Allahdan küskün şairəm. 

 

Ərərstunam,  haqqı yazan, 

Şər, böhtana məzar qazan. 

Ədalətdən uzaq olan, 

Meydandan  küskün şairəm. 
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EHTİYACIM VAR 

 

Necə də yalnızam, necə qəribəm, 

Səmimi hörmətə ehtiyacım var. 

İnsan yığnağıdır ətraf, dörd yanım, 

Sidqi  sədaqətə ehtiyacım var. 

**** 

Mən necə yanmayım, qövr edir yaram, 

Qul oldum qanmaza, xərcləndi param, 

Səməndər olmuşam, Vətən oğluyam, 

Səmimi ülfətə ehtiyacım var. 

**** 

Sevinmir ürəyim, açılmır könül, 

Nə bülbül oxuyur, nə açılır gül. 

Zəmim xəzan olub barsızdır sünbül, 

Qəlbən məhəbbətə ehtiyacım var. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Həmdəm axtarıram məni anlayan, 

Əqli kamal olsun həyatda insan. 

Naz, qəmzə eyləsin, olsun mehriban, 

Bax, belə qismətə ehtiyacım var. 

**** 

Ərəstun doğulub olsam da küskün, 

Ziyarət eylədim Allahı hər gün. 

Hər kəs xoşbəxt olsun, yoxa çıxsın ün, 

Belə ədalətə ehtiyacım var. 

 

 

GƏLMİŞƏM 

 

Sənsən ümid yeri, sənsən nur yeri, 

Sənə qibtə eyləməyə gəlmişəm, 

Qəzəl dünyasının peyğəmbərisən, 

Səndə sirri səadətə gəlimişəm. 

**** 
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Ana bələyinə çox bələnmişəm, 

Yaradana qibtə, səcdə etmişəm. 

Bu dünyanın ələyindən keçmişəm, 

Hüzuruna ziyarətə gəlmişəm. 

**** 

Oldum Kərbəlada, qaldım Nəcəfdə, 

Döndüm şama məni boğsa qəhər də. 

Çərxi dönmüş bu  dövranda, yəhərdə, 

Tapmadığım ədalətə gəlmişəm. 

**** 

Sən bir sönməz ocaq oldun, Füzuli, 

Əlçatmaz ulduzsan, aysan, Füzuli, 

Günəşə bənzətdim səni, Füzuli, 

Sənə olan məhəbbətlə gəlmişəm. 

**** 

Ümmanından bir damla götürməyə, 

Küskün Ərəstuna məlhəm etməyə. 

O, qürbətdə lap göz yaşı tökməyə, 

Çox hörmətlə, sədaqətə gəlmişəm. 

Ərəstun Əsgərli 
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VAR 

 

Fələyin verdiyi qəmin, niskilin, 

Səbəbin  qanana, ehtiyacım var. 

Bu qədər nə gərək sınaq,  imtahan, 

Qüdrəti loğmana ehtiyacım var. 

**** 

Əməli salehəm rast gəlir şeytan, 

Qurudu saf çeşməm, oldum pərişan. 

“Haqq Əli” əzbərim, əlimdə Quran, 

İlahi dərmana ehtiyacım var. 

**** 

Olsam da şüurlu, zəkalı insan, 

Kəndi sarayımda qalıram mehman. 

Dağa meydan oxusam da hər zaman, 

Yenə Yaradana ehtiyacım var. 

**** 
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Küskün Ərəstunam, qələmim yaraq, 

Beş günlük dünyadır, gəlmişəm qonaq. 

Çılpaq doğulmuşam, gedirəm çılpaq, 

Cənnəti-rizvana ehtiyacım var. 

 

 

BU DÜNYA 

 

Həmrudu, Harunu yıxdı,  mən kiməm, 

Olubdur şahlara yağı bu dünya. 

Fironu mat qoydu səltənətində, 

Küləklə dağıtdı dağı bu dünya. 

**** 

Döndü səxavətə pak Hatəm babam, 

Neysiz sərxoş oldu biçarə Xəyyam. 

Qolu kəsik Ələmdara mehmanam, 

Verdi  ziyafətdə ağı bu dünya. 

**** 
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Gözü verdiyinin dalında qalır, 

Ayları, illəri bir-bir qoparır, 

Vədəli, vədəsiz hey məzar qazır, 

Qocalır cavanlıq çağı bu dünya. 

**** 

Küskün Ərəstunam, tuş gəldi xəzan, 

Gözümdə xərabə göründü hər yan. 

Güllü gülüstana olsam da bağban, 

Tarımar eylədi bağı bu dünya. 

 

 

GÜLMƏZ 

 

Şirin canım etdim fəda, 

Gül üzlü yar  niyə gülməz? 

İncidir pak məhəbbətim, 

Zalım qızı üzə gülməz. 

**** 
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Ürəyimdə sevinci var, 

Çəkdirmədim mən ahu-zar. 

Vallah, qalmışam intizar, 

Bax, bu, belə qaradinməz. 

**** 

Çox sındırır incə qəlbi, 

Yedizdirir balla qəmi. 

Fil eyləyir lap birəni, 

Bu ürəkdən heç  silinməz. 

**** 

Lap bunları saydım heçə, 

Tənha qaldım neçə gecə. 

Ərəstunam, dözüm necə? 

Yar küsübdür, evə gəlməz. 
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DÜNYANIN İŞİ 

 

Vəfasız ağ ölüm kəsir üstünü, 

Nə cavan anlayır, nə qoca qanır. 

De, kimdir həyatdan doyan, ey fələk, 

Əzrayıl göndərən özünü danır. 

**** 

Dünyada yaxşı da, yaman da vardır, 

Yenə də yaxşının yeri boş qalır. 

Yaxşı məzarını yaxşılar anır, 

Bəzən yeri ziyarətgah sayılır. 

**** 

Küskün Ərəstunu yaşadan ülfət, 

Bəxş edib qəlbinə sidqi sədaqət. 

Hər kəsə olsa da məndə məhəbbət, 

Zaman öz ilqarsız havasın çalır. 
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ÜZÜRSƏN 

(kiçik qardaşım Əflatuna xitabən) 
 

Bir möminin günahına sən girib, 

Gözünün içinə kül üfürürsən. 

Dolu xurcun alıb, boş qaytarırsan, 

Yediyin xörəyə sən tüpürürsən. 

**** 

Qismətini verər böyük Yaradan, 

Olsa ürəyində pak iman, vicdan. 

Özgənin varını sayarmı qanan, 

Elə bil  pünhanda məni güdürsən. 

**** 

Mən necə  gəlməyim elə-obaya, 

Ana hüzuruna, ziyarətgaha. 

Məni peşiman siz eyləyib bir daha, 

Günahsız qəlbimə niyə dəyirsən? 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Haqq yerini alır gec-tez hər zaman, 

Kiminsə babalın yuma, yazıqsan. 

Sən günəşə  günəş kimi baxmırsan, 

Bax, arxamca acı-acı gülürsən. 

**** 

Vəfasız sözüylə macəra dedim, 

Özgə qaşığıyla bəd xörək yedim. 

Doğrunu söyləyib, pak Azad müəllim, 

Yalanı, böhtanı qəbul edirsən. 

**** 

Uyma gəl nadana, iblis, şeytana, 

Kimin nə sözü var desin mərdanə, 

Ərəstunam, səcdə etdim Qurana, 

Nahaq çəkib imtahana, üzürsən. 
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QARDAŞ 

(Ramiz qardaşimin nakam köçən  

oğluna xitabən) 

 

Kaş ki, duymayaydım bu fəlakəti, 

Sarsıldım həmən gün mən özüm, qardaş, 

Nitqim tutuluban tor gördü gözüm, 

Söyləyə bilmədim haqq sözüm, qardaş. 

 

Sanki  tutulmuşdu günəşin üzü, 

Yaşadım bir gündə əllini-yüzü. 

Axtardım ədalət, tapmadım düzü, 

Doldu bulud kumu cüt gözüm, qardaş. 

 

Allah, şikayətim səndən sənədir, 

Bu nə dəhşətdir, bu nə bəladır? 

Fələk, sənin dünyan yalan-palandır, 

Vədəsiz kül oldu ah, közüm, qardaş. 

Ərəstun Əsgərli 
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Doğuldum Ərəstun eylədin küskün, 

Çox çəkdim dərd, fəryad, ərşə çıxdı ün. 

Yazıbdı  taleyim mən doğulan gün, 

Hey çəkim ahu-zar mən dözüm, qardaş. 

 

 

MEHRİBAN QIZIM 

(gəlinimə xitabən) 

 

Sevinc gətirmisən bizim ocağa, 

Çin  olub əhdimiz Mehriban qızım. 

Dursun yalqız idi, indi səninlə, 

Şənlənib evimiz, Mehriban qızım. 

**** 

Urcah edib səni bizə Yaradan, 

Kitabi-Quranı yazan, yazdıran. 

Səni sidq ürəkdən sevir Ruslan, 

Pakdır əməlimiz, Mehriban qızım. 

**** 
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İki min on üçdə qurdunuz ailə, 

Hər zaman Allaha xoş dua eylə. 

Yaşa həyatını sən gülə-gülə, 

Gül açsın ilimiz, Mehriban qızım. 

**** 

Dayın Ərəstundu sənə qaynata, 

Üz vermə nadana, sirr vermə yada. 

Heç uyma şeytana, gətirər bəla, 

Kəc olar işimiz, Mehriban qızım. 

 

 

YAZIRAM 

 

Hər zaman əlimə qələm alanda, 

Daxili dünyamdı  coşur, yazıram. 

Sığışmıram öz içimdə özümə, 

Mənəvi aləmim daşır, yazıram. 

**** 
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Xəyalımdır zirvələri fəth edən, 

Səməndər oluram həyatda bəzən. 

Vulkan kimi tüstü, duman püskürən, 

Bax, sinəmdə köz alışır, yazıram. 

**** 

Sönüb baharımın zülmət çırağı, 

Şirin arzuların gəlmir sorağı. 

Vəh gəlir pozuram mən ağ vərəqi, 

Ürəyimdə söz sığışmır, yazıram. 

**** 

Taleyim kəm baxdı niyə üzümə? 

Sel suları bəxş eylədi gözümə. 

Şərəfsiz güləndə mərd qeyrətinə, 

İman, vicdan barışammır, yazıram. 

**** 

Şairə gərəkdir şair ürəyi, 

Yazdığın misranın ola dəyəri. 
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Fərq etməz Qazaxlı, ya Kəlbəcərli, 

Goranboyla  kim yarışır, yazıram. 

**** 

Şairlər ustadı olubdur Səfər, 

Onun xəritəsi dünyalar gəzər. 

Şöhrət qazanmışdır o, sinədəftər, 

Bax, qəlbimdə o, yaşayır, yazıram. 

**** 

Sevmirəm Vətəni bölələr yerə, 

Kəndə, qəsəbəyə, ya da şəhərə. 

Gedəndə Dərbəndə, gözəl Təbrizə 

Fikirlərim çox qarışır, yazıram. 

**** 

Şükr, Yaradanın budur qisməti, 

Müqəddəs bilmişəm dəftər, qələmi, 

Ərəstuna poeziya aləmi, 

Görürsənmi, xub yaraşır, yazıram. 
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ZAMAN-ZAMAN 

 

Tarixin möhürü həqiqət olub, 

Onun hökmüdarı zamandır, zaman. 

Ağ-qara, əyri-düz sən ağ vərəqə, 

Nə yazsan xiridar qalandır, qalan. 

**** 

Əfsanə illərdə gəzmə həqiqət, 

Nadan dövranından umma mərhəmət. 

Gədadan gözləmə sən haqq, ədalət, 

Nankora bu dünya  palandır, palan. 

**** 

Hər kəsi qul edib bu şirin həyat, 

Aldanıb sərvətə bütün məxluqat. 

İtirib başını qoca kainat, 

Ayı da,  ili də yalandır, yalan. 

**** 
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İstər saray tikdir, istər səltənət, 

Qismətin kəfəndir, ya da ki, səbət. 

Ərəstun, şah olub  tapsan da şöhrət, 

Bu fələk taxtından salandır, salan. 

 

 

DİLİNƏ 

 

Əsli, kökü, soyu, zatı bütövün, 

Eşitmədim yalan gəlsin dilinə. 

Zəhmətə alışıb halal yeyənin, 

Heç görmədim ziyan versin elinə. 

**** 

Ola etibarlı qardaş, qohumun, 

Vəfalı xanımın, ilqarlı oğlun. 

İkibaşlı oymayaydı dostun, 

O, da düşməz hər kəsin qismətinə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Gülmə başqasına, günkü bəxtəvər, 

Qismətin nə olar,  bilinməz səhər. 

Versən Ərəstuna  əlinlə zəhər, 

Tanrı qalacaqdır mərdin qeydinə. 

 

 

ŞÜKR ALLAHA 

 

Ey Xuda, sevindim dua eylədim, 

Sənin varlığına adına şükr. 

Gecə də, gündüz də hər zaman, hər vaxt, 

Qəriblər dadına çatana şükr. 

**** 

Gözə görünməyib, qeybə çəkilən, 

Darda qalanların dadına yetən. 

Xızırın atına yel qanad verən, 

Məzlunun əlindən tutana şükr. 

**** 
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Yaralı  qəlbimə qoyan dərmanı, 

Müqəddəs bildiyim kitab Quranı, 

Yerin, göyün, ərşin, kürşün sultanı, 

Bir qulac torpağa batana şükr. 

**** 

İsmindir dilimdə hər zaman əzbər, 

Tutsam ətəyindən öldürməz zəhər. 

Yadıma düşəndə boğsa da qəhər, 

Hüseyntək şəhid olana şükr. 

**** 

Ərəstuna açılıbdır xoş səhər, 

Xorasana eyləyəcəm mən səfər, 

Cavanlar köməyi ya Əli, Əkbər, 

Məkkə, Mədinədə yatana şükr. 

 

 

 

 

Ərəstun Əsgərli 
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OLUBDU 

 

Tay-tayı tapmasa günü xoş olmaz, 

Onunçün hər günüm qəhər olubdu. 

Ucaltdım səltənət, tikdirdim saray, 

Nə fayda, yediyim zəhər olubdu. 

**** 

Kəsmədim ümidi mən Yaradandan, 

Ocağımda yaşasa da bu şeytan. 

Qəlbimdə vicdanım, əlimdə Quran, 

Niyyətim Məkkəyə səfər olubdu. 

**** 

Qul olsam da qulluğunda hər zaman, 

Yenə də nankordu, tutsun onu nam, 

Əməli şər, böhtan, sözləri yalan, 

Zəhmətim, əməyim hədər olubdu. 

**** 
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Əfsanə yaşadım, məcazi güldüm, 

Hər gün dəfələrlə dirildim, öldüm. 

Onun simasında cəhənnəm gördüm, 

İtirdiyim uzun illər olubdu. 

**** 

Çalışdım yolları işıqlı olsun, 

Yeyib içdikləri bal, qaymaq olsun, 

Yayda yaylaqları, qış şəhər olsun, 

Bu səbəb belimdə yəhər olubdu. 

**** 

Xəmirim yoğrulsa da min əziyyətdən, 

Fələk məhrum edib pak məhəbbətdən 

Qəlbim döyünsə də bax, səxavətnən, 

Qazancım qabarlı əllər olubdu. 

**** 

Çalışdım bəslədim, sidqi sədaqət, 

Qaldı ürəyimdə arzum, xoş niyyət. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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O, söyləyir, nə insanlıq, nə ülfət, 

Duyduğum tikanlı sözlər olubdu. 

**** 

Yoxdur ağsaqqalı düz yol görkəzə 

Köhnə yaralarım qövr edir təzə. 

Qəm, kədər, ahu-zar çatsa da yüzə 

Ümidim haqq deyən dillər olubdu. 

**** 

Kəsir qabağımı ana torpağım, 

Unudulmaz uşaqlığım, oylarğım. 

O, məktəb illərim, o, məktəb çağım, 

Həya eylədiyim ellər olubdu. 

**** 

Nə qədər kin, nifrət gəzdirər insan? 

İblis də bax belə yaşamaz   bir an. 

Ərəstunda barış üçün hər zaman 

Əlində tər təzə güllər olubdu. 
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PAK MƏHƏBBƏTƏ 

 

Vəfasız gözələ məftun olmuşam, 

Verərdim qəlbimi pak məhəbbətə. 

Qul ollam olarsa düzgün ilqarı, 

Edərəm əhdimi pak məhəbbətə. 

**** 

Güləydi taleyim üzümə mənim, 

Doğaydı üstümə ayım, günəşim. 

Ola sədaqətli mənim dilbərim, 

Açam ürəyimi pak məhəbbətə. 

**** 

Necə cilovlayım? Boğur hisslərim, 

Axı saf olubdu ona niyyətim. 

Sidq imanla qəbul edə ülfətim, 

Söyləyəm dərdimi pak məhəbbətə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Gözünə düz baxdım mən həqiqətin, 

Vurğunu olmuşam haqq, ədalətin. 

Göstərsə o, mələk  öz səxavətin, 

Açardım sirrimi pak məhəbbətə. 

**** 

Küskünü boğsa da göz yaşı, qəhər, 

Neynirəm bal, qaymaq içində zəhər. 

Gözəlsiz də açlılacaq xoş səhər, 

Ərəstun həsrətdi  pak məhəbbətə. 

 

 

DÜNYA 

 

Nə qaydadı, nə qanundu qoymusan? 

Bir yandan verirsən, alırsan, dünya, 

Gədanı sarayda sultan edirsən, 

Mərdini taxtından salırsan, dünya. 

**** 
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Mümkün döy zülmündən qurtarmaq yaxa, 

Milyonlar udursan göz baxa-baxa. 

Nadana, namərdə  olursan arxa, 

Qeyrətə biganə qalırsan, dünya. 

**** 

Küskünün olsa da bütöv ilqarı 

Çəkdiridin ona sən hər ahu-zarı. 

Verirsən comərdə qəmi, qubarı, 

Şərəf,  ləyaqəti alırsan, dünya. 

**** 

Çəkdirirsən cəfa, alırsan ləzzət, 

Qocaya, cavana olmur mərhəmət. 

Kül etdi Kərəmi  sidqi məhəbbət, 

Gülürsən seyr edib, baxırsan dünya. 

**** 

Əfsanə həyatdı, böhtandı urvan, 

Əzəldən təməlin olubdur  yalan. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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Axıtdın göz yaşı sən zaman-zaman, 

Çoxdur qəddarlığın,  danırsan, dünya. 

**** 

Bəzən zəhər olur nazu neymətin, 

Bir günü il edir  “sar” əməllərin, 

Birdən buz parçası olur ürəyin, 

Gah da od alırsan yanırsan dünya. 

**** 

İstərik səninlə bağlayaq ülfət, 

Olsun aralıqda möhkəm ünsiyyət. 

Faydasızdır   bəsləsək də sədaqət, 

Sən öz tütəyini çalırsan, dünya. 

**** 

Çin olmamış arzularım, xəyalım, 

Pozulur əhvalım, ağarır saçım. 

Kamına çatmamış çox cavanların, 

Nakam məzarını qazırsan, dünya. 

**** 
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Ərəstunam, zülm çəkir vicdanım, 

Çox vaxt ədalətsiz olur fərmanım. 

Nə günahı intizarın, hicranın, 

Yaxşını yamana yazırsan dünya. 
 

QOCALDIM 
 

Hər görəndə aynada ağ saçımı, 

Damla-damla, gilə-gilə qocaldım. 

Böldüm kədərimi, qırıq qəlbimlə, 

Göz yaşımı silə-silə qocaldım. 

**** 

Yaltaqlığın geyənmədim xələtin, 

Şərəfsizin  öyrənmədim adətin. 

Unutmadım “Hatəmin” səxavətin, 

Ahu-zarım bölə-bölə qocaldım. 

**** 

Sel suları bağışladım gözümə, 

Qəsd eylədim əyilməyən dizimə. 

Ərəstun Əsgərli 
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Divan tutdum vallah özüm-özümə, 

Əfsanəni bilə-bilə qocaldım. 

**** 

Dünyada zəhmətim olsa da hədər, 

Şükr ki, gəncləşir hər gün nəvələr. 

Şeytan babasıyla nə qələt eylər, 

Haqq mənimlə gələ-gələ qocaldım. 

**** 

Üzümə açılan hər gözəl səhər, 

Necə cavanlaşır olduğum şəhər. 

Hələ görəcəyəm tər-təzə nələr, 

Bu xoş günü gülə-gülə qocaldım. 

**** 

Fələyin ilqarı olmayıb əzəl, 

Gəncliyim qoymayıb buna heç məhəl. 

Altımda olubdu qanadlı kəhər, 

Hiss etmədim, elə belə qocaldım. 

**** 
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Bəzən həqiqətlə barışammırsan, 

Zaman-zaman gedir yarışammırsan. 

Allahın işinə qarışammırsan, 

Aydan aya, ildən ilə qocaldım. 

**** 

Ərəstunam, gül açmayıb baharım, 

Hələ çin olmayıb çox arzularım. 

Ürəkdə niskilim çəkdi fəryadım, 

Baş ağardı çöldən-çölə qocaldım. 

 

 

KƏPƏZ DAĞINA 

 

Ömrün baharını mən yaşamamış, 

Gəlib yetişmişəm payız çağına. 

Enişli, yoxuşlu həyat yolları, 

Ağzımı dirədi Kəpəz dağına. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Bölgü vaxtı insan qalıbdı dala, 

Allah min il ömür verib çinara, 

Üç yüz il yöndəmsiz qara qarğaya, 

Bizi də tapşırıb yetmiş yazana. 

**** 

Fələyin verdiyi qısa zamanda, 

Məcazi sözlərlə haqqsız dövranda, 

Ədalət qananlar qaldı pünhanda. 

Mat qaldım züy tutub, zurna çalana. 

**** 

Ərəstun, çox gəzdin ədalət, divan, 

İmandan qabağa düşübdü şeytan. 

Təzəcə açmışdıq Kitabi-Quran, 

Növbəni verdilər böhtan, yalana. 
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İLK MƏHƏBBƏTİM 

 

Çox heyif qədrini niyə bilmədim. 

Siz bilin qədrini ilk məhəbbətin. 

Möcüzəymiş o, sevginin əzəli, 

Saxlayın hörmətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Möhkəm qoyun təməlini o, ilkin, 

Günün, güzəranın olmasın qəmgin. 

Gül açsın bağında bahar fəsilin, 

Pozmayın ülfətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Görmədim həyatda ideal insan, 

Hər işi  salacaq axara zaman. 

Uyma əfsanəyə, sən gətir iman, 

Yaşa səadətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Sən yaşat ki,  yaşayasan özün də, 

Qoy qızınsın hər kəs sənin közündə. 

Müqəddəsdir inan, bəzən dözüm də, 

Kəsmə sədaqətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Sən demə mən əzəl sürmüşəm səfa, 

Ona dəyər verdim çəkəndə cəfa. 

Ərəstun,  mənasız lap yüz il yaşa, 

Çəkərsən həsrətin   ilk məhəbbətin. 

 

 

ZİYARƏT EYLƏ 

 

Saxla əsərlərim qalsın yadigar, 

Məni sözlərimlə ziyarət eylə. 

Hikmətli misralar versin təsəlli, 

Dəyərli şerimlə ziyarət eylə. 

**** 
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Ürəkdən köçürdüm hər bir qoşmanı, 

Çıraq bildim zülmətimə Quranı. 

Halal yedim, uca tutdum vicdanı, 

Dönməz qeyrətimlə ziyarət eylə. 

**** 

Ana, bacı bildim ətraf  hər kəsi, 

Önümdə olubdur həya pərdəsi. 

Açıqdır qanana qapı cəfdəsi, 

Təmiz ülfətimlə ziyarət eylə. 

**** 

Saxlama  kin, nifrət qəlbində qardaş, 

Köksündə ürəksə, deyilsə bir daş. 

Doğmayıq, ögeyik qalmışam çaş-baş, 

Bir xoş niyyətinlə ziyarət eylə. 

**** 

Az çəkmədim sənin müşkül zəhmətin, 

Anlamağa yol vermədi xislətin. 

Ərəstunun ürəkdəki niskilin, 

Olsa,  məhəbbətlə ziyarət eylə. 

Ərəstun Əsgərli 

 82

 

GƏTİRİN 

 

Bəzən yüklənirəm qəmlə, kədərlə, 

O, zaman mənimçün sazım, gətirin. 

Çağırın Habili segahı çalsın. 

Könlümün baharın, yazın, gətirin. 

**** 

Çatsın fəryad, ünü  qadir Allaha, 

Yetər o, qürbətdə yatdığı daha. 

Qəzəl dünyasında bənzəyən aya, 

Gedin Füzulini qazın, gətirin. 

**** 

Nizami babamın hüzurunda mən, 

İlac istəyirdim sönməz günəşdən. 

Dedi, Məzahiri şair Səfərnən 

Bir namə göndərin, yazın gətirin. 

**** 
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İgidlər qaytarsın xan Qarabağı, 

Qırılsın düşmənlər, məhv olsun yağı. 

Yığsın  bülbülləri İsa bulağı, 

Cabbarı, Seyidi tapın gətirin. 

**** 

Qoy Aygün oxusun “Qatarı”, “Şuru”, 

Elnarə də cəh-cəh vursun  “Zabulu”. 

Səkinə düz gedir Tükəzban yolu, 

Onu da Təyyarla  alın gətirin. 

**** 

Bax, beləcə uzaq olsun qəm, qubar, 

Bir müddət ədalət mehmanım olar. 

Ərəstun da dastan yazsın yadigar, 

Aytəkini unutmayın,   gətirin. 

 

 

 

 

Ərəstun Əsgərli 
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DƏRDİMDƏN BETƏR 

 

Niskilim od tutub ürək közündə, 

Yanıb külə dönüb, of fələk, yetər. 

Bir filin yükünü yığdım çiynimə, 

Dərdimin dərdi var dərdimdən betər. 

**** 

Çörəyin dadı yox nankor əlindən, 

Yaltaq hey don biçir öz xələtindən. 

İblisin, şeytanın “sar” əməlindən, 

Qeyrətdən, şərəfdən qalmayıb əsər. 

**** 

Kişilər görmüşəm əsla əyilməz, 

Süfrəli evinin çırağı sönməz. 

Bir sözünü iki dəfə söyləməz, 

Zaftası olubdu qılıncdan kəsər. 

**** 
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Bu mənasız bu əfsanə dövranda, 

Əsr- əsr itir, zaman zamanda. 

Həftənin beş günü biz qalmaqalda, 

İlləri vermişik yellərə hədər. 

**** 

Müqəddəs bilsəm də qara çırağı, 

Qırılıb çaxmağı, qurtarıb yağı. 

İstəmirəm zülməti, qaranlığı, 

Allahdan pay düşsün nurlu bir səhər. 

**** 

Hər gecə, hər gündüz etsəm də dua, 

Eşitmir fəryadım o, əziz xuda. 

Nəsə istəmirəm ucuz, ya baha. 

Edəm dərgahına ziyarət, səfər. 

**** 

Tutdum orucunu, qıldım namazın, 

Əzbər eyləmişəm Quran kitabın. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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Uca tutdum “Əli”, “Hüseyn” adın, 

Dolsa da gözlərim, boğsa da qəhər. 

**** 

Yaradan əvf  etdi olsa da zina, 

Günah eyləsə də “Adəmlə Həvva”. 

Əzəldən qardaşdır cəfayla, səfa, 

Mənim qismətimə yazılıb kədər. 

**** 

Xoş amalın qəfildən oyanmasa, 

Xəlalların bir zaman çin olmasa. 

Başın üstə nur pərvanə yanmasa, 

Nə fayda, arif ol, ya sinə dəftər. 

**** 

Bir ömür vermisən o, da ki, qısa, 

Ürəkdən gülməmiş batmışam yasa. 

Ərəstun vədəsiz götürdü əsa, 

Bumu ədalətin, de, nəyə dəyər? 
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ZİYARƏT ETDİ 

 

Doxsan beş yaşında qoca ixtiyar, 

Müqəddəs Kəbəni ziyarət etdi. 

Dörd dolandı o, Kəbənin başına, 

Şeytan dağınacan piyada getdi. 

**** 

Həyat eşqi coşdurmşdu qocanı, 

Yaşamaqçün nəzir dedi varını, 

Qoltuğunda gəzdirsə də Quranı, 

Dövranı  gün, saat, dəyqədə bitdi. 

**** 

Əzrayıl qocanın canın alırdı, 

Son anda o, yenə ana çağırdı. 

Əfsanə dünyadan ayrılammırdı, 

Torpaqdan yaranan torpaqda itdi. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Həyat sən şirinsən, şirindən şirin, 

Səfan  da, cəfan da hər bir dəyərin. 

