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Ruhani	çalınır	könül	sazımda…	

 
 

Çoxdan, lap çoxdan tanıdığım Nəsirin – Nəsir 
Qədirlinin çapa təqdim etdiyi ikinci şeirlər kitabının 
əl yazması qarşımdadır. Həvəslə oxuyuram. Çünki 
2008-ci ildə çap etdirib oxucuların ixtiyarına verdiyi 
"Dünya məni aldadıb" adlanan kitabını da oxumu-
şam, zövq almışam. Bu zövqün təkcə misraların dü-
zümü, qafiyələrin ahəngdarlığı... ilə bağlı olmadığını 
duymuşam. Görmüşəm ki, şeirlər indi əlçatmaza 
çevrilmiş el-oba həsrətinin, illərlə ürəkdə özünə yu-
va qurmuş hisslərin, xeyirxahlıq arzularının, haqsız-
lıqlara, ədalətsizliklərə etirazların poetik ifadəsidir - 
qəlbə təsir göstərmiş mövcudluğun tərənnümüdür. 
Bu şeirlərin hər birində klassik irsə bağlılığın, onun 
gur çeşməsindən, ucu-bucağı görünməyən sərvətlə-
rindən bəhrələnmənin təsiri gözümdən yayınmayıb. 
Düşünmüşəm: ixtisasdan, peşədən, fəaliyyətin nö-
vündən asılı olmayaraq anaların çağırdığı bayatıların 
izi; babaların öyüdləri heç vaxt ürəklərdən silinmir. 
Bir şərtlə, qəlbində elə-obaya, yıxılanda dizlərini qa-
natmış daşa-kəsəyə daxili bir sevgi, doğmalıq olsun. 
Elə Nəsir müəllimdə olduğu kimi. 

Nəsir Qədirli ingilis dili mütəxəssisidir, ingilis 
ədəbiyyatının incəliklərini tələbələrə öyrədir. Özü də 
ingilis dilində. O həm də gözəl tərcüməçidir. İngilis 
dilli şairlərin yaradıcılığından orijinal nümunələri 
tərcümə edir. Bu tərcümələr mütəxəssislərin, oxucu-
ların həvəslə izlədikləri şeirlərdir. Əlbəttə, ingilis 
ədəbiyyatından dərs deyib, ingilis dilindən tərcümə-
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lər edən bir şairin doğma dildə zəif nümunələr təq-
dim etməyə ixtiyarı yoxdur. Bu məsuliyyət N. Qə-
dirlinin yaradıcılığında özünü yaxşı göstərir: 

 
Aşiq Ələsgərdən dərsini alan, 
Durnanı qatardan endirən sazım. 
Aşiqə naz edib, alova salan, 
Dinməyən gözəli dindirən sazım. 
                                             (Sazım) 

 
Bu misralar N.Qədirlinin birinci kitabını oxu-

yandan yadımda qalıb və düşünürəm ki, səbəb yüz 
illərdir yol gələn, nəzərdən-diqqətdən yayınmayan 
bir mövzuya şairin yanaşma tərzidir. Bu tərzdə təkcə 
klassik irsdən bəhrələnmə yox, sələf-xələf münasi-
bətləri, münasibətlərdəki şirinlik də diqqəti çəkir. 
Odur ki, ikinci kitabın əl yazısını oxumağa başlayı-
ram. Mövzu zənginliyi öz yerində. 

Nəsirin həyat təcrübəsi də, təhsili də, hadisələrə 
münasibəti də ona həmin zənginliyi ürəyinin gözü ilə 
görməyə, ondan bəhrələnməyə imkan verir. Amma 
fikrimcə, diqqəti daha çox çəkən yaranmış hər bir 
şeirin, onun hər bir misrasının təbiiliyi, orada təsvir 
edilənlərin digər insanlar üçün də doğma olmasıdır: 

 
Bu dünya bir sandıq, ağızı bağlı, 
Onu aça bilən açar tapılmaz. 
Hər an işıq saçır insan ağılı, 
Hər dərdə məlhəm var, naçar tapılmaz. 

                                          (Mənim dünyam) 
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Bir qədər qəribə görünsə də, hesab edirəm ki, 
insan idrakı, insan zəhməti ilə yaranan nə varsa, 
onun məzmununda bir öyrədicilik, xilasedicilik ruhu 
olmalıdır. Əslində, bu təkcə mənim fikrim, mənim 
istəyim deyil: mövcud nə varsa, indi yaradılan və ya 
bundan sonra ərsəyə gələcək hər bir şey İnsanın ka-
milləşməsinə, müdrikləşməsinə, daha ucalara yük-
səlməsinə xidmət göstərməlidir. Əks halda, yaradıla-
nın nə mənası var ki?! Bu halə Nəsirin yaradıcılığın-
dan qırmızı xətlə keçir. Şeirdən gətirdiyimiz nümu-
nədə olduğu kimi: Hər bir dərdin əlacı var. Bu əlac 
ağılın ixtiyarındadır. Ağıla sərəncamı isə insan verir. 

Poeziyanın dəyəri çoxumuzun əhəmiyyət ver-
mədiyimiz, yanından soyuqqanlıqla ötdüyümüz, ma-
hiyyətini dərk etmədiyimiz hadisələri, əşyaları başa-
düşülən, dərkolunan etməsindədir. "Yanıq Kərə-
mi"yə oynamaq olar, ya yox? Hər birimizin ömrü-
müz boyu ürəyimizdən heç olmasa bir dəfə keçirdi-
yimiz sual. Cavablar da fərqlidir. Şairin suala özünə-
məxsus yanaşma tərzi var. Üzünü qol qaldırıb süzən 
nazlı-qəmzəli xanıma tutan şair sanki hıçqıraraq 
oynama, deyir. Və elə bil birdən-birə sanki ab-hava 
dəyişir. Xiyaban sözü Şəhidlər xiyabanı assosiasiya-
sını yaradır. Fikirləşirsən ki, min işvə ilə rəqs edən 
gözəlin qolları indicə yanlarına düşəcək. Özü də sı-
nıb düşəcək. Amma şair tamamilə başqa bir düşüncə 
qoyur ortaya: 

 
Bir gün Xiyabana düşərsə yolun, 
Qara mərmər olar həm sağın, solun. 
Qaldırıb göylərə hər iki qolun, 
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Orda bu havaya oyna, xanım qız, 
Oyna, bu havaya, oynaya bilsən. 

(Yanıq Kərəmiyə oynayan gəlin) 
 
N. Qədirlinin şeirlərində səmimiyyət həyat hə-

qiqətləri ilə qovuşur. Hiss olunur ki, bu həqiqətlər, 
insanlararası münasibətlər, münasibətlərdəki qarışıq-
dolaşıq hisslər şairin daimi götür-qoy etdiyi, qəlbin-
də minlərlə sual yaradan ağrılardan doğulub. Ağrı-
ları ümumiləşdirib, poeziya haləsinə qərq etmək özü 
də çətin bir işdir. Nəsirin "Dünya bir pəncərə, baxıb 
getdim" şeiri bu cəhətdən diqqəti cəlb edir: 

 
Doğulandan bu günədək, 
Son mənzilə çatanadək, 
Bu qəlbimdə yandı ürək, 
Körpə gəldim, qoca getdim. 

 
Bəs körpəliklə qocalıq arasındakı zaman məsa-

fəsinin mahiyyəti nədir? Nə üçün biri həmin zaman-
la özünə əbədi olaraq "yaxşılıq" adlı bir əbədiyaşar-
lıq qazana bilir, başqaları yox? Nə üçün Allahın ne-
mətləri hamıya yetərincə çata bildiyi halda, bu ne-
mətlərdən ancaq bir qrup faydalanmağı bacarır, di-
gərləri isə ... Əslində bunlar fəlsəfi düşüncələrdən 
yaranan suallardır və təkcə şairləri yox, hər birimizi 
düşündürür:  

Əzəldən qardaşdır xeyir ilə şər, 
Ayrılmaz heç zaman, yanaşı gəzər. 
Xeyir işdən yapış, şərdən əl-həzər, 
Eşitdim beləcə, gördüm beləcə. 

(Eşitdim beləcə, gördüm beləcə) 
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Dünya, ölüm, həyatın mənası, ölümdən sonra-
kı həyat, sözün qüdrəti əbədiyaşar mövzulardandır. 
Sözün ilahi bir qüdrətdən yaranmasına işarə olan 
çoxlu nümunələr gətirmək olar. Maraqlıdır ki; bu 
nümunələrin heç də hamısı söz adamlarına məxsus 
deyil. Tibb elminin atası Hippokrat: Tibb üç böyük 
sütunun üzərində dayanır - bıçaq, bitki və söz. Söz 
birincidir. Çünki о hər yerdə, bıçaq və bitkinin tapıl-
madığı hər bir məqamda var. 

Şübhəsiz ki, hər cür sözdən yox, qəlblərə bir 
nicat verən, yaralara su səpən sözdən söhbət gedir. 
N. Qədirlinin - Hüsən Həmidoğluna həsr etdiyi şeir-
də deyildiyi kimi: 

Sən bir elin dərd çuvalı, sinən dolu, 
Hər bir kəlmən, hər bir sözün hikmət dolu. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Ola bilməz bir kimsənə səndək ulu. 

Nəsir Qədirli doğma yurd-yuvası düşmən tap-
dağı altında qalmış ziyalılarımızdandır. Dəfələrlə 
söhbət düşüb. Mən də onun doğulub boya-başa çat-
dığı Cəbrayılda dəfələrlə olmuşam. Demirəm ki, 
Cəbrayılı elə Nəsir kimi tanıyıram. Amma hər halda, 
söhbət etməyə, danışmağa yetərlidir о yurdda gör-
düklərim. Bu söhbətlərin Nəsiri necə kövrəltdiyinin 
şahidiyəm. Bir anlığa sanki uşaqlaşır, kövrəlir, cismi 
səninlə olsa da, hiss edirsən ki, ruhən artıq о torpaq-
lardadır: 

Bir təndir istisinə neçə dəfə kövrəldim, 
Yıxılsam da neçə kərə, neçə kərə dikəldim. 
Bir bəhanə tapıb, hər ay kəndə gedərdim,  
Əslində mən heç vaxt şəhərli olmamışam. 

