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Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz (şeirlər).  
Бакы: Мцтяръим, 2014, – 232 səh. 

 
 Şairin “Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz” şeirlər kitabı 60 - 

illik yubleyi ilə əlaqədar olaraq çap olunur. Bu kitabında şairin son 
illərdə çapdan çıxmış kitabları haqda dövrü mətbuatda müxtəlif 
qəzet redaktorlarının qəzetlərdə dərc etdirdiyi yazılar, elə də 
vətənmizin müxtəlif bölgələri ilə yanaşı və vətənmizdən kənarda, - 
Rusiyada, Kazaxstanda, Ukraynada, Gürcüstanda yaşayıb yaradan 
şairlərin, müxtəlif qulluq sahiblərinin ürək sözləri qeyd edilmişdir. 
Şairin 2010-2013-cü illərdə sadə dildə, hamının başa düşəcəyi təzdə 
qələmə aldığı gəraylıları, qoşmaları və elə də klassik üslubda yazmış 
olduğu qəzəlləri, rübailəri, bayatıları, nəsihətləri, təbiət, sevgi, 
suallar, düşüncələr və arzular mövzusunda yazmış olduğu şeirləri də 
özünə məxsus xüsusi yer tutmuşdur.  

Şairin şeirləri zərif, kövrək və insani duyğulu olduğu üçün, 
oxucunu duyğulandırmağa, düşündürməyə, ruhlandırmağa və 
Vətənə olan məhəbbəti daha da coşdurmağa vadar edir. 

Şair Sədi Yaradanqulu oxucuları ilə yeddinci dəfədir görüşə 
gəlir. Şairin bu şeirlər kitabı geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.   
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ÖN SÖZ 
 

AYB üzvü, şair Sədi Yaradanqulunun unvanına yazılan 
və deyilən bu xoş sözlər hələ nədir ki... Onun şəxsyyəti haq-
da da, alicənablığı haqda da nə qədər istəsək səmimi sözlər 
yaza bilərik. O, hər bir ürəkdən gələn xoş sözlərə layiq, və-
tənpərvər, təbiət vurğunu, qəlbi sevgi-məhəbbətlə dolu bir 
şairdi. Sədi Yaradanqulunun ibratəmiz saf fikirləri, arzuları, 
sual dolu, nəsihət dolu kəlamları oxucunu öz təsirinə salma-
mış olmur. Sadə dildə yazılmış olduğu qoşmaları, gəraylıla-
rı, elə də lirik şeirləri, - qəzəlləri, rübailəri, şifahi xalq ədə-
biyyatının nümunəsi olan bayatıları, ağıları, oxşamaları, lay-
laları da özünə məxsus deyilmiş və yazılmışdır. 

Şair təbiət haqda yazmış olduğu şeirləri elə təsvir etmiş-
dir ki, hər bir oxucu bu şeirləri oxuyanda  özünü orada, o tə-
biətin qoynunda hiss edir. 

 
...Bu aləmi seyr edirəm, dayanıb, 
Yamaclar dik, dərələr sərt, cığır dar. 
Təbiət də qış yuxusundan oyanıb, 
Meşə yaşıl, çöllər əlvan, zirvə qar... 

 
Bu misranı oxuyanda sanki rəssamın çəkdiyi bir təbiət 

tablosunun qarşısında durub təbiəti seyr edirsən. Elə bu mis-
rada da başı buludlu dağlar göz önünə gəlir. 

 
Buludlar dağların tacıdı, lay - lay, 
Ağ duman üzünün gəlin örpəyi. 
Ana tək şəlalə söyləyir layla, 
Çəməni əyninin atlas ipəyi… 
 

Dağların vurğunu olan şair, bəlkə də ona görə bəzi şeir-
lərində Sədi Dağlaroğlu imzasıyla yazır və dağların qoynun-
da göz açmış oğulları da dağlara səsləyir.  
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O dağlar möhtəşəm, dağlar uludu, 
Qibləgah yurdlardı, Kəbə yoludu, 
Sədinin özü də Dağlaroğludu, 
Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu!  
 

- Deyən şair, bir də onu qeyd edir ki, - kimlər unudsa da, 
heç zaman, heç vaxt dağlar unudmayacaq öz sevimli şair oğ-
lunu. 

Kimlər unutsa da, bilirəm onu,  
Dağlar unudanmaz, şair oğlunu.  
Bir gün də  a dostlar, Qədiroğlunu, 
İtirsəz, soruşun dağlardan məni!..  
 

Şairin səmimi və ülvi sözlərlə yazmış olduğu sevgi-mə-
həbbət  dolu şeirlərinin də bu kitabda özünün xüsusi yeri 
vardır. 

- Sən aləmi verdin, könül vermədin, 
Aləmi yerindən qoparmaq çətin. 
Onun əvəzinə, mən isə sənə 
Aləmə sığmayan bir ürək verdim... 
- Ürəyi yerinə qaytarmaq çətin... 

 
Sədi Yaradanqulunun məna dolu, sual dolu düşündürücü 

şeirləri də az deyil. Adamı valeh edən bu şeirləri oxuduqca 
oxumaq istərsən. 

 
Dərd çəkən deyildir, nə qaya, nə daş, 
Haraya qoysan da, daş, elə daşdı. 
Sən gərək biləydin, ey ürəyi daş! 
Dərd çəkən ürəkdi, ağrıyan başdı… 

 
“Əzizlər məni” şeirində şair tam başqa bir ovqata kök-

lənib yazır. Bu şeiri oxuyanda duyğulanırsan, düşünürsən və 
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bir anlıq da olsa, öz aləmindən çıxıb şairin yaşadığı aləmə 
qovuşursan... 

 
Gül-çiçək əkdiyim yaşıl çəməndə, 
Alsa da qoynuna nərgizlər məni. 
Nə yağış yağanda, nə duman-çəndə, 
Nə qoruya bilər, nə gizlər məni. 
Amma... 
Ayağım altında əzilən torpaq, 
Bir gün gələcəkdir, öz Anam kimi. 
Açaraq qolunu, alıb qoynuna, 
Oxşaya-oxşa əzizlər məni.  
 

Vətəni, Vətən torpağının hər bir qarışını, hər bir dağ-də-
rəsini, daşını-torpağını, otunu-yarpağşnı bütün varlığıyla se-
vən şair bir daha vətənpərvərliyini bu şeirlərində əks etdirir. 

 
Qurban olum, Vətənimin torpağına, daşına  mən, 
Gül ətrli baharına, qar qoxulu, qışına  mən. 
Başım üstə dövrə vurub, o qıy çəkən qartalına, 
Yurd yerini tərk etməyən, sərçəsinə, quşuna mən... 

 
Elə də şairin həsrət dolu, - “Bu dağların qucağında” 

şeirini həyacansız oxumaq olmur. 
  

... Sədi deyir, ömür sürüb, 
Azad, sərbəst yaşayaydım, 
Hər bir kəsi xoşbəxt görüb, 
Yaşa dolub yaşlaşaydım, 
Sonra... - Vətən torpağına, 
Torpaq olub qarışaydım, 
Bu dağların qucağında. 
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Sədi Qədiroğlunun klassik üslubda yazdığı rübailər də 
bu kitabda özünə xüsusi bir yer tutmuşdur.  
 

Firon tək demirəm dünya mənimdi, 
Bu gün qəmli çağım, qəmli dəmimdi. 
Mən aça bilmədim göylər sirrini, 
Bu sirri  açmaqda növbə sənindi… 
 

Elə də, aşağıda sual dolu, məna dolu fikirlərlərlə zəngin 
olan dördlüklərə bir nəzər yetirək. 

  
Biz çəkə bilmirik bir qarışqa tək, 
Özündən yüz dəfə ağır bir yükü. 
Kiçik ürəyimiz bəs necə çəksin... 
Dəvə götürməyən, - fil çəkən yükü? 
 

Elə də bayatılarında şair yazır... 
 

Əziziyəm, haraylar, 
Ah çəkən hey haraylar. 
Vətənin  dar günüdür, 
Oğul deyib haraylar. 

 
Kövrək duyğulu şairin özü necə varsa,  elə də özü haqda 

yazdığı şeirlər də özü kimi kövrək və səmimi şeirlərdir. 
 

...Şüşə tək çox kövrək bir ürəyim var, 
Damla zərbəsinə tab gətirə bilməz. 
Çilik-çilik olub yerə tökülər,  
Hər sözü, möhnəti götürə bilməz. 
 
Mənim ürəyimlə gəlib, oynama, 
Oynasa yerinə yığışa bilməz. 
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Çıxsa məhvərindən, çıxsa oxundan, 
Bu geniş aləmə sığışa bilməz... 

 
İlahi, bu geniş aləmə sığmayan şair ürəyində bizə məlum 

olmayan, bizim  bilmədiyimiz hələ nələr vardır, -görəsən? O 
kövrək ürəkdən keçənləri oxumaq, duymaq bir gün də bizlə-
rə qismət olar, inşallah! 

60-yaşa qədəm qoyan şair qardaşımız Sədi Yaradanqulu 
da şairlərə məxsus deyinərək, vaxt-vədədən gileylənib öm-
rünün özündən xəbərsiz necə tez ötüb-getdiyini şeir diliylə 
çapa hazırladığı “Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz” şeirlər 
kitabıyla bizlərə belə çatdırır... 
 

Qaşa qırov düşüb, saça qar düşüb, 
Baş işini görüb, məndən xəbərsiz. 
Gözlər qüzeylənib, nəm-qubar düşüb, 
Yaş işini görüb, məndən xəbərsiz... 
 

Hörmətli şair qardaşım Sədi Yaradanqulu! Sizi bu yub-
ley iliniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə həyatda 
cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Həmişə qələminiz iti, 
sözləriniz kəsərli olsun. Sizə yorulmadan, çətin və məna 
dolu bu yaradıcılıq yolunda uğurlar diləyirəm. 

 
    
   Etibar Eloğlu 
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Adı şairlikdən, soyadı Allah adamı olduğundan 

xəbər verir Sədi Yaradanqulu. Özünü Allahın qulu bilən 
Sədidən Tanrı da heç nə əsirgəməyib. 50 - yaşı bu gün-
lərdə tamam olmuş Sədi bəy həm gözəl söz xiridarı, 
yaxşı dost, ən önəmlisi insan adamdır. Sadəliyi, mehri-
banlığı, mətnliyi sevdirir onu ətrafdakılara. Qəlbi qar-
daş nisgilli, Qarabağ itginli, Sədi bəy iradə, dözüm, 
inam, mənbəyidir. Onunla təmasda olmaq bizi sevin-
dirir. Yolun açıq, inamın kamil olsun, - Sədi bəy! 

 
 “Müxalifət” qəzetinin baş redaktoru  

         RÖVŞƏN  KƏBRLİ.   
     “Müxalifət” qəzeti. 15 may 2004. 

 
“Şairlər Allah adamı olur”- deyiblər. Yəqin elə bu-

na görə də şairin yazdığı şeirlər ilahidən onun könlünə 
dolan pıçıltılardır. Şair Sədi Yaradanqulunun şeirlə-
rində bu pıçıltılı, kövrək hissləri duymamaq mümkün 
deyildir. Sədi Yaradanqulunun xarakterin-dəki müla-
yimliyi, ruhundakı paklığı, təmizliyi, vətən-pərvərliyini 
misralara düzüb… Bu şeirlər, bu misralar vətən eşqi, 
yurd nisgili ilə alışıb yanan bir ürəyin fəryadı, gözəllik-
dən zövq almağı bacaran bir Allah adamının, bir şairin 
poetik duyğularıdır. Kitabda şairin qəzəlləri, rübailəri 
də özünə yer tapıb. İnanırıq ki, bu cür kövrək, səmimi 
şeirlərin müəllifi “Ürəyimə dəyməyin” desə də, heç kəs 
o ürəyə dəyməyəcək, əksinə, o ürəkdən su içən şeirləri 
sevə - sevə oxuyacaq.  

 
“Müxalifət” qəzetinin baş redaktoru  

                    RÖVŞƏN KƏBRLİ.  
“Müxalifət” qəzeti. 26 fevral-4mart. 2005-ci il. №08 (1139). 

səh.16. (“Ürəyimə dəyməyin” şeirlər kitabı haqda). 
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Şairin bütün şeirlərində zərif insani hisslər tərən-
nüm olunur. Vətənə məhəbbət, el-obaya, yurd yerlə-
rinə sevgi, həsrət misraları ilə yanaşı təbiətə vurğunlu-
ğunu biruzə verən şair Sədi Yaradanqulu istedadlə qə-
ləm dostumuzdur.  

 
     “Şərqin səsi” qəzetinin baş redaktoru  

                                   MÜŞFİQ BORÇALI.  
   “Elm və həyat”qəzeti №10 (160). Səh. 4. İyun 2005.  
                 (“Ürəyimə dəyməyin” şeirlər kitabı haqda). 
  
Şair Sədi Qədiroğlu Yaradanquliyev uşaq vaxtla-

rından poeziya ilı yol - yoldaşı olub. Şairin çox kövrək, 
səmimi, yurd həsrətli, Vətənə, millətmizə sevgi hissləri 
ilə qələmə aldığı şeirlər çoxluq təşkil edir. Ona yaradı-
cılıq uğurları arzulayırıq.  

 
             “Milliyət”qəzetinin baş redaktoru  

         RAFİQ HÜMMƏT.  
“Milliyət” qəzeti №36 (036). 14 sentyabr 2003.  

(“Könlümə təsəlli söz axtarıram” şeirlər kitabı haqda). 
 

Müxtəlif mövzulu şeirlərilə oxucuların görüşünə 
gələn Sədi Yaradanqulu keçmişin ən yadda qalan bir 
anını da, bu günkü olayların mürəkkəbliyini də şair 
qəlbinin süzgəclərindən keçirərək gözəlliyi dərk etmək-
də, mənalandırmaqda, önəmli hadisələrə qiymət ver-
məkdə oxucuya kömək olur.  

 
                             “Elm və Təhsil” qəzetinin redaktoru  

              HƏMİDƏ RÜSTƏMOVA.   
“Elm və Təhsil” qəzeti №25 (125). 2003-cü il.  

(“Könlümə təsəlli söz axtarıram” şeirlər kitabı haqda). 
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İndi yeni kitab nəşr etdirmək asandır. Yaxşı şeir 
yazmaq çox müşgüldür. Müasir oxucunun təlabatını 
ödəmək, zövqünü oxşamaq çətinləşib. 

Sədinin lirik, şirin dillə yazdığı misraları qəlbə ya-
xın, ruhu oxşayandır. İstər bayatı və gəraylıları, istər 
insanlar haqda, istərsə də təbiət və məkan haqqındakı 
şeirləri bir nəfəsə oxumaq mümkün deyil. Şair Sədi Ya-
radanquluya gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.  

 
                  “Sabah” qəzetinin baş redaktoru  

ŞƏRİF KƏRİMLİ. 
“Sabah” qəzeti. 29 avqust 2002. №08 (201).  

(“Əzizdir bu yerlər mənə” şeirlər kitabı haqda). 
 
Sədi Yaradanqulu kövrək duyğular şairidir. Onun 

şeirləri narahat bir ürəyin çırpıntılarıdır. Səmimi, oxu-
naqlı və ürəyə yatımlıdır. Istər qoşmalarında, istər gə-
raylılarındı, istər bayatılarında, istər də klassik üslu-
bda yazdığı qəzəl və rübailərində. 

Sədi Yaradanqulunun şeirlərində yurd sevgisi, yurd 
həsrəti, torpağın, daşın, gülün, çiçəyin təsviri daha çox 
işlənir. Özü də çox səmimi bir şəkildə. 

Sədi Yaradanqulunun şeirlərindən onun insani 
keyfiyyətləri, təmiz, saf bir ürəyə malik olması açıqca 
duyulur və görünür. 

 
AYB üzvü. ŞAİR VƏLİ XRAMÇAYLI.  

“Ocaq” qəzetinin Baş redaktoru. “Ocaq” qəzeti. 
07.11.2005. (“Ürəyimə dəyməyin” şeirlər kitabı haqda). 

 
 
Elə yazarlar var ki, onların qələmə aldıqlarını təhlil 

və izah etmək lazım gəlmir, belə söz sahibləri oxucu-
larna heç bir körpüyə, vasitəçiliyə ehtiyac duymurlar. 
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Çün ki, onlar oxucu ilə ünsiyyətə asanlıqla girə bilirlər. 
Məhz Sədi Yaradanqulu da belə söz sahiblərmizdəndir. 

 
“Mütərcim” NPM-in icraçı direktoru 

                              ƏLİŞ MİRZALLI. 
  “Könlümə təsəlli söz axtarıram” şeirlər  

          kitabının redaktoru. 2003-cü il. 
 
 
Mən Sədi Yaradanqulunu çoxdan tanıyıram. Bir 

neçə il bundan əvvəl çalışdığım “Müstəqil qəzet” re-
daksiyasında tanış olmuşuq. Sakit, təmkinli, həlim tə-
biəti ilə ilk andaca diqqəti cəlb edir. Tez-tez də olma-
sa, ara-sıra zəngləşib, bir-birimizlə hal-əhval tuturuq. 
Ürəyimdə onun bu ədəb-ərkanına qibtə edirəm. Hər-
dən öz-özümdən onu da soruşuram ki, görəsən insanda 
bu qədər təvazökarlıq və diqqət haradandır?  

Açıq qalan bu sualın cavabını deyəsən bu yaxın 
vaxtlarda tapa bildim. Ümumiyyətlə poeziya insanın 
ürəyində yurd-yuva salanda, həm də onun təbiətinə, 
xarakterinə və varlığına çökür. Mənə elə gəlir ki, Sədi 
Yaradanqulunun yapışıklı edən, insanlara qarşı həmi-
şə məhrəm olmağa səsləyən də onun ürəyinin poeziya 
istiliyidir. 

Sədi Yaradanqulunun şeirlərinin əksəriyyəti qoşma 
üslubundadır. Bu bir həqiqətdir ki, hər mis-ranın arxa-
sında isti ürək, müəllif şəxsiyyəti və xarakteri dayanan-
da, şeir daha qəlbə yatan olur. Sədi Yaradanqulunun 
şeirlərində belə bir ovqat var. 

Sədaqətli insanların sevgiləri də, məhəbbətləri də 
yaşadıqları cəmiyyətə, ətrafda olan insanlara müna-
sibəti də isti və səmimi olur. Bu cür müəlliflərin poeziy-
ası da özləri kimi adama yapışıqlı bir təsir bağışlayır. 
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İnsan harada işləməsindən, harada yaşamasından asılı 
olmayaraq, öz insanlığını təstiq edəndə daha böyük 
olur. Onun dediyi söz də, etdiyi hərəkət də buna dəla-
lət verir. Sədi Yaradanqulunu tanıyandan mən onu 
belə görmüşəm:  - sözünə düz, əhdinə, etibarına səda-
qətli. Elə bəlkə də buna görə Sədi Yaradanqulu şair 
kimi yaşamağı, yaratmağı daha üstün tutur. 
     Tərcümeyihalına bələd olmayanlara belə, şairin şeir-
ləri onun unvanını deyir. Onun elə şeirləri var ki, dağ-
la, daşla, qaynayan bulaqla, coşan çayla canlı söhbəti, 
ülvi bir dərdləşməni xatırladır. İnanıram ki, bunlar 
onun ürək və təbiət adamı olmasından irəli gəlir. 
      Ürək və təbiət adamı... Bunlar insanda cəmləşib 
sevgiyə çevriləndə, oraya poeziya və sevgi dolu bir 
dünya gəlir. Bu dünyanı oxucularla bölüşən şair qarda-
şımın səmimi etirafı və isti misraları məni hədsiz dərə-
cədə sevindirir. Əminəm ki, oxucular da bu sevgidən 
və sevincdən müəyyən bir pay götürəcəklər. Şeir həm 
də ürəklərin söz-söhbətidir, o bölüşdürüləndə, eşıdilən-
də, oxunanda daha ülvi, daha şirin olur. Onu da deyim 
ki, hər doğulan şair olsaydı, bəlkə də dünya indi 
tamam başqa bir yönümdə olardı. Sular sakit, dənizlər 
nəğməli... 

 
                  AYB üzvü. Şair TALEH HƏMİD    

 (“Sənə məhəbbətim dünyalar qədər” 
şeirlər kitabının  redaktoru). 18.03.2010.     
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İNTERNET SƏHİFƏLƏRİNDƏ,  
RUSİYANIN MÜXTƏLİF ŞƏHƏRLƏRİNDƏ  

və AZƏRBAYCANIN BÖLGƏLƏRİNDƏ 
YAŞAYAN YARADICI İNSANLARIN  

VƏ QULLUQ SAHİBLƏRİNİN  
MƏNİM UNVANIMA YAZDIQLARI 

 
Hörmətli Sədi müəllim, siz özünüz özünüzdə tapa 

bilməsəniz də, həyatda hörmətli insanlar arasında yük-
sək yer tutmusuz. Həyatda dəyərli yerinizi dəyərin-cə 
tutmusuz. 

Sizin dəyərli və mənalı misralarnızı oxumamaq ən 
azı günahdır. Çünki sizin qələminizin bəhrəsi olan hər 
bir sözün, bizlər üçün böyük əhəmiyyəti və qiyməti var-
dır. Şəxsən sizin şeirlərinizdə olan hər bir söz, məni 
düşündürməyə vadar edir. 

 
Səmədova Fərdanə xanım Nəriman qızı.  

Filoloq. “Şərqin səsi” qəzetinin əməkdaşı. Bakı. 
20.12.2010    11:59 

 
Belə sözləri oxuyan kəsin gözyaşları sözünə baxar-

mı? Allah sizi kimi qardaşı, biz bacılara və sizi kimi el 
oğlunu, elimizə çox görməsin! Allah imkan versin, ya-
zasınız. Bizlərə də imkan verə sizin  yazdıqla-rınızı 
oxuyub təsəlli tapaq. Çünki, yazdıqlarınız bizə çox 
doğma və əzizdir. Tanrı sızi qorusun. Ömrünüz uzun 
olsun, qardaşım! Yazın-yaradın, bizlər də sizinlə fəxr 
edək.  

 
Məmmədova Fəridə xanım  Şamı qızı. (Bakı-Дманиси). 

      27.08.2011 
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...Yadların oğluna, oğulum dedin, 
Sevdin balan kimi yad qızlarını. 
Şirin körpələrə “noğulum”- dedin, 
Analıq öyrətdin, el qızlarına...  

 
Bütün şerlərinizə görə minnətdaram! Bu ana haq-

qında olan şerinizə görə xüsusi təşəkkürlər! Belə analar 
qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm! Heç zaman  
analarımız ağlamasınlar.  

Elmlər namizədi. ATU- müəllimi, 
 Zəminə xanım Məmmədova. (Səma Qarabağ). Bakı. 

      01.11.2010 23:34 
 

Ay Sədi, vətən şeirini mənim üçünmü yazmısan? 
Vətən deyəndə ağzımın içində dilim titrəyir. Çox sağol 
qardaş! Şeirlərini oxuyuruq, inanın bütün ailəliklə! 
Словно побывали на РОДИНЕ!...  

Я пишу так потому что, твои стих так глубоки так 
искренни, и это чуствуется особенно на чужбине. 
Спосибо тебе брат. 

Sədayə (Seda) xanım Quliyeva.  Rusiya. Sızran  
        02.11.2010   01:28 
 
Gözəl şeirlərdi! Yazan əllər var olsun. Diqqətnən 

oxuyanda hər bir şeir bir kinoserial kimi görünür insa-
na.Yazanda da bax belə yazasan!.. 

İsmayılov Bəhri Şamı oğlu. (Bakı-Дманиси). 
          05.10.2010 

 
Hörmətli qardaşım! Yaradıcı insanların üzündə ila-

hidən nur, qəlbində saflıq olar! Qoy bunlar Sizi el için-
də daima uca ve var eləsin!!!  

Nəriman Nərimanlı. Şair. Sumqayıt.   20.12.2010    11:55 
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Biz sizinlə, -Vətənpərvər, alicənab, qəlbi həmişə və-
tən, sevgi məhəbbətlə dolu olan hörmətli ağsaqqal 
şairimizlə fəxr edirik. Çox sağolun Sədi müəllim! Val-
lah, yazdığınız şeirlər adamın qanını coşdurur.  Yüz 
yaşayın!  

       Rəcəb Nəcəfov Kəlbəcərli. Şair. Kiyev şəhəri 
        23 sentyabr 2011     17:30 

 
Allah sizin tək insanları var etsin, hər zaman tanrı 

sizinlə olsun, yazib yaradasız! Amin!  
Səadət xanım Qurbanova  

      06.11.2010   12:05 
 
ОХ!!! Дальнейших творческих успехов Вам, Радос-

ти, Любви и Счастья! Мне для Вас ничего не жалко...  
    Любовь Субботина. Руссия. 

          20 августа 2010 20:28 
 

Yaşa, Sədi müəllim! Yazdığınız şeirlərin o gözəl və 
qəmli sözlərinə görə çox sağolun, elimin hörmətli və se-
vimli şair oğlu. 

Zahidə xanım Əsədova (Cəfərova). Salamməlik-Rusiya 
                    25.08.2011   15:21 

 
Sağ olun əzizim çox-çox  təşəkkür edirəm, canım 

mənim. Allah sizi saxlasın, sevənləriniz əzizləriniz 
üçün. Var olun insanlıqınıza görə, var olun dostluğu-
nuza görə, var olun sevginizə görə. Nə yaxşi ki, var-sı-
nız əzizim! Nə yaxsi ki, sizin kimi dostum var, çox 
sevindim, sizin ürəkdən gələn şeirlərnizi oxuyanda. Al-
lah sizi var eləsin.  

Məmmədova Zeynəb xanım. Bakı.  
    27.10.2011  21:39 

http://my.mail.ru/mail/saadet65/
http://my.mail.ru/mail/saadet65/
http://foto.mail.ru/mail/lws58/
http://foto.mail.ru/mail/lws58/
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Salam Sədi müəllim. Sizin “blok”nuzdaki şeirlərini-
zi oxudum. Yazan əllərinizə qüvvət. Çox mənalı şeirlə-
riniz var. Deməli, həyat gözəldi, yaşamağa dəyər! 

  Səbinə (Səma) xanım Babayeva. Baykal 
             08.02.2012 06:32 

 
Вы самый веселый, самый мудрый, самый инте-

ресный, самый интеллигентный, самый добрый, са-
мый нежный, самый лучший и единственный в мире!  

Sədi müəllim, sizdə insanlığa layiq çox müsbət cə-
hətlər var. Sizi milyonlarca insanlar sevirlər, sizin yaz-
dığınız kitablar hər bir insanın sevinc mənbəyidir. Sö-
zün əsl mənasında boyük ali məkdəbdi! Gözəl simanız-
da nur şölənizi gördüm. Ağarmış saçlarınızda Şah da-
ğını təsəvvür etdim. 

 Hörmətlə: Sizi çox sevən dostunuz Rafiqə Əliyeva. 

Rafiqə xanım  Əliyeva. Vəkil. Krasnadar. 

     08.02.2012   12:36 
 
Salam Sədi müəllim! Sizin kimi gözəl şair, Vətən-

pərvər insan, və nəhayət dəyərli bir ağsaqqal şairin mə-
nim səhifəmə gəlib, yazdıqlarıma qiymət verməsi, mə-
nim yazılarıma rəy yazması mənim üçün böyük şərəf-
dir! Sizə təşəkkür eləyirəm!  

Səyavuş Mustafayev. Şair. Ağcabədi. 
      26.06.2012  13:30 

 
Sədi müəllim, siz dəyərli şəxsiyyət, gözəl insan, 

mehriban, həm çox mülayim və anlayışlı bir şəxs ol-
maqla bərabər, həm də bu gözəl şeirlərin müəllifi olan 
çox dəyərli bir şairsiz.  

  Xalidə xanım Vəliyeva. Rusiya. 
      08.02.2012  15:48   
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Sədi qardaşımın unvanına nə qədər xoş sözlər söylə-
sək də ona layiqdir! Borçalının suyu-çörəyi halalı olsun. 

Hörmətli qardaşım, bu dünyadan bac almaq olmur. 
Amma, duyğulu qəlbinlə gözümüzdə uca dağlardan da 
ucasan. Ömrün uzun, canın sağlam olsun! Cəmi arzu-
larına çatasan! İnşallah! 

Şikar Məmmədov. Şair. Rusiya, Noyabrsk şəhəri 
(Yamalo-Neneçskiy) 

     26.06.2012    20:43 
 
Əhsən! Min dəfə əhsən! Əziz Şair qardaşım, bizim 

ruhumuzu nə qədər asanlıqla o dağlara aparırsınız! 
Ulu Tanrının sizə bəxş etdiyi bu ilahi güc qarşısında, 
ancaq baş əyməkdən başqa çarəmiz qalmır.  

      Bahaddin Nəbiev.  Dağ Arıxlı-Yekaterinburq 
   10.07.2012   11:39 

 
Şair, Улу танры, сизи бизим Борчалыйа чох göрмəсин, 

не гедер инсанлар Сизин əтрафынызда санки бир нур ишыгына 
топлашыб манави гидаланырлар... Hамиша парлаг олун. 
Сиз бизим Борчалымызы əсл əкс еден зийалысы вə  аğсагга-
лысыз. Сизə  əн  göзəл арзуларла!..  

Bahaddin Nabiev. Dağ Arıxlı-Yekaterinburq 
 21.11.2012    08:59 

 
Ürək açan şeirnizə və gözəl sözlərinizə görə sizə çox 

minnətdarlığımı bildirirəm. İnanın ki, bu sözlərə hər 
bir insanın ehtiyacı var! Çox sağolun, Allah ömrünüzü 
uzun eləsin! 

Məlahət xanım  Süleymanova (Mursakulova) 
 11.07.2012 12:59 
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Salam mənim qardaşım. Çox sağol, sənin saytına 
baxanda mən dincəlirəm. Var ol! Yaşa! Kaş yer kürə-
sindəki bütün insanlar sizin kimi olaydı. Gözəl şeirlər-
nizə görə sizə minnətaram! 

Elşad Əliyev. Aşağı Qarabulaq. Gürcüstan. 
            16.07.2012    23:50 

 
Çox hörmətli, Sədi müəllim, sizin mənalı kəlamları-

nızı çoxdan izliyirəm. Bu gün sizinlə ünsiyyətdə ol-
mağımla da gürur duyuram. Allah canınızı sağ eləsin. 
Doğrudan da hər birimizin, har zaman, hayatı sizin 
kimi dərinnən başa düşüb, mənalandıran, qiymətləndi-
rən, insanlara, çox böyük ehtiyacımız var, çun ki, biz 
sizin kimi ziyalılar yetişdirən, insanları mərd, havası, 
suyu saf Baskeçid balalarıyıq. Sizin statusunuza nainki 
vaxt ayırmışıq, ham dəyərlənmişik, həm də başa düşmü-
şük ki, hayat bizim balaca Başkeçid rayonumuzda biraz 
da gözəl olardi. Cünki, siz yuxarıda sadaladığınız mənfi 
çəhətlərin əvəzinə, bizim Başkeçidlilərdə zox qeyrətli, 
müsbət şəxslər var (mən əlbəttə ki, heç cür yerlibazlıq 
eləmək fikrində deyildim, amma bu məndə vətənimnən 
ötrü güclü darıxdığım üçün avtomatik alındı). Ümu-
miyyətlə mən də bütün oxuculara hayatı boyu bütün 
gözəllikləriylə dərk edib, yaşamagları üçün möhkəm can 
sağlığı arzu edirəm. Arzu ediram ki, həmişə onları Sədi 
müəllim kimi, dərrakalı insanlar əhatə etsin, həmişə 
olanı olduğu kimi başa düşən insanlara rast gəlsinlər. 
Böyükləri ağıllı, tovsiyəli olsun ki, çətin zamanada, 
enişli, yoxuş-lu həyatı yaşamaq hər birimizə asan gəlsin. 
Həyat nə gözəldir deyib, xoşbaxt yaşayag. 

Ramilə xanım Sadıxova (Vəliyeva).  
Dmanisi-Rusiya,   Yekaterinburq. 

18.07.2012      12:28 
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Sədi müəllim, sizi həyatda tanımasam da, sizin yaz-
dığınız şeirləri və burada sizin haqqınızda yazılanlara 
oxuduqdan sonra sizin haqqınızda belə deyə bilərəm 
ki, o saçları heç də elə-belə itirməmisiz və ağardmamı-
sız. Onların hamısı yaşadığınız həyatın buraxdığı izlər-
di. O saçlar qala da bilərdi, amma, yaşadığınız həyat 
belə olmazdı. Çox sağolun! Mən də çox şadam ki, sizin 
kimi alicənab bir şairlə dost olmuşam. Çün ki, həyatda 
sizin kimi gözəl insanlarla dost olmaq hər adama qis-
mət olmur... 

Bayramova Esmira xanım. Tatarıstan. Kazan şəhəri. 

   23.07.2012   14:51 

 
Hər kəsin üc şəxsiyyəti vardır; - Ortaya çixardığı, 

sahib olduğu, sahib olduğunu sandığı.  
Siz həqiqətən böyük şəxsiyyətsiniz Sədi bəy, sadiq 

vəfali dostum mənim. 
  Azəri xanım. Bakı.     
 25.12.2012  16:29 

Çox sağolun Sədi müəllim! Allah sizə uzun ömür və 
gözəlliklər qismət eləsin. Bizim üçün şeir yazmaq çox 
asandır. Asandır, ona görə ki, arxamızı dağa söykəmi-
şik. O dağ bizim dediklərimizə həmişə əks-səda verir. 
Bəli, o dağ sizsiz, Sədi Müəllim! 

      Vidadi Vəliyev. Şair. Kazaxstan. 

    31.07.2012    06:39 

 

Sədi müəllim, sizin kimi şairə burada rast gəldiyim 
üçün çox şadam! Mən şeir həvəskarıyam, ancaq vətən-
dən cox uzaq olduğuma görə, coxdandı ana dilimdə 
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şeir oxumamışdım. Sizin istedadınız qarşısında baş əyi-
rəm! 

  Cahan xanım. (Kamçatka-Qardabani) 

 30.07.2012    15:21 

 
Красавец! Сееди муаллим, урейинизин гёзеллийи 

узунузе вуруб. Аллах сизи горусун!  
Sədi müəllim, siz çox gözəl, qəlbi təmiz, zəhmətkeş, 

xalqının dərdinə yanan və bir dünya görmüş, alicənab, 
yaradıcı insansız. Sizin yaxşı xüsusiyyətlərinizi say-
maqla qurtarmaz... Sizə qara yaxmaq insanlar haqda 
danışmağa dəyməz. Elə adamlar olmasaydı, sizin kimi 
insanları qiymətləndirə bilməzdik. 

Kamilə xanım İsgəndərova. Sankt-Peterbruq 
               23.08 2012    22:19  

 

Sədi bəy, hamının sevimlisi olmaq, hörmətini qa-
zanmaq, - məncə böyük təmkin, hövsələ və çox böyük 
qəlbə malik olmaq deməkdir. Sizi tanıyandan bəri hər 
işimdə örnək olmusunuz. Yazdığınız şeirlər isə mənim 
üçün bir sənət nümunəsidir. Allah sizi bizim üstümüz-
dən əskik eləməsin. 

Kamilla Borcali. Rusiya. Sankt-Peterburq  

15.10.2012 23:45  

Sədi lələ, (icazə versəniz mən də sizə belə müraciət 
edərdim) bir-birindən gözəl misralarınız, şeirləriniz 
üçün sizə minnətdaram. Həqiqətən də insan ruhunu 
dincəldən, yerindən oynadan gözəl şeirləriniz var. Şeir-
lərinizdən vətən, məhəbbət qoxusu gəlir. Hər zaman 
qəlbiniz cavan, canınız sağlam olsun! Siz gözəl insan, 
gözəl dost, gözəl ağsaqqalsınız! Mən də sizi kimi eloğ-
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lumla fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, siz varsız! Yaşayın-ya-
radın, oxucularınızı feyziyab edin! Sizə uğurlar arzula-
yıram! 

Murtuz Fərhadoğlu. Şair. AYB üzvü.  Başkeçid-Bakı. 
    12.07.2013   18:46 

 
Mənim şair dostum, siz daha yüksək dəyərlərə la-

yiqsiz. Mən sizin yaradıcılığnızı çox bəyəndim. Qəlbi-
mə, ruhuma toxunduz. Şeirlərnizdə yenilik və saf təmiz 
nəfəs duydum. Başqaları kimi serokopiya deyilsiz. 
Özünüz kimi yazırsız. Allah qələmnizə qüvvət versin 
qardaşım! Xeyli vaxtdır ki, belə ruhda, belə təmiz nə-
fəsli, eləcə də təbdən, ilhamdan yazılan şeir oxumur-
dum. Ruhuma ruh verdiyiniz üçün sizə təşəkkürlər! 

Şəmkirli Rizvan Salmanoğlu. 
Şair. AYB üzvü. Bakı.  

24.08.2012    11:54 

 

Sədi müəllim, sizi Ulu Borçalının şəxsiyyətli insanı 
kimi tanıyıram. Ona görə də sizin xətirinizi çox istəyir-
əm. Allah sizi qorusun dəyərli insan. Həmişə qarşısın-
dakı insana dəyər verən bu dəyərli insan, hörmətli şair 
Sədi müəllimdi. 

Qüdrət xanım Kazımova. Şairə. Bakı. 
     30.06.2013 

 
Sədi müəllimin şeirlərini necə bəyənməmək olar!? 