Hatəm kimi el görən səxavətin, 

Ölümdən bir dəyqə möhlət istədi. 

**** 

Ayları, illəri udduqca zaman, 

Dönürdü əsrə, illərə hər an. 

Ərəstun vəsf etdi bax, belə dastan, 

Daxili dünyasın köçürəmmədi. 

 

 

TANRIYA ŞÜKR 

 

Daxili, zahiri gözəl mələkdə, 

Tanrının dediyi ismətə şükr. 

Yaxşını yamandan seçən gözlərə, 

Arifin verdiyi qiymətə şükr. 

**** 
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Dünya xali deyil, deyib babalar, 

Səxavəti öyrədibdir atalar. 

Uca tutur namusunu analar, 

Köhnə kişilərdə qeyrətə şükr. 

**** 

Dəyər versə çörəyinə, özünə, 

Qiymət qoysa sədaqətli sözünə. 

Kəm baxmasa Ərəstunun üzünə, 

Bax, belə vicdana hörmətə şükr. 

 

 

VƏTƏN 

 

Əlimə mən qələm alandan bəri, 

Olmusan şerimin hikməti, Vətən. 

Bülbül səcdə bildi gülə həmdəmi, 

Mən də səndə  gördüm  cənnəti, Vətən. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Öyünürük neçə əsr yaşınla, 

O, müqəddəs torpağınla, daşınla. 

Məlhəm olan çeşmələrin, suyunla, 

Qoynunda Kür, Araz sərvəti, Vətən. 

**** 

“Heydərdi” əbədi sönməz məşəlin, 

O, qoydu yıxılmaz  polad təməlin. 

Ərəstun,  İlhamın pakdır əməli, 

Dünyada  qazanıb hörməti, Vətən. 

 

 

GÜLƏMMİRƏM 

 

Bu dünyanın ilqarına, 

Bir dəfə də gülməmişəm, 

Bağlayıbdı əl, qolumu, 

Göz yaşımı silməmişəm. 
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Səməndərəm, görsəm düzü, 

Sinəmdədir odu, közü. 

“Sar” namərdin olsa yüzü, 

Yalan sözü deməmişəm. 
 

Halal  olmaz şərəfsizdə, 

Duz da yoxdur çörəyində. 

Bal olsa da süfrəsində, 

Məclisinə gəlməmişəm. 
 

İnsan gərək olsun insan, 

Faydasızdır olsan şeytan. 

Qurban kəssə vallah nadan, 

Çörəyini  yeməmişəm. 
 

Qismətimi versin fələk, 

Ulu tanrı, o, haqq, gerçək. 

Neçə iblis gəlsə kələk, 

Ümidimi kəsməmişəm. 

Ərəstun Əsgərli 
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Az tapmışam, az yemişəm, 

Söz deyəndə düz demişəm. 

Pulu olan çox görmüşəm, 

İnan, boyun əyməmişəm. 
 

Yaltaqlığı bilməmişəm, 

Biqeyrəti sevməmişəm. 

İmkansıza gülməmişəm, 

Xətirinə dəyməmişəm. 
 

Yaradandır havadarım, 

Qanana var düz ilqarım. 

Nankor çəksin ahu-zarı, 

Mən zövq alıb bezməmişəm. 
 

Həris  gördüm var-dövləti, 

Sarayları, səltənəti. 

Olsa hesabsız sərvəti, 

Səxavətin görməmişəm. 
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Ərərstunam, haqqla qoşa, 

Əlli yaşı vurdum başa. 

Desələr də yüz il yaşa, 

Ömür keçib bilməmişəm. 
 

 

KEÇİB 
 

Səyyad olub gəzdim səadətimi, 

Dedilər bu seldən,  sulardan keçib. 

Sellərdən soruşdum, dil açıb dedi, 

O, burdan qardaşım, dünəndən keçib. 

**** 

Səadət atlanıb, mən də piyada, 

Dərviş oldum, gəzdim eldə, obada. 

Diyar- diyar axtardım dağ, aranda, 

Eşitdim bir güllü çəməndən keçib. 

**** 
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Uca dağdan, dərələrdən soruşdum, 

Axar çaydan, iti seldən soruşdum, 

Oba-oba neçə eldən soruşdum, 

Söylədi, əl çatmaz zirvədən keçib. 

**** 

O, şux cavanlığı, o, gəncliyimi, 

Şirin arzularla dolu qəlbimi. 

Saçımı ağardan verən niskili, 

Sən demə köylərdən, şəhərdən keçib. 

**** 

Ərəstun, oxların dəysə də daşa, 

Səadət yaşayıb səninlə qoşa. 

Gənclikdir o, sultan, o, xan, o, paşa, 

O, da çox əfsanə illərdən keçib. 
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BAXA-BAXA 

 

Haqq səni saxlasa aləm bir olsa, 

Şeytan da mat qalar lap baxa-baxa. 

Mərdin düz ilqarı, pak etibarı, 

Yandırar namərdi çox, yaxa-yaxa. 

**** 

Dua et Allaha hər axşam, səhər, 

Yaltağın alqışı qarğışa bənzər. 

Allah saxlayana neylər bəd nəzər, 

Boylansın sellərdən o, axa-axa. 

**** 

Ərərstun, qul oldun bir təmiz ada, 

Alçaqlar görsən də fani dünyada. 

Beləsi bənzəsə göydə buluda, 

Nə fayda, yağsa da lap çaxa-çaxa. 
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NANKOR ÖVLAD 

 

Biqeyrət, binamus, nankor oğuldan, 

Yaxşıdır evində heyvan saxlasan. 

Zəhmətinlə qazandığın sərvəti, 

Nəzir, niyaz deyib qurban paylasan. 

**** 

Südü xarab, şərəfi zay olanın, 

Yeməyə əyilən, sınan yaltağın. 

Əməlləri iblis olan alçağın, 

Faydasızdır ocağını qalasan. 

**** 

Saxlamayan valideynin hörmətin, 

Selə verən ata-ana sərvətin. 

Sonradan çəksə də sənin həsrətin, 

Əfsanədir onun üçün yanasan. 

**** 
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İnsan oğlu, nə gərək çürük şöhrət, 

Ariflər yanında alasan töhmət. 

El gözü tərəzi olub həqiqət, 

Nə lazım sınasan, ya yalvarasan. 

**** 

Donqarı düzəldən məzar deyiblər, 

Namərd cəmdəyinə çox tüpürüblər, 

Ərəstun, yüz desən sən aylar, illər, 

Anlamaz yarımçıq dastan da yazsan. 

 

 

BİLMƏZ 

 

Dərdini söyləmə dərdsiz insana, 

O, səni dərk edib, anlaya bilməz. 

Əyilmə nadana, pisə, yaltağa, 

Bir zərrə sirrini saxlaya bilməz. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 

 98

Əsli, zatı olmayandan uzaq ol, 

Nankora inanma “sar”la getmə yol. 

Zina üzə gülür yüz desə sağ ol, 

Səninlə pak ülfət bağlaya bilməz. 

**** 

İmansız, vicdansız kim olur olsun, 

Qara bulud kimi çox  gözü dolsun. 

Ərəstun,  nanəcib lap  əsib, coşsun, 

Mərd üçün ürəkdən ağlaya bilməz. 

 

 

EY KÖNÜL 

 

Son zamanlar bacarmıram səninlə, 

Daşır səbir kasam, tez-tez, ey könül. 

Yoxsa qocalmısan, ya yorulmusan, 

İtirib kəsərin  düz söz, ey könül. 

**** 
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Gur çıxmır bacadan tüstü neyləyim, 

Fələk tıxac qoyub kimə söyləyim, 

Bu dünyanın ilqarına nə deyim, 

Sönübdür ocaqda od, köz, ey könül. 

**** 

Qalıb ürəyimdə xoş arzularım, 

Hələ yazılmamış çox yazılarım. 

Ərəstunam, qaralıbdır   saf qanım 

Bax,  nəmlidi yenə cüt göz, ey könül. 

 

 

MƏN KİMƏM 

 

Nankor oğul, məndən kömək istəmə, 

İlahidən yoxdur səxan, mən kiməm. 

Yemisən əqlini pendir çörəklə, 

Müxənnətsən, gəzdin pünhan, mən kiməm. 

**** 
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Çirkin işə qarışıbdır boş başın, 

Övladın var, otuzu keçib yaşın 

Əqrəb dostun, iblis olub  yoldaşın, 

Qardaşındır sənin şeytan, mən kiməm. 

**** 

Duza uzaq getdin, zor qayıdassan, 

O, yolda yanassan, alovlanassan. 

Neçə ki, sən özgə düdük çalassan, 

Həqiqəti deyər zaman, mən kiməm. 

**** 

Yaradana heç xoş getməz əməlin, 

Unutdun özünü, yıxdın təməlin. 

Müsəlman dinindir, “cəfər” məhsəbin, 

Bilsin haqqı Kitab-Quran, mən kiməm. 

**** 

Cavansan, gücün var, dizdə taqətin, 

Mərifətdən uzaqdır ləyaqətin. 
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Bir gün çəkəcəksən bu gün həsrətin, 

Yalvarassan, Allah, aman, mən kiməm. 

**** 

Sənin üçün qarlı qışda da yazdı, 

Xəyalın cənnətdə, kefin də sazdı. 

Qanmaza zurna da, qavalda azdı, 

Kar eyləmir sənə  dastan, mən kiməm. 

**** 

Mən istədim oturasan sarayda, 

Yıxanmazdı səni böyük “alay” da. 

Axdın boz sellərdə, boğuldun çayda, 

Sən seçmisən, özün palan, mən kiməm. 

**** 

Ataya xor baxan qalıbdı dalda, 

Qanqal  bitsin “sar” oğulun  yolunda. 

Unut onu, bax, ağardı saçın da, 

Arif, Aqil dedi, qanan, mən kiməm. 

**** 
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Ərəstun doğuldum küskün etdiniz, 

Çörəyimlə ürəyimi yediniz. 

Nə hörmətim, nə qədrimi bildiniz, 

Bilsin özü o, Yaradan, mən kiməm. 

 

 

BOXÇADAN 

 

Uşaq vaxtı səhər tezdən durardıq, 

Şehli təbriz qoparardıq bağçadan. 

Qaymaqlı qatıqla yeyərdik üzüm, 

Təndir çörəyini alıb taxçadan. 

**** 

Yığardıq almanı, heyvanı, narı, 

Gülərdi hər kəsin bahar bayramı. 

Bəzəyərdik Gəncədəki bazarı, 

Axşam da  düşməzdik nəhəng ağacdan. 

**** 
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Məktəbdən gələrdik biz dəstə-dəstə, 

Quzu otarardıq Kürəkçay üstə. 

Axşam açılardı bir kasıb süfrə, 

Yandırardıq  biz  kürədə ocaq da 

**** 

Hörmət vardı böyük yeri, ədalət, 

Ataya, anaya qibtə, sədaqət. 

İçimizdən gəliridi pak məhəbbət, 

Bax, beləcə olduq biz üz ağardan. 

**** 

Dəyişib  döl, hava, iqlim, təbiət, 

Hamı bəy olubdu çəkən yox zəhmət, 

Haram yeyir, qeyrətdən salır söhbət, 

Yaman çoxalıbdı qardaşım, nadan. 

**** 

Cəmiyyət içində bəzən yalnızam, 

Pünhana qaçıram saf nəfəs alam. 
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Söhbət eyləməyə tapmıram adam, 

Gözümə görünür çox yerdə şeytan. 

**** 

Qeyrətdən qalmayıb əsər, əlamət, 

Milyonçuda yoxdur zərrə səxavət. 

Ərəstun kiminlə bağlasın ülfət? 

Qırılıb igidlər, boş qalıb meydan. 

 

 

BÖHTAN 

 

Dəyişib dünyanın xoş mənzərəsi, 

Həqiqət  ədalət yerində böhtan, 

Allah uzaqlaşıb deyəsən bizdən, 

Haqqın sarayında  əyləşib şeytan. 

**** 

Süngüyə  taxılır qız, qadın, uşaq, 

Qocalar, cavanlar məhv olur nahaq. 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 105 

Müsəlman zülmətdə, sönübdü çıraq, 

Dönüb qan gölünə cahanda meydan. 

**** 

Canını götürüb qaçanlara bax, 

Ana haraylayır yüzlərlə uşaq. 

Sahibsiz qalanı edən yox soraq, 

Dəryada qərq oldu minlərlə insan. 

**** 

Xaraba qalıbdı çox məmləkətlər, 

Ərəb, əfqan  çoxu didərgindirlər. 

İraqda qalmayıb bir məscid, şəhər, 

Suriya, Liviya  həm Əfqanıstan. 

**** 

Beşinci kalona verdilər dəstək, 

Bir çox satqınlara etdilər kömək. 

Bizim mühafizə nəhəngdir, nəhəng, 

Burda şər yeriməz, nə yalan, böhtan 

**** 
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Əbədi məşəldi  nər Heydər baba, 

Onun yaratdığı gəlməz hesaba. 

Möhkəm təməl qoyub verdi İlhama, 

Dönübdü cənnətə lap Azərbaycan. 

**** 

Onun siyasəti xoş gələcəkdi, 

Zaman göstərəcək, el biləcəkdi. 

Cavanlar, gənclər də sevinəcəkdi, 

Çiçəklənən Vətən etdi ərməğan. 

**** 

Xalqla dövlət yumruq kimi birləşib, 

Düşmən üçün poladdan bərk sərtləşib. 

Vətən mənim ürəyimdə yerləşib, 

Yazsa da Ərəstun azdı  bu dastan. 
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QALIB YADIMDA 

 

Uşaqlığım xatirəyə dönsə də, 

Evdə yanan çıraq qalıb yadımda. 

Aramatı  bütün  köyə yayılan, 

Təndir çörək, ocaq qalıb yadımda. 

**** 

Həyətdə bağlanan kürə inəklər, 

Qoyun, quzu, ala çəpiş, keçilər. 

Bazar günü o, çalxanan nehrələr, 

Ayran, qatıq, qaymaq qalıb yadımda. 

**** 

Kürəkçayda olan farel balıqlar, 

Yamacda cüt duran qoşa çinarlar. 

Məzarlar altından axan pak sular, 

O, möcüzə bulaq qalıb yadımda. 

**** 
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Atam məni çox imtahan edərdi, 

Böyük işini də mənə deyərdi, 

Lap yeri gələndə kötəkləyərdi, 

O, sillə,  şapalaq qalıb yadımda. 

**** 

Anam mənə dədəm Ərəstun deyərdi, 

Ruhuma oxşardı, əzizləyərdi. 

Yumurta qırardı, o, bişirərdi, 

Bax, ballı qayqanaq qalıb yadımda. 

 

 

SƏN DEMƏ 

 

Ah, ömür karvanı çox gizli gedir, 

Karvanbaşı kəhər imiş sən demə. 

O, illərdən mənə qalan yadigar, 

Acı niskil, qəhər imiş sən demə. 

**** 
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Qaranlıq gecənin aydı həmdəmi, 

Günəşdi zülmətin ahu-zar qəmi. 

Gecələr də atammıram qələmi, 

Bir baxıram, səhər imiş sən  demə. 

**** 

Hatəm baba miras qoydu səxavət, 

Çalışdım qananla bağladım ülfət. 

İçimdən gəlsə də sidqi sədaqət, 

Dünya özü hədər imiş sən demə. 

**** 

Ərəstun,  qonaqdır doğulan hər kəs, 

Belə qanun yazıb tanrı müqəddəs. 

Ömür əmanətdir bilmirsənmi bəs? 

İnsan üçün qədər imiş sən demə. 
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DAĞLAR 

 

Bütün canlılara doğma, müqəddəs, 

Səndə mən etibar görmüşəm, dağlar. 

Dumanda, çiskində  yaşıl köksündən, 

Şehli çiçəyini dərmişəm, dağlar. 

**** 

Məlhəmdir hər kəsə saf, təmiz havan, 

Əzəldən olmusan pir təbib, loğman. 

Edəndə ziyarət, olanda mehman, 

Buz kimi suyundan içmişəm dağlar. 

**** 

Qucaq açdım səni deyib gələnə, 

Arxa oldum çörək qədri bilənə. 

Nazı nemət düzdürürsən süfrənə, 

Ballı qaymağını yemişəm, dağlar. 

**** 
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Sənin yaşıl,  göz oxşayan meşənə, 

Namərddir baltayla gələn üstünə. 

Çox heyranam o, füsünkar hüsnünə, 

Onunçün bulud tək dolmuşam, dağlar. 

**** 

Həmdəmsən şerimə, mən Ərəstuna, 

Qartallar  oylağı  uca zirvənə. 

Bir səngər olmusan mərd igidlərə, 

Mən səni vəfalı bilmişəm dağlar. 

 

 

NEYLƏYIM 

 

Cavanlığım qocalıqla barışmır, 

Arzularım gül tək solur, neyləyim. 

Baş ağarıb zirvələrə bənzəyir, 

Payız kəpənəyi qonur, neyləyim. 

**** 
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Bəzən tor görməyim yazılarımı, 

Çaşdırır əlimdən alır ağlımı. 

İncidir qəlbimi, şirin canımı, 

Göz yaşım yanaqda donur, neyləyim. 

**** 

Əfsanədir dünya  sonu, əzəli, 

İlqarsızdı  gözəllərin gözəli. 

Çox kələkdi bu dünyanın işləri, 

Ay vədəsiz tez il olur, neyləyim. 

**** 

Ərəstunam, yaman küskün olmuşam, 

Kövrəlmişəm, bulud kimi dolmuşam. 

Yoxsa ixtiyaram, mən qocalmışam? 

Düşünəndə  qəhər boğur, neynəyim. 
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DÜZ İLQARI 

 

Hər salam verənə dostumdu demə, 

Qalmayıb çoxunun düz etibarı. 

Yolunda qul olub şam yandıran da, 

İtirib vicdanı, təmiz ilqarı. 

**** 

Düşmanı bilirsən düşmandı qara, 

Özünü dostundan gözlə, ay bala. 

Umma “sar” şeytana, aldanma vara, 

O, sənə çəkdirər  niskil ahu-zar. 

**** 

Uzaq ol yaltaqdan, uzaq ol pisdən, 

Ömür yollarına nəzər sal hərdən. 

Dost olmaz nadandan, nə də iblisdən, 

Gen dünyanı sənə edər dar məzar. 

**** 
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Üzünə güləndən ehtiyatlı ol, 

Söz gəzdirən şərəfsizlə getmə yol. 

Zinayla  kəssən də duz-çörək bol-bol, 

Nankordu,  ayağın altını qazar. 

**** 

Haqq nəzilər  heç üzülməz həqiqət, 

Yorulma sən, bəslə dosta sədaqət. 

Əgər ürəyində varsa məhəbbət, 

İnan ki, Ərəstun ülfətdən yazar. 

 

 

GƏLMİŞƏM 

 

Ey, uca zirvələr, ey qarlı dağlar, 

Müqəddəssən ziyarətə gəlmişəm. 

Ey qartal oylağı, qartal məskəni, 

Səndə olan haqq, hörmətə gəlmişəm. 

**** 
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Sinən üstdə  odun, ocaq qalanır, 

Yaraların göz-göz olub sulanır. 

Dünyamız dağılır, həm parçalanır, 

Təbib sənsən, səxavətə gəlmişəm. 

**** 

Qurd qoyunla otlayırdı bir zaman, 

Yamana dəyişib bu dör, bu dövran. 

Qan gölünə bənzəyir qoca cahan, 

İtiridiyim səadətə  gəlmişəm. 

**** 

Doğma ögeyləşib, şeytanlaşıb yad, 

Duzda, çörəkdə də qalmayıbdı dad. 

Dostdan, yoldaşdan da  görməzsən imdad, 

Tapmadığım pak ülfətə gəlmişəm. 

**** 

İtibdi ləyaqət, itibdi şərəf. 

Allah üz çevirib, bax, eyləmir əhv. 
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Düzəlmir bu bəşər, açılmır kələf, 

Səndə olan nər qeyrətə  gəlmişəm. 

**** 

Köhnə kişilərdən qalmayıb əsər, 

İnsanda urvat yox, sözdə də kəsər. 

Hər kəs bax, beləcə doyar, irzikər, 

İnsanam, saf sədaqətə gəlmişəm. 

**** 

Maska geyənlərdən doymuşam cana, 

Yaltaqdan qaçmışam tamam pünhana, 

Mən xəstəyəm, sənə gəldim  dərmana, 

Pir, loğmansan məhəbbətə gəlmişəm. 

**** 

Həyatda sevinc yox bir ürək açan, 

Yorub məni niskil, kədər, qəm hicran. 

Hara baxıramsa dava, qırğın, qan, 

Bu zirvəyə həqiqətə gəlmişəm. 

**** 
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Ərəstun,  bəs hanı etibar,  vəfa? 

Millətlər bir yerdə sürürdü səfa. 

Hər şeyin səhv düşüb yeri dünyada, 

Cahan üçün ədalətə  gəlmişəm. 

 

 

MƏNİ 

 

Dünyanın işləri ahu-zar olub, 

Hər gün şahmar kimi zəhərlər məni. 

Dönübdür gecələr zülmət,  zindana, 

Bir təhər yaşadır səhərlər məni. 

**** 

Qəm, kədər qəlbimdə yuva qurubdu, 

Hicran dərdi mənlə qəsdə durubdu. 

Fələk, belə həyat məni yorubdu, 

Kor etdi göz yaşım, qəhərlər məni. 

**** 
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Candan can qoparır ötən hər zaman, 

Minibdi kəhərə ixtiyar, cavan. 

Orda şər işləməz, nə yalan, böhtan, 

Aylar  ilə görə yeyərlər məni. 

**** 

Demək hədər imiş  bütün əziyyət, 

Tikdiyim, qurduğum saray, səltənət. 

Beş arşın ağ imiş xəzmədən qismət, 

Özünə qul etmiş bu illər məni. 

**** 

Ərəstun, varsa da əqlin, kamalın, 

Sidqi sədaqətin, bütöv ilqarın. 

Nə fayda, vədəsiz ağarmış başın, 

Dostlar da tanımaz ay ellər məni. 
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İNDİ 

 

Mənə söyləyirlər yazma boş yerə, 

Kimdir kitabları oxuyan indi. 

Füzuli bağında solub gülüstan, 

Varmı gül-çiçəyi qoxluyan indi. 

**** 

Bizə miras qalıb ata-babadan, 

Əqil, kamal verib tanrı, yaradan. 

Nurlu nənələrdən yadigar qalan, 

Var Şuşa xalçasın toxuyan indi. 

**** 

İllərdi dodaqda dillərdə gəzən, 

Gözəl Dostuxanım, Yahya bəy  Dilqəm. 

Yoxmu sidq məhəbbət, sevən, sevilən, 

Vurğun tək ceyranı  ovlayan indi. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Nankor var,  olubdu, olacaq hər an, 

Yaxşılar bitməyib qalıbdı pünhan. 

Köksündə ürəyi, içində vicdan, 

Var ata-ananı yoxlayan indi. 

**** 

Mürrəkəb bir həyat, dövran olsa da, 

Fələk nəzərindən bizi salsa da 

Dünya xali deyil var bu cahanda, 

Təbibsiz yaramı bağlayan indi. 

**** 

Düzdü, ögeyləşib doğma da, yad da. 

Biganə olubdu dostlar da darda. 

Bax, yenə tapılar eldə, mahalda, 

Halına acıyıb,  ağlayan indi. 

**** 

Azmı səcdə edən Kitab-Qurana, 

Böyük Yaradana, uca Allaha. 
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Ata məzarını ziyarətgaha, 

Ananı qəlbində saxlayan indi. 

**** 

Söz var Koroğlunun misri qılıncı, 

İnsan var namərddir, həm baş qaxıncı. 

Kişi söz deyibdi,  lap axırıncı 

Qeyrətlə, şərəflə çağlayan indi. 

**** 

Yalan ayaq tutar, yeriməz hər an, 

Hiyləgər olsa da hər zaman şeytan. 

Fırlansa tərsinə inan bu dövran, 

Həqiqət görmüşəm  dağlayan indi. 

**** 

Tarixən olubdu yaradan ozan, 

Ərəstun, sənintək dastanlar yazan, 

Səyyad olub ovu düz  nişan alan, 

Hədəfi şikara tuşlayan indi. 
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YAŞ DA QƏŞƏNGDİ 

 

Ürəkdə bol sevinc, üzdə təbəssüm, 

Yanaqda şəbnəmtək yaş da qəşəngdi. 

Olsa bil, bəxtiyar  qoca ixtiyar, 

Doxsanı haqlayan yaş da qəşəngdi. 

**** 

Müqəddəs bilmişəm Kitab-Quranı. 

Zəhmət çəkdim, uca tutdum halalı. 

Həyatın xoş keçsə, ömrün mənalı, 

Şərəflə ağaran saç da qəşəngdi. 

**** 

Bu dünyada yetə bilsən vüsala, 

Düşünmə çox dərin, dalma xəyala. 

Gözün üstdə görünsə də ay para, 

Çallaşmış ağ-qara qaş da qəşəngdi. 

**** 
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Fərq eyləməz qoca, cavan yaşından 

Payız, qış, yayından, xoş  baharından, 

Qürbətin ləl, gövhər, zər daş-qaşından, 

Vətəndə bozarmış  daş da qəşəngdi. 

**** 

Qışda bişirərdi anam gözəl xaş, 

Balıqla naşərab, təndirdə lavaş. 

Payızda bitiylə, bəzən də bozbaş, 

Novruzda “səməni”, aş  da qəşəngdi. 

**** 

Hatəm kimi ola pak səxavətin, 

Qanana düz ilqar,  sidq sədaqətin. 

Elinə, obana saf məhəbbətin, 

Bax,  belə ucalan baş da qəşəngdi. 

**** 

Bir az var görəndə çaşmaya insan, 

Çörəyi bol olur güləndə dövran. 
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Bərk getdi beləsi gördüm bir zaman, 

Uzaq getmək üçün yavaş qəşəngdi. 

**** 

Mübariz olasan həyatda hər an, 

Yaxşıya ülfəti saxlama  pünhan. 

Ərəstun,  hər kəsdə olarmı iman, 

Şərəfçün valah, savaş qəşəngdi. 
 

 

SARITELİN 
 

Valeh olur duyan hər kəs, 

Havasına Sarıtelin. 

Mən müştaqam sehirinə, 

Səfasına Sarıtelin. 

 

Qulaq assan getməz hədər, 

Uzaq olar qüssə, kədər. 

Mehman ollam axşam, səhər, 

Dünyasına Sarıtelin. 
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Qəfl durdum mən yuxudan, 

Oyatmayıb xanım sonam. 

Bəxtiyaram, oyanmışam, 

Sədasına Sarıtelin. 
 

Ofsunlayır söz qananı, 

Məhəbbətdən anlayanı, 

Mat görmüşəm çox cavanı, 

Vəfasına Sarıtelin. 
 

Ərəstunam, haqq qanmışam, 

Həqiqətə alışmışam. 

Çox məclisdə qatlaşmışam, 

Cəfasına Sarıtelin. 

 

FƏLƏK 

 

Ədalət uğrunda, haqq meydanında, 

Nanə yarpağıtək əsmədim, fələk, 

Ərəstun Əsgərli 

 126

Halal bir tikəmə qane olmuşam, 

Haram cücə plov yemədim, fələk. 

**** 

Getdi var-dövlətim qaldım quruda, 

Verdim qoyunu da yalquzaq qurda. 

Qalsam da intizar “sar” ahu-zarda, 

Səndən ümidimi kəsmədim, fələk. 

**** 

Comərdin kişilik vardı qanında, 

Əqli, düşüncəsi  pür kamalında. 

Pullunun önündə, gəda yanında, 

Məcazi danışıb gülmədim, fələk. 

**** 

Gələn olmasa da heç imdadıma, 

Müqəddəs baxmışam pak xəyalıma. 

Qardaş qapısına, dost ünvanına, 

Bir tikə çörəyə gəlmədim, fələk. 

**** 
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Ərəstunun bu hikmətli sözünə, 

Ariflər sığındı ocaq közünə. 

Nakəsin sözünü dedim üzünə, 

Arxadan qilü qal etmədim,  fələk. 

 

 

ALLAH 

 

Acizəm, zəifəm, gücsüzəm tanrı, 

Təpər ver qırılmıış qəlbimə Allah. 

Güc ver gözlərimin nuruna mənim, 

Taqət ver qoluma, dizimə, Allah. 