(Mən heç vaxt şəhərli olmamışam) 
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Yaxud: 
 

Buluda bürünüb dağların başı, 
Çatlayıb qayalar, tökülüb daşı. 
Qurumur həsrətdən gözümün yaşı,  
Bu yurd mənim yurdum deyil?! 

(Bu yurd mənim yurdum deyil?) 
 

Nəsir Qədirlinin oxucuların istifadəsinə ver-
məyə hazırladığı bu kitabın da onun birinci kitabı ki-
mi uğurlu olacağına əminəm. Buradakı "Can Vətən", 
"O tayda bir qız var, çağırır məni", "Bilmirəm", "Nə-
nəm yenə bizə nağıl danışır", "Həyatmı, ömürmü, nə 
deyim buna?", "Dünyanın dərdini çözə bilmədim", 
"Eşitdim beləcə, gördüm beləcə", "Anama", "Dü-
şərsən" kimi şeirləri deyim tərzinə, sözdən səmimiy-
yətlə istifadəyə görə diqqəti çəkir, onları daha oxu-
naqlı, daha yaddaqalan edir. 

Nəsir müəllim, əziz dostum, ilk şeirlər kitabın-
da dünyanın səni aldatdığını yazırsan. Eybi yox, 
dünya səni aldatsa da, sən oxucuları aldatmadın. On-
lara ürəyindən gəlməyən, qəlbini titrətməyən şeirlər 
təqdim etmədin. Bu kitabındakı şeirlərinin birində 
isə könül sazında bir Ruhani səsləndiyini deyirsən. 
İnanıram ki, indi sənin könül sazında dillənən Ruha-
ni nə vaxtsa doğma Cəbrayılda, düşmən tapdağı al-
tında inləyən digər yurd-yuva yerlərimizdə səslənə-
cək. Sən də о sədalar altında yeni-yeni şeirlərinlə 
oxucuların görüşünə gedəcəksən. 

Oqtay Abbas 
25 sentyabr 2015-ci il, 
Şabran, Çaraq kəndi 



 9

 
 
 
	

Dünya	mənimlə	hesablaşmır
	

(gileylər,	umacaqlar,	həqiqətlər)
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Mənim	dünyam	

 
Mənim iç dünyama qoymam girəsən, 
Orda vicdan hökmdardır, ədalət hakim. 
Girsən də bir yana çıxa bilməzsən, 
Sorğu ağır olur, olsan da hər kim. 
 
Bu dünya içində min cür dünya var, 
Burda yaşayanlar huri-mələklər. 
Burda nəşə çox az, çoxdur ahu-zar, 
Burda çox sərt olur əsən küləklər. 
 
Burda məkan olmur, burda zaman dar, 
Xəyallar, ümidlər uçan qanadlar. 
Çözülür fikirlər, ağır günahlar, 
Məhşər ayağında olur adamlar. 
 
Bu dünya bir sandıq, qıfılı bağlı, 
Onu aça bilən açar tapılmaz. 
Hər an işıq saçır insan ağılı, 
Hər dərdə məlhəm var, naçar tapılmaz. 
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Daşımışam	

 
Mən çox qurban dedim, nəzir payladım, 
İgidləri sorağına hayladım. 
Dərddən çuval tutdum, dərdi tayladım, 
Görünür, nəyisə çaş daşımışam. 
 
Neçə kərə ayrı düşdüm elimdən, 
Əl çəkmədim adətimdən, dilimdən. 
Deyib babam yurd salmışam yenidən, 
O yurddan bu yurda daş daşımışam. 
 
Vaxt olub ki, bulud kimi dolmuşam, 
Qızılgül tək saralmışam, solmuşam. 
Özüm də bilmədən naşı olmuşam, 
Qurunun oduna yaş daşımışam. 
 
Şələm ağır olub, dizim bükülüb, 
Dərd-dərd üstə gəlib, belim bükülüb. 
Pisliyi unudub yaxşını əkib, 
Bu sirr dünyasında baş daşımışam. 
 
Haqq yolunda yorulmadı biləyim, 
Neçə kərə xəncərlənib kürəyim. 
Qənim olsun, gözün tutsun çörəyim, 
Yağı düşmənimə aş daşımışam. 
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Çərxi	fələyin	divanı	

 
Tükənib sərvətin, yoxdur varın da, 
Seyrəlib dostların, yoxdur yarın da, 
Sözünə baxmayır evdə qarın da, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Ağaclar bar vermir meyvə bağında, 
Quruyub bostanda bəhər tağında, 
Haqqa gəl ömrünün bu son çağında, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Kəsirdi qılıncın həm sağa, sola, 
Allah bəndəsilə getmirdin yola, 
Gücünü vermişdin şallağa, qola, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Yetimin tökürdün gözünün yaşın, 
İşrətə qarışmış ağılsız başın, 
Nə vaxtsa bilmədin ötəcək yaşın, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Yığdın, dəstələdin dünyanın malın, 
Dəymədi heç kimə xeyirin, karın, 
İndisə kəsilmir ahınla, zarın, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Şeytantək çox şərin tələsin qurdun, 
Dəliyə bel verdin, aqili vurdun, 
Nahaqdan çoxunun üzünə durdun, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
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Vaxt çatıb ilantək sürünməyin var, 
Yanı üstə yatıb çürüməyin var, 
Cəhənnəm oduna bürünməyin var, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Hələ harasıdır çox sürəcəksən, 
Başına, gözünə çox döyəcəksən, 
Belə əzabları çox görəcəksən, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
Od tutub bir gündə qəbrin yanacaq, 
Baxışların baş daşında donacaq, 
Dost-tanışin səni əbləh sanacaq, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
 
O yaradır, o haqlıdır, o da düz, 
Bu dünyada günahının sayı yüz, 
Çox yalvarma Qibləgaha, əlin üz, 
Axı, buna çərxi fələk deyirlər. 
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Bu	nə	gündür,	Xudaya	

 
Öz sinəmi isitməyir ürəyim, 
Ağrı çəkir yük altında kürəyim, 
Çətin gündə daşdan çıxır çörəyim, 
Bu nə haldır, bu nə gündür, Xudaya. 
 
Hay! Deyəndə titrəyərdi dağların, 
Xöşəklərdi meyvələri bağların, 
Hanı gözəl günün, gözəl çağların, 
Bu nə haldır, bu nə gündür, Xudaya. 
 
Papağımız başımızda kirlənir, 
Abır-həya gözümüzə tirlənir, 
İgidlərin orda-burda hərlənir, 
Bu nə haldır, bu nə gündür, Xudaya. 
 
Qız-gəlinlər əsir düşüb «haylara», 
Göz yaşları dönüb axar çaylara, 
Ümid yoxdur gəlib-gedən «zaylara», 
Bu nə haldır, bu nə gündür, Xudaya. 
 
Arzum budur hər işimiz tuş gələ, 
İllərimiz üzümüzə xoş gələ, 
Xoş xəbərdən gözümüzə yaş gələ, 
Bu nə haldır, bu nə gündür, Xudaya. 
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Ömrün	qiyməti	

 
O, bir dürr ki, heç qiymətə satılmaz, 
O, bir daş-qaş hər zinətə qatılmaz, 
O, bir qismət hər deyəndə tapılmaz, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
 
Kimsə bilməz nazil olur haradan, 
Rəngi yoxdur nə ağdan, nə qaradan, 
Hər kəsə bəxş edib böyük Yaradan, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
 
O, elə bir təam ki, hamı az yeyir, 
Nə qədər verilsə hamı az deyir, 
Allahım, bir az da yenə yaz deyir, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
 
Əzəli bilinər, sonu bilinməz, 
Anı ani keçər, anı bilinməz, 
Min bir rəngə çalar, donu bilinməz, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
 
Aylarla, illərlə ölçülür zaman, 
Saata, dəqiqəyə bölünür zaman, 
Sanki ox altında dartılmış kaman, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
 
Bir cür əyiririk, bir cür hörürük. 
Bir cür anlayırıq, bir cür görürük, 
Bir cür yaşayırıq, bir cür ölürük, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
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Yüz illik bir vaxtı bir anda keçər, 
Nə etsən yenə də ziyanda keçər, 
Baharda, həm də ki, xəzanda keçər, 
Talehmiş, zamanmış, möhlətmiş ömür. 
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Dünyanın	dərdini	çözə	biləydim	

 
Beləcə bir səhər tutub əlindən, 
Səninlə bu dünyanı gəzə biləydim. 
Tutub dərdlilərin dərdli dilindən,  
Dünyanın dərdini çözə biləydim. 
 
Gör neçə sinəyə dağlar vurulub, 
Bağlanıb neçə qapı, möhür vurulub. 
Keçib yağış, dolu, sular durulub, 
Gələni gedəndən seçə biləydim. 
 
Torpağı özünə Vətən bilənlər, 
Vətəni uğrunda ölə bilənlər, 
Siz ey igid oğlu, igid ərənlər, 
Sizin keçdiyinizdən keçə biləydim. 
 
Axtarıb tapaydıq haqqı, yalanı, 
Çağırıb səslərdik Haqqı Talanı. 
Bağışlar Allahım haqlı olanı, 
Gözləyib, səbr edib, dözə biləydim. 
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Dünya	bir	pəncərə,	baxıb	getdim	
	

Havalandım neçə kərə, 
Sığışmadım göyə, yerə. 
Sandım dünya bir pəncərə, 
Keçib baxdım, baxıb keçdim. 
 
Əsdi şimal küləkləri, 
Qamçıladı kürəkləri. 
Neçə arzu diləkləri, 
Ürəyimdə asıb getdim. 
 
Vətən deyib ağlayanı, 
Ürəkləri dağlayanı, 
Başa qara bağlayanı, 
Öz bağrıma basıb getdim. 
 
Çox çalışdım, qan-tər tökdüm, 
Dağlar çapıb, qaya sökdüm. 
Tez qocaldım, dizə çökdüm, 
Kəsıb gəldim, kasıb getdim. 
 
Doğulandan bu günədək, 
Son mənzilə yetənədək, 
Bu qəlbimdə yandı ürək, 
Körpə gəldim, qoca getdim. 
 
Şükür olsun Yaradana, 
Göz açmışam bu cahana. 
Yol tutaraq handan-hana, 
Üryan gəldim, üryan getdim. 
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Eşitdim	beləcə,	gördüm	beləcə	

	
Həyat dedikləri sanki yarışdı, 
Əvvəli bahardı, sonrası qışdı. 
Bütün davaların sonu barışdı, 
Eşitdim, beləcə, gördüm beləcə. 
 