Onun şeirləri dağ bulaqları kimi şəffaf, həmişə başı-
qarlı uca dağlar kimi məğrur bir qəlbdən axan nəğmə-
lərdi. 

Sədi müəllimin, sizin qələmə aldığınız,  “Mən şeirsiz 
varlığımı sanmıram” şeiriniz mənim qəlbimdə bir melo-
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diya doğurdu. Necə də notlara yatımlı şeirdi!.. Bu şei-
rin misraları elə ŞEİRİN HİMİDİ. Çox sağolun Sədi 
müəllim! Ruhumuzu oxşayan söz incilərinizlə oxucu-
larınızı feyziyab edirsiniz!  

 
Gülnara xanım Acalova (Nar Çiçəyi). Şairə.  

Ukrayna. Kiyev 
14.08.2013  20:47 
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BELƏ BİR MƏKANDA, BELƏ BİR YERDƏ, 

KÖNLÜ QƏMƏ VERMƏK, GÜNAHDI, VALLAH!.. 
 

 
 

 
                      БАЩАР ЭЯЛЯНДЯ 

 
Чичякляр ачар эцлцм, 
Ятрини сачар эцлцм, 
Гушлар да дястя - дястя 
Эюйлярдя учар эцлцм, 
Бащар эяляндя. 
 
Думан даьда сцрцняр. 
Даь аь тцля бцрцняр, 
Думанлар чякиляндя  
Йамачлары эюрцняр, 
Бащар эяляндя. 
 
Чешмяляр гайнар, ъошар, 
Чайлар да ойнар, дашар, 
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Булагларын башында, 
Севянляр юз йарыйла 
Эизли - пцнщан данышар, 
Бащар эяляндя. 
 
Гушлар няьмя сюйляйяр, 
Эцл - чичяк наз ейляйяр. 
Чыхыб эедиб, эялянин 
Габаьына, яйляйяр, 
Бащар эяляндя. 
 
Дамарымда ган гайнар, 
Гайнар, чешмя тяк гайнар. 
Сядинин сюз булаьы 
Гайнадыгъа щей гайнар, 
Бащар эяляндя... 
 
 

   GƏL-GƏL DEYİR BİZƏ DAĞLAR 
 
Təbiətin gül çağıdıdı, 
Baxıb gülür üzə, dağlar. 
Süsənli - sünbül çağıdı, 
Gəl - gəl deyir bizə dağlar. 
 
Ətəyi gül-çiçəklidir, 
Çiçəyi min ləçəklidir, 
Gəlin kimi bəzəklidir, 
Gəl - gəl deyir bizə dağlar. 
 
Bitib yemlik-quzqulaqlar, 
Oyanıbdır buz bulaqlar, 



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  26  

Nazlanaraq yaz yaylaqlar, 
Gəl-gəl deyir bizə dağlar. 
 
Atlanıbdı yenə ürək, 
Coşub arzu, coşub dilək, 
Sədi deyir, - durun, gedək, 
Gəl - gəl deyir bizə dağlar.   
 10.06.2011 
 
 

    ЭЦЛЦР БАЩАРДА, БАЩАРДА 
 
Йеня эюзял йаз фяслидир, 
Щяр йан бащар щявяслидир, 
Чюл дя эцлляр няфяслидир, 
Эцлцр бащарда, бащарда. 
 
Новрузэцлц тумарланыб, 
Лаля йанаьы алланыб 
Бир гядяр дя хумарланыб, 
Эцлцр бащарда, бащарда. 
 
Чямян шещли, йаьышлыды, 
Ялван эцлляр нахышлыды, 
Кювряк бир гыз бахышлыды, 
Эцлцр бащарда, бащарда. 
 
Нярэиз башын йана яйиб, 
Лячяклярин йеря сяриб, 
Бир тяряфдя гяриб-гяриб, 
Эцлцр бащарда, бащарда. 
 
Лаля цзя халын дцзцб, 
Гямзяляри ъаным цзцб, 
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Эюзалты да мяни сцзцб, 
Эцлцр бащарда, бащарда. 
 

   БЦЛБЦЛ НЕЪЯ ШЯН ОХУЙУР 
 
Юз эцлцня мещман олан, 
Бцлбцл неъя шян охуйур. 
Истяйиня щясрят галан,  
Неъя пяришан охуйур. 
 
Щяр эяляндя эюзял бащар, 
Эцнейлярдян ярийяр, гар. 
Ачар эцлляр, битяр отлар, 
Эцллярля эцлшян охуйур. 
 
«Балдырьанлар» йара салар, 
«Баьа оту» йара сарар, 
Эцндян горхан йарасалар, 
Байгушла ахшам охуйур. 
 
Дилдя байаты, охшама, 
Эцн эедир цзц ахшама. 
Пярвананын мейли шама, 
Дцшцр, йаныр, шам охуйур. 

 
 

      DODAĞINDA BALA DÖNÜR JALƏLƏR  
 
Gün çıxanda lalələrin hər səhər, 
Yanağında xala dönür jalələr. 
Qızılgülün qönçəsinin hər səhər, 
Dodağında bala dönür jalələr. 
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Al günəşin al rəngindən al alır, 
Gənc qızların yanağı tək allanır. 
Ocaq kimi  alovlanır, odlanır, 
Çəmənlikdə oda dönür lalələr. 
 
Bənövşəni gözüxumar görmüşəm, 
Süsənlərin tellərini hörmüşəm, 
Qərənfilin yanağından öpmüşəm, 
Tumarlanır, ətrlənir nanalaər. 
 
Ürək cöşsa bədənimdə ruh oynar, 
Gözlərimdə nur çağlayar, nur oynar, 
Havalanar dəli könlüm hər bahar, 
Dodağımda meyə dönər laylalar.... 
     02.04.2013 
 

             
 
       LALƏLİ  DAĞLAR 
 
Hər qışı qar yağır, tufan qoparır, 
Baharda gül acır laləli dağlar. 
Qoynunda çağlayar sərin bulaqlar, 
Çayırli - çəmənli, nanəli, dağlar. 
 
Gözləri hər ili el yolu gözlər, 
Yamyaşıl ormanlı, o geniş düzlər, 
Ot basmış cığırlar, çəhlimli izlər 
Nəğməli, nağıllı, laylalı dağlar. 
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Sədiyəm, qəlbimdə neçə arzum var, 
Coşur hər yazbaşı, gələndə bahar, 
Hər zaman ürəyim sizi arzular 
Gəzəydim qoynunu naləli, dağlar. 

24.12.2012 
 
БЕЛЯ ИДИ БАЩАР-ЙАЗЫ ДАЬЛАРЫН 

 
Айагйалын чямянликдян ютярдик, 
Зирвялярдя думанларда итярдик, 
Йамачларда чичякляниб битярдик… 
Беля иди бащар - йазы даьларын. 
 
Эюзлямяздик, бирдян йаьыш йаьарды, 
Эюй эурлайыб, эюйдя шимшяк чахарды, 
Щяр тяряфдян селляр, сулар ахарды… 
Беля иди бащар - йазы даьларын. 
 
Йашыл дона бцрцнярди бу даьлар, 
Чичякляря бялянярди будаглар, 
Пычылтыйла данышарды булаглар…  
Беля иди бащар - йазы даьларын. 
 
Ахшамцстц даьлар кюлэя саларды, 
Ел - обалар кюлэяликдя галарды, 
Улу даьлар эеъя фикря даларды… 
Беля иди бащар - йазы даьларын. 
 
Илляримиз эцн - эцн олуб ютярди, 
Чичякляр дя эцл - эцл олуб битярди, 
Бцлбцлляр дя дил - дил олуб ютярди… 
Беля иди бащар - йазы даьларын. 
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             BAHAR GƏLİŞİYLƏ, YAZ GƏLİŞİYLƏ 

 
Torpaq oyanacaq qış yuxusundan, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
Bülbül məst olacaq gül qoxusundan, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
 
Çəmənlər çiçəklə ilmələnəcək, 
Budaqda puçurlar düymələnəcək, 
Nazlı gözəllər də sürmələnəcək, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
 
Duman ətəyini yığıb gedəcək, 
Qumrular baş - başa verib ötəcək, 
Xınalı kəkliklər qəh - qəh çəkəcək, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
 
Sevən könüllərə istək gətirsin, 
Təbrikə bir çəmən çiçək gətirsin, 
Gəlinlik paltarı, don əvəzinə, 
Yamyaşıl yamaçdan çələk gətirsin, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
 
Şairlər ilhama gələcək yenə, 
Gözəl xoş ovqatla, belə bir günə, 
Şeirlər yazacaq, nəğmə qoşacaq, 
Gözəl təbiətə o, dönə-dönə, 
Bahar gəlişiylə, yaz gəlişiylə. 
     07.04.2011 
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GÖRƏN MƏNİ ÇƏKİR HARA XƏYALLAR 

 
Bu aləmi seyr edirəm, dayanıb, 
Yamaclar dik, dərələr sərt, cığır dar. 
Təbiət də qış yuxusundan oyanıb, 
Meşə yaşıl, çöllər əlvan, zirvə qar. 
 
Boylanıram, xram boyu yuxarı, 
Tamaşadır bu dağların baxarı, 
Cənnət imiş yurdumuzun baharı, 
Sehirlənnəm mən gələndə hər bahar. 
 
Çayır-çəmən bu yerlərin hər yanı.. 
Görən olur gül təbiətin heyranı. 
Hər çiçəyi min bir dərdin dərmanı, 
Quzeylərdə neçə loğman bulaq var. 
 
Elə yer var bircə insan ayağı, 
Dəyməyibdir, müqəddəsdir torpağı. 
Tər-təmizdi, hər çiçəyi, yarpağı,  
Qucağında neçə belə oylaq var. 
 
Görən məni çəkir hara xəyallar? 
Bilməm, çəkir, bəlkə dara xəyallar. 
Düz çıxarır “Əyriqara”* xəyallar, 
Şair görsün necə gözəl yaylaq var... 
 
“Əyriqar”*- Borçalıda Başkeşid (Dmanisi)  
bölgəsində dağ zirvəsinin adıdı. 
     06.06.2013  
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TƏBİƏT DİNƏNDƏ, 
DAĞLAR GÜLƏNDƏ 

 
Belə bir məkanda, belə bir yerdə, 
Könlü qəmə vermək, günahdı, vallah! 
Təbiət oyanıb, güldüyü yerdə, 
Qayalar bəy olub, dağ şahdı, vallah! 
 
Buludlar dağların tacıdı, lay-lay, 
Ağ duman üzünün gəlin örpəyi. 
Ana tək şəlalə söyləyir layla, 
Çəməni əyninin atlas ipəyi. 
 
Dinlə arıların nəğmələrini, 
Gör onlar necə də tar-kaman çalır. 
Yaşıl çəmənlərin gül ilmələri, 
Görürsən, xalı tək min bir rəng çalır… 
 
Təbiət dinəndə, dağlar güləndə, 
Sən danışıb dinmə, sakit qulaq as. 
Qalxaraq o başdan, bahar gələndə, 
Şehli tər gülləri sən köksünə bas. 
 
Dön sən də təbiətin bir varlığına, 
Danış pıçıltıyla, sən buzbulaqla. 
Sədi, yaz könlünün ağ varağına, 
Südlü yemlik ilə, sən quzqulaqla.. 
     20.05.2011 
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              SÖYLƏDİLƏR 
 
Məni görən kimi, loğman bulaqlar, 
Gəl, mənim həmdəmim ol, söylədilər.  
Dolana - dolana dar cığırlardan, 
Salıynan yanıma yol, söylədilər. 
 
Dağlar da al - əlvan bahar donunda, 
Neçə çeşmə qaynar, güllü qoynunda, 
Şair, bir bulağın durub yanında, 
Şirin xəyallara dal, söylədilər.  
 
Çığırdım ucadan: - Dağlar, a dağlar!..  
Mənim də sinəmdə dağ var, a dağlar! 
Qubarlı gözlər var, ağlar, a dağlar...  
- Qolunu boynuma sal, söylədilər.  
 
Dağlar da hay verdi  durub səsimə, 
Güllər ətir qatdı gül nəfəsimə,  
Lalələr də durmuş san ki, qəstimə, 
- Düşübdür bağrıma xal, söylədilər… 
 
Qayalara baxdım, dolmuş gözümlə, 
Danışdım lal - dinməz, özüm - özümlə,  
Dindirə bilmədim şirin sözümlə... 
- Qayalar sözünü lal söylədilər. 
 
Otlar qalxmışdı yuxarı dizdən, 
Ayrıla bilmirdim, çəməndən - düzdən, 
O laləyanaqlı, o çeşməgözlü, 
Gözəllər dediyi bir kəlmə sözdən... 
- Gəlibsən, könlümüzü al, söylədilər. 



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  34  

 
Ulduzlu gecələr, nurlu gündüzlər, 
Gəzdiyim çəmənlər, keçdiyim düzlər, 
Qabağımı kəsən güllər, nərgizlər... 
- Sədi, getmə deyib, qal söylədilər. 

09.08.2012 
 
 

      QAYALAR DAĞLARIN GÖZMUNCUĞUDU 
 
Gəl tutaq qol-qola, verək əl-ələ, 
Ay gözəl, o yaşıl dağlara gedək. 
Gedək,  şirin - şirin danışıb - gülə, 
O gözəl təbiətə tamaşa edək. 
 
Orda çiçəklər var, min dərdə dərman, 
Ətiri adamın ruhunu oxşar. 
Bir çiçək istəsən yaşıl çəməndən, 
O sənə bir qucaq çiçək bağışlar. 
 
Hər qaya dibindən bir çeşmə qaynar, 
Suları dupduru, göz yaşı kimi. 
Çağlaya - çağlaya min yerdən qaynar, 
“Ballı” qayaların sirdaşı kimi. 
 
Bu da bir istəkdi, xoş bir duyğudu: 
- Bu dağlar işvəli gözələ bənzər, 
Qayalar dağların gözmuncuğudu. 
Dağlar tək sənə də dəyməsin nəzər.  
     30.09.2011 
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                         ***      
...Məndən soruşurlar, deyirlər nədən, 
Qayalar bu halda, cadar - cadardi? 
Deyirəm, diqqətlə baxın, görərsiz, 
Adam tək çiynində dağ yükü vardı... 

(Ballıqaya haqda)    28.09.2011 
 

 
   DƏRƏLİ-TƏPƏLİ, TALALI DAĞLAR 

 
Əl-ələ veribdir, çiyin-çiyinə, 
Dərəli-təpəli, talalı dağlar. 
Yaşıl don geyibdir yenə əyninə, 
Çınqıllı, bürclü, qalalı dağlar. 
 
Şiş iti zirvəsi göyə ucalır, 
Əlçatmaz göylərdən san ki, bac alır. 
Elə bil, yaşlaşır, özü qocalır, 
Əsrləri yola salalı dağlar. 
 
Yığnaqlar yeridir hər bulaq başı, 
İgidlər səngəri, - qayası, daşı, 
Hər yanı yurd yeri, baharı - qışı, 
Koxulu, dəyəli, çalalı dağlar. 
 
Üstündən köç enib, köç qalxıbdı, 
Dünya dəryalar tək çalxalanıbdı, 
Sədi Qədiroğlu çox darıxıbdı, 
Qoy olsun saf suyun, halalı, dağlar! 

        25.06.2013 
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      GECİKMƏ 

 
Gəlsən gül - çiçəklər qarşılar səni, 
Ətrinə bələyər nərgiz, bənövşə. 
Laləli düzlər də alqışlar səni. 
Dağlar qopub gələr sənlə görüşə. 
 
Analar gülərüz qarşılar səni, 
Basıb bağırına, sıxar əlini. 
Halal duz - çörəklə qarşılar səni, 
Elimin ən gözəl qızı - gəlini. 
 
Buludlar nur çilər gəlsən yoluna, 
Xumar tellərinə meh sığal çəkər. 
Gəlin qərənfillər girər qoluna, 
O gül yanağına lalə al çəkər. 
 
Al-əlvan bəzənər yaşıl çöl - çəmən, 
Bulaqlar başında məclis qurular. 
Bu gözəl məclisə sən gəlsən həmən, 
Saf - qaynar çeşmənin gözü durular. 
 
Gecikmə, sən qızım, bahar ötməmiş, 
Tez gəl ki, qoy görsün çəmənlər, çöllər. 
Zirvələr başına duman örtməmiş, 
Gəl ki, qoy sevinsin o doğma ellar. 
      2012 
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                      ŞİNDİ 
 

Əlim yetmir “Yastı qara”, 
Qar götürəm, özüm Şindi*. 
Yol qalxır yaylaqlara, 
Qalıb yolda gözüm, Şindi. 
 

Gəl, səninlə sirdaş olaq, 
Könül açaq, qardaş olaq, 
Torpaq olaq, ya daş olaq, 
Bu həsrətə dözüm, Şindi. 
 

Şamdüyəyə* hiyan olub,  
Başkeçidə həyan durub, 
Arıxlıya qıyan olub, 
Bunu hara yozum, Şindi. 
 

Nə vaxdır ki, gələnmirəm, 
Gül vədəni görənmirəm, 
Nisgilim var, ölənmirəm, 
Sənə çoxdur sözüm, Şindi. 
 
Arıxlının torpağında, 
Gülsənəmli* oylağında, 
Sədi adlı qonağın da, 
Qalar səndə izi, Şindi. 

 
        “Yastı qar”- Karvansaray dağının yastanasında 
 yerləşir.  Yayı da, qışıda orada qar olur.   
        Şindi Dağ -  Arıxlı kəndinin cənubunda, Başkeçid 
 rayonunnun şimalında yerləşən, dəniz səviyyəsindən  
 hündürlüyü 1897 m. olan dağ adıdı. 
       Şamdüyə - Başkeçid r-unnun qərbində yerləçən, dəniz  
 səviyyəsindən hündürlüyü 2512 m olan dağ adıdı.    
       Gülsənəmli – Arıxlı kəndinin əsasını qoyan Gülsənəm 
 oğullarının daşıdığı  nəslin adıdır. 
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       BU DAĞLARIN QUCAĞINDA 
 

Köklü bir ağac olaydım, 
Bu dağların qucağında. 
Qayalara tac olaydım, 
Bu dağların qucağında. 
Çeşmələrin saf suyundan 
Içib bir az güc alaydım, 
Bu dağların qucağında. 
 
Yenə ülfət bağlayaydım, 
Həsrətimi dağlayaydım, 
Bir qayanın dibindəcə 
Çeşmə olub çağlayaydım, 
Bu dağların qucağında. 
 
Köhlənimlə yal aşaydım, 
Dumanlarda yol çaşaydım, 
Qarış - qarış, yaylaqları, 
Binələri dolaşaydım, 
Bu dağların qucağında. 
 
Sədi deyir, ömür sürüb, 
Azad, sərbəst yaşayaydım, 
Hər bir kəsi xoşbəxt görüb, 
Yaşa dolub yaşlaşaydım, 
Sonra... - Vətən torpağına, 
Torpaq olub qarışaydım, 
Bu dağların qucağında. 

     07.07.2012 
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    GÖRMƏYƏ GƏLLƏM 
 
Nə qədər ayağım sözümə baxır, 
Sənin gül hüsnünü görməyə gəlləm. 
Nə qədər ki, dilim söz tutur hələ,    
Səninlə danışıb, gülməyə gəlləm. 
 
O qədər həsrətin çəkmişəm sənin, 
Başımdan aşıbdı, kədərim, qəmim, 
A dağlar, yeganə dostumsan mənim, 
- Yanına dərdimi bölməyə gəlləm. 
 
Kövrəklik duyulur daha səsimdə, 
Tək hüsnünü görmək var həvəsimdə. 
Sədiyəm, qoynunda, son nəfəsimdə, 
Qucub torpağını, ölməyə gəlləm. 
     04.09.2013 
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          ÖMÜR ƏLDƏN GEDİB,  
          GƏNCLİYİM HƏDƏR 

 
 

 
 
 
 

Öz şair dünyamdan ayrı düşmüşəm, 
Başımı boş şeylər qatıb o qədər... 
Bir də gözlərimi açıb görmüşəm, 
- Ömür əldən gedib, gəncliyim hədər… 
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       ЦРЯК ДЯ КЮВРЯКДИР,  

   ДИНДИРМЯК ОЛМУР       
 

Гялбими эюйнядир бир аъы щясрят, 
Цряк дя  кюврякдир, диндирмяк олмур. 
Ушаг тяк севинир эялся мящяббят, 
Эедяндя аьлайыр, киритмяк олмур. 
 
Диля ня вар, йалан даныша биляр, 
Боьаз гуруйанда dil, чаша биляр, 
Фикiр чюзялянsя, долаша биляр, 
Цряйя щяр сюзц дцз демяк олмур. 
 
Кюнцлдян  кечяни, эюз эюря билмир, 
Ня истядийини, дил дейя билмир, 
Цряк дарыханда эюзляйя билмир, 
Она да бир гядяр дюз, демяк олмур. 
 
Тцкдян дя зярифдир, инъядир, гялбим, 
Йерсиз тянналардан инъийяр, гялбим. 
Сяди, эащдан кцсцр, инъийир, гялбим, 
Она да бир кялмя сюз демяк олмур.  

     07.07.2007 
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     AXTARIB GƏZSƏM DƏ,  
          TAPA BİLMƏRƏM 
 
Gəzsəm də hər yanı, əli çıraqlı, 
Əldə dəmir əsa, dəmir çarıqlı, 
Çiynimdə top - tüfəng, əli yaraqlı, 
Tapmıram, ömrümdən ötən gəncliyi... 
Ömrümə - günümə o tən gəncliyi. 
 
Axtarıb gəzsəm də, tapa bilmərəm, 
Təzədən mən onu yapa bilmərəm, 
Quş tək əldən uçdu, tuta bilmərəm, 
Həsrəti qəlbimdə bitən gəncliyi... 
Ömrümə - günümə o tən gəncliyi. 
 
Bilirəm, bir daha o düşməz ələ, 
Dönüb mənim üçün inciyə, lələ, 
Sədiyəm, tapmaram, gəzsəm də elə, 
- Ömrün ləli olan itən gəncliyi... 
Ömrümə - günümə o tən gəncliyi. 
     08.09. 2013 
 
 

                  BAX ƏZİZİM, QOCALMIŞAM 
 

Ürəyimdə o təqət yox, 
Bax, əzizim, qocalmişam! 
Hər  bir işin, öhdəsindən 
Asanlıqla  gəlməyi mən,  
Demirəm ki, bacarmışam. 
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Nələr keçir könüllərdən, 
Söhbət salıb xoş günlərdən, 
Ötüb keçən o illərdən,  
Demirəm ki, bac almişam. 
 
Gəncliyimi verdim bada, 
Gördüm həsrət, gördüm qada, 
Gördüyüm bəs, bu dünyada... 
Demirəm ki, ucalmişam. 
 
Yol gəlirəm uzaqlardan,  
Enib gözəl yaylaqlardan, 
Çaylar kimi bulaqlardan, 
Demirəm ki, güc almışam. 

 
 
             QOCALDIM 
 

Gözüm,  güldə - çiçəkdə, 
Açan qönçə, ləçəkdə, 
Elə gözəl - öyçəkdə 
- Qala - qala, qocaldım. 
 
Bu yaş yalan, həqiqət? 
Məni bürüdü heyrət! 
Ürəyimdə məhəbbət, 
Ola - ola, qocaldım. 
 
Ötdüm bir bülbül kimi, 
Saraldım sünbül kimi, 
Bir ətirli gül kimi, 
Sola - sola, qocaldım. 
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Kövrək olub sözlərim, 
Baxmır sözə dizlərim,  
Bulud kimi gözlərim, 
Dola - dola, qocaldım. 
 
Ömrün yükü belimdə, 
Bir bayatı dilimdə, 
Qəm tütəyi əlimdə, 
Çala - çala, qocaldım. 
 
Uşaqlığım tez ötdü, 
Gənclıyim əldən getdi, 
Yaş, 60 - a yetdi, 
Bala-bala, qocaldım... 

 
 

ÖMÜR GEDİR YAVAŞ -YAVAŞ 
 
Ömrün günü gün - günorta, 
Qüruba enir, yavaş - yavaş. 
Qayğı - qüssə arta - arta, 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
Şən günlərdən doymasaq da, 
Olanları duymasaq da, 
Tutub əldən qoymasaq da, 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
Ömrün yükü belimizdə,  
Ağırlığı dizimizdə, 
Gəzdirsək də çiynimizdə, 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
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Dünya fani, biz əyləncə, 
Hər şey yalan, biz öyrəncə, 
Olanlara öyrəşincə, 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
İşin düşsə bir müşkülə, 
Dönərsən sən, sönən külə, 
Bürünsən də, ipək - tülə 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
Hey başımız qalmaqalda, 
Kimi öndə, kimi dalda, 
Hamı bikef, yorğun halda… 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
Al-qumaşla bəzənsən də, 
Yağ-bal ilə bəslənsən də, 
Əzizlənmək istəsən də… 
Ömür gedir yavaş - yavaş. 
 
Can ağrıyır, könlüm xəstə, 
Düşdüm ruhdan, - yox həfəs də, 
Sədi deyər, son nəfəsdə, 
- Ömür gedir yavaş - yavaş. 
     21.10.2011 
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        MƏNDƏN XƏBƏRSİZ 
 

Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz, 
Sevincdən xəbərsiz, qəmdən  xəbərsiz. 
Geri qayıtmayan axar çay kimi, 
Ömür ötüb gedib, məndən xəbərsiz…  
                                                 (S.Y) 

 
Qaşa qırov düşüb, saça qar düşüb, 
Baş işini görüb, məndən xəbərsiz. 
Gözlər qüzeylənib, nəm-qubar düşüb, 
Yaş işini görüb, məndən xəbərsiz. 
 
Könlümdə min istək, min arzu vardı, 
Elə bilirdim ki, ömrüm bahardı, 
Deməki qarşıda qar - qışı vardı, 
Qış işini görüb, məndən xəbərsiz. 
 
Günlər də ömrümü söküb aparır, 
Qara bir əskiyə büküb aparır, 
Başımdan daş - kəsək töküb aparır, 
Daş işini görüb, məndən xəbərsiz. 
 
Qəm yükü belimdə ağır bir şələ, 
Fələk yolum üstə qurmuş min tələ, 
Bu dünya əzəldən beləymiş, Lələ!.. 
Yaş işini görüb, məndən xəbərsiz.  
 
Sədi, saç töküldü, dedin, nə fayda, 
Gözün nuru getdi, dedin, bu qayda, 
Diş sökülüb getdi, azaldı say da, 
Diş işini görüb, məndən xəbərsiz. 

17.10.2010 
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  ЮМÜРДЯН БИР ЯЛЛИ ЭЕТДИ 
 

Щяр шейдян ял цзцб бу эен дцнйада, 
Мейлими бир кювряк саза баьларам. 
Бащар ümiдiйлə, пайыз юмрцмц, 
Мян эялян бащара, йаза баьларам. 
 
Йанды, еля йанды: - сюндц оъаглар, 
Йана - йана кцля дюндц оъаглар, 
Сойугдан цшцдцм, дондум, оъаглар! 
Ümiдmi кцл алтында кюзя баьларам. 
 
Даьлардан енмишям, даьларды, дярдим, 
Синямдян даь чякян даьларды, дярдим. 
Гойуб габаьына аьларды дярдим, 
Ümiдmi инди дя дцзя баьларам. 
 
Сядийям, юмüрдян бир ялли эетди, 
Гызылдан гиймятли дцр - ялли эетди. 
Йорулма цряйим, вур, ялли эетди, 
Ümiдmi мян инди йцзя баьларам…      
              01.04.2004 
 
 

BU DAĞLARIN O ÜZÜNDƏ QALIBDI 
 
Gül ətrli, gül qoxulu yaylaqlar, 
Bu dağların o üzündə qalıbdı. 
Diş göynədən, durnagözlü bulaqlar, 
Bu dağların o üzündə qalıbdı. 
 
Heç bilmirəm, kimdən küsüm, inciyim, 
Əldən gedib rahatlığım, dincliyim, 
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Cığırlarda itib batan gəncliyim, 
Bu dağların o üzündə qalıbdı.. 
 
Sədinin də ömrü ötüb, olub tən, 
Saçlarına düşüb qırov, düşüb dən, 
Baba yurdu, doğma eli, həm Vətən, 
Bu dağların o üzündə qalıbdı.. 
      2013 
 

 
      OLMAYAYDIM BELƏ GƏRƏK 

 
Olmayaydım belə gərək, 
Qəlbi yumşaq, könlü kövrək. 
Danışdıqca kövrək - kövrək, 
Nələr düşür, nələr yada... 
Nələr gördüm bu dünyada... 
 
Nələr gördüm bu dünyada?.. 
Yerə - göyə sığışmayan, 
Heç bir kəsə yaraşmayan, 
Düşmən kimi barışmayan, 
Yarın - yara xəyanəti, 
Doğma qardaş xəyanəti, 
Dostun - dosta xəyanəti... 
 
Eh!.. Ürəyim yaman sızlar, 
Siz söyləyin mənə, qızlar! 
Nədən belə, niyə bele, 
Çoxalıbdı bu dünyada: 
- Xəyənətkar, vəfasızlar?... 

     07.01.2010      
 



Sədi Yaradanqulu 
 

  49  

EL YOLU ÜSTÜNDƏ KÖHNƏ  
             KÖRPÜYƏM 
 
Çoxları bilmir ki, - kiməm? Nəçiyəm? 
Mənim də fikirimdən, eh! - Nələr keçər. 
El yolu üstündə köhnə körpüyəm, 
Çox köçlər üstümdən, hey, gələr keçər. 
 
İlahi, insanda nə qədər üz var, 
Daşları çatladan “bədnəzər”, “göz  var”, 
Elə atmacalı, tikanlı söz var, 
Deyilsə qəlbini hey, dələr keçər. 
 
Çoxalıbdı sayı vəfasızların, 
Üzün görməyəsən vəfasız yarın, 
Əlinə bir fürsət düşə əğyarın, 
Görəndə başına hey, gülər keçər. 
 
Gördüyümüz dünya deyildir xali, 
Kim deyər, şairin necədir halı? 
Içim bir xanadı, çölüm bir xalı, 
Naşılar toxunsa, ilmələr keçər. 
 
Sədi, sən həyatda mətin ol, mətin, 
Qədir bilən dostlar bilir qiymətin, 
Cahil görsə sənin çoxdur hörmətin, 
Yanından quzu tək hey, mələr keçər. 
     19.07.2013 
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     KÖÇÜB GEDƏCƏM    
 
Vətən baharini mən görmək üçün, 
Hər yaz durnalar tək uçub gedəcəm. 
İstilər düşəndə qoyub şəhəri,  
Yaylaqlara sarı qaçıb gedəcəm. 
 
Arxada qoyacam isti aranı, 
Adlayıb Sarvani, “Karvansaranı”, 
Özümə səfalı “Keçəlqoranı”, 
“Sərxanı” yurd yeri seçib, gedəcəm. 
 
Köbələk yığmağa gəlib uzaqdan, 
“Çınqıllı” təpədən, daşlı “duzdaxdan” 
Yemlik dərmək üçün “Yemlikli” dağdan, 
Neçə dağ çayları keçib, gedəcəm. 
 
Açı trupməzənin, quzqulaqlarin, 
Dadına baxacam, buz bulaqların, 
Gözlərindən öpüb “qız” bulaqların, 
Soyuq sularindan içib, gedəcəm. 
 
Xəyaldı, röyyadı o yerlər demə! 
Salır haldan - hala, gah dəmdən-dəmə. 
Sədini qınayıb çaşıbsan demə! 
A dostum, elimə köçüb gedəcəm!..  
     11.01.2011 
 
Karvansaray - Salamməlik kəndi ərazisindədir. 
“Keçəl qora, Yemlikli” – Dağ zirvəsidir. 
“Sərxan yurdu”- Səfalı yaylaq adıdır. 
“Çınqıllı təpə”, Daşlı duzdax” o üzdə “Keçəl qora”nın 
yaxinlığındadır. Bu adları çəkilən yerlər Borşalıda 
Başkeçid (Dmanisi) rayonunun ərazisidir. 
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  НЯЙИМДЯН КЦСМЦСЯН,  
       НЯЙИМ ВАР МЯНИМ 
 

        (Məndən inciyib - küsən dostlara) 
 

Ешитдим инъийиб кцсмцсян мяндян, 
- Няйимдян кцсмцсян, няйим вар мяним? 
Bir kövrək - sadəlöv insanam, mən də, 
Nə yaylağım, nə gülzarım var mənim. 
 
Бяляйимя эцн доьмайыб язялдян, 
Кам алмадым юз севдийим эюзялдян. 
Йохдур мяни ня эюзляйян, эюзлядян, 
Ня севэилим, ня дя, йарым вар мяним. 
 
Оьул йох бу йашда голумдан тута, 
Гызым йох, назланыб чаьыра, - «ата»!.. 
Бу фани дцнйада, бу бош щяйатда, 
Тяк юзцмям, интизарым вар мяним. 
 
Даща бир иш эялмир инан ялимдян, 
Гялбя тохунан сюз чыхмаз дилимдян, 
Няйим варды фяляк алды ялимдян, 
Ня малым, дювлятим, варым вар мяним. 
 
Эюзц  тох олмушам, няфсим тямизди, 
Арзум умман бойда, ешгим дянизди, 
Мяня доьма олан щяр кяс язизди, 
Йахшы доста етибарым вар мяним. 
 
Kimin dərdi birdi, kimin dərdi, min, 
Əlacı yox, dərmanı yox, - dərdimin. 
Öz içimdə çəkənmirəm dərdimi, 
Soruşan yox, nə azarım var mənim.. 
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Кими йерли - йерсиз мяндян инъийир, 
Мянасыз сюз - сющбят гялбим инъидир, 
Сяди чохларындан кцсцб, инъийир, 
Ня gələnim, ахтараным вар мяним... 

     07.04.2010 
 
 

    NƏ DƏRDİM 
 

Ürəyimdə ayrılığın həsrəti, 
Gördüyümün biri olsa, nə dərdim. 
Yaman olur Ata - Ana həsrəti, 
Bu həyatda biri olsa, nə dərdim. 
 
Bölük - bölük bölünübdür Vətənim, 
Çox olubdur itkin düşüb, ölənim, 
Ey halımı anlayanım, bilənim, 
Yüzdə - mində biri olsa, nə dərdim. 
 
Gəl soruşma, neyləyirsən yaşımı? 
Öz dərdimlə mən qatmışam başımı. 
Çoxu gedən, azı qalan yaşımın, 
Xoş anından biri olsa, nə dərdim. 
 
Sədinin də ayağına dəydi daş, 
Bu ağrıya dözdü ürək, çəkdi baş, 
Qəlbi qırıq, könlü kövrək, gözü yaş, 
Bunlardan biri olsa, nə dərdim… 
     08.07.2012 
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       ELƏ BİR HÖKMÜM OLSAYDI MƏNİM 
 
Ilahi bir qüvvəm olsaydı mənim, 
Sağalmaz dərdlərə əlac edərdim. 
Elə bir hökmüm olsaydı mənim, 
Namərdi mərdlərə möhdac edərdim. 
 
Sevəni - sevənlə qovuşdurardım, 
Küslü olanları, barışdırardım, 
Könlü sınıqları danışdırardım, 
Həsrəti, hicranı mən heç edərdim. 
 
Ananin adını qaldırıb göyə, 
Ata zəhmətini mən öyə - öyə, 
Aləmdə onlara müqəddəs deyə, 
Övladlar başında mən tac edərdim. 
 
Əlimdə ixtiyar olsaydı, mən də, 
Göylə gedənləri salardım bəndə. 
Qoruyub çiçəyi - gülü çəməndə, 
Qanqalı qurudub qaxac edərdim. 
 
Sədiyəm, qocalıq durub üzümə, 
Yük olmaq istəməm, özüm - özümə, 
Nə qədər əl - ayaq baxır sözümə, 
Dünyanı tərk edib, mən köç edərdim. 
     26.10.2011 
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            ÇOXLARI  SƏDİNİN  ATIB  DAŞINI 
 
Mən gedən yollara gözünü dikən, 
Bir Atam olmuşdu, bir də ki, Anam. 
Mənim uğuruma sevinib, gülən, 
Bir Atam olmuşdu, bir də ki, Anam. 
 
İndi uğurumu, sevincimi, mən, 
Özümlə bölürəm, mən öz içimdə. 
Qəmimi, qüssəmi, kədərimi mən, 
Özümlə bölürəm, mən öz içimdə. 
 
Ata-Ana kimi yox canıyanan, 
Açıb ürəyimi, sözümü deyəm. 
Könlümü açaraq mən də onlarla, 
Sevincimi böləm, dərdimi böləm. 
 
Məni kim soruşur, kimdi axtaran?.. 
Vardırmı bir kimsəm, qapımı aça? 
İşləri düşənlər lap çox idilər, 
Vaxtsız, vədəsiz qapımı açan. 
 
İndi baş qarışıb, hamı işində, 
Hərə bir iş ilə qatıb başını. 
Axı, kimim var ki, mənim peşimdə? 
Çoxları Sədinin atıb daşını... 
     30.06.2011 
 
Bu gün “Vətənin qucağında” adlı şeirlər kitabım 
“Borçalı” Nəşriyyatında çapdan çıxdı... Bu 
sevincimi tənha, özüm-özümlə bölüşürəm... 
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          İNADKARAM MƏN 
 
Daha bir kimsəyə mənim sözüm yox... 
Sözləri tükənmiş, nitki qırılmış, 
Dili söz tutmayan, daha lalam, mən. 
Dünya nemətində mənim gözüm yox, 
Heç nəyi görmürəm, yəqin koram, mən. 
 