**** 

Gözün verdiyinin dalında qalıb, 

Çırağım gecə yox, gündüzlər yanıb, 

Verdiyin illəri sən söküb, alıb, 

Acılar qatmısan ömrümə, Allah. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Qəbul eyləmirsən fəryadı, ünü, 

Pozmursan yazdığın “sar” qara günü. 

Qul etmisən pak Ərəstun Küskünü, 

Ilimi  dəyişdin günümə, Allah. 

 

 

SÖYLƏYİR 

 

Bülbülün nəğməsi şirindi, çünki, 

Gülə haqqı, həqiqəti söyləyir. 

Necə Kərəm yandı Leyli eşqinə, 

O, da sidqi məhəbbəti söyləyir. 

**** 

Onun nəğmələri gözəl səslənir, 

İnsanın qəlbini tam sehirləyir. 

Həmdəm olub gül bülbülü dinləyir, 

Sirdaş kimi  pak  ülfəti  söyləir. 

**** 
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O, bülbülü şah da dinlər, köylü də, 

Dağda çoban, lap arif də şəhərdə. 

Dinləyənlər olsalar da qəhərdə, 

O, bəxtiyar səadəti söyləyir. 

**** 

Günəşi var ədalətin, divanın, 

Kələfində düyün olsa dünyanın. 

Bağbanıdı Ərəstun gülüstanın, 

Gül dərənə sədaqəti söyləyir. 

 

 

DARIXMA 

 

Allahı əzbər tut şirin dilində, 

İnşallah, hayına yetər, darıxma. 

Zəhmət çək, halal ye, ümidin üzmə, 

Bağçanda gül-çiçək bitər,  darıxma. 

**** 
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Nakəsin böhtanı yeriyərmi heç? 

Şərəfli olanın körpüsündən keç. 

Həyatda qeyrətli, namuslu yol seç. 

Hər gecəyə var xoş səhər, darıxma. 

**** 

Ellə gələn toy-bayramdı deyiblər, 

Yeri gəlib  kətan köynək geyiblər. 

Vaxt olub ki, quru cadu yeyiblər, 

Taleyin yedirsə zəhər, darıxma. 

**** 

Əyilmə gədanın önündə dostum, 

Bəzən ögey olur ən yaxın qohum. 

Sənə quyu qazsa öz doğman,  soyun, 

Boğsa da göz yaşı, qəhər, darıxma. 

**** 

Ağı qara yazır görürsən,  fələk, 

Mərdin haqq yolunda qurur min kələk. 
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İnsan səbr ilə axtarar  gerçək, 

Dərd var betərindən betər, darıxma. 

**** 

Şükr ki, ilqarlı çıxıb sirdaşın, 

Sidqi sədaqətli həyat yoldaşın. 

Çəkər əziyyətin, ucaldar başın, 

Şələni bərabər çəkər, darıxma. 

**** 

Gün gələr taleyin gülər üzünə, 

Xəyalın çin olar, baxar sözünə. 

Qonar xoş təbəssüm nəmli gözünə, 

Halal tikə getməz hədər,  darıxma. 

**** 

Yaltağa üz vermə, sirrin şeytana, 

Dərdini söyləmə naşı  loğmana. 

Zinadan qalanla girmə meydana, 

Oba, mahal bizə gülər, darıxma. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Namaz qıl oruc tut eylə ibadət, 

Ataya, anaya göstər mərhəmət. 

Ərərsunam, qəlbimdə var məhəbbət, 

Məhsəbimdi “Sadıq Cəfər”, darıxma. 

 

 

BACIOĞLU 

 

Gecəyə gündüz var, acıya şirin, 

Qoşadı həqiqət,  yalan, bacıoğlu. 

Bu dünyada hər cür insan olubdu, 

Mələklə doğulub şeytan,  bacıoğlu. 

**** 

Yaxşı olan yerdə yaman da olub, 

Bülbül budağına sərçə də qonub. 

Kişi meydanında bax, nakəs  coşub, 

Comərdə olubdu güman,  bacıoğlu. 

**** 
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Yoldaş olub, təmiz insan bilmişəm, 

Yuvasına əyri girən görmüşəm. 

Səbr edib,  sonunu gözləmişəm, 

Çoxunu düzəldib zaman, bacıoğlu. 

**** 

Hər nə desən alan da var, satan da, 

Ölən də var, doğulan da dünyada. 

Çox görmüşəm mən bağda, gülüstanda, 

Gülü solan,  həm al-əlvan, bacıoğlu. 

**** 

Ariflər, aqillər görmüşəm mətin, 

Alimlər olubdu savadsız, çətin. 

İnsan var dostunun qırıb  qeybətin, 

Qananlar durubdu pünhan, bacıoğlu. 

**** 

Seyr etdim mən həyat mənzərəsin, 

Qazandım illərin  çox  təcrübəsin. 

Yaşadım ədalət, haqqın sevincin, 

Bax, ona yazmışam dastan, bacıoğlu. 

Ərəstun Əsgərli 
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ŞİKAYƏTİM VAR 

 

Milyonların fəryad, ünü yetməyən, 

Ulu Yaradana şikayətim var. 

Məzlunun, fakirin tək ümid yeri, 

Müqəddəs Allaha şikayətim var. 

**** 

Sünnisi, şiəsi düşmən olubdu, 

Qara bulud  kimi  göydə dolubdu. 

Müsəlman aləmi gül tək solubdu, 

Böyük Xorasana şikayətim var. 

**** 

Dini bir, dili bir qardaş olan da, 

Dərbədər düşərmi qoca cahanda. 

Gülür üstümüzə xristianda, 

Kitabi Qurana şikayətim var. 

**** 
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Dağıldı məscidi, ziyarətgahı, 

Düşmənə apardı millət pənahı. 

Ərşə qalxdı qoca, cavanın ahı, 

Dinləsə Kərbəla şikayətim var. 

**** 

“Məkkə”, “Mədinədə” şəhid düşənlər, 

“Mina” zirvəsində ölüb, itənlər. 

Belə dəhşət görməyib qərinələr. 

Kəbədə yatana şikayətim var. 

**** 

Ərəb imperya olmuşdu qəliz, 

Doğrandı yüz yerə qaldı çarəsiz. 

Müsəlman etdiniz güclə  bizi siz, 

Ərəb dünyasına şikayətim var. 

**** 

Namus, qeyrət, şərəf, işidir Vətən, 

Onu dərk edəmməz hər yoldan keçən. 

Ərəstunda geyər, gərəksə kəfən, 

“Əli” qılıncına şikayətim var. 

Ərəstun Əsgərli 
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HÖKMÜRAN 

 

Misri qılıncı tək başımız üstə, 

Qızarar da, bozarar da asiman. 

Qışda bürkü basar, yayda qar, boran, 

Birdi fərman verən, birdi hökmüran. 

**** 

Ələkbər Sabirin bir kəlamı var, 

Haqq işinə vaxtında ver düz qərar. 

Sabaha imkan verməz birdən ruzigar, 

Bir də geri dönməz  fürsət heç zaman. 

**** 

İlin bir fəsili olur yaz, bahar, 

Tik sarayın, vaxtında et bərqərar. 

Həyat çox qısadır sonunda məzar. 

Gültək az yaşayır dünyada insan. 

**** 
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Ömür mindiyi at kəhərdir, kəhər, 

Nə fayda, qızıldan olsa da yəhər. 

Fələk qatarına kim dayan deyər? 

Dayanmaz bir dəyqə, gedər bu karvan. 

**** 

Yaşa, bu sərvəti yığırsan hara? 

Milyonlar toplasan olmaz bir fayda, 

Beş günlük mehmanıq biz bu dünyada, 

Taxtından salıbdı şahları cahan. 

**** 

Haqqı təbliğ etdi  Ərəstun hər an, 

Əlindən düşmədi Kitabi-Quran, 

Olsa da qəlbində pak vicdan, iman, 

Sırıyıb  bu həyat ona da yalan. 
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BİLMƏYƏCƏKDİ 

 

Alçağı ucaltsan uca dağ kimi, 

Haqq , divan üzünə gülməyəcəkdi. 

Ulağa tikdirsən qumaşdan palan, 

Onu da özünə bənzədəcəkdi. 

**** 

Yetişər dadına bir kamil sənət, 

Olar sənin malın çəksən əziyyət. 

Nankora nə fayda, versən nəsihət, 

Nankordu, öz yolun o, seçəcəkdi. 

**** 

Halal zəhmətinlə götürsən bəhər, 

Sənin karvanını çəkəcək kəhər. 

Pərvanən önündə kim olsa sipər, 

Yenə  sarayına nur saçacaqdı. 

**** 
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Daşqın könlüm qalıb axar-baxarda, 

Dost bildiyim yandırır da, yaxır da. 

Qul olsam nadana lap qulluğunda, 

Arxamca nadantək o, baxacaqdı. 

**** 

Vicdansız anlamaz bəsləsən ülfət, 

İmansızda görəmməzsən sədaqət. 

Zinaya bəxş etsən sidqi məhəbbət, 

Arzun çin olmağa qoymayacaqdı. 

**** 

Yalan ayaq tutmaz çox olub sübut, 

Dəyərli olubdu hər zaman  “yaqut”. 

Səmanı tutubsa qapqara bulud, 

Gec-tez şaqqıldayıb o, yağacaqdı. 

**** 

Müqəddəs olubdu Kitabi-Quran, 

Ruhən zövq alıbdı onu oxuyan. 

 

Ərəstun Əsgərli 

 140

Günəşə fərq etməz çovğun, qar, boran, 

Doğantək cahanı qızdıracaqdı. 

**** 

Allaha yaxındı yazıb, yaradan, 

Belə demiş o, xan qızı Natəvan. 

Ərəstun, gəl vermə zalıma salam, 

Onun qiymətini bilməyəcəkdi. 

 

 

YARALANMASIN 

 

Ey yerin əşrəfi, şüurlu insan, 

Təbiət baltanla yaralanmasın. 

Qüdrəti möcüzə, qüdrəti sonsuz, 

Meşələr quruyub, alovlanmasın. 

**** 

Yaponlarda sunamilər axını, 

Min-min insanların aldı canını. 
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Aşqınlar, daşqınlar, sel burulğanı, 

Dəryalar, ümmanlar parçalanmasın. 

**** 

Qar, boran görmüşəm leysanın dərin, 

Açılmır aylarla bəzən göylərin. 

Olmasın qəm, qüssə, nə də kədərin, 

Torpağın sürüşüb, paralanmasın 

**** 

Şöhrətindi şir, pələnglə, nər aslan, 

Heç ona qıyarmı düşünən, qanan. 

Günah işləyirik, olsaq da mehman, 

Çöl, çəmən köksündən aralanmasın. 

**** 

Mərd igidlər səngəridi dağların, 

Zirvələrin oylağıdı qartalın. 

Ərəstuna qucaq açıb baharın, 

Ürəyin şairdən qaralanmasın. 
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AXI  SƏN 

 

Çaşdırma dostları ey nankor, əbəs, 

Çörəyimlə böyümüsən  axı sən. 

Körpə idin həkimlərə qul oldum, 

Əməyimlə böyümüsən  axı sən. 

**** 

Çox çalışdım ali təhsil alasan, 

Qeyrətli, şərəfli insan olasan. 

Vətən üçün alışasan, yanasan, 

Zəhmətimlə böyümüsən axı sən. 

**** 

Neçə-neçə tələ qurdun bilmədim, 

Qəza etdin, insan öldü dinmədim. 

Qəsd eylədin övladlıqdan silmədim, 

Ülfətimlə böyümüsən axı sən. 

**** 
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Araba kölgəsi  itə  xoş gələr, 

Nankor  da özünün kölgəsi bilər. 

Nə fayda, nəsihət söyləsəm illər? 

Qismətimlə böyümüsən axı sən. 

**** 

Xəyanət eylədin “sar” şeytan kimi, 

Züy tutdun namərdə sən zili, bəmi. 

Ərəstunun olammadın həmdəmi. 

Dəstəyimlə   böyümüsən axı sən. 

 

 

DÜNYA 

 

Nahaq qan sel oldu, haqq var, divan yox, 

Milyonlar başlayıb qorxmağa, dünya. 

Həqiqəti kor eyləyib göz yaşı, 

Yoxdu  ədalətin baxmağa, dünya. 

**** 
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Cavanlar geyindi vədəsiz kəfən, 

Körpələr susdurdun sən nakam, erkən. 

“Banu”lar göz yaşı axıtdı ilnən, 

Ustasan yandırıb, yaxmağa, dünya. 

**** 

Meyvəni dərirsən bax, yetişməmiş, 

Kəsirsən qatığı heç üyüşməmiş 

Yarıtmaz deyirsən hələ gəlməmiş, 

Atırsan sellərə  axmağa, dünya. 

**** 

Dağ çəkdin Arazı bu sinəm üstə, 

Xankəndi yetimtək baxır Təbrizə, 

Sən imkan vermədin nər Mübarizə, 

Üçrəngli bayrağı sancmağa, dünya. 

**** 

Güləmmədim bir dəfə də ürəkdən, 

Baş açmıram bəxş etdiyin kələkdən. 
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Bax, dolmuşam lap qapqara bulud mən, 

Leysana çevrilib yağmağa, dünya. 

**** 

Qəzəl peyğəmbəri vardı Füzuli. 

Sönməz günəş idi şeyxi Nizami. 

Yusif,  Züleyxanı yıxdın Adəmi, 

Nə var ki bizləri yıxmağa dünya. 

**** 

Mən qələm əhliyəm, haqqı yazıram, 

Ərəstunam, fərmanından qorxmuram. 

Bir cana borcluyam, hüzurundayam, 

Köksündə şimşəktək çaxmağa, dünya. 

 

 

AH, BİR-BİRİNƏ 

 

Sənin gözlərinlə, mənim taleyim, 

Nə qədər bənzəyir ah, bir-birinə. 

Ərəstun Əsgərli 

 146

Elə bil əkizdi, yaranıb qoşa, 

Acıyır, kövrəlir ah, bir-birinə. 

**** 

Təzə  bəsləsəm də sənə məhəbbət, 

Əzəldən qəlbimdə olub sədaqət. 

Yeni yaransa da arada ülfət, 

Ürəklər döyünür ah, bir-birinə. 

**** 

Bülbül də həmdəmdi,  gülə sevdalı, 

Sən olasan Ərəstunun mehmanı. 

Sabaha eylərəm mən şirin canı, 

Arzumuz tən gəlir ah, bir-birinə. 

 

 

DÜNYA 

 

Şöhrət saydığımız övlad oğul, qız, 

Bəzən dərdü-azar olur dünyada. 
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Döndərir  zindana bu gen  cahanı, 

Səltənətim  məzar  olur dünyada. 

**** 

Daşa çalır pak arzumu  xəyalı, 

Haram edir ocağımda halalı, 

Dərdə salıb problemsiz insanı, 

Əhdimi də pozar olub dünyada. 

**** 

Beş günlük dünyada yaşamaq gəlir, 

Namərdin hər işi kələkdi, kələk. 

Altda saqqal, üstdə bığ verdi fələk, 

Qismətim ahu-zar olur dünyada. 

**** 

Qəm, kədərə yoldaş olubdur daşım, 

Murov, Qoşqar kimi ağardı başım, 

Cavan ikən qoca görünür yaşım, 

Ərəstun da yazar olur dünyada. 
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OLA 
 

Seyr edəsən gülüstanı, 

Göldə ördək, qazın ola. 

Ulduz aydan çox böyükdür, 

Görmək üçün gözün ola. 
 

Unudasan dərdi, qəmi, 

Düz tutasan zili, bəmi. 

Yar yolunda “Yəhya” kimi, 

Durmaq üçün nazın ola. 
 

Həyat keçə macəralı, 

Sədam gəzə xoş soraqlı. 

Səltənətim nur çıraqlı, 

Ocağında közün ola. 
 

Ərəstunam, əldə “ələm”, 

Mədinəyə gedə biləm. 

Sağ əlimdə dəftər, qələm, 

Vurğun kimi yazın ola. 
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FƏLƏK 

 

Təbibsiz xəstəyik min bir günahlı, 

Qardaş da yan gedir qardaşdan, fələk. 

Unudub müqəddəs əhdi, peymanı, 

Sirdaş sirr saxlayır sirdaşdan, fələk. 

**** 

Bir sənölə baş kəsiblər bir zaman, 

Necə bəd dəyişdi  kişilik, dövran. 

Qeyrəti, şərəfi satıbdı nadan, 

Ülfət pünhan gəzir yoldaşdan, fələk. 

**** 

Qoca, cavan ad günündə, yaşında, 

Hər kəs əyləşərdi süfrə başında. 

Qoca evin divarında, daşında, 

Doğma ögeyləşib yaddaşdan, fələk. 

**** 
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İtidbdi böyüyün pak  ləyaqəti, 

Kiçiklər tanımır hörmət, izzəti. 

Tapdanır atanın saf  məhəbbəti, 

Min cür avaz gəlir hər başdan, fələk. 

**** 

Xocalımız xəritədən silindi, 

Qarabağ Bakısız tənha, yetimdi, 

Ərəstun, bir milyon ah, didərgindi, 

Vətəndə vətənsiz vətəndaş, fələk. 
 

 

FƏDA OLUM 
 

Ey xudaya, ey yaradan! 

Kərəminə fəda olum, 

Min bir adın sahibisən, 

Qüdrətinə fəda olum. 
 

Haqq, ədalət, divan sənsən, 

Kitab-Quran göndərənsən. 
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Məhəmmədli  Kəbənə  mən, 

Ələminə fəda olum. 
 

Ucadan uca adına, 

Orucuna, namazına, 

Ziyarətgah ocağına, 

Minbərinə fəda olum. 
 

Qara qulun Ərəstuna, 

Yaxşı, yaman yazdığına. 

Qibtə, səcdə qıldığına, 

Qələminə fəda olum. 
 

 

İNDİ 
 

Qürbətdə keçibdi cavanlıq  çağım, 

Artıq  bir  ağ saçlı babayam indi. 

Oğul evləndiridim,  qız da köçütdüm, 

Nəvələr çiynimdə əbayam indi. 
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Ömrün baharını hələ gözlüyən, 

Gözəllərin  işvəsini  seyr edən. 

Leysana çevrilib yağmaq istəyən, 

Qapqara qaralmış səmayam indi. 

 

İç dünyama çıraq tutdum əsərdə, 

Qoşmalarım əzbər olub dillərdə. 

Nurani ixtiyar insan əlində, 

Bir ömür yaşamış əsayam indi. 

 

Küskün Ərəstunam, yaş da gözümdə, 

Ürəkdə sevinc yox, təbəssüm üzdə. 

Cənnət qatarına bilet əlimdə, 

Dünyadan gileyli xətayam indi. 

 

 

 

 

 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 153 

 

İNSAN 

 

Əhv eyləsə ulu tanrı, 

Naşükürdü yenə insan, 

O, günəşi görən gözə, 

Dəyər verməz alçaq, nadan. 

 

Yaradanın sönməz közü, 

Möcüzədi işi, özü. 

Quranda var haqqın sözü, 

Kimdə olsa vicdan, iman. 

 

Əl-ayağın, sağlam canın, 

Varsa əqlin, tür kamalın, 

Çin olacaq hər amalın, 

Aldatmasa pul, mal, şeytan. 
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Nankor çıxsa oğul, uşaq, 

Qulluğundan düşsə qaçaq. 

Sağ gözünə batsın bıçaq, 

Niyə küsüm bu dünyadan. 

 

“Həzrət Əli” haqq söylədi, 

Haqq göndərdi Məhəmmədi. 

Məkkədə “Kəbə” qiblədi, 

Ərəstun da dedi qurban. 

 

 

GÖRÜRƏM SƏNİ 

 

O, gündən röyamda görürəm səni, 

Gündüz dərd olursan pak ürəyimdə. 

Mehmanı olsam da gülün, çiçəyin, 

Dünyanın səfası sənsən gözümdə. 

**** 
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Çıxara bilmirəm inan yadımdan, 

Lap qoşa tutsam da səni adımnan. 

İnan çox istədim şirin canımdan, 

Hey gəlib durursan gözüm önündə. 

**** 

Yoxluğun qəlbimi hər vaxt əzəcək, 

Gözlərim hər yerdə səni gəzəcək, 

Sənlə ağlayacaq, sənlə güləcək, 

Ərəstun sevdası təmiz qəlbimdə. 

 

 

MƏNİ 

 

Çoxdandır yazmıram mən dəftər, qələm, 

Dolubdu ürəyim, incidir məni. 

Küssəm də həyatın ədalətindən, 

Gəlir təlatümə, dindirir məni. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Min, min dastan yatır pak  ürəyimdə, 

Hər cür nəsihət var bax, qələmimdə, 

Azad quş oluram gah  zirvələrdə, 

Ordan gülə-gülə endirir məni. 

**** 

Möcüzələr dünyasıdır şeriyyat, 

Gah acıdır, gah şirindir bu həyat. 

Dayanma Ərəstun, yazginən, yarat, 

Yazdığım xalqıma sevdirir məni. 

 

 

BƏNZƏYİR 

 

Coşur ürəyimdə birdən ilhamım, 

Sanki, boz bulanlıq selə bənzəyir. 

Birdən də döyünür xoş məhəbbətlə, 

Bülbülün həmdəmi gülə bənzəyir. 

**** 
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Gizlədə bilmirəm bəzən heyrətim, 

Çin olmur  xoş arzum,  o, xoş niyyətim. 

Qırılır iradəm, qırılır qəlbim, 

İnan ki, bir günüm ilə bənzəyir. 

**** 

Təzələnir hər gün fikrim, amalım, 

Zirvələri fəth eyləyir xəyalım. 

Ərəstunam,  mənim bu şeirim, yazım, 

Körpədə açılan dilə bənzəyir. 

 

 

KƏSƏRİ VAR 

 

Şair doğulanda şair doğulur, 

Onun sözlərinin öz kəsəri var. 

Dürr olur şerində sözü, söhbəti, 

Mənalı fikiri, söz kəsəri var. 

**** 
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Ucuz  tutmaz pak ülfəti, yoldaşı. 

Varıdı səxavət düzgün ilqarı. 

Buraxmaz yaxına şeytan, yaltağı, 

Haqqla, ədalətlə bez kəsəri var. 

**** 

Çəkinməz pulludan, vəzifəlidən, 

Fikrini söyləyər üzə ürəkdən. 

Qanana olubdu hörmət Küskündən, 

Nadana, namərdə düz kəsəri var. 

 

 

ACI 

 

Həyat, mürəkkəbsən,  həm də möcüzə, 

Həm baldan şirinsən, zəhərdən acı. 

Hərdən baş ağrısı, ürək sevinci, 

Dilim də ağzımda səhərdən acı. 

**** 
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Yaşamaq eşqiylə çırpınır qəlıbim, 

Sonsuz biganəsən sənə nə deyim. 

Sındırdın iradəm, yoxdur taqətim, 

Hey doldu gözlərim qəhərdən acı. 

**** 

Sevinmək istərəm, sevmək istərəm, 

Olasan vəfalı, ilqarın görəm. 

İncidirsən, inciyirəm, küsürəm, 

Hər günüm edirsən de, nədən acı? 

**** 

Ərəstunu küskün etdin əzəldən, 

Ağı qara gördün, necə dözüm mən. 

Biganə doğmalar, yadlar üzündən, 

Mənə zindan oldun zülmətdən acı. 
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GƏLİN 

 

Yenə məyus etdi ümidim məni, 

Puç etdin əməyim, zəhmətim gəlin. 

Sandım qanımdansan, bacım qızısan, 

Heyif sənə olan qiymətim, gəlin. 

**** 

Su çıxmaz quyudan töksən yüz çənək, 

İnsan insan olsun anadan gərək. 

Nanəcib nadandı desək, deməsək, 

Sənə haram olsun hörmətim, gəlin. 

**** 

Ata oldum, həm qaynata, həm dayı, 

Sizə peşkəş etdim dövləti-varı. 

Qoyaydın halallıq verəydim barı, 

Ev-eşik, maşını, sərvətim gəlin. 

**** 
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Əgər naşı olsam yanmazdı canım, 

Atanı-ananı tanımasaydım. 

Tutar gözlərini çörəyim, nanım, 

Hər gün o, yediyin neymətim, gəlin. 

**** 

Ədəb    olmalıdır insan canında, 

Onu tapammazsan market, bazarda. 

Çox cəfa çəkdirdin hər ahu-zarda, 

Əzəldən səhv verdim dəyərin, gəlin. 

**** 

Sevmədim gədanı, yaltaq, nadanı, 

Iblisi, şeytanı, şəri, böhtanı. 

Niyə tanımadım   dostu, düşmanı, 

Bəllidir hər kəsə hünərim, gəlin. 

**** 

Mərdi bir keçiyə dəyişmə, satma, 

Ətini yesən də kəmiyin atma. 
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Həyatda sadiq ol, aranı qatma, 

Olsun sədaqətin, ülfətin, gəlin. 

**** 

Toyuq su içəndə Allaha baxır, 

Şam  da ətrafına  işıq, nur saçır. 

İtdi, atdı vəfasıyla can yaxır, 

Olsun etibarın, ismətin, gəlin. 

**** 

Ariflər, aqillər bilibdir qədrim, 

Əhlihal yanında keçib söhbətim. 

Küskün Ərəstunam, pakdır niyyətim, 

Polad iradəm var, qeyrətim, gəlin. 

 

 

MUSİQİMİZİN 

 

Şükür, muğam qalıb oranjimansız, 

Dölü dəyişibdi musiqimizin? 
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Xalq mahnısı sintez olub caz ilə, 

Sonu yetişibdi musiqimizin? 

**** 

Bəstəkarlar, müğənnilər reklamı, 

Hər kanalda onlar tutub ekranı. 

Cabbarı, Seyidi, Bülbülü tanı, 

Xanı ölməyibdi musiqimizin. 

**** 

Göz yorulub, beyin dolub naşıdan, 

Ha qaçıram, yüzü çıxır qarşıma. 

Ərəstun söyləyir, çox uzaqlardan, 

Sədası gəlibdir musiqimizin. 

 

 

TƏBİƏT 

 

Təbiətdən güc alıban yaşadım, 

Kainatın güzgüsüdür təbiət. 
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Yerin, göyün, ərşin, kürşün müqəddəs, 

Kəlamı, sözüdü, özüdü təbiət. 

**** 

Vətənin çeşməsi, suyu, havası, 

Meşəsi, yamacı, dağı, səfası 

O, ceyran oylağı, qartal yuvası, 

Həyatın sönməyən közüdü təbiət. 

**** 

Sirrlər aləmidir tanrı mələyi, 

Allahın insana rəhmi, ülfəti. 

Şairin sehirli dəftər, qələmi, 

Dilində ən ülvi sözüdü təbiət. 

**** 

Küskün Ərəstunun şeiri,  ilhamı, 

Hər gün seyr etdiyi ziyarətgahı. 

Bərabər tutduğu Kitab-Quranı, 

Onun qara, cüt gözüdü təbiət. 

 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 165 

 

BİBİOĞLU 

(Azad müəllimə xitabən) 
 

Gör-götür dünyası olubdu dünya, 

Həyat örnək, məktəb, dərsdi, bibioğlu. 

Hər zaman su axıb, çüxurun tapıb, 

Bəzi işlər bir həvəsdi, bibioğlu. 

**** 

Ariflər olubdu məzluna dayaq, 

Nəsihət yazılıb bax, qalaq-qalaq. 

Heç dəyərmi yarımçığa qoşulmaq, 

Yaş söyləyir, daha bəsdir, bibioğlu. 

**** 

Yaxşı, yaman hər vaxt olub, olacaq, 

Dərd odur ki, dərdə naşı baxacaq. 

Açılan gül  zamanında solacaq, 

Xəzan gördüm,  yazda əsdi,  biboğlu. 

**** 
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O, məktəbdə  ziyalılar çalışıb, 

Şagirdləri  medal alıb, yarışıb. 

Aramıza naşılar da qarışıb, 

Müəllim sözü müqəddəsdir, bibioğlu. 

**** 

Xanlar müəllim, ruhu şad  olsun gərək, 

Şahin öyrədirdi tarixi gerçək. 

Əlövsət günəştək heç sönməyəcək, 

O, tanrıdan bir bəxşişdi, bibioğlu. 

**** 

Mehmanıyıq hamı kimi dünyanın, 

Biz quluyuq ötən vaxtın, zamanın. 

Haqq yolu var, haqq körpüsü həyatın, 

Əhlihallar ordan keçdi, bibioğlu. 

**** 

Tarixi möcüzə olubdur Quran, 

Haqqdan yazıb, haqqı yazıb, haqq olan. 
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Taleyin zərini atır  hər insan, 

Ya yeklərdi, ya şeş beşdi, bibioğlu. 