Yox yerdən yaranıb bütün kainat, 
Nazil olub Quran, İncil və Tövrat. 
Əbədi yaranmış var olan həyat, 
Eşitdim, beləcə, gördüm beləcə. 
 
Özünə oxşarın yaratmış Allah, 
Ondan gözəli yox, əşədi-billah. 
«Hər işin əvvəli de, bismillah», 
Eşitdim, beləcə, gördüm beləcə. 
 
Əzəldən qardaşdır Xeyir ilə Şər, 
Ayrılmaz heç zaman, yanaşı gəzər. 
Xeyir işdən yapış, şərdən əl-həzər, 
Eşitdim, beləcə, gördüm beləcə. 
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Zaman	heç	kəsi	bağışlamır	

 
Hey qaçıb tələsirik, zamana çataq deyə, 
Hey qaçıb, yüyürürük, zamanı ötək deyə. 
Hər yerdə hər bir işdə zamanı izləsək də, 
Zaman bizi gözləmir, biz onu gözləsək də. 
 
Vaxt olur bir görüşə vaxtından tez gəlirik, 
Vaxtın necə ötdüyün nə duyur, nə bilirik. 
Tələssək də özümüz, zaman heç vaxt tələsmir, 
Nə vaxtından tez gəlir, nə də heç vaxt gecikmir. 
 
Əqrəblər səs salsa da, ötüb tik-tarak, tik-tak, 
Ahəngi pozulmayır, hey səs gəlir tik-tarak. 
İnsan oğlu bilirmi, ziyankardır bu tik-tak, 
Ahəngdar işləsə də salır ömürdən varaq. 
 
O hamıdan öc alır, heç kim ondan öc almır, 
Çox qüdrətli olanlar onunla heç bacarmır. 
Ömrümüz azalırkən, zaman niyə azalmır, 
Bizlər ki, qocalırıq, zaman niyə qocalmır? 
 
Çalışın ey insanlar, vaxtınızı düz bölün, 
İşinizi düz qurub, vaxtında tədbir görün. 
Yəhərləyib zamanı cilovunu bərk çəkin, 
Nə bir yerə tələsin, nə bir yerə gecikin. 
 
Nə qədər xərcləsən də boşalmayır kisəsi, 
Hey sıx onu, boğmala, kəsilməyir nəfəsi. 
Çox sakitcə iş görür, tükənməyir həvəsi, 
Zaman elə qəddardır, bağışlamır şeç kəsi. 
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Dünya	niyə	düzəlmir	

 
Gör nə qədər il keçib, əsr dolanıb, 
Dünya neçə dəfə dolub, boşalıb. 
Kim bilir nə qədər ömrümüz qalıb, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Kim bilir bu işdə kimdir günahkar, 
Kimsələr uduzub, kimsə edib kar. 
Deyəsən bu gəl-getdə bir hikmət də var, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Çox kişi dünyada tarix yaradıb, 
Mil çəkib dərdinə şana daradıb, 
İgidlik göstərib qan-tər axıdıb, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
İncil, Tövrat, Quran gəlib Xudadan, 
Bizə miras qoyub ulu Yaradan. 
Belə bir hidayət varsa Allahdan, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Guya bilik artıb, savad yüksəlib, 
Cəllad olan hər kəs insafa gəlib. 
Günahkar çoxalıb savab kiçilib, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Kimə xeyir verib dava-dalaşlar, 
Kimsəyə qalmayıb qızıl-qumaşlar. 
Düşmənçilik edib doğma qardaşlar, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
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İnsana yovuşmur insan olanlar, 
Dərddən baş açmayır yurdu talanlar. 
Diriykən ölüdür yerdə qalanlar, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Danıblar imanı, danıblar dini, 
Qırılır bir gündə insanın mini. 
Hər işə mız qoyur şeytanın biri, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Namərdlər dünyanı talayıb yeyir, 
Əyninə ədalət donun geyir. 
Onlardan heç kəsə dəyməyib xeyir, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Qalmışam məəttəl, olsam da adil, 
Çox işlər çözmüşəm, etmişəm təhlil. 
Mətləblər qansam da olsam da aqil, 
Bilmirəm bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Haramla halallıq qatışıq düşüb, 
Çözülmür düz olan, pırtlaşıq düşüb. 
Millətin tarixi dolaşıq düşüb, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
 
Biqeyrət gədələr əslin tanımır, 
Bilmir haralıdır, nəslin tanımır, 
Qıcqırmış xəmirtək ərsin tanımır, 
Görəsən, bu dünya niyə düzəlmir. 
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Torpaq	

 
Allah bir gün «ol» deyib kainatı yaratdı, 
Ulduzları, Günəşi, bir də Ayı yaratdı. 
Durna gözlü bulaqlar, axar sulu çayları, 
Sərvəti aşıb daşan yer altında layları, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
 
Ay, ulduz olmasaydı, yolumuzu azardıq, 
Bəs Günəş olmasaydı biz necə qızışardıq. 
Havalansın, oyansın, cana gəlsin təbiət, 
Meşəni, dənizləri, bu dağları yaratdı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
 
Necə gəzib dolaşar, harda tutardıq dayaq, 
Ayağımız altında durmasaydı bu torpaq. 
Nəyə Vətən deyərdik, açardıq ona qucaq, 
Fikirləşsək bu sayaq, gör nələri yaratdı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
 
Dənizlər olmasaydı iy basardı hər yanı, 
Qotur tutar canlılar kir basardı hər canı. 
Susuz dözməz bircə an göyə qalxar əfğanın, 
Təşnəsi sönsün deyə şirin sular yaratdı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
 
Bir yerdə dayanmayır, o, daim fırlanır, 
Bu hərəkət içində gecə, gündüz yaranır. 
Gündüzlər nur çiləyib, gecələri qaraltdı, 
Sirlə dolu bir dünya - möcüzələr yaratdı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
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O, bizim insanların əzəl-axır yurdudur, 
Hər tərəfi göl, dəniz, üçdən biri qurudur. 
Gör nə qədər müqəddəs, gör nə qədər uludur, 
Can qurban verdiyimiz, içdiyimiz o, anddı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
 
Gələn gündən torpağın damarını sökürük, 
Torpaqdan kərpic kəsib, uca evlər tikirik. 
Ölən günü yenə də bu torpağa köçürük, 
Düzüb-qoşub yaradan son mənzildə yaratdı, 
Yer kürəsi adında Allah Torpaq yaratdı. 
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Düşərsən	

 
Yamanlıq eyləyib hərzə danışma, 
Özün öz dilindən dərdə düşərsən. 
Özgənin işinə qəti qarışma, 
Səbəbin bilməzsən fəndə düşərsən. 
 
Sirr vermə can deyib, üzə gülənə, 
Min bir don geyinib, min dil bilənə. 
Loğmandan bir dərman yoxsa ölənə, 
Üz tutub Allahdan çarə dilərsən. 
 
Nəzir-niyaz verib yetim sevindir, 
Savaba yazılan keçən günündür. 
Yığdığın var-dövlət bilməm kimindir, 
Əldən çıxar bir gün parə dilərsən. 
 
Əməlin düz olsun, uyma şeytana, 
Güvənib zoruna girmə meydana. 
Kef üçün deyildir, nə mey, meyxana, 
Düz gəlməz söhbətin darə düşərsən. 
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Deyəsən	dünya	tərsə	fırlanır	

 
İndi it olubdur dünənki tula, 
Varlanıb rəhm etmir nökərə, qula. 
Görürəm namus da satılır pula, 
Deyəsən bu dünya tərsə fırlanır. 
 
Qardaş qardaş ilə getməyir yola, 
Həqiqət baş əyir bir qarın yala. 
İndi kompüterlə baxırlar fala, 
Deyəsən bu dünya tərsə fırlanır. 
 
Varlılar baş əyir dövlətə, vara, 
Əyninə geyinir ipəklə, xara. 
Dar gündə biri də gəlməyir kara, 
Deyəsən bu dünya tərsə fırlanır. 
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Əllərim	həmişə	oyaq	qalıb	

 
Üzü gülər olsam da, dərd içimdə yurd salıb, 
Köhnəsi, təzəsi var, gəl içimdə qurd salıb. 
Hücum çəkib üstümə, mən gecələr yatanda, 
Sustalıb tüm bədənim, əllərim oyaq qalıb. 
 
Hamı cavanlar sevib, mən dayanıb durmuşam, 
Xəyallardan özümə, bir məbədgah qurmuşam. 
Məni bəxtəvər sanıb, rəhm eyləmir Xudam da, 
Bəs niyə bəxtim yatıb, əllərim oyaq qalıb. 
 
Çətinliyə düşəndə, əsəblərim gərilib, 
Bağçamdan gülüm deyil, qönçələrim dərilib. 
Xəzan vurub bağımı, qapımı boran alıb, 
Bəs niyə bəxtim yatıb, əllərim oyaq qalıb. 
 
Çalışıb vuruşuram, ümidim var sabaha, 
Vicdanım tər-təmizdir, batmamışam günaha. 
Gileyli deyiləm mən, təkrar deyim bir daha, 
Nə olsun bəxtim yatıb, əlim ki, oyaq qalıb. 
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Çağırılmamış	qonaq	

 
Cavanlıqda ağlın olmur gəlsin sənin karına, 
Dil tapmırsan danışasan, söz deyəsən yarına. 
Ha əlləşib vuruşursan, sən çatasan amalına, 
Kimsə gəlib barmaq qoyur, haram qatır malına. 
Min bir günah işlədirsən, sən varmadan fərqinə, 
Heç sayın da bilməyirsən, azın-çoxun fərqi nə. 
Dildən, dindən xəbərin yox, asi oldun Allaha, 
Heç özünün xəbərin yox, sən batırsan günaha. 
Qocalırsan yavaş-yavaş yaş qarışır yaşına, 
O baxmayır ağ saçına, gözlərinin yaşına. 
Min tərəfə üz tutursan, hey uzanır yolların, 
Yorulursan, güc tükənir, heydən düşür qolların. 
Xəyallara qapılırsan, bir kölgədə əyləşib, 
Duyursan ki, təzyiq artıb, dizlərində keyləşib. 
Fikir vermir gənclər sənə, hal-əhvalsız yan keçir, 
Gözlərin də yaxşı görmür, dost tanışı zor seçir. 
İndi daha vaxtı çatıb, gərək namaz qılasan, 
Zəkat, xüms, nəzir verib, günahını yuyasan. 
Şükür edib Yaradana, günlərini sayıb dur, 
Bil ki, sən də gedəsisən, həyatını yaxşı qur. 
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Olumdan	ölümə	bir	addım	

	
Yığışıb bir səhər kənd uşaqları, 
Deyib gülə-gülə məktəbə getdi. 
Boş qaldı bir anda kənd oylaqları, 
Uşaqlıq çağlarım sonuna yetdi. 
 