Könlə yatmayanı yaxın qoymaram, 
Şeytanın felinə heç vaxt uymaram, 
Boş sözlər eşidib nə də duymaram, 
Qulağı tutulmuş bəlkə karam mən. 
 
Deyilən hər sözə mən inanmaram, 
Yersiz nə alışıb, nə də yanmaram, 
Gördüyüm işləri əsla danmaram, 
Haqsızlığa qarşı davakaram, mən. 
 
Gah neyə dönərəm, gah da ki, meyə, 
Mənim haqq səsimə gələn yox, niyə? 
Car çəkdim, səsimi eşidin deyə... 
Fəryadlar qoparan kaman-taram, mən. 
 
Mənim də öz yolum, öz məqsədim var, 
Qələmim, dəftərim: - həvacətim var, 
Sədi Borçalıyam, öz höcətim var, 
Sözündən dönməyən inadkaram, mən. 
     27.05.2012 
 
 

           
 



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  56  

       KİM NƏ BİLİR, ÜRƏYİMDƏ  
           NƏLƏR  VAR 

 
Kim nə bilir, ürəyimdə nələr var!? 
Deməsinlər, bunun dərdi yoxdu - yox. 
Ahlarıyla iniltili mələr var, 
Deməsinlər, bunun dərdi yoxdu - yox. 
 
Bir məclisə, bir şənliyə gələndə, 
Öz içimdə ağlayanda, güləndə, 
Üz-gözümdə xoş təbəssüm görəndə, 
Deməsinlər - bunun şəni çoxdu - çox. 
 
Gözüm yoxdur bu dünyanın varında, 
Uca dağlar zirvəsində, qarında, 
Bar - bəhrəli bağçasının barında, 
- Qoy desinlər, - bunun gözü toxdu - tox. 
 
Sədi, nədir kirpiyindən süzülən? 
Dodağında sətir - sətir düzülən, 
Sənin sözün, öz yayından üzülən, 
- Hədəfindən yan keçməyən oxdu - ox. 

21.01.2013 
 
 
          AY QƏDİROĞLU 
 
Başından tökülən saralmış xəzəl, 
Yaşıl yarpaq idi, bir qədər, əzəl, 
Səndən öz eşqini çoxdan bir gözəl, 
Gizləyir - gizləyir, ay Qədiroğlu! 
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Düşübdür arxanca, canın  alınca, 
Səndən əl çəkməz o, onun olunca, 
Nə vaxtdı Əzrail sənin dalınca, 
İzləyir - izləyir, ay Qədiroğlu! 
 
Yığval da, qismət də, o baxta - baxtdı, 
Baxtı olmayana qınax nahaqdı, 
Uzaqda böş məzar səni nə vaxtdı, 
Gözləyir - gözləyir, ay Qədiroğlu! 
     İyul. 2012 
 

     
 
Ömrün şum yerini “ura” edirsən, 
Təklənib, təklənib, ay Qədiroğlu! 
Dağların döşüylə hara gedirsən? 
Diklənib - diklənib, ay Qədiroğlu! 
 
Nə elə cavansan, nə elə vaxtdı, 
Bu nə elə qismət, nə elə baxtdı, 
Sarı sim üstündə havan nə vaxtdı, 
Köklənib - köklənib, ay Qədiroğlu! 
 
Çətin, bir də yaxşı ola dövranın, 
Çoxlarını salıb yola sarvanın, 
Düşməyə hazırdı yola, karvanın, 
Yüklənib - yüklənib, ay Qədiroğlu! 
     15.04.2013 
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  ƏVƏZİNƏ 
 
Bu bəxt ki, məndə var, getsəm haraya, 
Qismətim dalımca gələr oraya. 
Desələr ki, göydən pul yağır orda, 
Mən də hamı kimi getsəm oraya... 
Başımdan daş yağar pul əvəzinə. 
 
Fələyin işindən baş açanmıram, 
Bilmirəm, nə işdi, nə qəbahətdi... 
Fələyin əlindən mən qaçanmıram, 
Bu necə sevgidi, nə məhəbbətdi? 
Mənim dediklərim bir həqiqətdi, 
Fələyin işləri bir qiyamətdi. 
Nədəndir, görəsən subay oğlana, 
Bu geniş dünyada bir qız qəhətdi... 
Amma, heç bilmirəm, bəs onda nədən... 
Dul kişi qız alır, dul əvəzinə? 
 
Dünya başdan - başa olubdur alver, 
Axtardığın tapsan yerində al, ver. 
Sədi, sözlərinə kim qiymət verər? 
Qara qəpik verən olmaz sözünə, 
Çəkil sən kənara, alverə yol ver, 
Yoxsa...  qara yaxıb sənin özünə, 
Tutarlar  səni də qolları bağlı, 
Bazarda  satarlar, qul əvəzinə... 
     31.08.2012 
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DOSTA - DOST, DÜŞMƏNƏ YAĞI,  
  YAMANAM 
 
Mən torpaq yeyərəm, mən daş yeyərəm, 
Düşmən çörəyindən yemərəm ancaq. 
Mən su əvəzinə zəhər içərəm,  
Düşmən şərbətindən içmərəm ancaq. 
 
Lazım olan yerdə mən qan verərəm, 
Malımdan, varımdan hər an verərəm, 
Vətən uğurunda mən can verərəm,  
Nadançün canımdan keçmərəm ancaq. 
 
Dostlar var həyatda yoxsul, həm varlı, 
Səmimi, mehriban, çox etibarlı, 
Elə kasıb dost var, saf - düzilqarlı, 
Dostu vara görə seçmərəm ancaq. 
 
Mən bir od oğluyam, od parçasıyam, 
Haqqın - ədalətin mən haqq səsiyəm 
Dosta - dost, düşmənə yağı - asiyam, 
Yağı - düşməndən əl çəkmərəm ancaq. 
 

              
AYAQ İZİM QALAN YERDƏ 
 
Qəribsədim yenə yaman, 
Yurd - yuvasız olan yerdə. 
Başım üstə çokdü duman, 
Bulud kimi dolan yerdə. 
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Əl çatmayır Borçalıma, 
Kimsəm yoxdur ki, halaıma, 
-Yana, mənim əhvalıma, 
Çiçək kimi solan yerdə. 
 
Xəyalımdan keçir nələr, 
Əldən salır düşüncələr, 
Ürəyim də hey kövrələr, 
Xəyallara dalan yerdə. 
 
Gələydi kaş…- elə bir gün, 
O yerlərdə salaydım ün, 
Tükənəydi mənim ömrüm, 
Yurd - yuvamız olan yerdə. 
 
Bir gün gələr haraylarsız, 
El - el gəzib soraqlarsız, 
Siz Sədini axtararsız, 
Ayaq izim qalan yerdə. 
     14.03.2013 
 

       
 

OLACAQMI YAZDIĞIMI OXUYAN.. 
 
Düşünərək deyirəm ki, görəsən... 
Olacaqmı yazdığımı oxuyan? 
Olacaqmı, məndən sonra görəsən... 
- Sözlərimdən gül çələngi toxuyan? 
 
Olacaqmı oxuyanlar içində, 
Məni  anıb, anlayanım, ananım? 



Sədi Yaradanqulu 
 

  61  

Yada salıb, yad edənlər içində, 
- İnkar edib varlığımı dananım? 
 
Hər ömürün ölümlüdür bir yanı, 
Bir ümid var gözlərimin içində. 
Bilirəm ki, - tərk etsəm də dünyanı, 
Yaşayacam sözlərimin içində. 

10.08.2013 
 

         
 

 
SORUŞUN DAĞLARDAN MƏNİ 
 
Siz bir xəbər alın, keşməkeşlərdən, 
Bir də o qayğısız çağlardan, məni. 
Görsəniz soruşun, kövrək çeşmədən, 
- O gözləri dolğun, ağlardan məni. 
 
Baharda ətrli güllər bitəndə, 
Hər səhər, o başdan bulbul ötəndə, 
Güllərin qoynunda ömrüm bitəndə, 
Soruşun, bağçadan, bağlardan məni. 
 
Kimlər unutsa da, bilirəm onu,  
Dağlar unudanmaz, şair oğlunu.  
Bir gün də  a dostlar, Qədiroğlunu, 
İtirsəz, soruşun dağlardan məni!..  
         03.09.2013 
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      MƏNİM ÜRƏYİMLƏ GƏLİB OYNAMA  
 
Şüşə tək çox kövrək bir ürəyim var, 
Damla zərbəsinə tab gətirə bilməz. 
Çilik-çilik olub yerə tökülər,  
Hər sözü, möhnəti götürə bilməz. 
 
Mənim ürəyimlə gəlib, oynama, 
Oynasa yerinə yığışa bilməz. 
Çıxsa məhvərindən, çıxsa oxundan, 
Bu geniş aləmə sığışa bilməz. 
 
Gəlib sən oynama duyğularımnan, 
Yatmış duyğularım vulkana bənzər. 
Oyansa yerindən lal duyğularım, 
Vulkan tək aləmə alov püskürər. 
 
Mənim ürəyimlə gəlib, oynama, 
Ürəyim bir məsum körpəyə bənzər. 
Kiçik ürıyimlə gəlib oynama, 
Ey gözəl, səndən də mərhəmət gözlər... 

05.02.2013 
 
 
ЭЮЗЛЯРИН НЕЪЯ ДЯ НУРЛУДУ СЯНИН 

 
Эюзлярин неъя дя нурлуду сянин, 
Бу сящяр нуруму? 
Бу дан нуруму? 
Нур иля долуймуш, долуймуш гялбин, 
Гялбиндян нур алмыш, бялкя эюзлярин?! 
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Йанагларын эцл тяк тяравятлиди, 
Теллярин мин чичяк, мин  эцл ятриди. 
Сюзлярин неъя дя мялащятлиди, 
Кюнлцмц охшайыр ширин сюзлярин, 
Эцлдцкъя нурланыр, нурлу эюзлярин. 
Эюзлярим эюзцндян нур алыр сянин, 
Говур эюзляримдян зцлмят эеъяни. 
Эюзлярин Aй кими нурлуду сянин, 
Нура гярг ейляйир зцмрцд эеъями. 
 
Бу нуру эюзлярин щарадан  алыр?.. 
Бу Gцняш нуруму? 
Бу Aй нуруму? 
Бу нуру Gцняшдян, Aйданмы  алыр, 
Сянин о нурланан, нурлу эюзлярин!? 
 
     

 
         XUMAR GÖZLƏRİN 
 
Durmusan önümdə bir xəyal kimi, 
Baxıram hüsnünə əhli - hal kimi, 
Mən ölmüş nə edim, önündə gözəl! 
Quruyub qalmışam, dili lal kimi, 
- Sehrinə düşdükcə, xumar gözlərin. 
 
Baxanda üzünə qiyamət eylər, 
Baxmasam inciyib məzəmmət eylər, 
Nazlı baxışıyla məni mat eylər, 
Mehrinə düşdükcə, xumar gözlərin. 
 
Hər dəfə baxanda sehrlənirəm, 
Məsum baxışınla mehirlənirəm, 
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Bəzən sevinirəm, qəhərlənirəm,   
Sirrinə vardıqca, xumar gözlərin. 
 
Gözüm - gözlərinin əsiri olmuş, 
Səndən gizləməyib, nə sirri olmuş, 
Sədi o, gözlərin yesiri olmuş, 
Seyrinə daldıqca, xumar gözlərin. 

14.03.2013 
 
 
       AYÜZLÜM MƏNİM 
 
Üzümü söykədim göyün üzünə, 
Sayrışan ulduzlar gözümdə yandı. 
Ayüzlüm üzünü qoydu üzümə, 
Elə bil, bir anlıq zaman dayandı... 
Qaranlıq aləm də nura boyandı. 
 
Gümüşü rəng aldı, çay da, dəniz də, 
Çeşmə dodağında nəğmə oxundu. 
Çimdi Ay - ulduz da düşüb dənizdə, 
Gecə saçlarına əlim toxundu. 
 
Gecə saçlarını bir yana dara, 
Görüm camalını ayüzlüm, mənim. 
Gəl məni nazınla çəkməynən dara, 
Ay şirin söhbətlim, ay sözlüm, mənim. 
 
Qoy alsın qoynuna bizi hər axşam, 
Bu sirri gecələr, bu xoş gecələr. 
Bizi sehirləsin, yananda ağ şam, 
Sehirli gecələr, meyxoş gecələr.  

     09.03.2011 
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       BAYRAM AXŞAMI 
 
Durub sən bizə gəl, bayram axşamı, 
Bayram xonçasını düz, əllərinlə. 
Sən bir niyyət tutub, yandır ağ şamı, 
Bayram şərbətini süz, əllərinlə. 
 
Yenə də gül - danış, aç ürəyimi,  
Bir az söhbət eylə arzularından. 
Bu axşam sən mənə  aç ürəyini,  
Mən də uzaq düşüm xəyallarımdan. 
 
Mənim mehribanım, mənim əzizim! 
Sənə söylədiyim bir həqiqətdir.  
Uşaq tək ey şıltaq, çoşqun dənizim! 
Sənə bəslədiyim saf məhəbbətdir… 
 
Fikir vermisənmi, sən yanan şama? 
- Necə də həvəslə yanır ağ şamlar. 
Mən də bənzəyirəm yanan ağ şama,  
Qovrulub yanıdıqca sənsiz, axşamlar. 
 
Gəl, mənim əzizim, sevincim ol, gəl, 
Yenə gülüşünə bələ, sən məni. 
Gəl, gözümün nuru, dür - incim ol, gəl, 
Bu axşam qoymaynan tənha, sən məni… 
     15.03.2013 
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           ADINI QƏLBİMƏ YAZAN, YAZIBDI 

 
Çox olsa da səni sevən dünyada, 
Onlar mənim kimi bir ola bilməz. 
Düşsə bu sevgimiz ağıza - dilə, 
Pünhan qala bilməz, sirr qala bilməz. 
 
Adını qəlbimə yazan, yazıbdı, 
Yazan,  O yazını, elə yazıbdı. 
Taleyi - qisməti belə yazıbdı, 
Orda başqasına yer ola bilməz. 
 
Səni görən gündən ürəyimdəsən, 
Keçib xəyalımdan, ürəyimdən, sən, 
Özünə yer etdin ürəyimdə sən, 
Orda bir başqası yer ala bilməz. 
 
Məndən üz döndərsən, yerin boş qalar, 
Baxsan yan - yörənə, gözün çaş qalar, 
Yerinə göz dikər, sonra başqalar, 
Gec olar, sənə də yer qala bilməz. 
 
Sədiyəm, adını hər çəkəndə, mən, 
Xoş bir duyğu keçir sevən qəlbimdən. 
Sevgilim, bunları bilməlisən, sən, 
Bizim də sevgimiz sirr qala bilməz. 
     07.01.2010 
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     O LƏPƏLƏR MƏNİM 
       TƏBƏSSÜMÜMDÜ 
 
O ləpələr mənim təbəssümümdü, 
Çırpınan dalğalar mənim ürəyim. 
Gəlib ürəyimlə, gəlib, oynama, 
Dəcəl qızcığaz tək mənim çiçəyim. 
 
Mənim sevgi dolu ürəyimlə sən, 
Kimsəsiz sahildə qalıb baş - başa. 
Çəkilib qayanın kölgöylüyünə, 
Utancaq - utancaq ürək sözünü, 
Çəkinə - çəkinə demə bir başa. 
Söylə, sən mülayim, bir az da sakit, 
Söylə, gilavar tək dodağın altda. 
 
Bu sözü eşidib mən gəlim coşa, 
Qalxaraq ayağa dalğalar kimi. 
Vuraraq özümü qayaya-daşa, 
Dönüm narın - narın yağan yağışa, 
Tökülüb göllənim, ayağın altda. 
 
Əgər sən müqavimət göstərsən mənə, 
sahildə dayanmış sal qaya kimi. 
Gücümü toplayıb o ki, var mən də, 
Üstünü gələcəm dalğalar kimi. 
O məğrur, şahənə qız vüqarını, 
Mən əyə bilməsəm, - əridim mən də, 
Oxşaya - oxşaya hər gün, hər gecə, 
Qranit qayanı quma döndərən, 
Qayanı əridən damlalar kimi… 
     19.04.2012 
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SƏNİ UNUTMARAM ÖLƏNƏ KİMİ 
 
Sən parlaq ulduz ol, sən doğan Ay ol, 
Qoy həyat yolların nura boyansın. 
Qaynar bir çeşmə ol, coşqun bir çay ol, 
Yatmış duyğuların bir də oyansın. 
 
Uzun bir ömür sür, xoş keçsin günün, 
Ürəyin kədərli, qəmli dolmasın. 
Ilahi tərəfdən verilən ömrün, 
Ayrılıq - həsrətli dəmli olmasın. 
 
Hissinə duyğuna qapanan zaman, 
Məni də bir azca xatırla, hərdən. 
Adımı yad edib sən anan zaman, 
Qoy səni ayırsın kədərdən, sərdən. 
 
Mən səni düşünüb, anıram hər an, 
Səni unutmaram ölənə kimi. 
Nisgilli ölmək də istəməm, inan! 
Mən səni xoşbəxt görənə kimi!... 
     08.05.2012 
 
 
    SƏNDƏN  SAVAYI 
 
Vurğunu olmayıb könlüm bir kəsin, 
Gözəllər içində səndən savayı. 
Heyranı olmayıb könlüm heç kəsin, 
İnan ki, dünyada səndən savayı. 
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Sənsiz bir xoş günüm - ayım olmadı, 
Yalvarıb - yaxardim, hayım qalmadı, 
Sənin vüsalından payım olmadı, 
Verdiyin kədərdən, qəmdən savayı... 
 
Dağdan ayrılanda sellər inildər, 
Tufan başlayanda yellər inildər, 
Hicran başlayanda, ürək kövrələr, 
Qəlbimdə ən incə tellər inildər, 
Bunu kimsə duymaz, məndən savayı. 
Sən gedən yollarda kimsə görünməz, 
Dumandan savayı, çəndən savayı... 
 
Sədinin halını bir kimsə bilməz, 
Yansa eşq odunda atəşi sönməz, 
Ədanla sən məni öldürəndə, bəs, 
Sən niyə dinmədin, niyə demədin?.. 
- Onun bir kəsi yox, məndən savayı... 
     18.04.2012 
 
 

        MƏNİ OYATMAYIN YUXULARIMDAN 
 
Mənim məhəbbətim yaz yuxuludu, 
Çiçək təravətli, gül qoxuludu, 
Oyansa yerindən, çox qorxuludu, 
Məni oyatmayın yuxularımdan... 
 
Yuxuda azadam, başsız sel kimi, 
Hər yanda əsərəm sərbəst yel kimi, 
Hər sözü söylərəm azad dil kimi, 
Məni oyatmayın yuxularımdan. 
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Oyansam, köz kimi yandırar məni, 
Əyilməz polad tək sındırar məni, 
Bütün varlığımı dandırar mənim, 
Məni oyatmayın yuxularımdan. 
 
Məni oyatmayın yuxularımdan, 
Oyansam, dözmərəm sənsizliyimə. 
Məni oyatmayın yuxularımdan, 
Oyansam, qapannam kimsəsizliyimə. 

05.04.2013 
 
 
         GÜL BAĞIŞLADIM 
 
Sən məndən bir dəstə çiçək istədin, 
Mən sənə bir çəmən gül bağışladım. 
Dərib  çəmənliyin güllü qoynundan, 
Ən ətrli çiçək,  gül bağışladım. 
 
Baxdın çiçəklərə, baxdın güllərə, 
Çiçək tək qanrılıb, güldün üzümə, 
Təzəcə  açılmış bir qönçə kimi, 
Baxdın min naz ilə, baxdın gözümə,  
 
Yanağın od tutub alışıb yandı, 
Elə bil açılan lalə gülüdü... 
Elə bil bir anlıq zaman dayandı 
Gözlərin necə də xoşbəxt gülürdü. 
 
...Biz də asta - asta hazırlaşırdıq, 
Artıq günəş batıb, şər qarışirdi, 
Göylər yandırmışdı öz çırağını. 
Ulduzlar göz vurub hey sayrışırdı, 
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Ayrıldıq çəmənlə, güllə - çiçəklə, 
Teliyin ətiri əlimdə qaldı,  
Ayrıldıq, arzuyla min bir diləklə, 
Adın dodağımda, dilimdə qaldı. 
 
Ayrıldıq, sən getdin xoş bir diləklə, 
Telini axşamın mehi oxşadı. 
Mən qaldım çəməndə dəli küləklə, 
Üzümü çəmənin şehi oxşadı.. 
 
Sabahki görüşün ümidiylə mən, 
Ulduzlu axşamla baş - başa qaldım, 
Güllü çəmənliyin geniş qoynunda, 
Sənin xəyalınla, mən qoşa qaldım... 

26.08.2012 
    
 

            ÜRƏYİ YERİNƏ QAYTARMAQ ÇƏTİN 
 
...Görüşdük yenə də, görüş yerində, 
Görüşdük mehriban, görüşdük sənlə. 
Çəkinə - çəkinə, günün birində, 
Dedin: - Söz deyəcəm, sən məni dinlə. 
 
Dedin, ürəyini sən versən mənə , 
Onu əzizlərəm, onu gizlərəm... 
Onun əvəzinə, onun yerinə, 
Mən də bu aləmi sənə verərəm.  
 
Baxdım gözlərinə, baxdım üzünə, 
Damarımda coşan qanım qayandı. 
Qaçdı dodaqların, güldün üzümə 
Sevincdən canımda ruhum oynadı... 
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- Sən aləmi verdin, könül vermədin, 
Aləmi yerindən qoparmaq çətin. 
Onun əvəzinə, mən isə sənə 
Aləmə sığmayan bir ürək verdim... 
-Ürəyi yerinə qaytarmaq çətin... 

26.08.2012 
 
 
        ÖZÜMƏ QAYTAR 
 
Alıbsan əlimdən sən şuxluğumu, 
Qaytar, şuxluğumu özümə qaytar. 
Aldın şaxlığımı, sultanlığımı, 
İndi şaxlığımı özümə qaytar. 
 
Baxanda gözünə nur çiləyərdim, 
Ay tək camalına nur ələyərdim, 
Səni öz segimə mən bələyərdim... 
İndi nur - işığı gözümə qaytar. 
 
Əvvəl sən dözmürdün mənsizliyimə, 
İndi mən dözmürəm sənsizliyimə.. 
Daha dözənmirəm kimsəsizliyimə, 
Gəl, mənə əvvəlki dözümə qaytar. 
 
Bir gün ürəyindən qoparsan məni, 
Bilirəm, qoparsan atarsan məni. 
Düşünmə, itirsən taparsan məni. 
Bacarsan, özümü - özümə qaytar. 
 
Kirpiyin ox oldu, ürəyim nişan, 
Həsrətin qəlbimi eylədi şan - şan. 
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Özüm kövrək oldum, könlüm pərişan... 
Sevgimi, hissimi, duyğularımı, 
 
Sənsiz keçirdiyim yuxularımı, 
Qayğısız, qüssəsiz xoş anlarımı, 
Qaytar, sən yuxumu, gözümə qaytar, 
Qaytar sözlərimi, sözümə qaytar, 
Qaytara bilərsən? Qaytar, nə olar, 
Qaytar sən özümü, özümə qaytar. 

08.04.2013 
 
 
BİR GÖZƏLİN QİSMƏTİDİR BU  
                    SEVGİM 
 
Bir gözəlin qismətidir bu sevgim,  
Qoruyuram öz içimdə nə vaxtdı... 
Tapacaqdır, tapmayacaq, ya qismət!? 
O da alın yazısıdı, ya baxtdı.  
 
Ürəyimdə sirri qalan bu sevgim, 
Tapacaqmı öz yarını, görəsən? 
Qovuşaraq vüsalını, bu sevgim, 
Alacaqmı öz yarından, görəsən? 
 
Ürəyimdə pünhan qalan bu sevgim, 
Ya solacaq budağında gül kimi, 
Ya yanacaq, yandıracaq bu sevgim, 
Ya qalacaq ürəyimdə kül kimi. 

10.04.2013 
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VƏFALI SANDIĞIM VƏFASIZ GÖZƏL 
 
Söylə ey vəfalı sandığım gözəl! 
Sənin vəfan elə bura qədərmiş? 
Hər gün yad eləyib, andığım gözəl!  
Həsrətin çəkməyim  demək, hədərmiş. 
 
Söylə, sən qəlbini kimə vermisən? 
Mən çəkən nazını indi kim çəkir? 
Ürək sözlərini kimlə bölürsən? 
Qumru tellərinə sığal kim çəkir? 
 
Nazlı baxışınla, gülüşlərinlə, 
Leyli tək çöllərə saldığın kimdi? 
İsti etiraslı nəvazişinlə,  
Gecələr qoynuna aldığın kimdi? 
 
Sən mənə cavab ver, cavab ver indi... 
Vəfalı sandığım, vəfasız gözəl! 
Verdiyin o vədlər harada qaldı? 
Mürvətsiz, ilqarsız, insafsız gözəl, 
Sənin sədaqətin harada qaldı?.. 
     15.04.2013 
 
 
   GÖZÜXUMAR, AĞLAMA 
 
Gözlərində yaşa dönnəm, ağlasan, 
Qar - boranlı qışa dönnəm, ağlasan, 
Buz bağlayıb, daşa dönnəm, ağlasan, 
And verirəm, gözüxumar, ağlama. 
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Nədir səni de, ağladan, söylədən, 
Tutulubdur üzün kimi, göy nədən? 
Hansı dərddi səni belə göynədən, 
Çeşmə kimi gözüxumar, çağlama. 
 
Nisgilinə xəstə ürək dözənməz, 
Bu hicrana sağ ürək də dözənməz, 
Göz yaşına vallah, Sədi dözənməz, 
Göz yaşınla sən sinəmi dağlama… 
And verirəm, gözüxumar, ağlama. 

23.03.2013 
 

 
ЭЦЛЦМ, ДОЙМАГ ОЛУРМУ КИ, 

 
Щяр йазылан йазылары, 
Эцлцм, позмаг олурмуки. 
Дилдян чыхан щяр бир сюзц 
Эцлцм, йазмаг олурмуки… 
 
Алданмайнан щяр гылыьа, 
Мейл етмя пахыллыьа, 
Бяд ямяли йахшылыьа,  
Эцлцм, йозмаг олурмуки… 
 
О, пийаля, ала эюздян, 
Ал йанаглы, гаймаг цздян, 
Кюнцл ачан ширин сюздян, 
Эцлцм, доймаг олурмуки… 
 
Səninkidir gözəl dövran, 
Görən sənə olur heyran, 
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Gözdən uzaq, səni bir an,  
Эцлцм, гоймаг олурмуки… 
 
Эюзяллийин дцшмяз дилдян, 
Севян кюнцл вермяз ялдян, 
Sənin kimi bir gözəldən, 
Эцлцм, доймаг олурмуки… 

 
                        

         GÖZLƏYİM SƏNİ       
  
Bircə sən yaxşı ol, mən belə olum, 
Yenə də həsrətlə gözləyim səni. 
Sən leysan olanda, mən selə dönüm, 
Dərədən haylayıb səsləyim səni. 
 
Sən çiçək açanda, mən yarpaq olum, 
Budaqlar, boynuna sarılmış qolum, 
Sən şehli çəmən ol, mən torpaq olum, 
Köksümün üstündə bəsləyim səni. 
 
Sən uyuyan vaxtı, mən oyaq olum, 
Hər bir dar günündə mən dayaq olum, 
Sən yelkənsiz qayıq, mən mayaq olum, 
Sahildən baxaraq izləyim səni. 
 
Bilsəm tənhalıqdan usanacaqsan, 
Tək gəzib - dolaşıb yorulacaqsan, 
Limandan ayrılmış bir gəmi kimi, 
Bir gün geri dönüb qayıdacaqsan, 
Sahildə boş qalmış tərsanə kimi, 
Mən də gözü yolda gözləyim səni... 

22.05.2013 
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                 GƏL ƏZİZİM 
 
Gəl, sevgimdən mən pay verim, 
Ay sevgilim! 

 -ovuc-ovuc, qucaq-qucaq. 
Gəl əzizim, bu sevgimdən,  

 hər könüldə sənin ilə  
 od qalayıb, ocaq çataq.  

Buz bağlamış ürəklərə, atəş saçaq. 
Daşa donmüş ürəklərin, qoy ərisin  

buzu-qarı, 
Qoy oyansın ürəklərin sevgi dolu duyğuları, 
Qoy qalmasın gözlərində qəm qubarı.. 
Günü-gündən qoy çoxalsın sevgi dolu 

arzuları. 
 
Gəl əzizim, sevincimdən, 

şələ-şələ sən də götür, 
Qəm çəkənə sevinc payı,  

bilə-bilə sən də ötür. 
Qoy qalmasın bu dünyada 

- nə dərd çəkən, nə qəm çəkən. 
Qoy qalmasın bu həyatda 

-könüllərdə qəm də əkən. 
 
Pay-puş edim istəyimi,  

ərz eyləyim diləyimi. 
Bir ömürdür, gəl yaşayaq, 
Birgə yerdə sevə-sevə, 
Gəl əzizim, gəl dolaşaq, 

bu dünyanı deyə-gülə. 
Ömür ötür, il dolanır,  
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yaş da gəlir yaş üstünə. 
Vaxt ötdükcə gün daralır, 
Kölgə düşür qaş üstünə... 
 
Gün gələcək biz həyatda olmayacıq, 
Bəlkə də biz heç yaddaşda qalmayacıq... 
Yaşayacaq, yaşadacaq bizdən sonra, 

bizim sevgi payımızdan bəhrələnən, 
kök ataraq, budaq-budaq pöhrələnən. 

 
Qoy onlar da bizim kimi,  
Sevgisindən, sevincindən, 

sevənlərə bol pay versin. 
Dara düşüb darda qalan 
Aşıqlərin harayına, qoy hay versin. 
İstəyimdir, tək arzumdur, 
Bu dünyada qoy qalanlar, 
Sevinc dolu xoş gün görsün. 
Sevgi dolu, eşq dolu,  
Şən yaşayıb ömür sürsün... 
        23.05.2013 
 
 
       MƏHƏBBƏT 
 

Axtarıb gəzərsən könül yarını, 
Qəlbində oyansa əgər, məhəbbət. 
Əlindən aldıqca ixtiyarını, 
Çəkər sınağına, çəkər, məhəbbət. 
 

Sevgi badəsini tutub əlində, 
Sevirəm kəlməsi qopub dilindən, 
Özün də bilmədən sənin qəlbində, 
Sevgi toxumunu əkər, məhəbbət. 
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Nə yatmağa qoyar, nə dinclik verər, 
Həzin ağladarsa, xoş da güldürər. 
Küskün könülləri elə dindirər… 
Sevinc göz yaşını tökər, məhəbbət. 
 
Bəzən sevinc payı, bəzən göz yaşı, 
Tənha çağlarında könül sirdaşı, 
Bəzən ürəyində bir məzar daşı, 
Olub, bu torpağa çökər, məhəbbət. 
 
Xəzanı soldurar gül baharını, 
Boranı gətirər çovğun-qarını, 
Qala qürurunu, dağ vüqarını, 
Gündə kərpiç - kərpiç sökər, məhəbbət. 
     22.04.2013 
 
 
        TƏK SƏNİ SEVDİM 
 
İnan dediyimə, inan sevgilim!  
Həyatda sevdimsə, mən səni sevdim... 
Min-min gözəllərin icindən seçib, 
Mən səni sevdim… yar, 
tək səni sevdim... 
 
Sən mənim qəlbimdə yurd salan gündən, 
Qoymadım bircə an, səni gözümdən,  
Məni ayrı saldın, məni özümdən, 
Bütün varlığımla, bütün ruhumla, 
Mən səni sevdim... yar, 
tək səni sevdim, 
Özüm yaddan çıxdım, mən sən olandan, 
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Bəyağı sözlərdən, qaçdım - yalandan, 
Mənim sədaqətli, ey vəfadarım! 
Sən mənim qəlbimə hakim olandan, 
Mən səni sevdim... yar, 
tək səni sevdim, 
 

Baxıb gözlərimə, niyə gülürsən?! 
Özün ki, halımı yaxşı bilirsən, 
- Mən səni görəndən, səni sevəndən, 
Unudub özümü, unudub tamam, 
Böyük məhəbbətlə, düzilqar ilə 
Mən səni sevdim... yar, 
tək səni sevdim,  
 

Deyirəm: - sevgimiz əbədi olsun, 
Sevgi sevənlərin məbədi olsun, 
Bu dünya durduqca, nə qədər varsa, 
Dünya sevənlərin məskəni olsun. 
- Bir ayrı dünyadır sənin saf qəlbin… 
Dünyalar içində dünyamsan mənim. 
Bütün varlığımla öz dünyam kimi, 
Mən səni sevdim... yar, 
tək səni sevdim, 
          17.03.2013 
 
 
         KÜSMƏ NOLAR 
 
Gəl sən məndən küsmə, nolar, 
Küssən könlüm qəmlə dolar. 
Dünya mənə qəfəs olar, 
Könlüm quşu dar qəfəsə 
Düşsə, - gəlməz heç həvəsə. 
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Gəl, qəlbimin duyğusu ol, 
Gözlərimin yuxusu ol, 
Ürəyimin arzusu ol, 
Sən verməynən mənə qəmi, 
Ey könlümün dost, həmdəmi! 
 
Sənsiz məni kimlər anar?  
De, halıma kimlər yanar?  
Sənsiz ürək alovlanar, 
Alışaraq çıraq kimi, 
Qovrularaq ocaq kimi... 
 
Ömür qısa, həyat acı, 
Gəl, başımın sən ol tacı, 
Ey dərdimin son əlacı! 
- Qopar, apar məni - məndən, 
Uzaq düşüm mən özümdən. 
     23.03.2013 
 

         
     SEVİNCİM GÖZ YAŞI,  
       QƏMİM GÖZ YAŞI  
 
Dilimdə qəhərdi, ürəyimdə qəm, 
Bilmirsən bu halla hara gedəsən?!.. 
Gözümdə gözyaşı, kirpiyimdə nəm, 
Haraya getsəm də, ürəyimdəsən. 
 
Xoşbəxtlik nədir ki? Bilmirəm, daha, 
Ona başqa adda qoya bilmirəm, 
Allahım! Sən bunu yazma günaha! 
-Sevməyən insanı duya bilmirəm. 
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Sevincdən kədərlə-qəm vəfalıymış, 
Heç zaman onlara qucaq açmadım. 
Sənin görüşünə qaçdığım kimi, 
Onun görüşünə heç vaxt qacmadım. 
 
Sevincim göz yaşı, qəmim göz yaşı, 
Bilirsən, içimdə nə hicran ağlar? 
Sevgin ürəyimdə bir məzar daşı, 
Sənin bu həsrətin qəlbimi  dağlar. 

19.04.2013 
  

                ÇƏKİR 
 
Baxış var, iliyə-qana işləyir, 
Baxış var, gözlərə çən duman çəkir. 
Baxış var, gözünü çəkə bilmirsən, 
Baxış var, şimşək tək bircə an çəkir. 
 
Baxış var, baxanda qəhərlənirsən, 
Baxış var, baxanda sehrlənirsən, 
Baxış var, baxanda mehrlənirsən, 
Ayrılıb getməyə adam can çəkir. 
 
Sənin baxışına vurulmuşam mən, 
Baxıb baxışınla durulmuşam mən, 
Gözüyün nuruyla yoğrulmuşam mən, 
İndi Sədi sənsiz çox hicran çəkir. 

      05.12.2011 
  

 

              
      



Sədi Yaradanqulu 
 

  83  

           NƏDƏNDİ ? 
 
       NƏDƏN SEVİR SEVMƏYƏNİ SEVƏNLƏR 

 
Sevgi  arzu, sevgi dilək, gumandı, 
Eh, sevgini gözləyirmiş, gör nələr... 
Məhəbbətin bil, özülü inamdı, 
Düşmənidi, qısqançılıq, şübhələr. 
 
Dilə-dişə düşməyasən sevəndə, 
Düşdün, başlar o gün “hoydu-hoydular”. 
Daşı dələn damla - damla su kimi, 
Ev yıxanmış, demə, “dedi-qodular”. 
 
“Məhəbbətin gözü kordur”: - Demişlər. 
Nədən sevir sevməyəni sevənlər? 
Dili lalmış, qulaqları karimiş, 
Nə eşidir, nə də görür sevənlər. 
     15.07.2011 
 
 

         GÖRƏN NƏDƏN YAŞAMIRIQ DOYUNCA 
 
Çarxı - fələk dəyirmanda üyüdüb, 
Sonra bizi ələyindən ələyir. 
Doğulan gün, ölən günü pak yuyub, 
Beşiyində, məzarında bələyir. 
 
Yol gedirik, bircə ömür boyunca, 
Görən nədən yaşamırıq doyunca?.. 
Hər bir bəndə canda ağrı duyunca, 
Tanrısından cansağlığı diləyir. 
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İllər ötür, yaş üstünə yaş gəlir, 
Saç ağarır, yaz ömürə qış gəlir, 
Kövrəlirik, gözümüzdən yaş gəlir, 
Qocalıq da dizi bükür, bel əyir. 
 
Deyib-gülmək de, harama yaraşır? 
Ağac ələ, əl-ayağa dolaşır, 
Gün əyilib, Sədi dağdan yal aşır, 
Rüzgar əsir, başından qar ələyir. 
      2009 
 

 
   SORUŞMA HALIMI DAHA 
 
Ömrün baharında “çalğın” döymüşün, 
Deyin: - Bar - nübarı, olumu daha? 
Vaxtsız, vədəsiz xəzan vurmuşun, 
Bircə bahar gülü, qalımı daha? 
 