**** 

İbrahim hərbiyə gedirdi təzə, 

O, kəndə, məktəbə düşdü vəlvələ. 

Tökdü göz yaşını körpələr belə, 

Mahal sandı, fəlakətdi, bibioğlu. 

**** 

Gülara sinifə girərdi səhər, 

Onu çox sevirdik biz birincilər 

Tutdu əlimizdən anatək , illər, 

O, büsbütün məhəbbətdi, bibioğlu. 

**** 

Hər kəs öz yerində ah, tuta qərar, 

Yerimiz səhv düşür çəkirik azar. 

Gözəldi insanda vəfa, düz ilqar, 

Yalan, böhtan boş sənəkdi, bibioğlu. 

**** 
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Dostlar inciməsin bu düz sözümdən, 

Hamısına hörmətim vardır ürəkdən. 

Hər kəsə tövsiyyəm,  pak ülfətimdən, 

Bir nəsihət, düz söhbətdir, bibioğlu. 

**** 

Mehdi müəllim əldə heyva çubuğu, 

Başa saldı   kimyadan  qanunu. 

Mendelyev və dahi Nyutonu, 

Möcüzəyə lap bənzətdi, bibioğlu. 

**** 

Mərifət elmiydi Qənirə müəllim, 

Zinyətlə, Nürəddin danışan dilim. 

Zəhməti, əməyi öyrətdi Kərim, 

Onlar cənnət, behişlikdi, bibioğlu. 

**** 

Müqəddəs sanmışam hər müəllimi, 

O, örnək yerini, elm yerini. 

Ərəstun dastana yazdı vəsvini, 

Məktəb ocaq, məktəb pirdi, bibioğlu. 
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OLMASIN 

 

Tək olmaq Allaha xasdır əzəldən, 

Insan oğlu insan yalnız qalmasın. 

Düşməsin Yaradan göz, nəzərindən, 

Tale tərəqqidən heç vaxt salmasın. 

**** 

Hər kəsin vəfalı olsun həmdəmi, 

Çəkməsin doğmadan ahu-zar, qəmi. 

İxtiyar çağında xoşbəxtliyini, 

Fələk zəkasıyla əqlin almasın. 

**** 

Min il ömrü olsa uca çinarın, 

Bir dərən olmayıb meyvəsin, barın. 

Kölgəsi olmasa nəhəng ağacın, 

Yaşıl yarpaqları niyə solmasın. 

**** 
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Ərəstun düşməsin eldən aralı, 

Onu biganələr  etdi yaralı. 

Meşələr sultanı, meşə kralı, 

Aslanın özü də tənha olmasın. 

 

 

FÜZULİ  BABAMA  XİTABƏN 

 

Narahatdı Füzulinin məzarı, 

Qürbətdə sükutla ziyarətgahı. 

O, dahi insanın, Vətən oğlunun, 

Qalıb intizarda ibadətgahı. 

**** 

Dönüb qan gölünə ərəb dünyası, 

Qaralar bağlayıb tutublar yası. 

Qardaş qırğınıdı, qardaş davası, 

Milyonların ərşə qalxıbdı ahı. 

**** 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 171 

Yeri, göyü, ərşi , kürşü yaradan, 

Mənə bəxş etmisən sən  təmiz  iman. 

Ərəstun əlində tutubdu Quran, 

Müsəlman olanın nədir günahı? 

 

 

TURACIM 

 

Təbiətə sən ziynət yaranmısan, 

Göz oxşayır gözəlliyin, turacım. 

Xoş camalın ağ xallarla bəzənib, 

Möcüzədir nəğmələrin, turacım. 

**** 

Sən oxu, çaylar da tutsunlar dəmi, 

Bülbül olan kimi gülün həmdəmi. 

Qananlar dinləyir, unudur qəmi, 

Məlhəmisən ürəklərin, turacım. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Səni gördüm bir cüt balanla qoşa, 

Seyr edib həvəslə, etdim tamaşa. 

Ovçudan uzaq ol, səni yüz yaşa, 

Qarasısan sən gözlərin, turacım. 

**** 

Ərəstun sevdiyin gətirdi dilə, 

Səni bənzətmişdi çiçəyə, gülə. 

Yaradan yaradıb, gözəlsən  gözə 

Bəzəyisən şeirlərin,  turacım. 

 

 

CEYRANIM 

 

Yoxsa naşı səyyad ürküdüb səni? 

Dönmüsən küləyə, yelə, ceyranım. 

Qaçışın da duruşun da gözəldi, 

Yaraşırsan çəmən, çölə, ceyranım. 

**** 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 173 

İmkan ver doyunca baxım hüsnünə, 

Vəfalı ol, barı, mən tək Küskünə. 

Uzaq yol gəlmişəm sənin seyrinə, 

Hara tələsirsən belə, ceyranım. 

**** 

Yaradanmı verib gözəl camalı? 

Günəşdənmi pay almısan məlalı? 

Meşələr aslanı, meşə kralı, 

Aldı canın  bilə-bilə, ceyranım. 

**** 

Bir vaxtlar “Vurğun” da olmuşdu heyran, 

Demiş, xub yaraşır Muğana ceyran. 

Ərəstun mehmanın olammır çoxdan, 

Bir ayı dönübdü ilə ceyranım. 

 

 

 

 

Ərəstun Əsgərli 
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İMANI 

 

Arif olan təmiz adla yaşadı, 

Bac vermədi kor şeytana imanı. 

Əqil yaşda deyil, başda deyiblər, 

Müqəddəsdi düz qanana imanı. 

**** 

Həyatında uca tutan qeyrəti, 

Xalqına bəsləyən xoş məhəbbəti. 

“Hatəm” olub,  bacaran səxavəti, 

Bənzədi   Qurana vicdan, imanı. 

**** 

Hər siması olub hər bir dövranın, 

Acı, şirin qisməti var zamanın. 

Bəlkə sınağıdı bu Yaradanın, 

Sağlam ruhdu, nər insana imanı. 

**** 
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Ərəstunam, gəzdim, gördüm dünyanı, 

Holland, Frans, İtalyan, Almanı. 

Hər yerdə mərd gördüm Azərbaycanı, 

Yoldaş olmaz şər böhtana imanı. 

 

 

DÜNYADA 

 

Insan şüurludur, vardır məqsədi, 

Hər kəs istər izi qalsın dünyada. 

Etibarlı, düz ilqarlı sirdaşı, 

Övladları yada salsın dünyada. 

**** 

Tarimar olmasın onun təməli, 

Lənət qazanmasın işi, əməli. 

Elə miras qoysun puldan dəyərli, 

Əbədi  çırağı yansın dünyada. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 

 176

Məcbur deyil oruc, namaz qılasan, 

Şərt odur ki, haqqı uca tutasan. 

Əgər əqlin, kamalınla ucalsan, 

El içində utanmazsan dünyada. 

**** 

Hər axşam, hər səhər qocalır insan, 

İl illərlə keçir, vaxt zaman-zaman. 

Elə yaşayasan hər dəyqə, hər an, 

Peşman olub yanmayasan dünyada. 

**** 

Ərəstun, varındı pak məhəbbətin, 

Müqəddəs ocağa düz ibadətin. 

Yaradan çin etsin həcc ziyarətin, 

Sən də borclu qalmayasan dünyada. 
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VƏTƏNİN 

 

Hər gün gözəlləşir hər kənd, hər şəhər, 

Hər tərəfi, hər diyarı Vətənin. 

Dönüb gülüstana  hər bir məkanı, 

Göz oxşayır hər oylağı Vətənin. 

**** 

Qonaq qəbul edir Bakı şəhəri, 

Bayramlarla açırıq biz səhəri. 

Gəzir diyar-diyar Olimp məşəli 

Dalğalanır al bayrağı Vətənin. 

**** 

Qonaqlar mehmandır Azərbaycana, 

Qürur hissi bəxş edir Ərəstuna. 

Olimpiya səs salıbdır hər yana, 

Biz də varıq nər dayağı Vətənin. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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AYGÜN 

(muğam ustası Aygün xanıma xitabən) 

 

Ram etdi ruhumu muğam dilində, 

Zövq aldım sehirli səsindən, Aygün. 

Köklənmisən qatar, şura, segaha, 

Çahərgah dəhşətdi  zilində, Aygün. 

**** 

Əzəldən  varındı səltənət tacın, 

Səkinə, Nəzakət, Gülyanaq bacın. 

Halal zəhmətinlə ucaldı adın, 

Durmusan Ariflə zirvədə, Aygün. 

**** 

Küskün Ərəstunun şeir dünyası, 

Musiqidən tutulubdu mayası. 

Sazda çalınıbdı ana laylası, 

Həqiqət belədir əslində, Aygün. 
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ÇƏTİN ADAM 

 

Nə qəribə insanlar var dünyada, 

Hər yan dağılsa da vecinə deyil. 

Yıxılsa ocağı, uçsa başına, 

Bomba partlasa da vecinə deyil. 

**** 

Yalandı aldığı quru nəfəsi, 

Onu düşündürmür  inan, ailəsi. 

İnsanlıqdan uzaqdı əqidəsi, 

Tək-tənha qalsa da vecinə deyil. 

**** 

Uşaqlar möhtacdır çörəyə, nana, 

Vicdanı yoxdur ki, düzü-düz qana. 

Bütün əməlləri bənzər şeytana, 

Körpə ağlasa da vecinə deyil. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Mələk donundadır böhtan dilində, 

Deyir ki, “Hacıyam” Quran əlində. 

Yüzünün başını piyləyir gündə, 

O, borclu olsa da vecinə deyil. 

**** 

Gah iblisdir, gah da tülkü hiyləgər, 

Gah ahu-zar, gah da olur qəm, kədər. 

Allahdan da qorxu bilmir bir qədər, 

Canını alsa da vecinə deyil. 

**** 

Ərəstunun sözü, nəsihəti var, 

Bir gül açlılmaqla gələrmi bahar? 

Desəm qıl körpü var, torpaq, dar məzar, 

Yadına salsam da  vecinə deyil. 
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ÇAĞIRDIM 

 

Gecə  də, gündüz də , hər zaman, hər vaxt, 

Ey müqəddəs, adın andım çağırdım. 

Mübarək ocağın Məkkən, Mədinən, 

Qibtəm, qibləgahım sandım çağırdım. 

**** 

Dörd fəsil gözəldi ucadır yazın, 

Tutdum orucunu, qıldım namazın. 

Quranda yazılmış hər ayən, yazın, 

Oxudum kitabın, qandım,  çağırdım. 

**** 

Ümid yerim bildim mən Yaradanı, 

Ərənlər ərini,  sirri, sübhanı. 

Əlim göydə ətəyində olanı, 

Dərk eylədim, düz anladım, çağırdım. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Lənətlədim yalan, böhtan şeytanı, 

İblisi, yaltağı, namərd, nadanı. 

Ərəstunam,  haqqdan uzaq insanı, 

Qınadım qəlbimdə yandım, çağırdım. 

 

 

GÖRDÜM 

 

Cəmiyyət içində nələr var, nələr, 

Çox şeyi bulanlıq qapqara gördüm. 

Şöhrətpərəst, görünəntək olmayan, 

Nə qədər tüfeyli avara gördüm. 

**** 

Dərdi olmayanı tapa bilmədim, 

Əfsanələr dünyasında gülmədim. 

Nə qədər sədaqət ülfət bəslədim, 

Hər kəsin qəlbində bir yara gördüm. 

**** 
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Təsadüfən yolum düşdü vağzala, 

Hamı tələsirdi bilmirəm hara? 

Zaman da gedirdi, vaxt da onunla, 

Bax, onlar minəndə qatara, gördüm. 

**** 

Duman, çiskin nur çilədi üstümə, 

Şaxta, ayaz yaman durdu qəsdimə. 

Qismət oldu mən Ərəstun Küskünə, 

Qış mehman omuşdu  bahara, gördüm. 

 

 

QAYTARA BİLSƏM 

 

Ana nəvazişin, ata qayğısın, 

Müqəddəs laylasın qaytara bilsəm, 

Axtarıram hava kimi, su kimi, 

Həsrətin qəlbimdən qopara bilsəm. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Cavanlığın bir ilinə söylədim, 

Qocalığın illərini verərdim. 

İxtiyarsan, qeyrətin var, deyərdim, 

O, gənclik dövrünə apara bilsəm. 

**** 

Ərəstunun var  ilqarı, vəfası, 

Üzünə açıqdır cənnət qapısı. 

Məni tək qoyarmı könül sevdası, 

Sözümü o, yara çatdıra bilsəm. 

 

 

İNTİHAR ÇOXALIB 

 

Beş günlük olsa da əfsanə dünya, 

İntihar eyləyən yaman çoxalıb. 

Şirin cana qəsd eyləmək nədəndir? 

Yaşamaqdan bezən insan çoxalıb. 

**** 
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Söyləyirlər, dolanırıq firavan, 

Qəsd edir ömrünə yüzlərlə insan. 

Seçməz cəhənnəmi heç çörək tapan, 

Hər bölgədə qara dövran çoxalıb. 

**** 

Kürsü sahibləri tikir göydələn. 

Fəhlə özün atır çatıdan, nədən? 

Fövqəladə hey düşürür körpüdən. 

Bu son günlər belə zaman çoxalıb. 

**** 

Məmur sayın bilmir öz səltənətin, 

Min-min insan tikə bilmir komasın. 

Tikdiyinin ala bilmir   sənədin, 

Bax, beləcə yalan, böhtan çoxalıb. 

**** 

Dövlət adamıdır, maşını  təzə. 

Həmrəy  geyimiylə girirlər gözə. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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Qonşusu pul tapmır getsin həkimə, 

Baxır ki, şərəfsiz, şeytan çoxalıb. 

**** 

Hər kənddə, şəhərdə ev tikən alçaq, 

Milyonlar yığmısan özünə ancaq. 

Var-dövlətin, villaların qalacaq, 

Mən deyirəm dayaz qanan çoxalıb. 

**** 

Min illər yaşadı “Hatəm” səxası, 

Əhli halın, düz ilqarın vəfası. 

Unutma, fələyin çoxdu cəfası, 

İmansız, vicdansız olan çoxalıb. 

**** 

İnsanlar cırlaşıb, həm cılızlaşıb, 

Soradan görənlər lap quduzlaşıb 

Ərəstun Küskün də gördüyün yazıb, 

Soyu tülkü, pələng, aslan çoxalıb. 
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NƏVƏ 

 

Niyə xoflanıram baba deyəndə, 

Çox şükür anadan olubsa, nəvə. 

Niyə oxşamayım, niyə qucmayım? 

O, şirin yuxudan durubsa, nəvə. 

**** 

Gözləri qapqara moruğa bənzər, 

Diqqətlə seyr edər, sakitcə süzər. 

Nə atanı, nə ananı incidər, 

Röyalı aləmdə uyubsa nəvə. 

**** 

Deyirlər şirindir pulun sələmi, 

Övladın övladı, həyat aləmi. 

Sazımın zilidi, həm də ki, bəmi, 

Çalaram bir layla  yatıbsa nəvə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Tay olmayan mala, pula, sərvətə, 

Dövlətdə dəvədi, övladda nəvə. 

Toy edərəm süfrə açıb millətə, 

Vəfalı bir gözəl taparsa nəvə. 

**** 

Arzuları, xoş niyyəti çin ola, 

Ərəstun ismini saldı kitaba. 

Bəxtiyarsan, sənə söz qoşub baba, 

Əzbəri yadında qalıbsa nəvə. 

 

 

DƏFTƏR, QƏLƏM 

 

Özümlə qalıram, özümlə pünhan, 

Qəlbimlə bölürəm qəmim,  kədərim. 

Yalnız görünsəm də yalnız deyiləm, 

Mənimlə həmdəmdir dəftər, qələmim. 

**** 
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Birdən daş asılır pak ürəyimdən, 

Birdən fırtınalar qopur qəlbimdən. 

Vəhlə coşub, daşır şeir sinəmdən, 

Sirdaş həmdəm olur mənə söhbətim. 

**** 

İstərəm dərdimi bölüm qananla, 

Sədaqəti, etibarı olanla. 

Nə danışım vicdanını satanla, 

Beləcə tənhalıq olur  qismətim. 

**** 

Haqqı, ədaləti bəyənmir çoxu. 

Ac olan sevərmi harını, toxu. 

Ərəstunun ilqarıdı var-yoxu, 

Yazan belə yazıb mənim talehim. 

 

 

 

 

Ərəstun Əsgərli 
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YARAM ÜSTƏ 

 

Ay bimürvət, ay nainsaf dilbərim, 

Ay zalım, dərd qoyma sən yaram üstə. 

İçindən təmizlə kini-nifrəti, 

Qurma həyatını qalmaqal üstə. 

**** 

İllərdi yasdasan mən necə dözüm, 

Görmədim üzündə gülüş, təbəssüm. 

İmana gəl, insan ol, budur sözüm. 

Halalın göndərmə  gəl haram üstə. 

**** 

Qəldrini bil hər günün hər saatın, 

Çıxar ləzzətini gedən həyatın. 

Öyrənmədin yaşamağın qaydasın, 

İtirmə bir “putu” sən  qram üstə. 

**** 
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Aylarla  küsürsən özün özündən, 

Düşürsən Dursunun, mənim gözümdən. 

Küskün Ərəstunla nadan sözüylə, 

Fəlakət qoparma bir salam üstə. 

 

 

ZƏHLƏM GEDİR 

 

Paxıla yurd verib Allah cəhənnəm, 

Hər gün dəfələrlə dünyadan gedir. 

Yüz il keçsə sirr vermərəm mən pisə, 

Beləsindən zəhləm köhnədən gedir. 

**** 

Arxadan daş atan ötüb keçənə, 

Lənət, doğru yolu əyri gedənə. 

Bax, beləsi çalışsa da yüz sənə, 

Ruzi, bərəkəti təhnədən  gedir. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Mərdə quyu qazan yalnız itirər, 

Yeyər ürəyini özün bitirər. 

Görər cəhənnəmi, ölər, dirilər, 

Vədəsiz həyatdan, səhnədən gedir. 

**** 

Ərəstun,  tarixə eylə səyahət, 

Bir gör kimlər gəlib, köçüb nəhayət. 

Alan da, verən də olub təbiət, 

Su öz yolu ilə  dəhnədən gedir. 

 

 

QOCALIRAM MƏN? 

 

Sizlayirsan güvəndiyim dizlərim, 

Demək istəyirsən qocalıram mən? 

Qol, qılça tən gəlmir ürəklə qoşa, 

Yoxsa sən bilirsən, qocalıram mən? 

**** 
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Ümidlə yaşadım yoxsul əzəldən, 

İxtiyar olmuşam hiss eləmədən. 

Yaşarır gözlərim bilmirəm nədən, 

Bəlkə də gülürsən,  qocalıram mən? 

**** 

Qəlbim yaralıdı köhnədən sınıq, 

Məni pünhan boğub qəhər, hıçqırıq. 

Xərclədim ömrümü puç, qırıq-qırıq. 

Qorxursan,  demirsən qocalıram mən? 

**** 

Hardasan sən, ey könlümün həmdəmi, 

Bəxş eylədin  intizarı,  həsrəti. 

Ərəstunun sənlə vurur ürəyi, 

Cavankən gəlmirsən, qocalıram mən. 
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MƏN NİYƏ? 

 

Hərdən eyləyirəm özümü tənbeh, 

Eldən düşdüm çox aralı mən, niyə? 

Biganə doğmalar ögeyləşdilər, 

Oldum qəlbən ah, yaralı mən, niyə? 

**** 

Hər şey görünəntək deyil həyatda, 

Yaxınlar da olur min bir sufatda. 

Oğlum qəza etdi qaçdılar darda, 

Onlar  üçün tək paralı, mən, niyə? 

**** 

Dedim, xəbər verin olsam Gəncədə, 

İştirak eyləyim xeyirdə, şərdə. 

Əjdər müəllim tək ziyarət edir də 

Onda eldə “sar” qaralı mən, niyə? 

**** 
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İllərdir küsübdür özü-özündən, 

O, necə alimdir tənə sözünnən. 

Qəbul etmir gördüyünü gözünnən , 

Bəs gözləri o, saralı mən, niyə? 

**** 

Gəncədə qazandım nanım, çörəyim, 

Ruhən el-obamla vurub ürəyim. 

Küskün Ərəstunam, əhv edin deyim, 

Qərib oldum, bax, aralı mən, niyə? 
 

 

ƏFLATUN 

(qardaşıma xitabən) 
 

Sonsuzluq soyuqdu  lap məzar kimi, 

Eşitmədin nəsihətim, Əflatun. 

Təmənnasız  qul oldum qulluğunda, 

Anlamadın pak niyyətim, Əflatun. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Möhkəm tutdun qoyun, quzu, sərvəti, 

Xanımın gizlətdi haqq, həqiqəti. 

Sənin üçün eylədim ibadəti, 

Olsun bircə  zürrüyyətin, Əflatun. 

**** 

Sən qaldın o, eldə, o, doğma yurdda, 

Ata ocağında, o, ziyarətgahda. 

Hər kəsə gərəkdi oğul da, qız da, 

Söyləyəsən vəsiyyətin, Əflatun. 

**** 

Qardaşın Ərəstun çox çəkdi zillət, 

Altı yerdə qurdu saray, səltənət. 

Özgədən gəl umma qayğı, mərhəmət, 

Hədər gedər hər zəhmətin, Əflatun. 
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DAĞLARA SARI 

 

O, ilham pərisi oldu mehmanım, 

Getdik o, şaxtalı dağlara sarı. 

Qışın oğlan çağı, qarda, boranda, 

Mərdə düz ilqarlı dağlara sarı. 

**** 

Qonaqlıdı payız, qışda, baharda, 

Zəngin süfrəsi var axşam, sabah da. 

Qatığı, qaymağı, beçə balı da, 

Əmlikli, motallı dağlara sarı. 

**** 

İgidlərə qucaq açıb əzəldən. 

Qarda çələngi var tər bənövşədən. 

Ruhani istədi o, Ərəstundan, 

Qalxdıq buz bulaqlı dağlara sarı. 

 

Ərəstun Əsgərli 

 198

 

SATMISAN 

(biganə oğula xitabən) 
 

Çürük olub hər əməlin, amalın, 

Qara pula vicdanını satmısan. 

Acı doğru xoşdu şirin yalandan, 

Yüz arağa imanını satmısan. 

**** 

Kişi kimi girənmədin meydana, 

Ömrün boyu qulluq etdin şeytana. 

Dörd yanını yığdın boğaza, cana, 

Xəbərin yox, həyatını satmısan. 

**** 

Nə qədər əfsanə danışmaq olar? 

Sənin yalanından kiçikdir dağlar. 

Anan, bacın gecə-gündüz qan ağlar. 

Yoldaşını, sirdaşını satmısan. 

**** 
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Sənə həyat verən  doğma atanın, 

Bir zərrə yanında yox etibarın. 

Halal çörək verdim kimə oxşadın? 

Sən atanı, qardaşını satmısan. 

**** 

Ərəstunu çox ziyana salmısan, 

Malını, mülkünü satıb, qaçmısan. 

Ay bədbəxt, sən belə kimə lazımsan, 

Ocağını, ünvanını satmısan. 

 

 

BELƏ QALMISAN 

 

Qəlbimin sultanı ay  etibarsız, 

Sən qəlbimdə gülə-gülə qalmısan. 

Töhmə bədən, minə gərdən, ağ buxaq, 

Bax, yadımda  elə belə qalmısan. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Səndən doymadı ki, gözüm, ürəyim, 

Mən nə qədər xəyalınla əylənim. 

İstəyirəm səni qucam mələyim, 

Nə arzun var məndən dilə, qalmısan. 

**** 

Həsrətinə mən çəkirəm ahu-zar, 

Camalına axı qaldım intizar. 

Gözüm yiollardadır anlasan ey, yar, 

Nə səbəbə ildən ilə qalmısan. 

**** 

Ürəyimdən aslılmısan daş kimi. 

Yerin olub gözüm üstə qaş kimi. 

Gözlərimdə selə döndün yaş kimi, 

Yanağımda gilə-gilə qalmısan. 

**** 

Zövq alırsan incitməkdən Küskünü, 

Gəl pünhana,  xatırla Ərəstunu. 
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Unutmadım sənlə keçən bir günü, 

Ürəyimdə bilə-bilə qalmısan. 

 

 

ANA ÖVLADLARI 

 

Hər övlad ananın bir parçasıdır, 

Belə oxumuşam Kitab-Quranda. 

Yeddi yerə parçalanar  ürəyi, 

Heç seçmək olarmı övladları da? 

**** 

Bir südlə böyüyüb hər bir övladın, 

Köləsi olubdu şirin laylanın. 

Balanla köklənib kefin, ovqatın. 

Axşam, sabah, gecə, səhər duranda. 

**** 

Hər birini arzularla böyütdün, 

Pünhanda ağladın, pünhanda güldün. 

Ərəstun Əsgərli 
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Bəzən kədərləndin, bəzən öyündün, 

Dörd fəsildə, yayda, qışda, baharda. 

**** 

Hüzurunda boy atdıq, ayaq açdıq, 

Qırıldadıq, qığıldadıq, dil açdıq. 

Buraxdıq əlini qaçdıq, alışdıq, 

Müqəddəs məkanda,  ata yurdunda. 

**** 

Dünyaya baxışı siz öyrətdiniz, 

Siz bilik verdiniz, savad verdiniz. 

Xeyir-dua verib,  siz söylədiniz, 

Yaşayın həyatda vicdan, imanla. 

**** 

Südün  haram olsun nankor kim olsa, 

Sənə baş çəkməyi  əgər unutsa. 

Övladların  zirvələrə ucalsa, 

Sonsuz əməyin var  hər bir balanda. 

**** 
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Sevincimi tən bölərdim səninlə, 

Sənli günü dəyişmərəm mən ilə. 

Desən yetər, yaşadığın yüz sənə, 

Yenə cavanlaşdın nənə olanda. 

**** 

Gəncədəyəm,  sənlə vurub ürəyim, 

Xeyir duan olub mənim köməyim. 

Küskün Ərəstunam,  arzum, diləyim, 

Çin olubdu səni yada salanda. 

 

 

YAZMIŞAM 

 

Dəftər, qələm götürmüşəm əlimə, 

Vətənimin sərvətindən yazmışam. 

Saymaqla bitməyən Mübarizlərdən, 

İgidlərin qeyrətindən yazmışam. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Füsünkardır dağ, aran təbiəti, 

Gələn qonaqlara var məhəbbəti. 

Beş ulduzlu otellər səltənəti, 

Min bir nazu neymətindən yazmışam. 

**** 

Namus, qeyrət bizə olub baş tacı, 

Qadınlar anadı, qızlar da bacı. 

Var ülfətim, danışmaram söz acı, 

Gözəllərin ismətindən  yazmışam. 

**** 

Şeiriyyatın  günəşi  Nizamidən, 

Qəlbimin məhtabı “Pir” Füzulidən. 

Onların köləsi qul Ərəstundan, 

Sazlı-sözlü söhbətindən yazmışam. 
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ZİRVƏLƏRDƏ  MƏN 

(xəyal dünyası) 
 

Bir anlığa azad olam kədərdən, 

Gəzəm şahin olub, zirvələrdə mən, 

Qartal qanadıyla uçam səmada, 

Aslan  hünəriylə  təbiətdə mən. 

**** 

Arzularım xəyalımla barışa, 

Nağıllar da həqiqətlə yarışa. 

İnsanlar da möcüzəyə qarışa, 

Yaşayam bax, belə xoş niyyətdə mən. 

**** 

Nurdan cilalana hər bir əməlim, 

Sidqi  sədaqətim, dosta  ülfətim. 

Hörmətim, izzətim, pak məhəbbətim, 

Ola biləm, “Hatəm” səxavətdə mən. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Dönəm əvvəlimə, qalmaya hicran, 

Dəyişə kainat, dəyişə hər yan. 

Küskün Ərəstun da bağlaya dastan, 

Çalam  Kərəmi də,  Ruhani də mən. 

 

 

REZONANS VERİLİŞİNDƏN 
QAZAMAT HƏYATI 

 

Yanında olsam da ruhən mən sənin, 

Şanlı toy gününə gələ bilmədim. 

Dörd divar içində ərşə çıxdı ün, 

Sənin sevincinə sevinəmmədim. 

**** 

Dizimdə taqətim yeriyəmmədim, 

Kor oldu gözlərim, görə bilmədim. 

Burdakı  qeyrətə şərəf vermədim, 

Haqqı soruşdular, var deyəmmədim. 

**** 
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Zamana qul olub burda ədalət, 

Tikiblər böhtandan saray, səltənət. 

Lənət bu illərə, min kərə lənət, 

Bir ömür ürəkdən mən güləmmədim. 