Dedilər məktəbə yaşın çatmayır, 
Lövhənin qaşına əlin çatmayır. 
Hələ balacasan, məktəb qaçmayır, 
Axdı göz yaşlarım, boşuna getdi. 
 
Düzdüm kitabları mən də yan-yana, 
Oxudum birbəbir, mən yana-yana. 
Məhəbbət bəsləyib Əhli Ürfana, 
Bilmədim gəncliyim bəs necə ötdü. 
 
Çatanda bir zaman ahıl yaşıma, 
Ağ tüklər töküldü qara saçıma. 
Gətirdi min oyun fələk başıma, 
Yetişdi zamanım, vaxtım da bitdi. 
 
Olumdan ölümə yolmuş bir addım, 
Ölçüsü bir addım, vaxtı bir addım. 
Bu addım içində doğdum qocaldım, 
Nəşim yerə düşdü, ruhum ucaldı. 
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Dərd	bişirirəm	

 
Sındırıb dünyanın sümüklərini, 
İliyin çıxarıb mət bişirirəm. 
Onun kədərini, onun qəminə, 
Doldurub içinə dərd bişirirəm. 
 
Xalvar ilə gəlir, gələn də dərd də, 
İgid gərək dözsün, sınansın bərkdə. 
Qatıb bir-birinə ara xəlvətdə, 
Kədər bişirirəm, dərd bişirirəm. 
 
Qalanmış ocağa yaş ata-ata, 
Nağıllar danışıb baş qata-qata. 
Fikirlər içində mən bata-bata, 
Namərdlər yandırıb, mərd bişirirəm. 
 
Düşməz yəqin ələ bir də bu fürsət, 
Qovurur içimi gizli bir həsrət. 
Vətəndə vətənsiz çəkib xəcalət, 
Özümün canımdan kərt bişirirəm. 
 
Dərddən yoğrulubdur yəqin xislətim, 
Həmişə qəm-kədər olub qismətim. 
Vətən yaraşığım, həyat ismətim, 
Möhnət diləyirəm, əhd bişirirəm. 
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İki	qardaş	

 
Sevinc kədər ilə əkiz doğulub, 
İkisi bir yerdə doğub, yoğrulub. 
Doğma olsalar da fərqli olublar, 
İnsanın ruhunda mövcud olublar. 
Sevincdə, kədərdə xasiyyət olub, 
Əbədi boşalıb, əbədi dolub. 
Birinci bölünüb, artıb, çoxalıb, 
İkinci bölünüb, azdan az olub. 
Sevinc də, kədər də hərəsi bir pay, 
İnsanın qəlbində salıblar saray. 
Sevincdə vüsal var, kədərdə sual, 
Sevincdə təbəssüm, kədərdə xəyal. 
Sevinc sabahımdır, kədər dünənim, 
Heç biri qəlbimdə deyil sönənim. 
Sevinc də, kədər də ruha yaraşıq, 
Əzəldən arada vardı barışıq. 
Əbədi deyillər, ötüb keçəcək, 
Biri digərini əvəz edəcək. 
Sevinc olan yerdə nəşə çox olur, 
İnsan dincəlməyə meylli olur. 
Baxma ki, dərd özü qəlbdə yaradır 
Sövq edir insanı, qurub yaradır. 
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Rənglərin	rəngi	

 
İstəsən dünyanı sən dərk edəsən, 
Gərəkir bu haqda çox şey biləsən. 
Öyrənib biliklər, olsan ülamə, 
Sən də yetişərsən nə vaxtsa kamə. 
Sirrini öyrənsən elmi ürfanın, 
Bilərsən çox işin fani dünyanın. 
Onlardan biri də rənglərdir bilsən, 
Yəqin ki, kamala tez yetişərsən. 
Ağ, qara, qırmızı, birdə göy, sarı, 
Bəs edər bəzəsin yaranmışları. 
Yaşıl, qonur özü ayrı bir rəngdir, 
Bunları bilmək də sənə gərəkdir. 
Baxma ki, rənglərin sayları azdır, 
Hər rəngin özünün çaları vardır. 
Qarışsa, qovuşsa rənglər mayası, 
Min çalar qazanar rənglər dünyası. 
Fırlanmış fırçası haqqın durmadan, 
Dəyişmiş libası dünya hər zaman. 
İnsan zaman-zaman rənglərə uymuş, 
Hər rəngə xas olan məna uydurmuş. 
Yeddi rəng tanıyır dünyada insan, 
Onlardan qaradır, üstün hər zaman. 
Ağ, qara dedikdə gecə və gündüz, 
Sadə bir ad ilə adlanmış dümdüz. 
Gözləri oxşayır sarı hər zaman, 
Günəş də rəng almış yəqin sarıdan. 
Yaşıldır rənglərin ən xoş boyası, 
Cənnət mələyinin odur libası. 
Yaşıl don geyinər hər il təbiət, 
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Var onda cavanlıq, onda təravət. 
Hər kəs ki, geyinər rəngi qırmızı, 
Deyərlər bərq vurur göydə ulduzu. 
Qırmızı istilik, qırmızı candır, 
Canı da yaşadan candakı qandır. 
Xoş təsir bağışlar göyün libası, 
Əbədilik rəngidir bu göy boyası. 
Çox şeylər olsa da, göyün fonunda, 
Ulduzlar yatışır onun qoynunda. 
Təmizlik rəmzidir ağ rəngin özü, 
Rənglərin ən safı, rənglərin gözü. 
Kim eylər Allaha, haqqa ibadət, 
Ağ libas üstündə tapar səadət. 
O qədər gözəldir, o qədər təmiz, 
Bu rəngdə biçilir kəfənlərimiz. 
Budursa, rənglərin mütləq mənası, 
Gəlir sözlərdəki rəngin sırası. 
Hər sözdə, fikirdə bir məna vardır, 
Məna özü sözə rəngdir, çalardır. 
Nə qədər düşünsən səthi hamardır, 
Onun öz canında ikilik vardır. 
Bir üzü görünür günəştək parlar, 
Digəri zülmətdə, gizlində qalar. 
Zülmətin özündə hikmət axtarsan, 
Gərəkir elmindən işıq saçasan. 
Mənadır sözləri dəyərləndirən, 
Yüz məna düzəlir, sözün birindən. 
Sıra dəyişdikcə məna pozulur, 
Bir sözün mənası min cür yozulur. 
Rənglərə qərq olub bütün cəmiyyət, 
Bəzənib onlardan varlıq, təbiət. 
Məhrum olsaydılar rənglər rəngindən, 
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Seçilməz adamlar biri-birindən. 
Əl çəkər gözəllər öz bildiyindən, 
Danışmazdı heç vaxt gözəlliyindən. 
Nə şair, nə alim, nə elm olardı, 
Bütün bəşəriyyət zəlil qalardı. 
Gözəllik rəngidir kamilliyin də, 
Öz rəngi olmuşdur cahilliyin də. 
Vaxtın, zamanın da rəngi var, inan, 
Bu bir həqiqətdir, deyildir güman. 
Saatlar bir rəngdə, günlər bir rəngdə, 
İllər, aylar ötər eyni ahəngdə. 
Min rəngə boyanır hər il fəsillər, 
Keçsə qərinələr, keçsə əsrlər. 
Hər fəslin öz rəngi, öz yeri vardır, 
Yağışı, dolusu, tufanı vardır. 
Çiçəklər, ağaclar baharda, yazda, 
Meyvələr yetişər yayda, payızda. 
Hər meyvə dad verər dişə, damağa, 
Güləmbər tökülər bağçaya, bağa. 
Rənglər içindədir bütün kainat, 
Heyvanat, nəbatat, bir də məxluqat. 
Deməli, rənglərdə vardır bir məna, 
Bəxş etmiş Allahım bütün cahana. 
Rənglərdən yoğrulmuş külli kainat, 
Rəngbərəng doğulmuş bütün varidat. 
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Vətən	həsrəti	–	Vətən	yanğısı	
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Vətənsiz	insan	olmur	

 
Vətəndə vətənsiz, sinəsi dağlı, 
Düşmənin önündə qolları bağlı, 
Başına mən dönüm ay Vətən oğlu, 
Qibləyə döndərmə, ölsəm, qoy ölüm. 
 
Bu dağlar vüqarlı başımdır mənim, 
Bulaqlar gözümdə yaşımdır mənim, 
Gör neçə min illər yaşımdır mənim, 
Qürbətə göndərmə, ölsəm, qoy ölüm. 
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Keçənlərdən	heç	nə	qalmayıb	

 
Niyə xatırlayım ötən günləri! 
Orda nəyim itib, nəyim qalıb ki!? 
Nə izdən izim var nə yoldan yolum, 
Məhv olub ümidim nəyim qalıb ki!? 
 
Hər kəs nağıl deyir, nağıl dünyaya, 
Mən də nağıl deyim, nağıl qalıb ki!? 
Fələk neçə dəfə aldadıb məni, 
Huşum gedib başdan, ağıl qalıb ki!? 
 
Həyat bir ömürdür, gözlərdən qaşa kimi, 
Yer tuturam özümə bu daşdan o daşa kimi. 
Kim bilir yaşayacaq bu yaşdan o yaşa kimi, 
Necə aqil olasan, burda aqil qalıb ki!? 
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Mən	heç	vaxt	şəhərli	olmamışam	

 
Bir vaxtlar mən şəhərə oxumağa gəlmişdim, 
Bilikdən çələng hörüb toxumağa gəlmişdim. 
Köçəri bir quş idim,yoluxmağa gəlmişdim, 
Əslində də heç vaxt mən şəhərli olmamışam. 
 
Hərdən teatra, kinoya da getmişəm, 
Hərdən iynə kimi aralıqda itmişəm. 
Hərdən darıxanda Vağzala da getmişəm, 
Əslində də heç vaxt mən şəhərli olmamışam. 
 