Bağban öz bağından nübar-bar istər, 
Xəstənin könülü bağdan nar istər, 
Yansa dil - odağı, dağdan qar istər, 
Gözləməyə halı, qalımı daha... 
 
Etdiyim gileydir, şikayət deyil,  
Belənçi həyat da bir həyat deyil,  
Çəkilən qəm - qüssə mənə yad deyil,  
Bundan da betəri, olumu daha? 
 
Kim gəzib - dolanıb Leylisız dağı? 
Kim görüb çiçəksiz, laləsiz dağı? 
Kərəm tək aşammam Lələsiz dağı, 
Tutubdur qar boran yolumu daha... 
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Zirvədə şimşək tək çaxa bilmirəm, 
Qartal tək yollara baxa bilmirəm, 
Fələyin torundan çıxa bilmirəm, 
Bağlayıb əlimi, qolumu daha. 
 
Sırsıra bağlamış qışam, mən artıq,  
Soyuq buza dönmüş daşam, mən artıq,  
Sədiyəm, köçəri quşam, mən artıq...  
Neylərsən soruşub halımı daha? 
     21.04.2013 
 
 
 

   EY, O BAŞDAN ÖTƏN BÜLBÜL 
 

Səhər - səhər ötən bülbül! 
Mən tənhayam, bəs sən necə? 
Mənim kimi heç yanmısan, 
Həsrət çəkib, sən gizlicə? 
 
Mən gecələr yana - yana, 
Qaralıram axşam kimi. 
Sübhə kimi yatanmıram, 
Əriyərək ağ şam kimi. 
 
Ey, o başdan ötən bülbül! 
Gəl, sən mənim həmdəmim ol, 
Könül verib, könül alaq, 
Sevincim ol, dilqəmim ol. 
 
Gəl, yanıqlı ötmə belə, 
Sevgimizi salma dilə, 
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Məni qəmə qərq eləmə, 
Dərdlərimi bilə - bilə. 
 
Səhər - səhər get ey bülbül! 
Bağda cövlan et, ey bülbül! 
Qoy açılsın ürəyimiz, 
Xoş avazla öt, ey bülbül! 
 
Gül səsinnən xumarlansın, 
Nəfəsinnən tumarlansın,  
Baxsın ayna bulaqlara, 
Gözəllər tək sığallansın. 
 
Qəmlə dolu bu həyatda, 
Qəm çəkməyin nə faydası? 
Onda söylə, söylə görək... 
- Ömür sürüb qəm içində, 
Yaşamağın, var mənası!? 
 
Onun üçün, səhər-səhər , 
Xoş avazla öt ey bülbül! 
Gəl, könlümə sən hər səhər, 
Xoş bir ovqat qat, ey bülbül! 

     07.03.2013 
 
 
                  NƏDƏNDİ? 
 
Dərd - dərdə bənzəyər, sevinc - sevincə, 
Dost xətrindən keçmək olmur, nədəndi? 
Sevinc bizim, kədər bizim, qəm bizim, 
Bir - birindən seçmək olmur, nədəndi? 
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Yaxşılıq et, anlayana, qanana, 
Sən hörmət et, sənə canıyanana, 
Nəhlət olsun yaxşılığı danana… 
- Hər minnəti çəkmək olmur, nədəndi? 
 
Samanlığa atəş vursan alışar, 
Zamanaya sual versən danışar, 
Bir gün gələr, küslülər də barışar, 
Sirri açıb - bükmək olmur, nədəndi? 
 
Söndürməsən, sən ocağın qorunu, 
Çıxararsan hər bir işin şorunu, 
Hey söyərlər, daş qoyanın görunu, 
And-amandan keçmək olmur, nədəndi? 
 
Sədi, sənin bağlanıbdır bazarın, 
Yaşlaşdıqca hər gün artır azarın, 
Bu yaşında qoy düşməsin güzarın.. 
- Qürbət eldə köçmək olmur nədəndi? 
      2012 
 
 

          GƏLDİN  NƏ YAXŞI  
 

Üzünə gün doğsun, nə yaxşı gəldin, 
Şam işığı tutdun zülmət gecəmə. 
Ətəyinə bürünüb tək oturmuşdum, 
Söykənib ümidsiz zülmət gecəmə. 
 
Kar qulaqlar səsə həsrət qalan tək, 
Mən həsrət qalmışdım bir hənirtiyə. 
Deyirdim: - qapımı  açaydı külək... 
Külək də əsməyir bu axşam, niyə? 
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Nə yaxşı ki, gəldin. Sən gəlişinlə, 
Qaranlıq gecəmi nura boyadın. 
Qoparıb ağzından bu tənhalığın, 
Çaynağı altından çəkib qurtardın. 
 
Dəryada qərq olan tənha gəmi tək, 
Mənim fəryadımı kimdir eşidən?... 
Ac qurd zəncirini çeynədiyi tək, 
İçimi gəmirib özüməm didən. 
 
Məni yad eylədin, gəldin, nə yaxşı, 
Sənin bu gəlişin mənim bəsimdi. 
Tənhanın alqışı, Tanrı alqışı, 
İnan, ömrün boyu sənin bəsindi. 
     21.05.2010 
 

 
             EŞQ OLMASA 
 

Şam alışıb yanmasaydı,  
Yanardımı pərvanələr? 
Oda olan öz eşqini, 
Danardımı pərvanələr? 
 
Sevən həsrət qalardımı, 
Qəm tütəyi çalardımı, 
Eşq olmasa, olardımı 
-Məcnun kimi divanələr? 
 
Çəkməsən eşq cəfasını, 
Sürərsənmi səfasını? 
Görməsən yar vəfasını, 
Çoxalardı meyxanələr. 
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Çoxu canın yar yolunda, 
- üzür, dövlət - var yolunda, 
Sədi deyir, - yar yolunda, 
Çox olubdur qəmxanələr. 

     16.02.2013 
 

     DAĞLAR XƏBƏR ALDI 

 (Dağlar heç soruşub məni səndən xəbər aldımı?) 
                 Səmədova Fərdanə Nəriman qızı 

 
Quş kimi uçanda dağlara sarı, 
Dağlar qucaq açdı bu gəlişimə. 
Nazlı qızlar kimi güllər al, sarı, 
Gəlmişdilər mənim bu görüşümə.. 
 
Dağlar xəbər aldı, soruşdu, məndən,  
Hanı bu düzlərdən gül dərən qızlar!?  
Ayrıla bilməyən, yaşıl çəməndən, 
Örpəyni çəmənə o sərən qızlar!?  
 
Şair bu növrağa bir nəğmə qoşdu, 
Bulaqlar qaynadı, coşdu nə coşdu, 
Yurdlar xəbər aldı, çeşmə soruşdu, 
Hani bulaq üstə yol salan qızlar!?  
 
Dedim, gələcəklər, yenə bahar - yaz, 
Çəməndə gül - çiçək eyləyəndə naz. 
Onlar sonalar tək eyləyib pərvaz, 
Gələcəklər, yenə sonalar kimi, 
Meylini sizlərə o salan qızlar!      

17.09.2012 11:59 
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       MƏKTUBLAR 
 

           SƏKSƏNƏ - DOXSANA HƏLƏ YAŞ DEMƏ 
           (Rusiyada yaşayan şair dostum  

   Rəşid Çerpanov mənim ad günümü təbrik edir) 
 
Bu gün ad günündür, çox yaşa qardaş, 
Səksənə-doxsana hələ yaş demə. 
Bir az daha yüksəl zirvəyə doğru, 
Alçağa, namərdə onu aş demə. 
 
Həyətin mənayla dolsun hər səhər,  
Hamını yola ver, dil tap, birtəhər, 
Qocalıram deyib tutmasın qəhər,  
Canın sağlam olsun, işə iş demə.  
 
Hər fəslin özünün gözəlliyi var,  
Yaz torpaq dirilər, gül açar bahar.  
Payız yurda dönər köçəri quşlar,  
Şaxtasız, boransız qışa, qış demə.  
 
Rəşid haqq yolunda olub hər zaman,  
Mənə can deyənə söyləyirəm can,  
Təbrikmi qəbul et, ey gözəl insan!  
Gül-çiçək qəlbimə, bağrıdaş demə. 

01.04.2011 
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     AY ELOĞLU, QOCAL SƏNİ  
            (Rusiyada yaşayan şair dostum  
      Rəşid Çerpanovum mənə yazdığı məktub) 
 

Ay eloğlu, qocal səni,  
Səni qoca yaşda görüm.  
Cavanların dövrəsində,  
Lap yuxarı başda görüm. 
 

El yolunda çalış-çağır,  
Dastan danış ağır - ağır, 
Səksəni əy, doxsana qır, 
Ağarmasın, sac da gorum. 
 
Elimiz tək yuksəkdə dur,  
Aldatmasın səni qürur, 
Düşmənleri söz ilə vur,  
Kar etmesə daşda, görum.  
 

Bulaqlardan saflıq götür, 
Möhtac olanlara yetir, 
Qoyma qalsın sözün bitir,  
Bağlıları  açda görüm. 
 

Vətən xeyirxahlığını,  
Şairlərin saflığını,  
Qocalar gümrahlığını,  
Eloğlu, algisla görüm. 
 

Bezgin Rəşiddən də hərdən,  
Nece yaşayıbdı mərdən, 
Danış o, keçən günlərdən,  
Yayda görüm-gışda görüm. 

31.08.2010 



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  92  

    GÖR, BU QOCA YAŞDA MƏNİ 
             (Rəşid Çerpanova mənim cavab məktubum) 

  
Ay eloğlu, qocalmişam, 
Gör, bu qoca yaşda məni. 
Cavanlar çıxıblar başa, 
Görənməzsən başda məni. 
 
Kərəm kimi meylim sazda, 
Dağ aşıram qar, ayazda, 
Axtarsanda bahar - yazda, 
Sən taparsan qışda məni. 
 
Unudaraq öz dərdimi, 
Dərd eylədim el dərdini, 
Kimsə baxsa, dərdlərimi 
Əkən görər qaşda, məni. 
 
Ellər üçün çox çalışdim, 
Gah qovruldum, gah alışdım, 
Tənnalara mən alışdım, 
İstər qına, daşda məni. 
 
Edilənlər heç sayılmır, 
Cavan - cumru saya saymır, 
Gözəllər də saya almır, 
Bax,  bu qoca yaşda məni. 
 
Sədi fikrə dalan yerdə, 
Sən uç dostum, quş tək göydə. 
Görən görsün güneylərdə, 
- Yayda səni, qışda məni. 

02.09.2010 
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  QƏM YEMƏ QARDAŞIM 
   (Rəşid Çerpanovun мəнə cavab məktubu) 

 
Qəm yemə qardaşım yaş ötdükcə sən,  
Zirvələr görünüb ucada olar.  
Nə qədər cavanlar çixsa da başa, 
Sözün rəngarengi qocada olar.  
 
Həyat məktəbindən alıb dərsini, 
Görüb bu dünyanın ovand, tərsini, 
Çoxdan yola salıb cavan ,,kursunu” 
Yazsa həm kalana, aca da, olar.  
 
Qar, ayaz üşüdə bilməz əzəldən, 
Başa ucalıgdır düşsə, gözəl dən, 
Dadına yetişər o, “Sahi mərdən”, 
Haqq başın üstündə, “bacada”olar  
 
Dərd əyəmməz varsa sözün dünyada,  
Gözəlləri görən gözün dünyada,  
Şeriyyatla qalır izin dünyada,  
Artiq qalasalar “sac”a da olar,  
 
Rəşidəm qürbətdə ahım, amanım,  
Məndən ayrı düsüb tarım, kamanım, 
Qəlbini çox sixma sən, qadan alım, 
Nur, sən tək nurani gocada olar. 

04.09.2010 
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      KÖKSÜZ GÖVDƏ UCALARMI 
 
“Sədi qardaş sizin kimi insanları saymayan  
cavanların gələcəyi olmaz”!  
   Rəşid Çerpanov 
 
Kök olmasa gövdə olmaz  
Köksüz gövdə ucalarmı? 
Böyük saymayan bir cavan,  
Deyin, xoşbəxt qocalarmı? 
 
Dinimizdə başdı böyük ,  
Sal qayadır, daşdı böyük  
Nolsun boron, qışdı böyük 
Bahar qışsız güc alarmı? 
 
Rəşid gözün nuru bilir,  
Yaş olsada quru bilir,  
Sizi qəlbiduru bilir , 
Saf insanlar bic olarmı ? 

   22.11.2012    11:34 
 
 
           DOSTLARIN 
          (Rəşid Çerpanova) 
 
Dostların gəlişi bir toy - bayramdı, 
Xoş gəldin məclisə, ey əziz dostum! 
Gəlməyən dostları ürəyim andı, 
Səni də birinci, ey əziz dostum! 
 
Bizim bu məclisə ovqat gətirdin, 
Ətirli baharın dağ çiçəyi tək. 
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Özünü vaxtında yaman yetirdin, 
Qəlbim də titrərdi dağ nanəsi tək. 
 
Sağolun, ey mənim əziz dostlarım! 
Tənha qoymadınız bu gün də məni. 
Var olun mehriban, əziz dostlarım, 
Qovdunuz üstümdən kədəri, qəmi! 
     23.06.2013 
 
           “OCAQ” YİYƏSİ 
“OCAQ” qəzetinin baş redaktoru,  
mənim şair dostum Vəli Xramçaylıya. 
 
Uzaqdan baxanda tüstün görünür, 
Ocağın gur yansın, “Ocaq” yiyəsi. 
Tüstün ərşə qalxıb, burum-burumdu, 
Ocağın gur yansın, “Ocaq” yiyəsi. 
 
Görənlər yığışıb ocağına gəlir, 
Həndəvərnə gəlir, bucağına gəlir, 
Hərarətli - isti qucağına gəlir, 
Ocağın gur yansın, “Ocaq” yiyəsi 
 
Kimi ocağına “çör-çöp” gətirir, 
Kimi ocağından od - köz götürür, 
Ocağnın atəşi, odu görünür, 
Ocağın gur yansın, “Ocaq” yiyəsi 
 

Bir ocaq çatmısan, ay Dərviş Vəli!, 
Yaman gur çatmısan, ay Dərviş Vəli! 
Savaba batmısan, ay Dərviş Vəli! 
Çatdığın ocağın, yanan ocağın, 
Daha da gur yansın, “Ocaq” yiyəsi. 

15.03.2008 
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     HƏR ANA QƏLBİNDƏN BİR PAY ALMIŞAM 

“Elə bil hər ana öz ürəyindən,  
Şair ürəyinə pay verib, gedib” 

 
Hər ana qəlbindən bir pay almışam, 
Nurlu gözlərindən, nur alıb gözüm. 
Gedib şairlərə mən tay olmuşam, 
Bəyağı, nə yalan deyildir, sözüm. 
 
Babamın adını soy ad seçmişəm, 
Anamın döşündən saf süd içmişəm, 
Zəhmətkeş, o məğrur, əziz atamın, 
Halal süfrəsində çörək yemişəm, 
- Əyilməz biləyim, qatdanmaz dizim. 
 
Sevdim insanların mərdini, ancaq, 
Yer etdim qəlbimdə,  açaraq qucaq 
Köksümün başında yandırıb öcaq, 
Könüllü onlarla dost oldum özüm.  
          07.01.2011 
 

 
     OXU SƏN GÖZƏL 
 

(“Mən səni sevdim ki…” şeirmi musiqi sədası 
altında oxuyub telefon yaddaşına köçürdükdən 
sonra mənə MMS formasında göndərən Sevinc 
xanıma) 
 
Nəğməmi sən kövrək oxuma, gözəl! 
Kövrəlsəm, şüşə tək tökülə billəm. 
Kövrək ilmələrlə toxuma, gözəl! 
Bircə ilmə düşsə sökülə billəm. 
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Nəğməmi nisgilli oxuma, gözəl! 
Baxıb gözlərimə, qəlbimi oxu. 
Sən gəlmə gecələr yuxuma, gözəl! 
...Çıxar məhvərindən qəlbimin oxu. 
 

Ürəkdən nəğməmi oxu, sən, gözəl! 
Özünlə, sözünlə yaşat san məni. 
Inan bir ömür də yaşaram gözəl!  
Əgər, bu həyatda yaşatsan məni. 
 
Həvəslə nəğməmi oxu, sən, gözəl! 
Qat çiçək ətrinə, qat gül ətrinə. 
Bir sevgi çələngi toxu sən, gözəl! 
Oxuya-oxuya mənim xətrımə. 
 
Sənin gül qoxlu nəfəsin, gözəl! 
Bir çəmən çiçəyin ətrinə dəyər. 
Əgər oxumasan nəğməmi, gözəl! 
Bilin ki, Sədinin xətrinə dəyər... 
     15.03.2012 
 
 
      BİR BƏND ŞEİR SÖYLƏ... 
 
Bir bənd şeir söylə, elə bir şeir... 
Tamam öz dünyamdan qoparsın məni.  
Alıb ixtiyarım,  alıb əlimdən,  
Özüylə dünyana aparasın məni.  
 

Bir bənd şeir söylə könlümə yatsın, 
Yatmış duyğuları bir də oyatsın,  
Qayğısız günlərim geri qayıtsın, 
O xoş günlərimə aparsın mən… 
Sənli günlərimə aparsın məni. 
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Bir bənd şeir söylə, elə bir şeir, 
Sənin öz ifanda nəğməyə dönsun, 
Bir bənd şeir söylə, elə bir şeir, 
Kövrək - kövrək dinən bir neyə dönsün. 
 
Bir bənd şeir söylə, elə bir şeir, 
Toxunsun qəlbimin sarı telinə, 
Kövrəldə - kövrəldə dindirsin məni,  
Bir bənd şeir söylə, elə bir şeir, 
Yandırıb - yaxaraq öldürsün mən, 
Ovsunlu səsinlə, sonra təzədən,  
Dünyaya qaytarıb, gətirsin məni, 
 
Gətirsin yenidən dilə könlümü, 
Təzədən alaraq dəli könlümü, 
Tutaraq inciyə - lələ könlümü, 
Divanə könlümü, Məcnun könlümü, 
- O xoş günlərimə qaytarsın məni. 
Sənli günlərimə qaytarsın məni.  
     20.10.2012 
 
    AY ÇİÇƏK DƏRƏN 
 

 (Öz qızım kimi xətrini çox istədiyim, Qaqra 
şəhərində yaşayan, şəkildə yaşıl çəməndə çiçək 
dərən qırmızı paltarlı Dürdanə Orucova 
(Məmmədovaya) 
 
Gəl bizim dağlara, çiçək dərməyə, 
O qərib ölkədə, ay çiçək dərən!  
O güllər bu gülün yerini verməz, 
Qırmızı paltarlı, ay çiçək dərən! 
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Vətən düzlərinin gülü başqadı, 
Ətrli çəməni, çölü başqadı, 
Ötüşən quşların dili başqadı, 
Gəl bizim dağlara, çiçək dərməyə, 
Qırmızı paltarlı, ay çiçək dərən! 
 
“Quru düz” al - əlvan xalıya bənzər, 
Al yaşıl don geyib təpələr, düzlər, 
Yolunu gözləyir lalə, nergizler,  
Gəl bizim dağlara, çiçək dərməyə, 
Qırmızı paltarlı, ay çiçək dərən! 
 
Uçdu uzaqlara Şair xəyalım, 
Əhvalım qarişdı, pozuldu halım, 
Gəl mənim gül balam, gəl, qadan  alım, 
Gəl bizim dağlara, çiçək dərməyə, 
Qırmızı paltarlı, ay çiçək dərən!  
     22.04.2012  
 
 
DÜRDANƏ ORUCOVANIN  
       MƏNƏ CAVABI 
      

         (Çox sağol əziz dayım) 
 

Vətənə həsrətəm ay əziz dayım,  
Hər dağa çıxanda pozulur halım.  
Bu qərib ellərdə çiçək dərəndə,  
Vətəni yadıma salıram mən də,  
Yarpızlı, kəkotlu vətənim mənim...  
Həsrətni çəkirəm çölün çəmənin,  
Ötüşən quşların axan çayların,  
Nəğməsi başqadı, səsi başqadı.  
Yolumu gözləyən lalə, nərgizlər,  
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Ətrli çiçəklər basqadır-başqa,  
Gecə də, gündüz də, anıram hər an, 
Yolumu gözləyən Vətənə qurban.  
Sağolsun səs verən mənim hayıma, 
Eşq olsun mənim də şair dayıma.  
    22.04.2012  00:31 

 
 

                 ŞAİR QAĞA 

   (Rəşid Çerpanovun mənə yazdığı) 

Qələm tutan barmaqların var olsun, 
Qəlbin ümman ikən yaz, şair qağa! 
Batarsan günaha, işin sarımaz,  
Şeirin sayı olsa az, şair qağa! 
 
Heç kəsdən çəkinmə həqiqəti yaz,  
Həqiqət yazanın qəlbi soğulmaz,  
Hər vaxt sizin kimi oğul doğulmaz,  
Düzməz, inci kimi söz, şair qağa! 
 

Hərdənbir dastanlar yarat özündən,  
Kimsə bezikməsin söhbət, sözündən,  
Alqış qazan eldə, məclis üzvündən,  
Yaraşığın olsun saz, şair qağa! 
 
Nəsihət verməyi unutma barı,  
Dostdan əsirgəmə xoş arzuları,  
Yağıb saçlarına qocalıq qarı,  
İnan sözlərimdir düz, şair qağa! 
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Ömrünü vur başa adla, sanla sən,  
Yolundan azanı hərdən danla sən,  
Haqqın öz yolunda məni anlasan,  
Yaşın ötüb olar yüz, şair qağa! 
 
Rəşidin qəlbini sanma dayazdır,  
Dostum təzanədir, üç telli sazdır,  
Dastanlar yaratsaq birlikdə azdır,  
Hələlik qoy yazaq az, şair qağa! 

Salamlar olsun şair qardaşıma. Çox sağolun 
yazmış olduğunuz rəng və rəng şeirlərə görə. 
Təşəkkürlər!!! 

01 дек 2011  17:30 

                
 

 

                SƏN DƏ GƏL 
 

(Yırğançaylı şair dostum Söhbət Əhmədovun  
Eloğlusu şair Rəşid Çerpanova yazdığı məktub) 
 

...Rəşid, kəndimizin gözəl vaxtıdı, 
Boyanıbdı əlvan gülə, sən də gəl. 
Şırıl - şırıl axan çayların səsi 
Həyatı döndərib bala, sən də gəl. 
 
Dəvət et, qardaşmız Sədi də gəlsin, 
Qonaq qalıb bir az gəlib dincəlsin, 
Qurutlu xəngəlin ləzzətin görsün, 
Baxsın bu obaya, elə, sən də gəl... 

27.05.2013 
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           SƏN DƏ GƏL 
 

      (Yırğançaylı şair dosrum  
    Söhbət Əhmədova cavab) 
 

Dağlara yenə də bahar - yaz gəlib, 
Qarışıb yemliklər gülə, sən də gəl. 
Qayadan - qayaya səkən kəklik tək, 
Qəh - qəh çəkib, gülə - gülə, sən də gəl. 
 
Əliklər dayanıb nəfəs - nəfəsə, 
Quşlar da meşədə verib səs - səsə 
Bülbüllər də görüb, gəlib həvəsə, 
Coşub bülbüllər tək dilə, sən də gəl. 
 
Analar örpəkli, başı dingəli, 
Gəlinlər baldızlı, qızlar yengəli, 
Bişirib - düşürsün yarpaq xəngəli, 
Qurudu kasayla silə, sən də gəl. 
 
Sağol Söhbət qardaş, salmısan yada, 
Bəlkə orda gəldi ağzımız dada. 
Görməyək bir ağrı - acı dünyada,   
Hər bahar səslə ki, elə sən də gəl. 
 
Elimin oğulu - qızı, var olsun, 
Xoş günlər həmişə bizə yar olsun, 
Yaxşı dost, aşina bəxtiyar olsun,  
De, Şair, durmaynan “belə” sən də gəl. 
     27.05.2013 
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               HEYRANAM 

 

(Qabal  elindən olub, Rostov vilayətində 
        yaşayan və yazıb-yaradan şair dostum 
   Sərdar Nəbiyevın mənə unvanladığı məktub) 
 
Səədi lələ, “yol” ver, sizə qarışım, 
Bu məclisdə sizlər ilə alışım, 
Talelərə yağan qarın, yağışın, 
Qışına yox, baharına heyranam! 
 
Zaman keçir, zamanları aradım, 
Zaman sığan məkanları aradım, 
Dünənimi, bu günümü aradım, 
Gələn günün ilqarına heyranam! 
 
Qəm verənə, sevinc oldu hər payım, 
Qəm yurdunda çalışdım şax dayanım, 
Küstürən də, güldürən də həyanım, 
İnsanlıqda yar, yarına heyranam! 
 
Dedim: - Sevən gəl, özümdən al, məni, 
Ürək sənin, yad gözünnən al, məni, 
Demədim ki, kaman eylə, çal məni, 
“Hə”, “yox” deyən qərarına heyranam! 
 
Könül cənnət aləminin guşəsi, 
Eşq paylamaq ola gərək həvəsi, 
Sərdar deyir: - Ey Adəmin nəvəsi! 
Göylərdəki Sərdarına heyranam!  
     21.12.2012 
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           HEYRANAM 
 

(Sərdar Nəbiyevə mənim cavab məktubum) 
 

Xoş gəlmisiz bu məclisə qardaşım! 
Sizsiz mənim nə xoş günüm, saatım. 
Ey həmdəmim, gözəl dostum, sırdaşım, 
Nəyə gərək, sizsiz mənim həyatım! 

      (S.Y) 
 

Xoş gəlmisən, bu məclisə qardaşım! 
Söz xəzinənə, həm varına heyranam. 
Gəl, həmdəmim, gözəl dostum, surdaşım, 
Dağ cüssəli vüqarına heyranam! 
 
Bu cahanda torpaq bizim, daş bizim 
Göydə süzən qartal bizim, quş bizim, 
Bahar bizim, payız bizim, qış bizim, 
Vətənimin baharına heyranam! 
 
Zaman məni ələyində ələdi, 
“Kündə” edib “urvasına” bələdi, 
Bu düyanın gedişatı, belədi.. 
Yaxşı dostun ilqarına heyranam! 
 
Sevincimi “pay - puş” etdim əzəldən, 
Don biçərək öz əynimə xəzəldən, 
Kəm almadım öz sevdiyim gözəldən… 
Etibarlı dildarına heyranam! 
 
Sevən sevdi, öz dünyamdan qopardı, 
Hara getdi, öz ardınca apardı, 
Harda olsam özü gəlib tapardı, 
Sevən kəsin vəfadarına heyranam! 
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Sərdar qardaş, hardan aldın həvəsi? 
Bülbül kimi bu ilhamı, bu səsi, 
Sədi deyir: - “Ey Adəmin nəvəsi... 
- Göylərdəki  Sərdarına heyranam”! 
     21.12.2012 
 
 

                 GƏLİN 

      (Gədəbəy rayonunun Miskinli kəndinə anadan olmuş,  
Rostov vilayətinin Novoşaxtinsk şəhərində yaşayan şair dostum 
Mehman Tofiq oğlu Süleymanovun mənə yazdığı məktub). 
 

Dağlar qəribsəmiş şairsiz ustad,  
Dağlara siz qonaq olmağa gəlin!  
Şirin təbəssümlə,  şux nəğmələrlə,  
O küskün könlünü almağa gəlin! 
 
Miskinli Vəliylə o ustat Cavad, 
Dağlarin qoynunda yaşamiş həyat,  
Artiq o yol, o iz viranə, bərbad, 
Dağlara təzə yol salmağa gəlin! 
 
Tənha qəribsəyir o Çobandağı.  
Başinda dumanı, köksündə dağı.  
Qarı çəkiləndə bir bahar çağı.  
Hüsnünün seyrinə dalmağa gəlin! 
 
Mehman deyər, dosta fəda canım da.  
Dostsuz damarimda donar qanım da.  
Toplaşib cäm olun dörd bir yanımda.  
Dağlarda ömürlük qalmağa gəlin! 

15.03.2013 
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             GƏLLƏM 

(Mehman Tofiq oğlu Süleymanova mənim cavab 
məktubum.) 

Mən də darıxmışam dağlardan ötrü, 
Qismət! Bir gün qonaq olmağa gəlləm. 
Oturub üz - üzə doğma - dost kimi, 
O küskün könlünü almağa gəlləm. 
 

Ustadlar yoluyla gedərəm mən də, 
Bir məclis quraraq o göy çəmədə. 
Çığırları açıb, salıb kəməndə, 
Dağlara təzə yol salmağa gəlləm. 
 
Qoymarıq təklənə o Çobandağı, 
Bulana qaynayan coşğun bulağı, 
Gəzib qarış - qarış, gəzib oylağı, 
Dərin bir xəyala dalmağa gəlləm! 
 
Ömrümün bu ötmüş, bax bu çağında, 
Yurd salıb bir küncdə, bir bucağında, 
Sədiyəm, dağların mən qucağında, 
Bənd tutub ömürlük qalmağa gəlləm. 

15.03.2013 
 

               DAĞLARI 
 

    (Bayram Salmanoğlu Dadaşov. Ağdərə r-nu, Kərimli kəndi. 
                 Bərdə şəhərindən  mənə yazdığı məktub) 
 
 

Bağlanıb yolları  açılmaq bilmir,  
Uzaqdan görünür, camalı gülmür, 
Sərin meşə, buz bulaqlar görünmür,  
Bizim tək kor edib fələk dağları… 

            05.09.2013 
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      TƏNHA QOYMAYAYDIQ,  
      GƏRƏK DAĞLARI. 

 

                      (Bayram Salmanoğlu Dadaşova  
                 mənim cavabım) 
 

Dağlarda göz açdıq, dağda qalaydıq, 
Tənha qoymayaydıq, gərək, dağları. 
Yağı düşmənlerden hayıf alaydıq, 
Tənha qoymayaydıq, gərək, dağları. 
 
Təkcə girov qalan dağlar deyildi, 
Talan olmuş baça - bağlar deyildi, 
O vatxdan adıma ağlar deyildi!.. 
Tənha qoymayaydıq, gərək, dağları. 
 
Sal qayalar təki şahid olaydiq, 
Əl-ələ verərək vahid olaydıq, 
Dağların yolunda şəhid olaydıq, 
Tənha qoymayaydıq, gərək, dağları.  
   
İndi başıdaşlı Sədi neyləsin, 
Gözü qanlıyaşlı, Sədi neyləsin, 
Bayram, dost - qardaşlı Sədi neyləsin? 
Vaxtında bir olub, bir vuruşaraq, 
Tənha qoymayaydıq, gərək, dağları. 

05.09.2013 
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               DÜŞÜNCƏLƏR 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sədi, çalış həyatda, 
Silinməz izin qalsın.   
Səndən sonra dünyada, 
Ölməz bir sözün qalsın... 
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          MƏN İSƏ QOVRULUB YANIRAM HƏLƏ 
 

Bir mənəm, bir ocaq, bir ocaqdaşı, 
Əsir sərin - sərin dağların mehi. 
Dərdləşən üç dostuq, könül sirdaşı, 
Başımdan ələnir səhərin şehi. 
 
Daşı dindirirəm, susur lal kimi, 
Susması buz kimi üşüdür məni. 
Ocaq da danışmır bir xəyal kimi, 
Alıb qucağına isidir məni. 
 
Duyuram ocağın nə çəkdiyini, 
Məni isitdikcə o külə dönür. 
Duyuram daşın da nə çəkdiyini, 
Məni üşütdükcə o buza dönür. 
 
Yanan ürəyimin atəşi ilə, 
Yandırmaq isdədim sönən ocağı. 
Yandıra bilmədim öz atəşimlə, 
Soyuq külə dönmüş sönən ocağı. 
 
İsitmək istədim mən soyuq daşı, 
Qəlbimin bu isti hərarətiylə. 
Göynəyən qəlbimin ağrıdı başı, 
İsidə bilmədim hərarətimlə. 
 
Ocaqlıq qaralır, daş da soyuyur, 
Kül altda kösövlər közərir, belə. 
Ocağın külü də göyə sovrulur, 
Mən isə qovrulub yanıram hələ.  

29.03.2019 
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          SEVDİYİMƏ ANCAQ,  
             KÖNÜL AÇMIŞAM 

 
Yaz çiçək açanda baxıb gördülər, 
Gülüstana dönüb yaşıl çəmənlər. 
Mən ürək açanda baxıb gördülər, 
Orada bir nakam sevgi inildər. 
 
Yazda açan çiçək, payız bar verir, 
Alma - alma verir, nar da nar verir, 
Mən ürək açdığım görəsən, nədən... 
Mənə gözü dolu qəm-qubar verir? 
 
Mən bir də heç kəsə könül açmaram, 
Bağlamışam qəlb qapısın mən daha. 
Sevdiyimə ancaq, könül açmışam, 
Üz tutmuşam bircə Ulu Allaha. 
     27.10.2010 

 
                PAYIZ  
 
Başımdan tökülür payız yarpağı, 
İsladır üzümü narın yağışlar. 
Qızılı rəngində xəzəl yarpağı, 
Torpağın üstündə qoyur naxışlar. 
 
Dərələr ağzını açıb qurd kimi, 
Dağları - daşları o, udmaq istər. 
Kəsib qabağını əjdaha kimi, 
Sorub çayları da qurutmaq istər. 
 
Yorğun yolçu kimi ayağnı duman, 
Sürüyüb dağlardan enir aşağı. 
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Dumana, çiskinə qərq olur hər yan, 
Görünməz eyləyir dərəni, dağı. 
 
Gəlibdir yenə də nisgilli payız, 
Küləklər aləmə meydan oxuyur. 
Buz fırçasıyla dağlarda ayaz, 
Çayların üstündə xalça doxuyur. 
 
Lüt-üryan qalmış ağaçların da, 
Körpə pöhrələri donur soyuqdan. 
Mən də üşüyürəm pöhrələr kimi, 
Baxaraq payıza, durub bayaqdan. 

 
 

         QƏM YEMƏ 
 
Gördüm bu dünyanın hər üzünü mən, 
Gördüm, yaxşılardan yamanı çoxdu. 
Gördüm, əl uzadıb kömək edəndən, 
Küsüb inciyəni, umanı çoxdu. 
 
Gördüm çoxlarının xəyanətini, 
Gördüm çoxlarının dönük əhdini, 
Görmədim bir kəsin dəyanətini, 
Daha bir kimsəyə inamım yoxdu. 
 
Həyatın son ucu ayrılıq yenə, 
O ki, ayrılıq var, onda qəm yemə. 
Bu həyat əzəldən beləymiş, demə... 
Hər ömrün sevincdən, amanı çoxdu... 

    22.08.2012 
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          DAŞ ELƏ DAŞDI 
 
Şamın yanmasının mənası dərin… 
Yandıqca əriyir şam ömrü kimi. 
Mən isə yanıram hey sərin-sərin, 
Ocağın qor düşmüş kömürü kimi. 
 
Dərd çəkən deyildir, nə qaya, nə daş, 
Haraya qoysan da, daş, elə daşdı. 
Sən gərək biləydin, ey ürəyi daş! 
Dərd çəkən ürəkdi, ağrıyan başdı… 
            29.03.2010 
 
            

            
 
 
 

HƏR KƏS ÖZ ÖMRÜNÜ YAŞAYIR   
                      DEMƏK... 

 
Ocaq nalə çəkir sönənə kimi, 
Donur heyrətindən daş öz yerində. 
Mən isə yanıram bu günə kimi, 
Qovrula - qovrula ocaq yerində. 
 
Hər kəs öz ömrünü yaşayır demək... 
Ocaq kül ömrünü, daş, daş ömrünü. 
Hərə öz ömrünü yaşayır demək, 
Bahar yaz ömrünü, qış, qış ömrünü... 

             29.03.2010 
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     ÇİÇƏK ÜŞÜYÜR 
 
Torpağın üstünə yarpaqlar düşür, 
Yarpağın üstünə düşür yağış-qar. 
Yarpağın altında çiçək üşüyür, 
Gecikmiş çiçəklər açmamış bahar. 
 
Payız çiskinində, ey açan çiçək! 
Soyuğa dözməyib tez solacaqsan. 
Ətrini aləmə saçmayan çiçək! 
Üstünə qar yağsa, sən dönacaqsan... 
     02.10.1010 
 

     
 
 
  SƏNİN ƏLİNDİR 

 
Soyuq şaxta kimi payız küləyi, 
Budaqlarda qalmış sarı yarpağı, 
Əsdirə - əsdirə qoparır birdən, 
Alıb öz cənginə sarı yarpağı, 
Küləklər aparır uzağa hərdən. 
 
Baxıram, budaqda əsən yarpağa, 
Elə bil yarpaq yox, sənin əlindir... 
Saplağından qopub, üzülən yarpaq, 
Mənim əllərimdən qopan əlindir...  
           02.10.1010 
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SƏNİN DƏ SEVGİNİN ÖMRÜ  
                ÇOX QISA 
 
Sənin də sevginin ömrü çox qısa, 
O qısa ömürlü çiçəklər kimi. 
Ocağın içində işartı varsa, 
Alışsa tez sönər, tez külə dönər, 
Sevgisi tükənmiş ürəklər kimi. 
 