**** 

Haqq olanı  burda anladım,  qandım, 

Divan üçün çox ocağa qalandım. 

Ərəstunam, “Rezonans”a baxırdım, 

Sel oldu göz yaşım ah, siləmmədim. 

 

 

ÇƏRXİN GƏRDİŞİ 

 

Qəm yemə ey oğul, ey kamil insan, 

Zamana bağlıdı işin gedişi. 

Haqq nəzilər, heç üzülməz deyiblər, 

Tərsinə çox getməz çərxin gərdişi. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Qeyrət şərəf ilə qoşa durubdu, 

Hər dövrdə namərd, nadan olubdu. 

Nanəcib  hər zaman tələ qurubdu, 

Əzəldən belədi dünyanın işi. 

**** 

Qocalıqda çoxun gördüm ələklə, 

Kələklə yığdığı getdi küləklə. 

Bu dünyada kim yaşasa lənətlə, 

Dörd cahanda zəlalətdi bəxşeyşi. 

**** 

Binamusun, o, zinadan qalanın, 

Nə fayda tutsan da əyri, yalanın. 

Ərəstun, haramxor tülkü, çaqqalın, 

Ürək bulandırar hər vaxt gəlişi. 
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GÜLLƏR YETİŞDİ 

 

İnsan ol,  insana nifrət bəsləmə, 

Məhəbbətlə sınıq qəlbi bitişdir. 

Ləldən cilalanıb  könül qırmaqdan, 

Torpaq ol, sinəndə güllər yetişdir. 

**** 

Yıxılana balta çalmaq nə gərək, 

Hal əhli ol, məzlunlara ol, kömək. 

Beş arşındır ismətimiz nə etsək, 

Səxavət özü də müqəddəs işdir. 

**** 

Taleyim üzümə güləydi mənim, 

Ürəkdən danışıb, gülə biləydim. 

Halal yedim, az da olsa qismətim, 

Deyəsən xoşbəxtlik lap bəxtə bəxtdir. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Ərəstun,  bu  dünya çox biganədir, 

Yüz il çalışsan da bilinməz qədir. 

İlahi, hər işin bir  möcüzədir, 

Yek  atırsan yenə verir şeş beşə. 

 

 

TƏLƏSMƏ ZAMAN 

 

“Gənclik” şəslə dedi, tələsmə zaman, 

Bir əsrə bu dünyadan köçmərəm. 

Dönərəm müqəddəs ziyarətgaha, 

Məşəl kimi  şölələnib sönmərəm. 

**** 

Yenilməz iradəm, kəsərli sözüm, 

Sinəmdə qövr edən,  sönməyən közüm, 

Polad qollarım  var, əyilməz dizim, 

Əbədiyəm,  yaşayacam, ölmərəm. 

**** 
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Güc alıram təbiətin özündən, 

Kitabi-Quranın haqq söhbətindən. 

Sidqi, sədaqətlə, pak ülfətimnən, 

Kür, Araztək çağlaram, tükənmərəm. 

**** 

Ərəstunam, haqqı çıraq tutaram, 

Şerimlə düşmənə bıçaq olaram. 

Yalandan, böhtandan hər vaxt qaçağam, 

Vətəni sevirəm, vətənpərvərəm. 

 

 

HƏYAT 

 

Dünyanın əşrəfi sayılan  insan, 

Yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq istər. 

İlləri əsrə döndərsə zaman. 

Həyatdan könüllü kim doyub,  köçər. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Can şirindir, o, nə puldur, nə para, 

Qəlbimin başında olsa da yara. 

Bir sözüm var sədaqətli dostlara, 

Nə səpərsən, bostanında o, bitər. 

**** 

Min il ömür sürür meyvəsiz çinar, 

Üç yüz il  leş yeyən qara qarğalar. 

İnsanda olsa da vəfa, düz ilqar, 

Onu da əlliyə, yetmişə yazar. 

**** 

Ərəstun, ömrünü yaşama hədər, 

Səndən uzaq olsun ahu-zar, kədər. 

Hərdən məni boğur göz yaşı, qəhər, 

Biləndə ki, qocalıram hər səhər. 
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OD OLACAQDI 

 

Nanəcibin, nankorun qənşərinə, 

Yaxşı, yaman əməli çıxacaqdı. 

İki mələk sağda, solda dayanmış, 

Günahın, savabın o, yazacaqdı. 

**** 

Zəhmət itirənin olmaz vicdanı, 

Dizləri üstündə o, tutar nanı. 

Daş olsa ürəyi, yoxsa imanı, 

Gec-tez ətəyindən od alacaqdı. 

**** 

Çiliklədi pak Küskünün qəlbini, 

İmdad dedim, çağırdım ərənləri. 

Dedilər tünd olsa o, sirkə kimi, 

Səbr et, öz qabın partladacaqdı. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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BACARMIRAM 

 

Niskil ürəyimdə dərdim var mənim, 

Bəzən ətrafımı anlayammıram. 

Dörd yanım gözümdə lap ögeyləşib, 

İnan ki, özümlə bacarammıram. 

**** 

Qısqanclıq görürəm pak ülfətimə, 

Şaxta yeridirlər isti qəlbimə, 

Nankorluq edirlər səxavətimə, 

Hərdən doğmalara inanammıram. 

**** 

Xəyanət edirlər düz ilqarıma, 

Çamur da atırlar saf vicdanıma 

Necə yoldaş olum iblis, şeytana. 

Namərd ocağına qalanammıram. 

**** 
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Düşmən də mərd olsa qoymaram darda, 

Küskün Ərəstunu qınasalar da. 

Xoşdu pünhan təbiətin qoynunda, 

Yaltaq məclisində oturammıram. 

 

 

ÇOX SÖZÜM VAR ÜRƏKDƏ 

 

İlahi, ömrümə sən ömür cala, 

Deyiləsi təzə söz var ürəkdə. 

Vulkan kimi od püskürən sinəmdə, 

Təzəcə qövr edən köz var ürəkdə. 

**** 

Nurdan cilalanan ruh qocalarmı, 

Heç sazlı sinələr yas saxlıyarmı. 

Gözəlliyi dərk edən  yaşamazmı, 

Fələkdən diləyim yüz var ürəkdə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Ərəstun dünyadan nakam köçməsin, 

Çin olsun  xəyalı, eşqi sönməsin. 

Fələk məni nəzərindən silməsin, 

Gediləsi   neçə iz var ürəkdə. 

 

 

XƏYANƏT İMİŞ 

 

Dəyişdi xoş dövran, o, gözəl zaman, 

Dostumun ülfəti ağ yalan imiş. 

Bəzən doğmaların, yaxın sirdaşın. 

Pünhan,  əməlləri xəyanət imiş. 

**** 

Şər deyir gözünə lap baxa-baxa, 

Sayır nabələndə of,  yaxa-yaxa. 

Aradan tez çıxır bax, axa-axa, 

Düzünü  söyləmək  qəbahət imiş. 

**** 
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Üzünə at kimi durur sərsəri, 

Nankordan qaçsam da nə vaxtdan bəri. 

Kür, Araz aparsın nanəcibləri, 

Şərəfsiz çox dəhşət fəlakət imiş. 

**** 

İnsansan,  gəl yaşa sədaqətinlə, 

Xalqına xidmət et məhəbbətinlə. 

Kişisən, kişi ol, səxavətinlə, 

Görərsən Ərəstun həqiqət imiş. 

 

 

BU GÜN 

 

Nanəcib qırıbdı, qırıq qəlbimi, 

Şəbnəməm, dumanam, çiskinəm bu gün. 

Leysana çevrilib yağa bilmirəm, 

Göz yaşı gəzdirən buludam bu gün. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Elə dərd var dərd gətirir yaraya, 

Yığılsa təbiblər  olmaz bir fayda. 

İti axan boz bulanlıq o çayda, 

Ünü ərşə qalxan fəryadam bu gün. 

**** 

Xam xəyala, arzulara aldandım, 

Qul oldum nankora, şam kimi yandım. 

Zay oldu əməyim, tapdandı nanım, 

Oxu daşa dəymiş səyyadam  bu gün. 

**** 

Fələk ögey yazdı ata qayğısın, 

Ana nəvazişin, ana laylasın. 

Görmədim ilqarın doğma qardaşın, 

Küskün Ərəstunam tənhayam bu gün. 
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MƏHV EDİB QƏFİL 

 

Sevib, sevilirsən, könül verirsən, 

Sidqi məhəbbətlə edirsən meyil. 

Birdən itirirsən sirri sirdaşı, 

Oğulsan, ürəksiz döz, yaşa, əyil. 

**** 

Dörd bir  yanın çöl, biyaban görünür, 

Quru səhra toz, dumana bürünür. 

Ətrafında çoxu danışır, gülür, 

Bir talpa insandır, başqa şey deyil. 

**** 

Qəlbimdə quruyur axan qanlı yaş, 

Hər yetən sinəyə qoyammadım baş. 

Dərdini deməyə tapmırsan yoldaş, 

Tənhalıq insanı məhv edir qəfil. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Küskün Ərəstunam,  keçdim varımdan, 

Artıq əl çəkmişəm şirin canımdan. 

Zimistan görmüşəm yaz, baharımnan, 

Nə fayda,  beləcə yaşasan yüz il. 

 

 

DEMİŞƏM 

 

Çin olsa xəyalım, ən xoş arzumu, 

İsmi  Allah o, əzizə vermişəm. 

Gördüyüm ilqarsız, nankor əlindən, 

Göz yaşımı inan,  selə vermişəm. 

**** 

Almazdan kəsərli, qılıncdan iti, 

Var-dövlətdən, səltənətdən dəyərli. 

Quran ayəsitək nurlu, hikmətli. 

Mən ozan qəlbimi sizə vermişəm. 

**** 
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Deyiləsi çox sözüm var, deyəcəm, 

Ocaqlar var ziyarətə gedəcəm. 

Füzulinin qəbirini görəcəm, 

Onunçün  ömrümü yüzə vermişəm. 

**** 

Ərəstunam, küskün oldum qəlbimə, 

Hər zaman düz oldum peyman, əhdimə. 

Ortaq tapammadım bir çox sirrimə, 

Onu da sönməyən közə vermişəm. 

 

 

HEÇ KİMƏ 

 

Bəzən niskil, dərd olsa da ürəkdə, 

Açammırsan, bükəmmirsən heç kimə. 

Atılası, satılası deyil  ki, 

Verəmmirsən, satammırsan heç kimə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Bəzən qul olursan bir kəlmə sözə, 

Bəzən sap olursan iynəyə, bizə. 

Bəzən su olursan alova,  közə, 

Bax, yanırsan, deyəmmirsən heç kimə. 

**** 

Ərəstunam, qıl körpüdən keçmişəm, 

Sehribazlar, klounlar görmüşəm. 

Sidqi məhəbbətlə seyr etmişəm. 

Çox baxsan da,  güləmmirsən heç kimə. 

 

 

VAR İSƏ 

 

Xəyanəti bağışlaya bilmirəm, 

Mənim sidqi sədaqətim var isə. 

Niyə nankor çıxsın çörək verdiyim, 

“Hatəm” kimi səxavətim var isə. 

**** 
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Sən  nə cür müxənnət ola bilirsən? 

Məcazi danışıb üzə gülürsən? 

Paklığımı nabələd düşünürsən, 

Sənə ülvi məhəbbətim var isə. 

**** 

Ərəstunu Küskün  edibdi sizlər, 

Dünyadan silinməz müqəddəs izlər. 

İnsan hər gün yüz ölər, yüz dirilər, 

Qəlbində kin, ədavətin var isə. 

 

 

QANA BİLMƏZ 

 

Sinənə çox döymə cavanlıq vaxtlı, 

O, bir əmanətdi, çox qala bilməz. 

Bu dünya fanidi, neçə üzü var, 

Naşılar, nankorlar haqq qana bilməz. 

**** 
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El gözü tərəzi olub həmişə, 

Kişi pəl qatarmı müqəddəs işə? 

Şərəfsiz hər yerdə gəzsə də şeşə, 

Əslini, zatını o, dana bilməz. 

**** 

Ərəstunun baharında yağsa qar, 

Qırıq qəlbi çəksə kədər, ahu-zar. 

Əgər bir insanda yoxsa düz  ilqar, 

Halına acıyıb,  o, yana bilməz. 

 

 

DÜNYADA 

 

Hardan, kimdən xəta gəldi bilmədim, 

Gündüzüm gecəyə  döndü dünyada. 

Göydə Allah, yerdə sağlıq varlığım, 

Şam çırağım vaxtsız söndü dünyada. 

**** 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 225 

Üstümə qaynamış su səpələnibdi, 

Ürəyim elə bil çiliklənibdi. 

Ruh düşgünüyəm, ümid itibdi. 

Eşqim, məhəbbətim öldü dünyada. 

**** 

Ərəstunu ögey eyləyib zaman, 

Xəstəyəm, tapmadım bir çarə, dərman. 

Əfsanə bu dövran,  naşı o, loğman, 

Deyər şair,  nakam köçdü dünyadan. 

 

 

DÖNÜBDÜ 

 

Tərsinə fırlanır çərxin gərdişi, 

Çeşmə boz bulanlıq selə dönübdü. 

Yazın sərin mehi,  sərin küləyi, 

Fəlakət qopardan yelə dönübdü. 

**** 
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Şər, böhtan olubdu  nadanın sözü, 

Sönmür şərəfsizin ocağı, közü. 

Qiyməti qarapul olsa da özü, 

Biqeyrət çoxalıb elə dönübdü. 

**** 

Başa bəla olub nankor övladlar, 

Papaq yerə soxan gözəl qadınlar. 

Belələri günbəgün  çoxalırlar, 

Günümüz bəlalı ilə dönübdü. 

**** 

Ərəstun, mürəkkəb olubdu həyat. 

Ulaq meydanında  mat qalıb “qır at”. 

Ələsgər demişkən, boşa, boşla, sat, 

Dünyamız səhraya, çölə dönübdü. 
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FƏLƏK 

 

Gecə də, gündüz də, hər dəyqa, hər vaxt, 

Sənə güvənmişəm hər zaman,  fələk. 

Müqəddəs tutmuşam uca adını, 

Mənə gülməsə də bu dövran, fələk. 

**** 

Qoyma ürəyimdə bu niskil qala, 

O, namərd qəlbimə vurubdu yara. 

Nankor çıxan duz-çörəyə, ilqara, 

İblisdi, şeytandı o, nadan, fələk. 

**** 

Allaha üsyandı   ataya üsyan, 

Haqq nəzilib, üzülməyib heç bir an. 

Dar məzar var,  qıl körpüdə, imtahan. 

Bizə öyrədibdi pak Quran, fələk. 

**** 
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Sümüyə dirəyən  kəsərli bıçaq, 

Özünü düşündü, özünü ancaq. 

Mən oğul bilirdim, sən demə alçaq, 

Açıb Ərəstuna “sar” meydan, fələk. 
 

 

QIZIM 

(Dursun qızıma  xitabən) 

 

Qaş qabağın niyə dolub bulud tək? 

Üzündən təbəssüm qaçıbdı, qızım. 

Ay məhtabı olub bizə camalın, 

Evimizə işıq saçıbdı, qızım. 

**** 

Səni bənzətmişəm sönməz günəşə, 

Tər nərgizsən, gülüstanda bənövşə. 

Bax, elə müqəddəs göründün gözə, 

Dedim, qızılgüldü, açıbdı qızım. 

**** 
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Adam inanmır dünənki uşaq, 

Yeddini bitirib sən demə qoçaq. 

Hələ anasına körpədi, ancaq, 

Məktəbdə səkkizə keçibdi qızım. 

**** 

Çin olsun arzumuz, çin olsun fələk. 

Biz də ali məktəb qapısı döyək. 

Küskün Ərəstunam, bir gülsün ürək, 

İnşallah, düz yolu seçibdi qızım. 

 

 

UNUDANDA 

 

Bir ömür yoludu əmanət bizə, 

Qanan da yol gedir, heç qanmayan da. 

Bizlərə yoldaşdı ilqarı olan, 

Təəssüf kökünü tam unudan da. 

**** 
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Yaltaq qaraya da söyləyər bəyaz, 

Ayaqlar altında olsa da palaz. 

Tülkü pələngə də endirər qapaz, 

Çərxin nər gərdişi tərs  fırlananda. 

**** 

Ey insan, şeytana mələk söyləmə, 

Hər yanan çırağa demə pərvanə. 

Hər parlayan ola bilməz dürdanə, 

Ərəstun misraya gövhər yazanda. 

 

 

NƏ FAYDA 

 

Yediyi çörəyə nankor baxanın, 

Dar gündə qeydinə qalsan, nə fayda. 

Çəksən əziyyətin, çəksən zəhmətin, 

Şam kimi ərisən, yansan, nə fayda. 

**** 
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Qəlbində imanın, vicdanın  yoxsa, 

Köksündə ürək yox, bir qara daşsa. 

Müqəddəs Quran da əlində olsa, 

Oruc tutub, namaz qılsan nə fayda. 

**** 

Ata-anasını yoxlamayan kəs, 

Əlindən səxavət gəlməyən nakəs. 

Məkkə, Mədinəyə getsə də, qərəz, 

Qara daşa sən toxunsan, nə fayda. 

**** 

Daxili aləmin çürüksə sənin, 

Doğulandan olmayıbsa qeyrətin. 

Ərəstuna yoxsa sidq sədaqətin, 

Zəmzəm bulağlında çimsən, nə fayda. 
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HARAMXOR, HƏRİS 

 

Mirasdan dördəlli tutan şərəfsiz, 

Onu yeyəmmədi bir sahib çıxan. 

Çox gördüm dünyada haram, xəyanət, 

Belə bay olammaz var-dövlət yığan. 

**** 

İlan sümüyünə dönər boğazda, 

Mayana qarışsa haram lap az da. 

Cücəni sayıblar hər vaxt payızda, 

Məzarda düzəlib donqar hər zaman. 

**** 

Hər kəsin yazlılmış bir taleyi var, 

Xoşbəxtliyə çoxu qalır intizar. 

Dövran var,  qışda da gətirir bahar, 

Yenə  də nankordu, naşükür insan. 

**** 
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Qanmaza qul olsan anlamaz, bilməz, 

Yarımçığa zopa da kar eyləməz. 

Biçarə Ərəstun danışmaz, gülməz, 

Yenə də   önündə bitir “sar” şeytan. 

 

 

ANA, BAĞIŞLA 

 

Ana üzürlü say, ana bağışla, 

Sənin qədrini bilməmişəmsə. 

Sənə çəkdirdimsə həsrəti hicran, 

Müqəddəs göz yaşın silməmişəmsə. 

**** 

Bu əfsanə, bu ilqarsız dünyada, 

Mənasızdır sərvət, səltənət, var da. 

Sən əvf eylə, “pirsən”  mən hüzurunda, 

Səninlə ağlayıb, gülməmişəmsə. 

**** 
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Ərəstunu küskün etdi taleyi. 

Qınasan da çərxi dönmüş fələyi. 

Heç sındırma  köksümdəki ürəyi, 

Əgər, gərəyində gəlməmişəmsə. 

 

 

NURLU ÇIRAĞIM 

 

Məzlun kimi yaşasam da dünyada, 

İlahi bir qüvvə olub dayağım. 

Ruhi qida verib darda ümidim, 

Zülmətli yolumda nurum, çırağım. 

**** 

Həqiqəti hər zaman axtarmışam, 

Ədalətə inan, səcdə qılmışam. 

Nizamini ocaq,  pirə sanmışam, 

Hüzuru olubdu ziyarətgahım. 

**** 
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Bir gün Vahid mehman idi guşumda, 

Hacı Mail durmuşdu, Hacı da solda. 

Cabbar onlar üçün “Şur” oxuyanda, 

Röyamda oldular əziz qonağım. 

**** 

Baldan da şirindir bəzən xəyallar, 

Çin ola İlahi, gözəl arzular. 

Ərəstun, cənnətdə xoş gülüzar var, 

Qoy, olsun əbədi sənin oylağın. 

 

 

HƏQİQƏTƏ 

 

Niyə biganəyik bir-birimizə? 

Dəyər verəmmirik düz həqiqətə. 

İçimizlə barışmırıq, yanırıq, 

Şeytanlıq edirik  biz pak niyyətə. 

**** 
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Xorbaxmayın məndə dəftər, qələmə. 

Axı, ehtiram var bizdə ənənə. 

Bəyəm buynuzum var, gülürsən mənə? 

Ürəyim gətirib məni sənətə. 

**** 

Hər zaman bağlıyam ədəbiyyata, 

Sərraf, eşit, bir misra dürr xırdala. 

Ki, mən qurdum sözlərdən səltənət qala, 

Çünki, inanıram səmimiyyətə. 

**** 

Ərəstunun var dostlara ülfəti, 

Mərd yolunda əyilməzdi qeyrəti. 

Vəfalıyıq  biz, azəri milləti, 

Onunçün layiqik sidq sədaqətə. 
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OLSUN 

 

Sev ki, seviləsən sevənlər kimi, 

Qəlbində səmimi  pak ülfət olsun. 

Allah Yaradana xəyanət etməz, 

İçində sönməyən məhəbbət olsun. 

**** 

Aldatma inanan heç bir insanı, 

Unutma insafı, vicdan, imanı. 

Bir dəfə də oxumasan Quranı, 

Sönmüş ürəyində mərhəmət olsun. 

**** 

Axirət gününü satma dövrana, 

Sərvət üçün gəl qul olma yalana. 

Qıl körpüdə nə gərək imtahana, 

Ətrafına  sidqi  sədaqət olsun. 

**** 
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Qeybət qırma, iftiradan uzaq ol, 

Haqqa susmaq olmayıbdı dürüst yol. 

Bir böhtana imza atma, çəkmə qol, 

Arada ədalət həm hörmət olsun. 

**** 

Kişisən, kişi ol, kişitək yaşa, 

Beş günlük dünyada xərclənmə boşa. 

Ərəstun, arzular hər kəslə qoşa, 

Əyilməz iradə nər, qeyrət olsun 

 

 

GÖRDÜM 

 

Şirvan qoruğunu ziyarət etdim. 

Rəngarəng quşları mehriban gördüm. 

Bala qaravatdah qoşa gəzirdi. 

Onları hər zaman yanbayan gördüm. 

**** 
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Ala kvahbalar göldə uçurlar, 

May ayında onlar yuva qururlar, 

Ağ göldə dincəlib, balalayırlar. 

Mən Soltan quşunu anlayan gördüm. 

**** 

Yaşıl uzundimdik torpaq eşirdi, 

Qarışqatək həşəratı yeyirdi. 

Hərdən cikkildəyib, o,  sevinidri, 

Onu ram eyləyən bir ilan gördüm. 

**** 

Bir möcüzə sandım Arıqapanı, 

Torpağın altında yuva salanı. 

Xallı kəpənəyi göydə tutanı, 

Bir neçə rənglərə o, çalan gördüm. 

**** 

Ağ mərmər ördəklər tamaşa idi, 

Böyük bir balığı tutantək yedi. 

Ərəstunu Turaclar heyran etdi. 

Qartalı üstünə şığıyan gördüm. 

Ərəstun Əsgərli 
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BÖYÜK BACI 

 

Nə qədər qorxulu xislətin  varmış, 

Müqəddəs sandığım ay böyük bacı. 

Üç bacı, dörd qardaş ögeyləşmişik, 

Mən doğma sandığım, ay, böyük bacı. 

**** 

Gördüm pis gününü sənə acıdım, 

Onunçün qızını oğluma aldım. 

Ev-eşik, cer-cehiz verdim, aldandım, 

Halına yandığım, ay,  böyük bacı. 

**** 

Əzəldən görmüşdüm sənin üzünü, 

Molla İmran ünvanında sözünü. 

Gördüm dəfələrlə yaşlı gözünü, 

İndi  mat qaldığım, ay, böyük bacı 

**** 
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Qızına dağ kimi mən arxa durdum, 

Həm dayı, qaynata, nər ata oldum. 

Hər təbib, hər dərman, hər çarə buldum, 

Verdim hər varlığım, ay böyük bacı. 

**** 

Əvəzində düşman etdi oğluma, 

Cadugar söylədi pak arvadıma. 

Məni həsrət qoydu öz ünvanıma, 

Zəbt etdi oylağım, ay böyük bacı. 

**** 

Biqeyrət oğlumu ələ aldılar, 

Oğlanların orda löbər saldılar. 

İblisi ağbirçək ana sandılar, 

Əməlin dandığın,  ay böyük bacı. 

**** 

Ərin nota verir namərd qanunu, 

O, araq düşgünü, araq vurğunu. 
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Sən oynadın öz qızınla oyunu 

Ümidlə  baxdığım, ay böyük bacı. 

**** 

Xoşbəxt olammazlar o, ünvanımda, 

Alın tərim qurumayıb daşında, 

Xeyir, dua  etməmişəm, halal da, 

Bir zərrə varlığım, ay böyük bacı. 

**** 

Süfrəmdə kənarda oturdun bizdə, 

Masada olsa da hər naz, nemət də. 

Sən uzaq düşsən də bu otuz ildə, 

Həsrətli qonağım, ay böyük bacı. 

**** 

Ömrüm  boyu şirin xəyal etmişəm, 

Zülümə, zillətə sinə gərmişəm. 

Ərəstunam, xoş günü gözləmişəm. 

Tuş gəldi  qorxduğum, ay böyük bacı. 
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GƏLMİŞƏM 

 

Ulu tanrı, mən ixtiyar çağımda, 

Keçmişimi yoxlamağa gəlmişəm. 

Həyatım keçsə də zəhmətlə qoşa, 

Nə səhvim var anlamağa gəlmişəm. 

**** 

Unuda bilmirəm mən uşaqlığı, 

Dostlara  nümunə nər qoçaqlığı. 

Vəh verdiyin bir müqəddəs varlığı, 

Sirr olaraq saxlamağa gəlmişəm. 

**** 

Yalana, böhtana yoldaş olanı, 

Haqqa nahaq deyib söz qandıranı, 

Quru əvəzinə yaş yandıranı, 

Şeytanları oxlamağa gəlmişəm. 

**** 
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Küskün kimi yaşasa da Ərəstun, 

Əzbərsən dilimdə hər dəyqə, hər gün. 

Nadanlar əlindən ərşə qalxdı ün, 

Bir doyunca ağlamağa gəlmişəm. 

 

 

VARDI 

 

Xoşbəxtsən dediyin bədbəxt insanın, 

İnan, dağdan ağır niskili vardı. 

Üzündə olsa da acı təbəssüm, 

O, dünyaya gözü yaşlı baxırdı. 

**** 

Çox sevsə də doğmaları ürəkdən, 

Bezmişdi o, ögey münasibətdən. 

Sızlayırdı qızının talehindən, 

Oğlu onu çox yandırıb, yaxırdı. 

**** 
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Dolmuş bulud kimi inildəyirdi, 

Leysana çevrilib yağa bilmirdi. 

Dərdləşməyə dərd qananı yox idi, 

Başı üstdə hey ildırım çaxırdı. 

**** 

Ey Ərəstun, tale yazan fələkdi, 

Bəzən möcüzədi, bəzən kələkdi. 

Yarımçığa nəsihət nə gərəkdi, 

Eləsi yüzlərlə seldə axırdı. 

 

 

OLMAZ 

Polad kimi iradəm var əzəldən 

Onu nə sındırmaq, nə əymək olmaz. 

Zəhmətdə yoğrulub inan, qeyrətim, 

Buna nə ağlamaq, nə gülmək olmaz. 

**** 
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Halal olub hər tikəm, hər çörəyim, 

Alın təri tələb edib əməyim. 

Yeddi parça lap olsa da ürəyim, 

Onda elə sirr var, ah, bilmək olmaz. 

**** 

Səxavət olubdu təmiz qəlbimdə, 

Allah adı əzbər olub dilimdə. 

Mənə pay verilən ziyarətim də, 

Müqəddəsdi, bax, ona dəymək olmaz. 

**** 

Küskün Ərəstunam, mən ağ dəftərə, 

Əfsanə yazmadım boş əbəs yerə, 

Vəh gəldi naharda, getdim o, pirə, 

Onu imanımdan heç silmək olmaz. 
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ANA XEYİR – DUASI 

 

Ata, ana arzularla yaşadı, 

Övladım həyatı düz qana, dedi. 

Ataya, anaya xələf çıxmaya, 

Onların qeydınə həp yana  dedi. 

**** 

Dedi, oxu oğlum, bala, savadlan, 

Alim olmasan da, ol əsil insan. 

Dualar eylədi hər dəyqə, hər an, 

Ucalsın o, böyük ad, sana dedi. 