Bir təndir istisinə neçə kərə kövrəldim, 
Yıxılsam da neçə kərə, neçə kərə dikəldim. 
Bir bəhanə tapıb mən hər ay kəndə gedərdim, 
Əslində də heç vaxt mən şəhərli olmamışam. 
 
Nə ağzımın dadı var, nə əlimdə bərəkət, 
Nə qolumun gücü var, nə dizimdə hərəkət. 
Nə oğlunda dəyanət var, nə qızında nəzakət 
Əslində də heç vaxt mən şəhərli olmamışam. 
 
Kəndimizdə var idi abır, ismət qananlar, 
Kəndimizdə var idi əsli gözəl olanlar, 
Kəndimizdə var idi eşq oduna yananlar, 
Əslində də heç vaxt mən şəhərli olmamışam. 
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Ruhani	çalınanda	

 
Ruhani çalındı könül sazımda, 
Fikrim-zikrim uçdu dərbədər oldu. 
Yenidən səf durub çoxum, azımda, 
Tarix olanları talar gətirər. 
 
Hər dəfə yenidən yazılar tarix, 
Hər dəfə bir yeni çalar gətirər. 
Kimsini əbədi unudan tarix, 
Kimisə yaddaşa calar gətirər. 
 
Canlanar gözümdə neçə igid, ər, 
Hərəsi bir qoşun, hərə bir sipər, 
Vətənçün «uf» deməz, qanını tökər, 
Xalqın yaddaşında qalar gətirər. 
 
Gəzişdi barmaqlar simlərin üstə, 
Tikildi fikirlər himlərin üstə, 
Dayandı söhbətlər kimlərin üstə?! 
Kimləri yadlara salar gətirər. 
 
Nə qədər qaynayır damarında qan, 
Ürəkdə təpər var, bədənində can, 
Durmaz igid oğlu, heç bir növcavan, 
Düşmənə bac verməz, alar gətirər. 
 
Ruhani çalınar uçar xəyallar, 
Uçub dərgahına çatar xəyallar, 
Bəzən gecələr də yatmaz xəyallar, 
Ruh verər ömrümə hünər gətirər. 
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Bayatı	

 
Əzizim, gələsiyəm, 
Getsəm də gələsiyəm. 
Dərdim məni təntidib, 
Bilmirəm hara qaçım, 
Bilmirəm hara sinəm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 
Bu	yurd	mənim	yurdum	deyil.?	

	
Çölü, çəmənində bitməyir güllər, 
Ötməyir bağlarda şeyda bülbüllər, 
Boşalıb obalar, köç edib ellər, 
Görən bu yurd mənim deyil. ? 
 
Buluda bürünüb dağların başı, 
Çatlayıb qayalar tökülüb daşı, 
Qurumur həsrətdən gözümün yaşı, 
Görən bu yurd mənim deyil. ? 
 
Quruyub bağ-bağat, kollar görünür, 
İlantək qıvrılan yollar görünür, 
Su gəlmir Çaxmaqda sallar görünür, 
Görən bu yurd mənim deyil. ? 
 
Elimin bar verən bağları hanı? 
Evlərin bəzəkli tağları hanı? 
Ölənlər ölübdür, qalanlar hanı? 
Görən bu yurd mənim deyil. ? 
 
Təhqir edilibdir qəbir daşları, 
Yoxdur heykəllərin daşdan başları, 
Sökülüb, talanıb əhlət daşları, 
Görən bu yurd mənim deyil. ? 
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Can	VƏTƏN!	

 
Yuxularda Muradına yetmişəm, 
Bağ-bağçanda bülbül olub ötmüşəm, 
Diz çökmüşəm, torpağını öpmüşəm, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
 
Sərt qayalar quzulayıb, sökülüb, 
Bulaqların gözündən qan tökülüb, 
Yurd yerləri pərşum olub əkilib, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
 
Ürəyimdə neçə nisgil, dərd qalıb, 
Əsirlikdə neçə igid, mərd qalıb, 
Ellərimdə yağıların yurd salıb, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
 
Məcnun olub ellərini gəzərəm, 
Gül-çiçəklə çöllərini bəzərəm, 
Ayrılığın həsrətindən həzərəm, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
 
Dilbilənlər söz oyunu oynayır, 
Dilbilməzlər göz oyunu oynayır, 
Bizimkilər döz oyunu oynayır, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
 
Vaxt yetişər yurdumuza yaz gələr, 
 Toylarına tar kamanla, saz gələr, 
Görüşünə neçə oğlu, qız gələr, 
Anam Vətən, canım Vətən, can Vətən! 
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O	tayda	bir	qız	var,	çağırır	məni	

 
Tikanlı məftillər gözümü oyub, 
Qardaşı qardaşa həsrətli qoyub, 
Baxmaqdan o taya gözümmü doyub? 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
Səhər açılsa da günəş doğmadı, 
Buludlar toplaşdı amma yağmadı, 
Allah, o səs mənə necə doğmadı, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
Zaman keçir sərhədləri bas, Araz, 
Düşmənlərin boğazından bas, Araz, 
Dayanma gəl,şah damarın kəs, Araz, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
Keçdi payız, ömrümüzü qış aldı, 
Həsrət boğdu, gözlərimi yaş aldı, 
Düşmənlər sevindi, dostum çaş qaldı, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
O, mənim qardaşım, o, mənim bacım, 
O, məlhəm yarama, dərdə əlacım, 
O, mənim millətim, başımda tacım, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
Neçə əsr qul kimi, əlləri bağlı, 
Azadlıq hayqıran dilləri bağlı, 
Vətəndə vətənsiz sinəsi dağlı, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
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İstibdad hökm edib, qollar kəsilib, 
Sərhədlər dikəlib, yollar kəsilib, 
O taya uzanan qollar kəsilib, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
 
Səbr eylə, gözəlim, gələrəm bir gün, 
Gəlib göz yaşını silərəm bir gün, 
Vətənsiz qalmaram, ölərəm bir gün, 
O tayda bir qız var, çağırır məni. 
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Azadlıq	istəyirəm	

 
Açılsın göylərə iki əlimiz, 
Döyülsün, qançır olsun kürəklərimiz. 
Yorulmasın azadlıq deyən dilimiz, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
 
Düşmənlə doludur sağla, solumuz, 
Gərək qılınc çalsın hər an qolumuz. 
Asan deyil, bilirəm, zəfər yolumuz, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
 
Verməz onu heç kəs, gərək alasan, 
Baş kəsib, qan töküb, candan olasan. 
Saralıb həsrətdən gültək solasan, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
 
Qalmasın əvəzsiz, tökülən qanlar, 
Getməsin hədərə verilən canlar. 
Dünyanın hər yerində bilsin insanlar, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
 
Qırılsın buxovlar, açılsın əllər, 
Söyləsin nəğmələr, kəsilmiş dillər. 
Eyləsin tərəqqi ümidsiz ellər, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
 
Oxusun, təhsil alsın, hər körpə uşaq, 
Çiçəyə bələnsin, hər künc, hər bucaq. 
Səadət bəxş olsun qoy qucaq-qucaq, 
Azadlıq, azadlıq istəyirəm. 
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Nə	qaldı	

 
Köçürtdülər, düşdük qərib ellərə, 
Qurban getdi, gör neçəmiz sellərə. 
Ağ dən düşdü şəvə kimi tellərə, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Qarı düşmən üzümüzə dayandı, 
İgidlərim al qanına boyandı. 
Od tutub ev-eşik yandı, ha yandı, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Şəhidlərin ruhu darda bağırır, 
Dərdim məni dərd içində yoğurur. 
Daş heykəllər bizi geri çağırır, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Miras qalmış babalardan min adət, 
Abır-həya, bir də dözüm, dəyanət. 
Yaraşıqdır bizə ismət, ləyaqət, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Cığır salıb dağ-dərədə izimiz, 
Qartalları sal qayada gözümüz. 
Bir tarixdir söhbətimiz, sözümüz, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Pir babalar iman yeri, andımız, 
Bu torpaqda doğulmaqdır şansımız. 
Fəda olsun bu Vətənə canımız, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
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Bağ-bağatın meyvəsini dərmədik, 
Zəmilərin taxılını bölmədik. 
Ölməliydik, biz Vətəndə ölmədik, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Dərilmədi tənəklərdə üzümüm, 
Qurumayır, yaşı axır gözümün. 
Taqətim yox, qalmayıbdır dözümüm, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Dağların başına uçub qonardıq, 
Çəmənlikdə dirə-döymə oynardıq. 
Biz necə də isti təbli qaynardıq, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Vaxt var idi, çaylar kimi çağlardıq, 
Həsrət çəkib sözdən kitab bağlardıq. 
Vətən deyib zülm-zülm ağlardıq, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
İtlər qalıb zəncirində uladı, 
Hər birisi alınmaz bir qaladı. 
Gör kimlərə quyruq salıb buladı, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Diri Dağın başı göyə millənir, 
Gözləri həsrətdən yola zillənir. 
İçimdəki dərdim özü dillənir, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
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Bəydili düzləri sanki atlasdı, 
Yağış yağdı, dolu döydü, su basdı. 
Dədələrdən bizə qalmış mirasdı, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Mazan Nənə Haqqın yerdə nişanı, 
Tutya kimi dərilərdi yovşanı. 
Onsuz keçməz nə bir toyu, nişanı, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
 
Dığalarla bitməz bizim davamız, 
Gör kimlərə qaldı viran obamız. 
Qənim olsun Hacıqaraman babamız, 
Bizdən sonra nələr qaldı, nə qaldı! 
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Heyf	ki,	gec	doğulmuşam	

 
Vətənin, düşmənin qara daş kimi, 
Qoyub sapandıma uzaq atardım. 
Axıla yığılmış xırda baş kimi, 
Birin bir qəpikdən ucuz satardım, 
Anadan mən, heyf ki, gec doğulmuşam. 
 
Gözlərin tökərdim gözünü çəksin, 
Dillərin kəsərdim səsini kəssin, 
Dizləri titrəsin, əlləri əssin. 
Anadan mən, heyf ki, gec doğulmuşam. 
 
Çaxıb şimşək kimi yel tək əsərdim, 
Qara tikan olub yolda bitərdim, 
Balasın özünə qurban kəsirdim. 
Anadan mən, heyf ki, gec doğulmuşam. 
 