Sən də bir çiçəksən, zərif və kövrək, 
Soyuq rüzgardırmı üşüdən səni? 
Yoxsa: - Nisgilə dözməyən kövrələn ürək, 
Sırsıra bağlayıb üşüdür səni?... 
     02.10.1010 
 

           
 
 
      SƏNƏ CAN ATIRDIM 
 
Sən heç düşündünmü, getdiyin zaman? 
Arxanda bir kövrək ürək qoymusan! 
Dəniz məhəbbətli, sahil eşqli, 
Dərya tək çırpınan ürək qoymusan!?. 
 
Mən çata bilmədim arxanca qaçıb, 
O şaha qalxan dalğalar kimi. 
Sənə can atırdım, qolumu açıb, 
Sahilə can atan dalğalar kimi... 
       09.04.2012 
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          DALĞALAR KİMİ 
 
Sən sahil, mən dəniz : - Aylı bir gecə, 
Görüşnə gəlirəm, sənin hər gecə. 
Gəlirəm gecənin sakitliyində, 
Mən bəzən aşikar, bəzən gizlincə. 
 
Gəlirəm utancaq ləpələr kimi, 
Gəlirəm, öpməyə  ayaqlarından. 
Qayıdıb gedirəm dalğalar kimi, 
Hər səhər öpərək dodaqlarından... 
     10.04.2012 
 
 

   ƏZİZLƏR MƏNİ 
 
Gül - çiçək əkdiyim yaşıl çəməndə, 
Alsa da qoynuna nərgizlər məni. 
Nə yağış yağanda, nə duman - çəndə, 
Nə qoruya bilər, nə gizlər məni. 
Amma... 
Ayağım altında əzilən torpaq, 
Bir gün gələcəkdir, öz Anam kimi. 
Açaraq qolunu, alıb qoynuna, 
Oxşaya - oxşa əzizlər məni.  
     26.08.2012 

 
          SEVGİDİR HƏYATA BAĞLAYAN BİZİ 

 
Qəlbində bir sevgi yoxdursa, əgər, 
Bütün gözəlliklər gözündən düşər. 
Olarsa həyatda bir sevgi dəmi, 
Bizə unutdurar kədəri - qəmi. 
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Sevgidir adama ruh, həvəs verən, 
Sevgidir dünyanı bizə sevdirən. 
Müqəddəs sevgilər qoy sizin olsun, 
Sevdikcə dünya da qoy bizim olsun. 
    07.02.2012    11:14 

 

            
 

       BIR KƏPƏNƏK OLAYDIM 

...Mən də qısa ömürlü, bir kəpənək olaydım, 
Sevdiyim gülün üstə uçub, gedib qonaydım, 
İnsanlardan fərqli, bu kiçik ömrum boyu, 
Öz sevdiyim gözəlin vüsalından doyaydım... 
Kaş, bir kövrək qanadlı mən kəpənək olaydım... 
Bu həyatda bir azad sevgi ömrü yaşayaydım... 

27.03.2013 

 

         SƏN MƏNİ SEVMƏYNƏN XƏYALLARINDA 
 
...Sən məni sevməynən xəyallarında, 
Sev real həyatda, sən məni, ancaq. 
Ayrı düşən zaman xəyallarından, 
Köksünün başında ocaq yanacaq, 
Qovrula - qovrula o yanan ocaq, 
Səni ömrün boyu hey yandıracaq... 
       09.04.2012 
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   SALXIM SÖYÜDLƏR 

 
Söyüd bitməsəydi çay qırağında, 
Günəşli havada düzdə yanardı. 
Dərdi olmasaydı salxım söyüdün... 
Kölgəsiz şamlar tək düz dayanardı. 
 
Dərdi olmasaydı salxım söyüdlər, 
İkiqat əyilib yerə dəyməzdi. 
Ayağa dolaşan, alaq tək bitən, 
Kol-kosun önündə qəddin əyməzdi. 
 
Mətin göstərsə də qürur insanı, 
Söyüd tək tez sınar, dərd dəyən kimi. 
Heç kəs əyə bilməz məğrur insanı, 
Qəddini ikiqat, dərd əyən kimi. 

      02.02.2013 
 
 

  *** 
 
...Nisgilmi, hicranmı əyib belini? 
Nəyə ümidini bağlar söyüdlər? 
Rüzgarın əliylə zərif telini, 
Darayanda niyə, ağlar söyüdlər?.. 
 
...Bəlkə də həsrətdir əyən belini, 
Övladsız  anaya oxşar, söyüdlər! 
Hər axşam küləklə darar telini, 
Hörər, sığal çəkib, oxşar söyüdlər... 

08.02.2013 

           



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  118  

 
      İNDİ ANLAMIŞAM 
 
...İndi anlamışam, indi duymuşam, 
Qayğısız günləri unutmaq çətin. 
Anasız dünyada günüm qaradı, 
Vətənsiz dünyada yaşamaq çətin...  
 
Çox gəzib axtardım səadətimi, 
Göstərmək istədim sədaqətimi, 
Ürəyimdə nakam məhəbbətimi 
Bütün ömrüm boyu daşımaq çətin. 
     Aprel. 2011 
 
 
      ÖMÜR ƏLDƏN GEDİB,  
        GƏNCLİYİM HƏDƏR 

 
Öz şair dünyamdan ayrı düşmüşəm, 
Başımı boş şeylər qatıb o qədər... 
Bir də gözlərimi açıb görmüşəm, 
-Ömür əldən gedib, gəncliyim hədər. 
 
   
   MƏN SƏNƏ ÖMRÜMÜ  
        QURBAN EDƏRDİM 
 
Nə edim...- ömrümü illərə  verdim,  
Azalmaq bilmədi gün - gündən dərdim.  
Bilsəydim əzəldən belə olacaq,  
Mən ötən ömrümü bu dərdlərə yox...  
Mən sənə ömrümü qurban edərdim... 

    2013 
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             QOCA DÜNYA, SƏN KİMİNSƏN? 
 

 
НЯЙЯ ДЮНДЯРМИШИК ЭЮРЦН 
                    ДЦНЙАНЫ 
 
Илащи!.. Сян гуруб, дцзян дцнйанын 
Мизан тярязиси дцзən чякмяйир. 
Балансы позулуб низам дцнйанын, 
Щагг йолундан чыхан бу бяндялярин, 
Тутдуьу ишлярдян щеч ял чякмяйир. 
 
Эащ йерля ялляшир, эюйля ялляшир, 
Мязары даьыдыб, эорла ялляшир, 
Гайалары сюкцб, деширlər даьы. 
Эащ йери газыйыр, эащ Айы ешир, 
Истяр Марса эетсин, дяйсин айаьы. 
 
Ня гядяр инсанлар худбин олармыш, 
Ня гядяр инсанлар аъэюз олармыш, 
Варландыгъа йеня эюзляри доймур, 
Йапышыб дцнйанын эен ятяйиндян, 
Юлцм айаьында ялиндян гоймур… 
 
Бу бизик, инсанлар, бизик, адамлар, 
Щяр шейи няфсмизя гурбан веририк. 
Гурбан веря - веря биз юзцмцз дя, 
Гурбанлыг гойун дяк гурбан эедирик. 
Няйя дюндярмишик эюрцн дцнйаны, 
Бу эюзял дцнйаны, ъяннят дцнйаны… 
 
Дюйцш мейданыды, дцнйада щяр йан, 
Мешяли даьлары гоймушуг црйан. 
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Шящярляр даьылыб, йурдлар хараба, 
Вирана галыбдыр щяр ел, щяр оба, 
Ъящяннямя дюнцб бу ъяннят дцнйа, 
Ня эцня дцшмцшсян, ай эюзял дцнйа? 
Ону билирям ки, бир эцн эяляъяк, 
Щяр шейин ахырна биз чыхан кими, 
Бизим дя ахырмыза чыхаъаг дцнйа... 
 

 
     DÜZƏLMƏZ BU DÜNYA, DÜZƏLMƏZ, BABA! 

 
Nə qədər nadanlar çoxdur dünyada,  
Düzəlməz bu dünya, düzəlməz, baba! 
Ulu keçmekeşlər düşmürsə yada, 
Düzəlməz bu dünya, düzəlməz, baba! 
 
Nə qədər düzündən, əyrisi çoxdur, 
Nə qədər yaxşıdan ən pisi çoxdur, 
Vətəni qoruyan bir kişi yoxdur, 
Düzəlməz bu dünya, düzəlməz, baba! 
 
Nə qədər çoxalsa tərif deyənlər, 
Nə qədər çoxalsa özün öyənlər, 
Nə qədər çoxalsa tərif sevənlər... 
Düzəlməz bu dünya, düzəlməz, baba! 
 
Kişilər mərd olub, nəfsi tox olsa, 
İnanın, onları Tanrı qoruyar. 
Zərblə çəkici bir yerə vursa, 
Bir olub, Vətəni birgə qorusa, 
Bəlkə də bu dünya düzələr, baba!!!  
     17.01.2011 
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ÇIXANMIRAM BU FƏLƏYİN 

TORUNDAN 
 

Mən də azad bir quş idim, səmalarda uçardım, 
Sevincimdən durnalar tək, göydə qanad açardım, 
Hər gələni mən dost bilib, görüşünə qaçardım. 
Öz köksümə basmaq üçün, qollarımı açardım. 
 
Fərəhimdən mən görmürdüm, rast gəlmişdim fələyə, 
Onu da mən dost sanmışdım... düşmüş idim kələyə, 
Məni xain bir dost kimi, o salmışdı tələyə, 
Döndərmişdi ürəyimi, un ələyən ələyə... 
Bilsəydim əzəl gündən ondan uzaq qaçardım, 
Vulkan kimi oyanardım, mən od-alov saçardım. 
 
İndi isə, çıxanmıram, bu fələyin torundan, 
Büdrəmişəm, yıxılmışam, tutan yoxdur qolumdan, 
Dost sandığım fələk mənı yaman etdi yolumdan... 
Bu nə sirrdi, bu nə işdi, söylə mənə, İlahi! 
Görən nədən, düşən çıxmır, bu fələyin torundan? 
      Sentyabr. 2011 
 
 

TƏZƏDƏN QURULUR DÜNYA 
 
Dünya bivəfadı, insan vəfasız, 
Bunların hansına arxalanasan? 
Döstlar dönük çıxır, yar etibarsız, 
Bunların hansına sən inanasan?! 
 
Bu qərib aləmdə biz qərib qonaq, 
Kim sevər bir ögey, qərib qonağı? 
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Dünya əbədidi, biz gəlmə qonaq, 
Kim saxlar evində gedən qonağı? 
 
Dünya təlatümdə, insan narahat, 
Fələk əl çəkməyir öz kələyindən. 
İnsan yaşayanmır həyatda rahat, 
Zaman da keçirir öz ələyindən. 
 
Çox arzular qalır ürəyimizdə, 
Qalmayır əbədi daş, daşın üstə. 
Biz yaşa dölduqca hövsələmiz də, 
Daralır, gəldikcə yaş - yaşın üstə. 
 
Bulanıb durulan dəryalar kimi, 
Elə çalxalanır, durulur dünya. 
Bir yandan yıxılıb uçulan kimi, 
Bir yandan təzədən qurulur dünya. 
     04.02.2012 
 
  ŞÜKÜR DEDİM, İLAHİ! 
 
Aldanmadım sərvətinə dünyanın, 
Göz toxuluğma şükür dedim, İlahi! 
Milyonçunu ağlar gördüm həyatda, 
Yoxsulluğma şükür dedim, İlahi! 
 
Mən tənhayam, mavi göydə Ay kimi, 
Çox sakitəm, lal bir axan çay kimi. 
Yaranmışam kimə sovqat, pay kimi, 
Kasıblığma şükür dedim, İlahi! 
 
Uymamışam min bir şeytan felinə, 
Şeytanların xisletinə, helinə, 
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Düşməmişəm fırıldaqçı əlinə, 
Ayıqlığma  şükür dedim, İlahi! 
 
Halallıqla qazandığım yemişəm, 
Ruzumu sən yetir Allah, demişəm, 
Nə tapmışam, qismətimdir bilmişəm, 
Toxluğuma şükür dedim, İlahi! 
 
Bir kimsəyə küsənmədim, küsmədim, 
Nadanlarla mən duz-çörək kəsmədim, 
Nə əl açıb qapı ağzı kəsmədim, 
Məğrurluğma şükür dedim, İlahi! 
 
Mən yuxudan oyananda hər səhər, 
Səcdə etdim, dərgahıma sərasər. 
Günlərimi keçirərək birtəhər,  
Varlığına şükür dedim, İlahi! 
      2012 

 
 
          QOCA DÜNYA, SƏN KİMİNSƏN? 

 
Bir gün durub sual verdim, 
- Qoca dünya, sən kiminsən? 
Qoca dünya gülümsəyib, 
Cavab verdi: - Heç kiminəm! 
-Yaradanın əliylə mən, 
Qurulmuşam, lap əzəldən. 
Mən əbədi bir sarayam, 
Belə qurub bax, düzəldən. 
Gələn gəlir qonaq kimi, 
Bir gün dönüb çıxıb gedir. 
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Bu aləmə pəncərəyəm, 
Hər bir gələn baxıb gedir. 
 
Dünya “mənim” deyənlər çox, 
Qəzəblənib söyənlər çox, 
Biri büsat qurub gedir, 
Biri gəlib yıxıb gedir. 
 
Kimi deyir: - Yalan dünya! 
Kimi deyir: - Talan dünya! 
Sədi deyir: - Biz gedərgi, 
Bizdən sonra qalan dünya! 

      06.04.2012 
 

                         
         
 
              DÜNYADI 
 
İşvəlidi, baş qatandı, bu dünya, 
Çilvəlidi, naz satandı, bu dünya, 
Mərdə gülüb, ox atandı bu dünya, 
Gah boşalan, gah da dolan dünyadı. 
 
Söylədiymiz başdan - başa nağıldı, 
Ağzımızda şirin - şəkər, nöğuldu, 
Bizsiz dünya neçə yolla dağıldı, 
Bizdən sonra yenə qalan dünyadı. 
 
Yaradanın əmri ilə qurulmuş, 
Mələklərin əlləriylə yoğrulmuş, 
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Sədi, dünya çalxalanıb, durulmuş, 
Mayası nur, demə, yalan dünyadı... 

03.08.2012 
 
 
BU HƏYATDAN DOYMURUQ 
 
Ürək açan söz - söhbətdən doymuruq, 
Nə sevgidən, məhəbbətdən doymuruq, 
Yaşamaqla bu həyatdan doymuruq, 
Vaxt ötdükcə yaş da görür işini. 
 
Darıxanda.. - hövsələmiz daralır, 
Baş fırlanır, gözlərimiz qaralır, 
Yarpaq kimi rəngimiz də saralır, 
Gözümüzdə yaş da görür işini. 
 
Keçib gedir ömrümüzün baharı, 
Bizə qalmır nə bəhrəsi, nə barı, 
Qəlbimizdə çox nisgilin qubarı, 
Payız ötür, qış da görür işini. 
 
Bəsləmirik daha ümid sabaha, 
Hər anımız gəlir bizə çox baha, 
Sığınmışıq biz də o bir Allaha, 
Yaşlaşmışıq, yaş da görür işini. 
      2013 
 

 
       OYAN, EY KAİNAT 
 
Gözlərimdə doğur günəş hər səhər,  
Bütün kainatı nura bələyir.  
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Gözlərimdə batır, qovuşanda şər,  
Ulduzlar göylərdən nurun ələyir.  
 
Kainat gözümdə uyuyur gecə,  
Dəniz də dincəlir mənim gözümdə.  
Hardasa bir günəş doğur təzəcə...  
Nuru şövq saçır mənim üzümdə. 
 
Gecə paltarını geyir kainat, 
Gözlərim alışır zil qaranlığa. 
Sükutlar içində yatır kainat, 
Mənsə  mürgülərəm bircə anlığa. 
 
Gözümdə dincəlir bütün kainat,   
Gözlərim yumulmur, gözüm oyaqdı. 
Hər şeydən xəbərsiz, yatır kainat,  
Mənimsə  gözlərim ona mayaqdı. 
 
Doğ, ey al Günəşim! 
Səmadan boylan. 
Mən başdan - ayağa nuruna batım. 
Oyan, ey kainat! 
Yuxudan oyan. 
İndi də mən gedim rahatca yatım... 
     18.02.2013 
 
 

          НЯ СЯНИНДИ, НЯ ДЯ МЯНИМДИ ДЦНЙА  
 

Бу дцнйа бир кяся галан дейилдир, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.  
Биз эялди эедярик, галан дцнйадыр, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.  
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Демя язял эцндян талан дцнйадыр, 
Бизи мющнятляря салан дцнйадыр. 
Аьлы башымыздан алан дцнйадыр, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.  
 
Бир хилгят ял чякиб бу эюйя, йеря,  
Эялмишик бир эцн дя чюмцллцк йеря, 
Долуб бошалыбдыр эюр нечя кярря, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.  
 
Эюйляр йедди гатдыр, мави рянэдядир, 
Йер цзц рянэарянэ, мин бир рянэдядир, 
Дцнйа юз ишиндя, бир ащянэдядир, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.  
 
Сян кющня дцнйасан, ябяди дцнйа! 
Биз кючцб эедяъик, ябяди, дцнйа, 
Гонаьы олдуьмуз ябяди дцнйа, 
Ня сянинди, ня дя мянимди дцнйа.   
         08.06.2003 
 
 
BƏRAƏT VERİRSƏN ÖZÜNƏ 
                      DÜNYA 
 
Vuruşdum, əlləşdim, düşə bilmədim, 
Hamar yollarına, izinə, dünya. 
Nəyi vermişdinsə qənaət etdim, 
Ağ olmadım sənin üzünə, dünya. 
 
Əlim dolu verib, sən boş qaytardın, 
Ləl - cəvahir verdim, sən daş qaytardın, 
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Quru baxışıma, sən yaş qaytardın, 
Barmağmı dürtmədim gözünə, dünya. 
 

Qoymadın ki, barı duram ayağa, 
Söykəyəm arxamı əyilməz dağa, 
Dərd verdin dərdimi döndərdin dağa, 
Salmadın dağından düzünə, dünya. 
Gör səndən nə qədər pənahlar gedib, 
Nə xaqanlar gedib, nə şahlar gedib, 
Sultan Süleyman tək padşahlar gedib, 
Bəraət verirsən özünə, dünya. 
 

Zaman birisini göyə ucaltdı, 
Birini quş edib qürbətə atdı, 
Deməki Sədinin günü babatdı,  
Vermədin bir qiymət sözünə, dünya. 

Мярдякан, 20.06.2004 
 

 
  EY YALAN DÜNYA 

 

Ömrümün ilməsi söküldü getdi, 
Saralmış yarpaq tək, töküldü getdi, 
Heyf qamətimə, büküldü getdi, 
Dərdini çəkməkdən, ey yalan dünya!!! 
 

Bir əsim meh qədər sevinc verirsən, 
Sonra, tufan boyda qəm gətirirsən, 
Sevən urəkləri viran edirsen, 
Sən mələk donunda, ey qalan dünya! 
 

Necə cavanları nakam qoyursan, 
Qızılgül koluna tikan qoyursan, 
Salamat bircə yurd, məkan qoyursan? 
Ey bivəfa dünya, ey talan dunya! 
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Bir - bir verdiyini geri alacan, 
Özün necə varsan, elə qalacan, 
Sədini də bir gün yola salacan, 
Gələnləri yola, ey salan dünya! 

 
 
БУ ДЦНЙАДА     
 
Кими мющнят газаныр, 
Кими шющрят газаныр, 
Кими щюрмят газаныр, 
Бу дцнйада. 
 
Кими рящмят газаныр, 
Кими нящлят газаныр, 
Кими лянят газаныр, 
Бу дцнйада. 
 
Киминин изи галыр, 
Киминин сюзц галыр, 
Киминин эюзц галыр, 
Бу дцнйада. 
 
Киминин ады галыр, 
Киминин дады галыр, 
Доьмасы, йады галыр, 
Бу дцнйада. 
 

Йахшы ад гой, йад етсинляр щюрмят иля, 
Йад ейляйян, йад ейлясин рящмяд дейя, 
Ад гойанлар чох йашайыр бу дцнйада, 
Адсыз инсан бир юлцдцр бил, - дцнйада.  

                Мярдякан.17.06.2004 
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DÖNÜB MƏNİM ÜÇÜN 
İNCİYƏ, LƏLƏ... 

 
  БИР АНАМ ВАР, БИР ВЯТЯН 
 
Адынызы щяр чякяндя гоша мян, 
Севинəрдим, - бир Анам вар, бир Вятян! 
Бцлбцл кими щяр эяляндя ъуша мян, 
Сюйляйярдим, - бир Анам вар, бир Вятян! 
 
Ойанардым юз йеримдян йел кими, 
Щайгырардым дярялярдя сел кими, 
Чичякляниб йамачларда эцл кими, 
Сюйляйярдим, - бир Анам вар, бир Вятян! 
 
Щеч билмяздим нядир кядяр, нядир гям? 
Айрылыгдан  эюзлярдя йаш, нядир ням? 
Бу дцнйанын севинъини эюрцб мян, 
Сюйляйярдим, - бир Анам вар, бир Вятян! 

 
 
                 BAYRAQ 
 
...Vətən səmasında üç rəngli bayraq,  
Xəzriyə köklənib dalğalanacaq.  
İtirilmiş torpaqlar bir qarışa dək,  
Zəfər nəğməsiylə geri alınacaq.  
Haydı ,Vətən oğlu, haydı Türk oğlu!  
Haydı, Vətənimin igid qız, oğlu!..  

2012 
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  YAŞADIQCA SƏN YAŞA,  
 YAŞA, AZƏRBAYCANIM 
 

Başımızın üstündə dalğalanan bayrağım, 
Yurdum Odlar Yurdudur, dağ - dərələr oylağım, 
Kəpəz, Murov, Dəlidağ, “Qaraxaçdı” yaylağım, 
Bayrağınla bir yaşa, yaşa, Azərbaycanım! 
 
Yağı - düşmən ölsə də, mərd vüqarın əyənməz, 
Sən olan bir məclisdə kimsə özün öyənməz, 
Heç kəs sənin yanında, durub “mənəm” deyənməz, 
Ucaldıqca gəl cuşa, cuşa, Azərbaycanım! 
 
O üç rəngli bayrağın dalğalansın səmada, 
Adın hər yanda bəlli, tez - tez düşürsən yada, 
Sənə tay olan dövlət, görək varmı dünyada!? 
Bayrağınla sən qoşa, yaşa, Azərbaycanım! 
Yaşadıqca sən yaşa, yaşa, Azərbaycanım! 
 

            
        FƏVVARƏLƏR     

( S.Vurğun bağındakı fəvvarələr) 
 
Uzaqdan baxıram, bənzər ağ şama, 
Yığıbdır başına pərvanələri. 
Gün ötüb gedəndə, üzü axşama, 
Cəlb edir özünə divanələri. 
 
Axır damla-damla yanağından yaş, 
Tökülüb göllənir ayağı altda. 
Biri - birisiylə olublar sirdaş, 
Zümzümə edirlər dodağı altda. 
Çağlaya - çağlaya sərinlik yayır, 
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Bağın ortasında bu fəvvarələr. 
Məni də qərq edib düşüncələrə, 
Gəlin libasında bu fəvvarələr... 
 
Ruhuma yad deyil şəlalə səsi, 
Uçur uzaqlara xəyallarım da. 
Getmir qulağımdan xoş təranəsi, 
Həkk olub qalıbdır qulaqlarımda... 
     27.10.2010 

 
 

VƏTƏNİN AYRILMAZ BİR HİSSƏSİDİR 
 
Hər zərrə torpaq da, hər damla su da, 
Vətənin ayrılmaz bir hissəsidir. 
Hər sızqı bulaq da, hər coşqun çay da, 
Vətənin ayrılmaz bir hissəsidir. 
 
Hər qaya, hər daş da, hər dərə - dağ da, 
Hər ağac, hər pöhrə, hər bir budaq da, 
Hər açan qönçə də, solan yarpaq da, 
Bizə əziz olan Azərbaycanın, 
Mənim əzizlərim, bir hissəsidir. 
Göyçədən başlayıb, Təbrizə kimi, 
Borçalıdan tutmuş, Dərbəndə kimi, 
Şərqdən - qərbə, şimala kimi, 
İstər Turan olsun, istərsə Muğan, 
İstər Dərbənd olsun, istərsə İran, 
İstərsə Mil - Muğan, İstərsə Şirvan, 
Mənim əzizlərim, bu sadaladığım 
Doğma Odlar Yurdu Azərbaycanın, 
Ayrılmaz, bölünməz bir hissəsidi... 
     27.05.2010 
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       QURBAN OLUM 
 

Qurban olum, Vətənimin torpağına, daşına, mən, 
Gül ətirli baharına, qar qoxulu qışına, mən. 
Başım üstə dövrə vurub, o qıy çəkən qartalına, 
Yurd yerini tərk etməyən, sərçəsinə, quşuna, mən. 

 
Doğma Vətən! Doğma diyar! 
 Qolunu aç, Anam kimi. 
Al qoynuna, bas bağrına, 
 Sən sevimli sonam kimi. 
Eşqə sadiq, əhdinə düz, 
 Mən də şair balan kimi, 
Qoy dolanım qarış-qarış, 
 Pərvanə tək başına, mən. 
 
Suyun təbib, havan dərman, 
 Gül - çiçəkdir hər dörd yanın, 
Cənnət - məkan bir diyarsan, 
 Gözdən uzaq bu dünyanın, 
Həsrətini çox çəkmişəm, 
 Yaylaqların, bulaqların. 
Necə xoşdur hüsnün görmək, 
 Sənlə olan hər bir anım, 
Cığır açım, bir yol salım, 
 Dağlarının qaşına, mən. 
 
Ulu torpaq! Ulu diyar! 
 Söz deyəcəm, dinlə məni. 
Sənin kimi bir Vətəni, 
 Ölənəcən kim unudar? 
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Kim ki, səni tərk etməyib, 
 Yurd yerində yurd salıbdı, 
Ömür sürüb yaşayıbdı: - 
 O, xoşbəxtdir, həm bəxtiyar. 
 
Ana - Vətən, Vətən - Ana, 
Baba - yurdum, ocaq - Ata, 
Səcdəgahım, qibləgahım, 
Qoy önündə dizə çöküm, 
Baş endərib səcdə edim. 
Dua edib, mən də dönüm, 
Bircə ovuc torpağına, 
Ya da, yurda bağlı qalan,    
Hisli ocaq daşına, mən. 
     14.08.2011 
 
 

MƏN GEDİRƏM ZİYARƏTƏ 
 
Dağlar mənə gəl - gəl deyir, 
Anam kimi qucağına. 
Mən gedirəm ziyarətə, 
Ulu baba ocağına. 
 
Mən gedirəm, qaça - qaça, 
Göydə qanad aça - aça, 
Durnalar tək uça - uça, 
Ulu baba ocağına. 
     18.08.2011 
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      ANAM BORÇALI 
 
Gözəldir aranı, gözəldir dağı, 
Hər sərin çeşməsi, hər bir bulağı, 
Çiçəklə qarşılar gələn qonağı, 
Açaraq qolunu, Anam Borçalı. 
 
Suları loğmandı, havası dərman, 
Yaşıl çöl-çəməndi, çıçəkdi hər yan, 
Burada göz açan, burda doğulan, 
Səni unudarmı, sonam Borçalı?! 
 
Gözləri oxşayır yaşıl meşələr, 
Kolların dibində tər bənövşələr… 
Sədi Borçalı da gəlib döşənər 
Güllü ətəyinə, Anam Borçalı. 

27.07.2012 
           
            BORÇALIDA BİR EL VARDI... 
 

(Şair dostum Rafiq Hümmətə) 
 
Borçalıda bir el vardı, 
Bahar vaxtı aşıb - daşan. 
Qaynayardı çeşmə kimi, 
Dağ çayı tək daşıb - coşan. 
 
Kəklikləri qayalarda, 
Qəh - qəh çəkib gülümsərdi. 
Dağ qartalı qıy çəkərək, 
Öz ovuna tələsərdi. 
 
İndi səhər bağça - bağda, 
Bülbül ötür, yenə mənsiz. 
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Mən bülbüləm, necə dözüm... 
El-obasız, çöl - çəmənsiz. 
 
Çal-çağırlı o ellərə, 
Nə əl çatır, nə ün yetir. 
Biz dözdükcə bu həsrət də, 
Nə tükənir, nə də bitir. 
 
Gəlib yenə o ellərə, 
Güllü bahar - yaz, qardaşım! 
Sən də şeirin misra - misra, 
Düz vərəqə, yaz, qardaşım... 
     03.04.2012 
 
     
    GƏZDİYİM YERLƏR 
 
Dönüb mənim üçün inciyə, lələ, 
Bir vaxtlar inciyib, bezdiyim yerlər. 
Oxşayıb - əzizlər qoynunda hələ, 
Qoruyur izimi, gəzdiyim yerlər. 
 
Gözləri yoldadı hər yaz, hər bahar, 
Getsəm el - obalar min busat qurar. 
Bulaqlar, gözündə qalmasın qubar! 
Gələcəm: - Özümü üzdüyüm yerlər. 
 
O kövrək nəğmələr səslənə, dinə, 
Məni də gətirə imana - dinə, 
Ətrlı çəmənlər, şehli çəmənlər, 
Məni öz qoynuna alsaydı yenə, 
Görən xatırlarmı,  güldən, çiçəkdən, 
Yarımın telinə düzdüyüm yerlər!? 
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Göynəyib tökülür köksümün başı, 
Ey könlüm həmdəmi, könlüm sirdaşı! 
Gələcəm, çökərək mən dizim üstə, 
Əyilib öpməyə torpağı - daşı, 
Ey, quş tək qoynunda süzdüyüm yerlər! 
 
Gələcəm, həsrətin daşını atıb, 
Gecəmi gündüzə calayıb, qatıb, 
Sədiyəm, çəmənin şehinə batıb, 
Gələcəm, əlimə düşərsə, bir gün, 
Sənin möhnətinə dözdüyüm yerlər. 
     07.07.2011 
 
 

                НЯЬМЯЛЯР ГОШUРАМ СИЗИН    
ДАЬЛАРА 

 
Щяр гонаг оланда тойда-нишанда, 
Няьмяляр гошuрам сизин даьлара. 
Кюнлцм илщамланыб, тябим ъошанда  
Няьмяляр гошuрам сизин даьлара. 
 
Həvəslə dağlara gəlib şəhərdən, 
Sehrinə dalmışam, durub səhərdən, 
Saz-tütək səsini динляйиб щярдян 
Няьмяляр гошuрам сизин даьлара. 
 
Бязянмиш даьлар да щей эцлцр цзя, 
Эюлляр айна тутур, чешмяляр сюзя. 
Сядийям, дайаныб, дуруб эюз-эюзя, 
Няьмяляр гошuрам сизин даьлара.    
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QƏLBİMİN TELİ OYNADI 
 

(Cəmil bəyi və Naza xanımı həmişə  
var olsunlar. Dağ Qızılhacılı) 
 
Çalanda sədəfli o, telli sazı, 
İnanın, qəlbimin teli oynadı. 
Yağ kimi yayıldı o xoş avazı, 
Ellərə. Dağların seli oynadı. 
 
Qalxdı o başdan meh də yerinnən, 
Oxşadı gülləri, əsdi sərinnən, 
Köksümü ötürdüm, mən də dərinnən, 
Dağların qoynunda yeli oynadı.  
 
Bülbüllər bağçada cəh - cəh ötdükcə, 
Kəkliklər talada qəh - qəh çəkdikcə, 
Alqışlar söyləyib, bəh - bəh dedikcə, 
Sədinin ağzında dili oynadı.. 
     20.08.2011 
 
 
    O DAĞLARA SALAM DE 
 
Uşaq kimi gir anayın qoynuna, 
Hər görəndə, o dağlara anam de. 
Sal qolunu duman təki boynuna, 
Hər gedəndə, o dağlara sonam de. 
 
Qəm dumanı, nə də nisgil olmasın, 
Kimsə sənə nola, həsrət qalmasın! 
Ətəyndə bircə çiçək solmasın, 
Qoy mən gəlim, çiçək kimi solam, de. 
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O dağların öz vüqrı yerində,  
Etibarı, düzilqarı yerində,  
Yolun düşsə sən günlərin birində,  
Sədidən də o dağlara salam de... 

15.03.2013 

 
               YOLLAR 
(Başkeçidin (Dmanisinin) dolamasının  
şəklinə baxıb yazmışam.) 
 
Nə olaydı, yenə görəydim səni, 
Gözlərim yolunda, ey qalan yollar! 
Çəkib aparaydı özüylə məni,  
Dağların döşüylə dolanan yollar... 
 
Çəkib aparaydı xoşbəxt günlərə, 
Qayğısız, qüssəsiz, o xoş illərə, 
Atalı -  analı, bax, o günlərə, 
Nisgilli yoluma boylanan yollar. 
 
Başkeçiddən yenə qalxıb dağlara, 
Baş çəkəydim bir də “Sərxan” oylağa, 
Köçüm qalxaydı “qatar” yaylağa, 
Sədini hər bahar hey anan yollar! 

           25.06.2013 
 

  SÜFRƏMİZ QOY AÇIQ OLSUN 
 
Elimin çox gözəl bir adəti var, 
Qonağa yer eylər “gözləri” üstə. 
Dosta etibarı, sədaqəti var, 
Gəzdirər qonağı “əlləri” üstə. 
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Tez qohum - qardaşı yığar başına, 
Əlüstü xudmani bir məclis qurar. 
Sonra da səfalı bulaq başında, 
Dostlar şərəfinə toy - büsat qurar. 
 
Babadan övlada, oğula keçər, 
Azəri xalqmın bu ənənənəsi, 
Dillərə düşərək nağıla dönər, 
Hər yanda söylənər bu təntənəsi. 
 
Deyirəm, - Süfrəmiz qoy açıq olsun, 
Hər gələn qonağın, dostun üzünə. 
Naz - nemətlərlə həmişə bol olsun, 
Qoy bıçaq da batsın düşmən gözünə. 
     2013 
 

 
    EY GÖZƏL GƏNCƏM! 
 
Nə elə cavanam, nə elə gəncəm, 
Ömrün çoxu gedib, azı qalıbıdı. 
Ey Nizami yurdu! Ey gözəl Gəncəm! 
Səndə gəncliyimin yazı qalıbdı. 
 
Açırsan qolunu, hər gələndə, mən, 
Qarşılar çiçəklə yaşıl çöl - çəmən, 
Ey doğma diyarım, ey gözəl Gəncəm! 
Səndə sevgilimin nazı qalıbdı... 
 
Ziyadxan oğlunun iftixarısan, 
Cavadxan mülkünün yadigarısan, 
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Vətənin ən gözəl bir diyarısan, 
Səndə xaqanların izi qalıbdı. 
 
Qocaman Kəpəzin dillər əzbəri, 
Gözəl Göy - gölün də nazlı bir pəri, 
Kim sevməz belə bir gözəl dilbəri? 
Səndə çoxlarının gözü qalıbdı. 
 
Səndə yaşamışdı Vazeh, Məshəti, 
Yazıb - yaratmaqmiş amal, məqsədi, 
Dahi Nizaminin öyüd, nəshəti, 
Bizə qalaq - qalaq sözü qalıbdı. 
 
Rahatlıq tapıram, mən qucağında, 
Xoşbulaq, Hacıkənd, hər bucağında, 
Bir gün gələcəkdir, deyəcəklər ki, 
Ulu Nizaminin söz ocağında 
Sədi Borçalının közü qalıbdı.   
     22.02.2012 

 
 

            XƏLQ EYLƏYİB BİZİ ULU YARADAN  
 
Torpağımıza qurban, elimizə qurban, 
Tutduğumuz bu yol, - haqqın yoludu. 
Dinimizə qurban, dilimizə qurban, 
Nəsil - nəcabətmiz bizim Uludu! 
 
Bir nəsilik, ömür sürüb qocalan, 
Qocalıqca, zəmanədən bac alan, 
Bac aldıqca sərvi kimi ucalan, 
Bir ağacın pöhrəsidi, qoludu. 
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Hara düşüb, - pöhrələnib, boy atıb, 
Boy atdıqca budaqlanıb, qol atıb, 
Qol - budağı pöhrəsini bol atıb, 
Budaqları bar - nübarla doludu. 
 
Xəlq eyləyib bizi Ulu Yaradan, 
Ağıl verib, seçək ağı qaradan, 
Şəcərəni tərtib edən, yaradan, 
Şair Sədi, Yaradanın quludu. 
 

       
            BAXANMARAM, MƏN DAĞLARIN 
                                      ÜZÜNƏ.  

 
Nə qədər ki, əsir qalıb, o dağlar,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə.  
Sinəm üstən çalın-çarpaz o, dağlar,  
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə.  
 
Nə qədər ki, Şəmşir yurdu əsirdi, 
El-obası qaçqın, köçkün yesirdi, 
Bu olanlar ya müamma, ya sirrdi, 
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə. 
 
Yurd müqəddəs, ocaqlıq pir, dağ vüqar,  
Çiçək açar, güllər solar hər bahar.  
Üzü duman, başı bulud, zirvə qar,  
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə. 
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Ocaqliqda kösöv sönüb, od ağlar,  
Kaman dinər, tar hönkürər, ud ağlar,  
Qorusa da ismətini o dağlar...  
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə. 
 

Dilimizdə bayatılar, ağılar,  
Belə getsə, vallah, dünya dağılar.  
Yediyimiz acı zəhər, ağılar,  
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə. 
 

Necə baxim, Dəli dağa, Qoşqara? 
Qan qarışan, qan ağlayan Qarqara? 
Güney solğun, quzeylərdə qar, qara, 
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə 
 
Sədi deyir: - Bizdə səbr qalmamış,  
O yurdları, o dağları almamış,  
Yağıları pərən-pərən salmamış,  
Görünmərəm, o dağların gözünə,  
Baxanmaram, mən dağların üzünə. 