**** 

Ananın gözünün önündə duran, 

Övladı körpədi ona hər zaman. 

Yetmiş yaşlı qoca, ağbirçək olan, 

Dünyadan köçəndə, ay bala, dedi. 

**** 
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Mübariz qoy olsun dönməz qeyrəti, 

“Hatəm”ə oxşasın saf səxavəti, 

Söyləsin dostları, var  sədaqəti, 

Bənzəsin övladım tərlana, dedi. 

**** 

Onun da qoy olsun payı, zəhməti, 

Çiçəklənən vətənində əməyi, 

Ölkəmizin möcüzədi səhəri, 

Layiq olsun gözəl dövrana, dedi. 

**** 

İki min on beşdə  milyon insanı, 

Qucaq açdı, qəbul etdi mehmanı. 

Çoxu cənnət bildi Azərbaycanı. 

Ana, firavandı zəmanə, dedi. 

**** 

Gülüncdü yaxşıya qısqanc yanaşma, 

Göz görürsə nə ehtiyac böhtana. 
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İkiüzlülük əl versə də düşmana, 

Can paran uymasın yanana, dedi. 

**** 

Ağbirçəyin hər sözü, vəsiyyəti, 

Ürəyə məlhəmdi pak nəsihəti, 

Onun hər xəyalı, hər xoş niyyəti, 

Çin olsun, tapşırram Qurana, dedi. 

**** 

El içində olsun halal, hörməti, 

Sidqi sədaqəti dosta ülfəti. 

Birdən  əsirgəyib saf məhəbbəti, 

Xələl gətirməsin  vicdana, dedi. 

**** 

Fəda olum qıl körpünü qurana, 

Kişisən,  hazır ol bu imtahana. 

Xor baxma sən, həqiqətə, qanana, 

Ərəstun yazdığı dastana, dedi. 
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QOŞA 

 

Əslində cüt gəlib insan dünya, 

Allah verən ömrü yaşayır qoşa. 

Cütcünü görmüşəm, açıq tarlada, 

Kal qoşub, yer əkir, şumlayır qoşa. 

**** 

Tanrı pələngi də yalnız qoymasın, 

Bəndəsini nəzərindən salmasın. 

Adi qarışqa da tənha qalmasın, 

Cütləşib zəmini talayır qoşa. 

**** 

Vay o günə, doğmaların unuda, 

Qalasan yollara boylana, baxa. 

Səksən yaşlı nənə, ixtiyar qoca, 

Çatır ocağını, qalayır qoşa. 

**** 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 251 

Allah dərd verməsin dərdi olana, 

Sular çəkib, yol, körpülər salana. 

Tək qalsa da ixtiyarlar baş-başa, 

Dərdə məlhəm gəzir, arayır qoşa. 

**** 

Ərəstun, dərdini qanana şükr, 

Halına acıyıb, yanana şükr. 

Sat,  sən yarımçığı alana şükr, 

Ariflər   başını bulayır qoşa. 

 

 

YOXDU Kİ, YOXDU 

 

Bu, ərəb baharı bitmir qardaşım, 

Dünyanın yiyəsi yoxdu ki, yoxdu. 

Hər kəs qisas üçün zəncir çeynəyir, 

Bıçağın tiyəsi yoxdu ki, yoxdu. 

**** 
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Dostumuz tanınmır, düşmən bilinmir, 

Ürəyimiz yüz yerindən dəlilir. 

Belə ölməyimə gülməyim gəlir, 

Tüfəngin gülləsi yoxdu ki, yoxdu. 

**** 

Rəhm etmir heç kəsə o, namərd , alçaq, 

Qalıb səhralarda qız, arvad, uşaq. 

İtib namus, sümükdədi  lap bıçaq, 

Qaçıbdır ilməsi yoxdu ki, yoxdu. 

**** 

Nefti, qazı, sərvəti taladınız, 

Sayı bilinməyən insan qırdınız. 

Müsəlmanıq, budurmu günahımız, 

Zalımın bəlası yoxdu ki, yoxdu. 

**** 

Allahın səbiri böyük, Ərəstun, 

Hər kəs günah edir, nə vaxtsa bir gün, 

Qiyamət günü var, ərşə qalxar ün, 

Demə ki, cəzası yoxdu ki, yoxdu. 
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ELOĞLU 

(Sabit müəllimə xitabən) 

 

Atana, anana min rəhmət dostum, 

Hər cümə edirsən ziyarət, Sabit. 

Hal əhlisən, el içində çəkin var, 

Halal qazanmısan hörməti, Sabit. 

**** 

Arif məclisində çəkilir adın, 

Örnək səxavətin, örnək amalın. 

Qanana  ocaqdı, pirdi ünvanın, 

Hər kəsə bəslərsən pak ülfət, Sabit 

**** 

Uşaqlıqdan sən nümunə olmusan, 

Ziyalı ailəyə işıq saçmısan. 

Ətrafını qardaş, bacı sanmısan. 

Qəlbində var sidqi sədaqət, Sabit. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Allahın dostlara əmanətisən, 

Çörək ağacısan, ümid yerisən. 

Ərəstunun döyünən ürəyisən, 

Tükənməzdi sənə məhəbbət, Sabit. 
 

 

MASKALI   İNSAN 

(Universitet müəlliminə xitabən) 

 

Xoşbəxtlik qurursan bədbəxtlik üstə. 

Yarımçıq, natamam, ziyalı insan. 

Rüşvəti bənzətmə gəl sən hörmətə, 

Səhv salma haramı, halalı,  insan. 

**** 

Dərəcə almısan “cəbhə“ dövranı, 

Gəda, bəylər verdi sənə meydanı. 

Alimə bax, əzbər bilmir vurmanı, 

Rədd ol cəmiyyətdən, xoralı  insan. 

**** 
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Altmışı keçmisən çıxart maskanı, 

Ə, milyonlar yığanlar bir göstər, hanı? 

Əl öpməyin xatırladır şeytanı, 

Ləkələdin eli, mahalı  insan. 

**** 

Oğlun yoxdur çırağını yandıra, 

Sənin kimi bir obanı qandıra. 

Sahib çıxan kim olacaq bəs vara, 

Xalqın qanın içən, paralı insan. 

**** 

Şükürlər Ərəstun, Küskün də olsan, 

Şirin xəyallarla lap tənha qalsan. 

Nadandan uzaq ol, xoşdu nə yazsan, 

Sidqi  sədaqətli, vəfalı  insan. 
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DÜNYANIN GEDİŞİ 

 

Tarixin yaddaşı susammır daha, 

Hayqırmaq istəyir bəşəriyyətə. 

Karsanmı, korsanmı ey qoca dünya, 

Niyə hökmürandı iblis, ifritə? 

**** 

Nadanlar yenidən xəritə çəkir, 

Dığalar  müqəddəs torpaq istəyir, 

Qarabağ sızlayır, bax, inildəyir, 

Ah, dözmək olarmı bu zəlalətə. 

**** 

Hər gün şəhid verir sərhəddə Vətən, 

Geri qayıdarmı o, nakam köçən. 

Haqq yerin tanımır bilmirəm nədən? 

Fələk, sən olmusan “sar” həqiqətə. 

**** 
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Deyəsən dünyanın axırı çatıb. 

Lap bəxti, talehi uyuyub, yatıb. 

Ey Vətən ordusu,  tək sənə qalıb, 

Bizi sən qovuşdur haqq, ədalətə. 

**** 

Ərəstun,  iki din girsə  savaşa, 

Cəhənnəm yaşayar Adəmlə, Həvva. 

Namərd səyyad olub çıxsa da ova, 

Biz  dəvət edirik səmimiyyətə. 

 

 

İNSANDAN “LƏLƏ” 

 

Vəhşi saydığımız meşə heyvanı, 

Bəzən vəfalıdı insandan, lələ. 

Bir parça yeməyi itirmir əsla, 

Sağlam qərarlıdı insandan, lələ. 

**** 
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Dostluğun görmüşük atın, itin də, 

Keçib imtahandan şəhərdə, kənddə. 

Milyonlar seyr edib, bir çox filmdə, 

İt etibarlıdı  insandan, lələ. 

**** 

Nəbini qoymadı yaralı, yalnız, 

“Boz at” necə olsun ona vəfasız? 

Yenə insan oldu nadan, həyasız, 

“Qırat” ilqarlıdı insandan, lələ. 

**** 

Hərdən əriyirsən dosta, yoldaşa, 

Qul olursan doğma qohum, qardaşa. 

İlləri bir gündə vururlar başa, 

Məstan həyalıdı insandan, lələ. 

**** 

Allah insanları fərqli yaratdı, 

Ağlı, düşüncəsi, zəkası vardı. 

Ərəstun, “dür atı” gör kim aldatdı? 

O, da yaralıdı insandan, lələ. 
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ƏMİ 

(Şair dostum Əsgər müəllimə xitabən) 
 

Düşdü xatirəmə o, illərdəki, 

Atamın sizlərə ülfəti, əmi. 

Bizdə qurduğunuz kef məclisində, 

Sədəfli saz ilə söhbəti, əmi. 

**** 

Nə üçün ötənlər, keçənlər bizə, 

Baldan şirin olur sonradan, niyə? 

Elə bənzədirəm qəlbimdə közə, 

İntizar hicranı, həsrəti, əmi. 

**** 

İnan, məni boğur qəm, kədər, qəhər, 

Yadıma düşəndə o, dahi Səfər. 

Örnək yerim olub o, sinədəftər, 

Onun nəsihəti, niyyəti, əmi. 

**** 
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İndi sən bənzərsən doğulan aya, 

Güllü gülüstana, yaza, bahara. 

Yaz, yarat, örnək ol bizlərə, qağa. 

“Hatəm” ol,  sən göstər səxavət, əmi. 

**** 

Ağsaqqala yerim olub hər zaman, 

Mənəm hikmətinə ehtiyac duyan. 

Aqillərdi  Ərəstunu anlayan, 

Arifə söylərəm söhbəti, əmi. 

 

 

NİZAMİ 

( Qazançı kənd, eloğlu Nizamiyə xitabən) 

 

Ey şeir vurğunu, söz xiridarı, 

Mən sənin nitqinə heyran, Nizami. 

Şahsan toy məclisli şanlı sarayda, 

Ürəkdən eylərəm bəyan, Nizami. 

**** 
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Kitab bağışladım sənə bir zaman, 

İsmi belə idi, “Hər kəs bir mehman” 

Haqqa heç susarmı pak olan vicdan? 

Müqəddəs sayılıb iman,  Nizami. 

**** 

Səni ədalətli, pak tanımışam, 

O, eldə, obada haqqlı sanmışam. 

Elə yalnış olub, təbii baxmışam, 

Qanmaza borcludu qanan, Nizami. 

**** 

Həyat əfsanə yol, sonunda məzar, 

Ərəstun arzular, çəkmə ahu-zar 

Fələkdi hökmüran, ağ-qara yazar, 

Biri düzdü, yüzü yalan, Nizami. 
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GÖZÜMDƏ 

 

İnsanlar soyuyub qara daş kimi, 

Hər şeyin dəyəri itib gözümdə. 

Doğmalar yadlaşıb, yad azğınlaşıb, 

Bu dünyanın sonu yetib, gözümdə. 

**** 

Hörmətdən, izzətdən qalmayıb əsər, 

Mən qeyrət görmüşəm qılıncdan betər. 

İnsanlıq, mərifət budursa əgər? 

Göyə çıxıb, yerə batıb gözümdə. 

**** 

Dünya Ərəstuna birdən olur dar, 

Sevgisiz həyatın nə mənası var? 

Ürəyim həmdəmsiz tutammır qərar, 

Onunçün, qəm, kədər bitib gözümdə. 
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OLMASA 

 

Təbiət füsünkar, gözəl, möcüzə, 

İnsan bu aləmə düşman olmasa. 

O, kəs ki, xor baxır axar-baxara, 

Vallah, o, yaşamır heyran olmasa. 

**** 

Gərək gözəlliyi görə biləsən, 

Onu məhəbbətlə sevə biləsən. 

O, başqa dünyadı yaşaya bilsən, 

Düşərsən sehrinə, şeytan olmasa. 

**** 

Dörd fəsilin dördündə də həyat var, 

Ərəstuna “ruh” bəxş edir yaz, bahar. 

Heç kim ədalətli verəmməz qərar, 

Əgər o, cənnətə mehman olmasa. 

 

Ərəstun Əsgərli 

 264

 

BİR QOCA YAŞAYIRDI 

 

Qocaman bir köydə ixtiyar baba, 

Doqquz başla qəlbində ox yaşardı. 

İstəyərdi halal qazansın çörək, 

Bir qarnı ac, bir qarnı tox yaşardı. 

**** 

Firavan olmazdı heç onun yurdu, 

Bəlkə də Allahın qəzəbiydi bu. 

O, hər zaman bir oğlunu qorudu. 

Xeyir, bərəkəti o, yox yaşardı. 

**** 

Seçərdi övladı o, bir-birindən, 

Nəvaziş duymazdın onun dilindən. 

Yeddi uşaq doğulsa da belindən, 

Tək biri qayğıdan  tox yaşayardı. 

**** 
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Gec parladı mələklər yıldızları, 

“Sapand”  ilə ərə verdi qızları. 

Qışa döndü onların da yazları, 

Hər üçü şam oldu, çıraq yaşadı. 

**** 

Ariflər düz yolla haqqa gediblər, 

Babalar da həqiqət söyləyiblər. 

Birlik harda, dirilik orda deyiblər, 

O, urvatsız, tənha qonaq yaşadı. 

**** 

Dörd oğulun birini çox sevirdi, 

Üçündən ikisi qürbətə getdi. 

Sonuncuya Allah züryət vermədi 

Çoban oldu,  əldə çomaq yaşadı. 

**** 

Xanımı torpağı əkib-biçərdi. 

Tez tez kötəklənər,  acı çəkərdi. 
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O, biçarə sədaqət də görmədi, 

Gözdən uzaq, eldən qıraq yaşadı. 

**** 

Məni hey boğsa da dərdü  kədər, qəm, 

İllər  yaşatsa da,  mənə bir sənəm. 

Həmdəmim olubdu ağ dəftər, qələm, 

Ərəstun da əldə  vərəq yaşadı. 

 

 

QANA DÜŞMÜŞƏM 

 

Haramxor, naşükür, “sar” nankor, övlad, 

Səbəb olub, çox ziyana düşmüşəm. 

Söz eşitməz, nəsihət də dinləməz, 

Adam vurub, nahaq qana düşmüşəm. 

**** 

Əzəldən öyrənib dili yalana, 

Kələk gəlib ötən, keçən insana. 
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Bax, otuz il çörək verdim nadana, 

Əvəzində şər, böhtana düşmüşəm. 

**** 

Əqrəbdən, iblisdən tutub təməli, 

Çürükdü, saxtadı hər bir əməli. 

Min bir siması var, bir neçə dili. 

El içində lap dastana düşmüşəm. 

**** 

Çox alçaq görmüşəm mən zaman-zaman, 

Şərəfsiz tanımaz Allah, din, iman. 

Onda nə ürək var, nə də ki, vicdan. 

Namərd olan bir meydana düşmüşəm. 

**** 

Ərəstun mat qalıb, bizi Yaradan, 

Bizə nifrət edən, çox uzaqlaşan. 

Allaha üsyandı ataya üsyan, 

Ah, fələksiz bir dövrana düşmüşəm. 
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İSTƏRƏM 

 

Ulu Tanrı, müqəddəs Yaradandan, 

Əl açıb, yalvarıb, pənah istərəm 

Zəhmətdə yoğruldum, zülməti gördüm, 

Yetər, bir işıqlı sabah istərəm. 

**** 

Biləydim mən təbiətin sirrini, 

İnsanların oxuyaydım qəlbini. 

Gözəllərin tutmaq üçün nəbzini, 

Bax, beləcə olum agah, istərəm. 

**** 

Habil kamanında çalsın “Qatarı”, 

Xanların “Dilqəmi” səslənmir, hanı? 

Küskün Ərəstun sən, bağla dastanı, 

Tarda həzin “yetim cegah” istərəm. 
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MƏKTƏB İLLƏRİ 

 

Müqəddəs olsa da məktəb illəri, 

Nə qədər əlçatmaz, uzaq görünür. 

Qaytarmaq istərəm tarixi geri, 

Mənə qəhqəh çəkir, gülür, öyünür. 

**** 

O, günlərin həsrəti var gözümdə, 

Bu hicranın hələ çəkim, dözüm də? 

Fələk, sən olaydın mənim günümdə, 

Baxaydım,  halına kimlər söyünür. 

**** 

Sən demə cavanlıq olub dayağım, 

Əyilməz dirəyim, qolum, qanadım. 

Xatırladım top dalınca qaçdığım, 

Baxdım  ürəyimə, necə döyünür. 

**** 
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Qara ağaclı meşəm var, bulaqlı çayım, 

Köbələkli, qulançarlı oylağım. 

Deyələr  gül açıb zəmim, sünbülüm, 

Dəyirmanda yenə buğda üyünür. 

**** 

Yeri, göyü, ərşi, kürşü yaradan, 

Yetsin köməyimə o, şəhid yatan. 

Küskün Ərəstunun   qəlbində  olan, 

O, müqəddəs pak Quranla öyündüm. 

 

 

XANIMA 

 

Qadın söylədiyin o, incə məxluq, 

Müqəddəs anadı, bacı, qaynana. 

Evində qiblədi, nur pərvanəsi, 

Sarayda xanımdı, bənzər sultana. 

**** 
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Qadın var anlamaz nədir sədaqət, 

Saxta çıxır düşündüyü həqiqət. 

Çürük olur uzun illik məhəbbət, 

Nə deyəsən daş ürəyi olana. 

**** 

Sən demə şahmardı oxşar insana, 

Neçə siması var bənzər şeytana. 

Tülküdü, çaqqaldı girib meydana, 

Zəhər verir nər cüssəli aslana. 

**** 

Ərəstun dərdini söyləsin hara? 

Mən yolsdaşam qəm, kədərə,  hicrana. 

Fələk belə yazıb, qəbul et, bala, 

O, da ağır gəlir təmiz vicdana. 
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VƏTƏN TORPAĞI 

 

Vətən dediyinin giriş qapısı, 

Ürəkdən başlayır bizim sərhədlər. 

Coğrafi varlığı, cənub, şimalı, 

Hər kəsə bəllidi, yazıb tarixlər. 

**** 

Göyçə xatırlanlır hər dəyqə, hər an. 

Heç  yaddan çıxarmı qədim İrəvan, 

O, torpaqda uyuyubdu neçə xan, 

Bax, şahiddi nər qeyrətli kişilər. 

**** 

Göyçə gölü  göz yaşıdı Vətənin, 

Həsrətidi, qəmidi Ələsgərin. 

Milyonların yemək olmaz əməyin, 

Naləsi var illərin, əsrlərin. 

**** 
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Vətən sənsən, Vətən mənəm a, qardaş, 

Axtarma səhrada nə nişan, nə daş. 

Türkə türk olubdu dar gündə sirdaş. 

Keçib imtahandan çox uzun illər. 

**** 

“Sar” qəssablar doğradılar bizləri, 

Hayılar çalışdılar silsin izləri. 

Yüz il vuruşsa da hay lobbiləri, 

Türkün türklə bir  vurur ürəkləri. 

**** 

Xan Araz sinəndə  karvan yoludu, 

Təbrizin loğmansız dərdi çox oldu. 

Beləcə Ərəstun saraldı, soldu, 

Çin olaydı ümid bizim ellərə. 
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İLK MƏHƏBBƏTİN 

 

Daş  olur  ürəyin, kor olur gözün, 

Bilmirsən qiymətin ilk məhəbbətin. 

Daldan atılan daş topuğa dəyər, 

Çəkirsən həsrətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Gözlərim axtarır ceyran baxışı, 

Yerişi, duruşu, qamət naxışı. 

Vallah, tutdu məni huri qarğışı, 

Tapmadım ülfətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Vermişdi Yaradan gözəllik payı, 

Tökmə bədən, mina gərdən camalı. 

Ilıq çöhrə, büllur buxaq, cüt narı 

Verdi səxavəti  ilk məhəbbətin. 

**** 
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O,  intizar mənə yoldaş edib qəm, 

Ocaq ikən kül olmuşam, küləm mən. 

Ülfətin qədrini bil, ey ,yol gedən, 

Qoru sədaqətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Düz ilqarlı yar evinə dirəkdi. 

Xoşbəxtliyi başa düşmək gərəkdi. 

Sonrakı məhəbbət dərddi, kələkdi, 

İtirmə hörmətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Gecələr yuxusuz qoymuşdu məni, 

Xəyallar etmişdi dəli, sərsəri. 

Mənə çox çaldırdı “Yanıq Kərəmi”, 

Müqəddəs söhbəti ilk məhəbbətin. 

**** 

Bu nə yuxu, nə röyadı, nə xəyal, 

Çin olmuş arzuydu saldı qalmaqal. 

Şahid oldu bu dastana el, mahal, 

Dadmışam ləzzətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 

 276

Dəyişir baxışını hər bir insanın, 

Edir qəhrəmanı mövcud zamanın, 

Aslanı olursan böyük meydanın, 

Anlasan hikmətin ilk məhəbbətin. 

**** 

Ərəstun, qəlbində ağır niskil var, 

Hələ çox çəkəssən hicran, ahu-zar. 

Qışın oğlan çağı, o, gələn bahar, 

Yaşatdı ismətin ilk məhəbbətin. 

 

 

BACANAQ 

(bacanaq Məhəbbətə xitabən) 

 

Dəvət etdi mehman oldum baldıza, 

Süfrədə əyləşdi başda bacanaq. 

Ehtiramla gözlədik ağsaqqalı, 

Çünki, hal əhliydi yaşda, bacanaq. 

**** 
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Açdı sandıq, töktü pamdıq pasajda 

Bu müsibət olmamışdı “Mirajda” 

Satdı məni bir keçiyə qarajda, 

Hörmət qanana nə sirdaşdı bacanaq. 

**** 

Bir ay məktəb keçib, verdi imtahan, 

Əmioğlu beş aldı dərsdə hər zaman, 

İnan ki mən ona açdım bir meydan, 

Dözmədi istiyə qaçdı, bacanaq. 

**** 

Yada düşür Rostovun ulduzları, 

Xaxol rus, tacik, özbək qızları. 

Uçubdu dostumun göldən qazları, 

Qocalıb cüt gözü  yaşdı bacanaq. 

**** 

Qırx iki dərəcə isti yay günü, 

Su deyə çoxunun ərşdəydi ünü. 
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Bacanaq aldatdı halal Küskünü, 

Toy bayramda nər yoldaşdı bacanaq. 

**** 

Beş il deportuna imza qoydular, 

Gəncəyə cibi boş yola saldılar. 

Baxma qazelini ucuz satdılar, 

Bizə dostu, lap, qardaşdı  bacanaq. 

**** 

Dərin döy, dayazdı, yarımçıqdı bu, 

Yalvardıq, yanana aparmadı su. 

Ərəstun çörəkli bir iş də buldu, 

Nə fayda, tərpənməz daşdı,  bacanaq. 

 

 

SƏRVƏTDİ QARDAŞ 

 

İnsanın ürəkdə sevinci yoxsa, 

O, ürək gəzdirən cəsəddi qardaş. 
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Bir bağı suvaran arx yorularmı, 

Yaxşıya yaraşan həsəddi,  qardaş. 

**** 

Nə söyləyim işarədən qanana, 

Dost yolunda pərvanətək   yanana. 

Yaradan tuş gətirməsin şeytana, 

Sənə bəslədiyim hörmətdi, qardaş. 

**** 

Uymayasan iblis fitnə, felinə, 

Düşməyəsən yaltaq, nadan selinə. 

Çaşmayasan düşsən dövlət gölünə, 

İnsanı  azdıran sərvətdi, qardaş. 

**** 

Tamahına əyilməsin imanın. 

Mala, mülkə satılmasın vicdanın. 

Gözü, könlü tox olarsa insanın, 

Kişini ucaldan qeyrətdi, qardaş. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Neçə saray tiksən, neçə səltənət, 

Kəfənin cibi yox yığasan sərvət. 

Şöhrət saydığın da eyləyir qələt, 

Qazancın rəhmət, ya da nəhlətdi qardaş. 

**** 

Hatəm səxavəti hələ yaşayır, 

“Zeynalabdin” bu gün də xatırlanır. 

Onun ərməğanı Bakıya yaraşır, 

Qalıbdı yadigar, ibrətdi, qardaş. 

**** 

Ləkəli yaşamaq kişi işi döy, 

Gözü kölgəlisən lap özünü öy, 

Namərdi yüz danla, min dəfə də söy, 

Öləndən sonra da töhmətdi, qardaş. 

**** 

Yaxşı ola səvab qazan diriykən, 

Sonra dar gələcək inan ki, “örkən”. 

 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 281 

Bir gün enəcəkdi ucalan yelkən, 

Bəzən həqiqət də  heyrətdi,  qardaş. 

**** 

Bu dünya dediyin güzgü, aynadı, 

Kimi baxdı, çoxu heç baxammadı. 

Ərəstun nə yazdı, nələr yaratdı, 

Bir ömür zamandı, möhlətdi, qardaş. 
 

 

DÜZ DANIŞMISAN 

(Firduz  xanıma xitabən) 

 

Qeyrətdə Həcərsən, hünərdə Nigar, 

Xatirəmdə sən beləcə qalıbsan. 

Məhsətiyə, Natəvana bənzətdim, 

Minlərlə kitabı varaqlayıbsan. 

**** 

Ədəbiyyat xirdarı, mötəbər insan, 

Hal əhli, müqəddəs vicdanı olan. 

Ərəstun Əsgərli 
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Bir mahal qəlbində məşəltək yanan, 

İsmi peyqumbərə sirdaş olmusan. 

**** 

Ağıl ucbatından kin pəl qatanda, 

Səndən kiçik haqq yolunu azanda. 

Bir sözü yüz yerə şeytan yozanda, 

Sən haqqına, haqqı düz danışmısan. 

**** 

Ramazanda dəyər verdim qanana, 

Ailəsi yolunda şamtək yanana. 

Xırda bir iş kimə gərək, uzana? 

Çox haqlısan, müşkülə qarışmısan. 

**** 

Gözünün önündə böyümüşəm mən, 

Nağıllar kitabı alırdım səndən. 

Uşaqlıq eyləyib vermirdin bəzən, 

İtən kitabları çox axtarmısan. 

**** 
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Saysız romanları oxumusan sən, 

Hər biri xəbərdar qərinələrdən. 

Səndə tarix yatır mənim zənnimcən, 

Gözəl əsərləri soraqlamısan. 

**** 

Mövzular olubdu ləldən dəyərli, 

Cümlələr oxudun iti, kəsərli. 

Olubmu mənası dərin, kədərli? 

Ürəkdən gülmüsən, ya ağlamısan. 

**** 

Kitabları ələk, vələk eylədim. 

Yeri gələndə sinə dəftər söylədin, 

Nizamidən qəzəl də əzbərlədin, 

Hansı dahi qaldı oxumamısan? 

**** 

Allaha yaxınsan sən pak imanda, 

Belə ayə də var Kitab-Quranda. 

 

Ərəstun Əsgərli 

 284

Düşündüm, mələksən, insan donunda, 

Gözümdə bax, belə sən ucalmısan. 

**** 

Neçə analara ana olmusan, 

Nənə kimi  artıq yaşa dolmusan. 

Küskün Ərəstunu ovsunlamısan, 

Bəxtiyar yaşayıb, sən qocalmısan. 

 

 

GÜLƏ BİLMƏDİM 

 

Segahı, Qatarı oxudu Zakir, 

Car oldu göz yaşım silə bilmədim. 

Sevincin qəhəri boğdu qəlbimi, 

Üzümdə təbəssüm gülə bilmədim. 

**** 

Gözəl ziyafətə olmadım mehman, 

Sehirli bir səsə qalsam da heyran. 
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Tale elə gətdi saxladı “pünhan”, 

Cənnəti-rizvana gələ bilmədim. 

**** 

Niskilim göründü göydə ay kimi, 

Dolmuş səma kimi,  “sar” bulud kimi. 

Ərəstun dünyadan bir küskün kimi, 

Tanrı möcüzəsin bilə bilmədim. 
 

 

OLMUŞAM 

 

Aman Allah, naşıların, 

Əlində  bir qul olmuşam. 

Kol-kos basmış çölün, düzün, 

Sinəsində yol olmuşam. 
 

Yarımçığa tuş gəlmişəm, 

Sərsəridi, gec bilmişəm, 

Belə dərdə çox gülmüşəm, 

Arvad  küsüb,  dul olmuşam. 
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Daşa dəyib məhəbbətim, 

Əfsanədi sədaqətim. 