Kaş ki, mən olaydım qana batan da, 
Qılınc çevirən də, qalxan tutan da, 
Ömrünü Vətənçün oda çatan da. 
Anadan mən, heyf ki, gec doğulmuşam. 
 
Düşməni öldürüb, qanın yalardım, 
İntiqam deyərək qisas alardım, 
Mən də sizin kimi şəhid olardım. 
Anadan mən, heyf ki, gec doğulmuşam. 
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Həmişə	elinən	

 
Düşməsin qiymətdən sözün istəsən 
Ariflə dur-otur, aqillə danış 
Hörmət et hər kəsə, hörmət görərsən 
Palaza bürünüb, elinə qarış. 
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Tərsə	çalınan	havalar	
və	sevgi	yaşantıları	

 

 

 
 



 52

 
Olaydı	

 
Kaş ki, sevdiyim gözəlin yanaqları al olaydı, 
Saçları da gərdənindən, buxağında xal olaydı, 
Şirin deyib, şirin gülə, dodağında bal olaydı, 
Bədnəzərin gözü çıxa, dilləri də lal olaydı. 
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Bilmirəm	

 
Gözüm elə qorxub haqq sandığımı, 
Dilimə gətirib deyə bilmirəm. 
Halal zəhmətimlə qazandığımı, 
Könül xoşluğuyla yeyə bilmirəm. 
 
Ədalət hay salmır, haqq da yerimir, 
Yalan ayaq açıb, haqsız kirimir. 
Niyə bu dünyanın himi çürümür?, 
Lal olub dil, dodaq, deyə bilmirəm. 
 
Tapdanır duz-çörək, tapdanır hörmət, 
Yoxdur abır, həya, yox olur ismət. 
Hara sığışacaq bu qədər nifrət, 
Deyən yerə sığır, göyə bilmirəm. 
 
Dərdim çox ağırdır, çiynimi əzir, 
Ruhum yerdə durmur, göyləri gəzir. 
Dərdlərim əlindən, dərd məndən bezir, 
Meylini salımmı meyə, bilmirəm. 
 
Dağlara çən düşür, duman bozlayır, 
Damarda qan donur, canım buzlayır. 
Tarım nalə çəkir, kaman sızlayır, 
Dönümmü naləli neyə, bilmirəm. 
 
Tanımaq olmayır oğul-uşağı, 
Gözə təpərdilər bir vaxt başağı. 
Başıma dərd olub başımın ağı, 
İndi də qırmızı geyə bilmirəm. 
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Bunu	hamı	deyir	

 
Dərd yüklənir, dərd bilənin dalına, 
Göz dikilir yetimlərin malına, 
Yanan yoxdur kasıbların halına, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki? 
 
Yaltaqları tərif üçün söz alır, 
Yetim-yesir geyinməyə bez alır, 
Varlıları müftə maldan həzz alır, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki. 
 
Cibdəki pul çatışmayır bazara, 
Xalq tutulub xəstəliyə, azara, 
Belə getsə, tez girərik məzara, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki. 
 
Tələbəsi ayrı düşüb kitabdan, 
Xalq artisti iki alır hesabdan, 
Mollamız da uzaq gəzir savabdan, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki. 
 
Məmurların işi gedir yağ kimi, 
Yayılıblar dörd tərəfə tağ kimi, 
Dağ çəkirlər, dağ üstündən dağ kimi, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki. 

 
Ey Xudaya! Böyüklüyün adına, 
Qoyma yanaq namərdlərin oduna, 
Yetişginən sən bizlərin dadına, 
Bunu hamı deyir, mən demirəm ki. 

 1990 
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Nənəm	yenə	bizə	nağıl	danışır	

 
Açıb boğçasını, töküb sandığın, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
Özü vacib bilib, vacib sandığın, 
Qoşub bir-birinə nağıl danışır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
 
Deyir ki, ay bala, düz otur, düz dur, 
Yaxşı fikirləşib, işini düz qur, 
Nə kimə yalan de, nə kimə üz vur. 
İnsana ləyaqət, hörmət yaraşır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
 
Deyir ki, nə vaxtsa, kimsə gələcək, 
İşləri iynəyə, sapa düzəcək, 
Uzaq deyil o gün mütləq gələcək. 
Soluxmuş gözlərdə ümid sayrışır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
 
Bəzən nənəmin də üzü gülərdi, 
Ağ qoç qara qoça qalib gələrdi, 
Bəzən də gözünün yaşın gilərdi. 
Xəyallar dolaşır, fikir qarışır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
 
- Yaman pis vaxtlarda getdik sürgünə, 
Düşmənim düşməsin biz düşən günə, 
Şükür Yaradana, şükür bu günə. 
Hərdən talehilə küsüb, barışır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
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Qarı hardan bilsin zaman dəyişib, 
Hər şey təzələnib, cahan dəyişib, 
Daha «sən öl» keçmir, inam dəyişib. 
Ağızda dil yanır, dodaq alışır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
 
Nənəm başdan-başa hikmətmiş demə, 
Zəkaymış, dühaymış, aqilmiş, demə, 
O söz xəzinəsi, məktəbmiş demə. 
Nənəmin hər sözü ona yaraşır, 
Nənəm yenə bizə nağıl danışır. 
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Yanıq	Kərəmiyə	oynayan	gəlin	

 
Gəlin örpəyini salıb başına, 
Baxma gəncliyinə, baxma yaşına, 
Çırpıb qismətini tale daşına, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Düşün gedənləri, düşün olanı, 
Eşqin yollarında candan qalanı, 
Unutma can verib, canı alanı, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Vaxt olar bu oda özün yanarsan, 
Canını bu o da, közə qalarsan, 
Eşqin nə olduğun onda qanarsan, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Bu eşq qanımızda haqqın közüdür, 
Bu eşq yaradanın haqlı sözüdür, 
Bu eşq ruhumuzda Haqqın özüdür, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Bir gün gələr bilmədən dərdə düşərsən, 
Cəhənnəm oduna yanıb, bişərsən, 
Bu gün çox cavansan, yaman təşərsən, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Sənə çox yaraşır, üzdə duvağın, 
Gözlər qamaşdırır eynin, qabağın, 
Sənə heç yaraşmır günah yumağın, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
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Bu hava bizim qismətimizdir, 
Abrımız, həyamız, ismətimizdir, 
Eşqi ülvi sanmaq adətimizdir, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Kərəmi havası yandırıb, yaxır, 
Kiməsə əzəldir, kiməsə axır, 
Bilirsənmi sənə, bəs kimlər baxır, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Ağ göyərçin timsalı qanad çalırsan, 
Səni görən kəsi dərdə salırsan, 
Bilmirəm bu nazı hardan alırsan, 
Oynama bu havaya, dayan, xanım qız! 
 
Bir gün Xiyabana düşərsə yolun, 
Qara mərmər olar, həm sağın, solun, 
Qaldırıb göylərə hər iki qolun, 
Orda bu havaya oyna, xanım qız! 
Oyna, bu havaya, oynaya bilsən! 
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Həyatmı,	ömürmü,	nə	deyim	buna?	

 
Dərdinən doludur mənim ürəyim, 
Tamam qabar olub əlim, kürəyim. 
Niyə daşdan çıxır mənim çörəyim, 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
 
Beləmi keçəcək həp başdan-başa, 
Bu bir yaşam tərzi, yoxsa tamaşa. 
Neyləyim onunla girim savaşa?! 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
 
Taleyim beləymiş, gətirmir baxtım, 
Yazılmış alnıma, qurulmuş taxtım. 
Bir gün yetişəcək verilmiş vaxtım, 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
 
Ümidlə gözlədik hər gələn günü, 
Unutduq əzabla hər keçən günü. 
Deyəsən, deyəcəm mən ölən günü, 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
 
Görəsən çoxları belə yaşayır? 
Taleyin yükünü belə daşıyır? 
Çoxları bir ömrü hələ yaşayır, 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
 
Kimi yaxşı yaşar, kimisi babət, 
Kimi aşkar deyər, kimisi xəlvət. 
O dünyadan bir gün gələcək dəvət, 
Həyatmı, ömürmü, nə deyim buna? 
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Ay	nənə,	bir	nağıl	de!	

 
Ay nənə, bir nağıl de, yatım isti qucağında, 
Qanad çalım, uçum yenə xəyalların qanadında. 
Şiş qayaya kəmənd atıb, çəmənlikdə şehə batım, 
Boğum gürzə ilanları yuvasının lap ağzında. 
 
Çağır məni, bir iş buyur, mən mətləbi çox gec 

 qanım, 
Danla məni, bir çubuq vur, yanım yansın  

  yanım-yanım. 
Oxşa məni, üzümdən öp, mən də qanım qoy  

səhvimi, 
Bir layla de, yatım hələ, sənə qurban mənim 

 canım. 
 
Bir nağıl de, gözəl nənəm, gözəl qızdan, 

 mərd oğuldan, 
Sürgünlərdən qayıtmayan, qolu dönməz  

dörd oğuldan. 
Elə ağla, sakit-sakit, göz yaşların ümman olsun, 
Oyananda pay ver mənə, həm şəkərdən,  

həm noğuldan. 
 
Hərdən mənə sən kişi de, qoy böyüyüm, kişiləşim, 
Döyülsəm də hərdən-hərdən, qoy bərkiyim, 

        kişiləşim. 
Namərdlərin gözünə ox, nənəm mənim, 

 canım mənim 
Dua elə allahına tez böyüyüm, püxtələşim. 
 



 61

 
Düz	danışa	bilmirəm	

 
Deyirəm ki, «çən» bürüyüb hər yanı, 
Hər bir kəsin kəsilibdir gümanı. 
Deyirlər ki, davranıram hədyanı, 
Qoyurlar ki, düz daşınım, düz deyim. 
 
Deyirəm ki, qar, yağışa nur deyin, 
Haqq sözünə, haqq işinə hür deyin. 
Deyirlər ki, ağzını yum, az deyin, 
Qoyurlar ki, düz daşınım, düz deyim. 
 
Haqqı yoxdur, gəlib haqqı tapdayır, 
Baş kəsməyə baltasını saplayır. 
Düz deyənin təpəsindən zoplayır, 
Qoyurlar ki, düz daşınım, düz deyim. 
 
Doğru işə min cür kələk qururlar, 
Qıpqırmızı üzümüzə dururlar. 
Düz deyirəm, ağzım üstə vururlar, 
Qoyarlar ki, düz daşınım, düz deyim. 
 