21.12.2012   10:50 
 
 

     GƏL, GEDƏK DAĞLARA,  
          A DAĞLAR OĞLU 

(Bahaddin Nəbiyevə.  Dağ Arıxlı-Yekaterinburq) 
 

Bu saat dağların lalə vaxtıdı,  
Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu!  
Açan lalələrin  halə vaxtıdı,  
Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu!  
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Oyanıb çeşməsi, buz bulaqları,  
Bitibdir “yemliyi”, “quzqulaqları”,  
Gəl dolan yamaçı, gəz yaylaqları,  
Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu!  
 
O dağlar möhtəşəm, dağlar uludu, 
Qibləgah yurdlardı, Gəbə yoludu, 
Sədinin özü də Dağlaroğludu, 
Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu!  
     09.07.2012 
 
 
         GEDƏK YAYLAQLARA,  
                A DAĞLARQIZI 
 

(“Gəl, gedək dağlara, a Dağlar oğlu”  Şeirin 
məni yaman kövrəltdi, fikirləşdim ki, bəlkə  dağlar 
qızını da haraylayıb o dağlara götürəsən,-  deyən 
Məmmədova Nana Hacı qızına). 

 
Gəl səni hicranın alıb əlindən , 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqızı! 
Qoparıb nisgilin, qəmin əlindən, 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqız! 
 
Bir anlıq qayıdaq Analı çağa, 
Atalı, babalı, nənəli çağa, 
Süsənli - sünbüllü, sonalı çağa, 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqızı! 
 
El qoşulub bizə çıxsın yaylağa, 
Bir hay - haray salsın o gül oylağa, 
Yol salaq “Vəznəli” o “Gur” bulağa, 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqızı! 
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Necə ki, olurdu əvvəllər, qabaq, 
Çəmənin - çiçəyin şehinə bataq, 
”Şamdüyə” döşündə bir ocaq çataq.. 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqızı! 
 
Babalar - nənələr gəzən yaylağa, 
Bir təsəlli üçün oraya gedək. 
Oradan qalxaraq “Sərxan oylağa”, 
Hər bir yurd yerini ziyarət rdək... 
Gedək yaylaqlara, a Dağlarqızı! 
 
O anlar xəyaldi, geri qayıtmaz, 
O, keçən günlərə, min gün də çatmaz, 
O gözəl çağları Sədi unutmaz... 
Gedəkmi yaylaqlara, a Dağlarqız? 
     10.07.2012 

 
Başkeçid- Borçalının dağ bölgəsidir. 

”Şamdüyə”- dağ adıdı. Dəniz səviyyəsindən 
hündürlüyü 1897 m-dir  “Sərxan oylağı” səfalı 
yaylaq yeri, “Vəznəli” və “Gur” bulaqlar da o 
yaylaqlardadır. 
 
 
 

   DAĞLAR KİMİYƏM 
 

İndi duman çökmüş, başın qar almış, 
Yaylağı boş qalmış dağlar kimiyəm. 
Ocağı söngümüş, külü qaralmış, 
Tifağı dağılmış  ağlar kimiyəm. 
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Güllərim solubdu, xarım qalmayıb, 
Dövlətim dağılıb, varım qalmayıb, 
Nübarım qalmayıb, barım qalmayıb, 
Barı talan olmuş bağlar kimiyəm. 
 

Hicran yeli əsir hey sərin - sərin, 
Arzular dolaşıq, fikirlər dərin, 
Sədiyəm, görünmür  sonu kədərin...  
- Dolmuş bir bulaq tək çağlar kimiyəm. 

      24.02.2013 
 
 
   GETMƏYƏ VƏTƏN GƏZİRƏM 

 

Mən solmuşam bir gül kimi, 
Saralmışam, sünbül kimi, 
Nalə çəkən bülbül kimi, 
Ötməyə Vətən gəzirəm. 
 
Dözənmirəm bu əzaba,  
Dolaşıram oba-oba, 
Ümid bəsləyib sabaha, 
Getməyə Vətən gəzirəm. 
 
Baxışımla hər dağını, 
Oxşayıram, yarpağını. 
Qucaqlayıb torpağını, 
Öpməyə Vətən gəzirəm. 
 
Sədiyəm mən, gülə bilməm, 
Lal olmuşam, dinə bilməm, 
Mən Vətənsiz ölə bılməm, 
Ölməyə Vətən gəzirəm. 

     03.07.2010 
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ATALAR DEMİŞLƏR 

 
          QOVUŞA BİLSƏYDİM, ANAMA BİR DƏ 

 
...Bilsəydim gözləyir o çağlar məni, 
İsidər o sönmüş ocaqlar məni. 
Bilsəydim mən getsəm, öz Anam yenə, 
Açıb qollarını basıb bağrına, 
Yenə əvvəlki tək, qucaqlar məni... 
- Quş olub uçardım, o ana, bir də. 
 

Qayğısız - qüssəsiz o ildən uzaq, 
Günlər çox nisgilli, mən eldən uzaq,  
Daha bir gümanım, bir ümidim yox,  
Uzanıqlı qalan əl - əldən uzaq... 
Əllərim çatsaydı o  ana, bir də, 
Bülbül tək bağlarda çövlan edərdim... 
- Qovuşa bilsəydim, Anama bir də!.. 
 

Baxıram, - uzaqdan qoca dağların, 
Zirvələri qoşa - haça dağların, 
Necə  ki, əl çatmaz uca dağların, 
Başını duman-çən  aldığı kimi.  
Alıbdı üstümü, qüssə, kədər, qəm, 
Gözlərim axtarır bir doğma, həmdəm, 
Doluxub gözlərim, kirpiyimdə nəm... 
Quzeyli dağların sərinliyində, 
Yaşıl  meşələrin dərinliyində, 
Səs sala bilsəydim, hər yana bir də, 
Ömrümü o günə qurban edərdim, 
Qayıda bilsəydim o ana bir də. 
-Qovuşa bilsəydim, Anama bir də!.. 

      20.11.2012 
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                                BAĞIŞLA, ANA! 
 

                        (Bu gecə Anam yuxuma gəlıb  
                               mənimlə dərdləşirdi) 
 

Ayağımı nəmdən, dizimi daşdan, 
Məni soyuqlardan qoruyan Anam! 
Qəlbimi nisgildən, gözümü yaşdan, 
Məni qəm - qüssədən qoruyan Anam! 
 
Qalxaraq o başdan, qızaranda dan, 
Bağrına basaraq bizi qızdıran, 
Çoxuşaqlı olub, oğuldan, qızdan 
Bəxtəvər qazanıb, yarıyan Anam! 
 
Qəmini unudub, dərdini danan, 
Adımızı çəkib, bizləri anan, 
Dərdlərin içində qovrulub yanan, 
Gəncikən qocalıb, qarıyan Anam! 
 
Rahatlıq tapmıram mən, bu həyatda, 
Sənsiz yaddır mənə toy da, büsat da, 
Bağışla sən məni, bağışla, Ana! 
Qoruya bilmədim səni həyatda... 
- Mənə həyat verib, qoruyan Anam!  
         25.10.2011 
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    ATALAR DEMİŞLƏR… 
 
Atalar demişlər bunu həmişə, 
- Hikkəli  ayğırdan köhlən at olmaz. 
Tülküsüz, çaqqalsız olmaz bir meşə, 
Kol-kosdan da meşə, bağ-bağat olmaz. 
 
Sən bunu heç vədə yaddan çıxarma, 
Gur yanan ocağın sönməyi də var. 
Bu gün, “mənəm” deyib döşünə döyən, 
Sonar öz başına döyməyi də var. 
 
Yalan vədlər verib, yalan danışma, 
Yalanın ömürü qırx gün sürməz. 
Yalan danışmağa çox da alışma, 
Yalan ayaq açar, ancaq yeriməz. 
 
Sən çalış, sadə ol, əməlinə düz, 
Namusdur, ismətdir üzün ağlığı. 
Sözünə bütöv ol, ilqarına düz, 
Təmizlik gətirər baş ucalığı. 

 
 

SÖZÜNÜN AĞASI OLUB KİŞİLƏR 
 
Nədəndir görəsən, ey Ulu Tanrı! 
Düz olanlar elə düzlərdə qalır? 
Sevinc də, arzu da, murazlar kimi, 
Çox vaxt qubarlı gözlərdə qalır? 
 
Haqqı tapdalanır düz olanların, 
Ört-basdır olunur ağ yalanların, 
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Qarşısı alınmır çox talanların, 
Cinayət dolaşıq izlərdə qalır. 
 
Sözünün ağası olub kişilər, 
Mərdanə, divanə olub kişilər, 
Bəs indi? Nə olub sizə, kişilər!? 
Verdiyiniz vədlər sözlərdə qalır. 
 
Mən də baş açmıram bu zəmanədən, 
Çarxı - fələk dönüb tərsinə, nədən? 
Göstəriş verəndə bivec, bir nadan, 
Quruyur əllər də üzlərdə qalır. 

      27.06.2010 
 
 

   GƏLİN BİZ DƏ QORUYAQ 
 
Dağların əzəməti zirvələrin qarıdı, 
Bağçaların bəhrəsi, ağacların barıdı, 
Kişinin yaraşığı, yar - yoldaşı yarıdı, 
Dostluğun da paklığı, onun etibarıdı. 
 
Əzəmətli görünər, qağlar qarlı olanda, 
Bərəkətli görünər, bağlar barlı olanda, 
Qeyrət çəkən kişilər, daha mətin görünər, 
Yar vəfalı, dost arxalı, etibarlı olanda. 
 
Təəssif çəkən kişilər bütün eli qoruyub, 
El də igid oğluna, arxa durub, qoruyub, 
“həmzələrdən”, “qaloşdan”, satqın  alçaq                                              
                                                “sumbatdan”,   
Koroğlunu, Nəbini, Kərəmi el qoruyub. 
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Tanrının da sevdiyi eldə bir nəfər olar, 
O da ki, çox saf - təmiz, anadan pak doğular, 
Özünə düz yol seçər, eli haqqa çağırar, 
Tanrının da nəzəri, onun üstündə olar. 
 
Gəlin, biz də qoruyaq, bizə əziz olanı, 
Əzizləyək həmişə, adı təmiz olanı. 
Dünyasını dəyişib, bu dünyadan köçəni, 
Hörmət ilə yad edək, zatı  təmiz olanı. 
     03.01.2009 

 
 
             HALALLIQLA UCAL, UCALANDA DA 

 
Mənim peşəm deyil, könül sındırmaq, 
Bu işi özümə yaraşdırmaram. 
Əllərim zər tutub, ləl oynadıbdı, 
Əlimi çirkaba bulaşdırmaram. 
 
Un kimi, dən kimi zamana məni, 
Çoxdan keçiribdi xəlbir-ələkdən. 
Yaratdığı gündən Yaradan məni, 
Qoruyub xətadan, min bir kələkdən. 
 
Kələklə bir işim yox mənim dostum! 
Mən haqqın yolundan çıxa bilmərəm. 
Ancaq, mən üz oldum, astar olmadım, 
Harama gözucu baxa bilmərəm. 
 
Olanlar Allahın öz işləridi, 
Allahın işinə qarışma, dostum! 
Hər kəsin çəkdiyi əməlləridi, 
Çalış, sən də günah qazanma, dostum! 
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Mən necə var idim qalmışam elə, 
Gileyim olmayıb qismətdən, bəxtdən. 
Hiyləylə, kələklə ucalanları, 
Mən ağlar görmüşəm, enəndə taxtdan. 
 
Mayanı haramdan tutma heç zaman, 
Halallıqla ucal, ucalanda da. 
Başını uca tut, çalış, hər zaman, 
Halallıqla qocal, qocalanda da. 
     21.01.2012 
 
 

              QADIN KİŞİLƏRİN YARAŞIĞIDI 
 
Dünyada gördüyün gözəllikləri,  
Qadında taparsan, ürəkdən sevsən.  
Bütün incəliyi, zəriflikləri,  
Qadında taparsan, ürəkdən sevsən.  
 
Qadın: - ömrümüzün yaraşığıdı,  
Bənzəyir ətirli tər çiçəklərə.  
Qadın: - gözümüzün nur, işiğıdı,  
Yol tapır döyünən hər ürəklərə.  
 
Onlar kişilərin ilham pərisi,  
Gülüşü bir nəğmə, bir şeyriyyətdi.  
Qadınlar sevginin - eşqin dəlisi,  
Nəvazişi bal tək, bir şirniyyətdi.  
 
Qadınlar kişilərin yaraşığıdı, 
Onlar bir - birinin ömrünü bəzər. 
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Qadınlar Züleyxa tək yar aşıqidi, 
Kişılər Yusifə, Məcnuna, bənzər. 
 
Onlar ayrılıqda yarımca candı, 
Birlikdə bir bütöv, bir candı, onlar. 
Onlar bir - birinə verdiyi andı, 
Pozmasalar bütöv cahandı, onlar... 
 
Hər evdə - eşikdə, hər bir ocaqda, 
Qadın bəzək olsun, kişilər mayak. 
Həyatda ən çətin, ən ağır gündə, 
Qadın arxa olsun, kişilər dayaq. 

10.02.2012  
 
 
      ÖZ VƏDƏSİNDƏ 
 
Hər şeyin öz vaxtı, öz vədəsi var, 
Hər işi görəsən, öz vədəsində. 
Hər kəsin öz bəxti, öz sevdası var, 
Sevəndə sevəsən öz vədəsində.. 
 
Ürəklər sınmaya, gözlər dolmaya, 
Sevən sevdiyinə həsrət qalmaya, 
Vaxtsız, vədəsiz ölüm olmaya, 
Xoş günlər görəsən öz vədəsində. 
 
Qanunu başqadı hökmü-zamanın, 
Təkrarı olmayır keçən xoş anın, 
Sızlayan ürəyin, ağrıyan canın, 
Qədrini biləsən öz vədəsində. 
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Həyatda heç vədə tək qalmayasan, 
Həddindən də artıq qocalmayasan, 
Oğula - uşağa yük olmayasan, 
Öləndə öləsən öz vədəsində.   
                         05.03.2012 
 
 

      DƏRDİNİ DEYƏNDƏ DƏRD ƏHLİNƏ DE  
 
Dərdini deyəndə dərd əhlinə de, 
Dərd bilməzə demə, başına gülər. 
Qoyar lağ yerinə, gülünc yerinə, 
Baxıb saqqalına, qaşına gülər. 
 
Qəm çəkməyən bilməz, kədər - qəm nədi? 
Həsrətli - hicranlı olan dəm nədi? 
Qubarlı gözlərdə donmuş nəm nədi? 
Baxıb gözlərinin yaşına gülər. 
 
Ömrün gül vədəsi əldən gedərsə, 
Sevinc butasını xəzan döyərsə, 
Kədər ağladarsa, qəm güldürərsə, 
Baxıb baharına, qışına gülər. 
 
Sözü qanana de, bir sözün olsa, 
Canıyanana de, bir sirrin varsa, 
Bir anlayana de, hər sözün olsa, 
Sədi, - Sözqanmaza demə, başına gülər, 
Qocalıbsan deyib, yaşına gülər 
     03.10.2011 
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            QALIB 
 
Bu dünyada at oynadan, 
Çox olsa da tozu qalıb. 
Mənəm - mənəm deyənlərin, 
Nə cığırı, izi qalıb. 
 
Dava salıb, qan tökənin, 
Yurd dağıdıb, gör sökənin, 
Neçə yerdə ev tikənin, 
Nə uşağı, özü qalıb. 
 
Varlıların, hallıların, 
Dövlətlinin, pulluların, 
Sadə - kasıb yoxsulların, 
Mal - mülkündə gözü qalıb. 
 
Həyasızlıq edənlərin, 
Bir - birini didənlərin, 
Min - bir dona girənlərin, 
Nə sifəti, üzü qalıb. 
 
Müdrik ol ki, qocalıqda, 
Görən görsün ucalıqda, 
Sən çatdığın ocaqlıqdq, 
Qoy desinlər, -“ Onun sönməz közü qalıb”. 
 
Şair, köçsən bu dünyadan, 
Obalara düşər sədan. 
Əgər bir gün düşsən yada, 
Deyəcəklər, - Bu dünyadan, 
Sədi köçüb, sözü qalıb. 

      2012 
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MƏN ŞEİRSİZ VARLIĞIMI  SANMIRAM 
 
Şeir mənim həm Atamdı, həm Anamdı, bacımdı, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
Şeir mənim qürurumdu, vüqarımdı, tacımdı, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
 
Şeir mənim övladımdı, sevgilimdi, yarımdı, 
Şeir mənim dövlətimdi, sərvətimdi, varımdı, 
Şeir mənim bağ-bağatım, nübarımdı, barımdı, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
 
Şeir mənim Vətənimdi, dağlarımdı, düzümdü, 
Şeir mənim alagözlü bulağımdı, gözümdü, 
Şeir mənim ürəyimdən gələn ülvi sözümdü, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
 
Şeir mənim həm laylamdı, oxşamamdı, ağımdı, 
Şeir mənim dağlar boyda, dağ çəkməyən dağımdı, 
Şeir mənim həm dostum, sirdaşımdı, yağımdı, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
 
Şeir mənim əlvan-əlvan çiçəyimdi, gülümdü, 
Şeir mənim fəryadımdı, harayımdı, ünümdü, 
Şeir mənim varlığımdı, ömrümdü, günümdü, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
 
Gələcəkdir elə bir gün, baş əsəcək, əl əsəcək, 
Nə əl qələm, nə də vərəq, nə də dilim söz tutacaq, 
Bilirəm ki, məndən sonra, şeirim məni yaşadacaq, 
Ona görə mən olanı, olanları  danmıram, 
Bircə gün də mən şeirsiz varlığımı sanmıram. 
                  17.07.2012 
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     ŞAİRLƏR 

 
Şairin ayağı yerdə də olsa, 
Həmişə xəyalı səmalardadı. 
Unudar özünü  xəyala dalsa,  
Heç özü də bilməz, haralardadı. 
 
Şairlər ulduzda, Ayda gecələr, 
Açar şairlərə göylər üzünü. 
Şairlər yatanmır yayda, gecələr, 
Sevdiyinə pünhan söylər sözünü. 
 
Şairlər çiçəklə, güllə danışar, 
Hər səhər çəməndə quşları dinlər. 
Yamacı dindirər, çöllə danışar, 
Lal - dinməz qayanı, daşı dindirər. 
 
Əyilib qoxular gülü-çiçəyi, 
Şeh düşmüş otları, yarpağı oxşar. 
Torpağa tökülsə gülün ləçəyi, 
Çökər diziüstə, torpağı oxşar. 
 
Şairlər çeşmə tək çox kövrək olar, 
Hər yersiz söz - söhbət qəlbinə dəyər. 
Şairlərdə ancaq saf ürək olar, 
Hər kədər, hər qəm də belini əyər. 
 
Bir elin - obanın qəmi çiynində, 
Söhbəti, sözü də dilində olar. 
Əsl aşıqların sazı çiynində, 
Şairin qələmi əlində olar. 
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Şairlər yaxındır bir az Allaha, 
Şairə həvəsi o Tanrı verir. 
Şairlər nahaqdan batmaz günaha, 
Coşan ilhamı da Tanrımız verir. 
 
Şairlər bənzəyir yaz havasına, 
Tutulub - açılar göyün üzü tək. 
Düşəndə gözəlin naz həvəsinə, 
Gözləri qaynayar çeşmə gözü tək. 
 
                   *** 
 
Şairlər çiçəyi-gülü cox sevər, 
Gözəllər dəlisi olar şairlər. 
Eşqin yollarında can fəda eylər, 
Əgər, sevdiyində dönüklük görsə, 
Çiçək tək saralar, solar şairlər. 
 
Şairlər  qayanı, daşı dindirər, 
Tərzan lal telləri dindirən kimi. 
Şairlər qartalı, quşu dindirər, 
Bülbüllər gülləri dindirən kimi. 
 
Şairlər məclisdə od - alov olar, 
Sözüylə məclisi alovlandırar. 
Şairlərin qəlbi çox kövrək olar, 
Bulud tək qaralar, dolar şairlər. 
 
Şairlərin qəlbi çiçək tək zərif, 
Sözləri ətrli gül qoxuludu. 
Şairlər heç vədə sevməib tərif, 
Yatmaz gecələri - quş yuxuludu. 
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  КЮНЛЦМЦН  АРЗУLARI 
 

              
    

 
Дейирям; - црякдя ъошан арзулар, 
Ябяди чаьлайан бир булаг олсун. 
Фираван бюйцсцн бцтцн кюрпяляр, 
Щяр бири мин пющря, мин будаг олсун. 
 
Евин йарашыьы гыз, ел малыды, 
Намусу, исмяти хош амалыды, 
Гыз ата евиндя галмамалыды, 
Оьул арха олсун, уъа даь олсун. 
 
Нявяни чох севяр баба, няняляр, 
Арзулар едярляр ещ! Няляр, няляр… 
Сизя гисмят олсун ширин нявяляр, 
Бяслядийниз баьча эюзял баь олсун. 
 

     
 
Дейирям щеч заман яскик олмасын, 
Башымыз цстцндян ата кюлэяси. 
Щеч кяс бу дцнйада щясрят галмасын 
Долашсын цзцндя ана няфяси. 
 
Бир дя ки, кюнлцмцн арзусу будур, 
Эялсин щяр тяряфдян кюрпяляр сяси. 
Севинъи, ниййяти, истяйи будур,  
Гой эялсин щяр евдян ана лайласы. 
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Ей мяним севимлим, язиз, эцл балам, 
Талейин щямишя сяня йар олсун. 
Дейирям; - мещрибан, бу эюзял балам, 
Щяйатда даима бяхтийар олсун. 
 
Достлар арасында, елляр ичиндя, 
Башын уъа олсун, цзцн аь олсун. 
Отлар арасында, эцлляр ичиндя, 
Аь чичякляр кими бяхтин аь оллсун. 

 
                 

 
Щяйатда ня гядяр хош арзулар вар, 
Онлары цряйим сизя арзулар. 
Бир дя ки, Танрыдан бир диляйим вар, 
Йаша сян  щяйатда хошбяхт, бяхтийар. 
 
Гялбин мящяббятля, севинъля долсун, 
Эюрцнсцн тябяссцм, эцлцш цзцндя. 
Щямишя шад эцнцн, хош эцнцн олсун, 
Сян дя бяхтявяр ол бу йер цзцндя. 

27.05.2001 
 
 

       BİR DASTAN YARAT 
 
Sədi, səndə ki, var sevgiyə hörmət, 
Onunçün verirsən ən yüksək qiymət. 
Sevənlərə arzun, - sonsuz məhəbbət, 
Bir də cansağlığı, xoş gün, səadət. 
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Onda qələm götür, arzularını, 
Yaz vərəq üstündə sən sətir - sətir. 
Vəsf et məclisə, arzularını, 
Bütün istəyini sən dilə gətir. 
 
Həyatda sən ölməz bir dastan yarat, 
Bu gözəl məclisə şən ovqat gətir. 
Qoy əskik olmasın eldən toy - busat, 
Arzunu nəğməylə sən dilə gətir. 
Bu gözəl məclisə şən ovqat gətir. 
                                                      28.01.2013 
             
 

       ARZUM BUDUR SİZƏ DOSTLAR 
 
Köksümüzün başındakı, 
Sevən ürək kövrələndə 
Gözdən sevinc yaşı axar. 
Əgər sevən ürəklərdə 
Kədər, nisgil, həsrət varsa 
Gözlərindən qan yaş axar. 
 
Çeşmə kimi çağlamasın, 
Kaş, gözlərdə qubar yaşı, 
Kədər yaşı, həsrət yaş... 
Qoy yanaqda selə dönsün, 
Sevinc yaşı, vüsal yaşı, 
Yaş icində gülümsəsin, 
Gülümsəsin gözləriniz. 
Arzum budur sizə dostlar! 
- Əsgilməsin dilinizdə 
Sevgi dolu, eşq dolu, 
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Sevinc dolu sözləriniz. 
Qoy döyünsün ürəyiniz, 
Məhəbbətlə, səadətlə. 
Ömür sürün uzun illər, 
Sevdiyinizlə, sədaqətlə… 
    23.06.2013 

 
 

        ARZUMDUR Kİ… 
 
Nisgil əli bir qapını döyməsə, 
Hicran əli bircə telə dəyməsə, 
Qüssə-kədər şux qaməti əyməsə, 
Dayaq olar, həmdəm olar, yara - yar. 
 
Üstünüzdən xəzan yeli əsməsə, 
Qəm dumanı yolunuzu kəsməsə, 
Gözləriniz özgə həmdəm gəzməsə, 
Dönük çıxmaz bir - birinə, yara - yar. 
 
Bir-birinə arxa olan həmişə, 
Qoşa gəzər, qoşa gedər görüşə, 
Könül verən, könül alan, həmişə, 
Yar telinə çiçək düzüb darayar. 
 
Arzumdur ki, sevib-sevən dünyada, 
Heç bir zaman onlar dönməsin yada, 
Şən yaşasın, xoş gün görsün dünyada, 
Can eşidib, can soyləsin, yara, yar. 
     07.07.2011 
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     VÜSALINA QOVUŞSUNLAR SEVƏNLƏR 

 
Göy üzünü qarabulud almasın, 
Kölgesini yer üzünə salmasın, 
Sevdiyinə kimsə həsrət qalmasın, 
Vüsalına qovuşsunlar sevənlər. 
 
Saralmasın, nə solmasın çiçəklər, 
Tükənməsin nə arzular, diləklər, 
Heç bir zaman qırılmasın ürəklər, 
Vüsalına qovuşsunlar sevənlər. 
 
Mərdimazar aralığı qatmasın, 
Söz aparıb, söz gətirib, satmasın, 
Yar - yarıni yad sözüylə atmasın, 
Vüsalına qovuşsunlar sevənlər. 
 
Qəm-qüssəni yellərə ver, aparsın, 
Dərd - kədəri sellərə ver, aparsın, 
Qoy taleyin üzə gülsün bu gündən, 
Sən də sevil, həmi də sev, bu gündən, 
Bir - birinə yaraşıqdır sevenler, 
Vüsalına qovuşsunlar sevənlər… 

      13.06.2011 
 
 
           QADIN VAR 
 
Qadın var, söngümüş, sönən ocağı, 
Isti nəfəsiylə alovlandırar. 
Qadın var, alışıb, yanan ocağın, 
Üstünə su töküb onu söndürər. 
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Qadın var, dünyada yoxdur heç tayı, 
Yıxılı bir evi o, abad eylər. 
Qadın var, qurulu böyük sarayı, 
Gedən tək uçurub o, bərbad eylər. 
 
Qadın var, namusu, arı üstündə, 
Qoruyur adını, sədaqətini. 
Qadın var, dövlətin, varın üstündə, 
Satır namusunu, ləyaqətini. 
 
Nazı-qəmzəsiylə, gözəlliyiylə, 
Hər qadın bir huri - qılmana bənzər. 
Sığal çəkə - çəkə, öz əlləriylə 
Düşdüyü ocağı, o evi bəzər, 
 
Ey mehriban qadın! Ey əziz qadın! 
Banu - xanım - xatın çağrılır adın. 
Bu adı göylərə ucaldın ki, siz, 
Sizinlə fəxr edək biz, hər birimiz. 
     2012 
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8-MART QADINLAR BAYRAMI 
 

(Əziz və hörmətli xanımlar! Sizi qarşıdan gələn  
8-MART QADINLAR BAYRAMINIZI ürəkdən 
təbrik edib, deyirəm!!!)  
 
Siz necə də gözəlsiz! - Tər gül - çiçəklər kimi. 
Siz necə də qəşəngsiz! - Huri - mələklər kimi! 
Siz necə də mehriban, Siz necə də əzizsiz!...  
- Köksümüzdə döyünən, vuran ürəklər kimi! 
 
Gülətrli qonçəsiz, çiçəklərin içində, 
Siz banusuz, xanımsız, göyçəklərin içində. 
Bir xəyalsız, röyasız, siz ən zərif varlıqsız, 
Ülvi arzu - istək tək, diləklərin içində. 
 
Siz gülsəniz həmişə, aləm nura boyanar, 
Al-Günəş də doğanda, sizə doğru boylanar. 
Gözləriniz güləndə, üzləriniz güləndə... 
Mələklər qoşa uçar səmada - göy üzündə. 
Dilinizdən hər çıxan sözləriniz güləndə.. 
Bilirsiniz nə olar?  
-Aləm təzə doğular, sizi sevənlərin gözündə.... 
 
Sizə əlim çatmayır, təbrik edib gül verəm, 
Bu əziz bayram günü, danış deyəm, gül deyəm. 
Şair payı şeirdi, sizi təbrik edirəm.. 
Sizlərə cansağlığı, uzun ömur, xoş anlar, 
Ailə səadəti, əziz - gözəl xanımlar... 
Bir də sevincli günlər sizə arzu edirəm!..  
     06.03.2013 
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          QƏZƏLLƏR 
 

  
 
Танры бюйцк мящяббятля алями пцнщан йарадыб, 
Торпаьы рущla йоьуруб, Адями инсан йарадыб. 
 
Эцняш олуб, Aй олуб, бир дя ки, улу эюйляр, 
Ону да сирри, сораглы улдузлу мякан йарнадыб. 
 
Олубдур ъяннят баьлары, гайнар кювсяр булаглар, 
Щяр ачан эцл - чичякляри дярдляря дярман йарадыб. 
 
Су олуб, торпаг олуб, ял чатмайан уъа даьлар, 
Зирвясини гар - боранлы, сис вя думан йарадыб. 
 
Бяхш едиб дцнйа ящлиня, данышыб, дейиб, эцлмяйи, 
Севилиб, севилмяйи лап язял заман йарадыб. 
 
Билин вя аэащ олун, мящяббятля Йараданым, 
Сяди Йарадангулуну бир зярря нурдан йарадыб. 
      11.08.2005 

 
 
     

Вяфасыздан вяфа умсан, ей кюнцл, диванясян, 
Вяфалылара эюз йумсан, онда сян дя биэанясян. 
 
Йаныб кцля дюнсян ешг атяшиндя Кярям кими, 
Йанар шямя мейл едян, онда сян дя пярванясян. 
 
Олсан сюзцнцн аьасы, Залоьлу Рцстям кими, 
Мярд оьлу мярданя тяк, онда сян дя мярданясян. 
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Яэяр кюнцл  мцлкцндя севинъдян чохса ялямин, 
Талан олмуш елляр кими, онда сян дя виранясян. 
 
Сяди, севэинин бянзяри варса, яэяр Мяънуна, 
Мяънун кими башдан-баша онда, сян дя, яфсанясян. 

      17.08.2005 
 

      
 

Юз ъанындан бихябярляр, билмяз ъананы щардады, 
Кюнля щямдям, дярдя мялщям, ъаны йананы, щардады. 
 
Ахтарса да эеъя - эцндцз, юз севимли йарыны, 
Щушу башда олмайан кяс билмяз, ону ананы щардады. 
 
Шейтани-мяхлуг иля дост олуб, достлуг едян, 
Азар щагг йолуну, билмяз, дин-иманы щардады. 
 
Сяди, щцшйар оланлардан сян узаг дур, эендя эяз, 
Чцнки онлар билябилмяз, юз ъисми - ъаны, щардады. 

      21.08.2005 
 

     
 

Эюзляриндян нур ялянир, ал эцняшин нуру кими, 
Ай ъамалын шювг сачыр, чилчыраьын пурпуру кими. 
 
Чырпыныр овъум ичиндя, щярарятли аь яллярин, 
Йандырыр яллярими, оъаьын гору кими. 
 
Дейирсян вурулмайым, эцл ъамала, аь бухага? 
Дурубсан мян ня едим, гаршымда бир щури кими. 
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Бахдыгъа эюз охшайыр, сийащ телин инъя белин, 
Мярмяр синян бярг вурур, даьларын аь гары кими. 
 
Сяди яэяр мещман олса гойнундакы нар баьына, 
Юзцня бир йер ейляр, ъяннят мякан йери кими. 

          23.08.2005 
 

   
 

Эюрмясям эцл цзцнц ей эцл, бцлбцл тяк фяьан 
  ейлярям, 

Тюкярям эюзлярим йашын, билирсян ня ган ейлярям. 
 
Эеъями эцндцзя гатыб, ахтарыб арарам сяни, 
Щярэащ, тапмасам сяни, мян юзцмя диван ейлярям. 
 
Тяркивятян оллам Гяриб тяк, гцрбят юлкяляр эязярям, 
Сяня олан ешгими мян алямя бяйан ейлярям. 
 
Эял, сян эюзялим, эцлшянимя, башыны гой эял синямя, 
Сяни эятирян йоллара бу ъаны гурбан ейлярям. 
 
Сяди Борчалыйам мян, билin, эюзяллик ашигийям, 
Щцснцня тярифляр сюйляйиб щамыны щейран ейлярям. 

      07.12. 2005 
  

 
 
Кюнцл севдийиндян ял чякя билмяз, 
О чякяни юзэя, бил чякя билмяз. 
 
Соланда эцллярин эцл йанаглары, 
Бцлбцл наля чякяр, эцл чякя билмяз. 
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Хязан вуран баьлар саралыб эедяр, 
Даь чякян хязаны, чюл чякя билмяз. 
 
Пярваня йананда шям атяшиндя, 
Говрулан кюз чякяр, кцл чякя билмяз. 
 
Яйилиб юпяндя бал додаглардан, 
Додаг ляззят чякяр, дил чякя билмяз. 
 
Сянин дя севэилим, ишвя, назыны, 
Сяди чякян кими, ел чякя билмяз. 
     09.02.2006 

 
 

 
Бу эеъя рущуму охшар, ъящу-ъялаллы эеъяди.  
Эюй улдузлу, йер дя нурлу, айлы - щилаллы, эеъяди. 
 
Йыьышмышыг достлар иля, кюнцл ачан бу мяълися, 
Тар сяслянир, каман динир, тойлу - мялаллы эеъяди. 
 
Эцлцзлц эюзяллярля отурмушуг биз цз-цзя, 
Щяр бириси дейиб эцлян, шух ящваллы эеъяди. 
 
Бяй эялинин цз - эюзцндян нур яляниr дюрт тяряфя, 
Ики kюнлцн говушдуьу мин бир вцсаллы, эеъяди. 
 
Еля бил ки, дцшмцшям, сещирли бир алямя, мян, 
Эюзляримля эюрмядийим бир наьыллы эеъяди. 
 
Сяди, сян дя ал гялями, эюрдцйцнц дастан ейля, 
Сяни илщама эятирян неъя хош хяйаллы эеъяди. 
      16.10.2005 
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Бир кюнцлдя севэи йохса, мящяббятдян ясяр олмаз, 
Верилян  вядд йалан олса, щягигятдян ясяр олмаз. 
 
Динля сакит бир гулаг ас, цряйинин сясиня, 
Дилин йалан сюйляйярся, сюзцндя кясяр олмаз. 
 
Сюйлядийин ъяфянэийат, йалан, бющтан, ифтира, 
Бу йаланы йозсан беля, доьру, дцрцст ясяр олмаз. 
 
Кюнцллярдя  олса яэяр цлви севэи, мящяббят, 
Инан севэи олан йердя ня бир дярдц - сяр олмаз. 
 
Севян севся юз йарыны мин бир кюнцлдян, Сяди, 
Севянлярин арасында пцнщан еля бир сирр олмаз. 

      11.08.2005 
 

  
 
Ня йахшы ки, дцшдцм йада, мяни йад елядин сян, 
Эялдин, эялишинля, ей эцл! Мяни шад елядин, сян. 
 
Цмидими цзмцшдцм тамам, Танрыдан да ялими, 
Эялдин, вираня кюнлцмц бу эцн абад елядин, сян. 
 
Бир заманлар чох чалышдым, фикриндян дюндярям сяни, 
Бахмадын йалварыша, еля инад елядин, сян. 
 
Инди щансы рцзуэар эюрясян, эятириб сяни гапыма, 
Еляйиб дилини мялщям, мяня имдад елядин, сян, 
 
Мян чохтан унутмушдум, Сяди, вяфасыз досту-йары, 
Эюряъяк кюнцл достуну, нийя фярйад елядин, сян?.. 
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Эюрцб дейирсян: - Аь сачларын даьларынмы гарыды? 
Дейирям йох! Юмüр баьчасынын о, сон бащарыды. 
 
Бяс билмядинми, щясрятляр ичря эянълийим эетди щядяр, 
Юмüр - эцн дя ей бивяфа! Инди юмрцм йарыды. 
 
Сянинля гоша эязяндя бизи эюрянляр чох иди, 
Архамызъа дейярдиляр; - Бунлар щаранын бяхтийарыды? 
 
Бизя бяхtявяр дейянляр, даща ону билмирди ки, 
Гисмят йазан, гисмят позан, тяк Танрынын ихтийарыды. 
 
Мяни севя-севя нийя сян башгасына вердин кюнцл? 
Билмирям, аьлыны алан онун дювляти - варыды? 
 
Сянся, сяни гялбян, бцтцн варлыьы гядяр севян 
Сядини гойдун ня эцня, эюр кимляр сяндян йарыды!.. 

        
 
 

Щарда мящяббят варса, сян мяни ахтар орда, 
Мящяббятин йохдурса, ахтармаьын, ня файда. 
 
Севирсяся гялбиндя, мяня йер ейля орда, 
Цряйиндя йохамса, ахтармаьын, ня файда. 
 