Nə faydası  pak ülfətin, 

Axsaq ata nal olmuşam. 
 

Bilmədilər qiymətimi, 

Yesələr də çörəyimi. 

Çox sevdilər sərvətimi, 

Malı, mülkü bol olmuşam. 
 

Qoynumdaymış şahmar ilan, 

Mənə yoldaş olub şeytan. 

Nanəcibə dəysin Quran, 

Yaman halbahal olmuşam. 

 

Hərisdilər var-dövlətə, 

Düşməndılər ədalətə. 

Xor baxırlar səxavətə, 

Mən də qiluqal olmuşam. 
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Tamahları kəsərlidi, 

Vicdanları zəhərlidi. 

İmanları qəhərlidi, 

Nadanlara mal olmuşam. 
 

Gen dünyanı etdilər dar, 

Nahaq çəkdim çox ahu-zar. 

Xəbərdardı uca dağlar, 

Sıldırımda  sal olmuşam. 
 

Ərəstunam, ürəkdə qəm, 

Nə təbib var, nə də məlhəm. 

Fələk mənə olsun həmdəm, 

Cavan ikən çal olmuşam. 
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BÜLBÜL 

 

Tənhalıqla, qürbət məni, 

Edib gözü yaşlı, bülbül. 

Dəmir çarıq geyinmişəm. 

Uzaq yolum daşlı, bülbül. 

 

Ana yurda  gələmmədim, 

Gül çiçəyin dərəmmədim. 

Zamanında düşünmədim, 

Mən, ağıllı, başlı, bülbül. 

 

Əcnəbilər içindəyəm, 

Avropada, Berlindəyəm. 

Nə  biganə, nə ögeyəm, 

Yalnızam qardaşlı, bülbül. 
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Kam almadım bu həyatda, 

Nə fərq eylər bu büsatda. 

Bayırda, ya qazamatda, 

Yedirtsən də xaşı, bülbül. 
 

Küskün etdi Ərəstunu. 

Şərəfsizin “sar” qanunu. 

Ayının var  min oyunu, 

Fərman  verib naşı, bülbül. 
 

 

DAĞLAR 
 

Qucaq açdın igidlərə, 

Danışmırsan sazla, dağlar. 

Xısınlaşdın sən baharla, 

Həmdəm oldun yazla, dağlar. 
 

Füsünkardı təbiətin, 

Təbib, loğman çiçəklərin. 

Ərəstun Əsgərli 
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Qoşalaşıbdı göllərin, 

Ördək ilə, qazla, dağlar. 
 

Dumanlıdı zirvələrin. 

Möcüzədi ətəklərin. 

Buz kimidi çeşmələrin, 

Qız baxışlı,  nazlı, dağlar. 
 

Səndə mehman olan zaman, 

Cənnətdədi sanki insan. 

Bir Küskünəm olsam “pünhan”, 

Unutmaram əsla, dağlar. 
 

Bəd gəlibdi dövranımız, 

Çoxalıbdı şeytanımız. 

Bax, aldansa vicdanımız, 

Sən qaralar  bağla,  dağlar. 
 

Tək əldən də səs çıxarmı? 

Şam yanmasa nur olarmı? 
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Tənha aslan yaşayarmı? 

Onun halın ağla, dağlar. 

 

Azalıbdı Kərəmlərin, 

Səngər olub dərələrin. 

Qeyrətli, nər igidlərin, 

İsmin yadda  saxla, dağlar. 

 

Möcüzədi meşələrin, 

O, qartallı  zirvələrin. 

Nəğməli şəlalələrin, 

Çox yaşasın, çağla, dağlar. 

 

Ərəstundan aralısan, 

Qonaqlısan, qaralısan. 

Əbədi “pir”  bəxtiyarsan, 

Dağla məni, dağla, dağlar. 
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SUPER GÜC 

 

Böyük güclər bu dünyanı, 

Barışdırmır,  qarışdırır. 

Bax, firəvan ölkələri, 

Danışdırmır, alışdırır. 

 

Ərəbistan tutub yası, 

Milyon insan qırılıb azı. 

Bəla olub nefti, qazı, 

Çalışdırır, yarışdırır. 

 

Ərəstun, olduq dərbədər, 

Oyunçudu xaçpərəstlər. 

Görəcəyik, nələr-nələr, 

Araşdırır, savaşdırır. 
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ALIŞACAQDI 

 

Ata sarayında qalarsa namərd, 

Yenə alaçıqdan borc alacaqdı. 

Xərabə qalarsa saray, səltənət, 

Nə fayda,o, çıraq yandıracaqdı. 

**** 

Kimə bənzəyibdi, bilmirəm qoçaq, 

Özünü düşünür, özünü, ancaq. 

Nə zülüm, nə zəhmət çəkməyib alçaq, 

Sərvəti asanca  dağıdacaqdı. 

**** 

Küləyə sovruran dövləti-varı. 

Daha çox çəkəcək qəm ahu-zarı. 

Bu gün qoparsa da lap ulduzları, 

Sabah, gəda kimi alçalacaqdı. 

**** 
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Hər kəsə gərəkdi düzgün nəsihət, 

İmanı olana eylə vəsiyyət. 

Quran kəlamı de, söyləmə qeybət, 

Ərəstun məclisdə danışacaqdı. 

 

 

YARIŞACAQDI 

 

Atam da yazırdı, mən də yazıram, 

Şeirimiz dünyanı dolaşacaqdı. 

Dahi insanların imtahanından, 

Inşallah, üzü ağ qayıdacaqdı. 

**** 

Şeir sərrafları yığılsalar da, 

Pay verən qoyarmı heç məni darda? 

Dürüst sözlər xiridarı yanında, 

Hikmətli misralar danışacaqdı. 

**** 
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El gözü tərəzi olub həmişə, 

Allah verən heç bənzəməz vərdişə. 

Həyat meydan, buyur, başla gərdişə, 

Bəli, şair olan qazanacaqdı. 

**** 

Ərəstun, olsa da neçə əsərin, 

Oxumayan nə biləcək qiymətin. 

Zərgər bilər ləl gövhərin dəyərin, 

Naşılar saxtanı sırıyacaqdı. 

 

 

MƏN NƏ SÖYLƏYİM 

 

Mən həmdəm bildiyim vəfasız dilbbər, 

Qədrimi bilməzə mən,  nə söyləyim? 

Boşalmaq istəyən dolu qəlbimi, 

Sən, qara dinməzə mən, nə söyləyim? 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Dəryada batıbdı gəmin elə bil, 

Belə yaşayırsan, bir gündə bir il. 

Bəlkə günahkaram, söylə bir dəlil, 

Danışıb, gülməzə mən, nə söyləyim? 

**** 

Bəlkə sazda bir Kərəmi çalım mən, 

Uzaqlaşsın qəm, kədər evimizdən. 

Üzümə baxırsan, dinmirsən, nədən? 

Sənə xoş,  baməzə mən, nə söyləyim? 

**** 

Dəfələrlə mən vermişəm imtahan, 

Hakim sənsən, beş yazmısan hər zaman. 

Bax gözümə, xoş bir söz de, sən quran 

Söz başa düşməzə mən, nə söyləyim? 

**** 

Ərəstunu küskün etdin beləcə, 

Əfsanə deyilmi bu həyat səncə. 

Artıq qocalırıq, bu da nəticə, 

Səntək iş bilməzə mən, nə söyləyim? 
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OTURDUN 

(dövlət məmuruna xitabən) 

 

O, tikdiyin səltənətin palçığın, 

Fakirlərin göz yaşıyla yoğurdun. 

Susadın qanına yüz-yüz insanın, 

Ona görə orda beş ay oturdun. 

**** 

Kölgəndən də səksəkəli olmusan, 

Qara ləkə kimi yadda qalmısan. 

Özünü şeytana çox oxşatmısan, 

Cəmdəyini mələklərdən qorudun. 

**** 

Haramı çox gözəl həzm edir mədən, 

Gələr fitil-fitil bir gün gözündən. 

Eşit sən haqq sözün pak Ərəstundan, 

Saf xalqımı zəli kimi somurdun. 
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SORACAQDI 

 

Əhdinə bivəfa çıxan o, dilbər, 

Bir gün “səməndərtək” od alacaqdı. 

Daşa dəymiş düz ilqarım,  peymanım, 

Nəmli gözlərimdən tez salacaqdı. 

**** 

Çəkəcək intizar, çəkəcək hicran, 

O, ötən günləri unutmaz qanan. 

Oturub sarayda versə də fərman, 

O, siyah saçları ağaracaqdı. 

**** 

Təbibsiz, loğmansız dərd verdin mənə, 

Xəyanət eylədin sən məhəbbətə. 

Kəm baxdın etdiyim  sidq sədaqətə, 

Vicdanı qalıbsa, utanacaqdı. 

**** 
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Sevilən də itirməsin zəhməti, 

Uca tutsun izzət ilə hörməti. 

Müqəddəs bilərsə köhnə ülfəti, 

Küskün Ərəstunu axtaracaqdı. 

 

 

ZƏMANƏDƏNDİ 

 

Allahın əşrəfə sandığı bəndə, 

Bu qədər nankorluq niyə, nədəndi? 

İnsanın biganə, ögey olmağı, 

Dövrdən, əsrdən, yoxsa ildəndi? 

**** 

Hər kəs səyyad olub qılınc qalxanda, 

Səhv salıb hədəfi, çatammır dada. 

Günahkar söyləmə doğmaya, yada, 

Bu fikir kökündən bir əfsanədi. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Yaxşılıq axtarsan başla özündən, 

Doğru, düzgün, ədalətli sözünnən 

Həqiqət gəlməli sənin içindən, 

Nala, çarxa vurmaq bir bəhanədi. 

**** 

Qəbahət axtarma gəlib, gedəndə, 

Küskün Ərəstunda, dəftər, qələmdə. 

Günah nə səndədi, nə də ki,  məndə, 

Gələn problemli zəmanədədi. 

 

 

BARIŞACAQDI 

 

Qəlbimi şüşətək çilikləyən dost, 

Nə fayda, sonradan anlayacaqdı. 

Süfrə açıb, çörək kəsib mənimlə, 

İrişə-irişə barışacaqdı. 

**** 
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Daldan atılan daş topuğa dəyər, 

Yaltağa nə versən gedəcək hədər. 

Nankorun əməli nadandan betər, 

Yeri gələn kimi qaşınacaqdı. 

**** 

Bir məmur görəndə əyir boynunu, 

“Sar” qurda çevrilib oynar oynunu. 

Bilsən də alçağın əslin, soyunu, 

Deməmiş,  işinə qarışacaqdı. 

**** 

Atdan uca durur belində yəhər, 

Qaranlıq gecəni açar xoş səhər. 

Nadan şahmar olsa, dişində zəhər, 

Gec-tez ətəyindən od alacaqdı. 

**** 

Şərəfsizin “çarx” daşıdı siması, 

Gərəkdi fələkdən olsun bəlası. 

Ərəstun, beləsin olmaz həyası, 

Zamanı gələndə məhv olacaqdı. 
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ÇUBUŞUN QƏFİL ÖLÜMÜ 

 

Gecə-gündüz bizim üçün, 

Etibarlı  idi  itim. 

Evimizin keşiyində. 

Vəfadarlı  idi  itim. 

 

Bir balaca boyu vardı, 

Məstanları qovalardı. 

“Sar” qonağa ahu-zardı, 

Dağ  vüqarlı  idi  itim. 

 

Bizi görüb nazlanardı, 

Gah atılıb, tullanardı, 

Dursunumla oynayardı, 

Qız həyalı idi itim. 
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Quşları da o, sevərdi. 

Birlikdə yemək yeyərdi. 

Torpağı dərin eşərdi, 

Çox maraqlı  idi  itim. 

 

Şeşələnən qulaqları, 

Duyurdu hər olanları. 

Tanıyardı insanları, 

Ağ  əyaqlı idi itim. 

 

Səhər-səhər Ərəstuna, 

Ruh-əhval verərədi ona. 

Mehriban idi hammıza, 

Xoş ovqatlı idi itim. 
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“VƏFASI VAR GORANBOYUN” 

 

Vətənin dilbər guşəsi, 

Goranboydu, vəfası var. 

Gülstanda , Ağcakənddə, 

Min bir dərdin dəvası var. 
 

Uca Qoşqardan  baş alan, 

Yamacında cənnət olan. 

Farel əbədi məskən salan, 

Kürək çaydı səfası var. 
 

Dərələri bir səngərdi, 

İgidləri hünərlidi. 

Qeyrətlidi, cəngavərdi. 

Dəli Alı qovğası var. 
 

Toğananın saf moruğu. 

Daş dərədə buzlu suyu. 



Fələyin bizimlə imtahanı var  

 305 

Dəyişməyib hələ soyu, 

Qatır Məmməd qayğısı var. 

 

Gözəlləri pak huridi. 

Gəlinləri saf pəridi. 

“Pir” sultandı, “pir” mələkdi, 

İsməti var, həyası var. 

 

Dağları var qartal üçün, 

Məskən salar çoban köçün. 

Orda yüz il yaşamaqçün, 

Büllur kimi havası var. 

 

Aranda var  beçələri, 

Əmlik kəsər neçələri. 

Hər zaman var gəl, gedəri. 

Qonağı var, qarası var. 
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Azad kimi kişiləri, 

Əlövsət tək nəhəngləri, 

Səxavətli nəvələri, 

Bala Məşədi  babası var. 

 

Parlamadı bəxt ulduzu, 

Xörəyinin kəmdi duzu. 

Həyətində çəpiş, quzu, 

Bir Əflatun balası var. 

 

Səfər kimi şairləri, 

Qırıqlı Əsgər qələm əhli, 

Bir Küskün  sinədəftəri, 

Ərəstuntək yazarı var. 
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YAŞA SƏNİ 

(Mürsəl müəllimə xitabən) 

 

Müşkül işə mətləb verən, 

Yüz il yaşa, yaşa səni. 

Arif, aqil  məclisində, 

Keçirələr başa səni. 

 

Qeyrət, şərəf gördüm səndə, 

Mərdə hörmət var ənənə, 

Ucalasan zirvələrə, 

Natiqlərlə qoşa səni. 

 

Yaman gözə gəlməyəsən, 

Şər, böhtana düşməyəsən. 

Qocalasan bəxtiyar sən, 

Görüm paşa, paşa səni. 
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Məni sənsən düz anlayan, 

Yollarıma işıq salan. 

Ərəstunda vicdan, iman, 

Tərifləməz boşa səni. 
 

 

ÇALIŞMIŞAM 
 

Bir qəribin   taleyini, 

Anlamağa çalışmışam. 

Şüşətək sınmış qəlbini, 

Calamağa çalışmışam. 
 

Yalan bilməz mənim dilim, 

Doğransa da dilim-dilim. 

Dostum itsə ilim-ilim, 

Aramağa çalışmışam. 
 

Tüstü çıxsın hər bacadan, 

Şahid olsun tək Yaradan. 
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Söndürən çıxıb aradan, 

Qalamağa çalışmışam. 

 

Çox qənirsiz gözəllərdən, 

Düz ilqarlı pərilərdən. 

İlıq sidqi məhəbbətdən, 

Kam almağa çalışmışam. 

 

Yaddaşlarda var əsərim, 

Qoşmalardı söz kəsərim. 

Dünyada var ölüm, itim, 

Mən yazmağa çalışmışam. 

 

Su kimi saf könüllərdə, 

Şirin, şəkər, bal dillərdə. 

Pak, müqəddəs ürəklərdə, 

Mən qalmağa çalışmışam. 
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 310

Babalardan qalıb gerçək, 

Dost dostuna düz,  tən gərək. 

Yoldaş üçün “Səməndər”tək, 

Ah, yanmağa  çalışmışam. 
 

Dörd tərəfdə yüz-yüz insan, 

Çoxu bilməz vicdan, iman, 

Şah olsa da orda nadan, 

Mən qaçmağa çalışmışam. 
 

Çox vurublar mənə ziyan, 

Etməmişəm inan, üsyan. 

Atsalar da savaş, meydan, 

Barışmağa çalışmışam. 
 

Qəlbim təmiz, yoxdu nifrət, 

Şərəfsizə etdim heyrət, 

Bağlayana olub ibrət, 

Mən açmağa çalışmışam. 
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Yaraya  qoydum  məlhəmi, 

Ögey sandım dərdi, qəmi, 

İnsan olub, insan kimi, 

Yaşamağa çalışmışam. 
 

Ədaləti qiblə sandım, 

Dilimdə əzbər Quranım. 

Həqiqət olub mehmanım, 

Danışmağa çalışmışam. 
 

Biganələr olub hər an, 

Ömür sürüb zaman-zaman. 

Şeytanlardan gəzib “pünhan” , 

Uzaşmağa çalışmışam. 
 

Halala haram qatana, 

Mərdi namərdə satana, 

Dostan dosta qandırana, 

Qarışmağa çalışmışam. 

Ərəstun Əsgərli 
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“Hatəm” babam səxavətdə, 

Kərəm yandı məhəbbətdə. 

Ariflərlə sədaqətdə, 

Yarışmağa çalışmışam. 
 

Xəyallar məni yoranda, 

Gözüm qalsa intizarda, 

Sazı hicran mizrabında, 

Çox çalmağa çalışmışam. 
 

Taleh  gül, çiçək açmasa, 

Fələk mənlə barışmasa, 

Bəxtim gülüb, danışmasa, 

Savaşmağa çalışmışam. 
 

Seyr etdim mən əzəldən, 

Zövq almışam təbiətdən, 

Qartal kimi zirvələrdən, 

Of, baxmağa çalışmışam. 
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Özgəyə quyu qazanı, 

Səvab işə pəl qatanı, 

Çaşıb yolunu azanı, 

Qaytarmağa çalışmışam. 

 

Ərəstunu  Küskün edən, 

Duz-çörəyi o, itirən, 

Gördüm çıxdı söz gəzdirən, 

Ayrılmağa çalışmışam. 

 

 

QADIN ANADIR 

 

Gəl qadın adına sən ləkə vurma, 

Qadın müqəddəsdir, qadın anadır. 

Saray, səltənətə ayın məhtabı, 

Abbasa Gülgəzdir, qadın xanımdır. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Namisdur, qeyrətdir, şərəfdir bizə, 

Sehirli açardı pak qəlbimizə, 

Qadın gözəllikdi gözlərimizə, 

Qanıyla, canıyla doğma bacıdır. 

**** 

Həcər olub işarədən anlayan, 

Nigar xanım zirvələrdən boylanan. 

Qələm əhli, o, Məhsəti Natəvan, 

Kimi igid, kimi dastan yazardır. 

**** 

Ərəstun sevibdi pak ülfətiynən, 

Açıb ürəyinin səxavətiynən. 

Baxıb sevgisinə sədaqətiynən, 

Bu da bir ibrətdir, bir yadigardır. 
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DOYMUŞAM 

 

Xoşbəxtlik axtaran bədbəxtlik üstə, 

Şeytanlaşan insanlardan doymuşam. 

Neçə-neçə aca çörək vermişəm. 

Çoxu nankor çıxıb, ah, yorulmuşam. 

**** 

Şərəfsiz olsan da tutar əməyim, 

Gözündən gələcək halal zəhmətim. 

Yeyib tapdadılar nanım, çörəyim, 

Qara bulud kimi yaman dolmuşam. 

**** 

Çiliklənib dəfələrlə qəlbim də, 

Dünya bir quruşa dönüb gözümdə. 

Göz yaşım sel olub pak ürəyimdə, 

Leysana çevrilib, inan, yağmışam. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Rəhm edib qoymadım o, düşsün dara, 

Uçurumdan qurtardım, döndü şahmara. 

Namərdlər vurublar  mənə çox  yara, 

Yaxşıya da əl tutmaqdan qorxuram. 

**** 

Ərəstunam, qışa dönür baharım, 

Mat qalmışam, daşa dəyir ilqarım. 

Xainin gözünə bıçaqdır varım, 

İt kimi çeynəyir, tez qocalıram. 

 

 

HƏDƏFİNİN 

 

Baş açmıram bu dünyadan, 

Yay oxu var hədəfinin. 

Oğulsansa tap  ucunu, 

Düyünü var  kələfinin. 
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Bu fələyin şər, felini 

Biləmmədim sirr işini. 

Mat qoyubdu çox kişini, 

Min bəndi var  kələyinin 

 

Birdi, beşdi imtahanı? 

Möcüzədi  “sar” cahanı. 

Ərəstun, gəl, baş aç, tanı, 

Tələsi var hər işinin. 
 

 

ELNARƏ 

(Elnarə Abdullayevaya xitabən) 

 

Yamanca kövrəltdi məni şikəstən, 

Günümü döndərdin ilə, Elnarə. 

Şuşada inləyən İsa bulağı, 

Döndü gözlərimdə selə, Elnarə. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Sənin möcüzəli o, Zəngurəndə, 

Cabbarın, Zülfünün, Xanın səsində. 

Muğam söhbətinlə, mərhəmətinlə, 

Sonam da qayıtdı gölə, Elnarə. 

**** 

Qarabağ qövr edən dağdı sinəmdə, 

Leysana çevrilmiş yaşdı gözümdə. 

Topxanada yanır ocaq qəlbimdə, 

Ürəyim gəlibdir dilə, Elnarə. 

**** 

Məni ofsunladı səsində “qatar”, 

Yox oldu zimistan gəldi yaz, bahar. 

Sən təbibsən, nə karədi ahu-zar, 

Bunu sanma elə-belə, Elnarə. 

**** 

Apardın cənnətə məni bir daha, 

Sandım o, yerləri ziyarətgaha. 
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Gözü yaşlı dua etdim Allaha, 

Sidq ürəklə, bilə-bilə, Elnarə. 

**** 

Xəyal belə olur, göydə çaxır da, 

Könül çaş-baş qalır axar-baxarda, 

Şur oxudun, of, yandırıb, yaxır da, 

Söylənəsi deyil dillə, Elnarə. 

**** 

Nə qədər sadəsən, ey gövhər-kanım, 

O, zərif qəlbini mən necə alım. 

Qulam hüzurunda, al gülüstanım, 

Bir qucaq çiçəklə, güllə,  Elnarə. 

**** 

Elə bil durmusan mənim qəsdimə, 

Zülm etdin pak Ərəstun Küskünə. 

Segah üstə elə qurdun Zəngurə, 

Aldın canım gülə-gülə, Elnarə. 

 

Ərəstun Əsgərli 
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SÖYLƏMƏK OLMAZ 

 

Hər ağ başa, çallaşmış ağ saqqala, 

Qocalmlış ixtiyar söyləmək olmaz. 

Bəzən dərd ağardır saçı, saqqalı, 

Hər kəsə bəxtiyar söyləmək olmaz. 

**** 

İnanmaq istərsən hərdən kiməsə, 

Etibar etdiyin olur təhlükə. 

Hündür boylu, yoğun boyun, pezəvəng, 

Nər olsa zülfüqar söyləmək olmaz. 

**** 

Özündən qorusun Allah özünü, 

Doğmalar satmasın sirri sözünü. 

Övladın söndürsə ocaq, közünü, 

Fəlakətdi, hünər söyləmək olmaz. 

**** 
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Zamana bağlayıb bütün günahı, 

Əfsanə yaşama günü, saatı. 

İmtahandan keçəmməyən yoldaşın, 

Ülfətin düz ilqar söyləmək olmaz. 

**** 

Qanana gəl, bəslə sidqi sədaqət, 

Ərəstun, Allahdan  istə mərhəmət. 

Haramlıqa kim ucaltsa  səltənət. 

Ona sərvətin var söyləmək olmaz. 

 

 

İMTAHAN 

 

Əzəldən olmayıb çörəyimdə duz, 

Beləcə vermişəm mən çox imtahan. 

Qəlbimdə pak iman, əlimdə Quran, 

Şeytanlıq eyləyib, yaxıblar böhtan. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Qaranı  ağ  görən, ağı da qara, 

Qeyrətə,  şərəfə edən maskara. 

Arvada güvənən düşəndə dara, 

Hünərdən dən vurub, oxuyur meydan. 

**** 

Bir daşı qoymayan bir daşın üstə, 

“Lexus” un sahibi olan müftəcə. 

Bacıdan yarıyıb nadan sadəcə, 

Bax, gör əsib, coşur olub pəhləvan. 

**** 

Qanana qul oldum, bəzən pərvanə, 

Ülfət, sədaqəti sandım ənənə. 

Nankor xor baxıbdı pak Ərəstuna, 

İbrət götürmədi yazsam da dastan. 
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İTƏNDƏN SONRA 

 

Bəzən qiymətini o, bilmədiyin, 

Dönür mirvariyə itəndən sonra. 

Zülmətdə dəyərin bil pərvanənin, 

Qədrini heç bilmə sönəndən sonra. 

**** 

Qırma bir ürəyi, sındırma qəlbi, 

Eşitsən sirrini gəl saxla məxvi. 

Ülfət bağladığın sadə, ya dahi. 

Barışa bilmirsən küsəndən sonra. 

**** 

Sədaqətin, məhəbbətin xirdarı, 

Könül sarayının olub açarı. 

Sən ona çəkdirsən qəm ahu-zarı, 

Nə fayda, axtarsan gedəndən sonra. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Küskün Ərəstunu çəkdirdin dara, 

Təmiz  ürəyinə xal qoydun qara. 

Sağalmaz illərnən vurduğun yara, 

Təbibi olsan da öləndən sonra. 

 

 

ERMƏNİ ƏSİLLİ MÜSƏLMAN 

 

Erməni əsilli olan müsəlman, 

Əbəsdi, vurdurdun bizi bizlərə. 

Neçə-neçə o, şərəfli kişilər, 

Güdaza getdilər yalan sözlərə. 

**** 

Yetmiş sifətin var, yetmiş də siman. 

Şeytana yoldaşsan hər gün, hər zaman. 

Səndə nə vicdan var, nə də ki, iman, 

Yetər nəzər salaq ötən illərə. 

**** 
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Yedin çörəyimi, yedin nanımı, 

Pünhana düşəndə içdin qanımı. 

Çox topa tutsan da sən ünvanımı, 

Qızındın orada yanan közlərə. 

**** 

Dəhşətdi, iblisə tay  xislətiniz, 

Bəlkə də daşdandı  “sar” ürəyiniz. 

Yoxdu düz sözünüz, nə Vətəniniz, 

Uymuşuq əsrlər fitnə, fellərə. 

**** 

Əmi söyləyərdin sən Ərəstuna, 

Peyman etdin dinimə,  quranıma. 

Sən demə, durmusan mənim qəsdimə, 

Əfsus, aldanmışam şirin dillərə. 
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PARASINDADI 

(məhkəmə hakiminə xitabən) 
 

Bir haqqı nahaqdan ayıran hakim, 

O, gözlə qaşların arasındadı, 

Həqiqətlə, ədalətin vəhdəti, 

Sehirli gözlərin qarasındadı. 

**** 

Tamaha güc gəlsə əqlinlə, zəkan, 

Yolundan azdırmaz iblislə, şeytan. 

Axtarsan pak iman, bir təmiz vicdan, 

Varsa, ürəyinin ortasındadı. 

**** 

Günahkar kənarda fiştirək çalır, 

Nadanı, namərdi pul ilə alır. 

Fəlakət sizlərə bəzən mat qalır, 

Bəs insaf  bax,  bunun harasındadı? 

**** 
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Yükünü aparır mənzilə ulaq, 

Həddindən çox yığıb yük uzunqulaq. 

Dartınsa araba, dağılsa alaq, 

Qəbahət nuxtanı saxlıyandadı. 

**** 

Yerdə qalmaz nahaq qanlı  cinayət, 

Yaradan edəcək ona mərhəmət. 

Ərəstun,  can alır bəzən səxavət, 

Günah təqsirkarın parasındadı. 

 

 

AĞLADI 

 

Atalı, analı, qardaş, bacılı, 

Qəribi nəğməkar dillər ağladı. 

Taleyin yazısı fələk fərmanı, 

Böyük məmləkətdə ellər ağladı. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Təbiətin hər sirrini anlayan, 

Bağlar salıb, bağban kimi ucalan, 

Həmdərd oldu ona güllü gülüstan, 

Çələngli, çiçəkli güllər ağladı. 

**** 

Göydəki buludun hökmü, qüdrəti, 

Leysana çevrildi, fəlakət etdi. 

Şimşək gurultusu, çaylar heyrəti, 

Boz bulanlıq axan sellər ağladı. 

**** 

Görmüşük adamı dərdi ağladır, 

Mənim dərdim bax, bu dərdə ağlayır. 

Küskün bu taleyi dastana yazır, 

Vallah, pərgah  sazda tellər ağladı. 