Tərəzinin düz mizanı pozulub, 
Doğru sözüm tərsəməzhəb yozulub. 
Qismət belə, tale belə yazılıb, 
Qoyurlar ki, düz daşınım, düz deyim. 
 
Nağıl deyib başımızı qatırlar, 
Həqiqəti kor qəpiyə satırlar. 
Doğru desəm ayağımdan çatırlar, 
Qoymurlar ki, düz danışım, düz dinim. 
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Düşdü	

 
İlk dəfə gözümdən bəlaya düşdüm, 
Gördüm, sevdim səni, mən oda düşdüm. 
Eşqin bu bəlası sənin gözündən, 
Süzüb birər-birər qəlbimə düşdü. 
 
Bu necə alovdu, bu necə qordu, 
Küləklər sovurdu, canıma doldu. 
Həyatın özü bu, müqəddəs yoldu, 
Bu yolda murazım tərsinə düşdü. 
 
Sən getdin, mən sənin izinə döndüm, 
Dolandım başına, gözünə döndüm. 
Hər yerdə söhbətinə, sözünə döndüm, 
Ürəyim sevincin qəminə düşdü. 
 
Əzab çəkib hər gün elə qəm yedim, 
Pozuldu növrağım, dərdlə qəm yedim. 
Sevirəm sözünü mən necə dedim, 
Özümdə bilmədim, çəminə düşdü. 
 
İndi də dilimdən xətaya düşdüm, 
Bəlaymış eşq özü, cəfaya düşdüm. 
Sən demə xam olan xəyala düşdüm, 
Xəyala uymağım dəminə düşdü. 
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Bahar	gələndə	

 
Yağış yağar çəmənliyə su çiləyər, 
Yavaş-yavaş yarpaqların tozun silər. 
Rayihəsi yoxa çıxar çiçəklərin, 
Bir anlığa səsi gəlməz bülbüllərin. 
Qərq olar sakitliyə bir an təbiət, 
Dəyişər o andaca bütün vəziyyət. 
Heyranlığın donun geyər kainat, 
Başqa cürə davranar cəmi heyvanat. 
Gün çıxar, səs salar çöldə böcəklər, 
Günəşə üz tutar güllər, çiçəklər. 
Göydə qanad çalar, süzər qartallar, 
Həsədlə onlara baxar insanlar. 
Uşaqlar oynaşar həyət-bacada, 
Baxıb fərəhlənər cavan, qoca da. 
Kimisi bağında əkinin əkər, 
Kimisi yer şumlar, dənini səpər. 
Beləcə ötüşər, keçər günləri, 
Xəbər tutmaz bundan sanki özləri. 
Əlində olsa da qabar izləri, 
Sevincdən parlayar qara gözləri. 
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Sadəlövhün	aqibəti	

 
Bir dəfə su üstə bir qurdla quzu, 
Süfrəyə düzdülər çörəklə duzu. 
Qaldırıb badələr, sağlıq dedilər, 
Saz tutub, söz qoşub, özün öydülər. 
 
Biri tərif edib dağı, aranı, 
Göylərə qaldırdı acgöz tiranı. 
Digəri göstərib haqqı, yalanı, 
Əl basıb, and içdi, əldə «Quranı». 
 
Biri tərif edib öz qurd balasın, 
Dedi ki, hər kəsdən alıb qisasın. 
Quzu da bu sözə məəttəl qaldı, 
Qurduq qurd balasın yadına saldı. 
 
Qurd dedi: «Unudaq köhnə hesabı, 
Tökmə ortalığa Quran kitabı. 
Bu günah qalıbdır mənə babamdan, 
Bilmirəm qurtarım mən necə ondan». 
 
Söhbətə çəkərək bu qurd quzunu, 
Şəraba buladı halal ruzunu. 
Quzu çox içərək halından çıxdı, 
Dediyi kəlmələr evini yıxdı. 
 
Quzunu bu yolla haldan çıxardı, 
Aldadıb başını evə apardı. 
Rüşvət verib ona lentə köçürdü, 
Bütün sənədləri «mentə» ötürdü. 
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Bilmədən quzu da qurda inandı, 
Haqqı söyləsə də odlara yandı. 
Özündən bixəbər quzu ilişdi, 
Dilinin ucundan zindana düşdü. 
 
Harda nə danışdın gərək biləsən, 
Kişi ilə dost olub, çörək kəsəsən. 
Quzu da bilmədi zaman dəyişib, 
Kişilik qalmayıb tamam dəyişib. 
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Bu	qız	da	gəlin	köçəcək	

 
Gündə saçlarına min sığal çəkir, 
Ruhu göylərdədir, gözü yol çəkir. 
Yır-yığış eyləyir, hey söküb tikir, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 
 
Kim dindirsə, ona dərhal can deyir, 
Nəvaziş göstərib can qurban deyir. 
Bürüyüb büsbütün həyəcan deyir, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 
 
Yerişin dəyişib, nazınan gedir, 
Dili nəğmə deyir, sazınan gedir. 
Bəxtəvər bir bölük qıznan gedir, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 
 
Hər işə qarışır çoxdur marağı, 
Bəxtin yazan yazıb, yanıb çırağı. 
Deyəsən, düzəlib saqqal darağı, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 
 
Artırıb minə bir nazı gözləyir, 
Şükür edib Allaha, razı gözləyir. 
Qış keçib indi də yazı gözləyir, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 

 
Sevgidən bulaq tək axsın, çağlasın, 
Eşqi-məhəbbətdən çələng bağlasın. 
Xudam bədnəzərdən uzaq saxlasın, 
Görünür bu qız da gəlin köçəcək. 
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Ay,	ilham	pərisi!	

 
Könlümün həmdəmi, ay ilham pərim, 
De harda qalmısan, harda itmisən. 
Ay mənim pənahım, ay can-ciyərim, 
De harda qalmısan, harda itmisən. 
 
Sənsiz yazılmayır ağca varağı, 
Səsim eşidilmir, gəlmir sorağım. 
Qaranlıq könlümə sənsən çırağım, 
De harda qalmısan, harda itmisən. 
 
Sənsən mənim dərdlərimə əlacım, 
Sənsən mənim həm şirinim, həm acım. 
Sənsən mənim taxt divanım, həm tacım, 
De harda qalmısan, harda itmisən. 
 
Sən gəlincə gözüm yola dikilir, 
Gözlərimdən yuxum ərşə çəkilir. 
Yaddaşımdan min xatirə tökülür, 
De harda qalmısan, harda itmisən. 
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Tapılmaz	

 
Çalışdım, vuruşdum, çəkdim əziyyət, 
Durulmur, düzəlmir, heç cür vəziyyət. 
Sevinci bölməyə yığılır millət, 
Dərdimi bölməyə kimsə tapılmaz. 
 
Eşqin, məhəbbətin düşdüm oduna, 
Zülmdən, əzabdan kam uma-uma. 
Xudam rəhm qılsın, çatsın dadıma, 
Dərdimin dərmanın bilən tapılmaz. 
 
Vətən deyə-deyə coşub çağladım, 
Belimə poladdan qılınc bağladım. 
Gizlində həsrətdən yanıb ağladım, 
Gözümün yaşını silən tapılmaz. 
 
Çoxalıb namərdlik niyə biləsən, 
Nə vaxt sonu çatar bunun görəsən. 
Hər işə şahidlik nə qədər desən, 
Həqiqət yolunda ölən tapılmaz. 
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Dayan	baxım	gözlərinə	

 
Gözlər könlün baxışıdır, 
Su bulağın axışıdır, 
Xal buxağın naxışıdır, 
Dayan baxım gözlərinə. 
 
Üzün aya bənzəri var, 
Gündüzü var, gecəsi var, 
Qaşlarının vəsməsi var, 
Dayan baxım gözlərinə. 
 
Sən elimin gözəlisən, 
Sözü duzlu, məzəlisən, 
Sən ömrümün bəzəyisən, 
Dayan baxım gözlərinə. 
 
Deyirsən ki, sevməyirsən, 
Sevdiyimi bilməyirsən, 
Dərdimdən heç ölməyirsən? 
Dayan baxım gözlərinə. 
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Mən	öz	içimdə	ölmüşəm	

 
Yox olub varım da, yoxum, heçim də, 
Gözümdə dünya da bircə biçimdə. 
Qalmayıb bir istək, bircə seçim də, 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 
 
İtib uşaqlığım ilk çağlarımdan, 
Peşmanam dünyaya yarandığımdan. 
Əridim içimdə qısqanclığımdan, 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 
 
Gəncliyim harada itib batıbsa, 
Bəxtim haralarda necə yatıbsa, 
Deyirlər sevgi var, o da olubsa, 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 
 
Gəzdim şəhərləri, gəzdim dağları, 
Gəzdim başdan-başa gözəl bağları. 
Qaytara bilmirəm ötən çağları, 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 
 
Böhtan yuva salıb sağım, solumda, 
Taqətim qalmayıb iki qolumda. 
Tikanlar bitibdir gedər yolumda, 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 

 
Dünyanın dərd-səri yığışıb məndə, 
Fələkdə mat qalıb, düşüb kəməndə. 
Ayaq üstə görüb, inanma sən də , 
Ölmüşəm, deməli, mən öz içimdə. 
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Şair	Vaqif	Cəbrayılzadəyə	

 
Uç şairim, uç qardaşım göylərə, 
Xoşbəxtlik də, gözəllik də ordadır. 
Niyyət eylə, arzun çatsın göylərə, 
Məhəbbət də, səadət də ordadır. 
 
Açıq əlin ibadətdən enməsin, 
Ümidlərin işıq saçsın, sönməsin. 
Sən Allahdan, Allah səndən dönməsin, 
Həsrətin də, vüsalın da ordadır. 
 
Buludtək üstünə çöksün ilhamın, 
Çatsın Yaradana sözün, eyhamın. 
Gül açsın qəlbində eşqin, inamın, 
Əsil hikmət, düz kəlam da ordadır. 
 
Göydən gəlib, nazil olub Quranın, 
Yüz illərdir dəyişməyib imanın. 
Bu dünyada Ona qalıb gümanın, 
Ədalət də, səxavət də ordadır. 
 
Varsa da yanında böyük günahın, 
Qoy ona tez çatsın duanla ahın. 
Açılar üzünə xoşbəxt sabahın, 
Ümid də, arzu da, vəhy də ordadır. 
 