Эцндцз эюзцн  эяздириб эюрмцрсяся мяни, сян, 
Эеъя яли чыраглы, ахтармаьын, ня файда. 
 
Биэанялик ейляйиб, сонра эялиб, тязядян, 
Цряйи ган Сядини, ахтармаьын, ня файда.   
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      RÜBAİLƏR 
 

*** 
Qalmasın bir kimsə, kimsəyə möhtac, 
Eyləməz dərdinə bir kimsə əlac.  
Ey Sədi, bəndəyə çox bel bağlama...  
Allaha sən üz tut, göylərə əl  aç.  
 

*** 
Bu geniş dünyaya sığmıram daha,  
Qədarsız dünyada yaşamaq baha.  
Fələk teylədikcə, təklədi məni,  
Sığınmaq istərəm, gedib Allaha! 
 

*** 
Anam sevgilimdi, Vətən yarımdı, 
Yazdığım kitablar övladlarımdı. 
Deməyin tənhadı, deməyin təkdi, 
O Ulu Yaradan mənə köməkdi. 
 

*** 
Hər anın özünün öz hökmü var, 
İstər dilənçi ol, istər hökmdar. 
Tanrının işinə qarışmayaq, gəl, 
Odur əmr verən, Odur hökümdar.  
      

*** 
Yaşa bu həyatda sevgi dəmini, 
Bu fani dünyanın çəkmə qəmini. 
Sevgidən ən gözəl həyatda nə var? 
Şair, eşqə köklə sən qələmini. 
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*** 
Ey könül, üstündən bu qüssəni  at, 
Sevinclə birlikdə bir hikmət yarat. 
Fikir çəkmək ilə nə  düzələr ki? 
Sevinclə doludu, doludu həyat. 
 

*** 
Firon tək demirəm dünya mənimdi, 
Bu gün qəmli çağım, qəmli dəmimdi. 
Mən aça bilmədim göylər sirrini, 
Bu sirri  açmaqda növbə sənindi. 
 

*** 
Ocağın atəşi köz dilindədi, 
Ən ülvi arzular söz dilindədi, 
Bu dili Anamdan öyrənmişəm, mən... 
Anlayın, sözlərim öz dilimdədi. 
 

*** 
Canlıya dönərdi daş da sevilsə, 
Sevərdi hər ürək, o daş deyilsə. 
Onu gizlətməyin nə mənası var? 
Bütün varlığıyla könül sevirsə! 
 

*** 
Торпаьы суварыб, ону якмясян, 
Торпагдан ъцъярмяз бир тохум, бир дян. 
Якилян аьаъ да бар веря билмяз, 
Онун гайьысыны щяр эцн чякмясян. 
 

*** 
Ябяди олса да дцнйада ъащан, 
Даими дейилдир щяйатда инсан. 
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Юляндя торпаьа бастырылсада, 
Даш битяр цстцндя, битмяз бир инсан. 
 

*** 
Bir kəlmə sözüm var, fəxr edən kəsə, 
Qoy fəxr etməsin dünyada kimsə! 
Çox da var - dövlətlə fərəhlənməsin, 
Qalmayır dünyada o da bir kəsə. 
 

*** 
Çalış ki, həyatda dolan şən yaşa, 
Sevinclər icində vur ömrü başa. 
Qalacaq dünyada dünyanın varı, 
Dünya varı üstə girmə savaşa. 
   

*** 
Saxlaya bilsək də işlək saatı, 
Saxlaya bilmirik vədəni, vaxtı. 
Saatı geriyə çəksək də belə, 
Geri çəkmək olmur zamanı, vaxtı. 
 

*** 
Yolu alaq tutar işlək deyilsə, 
Bıçaq da pas atar işlək deyilsə. 
Otu yaxşı biçər, ot biçən dəryaz, 
Zindanın üstündə yaxşı döyülsə. 
 

*** 
Bülbül xoş avazla, qumru xoş səslə, 
Ötüşər baharda onlar həvəslə. 
Təbiətin qoynunda bu azadlığı, 
Əvəz etmək olmaz, qızıl qəfəslə. 
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*** 
Bağban bağban olsa vaxtında əgər, 
Yeri şumlayaraq gül - çiçək əkər. 
Qanqal - tikan bitsə gül əvəzinə,  
O zaman  əziyyəti  tək özü çəkər. 
     

*** 
Hər səhər o başdan qızaranda dan, 
Günəşin nuruna qərq olur hər yan. 
Bu yer də, bu göy də səni salamlar, 
Ey doğma Vətənim, ey Azərbaycan!!! 
 

*** 
Dan yeri sökülür, üfiq qızarır, 
Elə bil od tutub alışıb yanır. 
Səmada qızaran lay - lay buludlar, 
Közərib köz kimi hey alovlanır. 
 

*** 
Qəmi yellərə ver, yellər aparsın,  
Axan sellərə ver, sellər aparsın.  
Ömründən o ötən, boş hədər gedən,  
O, boş illərə ver, illər aparsın.  
 
  *** 
Elə sözlər var ki, nur - işıq sacar, 
Bağlı qapıları üzünə açar. 
İşıqdan qorxan yarasa kimi,  
Çoxları düz sözdən qorxub qaçar..  
 
  *** 
Saqi, sən şərabı bol eylə axşam,  
Mən də hüşyar olum, yananda ağ şam.  
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Məclisi bir az da böyüdüb, artır,  
Mənim can dostlarım gələcək axşam.  
 

*** 
Saqi, bir gileyin faydası olmaz, 
Sınıq kuzələri doldursan, dolmaz. 
Dostuğun da şərti, qaydası budur! 
Zatı qırıqlardan sənə dost olmaz. 
     

*** 
Ömrü - günümüzü günlərə verdik, 
Bu beş günümüzü yellərə verdik. 
Heyf ki, qiymətli gənc ömrümüzü, 
Dəyərnə - dəyməzə illərə verdik. 
 

 
SUALLAR 

 
*** 

Biz çəkə bilmirik bir qarışqa tək, 
Özündən yüz dəfə ağır bir yükü. 
Kiçik ürəyimiz bəs necə çəksin... 
Dəvə götürməyən - fil çəkən yükü? 
 

*** 
Canlılar içində şüurlu olan, 
Tanrı yaratdığı insandır, insan. 
Ağıllı heyvana insan deyilmir, 
Nədən, - bəzi insanlara deyilir - “heyvan”? 
 

*** 
Daşdan dəmir olmaz, dəmirdən qızıl, 
Bəzəkdir qızıla almaz da, qaşda. 
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Gümüşdən, yaqutdan dəyərli qızıl, 
Nədən əldə gəzir, almzsa başda?.. 
 

*** 
Mən ki, danışram öz dilimizdə, 
Ana dilimizdə, öz dilimizdə. 
Məni başa düşüb anlamayanı, 
Necə başa salım, öz dilimizdə? 
 

*** 
Oddan kül törəyər, qamışdan şəkər, 
Hər ətrli güldən arı bal çəkər. 
Eşşəkdən törəyən eşşək olacaq, 
Eşşəkdən bir ayqır törəyər məgər? 
 

*** 
Nə qədər ki, biz varıq, yaşayırıq dünyada, 
Laqeyidlik olmasa, çox şeylər düşər yada. 
Çox səhvlər edirik, cavab tapmırıq, nədən?.. 
Səhvsiz bircə insan varmı görək dünyada? 
 

*** 
Ağlar için - için daş da sınanda, 
Ağac qırılanda, yaş - yaş yananda. 
Heç fikir vermisiz, şam da ağlayır, 
Gözyaşı tökərək başdan yananda?.. 
 

*** 
Adi bir əşyanı itirəndə biz, 
Yanıb - yaxılırıq, biz hər birimiz. 
Bəs niyə hər şeydən qiymətli vaxtı, 
Boş yerə itirəndə yanmır qəlbimiz? 
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*** 
Danışanda sən fikir ver sözünə, 
Qoy dönməsin hər kəlməndə söz, ünə. 
Sədi deyir: - Haqq yolunu tutana, 
Bir kimsənin söhbəti nə, sözü, nə? 
 

*** 
Badələri qaldırıb, deyəndə biz sağlığı,  
Arzularıq hamıya birinci, cansağlığı.  
İkinci yerdə durur, uzun ömür, xoşbəxtlik,  
De, xoşbəxtlik olarmı, olmasa cansağlığı? 
      

*** 
Bir bülbül olaydım, həyatda mən də, 
Azad dolanaydım, çöldə - çəməndə. 
Eh! Mənim  ölümüm kimi yandırar?.. 
Amma, güllər ağlar bülbül öləndə.  
 

*** 
Söz verən çox olar, əməl edən az, 
İnanma sözlərin şirinliyinə. 
Baş vura bilərmi bir eşqi dayaz, 
Müqəddəs sevginin dərinliyinə?.. 
 

*** 
Hər şəmin özünün pərvanəsi var, 
Hər bir gözəlin öz divanəsi var. 
Gününü xəyalla keçirməynən, sən, 
Axı, qəm çəkməyin nə mənası var? 
 
  *** 
Gecə qaranlıqdan ucaldı bir səs, 
Söylədi: - Bu dünya bizlərə qəfəs. 
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Çox olub “bu dünya mənimdir,” - deyən, 
Dünya öz yerində, deyən hanı bəs?.. 
      

*** 
Pərvanə görəndə bir şəmki yanır, 
Tez özünü atıb  o odda yanır. 
Amma, çoxu görür, qəlbimiz yanır, 
Bəs, bir kimsə acıyıb niyə yanmayır?.. 
 

*** 
Əgər azalsaydı dərd ağlamaqla, 
Onda...- heç olmazdı dağların dərdi. 
Qoynunda çeşmələr hey çağlamaqla, 
Görək azalıbmı dağların dərdi?.. 
 

*** 
Səpilən hər toxum torpaqda bitbəz, 
Toxum qısırdısa, torpaq neyləsin!?.. 
Əgər tez solarsa bir gül, bir yarpaq, 
Kökü çürükdürsə, yarpaq neyləsin!?. 
 

*** 
Sızqı bir çeşməyəm, gözləri tutqun,  
Bir leysan başlasa itib bataram.  
Gözlərimi torpaq, ya da tutsa qum, 
Gözlərim yaşını nəyə qataram?.. 
 

*** 
Dəyişir zamana, dəyişir dövran, 
Dəyişir dünya da, dəyişir hər an. 
Bəs nədən hər şeyi dərg edən insan,  
Dünyada ölümü dərg edə bilmir?... 
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          NƏSİHƏTLƏR 
 

*** 
Sən qoca Sədidən istə məsləhət, 
O da versin sənə öyüd, nəsihət. 
Onun sözlərinə sən əməl etsən, 
Hər zaman bəhrəsin, xeyrin görərsən. 
 

*** 
Kimki qulaq asıb qoca Sədiyə, 
Bir kəlmə danışıb, deməyib niyə? 
Kimki əməl edib, bəhrəsin körüb, 
Onu yad edəcək, hey rəhmət deyə. 
 

*** 
Qəlbən var-dövlətə vurulanlardan, 
Heç vədə sədaqət, mürvət gözləmə. 
Pulu hər bir şeydən üstün tutandan,  
Etibar gözləmə, vəfa gözləmə. 
 

*** 
Tanrım dayaq olsun hər zaman mərdə, 
Bol imkanlar versin hər bir comərdə. 
Bir imkan verməsin, verməsin əsla, 
Cahilə, nadana, satqın namərdə.  
  

*** 
Sözünü qayaya söyləsən əgər, 
O da dilə gəlib sənə səs verər. 
Cahilə, nadana dastan danışsan, 
Baxıb arsız - arsəz üzünə gülər. 
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*** 
Sözüyün ağası olarsansa, sən, 
Onda dəyərini özün görərsən. 
Inam taparsansa, əgər, özündə, 
Onda ucalarsan elin gözünd. 
 

*** 
Çalış ki, sözünə, əməlinə sən, 
Düz ol ki, el sənə söyləsin, - Əhsən! 
Bir işi görəndə təmiz gör ki, sən, 
Bir kimsə o işdə tapmasın nöqsan. 
 

*** 
Ey mehriban qadın! Ey əziz qadın! 
Nənələr, analar çağrılır adın. 
O adı göylərə ucaldın ki, siz, 
Sizlərlə fəxr edək biz, - hər birimiz. 
 

*** 
Belə bir misal var, demiş  atalar, 
- Nanəcibə çörək versən taptalar. 
Yaxşı dostu axtarsan da tapılmaz, 
Yaman dostlar hər addımda tapılar. 
 

*** 
Həyatda o qədər elə şeylər var, 
Ürək bulandırır durmadan onlar. 
Ya qarışqa olsun, ya da ki, milçək, 
Sən də pis əməldən çalışıb əl çək. 
 

*** 
Qoy sevib - sevilsin dünyada hər kəs, 
Sevilib - sevilmək deyildir əbəs. 
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Sevənlər onu da qoy unutmasın... 
Sevgi ömürlükdür, eşq müqəddəs. 
 

*** 
Həyat bir əyləncə, həyat oyuncaq, 
Həyatı dərindən duymuruq, ancaq. 
İllərcə çalışıb yığdığımızı, 
Fələk bircə gündə əldən alacaq. 
 

*** 
Çörəyin çıxsa da torpaqdan, daşdan, 
Minnət götürmə sən, qohum - qardaşdan. 
Öz quru çörəyin artıqdır inan, 
Qonşunun verdiyi bir qazan aşdan. 
 

*** 
Müqəddəs sevginin xoşdur hər anı, 
Kim sevsə xoş keçər onun dövranı, 
Bütün kainatı, bütün dunyanı, 
Məhəbbət qoruyur, sevgi yaşadır. 
 

*** 
Ümidlə gözlərik hər açan çiçək, 
Payızda bol bəhrə, bol bar verəcək. 
Ümidlə çalışıb, zəhmətin çəkən, 
Bağban öz bağının barın dərəcək. 
      

*** 
Gərək ibrət alsın insan övladı, 
Satmasın Vətəni, vara, - torpağı. 
Görsün, kökləriylə Palıd ağacı 
- Necə qucaqlayıb qara torpağı!!! 
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*** 
Şeytanla dost olub, bir gəzən insan, 
O, adam deyildir, şeytandır, şeytan. 
Əl çəkə bilməyən fitnə - felindən, 
Yalançı olacaq, şeytan tək, inan. 
 

*** 
Şeytanın döşündən süd əmən uşaq, 
Əvvəli - axırı şeytan olacaq. 
O da böyüyəndə anası kimi, 
Nə qədər günahsız evlər yıxacaq. 
 

*** 
Polad sərtliyindən  əyilməz, sınar, 
Dəmiri pas tutar  nəm dəyən kimi, 
Hər şeydə dözümlü olan insanı, 
Heç nə əyə bilməz, qəm əyən kimi... 
 

*** 
Nəfsimin xanı oldum, amma, qulu olmadım, 
Yaradananın  qulu  oldum, amma, ulu olmadim. 
Mən Tanrıma arxalanıb, çox şeylərdən uzağam, 
Dost tanışlar arasında başı uca, üzüağam... 

   

  ***   
Qulaq asan vicdanının səsinə, 
Qalib gələr, tamahına, nəfsinə. 
 

*** 
Kim ki, yaxşılığı anlamır, inan, 
O adam deyildir, nadandır, nadan. 
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*** 
Alın təri ilə daş yonan insan, 
Daha pul çıxarmır o, daşdan inan. 
 

*** 
İnsan öz nəfsini saxlasa əgər, 
Nə minnət götürüb, xəcalət çəkər. 
 

*** 
Yaddan hörmət gördüm, doğmadan  amma, 
Gördüyüm minnətdir, bir də ki, tənna. 
 

*** 
Kaş onu biləydi bütün balalar, 
Fil çəkməyən yükü çəkir atalar. 
 

*** 
Dili acı, sözü zəhər olandan, 
Uzaq gezib, daimi ondan gen dolan. 
 

*** 
Çörəyi dizinin üstə olanın, 
Süfrəsi boş olar, gözləri də ac. 
 

*** 
Gümanın min yerə getsə də yenə, 
Əli boş qayıdacan getdiyin yerdən... 
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       DÖRD MİSRALI ŞEİRLƏR 
 

*** 
Biz yer adamıyıq, torpağa bağlı, 
Torpaqdan yaranan torpaq olacaq. 
Kainat sehirli, sirri, soraqlı, 
Sirli yaranmışdır, sirli qalacaq. 
 

*** 
Hikmət olmasa da sözümə inan, 
Min bir canlı yaşar hər damla suda. 
Bəzən son nəfəsdə olanda insan, 
Ona həyat verər, bir damla su da. 
 

*** 
Dili ködək edib, üzü qaraldan, 
Övladdan heç biri olmayaydı, kaş! 
Biqeyrət oğuldan, namussuz qızdan, 
Heç ata yurdunda qalmayaydı, kaş! 
 

*** 
Bir təsəlli sözün yoxdursa sənin, 
Heç olmasa lal ol, danışma, barı. 
Əgər göynəmirsə, yanmırsa qəlbin, 
Gəl, yaşa döndərmə gözdə qubarı. 
 

*** 
Köksümün başında döyünən ürək, 
Indi əvvəlki tək sən döyünmürsən. 
Ey soyuq rüzgara tuş gələn çiçək! 
Bahar çiçəyi tək, sən öyünmürsən. 
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*** 
Kim ki, zəhmətiylə çörək qazanır, 
Ona bir kimsənin olmaz minnəti. 
Əlin qabarıyla, alın təriylə, 
O halal çörəyin olmaz qiyməti. 
 

*** 
Sədi, sən ki, onu yaxşı bilirsən, 
Gör-götür dünyada görüb, gəlirsən. 
Bu fani dünyadı, özün görürsən 
Hər ömürün sonu, ölümlə bitir. 
      

*** 
Sənsiz bu dünyada mən də yad kimi, 
Sınmış budaq kimi, qol - qanad kimi, 
Gələcək bir gün də, ocaq, od kimi, 
Qovrula-qovrula sönəcəyəm, mən. 
 

*** 
Sənsiz ürəyimdə həsrət var ancaq, 
Görürəm, bu sənə gəlir çox asan. 
Sənin həyatında mən bir oyuncaq,      
Mənim həyaımda sən bir dünyasan. 
 

*** 
İndi anlamışam, indi duymuşam,  
Qayğısız günləri unutmaq çətin.  
Anasız dünyada günüm qaradı,  
Vətənsiz dünyada yaşamaq çətin... 
 



Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz 

  188  

*** 
Düşünən az olar, anlayan: - tək - tək, 
Dediyim həqiqət, gördüyüm gerçək, 
Möhnətləri çəkən şair Sədi tək, 
Əyilib, bükülüb, beli dağların... 
 

*** 
Öz şair dünyamdan ayrı düşmüşəm, 
Başımı boş şeylər qatıb o qədər... 
Bir də gözlərimi açıb görmüşəm, 
- Ömür əldən gedib, gəncliyim hədər. 
 

*** 
Dost - tanışlar dar günümdə hayıma 
Səs versə də, tutan yoxdur əlimdən... 
Dəftər - qələm çatır mənim hoyuma, 
Qəmli gündə qələm tutur əlimdən. 
 

*** 
Qəlbidaşı çox görmüşəm, 
Yox gözündə bir damla yaş. 
Sal qayalar çox  görmüşəm,  
Qışı-yazı gözləri yaş. 
 

*** 
Bir cüt günəş parlar səma üzündə, 
Şövgü yer üzünə, cahana çatar.  
Günəş görüb səni göyün üzündə  
Tez qüruba enər, dənizdə batar... 
     

*** 
Sən məndən aralı, mən səndən uzaq,  
Bircə xəyalındı mənlə danışan.  
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Parlaq bir ulduz tək, sən məndən duzaq,  
Gəl, mənim röyama, orda qovuşaq. 
   

*** 
Məndən soruşurlar, deyirlər nədən, 
Qayalar bu halda, cadar - cadardı? 
Deyirəm, diqqətlə baxın, görərsiz, 
Adam tək çiynində dağ yükü vardı... 
 

*** 
Şirin yuxular da, şirin söz kimi, 
Əqlini aldadar, vaxtını alar. 
Aldanma, aldanma, şirin yuxuya... 
Yuxuda gördüyün boş xəyal olar. 
 

*** 
Sənə o qədər də asan gəlməsin: 
- Sevincin gözlərdə yaşa dönməsi.  
Qovrula - qovrula yanan ürəyin,  
Soyuya - soyuya daşa dönməsi!... 
 

*** 
İnsana nə lazım bu gen dünyada? 
Bir-birini sevən sevimli bir yar, 
Biraz da pul - para, biraz dövlət var. 
Günləri xoş keçər arada olsa… 
- Biri - birisinə hörmət, etibar. 
 

*** 
Çəməndə ətrli gül - çiçək varsa, 
Neynirsən xəzanı, gül olan yerdə. 
Sən heç görübsənmi, qəm - kədər olsun, 
Şeyda bülbüllərlə, gül olan yerdə!?  
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*** 

Fəxr eləməsin dünyada bir kəs, 
Cavandı, gözəldi, cazibadardı. 
Qoy fəxr eləsin həyatda o kəs, 
Onun sağlam, gümrah bir canı vardı. 

 
*** 

Əvvəli gəlimli, sonu ölümlü, 
Dünyaya gələnlər köç – ha - köçdədi. 
Bir gün də,  a dostlar, eşidəcəksiz 
- Bu fani dünyadan, Sədi də köçdü. 
 

*** 
Sevinci bir qucaq, qəmi bir şələ, 
Fələyin oynundan bir qaçan yoxdur. 
Bu sirri aləmdə, bu sirri hələ 
Baş yorub, düşünüb, bir açan yoxdur. 
     

*** 
Kim ki, fikir çəkir, kədər - qəm çəkir, 
Deməyin ağıldan nə kəm, gedirlər... 
Dünyanın dərdini çəkdiyi üçün,  
Yaxşılar dünyadan nakəm gedirlər. 
    

*** 
Səədi* söz bağında gül əkdi, getdi, 
Uçulmaz bir qala o, tikdi, getdi. 
“Gülüstan” və “Bustan” dillər əzbəri 
Olanda, karvanını o, çəkdi getdi. 
 
 

Səədi* -  Səədi Şirazi. 
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*** 

Torpağa düşərsə bir toxum, bir dən, 
Kök atar torpaqda, cücərər yerdən. 
Toxum ağac olar, dən isə ancaq, 
Sünbülə çevrilib dən-dən olacaq. 
 

*** 
Yıxılan ağaca dayaq vurmasan,  
Tezliklə əyilib yerə yıxılacaq.  
Darda qalan dosta dayaq durmasan,  
Çoxluğun içində itib - batacaq. 
     

*** 
Gördüm bu dünyanın hər üzünü mən, 
Gördüm yaxşılardan yamanı çoxdur. 
Sənə dayaq olub kömək edəndən 
Səndən inciyəni, umanı çoxdur. 
 

***  
Mən elə bilirdim, dünyada təkəm, 
Sən demə...- hamı da mən günlüimiş, 
Deyirdim hər dərdi tək özüm çəkəm. 
- Hamı öz dərdini özü çəkirmiş! 
 
  ***  
Mənim qəlbim süfrəm kimi açıqdı, 
Söz süfrəmə doğma gəlir, dost gəlir. 
Xoşlayıram dinləməyə dostları... 
Dost söhbəti, dostlarına xoş gəlir! 
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  *** 
Canlılar içində alidir insan, 
Danışıb dinməyə onun dili var. 
Düşünən beyini, ağlı - kamalı, 
Qurub yaratmağa onun əli var. 
 
  *** 
Ürəyimin başı min yara yeri, 
Daha indən belə sağ olan deyil. 
Xocalı ən böyük bir yara yeri, 
Qarabağ  yarası sağalan deyil!!! 
 

*** 
İçimi od tutub, çölümü ayaz, 
Yüz yerdən sinəmi dağlayanlar var. 
Dağların başı tək saçlarım bəyaz, 
Yolumu boran tək bağlayanlar var. 
 

*** 
Haraya getsək də, hara qaçsaq da, 
Quş olub göylərdə qanad çalsaq da, 
Doğmaya, dostlara qucaq açsaq da, 
Bir müxənnət çıxar yenə ortadan… 
 

*** 
Kimki bacarmayır yaxşılıq etsin, 
Gərək ki, o  adam pislik etməsin. 
Yaxşılıq edənə minnətdar ol ki, 
O sənə hər dəfə yaxşılıq etsin. 

 
 

                               



Sədi Yaradanqulu 
 

  193  

                  BAYATILAR 
 

  1 
 

Əziziyəm, ağaranda, 
Dan yeri ağaranda, 
Könlümə nisgil çökür. 
Yar telin ağaranda. 
 
Əziziyəm, qızaranda, 
Dan yeri qızaranda, 
Bu heç insafdan deyil, 
Yar dağda, qız aranda. 
 
Əziziyəm,  boranda, 
Yar qoynuna varanda, 
Neçə pünhan söz olar. 
Yar ilə öz aranda. 
 
Əziziyəm,  аранда, 
Эащ даьда, эащ аранда. 
Сюйля эцлцм, ня олуб, 
Сянля мяним арамда. 

 
Əziziyəm,  nə candı, 
Nə qamətdi, nə candı. 
Canına canım qurban, 
Gözlərin can alandı. 
 
O yandan kimsə gəldi, 
Gizlicə kəsə gəldi. 
Bəlkə gələn yarımdı, 
Qulağım səsə gəldi. 
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Əzizim, kimi gözlər, 
Növbahar, kimi gözlər. 
Bənövşə kol dibində, 
Görəsən, kimi gözlər? 
 
Əziziyəm, bürün gəz, 
Büründükcə bürün gəz. 
Nökər olma qürbətdə, 
Öz elində sürün gəz. 
 
Əziziyəm, durma yaz, 
Qələm götür durma, yaz. 
Yarın gözü yoldadı, 
Bir namədi, durma yaz. 

 
Əzizim, bal arının, 
Güllər onun, bal arının. 
Hamı toyunu görsün, 
O gözəl balalarının. 

 
Əziziyəm, kim bilər, 
Kim anlayar, kim bilər, 
Qürbət eldə qəribin, 
Əhvalını kim bilər. 

 
Əziziyəm, tər güllər, 
Tər çiçəklər, tər güllər. 
Qızılgül ətri verməz, 
Gül açsa da hər güllər. 
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   2 
 

Əziziyəm, дил дейяр, 
Эюз аьлайыр, дил дейяр. 
Кими наля гопарыб 
- Аьы дейяр, дил дейяр. 
     
Əziziyəm, köç gedir, 
Köç ardınca köç gedir. 
Bu dünyaya gələnlər, 
Sonra köç ha köç gedir. 
 
Əzizim, ağlaram, mən, 
Ah çəkib, ağlaram, mən. 
Sən yadıma düşdükcə, 
Sinəmi dağlaram, mən. 
 
Əzizim, necə çəkim, 
Ah çəkim, necə çəkim? 
Qəmini çox çəkmişəm, 
Həsrətin necə çəkim? 
 
Əzizim, həsrətində, 
Kim kefdə, kim həsrətində. 
Bayquş gül qədrin bilməz, 
Bülbülsə gül həsrətində. 
 
Əziziyəm, qırma sən, 
Toxunma sən, qırma sən. 
Mənim kövrək qəlbimi, 
Şüşə kimi qırma sən. 
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Əzizim, yara bağlar, 
Didəsi yara bağlar. 
Ağlasa sinə dağlar, 
Sinələr yara bağlar. 
 
Əzizim, dərdə səni, 
Kim salıb dərdə səni. 
Məni sən dərdə saldın, 
Düşəsən dərdə səni. 

 
Əziziyəm, ağlaram, 
Ah çəkibən, ağlaram. 
Sənlə keçən günləri, 
Yada salıb, ağlaram. 
 
Əziziyəm,  dərdə mən,  
Düşdüm, elə dərdə mən, 
Keçən dərdlər bir yana 
- Bu gün elə dərdə mən. 

 
Əzizim, vərəm bağlar, 
Dərd bağlar, vərəm bağlar. 
Bəxti qara gələnin, 
İçini vərəm bağlar. 
 
Əzizim, qara  bağlar, 
Şal geyər, qara bağlar. 
Dost-yarını itirən, 
İl boyu qara bağlar. 
 
Əziziyəm, kim bilər, 
Kim anlayar, kim bilər. 
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Dərdimə çara yoxsa, 
Həkim, çaram kim bilər? 
 
Kamanım tarım ağla, 
Telləri tarım ağla. 
Qoy səsini duyum, mən, 
Dil deyib yarım ağla. 
 
Könül sızlar, göz ağlar, 
Dildən qopan söz ağlar, 
Yanmayanlar qıraqda, 
Candan yanan düz ağlar. 
 
Əziziyəm, ər gedir, 
Bir əroğlu, ər gedir. 
Yığılın qohum - qardaş, 
Aramızdan nər gedir. 
 
Dərd gələr sökər, gedər, 
Qamətin bükər gedər, 
Hər gələn bu dünyadan, 
Köçünü çəkər, gedər. 
 
Əzizim, kim yanacaq, 
Çırpınıb kim yanacaq. 
Sənsiz dünyada Ana! 
Halıma kim yanacaq. 
 
Əzizim, daşım ağlar, 
Çınqılım, daşım ağlar. 
Quruyubdu gözyaşım, 
Kipriyim, qaşım ağlar... 
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Gözlərim dolub, neylim?! 
Cəmalım solub, neylim?! 
Dərdimə bir çara yox... 
Saçlarım yolub neylim?! 
 
Əziziyəm, dolub ağlar, 
Boşalıb dolub ağlar, 
Bülbülü uçmuş gülün, 
Yanağı solub ağlar... 
    
Гяриб дярдин тяк аьлар, 
Тяк доланар, тяк аьлар. 
Кимся йанмаз щалына, 
Чякяр дярдин тяк аьлар. 
 
    

     3 
 

Görüm üzün ağ olsun, 
Kef-damağın çağ olsun, 
Gəlib mənə baş çəkdin, 
Polad canın sağolsun. 
 
Əzizim, gülər neylim, 
Güldürər, gülər neylim. 
Yandırıb yaxar məni, 
Halıma gülər neylim. 
 
Əzizim, gül açıbdı, 
Açıb, ətrin saçıbdı. 
Ay qız, qönçə dodağın, 
Öz yerindən qaçıbdı. 
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Əziziyəm, yanasan, 
Odlanasan, yanasan. 
Məni yandırıb-yaxdın, 
Oduma sən yanasan. 
 
Əzizim, görüm səni, 
Dərd içrə görüm səni. 
Dərdimi min dərd etdin, 
Dərdə düş, görüm səni. 
 
Əziziyəm,  gülə sən, 
Danışasan, güləsən. 
Yarı alıb qoynuna, 
Güldürəsən, güləsən. 
 
Əziziyəm,  gülsən ə, 
Bir danışıb gülsən ə, 
Mənə “gəl-gəl” söyləyir, 
Nar döşlərin, gülsinə. 
 
Əziziyəm, mərdə mən, 
Dost demişəm, mərdə mən. 
Sevinc namərd, kədər mərd, 
Sığınmışam mərdə mən. 
 
Boranda-qarda gəlləm, 
Olsam da harda, gəlləm. 
Payız  keçər, qış ötər, 
Yazda, baharda gəlləm. 
 
Əzizim, gözlər məni, 
Yol çəkər, gözlər məni, 
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Bir cüt göz məni izlər, 
Hər zaman, gözlər məni. 
 
Əzizim, Vətəndimi, 
Ömrə-günə təndimi. 
Bağçada gəzən gözəl, 
O bizim Vətəndimi. 
 
O dağlar bizim dağlar, 
Düzülüb düzüm dağlar, 
Qoynuna gələnmirəm, 
Yox məndə dözüm dağlar. 
 
Əziziyəm, gözüm dağlar, 
Söhbətim, sözüm dağlar, 
Nə səndən kölüm doydu, 
Nə də ki, özüm dağlar 
 
Əzizim, quzudu bu, 
Körpəcə bir quzudu bu. 
Özü şirin bal kimi, 
Görən kimin qızıdı bu? 
 
Əzizim, oğuldu bu, 
Şirin-şəkər noğuldu bu, 
Düşmən gözünə tikən, 
Ox tək batan, oğuldu bu. 
 
Gözəl, şirin baladı, 
Şəkər-şirin baladı. 
Üz-gözündən bal damır, 
Baldan şirin baladı. 
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Əziziyəm, Ay kimi, 
Ulduz kimi, Ay kimi. 
Gözün ulduz tək parlar, 
Camalın da Ay kimi. 
 
Əziziyəm, yüz yaşa, 
İki əlli, yüz yaşa. 
Dünya əyri dünyadı, 
Sənsə onda düz yaşa. 
 
Oğul olasan,  
Şəkər noğul olasan. 
Sən Vətənə layiqli, 
İgid oğul olasan. 
 
Əziziyəm, haraylar, 
Ah çəkən hey haraylar. 
Vətənin  dar günüdür, 
Oğul deyib haraylar. 
 
Əziziyəm, Anam yanar, 
Odlanar, Anam yanar, 
Halıma kimsə yanmaz 
Yansa tək Anam yanar... 

   
Əziziyəm, düşmən məni, 
Dost məni, düşmən məni, 
Tanıyır dost, dost kimi, 
Düşmən də düşmən məni. 
    
Əziziyəm, yахшы ат, 
Гамчы йемяз йахшы ат. 
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«Кишини ъаван сахлар, 
йахшы арвад, йахшы ат» 
 
Eləmi, oда йахар, 
Йандырыб ода йахар. 
Ана бала йолунда,  
Ъаныны ода йахар. 
 
Əziziyəm, gюз дяйяр, 
Эюз алышар, эюз дяйяр. 
Чичяклярин вурьуну, 
Эюзяля дя эюз дяйяр. 
 
               4 

 
Əzizim, elsiz dağlar, 
Obasız, elsiz dağlar. 
Bayqurtlar məskan saldı, 
Qoynunda, elsiz dağlar. 
 
Əziziyəm,  köç gedir, 
Köç ardınca, köç gedir. 
Vətən arxada qaldı, 
Görən hara köç gedir? 
 
Əziziyəm, Vətən bir, 
Ana birdi, vətən bir, 
Ana köçüb gedərgi, 
Qalasıdı, vətən bir. 
 
Eləmi, haray dağlar, 
Hay dağlar, haray dağlar. 
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Mən ki, sənsiz günlərdə 
Salmışam, haray dağlar. 
 
Əziziyəm, tər güllər, 
Tər çiçəklər, tər güllər. 
Üzündəki şehdimi, 
Yoxsakı tər, güllər? 
 
Bura əziz Vətəndi, 
Ömrü-günümə təndi. 
Mən həyatda iz qoydum, 
Kim deyərki, itəndi? 
 
O dağlar, bizim dağlar, 
Düzülüb, düzüm dağlar, 
Sənə baxa bilmirəm,  
Ağlardı gözüm, dağlar. 
 
Bu dağlar haman dağlar..  
Ah dağlar, aman dağlar,  
Necolub cəh - cəlalın?  
Dağılıb tamam dağlar. 
 
“Bu dağlar ulu dağlar, 
Çeşməsi sulu dağlar”, 
Yazda yağışlar döyər,  
Payızda, dolu dağlar. 
    
O dağlar bizim dağlar, 
Qalıbmı izim, dağlar? 
Yağılar yurd salandan, 
Ağlardı sözüm dağlar! 
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  5 
 
Əzizim, gəlin gəlir, 
Bəy gəlir, gəlin gəlir. 
Gözün aydın oğul anası, 
Evinizə gəlin gəlir. 
 
Əzizim, toya gələk 
Nişana, toya gələk. 
Həmişə toy-büsat olsun, 
Qapınıza toya gələk. 
 
Xoş günün olsun, 
Xoş anın, xoş günün olsun. 
Sənin səadət dolu, 
Sevincli günün olsun. 
 
Ağ baxtlı olasan, 
Ağ günlü, ağ baxtlı olasan. 
İsmətin baş ucalığı, 
Üzün ağ, ağ baxtlı olasan. 
 
Yolunuz hamar olsun, 
Düz olsun, hamar olsun. 
Qədəm basdığın yollar, 
Yumşaq və hamar olsun. 
 
Yolunuz  açıq olsun, 
Düz olsun, açıq olsun. 
Bütün bağlı qapılar, 
Üzünüzə açıq olsun. 
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Əzizim, oğul istərəm, 
Şəkər-noğul istərəm. 
Bircə danə nazlı qız, 
Yeddi oğul istərəm. 
 
Gözəllərdə naz olar, 
İşvə olar, naz olar. 
Məhəbbət olan yerdə, 
Qəmzə olar, naz olar. 
 
Nazın çəkər,  
İşvəsin, nazın çəkər. 
Sevənlər sevdiyinin, 
Hər zaman nazın çəkər. 
 
Əzizim, baxtın olsun, 
Yığvalın, baxtın olsun, 
Qızıldan taxt istəməm, 
Qızıl tək baxtın olsun. 
 
Əzizim, boyun görək, 
Qamətin, boyun görək. 
Bu gün kiçik toyundu, 
Sənin böyük toyun görək. 
 
Ay mənim gözəl balam, 
Gül balam, gözəl balam. 
İlləri şad, şən keçir, 
Günləri gözəl balam. 
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           KƏLAMLAR, DEYİMLƏR,  
          ÖYÜDLƏR VƏ ARZULAR 

 
           1 
 
• Мягам да гуш кимиди. Ялдян бурахдын учуб gedə-
ъяк, сяня, анъаг тяяссцфлянмяк галаъаг. 
• Щяр шейин юз мягамы вар. Мягам йетишди ялдян 
вермя. 
• Йахын достла вя ya йахынлыг етдийин hər hansı bir кясля 
мцнаcибятдя там ачыг олма, даими олараг арада пярдя 
сахла. Онда бу достлуьун юмрц узун олар. 
• Арадан пярдя эютцрцлərся инам, сядагят, щюрмят, 
мящяббят тез мящв олуб эедяр. 
 