**** 

Yaradanın o, müqəddəs isminə, 

Dualar oxundu hər bir gününə. 

Ərəstun, çaldığın o, Ruhanidə, 

Yanıq Kərəmi də simlər ağladı. 
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QOCALACAQDI 

 

Nadana səltənət, saray ucaltsan, 

Nankordu, nankor da o, qalacaqdı. 

Bəyzadə nəslindən olan bir fakir, 

Qürbətdə olsa da,  ucalacaqdı. 

**** 

Çirkabı saxlamaz, atsan da çaya, 

Olmaz bərəkətin haramsa maya. 

Şərəfsizdən gözləmə abır, həya. 

Bir qarın yeməyə alçalacaqdı. 

**** 

Padoşdandı yaltaqların siması, 

İblisdən törüyüb şeytan balası. 

Təhqir et, tənqid et olmaz xətası, 

Yüz qram arağa barışacaqdı. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Ərəstun  istəyir  yaşasın insan, 

Hər kəsin üzünə gülmür bu dövran. 

Zamanın nəbzini tutan qəhrəman, 

Kişitək yaşayıb, qocalacaqdı. 

 

 

GÖRMÜŞƏM 

 

Desələr də yalan yeriyə bilməz, 

Çox peşəkar yalan deyən görmüşəm. 

Arşınıyla don biçibdi hər kəsə, 

Nəfəsi də boşa gedən görmüşəm. 

**** 

Rola girib əməkdar artist kimi, 

Yüz-yüz insanların alıb qəlbini. 

Dahilərin oğurlayıb sirrini, 

İzini itirib, silən görmüşəm. 

**** 
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Bəzən şantaj edib böhtan yağdırıb, 

Kiminin üzünə gülüb, qandırıb. 

Toruna düşəni yaxıb, yandırıb, 

Sonunda da nitq söyləyən görmüşəm. 

**** 

Əfsus, içimizə girib beləsi, 

Çıxıb təqaüdə hələ neçəsi. 

Ərəstun, namərdin bu ənənəsi, 

Onların göz yaşın tökən görmüşəm. 

 

 

VAR ŞOŞANOĞLU 

(əmioğlu Xaliq müəllimə xitabən) 

 

Əzəldən gülübdü tale üzünə, 

Atadan təməlin var, Şoşanoğlu. 

Humanistsən sən əqlinlə, zəkanla, 

Xeyirxah əməlin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Dəli Alı yaşayır uzun zamandı, 

Məmməd bir qətrə qan, nər qəhrəmandı. 

Goranboy torpağı bir gülüstandı, 

Gözəl oban, elin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Həqiqətdən yoğrulubdu xislətin, 

İbrətdir çoxuna   təmiz ülfətin. 

“Hatəm”dən pay alıb o, xoş niyyətin, 

Böyük səxavətin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Barışmadın yarımçıqla, nadanla, 

Çəkildin pünhana, uca dağlara. 

Mehman oldun sən Kəpəzə, Qoşqara, 

Göygöllə söhbətin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Toğanada rəhbəri olduğun yerin, 

Rəğbətin qazandın o, kollektivin 
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Aldın təşəkkürün sən, Prezidentin, 

Danılmaz hörmətin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Gəncləşirsən hər il sən, hər yaşında, 

Möcüzə olursan süfrə başında. 

Dost, qohum hər kəsə çeşmə qaşında, 

Sidqi sədaqətin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Mənə həmdərd oldun, səni yüz yaşa, 

O, nankor övladım edəndə qəza. 

Ruslan zəhmətimi vursa da daşa, 

Polad ədalətin var, Şoşanoğlu. 

**** 

Əmioğlu bilmişəm səni hər zaman, 

Bir Allah şahiddi, bir də ki, iman. 

Ərəstun söyləyir,  səndəki vicdan, 

Əyilməz,  qeyrətin var, Şoşanoğlu. 
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VƏTƏN 

 

İllərdi qəlbimdə bir niskilim var, 

Alışır ağzımda dilim, dillənmir. 

Cəm oldu bir yerə külli təbiblər, 

Səbr dilədilər,  dərdim bilinmir. 

**** 

Bu Vətən dərdidi, Vətən həsrəti, 

Necə unudasan  gözəl Təbrizi? 

Borçalı, İrəvan, ulu Dərbəndi, 

Ürəkdə sevinc yox, dodaq güləmmir. 

**** 

Doğradılar dilim-dilim Vətəni, 

Can verməmiş geydirdilər kəfəni. 

Ərəstun, biz dost bilsək də düşməni, 

Qardaş məzarına qardaş gedəmmir. 
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YEMƏMİŞ 

 

Fələkdən nə imdad, ey başı qarlı, 

Canlar alır qismətini yeməmiş. 

Sellərə qərq edir gülüstanları, 

Fakir bağban nemətini görməmiş. 

**** 

Böyütdü övladı, tapmadı çara, 

Atanın, ananın hər günü qara 

Apardı cahili fələk məzara, 

Qocaların  zəhmətini çəkməmiş. 

**** 

Xəyallarla yaşayırdı bir gözəl, 

Xoşbəxtlik gəzirdi axır, ya əzəl, 

Saldı “sar” qəzaya, qoymadı məhəl, 

Arzusunu, niyyyətini görməmiş. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Zülmdə, zillətdə yoğrulan insan, 

Toydan danışırdı o, zaman-zaman. 

Şad günü görməmiş, köçdü dünyadan, 

Kəlmeyi şəhadətin söyləyəmməmiş. 

**** 

Bir cana borcluyuq biz, hər birimiz, 

Vədəsində yetişəydi ilimiz. 

Səvab iş gör, cənnət olsun yerimiz, 

Ərəstun, Əzrayıl qonaq gəlməmiş 

 

 

İNSAN VƏ CƏNNƏT 

 

Bəzən həqiqətə bənzəyir  yuxu, 

Ayrılmaq, oyanmaq istəmir insan. 

Nə qədər şirindi, nə qədər əziz, 

Füsünkar gözəllik o, cənnət məkan. 

**** 
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Bax, belə röyadan niyə oyanım? 

Özümə xoş  gəlir bu ağ yalanım. 

Qışın ortasında gəlib baharım, 

Möcüzə dövrandı, möcüzə hər yan. 

**** 

Önündə durmuşdum gecə “Kəbə”nin, 

Dua eyləyirdim çəkib həsrətin. 

Çin olmuşdu ümidlərim, söhbətim, 

Nur saçdı  qaranlıq zülmətə  Quran. 

**** 

Xəyallar röyanın olur həmdəmi, 

Əlçatmaz zirvəyə qaldırır məni, 

Fəth edirəm qartal kimi zirvəni, 

Baldan şirin olur o, vaxt, o, dövran. 

**** 

Ərəstun, xam xəyal olsa da asan, 

Gah ağa olursan, gah da  bəy,  sultan. 

Dönə həqiqətə bu yuxu bir an, 

Dayana yerində, dayana zaman. 

Ərəstun Əsgərli 
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UCALTDI 

 

Sağlığında illərlə yad etməyən, 

Anası öləndə heykəl ucaltdı. 

Döndərdi məzarın ziyarətgaha, 

Göylərə baş çəkən, məşəl ucaltdı. 

**** 

Kim nə əksə onu biçər  deyiblər, 

Çörək itirəni lənətləyiblər. 

Müqəddəsdi bayatılı nənələr, 

Ucanı pak olan əməl ucaltdı. 

**** 

İnsansan,  insana bəslə sədaqət, 

Ağsaqqala, ağbirçəyə mərhəmət. 

Ərəstun qanana bəslədi ülfət, 

Səltənəti möhkəm təməl ucaltdı. 
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ŞAİR HƏYATI 

 

Şair həm xoşbəxtdi, həm də ki, bədbəxt, 

Xoşbəxtdi ona ki, sevir, sevilir. 

İmanı, ilqarı vardı xəyalı, 

Hər gün dəfələrlə ölür, dirilir. 

**** 

Gah yerdədi, gah gəzir zirvələrdə, 

Gah qartaldı, gah da səyyad bərədə. 

Gah cütçüdü o, əkində, biçində, 

Sinəsinə təzə tumlar səpilir. 

**** 

Dəhşət olar, vaxtsız sola bir çiçək, 

Bahar fəsli niyə solsun tər ləçək? 

Şair görsə gözüyaşlı ağbirçək. 

Saf ürəyi yeddi yerdən dəlinər. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Güllü gülüstanın bağbanı olur, 

Səhərin şehinin şəbnəmi olur. 

Ərəstun,  xəyallar bəzən çin olur, 

Həqiqətdi, şairə təb, vəh gəlir. 
 

 

İTMƏSİN 
 

Yaradıcı insanların dəyəri, 

Sağlam işi, sağlam izi itməsin. 

Ariflər, aqillər,  kamil olanlar, 

Ötəri, qiyqacı baxıb, keçməsin. 
 

Ucaltsın hər kəsi halal əməyi, 

Müqəddəs Yaradan olsun köməyi. 

Hər kəsin xidməti, bir  əziyyəti, 

Hədərə getməsin, nahaq itməsin. 
 

“Pünhan” düşünənlər, “pünhan” yazanlar, 

Həssas olur belə nadir insanlar. 
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Vətənə, mahala, elə yananlar, 

Vəfasız dünyadan küsüb, getməsin. 

 

Problemi çox olsa da zamanın, 

Məxsusi yeri var hər bir dövranın. 

Ədavəti,  xəyanəti insanın, 

Ərəstunun saf qəlbinə dəyməsin. 

 

 

QAZAMAT HƏYATI 

(rezonans) 

 

Rezonans verlişinə baxırdım dünən, 

Nə qədər kədərli gözləri gördüm. 

Həsrət hicranında hıçqıranları, 

Simasın gizlədən üzləri gördüm. 

**** 
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Qeyrəti, mənliyi uca tutanı, 

Yaxına qoymayan şəri, böhtanı. 

Baxışla axtaran haqqı, divanı, 

Yüzlərlə qırılmış dizləri gördüm. 

**** 

Diqqətlə izlədim, diqqətlə baxdım, 

Onlartək bulanlıq sellərdə axdım. 

Qaranlıq qəlblərə nur işıq saldım, 

Nə qədər yaralı izləri gördüm. 

**** 

Ümidlə baxırdı həyata hər kəs, 

Ərəstun, azadlıq olub müqəddəs. 

Döndü “səməndərə”, inlədi bir səs, 

Səhra, biyabanı, düzləri gördüm. 
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QADIN 

 

Mələk saydığımız o, gözəl xanım, 

Birdən şahmar olur insana qadın. 

Anadı, bacıdı, arvaddı, qızdı, 

Birdən də sirdaşdı şeytana,  qadın. 

**** 

Namusdu, şərəfdi, qeyrətdi bizə, 

Qadınlar ruh verir hər birimizə. 

Aldanır sərvətə, bir şirin sözə, 

Satılır namərdə, nadana qadın. 

**** 

Süfrənin ləzzəti, dadıdı bəzən, 

Qəlbini oxuyan, könlünü gəzən. 

Nahaqdan inciyən, nahaqdan küsən, 

Dönük çıxan anda, peymana qadın. 

**** 
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Ərəstun,  gözəldə olmaz etibar, 

Axtarma sədaqət, vəfa düz ilqar. 

İgidlər salıbdı atdan qadınlar, 

Uyur puç əfsanə dövrana qadın. 

 

 

DÜNYADA 

 

Təbii fəlakət olub bəşəri, 

Sel altda şəhərlər qaldı dünyada. 

Xariqələr izi itdi, köç oldu, 

Fəlakətlər canlar aldı dünyada. 

**** 

Amerika, Kanada bir çox nəhənglər, 

Çox aciz qalmışdı o, böyük güclər. 

Qanlar tökdü terroristlər, faşistlər, 

Onlar haqqı tanımadı dünyada. 

**** 
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Sunami, burulğan, dəhşət, fəlakət, 

Gətirdi bəlalar, dayandı həyat. 

Dinlər arasında itdi ədalət, 

Hörmət, izzət saxlamadı dünyada. 

**** 

Adəm, Həvva baxma ki, bir nəsildi, 

Xaçpərəst bizlərə qənim kəsildi. 

Ərəstun, müsəlman neçə əsrdi, 

Bir-birini anlamadı dünyada? 

 

 

QEYRƏTİNDƏDİ 

 

“Hatəm”in içindən gəlirsə səfa, 

Onun müdrikliyi mərdliyindəndi. 

Mum qulu olsa da şam pərvanənin, 

Bax, onun dəyəri əriməyindədi. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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İnsan bu dünyada gözlə baxsa da, 

Gör neçə baxış var  pak duyğusunda. 

Polad əriməyib, lap qırılsa da, 

Onun da qiyməti sərtliyindədi. 

**** 

Fırtınalar, fəlakətlər qopsa da, 

Sunamilər, burulğanlar coşsa da, 

Yellər əsib, neçə canlar alsa da, 

Onun da varlığı əsməyindədi. 

**** 

Ərəstun, ilqarı düz olan varmı? 

Azdır itirməyən çörəyi, nanı. 

Köhnə kişilərin qoxusu hanı? 

Onların zaftası qeyrətindədi. 
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QARDAŞIM 

 

Millət qəbul etmir öz qüdrətini, 

Bir-birinə dəyər vermir, qardaşım. 

Bu ona atır kəmənd, o, buna atır kəmənd, 

Mərd mərdanə sözün demir, qardaşım. 

**** 

Ögeyləşib doğmalar da yad kimi, 

Təmizləmir paxır tutmuş içini. 

Əridəmmir buz bağlamış qəlbini, 

Haqqı salam bir  söyləmir, qardaşım. 

**** 

Xainlik, xəbislik qısqanc, niskili, 

Çoxunu eyləyib dəli, sərsəri. 

Çəkmir qılıncını “Həzrəti Əli”, 

“Şahi Mərdan” heç dilləmir, qardaşım. 

**** 
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Yazdığım əsərə baxır qiyqacı, 

Həqiqətə ağız büzür, “sar” acı. 

Zinadan qalandı, başında  tacı, 

Ərəstunu xar bəyənmir, qardaşım. 

 

 

OLMASA 

 

İnsan yığnağından kimə nə fayda, 

İnsanın sirdaşı möhkəm olmasa. 

Yazda çılğınlaşır torpaq, təbiət, 

Bülbül oxuyarmı həmdəm olmasa? 

**** 

Hər zamanın, dövranın var  qiyməti, 

Həyat belə olub Adəmdən bəri. 

Zəhmətin də heç olarmı dəyəri ? 

Qüssə, kədər, dərd ilə qəm olmasa. 

**** 
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Hələbdə “Xızır”ın atına minən 

Qırx günlük bir yolu bir günə gələn. 

Aşıq Qərib olardımı söylənən? 

Məhəbəti o, Şahsənəm olmasa. 

**** 

Ey  insan, haqq tanı, həqiqəti seç, 

Dostunu bağışla, günahından keç. 

Dünyanın əşrəfi olardımı heç? 

Əgər Həvva ilə  Adəm olmasa. 

**** 

Ərəstun, silinsin qəlbinin pası, 

Çalınsın “Ruhani” o, saz havası, 

Olardımı muğamatın “Şahnazı”, 

Tar, kamanda zil ilə bəm olmasa. 
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NAMƏRD YAĞI, CAVAB VER 

(Erməni daşnaqlarına xitabən) 

 

Mənəm haqq ədalət, mənəm haqq divan, 

Xalqıma içirtdin ağı, cavab ver. 

Bir milyonum didərgindi səhrada, 

Sinəsinə çəkdin dağı, cavab ver. 

**** 

Yorğan-döşək edib çöllərdə daşı, 

İllərdi  qurumur qanlı göz yaşı. 

Soydun məmləkəti, soydun daş-qaşı, 

Taladın evləri, bağı, cavab ver. 

**** 

Neçəsinin qurban kəsdin başını, 

Yondurubsan bakirələr saçını. 

Ləkələdin qadınını, qızını, 

Viran qoydun solu, sağı, cavab ver. 

**** 
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Soruşmuram tək Füzuli, Ağdamı, 

Nə Kəlbəcər, nə Şuşanı, Laçını. 

Bütöv istəyirəm  Azərbaycanı, 

Qaytar geri Qarabağı, cavab ver. 

**** 

Göyçə gölü şəbnəmidi Vətənin, 

Seyid Bayram ağa həm Ələsgərin. 

Ərəstun Küskün der, Dədə Şəmşirin, 

Qana batıb yurd, ocağı cavab ver. 

 

 

ŞAİRİN 

 

Dörd divar içinə salma şairi, 

Burax el içinə el onunkudur. 

Ürəkdə görünən  müqəddəs yolun, 

Başında titrəyən tel onunkudur. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 
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Uymaz şeytanların fitnə, felinə, 

Hər nə görsə qələm çalar düzünə. 

Yığılsa buludtək göyün üzünə, 

Kükrəyib, çağlayan sel onunkudur. 

**** 

Ərəstun, sözün eşitsin hər yan, 

Tarixə həkk olsun, söyləsin qanan. 

Pozulsa həqiqət, itsə haqq divan, 

Qopsa Tufan, çovğun,  yel onunkudur. 

 

 

DEYİŞMƏ 

 

İzzəti Cəlal Ərəstuna 
 

Coşqun təbin  dönüb böyük bir çaya, 

Kür, Arazsan sandım ümman, Ərəstun. 

Sevindim, fəxr etdim, şükr Xudaya. 

Gözəlsən, sadəsən, cavan, Ərəstun. 
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Ərəstun İzzəti  Cəlala 

A dostum, qəllbimi döndərdin dağa, 

Mahir söz sərrafı, xirdarı, Cəlal. 

Hikmətli şerinlə qurdun səltənət, 

“Cuma” yadigari, vüqarı, Cəlal. 

 

İzzəti Cəlal 

İçmisən badəni sən də mərd əldən, 

“Əli”  natiq Quran çıxmaz könüldən. 

Günəşsən parladın sən bizim eldən, 

Zərlə cilalanıb misran, Ərəstun. 

 

Küskün Ərəstun 

“Səfər” bulağından qoşa su içdik, 

Onun dərgahında imtahan verdik. 

Müqəddəs yol tutduq, düzgün yol seçdik, 

Küskünün sirdaşı, həmkarı, Cəlal. 
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İzzəti Cəlal 

İsmətli üzünə xoş keçib həyat, 

Kəlamın şirindi öz kamına çat. 

Şeir dünyasıdı qoca kainat, 

Kamil düşün, dürr seç hər an,  Ərəstun. 

 

Küskün Ərəstun 

Sinə dəftər idi,  o, qoca ozan, 

O, böyük sənətkar, o, böyük insan, 

Yeri ürəklərdə vardı hər zaman, 

“Behişt” olsun onun məzarı,  Cəlal 

 

İzzəti Cəlal 

Vətənindi Qatır Məmməd diyarı, 

Şan-şöhrət ucaldıb hər zaman varı. 

Xoşbəxt olsun, səntək şair dostları, 

Tanıdacaq elə cahan, Ərəstun. 
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Küskün Ərəstun 

Qəlbində iman var, əlində Quran, 

Dostluqda ilqarın, üzündə həyan. 

Gül açsın gözündə bağça, bağ, hər yan, 

Dərəsən heyva, nar nübarı, Cəlal. 

 

İzzəti Cəlal 

Vətəndi insana əziz, müqəddəs, 

İzzəti Cəlala verir şən həvəs. 

Dillərə düşərsən, danışar hər kəs, 

Nicat qılar sirri-sübhan, Ərəstun. 

 

Küskün Ərəstun 

Olsun nəğməkarın bülbülü şeyda, 

Oturasan səltənətdə, sarayda. 

Yazıb, yaradasan bu çağ, bu yaşda, 

Ərəstunun ol havadarı, Cəlal. 
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DÜNYASAN 

 

Biganəsən, vəfasızsan, ilqarsız, 

Yüz boşalıb, min də dolan dünyasan. 

Mələk donlu bir iblissən əzəldən, 

Şər böhtanı uca tutan dünyasan. 

**** 

Gəl-gəl deyib, gülə,-gülə sən üzə, 

Kələkbazsan tələ qurursan bizə. 

Vecinə döy kim küsə, kim inciyə, 

Əvvəldən əfsanə, yalan dünyasan. 

**** 

Fəryad ilə yalvarsa da çox insan, 

Minnətçi düşsə də o, “Şahi-Mərdan”. 

Yetişsə köməyə lap “sirri-sübhan”, 

Yenə də dar məzar qazan dünyasan. 

**** 
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Nağıl aləmisən, saysız vərəqin, 

Hələ oxunmayıb çox əsərlərin. 

Nur saçdın yoluna sən biqeyrətin, 

Ərəstuna dastan yazan dünyasan. 

 

 

FƏSİLDƏN 

 

Dost bildiyin mərhəmətli olsa da, 

Ülfət edib sevənmirsən könüldən. 

İlin payız, qışı, yazı, yayı var, 

Məhsul alammırsan dörd bir fəsildən. 

**** 

Böyük el-obada hər bir tayfanın, 

Hesaba almırsan dayaz qananın. 

Arayırsan ocağın ağsaqqalın, 

Hal - əhli, sərrafı var hər nəsildən. 

**** 

Ərəstun Əsgərli 

 358

Böyük dəyər verdim fələfi sözə, 

Su səpə bilərsən  qövr edən közə. 

Ehtiyac duyanda saf nəsihətə, 

Ona qul olursan sidqi  ürəkdən. 

**** 

Bəzən faydasızdı həbbi təbibin, 

Təsiri güc gəlsə qəmin, kədərin. 

Ayağını isti saxla, qafanı sərin, 

Şükr et Xudaya, qismət fələkdən. 

**** 

Pisin də yaxşısı olur hər zaman, 

İlahi bəladan qaçammaz insan. 

Ərəstun, Allaha güvən, arxalan, 

Betərindən betəri var betərdən. 
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GƏLMİŞƏM 

(Alqayıt müəllimə xitabən) 

 

Təvəqqə eylərəm ey böyük insan, 

Yetirsən kamala dada gəlmişəm. 

Qorxmayıb borandan, çovğundan, qardan, 

Şirin canım salıb oda gəlmişəm. 

**** 

Sənin sədan gəzir hey dildən dilə, 

Şəninə söz qoşub vermişəm elə, 

Saz götürüb mizrabı çəkib telə, 

Sizdəki  əhli-hal ada gəlmişəm. 

**** 

Tükənməz xəznəmin açarı sənsən, 

Zülmətli gecəmin çırağı sənsən, 

Sərraf  bazarının xirdarı sənsən, 

Ocağına mən murada gəlmişəm. 

**** 
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Goranboy yurdumdu Ərəstun adım, 

Yaman gündə sən ol mənim imdadım. 

Keçib imtahandan dostluq ilqarım, 

Sizə pənah bu  dünyada gəlmişəm. 

 

 

ƏRƏSTUN 

(Alqayıt müəllim Ərəstuna xitabən) 

 

Kəsərli qılınctək dayanma qında, 

Nakəsin üzünə gülmə, Ərəstun. 

Min budaq olasan ata yurdunda, 

Hər yetəni insan bilmə, Ərəstun. 

**** 

Mərd ilə otur, dur hörmət görərsən, 

İstərəm ki, mərdə ilqar verəsən. 

Vəfalıya dolu süfrə sərəsən, 

Vəfasızı dilə alma Ərəstun. 

**** 
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Mən ki, sənə bağlamışam ümidi, 

Sevincimin yoxdu həddi-hüdudu, 

Mənim sənə vəsiyyətim bax, budur, 

İmansıza şirin olma, Ərəstun. 

**** 

Əzizisən dostun, qanan sirdaşın, 

Ariflər üçündü ləlü, daş-qaşın, 

Qoy üzün ağ olsun, ucalsın başın, 

Mənasıza qələm çalma, Ərəstun. 

**** 

Şeir aləminin sirri var səndə, 

Zərr vur gözəlliyə, nəzər sal zəndə. 

Şair Alqayıtam, buyurdum mən də, 

Hər kəslə dərdini bölmə, Ərəstun. 
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DASTANIN 

 

Sirri pünhan, sədaqəti soyuq yar, 

Niyə məni intizarda qoymusan? 

Məcnununam sönməz məhəbbətimlə, 

Yoxsa əhdimizə xilaf çıxmısan? 

**** 

Təbibidir hicranının səhralar, 

Bu qoca kainat olub mənə dar. 

Şölə titrəyərmi əsməsə rüzgar? 

Fələk nəzərindən bizi salmasın. 

**** 

Çiçək gül açarmı bahar olmasa, 

Pərvanə nə gərək o, nur saçmasa, 

Ərəstun da həqiqətdən yazmasa, 

Olarmı hikməti şerin, dastanın. 
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GEDİRƏM 

 

Of, canım hicranla əlbəyaxadı, 

Yaxşının həsrətin çəkib, gedirəm. 

İztirabı incitməsin qəlbimi, 

Ruhumu yuxuya verib, gedirəm. 

**** 

Seyr etdim dilbərin gülüstan bağın, 

Gördüm o, mələyin “səməndər” çağın, 

Dəymədi könlünə Küskün qonağın, 

Bir cənnət meyvəsin dərib, gedirəm. 

**** 

Bundan belə mənə neylər qəm, qubar, 

Qarlı zimistanda çəksəm ahu-zar. 

Ölsəm dərdim olmaz, sıxammaz  məzar, 

Yarın baharını görüb,  gedirəm. 

**** 
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Ötən xəyallar da baldan şirindir, 

Gecə də, gündüz də o, həmdəmimdir. 

Pünhanda da hər vaxt ürəyimdədir, 

Doyunca ləblərin əmib, gedirəm 

**** 

Düzdür, Ərəstunu Küskün eylədi, 

Dandı həqiqəti, yalnış söylədi, 

Kərəm oldum, yandırıban, kül etdi, 

Sevmişəm, sevirəm, sevib gedirəm. 

 

 

YORULMAZ 

 

Qiymətli olsa da işıqlı səhər, 

Zülmət gecə dağlar aşar, yorulmaz. 

Əsrlərdi Kəpəz, Qoşqar baş-başa, 

Durnalar da  qoşa uçar, yorulmaz. 

**** 
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Şimşək çaxar, leysan olar bərədə, 

Sellər, sular axar, daşar dərədə. 

Qara bulud meydan açsa göylərdə, 

İti axan çaylar coşar, yorulmaz. 

**** 

Sirrli bir dünyadı təbiət özü, 

Hökmüdardı, var fərmanı, var sözü, 

Müqəddəsdi, pirdi, ocaqdı közü, 

Köksündə çeşmələr ağlar, yorulmaz. 

**** 

Ofsunlayır gözəlliyi hər kəsi, 

Xoş havası, quşların zümzüməsi, 

Al-əlvandı çölü, düzü, meşəsi, 

Zirvələrdən qartal baxar, yorulmaz. 

**** 

Vallah, duaçıyam mən yaradana, 

Möcüzələr bəxş eyləyib qanana. 
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Neməti bol yeyib, içib, dadana, 

İnsan yüz il  xoşbəxt yaşar, yorulmaz. 

**** 

Gülün budağında tikan görmüşəm, 

Nankoru çəməndə qanqal  bilmişəm, 

Yaltağa, şeytana baxıb gülmüşəm, 

Namərd hər vaxt şər danışar, yorulmaz. 

**** 

Köpəklə dost olan  çomaqlı olar, 

Nuxtanı əlində möhkəm saxlıyar. 

Nanəcibdən kim çəkmiyib ahu-zar, 

İblis hər gün ara qatar, yorulmaz. 

**** 

İmansızdan çalışginən uzaq ol, 

Vicdansızdan pünhan  dolan, getmə yol. 

Biqeyrətin bir işinə qoyma qol, 

Şərəfsizdi, böhtan atar, yorulmaz. 

**** 
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Əsirgəmə sevdandan məhəbbəti, 

Sirdaşdan ən ülvi sidq sədaqəti, 

Dostuna, yoldaşa  bəslə ülfəti, 

Kimdə varsa bütöv ilqar, yorulmaz. 

**** 

Bəzən çox danışan düz etibardan, 

Həyatda çıxanmır bir imtahandan. 

Qorxma kökü, zatı, əsli olandan, 

Çəkər kədər, qəm, ahu-zar, yorulmaz. 

**** 

Dörd bir fəsil müxtəsəri gözəldi, 

Haqqdan uzaq o, naşükür bəndədi. 

Zaman-zaman keçir, vaxt işindədi, 

Ötər payız, gələr bahar, yorulmaz. 

**** 

Əsrlər udubdur səbrlə cahan, 

Təmkinli olmağı söyləyib Quran, 

Ərəstun, əhli-hal olan hər insan, 

Tələsmədən verər qərar, yorulmaz. 
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