Şöhrət bilib ad dalınca uçanlar, 
Qul olub zinətə əlin açanlar, 
Bir damla qan üçün haqdan qaçanlar, 
Bilməz?! Axirətlə divan ordadır. 
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Oğlum	Orxana	vəsiyyətim,	 																										

nəsihətim	
	

Allah dərgahına açılsa əlin, 
Gərək saleh olsun işin, əməlin. 
Niyyətin düz olsun, düz desin dilin, 
Səndən bir kimsənə ziyan görməsin. 
Uca tut adın sən dostun, yoldaşın, 
Yeri bəlli olsun bacı, qardaşın. 
Əməllər gül açsın, arzular qanad, 
Abırdan, həyadan qızarsın yanaq. 
Bir gün bikef olub, pəjmürdə olsan 
Fikirlər içində boğulub qalsan, 
Gərək keçənləri yada salasan, 
Bir olan Allahdan səbr umasan. 
Fikirləş, kiməsə kömək etdinmi, 
İmdada yetişib, haya getdinmi. 
Açdınmı qucağın yetim uşağa, 
Verdin? Halal maldan fitrə, sadağa. 
Bütün bu suallar olsa da acı, 
Düzlük olmalıdır başının tacı. 
Haqqa tapın, haqqın yolunu azma, 
Heç kəsin ayağın altını qazma. 
Bir gün yolun düşər ordan keçərsən, 
Qazdığın quyuya özün düşərsən. 
Nəfsə sahib ol, baxma harama, 
Dilinə gətirmə yalan, qurama. 
Nahaq ola-ola haqdan danışma, 
Haqqın tərəfin tut, haqdan sovuşma. 
Ziyana düşsən də Allah adına, 
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Bil ki, dar vaxtında çatar dadına. 
Etdiyin yaxşılıq itəcək sanma, 
Yaxşılıq əvəzi yaxşılıq umma. 
Etdiyin hər işi görür Yaradan, 
Rəvac gələr hər işinə Xudadan. 
Bir iş başlayanda ona tapınsan, 
Biləsən, sonunda xeyir taparsan. 
Ey oğul, Allahdan əlini üzmə, 
Allahın yolunda əməldən bezmə. 
Dediyim bu sözlər olsun vəsiyyət, 
Ya bir Ata sözü, ya bir nəsiyyət. 
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Hörmətli	müəllimim		
Bayram	Quliyevə	

	
Hörmətli müəllim, ey gözəl insan, 
Səndəki xislətə olmuşam heyran. 
Niyyətin gözəldir, əməlin təmiz, 
Xatirin yanımda hər kəsdən əziz. 
Gözümdə işıqsan, yolumda mayak, 
Sən oldun bizlərə həm arxa, dayaq. 
Dolandın başımıza bir mələk sayaq, 
Gərəkir şöhrətini ellərə yayaq. 
Ayaq açıb ilk dəfə, dərsə gedəndə, 
Hərflərdən söz qoşub, çələng hörəndə, 
Bir cümlə yazmışdın «Hau du yu du,- 
İngiliscə salamdır, ay uşaqlar, bu». 
İlk dərsə salamla başlamışdın sən, 
O salamdan başladım həyatıma mən. 
O gündən dünyaya uzandı əlim, 
Dəyişdi arzular, dəyişdi dilim. 
Bütün həyatını sərf etdin bizə, 
Hələki borcluyuq, bu gün də Sizə. 
Ömrün yollarında sən nə itirdin, 
Onları toplayıb sənə gətirdim. 
Beləcə ömür keçdi, sən də qocaldın, 
İllər yola saldın, ildən öc aldın. 
Sənə ki, yaraşır bu cür qocalıq, 
Bu qocalıq deyil ki, bu bir ucalıq. 
Özün gəncliyini bizə vermisən, 
Özünə gənclikdən heykəl hörmüsən. 
Bu heykəl ömürlərdə məskən salacaq, 
Sizlərdən nəsillərə töhfə olacaq. 
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Anama	

 
Yaxşı ki, dünyada ANA, sən vardın, 
Yoxsa, bu dünyada kimi sevərdim. 
Danışmaz bir kəlmə, lal, kar olardım, 
Mən necə bülbültək ötə bilərdim. 
 
Kim məni qəlbində ürəktək bəslər, 
Kim məni həyata, sevgiyə səslər. 
Kim mənə inanar, ümidlər bəslər, 
Kimin ətəyindən tutub gəzərdim. 
 
Gündə yüz min kərə başıma döndün, 
Günəştək parlayıb şam təki söndün. 
Ölsən də min kərə sən mənə döndün, 
Yoxsa bu dünyada necə dözərdim. 
 
Sən mənə öyrətdin namus, ar nədir, 
El, oba, bir Vətən, dövlət, var nədir. 
Eşq nədir, sevgi nədir, əhli yar nədir, 
Sənsiz bu dünyanı məzar bilərdim. 
 
Sən dedin haradan başlayır Vətən, 
Harda sona çatır, qurtarır Vətən. 
Mənə çox əzizsiz – bir sən, bir Vətən, 
Sizsiz bu dünyada yəqin ölərdim. 

 
Sən məni çağırar, mən də gələrdim, 
Sən hara buyursan, ora gedərdim. 
İmkanım olsaydı, mən də ölərdim, 
Səninlə bir yerdə qəbrə gedərdim. 
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Zeynalov	Hüsən	Həmid	oğluna		
həsr	olunur.	Ruhu	şad	olsun!	

 
Hüsən dayı, bayatı çal tütəyində, 
Qövr eyləsin köhnə dərdin ürəyində. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Sinəm yansın, sızıldasın kürəyimdə. 
 
Bayatı çal, yada düşsün ötən günlər, 
Sadalansın neçə-neçə toy, düyünlər. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Yada düşsün neçə-neçə dərd düyünlər. 
 
Elə çal ki, həsrət olsun göz qaşımda, 
Elə çal ki, leysan olsun göz yaşım da. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Elə çal ki, bağrı yansın göy daşın da. 
 
Sən bir elin dərd çuvalı, sinən dolu, 
Hər bir kəlmən, hər bir sözün hikmət yolu. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Ola bilməz bir kimsənə səntək ulu. 
 
Sən bilirdin kəndimizdə kimlər olub, 
Qaçaq, quldur, yolkəsənlər, kimlər olub. 
Bayatı çal, qoca qartal, bayatı çal, 
Kimlər köçüb, kimlər itib, kimlər qalıb. 
 
Sevinərdin uşaq kimi mərd görəndə, 
Kövrələrdin bir kimsədə dərd görəndə. 
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Bayatı çal, qoca qartal, bayatı çal, 
Sərtləşərdin polad kimi sərt görəndə. 
 
Keçər əsr, qərinələr, neçə illər, 
İnan, səndən söz açacaq şirin dillər. 
Bayatı çal, ulu dədə, bayatı çal, 
Bir tarixsən, unudarmı səni ellər. 
 
Sən həsrətdən, indi bildim, elə çaldın, 
Xatırlayıb Həsənini yada saldın. 
Bayatı çal, qoca qartal, bayatı çal, 
Günahım nə, mən yazığı dərdə saldın. 
 
«Aşıq Qərib», «Əsli Kərəm» əzbərində, 
Qandırardın dilbilməzi quş dilində. 
Bayatı çal, Hüsən dayı, bayatı çal, 
Rəhmət qılsın sənə Allah əcəlində. 
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60	yaşın	mübarək,	qardaşım	

(Dostum Valeh Cəbrayılova) 
 

Tək-tək gəldik bu dünyaya, qardaşım, 
Birimiz tez, birimiz gec, qardaşım. 
Gör neçə il oldun könül sirdaşım, 
Sirr saxladın, sirrimizi, sirdaşım. 
 
Nə incidik, nə də küsdük kimsədən, 
Nə yaxşıydıq, nə də pisdik kimsədən. 
Nə qorxutduq, nə də əsdik kimsədən, 
Alnı açıq, üzü ağıq, qardaşım. 
 
O gündən ki, bu dünyada yarandıq, 
Çətin keçdi, biz odlara qalandıq. 
Belə-belə həm sevindik, arandıq, 
Günlər keçdi, yaşa dolduq, qardaşım. 
 
Tale bizi hər üzünə sınadı, 
Dost sevindi, düşmən bizi qınadı. 
Dostluğumuz ilmələnmiş hanadı, 
Hər ilmədə min naxışı, qardaşım. 
 
Övladımız bir hədiyyə, boğçadır, 
Bar gətirən bir bostandır, bağçadır. 
Şükür olsun! Onlar bizə oxşadı, 
Qismətimiz üzə güldü, qardaşım. 
 
Bir ömürlük can sirdaşım olmusan, 
Bu dostluqda haqqa gələn yolumsan. 
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İndi gəlib 60 yaşa dolmusan, 
Bu dönəmin mübarəkdir, qardaşım. 
 
O gün olsun, yaşın çatıb yüz olsun, 
Yollarında dərə, təpə düz olsun. 
Nəvələrin onda səndən göz olsun, 
Sonrasını yaşa mənsiz, qardaşım. 
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Qızım	Ayselə	

 
Namusum, qeyrətim,həyam,ismətim, 
Halım,xasiyyətim,hissim,xislətim, 
Sevincim,diləyim, arzum,niyətim, 
Gözəlim,göyçəyim, tale qismətim, 
Ömrümün bəzəyi, canım Ayselim. 
 
İnamım,inancım, fikrim,düşüncəm, 
Ümidim,gümanım,həyat tarixcəm, 
Bu günüm,sabahım,sonum,nəticəm, 
Qohumum,əqrabam,nəslim,nəticəm, 
Ömrümün bəzəyi,canım Ayselim. 
 
Dastanım,nağılım,nəğməm,muğamım, 
Varlığım,durumum,zikrim,xəyalım, 
Güvəncim,muradım,arxam,həyanım, 
Qələmim,dəftərim,yazım,varağım, 
Ömrümün bəzəyi,canım Ayselim. 
 
Həkimim,loğmanım,dərdə əlacım, 
Qizilim,gövhərim, başımda tacım, 
Mirvarim,kəhrabam,xərcim,xəracım, 
Tovuzum,kəkliyim,qumrum,turacım, 
Ömrümün bəzəyi,canım Ayselim. 
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