Бюйцкляря щюрмяти, 
Достлара сядагяти, 
Севдийня мящяббяти, 
Щямишя гору сахла.  

 
• Вар-дювлятя алданан, ад-сана алцдя олан, тяриф вя 
шющрятя мейилли олан адамлар ляйагятини тез итиряр. 
• Бир сыныг гялбя бир ширин кялмя мялщям олдуьу кими, 
бир дамла су да бир солан чичяйя йени щяйат верир. 
 

- Щикмят олмаса да сюзцмя инан, 
Мин бир ъанлы йашар бир дамла суда. 
Бязян сон няфясдя оланда инсан, 
Она щяйат веряр бир дамла су да… 

 
• Мяндян сорушсалар ки, кимин цряйи тямиздир? 
-Дейярям, о шяхсин цряйи тямиздир ки, о црякдя 
 Аллащ севэисиндян башга орада щеч ня йохдур. 
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- Ня гядяр ки, биз саьыг, йашайырыг дцнйада, 
Лагейидлик баш алыб, чох шей дцшмяйир йада. 
Чох сящвляр едирик, чаваб тапмырыг, нядян... 
Сящвсиз биръя инсан вармы эюрян дцнйада? 

 
• Вятяни севян, оьлу-гызы чох олан Вятян щеч заман 
дцшмяня басылмаз. Вятянся юз гейрятли, мярд, дяйанятли 
ювладлары иля фяхр едяр, щеч заман онлары унутмаз. 
• Sюзля ямял цст-цстя дцшяндя сюзцн дя чякиси аьыр олар. 
Онда, адам даща чох етибар газанмыш олaр. 
• Инсан истядийни ахтармалы, севдийини эюзлямяйи 
баъармалыды. Буна да дюзм вя мятинлик лазымдыр. 
• Аьызындакы дишлярин щамıсы гызылдан олса да, дишийин 
дибиндян чыхан сюзляр гызыл олмайаъаг. 
• Щягигят аъы олдуьу кими, щям дя горхулудур. Она 
эюря дя бу йаланчы дцнйада чохлары ширин йалана инаныр. 
• Чохлары дашы ятяйиндян тюкмцрляр ки, щямин дашла 
онун юзцнц дашласынлар. Мягам ня гядяр ки, ялиндядир, 
ятяйиндяки дашлары истядийин унвана ата билярсян. 
• Щямишя йахшылыьын явязи пислик, мярщямятин явязи ися 
гяддарлыг олубдур. 
• Бабалармыз няняляр дейяни йох, дядяляр дейяни дейиб. 
• Виъданы олмайана виъдан дярси кечмяк ябясди. 
• Виъдан сусан йердя гяддарлыг баш галдырар. 
• Виъданы тямиз олан адамлар, бцллур кими шяффаф, чешмя 
суйу кими саф олурлар. 
• Виъаныны горуйан адама завал йохдур. 
• Ар, абыр кими виъдан да щяр адамда олмур. 
• Adamların özləri kimi də vicdanları var. Aqil 
insanlar həmişə vicdanı qarşısında hesabat verir. Çahil 
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olanlar isə vicdanın nə olduğunu bilmirlər. Ona görə 
də nadan olaraq qalırlar... 
• Сян онун палтарына йох, адамлыьына гиймят вер. 
• Кюнлцня йатмайан мяълисдя сюз ачыб даныш-
магданса, сусуб орадан эетмяк даща йахшыдыр. 
• Аьылнан иш эюрянин иши лянэимяз. 
 
• …Эюзяллик, ъаванлыг эедярэи, эцлцм! 

 Щяйатда щеч ня ябяди дейил… 
 
• Эцманын мин йеря эется дя йеня, 

Ялибош гайдаъан  эетдийин йердян... 
 
• Арагатанла достлуг едянин юзц дя ара гатaр. 
• Аь рянэ паклыг, сафлыг рямзидир. Аь рянэ лякяни тез 
эютцрцр. 
• Цзя аь олмаг йох, цзц аь етмяк лазымдыр. 
• Бир иши ялиня эютцрдцнся ону тез гуртармаьа чалыш. Иш 
ки, йарымчыг галды, айларъа-илляръя узанаъаг. 
• Min bəndənin ətəyindən tutub sürününcə, bir tanrı 
ətəyindən yapışıb gəz. 
• Dostluq: - Təmizlik və saflıq rəmzidir. Əgər paxıllıq, 
xayinlik yoxsa qəlbində. Belə dostluğun da ömrü uzun 
olar. 
• Dostluq, həqiqi dostluq əl çatmaz bir ucalığa 
bənzəyir. O ucalığa çatanlara alqış olsun deyirəm. 
• Tanrı səni gözəl yaratdığı kimi, bəxtini də, qismətini 
də gözəl versin. Uzun ömrlü, canı sağlam, xoş günlü, 
xoş gələgcəkli, millətinə, xalqına gərəkli, yarına vəfalı, 
dosta etibarlı olasan, bala! 
• Kölgə işıq düşəndə yox olur, qoy taleyin Günəş olub 
həyat yolunu nura boyasın! 
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• Qadınlar bizim anamız, yar-yoldaşımız, dar gündə 
məsləkdaşımız və... və uşaqlarımızın anası olduğu 
üçün, həmişə onlara qayğı göstərilməli, sevilməli və qo-
runmalıdı. Çünki onlar Vətən kimi bizim namusumuz, 
qeyrətmiz və amalımızdır!!! 
• Ata-Ana haqqı elə müqəddəs və elə alidirki onların 
haqlarını heç bir övlad ömrü boyu çalışsalar da heç bir 
faizni ödəyə bilməzlər. Çox təəssüflər ki, bəzi övladlar 
bütün haqları unudub onları nəyin ki, qocalar evinə, 
sadəcə olaraq küçələrə atırlar. Belə övladların başına 
dünya niyə dar gəlmir? Niyə onlara ar olmur? Niyə 
onlar çörək tapır, ILAHI? 
• Vallah, vətəndir ki, vətəndir. Onu heç nə əvəz edə 
bilməz. 
• Vətən müqəddəsdir, Vətən əzizdir. Vətənini sev-
məyən varlı olsa da o, dünyada heç kəsdir. 
• Dost arası pak olmalıdı. Öz istəyinə, niyyətinə 
çatmaq üçün səndən istifadə edən “adamla”  dost 
olmaq çox qorxuludu. O istənilən vaxt sənin ən  qor-
xulu düşməninə çevrilə bilər, nəyin ki, ən yaxın 
dostuna... Əlbət də ki, belə insanlarla dost olmağa 
dəyməz.  
• İnsanda nə olursa olsun tək vıcdan susmasın. Vicdan 
susanda insan ən qəddar düşmənə çevrilə bilər. 
• Sadəlik: - Insan qəlbinin varı-dövləti olduğu kimi, 
həm də onun gözəlliyidir! 
 
• Ağızdan çıxan söz güllə tək geri dönməz,  
Qor kimi yandırıb yaxar, amma ki, odu sönməz. 
 
• Tək Ata, -həm qardaşı, həm dostu, həm də sirdaşı 
əvəz edə bilər. Amma, atanı nə qardaş, nə dost, nə də  
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sənə həmdəm olanlar əvəz edə bilməzlər. Ata övlad 
üçün güvənc yeri, arxası və əyilməz dayaqdır. Övlada 
ata yanan kimi heç biri yana bilməz. 
• Düşmən xəyanətini anlamaq olar, dost xəya-nətini 
bağışlamaq olmaz... 
• Nəfsnin ağası olan, nəfsnin qurbanı olmaz! 

•  Baş bədənin qürurudur. Düşmən qabağında başın 
əyilməsi, qürurun alçalması deməkdir. 

•  Mərdin düz olar sözü,  
     Namərdin kor olar gözü. 

 
• Gedənə çox deyinmə, o geri dönən deyil, 

 Gələnlə çox öyünmə, o daima qalan deyil. 
 
• Nə vaxtı, nə də dövrü saxlamaq olmur. Hər ömrün 
öz dövrü, hər dövrün də  öz hökmü var. Vaxt bizi 
gözləmir. Sel dağları oyub aparan kimi günlər də ömrü 
söküb aparır. Bizdən xəbərsiz vaxt-vədə elə ötüb gedir 
ki... Birdə başını qaldırıb görürsən ki, günəşin qürbə 
enən vaxtıdır. Əlindən heç nə gəlməyəndə məcburən 
hər şeylə barışmalı olursan...  
 
• Qədrini bil, cavanlığın,  

Cavanlıq gəldi-gedərdi. 
Yaxın qoyma, qocalığı,  
Qocalıq gədi... getməzdi. 

 
•  Etibarı qazanmaq üçün uzn illər lazım sınaq-lardan 
keçəsən. Etibar itən yerdə inam qırılır. Ondan sonra 
yüzdə çalış o etibarı qzana bilməyəcksən.. 
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• Bəli, insanı ucaldan onun təmiz və saf amalı, xeyir-
xahlığı olduğu kimi, onu alçaldan da onun məkrli xis-
ləti, onun nəfsi və tutduğu əməlləridir. 
• Əlimizdə olanın dəyərini bilmiriksə və ya onu itirən-
dən sonra peşiman oluruqsa onun daha bir faydası 
yox. “Sonrakı peşmançılıq fayda verməz” - deyiblər! 
• Hörmət olmayan yerdə səmimiiyyət axtarmaq, 
səhrada su axtarmaq kimi bir şeydir. 
 

      2 
 
•  Абырлы абырны эюзлямякдя, абырсыз ися абырлынын 
гисмятини якмякдя. 
• Кюрпяляр «ушаглыг» едяндя дюзмяк олур, бюйцкляр 
«ушаглыг» едяндя ися щеч ъцр щагг газандырмаг олмур. 
• Кюрпялярин юз дцнйасы, юз алями, юз дили, юз истяйи вар. 
Она эюря дейибляр: - «Кюрпянин дилини юз анасы биляр». 
• Мящяббят: - саф вя тямиз мящяббяти щеч ня явяз едя 
билмяз. Мящяббятдя достлуг варса, ону щеч ня яйя 
билмяз. Мящяббятдя дюнцклцк варса, алямдя бир кяс 
онун кюнлцнц алыб эцлдцря билмяз. 
• Дейирляр, - «Хошбяхтлик щяр кясин юз ялиндядир».  

Инанма, эцлцм, инанма!  
Хошбяхтлик дя алын йазысы кими,  
гисмят йазанын ялиндядир.  
Сян буна инан, язизим, буна инан. 

 
• Гулаг асан виъданынын сясиня, 

      Галиб эяляр тамащына, няфсиня. 
 
• Чюряйи дизинин цстя оланын, 

Сцфряси бош олар, эюзлярися аъ. 
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• Алын тяри иля дашйонан инсан, 

Даща пул чыхармыр, о дашдан инан. 
 
• Цз-цздян утансайды щюрмят, иззят юз йериндя галарды. 
• Индики гадынларын яйниндяки дона бахдыгда, беля 
дцшцнцрсян ки, бунлар йа гянайятчилди, йа да мяслящят 
верянин юзляри. 
• Эцнащкар айаьа, йаланчы сола-саьа, гялби натямизляр 
узаьа бахырлар. Чцн ки, онларда еля ъурят йохдур ки, 
эюзлярин ичиня бахсынлар. 
• Пис адама  йахшылыг етмяк, гангала су вермяк кими 
бир шейдир. Онун даламасындан башга ня барыны дярян 
вар, ня бящрясини эюрян. 
• Гардашым-гардашым дейя-дейя доьма гардашлар да 
дцшмян олармыш. 
• Намярддян мярд олмаз, надандан да яр чыхмаз. 
• Папаьын дяйярийля баша гиймят гойулмур. Чцн ки, еля 
папаг вар башдан дяйярлидир. 
• Папаьы уъа тутан башды. (Папаьы уъа тутан баш олса 
да, папаг башдан уъа дурур). 
•  Elə qiymətli papaq varki, baş papağa yaraşmır. Elə 
də papaq varki, dəyərli başa yaraşmır. 
• Баш айаьы идаря едир, айаг башы йох. Айаг щара 
эедирся онун ня эцнащы.  
• Ахмаг башы оланын айаьы зяряр чякяр. 
• Йалан шейтан ямялидир. Бу ямялляри едянлярин юзляри дя 
шейтандыр. 
• Щяр дярдин дярманы тапылса да, йохсулун вя пахылын 
дярдиня дярман тапылмаз. 
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• Башга дювлятлярдя мцяллимляря пул верирляр ки, савад 
юйрянсинляр. Биз дя ися яксиня, савадсыз олмаг цчцн 
мцяллимя рцшвят верирляр. 
• Башгасынын гарасына дейинянляр, инди юз гара-ларына 
дейинирляр. 
• Йалана дон эейдирярляр, щягигятя йох. Она эюря дя, 
щямишя  щягигят чылпаглыьы иля гялябя чалыр. 
• Кишиляр щяр шейдя гадынлардан цстцн олдуьу кими, 
гийбят гырмагда да гадынлардан цстцндцр. 
• Шалвар эейян гадынларын ятяйи вар ки, «абырны ятяйиня 
бцкцб ялиня верясян». 
• Кишилярдян чох гадынлар киши сюйцшц ишлядир. Адам чаш-
баш галыр: - бунлар кишидир,  йа гадын? Бялкя еля она эюря 
дя шалвармызы ялимиздян алыблар?!.. 
• Дядя-баба дюврцндя киши иля гадын йан-йана (гол-
гола) йол эетмяздиляр. Щямшя кишиляр габагда, гадынлар 
ися архада эедярдиляр. Инди ися щяр шей дюнцб тярсиня: - 
гадынлар габагда, кишиляр архада эедир. 
• Чох кишиляр щяр ишдя гадыны габаьа верир. Кишинин 
явязиня гадын данышыр, щяр мясяляни гадын щялл едир. 
Бялкя еля она эюря дя гадынлар габаьа дцшцрляр?... 
• Бигейрят кишилярдян гейрятли гадынлара даща чох 
гиймят верирям. 
• Эюзял гызлара сюз дейян чох олур, чцн ки, башга 
гызлардан онун фярги, анъаг вя анъаг онун эюзял-
лийидир. Танры бу эюзяллийи  щяр кяся вермир, ону сизя 
бяхш едиб ки, онунла гцррялянмяйясиз, онун гядрини 
билясиниз, ня гядяр ки, эянъсиниз. 
• Инди яля бахан щякимлярин сайы, ъана баханлардан 
чохдур. 
• Тяк институтларда йох, ушаг бахчаларындан баш-
лайараг, орта мяктяблярдя, техникумларда да тялябяляр 
мцяллимлярдян дярс йох, «ал-вер» юйрянирляр. 
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• «Утананын гызы олар» - дейиб, бабалар. Анъаг, 
утанмазларын чохунун ювладлары оьлан йох, гыз ушаьы 
олур. 
• Адам вар юляня гядяр йашайыр, адам да вар, юляндян 
сонра ясрлярля йашайыр. 
• Яэяр эцнцн хош кечирся йашамаьа дяйяр. 
• Адам вар бу дцнйада ад гойуб эедир, унудул-мур. 
Адам да вар, саьикян унудулуб йаддан чыхыр. 
• Həqiqi danışanın bir üzü, yalan danışanin min üzü 
var. 
• Üzdülər üzə salıb qabağa keçəndə üzsüzlər başını 
aşağı salıb geri çəkilirlər. 
• Biz insanlar beləyik: - birindən bir şey öyrənən kimi 
ona tez arxa çeviririk. 
• Oğurluq-oğurluqdur. İstər kasıbın malı olsun, istər 
halal adamın malı olsun, oğurluq malı yemək 
günahdır. 
• Əməllərə qiymət verilsəydi, yaxşı əməl sahibləri 
kənarda qalmazdı. 
• İnsanlıq meyvə kimi bazarda satılmırki kedib 
yaxşısını, dəymişini bahalısını alasan. İnsaniyyətlik hər 
adamın öz qabında olmalıdı. Olmayana insanlıq dərsi 
keçmək, boş quyuya su tökmək kimi bir şeydi.   
• Bitən bir sevgini yenidən dostluğa çevirmək 
gülüncdür.  
• Nifrət olan yerdə nə sevgi, nə dostluq, nə də ki, 
səmimilik ola bilməz. 
• Elə sevgi var, təpəni dağa döndərir! Elə də sevgi var 
dağı düze endərir. 
• Kimin ki, atasına od qoyurlar, düz edirlər. O atalar 
övladlarina verdiyi tərbiyyədə gərək duyaydılar ki, bu 
tərbiyyə ilə onlar özlərinə bir gün od qoyacaqlar. 
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• Siz bir qanmaza qanmaq dərsi öyrətmək istəyir-
sinizsə  gərək səbrli olasız. Əgər qanmaz sizi qanmayıb 
yenə də qanmazlığından əl çəkmirsə, siz niye öz 
xeyirxah işinizdən əl çəkməlisiz? 

• Əsl və ülvi sevgini çalışıb qorumaq lazım. Necə ki, 
yanan şamı küləkdən   qoruyan kimi. 

• Doğru yol haqq yoludu. Haqq yolu ilə gedən Allaha 
sığındığı üçün həmişə arxayın olur. 

• Ağaran saçlara rəng vurmağın heç bir xeyri yoxdur. 
Hər dövrün öz hökmü var. Onu dəyişmək ixtiyarı 
bizim əlimizdə deyil. 

• Hər insan qəlbi durğun bir gölə bənzər. Görün-mür 
onun qəlbinin dərinliyində nələr yatır. 

• Bir tərəfli sevgi olmaz, olsa da daimi olmaz! Sevgi iki 
tərəfli olanda daha güclü olar, ömrü də uzun olar.  

• Həyatda ancaq ürəyi daş olanlar ağlamaz.  

 
      3 

 
• Йаныб кцл олунъа, чцрцйцб торпаг ол. Торпагдан от 
ъцъяряр, gül bitər, кцл ися гара галар, toyuq eşələr, eşşək  
ağnar. 
•  Индики дюврдя даш гайайа йох, яксиня, гайа даша раст 
эялир. 
• Язяли тямиз дцнйаны йалана чевирдиляр, бу йалан-чылар. 
Она эюря дя, «ябяди дцнйа» явязиня «йаланчы дцнйа» 
дейирляр. 
• Айагцстя мющкям дурардым, билсейдим ки, айаьы-мын 
алтындакы топраг мянимкидир. 
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• Еля адам вар она йол верирсян, еля  адам  да вар ону 
биртящяр йола верирсян. 
• Сябр Аллащынды, гисмятся сянин. 
• Гисмяти олмайанын сябри тцкяняр. 
• Ъинайяткар щяйатда из гоймадыьы кими, заман да 
чох изляри «юрт-бастыр» едир. 
• «Киминин яввяли, киминин ахыры,» десяляр дя, щамы-нын 
яввяли вя ахыры ейнидир. Йяни, дцнйайа эялиши вя 
дцнйадан эедиши. Демяли: - Бир яввял вар, бир ахыр. 
• Инсан юмрц уъузлашдыгъа, щяр шейин гиймяти 
бащалашыр. 
• Ганын рянэи гырмызы олса да ону тез-тез гаралдан 
тапылыр. 
• Бош гуйуну су иля долдурмаг мцмкцн олмадыьы 
кими, бошбашы да сюз иля долдурмаг олмаз. 
• Цмидсизлийя гапанмаг: - арзуларын тцкянмяси, 
севэинин унудулмасы, севинъин йаддан сыхмасы вя щяр 
шейдян ялинин цзцлмяси демяк дейилми? 
• Щяйатда щяр шейдян боръ алмаг, боръ вермяк олар: - 
Вахтдан башга. 
• Вахт бизи эюзлямир, о юз ахарыйла ахыр, ону 
дайандырмаг мцмкцн дейил. О бяшяри бир ганундур. 
Юмря галса… бяли, инсанын юлцмц иля онун вахты 
дайаныр. Анъаг щяйат давам едир. 
• Йахшы кцрякян чыханлар атайа-анайа йахшы оьул 
олмаз. 
• Heyrətə gələnlər çox olsalar da, qeyrətə gələnlər az 
olur. 
• Dünyada cahillərin sayı çox olduğu üçün, aqil-lərin 
işi düz gətirməyir. 
• Yıxılan ağaca dayaq vursan da, geci-tezi yıxılacaq. 
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• Həqiqətin gözünə dik baxmaq istəyirsənsə, öz 
gözlərindən qara eynəyi çıxarmaqı unutma. 
• Həyatda gözə görünən nə varsa: - İstər göy cismləri 
olsun, istər yer əşyaları olsun, istərsə də həşa-rətdən 
tutmuş canliların ən alisi olan insan da daxil olmaqla 
onların görünən və görünməyən tərəfləri vardır. 
• İnsanlarin görünən tərəfi onun zahiri görkəmi, 
görünməyən tərəfi isə onun daxili aləmi, onun əməlləri 
və düşüncələridir. 
• Hava, külək çox şəffav olduqları üçün, onları gözlə 
görmək mümgün deyildir. Onu ancaq hava axını 
şəklində hiss edirik. 
• Su və şüşə  gözə görünsələr də, şəffav olduğu üçün 
hər iki tərəfi görünür. 
• Dağlarda sızqı bulaqlara baxıb təəccüblənənlər, 
dərədə onldrın birləşib coşğun çay yaratdıqlarını görüb 
heyrətlənərlər. 
• Qəlbi gözəl olanın dilindən dürr tökülər, gözlə-rindən 
nur yaqar.  
• Bəli, dil deyə bilmədiyi sözləri gözlərdən oxumaq 
olar. 
• Tanrı qadınları ona görə kişilərdən gözəl yarat-mışki, 
həmişə kişiləri mələk kimi özlərinə məftun etmiş 
olsun!! 
• Bu gün realdır, dünən xəyaldır, sabah arzu etdiyimiz 
gündür. Bu günü saxlamaq olmadığı kimi dünəni də 
geri qaytarmaq olmur. Sabah ise... - nəmə-lumdur, 
bizim üçün o gələcək, ya gəlməyəcək...      
• Həyat hamı üçün ümumi olsa da tale, bəxt, qismət 
bir-birindən çox fərqlidir. Hər kəsin öz taleyi, bir bəxti, 
öz qisməti və öz alın yazısı var. 
• İnsaf pul ilə ölçülmür. 
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• Ən dəhşətlisi odur ki, həyatda varikən, səni yox kimi 
bilsinlər. 
• Bəzən elə danışmaq lazımdır ki, sənin sözünə söz 
tapa bilməsinıər.  
• Bəzən elə yerdə susmaq lazımdır ki, sən susduğun 
zaman danışmağa cəsarət etməsinlər. 

• Ağız dilin qıfılı, ağıl isə açarıdı. Ağıl açarın itirmiş 
olsa, ağızdan hər çürə söz çıxa bilər. 

• İlahi sevgisiylə dolu olan qəlbin sevgisi də, istəyi də, 
niyyəti də, arzu-amalı da saf və pak olar. 
• Şən günlərdə gəlib şəninə ortaq olub deyib - gülən 
çox olar, qəmli günündə gəlib dərdinə ortaq olanlar 
yox olar. 
 

      4 
 
• Од ода гарышанда даща эур йанaр, даща да 
аловланaр. Гям-кядяр дя цст-цстя дцшяндя, бир-бириня 
гарышанда (Аллащ эюстярмясин) гардаш... 
 

Кюнцл сызлар, эюз аьлар, 
Дилдян гопан сюз аьлар. 
Йаланчылар гырагда, 
Ъаны йанан дцз аьлар. 

 
• Ким ки, йахшылыьы анламыр, инан, 

О адам дейилдир, надандыр, надан. 
 
• Инди чохлары гара эейир ки, гара йахсалар da 
эюрцнмясин. 
• Кимин ки, «китабы» баьланды, демяк, фатищяси 
охунмалыды.  
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• Ağır xəstələr üçün nə fərqi, onu istər həkimə tapşır, 
istər əzrailə. 
• Vətən dərdi hamımızın dərdi olsa da, bəzi “oğul-
larmiz” ondan yaxasını kənara çəkir, Təəssüflər 
olsun... 
 

     5 
 
• Йаман лагейд олмушам… Мяним унваныма аты-лан 
дашлары вахтында топлайа билсяйдим инди нечя мяртя-бяли 
сарай тиктирярдим. Адыны да гойардым “Uнваныма 
атылан дашлар”. 
• Валлащ, тяпямдян чыхан тцстцнц эюрян олсайды, 
йанымда сигарет чякиб мяни тцстцйя басмаздылар. 
• Айаьымын алтыны щарда газырларса орадан су чыхыр. 
Сонра да эялиб мяндян су пулу истяйирляр. 
• Кими вар-дювлятийля, кими малы-пулуйла, кими, оьул-
ушаьыйла, кими dя эюзяллийи иля фяхр едир. Мян ися 
дейирям, вар-дювлят, мал-пул, эюзяллик эялиб-эедяриэдир. 
Аллащ сахласын, оьул-ушаг шан-шющрятдир. Инсана галан 
ъан саьлыьды. Инсан эяряк ъан саьлыьы иля фяхр eyləсин. 
• Vətənin hər kolu-kosu-meşəsi, hər otu-gülü-yarpağı, 
hər çayı-çeşməsi-bulağı, hər çınqılı-daşı-tor-pağı, 
dumanı-çəni-çiskini, dumanlar içində görünməz dağı-
təpəsi-dərəsi, göz oxşayan seyrangah düzənliyi necə də 
doğma, necə də əzizdir İlahi!!!  
• Sevincimi əldən buraxmaq istəməsəm da, əlini üzüb 
məni tərk edir. Qəmi yaxın buraxmasam da, 
yaxamdan bərk tutub məni tərk etmir!!! 
• Öləcəyimi bilə-bilə yaşadim,  ömrün qəm yükünü 
çiynimdə bilə-bilə daşıdığım kimi. 
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     6 
 
• Ишэцзар адамын ишляри чох, газанълары аз олар. 
• Йаланчы iş адамları щамынын ъибиня пул явязиня 
«пачка-пачка» йалан басыр. 
• Аьйалан данышанлар даща эюзцн ичиня бахыб даныш-
мырлар, эюздян узаг гачыб мобил телефонла данышырлар. 
• Чохдан таныдыьын адам бир эцн йеришини дяйишярся, 
демяли о адам йа пулланыб, йа да вязифяси бюйцйцб. 
• Инди чохлары чюряк вермяк истяйир ки, чюряк вердикляри 
адамын бойнуна миннят гойсунлар. 
• Эеъя ишыг эялян йеря эетсян, йа бензин долдурма 
мянтягясиня эялиб чыхарсан, йа да ки, ресторанлара. 
• Дейирляр ки, «севэи йаша бахмыр». Амма, сян демя 
севэи йаша йох, шаваша бахырмыш. 
• Юзцнц ода-кюзя вуруб йаныб кюмцр олсан да, пул 
вериб кюмцр кими сяни алан да тапылмаз. 
• Инди аьлы топуьунда олан, аьлы башында оландан даща 
чох пул газаныр. 
• Инди башла йох, айагла иш эюрцрляр. Неъя дейирляр: «ня 
гядяр чох гачсан, о гядяр чох пул газанарсан» (Бу 
идманчылара аид дейил.) 
• Гядир аьаъы якмяк истяйянлярин нязяриня!.. Гядир 
аьаъынын тинэини даща ахтармайын! Чцн ки, гядир билян-
ляр тинэляри  чохтан чыхарыб юзляри иля апарыб эедиблярки, 
онлардан сонра гядир билянляр олмайаъагдыр. 
• Инди чохлары юзлярини йох, бащалы палтарларыны эюс-
тярмяк истяйирляр. 
• Индики адамларда дин-иман галыбдыр ки, йандыр-маьа 
дини-иманы олсун. 
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• Бир вахлар фяхрля дюшцня дюйцб, - «бунлары» мян 
етмишям дейянляр, бу эцн башына дюйцб дейирляр: - мян 
чох «сящв» етмишям. 
• Борълу борълунун саьлыьыны истяся дя, борълу олан 
боръуну гайтармамаг цчцн боръ алдыьы адамын 
юлцмнц истяр. 
• Щяр кяс юз йериндя олсайды бцтцн ишляримиз йаь кими 
эедярди. 
• Цзцндя ят галыбдыр ки, хяъалятдян цзцнцн яти тюкцл-
сцн?  
• Аьлы олуб, ъибиндя пулу олмайандан, пулу чох олуб, 
аьлы олмайана даща чох щюрмят бясляйирляр. 
• Истяр эюзляри тох, гарынлары аъ олсун, истярся дя яксиня, 
гарынлары тох, эюзляри аъ олсун, хейри йохдур, аъдылар ки, 
аъдылар. Онларын эюзлярини дя, гарынларыны да анъаг вя 
анъаг гара торпаг дойдура биляр. 
• Биръя «гарагызын» дярди олсайды ня варды… Dярди 
олмайанлар йыьышыб онун дярдиня чара тапардылар. 
• Инди чохлары бир-бириня «папуш» тикир. 
• Бязи адамларын пулу о гядярдир ки, няйнки, балта 
кясмяз, щятда електрик мишары да кяся билмяз. 
• Базара дцшмяк, азара дцшмяк кими бир шейдир. 
• Даныша билмяйянляр вя йаза билмяйянляр, йазысыз-
позусуз чох ишляр эюрцр. 
• Ъибляр бош оланда ялини кимя узадасан? 
• Яввялляр эизлинъя «бостана даш атанлар», инди ачыг- 
ачыгна  юзцнц даша басырлар. 
• Даща умаъаг йеримиз йохдур. Она эюря дя бир 
кимсядян кцсмцрцк. 
• Эюзцн эюзцмцн ичиня bаха-баха ağ йалан дейир-сян. 
Чцн ки, гялбин йаланла долудур. Она эюря дя эюзцйцн 
ичиня кими йалан данышырсан. 
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• Саггал сахламайанларын сюзляри дашдан кечир. 
• Йахын гощум-гардаш ичиндя, дост-таныш арасында, 
доьмалар йанында сянин варлыьын эюрцнмцрся, онда бяс 
цмидя гапаныб: - «бялкя дя мяни кимся ахтараъаг» - 
дейя дцшцнцб эюзлямяйин ня мянасы вар? 
• Яэяр бу гядяр сяни таныйанлар, сяни сораглайыб 
ахтармырларса, юэейляр, йадлармы сяни ахтараъагдыр!? 
• Чохлары юйцнмяк цчцн вязифяйя кечмяйя эюря 
«габыг» гойурлар. 
• Щяр йердян яли цзцлцб, цмиди кясилян адамын ня 
арзусу, ня дя истяйи олар. 
• Щягиги сюз, дцз сюз даща щеч кяся лазым дейил. Чцн ки, 
дцз оланлара инди нядянся беля «биртящяр» бахырлар. 
• Üzdü südün və süd məhsulların qiyməti, üzsüzdən 
baha olur. 
• Yarı lüt halda tək baş örtüyünə bürünənlərin işləri, 
palaza bürünənlərin işindən “xod” gedir. 
• Tanıdığın adam yerişini dəyişibsə, ya pullanıb, ya da 
vəzifəsini böyüdüblər. 
• Ömür kimi, hər şeyin də bir əvvəli var, bir də sonu 
var. Başlanğıcla  son arası çətin bir həyat yoldur. O 
yolu ya həvəslə gedirik, ya da həvəssiz.   
• Qızıldan taxtı olmayanın, qızıl tək bəxti də olmaz. 
• Həyatda mərdimazar olmasaydı yaşamağa nə vardı. 
Şeytan xislətindən əl çəkməyən kimi, onlar da öz çirkin 
əməllərindən nə doyur, nə də əl çəkir. Sadəcə olaraq 
milçək kimi ürək bulandırır. 
• Vicdan susanda qəddarlıq baş qaldırır. Qəddar-lıq 
baş qaldıranda da ayağının altını gözü görmür.  
• Vicdanı olmayanlar daş olsalar yaxşıdı. Çünki daş 
bitmir, qol-budaq atmır. Torpaq isə cücərər və oradan 
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vicdansizlar boy atar, sonra alaq otu kimi öhdəsindən 
gəlmək müşkül ışə çevrilə bilər.    
• İnsanlar nə qədər ki, bir Allah yoluna: -Haqq yoluna 
qayıtmayıblar, istər minlərlə yeraltı və istər yerüstü, 
istərsə göylə yollar çəlsinlər, yenə də onlara azlıq 
edəcək 
• Özlərini gic yerinə qoyanlar, özlərini lotu hesab 
edirlər. Kənardan baxanlar isə yenə də onu gic kimi 
tanıyırlar. 
• Həyatda yalqız qalmaq o qədər də qorxulu deyil. Ən 
qorxlusu odur ki, həyatda ola-ola bir kimsənin yadına 
düşməyəsən. (Və ya həyatda sağ ola-ola səni ölmüş 
bilsinlər). 
• Dünya fanidi, amma “yalançı” deyil. O, öz əməlinə, 
öz işinə daima sadiq olmuş bir reallıq, bir varlıqdır. 
İnsanların özləri o qədər vəfasız, o qədər insafsız, o 
qədər qəddar və yalaçıdılar ki, öz günah-larını 
boyunlarına almadıqları üçün dünyanı günah-landırıb 
ona “yalançı” damğası vururlar. 
• Mərhəmət kasıblara əltutub kömək etməklə yanaşı, 
həm də ixtiyar qocaları, tənha qalanları, kimsə-siz 
uşaqları axtarmaq, onları yoxlamaq, qayğılarına 
qalmaq dərdinə ortaq olmaq da aiddir. 
• Sözlər ürəkdən gələndə dil də onu təkrar edəndə 
sözlər daha mənalı, daha sanballı, daha müdrik, daha 
saf olur. Yox, sözlər ürəklərdə qalarsa, dil istədiyini 
deyərsə söz ucuzlaşar, daha şit olar, heç bir mənası, 
dəyəri olmaz. Çox təəssüflər ki, çox zaman... 
 

... Ürək istəyəni, ürək deyəni,  
Dodaq pıçıldayıb dil deyə bilmir. 
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• Bir ağrıya-acıya, bir ayrılığa-nisgilə dözməyəndə 
ürək, - göz, gözyaşıyla ürəyə təsginlik verir. 
 

      7  
 
• Həyat gözəldi... Həyatda mənalı ömür sürüb şən 
yaşamaq daha da gözəldi. O mənalı həyatı, o gözəlliyi 
duymağı və yaşamağı mənim əzizlərim, hər birinizə 
arzu edirəm! 
• İnsan yaşa dolduqca zahirən dəyişiklik olsa da, 
daxilən müdrikləşir, qəlbən gözəlləşir. O müdriklik, o 
gözəllik sizlərdən əskik olmasın! 
• Qəlbi gözəl olanın dilindən dür, gözlərindən nur 
tökülər... Belençi bir adamı görmək istərsiz? Onda 
zəhmət olsa da bir saniyəlik yerinizdən durub aynaya 
yaxınlaşıb baxın, orada mən dediklərimi öz gözlərinizlə 
görəcəksiniz... O gördüyünüz adam siz özünüzsüz! 
• Ən gözəl istirahət ürəyinə yaxın olan dostların 
əhatəsində olmaqdır. Belənçi istirahəti sizlərə arzula-
yiram! 
• Dünyada Ana laylasından şirin nəğmə olmadığı 
kimi, körpə gülüşündən də şirin gülüş ola bilməz. 
• Həyatda əbədi bir şey yoxdur. Ha çalışırıq, ha 
vuruşuruq, istəklərmizin heç 0.001% - əldə edə 
bilmirik. Amma, arzular, arzular kimi qalmaqdadı. 
Əlbət də bütün sevənlərə mənim də xoş arzularım var... 
• Həyatda xoşbəxt olmayan insanlar, xəyalən xoş-bəxt 
olurlar. 
•  Xəyallar gənclərin və tənhaların təsəllisi, dostu və 
sirdaşıdır. 
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• Təəssüf ki xəyallar əl çatmaz, əl yetmezdi... İnsanlar 
çox vaxt xoşbextliyini xeyallarda axtarırlar, həyatda 
tapa bilmədiklərini xəyallarda tapırlar 
• Boş xəyallara vaxtını sərf etmək, reallıqdan 
uzaqlaşmaq deməkdir... 
• Bu gəlimli-gedimli dünyada ürəyinə yatan, səni 
axtaran ve səni anlayan dostların sayı  nə qeder çox 
olarsa sənin  ömrün də o qədər uzanar. Cün ki, artıq 
tək özun üçün yox, həm də əziz dostların üçün 
yaşamağa məcbursan. Hamınıza uzun ömür, dostlarla 
birlikdə şən mehriban günlər görmənizi arzulayıram.  
• Kişi evin dayağı, qadın evin bəzəyi, uşaqlar isə evin 
yaraşığıdırlar. Bu 3-məhvumun hər evdə olmasını 
arzularam!! 
• Kasıblar ümidini Allaha, varlılar isə yığdıqları 
xəzinəyə bağlayar. 

• Tanrı insani yaradanda hər şeydən nə qədər lazımdır 
verib və deyib, - Nəfsinin ağası olun, qulu olmayın. 
Nəfsinin qulu olan hər oyuna gedə bilər və hər çirkin 
əməllərin iştrakçılarına çevrilə bilər. Tanrı sizi 
onlradan qorusun. Amin! 
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